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  :املقدمة

تػؿطٙ، ْٚتٛب إيٝ٘، ْٚعٛش باهلل إٕ اؿُس هلل، مُسٙ، ْٚػتعٝٓ٘، ْٚػ

ٌٓ ي٘، َٚٔ ٜطًٌ  َٔ ؾطٚض أْؿػٓا، ٚغ٦ٝات أعُايٓا، َٔ ٜٗسٙ اهلل ؾال َط

ؾال ٖازٟ ي٘، ٚأؾٗس أاّل إي٘ إال اهلل ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘، ٚأؾٗس إٔ قُسّا 

  .عبسٙ ٚضغٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغَِّ تػًُّٝا نجريّا

 أَا بعس.

إلغال١َٝ ؾطٜع١ نا١ًَ ؾا١ًَ، دا٤ت ٚاؾ١ٝ بهٌ َا حيتاز ؾإٕ ايؿطٜع١ ا

إيٝ٘ ايبؿط فتُعات ٚأؾطاز، ٚمبا حيكل ايػعاز٠ ٚايؿالح يف ايسْٝا ٚاآلخط٠، 

 ٚمبا ٜٛانب اؿاد١ يف نٌ ظَإ َٚهإ.

َٚٔ أبطظ َا اٖتِ ب٘ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ أَط ايتهاؾٌ االدتُاعٞ بني 

ؾا٥ست٘ يف  ستُػأبطظ َكَٛات شيو، ٚتأؾطاز اجملتُع املػًِ، ٚايٛقـ َٔ 

ساٍ سٝا٠ ايٛاقـ ٚبعس ٚؾات٘ َازاَت ايعني املٛقٛؾ١ ميهٔ االْتؿاع بٗا بصاتٗا 

 أٚ بٓكًٗا ٚاغتبساهلا، ٖصا باإلضاؾ١ إىل األدط ايععِٝ املػتُط ايصٟ ٜهتب٘ اهلل

  يًٛاقـ.ؾًٗصا ٚغريٙ َٔ املٓاؾع تعٝٓٔ االٖتُاّ بأَٛض األٚقاف ابتسا٤ّ

تُطاضّا، ٚاحملاؾع١ ع٢ً أعٝاْٗا ٚغالَّتٗا َٔ ايتعسٟ ٚاإلتالف، ٜٚتشكل ٚاغ

شيو باالٖتُاّ بأَط ايٛال١ٜ عًٝٗا، ؾال ٜٛي٢َّ ايٓعط عًٝٗا إال َٔ تتٛؾط ؾٝ٘ 

 ايؿطٚط املطًٛب١، ٜٚتشكل ب٘ املكصٛز.

ٖٚصا َا أضزت بٝاْ٘ يف ٖصا ايبشح، ٚايصٟ أعسزت٘ بعس إٔ تًكٝت زع٠ٛ 
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املعايٞ ٚظٜط ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ نطمي١ َٔ صاسب 

اإلضؾاز ايؿٝذ صاحل بٔ عبسايععٜع بٔ قُس آٍ ايؿٝذ ـ سؿع٘ اهلل ـ يًُؿاضن١ 

ب٘ يف ايٓس٠ٚ اييت تعتعّ ايٛظاض٠ عكسٖا يف ايطٜاض ؼت عٓٛإ )ايٛقـ يف 

 ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚفاالت٘(، ٚأضدٛ إٔ ٜهٕٛ ٚاؾّٝا باملطًٛب.

 ث:ميهج البح

غًهُت يف ٖصا ايبشح املٓٗر ايعًُٞ املتعاضف عًٝ٘ يس٣ ايباسجني،  

ٚقس اقتصطُت ع٢ً أقٛاٍ أصشاب املصاٖب ايؿك١ٝٗ األضبع١ املؿٗٛض٠ 

ٚاملايهٞ، ٚايؿاؾعٞ، ٚاؿٓبًٞ(، ٚضتبُت األقٛاٍ سػب ايك٠ٛ  )اؿٓؿٞ،

 ؾُٝا ظٗط يٞ، ؾكٖسَُت ايكٍٛ ايكٟٛ ٚأٖخطُت ايطعٝـ، أَا زاخٌ ايكٍٛ

ايٛاسس ؾطتبُتٗا تطتٝبّا ظَّٓٝا ؾكٖسَُت املصٖب اؿٓؿٞ، ثِ املايهٞ، ثِ 

ايؿاؾعٞ، ثِ اؿٓبًٞ، ٚاعتُسُت يف تٛثٝل األقٛاٍ ع٢ً أَٗات ايهتب يف 

نٌ َصٖب، ثِ شنطُت األزي١ َطتب١ سػب تطتٝب األقٛاٍ، َكسَِّّا األزي١ َٔ 

عكٍٛ، ٚقس ععُٚت ايهتاب، ثِ َٔ ايػ١ٓ، ثِ َٔ آثاض ايصشاب١، ثِ َٔ امل

اآلٜات ايكطآ١ْٝ إىل َٛاضعٗا َٔ نتاب اهلل ـ ععٚدٌ ـ، ٚخٖطدُت األسازٜح 

ٚاآلثاض َٔ نتب ايػ١ٓ ٚاآلثاض املعطٚؾ١، َع االقتصاض ع٢ً ايصشٝشني أٚ 

أسسُٖا ملا ٚضز ؾُٝٗا أٚ يف أسسُٖا ْٚكٌ اؿهِ ع٢ً َا ٚضز يف غريُٖا، 

ٌٍ مبا ٜتعًل ب٘ تٛدٝ٘  االغتسالٍ، ٚاملٓاقؿ١ ٚاإلداب١ عًٝٗا إٕ ٚأتبعُت نٌ زيٝ

ٚدست، ٚتطمجُت يػري اـًؿا٤ األضبع١ ٚاأل١ُ٥ األضبع١ ٚاملعاصطٜٔ َٔ 
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األعالّ، ٚؾٖػطت ايػطٜب َٔ األيؿاظ، ثِ ضٖدشُت َا ظٗط يٞ ضدشاْ٘ 

 َعتُسّا ع٢ً ق٠ٛ األزي١، ٚقٛاعس ايؿطٜع١ ايعا١َ.

 ٢ عاز٠ عا١َ ايؿكٗا٤.ٚقس ُأَعبُِّط عٔ ايٛال١ٜ بايٓعط دطّٜا عً 
 

 خمطط البحث:

 قٖػُُت ايبشح إىل غبع١ َباسح، ٖٚٞ نُا ًٜٞ: 

املبشح األٍٚ: تعطٜـ ايٛال١ٜ، ٚايٛقـ، ٚسهِ ايتٛي١ٝ عًٝ٘، 

 ٚؾطٚط ايٛايٞ.

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:  

 املطًب األٍٚ: تعطٜـ ايٛال١ٜ، ٚايٛقـ.

 ٚؾٝ٘ َػأيتإ:   

 األٚىل: تعطٜـ ايٛال١ٜ.  

 : تعطٜـ ايٛقـ.ايجا١ْٝ  

 املطًب ايجاْٞ: سهِ ايتٛي١ٝ ع٢ً ايٛقـ.

 املطًب ايجايح: ؾطٚط ايٛايٞ ع٢ً ايٛقـ.

 ايؿطط األٍٚ: ايبًٛؽ. 

 ايؿطط ايجاْٞ: ايعكٌ. 

 ايؿطط ايجايح: ايك٠ٛ ٚايكسض٠ ع٢ً ايكٝاّ بؿؤٕٚ ايٛقـ. 
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 ايؿطط ايطابع: اإلغالّ. 

 ايؿطط اـاَؼ: ايعساي١. 

 ١.ايؿطط ايػازؽ: اؿطٜ 

 املبشح ايجاْٞ: ٚظٝؿ١ ايٛايٞ ع٢ً ايٛقـ.

 املبشح ايجايح: أقػاّ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ.

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:  

 املطًب األٍٚ: ايٛال١ٜ األص١ًٝ.

 ٚؾٝ٘ أضبع َػا٥ٌ:  

 األٚىل: سل ايٛاقـ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ٚقؿ٘.  

 .ايجا١ْٝ: سل املٛقٛف عًٝ٘ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ  

 ايجايج١: سل اؿانِ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ.

 سل اؿانِ يف ايتصطف َع ٚدٛز ايٓاظط اـاص  ايطابع١:

 املطًب ايجاْٞ: ايٛال١ٜ ايؿطع١ٝ.

 ٚؾٝ٘ ثالخ َػا٥ٌ:  

 األٚىل: ايٓعط ع٢ً ايٛقـ بايتعٝني.

 ٚؼتٗا ثالث١ ؾطٚع:   

 سل ايٛاقـ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ. ايؿطع األٍٚ: 

 سل املٛقٛف عًٝ٘ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ. ؿطع ايجاْٞ: اي
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 ايؿطع ايجايح: سل اؿانِ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ.

 ايجا١ْٝ: ايتٛنٌٝ يف ايٓعط ع٢ً ايٛقـ.

 يجايج١: تؿٜٛض ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ.ا

املطًب ايجايح: ٚال١ٜ ايٛظاضات املع١ٝٓ بؿؤٕٚ األٚقاف يف ٚقتٓا 

 اؿاضط ع٢ً ايٛقـ.

 بع: أخص األدط٠ ع٢ً ايٓعط ايٛقـ.املبشح ايطا

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:   

 املطًب األٍٚ: سهِ أخص األدط٠ ع٢ً ايٓعط ع٢ً ايٛقـ

 املطًب ايجاْٞ: َكساض أدط٠ ْاظط ايٛقـ.

 املطًب ايجايح: اؾ١ٗ اييت ُتصطف َٓٗا أدط٠ ْاظط ايٛقـ.

 املبشح اـاَؼ: قاغب١ ايٛايٞ ع٢ً ايٛقـ.

 ٚؾٝ٘ أضبع١ َطايب:    

 املطًب األٍٚ: تعطٜـ احملاغب١، ٚبٝإ َؿطٚعٝتٗا

 املطًب ايجاْٞ: األصٌ يف َؿطٚع١ٝ قاغب١ ْاظط ايٛقـ.

 املطًب ايجايح: ايؿا٥س٠ َٔ قاغب١ ْاظط ايٛقـ.

 املطًب ايطابع: أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف قاغب١ ْاظط ايٛقـ 

 املبشح ايػازؽ: ععٍ ايٛايٞ ع٢ً ايٛقـ.

 ٚؾٝ٘ مخػ١ َطايب:   
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 األٍٚ: ععٍ ايٓاظط ْؿػ٘. املطًب

 املطًب ايجاْٞ: ععٍ ايٛاقـ َٓصٛب٘ َٔ ْعاض٠ ايٛقـ 

 املطًب ايجايح: ععٍ اؿانِ ْاظط ايٛقـ املٛي٢َّ َٔ ٔقَبٌ ايٛاقـ.

 املطًب ايطابع: ععٍ اؿانِ ْاظط ايٛقـ املٛي٢َّ َٔ ٔقَبً٘ 

 املطًب اـاَؼ: ععٍ اؿانِ َٓصٛب سانِ آخط.

ؿا٤ يف ٖصا ايبشح قسض اإلَهإ، ٖٚٛ عٌُ ٚقس سطصُت ع٢ً االغتٝ

ُّٚؾكُت ؾٝ٘ يًصٛاب،  بؿطٟ قابٌ يًٓكص ٚاـطأ، ٚأضدٛ إٔ أنٕٛ قس 

ٚأغأٍ اهلل إٔ ٜٓؿعين ٚإخٛاْٞ املػًُني ب٘، ٚإٔ جيعً٘ خايصّا يٛدٗ٘ 

 ايهطِٜ.

 ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚآي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ. 
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 املبحث األول

 حكه التولية عليى، وطزوط الوالي.تعزيف الوالية، والوقف، و

 ٚؼت٘ ثالث١ َطايب: 

 تعزيف الوالية، والوقف.: املطلب األول

 ٚؾٝ٘ َػأيتإ: 

 تعزيف الوالية: املضألة األوىل

 تعطٜـ ايٛال١ٜ يػ١:

 ٓٞ ِٛال١ٜ: بايهػط َصسض ايٛي ِٞ، ٖٚٛ (1)اي َِٛي ٞٓ: َأخٛش َٔ اي ، ٚايٛي

((يٛ األسالّيًٝٝين َٓهِ أٚ)): @ايكطب; يكٍٛ ايٓيب 
، أٟ: (2)

 .(3)يٝكاضبين

 .(4)قاٍ يف ايصشاح: "ايٛىل: ايكطب ٚايسْٛ، ُٜكاٍ: تباعس بعس ٚىل"

ٚقاٍ يف املػطب: "ُٜكاٍ: ٚيٞ األَط ٚتٛالٙ: إشا ؾعً٘ بٓؿػ٘، ٚايتٛي١ٝ: 

                                           
 (.148، ٚأْٝؼ ايؿكٗا٤ ص)2/372ٜٓعط: املػطب  ( 1)

 (.432، اؿسٜح ضقِ )1/323أخطد٘ َػًِ يف نتاب ايصال٠ ـ باب تػ١ٜٛ ايصؿٛف  ( 2)

 (.165ٜٓعط: س١ًٝ ايؿكٗا٤ ص) ( 3)

 ايصشاح، َاز٠: "ٚيٞ". ( 4)
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 .(1)إٔ ػعً٘ ٚايّٝا"

ٚنٌ َٔ ٚيٞ أَط ٚاسس ؾٗٛ ٚيٝٓ٘، َٚٓ٘: ٚيٞ ايٝتِٝ أٚ ايكتٌٝ: َايو 

 .(2)، ٚٚايٞ ايبًس: ْاظط أَٛض أًٖ٘أَطُٖا

َٛال١ٜ ـ بايؿتض ـ: ايٓصط٠ ٚاحملب١   .(3)ٚاي

 تعطٜـ ايٛال١ٜ يف ايؿطع:

ايٛال١ٜ مبعٓاٖا ايعاّ يف ايؿطع: تٓؿٝص ايكٍٛ ع٢ً ايػري، ؾا٤ ايػري أٚ 

 .(4)أب٢

ٚقاٍ ايسنتٛض أمحس اـطٝب: "ٖٞ سل قطضٙ ايؿطع اإلغالَٞ 

ًط١ ؾطع١ٝ تهّؿٌ ضعا١ٜ املٛي٢َّ عًٝ٘ ٚضعا١ٜ يؿدص َعٝٓٔ ََّه٘ مبكتطاٙ غ

 .(5" )ؾؤْٚ٘

أَا ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ ؾٗٞ: غًط١ ؾطع١ٝ ػعٌ ملٔ ثبتت ي٘ ايكسض٠ 

اض٠، ٚصطف ـــػالٍ، ٚعُــــع ٜسٙ عًٝ٘، ٚإزاض٠ ؾؤْٚ٘ َٔ اغتـــع٢ً ٚض

                                           
 .2/372املػطب ٜٓعط:  ( 1)

 (.263ٜٓعط: أْٝؼ ايؿكٗا٤ ص) ( 2)

 (.263، 148، ٚأْٝؼ ايؿكٗا٤ ص)2/372طب ٜٓعط: املػ ( 3)

 (.254ٜٓعط: ايتعطٜؿات ص) ( 4)

 (.159ايٛقـ ٚايٛصاٜا ص)ٜٓغ:  ( 5)
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 .(1)ايطٜع إىل املػتشكني 

٢ُٖ َتٛيٞ ايٛقـ ٚايؿدص ايصٟ ٜجبت ، ْٚاظط ي٘ ٖصا اؿل ُٜػ

 .(2)ايٛقـ، ٚقِٝٓ ايٛقـ

يهٔ قاٍ ايؿٝذ أمحس إبطاِٖٝ بو: "غري أْ٘ إشا اؾرتط ايٛاقـ ْاظطّا 

ٚقُّٝٓا ع٢ً ٚقؿ٘، أٚ اؾرتط ْاظطّا َٚتٛيّٝا ؾإْ٘ ٜٓبػٞ إٔ حيٌُ ايٓاظط ع٢ً 

املؿطف، عُاّل بكاعس٠ )ايتأغٝؼ أٚىل َٔ ايتأنٝس(، ؾٝهٕٛ يًكِٝٓ أٚ 

ٝاّ بؿؤْٚ٘ ؾعاّل ؼت إؾطاف ايٓاظط، ٚيٝؼ يًُتٛيٞ إزاض٠ ايٛقـ ٚايك

يًٓاظط يف ٖصٙ اؿاي١ سل يف ايتسخٌ ايؿعًٞ يف ايعٌُ; ألْ٘ َؿطف ؾكط 

 .(3)ناملؿطف ع٢ً ايٛصٞ" 

 تعزيف الوقف.: املضألة الثاىية

 تعطٜـ ايٛقـ يف ايًػ١:

ـَ (، ٜٚأتٞ مبع٢ٓ اؿبؼ، ٚايتػبٌٝ، ٚاملٓع. ََٚق  ايٛقـ َصسض )

ٝؼ ايًػ١: "ايٛاٚ، ٚايكاف، ٚايؿا٤ أصٌ ٚاسس، قاٍ يف َعذِ َكاٜ

ٍٓ ع٢ً متهُّٔ يف ؾ٤ٞ، ثِ ٜكاؽ عًٝ٘"   .(4)ٜس

                                           
 (.398ٜٓعط: أسهاّ ايٛصاٜا ٚاألٚقاف حملُس ؾًيب ص) ( 1)

 (.399-398املطدع ايػابل ص) : ٜٓعط ( 2)

 (.99أسهاّ ايٛقـ ٚاملٛاضٜح ص) ( 3)

 .6/135ـ" َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١، َاز٠ "ٚق ( 4)
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ٚقاٍ يف تٗصٜب ايًػ١: "ٚقٌٝ يًُٛقٛف )ٚقـ( تػ١ُٝ باملصسض، ٚيصا 

َُٔع ع٢ً )أٚقاف( نٛقت ٚأٚقات"   .(1)ُد

ـَ  ََٚق ٚقاٍ يف ايًػإ: "ٚاؿبؼ املٓع، ٖٚٛ ٜسٍ ع٢ً ايتأبٝس، ُٜٚكاٍ: 

ْٕ  .(2)أضض٘ ٚقؿّا َؤٖبسّا، إشا دعًٗا سبٝػّا ال تباع ٚال تٛضخ"  ؾال

َِٛقـ، ٚايٖتشٔبٝؼ، ٚايٖتػٔبٌٝ مبع٢ٓ"  .(3)ٚقاٍ يف ؼطٜط أيؿاظ ايتٓبٝ٘: "اي

ـَ ايؿ٤ٞ ٚأٚقَؿ٘، ٚسٖبػ٘ ٚأسبػ٘،  ََٚق ٚقاٍ يف املطًع: "ُٜكاٍ: 

 .(4)ٚغٖبً٘ مبع٢ٓ ٚاسس"

 تعطٜـ ايٛقـ يف ايؿطع:

، (5)زت عباضات ايؿكٗا٤ يف تعطٜـ ايٛقـ يف ايؿطعاختًؿت ٚتعس

ٚاختًـ َطُْٛٗا يف أنجط األسٝإ تبعّا الختالؾِٗ يف يعَٚ٘ ٚعسّ يعَٚ٘، 

َٚآٍ ايعني املٛقٛؾ١ ٚغري شيو، نُا اختًؿت يف ايتؿصٌٝ ٚاإلمجاٍ، 

                                           
 .9/333تٗصٜب ايًػ١، َاز٠ "ٚقـ"  ( 1)

 .45-6/44، َٚاز٠ "سبؼ" 3/69يػإ ايعطب، َاز٠ "أبس"  ( 2)

 (.285املطًع ص) ( 3)

 (.237ؼطٜط أيؿاظ ايتٓبٝ٘ يًٟٓٛٚ ص) ( 4)

، ٚؾــتض 3/325، ٚتبٝٝــل اؿكــا٥ل 3/13ٜٓعــط يف تعطٜـــ املــصاٖب: اهلساٜــ١ يًُطغٝٓــاْٞ   ( 5)

، ٚايؿـطح ايصـػري   2/211، ٚايؿٛانـ٘ ايـسٚاْٞ   6/18َٛاٖـب اؾًٝـٌ   ، 6/200ٚايكسٜط 

 .5/131، ٚاملبسع 8/184، ٚاملػين 6/235، ٚؼؿ١ احملتاز 2/296يًسضزٜط 
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ٚتطُٝٓ٘ ايؿطٚط ٚعسَ٘، ٜٚطٍٛ ايهالّ بػطزٖا َع ؾطسٗا َٚٓاقؿتٗا مما 

ْٛ٘ َسخاّل يًبشح ٚيٝؼ َكصٛزّا بصات٘، ٚيعًٞ أنتؿٞ مبا خيطز األَط عٔ ن

 ظٗط يٞ ضدشاْ٘ َٔ خالٍ اغتعطاض هلا، ٖٚٛ تعطٜـ ايؿاؾع١ٝ،

 ٚاؿٓاب١ً، سٝح عطؾٛٙ بأْ٘:

 ؼبٝؼ َايو َطًل ايتصطف َاي٘ املٓتؿع ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ بكطع 

  اهلل تصطف ايٛاقـ ٚغريٙ يف ضقبت٘ ٜصطف ضٜع٘ إىل د١ٗ ٔبطٍّ تكٗطبّا إىل

 .(1)– تعاىل –

ٚبعطِٗ ٜٛدعٙ برتى بعض ايكٝٛز ؾٝكٍٛ: ؼبٝؼ األصٌ ٚتػبٌٝ 

 .(2)املٓؿع١

٘ يعُط بٔ ـٛيـيف ق @ٚاملطدض هلصا ايتعطٜـ َكاضبت٘ يٓصِّ ايٓيب

((سبِّؼ أصً٘ ٚغبٌِّ مثطٙ )): < اـطاب
(3). 

 

                                           
(، 185(، ٚايتٓكٝض املؿبع ص)237، ٚؼطٜط أيؿاظ ايتٓبٝ٘ ص)6/235ٜٓعط: ؼؿ١ احملتاز  ( 1)

 .3/2ٚاإلقٓاع يًشذاٟٚ 

، ٚابـٔ اؾـٛظٟ يف   8/184، ٚابٔ قساَـ١ يف املػـين   1/207سا١ٜ َِٚٓٗ: أبٛاـطاب يف اهل ( 2)

 ( ٚغريِٖ.118) املصٖب األمحس ص

أصـٌ ٖـصا اؿـسٜح يف ايصـشٝشني ٚغريُٖـا نُـا غـٝأتٞ ـ إٕ ؾـا٤ اهلل ـ، ٚقـس أخـطز ٖـصٙ               ( 3)

ايطٚا١ٜ ابٔ خعمي١ يف صشٝش٘ يف أبـٛاب ايصـسقات احملبػـات ـ بـاب أٍٚ صـسق١ يف اإلغـالّ        

 ( ٚصششٗا.2483ٜح ضقِ )، اؿس4/117
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 حكه التولية على الوقف: املطلب الثاىي

ي٘،  يف تطى ايٛقـ بال ْاظط إضاع١ ايتٛي١ٝ ع٢ً ايٛقـ ٚادب١; ألٕ

إٕ اهلل نطٙ يهِ )): @٢ْٗ عٔ إضاع١ املاٍ، ٚشيو يف قٛي٘  @ٚايطغٍٛ

((ثالثّا: قٌٝ ٚقاٍ، ٚإضاع١ املاٍ، ٚنجط٠ ايػؤاٍ 
(1). 

ؾع٢ً ٚال٠ األَط إٔ ٜٓصبٛا ْعَّاضّا يألٚقاف اييت ال ْاظط عًٝٗا إشا مل 

 ٜػتطٝعٛا ايٓعط عًٝٗا بأْؿػِٗ.

إلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: "األَٛاٍ املٛقٛؾ١، ع٢ً ٚال٠ األَط َٔ قاٍ ؾٝذ ا

اإلَاّ ٚاؿانِ ٚمٛٙ إدطاؤٖا ع٢ً ايؿطٚط ايصشٝش١ املٛاؾك١ يهتاب اهلل، 

ٚإقا١َ ايعُاٍ ع٢ً َا يٝؼ عًٝ٘ عاٌَ َٔ د١ٗ ايٓاظط، ٚايعاٌَ يف عطف 

ٔ ايؿطع ٜسخٌ ؾٝ٘ ايصٟ ٜػ٢ُ ْاظطّا، ٜٚسخٌ ؾٝ٘ غري ايٓاظط يكبض املاٍ مم

    ي٘، يكٛي٘: ٖٛ عًٝ٘ صطؾ٘ ٚزؾع٘ إىل َٔ ٖٛ

   

     ط

 .ص58ايٓػا٤: 

ْٚصب املػتٛيف اؾاَع يًعُاٍ املتؿطقني عػب اؿاد١ ٚاملصًش١،  

 ٜتِ ٚقس ٜهٕٛ ٚادبّا إشا مل تتِ َصًش١ قبض املاٍ ٚصطؾ٘ إال ب٘، ؾإْ٘ َا ال

                                           
(1 )           ٘ ــ ــاب قٛيـ ــا٠ ـ بـ ــاب ايعنـ ــشٝش٘ يف نتـ ــاضٟ يف صـ ــ٘ ايبدـ ــايٞ  -أخطدـ   :-تعـ

     
ٞ نتاب األقط١ٝ ـ باب ايٓٗٞ عٔ نجط٠ املػا٥ٌ َٔ غري سادـ١ اؿـسٜح    ـ، َٚػًِ ؾ2/131

 (.1715)ضقِ 
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 .(1)ايٛادب إال ب٘ ؾٗٛ ٚادب"

                                           
 . 31/86فُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ  ( 1)
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 عزوط الوالي على الوقف : املطلب الثالث

 ٚؾٝ٘ غت١ ؾطٚط:

 ايؿطط األٍٚ: ايبًٛؽ.

 ايؿطط ايجاْٞ: ايعكٌ.

 ايؿطط ايجايح: ايك٠ٛ ٚايكسض٠ ع٢ً ايكٝاّ بؿؤٕٚ ايٛقـ.

 ايؿطط ايطابع: اإلغالّ.

 ايؿطط اـاَؼ: ايعساي١.

 ايؿطط ايػازؽ: اؿط١ٜ.

 لوالي على الوقف.عزوط ا

 اؾرتط ايؿكٗا٤ يف املتٛيٞ ع٢ً ايٛقـ عس٠ ؾطٚط، ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

 الغزط األول: البلوغ.

ٖٚصا ايؿطط اتؿل عًٝ٘ أصشاب املصاٖب األضبع١، سٝح قاٍ ب٘ 

 .(4)، ٚاؿٓاب١ً (3)، ٚايؿاؾع١ٝ (2)، ٚاملايه١ٝ (1)اؿٓؿ١ٝ

                                           
 .4/381، ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/244(، ٚايبشط ايطا٥ل 56ٜٓعط: اإلغعاف ص) ( 1)

، ٚؾتــا٣ٚ ابــٔ ضؾــس 38، 6/37، َٚٛاٖــب اؾًٝــٌ 12/256ٜٓعــط: ايبٝــإ ٚايتشصــٌٝ  ( 2)

1/359. 

 .1/387ٜٓعط: ؾتا٣ٚ ابٔ ايصالح  ( 3)

، 4/298ايكٓـاع   ، ٚنؿـاف 7/66، ٚاإلْصـاف  6/214ٜٓعط: ايؿطح ايهبري البٔ قساَـ١   ( 4)

 .2/20، ٌْٚٝ املآضب 301
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ملٛقٛف عًٝ٘ ؾع٢ً ٖصا يٛ أغٓس ايٛاقـ ايٓعط إىل صػري، أٚ نإ ا

ََ ايصػري َٔ َباؾط٠ ايٓعط ع٢ً  ُعِٓصػريّا ٚمل ٜعٝٓٔ ايٛاقـ ْاظطّا تعني 

 ايٛقـ، ٚقاّ ٚيٝٓ٘ َكاَ٘ يف ايٓعط ع٢ً ايٛقـ.

ٚقاٍ بعض ايؿكٗا٤: إٕ اإلغٓاز إىل ايصػري ال ٜصض عاٍ، ال ع٢ً 

 .(1)غبٌٝ االغتكالٍ بايٓعط، ٚال ع٢ً غبٌٝ املؿاضن١ يػريٙ 

 :زيٌٝ ٖصا ايؿطط

قٝاؽ ْعط ايصػري ع٢ً ايٛقـ ع٢ً ْعطٙ ع٢ً ًَه٘ ايطًل بططٜل 

ََُٓٔع َٔ ْعطٙ يف ًَه٘ ايطًل، ؾألٕ ميٓع َٔ  األٚىل، ٚشيو إٔ ايصػري إشا 

 .(2)ايٓعط ع٢ً ايٛقـ َٔ باب أٚىل

 الغزط الثاىي: العكل.

ٖٚصا ايؿطط اتؿل عًٝ٘ أصشاب املصاٖب األضبع١ أٜطّا، سٝح قاٍ ب٘ 

 .(6)، ٚاؿٓاب١ً (5)، ٚايؿاؾع١ٝ (4)املايه١ٝ ، ٚ(3)اؿٓؿ١ٝ 

                                           
 .5/244ٜٓعط: َٓش١ اـايل ع٢ً ايبشط ايطا٥ل  ( 1)

ــاع   ( 2) ــٞ ايٓٗــ٢  4/298ٜٓعــط: نؿــاف ايكٓ ــب أٚي ــآضب  4/328، َٚطاي ــٌ امل ْٝٚ ،2/20 ،

 .2/163ٚأسهاّ ايٛقـ يًهبٝػٞ 

 .١ٜ2/408 ، ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس4/381، ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/244ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 3)

 .1/359، ٚؾتا٣ٚ ابٔ ضؾس 6/37ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 4)

 أ(. 51، ٚتٝػري ايٛقٛف م)1/387ٜٓعط: ؾتا٣ٚ ابٔ ايصالح  ( 5)

 .301، 4/298، ٚ نؿاف ايكٓاع 2/47، ٚنؿـ املدسضات 8/237ٜٓعط: املػين  ( 6)
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 ؾع٢ً ٖصا ال تصض تٛي١ٝ اجملٕٓٛ ْعاض٠ ايٛقـ.

 زيٌٝ ٖصا ايؿطط:

 زيٌٝ ٖصا ايؿطط ٖٛ ْؿؼ زيٌٝ ايؿطط ايػابل، ٖٚٛ: قٝاؽ 

ْعط اجملٕٓٛ ع٢ً ايٛقـ ع٢ً ْعطٙ ع٢ً ًَه٘ بططٜل األٚىل، ٚشيو إٔ 

ََُٓٔع َٔ ْعطٙ يف ًَه٘ ايطً ل، ؾألٕ ميٓع َٔ ايٓعط يف ايٛقـ اجملٕٓٛ إشا 

 .(1)أٚىل

 الغزط الثالث: الكوة والكدرة على الكياو بغؤوٌ الوقف.

 ، (2)ٖٚصا ايؿطط قاٍ ب٘ عا١َ ايؿكٗا٤، ؾكس قاٍ ب٘ اؿٓؿ١ٝ 

 .(5)، ٚاؿٓاب١ً(4)، ٚايؿاؾع١ٝ(3)ٚاملايه١ٝ 

 .(6)ٚيًؿاؾع١ٝ ؾٝ٘ ٚد٘ ضعٝـ بعسّ اؾرتاط ٖصا ايؿطط 

                                           
 .4/328، َٚطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 4/98ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 1)

، 4/380، ٚ ساؾــ١ٝ ابــٔ عابــسٜٔ  5/244(، ٚ ايبشــط ايطا٥ــل 53اإلغــعاف ص)ٜٓعــط:  ( 2)

 يهِٓٗ جيعًْٛ٘ ؾطط أٚي١ٜٛ ال ؾطط صش١.

 .361، 1/358، ٚؾتا٣ٚ ابٔ ضؾس 6/37ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 3)

 .6/288، ٚؼؿ١ احملتاز 5/347ٜٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 4)

، 4/328ٚ َطايــب أٚيــٞ ايٓٗــ٢ ، 2/47، ٚ نؿـــ املدــسضات 7/66ٜٓعــط: اإلْصــاف  ( 5)

 .2/20ٌْٚٝ املآضب 

 ب.171/ م 4ٜٓعط: االبتٗاز  ( 6)
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 ايؿطط: األزي١ ع٢ً ٖصا

إٔ اهلل ـ تعاىل ـ أَطْا عطاغ١ أَٛايٓا َٔ إٔ تبصض ٚتٓؿل يف غري ٚدٗٗا،  – 1

 .(1)ؾال ْؤتٝٗا إال َٔ تٛؾطت ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ يف ايتصطف ٚاـرب٠ ب٘

   ٚيصيو ٜكٍٛ ـ تعاىل ـ: 

 
   

    ص5:ط ايٓػا٤. 

إٔ ايٛال١ٜ َكٝس٠ بؿطط ايٓعط، ٚيٝؼ َٔ ايٓعط تٛي١ٝ ايعادع;   – 2

، ٚشيو إٔ َطاعا٠ سؿغ ايٛقـ (2)ألٕ املكصٛز ال حيصٌ ب٘ 

َطًٛب١ ؾطعّا ٚإٕ مل ٜهٔ ايٓاظط َتصؿّا بٗصٙ ايصؿ١ مل ميهٓ٘ 

 .(3)َطاعا٠ سؿغ ايٛقـ 

 .الغزط الزابع: اإلصالو فينا وقف على مضلٍه أو جهٍة إصالميٍة

ٖٚصا َٔ ؾطٚط ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ اييت اختًـ ايؿكٗا٤ ؾٝٗا، ٚشيو 

 ع٢ً قٛيني:

 إٔ اإلغالّ ؾطط يصش١ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ.ايكٍٛ األٍٚ: 

                                           
 .1/358ٜٓعط: ؾتا٣ٚ ابٔ ضؾس  ( 1)

 .4/380، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/244(، ٚ ايبشط ايطا٥ل 41ٜٓعط: اإلغعاف ص) ( 2)

 .2/20، ٌْٚٝ املآضب 4/329، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 4/299ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 3)
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ؾال ُٜٛي٢َّ غري َػًِ ع٢ً َا ٚقـ ع٢ً َػًِ أٚ د١ٗ إغال١َٝ عا١َ، 

 ناملػادس، ٚاملساضؽ ٚمٖٛا.

، (2)، ٚايؿاؾع١ٝ(1)ايه١ٖٝٚصا ٖٛ قٍٛ مجٗٛض ايؿكٗا٤، سٝح قاٍ ب٘ امل

 .(3)ٚاؿٓاب١ً

 إٔ اإلغالّ يٝؼ ؾططّا يصش١ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ. ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 .(4)ٖٚصا ٖٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ 

 .(6): "ٜٚؿرتط يًصش١ بًٛغ٘ ٚعكً٘ ال سطٜت٘ ٚإغالَ٘" (5)قاٍ ابٔ عابسٜٔ

 األزي١: 

 أزي١ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

ٍٖ أصشاب ٖصا ايكٍٛ مبا ًٜٞ  :اغتس

                                           
 .6/37ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ بٗاَؿ٘  ( 1)

 ب(.200أ،  51ب(، )م  46، ٚ تٝػري ايٛقٛف )م 1/387ٜٓعط: ؾتا٣ٚ ابٔ ايصالح  ( 2)

 .4/327، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 2/47، ٚ نؿـ املدسضات 7/66ٜٓعط: اإلْصاف  ( 3)

، ٚ 2/408اهلٓسٜـــ١  ، ٚايؿتـــا5/245٣ٚ(، ٚ ايبشـــط ايطا٥ـــل 56ٜٓعـــط: اإلغـــعاف ص) ( 4)

 .4/381ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 

ٖٛ قُس أَـني بـٔ عُـط بـٔ عبـسايععٜع عابـسٜٔ ايسَؿـكٞ، اؿٓؿـٞ، ؾكٝـ٘ ايـسٜاض ايؿـا١َٝ،             ( 5)

ٚإَاّ اؿٓؿ١ٝ يف عصطٙ، أيَّـ َؤيؿات َٓٗا: ساؾ١ٝ ضز احملتاض ع٢ً ايسض املدتـاض، املعـطٚف   

 ٖـ.1252عاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ، ٚايطسٝل املدتّٛ، تٛيف غ١ٓ 

 (.9/77، َٚعذِ املؤيؿني 6/42) ٜٓعط: األعالّ  

 .4/381ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 6)



 

 

 ىدوة الوقف يف الظزيعة اإلسالمية ودلاالتى

366 

    أٚاّل:قٍٛ اهلل تعاىل: 

  

     :ػا٤  .ص141طآي

ٚتٛي١ٝ ايهاؾط ايٓعط ع٢ً َا ٚقـ ع٢ً َػًِ أٚ د١ٗ إغال١َٝ عا١َ 

 .(1)، َٚٓع ٚقٛع٘  زاخ١ً يف مج١ً َا ْؿاٙ اهلل

   ثاّْٝا: قٍٛ اهلل تعاىل: 

   
  

 

    :ص51طاملا٥س٠. 

إٔ ٜتدص ؾٝٗا ٜٗٛزّٜا أٚ  ؾهٌ ٚال١ٜ َٔ ٚال١ٜ املػًُني ٢ْٗ اهلل 

 .(2)ْصطاّْٝا، مما ٜسٍ مبؿَٗٛ٘ ع٢ً أْ٘ ال ٜٛي٢َّ ؾٝٗا إال َػًُّا 

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

ؿٓؿ١ٝ زيٝاّل يكٛهلِ إال َا شنطٚٙ َٔ االنتؿا٤ بايؿطٚط اييت مل ٜصنط ا

شنطٖٚا يًٛال١ٜ نايبًٛؽ، ٚايعكٌ، ٚاألَا١ْ، ٚايكسض٠ ع٢ً ايكٝاّ بؿؤٕٚ 

 ايٛقـ.

 ايرتدٝض:

                                           
 .4/327، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 4/298ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 1)

 ب(. 46ٜٓعط: تٝػري ايٛقٛف )م  ( 2)
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ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

ـ; يك٠ٛ َا اغتسيٛا األٍٚ ايكا٥ٌ باؾرتاط اإلغالّ يصش١ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛق

ب٘، ٚملا يف تٛي١ٝ ايهاؾط ع٢ً أٚقاف املػًُني َٔ َؿاغس نجري٠: َٓٗا َا ٜطدع 

ع٢ً شات ايٛقـ، َٚٓٗا َا ٜطدع ع٢ً املٛقٛف عًٝ٘، َٚٓٗا َا ٜطدع ع٢ً 

 عا١َ املػًُني.

أَا َا ٜطدع ع٢ً شات ايٛقـ ؾال خيؿ٢ إٔ ايهاؾط ال حيب إعال٤ ن١ًُ 

قـ َكصٛزّا ب٘ إعال٤ ن١ًُ اهلل، نإٔ ٜهٕٛ َٛقٛؾّا اهلل، ؾُت٢ َا نإ ايٛ

ع٢ً ايجػٛض ٚاؾٗاز يف غبٌٝ اهلل، ؾإٕ ايهاؾط املتٛيٞ غٝعٌُ َا ٚغع٘ اؿاٍ 

ع٢ً تعطٌٝ ايٛقـ أٚ تسَريٙ، ٚنصيو اؿاٍ يٛ نإ ايٛقـ َػذسّا أٚ زاض 

 عًِ يًُػًُني.

ِٗ ٚأَا َا ٜطدع ع٢ً املٛقٛف عًِٝٗ ؾإٕ ْصب ْاظط ناؾط ع٢ً ٚقؿ

قس ٜسؾعِٗ شيو إىل قاٚي١ نػب ٚزٙ، ٚضمبا أز٣ بِٗ شيو إىل اـٓٛع ي٘ 

 ٚاـطٛع ملا ٜطٜس َِٓٗ.

ٚأَا َا ٜطدع ع٢ً عا١َ املػًُني ؾٗٞ متهٔ ايهؿاض يف بالز املػًُني 

ٚق٠ٛ ؾٛنتِٗ، ٚاتػاع غًطاِْٗ، ٚبػط ْؿٛشِٖ عذ١ ايكٝاّ بٛادبِٗ ػاٙ 

 ٢ً أسس.أٚقاف املػًُني، ٖٚصا أَط ال خيؿ٢ ع

 الغزط اخلامط: العدالة.

 ٖٚصا ايؿطط اختًـ ايؿكٗا٤ ؾٝ٘ ع٢ً أضبع١ أقٛاٍ: 
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 ايكٍٛ األٍٚ: 

إٔ ايعساي١ ؾطط يصش١ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ َطًكّا زٕٚ تؿطٜل بني 

 املٛقٛف عًٝ٘، َٚٓصٛب ايٛاقـ ٚغريُٖا.

 (.2)، ٖٚٛ قٍٛ ايؿاؾع١ٝ (1)ٚبٗصا قاٍ بعض اؿٓؿ١ٝ 

 ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 يعساي١ يف ْاظط ايٛقـ ؾطط أٚي١ٜٛ ال ؾطط صش١.إٔ ا

 .(3)ٖٚصا قٍٛ أنجط اؿٓؿ١ٝ 

 ايكٍٛ ايجايح: 

إٔ ايعساي١ ؾطط يف صش١ ٚال١ٜ ايٛقـ َا مل ٜهٔ ايٓاظط ٖٛ املٛقٛف 

 عًٝ٘، أٚ َٓصٛبّا َٔ ٔقَبٌ ايٛاقـ.

 .(5)، ٚب٘ قاٍ اؿٓاب١ً (4)ٖٚصا ٖٛ قٍٛ املايه١ٝ 

                                           
 .2/408(، ٚ ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ 53، ٚاإلغعاف ص)6/231ٜٓعط: ؾتض ايكسٜط  ( 1)

 .5/347، ٚضٚض١ ايطايبني ٣1/387 ابٔ ايصالح ٜٓعط: ؾتاٚ ( 2)

 .4/380، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/244ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 3)

، ٚساؾـ١ٝ  6/37، ٚ َٛاٖب اؾًٌٝ ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ بٗاَؿـ٘  12/223ٜٓعط: ايبٝإ ايتشصٌٝ  ( 4)

 ِٝٗ.، إال أِْٗ تٛغعٛا ؾأداظٚا ٚال١ٜ ايؿاغل إشا ضضٞ ب٘ املٛقٛف ع4/88ًايسغٛقٞ 

ــ١     ( 5) ــٔ قساَ ــبري الب ــطح ايه ــاف 6/213ٜٓعــط: ايؿ ــ٢   7/67، ٚ اإلْص ــٞ ايٓٗ ــا٥ل أٚي ، ٚزق

 .2/20، ٌْٚٝ املآضب 2/504
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 ايكٍٛ ايطابع:

 ٝػت ؾططّا يٛال١ٜ ايٛقـ إشا نإ ع٢ً َعٝٓني ضاؾسٜٔ.إٔ ايعساي١ ي

 .(1)ٖٚصا قٍٛ ضعٝـ يًؿاؾع١ٝ 

 األزي١:

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

إٔ َكصس ايٛقـ ٖٛ اغتُطاض املٓؿع١، ٚدطٜإ ايصسق١ ع٢ً ايسٚاّ، 

ٚٚال١ٜ األٚقاف َكٝس٠ بؿطط ايٓعط، ٚيٝؼ َٔ ايٓعط تٛي١ٝ اـا٥ٔ; ألْ٘ خيٌ 

 .(2)مبا أٓز٣ إىل ٖالى ايٛقـ، ٚتعطٌ ْؿع٘ بٗصا املكصٛز، ٚض

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

قٝاؽ ايٓاظط ع٢ً ايكاضٞ بططٜل األٚىل، ٚشيو إٔ ايكطا٤ أؾطف َٔ 

ايتٛي١ٝ، ُٜٚشتاط ؾٝ٘ أنجط َٔ ايتٛي١ٝ، ٚايعساي١ ؾٝ٘ ؾطط أٚي١ٜٛ ست٢ ؾٝصض 

 .(3)تكًٝس ايؿاغل ايكطا٤، ٚإشا ؾػل ال ٜٓععٍ، ؾهصا ْاظط ايٛقـ 

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ:

ْٛقـ بعسّ املٛاؾك١ يف نٕٛ ايعساي١ ال تؿرتط يف صش١ تٛي١ٝ ايكاضٞ، 

بٌ ال ٜصض تٛي١ٝ ايكاضٞ إال إشا نإ عازاّل، ؾال جيٛظ تٛي١ٝ ايؿاغل; يعُّٛ 

                                           
 .5/347ٜٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 1)

 (.331(، ٚقاضطات يف ايٛقـ حملُس أبٛظٖط٠ ص)53ٜٓعط: اإلغعاف ص) ( 2)

 .5/244ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 3)
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    تعاىل: قٛي٘

   
    

، ؾأَط ـ تباضى ٚتعاىل ـ بايتبني عٓس قٍٛ ايؿاغل، ٚال جيٛظ إٔ ص6ات: طاؿذط

ٜهٕٛ اؿانِ ممٔ ال ٜكبٌ قٛي٘ ٚجيب ايتبٝني عٓس سهُ٘، ٚألٕ ايؿاغل ال 

 .(1)جيٛظ إٔ ٜهٕٛ ؾاٖسّا، ؾ٦ًالَّ ٜهٕٛ قاضّٝا أٚىل

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجايح:

ايٓاظط إشا نإ اغتسٍ أصشاب ٖصا ايكٍٛ ع٢ً عسّ اؾرتاط ايعساي١ يف 

َٛقٛؾّا عًٝ٘ أٚ َٓصٛبّا َٔ ٔقَبٌ ايٛاقـ بإٔ ايعساي١ إمنا اؾُتِطَطِت ؿؿغ سل 

املٛقٛف عًٝ٘، ؾإشا نإ ايٓاظط ٖٛ املٛقٛف عًٝ٘ ؾال ساد١ إىل اؾرتاطٗا; 

ألْ٘ ٜٓعط يٓؿػ٘، ؾهإ ي٘ شيو، نُا يف ًَه٘ ايطًل، أَا إشا نإ َٓصٛبّا 

٘ ايعساي١ ٚضِ إىل ايؿاغل عسٍ; ألٕ يف إبكا٥٘ َٔ قَبٌ ايٛاقـ ؾال تؿرتط ؾٝ

 .(2)ؼكٝكّا يؿطط ايٛاقـ، ٜٚطِ إيٝ٘ عسٍ سؿعّا يًٛقـ

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ:

ْٛقـ بإٔ َا شنطٚٙ زيٌٝ ع٢ً صش١ تٛي١ٝ ايؿاغل إشا نإ َٛقٛؾّا عًٝ٘ 

ال ٜهؿٞ، ٚشيو ألٕ ٚظٝؿ١ ْاظط ايٛقـ ال تكتصط ع٢ً ضعا١ٜ َٓاؾع ايعني 

                                           
 .8/237ٜٓعط: املػين  ( 1)

 .4/299، ٚ نؿاف ايكٓاع 8/237ٜٓعط: املػين  ( 2)
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سؿغ عني ايٛقـ ٚايكٝاّ بؿؤْٚٗا، ٚسؿغ ايعني ال ؽص  املٛقٛؾ١، ٚإمنا

املٛقٛف عًٝ٘، ؾإشا مل تتٛؾط ؾٝ٘ ايعساي١ مل ٜصض تٛيٝت٘ ْعاض٠ ايٛقـ; 

الستُاٍ إٔ ٜؤزٟ شيو إىل زَاض عني ايٛقـ، ؾًٝشل ايططض ٚاقـ ايعني 

بتٛقـ دطٜإ ايصسق١، نُا ًٜشل ايططض َا ٜأتٞ َٔ ايبطٕٛ املٛقٛف 

ٕ املٛقٛف عًٝ٘ إشا نإ ْاظطّا ؾٗٛ ٜٓعط يٓؿػ٘ غري زقٝل ست٢ عًٝٗا، ؾايكٍٛ إ

تصشض ٚالٜت٘ ضغِ ؾػك٘، ٚإمنا ْعطٙ ؾاٌَ ؿك٘، ٚسل ايٛاقـ، ٚسل َا 

 ٜأتٞ َٔ ايبطٕٛ.

ٚأَا االستذاز ع٢ً صش١ تٛي١ٝ غري ايعسٍ إشا نإ َٓصٛبّا َٔ ٔقبٌ 

ا ٜهٕٛ إشا ايٛاقـ بتشكٝل ؾطط ايٛاقـ ؾإٕ ؼكٝل ؾطط ايٛاقـ َٚطاعات٘ إمن

 .(1)مل خيايـ ايؿطع، أَا إشا خايـ َكتطٝات ايؿطع ؾال جيٛظ ايعٌُ ب٘ اتؿاقّا

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايطابع:

َُهِّٕٓٛ ايٓاظط َٔ اـٝا١ْ،  إٔ املٛقٛف عًِٝٗ إشا ناْٛا ضاؾسٜٔ ال ُٜ

 .(2)ؾُت٢ َا ضأٚا َٓ٘ ؾ٦ّٝا َٔ شيو محًٛٙ ع٢ً ايػساز 

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ:

ؼ َٔ الظّ نٕٛ املٛقٛف عًٝ٘ َعّٝٓا ضؾٝسّا أالَّ ٜكع َٔ ْٛقـ بأْ٘ يٝ

                                           
 .585-2/584ايتصطف يف ايٛقـ  ( 1)

 .5/347ٜٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 2)
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ْاظط ٚقؿ٘ خٝا١ْ، نُا أْ٘ يٝؼ نٌ َٔ ٚقع عًٝ٘ ظًِ زؾع٘، ٚايٛاقع ٜؿٗس 

يصيو، ؾهِ َٔ أٚقاف أنًٗا ايٓعاض عًٝٗا ٚاملٛقٛف عًٝ٘ ساضط ضؾٝس، 

 الـ ـع ايٛقــٔ ضٜـأتٝ٘ َـٛض يف املؿانٌ، أٚ إٔ َا ٜـسّ ايطغب١ يف اــعذ١ ع

 .(1)ٜػاٟٚ تعطً٘ يف َتابع٘ ايٓاظط، ٖٚصا أَط ٚاضض ال خيؿ٢

 ايرتدٝض:

ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

األٍٚ ايكا٥ٌ بإٔ ايعساي١ ؾطط يصش١ ايٛقـ َطًكّا; يك٠ٛ َا اغتسيٛا ب٘، 

اعا٠ داْب ٚألٕ ؾٝ٘ محا١ٜ يًٛقـ َٔ ايطٝاع غالف األقٛاٍ األخط٣، َٚط

ايٛقـ أِٖ َٔ إبكا٤ ٚال١ٜ ايؿاغل عًٝ٘، ٚإٕ نإ َٛقٛؾّا عًٝ٘، أٚ َٓصٛبّا 

 .(2)َٔ ٔقَبٌ ايٛاقـ

 الغزط الضادظ: احلزية.

 .(3)ٖٚٞ ؾطط عٓس ايؿاؾع١ٝ ؾكط 

 .(4)أَا اؿٓؿ١ٝ ؾإِْٗ ْٗصٛا ع٢ً عسّ اعتباض اؿط١ٜ يف ْعاض٠ ايٛقـ 

 .(1)ٚعكً٘، ال سطٜت٘ ٚإغالَ٘"قاٍ ابٔ عابسٜٔ: "ٜٚؿرتط يًصش١ بًٛغ٘ 

                                           
 .2/586ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 1)

 .4/299، ٚ نؿاف ايكٓاع 8/238ٜٓعط: املػين  ( 2)

 (.254، 248-247طٞ ص)عا٥ط يًػٝٛـاٙ ٚايٓـ، ٚاألؾب1/387الح ـعط: ؾتا٣ٚ أب ايصـٜٓ ( 3)

 .4/381، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 2/408، ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ 5/245ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 4)
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ٚأَا املايه١ٝ، ٚاؿٓاب١ً ؾًِ ٜتعطضٛا يصنط اؿط١ٜ عٓس غٝاقِٗ ؾطٚط 

 .(2)ٚال١ٜ ايٛقـ مما ٜسٍ ع٢ً أِْٗ ال ٜطْٚٗا ؾططّا يف شيو، ٚاهلل أعًِ 

، (3)أَا ايصنٛض٠، ٚايبصط ؾًٝػا َٔ ؾطٚط صش١ ايٓعاض٠ ع٢ً ايٛقـ  

أٚص٢  <قـ; ملا ثبت إٔ عُط بٔ اـطاب ؾٝذٛظ إٔ تتٛىل املطأ٠ ْعاض٠ ايٛ

، ٚنصيو جيٛظ إٔ ٜتٛىل األع٢ُ ْعاض٠ (5) >(4)بايٓعط إىل ابٓت٘ سؿص١

 ايٛقـ.

                                           
 .4/381ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 1)

، ٚايتٓكـٝض  299-4/298، ٚ نؿاف ايكٓاع 6/37ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ ٚبٗاَؿ٘ ايتاز  ( 2)

 (.187املؿبع ص)

ــعاف ص)  ( 3) ــط: اإلغـ ــا53ٜٚٓعـ ــ١ (، ٚايؿتـ ــٌ  ٣2/408 اهلٓسٜـ ــب اؾًٝـ ، 6/38، ٚ َٛاٖـ

 .2/47، ٚ نؿـ املدسضات 3/109ٚساؾ١ٝ ايكًٝٛبٞ 

ــٔ               ( 4) ــت َ ــ٘ ـ، ناْ ــا ٚعٓ ــٔ اـطــاب ـ ضضــٞ اهلل عٓٗ ــت عُــط ب ــؤَٓني سؿصــ١ بٓ ٖــٞ أّ امل

ؼت خٓٝؼ ايػُٗٞ، ؾًُا تٛيف عطضٗا عُط ع٢ً أبٞ  @املٗادطات، ٚناْت قبٌ ايٓيب 

ؾتعٚدٗـا، تٛؾٝـت سـني بـاٜع اؿػـٔ       @خطبٗـا ضغـٍٛ اهلل   بهط ٚعجُإ ؾًـِ ٜكـبال، ثـِ    

 ٖـ، ٚقٌٝ غري شيو.41َعا١ٜٚ غ١ٓ 

 (. 5/425، ٚأغس ايػاب١ 8/81) ٜٓعط: طبكات ابٔ غعس  

أصٌ ٖصا اؿسٜح يف ايصشٝشني نُا غٝأتٞ، ٚقس أخطز ايٛص١ٝ بايٓعط إىل سؿص١ أبٛزاٚز  ( 5)

، اؿـسٜح ضقـِ   3/117ٌ ٜٛقــ ايٛقــ   يف غٓٓ٘ يف نتاب ايٛصاٜا ـ بـاب َـا دـا٤ يف ايطدـ     

(، ٚغــهت عٓــ٘، ٚايبٝٗكــٞ يف غــٓٓ٘ ايهــرب٣ يف نتــاب ايٛقـــ ـ بــاب ايصــسقات      2879)

 .6/160احملطَات 
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 املبحث الثاىي

 وظيفة الوالي على الوقف

 

، (3)ٚايؿاؾع١ٝ ،(2)، ٚاملايه١ٝ(1)اؿٓؿ١ٝ – اتؿل أصشاب املصاٖب األضبع١

٢ ايٛقـ ٖٞ سؿغ عٔ ايٛقـ، ٚضعا١ٜ ع٢ً إٔ ٚظٝؿ١ ايٛايٞ عً – (4)ٚاؿٓاب١ً

 َٓاؾعٗا، يهٔ بعطِٗ أؾاض إىل شيو زٕٚ تؿصٌٝ، ٚبعطِٗ ؾٖصٌ يف شيو.

ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾإٕ ٚظٝؿ١ ايٛايٞ ع٢ً ايٛقـ سؿغ عني ايٛقـ، 

ٚايكٝاّ بؿؤْٚٗا، ٚتٓؿٝص ؾطط ٚاقؿٗا، ٚطًب اؿغ هلا، ٚنٌ ٖصا ٜهٕٛ 

، ٚعُاضتٗا، ٚضعا١ٜ غًتٗا عُا١ٜ ايعني عٔ اهلالى أٚ ايتعطٌ، ٚصٝاْتٗا

بايتأدري ٚايعضاع١ ٚمٖٛا، ٚاالدتٗاز يف تُٓٝتٗا، ٚؼصٌٝ ايػ١ً ٚتٛظٜعٗا 

ع٢ً َػتشكٝٗا، ٚؾطا٤ َا ؾطط٘ ايٛاقـ َٔ ضٜع٘ نطعاّ ٚؾطاب ٚيباؽ 

َٚطنب ٚمٛٙ، ٚدعً٘ سٝح ؾطط٘ ايٛاقـ، ٚنصا ٜكّٛ ايٛايٞ بسؾع نٌ 

ٜسٙ ع٢ً ايٛقـ ٜٚعني يف  ضطض َتٛقع عٔ عني ايٛقـ ٚخياصِ ؾٝ٘، ٜٚطع

 ٚظا٥ؿ٘; ألٕ شيو َٔ َصاحل ايٛقـ.

                                           
 .6/242(، ٚؾتض ايكسٜط 58-57(، ٚاإلغعاف ص)345ٜٓعط: أٚقاف اـصاف ص) ( 1)

 .12/268ٜٓعط: ايبٝإ ٚايتشصٌٝ  ( 2)

 .2/394ػين احملتاز ، 5/348َٜٚٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 3)

 .2/21، ٚ ٌْٝ املآضب 2/505، ٚزقا٥ل أٚىل اي٢ٗٓ 5/337ٜٓعط: املبسع  ( 4)
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ٚال َُٜهًَّـ ايٛايٞ بايعٌُ بٓؿػ٘ إال َجٌ َا ٜؿعً٘ أَجاي٘، ٚال جيب عًٝ٘ 

إٔ ٜعٌُ َا تعًُ٘ األدطا٤ ٚايٛنال٤، يهٔ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ال ٜكصط عُا ٜؿعً٘ 

 .(1)أَجاي٘، ٜٚٓبػٞ ي٘ إٔ ٜتشط٣ يف تصطؾات٘ ايٓعط يًٛقـ ٚايػبط١ 

 ٚإيٝو بعض أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف بٝإ شيو:

ي٘ سسٌّ َعني، ٚإمنا ٖٛ ع٢ً َا تعاضؾ٘  : "يٝؼ(2)قاٍ ايططابًػٞ اؿٓؿٞ

ايٓاؽ َٔ اؾعٌ عٓس عكسٙ ايٛقـ; يٝكّٛ مبصاؿ٘ َٔ عُاض٠، ٚاغتػالٍ، 

ٚبٝع غالت، ٚصطف َا ادتُع عٓسٙ ؾُٝا ؾطط٘ ايٛاقـ، ٚال ٜهًّـ َٔ 

 ٜؿعً٘ أَجاي٘، ٚال ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜكصط عٓ٘، ٚأَا ايعٌُ بٓؿػ٘ إال َجٌ َا 

َا تؿعً٘ األدطا٤ ٚايٛنال٤ ؾًٝؼ شيو بٛادٕب عًٝ٘ ست٢ يٛ دعٌ ايٛال١ٜ إىل 

اَطأ٠، ٚدعٌ هلا أدطّا َعًَّٛا ال تهًـ إال َجٌ َا تؿعً٘ ايٓػا٤ عطؾّا، ٚيٛ 

ْاظع أٌٖ ايٛقـ ايكِٝ، ٚقايٛا يًشانِ: إٕ ايٛاقـ إمنا دعٌ ي٘ ٖصا يف 

كاب١ً ايعٌُ ٖٚٛ ال ٜعٌُ ؾ٦ّٝا، ال ٜهًؿ٘ اؿانِ َٔ ايعٌُ َا ال ٜؿعً٘ َ

 .(3)ايٛال٠" 

                                           
 .2/568ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 1)

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بـٔ أبـٞ بهـط ايططابًػـٞ، اؿٓؿـٞ، بطٖـإ ايـسٜٔ، ٚيـس يف طـطابًؼ           ( 2)

 ًِّ ؾٝٗا، ثِ اْتكٌ إىل ايكاٖط٠، يٖ٘ـ ؾُٓٔػَب إيٝٗا، ثِ اْتكٌ إىل زَؿل، ؾتع853ايؿاّ غ١ٓ 

 ٖـ.922َؤيؿات َٓٗا: اإلغعاف يف أسهاّ األٚقاف، َٚٛاٖب ايطمحٔ، تٛيف غ١ٓ 

 (.1/118، َٚعذِ املؤيؿني 1/76) ٜٓعط: األعالّ  

 (.58-57اإلغعاف ص) ( 3)
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ؾُٝٔ سبؼ ع٢ً أٚالزٙ ايصػاض: "إٕ ناْت  (1)ٚقاٍ ابٔ ضؾس املايهٞ

 ٌَ ايصسق١ ٚاؿبؼ ع٢ً صػاض نًِٗ ؾشٝاظ٠ أبِٝٗ هلِ سٛظ إشا أؾٗس هلِ َٚبٖت

ُِٗ ؾهإ ٖٛ ايكا٥ِ بأ َطِٖ ٚايٓاظط هلِ يف نطا٤ إٕ نإ هلِ صسَقَتِٗ أٚ ُسِبَػ

١َٓ ٚاإلصالح"   .(2)أٚ مثط٠ أٚ َا ؼتاز إيٝ٘ ايصسقات َٔ املط

: "ٚظٝؿ١ املتٛيٞ: ايعُاض٠ ٚاإلداض٠، (3)ٚقاٍ ايٟٓٛٚ ايؿاؾعٞ

ٚؼصٌٝ ايػ١ً، ٚقػُتٗا ع٢ً املػتشكني، ٚسؿغ األصٍٛ ٚايػالَّت ع٢ً 

ايٛاقـ َتٛيّٝا يبعض االستٝاط ـ ٖصا عٓس اإلطالم ـ، ٚجيٛظ إٔ ٜٓصب 

األَٛض زٕٚ بعض، بإٔ جيعٌ إىل ٚاسس ايعُاض٠ ٚؼصٌٝ ايػ١ً، ٚإىل آخط 

                                           
كَّـ٘  ٖٛ قُس بٔ أمحس بٔ قُس بٔ ضؾس ايكـططيب، املـايهٞ ) اؾـس ( ٜهٓـ٢ بـأبٞ ايٛيٝـس، تؿ       ( 1)

ع٢ً أبـٞ دعؿـط بـٔ ضظم ٚأبـٞ عبـساهلل بـٔ ؾـطز ٚغريُٖـا ستـ٢ صـاض نـبري ؾكٗـا٤ ٚقتـ٘ يف              

األْسيؼ ٚاملػطب، ٚيٞ قطا٤ قططب١ ٚإَاّ داَع ايهبري ؾٝٗا، ٚأيَّـ َؤيؿات َٓٗـا: ايبٝـإ   

ٚايتشصٌٝ ملا يف املػتدطد١ َٔ ايتٛدٝ٘ ٚايتعًٌٝ، ٚاملكسَات ألٚا٥ٌ نتب املسْٚـ١، ٚتـٛيف   

 (.ٖـ520غ١ٓ )

 (.279-278) ٜٓعط: ايسٜباز املصٖب ص) 

 .12/268ايبٝإ ٚايتشصٌٝ  ( 2)

ٖٛ حي٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َطٟ اؿعاَٞ، ايٟٓٛٚ، ٜه٢ٓ بأبٞ ظنطٜا، قٞ ايسٜٔ، ٚيس يف ْـ٣ٛ   ( 3)

ُأغـتاش      ٖـ، ٚتعَِّ يف زَؿل، ٚأقاّ بٗا ظَٓـّا طـٜٛاّل، نـإ ؾكٝٗـّا، قـسِّثّا، َُٜعـٗس       631غ١ٓ 

 ٔ ــ ــأخطٜٔ َ ايؿــاؾع١ٝ، صــٖٓـ َصــٓؿات نــجري٠ ْٚؿٝػــ١ َٓٗــا: ؾــطح صــشٝض َػــًِ،      املت

 ٖـ.676ٚاجملُٛع ؾطح املٗصب، تٛيف غ١ٓ 

 (.5/165، ٚطبكات ايؿاؾع١ٝ يًػبهٞ 4/1470) ٜٓعط: تصنط٠ اؿؿاظ  
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سؿعٗا ٚقػُتٗا ع٢ً املػتشكني، أٚ بؿطط يٛاسس اؿؿغ ٚايٝس، ٚآلخط 

 .(1)ايتصطف" 

: "ٚظٝؿ١ ايٓاظط: سؿغ ايٛقـ ٚايعُاض٠ (2)ٚقاٍ املطزاٟٚ اؿٓبًٞ

ٌٝ ضٜع٘ َٔ تأدريٙ أٚ ظضع٘ أٚ مثطٙ، ٚاإلجياض ٚايعضاع١ ٚاملداص١ُ ؾٝ٘ ٚؼص

ٚاالدتٗاز يف تُٓٝت٘، ٚصطؾ٘ يف دٗات٘ َٔ عُاض٠ ٚإصالح، ٚإعطا٤ 

َػتشل ٚمٛ شيو، ٚي٘ ٚضع ٜسٙ عًٝ٘، ٚع٢ً األصٌ، ٚيهٔ إشا ؾطط 

ايتصطف ي٘، ٚايٝس يػريٙ، أٚ عُاضت٘ إىل ٚاسس، ٚؼصٌٝ ضٜع٘ إىل آخط ؾع٢ً 

 .(4)"(3)َا ؾطط، قاي٘ اؿاضثٞ

 

                                           
 .5/348ضٚض١ ايطايبني  ( 1)

ٓبًـٞ  ٖٛ عًٞ بٔ غـًُٝإ بـٔ أمحـس بـٔ قُـس املـطزاٟٚ، ثـِ ايسَؿـكٞ، قـطض املـصٖب اؿ           ( 2)

ٖــ، ْٚؿـأ بٗـا، ٚضسـٌ إىل ايكـاٖط٠، ثـِ       817َٚٓكش٘، ٚيس يف ) َطزا ( قطب ْـابًؼ غـ١ٓ   

زَؿل، ٚأيَّــ َؤيؿـات نـجري٠ َٓٗـا: اإلْصـاف يف َعطؾـ١ ايـطادض َـٔ اــالف، ٚايتٓكـٝض           

 ٖـ(.885املؿبع يف ؼطٜط أسهاّ املكٓع، تٛيف غ١ٓ )

 (.2/739(، ٚايػشب ايٛاب١ً 99) ٜٓعط: اؾٖٛط املٓطس ص)  

ٖٛ َػعٛز بٔ أمحس بٔ َػعٛز بٔ ظٜس اؿاضثٞ، ايبػسازٟ، ثِ املصطٟ، غعس ايسٜٔ، ٚيس  ( 3)

ٖـ، ٚمسع َٔ ايٓذٝب اؿطاْٞ، ٚابٔ عالَّف، ٚغريُٖـا، نـإ ؾكٝٗـّا، َٓـاظطّا،     653غ١ٓ 

َؿتّٝا، عاملّا باؿسٜح ٚؾْٓٛ٘، ؾـطح بعـض غـٓٔ أبـٞ زاٚز، ٚؾـطح قطعـ١ َـٔ "املكٓـع" َـٔ          

 ٖـ.711خط ايٛصاٜا، ٚتٛيف غ١ٓ ايعاض١ٜ إىل آ

 (.3/29، ٚاملكصس األضؾس 2/362) ٜٓعط: ايصٌٜ ع٢ً طبكات اؿٓاب١ً   

 .7/67َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ  ( 4)
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 بحث الثالثامل

 أقشاو الوالية على الوقف

 

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب: 

 املطًب األٍٚ: ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ.

 املطًب ايجاْٞ: ايٛال١ٜ ايؿطع١ٝ ع٢ً ايٛقـ.

 .(1)املطًب ايجايح: ٚال١ٜ ايٛظاضات املع١ٝٓ بؿؤٕٚ األٚقاف ع٢ً ايٛقـ
 

 .(2)الوالية األصلية على الوقف: املطلب األول

 خ َػا٥ٌ:ٚؾٝ٘ ثال

 املػأي١ األٚىل: سل ايٛاقـ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ٚقؿ٘.

 املػأي١ ايجا١ْٝ: سل املٛقٛف عًٝ٘ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ.

 املػأي١ ايجايج١: سل اؿانِ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ.

                                           
أؾطزُت شيو مبطًب َػتكٌ عٔ ايكػُني ايػابكني; ألٕ ايصٟ ؾُٗت٘ َٔ خالٍ ايهالّ عًٝ٘  ( 1)

عًـ٢ األٚقـاف اـريٜـ١ ايعاَـ١ ايـيت       إٔ ايبعض ٜعترب ٚال١ٜ ايٛظاضات املع١ٝٓ بؿؤٕٚ األٚقاف

يٝؼ هلا ْاظط خاص يف سهِ األص١ًٝ، ؾتتٛالٖا َباؾـط٠ ٚزٕٚ تؿـٜٛض، ٚايـبعض اآلخـط     

ٜعتربٖا يف سهِ ايؿطع١ٝ ع٢ً اعتباض أْٗا تٓٛب ع٢ً ايكاضٞ يف ايٓعـط عًـ٢ ٖـصا ايٓـٛع َـٔ      

 األٚقاف، ٚاهلل أعًِ.

 ط أٚ تعٝني.ٖٚٞ اييت تجبت ملتٛيٞ ايٛقـ أصاي١ زٕٚ اؾرتا ( 2)
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 .سل ايٛاقـ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ٚقؿ٘: املػأي١ األٚىل

ثبٛت سل ايٛاقـ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ٚقؿ٘،  اختًـ ايؿكٗا٤ يف

 ٚشيو ع٢ً قٛيني:

 ايكٍٛ األٍٚ: إٔ يًٛاقـ اؿل يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ٚقؿ٘.

 ، (3)٘ قاٍ املايه١ٝ ـ، ب(2)١ ـــؿٝــريٙ َٔ اؿٓــٚغ (1)ٛغــٜٛـاٍ أبـصا قـٚبٗ

 .(5)، ٚبعض اؿٓاب١ً (4)ٖٚٛ قٍٛ يبعض ايؿاؾع١ٝ 

 ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ ال تجبت يًٛاقـ. ايكٍٛ ايجاْٞ:إٔ

                                           
ــاّ         ( 1) ــ٘ نــجريّا، ٚق ــ١ ٚأخــص عٓ َّ أباسٓٝؿ ــِع ــٔ سبٝــب األْصــاضٟ، َي ــطاِٖٝ ب ــٔ إب  ٖــٛ ٜعكــٛب ب

ٌٓ ايؿكٗا٤ اجملتٗسٜٔ، ٚيٞ قطـا٤ بػـساز يف ٚالٜـ١ ايطؾـٝس، ٖٚـٛ       بٓؿط َصٖب٘، ٚصاض َٔ أد

ز ٚايٓــٛازض، تــٛيف غــ١ٓ اأٍٚ َــٔ صــٓٓـ عًــ٢ َــصٖب أبــٞ سٓٝؿــ١، َٚــٔ َصــٓؿات٘: اـــط  

 ٖـ.182

 (.225، ٚايؿٛا٥س ايب١ٝٗ ص)3/611اؾٛاٖط املط١ٝ )   

ــٓا٥ع    ( 2) ــسا٥ع ايصـ ــط: بـ ــالٍ ص) 6/219ٜٓعـ ـــ ٖـ ــعاف ص)101، ٚٚقـ (، 53(، ٚ اإلغـ

 .3/295، ٚؾتا٣ٚ قاضٝدإ 2/408ٚايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ 

، ٚ َٛاٖـب اؾًٝـٌ   2/1017، ٚايهـايف البـٔ عبـسايرب    12/244ٜٓعط: ايبٝإ ٚايتشصـٌٝ   ( 3)

 ، ٚؾُٝٗا ؼكٝل يكٛهلِ.6/23ًٌٝ بٗاَؿ٘ ، ٚايتاز ٚاإلن6/37

ــ١ ايعًُــا٤ يًكؿــاٍ   ( 4) ، ٚ ضٚضــ١ ايطــايبني  9/397، ٚاؿــاٟٚ يًُــاٚضزٟ  6/22ٜٓعــط: سًٝ

 .1/248، ٚايٛدٝع 5/347

 .7/43ٜٓعط: اإلْصاف  ( 5)
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، ٖٚٛ املصٖب (2)َٔ أصشاب٘  (1)ٚبٗصا قاٍ أبٛسٓٝؿ١ ٚقُس بٔ اؿػٔ

 .(4)، ٚب٘ قاٍ أنجط اؿٓاب١ً (3)عٓس ايؿاؾع١ٝ

 األزي١:

 أزي١ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

 ، ٚاملعكٍٛ:{ اغتسٍ أصشاب ٖصا ايكٍٛ بعٌُ ايصشاب١ 

 أٚاّل: عٌُ ايصشاب١:

 ِ ست٢ تٛؾٛا.ٗنإ ًٜٕٛ أٚقاؾِٗ بأْؿػ {صشاب١ إٔ اي

"أخربْٞ غري ٚاسس َٔ آٍ عُط ٚآٍ عًٞ إٔ : ~قاٍ اإلَاّ ايؿاؾعٞ 

صسقت٘ ٚٚيٞ عًٞ عُط ٚيٞ صسقت٘ ست٢ َات، ٚدعًٗا بعسٙ إىل سؿص١، 

                                           
ٖٛ قُس بٔ اؿػٔ بٔ ؾطقس ايؿٝباْٞ بايٛال٤، صشب أباسٓٝؿ١ ٚأخص عٓ٘ ٚعٔ أبٞ ٜٛغـ  ( 1)

ــا  ــجريّا، ٚقـ ـــ،     نـ ــٞ ٜٛغـ ــس أبـ ــساز بعـ ــا٤ بػـ ــٝس قطـ ــٞ، ٚاّلٙ ايطؾـ ــصٖب اؿٓؿـ ــط املـ  ّ بٓؿـ

ٚصٓـ َصٓؿات َٓٗا: اؾاَع ايهـبري، ٚايصـػري، ٚايػـري ايهـبري، ٚايصـػري، ٚتـٛيف غـ١ٓ        

 ٖـ.189

 (.163، ٚايؿٛا٥س ايب١ٝٗ ص)3/122) ٜٓعط: اؾٛاٖط املط١ٝ   

، 6/231، ٚؾـتض ايكـسٜط   3/329، ٚتبٝني اؿكا٥ل 220-6/219ٜٓعط: بسا٥ع ايصٓا٥ع  ( 2)

 .3/295ٚؾتا٣ٚ قاضٝدإ 

 .2/393، َٚػين احملتاز 2/471ٜٓعط: أغ٢ٓ املطايب  ( 3)

 (.299، ٚايطٚض ايٓسٟ ص)3/16، ٚاإلقٓاع 11-2/10ٜٓعط: َٓت٢ٗ اإلضازات  ( 4)
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بٓت ضغٍٛ  (3)، ٚإٔ ؾاط١ُ(2) } بٔ عًٞ (1)ست٢ َات، ٚٚيٝٗا بعسٙ اؿػٔ

ت، ٚبًػين عٔ غري ٚاسس َٔ األْصاض أْ٘ ٚيٝت صسقتٗا ست٢ َات @اهلل 

 .(4)ٚيٞ صسقت٘ ست٢ َات" 

أٜطّا: "ٚيكس سؿعٓا ايصسقات عٔ عسٕز نجري َٔ املٗادطٜٔ  ~ٚقاٍ 

ٚاألْصاض، يكس سه٢ يٞ عسز نجري َٔ أٚالزِٖ ٚأًِٖٝٗ أِْٗ مل ٜعايٛا ًٜٕٛ 

١َٓ ال خيتًؿٕٛ ؾٝ٘ ١َٓ َِٓٗ عٔ ايعا ، ٚإٕ صسقاتِٗ ست٢ َاتٛا، ٜٓكٌ شيو ايعا

                                           

 ، غـــبط ضغـــٍٛ  }ٖـــٛ غـــٝس ؾـــباب أٖـــٌ اؾٓـــ١ اؿػـــٔ بـــٔ عًـــٞ بـــٔ أبـــٞ طايـــب           ( 1)

غٝس٠ ْػا٤ ايعاملني، ٚيـٞ اـالؾـ١ بعـس     @١ُ بٓت ضغٍٛ اهلل ٚضحياْت٘، ؾأَ٘ ؾاط @اهلل 

ٖـ، ٚبكٞ ؾٝٗا غبع١ أؾٗط ثِ تٓاظٍ عٓٗا ملعاٜٚـ١، ٚتـٛيف غـ١ٓ    40َكتٌ أٜب٘ يف ضَطإ غ١ٓ 

 ٖـ، ٚقٌٝ غري شيو.49

 (. 2/11، ٚاإلصاب١ 2/9) ٜٓعط: أغس ايػاب١   

ــال٤ ا    ( 2) ــاْٟٛ يف إع ــاٍ ايتٗ ــاؾعٞ يف األّ، ٚق ــصا ضٚاٙ ايؿ ــٓٔ ٖه ــاّ 13/147يػ : "ضٚاٙ اإلَ

 ايؿاؾعٞ يف األّ ٖهصا َعًّكّا، ٚتعًٝل َجً٘ سذ١".

سا َـطِٜ بٓـت   عـ غـٝس٠ ْػـا٤ ايعـاملني، قـاٍ ابـٔ األثـري: َا       @ٖٞ ؾاط١ُ بٓـت ضغـٍٛ اهلل    ( 3)

ٚٓدٗـا َـٔ   @عُطإ، أَٗا خسجي١ بٓت خًٜٛس، ٚناْـت أسـب ايٓـاؽ إىل ضغـٍٛ اهلل      ، ظ

بػـت١   @، ٚتٛؾٝـت بعـس ضغـٍٛ اهلل    }ػـٔ ٚاؿػـني   ي٘ اؿ ؾٛيست <عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 أؾٗط ع٢ً ايكٍٛ ايصشٝض نُا شنط ابٔ األثري.

 (. 5/519، ٚأغس ايػاب١ 8/19) ٜٓعط: طبكات ابٔ غعس   

 .4/61األّ  ( 4)
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أنجط َا عٓسْا باملس١ٜٓ َٚه١ َٔ ايصسقات يهُا ٚصؿت مل ٜعٍ ٜتصسم بٗا 

ٕٖ ْكٌ اؿسٜح ؾٝٗا نايتهًـ"  .(1) املػًُٕٛ َٔ ايػًـ ًْٜٛٗا ست٢ َاتٛا، ٚإ

 ثاّْٝا: املعكٍٛ:

ايكٝاؽ ع٢ً قػ١ُ ضب املاٍ ملا ٚدب عًٝ٘ َٔ ايعنا٠، ؾإْ٘ إشا   -1

ٔ ٚدبت عًٝ٘، ؾإْ٘ َٔ باب ثبت اؿل يف ايٛال١ٜ ع٢ً ايصسق١ مل

األٚىل إٔ ثبت ي٘ شيو اؿل ع٢ً ايصسق١ ايتطٛع١ٝ، ٖٚٞ ٖٓا 

 .(2)ايٛقـ 

ايكٝاؽ ع٢ً َتدص املػذس، َٚعتل ايعبس، ؾايٛاقـ ٖٛ أقطب  -2

ايٓاؽ إىل ٚقؿ٘، ٚأسكِٗ بإزاضت٘ ٚعُاضت٘، نُٔ اؽص َػذسّا 

٘ أقطب ؾإْ٘ أٚىل بعُاضت٘، ٚنُٔ أعتل عبسّا ؾإٕ ايٛال٤ ي٘; ألْ

 .(3)ايٓاؽ إيٝ٘ 

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

ايكٝاؽ ع٢ً غا٥ط األداْب يف املٓع َٔ ايٓعاض٠ ٚايتسبري يف ايٛقـ إال 

بتعٝني، ٚبٝإ شيو إٔ ايٛاقـ ملا سٖبؼ ايعني ٚغَُّٗا يًكِٝٓ ؾكس أخطدٗا عٔ 

                                           
 .4/55املصسض ايػابل  ( 1)

 (.101ٜٓعط: ٚقـ ٖالٍ ص) ( 2)

 .5/61ٜٓعط: اهلسا١ٜ يًُطغٝٓاْٞ َع ؾتض ايكسٜط  ( 3)
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ًَه٘ ٜٚسٙ، ٚصاض ٖٛ ٚغا٥ط األداْب ؾٝ٘ غٛا٤، ٚنُا إٔ ايتسبري يف ايٛقـ 

 .(1)يٝؼ إىل غا٥ط األداْب، ؾهصيو ال ٜهٕٛ ايتسبري إىل ايٛاقـ

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ:

ْٛقـ بأْ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم، ؾٗٛ قٝاؽ باطٌ ٚإؿام خاط٧، إش 

ي٘ صسق١ داض١ٜ  ي٘ تعًل بايٛقـ غالف األدٓيب، ؾٗٛ ٚقؿٗا يتهٕٛ ايٛاقـ

ُطاض ع٢ً ايسٚاّ، ٜٚعٓٝ٘ زٚاّ عٝٓٗا ٚعُاضتٗا; ألٕ َٔ الظّ شيو اغت

ايجٛاب ايعا٥س عًٝ٘، ٚيف تعطًٗا ٚاْكطاع ْؿعٗا َٓعّا ؾطٜإ ايصسق١، ؾهإ 

َٔ سك٘ ضعا١ٜ ايٛقـ ٚايٛقٛف ع٢ً نٌ َا ٜططأ عًٝ٘، غالف األدٓيب، 

 .(2)ؾال سل ي٘ يف تًو ايعني

 ايرتدٝض:

ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

يًٛاقـ اؿل يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ٚقؿ٘; يك٠ٛ َا األٍٚ ايكا٥ٌ بإٔ 

ناْٛا   {اغتسيٛا ب٘ َٔ إٔ عُط ٚاـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ ٚغريِٖ َٔ ايصشاب١ 

مل ٜكٌ ( 3)ملا أؾاض ع٢ً عُط بٛقـ أضض٘ @ ًٜٕٛ صسقاتِٗ، بٌ إٕ ايٓيب

                                           
 .5/2110ٜٓعط: ايػري ايهبري  ( 1)

 .2/597ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 2)

ؾكـاٍ:   @صـاب عُـط غٝـرب أضضـّا، ؾـأت٢ ايـٓيب       ))قـاٍ:   }دا٤ شيو ؾُٝا ضٚاٙ ابٔ عُط  ( 3)

أصبُت أضضّا مل ُأصـب َـااّل قـط أْؿـؼ َٓـ٘، ؾهٝــ تـأَطْٞ بـ٘ن قـاٍ: إٕ ؾـ٦ت سٖبػـت            
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ٍٖ شيو ع٢ً  ي٘: ال ٜصض شيو ست٢ ؽطدٗا عٔ ٜسى ٚال تًٞ ْعطٖا، ؾس

ٜسٙ ؼت ٚالٜت٘; ألٕ تأخري ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١ ال جيٛظ، صش١ بكا٥ٗا يف 

ٚقس قاٍ اإلَاّ ايؿاؾعٞ: "تطى االغتؿصاٍ يف سها١ٜ اؿاٍ َع قٝاّ 

 .(1)االستُاٍ ٜٓٓعٍ َٓعي١ ايعُّٛ يف املكاٍ"

 أَا ايكٍٛ بػري شيو ؾٗٛ قٍٛ كايـ يًصٛاب، قاٍ ابٔ ايكِٝ 

ٟٓ َصًش١ ي: ~ ًٛاقـ أٚ املٛقٛف عًٝ٘ن "ٚأٟ غطض يًؿاضع يف شيون ٚأ

 بٌ املصًش١ خالف شيو; ألْ٘ أخرب مباي٘، ٚأقّٛ بعُاضت٘ 

َٚصاؿ٘ ٚسؿع٘ َٔ ايػطٜب ايصٟ يٝػت خربت٘ ٚؾؿكت٘ ندرب٠ صاسب٘ 

 .(2)ٚؾؿكت٘" 

 سل املٛقٛف عًٝ٘ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ.: املػأي١ ايجا١ْٝ

                                           
ــط أْــــ٘ ال    ــا، ؾتصــــسم عُــ ــاع أصــــًٗا، ٚال ٜٖٛــــب، ٚال أصــــًٗا، ٚتصــــٓسقت بٗــ  = ٜبــ

ٜٛضخ، يف ايؿكطا٤، ٚايكطبـ٢، ٚايطقـاب، ٚيف غـبٌٝ اهلل، ٚايطـٝـ، ٚابـٔ ايػـبٌٝ، ال       = 

 .((دٓاح ع٢ً َٔ ٚيٝٗا إٔ ٜأنٌ َٓٗا باملعطٚف، أٚ ٜطعِ صسٜكّا غري َتٍُٛ ؾٝ٘ 

، ٚيف 3/185أخطدـ٘ ايبدـاضٟ يف صـشٝش٘ يف نتـاب ايؿـطٚط ـ بـاب ايؿـطٚط يف ايٛقــ           

، 3/194ايٛصاٜا ـ باب َا يًٛصٞ إٔ ٜعٌُ يف َاٍ ايٝتِٝ َٚا ٜأنٌ َٓ٘ بكـسض عًُـ٘    نتاب 

، 11–3/116، َٚػًِ يف نتاب ايٛص١ٝ ـ باب ايٛقـ  3/196ٚباب ايٛقـ نٝـ ٜهتب 

 (.15اؿسٜح ضقِ )

 (.337: ايتُٗٝس يإلغٟٓٛ ص)طٜٓع ( 1)

 .372-3/371إعالّ املٛقعني  ( 2)
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قـ إشا نإ غري ال سل يًُٛقٛف عًٝ٘ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛ

 .(1)َعني، أٚ مجعّا غري قصٛض

قاٍ املطزاٟٚ: "قٌ اـالف إشا نإ املٛقٛف عًٝ٘ َعّٝٓا، أٚ مجعّا 

قصٛضّا، ؾأَا إٕ نإ املٛقٛف عًِٝٗ غري قصٛضٜٔ ـ نايؿكطا٤ ٚاملػانني ـ أٚ 

ع٢ً َػذس، أٚ َسضغ١، أٚ قٓطط٠، أٚ ضباط، أٚ مٛ شيو: ؾايٓعط ؾٝ٘ 

 .(2)ٚاسسّا" يًشانِ قٛاّل 

ٚاختًـ ايؿكٗا٤ يف أسك١ٝ املٛقٛف عًٝ٘ إشا نإ َعّٝٓا قصٛضّا يف 

 ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ، ٚشيو ع٢ً قٛيني:

 ايكٍٛ األٍٚ: إٔ يًُٛقٛف عًٝ٘ اؿل يف ايٓعاض٠ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ.

 ، ٚبعض (4)، ٖٚٛ قٍٛ املايه١ٝ (3)ٚبٗصا قاٍ بعض اؿٓؿ١ٝ 

 .(6)املصٖب عٓس اؿٓاب١ً ، ٖٚٛ (5)ايؿاؾع١ٝ 

ايكٍٛ ايجاْٞ: إٔ ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ ال تجبت يًُٛقٛف 

                                           
 .7/69، ٚاإلْصاف 4/88ايؿطح ايهبري يًسضزٜط  ( 1)

 .7/69اإلْصاف  ( 2)

 .406-4/405، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 2/552ٜٓعط: ساؾ١ٝ ايطشطاٟٚ  ( 3)

 .6/37، ٚ َٛاٖب اؾًٌٝ 2/305، ٚايؿطح ايصػري ي٘ 4/88ٜٓعط: ايؿطح ايهبري يًسضزٜط  ( 4)

 .2/393، َٚػين احملتاز 5/347، ٚ ضٚض١ ايطايبني 9/397ٜٓعط: اؿاٟٚ يًُاٚضزٟ  ( 5)

، 4/590، ٚايؿـطٚع  2/463، ٚايهـايف البـٔ قساَـ١    1/210ٜٓعط: اهلسا١ٜ ألبٞ اـطاب  ( 6)

 .7/69ٚاإلْصاف 
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 عًٝ٘، بٌ تهٕٛ يًشانِ.

 ، ٖٚٛ املصٖب عٓس (1)ٖٚصا ٖٛ ايكٍٛ املؿت٢ ب٘ عٓس اؿٓؿ١ٝ

 .(3)، ٚب٘ قاٍ بعض اؿٓاب١ً (2)ايؿاؾع١ٝ 

 األزي١:

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

ػتشل يًطٜع ٚاملٓؿع١، ٚسل ايٓعط ملٔ ي٘ سل إٔ املٛقٛف عًٝ٘ َٔ امل

 .(4)املٓؿع١ ٚايطٜع، نُا إٔ املًو يف ايطقب١ َطاف إيٝ٘ 

 أزي١ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

أْ٘ ال سل يًُٛقٛف عًٝ٘ يف ايتصطف يف ايٛقـ، إمنا سك٘ يف أخص  – 1

                                           
، ٚ ساؾـ١ٝ  1/751(، ٚفُـع األْٗـط   54، ٚ اإلغـعاف ص) 5/251ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ـل   ( 1)

 .4/406ابٔ عابسٜٔ 

، 2/393احملتـاز   ، َٚػـين 5/347، ٚ ضٚض١ ايطايبني 9/397ٜٓعط: اؿاٟٚ يًُاٚضزٟ  ( 2)

 .2/471ٚأغ٢ٓ املطايب 

ــاب     ( 3) ــٞ اـط ــ١ ألب ــط: اهلساٜ ــين 1/210ٜٓع ــطٚع 8/237، ٚاملػ ــسع 4/590، ٚايؿ ، ٚاملب

5/337. 

، 8/237، ٚاملػـــين 5/347، ٚ ضٚضـــ١ ايطـــايبني 4/406ٜٓعــط: ساؾـــ١ٝ ابـــٔ عابــسٜٔ    ( 4)

 .5/337، ٚاملبسع 2/463ٚايهايف البٔ قسا١َ 
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 .(1)ايػ١ً 

 َٓاقؿ١ ٖصا ايسيٌٝ: 

إمنا ٖٛ اغتجُاض يتًو ٜٓاقـ بإٔ ايٓعط يٝؼ تصطؾّا يف عني ايٛقـ، ٚ

 ايعني، َٚازاّ إٔ ايػ١ً يًُٛقٛف عًٝ٘ ؾال َاْع َٔ إٔ ٜتٛىل ؼصٌٝ ايػ١ً.

إٔ ايٓعط ع٢ً ايٛقـ ٜتعًل ب٘ سل املٛدٛزٜٔ َٔ املٛقٛف  – 2

عًِٝٗ، ٚسل َٔ ٜأتٞ َٔ ايبطٕٛ، ؾال ٜػتكٌ ب٘ املٛدٛز; يعسّ 

 .(2)متشض سك٘ ؾٝ٘ 

 َٓاقؿ١ ٖصا ايسيٌٝ: 

 ٚإٕ نإ ملٔ ٜأتٞ َٔ ايبطٕٛ أٜطّا ؾإْ٘ قبٌ إتٝاِْٗ  ٜٓاقـ بإٔ اؿل

خيتص اغتػالي٘ باملٛدٛزٜٔ، ٚيٝؼ يف شيو تؿٜٛت ؿل َٔ ٜأتٞ; ألٕ 

ايتصطف يف االغتجُاض ٚأخص ايػ١ً ٚيٝؼ يف شات ايعني; ألْٗا قبػ١، ٚاهلل 

 أعًِ.

 ايرتدٝض:

يكٍٛ ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ا

األٍٚ ايكا٥ٌ بأسك١ٝ املٛقٛف عًٝ٘ بايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ; يك٠ٛ َا 

                                           
 .4/406، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 2/552اٟٚ ٜٓعط: ساؾ١ٝ ايطشط ( 1)

 .5/337، ٚاملبسع 2/463ٜٓعط: ايهايف البٔ قسا١َ  ( 2)
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 اغتسيٛا ب٘، ٚملا ًٜٞ:

إٔ ٚال١ٜ املٛقٛف عًِٝٗ ع٢ً ايٛقـ ؼكل اغتكطاضّا ؾُٝا ٜؿهٛ َٓ٘  -1 

املػتشكٕٛ يًٛقـ َٔ اغتػالٍ ايٓعاض هلِ بعسّ إٜصاٍ اؿكٛم 

 إيِٝٗ ٚأنًٗا.

َٔ غريِٖ ع٢ً منا٤ ايٛقـ ٚإزاضت٘،  إٔ املٛقٛف عًِٝٗ أسطص -2

ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ برتَُٝ٘ ٚعُاضت٘; ألِْٗ ٜؿعطٕٚ إٔ ايػ١ً هلِ، 

ٚإٔ ايُٓا٤ غٝعٛز بايطبض ايٛؾري هلِ، ؾِٗ حياؾعٕٛ عًٝ٘ قاؾع١ 

 املايو املطًل ع٢ً ًَه٘.

إٔ تٛي١ٝ املٛقٛف عًٝ٘ ع٢ً ايٛقـ متٓع اقتطاع دع٤ َٔ غ١ً  -3

ًُتٛيٞ األدٓيب، ٖٚٛ َاٍ يٝؼ ايٛقـ إلعطا٥ٗا نأدط ي

 .(1)بايكًٌٝ، ؾأسط٣ إٔ ٜػتؿٝس َٓ٘ املػتشكٕٛ

 سل اؿانِ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ.: املػأي١ ايجايج١

 ٚؾٝٗا ؾطعإ:

ايؿطع األٍٚ: سل اؿانِ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ َع عسّ 

 ٚدٛز ايٓاظط اـاص.

                                           
شنط شيو عٓس تطدٝش٘ هلصا ايكٍٛ، ٜٚٓعط  144-2/143ٜٓعط: أسهاّ ايٛقـ يًهبٝػٞ  ( 1)

 (.324أٜطّا قاضطات يف ايٛقـ ألبٞ ظٖط٠ ص)
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ص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ َع ٚدٛز ايؿطع ايجاْٞ: سل اؿانِ يف ايٛال١ٜ األ

 ايٓاظط اـاص.

 :الفزع األول

يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ َع عسّ ٚدٛز ايٓاظط  (1)سل اؿانِ

 .اـاص

، (3)، ٚاملايه١ٝ (2)اؿٓؿ١ٝ  –اتؿل أصشاب املصاٖب األضبع١ 

ع٢ً أسك١ٝ اؿانِ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً   – (5)، ٚاؿٓاب١ً(4)ٚايؿاؾع١ٝ

 ثبٛتٗا ي٘ عٓس عسّ ٚدٛز ايٓاظط اـاص.األٚقاف، ٚ

 زيٌٝ ٖصا اؿهِ:

ايػًطإ ٚيٞ )): @َٔ قٍٛ ايطغٍٛ اهلل >(6)اغتسيٛا مبا ضٚت٘ عا٥ؿ١

                                           

اؿانِ ٖٓا سانِ ايؿـطع، ٖٚـٛ َـٔ ُأغـٓس     : "املطاز ب~قاٍ مساس١ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ  ( 1)

 إيٝ٘ سهِ ايؿطع ٚايكطا٤; ألدٌ إٔ ي٘ ايٛال١ٜ ايعا١َ".

 (. 9/85) ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ مساست٘  

 ، ٚيػإ اؿهاّ.5/241ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 2)

 (.377-376، ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ ص)38-6/37ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 3)

 .2/393، َٚػين احملتاز 5/347، ٚضٚض١ ايطايبني 9/397ٜٓعط: اؿاٟٚ يًُاٚضزٟ  ( 4)

 .2/11، َٚٓت٢ٗ اإلضازات 3/16ٜٓعط: اإلقٓاع  ( 5)

 @ٖٞ أّ املؤَٓني عا٥ؿ١ بٓت أبٞ بهط ايصسٜل، ايٓصٓسٜك١ بٓـت ايصـٓسٜل، تعٚدٗـا ايـٓيب      ( 6)
قبٌ اهلذط٠ بػٓتني ٚنإ عُطٖا غت غـٓني، ٚبٓـ٢ بٗـا باملسٜٓـ١ ٖٚـٞ بٓـت تػـع، ٚناْـت         
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 .(1) (( َٔ ال ٚيٞ ي٘

ؾكس أخص ايؿكٗا٤ َٔ ٖصا اؿسٜح قاعس٠ عا١َ اتؿكٛا عًٝٗا، ٚطبكٖٛا ع٢ً 

 .(2)َٔ ال ٚيٞ ي٘" َا ٜتؿطع عًٝٗا َٔ املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ٖٚٞ: "إٔ اؿانِ ٚيٞ

 :الفزع الثاىي

 سل اؿانِ يف ايتصطف َع ٚدٛز ايٓاظط اـاص.

                                           
نـجريّا،   @ب ْػـا٥٘ إيٝـ٘، ٚناْـت َـٔ أؾكـ٘ ايٓـاؽ ٚأسػـِٓٗ ضأٜـّا، َضٚت عـٔ ايـٓيب           أس

 ٖـ.58ٖـ، ٚقٌٝ 57ٚتٛؾٝت غ١ٓ 

 (. 8/139، ٚاإلصاب١ 5/501) ٜٓعط: أغس ايػاب١   

ِ ـسٜح ضقـ ـاؿـ ، 3/229ٞ ـاؿسٜح أخطد٘ أبٛزاٚز يف غٓٓ٘ يف نتاب ايٓهاح ـ بـاب يف ايٛيـ    ( 1)

(2083 ٘ ــصٟ يف غــٓٓ ــاح بــال ٚيــٞ           (، ٚايرتَ ــاب َــا دــا٤ يف ايٓه ــٛاب ايٓهــاح ـ ب ، يف أب

ٔ"، ٚابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘ يف نتـاب ايٓهـاح ـ بـاب ال     ـ، ٚقاٍ: "سسٜح سػ2/280-281

ٞ يف ـ، ٚايساضقطٓــ66، 6/47س ـ(، ٚأمحــ1979اؿــسٜح ضقــِ ) 1/605ْهــاح إال بــٛيٞ 

ح ـ بـاب ال ْهـاح    ، ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ ايهرب٣ يف نتـاب ايٓهـا  3/221غٓٓ٘ يف نتاب ايٓهاح 

ٚقــاٍ: "ٖــصا ســسٜح  2/168، ٚاؿــانِ يف َػــتسضن٘ يف نتــاب ايٓهــاح 7/105إال بــٛيٞ 

صشٝض ع٢ً ؾطط ايؿٝدني ٚمل خيطداٙ"، ٚعبـسايطظام يف َصـٓؿ٘ يف نتـاب ايٓهـاح ـ بـاب       

ٞ ؾٝب١ يف َصٓؿ٘ يف نتاب ـٔ أبـ(، ٚاب10472ِ )ـح ضقـاؿسٜ، 6/195ٞ ـط ٚيـايٓهاح بػٝ

 .4/128ال ْهاح إال بٛيٞ أٚ غًطإ ايٓهاح ـ باب 

 : "صشٝض".6/243يف إضٚا٤ ايػًٌٝ  ~ٚقاٍ األيباْٞ  

، ٚ َطايــب أٚيــٞ ايٓٗــ٢  6/38، ٚ َٛاٖــب اؾًٝــٌ 4/274ٜٓعــط: ساؾــ١ٝ ابــٔ عابــسٜٔ   ( 2)

5/62. 
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 ، (2)، ٚاملايه١ٝ (1)اؿٓؿ١ٝ  –١ اتؿل أصشاب املصاٖب األضبعـ

ـ ع٢ً أْ٘ َت٢ ٚدس يًٛقـ ْاظط خاص ؾًٝؼ  (4)، ٚاؿٓاب١ً(3)ٚايؿاؾع١ٝ

ظط اـاص يًشانِ )ايٓاظط ايعاّ( سل ايتصطف يف ايٛقـ، ست٢ يٛ نإ ايٓا

 َعّٖٝٓا َٔ ٔقَبٌ اؿانِ.

ٖٚصا اؿهِ اغتُسٙ ايؿكٗا٤ َٔ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ ايعا١َ: "ايٛال١ٜ 

 .(5)اـاص١ أق٣ٛ َٔ ايٛال١ٜ ايعا١َ" 

 ٚإشا َٓعٓا ايٓاظط ايعاّ َٔ ايتصطف َع ٚدٛز ايٓاظط اـاص ؾإْ٘ ٜبك٢

٘ َٓع٘ اؿانِ ي٘ ايٓعط ايعاّ، ؾُت٢ َا ؾعٌ ايٓاظط اـاص َا ال ٜػٛؽ ي٘ ؾعً

 َٔ شيو.

نُا إٔ يًٓاظط ايعاّ تكٝٝس تصطف ايٓاظط اـاص إشا اتُٗ٘ أٚ خؿٞ َٓ٘ 

ايتؿطٜط، ٚشيو بطِ أَني إيٝ٘، عٝح ال ٜتصطف ايٓاظط اـاص إال بإشٕ األَني 

 ٚايطدٛع إيٝ٘، بٌ ٕإ تصطؾات ايٓاظط مبا ال ٜػٛؽ تعطٞ اؿانِ سل ععي٘.

ط ايٛقـ مبا ال ٜتػابٔ ؾٝ٘ ال ػٛظ قاٍ ايططابًػٞ اؿٓؿٞ: "يٛ أٖد

                                           
 .1/457ٜٓعط: غُع عٕٝٛ ايبصا٥ط  ( 1)

 .6/38ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 2)

 (.171ًػٝٛطٞ ص)ٜٓعط: األؾباٙ ٚايٓعا٥ط ي ( 3)

 .2/21، ٚ ٌْٝ املآضب 4/333، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 4/302ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 4)

 (.160(، ٚاألؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ لِٝ ص)171ٜٓعط: األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ ص) ( 5)
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اإلداض٠، ٜٚٓبػٞ يًكاضٞ إشا ضؾع إيٝ٘ شيو إٔ ٜبطًٗا، ثِ إٕ نإ املؤدط 

َأَّْٛا، ٚنإ َا ؾعً٘ ع٢ً غبٌٝ ايػٗٛ ٚايػؿ١ً ؾػذ اإلداض٠ ٚأقطٖا يف 

ٜسٙ، ٚإٕ نإ غري َإَٔٛ أخطدٗا َٔ ٜسٙ ٚزؾعٗا إىل َٔ ٜٛثل ب٘، ٖٚهصا 

نجري٠ خياف ع٢ً ايٛقـ تبطٌ اإلداض٠ ٚخيطدٗا َٔ ٜس اؿهِ يٛ أٓدطٖا غٓني 

 .(1)املػتأدط ٚجيعًٗا يف ٜس َٔ ٜجل ب٘" 

: "ٚال ْعط يػري ايٓاظط (2)ٚدا٤ يف اختٝاضات ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ

اـاص َع٘، ٚيًشانِ ايٓعط ايعاّ، ؾٝعرتض عًٝ٘ إٕ ؾعٌ َا ال ٜؿطع، ٚي٘ 

 .(3)املكصٛز"  ضِ أَني إيٝ٘ َع تؿطٜط٘ أٚ تُٗت٘; يٝشصٌ

 أَا ايتكطٜط يف ايٛظا٥ـ ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ ؾُٝٔ ٜتٛالٙ ع٢ً قٛيني:

 ايكٍٛ األٍٚ: 

إٔ ايتكطٜط يف ايٛظا٥ـ يًٓاظط َا مل تهٔ تًو ايٛظا٥ـ َٔ األَٛض 

 ايعا١َ يف اإلغالّ.

                                           
 (.72اإلغعاف ص) ( 1)

 َؿـكٞ، تكـٞ ايـسٜٔ،   ٖٛ ؾٝذ اإلغالّ أمحس بٔ عبساؿًِٝ بٔ عبسايػالّ اؿطاْٞ، ثِ ايس ( 2)

َّ َع ٚايسٙ َٔ سٖطإ إىل زَؿل ٖٛ صػري، ٚأخص عٔ أبٝ٘ ٚغـريٙ، ٚبـطع يف    أبٛايعباؽ، َقٔس

َٔ ُٚسٔبَؼ عس٠ َطات، ٚصٓـ َصٓؿات نجري٠ ٚد١ًًٝ َٓٗـا: َٓٗـاز    كتًـ ايعًّٛ، ٚاَُتٔش

 ٖـ.728ايػ١ٓ، ٚايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ، ٚتٛيف عاّ 

 (. 1/132ٚاملكصس األضؾس ، 2/387)ٜٓعط: شٌٜ طبكات اؿٓاب١ً   

 (.174-173االختٝاضات ص) ( 3)
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 .(2)، ٚاؿٓاب١ً (1)ٚبٗصا قاٍ ايؿاؾع١ٝ 

يٞ، ٚال ٜتصطف يف قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: "يٝؼ يًشانِ إٔ ٜٛ

ايٛقـ بسٕٚ أَط ايٓاظط ايؿطعٞ اـاص، إال إٔ ٜهٕٛ ايٓاظط ايؿطعٞ قس 

 .(3)تعس٣ ؾُٝا ٜؿعً٘"

 ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 إٔ ايتكطٜط يف ايٛظا٥ـ يًشانِ َا مل ٜؿرتط ايٛاقـ شيو يًٓاظط اـاص.

 .(4)ٚبٗصا قاٍ اؿٓؿ١ٝ  

 األزي١:

 أزي١ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

١ٝ ايعا١َ: "ايٛال١ٜ اـاص١ أق٣ٛ َٔ ايٛال١ٜ ايكاعس٠ ايؿكٗ -1

، َا مل (5)ايعا١َ"، ؾٝتٛىل ايٓاظط اـاص نٌ َا ٜتعًل بايٛقـ 

ٜهٔ هلا تعًل باألَٛض ايعا١َ يًُػًُني; ألٕ األَٛض ايعا١َ 

                                           
 ب(. 163ٜٓعط: تٝػري ايٛقٛف )م  ( 1)

، ٚنؿاف 31/65، ٚفُٛع ؾتا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ 7/61، ٚ اإلْصاف 4/592ٜٓعط: ايؿطٚع  ( 2)

 .4/303ايكٓاع 

 .31/65فُٛع ؾتاٚاٙ  ( 3)

ري١ٜ 5/251ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 4)  .423، 4/383، ٚ ساؾ١ٝ أب عابسٜٔ 1/121، ٚايؿتا٣ٚ ـا

 ب(. 50ٜٓعط: تٝػري ايٛقٛف )م  ( 5)
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ٛٓض١ إىل اؿانِ َٔ د١ٗ ايؿطع   .(1)َؿ

إٔ ايتكطٜط يف ايٛظا٥ـ ٚظٝؿ١ ايٛاقـ، ٚايٓاظط ٜػتؿٝس نٌ َا  -2

 .(2)ٕ يًٛاقـ نا

 أْ٘ يٝؼ يًشانِ َع ايٓاظط اـاص ٚال١ٜ ع٢ً شيو، نُا يٝؼ -3

 .(3)ي٘ ٚال١ٜ ع٢ً ٚنٌٝ املتصسم 

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

إٔ تكطٜط ايٛظا٥ـ تصٓطف يف املٛقٛف عًِٝٗ بػري ؾطط ايٛاقـ، 

 .(4)ٚشيو ال جيٛظ غالف َا إشا ؾطط٘ ايٛاقـ

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ:

عٔ ايٛاقـ يف ٚقؿ٘، ؾٝهتػب بػبب تًو ايٛال١ٜ  إٔ ايٓاظط ْا٥ب 

نٌ َا نإ يًٛاقـ ٚيٛ مل ٜؿرتط٘ ايٛاقـ، ٚإال مل ٜهٔ يًٓاظط َٔ 

ايٛظا٥ـ إال َا اؾرتط٘ ايٛاقـ، ؾال ٜباؾط ٚظٝؿ١ إال بؿطط، ٖٚصا ال 

 .(5)ٜكٛيٕٛ ب٘، ؾًعّ أالَّ ٜػًبٛا ايٓاظط ؾ٦ّٝا مما نإ يًٛاقـ بال زيٌٝ 

                                           
 أ(. 172/) م 4ٜٓعط: االبتٗاز  ( 1)

 أ(. 163ٜٓعط: تٝػري ايٛقٛف )م  ( 2)

 ب(. 163ٜٓعط: املصسض ايػابل )م  ( 3)

 .1/121ٜٓعط: ايؿتا٣ٚ اـري١ٜ  ( 4)

 .2/609ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 5)
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 ايرتدٝض:

عٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ ايصٟ ٜ 

األٍٚ ايكا٥ٌ بإٔ يًٓاظط اؿل يف ايتكطٜط يف ايٛظا٥ـ َا مل تهٔ َٔ األَٛض 

ايعا١َ يًُػًُني; يك٠ٛ َا اغتسيٛا ب٘، ٚألْ٘ سل ثابت يًٛاقـ ؾًٝعّ ثبٛت٘ 

باألَٛض ايعا١َ يف يٓا٥ب٘ عٓس اإلطالم، أَا ايتكطٜط يف ايٛظا٥ـ اييت هلا تعًل 

اإلغالّ ؾإْٗا يًٓاظط ايعاّ; ألْ٘ أعًِ مبٔ ٜصًض َٚٔ ال ٜصًض، ٖٚٛ 

املؿٛض إيٝ٘ َٔ د١ٗ ايؿطع، ٚيصيو يٛ نإ تٛي١ٝ أَط اإلؾتا٤ ٚايتعًِٝ 

يًٓعاض يطمبا أز٣ شيو إىل إٖا١ْ ايعًِ، ؾايتكطٜط يف ايتسضٜؼ ٚاإلؾتا٤ 

 ٚأؾباٖٗا ٖٞ َٔ اختصاص ايٓاظط ايعاّ.

 .(1)الوالية الفزعية على الوقف: ب الثاىياملطل

 ٚؼت٘ ثالخ َػا٥ٌ:

 املػأي١ األٚىل: ايٓعط ع٢ً ايٛقـ بايتعٝني.

 املػأي١ ايجا١ْٝ: ايتٛنٌٝ يف ايٓعط ع٢ً ايٛقـ.

 املػأي١ ايجايج١: تؿٜٛض ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ.

 .ايٓعط ع٢ً ايٛقـ بايتعٝني: املػأي١ األٚىل

 ٚؼتٗا ثالث١ ؾطٚع:

                                           
 تجبت ملتٛيٞ ايٛقـ إال باؾرتاط أٚ تعٝني. ٖٚٞ اييت ال ( 1)
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 ٍٚ: سل ايٛاقـ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ.ايؿطع األ

 ايؿطع ايجاْٞ: سل املٛقٛف عًٝ٘ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ 

 ايؿطع ايجايح: سل اؿانِ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ.

 سل ايٛاقـ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ.: ايؿطع األٍٚ

 ٚؼت٘ ثالخ ْكاط:

 ايٓكط١ األٚىل: سل ايٛاقـ يف اؾرتاط ْاظط ايٛقـ.

 ٖب األضبع١ ع٢ً ثبٛت سل ايٛاقـ يف اتؿل أصشاب املصا

، (3)، ٚايؿاؾع١ٝ (2)، ٚاملايه١ٝ (1)اؾرتاط ْاظط يٛقؿ٘، سٝح قاٍ ب٘ اؿٓؿ١ٝ 

 .(4)ٚاؿٓاب١ً 

 األزي١:

 :{ عٌُ ايصشاب١  – 1

ٚقؿ٘ إىل بٓت٘ سؿص١ تًٝ٘ َا عاؾت، ثِ  <ؾكس دعٌ عُط بٔ اـطاب 

                                           
ــبري    ( 1) ــط: ايػــري ايه ــ١ٝ ابــٔ عابــسٜٔ   202، ٚأٚقــاف اـصــاف ص) 5/2111ٜٓع (، ٚساؾ

4/422-42. 

(، 377-376، ٚايكـــٛاْني ايؿكٗٝـــ١ ص)256-12/255ٜٓعـــط: ايبٝـــإ ٚايتشصـــٌٝ  ( 2)

 .6/37َٚٛاٖب اؾًٌٝ 

 .2/393، ٚ َػين احملتاز 5/346(، ٚ ضٚض١ ايطايبني 248ٜٓعط: ايٛدٝع ص) ( 3)

، 335-5/334، ٚاملبـــسع 8/236، ٚاملػـــين 1/210ٜٓعـــط: اهلساٜـــ١ ألبـــٞ اـطـــاب  ( 4)

 .4/318َٚطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 
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 .(2()1)ًٜٝ٘ شٚ ايطأٟ َٔ أًٖٗا 

 .(5()4)} (3)طط ايٓعط البٓ٘ اؿػٔ، ثِ البٓ٘ اؿػنيؾ < ٚيف ٚقـ عًٞ

ايكٝاؽ، ؾٝكاؽ سل ايٛاقـ يف ايتٛي١ٝ ع٢ً سك٘ يف بٝإ املصطف،  – 2

ؾهُا إٔ َصطف ايٛقـ ٜتبع ؾٝ٘ ؾطط ايٛاقـ، ؾهصيو ايٓاظط 

 (.6)ؾٝ٘

ايٓكط١ ايجا١ْٝ: سل ايٛاقـ يف تعٝني ْاظط إشا مل ٜؿرتط٘ ألسس، أٚ 

ٍٕ ؾُات.  دعً٘ إلْػا

ٍٕ ؾُات، ؾؿٞ  إشا مل ٜؿرتط ايٛاقـ ايٓعاض٠ ألسس، أٚ اؾرتط٘ إلْػا

 أسكٝت٘ يف تعٝني ْاظط ع٢ً ٚقؿ٘ خالف بني ايؿكٗا٤ ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ:

                                           
 (.22تكسّ ؽطجي٘ ص) ( 1)

 .2/393، ٚ َػين احملتاز 8/236ٜٓعط يف االغتسالٍ ب٘: املػين  ( 2)

ٚضحياْتـ٘، أَـ٘ غـٝس٠ ْػـا٤      @اهلل غـبط ضغـٍٛ    <ٖٛ اؿػني بٔ عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب      ( 3)

 =، غٝٓس ؾباب أٌٖ اؾ١ٓ، ٚيس بعس اؿػٔ بػـ١ٓ ٚغـت١  @ايعاملني ؾاط١ُ بٓت ضغٍٛ اهلل 

أؾٗط، ٚنإ ؾاضاّل نجري ايصّٛ ٚايصال٠ ٚاؿر ٚأعُاٍ اـري مجٝعّا، قتٌ ّٜٛ عاؾٛضا٤ =

 ٖـ بهطبال61.٤َٔ غ١ٓ 

 (. 2/14، ٚاإلصاب١ 2/18) ٜٓعط: أغس ايػاب١   

 (.28تكسّ ؽطجي٘ ص) ( 4)

 .4/293ٜٓعط يف االغتسالٍ ب٘: نؿاف ايكٓاع  ( 5)

 .5/335، ٚاملبسع 237-8/236، ٚاملػين 2/393ٜٓعط: َػين احملتاز  ( 6)
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إٔ يًٛاقـ اؿل يف تعٝني ْاظط يٛقؿ٘، ست٢ ٚيٛ مل ايكٍٛ األٍٚ: 

 ٜؿرتط٘ ألسس، أٚ اؾرتط٘ يؿدص ؾُات.

 .(2)، ٚاملايه١ٝ (1)ٚبٗصا قاٍ اؿٓؿ١ٝ  

إٔ ايٛاقـ ال ميًو تعٝني ْاظط آخط َا مل ٜؿرتط يٓؿػ٘  ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 سل ايتعٝني.

 .(4)، ٖٚٛ قٍٛ اؿٓاب١ً (3)ٚبٗصا قاٍ قُس بٔ اؿػٔ َٔ اؿٓؿ١ٝ

ايتؿصٌٝ: ٖٚٛ إٔ يًٛاقـ سل ايتعٝني إشا اؾرتط  ايكٍٛ ايجايح: 

١ًٝ ع٢ً ايٛقـ، ي٘ ايٛال١ٜ األص ايٛال١ٜ يٓؿػ٘، أٚ مل ٜؿرتطٗا ألسس ٚقًٓا

ي٘ ٚال١ٜ أص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ، أٚ  أَا إشا مل ٜؿرتط ايٛال١ٜ ألسس، ٚمل لعٌ

 اؾرتط ْاظطّا ؾُات، أٚ ععٍ ؾًٝؼ ي٘ سل ايتعٝني.

 .(5)ٚبٗصا قاٍ ايؿاؾع١ٝ 

 األزي١:

                                           
 .4/423، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/212، ٚ ايبشط ايطا٥ل 12/44ٜٓعط: املبػٛط  ( 1)

ػــ١ ايػــايو َــع ايؿــطح ايصــػري     ، ٚب4/88ًٜٓعــط: ايؿــطح ايهــبري ٚساؾــ١ٝ ايسغــٛقٞ      ( 2)

 .6/37، َٚٛاٖب اؾًٌٝ 2/305

 .4/423، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/109ٜٓعط: ايػري ايهبري  ( 3)

ــطٚع   ( 4) ــط: ايؿـ ــاف 592-4/591ٜٓعـ ــاف ايكٓـــاع  7/60، ٚ اإلْصـ ، ٚ 4/297، ٚ نؿـ

 .331، 4/324َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 

 .350-349، 5/347 ، ٚ ضٚض١ ايطايبني1/383ٜٓعط: ؾتا٣ٚ ابٔ ايصالح  ( 5)
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 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

عٝٓٔ بٓت٘ سؿص١ ع٢ً ٚقؿ٘ بعس َا ٚيٝ٘ ٖٛ،  <إٔ عُط بٔ اـطاب 

"ٖصا َا نتب : < ٛات ع٢ً ٚقؿ٘، ؾكس دا٤ يف نتاب عُطٚبعس َطٞ غٓ

ُِؼ، أْ٘ إىل سؿص١ َا عاؾت تٓؿل مثطٙ سٝح  عبساهلل عُط أَري املؤَٓني يف َث

أضاٖا اهلل، ؾإٕ تٛؾٝت ؾإىل شٟٚ ايطأٟ َٔ أًٖٗا...، ٚاملا١٥ ٚغل ايصٟ 

ٞٓ  @أطعُين ايٓيب َٚي ُِؼ ع٢ً غٓٓ٘ ايصٟ أَطت ب٘، ٚإٕ ؾا٤  ؾإْٗا َع َث

ُِ ، ٚؾٗس (1)ؼ إٔ ٜؿرتٟ َٔ مثطٙ ضقٝكّا ٜعًُٕٛ ؾٝ٘ ؾعٌ، ٚنتب َعٝكٝب ٓث

 .(3)بٔ األضقِ" (2)عبساهلل

نتب ٖصا ايهتاب يف خالؾت٘; ألٕ َعٝكٝبّا نإ ناتب٘ ظَٔ  <ؾعُط 

اـالؾ١، ٚألٕ َعٝكٝبّا ٚصـ عُط يف ٖصا ايهتاب بأْ٘ أَري املؤَٓني يف سني 

                                           
ٖٛ َعٝكٝـب بـٔ أبـٞ ؾاطُـ١ ايسٚغـٞ، سًٝــ بـين عبـس ؼ، أغـًِ قـسميّا مبهـ١ ٖٚـادط              ( 1)

، ٚاغـتعًُ٘ أبـٛبهط ٚعُـط عًـ٢ بٝـت      @اهلذطتني، ٚؾٗس بسضّا، ٚنإ ع٢ً خامت ايٓيب 

 ٖـ.40املاٍ، تٛيف يف خالؾ١ عجُإ، ٚقٌٝ يف خالؾ١ عًٞ غ١ٓ 

 (.10/254ايتٗصٜب ، ٚتٗصٜب 3/451) ٜٓعط: اإلصاب١   

ٖٛ عبساهلل بٔ األضقِ بٔ عبس ٜػٛخ بٔ ٖٚب بٔ عبس َٓاف ايكطؾٞ، ايعٖطٟ، أغًِ عـاّ   ( 2)

، ٚألبٞ بهط ٚعُط، ٚنإ ع٢ً بٝت َاٍ عُط، ٚتٛيف يف خالؾـ١  @ايؿتض، ٚنتب يًٓيب 

 .<عجُإ 

 (.5/146، ٚتٗصٜب ايتٗصٜب 2/273) ٜٓعط: اإلصاب١ 

 (.22غبل ؽطجي٘ ص) ( 3)
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َٔ خٝرب غ١ٓ غبع َٔ  @ عُط تصسم بجُؼ سني ضدع ضغٍٛ اهلل إٔ

 .(1)اهلذط٠

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

ايكٝاؽ: ٖٚٛ قٝاؽ ايٛاقـ ع٢ً األدٓيب عٔ ايٛقـ يف عسّ إثبات سل 

ي٘ يف تعٝني ْاظط يًٛقـ; ألٕ ايٛاقـ ملا سٓبؼ ايعني ؾكس أخطدٗا عٔ ًَه٘، 

 .(2)ٚصاض ناألدٓيب عٓٗا، ؾال ميًو ايٓصب ٚال ايععٍ، نُا ال ميًه٘ األدٓيب

َٓاقؿ١ ايسيٌٝ: ٖصا ايسيٌٝ غبل َٓاقؿ١ َجً٘ عٓس َا اغتسٍ ب٘ َٔ قاٍ  

بعسّ ثبٛت ايٛال١ٜ األص١ًٝ يًٛاقـ، ٚبُٝٓت إٔ إؿام ايٛاقـ باألدٓيب 

ي٘ تعًل بايٛقـ، َٚصًش١ يف  بايٓػب١ يًٛقـ ال ٜصض; سٝح إٕ ايٛاقـ

، (3)ي٘، غالف األدٓيب  زٚا١َ ٚعُاضت٘; ألٕ يف شيو اغتُطاض األدط

ؾايٛاقـ ٚإٕ أخطز ايعني عٔ ًَه٘ ؾُٔ سك٘ تعٝني ْاظط عًٝٗا يٝط٦ُٔ ع٢ً 

 اغتُطاض صسقت٘.

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجايح:

ي٘ سل  اؾُع بني زيٌٝ ايكٍٛ األٍٚ ٚزيٌٝ ايكٍٛ ايجاْٞ، ؾُت٢ َا أثبتٓا

                                           
 (.4ٜٓعط: أٚقاف اـصاف ص) ( 1)

 .4/297ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 2)

 (.30ٜٓعط: ص) ( 3)
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، َٚت٢ َا َٓعٓاٙ َٔ ايتٛي١ٝ، ؾألْ٘ قس <ايتٛي١ٝ، ؾًدرب عُط بٔ اـطاب 

 .(1)٘ عٔ ايعني، ؾال تبك٢ ٚالٜت٘ عًٝٗا أظاٍ ًَه

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ: 

سل، أَا َٓع٘ َٔ ايتٛي١ٝ  <إٔ إثبات سل ايتٛي١ٝ يًٛاقـ ـرب عُط 

يعٚاٍ ًَه٘ عٔ ايعني املٛقٛؾ١ ؾؿٝ٘ ْعط; ألْ٘ ٚإٕ ظاٍ ًَه٘ ؾإٕ ي٘ تعًل 

ي٘، ؾُٝٗ٘ إٔ ٜتٛىل  بايعني اييت أٚقؿٗا، سٝح إْٗا غبب يف دطٜإ ايجٛاب

 .(2)ٝ٘ َٔ ٜجل بأَاْت٘ ٚعسي٘عً

 ايرتدٝض:

ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

األٍٚ ايكا٥ٌ بجبٛت سل ايٛاقـ يف تعٝني ْاظط يٛقؿ٘، ست٢ ٚيٛ مل ٜؿرتط٘ 

ألسس، أٚ اؾرتط٘ يؿدص ؾُات أٚ ععٍ; يك٠ٛ َا اغتسيٛا ب٘ خاص١ َا ٚضز 

بعس غٓٛات َٔ  (3)> ٚي٢َّ ع٢ً ٚقؿ٘ سؿص١ أْ٘ <عٔ عُط بٔ اـطاب 

صسقت٘، ؾصسقت٘ يف ايػ١ٓ ايػابع١ يًٗذط٠، ٚتٛيٝ٘ سؿص١ بعس خالؾت٘، ٚمل 

 ٜٓكٌ عٔ أسس أْ٘ أْهط ع٢ً عُط تصطؾ٘ ٖصا، مما ٜسٍ ع٢ً تكطضٙ.

                                           
 أ(. 173/)م 4ٜٓعط: االبتٗاز  ( 1)

 .2/617ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 2)

 غبل ؽطجي٘. ( 3)
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 ايٓكط١ ايجايج١: اؾرتاط ايٛاقـ ايٛال١ٜ يٓؿػ٘.

ايٛقـ يٓؿػ٘،  اختًـ ايؿكٗا٤ يف صش١ اؾرتاط ايٛاقـ ايٛال١ٜ ع٢ً

 ٚشيو ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ:

 ايكٍٛ األٍٚ: 

 إٔ يًٛاقـ اؿل يف اؾرتاط ايٓعط يٓؿػ٘، ٚايؿطط صشٝض.

، (2)، ٚايؿاؾع١ٝ (1)ٚبٗصا قاٍ مجٗٛض ايؿكٗا٤، سٝح قاٍ ب٘ اؿٓؿ١ٝ 

 .(3)ٚاؿٓاب١ً 

 : "إشا ٚقـ ٚقؿّا ٚدعٌ ايٓعط ؾٝ٘ يٓؿػ٘ ~قاٍ ابٔ ايكِٝ 

 يػريٙ صٖض شيو عٓس اؾُٗٛض، ٖٚٛ اتؿام َس٠ سٝات٘، ثِ َٔ بعسٙ 

 .(4)َٔ ايصشاب١" 

 ايكٍٛ ايجاْٞ: 

                                           
(، ٚ ساؾـ١ٝ  202(، ٚأسهاّ ايٛقـ يًدصاف ص)102-101ٜٓعط: ٚقـ ٖالٍ ص) ( 1)

 .384، 4/379ابٔ عابسٜٔ 

ــ ( 2) ــايبني  ٜٓعــ ــ١ ايطــ ــاز 5/346ط: ضٚضــ ــاز  -أ 167/)م 4، ٚاالبتٗــ ــ١ احملتــ ب(، ٚؼؿــ

6/285-286. 

(، ٚ نؿـــاف 58، ٚاملٓاقًـــ١ باألٚقـــاف ص)6/213ٜٓعط:ايؿـــطح ايهـــبري بٗـــاَـ املػـــين ( 3)

 4/293ايكٓاع

 .3/371إعالّ املٛقعني  ( 4)
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 أْ٘ ال ٜصض اؾرتاط ايٛاقـ ايٓعط يٓؿػ٘، ٚايٛقـ ٚايؿطط باطالٕ.

 .(2)َٔ اؿٓؿ١ٝ ـ يف ضٚا١ٜ عُٓٗاـ (1)ٚبٗصا قاٍ قُس بٔ اؿػٔ، ٖٚالٍ

  ايكٍٛ ايجايح:

ٕ سصٌ َاْع قبٌ إٔ اؾرتاط ايٛاقـ ايٛال١ٜ يٓؿػ٘ ٜبطٌ ايٛقـ إ

 االطالع عًٝ٘ ٚسٝاظت٘ َا مل ٜهٔ ٚقؿ٘ ع٢ً قذٛض، ؾٝصض َطًكّا.

 .(3)ٚبٗصا قاٍ املايه١ٝ  

 األزي١:

 أزي١ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ: 

 اغتسٍ أصشاب ٖصا ايكٍٛ مبا ًٜٞ: 

ايكٝاؽ، ٖٚٛ قٝاؽ ؾطط ايٛال١ٜ يٓؿػ٘ ع٢ً غا٥ط ؾطٚط٘ يف  -1

عًٝ٘ ٚصؿت٘ ٚقسض  ٚدٛب املطاعا٠، نُا يف ؼسٜس املٛقٛف

                                           
ُـ  ( 1) ٘، ٚنجـط٠ ؾكٗـ٘،   ٖٛ ٖالٍ بٔ حي٢ٝ بٔ َػًِ ايبصطٟ، املعطٚف بـ"ٖالٍ ايطأٟ" يػع١ عً

أخص ايؿك٘ عٔ أبٞ ٜٛغـ ٚظؾط صـاسيب أبـٞ سٓٝؿـ١، ٚصـاض َـٔ أعـالّ املـصٖب اؿٓؿـٞ،         

 ٖـ.245صٓـ َصٓؿات َٓٗا: أسهاّ ايٛقـ، َٚصٓـ يف ايؿطٚط، تٛيف غ١ٓ 

 (.223، ٚايؿٛا٥س ايب١ٝٗ ص)3/572) ٜٓعط: اؾٛاٖط املط١ٝ 

 .384، 4/379ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ ، 6/231، ٚؾتض ايكسٜط 5/2110ٜٓعط: ايػري ايهبري  ( 2)

، ٚ ايؿـطح ايهـبري ٚساؾـ١ٝ    6/25، ٚ َٛاٖـب اؾًٝـٌ   12/245ٜٓعط: ايبٝإ ٚايتشصـٌٝ   ( 3)

 .2/304، ٚبًػ١ ايػايو 4/81ايسغٛقٞ 
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 .(1)اغتشكاق٘ 

إٔ املتٛيٞ إمنا ٜػتؿٝس ايٛال١ٜ َٔ د١ٗ ايٛاقـ بؿطط٘، ؾٝػتشٌٝ  -2

 .(2)أالَّ تهٕٛ ي٘ ايٛال١ٜ بؿطط٘، ٚغريٙ ٜػتؿٝس ايٛال١ٜ َٓ٘ 

إٔ ايٛاقـ ٖٛ أقطب ايٓاؽ إىل ٖصا ايٛقـ، ؾٝهٕٛ أٚىل  -3

ملؤشٕ بٛالٜت٘، نُٔ اؽص َػذسّا ٜهٕٛ أٚىل بعُاضت٘، ْٚصب ا

 .(3)ؾٝ٘، ٚنُٔ أعتل عبسّا نإ ايٛال٤ ي٘; ألْ٘ أقطب ايٓاؽ إيٝ٘ 

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

إٔ اؾرتاط ايٛاقـ ايٓعاض٠ يٓؿػ٘ ميٓع إخطاز ايعني َٔ ٜسٙ، ٚايٛقـ ال 

 .(4)ٜصض إال بإخطاد٘ َٔ ٜس ٚاقؿ٘، ٚتػًُٝ٘ إىل غريٙ 

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ:

  أَطٖا ال تأثري ؾٝ٘ ع٢ً إٔ بكا٤ ايعني يف ٜس ٚاقؿٗا ٜتٛىل

 صش١ ايٛقـ، إش يٝػت اؿٝاظ٠ ؾططّا ال يصش١ ايٛقـ، ٚال يًعَٚ٘ 

 .(5)ع٢ً ايصشٝض 

                                           
 .4/379، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 6/286ٜٓعط: ؼؿ١ احملتاز  ( 1)

 .5/244، ٚ ايبشط ايطا٥ل 3/329ٜٓعط: تبٝني اؿكا٥ل  ( 2)

 .5/244، ٚ ايبشط ايطا٥ل 3/329ٜٓعط: تبٝني اؿكا٥ل  ( 3)

 .5/2111ٜٓعط: ايػري ايهبري ٚؾطس٘  ( 4)

 .2/620، 107، 1/95ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 5)
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ؾِٗ ٜعطٕٛ يًٛاقـ اؿل يف اؾرتاط ايٓعط يٓؿػ٘ َا مل ٜهٔ شيو َاْعّا 

يًشٝاظ٠ املعترب٠ عٓسِٖ، نُا غبل تٛضٝض شيو يف إعطا٥ِٗ ايٛاقـ سل 

 .(1)ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجايح:

اغتسيٛا ع٢ً إبطاٍ ايٛقـ عٓسِٖ مبا اغتسٍ ب٘ أصشاب ايكٍٛ 

 ايجاْٞ; ألِْٗ ٜٛاؾكٕٛ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ يف اؾرتاط إخطاز ايعني عٔ ٜس 

 .(2)ٚاقؿٗا 

ٚاغتسيٛا ع٢ً ساي١ تصشٝض ايٛقـ ٚايؿطٚط عٓسِٖ بإٔ اؾرتاط 

ي٘،  ذٛضٙ اؾرتاط ملا ٜٛدب٘ اؿهِايٛاقـ ايٓعط يٓؿػ٘ ؾُٝا ٚقؿ٘ ع٢ً ق

، ِٖٚ ٜػكطٕٛ اؾرتاط (3)ٚاؾرتاط َا ٜٛدب٘ اؿهِ دا٥ع ال نطا١ٖ ؾٝ٘ 

 اإلخطاز عٔ ايٝس إشا ٚقـ ع٢ً قذٛضٙ.

 َٓاقؿ١ ٖصا ايسيٌٝ:

ْٛقـ بأْ٘ إشا نإ اؾرتاطٗا َا ٜٛدب٘ اؿهِ دا٥عّا بال نطا١ٖ ؾًٝعّ 

ًكّا زٕٚ ؽصٝص ساي١ زٕٚ عًٝ٘ إٔ ٜصض اؾرتاط ايٛاقـ ايٓعط يٓؿػ٘ َط

                                           
 .3/329، ٚتبٝني اؿكا٥ل 220-6/219ٜٓعط بسا٥ع ايصٓا٥ع  ( 1)

 .7/84، ٚ ؾطح اـطؾٞ ع٢ً كتصط خًٌٝ 2/301ٜٓعط: ايؿطح ايصػري  ( 2)

 .12/245ٜٓعط: ايبٝإ ٚايتشصٌٝ  ( 3)
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 .(1)ساي١; ألٕ ايصشٝض أْ٘ ال ٜؿرتط إخطاز ايعني عٔ ٜس ٚاقؿٗا 

 ايرتدٝض:

ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

األٍٚ ايكا٥ٌ بأسك١ٝ ايٛاقـ يف اؾرتاط ايٓعاض٠ يٓؿػ٘; يك٠ٛ َا اغتسيٛا ب٘، 

ٛاقـ اؿل يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ بال ٚملا غبل إٔ ايطادض إعطا٤ اي

ؾطط، ؾإعطاؤٙ اؿل يف ايٛال١ٜ بايؿطط أٚىل ٚأسط٣، ثِ إٕ املصًش١ 

تكطٞ إبكا٤ ايٛقـ يف ٜس ٚاقؿ٘ ٜٓعط ؾٝ٘، غٛا٤ اؾرتط شيو أٚ مل ٜؿرتط٘; 

ألْ٘ أخرب بٛقؿ٘ ٚأقّٛ بعُاضت٘ َٚصاؿ٘ ٚسؿع٘ َٔ ايػطٜب ايصٟ يٝػت 

صاسب٘ ٚؾؿكت٘، ٜٚهؿٞ يف صش١ ايٛقـ إخطاد٘ عٔ خربت٘ ٚؾؿكت٘ ندرب٠ 

 .(2)ًَه٘ 

 سل املٛقٛف عًٝ٘ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ : ايؿطع ايجاْٞ

تعٝني املٛقٛف عًٝ٘ يٓاظط ايٛقـ َتٛقـ ع٢ً سك٘ يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ 

ع٢ً ايٛقـ، ؾُٔ َٓع٘ َٔ ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ مل ٜعط٘ اؿل يف تعٝني 

ْ٘ ال ميًو ايٓعط ؾال ميًه٘ يػريٙ، َٚٔ أعطاٙ اؿل يف ْاظط ع٢ً ايٛقـ; أل

ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ دعٌ ي٘ اؿل يف تعٝني ْاظط عًٝ٘، ٚيصيو عًًٛا يف 

                                           
 .2/622ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 1)

 .3/372ٜٓعط: إعالّ املٛقعني  ( 2)
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 .(1)إعطا٤ املٛقٛف عًٝ٘ سل ْصب ايٛيٞ بإٔ ي٘ ايٛال١ٜ األص١ًٝ

دعًٛا يًُٛقٛف  (4)، ٚاؿٓاب١ً(3)، ٚنصيو املايه١ٝ(2)ؾهجري َٔ اؿٓؿ١ٝ 

 ٘ اؿل يف تعٝني ْاظط ع٢ً ايٛقـ.عًٝ

 زيٌٝ إعطا٤ املٛقٛف عًٝ٘ سل ايتعٝني:

ي٘ ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ، ٚتصطؾ٘ يف ايتعٝني  إٔ املٛقٛف عًٝ٘

 .(5)ع٢ً ايٛقـ أؾب٘ بتصطؾ٘ يف ايتعٝني ع٢ً َاٍ ْؿػ٘ 

 .سل اؿانِ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ: ايؿطع ايجايح

ع١ ع٢ً سل اؿانِ )ايٓاظط ايعاّ( يف نُا اتؿل أصشاب املصاٖب األضب

ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً األٚقاف، ؾكس اتؿكٛا ع٢ً ثبٛت سك٘ يف تعٝني ْعاض 

 .(6)األٚقاف، خاص١ األٚقاف ايعا١َ، ٚاألٚقاف ال ْاظط هلا 

 ايسيٌٝ:

                                           
 .4/331ٜٓعط ٖصا ايتعًٌٝ يف َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ  ( 1)

 .5/251، ٚ ايبشط ايطا٥ل 6/241(، ٚؾتض ايكسٜط 57ٜٓعط: اإلغعاف ص) ( 2)

 .12/256ٕ ٚايتشصٌٝ ، ٚ ايبٝا6/37ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 3)

 .4/331، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 4/301، ٚ نؿاف ايكٓاع 7/61ٜٓعط: اإلْصاف  ( 4)

 .4/301ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 5)

ــتض ايكــسٜط   ( 6) ــل  57، ٚاإلغــعاف ص)6/241ٜٓعــط: ؾ ، 253-5/251(، ٚ ايبشــط ايطا٥

، ٚؼؿـ١  2/395، ٚ َػـين احملتـاز   6/37، َٚٛاٖب اؾًٌٝ 12/256ٚايبٝإ ٚايتشصٌٝ 

 .4/331، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 61، 7/60، ٚ اإلْصاف 6/293احملتاز 
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اغتسيٛا ع٢ً ثبٛت سل اؿانِ يف تعٝني ْاظط ايٛقـ بصات ايسيٌٝ 

 ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ، ٖٚٛ ايصٟ اغتسيٛا ب٘ ع٢ً سل اؿانِ يف

 .(1) (( ايػًطإ ٚيٞ َٔ ال ٚيٞ ي٘) ): @عُّٛ قٛ ايطغٍٛ 

ؾإٕ عُّٛ ٚال١ٜ اؿانِ تكتطٞ ايٓعط يف األٚقاف ٚايتٛي١ٝ عًٝٗا، نُا 

 .(2)إٔ ي٘ ايٓعط يف َاٍ ايٝتِٝ ٚايتٛي١ٝ عًٝ٘ 

 ايتٛنٌٝ يف ايٓعط ع٢ً ايٛقـ: املػأي١ ايجا١ْٝ

٠ ايٛقـ ٖٛ: إْاب١ ْاظط ايٛقـ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ يف ايتٛنٌٝ يف ْعاض

 .(3)ايتصطؾات اييت ميًهٗا

أَا سهِ ايتٛنٌٝ يف ْعاض٠ ايٛقـ ؾكس اتؿل أصشاب املصاٖب األضبع١ ـ 

 ـ ع٢ً إٔ يًٓاظط اؿل يف  (7)، ٚاؿٓاب١ً(6)، ٚايؿاؾع١ٝ (5)، ٚاملايه١ٝ(4)اؿٓؿ١ٝ

 ًهٗا، أٚ بعطٗا.إٔ ّٜٛنٌ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ يف ايتصطؾات اييت مي

                                           
 (.35اؿسٜح غبل ؽطجي٘ ص) ( 1)

 .4/330ٜٓعط: َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ  ( 2)

 (.80ٜٓعط: ٚقـ عؿٛب ص) ( 3)

 .4/425، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 6/242، ٚؾتض ايكسٜط 5/249ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 4)

ــطٚم   ( 5) ــطايف ٜٓعــط: ايؿ ــو   3/3يًك ــٞ املاي ــتض ايعً ــػري  328-2/327، ٚؾ ــطح ايص ، ٚايؿ

2/182. 

 .6/291، ؼؿ١ احملتاز 1/348ٜٓعط: املٗصب  ( 6)

 .4/330، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 5/356ٜٓعط: اإلْصاف  ( 7)
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ْٚكٌ املطزاٟٚ عٔ بعض ايؿكٗا٤ اإلمجاع ع٢ً صش١ ايٛناي١ يف 

 .(1)ايٛقـ

 األزي١:

ملا ْعيت عؿط آٜات َٔ ) )أْ٘ قاٍ:  < َا دا٤ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

ؾبعج٘ بٗا يٝكطأٖا ع٢ً أٌٖ  < أبابهط @ زعا ايٓيب، @بطا٠٤ ع٢ً ايٓيب 

جُا ؿكت٘ ؾدص ايهتاب َٓ٘ َه١، ثِ زعاْٞ ؾكاٍ يٞ: أزضى أبابهط ؾشٝ

ؾاشٖب ب٘ إىل أٌٖ َه١، ؾاقطأٙ عًِٝٗ، ؾًشكت٘ باؾشؿ١، ؾأخصت ايهتاب 

ؾكاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل ْعٍ يٖف ؾ٤ٞن  @ إىل ايٓيب <َٓ٘، ٚضدع أبٛبهط 

 قاٍ: ال، ٚيهٔ دربٌٜ دا٤ْٞ 

 .(2) (( ؾكاٍ: ئ ٜؤزٟ عٓو إال أْت أٚ ضدٌ َٓو

بربا٠٤ َع أبٞ بهط، ثِ  @ايٓيبقاٍ: بعح  <بٔ َايو  (3)ٚعٔ أْؼ

                                           
 .5/356ٜٓعط: اإلْصاف  ( 1)

ايؿــٝذ ٚابــٔ ، نُــا أخطدــ٘ أب1/151ٛأخطدــ٘ عبــساهلل بــٔ اإلَــاّ أمحــس يف ظٚا٥ــس املػــٓس  ( 2)

 (.3/209َطزٜٚ٘ )ٜٓعط:: ايسض املٓجٛض 

 ٚقاٍ اهلٝجُٞ: "ؾٝ٘ قُس بٔ دابط ايػشُٝٞ، ٖٚٛ ضعٝـ ٚقس ٖٚثل". 

 ٚع٢ً نٌ ساٍ: ؾإٕ اؿسٜح ايصٟ بعسٙ ٜكٜٛ٘. 

ٖٛ أْؼ بٔ َايـو بـٔ ايٓطـط بـٔ ضُطـِ اـعضدـٞ، األْصـاضٟ، ايٓذـاضٟ، ٜهٓـ٢ بـأبٞ            ( 3)

 @ملهجـطٜٔ َـٔ ايطٚاٜـ١ عٓـ٘، زعـا يـ٘ ضغـٍٛ اهلل        ، َٚٔ ا@محع٠، خازّ ضغٍٛ اهلل 
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، ؾسعا عًّٝا (( ال ٜٓبػٞ ألسس إٔ ٜبًؼ ٖصا إال ضدٌ َٔ أًٖٞ))زعاٙ ؾكاٍ: 

 .(1)ؾأعطاٙ إٜاٙ 

يف تبًٝؼ َا ُأَط بتبًٝػ٘،  @: "ٖصٙ اغتٓاب١ َٔ ايٓيب (2)قاٍ ايػٝٛطٞ

ٍٗ بؿعً٘ أٚاّل  ثِ ملا أَط إٔ ٜػتٓٝب ضداّل َٔ قب١ًٝ كصٛص١ ضدع إيٝ٘، ؾُٝػتس

ع٢ً دٛاظ االغتٓاب١ َطًكّا إشا غهت ايٛاقـ عٔ ؾطط، ٜٚػتسٍ بؿعً٘ ثاّْٝا 

 .(3)ع٢ً أْ٘ إشا خصص ايٛاقـ ؽصٝصّا ٜتبع ؾطط٘" 

ٜطاف إىل شيو عُّٛ األزي١ ايساي١ ع٢ً دٛاظ ايتٛنٌٝ، نكٍٛ اهلل ـ 

    تعاي٣ـ 

   

                                           
املاٍ ٚايٛيس ؾٛيس ي٘ مثإْٛ ٚيسّا ٚابٓتإ، ٚنإ ي٘ بػتإ حيُـٌ يف ايػـ١ٓ َـطتني، تـٛيف غـ١ٓ      

 (.1/71، ٚاإلصاب١ 1/127) ٜٓعط: أغس ايػاب١  ٖـ، ٚقٌٝ غري شيو.91

(1 )  ٚ قاٍ: "ٖصا سـسٜح سػـٔ   أخطد٘ ايرتَصٟ يف أبٛاب تؿػري ايكطإٓ ـ باب َٔ غٛض٠ ايتٛب١، 

ٚاؿه١ُ َٔ إضغاٍ عًٞ بعس أبٞ بهط: إٔ عاز٠ ايعطب دطت بإٔ  غطٜب َٔ سسٜح أْؼ" 

 @ال ٜٓكض ايعٗس إال َٔ عكسٙ، أٚ َٔ ٖٛ َٓ٘ بػبٌٝ َٔ أٖـٌ بٝتـ٘، ؾـأدطاِٖ ايطغـٍٛ     

 (.8/485) ٜٓعط: ؼؿ١ األسٛشٟ  يف شيو ع٢ً عازتِٗ.

 =ٔ أبٞ بهط اـططٟ األصٌ، ايطٛيْٛٞ، املصـطٟ، ٖٛ عبسايطمحٔ بٔ أبٞ بهط بٔ قُس ب ( 2)

ايؿاؾعٞ، دالٍ ايسٜٔ، ْؿأ بايكاٖط٠ ٜتُّٝا، ٚغاؾط إىل ايؿّٝٛ ٚزَٝاط ٚاحمل١ً، ٚأداظ يـ٘  =

أنابط عًُا٤ عصطٙ، ٚأّيـ يف كتًـ ايؿٕٓٛ َٚـٔ شيـو: ايـسض املٓجـٛض يف ايتؿػـري باملـأثٛض،       

 (.1/328ٜٓعط: ايبسض ايطايع ٖـ(.) 911ٚاإلتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ، ٚتٛيف غ١ٓ )

 .1/162اؿاٟٚ يًؿتاٟٚ  ( 3)



 

 

 ىدوة الوقف يف الظزيعة اإلسالمية ودلاالتى

666 

  أباٖطٜط٠ يف  @، ٚتٛنٌٝ ايٓيب ص35ايٓػا٤:ط

ٚنًَّين ضغٍٛ )) قاٍ: < سؿغ ظنا٠ ضَطإ، ؾؿٞ ايصشٝض عٔ أبٞ ٖطٜط٠

 .(1)اؿسٜح ((عؿغ ظنا٠ ضَطإ.... @ اهلل

 .(2)ٚاإلمجاع، سٝح اْعكس اإلمجاع ع٢ً دٛاظ ايٛناي١ 

 تؿٜٛض ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ.: املػأي١ ايجايج١

ايٓاظط ٚال١ٜ ايٛقـ إىل غريٙ، ٚتؿطٜؼ  تؿٜٛض ايٛال١ٜ: ٖٞ إغٓاز

 .(3)ْؿػ٘ َٓٗا بإقا١َ ٖصا ايطأٟ ايصٟ أقاَ٘ َكاَ٘ يف نٌ َا ميًو 

ٚقاٍ بعطِٗ: ٖٞ تٓاظٍ املتٛيٞ عٔ سل ايتٛي١ٝ، بإغٓاز ايٓعط إىل 

 .(4)غريٙ، ٚإقاَت٘ َكاّ ْؿػ٘ اغتكالاّل 

ٙ، ؾٝهٕٛ ي٘: ايؿطاؽ عٔ ايٓعط: أٟ تٓاظٍ ايٓاظط عٔ ايٓعط يػري ُٜٚكاٍ

ي٘ بايٓعط  ايجاْٞ ٖٛ ايٓاظط ع٢ً ايٛقـ بسٍ األٍٚ، ٜٚصبض األٍٚ ال عالق١

 .(5)ع٢ً ايٛقـ 

 ٚتؿٜٛض ايٛال١ٜ إَا إٔ ٜهٕٛ ممٔ ي٘ ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً 

                                           
 .3/6أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايٛناي١ ـ باب إشا ٚنٌ ضداّل ؾرتى ايٛنٌٝ ؾ٦ّٝا ؾأداظٙ املٛنٌ  ( 1)

 .2/217ٜٓعط: َػين احملتاز  ( 2)

 (.326ٜٓعط: قاضطات يف ايٛقـ حملُس أبٛظٖط٠ ص) ( 3)

 .2/153أسهاّ ايٛقـ يًهبٝػٞ  ( 4)

 (.110ٜٓعط: أسهاّ ايٛقـ ٚاملٛاضٜح ألمحس بو ص) ( 5)
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 ايٛقـ، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ممٔ ٚالٜت٘ ؾطع١ٝ، ؾإٕ نإ ممٔ ي٘ ايٛال١ٜ 

 ضبع١ ع٢ً األص١ًٝ ع٢ً ايٛقـ، ؾكس اتؿل أصشاب املصاٖب األ

 .(1)دٛاظٖا 

قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: "اؿانِ ـ ع٢ً أٟ َصٖٕب نإ ـ إشا ناْت 

 .(2)ٚالٜت٘ تتٓاٍٚ ايٓعط يف ٖصا ايٛقـ نإ تؿٜٛط٘ غا٥ػّا" 

أَا إٕ نإ ايتؿٜٛض ممٔ ٚالٜت٘ ؾطع١ٝ ؾإٕ نإ انتػب سل ايتؿٜٛض 

ا٥ع باتؿام أصشاب ي٘ ؾإٕ ٖصا ايتؿٜٛض د ممٔ أعطاٙ سل ايٛال١ٜ بإٔ ؾططٗا

 .(3)املصاٖب األضبع١ أٜطّا

أَا إشا نإ ايتؿٜٛض ممٔ ٚالٜت٘ ؾطع١ٝ ٚمل ُٜؤشٕ ي٘ يف ايتؿٜٛض، ؾإٕ 

نإ ايتؿٜٛض مبذًؼ ايكاضٞ ٚأقطٙ ايكاضٞ صض، يهٓ٘ يٝؼ بتؿٜٛض ٚإمنا 

 .(4)ٖٛ ْصب دسٜس َٔ ايكاضٞ بعس ععٍ ايٓاظط ْؿػ٘ 

                                           
، َٚػين 6/39، ٚ َٛاٖب اؾًٌٝ 1/753، ٚايسض املٓتك٢ 2/412ٜٓعط: ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ  ( 1)

 .4/326، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 2/294احملتاز 

 .31/74فُٛع ؾتاٚاٙ  ( 2)

، ٚ ايبٝإ ٚايتشصٌٝ 4/425، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 251-2/250ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 3)

(، ْٚٗا١ٜ احملتاز 164-163، ٚؾتا٣ٚ ايٟٓٛٚ ص)6/38، ٚ َٛاٖب اؾًٌٝ 12/256

 .2/505، ٚزقا٥ل أٚيٞ اي٢ٗٓ 4/331، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 5/402

 .442، 4/426ٜٓعط: ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 4)
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ؾؿٞ صشت٘ خالف بني  ٚأَا إشا مل ٜهٔ ايتؿٜٛض عطط٠ ايكاضٞ

 ايؿكٗا٤، ٚشيو ع٢ً قٛيني:

ي٘ ايٛال١ٜ ايؿطع١ٝ ع٢ً  ايكٍٛ األٍٚ: أْ٘ ال ٜصض َطًكّا تؿٜٛض َٔ

 ايٛقـ غريٙ إشا مل ٜؿرتط ي٘ شيو.

 .(3)، ٚب٘ قاٍ اؿٓاب١ً(2)، ٚايؿاؾع١ٝ (1)ٖٚصا ٖٛ َكتط٢ إطالم املايه١ٝ

ٙ إشا مل ٜؿرتط ي٘ إٔ تؿٜٛض َٔ ي٘ ايٛال١ٜ ايؿطع١ٝ غري ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ال ٜصض َا مل ٜهٔ يف َطض َٛت٘ ؾٝصض.

 .(4)ٚبٗصا قاٍ اؿٓؿ١ٝ 

 األزي١: 

 أزي١ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

إٔ ايٓاظط املؿطٚط إمنا ٜٓعط بايؿطط، ؾال ٜتعس٣ َا ُؾِطَط ي٘،  -1

 .(5)ؾال ٜصض تؿٜٛط٘; ألْ٘ مل ٜؿطط ي٘ سل اإلٜصا٤ 

قـ يػري أًٖ٘، ؾًِ ميًه٘ إٔ تؿٜٛض ْاظط بايٓعط إزخاٍ يف ايٛ -2

                                           
 .6/38، ٚ َٛاٖب اؾًٌٝ 257-12/256ٜٓعط: ايبٝإ ٚايتشصٌٝ  ( 1)

 .2/394، ٚ َػين احملتاز 5/402، ْٚٗا١ٜ احملتاز 6/291ٜٓعط: ؼؿ١ احملتاز  ( 2)

 .4/331، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 4/305، ٚ نؿاف ايكٓاع 7/61ٜٓعط: اإلْصاف  ( 3)

 .4/425، ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 251-5/250، ٚايبشط ايطا٥ل 6/241ٜٓعط: ؾتض ايكسٜط  ( 4)

 .4/331ٚيٞ اي٢ٗٓ ، ٚ َطايب أ7/61ٜٓعط: اإلْصاف  ( 5)
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 .(1)صاسب ايٛال١ٜ ايؿطع١ٝ

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

ٛٓض يف َطض املٛت ع٢ً   اغتسيٛا بايكٝاؽ سٝح قاغٛا املتٛيٞ املؿ

ايٛصٞ، ؾكايٛا: مبا إٔ يًٛصٞ إٔ ٜٛصٞ إىل غريٙ، ؾهصيو يًُتٛيٞ إشا 

ٛٓض إىل غريٙ  .(2)نإ يف َطض َٛت٘ إٔ ٜؿ

بأْ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم، ؾال ٜصض، ٚيصيو قاٍ َٓاقؿ١ ايسيٌٝ: ْٛقـ 

بعض ايؿكٗا٤: "إٕ نالَٓا اآلٕ يف تؿٜٛض املتٛيٞ مبع٢ٓ ؾطاغ٘ عٔ ايٓعط 

ْٚعٚي٘ عٓ٘ آلخط ال يف إٜصا٤ بايٓعط ست٢ ٜصض ايكٝاؽ ع٢ً ايٛصٞ، ٚشيو 

إٔ اإلٜصا٤ دعٌ ايػري ٚصّٝا بعس املٛت، ٚايتؿٜٛض دعٌ ايػري َتٛيّٝا يف 

 .(3)اؿاٍ ؾاؾرتقا" 

 ايرتدٝض:

ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

األٍٚ ايكا٥ٌ بعسّ صش١ تؿٜٛض املتٛيٞ ٚال١ٜ ؾطع١ٝ بػري إشٕ ممٔ ٚاّلٙ 

َطًكّا غٛا٤ نإ شيو يف ايصش١ أٚ يف َطض املٛت، ٚشيو يك٠ٛ َا اغتسيٛا 

ض َٔ باب أٚىل; ب٘، ٚألْ٘ يٛ صض تؿٜٛض املطٜض يصض تؿٜٛض ايصشٝ

                                           
 .4/305ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 1)

 .4/426، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 6/241ٜٓعط: ؾتض ايكسٜط  ( 2)

 .4/426ايتكطٜطات ع٢ً ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 3)



 

 

 ىدوة الوقف يف الظزيعة اإلسالمية ودلاالتى

666 

ََُٓٔع املطٜض َٔ نجري  ألٕ تصطف ايصشٝض أق٣ٛ َٔ تصطف املطٜض، ٚيصيو 

 َٔ ايتصطؾات ست٢ يف َاي٘ اـاص.
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ي وقتيا احلاضز ـوالية الوسارات املعيية بغؤوٌ األوقاف ف:  املطلب الثالث

 .(1)على الوقف

ري ممٔ ْتٝذ١ يتهاثط األٚقاف يف األظ١َٓ املتأخط٠، ٚضعـ ايصَِ عٓس نج

ٜتٛيٕٛ ايٓعط عًٝٗا أز٣ إىل تًـ بعض األٚقاف، ٚٚقٛع ايعًِ ٚايعسٚإ 

عًٝٗا َٔ ايٓعاض ٚغريِٖ، ٚنجط٠ ايؿهاٟٚ يف احملانِ مما سس٣ ببعض ايسٍٚ 

إىل إْؿا٤ ٚظاض٠ خاص١ باألٚقاف، أٚ أقػاّ يف بعض ايٛظاضات تتٛىل ايٓعط 

ا، ٚاالغتؿاز٠ ايتا١َ ع٢ً األٚقاف، ٚضعا١ٜ ؾؤْٚٗا، ٚاحملاؾع١ ع٢ً أعٝاْٗ

َٔ غالتٗا، ٚصطؾٗا إىل َػتشكٝٗا، ؾشَّت قٌ ايسٚاٜٚٔ اييت نإ َعُٛاّل 

 .(2)بٗا ؾُٝا قبٌ شيو يف بعض ايبًسإ 

ٚقس سصٌ يف أْع١ُ بعطٗا إخالٍ ببعض األسهاّ، ؾؿٞ َصط ـ ع٢ً 

غبٌٝ املجاٍ ـ مت إْؿا٤ ٚظاض٠ يألٚقاف يًعٓا١ٜ بؿؤٕٚ األٚقاف، ٚقس تسضدت 

أَط ايٓعط ع٢ً األٚقاف، ؾهإ املعٍُٛ ب٘ قبٌٝ قإْٛ ايٛقـ ٖٛ قٍٛ أبٞ  يف

ٜٛغـ َٔ اؿٓؿ١ٝ يف إٔ ايٛال١ٜ سل يًٛاقـ يف سٝات٘ غٛا٤ ؾططٗا أّ مل 

ٜؿرتطٗا، ٚبعس ٚؾات٘ تهٕٛ ملٔ ؾططٗا ي٘ بامس٘ أٚ ٚصؿ٘، ؾإٕ مل ٜؿرتط 

                                           
 تكسّ عٓس تكػِٝ ايٛال١ٜ يف أٍٚ املبشح شنط ايػبب يف إؾطاز شيو مبطًب َػتكٌ. ( 1)

ــصٙ ايـــسٚاٜٚٔ ٚت  ( 2) ــط٠   ٜٓعـــط ْبـــص٠ عـــٔ ٖـ اضخيٗـــا يف: قاضـــطات يف ايٛقــــ حملُـــس أبـــٞ ظٖـ

 (.342-335ص)
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 أٖاّل يصيو.ناْت يًٛصٞ، ؾإٕ مل ٜٛدس ناْت يًشانِ، ي٘ إٔ ٜٛيٞ َٔ ٜطاٙ 

ٚبعس صسٚض قإْٛ ايٛقـ دعٌ ـ أٟ ايكإْٛ ـ اؿل يف تعٝني َٔ ؾطط 

ي٘ ايٓعط بعس ٚؾات٘ يًُشه١ُ، ؾإٕ مل ٜٛدس ؾؿٞ ايٛقـ األًٖٞ  ايٛاقـ

دعٌ ايتٛي١ٝ يًُػتشكني زٕٚ غريِٖ إشا ٚدس َِٓٗ َٔ ٜصًض، ٚيف ايٛقـ 

مل ٜٛدس  اـريٟ دعٌ يًُشه١ُ إٔ تعني َٔ ؾطط ي٘ ايٛاقـ ايٓعط، ؾإٕ

ٚدب عًٝٗا إٔ ُتعٝٓٔ َٔ ٜصًض َٔ ايصض١ٜ ٚاألقاضب، ؾإٕ مل ٜٛدس َٔ 

ٜصًض عٝٓٓت ٚظاض٠ األٚقاف َا مل ٜهٔ غري َػًِ ٚٚقـ ع٢ً د١ٗ غري 

 إغال١َٝ ؾإٕ ايٓعط ٜهٕٛ ملٔ تعٝٓ٘ احمله١ُ.

(، ؾذعًت ايٓعاض٠ ع٢ً األٚقاف اـري١ٜ 47ٖصا َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ )

خ َطاتب: األٚىل: َٔ ثبت ي٘ اؿل بؿطط ايٛاقـ، بعس ايٛاقـ ع٢ً ثال

ايجا١ْٝ: َٔ ٜصًض هلا َٔ ايصض١ٜ ٚاألقاضب، ايجايج١: ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ 

اإلغال١َٝ، ؾتِ إزخاٍ ٚظاض٠ األٚقاف يف غًػ١ً ايٓعاض٠ بعس إٔ مل ٜهٔ هلا 

 ٖصا اؿل.

( بؿإٔ ايٓعط ع٢ً 247ّ صسض ايكإْٛ ضقِ )1953ٚيف َاٜٛ عاّ 

١ٜ، ٚتعسٌٜ َصاضؾٗا ع٢ً دٗات ايرب، ٚبٝٓٔ أسهاّ ايٓعط يف األٚقاف اـري

 َازت٘ ايجا١ْٝ ٚايجايج١، ْٚصٗا:

( إشا نإ ايٛقـ ع٢ً د١ٗ بطٍّ نإ ايٓعط عًٝ٘ عهِ ٖصا 2"َاز٠ )

ايكإْٛ يٛظاض٠ األٚقاف َا مل ٜؿرتط ايٛاقـ ايٓعط يٓؿػ٘ أٚ ملعني باالغِ، 
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أٚ نإ ع٢ً د١ٗ بطٍّ خاص١ نساض ؾإشا نإ ايٛقـ ض٦ٌٝ ايك١ُٝ أٚ ايطٜع، 

ايطٝاؾ١، أٚ يؿكطا٤ األغط٠ داظ يٛظاض٠ األٚقاف إٔ تٓعٍ عٔ ايٓعط ألسس 

 أؾطاز أغط٠ ايٛاقـ، ٚال ٜٓؿص ايٓعٍٚ إال بتٛي١ٝ ايٓاظط اؾسٜس.

( َٚع شيو إشا نإ ايٛاقـ غري َػًِ ٚاملصطف د١ٗ إغال١َٝ 3َاز٠ )

ا مل ٜؿرتط ايٛاقـ ايٓعط يٓؿػ٘ أٚ نإ ايٓعط ملٔ تعٝٓ٘ احمله١ُ ايؿطع١ٝ َ

 ملعني باالغِ".

( بتعسٌٜ املازتني 547ّ صسض ايكإْٛ ضقِ )1953ْٛؾُرب غ١ٓ  12ٚيف 

ايػابكتني، ؾأيػ٢ َُٓٗا َٔ ؾطط ي٘ ايٛاقـ ايٓعط بامس٘، ٚأصبض ايٓعط 

ع٢ً األٚقاف سكّا َكطضّا يٛظاض٠ األٚقاف عهِ ايكإْٛ َا مل ٜؿرتط٘ ايٛاقـ 

 خيطز عٔ ٖصا إال ٚقـ غري املػًِ ع٢ً د١ٗ بطٍّ غري إغال١َٝ ؾإٕ يٓؿػ٘، ٚال

ايٓعط ٜهٕٛ يًٛاقـ إشا ؾطط٘ يٓؿػ٘، ؾإٕ مل ٜؿرتط٘ يٓؿػ٘ نإ ايٓعط ملٔ 

 تعٝٓ٘ احمله١ُ.

ّ بتٓعِٝ ٚظاض٠ األٚقاف 1959( غ١ٓ 272ثِ دا٤ ايكإْٛ ضقِ )

ٚقاف ٚظاض٠ ٚال٥ش١ إدطا٤اتٗا، ؾبٝٓٔ بايتؿصٌٝ األٚقاف اييت تسٜطٖا األ

 األٚقاف، ٚتطُٓت َازت٘ األٚىل تٛيٞ ايٛظاض٠ إزاض٠ َا ًٜٞ:

أٚاّل:األٚقاف اـري١ٜ َا مل ٜؿرتط ايٛاقـ ايٓعط يٓؿػ٘، ؾإٕ ناْت 

د١ٗ ايرب مجع١ٝ أٚ ١٦ٖٝ داظ يًٛظاض٠ إٔ تٛنًٗا يف اإلزاض٠، ٚإشا 

نإ ايٛقـ ض٦ٌٝ ايك١ُٝ أٚ ايطٜع أٚ نإ ع٢ً د١ٗ ٔبطٍّ خاص١ 
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ٛظاض٠ تٛنٌٝ أسس أؾطاز أغط٠ ايٛاقـ أٚ غريِٖ إشا اقتطت داظ يً

 املصًش١ شيو.

ثاّْٝا: األٚقاف اييت ال ٜعطف َػتشكٖٛا ٚال د١ٗ االغتشكام ؾٝٗا 

 ست٢ ؼسز صؿتٗا.

ثايجّا: األٚقاف اـري١ٜ اييت ٜؿرتط ؾٝٗا ايٓعط يٛظٜط األٚقاف إشا نإ 

 ٚاقؿٖٛا غري َػًُني.

ّ 1952( يػ١ٓ 180ت عهِ ايكإْٛ ضقِ )ضابعّا: األٚقاف اييت اْتٗ

 ٚالظايت يف سطاغ١ ايٛظاض٠ إىل إٔ ٜتػًُٗا أصشابٗا.

ّ 1958( يػ١ٓ 122خاَػّا: األٚقاف اييت سٍٛ ايكإْٛ ضقِ )

 ايصازض يف اإلقًِٝ اؾٓٛبٞ يٛظاض٠ األٚقاف ٚإزاضتٗا.

( ٚاملاز٠ ايجا١ْٝ تكطض تؿهٌٝ ؾ١ٓ يف ايٛظاض٠ تػ٢ُ )ؾ١ٓ ؾؤٕٚ األٚقاف

تؤيـ َٔ ٚظٜط األٚقاف ٚٚنًٝٗا، َٚؿيت اإلقًِٝ اؾٓٛبٞ، ٚٚنال٤ ٚظاض٠ 

 اـعا١ْ ٚاألؾػاٍ ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ ٚايعٌُ، ٚايعضاع١ ٚاإلصالح

ايعضاعٞ، ٚايؿؤٕٚ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ ٚايصٓاع١، َٚػتؿاض إزاض٠ ايؿت٣ٛ 

ا١ٝ٥ أٚ َٔ ٚايتؿطٜع املدتص١ مبذًؼ ايسٚي١، ٚاثٓني َٔ ضؤغا٤ احملانِ االبتس

 يف زضدتُٗا ٜعُٝٓٗا ٚظٜط ايعسٍ، َٚسٜط عاّ بًس١ٜ ايكاٖط٠.

 ٚتبني املاز٠ ايجايج١ اختصاصات تًو ايًذ١ٓ، ٖٚٞ:

أٚاّل: طًبات ايبسٍ ٚاالغتبساٍ يف ايٛقـ، ٚتكسٜط سص١ اـريات، 
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ٚاالغتسا١ْ ع٢ً ايٛقـ، ٚتأدري أعٝاْ٘ ملس٠ تعٜس ع٢ً ثالخ 

، ٚايبت يف ٖصٙ ايطًبات غٓٛات، ٚتأدريٖا بإجياض امسٞ

 مجٝعٗا زٕٚ ايطدٛع إىل احمله١ُ.

 ثاّْٝا: إْٗا٤ األسهاض.

 ثايجّا: تػٝري َصاضف األٚقاف اـري١ٜ ٚؾطٚط إزاضتٗا.

 ضابعّا: املٛاؾك١ ع٢ً ععٍ ْاظط ايٛقـ.

خاَػّا: املػا٥ٌ األخط٣ اييت ٜط٣ ايٛظٜط عطضٗا عًٝٗا ألخص ضأٜٗا 

 ؾٝٗا.

 قتطا٤ مبٔ تؿا٤ َٔ أٌٖ اـرب٠.ٚيًذ١ٓ إٔ تػتعني عٓس اال

َٚٔ ٖصا ٜتطض إٔ األَط ؾُٝا بكٞ َٔ األٚقاف َٚا جيٗس َٓٗا يف 

املػتكبٌ ـ بعس إيػا٤ األٚقاف ع٢ً غري دٗات ايرب ـ قس آٍ إىل ٚظاض٠ 

األٚقاف، ٚمل ٜػتجٔ إال ْعاض٠ ايٛاقـ ٖٚٞ يف ساٍ سٝات٘، نُا آٍ إىل ؾ١ٓ 

ًٗا سل ايتػٝري يف املصطف ست٢ يف ساٍ ؾؤٕٚ األٚقاف يف تصطٜـ غًتٗا، ؾ

 .(1)سٝا٠ ايٛاقـ 

ٖصا َا نإ َعُٛاّل ب٘ يف شيو ايٛقت، ٚظاٖط اؿاٍ أْ٘ قس سصٌ 

                                           
(، ٚقاضطات 410-399ٜٓعط شيو نً٘ يف: أسهاّ ايٛصاٜا ٚاألٚقاف حملُس ؾًيب ص) ( 1)

 (.389-378، 345-341يف ايٛقـ حملُس أبٞ ظٖط٠ ص)
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 تعسٌٜ يف بعض األَٛض مما مل ٜتٝػط اؿصٍٛ عًٝ٘.

)ٚال١ٜ ايٛظاض٠ املع١ٝٓ بؿؤٕٚ األٚقاف يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  

 عًٝٗا( 

ٜؿني )املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ( ؾكس يكٝت أَا يف بالز اؿطَني ايؿط

األٚقاف عٓا١ٜ خاص١ يف احملاؾع١ عًٝٗا، ٚإزاض٠ ؾؤْٚٗا، َٚتابع١ ايكا٥ُني 

ست٢ ٚقتٓا اؿاضط، ٚتعاز أ١ُٖٝ شيو  ~عًٝٗا َٓص عٗس املًو عبسايععٜع 

 بٛدٛز اؿطَني ايؿطٜؿني ؾٝٗا ٚهلُا أٚقاف يف نجري َٔ ايبًسإ اإلغال١َٝ.

قاّ بإْؿا٤ إزاض٠ يألٚقاف ايساخ١ًٝ مبه١  ~ملًو عبسايععٜع ؾؿٞ عٗس ا

ٖـ قبٌٝ ابتسا٥٘ سصاض دس٠، ٚبعس تػًُّ٘ يًُس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ 1343املهط١َ غ١ٓ 

 ٚدس٠ أقاّ يف نٌٍّ َُٓٗا إزاض٠ يألٚقاف أٜطّا.

ٖـ صسض َطغّٛ ًَهٞ ٜكطٞ بطبط إزاضات 27/12/1354ٚيف 

ٍّ َكطٙ يف  َه١ املهط١َ، ٜٚطتبط ب٘ َسٜط يألٚقاف األٚقاف ٚؾطٚعٗا مبسٍٜط عا

يف املس١ٜٓ َٚسٜط يف دس٠، ٜٚتبع املسٜط١ٜ ايعا١َ فًؼ إزاض٠ يًشطّ املهٞ، 

ٜٚتبع َسٜط أٚقاف املس١ٜٓ َسٜط يًشطّ ايٓبٟٛ، َٚأَٛض يف ٜٓبع، ٚٚضع ْعاّ 

خاص يتٛظٜع ايصسقات تكّٛ بتٓؿٝصٙ ؾ١ٓ َطنع١ٜ تابع١ يإلزاض٠ ايعا١َ 

 يألٚقاف.

إىل ٚظاض٠ ؼٌُ اغِ  ~ٛيت اإلزاض٠ بعس ٚؾا٠ املًو عبسايععٜع ٚقس ؼ
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 .(1))ٚظاض٠ اؿر ٚاألٚقاف( ٚصسض َطغّٛ ًَهٞ ٜكطٞ بإْؿا٥ٗا 

ٚيف عٗس خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو ؾٗس بٔ عبسايععٜع ـ سؿع٘ اهلل ـ 

ٖـ 1414َٚٔ َٓطًل اٖتُاَ٘ بؿؤٕٚ اإلغالّ ٚاملػًُني صسض يف عاّ 

ِٜ ٜكطٞ بإْؿا٤ ٚظاض٠ دسٜس٠ تسخٌ ؼت ْطاقٗا إزاض٠ َطغّٛ ًَهٞ نط

األٚقاف، ٖٚٞ )ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز (، 

ؾأخصت ٖصٙ ايٛظاض٠ ايؿت١ٝ املباضن١ ع٢ً عاتكٗا االٖتُاّ بؿؤٕٚ األٚقاف، 

ُٓا ُأغ٤ٞ ٌٖ يف غري َا ٚقـ ٚايبشح ع ي٘ ٚتصشٝض ؾؤْٚ٘،  اغتػالي٘ أٚ اغُتٔػ

اغتػالٍ املتعطٌ ع٢ً ايٛد٘ املٓاغب، ٚالتعاٍ ٖصٙ اؾٗٛز َتٛاص١ً، ٚ

 أغأٍ اهلل إٔ ٜجٝب ايكا٥ُني عًٝٗا، ٚإٔ ٜعِٝٓٗ ٜٚػسز خطاِٖ.

َٚع إْؿا٤ تًو اإلزاض٠ ٖٚصٙ ايٛظاض٠ اييت تع٢ٓ بؿؤٕٚ األٚقاف، َٚع 

َا ٚضع هلا َٔ ْعاّ خاص ٚفايؼ يألٚقاف إال إٔ شيو ال ٜعين ايتسخٌ 

ٍّ يًٛقـ بٓبص ؾ٤ٞ َٓٗا أٚ تعسًٜ٘، ٚال إُٖاٍ ؾُٝا ؾط ع٘ ايؿاضع َٔ أسها

ؾطٚط ايٛاقؿني اييت اعتربٖا ايؿطع َا مل ٜهٔ ؾٝٗا كايؿ١ ؾطع١ٝ، ٚإمنا ايكصس 

َٓ٘ َتابع١ تصطؾات األٚيٝا٤ ع٢ً األٚقاف، ٚايٓعط ع٢ً األٚقاف املٛقٛؾ١ 

َٔ ايتعسٟ أٚ  ع٢ً األَٛض ايعا١َ اييت يٝؼ هلا ْاظط خاص، قاؾع١ عًٝٗا

 تعطٌ املٓاؾع، ٚتطبٝكّا يؿطٚط ايٛاقؿني هلا، ٚقس ْٖص ْعاَٗا ع٢ً شيو.

                                           
 .1058-3/1057ٜٓعط: ؾب٘ اؾعٜط٠ يف عٗس املًو عبسايععٜع  ( 1)
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يف إسس٣ إدابات٘  ~ (1)دا٤ يف ؾتا٣ٚ مساس١ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ

ع٢ً أسس األغ١ً٦: "ْٚؿٝسنِ سٝح إٕ ٚيٞ األَط ـ أٜٓسٙ اهلل بتٛؾٝك٘ ـ ضأ٣ إٔ 

١َ يٛظاض٠ اؿر ٚاألٚقاف، َٔ املصًش١ دعٌ ايٓعاض٠ ع٢ً األٚقاف ايعا

ٚدط٣ ع٢ً ٖصا ايعٌُ يف غايب األٚقاف يف املًُه١ بعس إٔ أْاط بٛظاض٠ 

اؿر ٚاألٚقاف َػؤي١ٝ تٓؿٝص ؾطٚط ايٛاقؿني، ٚسٝح إٕ طاع١ ٚيٞ األَط 

ٚادب١ يف غري َعص١ٝ اهلل، ٚسٝح إٕ األٚقاف املؿاض إيٝٗا أٚقاف ع٢ً غري 

ض٠ اؿر ٚاألٚقاف، ٚعًٝٗا إٔ تكّٛ َعني ؾٝتعني عًِٝٗ تػًُٝٗا بٝس ٚظا

بٛادبٗا مٖٛا، َٚت٢ ضأٚا تػاٖاّل َٔ ايٛظاض٠ يف ايصطف ع٢ً دٗات ٖصٙ 

 األٚقاف ؾعًِٝٗ ايطؾع عٔ شيو ؾٗت٘، ٚباهلل ايتٛؾٝل، ٚايػالّ عًٝهِ.

 َؿيت ايسٜاض ايػعٛز١ٜ          

 .(2)ـ("21/6/1389ٖيف  1237)ص /ف                                     

                                           
قُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ عبسايًطٝـ آٍ ايؿٝذ قُس بـٔ عبـسايٖٛاب، َؿـيت    ٖٛ مساس١ ايؿٝذ  ( 1)

ٖــ، ٚتعًّـِ ؾٝٗـا، َٚؾَكـَس بصـطٙ ٖٚـٛ       1311ايسٜاض ايػعٛز١ٜ يف ٚقت٘، ٚيس يف ايطٜـاض عـاّ   

صػري َٚع شيو تابع زضاغت٘ ٚسؿغ نتاب اهلل َٚتٕٛ ايعًِ، ثِ تصٓسض يإلؾتا٤، ؾُعِّٝٔ َؿتّٝا 

ٝػّا يًذاَع١ اإلغال١َٝ، ٚيتعًِٝ ايبٓات، ٚيًُذًـؼ ايتأغٝػـٞ   عاَّا يًًُه١، نُا ُعِّٝٔ ض٥

يطابط١ ايعامل اإلغالَٞ ٚغريٖا، ٚأ٢ًَ َٔ تأيٝؿ٘ عسزّا َٔ ايهتب َٓٗا: ؼهِٝ ايكـٛاْني،  

 ٖـ.1389ٚاؾٛاب املػتكِٝ، ٚتٛيف عاّ 

 (.2/316(، ٚضٚض١ ايٓاظط يًكاضٞ 169) ٜٓعط: َؿاٖري عًُا٤ لس ص)

 .9/92مساست٘ ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ  ( 2)
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ي٘ يف املٛضٛع قاٍ: "ْؿٝسنِ أْ٘ إشا ثبت إٔ يًٛقـ  ٚيف إداب١ أخط٣

املصنٛض ْاظطّا خاصّا ؾال ٜػٛؽ يٛظاض٠ اؿر ٚاألٚقاف املطايب١ بايٓعط نُا ْٖص 

ع٢ً شيو ايعًُا٤....، طٚغام ْكٛاّل َٔ ؾطح املٓت٢ٗ ٚاملكٓع ٚنؿاف 

طّا ؾٝطِ إيٝ٘ أَّٝٓا... طٚغام ايكٓاعص، ٚإشا نإ ايٓاظط اـاص َتُّٗا أٚ َؿطِّ

عباض٠ نؿاف ايكٓاع يف شيوص ٚبٗصا ٜتبني إٔ ٚنٌٝ األٚقاف ال حيل ي٘ املطايب١ 

باإلؾطاف ع٢ً األٚقاف اييت هلا ْاظط خاص، ٚايػالّ.
 

 ض٥ٝؼ ايكطا٠                                                           

 .(1)ٖـ("11/10/1382يف  1439/1ص /م )                                

 .(2)ٚي٘ ؾتا٣ٚ ُأخط٣ يف ٖصا املٛضٛع مبجٌ شيو 

 ٚخالص١ َا غبل: إٔ ايٛظاض٠ املع١ٝٓ بؿإٔ األٚقاف يف املًُه١ 

ٖٚٞ )ٚظاض٠ اؿر ٚاألٚقاف( غابكّا، ٚ)ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف 

يف   –ٛضٛع يألٚقاف سػب ايٓعاّ امل  – ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز( سايّٝا هلا اؿل

ايٛال١ٜ ع٢ً األٚقاف ايعا١َ اييت يٝؼ هلا ْاظط خاص، ؾٗٞ تكّٛ َكاّ 

ايكاضٞ يف َباؾط٠ ايٛال١ٜ بسٍ إٔ ٜٓؿػٌ بصيو أٚ ٜكّٛ باإلْاب١ عٓ٘، ٖٚصا 

يٝؼ ؾٝ٘ كايؿ١ ؾطع١ٝ نُا شنط مساس١ ايؿٝذ، ٚنُا تكسّ َٔ نالّ ايؿكٗا٤ 

                                           
 .87-9/86ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ مساست٘  ( 1)

 .91-9/87يف ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ مساست٘  :تٓعط ( 2)
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 يف املػا٥ٌ ايػابك١.

ب إٔ أختِ نالَٞ ع٢ً ٖصٙ املػأي١ مبا قاي٘ مساس١ ٚيعٌ َٔ املٓاغ

بعس تطؾٝش٘ يبعض املٓسٚبني يف فايؼ األٚقاف  ~ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ 

غابكّا بطًب َٔ ٚظٜط اؿر ٚاألٚقاف بايٓٝاب١ َٛصّٝا اؾُٝع بتك٣ٛ اهلل ـ تعاىل 

 ـ يف أزا٤ َُٗتِٗ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً األٚقاف:

 ـ ععٚدٌ ـ، ٚاؽاش ٖصٙ ايٛظا٥ـ زّٜٓا "... ٚع٢ً اؾُٝع تك٣ٛ اهلل

ٚقطب١، ٚاستػاب أدطٖا ٚثٛابٗا عٓساهلل، نُا ٜتعني سؿغ أَٛاٍ ٖصٙ 

األٚقاف، ٚٚضعٗا َٛاضعٗا ايؿطع١ٝ، ٚتٓؿٝصٖا ع٢ً ْص ايٛاقؿني، 

ٚدعٌ زؾرت خاص يهٌ ٚقـ ٜجبت ؾٝ٘ أصٌ ٚقؿٝت٘، ٚؾطٚط٘، َٚا ٜطز َٔ 

َكتطٝات ٖصا ايعٌُ، ٚؾٝ٘ سؿغ  ؾعً٘، َٚا ٜصطف َٓ٘، ٚغري شيو مما ٖٛ

 ؿكٛم األسٝا٤ ٚاألَٛات، ٚاهلل املٛؾل، ٚايػالّ عًٝهِ.

 َؿيت ايسٜاض ايػعٛز١ٜ          

 .(1)ٖـ("26/11/1380يف  3457/1)ص /ف                                 

هلل زض مساست٘، َا أععِ ٖصٙ ايٛص١ٝ!! اييت حيتاز إيٝٗا نٌ َٔ نإ 

عُاٍ إىل قٝاّ ايػاع١، ٚاييت جيب ع٢ً َٔ أضاز إبطا٤ شَت٘ يف َجٌ ٖصٙ األ

 أَاّ اهلل ٚأَاّ خًك٘ إٔ ٜأخص بٗا، ٜٚطبكٗا، ٚاهلل املٛؾل.

                                           
 .92-9/91ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ مساست٘  ( 1)
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 املبحث الزابع

 أخذ األجزة على الوالية على الوقف

 

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:

 املطًب األٍٚ: سهِ أخص األدط٠ ع٢ً ايٓعط ع٢ً ايٛقـ.

 ٠ ْاظط ايٛقـ.املطًب ايجاْٞ: َكساض أدط

 املطًب ايجايح: اؾ١ٗ اييت ُتصطف َٓٗا أدط٠ ْاظط ايٛقـ.

 

 حكه أخذ األجزة على اليعز على الوقف.: املطلب األول

، (2)، ٚاملايه١ٝ (1)اتؿل أصشاب املصاٖب األضبع١ ـ اؿٓؿ١ٝ 

ـ ع٢ً دٛاظ أخص األدط٠ ع٢ً ْعاض٠ ايٛقـ، نُا  (4)، ٚاؿٓاب١ً(3)ٚايؿاؾع١ٝ

                                           
 .5/264(، ٚ ايبشط ايطا٥ل 57(، ٚ اإلغعاف ص)345ٜٓعط: أٚقاف اـصاف ص) ( 1)

 .4/88، ٚساؾ١ٝ ايسغٛقٞ 2/305ٜٓعط: ايؿطح ايصػري يًسضزٜط  ( 2)

 .5/348ٜٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 3)

 .4/300، ٚ نؿاف ايكٓاع 7/58، ٚ اإلْصاف 603، 4/595ٜٓعط: ايؿطٚع  ( 4)
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 نٕٛ األدط٠ سكّا ثابتّا يًٓاظط إشا عٖٝٓٗا ايٛاقـ. اتؿكٛا ع٢ً

 األزي١:

 اغتسيٛا بأزي١ َٔ ايػ١ٓ، ٚآثاض ايصشاب١، ٚاملعكٍٛ:

 أٚاّل: َٔ ايػ١ٓ:

 ال ٜكتػِ ٚضثيت ) ) قاٍ: @ إٔ ضغٍٛ اهلل < (1)َا ضٚاٙ أبٖٛطٜط٠

((زٜٓاضّا َا تطنت ـ بعس ْؿك١ ْػا٥ٞ َٚؤ١ْ عاًَٞ ـ ؾٗٛ صسق١
(2). 

ٛٓب  .(1)ي٘ بكٛي٘: "باب ْؿك١ ايكِٝ يًٛقـ"  (3)ايبداضٟ ؾكس ب

                                           
ــ٘      ( 1) ــات" إٔ امسـ ــا٤ ٚايًػـ ــصٜب األمسـ ــ٘ "تٗـ ــٟٛٚ يف نتابـ ــشض ايٓـ ــ٘، ٚصـ ًٔــــ يف امسـ اخُت

عبسايطمحٔ بٔ صدط ايسٚغٞ، ُٚنين بأبٞ ٖطٜط٠; ألْ٘ نإ حيٌُ ٖط٠ َع٘، َٔ املهجـطٜٔ  

ٖــ، ٚٚيـٞ إَـط٠ املسٜٓـ١، ثـِ ايبشـطٜٔ، ٚتـٛيف غـ١ٓ         ١ٜ7 ٚسؿغ اؿسٜح، أغـًِ غـ١ٓ   يًطٚا

 ٖـ، ٚقٌٝ غري شيو.57

 (.2/270، ٚتٗصٜب األمسا٤ ٚايًػات 7/199) ٜٓعط: اإلصاب١ 

، ٚيف 3/197أخطدـ٘ ايبدــاضٟ يف صــشٝش٘ يف نتـاب ايٛصــاٜا ـ بـاب ْؿكــ١ ايكــِٝ يًٛقـــ       ( 2)

، َٚػًِ يف نتاب اؾٗاز 4/45بعس ٚؾات٘  @٤ ايٓيب نتاب اؾٗاز ٚايػري ـ باب ْؿك١ ْػا 

، اؿسٜح ضقِ 3/1382 ((ال ْٛضخ َا تطنٓا ؾٗٛ صسق١  )): @ٚايػري ـ باب قٍٛ ايٓيب 

(1760.) 

ٖٛ إَاّ احملسِّثني قُس بٔ إمساعٌٝ بٔ إبـطاِٖٝ بـٔ املػـري٠ ايبدـاضٟ، ٜهٓـ٢ بـأبٞ عبـساهلل،         ( 3)

عٓ٘ ابٔ خعمي١: َا ؼت أزِٜ ايػُا٤ أعًِ باؿسٜح َٔ نإ ضأغّا يف ايعًِ، ٚايعباز٠، قاٍ 

ايبداضٟ، ضسٌ يف طًب٘ إىل كتًـ األَصاض، ٚصٓٓـ َصـٓؿات َٓٗـا: اؾـاَع ايصـشٝض،     

 ٖـ.256ٚايتاضٜذ ايهبري، ٚتٛيف غ١ٓ 
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 : "ٖٛ زاٍ ع٢ً َؿطٚع١ٝ أدط٠ ايعاٌَ ع٢ً (2)ٚقاٍ ابٔ سذط

 .(3)ايٛقـ" 

 :{ثاّْٝا: َٔ آثاض ايصشاب١ 

: إٔ عُط اؾرتط يف ٚقؿ٘ إٔ ٜأنٌ َٔ } بٔ عُط (4)َا ضٚاٙ عبساهلل – 1

 .(5)ٚيٝ٘ ٜٚؤنٌ صسٜك٘ غري َتٍُٛ َااّل 

 .(6)بداضٟ ي٘ بكٛي٘: "باب ْؿك١ ايكِٝ يًٛقـ" ؾكس بٛب اي

قاٍ ايططابًػٞ: "ٚجيٛظ إٔ جيعٌ ايٛاقـ يًُتٛيٞ ع٢ً ٚقؿ٘ يف نٌ 

                                           
 (. 9/47، ٚتٗصٜب ايتٗصٜب 2/555) ٜٓعط: تصنط٠ اؿؿاظ   

 .3/197صشٝض ايبداضٟ  ( 1)

ّ  ٖٛ أمحس بٔ عًٞ  ( 2)  =بٔ قُس ايعػكالْٞ، املصطٟ، ايؿاؾعٞ، املؿٗٛض بـ"ابٔ سذـط"، إَـا

ساؾغ، عامل بايطداٍ، صٓٓـ َصٓؿات نجري٠ ْٚؿٝػـ١ َٓٗـا: ؾـتض ايبـاضٟ ؾـطح صـشٝض       =

 ٖـ.852ايبداضٟ، ٚتٗصٜب ايتٗصٜب، ٚتٛيف غ١ٓ 

 (. 1/87، ٚايبسض ايطايع 7/27ؾصضات ايصٖب  ٜٓعط:)  

 .5/406ؾتض ايباضٟ  ( 3)

عبساهلل بٔ عُط بٔ اـطاب ايكطؾٞ، ايعسٟٚ، ابٔ اـًٝؿ١ ايجاْٞ، أغًِ َـع أبٝـ٘ ٖٚـٛ     ٖٛ ( 4)

ًٔــ يف ؾـٗٛزٙ أسـسّا، ٚؾـٗس خٓـسم َٚـا          @صػري، ٚضٓزٙ ايٓيب  ّٜٛ بـسض يصـػطٙ، ٚاخُت

بعــسٖا، ٚنــإ ؾــسٜس االستٝــاط ٚايتــٛقٞ يسٜٓــ٘ يف ايؿتــ٣ٛ، ٚمل ٜؿــٗس ؾــ٦ّٝا ممــا ٚقــع بــني   

 (.4/107، ٚاإلصاب١ 3/227) أغس ايػاب١  قٌٝ غري شيو.ٖـ، 73ٚايصشاب١، تٛيف غ١ٓ 

 .3/197أخطد٘ ايبداضٟ يف نتاب ايٛصاٜا ـ باب ْؿك١ ايكِٝ يًٛقـ  ( 5)

 .3/197صشٝض ايبداضٟ  ( 6)
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، سٝح قاٍ <غ١ٓ َااّل َعًَّٛا يكٝاَ٘ بأَطٙ، ٚاألصٌ يف شيو َا ؾعً٘ عُط 

 .(1)يٛايٞ ٖصٙ ايصسق١ إٔ ٜأنٌ َٓٗا غري َتأثٌ َااّل..." 

أْ٘ دعٌ أدط٠ يًعبٝس ايصٜٔ  < بَا ضٟٚ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طاي – 2

 .(2)نإ ٚقؿِٗ َع صسقت٘ ٜكَٕٛٛ بعُاض٠ صسقت٘ 

 ثايجّا: َٔ املعكٍٛ:

قٝاؽ ْاظط ايٛقـ ع٢ً األدطا٤ يف ايٛقـ، ؾإشا داظ يًٓاظط إٔ  

ٜػتأدط األدطا٤ ملا حيتاز إيٝ٘ َٔ ايعُاض٠، داظ ي٘ إٔ ٜأخص أدط٠ ع٢ً 

 .(3)ْعاضت٘، ؾٗٛ يف سهُِٗ 

 ظط يف األدط٠ إشا أًُٖٗا ايٛاقـ:ثبٛت سل ايٓا

إشا أٌُٖ ايٛاقـ أدط٠ ْاظط ايٛقـ ٚمل ٜعٝٓٔ ي٘ ؾ٦ّٝا، ؾؿٞ ثبٛتٗا 

 يًٓاظط خالف بني ايؿكٗا٤، ٚشيو ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ:

إٔ ْاظط ايٛقـ ال ٜػتشل أدط٠ ع٢ً ْعاضت٘ إشا مل ايكٍٛ األٍٚ: 

 ؾاضٟ ع٢ً عًُ٘.ٜعٝٓٗا ايٛاقـ إال بأَط ايكاضٞ، َا مل ٜهٔ َؿٗٛضّا بأخص ا

                                           
 (.57اإلغعاف ص) ( 1)

(، ٚمل أعجط عًٝـ٘ ؾُٝـا بـني ٜـسٟ     57(، ٚ اإلغعاف ص)345ٜٓعط: أٚقاف اـصاف ص) ( 2)

 َٔ نتب اآلثاض.

 املصسضإ ايػابكإ. ( 3)
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 .(1)ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ قٝاؽ املصٖب عٓس اؿٓاب١ً 

ِٓ(2)قاٍ  ؼ ايسٜٔ ابٔ َؿًض  ي٘ ؾ٦ّٝا ؾكٝاؽ  : "... إٕ مل ٜػ

 ً٘، ٚإالـاضٟ ع٢ً عًُ٘ ؾً٘ داضٟ َجتـٛضّا بأخص اؾـــاملصٖب: إٕ نإ َؿٗ

 .(3)ؾال ؾ٤ٞ ي٘"

ت٘ إشا مل إٔ ْاظط ايٛقـ ال ٜػتشل أدط٠ ع٢ً ْعاض ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 ٜعٝٓٗا ايٛاقـ إال بأَط ايكاضٞ.

، ٚبعض (5)، ٚب٘ قاٍ ايؿاؾع١ٝ (4)ٖٚصا ٖٛ أسس ايكٛيني عٓس اؿٓؿ١ٝ  

 .(6)اؿٓاب١ً 

 إٔ ْاظط ايٛقـ ٜػتشل أدط٠ ْعاضت٘ َطًكّا.ايكٍٛ ايجايح:

                                           
 .4/300، ٚ نؿاف ايكٓاع 7/64، ٚ اإلْصاف 4/595ٜٓعط: ايؿطٚع  ( 1)

 =ٖٛ قُس بٔ َؿًض بٔ قُس ايطاَٝين، املكسغٞ، اؿٓبًٞ،  ؼ ايسٜٔ أبٛعبساهلل، تتًُص ( 2)

ع٢ً ؾٝذ اإلغـالّ ابـٔ تُٝٝـ١ ستـ٢ صـاض َـٔ أؾكـ٘ أصـشاب٘، ٚبـطع يف ايٓشـٛ ٚاألصـٍٛ            =

 ٖـ.763ات ْؿٝػ١ َٓٗا: ايؿطٚع، ٚايٓهت ع٢ً احملطض، ٚتٛيف غ١ٓ أٜطّا، ٚصٓـ َصٓؿ

 (. 2/517(، ٚاملكصس األضؾس 112) ٜٓعط: اؾٖٛط املٓطس ص)  

 .4/595ايؿطٚع  ( 3)

 .3/153، ٚغُع عٕٝٛ ايبصا٥ط 5/264ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 4)

 ب(. 48)م ، تٝػري ايٛقٛف 2/394، ٚ َػين احملتاز 6/290ٜٓعط: ؼؿ١ احملتاز  ( 5)

، ٚ َطايـــب أٚيـــٞ ايٓٗـــ٢ 300، 4/298، ٚ نؿـــاف ايكٓـــاع 5/340ٜٓعـــط: اإلْصـــاف  ( 6)

 ، إال أِْٗ قايٛا: ي٘ إٔ ٜأنٌ باملعطٚف.4/322
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 ، ٚب٘ قاٍ بعض (1)ٖٚصا ٖٛ أسس ايكٛيني عٓس اؿٓؿ١ٝ 

 .(2)ايؿاؾع١ٝ 

 األزي١:

 ايكٍٛ األٍٚ: زيٌٝ أصشاب 

إٔ عٌُ ايٓاظط يف ٚقـ ٜعًِ أْ٘ مل ٜؿطط ي٘ ؾٝ٘ ؾ٦ّٝا زٕٚ طًب٘ أدط٠ 

، ؾإٕ نإ َؿٗٛضّا بأخص (3)ي٘ ع٢ً عًُ٘ زيٌٝ ع٢ً أْ٘ َتربع بعًُ٘ ؾال ؾ٤ٞ

 .(4)اؾاضٟ ع٢ً عًُ٘ ؾهأْ٘ ؾطط األدط٠ ع٢ً عًُ٘; ألٕ املعٗٛز ناملؿطٚط

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

عٌُ يف ْعاض٠ ايٛقـ َع عًُ٘ أْ٘ مل ٜؿرتط ي٘ أدطّا إٔ ايٓاظط سني 

ٍٖ ع٢ً أْ٘ َتربع بعًُ٘، ؾال ؾ٤ٞ ي٘   .(5)ٚمل ٜطًب األدط ز

 َٓاقؿ١ ٖصا ايسيٌٝ: 

 ٜٓاقـ بإٔ ٖصا ال ٜطز إشا نإ ايٓاظط َعطٚؾّا بأخص األدط٠ ع٢ً 

 عًُ٘; ألٕ املعطٚف ناملؿطٚط.

                                           
 .3/153، ٚغُع عٕٝٛ ايبصا٥ط 5/264ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 1)

 .6/290ٜٓعط: ؼؿ١ احملتاز  ( 2)

 .4/300ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 3)

 .5/264شط ايطا٥ل ٜٓعط: ايب ( 4)

 .4/300ٜٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 5)
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 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجايح:

 .(1)ٌ ايكٛا١َ ظاٖطّا إال بأدط، ٚ"املعٗٛز ناملؿطٚط" إٔ ايٓاظط ال ٜكب

َٓاقؿ١ ايسيٌٝ: ْٛقـ بإٔ ٖصا ايسيٌٝ ايصٟ اغتسيٛا ب٘ ٜكٝس قٛهلِ 

ٚجيعًِٗ ٜٛاؾكٕٛ ايكٍٛ األٍٚ يف عسّ اغتشكام ايٓاظط أدطّا َا مل ٜعٝٓ٘ 

ايٛاقـ أٚ ٜكطضٙ اؿانِ، َا مل ٜهٔ َعٗٛزّا َٚتعاضؾّا عًٝ٘ أْ٘ ال ٜعٌُ إال 

 .(2)أدط٠ ب

 ايرتدٝض:

ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

األٍٚ ايكا٥ٌ بعسّ اغتشكام ايٓاظط أدطّا إشا مل ٜؿرتط٘ ايٛاقـ أٚ ٜكطضٙ 

اؿانِ َا مل ٜهٔ أِخُصٙ األدط٠ أَطّا َعٗٛزّا، ؾكس ٜٛدس َٔ أقاضب ايٛاقـ 

غب يف ايٓعاض٠ تربعّا، ٚيٝؼ يف ايكٍٛ َٔ ٖٛ أؾطٌ َٓ٘ يف ْعاض٠ ايٛقـ ٜٚط

ايجاْٞ َا ُٜعاضض ايكٍٛ األٍٚ، ؾًٝؼ ؾٝ٘ َا ٜسٍ ع٢ً عسّ اغتشكام ايٓاظط 

ؾ٦ّٝا إشا نإ االغتشكام َعٗٛزّا َٚعطٚؾّا; ألٕ ايعاز٠ إشا اّططزت يف ؾ٤ٞ 

 .(3)ي٘ سهُّا دسٜسّا، عُاّل بايكاعس٠ املتؿل عًٝٗا: "ايعاز٠ قه١ُ" أثبتت

بعض ايؿكٗا٤ ع٢ً إضداع ايكٍٛ ايجايح إىل ايكٛيني ٚيكس عٌُ 

                                           
 .5/264ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 1)

 .2/644ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 2)

 (.99(، ٚاألؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ ص)93تٓعط يف: األؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ لِٝ ص) ( 3)
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األٚيٝني، ؾشًُٛا قٍٛ َٔ قاٍ باغتشكام األدط ع٢ً اعتباضات أخط٣، 

ٚممٔ ؾعٌ شيو ابٔ عابسٜٔ اؿٓؿٞ سٝح قاٍ: "إٕ ْصب٘ ايكاضٞ ٚمل ٜعٝٓٔ 

ي٘ ؾ٦ّٝا ٜٓعط: إٕ نإ املعٗٛز إٔ ٜعٌُ بأدط٠ املجٌ ؾً٘ أدط٠ املجٌ; ألٕ 

ؾإْ٘ جيب املصري ، ي٘، ؾاغتِٓ ٖصا ايتشطٜط ؿطٚط، ٚإال ؾال ؾ٤ٞاملعٗٛز نامل

 .(1)إيٝ٘"
 

 مكدار أجزة ىاظز الوقف: املطلب الثاىي

 ٚؾٝ٘ َػأيتإ:

 املػأي١ األٚىل: َكساض أدط٠ ْاظط ايٛقـ إشا اؾرتطٗا ايٛاقـ يف ٚقؿ٘ 

 املػأي١ ايجا١ْٝ: َكساض أدط٠ ْاظط ايٛقـ إشا أًُٖٗا ايٛاقـ.
 

 .َكساض أدط٠ ْاظط ايٛقـ إشا اؾرتطٗا ايٛاقـ يف ٚقؿ٘:  ألٚىلاملػأي١ ا

أدط٠ ْاظط ايٛقـ إشا ناْت َؿطٚط١ َٔ ٔقَبٌ ايٛاقـ ؾال ؽًٛ َٔ إٔ 

 تهٕٛ بكسض أدط٠ املجٌ، أٚ أنجط، أٚ أقٌ َٔ أدط٠ املجٌ، ٚؼت شيو ؾطعإ:

 ايؿطع األٍٚ:

أٚ أظٜس َٔ شيو إٕ قٖسَض ايٛاقـ أدط٠ ْاظط ٚقؿ٘ مبا ٜػاٟٚ أدط٠ املجٌ 

                                           
 .5/264َٓش١ اـايل ع٢ً ايبشط ايطا٥ل  ( 1)
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، ٚبايتايٞ ؾإٕ (1)ؾال خالف بني أصشاب املصاٖب األضبع١ يف دٛاظ شيو 

 ل يًٓاظط عٓس اؾُٝع; ألْ٘ َؿطٚط ايٛاقـ، إال إٔ ايؿاؾع١ٝ ـسض سـاألدط املك

 .(2)اؾرتطٛا يف شيو إٔ ال ٜهٕٛ ايٛاقـ ٖٛ ايٓاظط

ط نًؿت٘ ٚقاٍ بعض اؿٓاب١ً: إٕ نإ األدط أنجط َٔ املجٌ ؾع٢ً ايٓاظ

 .(3)ست٢ ٜبك٢ ي٘ أدط٠ املجٌ َا مل ٜؿرتط٘ ي٘ ايٛاقـ خايصّا

 األزي١ ع٢ً ٖصا اؿهِ:

إٔ َكساض األدط٠ َؿطٚط ايٛاقـ، ٚؾطط ايٛاقـ جيب ايٛؾا٤ ب٘  -1

 .(4)َا مل خيايـ سهِ ايؿطع

                                           
ــاف اـصــا  ( 1) ــسٜٔ  346ف ص)ٜٓعــط: أٚق ــٔ عاب ــٌ  4/436(، ٚساؾــ١ٝ اب ، َٚٛاٖــب اؾًٝ

، 2/294، َٚػــين احملتــاز  6/190، ٚؼؿــ١ احملتــاز  2/305، ٚايؿــطح ايصــػري  6/33

 .7/58، ٚاإلْصاف 4/300، ٚنؿاف ايكٓاع 4/603ٚايؿطٚع 

ــاف اـصــاف ص)  ( 2) ــسٜٔ  346ٜٓعــط: أٚق ــٔ عاب ــٌ  4/436(، ٚساؾــ١ٝ اب ، َٚٛاٖــب اؾًٝ

، 2/294، َٚػــين احملتــاز  6/190، ٚؼؿــ١ احملتــاز  2/305ري ، ٚايؿــطح ايصــػ 6/33

 ..7/58، ٚاإلْصاف 4/300، ٚنؿاف ايكٓاع 4/603ٚايؿطٚع 

 تٓعط َطادعِٗ يف اهلاَـ ايػابل. ( 3)

ٜٓعط يف ايهالّ ع٢ً ايعٌُ بؿطط ايٛاقـ َا مل خيايـ ايتصـطف يف ايٛقــ ايؿـطع: ايبشـط      ( 4)

، ٚايؿطح ايهبري 6/33، ٚ َٛاٖب اؾًٌٝ 4/433، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/265ايطا٥ل 

ــسضزٜط  ــاز  4/88يً ــ١ احملت ــاز  5/376، ْٚٗاٜ ، 7/56، ٚاإلْصــاف 6/256، ٚؼؿــ١ احملت

ــ١   5/333ٚاملبــسع  ــٔ تُٝٝ ــا٣ٚ ؾــٝذ اإلغــالّ اب ، ٚإعــالّ املــٛقعني 31/48، ٚفُــٛع ؾت

3/96. 
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ي٘ َااّل َعًَّٛا ٜأخصٙ يف نٌ غ١ٓ، أٚ يف نٌ  أْ٘ ملا داظ إٔ ٜكسض -2

غري إٔ ٜؿرتط عًٝ٘ ايكٝاّ بأَط ايٛقـ داظ ي٘  ؾٗط َٔ غ١ً ٚقؿ٘ َٔ

 .(1)إٔ ٜكسض ي٘ شيو َع تهًٝؿ٘ بايكٝاّ بأَط ايٛقـ َٔ باب أٚىل

 ايؿطع ايجاْٞ:

أَا إشا قٓسض ايٛاقـ أدط٠ ْاظط ٚقؿ٘ بأقٌ َٔ أدط٠ املجٌ ؾٗصا األدط سل 

 ي٘، ٚال ٜػتشل ايعٜاز٠ عًٝٗا بال طًب.

٢ً اؾعٌ ٚإٕ نإ عًُ٘ ٜػاٟٚ قاٍ ايبٗٛتٞ: "ٚال ٜػتشل ايعٜاز٠ ع

 .(2)أنجط مما دعٌ ي٘; ألٕ اؾاعٌ مل ًٜتعَٗا" 

ٚأَا إشا طًب ظٜاز٠ أدط٠ يٝصٌ إىل أدط املجٌ ؾًًكاضٞ إٔ ٜطؾع أدطت٘ 

 بعس طًب٘ إىل أدط٠ املجٌ.

قاٍ ابٔ عابسٜٔ: "يٛ عٖٝٔ ي٘ ايٛاقـ أقٌ َٔ أدط املجٌ ؾًًكاضٞ إٔ 

 .(3)ٜهٌُ ي٘ أدط املجٌ بطًب٘" 

 َكساض أدط٠ ْاظط ايٛقـ إشا مل ٜعٝٓٗا ايٛاقـ.: املػأي١ ايجا١ْٝ

ي٘ أدطّا َعّٝٓا ؾكس  إشا أٌُٖ ايٛاقـ سل ايٓاظط َكابٌ ْعاضت٘ ٚمل ٜعٝٓٔ

اختًـ ايؿكٗا٤ يف َكساض األدط ايصٟ حيسز يًٓاظط َكابٌ ْعاضت٘ ع٢ً ايٛقـ 

                                           
 (.58(، ٚ اإلغعاف ص)346ٜٓعط: أٚقاف اـصاف ص) ( 1)

 .4/300ع نؿاف ايكٓا ( 2)

 .4/451ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 3)



 

 

 الوالية على الوقف وأثزها يف احملافعة عليى 

666 

 ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ:

 إٔ يًٓاظط أدط٠ املجٌ.ايكٍٛ األٍٚ: 

 ، ٚب٘ قاٍ (1)ا قاٍ اؾُٗٛض، سٝح قاٍ ب٘ أنجط اؿٓؿ١ٝ ٚبٗص

 .(4)، ٚب٘ قاٍ اؿٓاب١ً (3)، ٚبعض ايؿاؾع١ٝ (2)املايه١ٝ 

قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: "ٚأَا ايٓاظط ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٌُ َا ٜكسض عًٝ٘ َٔ 

ايعٌُ، ٜٚأخص يصيو ايعٌُ َا ٜكابً٘، ؾإٕ نإ ايٛادب عؿط٠ أدعا٤ َٔ 

 .(5)أخصٙ، ٚإٕ نإ ٜػتشل اؾُٝع ع٢ً َا ٜعًُ٘ أخص اؾُٝع"ايعٛض املػتشل 

 إٔ يًٓاظط األقٌ َٔ أدط٠ املجٌ، أٚ ْؿكت٘ باملعطٚف. ايكٍٛ ايجاْٞ:

 .(6)ٖٚصا أسس ايكٛيني عٓس ايؿاؾع١ٝ  

 إٔ يًٓاظط عؿط ايػ١ً إشا مل حيسز ي٘ ايٛاقـ أدطّا َعّٝٓا.ايكٍٛ ايجايح:

 .(7)ٚبٗصا قاٍ اؿٓؿ١ٝ 

                                           
 .4/436، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/264(، ٚ ايبشط ايطا٥ل 59ٜٓعط: اإلغعاف ص) ( 1)

 .2/305، ٚبًػ١ ايػايو 6/40ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 2)

، ٚأغـ٢ٓ املطايـب   6/290، ٚساؾـ١ٝ ايؿـطٚاْٞ عًـ٢ ايتشؿـ١     5/401ٜٓعط: ْٗا١ٜ احملتـاز   ( 3)

2/472. 

 .4/300، ٚ نؿاف ايكٓاع 7/64، ٚ اإلْصاف 4/595عط: ايؿطٚع ٜٓ ( 4)

 .31/261فُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ  ( 5)

 .6/290، ٚؼؿ١ احملتاز 5/401، ْٚٗا١ٜ احملتاز 2/472ٜٓعط: أغ٢ٓ املطايب  ( 6)

 .4/436، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 1/170، ٚايؿتا٣ٚ اـري١ٜ 5/264ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 7)
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اعتباض إٔ عؿط ايػ١ً ٖٛ أدط٠ املجٌ سٝح دا٤ يف ساؾ١ٝ ضز  ٖٚصا ع٢ً

احملتاض: "ٚعٖبط بعطِٗ بايعؿط، ٚايصٛاب إٔ املطاز بايعؿط أدط املجٌ، ست٢ 

 .(1)يٛ ظاز ع٢ً أدط٠ َجً٘ ضٖز ايعا٥س نُا ٖٛ َكطض َعًّٛ" 

ي٘  بكٛي٘: "قس متٖػو بعض َٔ ال خرب٠ (2)ٚقس ضٖز ٖصا ايكٍٛ ابٔ لِٝ

ي٘ عؿط ايػ١ً يف ايٛقـ ـ ع٢ً إٔ يًكاضٞ إٔ جيعٌ  اضٝدإ ـ ٚدعً٘بكٍٛ ق

 .(3)يًُتٛيٞ عؿط ايػالت َع قطع ايٓعط عٔ أدط٠ املجٌ" 

 األزي١:

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

إٔ أدط٠ املجٌ ٖٞ املعٗٛز٠ ٚاملتعاضف عًٝٗا، ؾٝذب املصري إيٝٗا ٚنإٔ 

ايٛاقـ ؾططٗا يف ٚقؿ٘; ألٕ "املعٗٛز ناملؿطٚط"
 (4). 

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

إٔ إعطا٤ ايٓاظط األقٌ َٔ أدط٠ املجٌ أٚ ْؿكت٘ باملعطٚف أسٛط 

                                           
 .4/436ساؾ١ٝ ضز احملتاض  ( 1)

ٖــٛ ظٜــٔ ايــسٜٔ بــٔ إبــطاِٖٝ بــٔ قُــس، املؿــٗٛض بـــ" ابــٔ لــِٝ "، َــٔ نبــاض ؾكٗــا٤ اؿٓؿٝــ١     ( 2)

املتأخطٜٔ، ٚيس ْٚؿأ يف ايكاٖط٠، ٚصٓـ يف ايؿك٘ ٚأصٛي٘، َٚٔ َصـٓؿات٘: ايبشـط ايطا٥ـل    

 ٖـ.970يف ؾطح نٓع ايسقا٥ل، ٚاألؾباٙ ٚايٓعا٥ط، تٛيف غ١ٓ 

 (.8/358(، ٚؾصضات ايصٖب 55ايتعًٝكات ايػ١ٝٓ ع٢ً ايؿٛا٥س ايب١ٝٗ ص) ) ٜٓعط:

 .5/264ايبشط ايطا٥ل  ( 3)

 .5/264ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 4)
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 .(1)يًٛقـ، ؾٝذب األخص ب٘ َطاعا٠ ؾاْب ايٛقـ 

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ:

ْٛقـ بإٔ َطاعا٠ داْب ايٛقـ إمنا جيب اعتباضٖا إشا مل ٜهٔ شيو 

يٛقـ ؾٝذب زؾع٘ ع٢ً سػاب اآلخطٜٔ، إش أْ٘ نُا جيب زؾع ايططض عٔ ا

(( ال ضطض ٚال ضطاض) ): @عٔ غريٙ أٜطّا يعُّٛ قٍٛ ايٓيب 
(2()3). 

عٔ بعض أ١ُ٥ ايؿاؾع١ٝ  (4)نُا إٔ ٖصا اؿهِ ايصٟ اغتٓتذ٘ ايعطاقٞ

                                           
 .6/290ٜٓعط: ؼؿ١ احملتاز  ( 1)

، ٚأخطد٘ ابٔ َاد٘ <ٖصا اؿسٜح ٚضز َٔ عس٠ ططم: ؾٛضز َٔ ططٜل عباز٠ بٔ ايصاَت  ( 2)

 ٔ (، 2340، اؿـسٜح ضقـِ )  2/784ب٢ٓ يف سك٘ َا ٜطـط ظـاضٙ    يف نتاب األسهاّ ـ باب َ

 .5/327ٚعبساهلل بٔ اإلَاّ أمحس يف ظٚا٥س املػٓس 

ــاؽ     ــٔ عبــ ــل ابــ ــٔ ططٜــ ــابكني    }َٚــ ــاب ايػــ ــاب ٚايبــ ــ٘ يف ايهتــ ــٔ َادــ ــ٘ ابــ  ، ٚأخطدــ

 .1/313(، ٚاإلَاّ أمحس يف َػٓسٙ 2341، اؿسٜح ضقِ )2/784

، 2/58انِ يف َػـتسضن٘ يف نتـاب ايبٝـٛع    ، ٚأخطد٘ اؿ<َٚٔ ططٜل أبٞ غعٝس اـسضٟ  

ٚقــاٍ: "صــشٝض اإلغــٓاز عًــ٢ ؾــطط َػــًِ ٚمل خيطدــاٙ"، ٚٚاؾكــ٘ ايــصٖيب يف تًدٝصــ٘     

، ٚاإلَـاّ َايـو يف   6/69بٗاَؿـ٘، ٚايبٝٗكـٞ يف نتـاب ايصـًض ـ بـاب ال ضـطض ٚال ضـطاض         

 َطغاّل. 2/745املٛطأ يف نتاب األقط١ٝ ـ باب ايكطا٤ يف املطؾل 

 : "صشٝض".3/408يف إضٚا٤ ايػًٌٝ  ~باْٞ ٚقاٍ عٓ٘ األي 

 .2/651ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 3)

ٖٛ أمحس بٔ عبسايطسِٝ بٔ اؿػني ايعطاقٞ، ابٔ اؿاؾغ املؿٗٛض ظٜٔ ايسٜٔ ايعطاقٞ، ٚيٞ  ( 4)

ايـسٜٔ، أبٛظضعـ١، َـٔ نبـاض أ٥ُـ١ ايؿــاؾع١ٝ، َٚـٔ اؿؿـاظ املؿـٗٛضٜٔ، الظّ غـطاز ايــسٜٔ          
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أؾاض ٖٛ إىل تطعٝؿ٘ ٚضٓزٙ، سٝح قاٍ: "قس ٜكاٍ: ايتؿبٝ٘ بايٛيٞ إمنا ٚقع يف 

قاي٘، ٚنإٔ َطازِٖ إٔ  سهِ ايطؾع إىل اؿانِ، ال َطًكّا، ؾال ٜكتطٞ َا

ٜأخص بتكطٜط اؿانِ، ع٢ً إٔ ايعاٖط ٖٓا أْ٘ ٜػتشل إٔ ٜكطض ي٘ أدط٠ املجٌ 

ٚإٕ نإ أنجط َٔ ايٓؿك١، ٚإمنا اعتربت ايٓؿك١ ثِ يٛدٛبٗا ع٢ً ؾطع٘ غٛا٤ 

 .(1)أنإ ٚيّٝا ع٢ً َاي٘ أّ ال، غالف ايٓاظط"

ٌٍ ألصشاب ايكٍٛ ايجايح، ٖٚٛ َطزٚز   نُا تكسّ.ٚمل أطًع ع٢ً زيٝ

 ايرتدٝض:

ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

األٍٚ، ٖٛ قٍٛ اؾُٗٛض ايكا٥ٌ بإٔ يًٓاظط أدط٠ املجٌ إشا مل تهٔ َع١ٓٝ َٔ 

ٔقبٌ ايٛاقـ; يك٠ٛ َا اغتسيٛا ب٘، ٚأَا األقٛاٍ األخط٣ ؾإْٗا اغتٓتادات َٔ 

 صيو ضٓزٖا نجري َِٓٗ.أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف غري قًٗا، ٚي

ٚمما ٜطدض ٖصا ايكٍٛ إٔ عؿط غ١ً ايٛقـ يٝؼ َكٝاغّا زقٝكّا ألتعاب 

ايٓاظط، ؾبعض األٚقاف ق١ًًٝ ايػ١ً ٚايٓعاض٠ عًٝٗا ؾاق١، يف سني إٔ بعض 

األٚقاف غالتٗا نجري٠ قس تصٌ إىل املالٜني ٚايٓعاض٠ عًٝٗا ال َؿك١ ؾٝٗا، 

                                           
ٓ٘ ايهجري، ٚصٓـ َصٓؿات َٓٗا: ؼطٜط ايؿتا٣ٚ، ٚايتشطٜط ملـا يف  ايبًكٝين ٚسؿغ ٚنتب ع

 ٖـ.826َٓٗاز األصٍٛ َٔ املعكٍٛ ٚاملٓكٍٛ، تٛيف غ١ٓ 

 (.1/336) ٜٓعط: ايط٤ٛ ايالَع  

 .5/401، ْٚٗا١ٜ احملتاز 2/472ٜٓعط: أغ٢ٓ املطايب  ( 1)
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ُا٥ط َٛقٛؾ١ دسٜس٠ ايبٓا٤ ال ؼتاز إىل ٖٚصا أَط ٚاقع َٚؿاٖس اآلٕ، ؾٗٓاى ع

صٝا١ْ، ٖٚٞ تؤدط مب٦ات آالف ايطٜاالت، يف سني إٔ ٖٓاى بٝٛتّا َٛقٛؾ١ 

ٚبٓاؤٖا قسِٜ ؼتاز إىل ضعا١ٜ َٚالسع١ زا١ُ٥، ٚأداضٖا قًٌٝ دسّا ال ٜطضٞ 

 ايٓاظط إٔ ٜٓعط عًٝٗا بايعؿط.

ٛ إعطا٤ َٚٔ خالٍ شيو ٜتطض دًّٝا ايػبب يف تطدٝض ايكٍٛ األٍٚ، ٖ

ايٓاظط أدط٠ املجٌ ست٢ ال تصٌ إىل ٦َات اآلالف يف َكابٌ ْعاضت٘ ع٢ً ٚقـ قس 

 ال حيتاز إال إىل ٚقٕت ٜػري دسّا َٔ ايٓاظط.

نُا إٔ ايعٌُ بٗصا ايكٍٛ ٜسع يًٓاظط اؿل بايطؾع إىل ايكاضٞ إشا ناْت 

إىل أدط٠ املجٌ املؿطٚض١ يف ظَٔ غابل تكٌ اآلٕ عٔ أدط٠ املجٌ ست٢ ٜطؾعٗا 

أدط٠ املجٌ، نُا أْ٘ َت٢ َا أصبشت األدط٠ املؿطٚض١ تعٜس عٔ أدط٠ املجٌ 

 تعني ضز ايعا٥س.

 .(1)~ٚبٗصا أؾت٢ مساس١ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ 

 

 اجلهة اليت ُتصزف ميها أجزة ىاظز الوقف.: املطلب الثالث

صطف أدط٠ ْاظط ايٛقـ َٔ غ١ً ايٛقـ َطًكّا، غٛا٤ ْٖص ايٛاقـ 

                                           
 .9/93ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ مساست٘  ( 1)
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، (1)َٓٗا أّ أطًل، ٖٚصا عٓس عا١َ أصشاب املصاٖب األضبع١ ع٢ً ايصطف 

ٚظاٖط نالَِٗ االغتسالٍ مبذٌُ َا تكسّ يف املطايب ايػابك١، َٚٓٗا ؾعٌ 

 .} عُط، ٚعًٞ

ٚقس شٖب بعض املايه١ٝ إىل إٔ اؾ١ٗ اييت تصطف َٓٗا أدط٠ ْاظط 

ٚأدطٙ ايٛقـ ٖٞ بٝت املاٍ، ؾإٕ مل ٜعَط َٔ بٝت املاٍ ؾ٦ّٝا ؾال ؾ٤ٞ ي٘ 

 .(2)ع٢ً اهلل، ٚال جيٛظ ايصطف َٔ ايػ١ً، ؾإٕ أخصٖا َٓٗا ُضٖزت َٓ٘ 

إال إٔ بعطِٗ ـ أٟ بعض َٔ قاٍ بصطؾٗا َٔ بٝت املاٍ َٔ املايه١ٝ ـ 

 .(3)أداظٖا َٔ ايػ١ً إشا دٌٗ أصٌ ؼبٝػٗا، ٚال ٜعًِ املٛقٛف عًٝ٘ 

 زيٌٝ ٖصا ايكٍٛ ـ أٟ قٍٛ بعض املايه١ٝ ـ:

ٍٖ ي٘ بإٔ إ زاض٠ األٚقاف َٔ أعُاٍ ايسٚي١، َٚٔ األَٛض اييت جيب اغُتس

إٔ ٜكّٛ بٗا احملتػب األنرب ٖٚٛ اؿانِ، ٚشيو ألْٗا يف أنجط األسٝإ َآهلا 

إىل ايرب ٚايصسقات ٚاـريات، ؾُٔ ٜكّٛ بؿؤْٚٗا ٜهٕٛ نعُاٍ ايسٚي١، 

 .(4)ٜأخص أدطت٘ َٔ بٝت َاهلا، ال َٔ األٚقاف 

                                           
، 5/360، ٚ ضٚضــ١ ايطــايبني  ١4/88 ايسغــٛقٞ (، ٚ ساؾــ58ٜٝٓعــط: اإلغــعاف ص)  ( 1)

 .2/323ٚساؾ١ٝ املكٓع 

 .2/305، ٚبًػ١ ايػايو 4/88، ٚساؾ١ٝ ايسغٛقٞ 6/40ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 2)

 .2/209ٜٓعط: ايعكس املٓعِ بٗاَـ تبصط٠ اؿهاّ  ( 3)

 (.348ٜٓعط: قاضطات يف ايٛقـ حملُس أبٞ ظٖط٠ ص) ( 4)
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 َٓاقؿ١ ٖصا ايسيٌٝ:

ٕ املصاحل اـاص١ ظازت يف األٚقاف ع٢ً املصاحل ايعا١َ، ؾال ْٛقـ بأ

 .(1)تهٕٛ األدط٠ َٔ عُّٛ بٝت املاٍ، بٌ َٔ خاصت٘ بايٛقـ 

ٚال خيؿ٢ ضعـ ٖصا ايكٍٛ ـ قٍٛ بعض املايه١ٝ ـ، ؾإْ٘ ٜؤزٟ إىل تطى 

األٚقاف بال ْعاض مما ٜؤزٟ إىل ضٝاعٗا، ٚشيو إٔ ايٓاظط إشا عًِ أْ٘ ال 

ضت٘ ؾ٦ّٝا َٔ ايػ١ً، ٚإٔ سك٘ يف بٝت املاٍ، ٚقس ال ُٜعط٢ ؾ٦ّٝا ُٜعط٢ ع٢ً ْعا

ؾكس ٜرتى ايٓعاض٠، أٚ ٌُٜٗ ايٛقـ ؾال ٜعطٝ٘ سك٘ يف ايٓعاض٠، ٚبايتايٞ 

 ٜؤزٟ إىل ضٝاع األٚقاف ٚخطابٗا، ٚاهلل أعًِ.

َٚع شيو ؾكس ٜهٕٛ يكٍٛ بعض املايه١ٝ ٚد٘ يف األٚقاف اييت 

دٛٙ ايرب أٚ املصاحل ايعا١َ ناملالد٧ متدطت يًدري، ٚال تصطف إال يف ٚ

ٚاملصشات ٚمٖٛا، ؾإٕ إزاض٠ َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ األٚقاف ٜصض إٔ تتشٌُ 

ْؿكات٘ ايسٚي١; ألْٗا تؤزٟ بعض ؾؤْٚٗا، ٚتكّٛ ببعض ٚادباتٗا، ٚؼٌُ 

 .(2)دع٤ّا َٔ أعبا٥ٗا، ٚتعاْٚٗا ؾُٝا تٗسف إيٝ٘ َٔ إقا١َ فتُع صاحل

                                           
 املطدع ايػابل. ( 1)

 املطدع ايػابل. ( 2)
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 املبحث اخلامص

 والي على الوقفذلاسبة ال

 

 ٚؾٝ٘ أضبع١ َطايب: 

 املطًب األٍٚ: تعطٜـ احملاغب١، ٚبٝإ َؿطٚعٝتٗا.

 املطًب ايجاْٞ: األصٌ يف َؿطٚع١ٝ قاغب١ ْاظط ايٛقـ 

 املطًب ايجايح: ايؿا٥س٠ َٔ قاغب١ ْاظط ايٛقـ.

 املطًب ايطابع: أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف قاغب١ ْاظط ايٛقـ.
 

 بة، وبياٌ مغزوعيتها.تعزيف احملاص: املطلب األول

 تعطٜـ احملاغب١:

احملاغب١: َٔ اَؿِػب: ٖٚٛ ايعٓس ٚاإلسصا٤، ٚاَؿِػب ٚاحملاغب١ عٓسى 

 ايؿ٤ٞ.

ٚاَؿػب ٜطًل ع٢ً قسض ايؿ٤ٞ، ٜكاٍ: األدط عػب َا عًُت، 

 ٚسػب٘: أٟ قسضٙ.

 ٜٚطًل ع٢ً االنتؿا٤، َٚٓ٘ قٛي٘ ـ تعاىل ـ:

   
    

    :ٍأٟ: ٜهؿٝو ص64طاألْؿا ،
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 اهلل، ٜٚهؿٞ َٔ اتبعو.

َٞ اَؿٖػاب يف املعاَالت َسٖػابّا; ألْ٘ ٜعًِ ب٘ َا ؾٝ٘  ِّ  ٚإمنا ُغ

 .(1)نؿا١ٜ، يٝؼ ؾٝ٘ ظٜاز٠ ع٢ً املكساض، ٚال ْكصإ

 ت٘ عُا ُأغٓس إيٝ٘.ٚاحملاغب١ ٖٓا: َتابع١ ايعاٌَ َٚٓاقؿت٘ َٚػا٤ي

دا٤ يف املعذِ ايٛغٝط: "ساغب٘ قاغب١ ٚسػابّا: ْاقؿ٘ اؿػاب 

 .(2)ٚداظاٙ"

 َؿطٚع١ٝ قاغب١ ْاظط ايٛقـ:

ْاظط ايٛقـ أَني ع٢ً َا ؼت ٜسٙ َٔ األٚقاف ٚغالتٗا، ال ٜطُٔ َا 

، ٚاألصٌ صسق٘ ؾُٝا ٜكٍٛ، يهٔ شيو ال ميٓع قاغبت٘ (3)تًـ بال تؿطٜط

أ١ُ٥ غًـ ٖصٙ األ١َ مل ٜطًكٛا األَط يألَٓا٤، بٌ تابعِٖٛ  َٚتابعت٘، ؾإٕ

 نإ حياغب عُاي٘ ٜٚطاقبِٗ. <ٚساغبِٖٛ، ؾأَري املؤَٓني عُط بٔ اـطاب 

: "يكس نإ عُط ٜطاقب ايٛال٠ بعني ناي١٦ (4)قاٍ أبٛساَس ايػعايٞ

                                           
 ٜٓعط: يػإ ايعطب، ٚاملصباح َاز٠ "سػب". ( 1)

 .1/171املعذِ ايٛغٝط، َاز٠ "سػب"  ( 2)

، ٚأغــ٢ٓ 2/396(، َٚػــين احملتــاز 75 - 73ٜٓعــط: األؾــباٙ ٚايٓعــا٥ط البــٔ لــِٝ ص) ( 3)

 (.141، ٚاإلضؾاز إىل َعطؾ١ األسهاّ ص)2/476املطايب 

أمحس ايطٛغٞ، ايؿاؾعٞ، املعطٚف بـ"أبٞ ساَـس ايػعايـٞ"،    ٖٛ قُس بٔ قُس بٔ قُس بٔ ( 4)

 =ٖـ، ٚضسٌ إىل األَصاض يطًب ايعًـِ، ثـِ دًـؼ   450سذ١ اإلغالّ، ٚيس غطاغإ غ١ٓ 
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 .(1)غاٖط٠"

٢ً ع < يٛالت٘ َا ضٟٚ عٓ٘ أْ٘ اغتعٌُ أباٖطٜط٠ < َٚٔ أَج١ً قاغبت٘

 ٓٚ َّ بعؿط٠ آالف، ؾكاٍ ي٘ عُط: "اغتأثطَت بٗصٙ األَٛاٍ ٜا عس ايبشطٜٔ، ؾكٔس

ٚٓ نتاب٘،  ٚٓ اهلل ٚال عس ٚٓ نتاب٘!" قاٍ أبٖٛطٜط٠: "يػُت عس ٚيهين اهلل ٚعس

ٚٓ َٔ عازاُٖا"، قاٍ: "ؾُٔ أٜٔ ٖٞ يون"، قاٍ: "خٌٝ يٞ تٓاػت، ٚغ١ً  عس

ٞٓ"، ؾٓعطٚٙ ؾٛدسٚٙ  .(2)نُا قاٍ ضقٝل يٞ، ٚأعط١ٝ تتابعت عً

مبشاغبت٘ ٖصٙ يألَٓا٤ َٔ غًـ ٖصٙ األ١َ ٜطبل  <ٚعُط بٔ اـطاب 

تعايِٝ اإلغالّ يف ٚدٛب قاغب١ نٌ َٔ تٛىل أَطّا َٔ أَٛض املػًُني، 

ٚاْطالقّا َٔ شيو ؾكس تطاؾطت ْصٛص ايؿكٗا٤ ع٢ً َؿطٚع١ٝ قاغب١ ْعاض 

 األٚقاف يف اؾ١ًُ.

كاّل عٔ ايك١ٝٓ: "ٜٓ  بػٞ يًكاضٞ ٕأ حياغب أَٓا٤ٙ ؾُٝا يف قاٍ ابٔ لِْٝ 

ٛٓاّ ع٢ً األٚقاف" نصا ايك  .(3)أٜسِٜٗ َٔ أٍَٛا ايٝتا٢َ; يٝعطف اـا٥ٔ ؾٝػتبسي٘،ٚ 

                                           
يًتــسضٜؼ بٓعاَٝــ١ بػــساز، ٚنــإ َتصــٛؾّا، بــطظ يف عًــِ ايهــالّ ٚايؿكــ٘ ٚاألصــٍٛ، يــ٘    =

 ٖـ.505تٛيف غ١ٓ  َصٓؿات َٓٗا: املػتصؿ٢ يف أصٍٛ ايؿك٘، ٚايٛدٝع يف ايؿك٘،

 (. 5/203، ٚايٓذّٛ ايعاٖط٠ 4/101) ٜٓعط: طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣  

 .1/244ؾؿا٤ ايعًٌٝ  ( 1)

 .11/323َصٓـ عبسايطظام  ( 2)

 .5/262ايبشط ايطا٥ل  ( 3)
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ٚقاٍ ابٔ ضؾس يف ْاظط ٚقـ ع٢ً ْػا٤: "يٛ نٔ غري َايهات ألَٛض 

أْؿػٗٔ يٛدب إشا ثبت عٓس ايػًطإ أْ٘ غ٤ٞ ايٓعط غري َإَٔٛ إٔ ٜععي٘، 

َّ غٛاٙ، ٚ  .(1)مل ًٜتؿت إىل ضضا َٔ ضضٞ ب٘ َٓٗٔ" َُٜٚكسِّ

ٚقاٍ  ؼ ايسٜٔ ابٔ َؿًض: "ٚهلِ اْتػار نتاب ايٛقـ ٚايػؤاٍ 

 .(2)عٔ ساي٘" 

 ي مغزوعية حماصبة ىاظز الوقف.ـاألصل ف: املطلب الثاىي

 (3)األصٌ يف َؿطٚع١ٝ قاغب١ ْاظط ايٛقـ َا ضٚاٙ أبٛمحٝس ايػاعسٟ

ع٢ً صسقات بين غًِٝ، ؾًُا دا٤ إىل  (4)اغتعٌُ ابٔ ايًتب١ٓٝ @إٔ ايٓيب 

ٚساغب٘ قاٍ: ٖصا ايصٟ يهِ ٖٚصٙ ٖس١ٜ أٖسٜت يٞ، ؾكاٍ  @ضغٍٛ اهلل 

ؾٗالَّ دًػَت يف بٝت أبٝو ٚبٝت أَو ست٢ تأتٝو ٖسٜتو ) ): @ضغٍٛ اهلل

                                           
 .12/223ايبٝإ ٚايتشصٌٝ  ( 1)

 .4/599ايؿطٚع  ( 2)

ـَ يف امس٘، ؾكٌٝ: عبسايطمحٔ بٔ غعس، ٚقٌٝ ( 3) : املٓصض بٔ غعس، ٚقٌٝ غري شيـو، ؾـٗس   اخُتًٔ

عس٠ أسازٜـح، ٚض٣ٚ عٔـ دـابط، ٚعبـاؽ      @ُأسسّا َٚا بعسٖا َٔ املؿاٖس، ٚض٣ٚ عٔ ايٓيب 

 بٔ غٌٗ ٚغريُٖا، ٚتٛيف يف آخط خالؾ١ َعا١ٜٚ، ٚقٌٝ: يف أٍٚ خالؾ١ ٜعٜسا

 (. 7/46، ٚاإلصاب١ 5/174) ٜٓعط: أغس ايػاب١  

ْػـب١ إىل بـين يتـب قبًٝـ١ َعطٚؾـ١، ٚاغـِ ابـٔ ايًبتٝـ١          – ايتـا٤ بطِ ايالّ ٚإغهإ  – ايًتب١ٝ ( 4)

 ٖصا: عبساهلل

 (.  12/219) ٜٓعط: ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ  
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ؾدطب ايٓاؽ ٚمحس اهلل ٚأث٢ٓ  @، ثِ قاّ ضغٍٛ اهلل ((إٕ نَٓت صازقّا 

أغتعٌُ ضدااّل َٓهِ ع٢ً أَٛض مما ٚالْٞ أَا بعس، ؾإْٞ ) )عًٝ٘ ثِ قاٍ: 

اهلل، ؾٝأتٞ أسسنِ ؾٝكٍٛ: ٖصا يهِ ٖٚصٙ ٖس١ٜ ُأٖسٜت يٞ، ؾٗاّل دًؼ يف 

بٝت أبٝ٘ ٚبٝت أَ٘ ست٢ تأتٝ٘ ٖسٜت٘ إٕ نإ صازقّا، ؾٛاهلل ال ٜأخص أسسنِ 

ٖٔ َا دا٤ اهلَل  َٓٗا ؾ٦ّٝا بػري سك٘ إال دا٤ اهلل حيًُ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ، أال ؾالعطؾ

َِٝعط (2)، أٚ بكط٠ هلا خٛاض(1)ي٘ ضغا٤ ٌْ ببعريضد ((، أٚ ؾا٠ َت
ـ ثِ ضؾع ٜسٜ٘ (3)

 .(4) (( أال ٌٖ بًّػُتن)) ست٢ ضأُٜت بٝاض أبطٝ٘ ـ

 ٚقاٍ ايٟٓٛٚ: "ؾٝ٘ قاغب١ ايعُاٍ; يٝعًِ َا قبطٛٙ َٚا  

 .(5)صطؾٛا" 

                                           
 قاٍ ابٔ األثري: "ايٗطغا٤ صٛت اإلبٌ، ٜكاٍ: ضغا ٜطغٛ ُضَغا٤". ( 1)

 (.2/240) ايٓٗا١ٜ، َاز٠ "ضغا"   

ـُٛاض صٛت ايبكط". ( 2)  قاٍ ابٔ األثري: "ا

 (. 2/87ٗا١ٜ، َاز٠ "خٛض" ) ايٓ  

َِٝعط ـ بايهػط ـ َُٜعاضّا ـ بايطِ ـ: أٟ صاست". ( 3)  قاٍ ابٔ األثري: "ََٜعَطت ايعٓع َت

 (. 5/297) ايٓٗا١ٜ، َاز٠ "ٜعط"   

ــ٘         ( 4) ــاب قاغــب١ اإلَــاّ عُاي ــاب األسهــاّ ـ ب         ، َٚػــًِ يف 8/121أخطدــ٘ ايبدــاضٟ يف نت

(، ٚأبٛزاٚز يف نتاب اـطاز 1832ٜا ايعُاٍ، اؿسٜح ضقِ )نتاب اإلَاض٠ ـ باب ؼطِٜ ٖسا

 .5/423(، ٚأمحس 2946ٚاإلَاض٠ ـ باب يف ٖساٜا ايعُاٍ، اؿسٜح ضقِ )

 .12/220ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ  ( 5)
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 .(1)ٚقاٍ ابٔ سذط: "يف اؿسٜح َؿطٚع١ٝ قاغب١ املؤمتٔ" 

 .(2)غالّ ابٔ ت١ُٝٝ: "ٖصا أصٌ يف قاغب١ ايعُاٍ املتؿطقني" ٚقاٍ ؾٝذ اإل

 ٚقاٍ قُس بٔ عبسايععٜع بٓعبساهلل بعس اغتسالي٘ بٗصا اؿسٜح ع٢ً 

 .(3)ع٢ً ططٜكت٘ يف شيو"  # شيو: "ٚنإ اـًؿا٤ بعسٙ

ٚقاٍ بعض أٌٖ ايعًِ: حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ ايعاٌَ املصنٛض صطف ؾ٦ّٝا 

 .(4)ع٢ً اؿاصٌ ٚاملصطٚف َٔ ايعنا٠ يف َصاضؾ٘ ؾشٛغب 

ٚساصٌ َا تكسّ إٔ قاغب١ األَٓا٤ ٚايعُاٍ أَط َكطض ؾطعّا، ٚال ؾو 

 .(5)إٔ ايٓاظط َٔ مج١ً األَٓا٤، ؾٝٓبػٞ قاغبت٘ َطًكّا 

 ٚقس أؾاض ابٔ سذط إىل إٔ قاغب١ األَٓا٤ إمنا تهٕٛ عٓس ايت١ُٗ، 

 غبب سٝح قاٍ يف ٖصا اؿسٜح: "ايصٟ ٜعٗط َٔ فُٛع ايططم إٔ 

 َٟ َطايبت٘ باحملاغب١ َا ٚدس َع٘ َٔ دٓؼ َاٍ ايصسق١ ٚازع٢ أْ٘ ُأٖٔس

 .(6)إيٝ٘"

                                           
 .13/167ؾتض ايباضٟ  ( 1)

 .31/86فُٛع ؾتاٚاٙ  ( 2)

 .1/307ايٛقـ يف ايؿهط اإلغالَٞ  ( 3)

 .3/366ٟ ٜٓعط: ؾتض ايباض ( 4)

 .2/663ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 5)

 .3/366ؾتض ايباضٟ  ( 6)
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 الفائدة مً مغزوعية حماصبة ىاظز الوقف.: املطلب الثالث

إٕ ؾا٥س٠ قاغب١ ايٓعاض ظاٖط٠ ٖٚٞ احملاؾع١ ع٢ً عني ايٛقـ، 

ال٠ ٚاالط٦ُٓإ ع٢ً ٚصٍٛ ضٜعٗا َٚٓؿعتٗا إىل املػتشل، ٚقطع زابط ظًِ ايٛ

عًٝٗا، ؾباحملاغب١ ٜتُهٔ ايكاضٞ َٔ َعطؾ١ اـا٥ٔ َٔ األَني، ؾٝػتبسٍ 

ي٘ ْؿػ٘ ايًعب  اـا٥ٔ بػريٙ، ٖٚصا بال ؾو ٜكطع ايططٜل ع٢ً َٔ تػٍٛ

بأٚقاف املػًُني، بٌ قس ٜسؾع ست٢ ايٓاظط األَني إىل َطاعؿ١ اؾٗس، 

 ٚؼطٟ ايعسٍ، ٚايُبعس عٔ َٛاطٔ ايعًِ.

خص ايكطا٠ ٚأتباعِٗ َٔ ْعاض األٚقاف ؾ٦ّٝا عذ١ ٚمل تؿطع احملاغب١ يٝأ

احملاغب١ ع٢ً األٚقاف، ٚيصيو قاٍ ابٔ لِٝ: "إٕ َؿطٚع١ٝ احملاغبات 

يًٓعاض إمنا ٖٞ يٝعطف ايكاضٞ اـا٥ٔ َٔ األَني، ال ألخس ؾ٤ٞ َٔ ايٓعاض 

يًكاضٞ ٚأتباع٘، ٚايٛاقع ـ بايكاٖط٠ يف ظَآْا ـ ايجاْٞ، ٚقس ؾاٖسْا ؾٝٗا َٔ 

از يألٚقاف نجريّا عٝح ٜكسّ نًؿ١ احملاغب١ ع٢ً ايعُاض٠ ٚاملػتشكني، ايؿػ

 ايصال٠ ٚايػالّ ـ: ٚنٌ شيو َٔ عالَات ايػاع١ املصسق١ يكٍٛ ايٓيب ـ عًٝ٘

ُٚغس األَط إىل غري أًٖ٘ ؾاْتعط ايػاع١ ) ) ((إشا 
(1)"(2). 

                                           
ٌَ عًُـّا ٖٚـٛ َؿـتػٌ يف        –دع٤ َٔ سسٜح أخطد٘ ايبدـاضٟ يف نتـاب ايعًـِ     ( 1)  بـاب َـٔ ُغـ٦ٔ

 .1/21سسٜج٘ 

 .5/263ايبشط ايطا٥ل  ( 2)
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ٚؿٝس٠ بعض ايكطا٠ عٔ ايكصس ايؿطعٞ يًُشاغب١ ٚتػًطِٗ ع٢ً 

ؾكس أسسخ شيو ضز ؾعٌ عٓس بعض ايؿكٗا٤، ؾأعط٢ ايٓٗعَّاض  بعض ايٛال٠

: "إٕ ايؿطٜو (1)اؿل باالَتٓاع عٔ ايتؿصٌٝ، َٔ شيو قٍٛ اؿصهؿٞ

ٚاملطاضب ٚايٛصٞ ٚاملتٛيٞ ال ًٜعّ بايتؿصٌٝ، ٚإٔ غطض قطاتٓا يٝؼ إال 

 .(2)ايٛصٍٛ يػشت احملصٍٛ" 

ٖٚصا املٛقـ َٔ بعض ايعًُا٤ إٕ غٓس ايباب ع٢ً ضعاف ايٓؿٛؽ َٔ 

ايكطا٠ ؾكس أعط٢ ضعاف ايٓؿٛؽ َٔ ايٓعاض زاؾعّا قّٜٛا ع٢ً ظًِ املػتشكني 

مبٓعِٗ َا ٜػتشكْٛ٘ َٔ َٓاؾع ٚقؿِٗ، نُا إٔ ؾٝ٘ طُأ١ْ يًٓعاض ايصٜٔ قطٛا 

 ع٢ً األٚقاف بػبب عسّ َباالتِٗ بٗا ٚإُٖاهلِ هلا.

ٔ شيو إٔ قاغب١ ْعاض األٚقاف ٖٞ ايططٜل ايػًِٝ يًُشاؾع١ ؾاملكصٛز َ

ع٢ً أعٝإ األٚقاف ٚصٝاْتٗا َٔ ايسَاض، نُا أْٗا ايٛغ١ًٝ ايٓادش١ ؿُا١ٜ 

 سكٛم املػتشكني ملٓاؾع األٚقاف َٔ ظًِ ْعاضٖا، ٚاهلل املٛؾل.

                                           
إ ؾاضـاّل  ٖٛ قُس بٔ عًٞ بٔ قُس اؿصهؿٞ، عال٤ ايسٜٔ، َؿـيت اؿٓؿٝـ١ يف زَؿـل، نـ     ( 1)

    عـايٞ اهلُـ١، عانؿـّا عًــ٢ ايتـسضٜؼ ٚاإلؾـاز٠، يـ٘ َؤيؿــات َٓٗـا: ايـسض املدتـاض، ٚإؾاضــ١          

 ٖـ.1088األْٛاض ع٢ً أصٍٛ املٓاض، تٛيف غ١ٓ 

 (. 11/56، َٚعذِ املؤيؿني 6/294) ٜٓعط: األعالّ  

َ  4/448ايسض املدتاض َع ابٔ عابسٜٔ  ( 2) ، 1/326ٞ ، ٜٚٓعط أٜطّا: ايٛقـ يف ايؿهـط اإلغـال

 ٚقس شنط إٔ ٖصا قٍٛ مجٗٛض ايؿكٗا٤.
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 ي حماصبة ىاظز الوقف.ـأقوال الفكهاء ف: املطلب الزابع

ؿكٗا٤ سني ضأٚا َبسأ قاغب١ ْاظط ايٛقـ يف اختًؿت ٚدٗات ْعط اي

نٝؿ١ٝ احملاغب١، َٚس٣ قبٍٛ قٍٛ ايٓاظط يف َكساض غالٍ األٚقاف ٚتٛظٜعٗا، 

ٍٔ ؾٓسز  ٚشيو تبعّا ملا عاٜؿٛٙ يف أظَٓتِٗ، ؾهًُا ضعؿت األَا١ْ يف ظَ

 ايؿكٗا٤ يف تكطٜط احملاغب١، ٚيصيو اختًؿت ْصٛصِٗ يف شيو:

ـٓ ؾاؿٓؿ١ٝ قس ؾٓطقٛا بني األ َني ٚغري األَني، ؾذعًٛا قاغب١ األَني أخ

َٔ قاغب١ غري األَني، ؾانتؿٛا يف قاغب١ األَني باإلمجاٍ، ٚأَا املتِٗ ؾًٝعّ 

 .(1)بايتؿصٌٝ

ٚيصيو قاٍ اؿصهؿٞ اؿٓؿٞ: "ال تًعّ احملاغب١ يف نٌ عاّ، ٜٚهتؿٞ 

ايتعٝني ؾ٦ّٝا ايكاضٞ َٓ٘ باإلمجاٍ يٛ َعطٚؾّا باألَا١ْ، ٚيٛ َتُّٗا جيربٙ ع٢ً 

 .(2)ؾؿ٦ّٝا، ٚال حيػب٘ بٌ ٜٗسزٙ"

أَا قبٍٛ قٛي٘ ؾُٝا قٖسَ٘ ٚؾٓصً٘ ؾكايٛا: ٜكبٌ قٛي٘ بال ب١ٓٓٝ، أَا تٛد٘ 

 ل ايعاٖط، ٚإال مل ٜكبٌ ـال ميني إٕ ٚاؾـٛي٘ بـٌ قـإٕ نإ أَّٝٓا ُقبـ٘ ؾـايُٝني عًٝ

 .(3)إال بايُٝني، ٚضأ٣ نجري َِٓٗ ؼًٝؿ٘ 

يٛ اتُٗ٘ حيًؿ٘ ـ أٟ ٚإٕ نإ أَّٝٓا ـ ناملَٛزع ٜسعٞ قاٍ ابٔ عابسٜٔ: "

                                           
 .4/448، ٚايسض املدتاض 5/262ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 1)

 .4/448ايسض املدتاض َع ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 2)

 .5/263، َٚٓش١ اـايل ع٢ً ايبشط ايطا٥ل 4/449ٜٓعط: ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 3)
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ٖالى ايٛزٜع١ أٚ ضٓزٖا، قٌٝ: إمنا ٜػتشًـ إشا ازع٢ عًٝ٘ ؾ٦ّٝا َعًَّٛا، 

 .(1)ٚقٌٝ: ُٜشًَّـ ع٢ً نٌ ساٍ"

ثِ إٕ قبٍٛ قٍٛ ايٓاظط قٍُٛ عٓس نجري َٔ اؿٓؿ١ٝ ع٢ً زعٛاٙ ايصطف 

 .(2)ش ٖٞ ناألدط٠ ع٢ً غري أضباب ايٛظا٥ـ املؿطٚط هلِ ايعٌُ، إ

ٚأَا املايه١ٝ ؾكس ؾطقٛا أٜطّا يف قاغب١ ايٓاظط بني األَني ٚغري األَني، 

ٌَ قٛي٘  ؾأيعَٛٙ بايُٝني إشا نإ َتُّٗا نؿطٕط يكبٍٛ قٛي٘، ؾإٕ نإ أَّٝٓا ُقٔب

عٓسِٖ بال ميني إشا مل ُٜؿرتط عًٝ٘ اإلؾٗاز عٓس ايصطف، ؾإٕ ُؾِطَط عًٝ٘ مل 

 .(3)ٗازٜكبٌ قٛي٘ إال باإلؾ

 : "إشا اٖزع٢ ايٓاظط أْ٘ صطف ايػ١ً صسم إٕ نإ (4)قاٍ ايصاٟٚ

أَّٝٓا، َا مل ٜهٔ عًٝ٘ ؾٗٛز يف أصٌ ايٛقـ ؾال ُٜصطف إال باطالعِٗ، ٚال 

                                           
 .4/448ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 1)

، َٚٓشــ١ اـــايل  3/155، ٚغُــع عٝــٕٛ ايبصــا٥ط   ١4/449 ابــٔ عابــسٜٔ  ٜٓعــط: ساؾــٝ  ( 2)

5/263. 

 .2/305، ٚبًػ١ ايػايو 4/89ٜٓعط: ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ  ( 3)

ٖٛ أمحس بٔ قُس ايصاٟٚ، املصطٟ، اـًٛتٞ، ٚيس يف ) صا٤ اؿذط ( ع٢ً ؾاط٧ ايٓٝـٌ   ( 4)

١ٝ يف ٚقتـ٘، أيَّــ َؤيؿـات    ٖـ، ٖٚٛ َٔ أؾٗط ؾكٗا٤ املايه1175َٔ إقًِٝ ايػطب١ٝ مبصط غ١ٓ 

َٓٗا: بًػ١ ايػـايو ألقـطب املػـايو، ٚاألغـطاض ايطباْٝـ١ ٚايؿٝٛضـات ايطمحاْٝـ١، تـٛيف يف         

 ٖـ.1241املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ غ١ٓ 

 (. 2/111، َٚعذِ املؤيؿني 1/246) ٜٓعط: األعالّ  
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ُٜكبٌ بسِْٚٗ، ٚإشا اٖزع٢ أْ٘ صطف ع٢ً ايٛقـ َااّل َٔ عٓسٙ صسم َٔ غري 

 .(1)ميني إٕ مل ٜهٔ َتُّٗا، ٚإال ؾُٝشًَّـ"

طِٗ إىل إٔ قبٍٛ قٍٛ ايٓاظط إمنا ٜهٕٛ إشا نإ ايعاٖط ٜٛاؾل ٚأؾاض بع

 .(2)قٛي٘، ؾإٕ خايؿ٘ مل ٜكبٌ قٛي٘ 

ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو ؾإْ٘ عٓس اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ إشا خايـ ايعاٖط قٍٛ ايٓاظط 

٘ َطًكّا، نإٔ ٜسعٞ أْ٘ اؾرت٣ يًُعضع١ املٛقٛؾ١ غٝاض٠ مبا١٥ ـٛيـمل ُٜكبٌ ق

 صٙ ايػٝاض٠ ال تعٜس قُٝتٗا عٔ عؿطٜٔ أيؿّا.أيـ ضٜاٍ، ٚاملعطٚف إٔ ٖ

ٚأَا ايؿاؾع١ٝ ؾكس ؾٖطقٛا بني إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف عًِٝٗ َعٝٓني ٚبني إٔ 

ٜهْٛٛا غري َعٝٓني، ؾإٕ ناْٛا َعٝٓني ؾايكٍٛ قٛهلِ، ٚإٕ ناْٛا غري َعٝٓني 

ٌَ قٍٛ ايٓاظط يف شيو.  ُقٔب

ٝٓني ثبتت هلِ أَا َطايب١ ايٓاظط باؿػاب ؾإٕ نإ املٛقٛف عًِٝٗ َع

املطايب١ باؿػاب، ٚإٕ ناْٛا غري َعٝٓني ؾؿٞ َطايبت٘ باؿػاب خالف 

 .(3)ع٢ً قٛيني، أٚدُٗٗا أْ٘ ٜطايب باؿػاب  عٓسِٖ

ٚأَا اؿٓاب١ً ؾكس ؾٓطقٛا بني ايٓاظط األَني إشا نإ َٓصٛبّا َٔ ٔقَبٌ 

ايٛاقـ صٛب ـرتاض ع٢ً َٓـشل َٔ االعـعٛا املػتــريٙ، ؾُٓــايٛاقـ ٚبني غ

                                           
 .2/305بًػ١ ايػايو  ( 1)

 .6/40ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 2)

 .6/292، ٚساؾ١ٝ ايؿطٚاْٞ ع٢ً ايتشؿ١ 2/394از ٜٓعط: َػين احملت ( 3)
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 إشا نإ أَّٝٓا 

 .(1)غالف ايٓاظط إشا مل ٜهٔ َٓصٛبّا َٔ ٔقَبٌ ايٛاقـ أٚ مل ٜهٔ أَّٝٓا 

: "ٚال اعرتاض ألٌٖ ايٛقـ ع٢ً َٔ ٚاّلٙ ايٛاقـ (2)قاٍ اؿذاٟٚ

أَط ايٛقـ إشا نإ أَّٝٓا، ٚهلِ َػا٤يت٘ عُا حيتادٕٛ إىل عًُ٘ َٔ أَٛض 

ِ َطايبت٘ باْتػار نتاب ٚقؿِٗ ست٢ ٜػت٣ٛ عًُِٗ ؾٝ٘ ٚعًُ٘، ٚهل

 .(3)ايٛقـ; يتهٕٛ ْػد١ يف أٜسِٜٗ ٚثٝك١" 

ؾع٢ً ٖصا َت٢ َا نإ ايٓاظط غري أَني، أٚ مل ٜهٔ َٓصٛبّا َٔ ٔقَبٌ 

 ايٛاقـ ٚإٕ نإ أَّٝٓا داظ ألٌٖ ايٛقـ َعاضضت٘ ٚقاغبت٘.

ٚقس غًو َتأخطٚا اؿٓاب١ً يف قاغب١ ايٓاظط َػًهّا دٝسّا ٚزقٝكّا سٝح 

يٞ األَط اؿل يف إْؿا٤ زٜٛإ خاص حملاغب١ ْعاض األٚقاف، َُٜكسِّّ أعطٛا ٚ

ايٓٗعَّاض إيٝ٘ بٝاّْا تؿصًّٝٝا يٛاضزات األٚقاف ٚططٜك١ تصطؾِٗ يف تًو 

ايٛاضزات، ٚٚدٛٙ اإلْؿام اييت غًهٖٛا، َٚس٣ ايتعاَِٗ بتٓؿٝص ؾطٚط 

                                           
 .4/333، ٚ َطايب أٚىل اي٢ٗٓ 2/505، ٚزقا٥ل أٚيٞ اي٢ٗٓ 7/68ٜٓعط: اإلْصاف  ( 1)

ٖٛ َٛغ٢ بٔ أمحـس بـٔ َٛغـ٢ بـٔ غـامل اؿذـاٟٚ، املكسغـٞ، ثـِ ايصـاؿٞ، اؿٓبًـٞ،            ( 2)

يت اؿٓابًـ١ ٚؾـٝذ   ؾطف ايسٜٔ، أبٛايٓذا، بطع يف ايؿك٘، ٚاألصٍٛ، ٚاؿسٜح، ٚنـإ َؿـ  

اإلغالّ يف زَؿل، أّيـ َؤيؿات َٓٗا: اإلقٓـاع، ٚظاز املػـتكٓع يف اختصـاض املكٓـع، ٚتـٛيف      

 ٖـ.968غ١ٓ 

 (. 3/1134(، ٚايػشب ايٛاب١ً 124) ٜٓعط: ايٓعت األنٌُ ص)  

 .3/19اإلقٓاع  ( 3)
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 .(1)ايٛاؾكني 

 زٜٛاّْا َػتٛؾّٝا قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: "يٛيٞ األَط إٔ ٜٓصب

 ي٘ ع٢ً عًُ٘ ؿػاب األَٛاٍ ايػًطا١ْٝ، نايؿ٤ٞ ٚغريٙ، ٚي٘ إٔ ٜؿطض

ٜػتشك٘ َجً٘ َٔ نٌ َاٍ ٜعٌُ ؾٝ٘ بكسض شيو املاٍ، ٚاغتٝؿا٤ اؿػاب،  َا 

 يكٛي٘   ي٘ أصٌ،  ٚضبط َكبٛض املاٍ، َٚصطٚؾ٘ َٔ ايعٌُ ايصٟ

  : –تعاىل –

   :اغتعٌُ  @ إٔ ايٓيب))ٚيف ايصشٝض: ، ص60طايتٛب١

(( ضداّل ع٢ً ايصسق١ ؾًُا ضدع ساغب٘
، ٖٚصا أصٌ يف قاغب١ ايعُاٍ (2)

املتؿطقني، ٚاملػتٛؾ٢ اؾاَع ْا٥ب اإلَاّ يف قاغبتِٗ، ٚالبس عٓس نجط٠ 

األَٛاٍ ٚقاغبتِٗ َٔ زٜٛإ داَع...، ٚإشا قاّ املػتٛيف مبا عًٝ٘ َٔ ايعٌُ 

٘، ٚاؾعٌ ايصٟ غاؽ ي٘ ؾطض٘، ٚإشا عٌُ ٖصا ٚمل ٜعط اغتشل َا ؾطض ي

دعً٘ ؾً٘ إٔ ٜطًب ع٢ً ايعٌُ اـاص، ؾإٕ َا ٚدب بططٜل املعا١ًَ جيب" 

(3). 

ٖٚصا ايطأٟ َٔ َتأخطٟ اؿٓاب١ً ٖٛ ايصٟ ٜٓبػٞ تطبٝك٘ ٚايعٌُ ب٘ 

                                           
، 307-4/306(، ٚ نؿـاف ايكٓـاع   183ٜٓعط: اختٝاضات ؾٝذ اإلغالّ ابٔ تُٝٝـ١ ص)  ( 1)

 .4/334َٚطايب أٚىل اي٢ٗٓ 

 (.79-78تكسّ ؽطجي٘ ص) ( 2)

 .86-31/85فُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ  ( 3)
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يًكطا٤ ع٢ً املؿهالت ٚايتعًُات اييت َا ؾت٦ت احملانِ تػص بٗا َٔ 

إيِٝٗ سكٛقِٗ، نُا إٔ ؾٝ٘ قطا٤ ع٢ً نٌ ايػًبٝات اييت  َػتشكني ال تصٌ

 تٛد٘ يٓعاّ األٚقاف.
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 املبحث الشادض

 عزل الوالي على الوقف

 

 ٚؾٝ٘ مخػ١ َطايب:

 املطًب األٍٚ: ععٍ ايٓاظط ْؿػ٘.

 املطًب ايجاْٞ: ععٍ ايٛاقـ َٓصٛب٘ َٔ ْعاض٠ ايٛقـ.

 ٔقَبٌ ايٛاقـ.املطًب ايجايح: ععٍ اؿانِ ْاظط ايٛقـ املٛي٢َّ َٔ 

 املطًب ايطابع: ععٍ اؿانِ ْاظط ايٛقـ املٛي٢َّ َٔ ٔقَبً٘.

 املطًب اـاَؼ: ععٍ اؿانِ َٓصٛب سانِ آخط.
 

 عشل الياظز ىفضه.: املطلب األول

قس ٜطغب ْاظط ايٛقـ ععٍ ْؿػ٘ عٔ ايٓعاض٠; يعسّ تؿطغ٘، أٚ يعسّ 

أٚ البٖس َٔ  قسضت٘ يهرب أٚ َطض، أٚ يػري شيو، ؾٌٗ ميًو شيو بٓؿػ٘،

 إبالؽ ايكاضٞ ب٘ن

 اختًـ ايؿكٗا٤ يف ٖصا ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ:

 إٔ ايٓاظط ال ٜٓععٍ بععي٘ ْؿػ٘ ست٢ َُٜبِّؼ ايكاضٞ بصيو.ايكٍٛ األٍٚ: 

 .(1)ٚبٗصا قاٍ اؿٓؿ١ٝ 

                                           
 .4/382، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/253ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 1)
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إٔ يًُتٛيٞ اؿل يف ععٍ ْؿػ٘ عٔ ْعاض٠ ايٛقـ، ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 ٜٚٓععٍ بصيو.

، ٖٚٛ ظاٖط قٍٛ (2)ٚنجري َٔ ايؿاؾع١ٝ ، (1)ٚبٗصا قاٍ املايه١ٝ 

 ، ٚاختاضٙ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ.(3)اؿٓاب١ً

دا٤ يف االختٝاضات: "َٚٔ ؾطط ايٓعط يطدٌ ثِ يػريٙ إٕ َات ؾععٍ 

 .(4)ْؿػ٘ أٚ ؾػل، ؾهُٛت٘" 

إٔ ْاظط ايٛقـ ال ٜٓععٍ بععي٘ ْؿػ٘ إشا نإ ْعطٙ  ايكٍٛ ايجايح:

 بؿطط ايٛاقـ.

أْ٘ ال ٜٓععٍ بععي٘ ْؿػ٘ يهٓ٘ ال جيب عًٝ٘ ايٓعط، ٚال ٚقايٛا: إْ٘ ضغِ 

 ُٜذرب عًٝ٘.

ٖٚصا ٖٛ َكتط٢ نالّ ابٔ ضؾس َٔ املايه١ٝ، سٝح قاٍ: "ععٍ 

ايٛصٞ ْؿػ٘ عٔ ايٓعط يًٝتِٝ ايصٟ ايتعّ ايٓعط ي٘ ؾًٝؼ شيو ي٘ إال َٔ 

 .(5)عصض"

                                           
 .2/305، ٚايؿطح ايصػري 4/88ٜٓعط: ايؿطح ايهبري يًسضزٜط  ( 1)

 .5/403ْٚٗا١ٜ احملتاز ، 1/383ٜٓعط: ؾتا٣ٚ ابٔ ايصالح  ( 2)

 .4/305، ٚ نؿاف ايكٓاع 7/61، ٚ اإلْصاف 4/593ٜٓعط: ايؿطٚع  ( 3)

 (.173االختٝاضات ايؿك١ٝٗ ص) ( 4)

 .3/1352ؾتا٣ٚ ابٔ ضؾس  ( 5)
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 .(1)ٚب٘ قاٍ بعض ايؿاؾع١ٝ 

 األزي١:

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

َٔ ًَو ؾ٦ّٝا ي٘ إٔ خيطد٘ عٔ ًَه٘ عّٝٓا نإ، أٚ َٓؿع١، أٚ  إٔ نٌ

، ٚملا نإ (2)زّٜٓا، ٚايٓعط سل َٔ سكٛم ايٓاظط، ؾٝتُهٔ َٔ إغكاط٘ 

استُاٍ ايططض ٚاضزّا ع٢ً ايٛقـ ٚدب إٔ ُٜطًع ايكاضٞ ع٢ً االغتكاي١; 

 .(3)) )ال ضطض ٚال ضطاض (( : @يٝتالؾ٢ ايططض; يعُّٛ قٍٛ ايطغٍٛ

 اب ايكٍٛ ايجاْٞ:زيٌٝ أصش

اغتسيٛا بايكٝاؽ، ؾكاغٛا ععٍ ْاظط ايٛقـ ْؿػ٘ ع٢ً ععٍ ايٛصٞ 

 .(4)ْؿػ٘، ؾإشا داظ يًٛصٞ إٔ ٜععٍ ْؿػ٘ عٔ ايٛصاٜا ؾهصيو ْاظط ايٛقـ 

ٖصا باإلضاؾ١ إىل ايكاعس٠ ايػابك١ يف زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ، ٖٚٞ 

 أٚ َٓؿع١، أٚ زّٜٓاإٔ نٌ َٔ ًَو ؾ٦ّٝا ي٘ إٔ خيطد٘ عٔ ًَه٘ عّٓٝا نإ، 

َٓاقؿ١ ايسيٌٝ: ْٛقـ بأْ٘ ال ٜعاضض ايكٍٛ األٍٚ، بٌ ٖٛ مما ٜؤٜسٙ، 

ٚشيو أِْٗ قاغٛا ععٍ ْاظط ايٛقـ ْؿػ٘ ع٢ً ععٍ ايٛصٞ ْؿػ٘، ٚايٛصٞ 

                                           
 / أ(.179/ ب، 50(، ٚ تٝػري ايٛقٛف )م 172ٜٓعط: األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ ص) ( 1)

 (.173ص) ٜٓعط: األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ ( 2)

 (.71-70ص) >غبل ؽطجي٘ َٔ سسٜح عا٥ؿ١  ( 3)

 / ب(.155ٜٓعط: تٝػري ايٛقٛف )م  ( 4)
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ال ٜٓؿص ععٍ ْؿػ٘ إشا نإ يف شيو ضطض بٝٓٔ ع٢ً املٛص٢ عًٝ٘، ؾهصيو 

ؿػ٘ ساي١ غًب١ ظٓ٘ ايٛقـ، ٚيصيو اغتجٓاٙ ايٟٓٛٚ َٔ صش١ ععٍ ايٛصٞ ْ

 .(1)تًـ املاٍ باغتٝال٤ ظامل

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجايح:

إٔ اغتشكام ايٓاظط ايٓعط بايؿطط ناغتشكام املٛقٛف عًٝ٘ ايػ١ً، 

 .(2)ٚاملٛقٛف عًٝ٘ يٛ أغكط سك٘ َٔ ايػ١ً مل ٜػكط، ؾهصيو إغكاط ايٓعط 

 َٓاقؿ١ ايسيٌٝ:

ٛف ـناغتشكام املٛقام ايٓاظط ايٓعط بايؿطط يٝؼ ـٛقـ بإٔ اغتشكـْ

 عًٝ٘ 

ايػ١ً، ٚيصيو يٛ ظٗط َٔ ايٓاظط بايؿطط أْ٘ اغتعٌُ ٖصا اؿل 

يإلضطاض بايٛقـ داظ ععي٘ يف سني يٛ اغتعٌُ املٛقٛف عًٝ٘ شيو باإلضطاض 

 .(3)ع٢ً ايٛقـ مل ميٓع سك٘، ُُٜٚٓع َٔ اإلضطاض بايٛقـ

 ايرتدٝض:

يصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ با

 األٍٚ ايكا٥ٌ عل ايٓاظط بععٍ ْؿػ٘ ٚاْععاي٘ بصيو إشا أبًؼ ايكاضٞ 

                                           
 .2/679ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 1)

 (.173ٜٓعط: األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ ص) ( 2)

 .2/680ٜٓعط: ايتصطف يف ايٛقـ  ( 3)
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ب٘; ألٕ شيو ميٓع ايططض عٔ ايٓاظط ٚعٔ ايٛقـ، سٝح إْ٘ إشا أبًؼ ايكاضٞ 

بصيو قطع ايططض ايصٟ قس ًٜشل بايٛقـ; ألٕ ايكاضٞ ٖٛ ايٓاظط ايعاّ 

طٙ ضطضّا عًٝ٘، ٚاهلل ـ تعاىل ـ يألٚقاف، نُا إٔ يف إيعاّ ايٓاظط باغتسا١َ ْع

      ٜكٍٛ:

   :ص91طايتٛب١. 

(( ال ضطض ٚال ضطاض) ): @ ٜٚكٍٛ ايطغٍٛ
 (1). 

َِ ع٢ً  نُا إٔ ؾٝ٘ ضطضّا ع٢ً ايٛقـ أٜطّا، ٚشيو إٔ ايٓاظط إشا ُأضٔغ

 ايٓعط ؾكس ال ُٜدًص يف ْعطٙ.
 

 ميصوبه مً ىعارة الوقف. عشل الواقف: املطلب الثاىي

قس ٜٓصب ايٛاقـ ْاظطّا ع٢ً ٚقؿ٘، ٜٚط٣ بعس شيو عسّ صالسٝت٘ 

 يصيو يػبب َٔ األغباب، ؾٌٗ ميًو ععي٘ن.

 اختًـ ايؿكٗا٤ يف شيو ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ:

أْ٘ يٝؼ يًٛاقـ ععٍ ايٓاظط ٚيٛ نإ َتٛيّٝا َٔ دٗت٘ َا ايكٍٛ األٍٚ: 

 مل ٜؿطط يٓؿػ٘ سل ايععٍ.

، ٖٚٛ ٚد٘ عٓس (1)قُس بٔ اؿػٔ ٚغريٙ َٔ اؿٓؿ١ٝ  ٚبٗصا قاٍ

                                           

 (.71-70ص) >تكسّ ؽطجي٘ َٔ سسٜح عا٥ؿ١  ( 1)
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 .(3)، ٚأسس ايٛدٗني عٓس اؿٓاب١ً (2)ايؿاؾع١ٝ

إٔ يًٛاقـ ععٍ ايٓاظط املٛىل َٔ ٔقَبً٘ َا مل ٜؿرتط ْعطٙ ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 ساٍ ايٛقـ.

 .(5)، ٚاؿٓاب١ً (4)ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ ايصشٝض َٔ َصٖب ايؿاؾع١ٝ 

 ععٍ ايٓاظط املٛىل َٔ ٔقَبً٘ َطًكّا.إٔ يًٛاقـ  ايكٍٛ ايجايح: 

 .(7)، ٚب٘ قاٍ املايه١ٝ (6)ٚبٗصا قاٍ أبٜٛٛغـ َٔ اؿٓؿ١ٝ 

 األزي١:

 أزي١ أصشاب ايكٍٛ األٍٚ:

إٔ ايٓاظط قا٥ِ َكاّ أٌٖ ايٛقـ ال َكاّ ايٛاقـ، ؾال غًط١  -1

                                           
ــل  53غــعاف ص)ٜٓعــط: اإل ( 1) ــا٣ٚ قاضــٞ خــإ  5/212(، ٚ ايبشــط ايطا٥ ، 3/295، ٚؾت

 .2/231، ٚغُع عٕٝٛ ايبصا٥ط 4/427ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 

 ب(. 49، ٚ تٝػري ايٛقٛف )م /5/349ٜٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 2)

 .7/61، ٚ اإلْصاف 592-4/591ٜٓعط: ايؿطٚع ٚتصشٝش٘  ( 3)

 أ(. 46، ٚ تٝػري ايٛقٛف )م/ 2/394احملتاز  ، ٚ َػين5/349ٜٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 4)

ــاف   ( 5) ــط: اإلْصـ ــطٚع  7/60ٜٓعـ ــشٝض ايؿـ ــاٟٚ  4/592، ٚتصـ ــاع يًشذـ ، 3/16، ٚاإلقٓـ

 .4/329َٚطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 

، 3/295(، ٚؾتــا٣ٚ قاضــٞ خــإ 53(، ٚ اإلغــعاف ص)103ٜٓعــط: ٚقـــ ٖــالٍ ص) ( 6)

 .5/245ٚايبشط ايطا٥ل 

 .2/305، ٚبًػ١ ايػايو 4/88ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ، 6/39ٜٚٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 7)
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 .(1)يًٛاقـ عًٝ٘ 

 .(2)إٔ ًَه٘ قس ظاٍ، ؾال تبك٢ ٚالٜت٘ عًٝ٘  -2

 يكٍٛ ايجاْٞ:زيٌٝ أصشاب ا

قٝاؽ ععٍ ايٛاقـ ايٓاظط املٛىل َٔ ٔقَبً٘ ع٢ً ععٍ املٛنٌ ٚنًٝ٘، 

ؾهُا إٔ يًُٛنٌ ععٍ ٚنًٝ٘ بال غبب، ؾهصا يًٛاقـ ععٍ ايٓاظط، إش نٌ 

 .(3)َُٓٗا ْا٥ب 

َٓاقؿ١ ايسيٌٝ: إٔ ٖصا ايكٝاؽ قٝاؽ َع ايؿاضم، إش ايٓاظط يٝؼ ٚنٝاّل 

 ـ.عٔ ايٛاقـ، بٌ ٖٛ قا٥ِ َكاّ أٌٖ ايٛق

 زيٌٝ أصشاب ايكٍٛ ايجايح:

ٍٖ ب٘ أصشاب  ٍٖ أصشاب ٖصا ايكٍٛ بٓؿؼ ايسيٌٝ ايصٟ اغتس اغتس

 .(4)ايكٍٛ ايجاْٞ

 ٚبٓا٤ّ عًٝ٘ ؾإْ٘ ٜٓاقـ مبا ْٛقـ ب٘.

 ايرتدٝض:

ايصٟ ٜعٗط ضدشاْ٘ يف ٖصٙ املػأي١ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ 

                                           
 .4/427(، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 53ٜٓعط: اإلغعاف ص) ( 1)

 .5/349ٜٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 2)

 / ب(.49، ٚ تٝػري ايٛقٛف )م 5/349ٜٓعط: ضٚض١ ايطايبني  ( 3)

 .4/427، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 5/245(، ٚ ايبشط ايطا٥ل 53ٜٓعط: اإلغعاف ص) ( 4)
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نإ َتٛيّٝا َٔ دٗت٘ َا مل األٍٚ ايكا٥ٌ بأْ٘ يٝؼ يًٛاقـ ععٍ ايٓاظط ٚيٛ 

ٜؿرتط يٓؿػ٘ سل ايععٍ; يك٠ٛ َا اغتسيٛا ب٘; ٚألٕ ايٓاظط ٜٓعط ؿغ 

ايٛقـ، ٚؿغ املٛقٛف عًٝ٘، ٚال غًط١ يًٛاقـ عًٝ٘ إال إٔ ٜط٣ ؾٝ٘ 

إضطاضّا بايٛقـ ؾُٔ سك٘ ضؾع األَط إىل اؿانِ; ألٕ ي٘ َصًش١ يف زٚاّ 

ٛىل ععي٘ إشا بسضت َٓ٘ دٓا١ٜ ايٛقـ ٚاغتُطاض ْؿع٘، ؾاؿانِ ٖٛ ايصٟ ٜت

 ع٢ً شات ايٛقـ، أٚ ع٢ً سل املٛقٛف عًِٝٗ.

 ي٘ ععي٘،  أَا إشا اؾرتط ايٛاقـ أسكٝت٘ يف ععٍ ايٓاظط نإ

أخصّا بايكاعس٠ "ْص ايٛاقـ نٓص ايؿاضع"، ٚشيو ؾُٝا ال كايؿ١ ؾٝ٘ ؿهِ 

 ؾطعٞ.
 

 واقف.عشل احلاكه ىاظز الوقف املولَّى مً ِقَبل ال: املطلب الثالث

ٚاملايه١ٝ(1)اؿٓؿ١ٝ ـ اتؿل أصشاب املصاٖب األضبع١ ايؿاؾع١ٝ(2)،   ٚ ،(3)، 

ـ ع٢ً إٔ اؿانِ ال ٜععٍ ْاظط ايٛقـ املٛىل َٔ قبٌ ايٛاقـ إال  (4)ٚاؿٓاب١ً

 ظٓش١ ظاٖط٠.

يهٔ بعض اؿٓاب١ً قايٛا: إشا نإ ايٓاظط َٛي٢َّ َٔ ٔقَبٌ ايٛاقـ ٚأَهٔ 

                                           
 .4/382(، ٚ ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 195ٜٓعط: األؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ لِٝ ص) ( 1)

 .2/305، ٚبًػ١ ايػايو 4/88ٜٓعط: ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ  ( 2)

 .2/393ٜٓعط: َػين احملتاز  ( 3)

 .4/329، َٚطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 238-8/237ٜٓعط: املػين  ( 4)



 

 

 ىدوة الوقف يف الظزيعة اإلسالمية ودلاالتى

666 

ٌُٔ ب٘، ٚإال ععٍ تاليف ضطضٙ بطِ أَنٍي إيٝ٘ َ  .(1)ع إبكا٥٘ ُع

: "إٕ نإ ايٓعط يػري املٛقٛف عًٝ٘، أٚ (2)قاٍ َٛؾل ايسٜٔ ابٔ قسا١َ

يبعض املٛقٛف عًٝ٘ بتٛي١ٝ ايٛاقـ أٚ اؿانِ مل جيع إٔ ٜهٕٛ إال أَّٝٓا، ؾإٕ 

مل ٜهٔ أَّٝٓا ٚناْت تٛيٝت٘ َٔ اؿانِ مل تصض ُٚأظًٜت ٜسٙ، ٚإٕ ٚاّلٙ 

ِٖ إيٝ٘ أَني حيؿغ ب٘ ايٛاقـ ٖٚٛ ؾاغل، أ ٚ ٚالَّٙ ٖٚٛ عسٍ ٚصاض ؾاغكّا ُض

ايٛقـ ٚمل ُتعٍ ٜسٙ، ٚألْ٘ أَهٔ اؾُع بني اؿكني، ٚحيتٌُ إٔ ال ٜصض 

 .(3)تٛيٝت٘ ٚأْ٘ ٜٓععٍ إشا ؾػل يف أثٓا٤ ٚالٜت٘" 

 ايسيٌٝ:

اغتسيٛا بإٔ َطدع ايٛقـ يًُػانني، ٚغري املإَٔٛ ال ُٜؤَٔ عًٝ٘ َٔ 

 .(4)ُتٓع ٚصٛي٘ إيِٝٗ ؽطٜٕب أٚ بٍٝع، ؾٝ

                                           
 .4/329 ، ٚ َطايب أٚيٞ اي4/299٢ٜٗٓٓعط: نؿاف ايكٓاع  ( 1)

ٖٛ عبساهلل بٔ أمحس بـٔ قُـس بـٔ قساَـ١ اؾُـاعًٝٞ، املكسغـٞ، ثـِ ايسَؿـكٞ، اؿٓبًـٞ،           ( 2)

ٜه٢ٓ بأبٞ قُس، َٛؾل ايسٜٔ، َٔ نباض ؾكٗا٤ اؿٓاب١ً، ضسٌ إىل بػساز ٚأقاّ بٗا مٛ أضبـع  

غٓني، ثِ عاز إىل زَؿل، ي٘ َصٓؿات َٔ أْؿػٗا ٚأؾٗطٖا: املػين، ٚايهـايف، ٚاملكٓـع يف   

 ٖـ.620يؿك٘، ٚضٚض١ ايٓاظط يف األصٍٛ، تٛيف غ١ٓ ا

 (.2/15، ٚاملكصس األضؾس 2/133) ٜٓعط: ايصٌٜ ع٢ً طبكات اؿٓاب١ً  

 .238-8/237املػين  ( 3)

 .5/345ٜٓعط: ايبشط ايطا٥ل  ( 4)
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 .(1)ٚبإٔ َطاعا٠ سؿغ ايٛقـ أِٖ َٔ بكا٤ ٚال١ٜ ايؿاغل عًٝ٘ 

 

                                           
 .4/329، ٚ َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ 8/238ٜٓعط: املػين  ( 1)
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 عشل احلاكه ىاظز الوقف املولَّى مً ِقَبله.: املطلب الزابع

اختًـ ايؿكٗا٤ يف ًَه١ٝ اؿانِ يععٍ ْاظط ايٛقـ املٛي٢َّ َٔ ٔقَبً٘، 

 ٚشيو ع٢ً قٛيني:

يٓاظط إال ظٓش١ٕ ٚيٛ نإ َٛي٢َّ َٔ ٕأ ايكاضٞ ال ميًو ععٍ اايكٍٛ األٍٚ: 

.٘  ٔقبً

، ٖٚٛ َكتط٢ إطالم (2)، ٚب٘ قاٍ املايه١ٝ (1)ٚبٗصا قاٍ بعض اؿٓؿ١ٝ 

 .(3)ايؿاؾع١ٝ 

 إٔ يًكاضٞ ععٍ ْاظط ايٛقـ املٛي٢َّ َٔ ٔقبً٘ َطًكّا.ايكٍٛ ايجاْٞ:

 .(5)، ٚاؿٓاب١ً (4)ٚبٗصا قاٍ نجري َٔ اؿٓؿ١ٝ  

 ايكٛيني. ٚمل أطًع ع٢ً أزي١ هلصٜٔ 

 ايرتدٝر:

َع عسّ االطالع ع٢ً أزي١ يهال ايكٛيني يف املػأي١ إال إٔ َا ٜعٗط  

                                           
 .٣1/115 اـري١ٜ ، ٚايؿتا4/438ٜٚٓعط: ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  ( 1)

 .6/39ٜٓعط: َٛاٖب اؾًٌٝ  ( 2)

 .2/393ٜٓعط: َػين احملتاز  ( 3)

، ٚ ساؾــ١ٝ ابــٔ 5/254(، ٚ ايبشــط ايطا٥ــل 195ٜٓعــط: األؾــباٙ ٚايٓعــا٥ط البــٔ لــِٝ ص) ( 4)

 .4/382عابسٜٔ 

 .4/306، ٚ نؿاف ايكٓاع 4/326ٜٓعط: َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ  ( 5)
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ضدشاْ٘ ـ ٚاهلل أعًِ بايصٛاب ـ ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ ايكا٥ٌ بإٔ ايكاضٞ إمنا ٜععٍ 

َٓصٛب٘ ظٓش١ٕ، ٚشيو ست٢ ال تسخٌ األغطاض اـاص١ يف ْصب ايٓٗعَّاض 

ًٔ٘ ٚتٛي١ٝ ٚععهلِ خاص١، ٚيٝؼ ٖٓاى َربض يععٍ اي كاضٞ ايٓاظط املٛي٢َّ َٔ ٔقَب

 غريٙ َازاّ أْ٘ قا٥ِ بٛادب٘ ػاٙ ايٛقـ ٚأًٖ٘.

 

 عشل احلاكه ميصوب حاكٍه آخز.: املطلب اخلامط

 ال ميًو اؿانِ ععٍ ايٓاظط إشا نإ َٓصٛب سانِ آخط بال دٓش١.

ٚقس انتؿ٢ اؿٓؿ١ٝ إلعطا٤ اؿانِ سل ععٍ َٓصٛب سانِ آخط بإٔ 

 .(1)ش١ يف شيو ايععٍ ٜعٗط ي٘ َصً

قاٍ ابٔ لِٝ: "يًكاضٞ ععٍ َٓصٛب قاٍض آخط بػري خٝا١ْ إشا ضأ٣ 

 .(2)املصًش١"

ِْ إْػاّْا ٜؿطط٘ مل (: 3)ٚقاٍ املٓاٟٚ ايؿاؾعٞ "يٛ دٌٗ ؾطط٘ ؾٛي٢َّ سان

                                           
، ٚ ساؾــ١ٝ ابــٔ عابـــسٜٔ   5/254، َٚٓشــ١ اـــايل عًٝــ٘    5/261ٜٓعــط: ايبشــط ايطا٥ــل     ( 1)

4/382. 

 .5/261ايبشط ايطا٥ل  ( 2)

ٖــٛ عبــسايطؤف بــٔ تــاز ايعــاضؾني بــٔ عًــٞ بــٔ ظٜــٔ ايعابــسٜٔ اؿــساز املٓــاٟٚ، ايكــاٖطٟ،    ( 3)

ايؿاؾعٞ، عامل َؿاضى يف أْٛاع ايعًّٛ، أّيـ َؤيؿات َٓٗـا: تٝػـري ايٛقـٛف عًـ٢ أسهـاّ      

 ٖـ.1031ٜط ؾطح اؾاَع ايصػري، ٚتٛيف غ١ٓ املٛقٛف، ٚؾٝض ايكس

 (.377، ٚاملػتسضى عًٝ٘ ص)5/220) ٜٓعط: َعذِ املؤيؿني  
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 .(1)جيع ؿانِ آخط ْكط٘ بال غبب ؾُٝا ٜعٗط"

ٖٛض٘ ـ أٟ ايٓعط ـ س(2)ٚقاٍ ايطسٝباْٞ اؿٓبًٞ انِ إلْػإ مل : "يٛ ؾ

ٍِ آخط ْكط٘"   .(3)جيع ؿان

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 / ب( 50تٝػري ايٛقٛف )م  ( 1)

ٖـٛ َصـطؿ٢ بــٔ غـعس بـٔ عبــسٙ ايػـٝٛطٞ، ايطسٝبـاْٞ، ايسَؿــكٞ، اؿٓبًـٞ، تـٛىل إؾتــا٤          ( 2)

يف صاؿٝتٗا، ٚنإ أعذٛب١ يف  اؿٓاب١ً بسَؿل ْٚعاض٠ اؾاَع األَٟٛ ؾٝٗا ٚاؾاَع املعؿطٟ

اغتشطاض نالّ األصشاب، ٚاْتٗت إيٝـ٘ ض٥اغـ١ ايؿكـ٘، ُٚؾـٖست ايطِّسـاٍ يألخـص عٓـ٘، يـ٘         

َؤيؿات نجري٠ َٓٗا: َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ يف ؾطح غا١ٜ املٓتٗـ٢، ٚؼؿـ١ ايعبـاز ؾُٝـا يف ايٝـّٛ      

 ٖـ.1243ٚاي١ًًٝ َٔ األٚضاز، ٚتٛيف غ١ٓ 

 (.352(، ٚايٓعت األنٌُ ص)179ب١ً ص)) ٜٓعط: كتصط طبكات اؿٓا  

 .4/326َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ  ( 3)
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 املبحث الشابع

 أثز الوالية يف احملافعة على الوقف

 

املكصٛز َٔ ايٛقـ ٖٛ اْتؿاع ايٛاقـ ٚاملٛقٛف عًٝ٘، اْتؿاع ايٛاقـ 

مبا حيصٌ عًٝ٘ َٔ األدط ٚايجٛاب َٔ اهلل ـ تعاىل ـ يف ايسْٝا ٚاآلخط٠، ٚاْتؿاع 

صٌ عًٝ٘ َٔ املاٍ أٚ املٓؿع١ اييت تٓسؾع بٗا سادت٘، ٚال املٛقٛف عًٝ٘ مبا حي

ٍٍ ٜٓتؿع بٗا، ٚايػبٌٝ إىل شيو  ٜتشكل شيو إال ببكا٤ ايعني املٛقٛؾ١ ع٢ً سا

 ٖٛ ايٛال١ٜ اييت تتٛؾط ؾٝٗا ايؿطٚط ٚاألسهاّ املعترب٠ يصيو ؾطعّا.

ٜٚتبني شيو دًّٝا َٔ خالٍ ايهالّ املؿٖصٌ عٔ ايٛال١ٜ يف املباسح 

 بك١، ٜٚتًدص ؾُٝا ًٜٞ:ايػا

إٔ ايتٛي١ٝ ع٢ً ايٛقـ أَط ٚادب، قاؾع١ عًٝ٘ َٔ ايتًـ  -1

 ٚايطٝاع ٚايتعطٌ.

اؾرتاط ايبًٛؽ، ٚايعكٌ، ٚايك٠ٛ ٚايكسض٠ ع٢ً ايكٝاّ بؿؤٕٚ  -2

ٍِ أٚ د١ٗ إغال١َٝ،  ايٛقـ، ٚاإلغالّ ؾُٝا ٚقـ ع٢ً َػً

ٚايعساي١، ٚشيو ست٢ ال ٜكع ايٛقـ يف ٜس َٔ ال حيػٔ 

 طف، أٚ َٔ ال ٜٛثل بتصطؾ٘ ؾٝتًـ أٚ ٜتعطٌ.ايتص

ْٖص أصشاب املصاٖب ايؿك١ٝٗ األضبع١ املؿٗٛض٠ ع٢ً إٔ ٚظٝؿ١  -3

ْاظط ايٛقـ ٖٞ سؿغ عٝٓ٘، ٚايكٝاّ بؿؤْٚ٘، ٚتٓؿٝص ؾطط 
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ايٛاقـ ؾٝ٘، ٚطًب اؿغ ي٘، ٚسػٔ اغتػالي٘، ٚتٛظٜع غًت٘ 

 ع٢ً املػتشكني.

٘ أسطص ايٓاؽ يف دعٌ ايٛال١ٜ ملٔ ؾطط٘ ايٛاقـ; يهْٛ -4

احملاؾع١ عًٝ٘، ؾال ٜٛيٞ إال َٔ ٜجل بكٝاَ٘ بصيو، ؾإٕ تبني غ٤ٛ 

تصطؾ٘ أٚ عسّ قسضت٘ ضِ اؿانِ إيٝ٘ أَّٝٓا ٜعٝٓ٘، ؾإٕ مل ٜؿرتط 

ؾًًُٛقٛف عًٝ٘; ألْ٘ أسطص ايٓاؽ ع٢ً بكا٥٘ يتػتُط ي٘ 

ايػ١ً، مما ٜسؾع٘ إىل احملاؾع١ عًٝ٘، ؾإٕ مل ٜهٔ أٖاّل أٚ نإ 

٢ً د١ٗ عا١َ ؾًًشانِ; ألْ٘ َػؤٍٚ عٔ َصاحل ايٛقـ ع

املػًُني عَُّٛا، ٖٚٛ مبكتط٢ تٛيٝت٘ يًكطا٤ أٌٖ يًُشاؾع١ 

 ٚسػٔ ايتصطف.

إغٓاز ايٓعط ع٢ً األٚقاف اـري١ٜ ايعا١َ اييت يٝؼ هلا ْاظط َعني  -5

إىل ٚظاضات َع١ٝٓ بٗصا ايؿإٔ سؿعّا هلا َٔ أٜازٟ ايعًِ 

ا ٚإٜصاٍ غًتٗا إىل اؾ١ٗ ٚايعسٚإ، ٚايعٌُ ع٢ً اغتجُاضٖ

 املػتشك١ هلا.

اغتشكام ايٛايٞ يألدط٠ ع٢ً ٚالٜت٘، مما ٜسؾع٘ يًُشاؾع١ ع٢ً  -6

 ايٛقـ; يتػتُط ايػ١ً ؾٝشصٌ َٓٗا ع٢ً األدط٠.

َؿطٚع١ٝ قاغب١ ايٛايٞ ع٢ً ايٛقـ ع٢ً أؾعاي٘، ٚإْؿا٤  -7

ّْا زٚاٜٚٔ خاص١ يصيو إٕ استاز األَط إيٝ٘، ُٜكسِّّ ايٓاظط ؾٝ٘ بٝا
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تؿصًّٝٝا يٛاضزات ايٛقـ َٚصطٚؾات٘، َٚس٣ ايتعاَ٘ بؿطٚط 

ايٛاقـ يف شيو، ٖٚصٙ أِٖ ٚأغًِ ططم يًُشاؾع١ ع٢ً أعٝإ 

األٚقاف ٚصٝاْتٗا َٔ ايسَاض، ٚمحا١ٜ سكٛم املػتشكني يًػ١ً 

 َٔ ايعًِ ٚايعسٚإ.

عسّ اْععاٍ ايٛايٞ بععٍ ْؿػ٘ ست٢ ٜبِّؼ ايكاضٞ بصيو، ست٢ ال  -8

 ـ بسٕٚ ْاظط، ؾٝتًـ أٚ ٜتعطٌ.ٜبك٢ ايٛق

ٚبٗصا ٜتطض دًّٝا إٔ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ َٔ ٔقَبٌ َٔ تتٛؾط ؾٝ٘ 

ؾطٚطٗا ٚتطبٝل األسهاّ اييت ٚضعٗا ايؿاضع يصيو ٖٞ ايططٜل ايٛسٝس 

يًشؿاظ ع٢ً أعٝإ األٚقاف َٔ ايتعسٟ، ٚع٢ً َٓاؾعٗا َٔ ايتعطٌ نًّٝا أٚ 

 ا إىل غري َػتشكٗا، ٚاهلل أعًِ.دع٥ّٝا، ٚع٢ً غالتٗا َٔ ايتالعب ٚشٖابٗ
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 )اخلامتة (

 

ــ٢ خــامت       ــتِ ايصــاؿات، ٚايصــال٠ ٚايػــالّ عً ــ٘ ت ــصٟ بٓعُت اؿُــس اي

 األْبٝا٤ ٚاملطغًني ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني، أَا بعس 

ؾكس تٛٓصًُت َـٔ خـالٍ عـح ٖـصا املٛضـٛع إىل ْتـا٥ر َُٗـ١ متجًـت يف         

 شح، ٚتتًدص يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:ايرتدٝشات اييت ظٗطت خالٍ ايب

 إٔ ايتٛي١ٝ ع٢ً ايٛقـ ٚادب١. -1

ــّا       -2 ــّا، عــاقاّل، قٜٛ ـــ إٔ ٜهــٕٛ بايػ ــ٢ ايٛق ــٛيٞ عً ٜؿــرتط يف املت

  ٍِ ٚقازضّا ع٢ً ايكٝاّ بؿؤٕٚ ايٛقـ، َػًُّا ؾُٝا ٚقـ ع٢ً َػـً

ــ١، ٚايصنٛضٜـــ١،    ــ١ٕ إغـــال١َٕٝ، عـــساّل، ٚال تؿـــرتط اؿطٜـ أٚ دٗـ

 ٚايبصط.

ايٞ ع٢ً ايٛقـ ٖـٞ سؿـغ عٝٓـ٘، ٚضعاٜـ١ َٓاؾعـ٘،      إٔ ٚظٝؿ١ ايٛ -3

ٚتٓؿٝص ؾطط ايٛاقـ، ٚؼصٌٝ غًت٘ ٚتٛظٜعٗـا عًـ٢ َػـتشكٗا،    

 ٚمٛ شيو.

 إٔ يًٛاقـ اؿل يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً ٚقؿ٘. -4

أْ٘ ال سـل يًُٛقـٛف عًٝـ٘ يف ا يٛالٜـ١ األصـ١ًٝ عًـ٢ ايٛقــ إشا         -5

نــإ َعٝٓــّا  نــإ غــري َعــني أٚ مجعــّا غــري قصــٛض، ٚيــ٘ شيــو إشا

 قصٛضّا.
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إٔ يًشانِ )ايكاضٞ( اؿل يف ايٛال١ٜ األص١ًٝ ع٢ً األٚقاف عٓس  -6

يـ٘ شيـو عٓـس ٚدـٛز ايٓـاظط       عسّ ٚدـٛز ايٓـاظط اــاص، ٚيـٝؼ    

ــاظط َــا مل تهــٔ َــٔ      ــط يف ايٛظــا٥ـ ؾٗــٛ يًٓ اـــاص، أَــا ايتكطٜ

 األَٛض ايعا١َ يف اإلغالّ

7-   ٚ يــٛ مل ٜهــٔ قــس  إٔ يًٛاقـــ اؿــل يف اؾــرتاط ْــاظط عًــ٢ ٚقؿــ٘ 

ــ٘ ـ أٟ           ــعٍ، ٚي ــات أٚ ُع ــدٍص ؾُ ــرتط٘ يؿ ــو أٚ اؾ ــرتط شي اؾ

ايٛاقـ ـ اؾرتاط ايٓعـط يٓؿػـ٘، ٚيًُٛقـٛف عًٝـ٘ اؿـل يف تعـٝني        

 ْاظط ع٢ً ايٛقـ، ٚيًشانِ شيو أٜطّا.

إٔ يًٓاظط اؿل يف تٛنٌٝ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ يف ايتصطؾات اييت ميًهٗا -8

 أٚ بعطٗا.

ع٢ً ايٛقـ تؿٜٛطٗا يػريٙ، ٚيٝؼ ملٔ  إٔ ملٔ ي٘ ايٛال١ٜ األص١ًٝ -9

 ي٘ ايٛال١ٜ ايؿطع١ٝ شيو إال إٔ ٜؿرتطٗا ي٘ َٔ ٚالَّٙ.

ــ٢       -10 ــ١ عً ــل يف ايٛالٜ ــاف اؿ ــؤٕٚ األٚق ــ١ بؿ ــٛظاضات املعٓٝ إٔ يً

 األٚقاف ايعا١َ اييت يٝؼ هلا ْاظط خاص.

جيٛظ أخص األدط٠ ع٢ً ْعاض٠ ايٛقــ، ٖٚـٞ سـل ثابـت يًٓـاظط       -11

ــا ايٛاقــ  ــا مل ٜػــتشل ؾــ٦ّٝا إال بــأَط     إشا عٖٝٓٗ ـ، ؾــإٕ مل ٜعِّٝٓٗ

ايكاضٞ َا مل ٜهٔ َؿٗٛضّا بأخص اؾاضٟ عًـ٢ عًُـ٘، ٚتهـٕٛ    

عػب تكسٜط ايٛاقـ َا مل تهٔ أقـٌ َـٔ أدـط٠ املجـٌ ؾًًكاضـٞ      
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بعس َطايب١ ايٓاظط ضؾعٗا إىل أدط٠ املجٌ، ؾإٕ مل ٜكسضٖا ايٛاقـ 

 ؾًًٓاظط أدط٠ املجٌ، ٚتصطف َٔ غ١َّ ايٛقـ.

 @تؿطع قاغب١ ْـاظط ايٛقــ، ٚاألصـٌ يف شيـو ؾعـٌ ايـٓيب        -12

َع عُاي٘ يف ؼصٌٝ ايعنا٠، ٚؾعٌ خًؿا٥٘ َٔ بعـسٙ، ٚؾا٥ـستٗا   

ظاٖط٠ يف احملاؾع١ ع٢ً عني ايٛقـ، ٚاالط٦ُٓـإ عًـ٢ ٚصـٍٛ    

ايطٜــع إىل املػــتشل، ٚقطــع زابــط ايعًــِ ٚايعــسٚإ َــٔ قبــٌ        

ّا ايـــٛال٠، ٚاألٚىل ٚضـــع زٜـــٛإ خـــاص يـــصيو ٜتطـــُٔ بٝاْـــ  

 تؿصًّٝٝا يٛاضزات َٚصطٚؾات ايٛقـ سػب ؾطط ايٛاقـ.

ال ٜٓععٍ ايٓاظط بععٍ ْؿػ٘ ستـ٢ َُٜبِّـؼ ايكاضـٞ بـصيو، ٚيـٝؼ       -13

عي٘ ٚيٛ نإ َتٛيّٝا َٔ دٗت٘ َا مل ٜؿرتط يٓؿػ٘ سل ـيًٛاقـ ع

ــٌ       ــٔ ٔقَب ــٛي٢َّ َ ــاظط امل ــو اؿــانِ ســل عــعٍ ايٓ ايعــعٍ، ٚال ميً

غــريٙ إال ظٓشــ١ٕ ظــاٖط٠ٕ َــا مل  ايٛاقـــ أٚ َــٔ ٔقَبًــ٘ أٚ َــٔ ٔقَبــٌ

 ميهٔ تاليف ايططض بطِ أَنٍي إيٝ٘.

إٔ يًٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ أثط ظاٖط يف احملاؾع١ عًٝ٘، ٚبكا٤ َٓؿعت٘  -14

إشا تٛؾطت ؾٝٗا ايؿـطٚط ٚاألسهـاّ ايؿـطع١ٝ، بـٌ ٖـٞ ايػـبٌٝ       

 ايٛسٝس يصيو.

 ٚآخــط زعٛاْــا إٔ اؿُــس هلل ضب ايعــاملني، ٚصــ٢ً اهلل ٚغــًِ عًــ٢ ْبٝٓــا

 قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني.
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 فوزض مصادر ومزاجع البحث

 

االبتٗاز بؿطح املٓٗاز يف ؾطٚع ايؿاؾع١ٝ / يًػبهٞ: عًٞ بٔ عبسايهايف،   (1)

)ض( ؾك٘  1324كطٛط َصٛض َٔ َهتب١ أمحس ايجايح برتنٝا، ؼت ضقِ 

 ؾاؾعٞ.

ع١، أسهاّ ايٛصاٜا ٚاألٚقاف / يًسنتٛض قُس َصطؿ٢ ؾًيب، ايطبع١ ايطاب  (2)

 ٖـ، ايساض اؾاَع١ٝ ببريٚت.1402

ٖـ، 1355أسهاّ ايٛقـ / هلالٍ بٔ حي٢ٝ بٔ غ١ًُ ايطأٟ، ايطبع١ األٚىل   (3)

 زا٥ط٠ املعاضف ايعجُا١ْٝ، اهلٓس.

أسهاّ ايٛقـ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ / يًهبٝػٞ: قُس عبٝس، َطبع١   (4)

 ٖـ.1397اإلضؾاز ببػساز 

غالّ ابٔ ت١ُٝٝ / اختاضٖا عال٤ ايسٜٔ االختٝاضات ايؿك١ٝٗ َٔ ؾتا٣ٚ ؾٝذ اإل  (5)

أبٛاؿػٔ عًٞ بٔ قُس ايبعًٞ، ؼكٝل: قُس ساَس ايؿكٞ، ايٓاؾط زاض 

 املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(.

إضٚا٤ ايػًٌٝ يف ؽطٜر أسازٜح َٓاض ايػبٌٝ / يأليباْٞ: قُس ْاصط ايسٜٔ،   (6)

ٞ ـٖـ، املهتب اإلغال1399َاٜٚـ، ايطبع١ األٚىل ـط ايؿـإؾطاف ظٖٝ

 )بريٚت ـ يبٓإ(.

أغس ايػاب١ يف َعطؾ١ ايصشاب١ / البٔ األثري: عًٞ بٔ أبٞ ايهطّ قُس بٔ   (7)
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 قُس، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(.

اإلغعاف يف أسهاّ األٚقاف / يًططابًػٞ: إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بٔ أبٞ بهط،   (8)

 ّ، زاض ايطا٥س ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(.1981طبع١ عاّ 

األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يف قٛاعس ٚؾطٚع ؾك٘ ايؿاؾع١ٝ / يًػٝٛطٞ: دالٍ ايسٜٔ   (9)

 ٖـ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )بريٚت 1403عبسايطمحٔ، ايطبع١ األٚىل

اإلصاب١ يف متٝٝع ايصشاب١ / البٔ سذط: أمحس بٔ عًٞ، زاض ايهتب   (10)

 ايع١ًُٝ، )بريٚت ـ يبٓإ(.

ٜٛغـ بٔ سػٔ بٔ أمحس، اإلغطاب يف أسهاّ ايهالب / البٔ املربز:   (11)

ؼكٝل: ز. عبساهلل ايطٝاض، ٚز. عبسايععٜع اؿذٝالٕ، ايطبع١ األٚىل 

 ٖـ، زاض ايٛطٔ بايطٜاض.1417

اإلقٓاع يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ / يًشذاٟٚ: أبٞ ايٓذا ؾطف ايسٜٔ   (12)

َٛغ٢ اؿذاٟٚ املكسغٞ، تصشٝض ٚتعًٝل عبسايًطٝـ قُس َٛغ٢ 

 عطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(. ايػبهٞ، ايٓاؾط زاض امل

اإلْصاف يف َعطؾ١ ايطادض َٔ اـالف ع٢ً َصٖب اإلَاّ املبذٌ أمحس بٔ   (13)

سٓبٌ/ يًُطزاٟٚ: عال٤ ايسٜٔ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ غًُٝإ، تصشٝض 

ٖـ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ 1376ٚؼكٝل قُس ساَس ايؿكٞ، ايطبع١ األٚىل 

 )بريٚت ـ يبٓإ (. 

ؿاؾعٞ: أبٞ عبساهلل قُس بٔ إزضٜؼ، ايطبع١ األٚىل غ١ٓ األّ / يإلَاّ اي  (14)

 ٖـ، ايٓاؾط زاض ايؿهط )بريٚت ـ يبٓإ(. 1400

ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل / البٔ لِٝ: ظٜٔ ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ، ايطبع١   (15)
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 ايجايج١، زاض املعطؾ١، بريٚت، ٚطبع١ املطبع١ ايعطب١ٝ ببانػتإ.

 ؿطا٥ع/ يًهاغاْٞ:عال٤ ايسٜٔ أبٞ بهط بسا٥ع ايصٓا٥ع يف تطتٝب اي  (16)

ٖـ، ايٓاؾط زاض ايهتاب ايعطبٞ )بريٚت ـ 1402بٔ َػعٛز، ايطبع١ ايجا١ْٝ ا

 يبٓإ(. 

بًػ١ ايػايو ألقطب املػايو إىل َصٖب اإلَاّ َايو / يًصاٟٚ: أمحس بٔ   (17)

 ٖـ.1398قُس، ايٓاؾط زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ايتٛدٝ٘ ٚايتعًٌٝ يف َػا٥ٌ املػتدطد١ / البٔ ايبٝإ ٚايتشصٌٝ ٚايؿطح ٚ  (18)

ٖـ، 1405ضؾس: أبٞ ايٛيٝس قُس بٔ ضؾس ايكططيب )اؾس (، ايطبع١ األٚىل 

 زاض ايػطب اإلغالَٞ )بريٚت ـ يبٓإ(.

ايتاز ٚاإلنًٌٝ ملدتصط خًٌٝ / يًُٛاؾل: قُس بٔ ٜٛغـ ايعبسضٟ،   (19)

ط زاض ـٖـ، ايٓاؾ1398َطبٛع ع٢ً ٖاَـ َٛاٖب اؾًٌٝ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 ط )بريٚت ـ يبٓإ(. ـايؿه

تبٝني اؿكا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل / يًعًٜعٞ: ؾدط ايسٜٔ عجُإ بٔ عًٞ،   (20)

طبع ايطبع١ ايجا١ْٝ، َطابع ايؿاضٚم اؿسٜج١ بايكاٖط٠، ايٓاؾط زاض ايهتاب 

 اإلغالَٞ.

ؼطٜط أيؿاظ ايتٓبٝ٘، أٚ يػ١ ايؿك٘/ يًٟٓٛٚ: قٞ ايسٜٔ حي٢ٝ بٔ ؾطف،   (21)

 ٖـ، زاض ايكًِ )زَؿل 1408ؼكٝل عبسايػين ايسقط، ايطبع١ األٚىل 

ؼؿ١ احملتاز بؿطح املٓٗاز / يًٗٝجُٞ: ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ سذط، َطبع١   (22)

 زاض صازض )بريٚت ـ يبٓإ(.

تصنط٠ اؿؿاظ / يًصٖيب: أبٞ عبساهلل قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ، زاض إسٝا٤   (23)
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 ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(.

ايتصطف يف ايٛقـ / يًسنتٛض إبطاِٖٝ بٔ عبسايععٜع ايػصٔ )ضغاي١ زنتٛضاٙ   (24)

أؾطف عًٝٗا مساس١ ايؿٝذ عبسايععٜع بٔ عبساهلل آٍ ايؿٝذ(،  ٖـ1409عاّ 

 َطبٛع١ ع٢ً اآلي١ ايهاتب١.

 تٗصٜب ايتٗصٜب / البٔ سذط: أمحس بٔ عًٞ، ايطبع١ األٚىل،   (25)

 سض آباز ـ ايسنٔ ـ اهلٓس( َطبع١ فًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايٓعا١َٝ)سٝ

 ٖـ.1325

تٝػري ايٛقٛف / يًُٓاٟٚ: عبسايطؤف بٔ تاز ايعاضؾني، كطٛط َصٛض َٔ   (26)

 ( ؾك٘ ؾاؾعٞ.2081َهتب١ األظٖط ؼت ضقِ )

اؾٛاٖط املط١ٝ يف طبكات اؿٓؿ١ٝ / ألبٞ قُس عبسايكازض بٔ أبٞ ايٛؾا٤   (27)

ػ٢ ايبابٞ اؿًيب اؿٓؿٞ، ؼكٝل: ز.عبسايؿتاح قُس اؿًٛ، َطبع١ عٝ

 ٚؾطناٙ، ايٓاؾط زاض ايعًّٛ بايطٜاض.

ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري / يًسغٛقٞ:  ؼ ايسٜٔ قُس بٔ   (28)

 عطؾ١، ايٓاؾط زاض ايؿهط )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ساؾ١ٝ ضز احملتاض ع٢ً ايسض املدتاض ؾطح تٜٓٛط األبصاض، املؿٗٛض٠ عاؾ١ٝ ابٔ   (29)

ٖـ، ايٓاؾط 1386بابٔ عابسٜٔ، ايطبع١ ايجا١ْٝ  عابسٜٔ / حملُس أَني ايؿٗري

 زاض ايؿهط )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ساؾ١ٝ ايؿطٚاْٞ ع٢ً ؼؿ١ احملتاز / يعبساؿُٝس ايؿطٚاْٞ، َطبٛع َع   (30)

 ساؾ١ٝ ايعبازٟ ٚايتشؿ١، زاض صازض، )بريٚت ـ يبٓإ(.

اؿاٟٚ ايهبري / يًُاٚضزٟ: أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ سبٝب، ؼكٝل ز.   (31)
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 قُٛز َططدٞ َٚٔ غاِٖ َع٘، ايٓاؾط زاض ايؿهط)بريٚت 

 س١ًٝ ايعًُا٤ يف َعطؾ١ َصاٖب ايؿكٗا٤ / يًؿاؾٞ ايكؿاٍ: غٝـ ايسٜٔ   (32)

أبٞ بهط قُس بٔ أمحس، ؼكٝل ز. ٜاغني أمحس إبطاِٖٝ زضازن١، ايطبع١ 

 ٖـ، ايٓاؾط َهتب١ ايطغاي١ اؿسٜج١ )عُإ ـ األضزٕ(.1988األٚىل 

ٓاب١ً / البٔ ضدب: أبٞ ايؿطز عبسايطمحٔ بٔ ؾٗاب ايسٜٔ شٌٜ طبكات اؿ  (33)

 اؿٓبًٞ، ايٓاؾط زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ايطٚض ايٓسٟ ؾطح نايف املبتسٟ / ألمحس بٔ عبساهلل بٔ أمحس اؿًيب،   (34)

 َطابع ايسد٣ٛ )عابسٜٔ ـ ايكاٖط٠(.

ؾطف، إؾطاف ضٚض١ ايطايبني ٚعُس٠ املؿتني / يًٟٓٛٚ: أبٞ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ   (35)

ٖـ، ايٓاؾط املهتب اإلغالَٞ )بريٚت ـ 1405ظٖري ايؿاٜٚـ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 يبٓإ(. 

 غٓٔ ايرتَصٟ، ٜٚػ٢ُ اؾاَع ايصشٝض / يًرتَصٟ: أبٞ عٝػ٢   (36)

قُس بٔ عٝػ٢ ابٔ غٛض٠، ؼكٝل ٚتصشٝض عبسايٖٛاب عبسايًطٝـ، 

هتب ايع١ًُٝ ٖـ، زاض ايؿهط ببريٚت، ايٓاؾط زاض اي1403ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 )بريٚت 

غٓٔ أبٞ زاٚز / ألبٞ زاٚز: غًُٝإ بٔ األؾعح، ؼكٝل قُس قٞ ايسٜٔ   (37)

 عبساؿُٝس، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ايػٓٔ ايهرب٣ / يًبٝٗكٞ: أبٞ بهط أمحس بٔ اؿػني بٔ عًٞ، زاض ايؿهط   (38)

 )بريٚت ـ يبٓإ(. 

س بٔ ٜعٜس، ؼكٝل قُس ؾؤاز عبسايباقٞ، غٓٔ ابٔ َاد٘ / البٔ َاد٘: قُ  (39)
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 ايٓاؾط زاض ايؿهط )بريٚت ـ يبٓإ(. 

غٓٔ ايٓػا٥ٞ / يًٓػا٥ٞ: أمحس بٔ ؾعٝب، تطقِٝ ٚؾٗطغ١ عبسايؿتاح   (40)

ٖـ، طبع زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ، 1406أبٛغس٠، ايطبع١ األٚىل املؿٗطغ١

 )بريٚت ـ يبٓإ (، ايٓاؾط َهتب املطبٛعات اإلغال١َٝ )سًب

ايػري ايهبري/حملُس بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ، ؼكٝل ز. صالح ايسٜٔ املٓذس،   (41)

 ٚعبسايععٜع أمحس، َطبٛع َع ؾطس٘ يًػطخػٞ، َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ مبصط.

ؾب٘ اؾعٜط٠ يف عٗس املًو عبسايععٜع / ـري ايسٜٔ ايعضنًٞ، ايطبع١ ايجا١ْٝ   (42)

 ٖـ، زاض ايعًِ يًُالٜني )بريٚت ـ يبٓإ(.1397

طؾٞ ع٢ً كتصط خًٌٝ / ألبٞ عبساهلل قُس اـطؾٞ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ؾطح اـ  (43)

 ٖـ املطبع١ ايهرب٣ األَري١ٜ ببٛالم، َصط.1317غ١ٓ 

ايؿطح ايصػري ع٢ً كتصط خًٌٝ / يًسضزٜط: أمحس بٔ قُس، َطبٛع ع٢ً   (44)

 ٖـ.1398ٖاَـ بًػ١ ايػايو، ايٓاؾط زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

كتصط خًٌٝ / يًسضزٜط: أمحس بٔ قُس، َطبٛع ع٢ً ايؿطح ايهبري ع٢ً   (45)

 ٖاَـ ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ، ايٓاؾط زاض ايؿهط، )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ايؿطح ايهبري ع٢ً َنت املكٓع / البٔ قسا١َ:  ؼ ايسٜٔ أبٞ ايؿطز   (46)

ٖـ، َطبع١ 1346عبسايطمحٔ بٔ قُس، ايطبع١ األٚىل عاؾ١ٝ املػين غ١ٓ 

 .املٓاض

زات، املػ٢ُ زقا٥ل أٚيٞ ايٓٗٞ يؿطح املٓت٢ٗ / يًبٗٛتٞ: ؾطح َٓت٢ٗ اإلضا  (47)

 َٓصٛض بٔ ْٜٛؼ، ايٓاؾط عامل ايهتب )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً صشٝض َػًِ / يًٟٓٛٚ: أبٞ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ؾطف،   (48)
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 ايٓاؾط زاض ايؿهط )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ع١ صشٝض ايبداضٟ / يًبداضٟ: أبٞ عبساهلل قُس بٔ إمساعٌٝ، طب  (49)

باألٚؾػت عٔ طبع١ زاض ايطباع١ ايعاَط٠ باغتاْبٍٛ، ايٓاؾط زاض إسٝا٤ ايرتاخ 

 ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

صشٝض ابٔ خعمي١ / البٔ خعمي١: أبٞ بهط قُس بٔ إغشام، ؼكٝل ز. قُس   (50)

 ٖـ، املهتب اإلغالَٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 1395َصطؿ٢ األععُٞ، ايطبع١ األٚىل 

ٞ اؿػني َػًِ بٔ اؿذاز ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل قُس صشٝض َػًِ / ألب  (51)

ٖـ، ايٓاؾط زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ 1392ؾؤاز عبسايباقٞ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 )بريٚت ـ يبٓإ(. 

طبكات اؿٓاب١ً / يًكاضٞ أبٞ اؿػني: قُس بٔ قُس بٔ اؿػني ايؿطا٤،   (52)

 ايٓاؾط زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

١ يف تطادِ اؿٓؿ١ٝ / يتكٞ ايسٜٔ بٔ عبسايكازض ايتُُٝٞ ايساضٟ ايطبكات ايػٓٝ  (53)

ٖـ، ايٓاؾط زاض 1403ايػعٟ، ؼكٝل ز. عبسايؿتاح قُس اؿًٛ، ايطبع١ األٚىل 

 .ايطؾاعٞ بايطٜاض

طبكات ايؿاؾع١ٝ / يًػبهٞ: عبسايٖٛاب بٔ تكٞ ايسٜٔ، ايٓاؾط زاض املعطؾ١   (54)

 )بريٚت ـ يبٓإ(. 

بٔ غعس: قُس بٔ غعس بٔ َٓٝع، ايٓاؾط زاض صازض ايطبكات ايهرب٣ / ال  (55)

 )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ايؿتا٣ٚ اـري١ٜ يٓؿع ايرب١ٜ / يًطًَٞ: خري ايسٜٔ بٔ أمحس ايعًُٝٞ اؿٓؿٞ،   (56)

ٖـ، طبع١ بٛالم مبصط، ٚأعٝس طبع٘ باألٚؾػت غ١ٓ 1300ايطبع١ ايجا١ْٝ 
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 ّ بساض املعطؾ١ ببريٚت.1974

قُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ عبسايًطٝـ آٍ ايؿٝذ / ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ مساس١ ايؿٝذ   (57)

مجع ٚتطتٝب ٚؼكٝل قُس بٔ عبسايطمحٔ بٔ قاغِ، ايطبع١ األٚىل 

 ٖـ، َطبع١ اؿه١َٛ مبه١ املهط١َ.1399

ؾتا٣ٚ قاضٝدإ / ؿػٔ األٚظدٓسٟ، َطبٛع ع٢ً ٖاَـ اؾع٤ األٍٚ    (58)

ايٓاؾط زاض ٖـ، 1400ٚايجاْٞ ٚايجايح َٔ ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ، ايطبع١ ايجايج١ 

 إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ايؿتا٣ٚ اهلٓس١ٜ / يًؿٝذ ْعاّ ٚمجاع١ َٔ عًُا٤ اهلٓس، ايطبع١ ايجايج١    (59)

 ٖـ، ايٓاؾط زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 1400

ؾتا٣ٚ َٚػا٥ٌ ابٔ ايصالح / يتكٞ ايسٜٔ أبٞ عُطٚ عجُإ بٔ ايصالح    (60)

ٟ، ؼكٝل ز. عبساملعطٞ أَني قًعذٞ، ايطبع١ األٚىل غ١ٓ ايهطزٟ ايؿٗطظٚض

 ٖـ، زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(.1406

ؾتض ايباضٟ ؾطح صشٝض ايبداضٟ / البٔ سذط: أمحس بٔ عًٞ، تصشٝض    (61)

مساس١ ايؿٝذ عبسايععٜع بٔ عبساهلل بٔ باظ، ايٓاؾط زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ 

 يبٓإ (.

: نُاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عبسايٛاسس، ايطبع١ ايجا١ْٝ ؾتض ايكسٜط / البٔ اهلُاّ   (62)

 ٖـ، ايٓاؾط زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 1397

ايؿطٚع / البٔ َؿًض:  ؼ ايسٜٔ أبٞ عبساهلل قُس بٔ َؿًض، َطادع١    (63)

 عبسايػتاض أمحس ؾٖطاز، ايطبع١ ايجا١ْٝ، عامل ايهتب )بريٚت ـ يبٓإ(. 

يف تطادِ اؿٓؿ١ٝ / حملُس بٔ عبساؿٞ ايًهٟٓٛ اهلٓسٟ، زاض ايؿٛا٥س ايب١ٝٗ    (64)
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 املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ ع٢ً ضغاي١ أبٞ ظٜس ايكريٚاْٞ / يًٓؿطاٟٚ: أمحس بٔ غِٓٝ   (65)

 بٔ غامل، ايٓاؾط زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(. ا

١ٝ يًهتاب )يٝبٝا ـ ايكٛاْني ايؿك١ٝٗ / البٔ دعٟ: قُس بٔ أمحس، ايساض ايعطب  (66)

 تْٛؼ(.

بٔ اايهايف يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ / البٔ قسا١َ: َٛؾل ايسٜٔ عبساهلل   (67)

 أمحس، ايطبع١ األٚىل، املهتب اإلغالَٞ، بسَؿل.

ايهايف يف ؾك٘ أٌٖ املس١ٜٓ / البٔ عبسايرب: أبٞ عُطٚ ٜٛغـ بٔ عبساهلل،   (68)

ْٞ، ايطبع١ األٚىل غ١ٓ ؼكٝل ز. قُس قُس أسٝس ٚيس َازٜو املٛضٜتا

 ٖـ، ايٓاؾط َهتب١ ايطٜاض اؿسٜج١ يف ايطٜاض.1398

بٔ اايهتاب املصٓـ يف األسازٜح ٚاآلثاض / البٔ أبٞ ؾٝب١: أبٞ بهط عبساهلل   (69)

قُس، ؼكٝل عاَط ايعُطٟ األععُٞ، ايٓاؾط كتاض أمحس ايٓسٟٚ ايػًؿٞ، 

 ايساض ايػًؿ١ٝ )بَٛباٟ ـ اهلٓس(.

َنت اإلقٓاع / يًبٗٛتٞ: َٓصٛض بٔ ْٜٛؼ، ايٓاؾط عامل  نؿاف ايكٓاع عٔ  (70)

 ٖـ.1403ايهتب )بريٚت ـ يبٓإ( 

نؿـ املدسضات ٚايطٜاض املعٖطات ؾطح أخصط املدتصطات /   (71)

 يًبعًٞ:عبسايطمحٔ بٔ عبساهلل، َطابع ايسد٣ٛ )عابسٜٔ

ايًباب يف ؾطح ايهتاب / يًػُٓٝٞ: عبسايػين ايػُٓٝٞ املٝساْٞ، ايٓاؾط   (72)

 ٖـ.1400تب١ ايع١ًُٝ )بريٚت ـ يبٓإ( امله

يػإ ايعطب / البٔ َٓعٛض: مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ بٔ عًٞ، ايٓاؾط   (73)
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 زاض صازض )بريٚت ـ يبٓإ(. 

املبسع يف ؾطح املكٓع / البٔ َؿًض:  بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ   (74)

 عبساهلل، ايطبع١ األٚىل، طبع ْٚؿط املهتب اإلغالَٞ)بريٚت 

ملبػٛط / يًػطخػٞ:  ؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس، ايطبع١ ايجايج١ ا  (75)

 ٖـ، ايٓاؾط زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(. 1398

فُع األْٗط يف ؾطح ًَتك٢ األعط / يساَاز أؾٓسٟ: عبساهلل بٔ قُس بٔ   (76)

 غًُٝإ، ايٓاؾط زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

/ يًٗٝجُٞ: عًٞ بٔ أبٞ بهط، ايٓاؾط زاض  فُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س  (77)

 ايهتاب ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

بٔ قُس افُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ / مجع ٚتطتٝب عبسايطمحٔ   (78)

بٔ قاغِ ايٓذسٟ، َٚػاعسٙ ابٔ قُس، طبع إزاض٠ املػادس ايعػهط١ٜ ا

خ ايع١ًُٝ ٖـ، تٛظٜع ايط٥اغ١ ايعا١َ إلزاضات ايبش1404ٛبايكاٖط٠ عاّ 

 ٚاإلؾتا٤ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.

ّ، طبع ْٚؿط 1971قاضطات يف ايٛقـ / حملُس أبٛظٖط٠، ايطبع١ ايجا١ْٝ   (79)

 زاض ايؿهط ايعطبٞ.

احملطض يف ايؿك٘ ع٢ً َصٖب اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ / جملس ايسٜٔ أبٞ ايربنات   (80)

 ابٔ ت١ُٝٝ، ايٓاؾط زاض ايهتاب ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

املػتسضى ع٢ً ايصشٝشني يف اؿسٜح / يًشانِ: أبٞ عبساهلل قُس بٔ   (81)

 عبساهلل ايٓٝػابٛضٟ، ايٓاؾط زاض ايؿهط )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ٖـ، 1405َػٓس اإلَاّ أمحس / يإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ، ايطبع١ اـاَػ١   (82)
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 املهتب اإلغالَٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

بٔ قُس ايًطاؾعٞ / يًؿَٝٛٞ: أمحس  املصباح املٓري يف غطٜب ايؿطح ايهبري  (83)

 بٔ عًٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ يف ؾطح غا١ٜ املٓت٢ٗ / ملصطؿ٢ ايػٝٛطٞ ايطسٝباْٞ،   (84)

 ٖـ، املهتب اإلغالَٞ )زَؿل ـ غٛض١ٜ(.1385ايطبع١ األٚىل غ١ٓ 

أبٞ ايؿتض، املهتب  املطًع ع٢ً أبٛاب املكٓع / يًبعًٞ: أبٞ عبساهلل قُس بٔ  (85)

 اإلغالَٞ، )بريٚت ـ يبٓإ(. 

َعامل ايػٓٔ / يًدطابٞ: أبٞ غًُٝإ محس بٔ قُس، ايطبع١ ايجا١ْٝ   (86)

 ٖـ، ايٓاؾط املهتب١ ايع١ًُٝ )بريٚت ـ يبٓإ(. 1401

َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ / ألبٞ اؿػني أمحس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا، ؼكٝل   (87)

 ايع١ًُٝ ـ إٜطإ. عبسايػالّ ٖاضٕٚ، ايٓاؾط زاض ايهتب

َعذِ املؤيؿني / يعُط ضضا نشاي١، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ يًطباع١ ٚايٓؿط   (88)

 ٚايتٛظٜع )بريٚت ـ يبٓإ(.

املػطب يف تطتٝب املعطب / يًُططظٟ: أبٞ ايؿتض ْاصط ايسٜٔ، ؼكٝل قُٛز   (89)

ٖـ ايٓاؾط َهتب١ أغا١َ بٔ 1399ؾاخٛضٟ ٚعبساؿُٝس كتاض، ايطبع١ األٚىل 

 ٜس )سًب ـ غٛض١ٜ(.ظ

املػين / البٔ قسا١َ: َٛؾل ايسٜٔ أبٞ قُس عبساهلل بٔ أمحس بٔ قُس،   (90)

ؼكٝل ز. عبساهلل بٔ عبساحملػٔ ايرتنٞ، ٚز. عبسايؿتاح قُس اؿًٛ، ايطبع١ 

 ٖـ، ٖذط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ٚاإلعالٕ بايكاٖط1408.٠األٚىل

/ حملُس اـطٝب ايؿطبٝين، ايٓاؾط زاض  َػين احملتاز إىل َعطؾ١ أيؿاظ املٓٗاز  (91)
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 ايؿهط )بريٚت ـ يبٓإ(. 

املكصس األضؾس يف شنط أصشاب اإلَاّ أمحس / البٔ َؿًض: بطٖإ ايسٜٔ   (92)

إبطاِٖٝ ابٔ قُس بٔ عبساهلل، ؼكٝل ز. عبسايطمحٔ بٔ غًُٝإ ايعجُٝني، 

 ؾس بايطٜاض.ٖـ، َطبع١ املسْٞ بايكاٖط٠، ايٓاؾط َهتب١ ايط1410ايطبع١ األٚىل 

َٓش١ اـايل ع٢ً ايبشط ايطا٥ل / حملُس أَني ايؿٗري بابٔ عابسٜٔ اؿٓؿٞ،   (93)

 ايطبع١ ايجا١ْٝ، ُأعٝس طبع٘ باألٚؾػت، زاض املعطؾ١ ببريٚت.

بٔ قُس، اَٛاٖب اؾًٌٝ ؾطح كتصط خًٌٝ / يًشطاب: أبٞ عبساهلل قُس   (94)

 يبٓإ(. ٖـ، ايٓاؾط زاض ايؿهط )بريٚت ـ 1398ايطبع١ ايجا١ْٝ 

املٛطأ / يإلَاّ َايو بٔ أْؼ، ؼكٝل قُس ؾؤاز عبسايباقٞ، ايٓاؾط زاض   (95)

 إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت ـ يبٓإ(. 

ايٓعت األنٌُ ألصشاب اإلَاّ أمحس / حملُس نُاٍ ايسٜٔ بٔ قُس ايػعٟ   (96)

ٖـ، زاض 1402ايعاَطٟ، ؼكٝل قُس َطٝع اؿاؾغ، ْٚعاض أباط١، طبع١ عاّ 

 بريٚت. ايؿهط،

ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح ٚاألثط / البٔ األثري: فس ايسٜٔ أبٞ ايػعازات   (97)

املباضى ابٔ قُس اؾعضٟ، ؼكٝل: طاٖط أمحس ايعاٟٚ، ٚقُٛز قُس 

 ايطٓاسٞ، تٛظٜع زاض ايباظ مبه١ املهط١َ.

ٌْٝ املآضب بؿطح زيٌٝ ايطايب / يعبسايكازض بٔ عُط ايؿٝباْٞ، ؼكٝل ز.   (98)

 ٖـ، َهتب١ ايؿالح يف ايهٜٛت1403ُإ األؾكط، ايطبع١ األٚىل قُس غًٝ

اهلسا١ٜ / ألبٞ اـطاب: قؿٛظ بٔ أمحس ايهًٛشاْٞ، ؼكٝل ايؿٝذ   (99)

إمساعٌٝ األْصاضٟ، ٚايؿٝذ صاحل ايػًُٝإ ايعُطٟ، َطادع١ ْاصط 
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 ٖـ، طبع يف َطابع ايكصِٝ.1390ايػًُٝإ ايعُطٟ، ايطبع١ األٚىل 

١ املبتسٟ / يًُطغٝٓاْٞ: أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ أبٞ بهط، اهلسا١ٜ ؾطح بساٜ  (100)

 ٖـ، ايٓاؾط زاض ايؿهط )بريٚت ـ يبٓإ(. 1397ايطبع١ ايجا١ْٝ 

ٖـ، 1399ايٛدٝع يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ/ ألبٞ ساَس ايػعايٞ، طبعت غ١ٓ   (101)

 ايٓاؾط زاض املعطؾ١ )بريٚت ـ يبٓإ(.

َطبع١ ، ٖـ1333األٚىل غ١ٓ ايٛقـ / يعبساؾًٌٝ عبسايطمحٔ عؿٛب، ايطبع١   (102)

 املعاٖس ايس١ٜٝٓ يصاسبٗا عبساؿُٝس عًٞ سذاظٟ، ايكاٖط٠.

عبساهلل، َطبع١  ايٛقـ يف ايؿهط اإلغالَٞ / يألغتاش قُس بٔ عبسايععٜع بٔ  (103)

 ٖـ.1416ؾطاي١ يف املػطب، 

ٖـ، َطبع١ 1398ايٛقـ ٚايٛصاٜا / ألمحس اـطٝب، ايطبع١ ايجا١ْٝ غ١ٓ   (104)

 داَع١ بػساز.

 
 
 


