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 في الفقه اإلسالمي تحول عقد الوقف
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 دراسةمقدمة ال

اهتم الفقهاء قدميا وحديثا مبسألة حتول العقد؛ وإن مسوه مبسميات      
 املعامالت واستقرار خمتلفة، تصحيحا لعقود الناس وحتقيقا ملقاصد استمرار

 املالية.

ولقد تناولت الكثري من األحباث حتول العقود يف جماالت خمتلفة،     
غري أن  ،فبحثه بعضهم يف باب الزواج ،وآخرون يف باب البيع ...اخل

االهتمام به يف عقود التربعات عموما والوقف منه خصوصا حباجة إىل 
 مزيد مجع وبيان واستقصاء.

مجع  شتات املسائل اليت  إن اهلدف من هذا البحثأهداف البحث:
ذكرها الفقهاء يف فروعهم الفقهية أو قواعدهم الكلية واليت تضمنت 
احلديث عن العقد الوقفي عموما وحتوله خصوصا؛ ومنه  الوصول لإلجابة 

 عن اإلشكالية التالية: 

إىل أي مدى ميكن خضوع عقد الوقف ملبدأ التحول العقدي؟ وما هي 
 شروط ذلك؟  
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على دراسة  سابقة  -يف حدود اطالعي –مل أقف لسابقة:ت االدراسا  
 بعض األمثلة من  إال ما ذكر  ؛حبث حتول العقد الوقفي استقالال تناولت

 :منها ، أذكرعض البحوث يف بتطبيقات و 

نة، أد/ عبد حتول العقود يف الفقه والقانون ،دراسة مقارنة ومواز  -
 مترمر املصارف وهي ورقة حبثية قدمها يف ،احلميد حممود البعلي

حيث م، 2009يونيو 3  -مايو31 ، الواقع واملأمولاإلسالمية بني
 .خمتصرة ذكر ثالث أمثلة فرعية

 عند انقطاع املوقوف عليهم، الوقف : عن التحولاأوله  
 ،: مسألة بيع الوقف عند تعطلهوالثانية 
 وحتول العقد املوقوف إىل عقد نافذ.  :والثالثة 

ه البحث إىل املسائل املتعلقة بتحول يتوج :منهجية البحث
من خالل كتب الفروع الفقهية  مجعا ودراسة وحتليال، الوقف
وصفي ال نه من الباحث اعتماد امل يتطلباعد الكلية، مما والقو 
 تحليلي.ال

: تناولت يف البحث إىل مبحثني تولقد قسم خطة البحث:
 :ويف الثاين ،وأسبابه وشروطه بيان معىن حتول العقد الوقفياألول: 
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لوقف من خالل كتب مجعت التطبيقات العملية لتحول عقد ا
 فقهاء املدارس الفقهية احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية.
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 المبحث األول
 أركانهأسبابه و دليله، أنواعه، تحول عقد الوقف:مفهومه، 

تضمن هذا املبحث حتديد املصطلحات واملفاهيم والشروط 
 واألسباب املتعلقة بتحول العقود عموما والوقف منها خصوصا. 

في اللغة واالصطالح العقد تحول :تعريف األولالمطلب 
 الفقهي:

 ،التغري :ويأيت مبعىن ،مصدر من حولتعريف التحول في اللغة:  - أ
 .1واالنقالب ،والتبدل ،االنتقال، و واإلزالة

وهو  قيض احلل،العقد يف أصل اللغة، ن تعريف العقد في اللغة: - ب
 .2املعاهدة :واملعاقدةواجلمع بني شيئني،  مبعىن العهد،

ما ينشأ عن إرادتني لظهور :"هوتعريف العقد في االصطالح: - ت
 .1"أثره الشرعي يف احملل

                                                           
 03/1414بريوت،ط –دار صادر  ظور، ينظر، لسان العرب، ابن من - 1
 .191، 188، 11/185،187هـ:
 .297 -3/296نفسه: املصدر - 2
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الوقف يف أصل اللغة حبس الشيء  تعريف الوقف في اللغة: - ث
 .2عن التصرف

"حبس العني والتصدق هو تعريف الوقف في االصطالح: - ج
 .3"نفعةبامل

يظهر أن التحول :هو انتقال الشيء  :لغةتعريف التحول في ال - ح
 . 4ألخرىأو ماهية أو أمر ما من هيئة  ،من مكان آلخر

                                                                                                                                     
 1404/ 02الكويت، ط –املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  - 1
حامد صادق  -. وينظر، معجم لغة الفقهاء،حممد رواس قلعجي 30/199هـ: 1427 -

 .317م: 1988 -هـ  1408/ 02للطباعة والنشر والتوزيع،طقنييب،دار النفائس 
 .7/359ينظر، لسان العرب، ابن منظور: - 2
 .3/107:املرجع نفسه - 3
حامد  -حممد رواس قلعجي  معجم لغة الفقهاء، يف "حول"ينظر االستعمال اللغوي ملعىن  - 4

  بن عبد الرسولعبد النيبجامع العلوم يف اصطالحات الفنون،و       .187:صادق قنييب
األمحد نكري، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية  األحمد نكري

واملدخل .10/278:الكويت –. ، دار السالسل 1/189م:2000 -هـ 1421لبنان،  –
 .1998:2/718 –ه 01/1418الفقهي العام ،مصطفى امحد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط
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هو حتول العقد من عقد  تعريف تحول العقد في االصطالح: - خ
النفاذ أو من  ،لزومأو من اجلواز إىل ال ،ن الصحة للبطالنآلخر م
 .1زمة له شروط فاسدة مال بسببالتوقف إىل 

هو حتول عقد الوقف من صحيح تعريف تحول عقد الوقف:  - د
إىل موقوف  صحيحأو من  إىل باطل أو من غري الزم إىل الزم

بسبب الشروط الفاسدة املصاحبة له أو العتبارات مقاصدية أو 
    .أخرىاجتهادية 

األلفاظ ذات الصلة بالتحول في الفقه :المطلب الثاني
مل الفقهاء باإلضافة إىل لفظ التحول استع :االصطالح الفقهي

 ، ،واإلزالة، واالنتقال مصطلحات ذات  صلة مبعناه كالتغيري،
 ميكن إمجاهلا فيما يأيت:و 

 .2التبدل من حال إىل حال" وهي :" :/التحولاالستحالة - أ

                                                           
 .287- 10/286و 8/116:، املرجع السابقية الكويتيةاملوسوعة الفقه - 1
 .59حامد صادق قنييب: -حممد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء  - 2
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خراب حكم لة يف مسأمن احلنفية  ما جاء عن أيب يوسف :ومثاله
إىل أقرب  يتحول"  فقال: يهاملسجد واستغناء الناس عن الصالة ف

 .1املساجد من ذلك املسجد؛ وال يعود إىل ملك الباين"

 .2" حتويل الشيء من موضع آلخر هو :" :النقل - ب
الذي عليه ريض املمسألة وقف يف  احلنفيةما جاء عن  :ومثاله

 ...وكذا مينع من...فإنه يباع وينقض الوقف:"دين حميط مباله
 .3"يمنع تصرفهم إال باإلجازةفامللك إىل الورثة،  انتقال

بعد  ،...فإن شرط النظر حال الوقف لزيد :"الشافعيةوجاء عن 
 .4..."الوقف من عمرو إىل الفقراء انتقال

ففي  :"ما يلي يف مسألة قبول املوقوف عليهم احلنابلة عن جاءو 
امللك إىل  انتقالاشرتاط القبول وجهان... مث إهنما مبنيان على 

 .5"املوقوف عليه...
                                                           

 .296لسان احلكام يف معرفة األحكام،ابن الشِّْحَنة:   - 1
 .487:املرجع السابق، معجم لغة الفقهاء  - 2
 .4/397عابدين: ،ابنرد احملتار على الدر املختار   - 3
 .2/473:أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي    - 4
 .4/274شرح الزركشي خمتصر اخلرقي،الزركشي:   - 5
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 .1"هو:" استبدال الشيء بغريه :التبديل والتغيير - ت
بيان ما جيوز للواقف من شروط يف ما جاء عن احلنفية يف  :ومثاله
َهَذا َكاَن  ؛ فَِإذا فعلَذِلك أبدا كلما رأىتَ ْغِيير ...فَيكون لَُه " هوقف

 .2"َويكون اْلَوْقف َجائِزا ،َذِلك ُمطلًقا َلهُ 
سكت الواقف عن اشرتاط  :إن"مقوهل املالكيةا جاء عن ممو 

إصالحه من غلته أو غريها كبعض ماله، قال الشارح هبرام:فإن 
للحبس؛ ألهنا مل حتبس إال للسكىن تغيير قلت: إكراؤها من غريه 

 .3 ..."ال للكراء
جاء عن الشافعية:"... لو حكمنا بانقضاء الوقف، لكان ذلك و 

 .4حلقيقته" تبديلو لوضعه، تغيير  مفضياً إىل تأقيت الوقف. وهذا 

املصرف مع إمكان احملافظة  تغيير ال جيوز :"قوهلماحلنابلة وجاء عن       
 .1الوقف بالبيع مع إمكان االنتفاع به" تغيير عليه، كما ال جيوز

                                                           
 .138:املرجع السابق، معجم لغة الفقهاء  - 1
 .297:،املصدر السابقلسان احلكام يف معرفة األحكام  - 2
 .7/97:شرح خمتصر خليل للخرشي  - 3
 .8/349:اية املطلب يف دراية املذهب،إمام احلرمنيهن  - 4
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 .2هي : حتول العني من ماهيتها إىل ماهية أخرىو  :االنقالب - ث
خليار، ال ا أبطلن قال: إفمن احلنفية :" عن حممد ما جاء  :مثاله

 .3"...عند حممد جائزا  الوقف ينقلب 
 -إىل ملكي  وأِقلُّوها" ال تبيعوها :فإن قالجاء عن الشافعية :و 

، بل ارتفاع الوقف على هذا موقوف على يجابفاملذهب: أنه ال 
ملًكا من  ينقلبالبيع، وأبعد بعض األصحاب فأجابه، وزعم أنه 

 .4غري عقد وقول"

مصرفه املسّمى، واستحال تقدير مصرٍف،  انقضىفإذا :"وقالوا أيضا    
 .5" ملكاً  انقالبُهوامتنع استقالل الوقف من غري مصرف، فال يبقى إال 

 انقالبُ "...ولكن يتجه عند فرض االنقطاع :وجاء عنهم أيضا
 .1 ..."الوقف ملكاً 

                                                                                                                                     
 .6/29:املغين، ابن قدامة  - 1
 .94حامد صادق قنييب: -حممد رواس قلعجي ، ينظر، معجم لغة الفقهاء  - 2
 .6/229العناية شرح اهلداية، البابريت:و .6/124احمليط الربهاين،ابن مازة:  - 3
 .12/56:رفعةابن ال ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه - 4
 .8/349:،املصدر السابقهناية املطلب يف دراية املذهب - 5
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استدل  :الوقف عقد:دليل مشروعية تحول المطلب الثالث
رآن والسنة ل العقود عموما بظواهر القالباحثون يف إثبات دليل حتو 

 .2"يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد  قوله تعاىل:"، كاملطهرة
بشروطه  ،فالوفاء بالعقد يقتضي اإلتيان به على أكمل وجه

إن   هوأركانه ورمييز الصحيح من الفاسد منه، والعمل على تصحيح
 نافع املال بني الناس.مل نتقاالكان ممكنا محاية للمتعاقدين وا

َحِكيِم ْبِن حديث أذكر منها  ،جبملة من األحاديث ومن السنة
َما مَلْ  ؛البَـيـَِّعاِن بِاخلَِيارِ »، قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِحزَاٍم َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَّيبِّ 

 . 3«يـَْفرَتِقَا
 ر، تنبيه على مشروعية حتول العقد من الزم إىل غريافتشريع اخلي

 أو من نافذ ملوقوف.  ،الزم
شروعية مبدليل ببت اث، فإنه مشروعية حتول عقود التربعاتوأما 

، 1تابعة ألصوهلا" ؛؛ ألن "الفروعتغيري العقود يف الفقه اإلسالمي

                                                                                                                                     
 .8/380:املصدر نفسه  - 1
 .1سورة املائدة: اآلية  - 2
صحيح البخاري، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر،  دار طوق النجاة   - 3

 .3/64هـ، كتاب البيوع،بَاٌب َكْم جَيُوُز اخلَِياُر: 01/1422،ط
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كونه عقدا من حيث   الوقف ال خيرج عن أصله من و إال فيما ندر 
تضى عمال مبقمنفردة   بإرادة عاقده ؛ وإن كان ينشئهالعقود

الكلية:"يغتفر يف أبواب التربعات؛ ما ال يغتفر يف الفقهية القاعدة 
   .2أبواب املعامالت"

وإن حتول العقد عموما والوقف خصوصا يف الفقه اإلسالمي     
 ال خيرج عن 

 ،3المصلحة المرسلة كدليل ،النظر إلى المآالتدليل 
ومن مقتضيات وهي  5...سد الذريعة وفتحهاو 4االستحسانو

العمل على استقرار معامالهتم باحملافظة و دفع املفاسد عن اخللق 

                                                                                                                                     
ه  1419عة القواعد والضوابط الفقهية،د/ علي أمحد الندوي،دار عامل املعرفة،ط/موسو   - 1
 .3/474م:1999  –
 .3/456:املرجع نفسه  - 2
البحر  ، "احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد على اخللقاملصلحة املرسلة هي:" - 3

 .8/83م:1994 -هـ 01/1414احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، دار الكتيب، ط
صدر حر احمليط يف أصول الفقه، املالب ، " القول بأقوى الدليلني:"االستحسان هو - 4

 .7/97:السابق
البحر  ، " املسألة اليت ظاهرها اإلباحة ويتوصل هبا إىل فعل احملظور :"هي  سد الذريعة - 5

 .8/89احمليط يف أصول الفقه، الزركشي:
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على حتقق أسباهبا وشروطها وارتفاع موانعها وإن تعذر حتقيق 
ذلك، فمصلحة اخللق تقتضي النظر يف مدى تصحيحها أو 
حتويلها من تصرف آلخر باالجتهاد بتقدير املصاحل واملفاسد يف 

  والوقف خصوصا. ،العقود عموما
جل ذلك كله، اعتمد الفقهاء مجلة من القواعد الفقهية ومن أ

حتقيقا  ،الكلية تنتظم حتتها هذه املقاصد اليت روعيت يف الشرع
واليت أذكر منها على سبيل  ، 1ملقصد تصحيح معامالت الناس

 التمثيل؛ ال احلصر:
 .2"تصحيح العقود حبسب اإلمكان واجب" -
؛ فإنه حرام غري مٍ رَّ حمُ أو انتهاك  واجبٍ  كُ رْ تَـ "إذا تضمن العقد  -

 .3صحيح"
"القصود يف العقود معتربة؛ وإهنا تتثر يف صحة العقد وفساده؛ ويف  -

 .4حله وحرمته"

                                                           
 .2/719محد الزرقا:ينظر، املدخل الفقهي العام،مصطفى أ - 1
 .3/319موسوعة القواعد والضوابط الفقهية،د/ علي أمحد الندوي:  - 2
 .3/318:املرجع نفسه  - 3
 .3/321:املرجع نفسه  - 4
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 .1"صحة العقد وفساده معترب بالعاقد واملعقود عليه" -
حمصل  ،"الشرع ال يعترب من املقاصد إال ما تعلق به غرض صحيح -

 .2ملصلحة أو دارئ ملفسدة"
 .3" وجب العقد أبطله"الشرط إذا ناىف م -
"العقود معتربة مبا استقر من أحكام أصوهلا؛ وال يغري الشرط عن  -

 .4أصله"
في الفقه الوقف تحول عقود :أنواع المطلب الرابع

ال خيتلف حتول عقد الوقف عن حتول العقد عموما  :5اإلسالمي
 :اآلتيةرج عن األقسام يف الفقه اإلسالمي، وال خي

كاشرتاط شرط ى باطل، تحول العقد من صحيح إل -
اشرتط عدم قبض املوقوف كمن ،ينايف مقتضى العقد

 .أو أن يكون على معصية، عليه الوقف

                                                           
 .3/375:املرجع نفسه  - 1
 .3/375:املرجع نفسه  - 2
 .3/285، الزركشي:ينظر، املنثور يف القواعد الفقهية  - 3
 .3/286:املصدر نفسه  - 4
 .502-1/500و 2/756املدخل الفقهي العام،املرجع السابق:ينظر،   - 5
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 1كتصرف الفضويل، إلى نافذ تحول العقد من موقوف  -
 .كإجازة املال موقوف علىبالوقف؛ 

 . ر أن يقفكمن نذالعقد من جائز إلى الزم، تحول  -
ى عقد آخر ذي لم يستكمل شروطه إلالتحول العقد  -

 .كتحول الوقف إىل هبة أو مرياث.
: يرجع الوقفعقد :أسباب تحول المطلب الخامس

 والوقف منه خصوصا الفقهاء أسباب حتول العقد عموما
 :2إىل

، كأن يشرتط شرطا اشتراط شرط فاسد عند إنشاء العقد -
 .كمن وقف على معصية  منافيا ملقتضى العقد ومقاصده

ن يظهر خلل يف ركن من ،كأ أسباب طارئة على العقد -
 أركانه.

                                                           
يتصرف يف ملك غريه بغري وكالة وال والية. يتصرف يف ملك غريه بغري الفضويل :هو"  - 1

 ..347:حامد صادق قنييب -حممد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء" ،وكالة وال والية
تفصيلها للدراسة التطبيقية يف املبحث الثاين حبول ترك وأقتصر هنا على ذكرها عموما أس  - 2

 اهلل تعاىل.
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شروط تحول العقد في الفقه : المطلب السادس
يشرتط الفقهاء لتحول العقد شروطا أمجلها يف  اإلسالمي:

 :1اآليت
ككون العاقد   ، كأن مل يستوف أركانهبطالن العقد األصلي -

 .حمجورا عليه
، كأن يتحول من بيع أن يكون العقد احملول إليه مشروعا -

 .البائع أعطاه إياه بسعر رمزي ألن إىل هبة
أن يتضمن العقد احملول إليه عناصر العقد األول، أي دون  -

 حاجة إىل إدراج أركان أخرى.
، أي رغبتهما يف إرادة املتعاقدين إىل عناصر العقد الصحيح -

 .تصحيحه أو إرمامه وإن أخذ شكال جديدا
 :2يتكون العقد احملول إىل: أركان تحول العقد: المطلب السابع

 وهو العقد الباطل أو املوقوف...: العقد المتحول -

                                                           
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية ينظر، حتول العقود يف الفقه اإلسالمي ، رضا غمور  - 1

-2015، ختصص أصول الفقه ، السنة اجلامعية  1العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر
 .112: هـ1437 -2016/1436

 .113 - 112:سهاملرجع نف  - 2
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وهو العقد اجلديد املشروع كتحول :  العقد المتحول إليه -
 الوقف إىل هبة.

فقد يكون  ،وهو سبب أو علة التحولل :عملية التحو  -
بالنظر إىل الصفة حنو حتول عقد الوقف من اجلواز إىل 

 .إىل هبة أو بالنظر إىل املوضوع كتحوله من وقف ،اللزوم
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 الثاني لمبحثا
 تطبيقات تحول عقد الوقف في الفقه اإلسالمي

حتول عقد  حولتطبيقات ال مجلة منعرض  يتضمن هذا املبحث
لعقد وعرض أمثلة عن ذلك من من خالل بيان نوع حتول االوقف 

 .املصادر الفقهية
من موقوف إلى  عقد الوقف :تحولالمطلب األول

 ختلف شرط من شروط االنعقاد 1قهاءيعترب الف: نافذ
ألنه ال يفيد  إىل موقوف،صحيح  سببا يف حتوله من

حكمه يف احملل املعقود عليه يف احلال؛ وإمنا يف املآل 
بالنظر إىل إجازة أو عدم إجازة من شرع التوقف 

" صدر من شخص له أهلية التعاقد، من  :ألنه ملصلحته،

                                                           
 -هـ 01/1411ينظر، األشباه والنظائر،  السيوطي،  دار الكتب العلمية،ط  - 1

َفَة النـُّْعَماِن، ابن جنيم، وضع حواشيه و .285م:1990 اأْلَْشَباُه َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب َأيبْ َحِنيـْ
 1999 -هـ  01/1419وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت،ط

القواعد البن رجب،دار الكتب و .3/238القرايف، عامل الكتب:الفروق، و .178:م
  .221العلمية:
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" على ألنه متوقف  أو ،1"غري أن يكون له والية إصداره
  على إجازة املالك، موقوف ؛ فهو2"حصول شرط بعده

  .على حصول شرط إجازة مالكهمتوقفة صحة نفاذه  ألن
 : تيةاآل لصوراعند الفقهاء يف عقد الوقف املوقوف التمثيل لوميكن 
: : وقف الفضولي مرهون بإجازة مالك العيناألولى الصورة
ن مل تلحقه إجازة املالك بطل إ، ويموقوفايبقى  الفضويل الوقف
وهو  ،فيتحول من البطالن إىل الصحة ،3قياسا على بيعه احلقيقي
 .4المالكيةو الحنفيةمذهب 

                                                           
 –سوريَّة  -الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه،  أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي،دار الفكر     - 1

 .4/3186دمشق:
 -هـ 1405/ 02األوقاف الكويتية، ط املنثور يف القواعد الفقهية، الزركشي، وزارة  - 2

 .3/341:م1985
الكويت،ط/  –ينظر، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية     - 3
 .32/172.و30/252مصر: –هـ مطابع دار الصفوة  1427 - 1404ه
لفضويل أو لم أقف على قول صريح مبنع وقف اف ،لحنابلةواللشافعية   أما بالنسبة    - 4

يف بيان الشروط وإن كانوا يشريون  –فيما وقع حتت يدي من أمهات كتبهم الفقهية  –إجازته 
أو من يقوم  وجائز التصرف فيها أن يصدر الوقف من مالك العني بقوهلم:املعتربة يف الوقف 

حته فيكون مبفهوم املخالفة عدم ص، إذنه فال يصّح أن يقف اإِلنسان مال غريه بغري مقامه ،
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى  املسألة يف من الفضويل ، ينظر
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 تطبيقات الصورة: -
وأن يكون  :"ةيف شروط العني املوقوف  الحنفيةجاء عن  -

فوقفها مث اشرتاها ال يكون  ،مملوكًا حىت لو غصب أرضاً 
وهذا هو وقف  ،جاز ؛الكوقفًا منه، أما لو أجازه امل

 .1"الفضويل
وقف الفضويل، وهبته، وصدقته،  :" المالكيةجاء عن  -

؛ ألن ....وعتقه؛ كبيعه، إن أمضاه املالك مضى، وإال رد 
كان ذلك الفعل يف احلقيقة صادرا ،  املالك، إذا أجاز فعله

 .2" منه

                                                                                                                                     

.و هناية احملتاج إىل شرح 6/236م: 1983 -هـ  1357مبصر لصاحبها مصطفى حممد،ط/ 
.و املبدع يف شرح املقنع، 5/359م:1984هـ/1404املنهاج، الرملي، دار الفكر، بريوت،ط/ 

.ودليل الطالب 5/152م: 1997 -هـ  01/1418ح،دار الكتب العلمية، بريوت،طابن مفل
لنيل املطالب،ابن أمحد الكرمى،احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب،دار طيبة للنشر والتوزيع، 

 .185م:2004هـ / 01/1425الرياض ،دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض،ط
ق، ابن جنيم، احملقق: أمحد عزو عناية،دار الكتب النهر الفائق شرح كنز الدقائ    - 1

 .3/311م:2002 -هـ 1422/ 01العلمية،ط
 .4/76حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،الدسوقي،دار الفكر،    - 2
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 الفقهاء اإلكراه بغري حق من يعترب: وقف المكره: ثانيةال الصورة
من ألنه  ،تنفيذ الوقف، ويصبح موقوفافيمتنع   ،شوائب اإلرادة

بني  األمرفيكون له  ،عنهال يكون أهال للتربع حىت يرفع وقع عليه 
  .إرمام العقد أو إبطاله

 تطبيقات الصورة:
" الوقف  قوله: احلنفيةجاء عن حممد بن احلسن من  -

مع  يصح ، أال ترى أنه الالرضا صحته تعتمد رمام
 .1"!كره

من  يصحفال  جاء عن املالكية يف بيان شروط الواقف:"... -
 .2"مكره صيب وال جمنون وال عبد وال سفيه وال

فال يصح من  جاء عن الشافعية يف بيان شروط الواقف" -
 .3 ..."ومكاتب ومفلسومكره ...بسفه حمجور عليه

ليس صحيح العبارة وال أهال  اإلكراهألنه "يف حالة 
 .1للتربع"

                                                           
 .6/124احمليط الربهاين،ابن َمازََة:       - 1
 .4/101ينظر،بلغة السالك ألقرب املسالك، بالصاوي،دار املعارف:      - 2
 .6/236اهليتمي:،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج      - 3
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 وقف ما تعلق به حق آلخر مرهون بخالصه::الثالثة الصورة
كمن   ،يف العني املوقوفة  أال يتعلق هبا حق للغري الفقهاءيشرتط 

يوقف عينا مرهونة، فإن كانت العني موضوع الوقف مرهونة يكون 
أو  ،ن يبطل حقه يف الرهنإىل أعلى إجازة املرهتن  االعقد موقوف

 خيلصها الراهن حىت يتسىن له وقفها.
 تطبيقات الصورة:

َعة رهنرجل  جاء عن احلنفية :" - من رجل على َمال  َضي ْ
َعة َوقفا َصِحيحا، َهل  وقفَأخذه ِمْنُه مثَّ ِإنَّه  َهِذه الضَّيـْ

: ِإن -َرمَحه اهلل تـََعاىَل -جيوز َهَذا اْلَوْقف؟ قَاَل اخْلصاف 
 فالرهن ؛َوِإن لم يَ ْفتكَهاافتكها من الرَّْهن؛ فالوقف َجائِز، 

َعة من الرَّْهن  ،َصِحيح اَل يبطل بإيقاف َواَل خترج َهِذه الضَّيـْ
 .2" َماِلكَها

                                                                                                                                     
 .5/360هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، الرملي:      - 1
 1393/ 02القاهرة،ط –لسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشِّْحَنة، البايب احلليب    - 2
حنيفة رضي اهلل عنه، ابن .و احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب 304م :1973 –

 -هـ  01/1424َمازََة، احملقق: عبد الكرمي سامي اجلندي،دار الكتب العلمية، بريوت،ط
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وقف عينا مرهونة أو دارا جاء عن املالكية أن من أ -
يعد عقده موقوفا على خالصها من الرهن أو  ،مستأجرة

 فال انتهاء اإلجارة، إذ جاء يف شروط العني املوقوفة:"...
 ن املرهتن.إذب إال 1 ..."وقف مرهون يصح

، بالبيع واهلبة الرهنالراهن يف  تصرفاحلنابلة:"و جاء عن -
املرهتن يف ذلك؛ فيصح  يأذن ، إال أنباطل ... الوقفو

، وهو 3، ألن:" الوقف تصرف بإزالة امللك"2،ويبطل الرهن"
 هنا موقوف على اخلروج من الرهن.

العقد غري  إلى الزم: جائز: تحول الوقف من ثانيالمطلب ال
العقد الذي ميكن فسخه  بطبيعته من قبل أحد   :زم هوالال

                                                                                                                                     

. والدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار،احلصكفي،احملقق: عبد 6/121م: 2004
 375م:2002 -هـ01/1423املنعم خليل إبراهيم،دار الكتب العلمية،ط

 .4/77دسوقي على الشرح الكبري،الدسوقي:حاشية ال   - 1
ينظر،  اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين،     - 2

ماهر ياسني الفحل،متسسة غراس للنشر  -الكلوذاين، احملقق: عبد اللطيف مهيم 
 .259م: 2004هـ /  01/1425والتوزيع،ط

 .2/400نتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، البهوتى:دقائق أويل النهى لشرح امل   - 3
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ما ال ميلك أحد العاقدين  فهو: العاقدين دون اآلخر، وأما الالزم
 فسخه دون رضا اآلخر.

يتحول عندهم  عقدا جائز ابتداء غري أنهالوقف ويعترب الفقهاء 
 حاالت أمجلها يف الصور التالية:من اجلواز إىل اللزوم يف 

إلى الزم بإضافته لما  من جائز  ى: تحول الوقفالصورة األول
 عند أيب حنيفةيتحول الوقف من غري الزم إىل الزم  بعد الموت:
 بذلك. ، إذا أضيف ملا بعد املوت أو الوصية رضي اهلل عنه

 تطبيقات الصورة:
باإلضافة  الزما   إن الوقف عند أيب حنيفة يصري " قال السرخسي:

 .1صية به"، أو بالو الموتإىل ما بعد 
 ؛أرضي هذه حال حيايت وبعد وفايت وقفت إذا قال الواقف:

 . 2"الموتملا بعد  تبعا  وكان لزومه يف احلال  ،للحال الزمايصري  
يعد إلزام اإلنسان  :تحول الوقف الزما بنذرهالصورة الثانية: 

املكلف املختار نفسه هلل تعاىل بالتصرف بفعل شيء غري الزم 

                                                           
 .6/109. واحمليط الربهاين، ابن َماَزَة:12/27املبسوط،السرخسي:   - 1
 .6/122:املصدر السابقاحمليط الربهاين،    - 2
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واجب األداء ينقله من كونه تصرفا  ،1بتداءعليه بأصل الشرع ا
 إن توافرت شروطه. ،غري الزم إىل الزم

ولقد اعترب الفقهاء النذر سببا لتحول الوقف من اجلواز إىل اللزوم، 
 : تيةميكن التمثيل له يف الصور اآلو 

 تطبيقات الصورة:
ما يدل على حتول الوقف يف صفة الوقف  احلنفية جاء عن -

كما لو قال:   المنذور:"والثالث للزوم بالنذرمن اجلواز إىل ا
هذه الدار على ابن السبيل،  أقف إن قدم ولدي، فعلي أن

 .2 "...جيب الوفاء  نذرفقدم؛ فهو 
 .3... "بالنذر وجيب... جاء عن املالكية يف " -
ىل غري الزم إعقد  أن الوقف يتحول منالشافعية  جاء عن -

 ،ن نذرهالزم إ

                                                           
 .40/136ينظر، املوسوعة الفقهية الكويتية:  - 1
 .و5/206:م، دار الكتاب اإلسالميالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،  ابن جنيينظر،      - 2

  .4/339ابن عابدين:، رد احملتار على الدر املختار
  .8/109منح اجلليل شرح خمتصر خليل،عليش:     - 3
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مواله مث امتنع من وقفه، فأكرهه عليه شيء من أ نذر وقفمن :"ف
احلاكم  وقفهحينئذ فإن أصر على االمتناع  وقفهاحلاكم ؛فيصح 

 .1على ما يرى فيه املصلحة "
ما جاء عن احلنابلة يف باب من ال يصح الوقف عليه   -

الصدقة  نذر لو:" الزمإىل  الوقفحيول  النذرأن  ظاهره
على كما يصح من ذمي ،كعكسه ،على ذمية لزمه 

 ويستمرمسلم معني أو طائفة، وكالفقراء واملساكني 
 .2" إذا أسلم بطريق األوىل الوقف

بحكم من الجواز إلى اللزوم تحول الوقف الصورة الثالثة: 
، عند الفقهاءغري الزم ابتداء  ايعترب الوقف عقد :/القاضيالحاكم

ابتداء ولرفع  عند بعض الفقهاءولكنه يصبح الزما حبكم احلاكم 
  . خلالف عند آخرينا

                                                           
.وحاشية البجريمي على شرح املنه ، 6/226:ح املنهاج، اهليتميحتفة احملتاج يف شر       - 1

َرِمّي،  مطبعة احلليب،ط/  .3/201:م1950 -هـ 1369الُبَجيـْ
 .و7/15:اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، دار إحياء الرتاث العريب     - 2

 ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى و.4/248اإلقناع، البهويت:كشاف القناع عن منت 
 .4/283:الرحيباىن
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 تطبيقات الصورة:
سقاية بنى  " من:حنيفة عن أيب جاء يف النهر الفائق -

مل  ،للمسلمني أو خاناً يسكنه بنو السبيل أو رباطاً أو مقربة
 . 1" يحكم به حاكمحىت  ؛اإلماميزل ملكه عند 

ما جاء عن املالكية يف االختالف فيمن وقف يف حال  -
وز وقفه:"...كان يف حال مانع قبل ح لهصحته مث حصل 

وحمله أيضا  2اتفاقا فباطل ؛الصحة وحصل املانع قبل احلوز
ولو مالكيا، وإال صح اتفاقا؛  حاكمما مل حيكم بصحته 

 .3"يرفع الخالف ؛حكم الحاكمألن 
شرطا ال يصح  الوقفجاء عن الشافعية:"  لو شرط يف  -

وعند  ،الشرط باطل، والوقف صحيح ...معه الوقف 
فأمضى  حاكمإنه قد رفع إىل  ...الوقف باطل  أصحابنا

                                                           
 ،شرح بداية املبتدياهلداية يف  و.3/331النهر الفائق شرح كنز الدقائق،ابن جنيم:     - 1

 .3/21املرغيناين:
 داخل املذهب.     - 2
 .4/79حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،الدسوقي:     - 3
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ومل يكن  ؛الوقف صحذلك عليه وصححه وألزمه ذلك 
 .1"ألحد سبيل إىل نقض الوقف

 :"...يف مسألة الشروط الفاسدة يف الوقف جاء عن احلنابلة -
على نفسه على إحدى  يقف أال ترى أنه يصح أن

 ،حص حاكمبه  حكمإن  ؛الروايتني، وعلى الرواية األخرى
 .2" وملثله ال يصح
فيد لفظ ياستعمال ب الزما تحول الوقفالصورة الرابعة: 

اعترب بعض الفقهاء أن استعمال الواقف لبعض األلفاظ  اللزوم:
 يف صيغة إنشاء العقد حتول الوقف من غري الزم إىل الزم. 

 تطبيقات الصورة:
 وقفتها الواقف :"أن قول  -عدا أيب حنيفة الحنفيةيعترب  -

حيول عقد الوقف من غري  3"مؤبداوبعد ممايت  ياتيحيف 
 .إىل الزم الزم

                                                           
 .2/462السنيكي:،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب     - 1
املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني،ابن الفراء،احملقق: د. عبد الكرمي بن       - 2

 .1/438م:1985 -هـ 01/1405الالحم،مكتبة املعارف، الرياض،ط حممد
 .2/132خسرو: –درر احلكام شرح غرر األحكام،املوىل      - 3
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عند  الزما جاز، مؤبدة صدقة موقوفة:" أرضي هذه قولهأو      
 .1خالفا أليب حنيفة عامة العلماء"

قف صريح يف تأبيد يعترب املالكية استعمال الواقف لفظ الو  -
 ،صريح في التأبيدفإنه  ،الوقفلفظ  ": الوقف، فلو قال

 كان هذا القدر كافيا يف  ...وقفت هذه الدار  :فإذا قال
الصيغة كافية على ، ف2فال يرجع ملكا أبًدا " ،حترميهاتأبيد 

الداللة على الوقف املتبد، وينقله من عدم اللزوم ليصبح 
فظ يدل عرفا على حبسها على التأبيد ورمليك لالزما، ألنه 
 منافعها.

َما يدل  ماِإن اْقرتن هبِِ  ،"تصدقت"و "حبست"وكذا لفظا:     
 .ذلكعلى 
ال  تصدقتو حبستقال ابن عبد السالم :إن لفظيت "     

قيد  من ضميمةيدالن على التأبيد مبجردمها؛ بل ال بد مع ذلك 

                                                           
 .4/338رد احملتار على الدر املختار،ابن عابدين:     - 1
 -1595/ 1ينظر، املعونة على مذهب عامل املدينة، القاضي عبد الوهاب:     - 2

 .6/27يف شرح خمتصر خليل،احلطاب: .ومواهب اجلليل1596
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الكالم كقوله: حبس ال يباع وال يوهب، وشبه ذلك من  يف
 . 1 "أو اجلمع بني اللفظتني معا ،األلفاظ
 حبست،أو  سبلت، أو وقفت:فظيعتربون أن لوالشافعية  -

أو ال تباع أو ال  موقوفة أو صدقة محرمة تصدقت أو
، أو أن تأبيدهالوقف و تفيد لزومصرحية  توهب..ألفاظ

كحرمت وأبدت  يستعمل الواقف لفظا غري صريح:
 .  2 وتصدقت... مع إضافته جلهة عامة...

 وأ َحَبْستُ  وأ َوقَ ْفتُ  :الواقفويعترب احلنابلة  أن قول  -
 :قولهن وأ ،وتأبيده الوقف لزومصرحية تفيد  ألفاظ ؛َسبَّلتُ 

بشرط أن ينويه أو  هلزومتفيد  أبَّْدتُ  وأَحرَّْمُت  وَ أَتَصدَّْقُت 

                                                           
اجلليل يف شرح خمتصر  .ومواهب2/813الشامل يف فقه اإلمام مالك،هبرام:      - 1

 .6/28:ملصدر السابقخليل،ا
.وفتح 88ينظر، منه  الطالب يف فقه اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه،السنيكي:     - 2

 .1/307الوهاب بشرح منه  الطالب، السنيكي:
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أو  بصدقة محرمةكقوله: تصدقت   ،يقرنه مبا يفيد ذلك
 .1 .متبدة..

انقطاع المصرف/  بسببتحول العقد :الثالثالمطلب 
والشافعية واحلنابلة أن  واملالكية يتفق احلنفية الموقوف عليهم:

الوقف الصحيح ما كان معلوم االبتداء واالنتهاء، أي غري منقطع 
يف أوله أو  وسطه أو آخره، فإن وجد االنقطاع حتول الوقف لعقد 

 .حبسب املقرر يف فروع كل مذهب آخر
بداية وهو الوقف الذي يكون منقطع االبتداء:الصورة األولى :
يصح الوقف عليه حبسب اختالف اجتهادات  مصرفه على من ال
 املذاهب الفقهية.

 تطبيقات الصورة:
:"إذا  من احلنفية جاء عن حممد بن احلسن وهالل الرازي -

وقف أرضه وشرط الكل لنفسه أو البعض ما دام حياً 
 .2وبعده للفقراء، فالوقف باطل "

                                                           
ينظر،  اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين،أبو      - 1

 .2/253. والكايف يف فقه اإلمام أمحد،ابن قدامة:336اخلطاب الكلوذاين:
 .6/121احمليط الربهاين،ابن َماَزَة:    - 2
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 يف بيان أقسام االنقطاع يف الوقف من املالكية قال القرايف   -
فاألول كالوقف على  ...الوقف ينقسم إىل منقطع األول ":

 ،أو معصية ،من ال يصح الوقف عليه كالوقف على نفسه
 .1..."أو ميت ال ينتفع

الشافعية الوقف املنقطع االبتداء حيول العقد من  يعترب -
ن يوقف على من ال يصح الوقف كأ  ؛الصحة إىل البطالن

 الذي ملألن :"،كمن وقف على ولده وال ولد له، عليه
 . 2"؛ فال يفيد الوقف عليها شيئاً يملكال  يخلق

، ومل يذكر له مااًل العبدوقفت على هذا ": احلنابلة جاء عن -
 .3"االنتهاءو منقطع االبتداء؛ ألنه باطلفهو 

وهو الوقف الذي يكون بداية  :منقطع الوسطالصورة الثانية :
من ال يصح مث تكون على  ،مصرفه على جهة يصح الوقف عليها

 الوقف عليه حبسب اختالف اجتهادات املذاهب الفقهية.

                                                           
 01/1994،طبريوت -دار الغرب اإلسالمي ،سعيد أعراب، حتقيق الذخرية،القرايف   - 1
 .6/339م:
 .325-2/324ينظر،  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،الشريازي:    - 2
 .2/253الكايف يف فقه اإلمام أمحد،ابن قدامة:  - 3
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 تطبيقات الصورة:
يف بيان أقسام االنقطاع يف  من املالكية القرايف قال  -

مث  ،والرابع على أوالده... الوسط منقطع وإىل...:"الوقف
 .1 "مث على الفقراء... ،على معصية كالكنيسة أو غريها

فإن  ،وقفت على أوالدي :الشافعية:"وإن قالجاء عن  -
مل يدخل فيه  ؛انقرض أوالدي وأوالد أوالدي فعلى الفقراء

فيكون على  ،وقفا  منقطع الوسطويكون هذا  ،ولد الولد
 .2قولني كالوقف املنقطع االنتهاء"

:"وإن كان الوقف صحيح الطرفني،  احلنابلةجاء عن  -
، مث على عبيده، مثل أن يقف على ولده، منقطع الوسط

 .3"خرج يف صحة الوقف وجهان... ى املساكني،مث عل
وهو الوقف الذي يكون بداية : منقطع اآلخرالصورة الثالثة:

مث تكون على  ،مصرفه على جهة يصح الوقف عليها ويف وسطه

                                                           
 .6/339الذخرية،القرايف:   - 1
 .2/329:صدر السابقب يف فقه اإلمام الشافعي،املاملهذ   - 2
 .6/24املغين، ابن قدامة:     - 3
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حبسب اختالف اجتهادات  ،من ال يصح الوقف عليه  يف هنايته
 املذاهب الفقهية.

 تطبيقات الصورة:
من احلنفية أن قول جاء عن حممد بن احلسن   -

الواقف:"وقفته على أوالدي ومل يزد عليه، وانقرضوا، أي 
 منقطعاألوالد؛ عاد الوقف إىل املالك عنده لكونه 

 .1"اآلخر
قال القرايف يف بيان أقسام االنقطاع يف الوقف:"... وإىل   -

 ... والثاين على أوالده مث على معصية ..." منقطع اآلخر

2. 
" وقفت هذه الدار على ن قول الواقف:إ الشافعية جاء عن  -

أوالدي، وال يتعرض ملصرِف الوقف بعد انقراض املذكورين، 
 .3ففي صحة الوقف قوالن مشهوران"

                                                           
 .  2/133خسرو: –كام شرح غرر األحكام،املوىل درر احل    - 1
 .6/339الذخرية،القرايف:   - 2
مام احلرمني،حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم إ طلب يف دراية املذهب،هناية امل    - 3

 .8/327حممود الّديب:
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كما لو  ،منقطع اآلخر...ويصرف  احلنابلة:"جاء عن  -
 ،وقف على جهة تنقطع ومل يذكر له مآال أو على من جيوز

 ورثة الواقف مث على من ال جيوز...إىل ،مث على من ال جيوز
نسبا غنيهم وفقريهم بعد انقراض من جيوز الوقف عليه وقفا 

 .1 عليهم على قدر إرثهم..."
إلى  صحيحقف من تحول عقد الو :المطلب الرابع

كل عقد   :وهو ،يتحول العقد من صحيح إىل فاسد/باطلباطل:
 . 2مشروع بأصله، غري مشروع بوصفه

يشرتط الفقهاء يف  غرمائه:وقف المحجور عليه لحق : األولى الصورة
 إىل باطل. صحيحوقفه من أهلية التصرف، فإن عدمها يتحول  الواقف

 : تطبيقات المسألة

                                                           
.وكشاف القناع عن منت 3/7اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،أبو النجا:    - 1
 .4/253قناع،البهوتى:اإل
 .30/236على مذهب اجلمهور غري احلنفية ،ينظر، املوسوعة الفقهية الكويتية:    - 2
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عليه القاضي لسفهه أو  حجررجل  جاء عن احلنفية يف:" -
، ألنه إمنا حجر عليه لم يجز؛ أرضا  له فوقفعليه،  لدين

  .1"القاضي لئال يبذر ماله، وال خيرجه عن ملكه
تقدم الدين ...واحلاصل أنه إن علم  :"املالكية  جاء عن -

سواء كان الوقف على حمجوره أو على  بطل ؛على الوقف
 .2تقدميا للواجب على التربع " غريه

 امحجور يف الواقف أال يكون."..شروط  الشافعيةجاء عن  -
ن اإلفالس سبب جلعل الوقف غري أل، 3..."بفلس عليه
عدم تعلق ذمته املالية إذ جيعلون من شروط الواقف  نافذ،

 حبق لآلخرين. 

                                                           
األبصار وجامع .والدر املختار شرح تنوير 6/121احمليط الربهاين، ابن مازة:    - 1

 .4/397:ر على الدر املختار،  ابن عابدين.ورد احملتا375:البحار،احلصكفي
املواق،  ، التاج واإلكليل ملختصر خليل .و4/80الدسوقي على الشرح الكبري:ينظر،     - 2

 .6/636:م1994-هـ01/1416الكتب العلمية، طدار 
ينظر، فتح الوهاب بشرح منه  الطالب،أبو حيىي السنيكي،دار الفكر للطباعة     - 3

دار .و اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،الشربيين،1/306م:1994-هـ1414والنشر،ط/
 .2/360بريوت: –الفكر 
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احلنابلة أن تصرف  املدين أو املفلس بالوقف غري  عندجاء  -
" نافذ، ألن من شروط الواقف عندهم أن يكون من 

واملدين واملفلس تصرفاهتما غري  1"جائز التصرف ،مالك
 .2القاضي عليه حجربعد  غرمائهنافذة حلق 

إلى باطل بسبب الشروط  حصحيتحول العقد من  الصورة الثانية:
: يقسم الفقهاء الشروط املصاحبة للعقد إىل صحيحة المالزمة للعقد

، فإذا صاحب إنشاء العقد شروطا فاسدة تنقله من الصحة 3وفاسدة 
 . إىل البطالن

 تطبيقات الصورة:
:" ولو قال فالن: عند احلنفية  أن جيعل الوقف لألغنياء -

تعيينه كتعيني الواقف،  ألن ،بطل الوقف؛ لألغنياءجعلتها 
 .4وكأن الواقف وقف على األغنياء"

                                                           
مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، الرحيباىن،  املكتب    - 1

 .5/154.واملبدع يف شرح املقنع، ابن مفلح:4/275م:1994 -هـ 02/1415اإلسالمي،ط
 .4/3329ينظر، املغين ،ابن قدامة:   - 2
 .15-26/11ينظر، املوسوعة الفقهية الكويتية:   - 3
 .6/128يط الربهاين،ابن مازة:احمل  - 4
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 عشر سنين" وقفته إىل :فلو قال:أو أن يشرتط توقيته بوقت
 .2"1اتفاقا بطل ؛مثال

ألنه ال  ،مل جيز ،عند املالكية النظارة لنفسهلو شرط الواقف  -
ويكون  ؛يحبس للرجل أن "جيوز على أصوهلم االجتهادية 

 .3"ولي الحبسهو 
أو شرط أن يبيعه  الخيار" عند الشافعية:اشرتط الواقف إن  -

فلم  ؛ألنه إخراج مال على وجه القربة ،بطلمىت شاء؛ 
 .4"يصح مع هذين الشرطني

أو شرط أن  الخياروإذا شرط يف الوقف  احلنابلة:"جاء عن  -
 .5" ...لم يصح الوقف ؛يبيعه إذا شاء

                                                           
 داخل املذهب .  - 1
 .2/133خسرو: -درر احلكام شرح غرر األحكام،املوىل   - 2
.و منح اجلليل شرح خمتصر خليل، 7/637ينظر، التاج واإلكليل ملختصر خليل،املواق:  - 3

 .8/124عليش:
شرح التنبيه،ابن لنبيه يف .وكفاية ا137:قه الشافعي،الشريازي، عامل الكتبالتنبيه يف الف   - 4

 .12/38:الرفعة
اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل     - 5

 .336الشيباين،الكلوذاين:
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الصورة الثالثة: تحول الوقف من صحيح إلى باطل 
من احلقوق اليت جتعل  1تعترب الشفعةسبب حق الشفعة: ب

ن كان إول من الصحة إىل البطالن، وخاصة يتحالعقد 
صاحب حق الشفعة غائبا،  ولقد أجرى الفقهاء هذا احلق 
  يف عقود املعوضات والتربعات محاية حلقه املقرر له شرعا. 

 تطبيقات الصورة:
له شفيع  من دار شقصامن اشرتى " :جاء عن املالكية -

، فقاسم الشريك مث جاء الشفيع، فله نقض القسم غائب
فيه املشرتي بعد القسم مسجدا، فللشفيع  بنىوأخذه؛ ولو 

 .2"أخذه؛ وهدم املسجد
  :آخر إلى تصرف: تحول العقد من وقف المطلب الخامس

                                                           
"، رملك اجلار أو الشريك العقار املباع جربا عن مشرتيه بالثمن الذي مت عليه الشفعة:"    - 1

 . 264:صادق قنييبحامد  -حممد رواس قلعجي معجم لغة الفقهاء،
التاج واإلكليل ملختصر خليل، و .7/222منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش:     - 2

 .7/391املواق:
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يتحول عقد الوقف الصورة األولى: تحول الوقف إلى ميراث: 
ت لتخلف شرط من شروطه كشرط عند الفقهاء يف بعض احلاال
 احليازة؛ فيكون مرياثا ال وقفا.

 تطبيقات الصورة:
أن الوقف يتحول إىل مرياث إن مل يعني  جاء عن احلنفية -

"قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه: إذا قال :الواقف املرجع
على فالن وعقبه من ولده، ال يباع وال  حبسالرجل داري 

؛ يرجع فيها أنسا وللذي جعلها حب باطلفهذا  ،يورث
لعدم تعيني  ،1"واحلبس باطل ؛لورثته ميراثان مات كان وإ

  .املرجع
املسلم إن ارتد والعياذ باهلل  وقف يبطل:"ووجاء عنهم أيضا    
 .2"ميراثاويصري  ؛تعاىل

                                                           
احلجة على أهل املدينة،حممد بن احلسن،احملقق: مهدي حسن الكيالين القادري،عامل    - 1

 .3/46ه:1403 / 03 ط بريوت، –الكتب 
 .1/730حبر، شيخي زاده، دار إحياء الرتاث العريب:جممع األهنر يف شرح ملتقى األ    - 2
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وجعل أجرته  وقفا  صحيحا  "إذا وقف عنهم أيضا:وجاء    
 بطلته، أو مات مث ارتد الواقف بعد ذلك فقتل على رد ؛للمساكني

 .1أن عمله قد حبط" ؛لِ بَ من قِ  ميراثا  لورثتهويصري  ؛الوقف
" :بيان املوانع اليت تبطل الوقف قوهلم يف املالكية جاء عن -

السالح واخليل  :مااًل غلة له مثل حبس في صحتهمن 
 ؛وشبه ذلك، فلم ينفذها وال أخرجها من يده حىت مات

 .2"ميراثفهي 

قال مالك: ومن  :قال مطرف :"قال ابن حبيب:وجاء عنهم أيضا      
 ؛على مجيع ورثته حبسا عند املوت مل جيعل له مرجعا إىل سواهم حبس

وإن جعل له مرجعا إىل أحد بعد انقراضهم  ،موروث فذلك باطل، وذلك
 .3ذلك نافذ"

                                                           
 .6/228احمليط الربهاين،ابن مازة:  - 1
 .634/ 7.و التاج واإلكليل ملختصر خليل :333/ 4التهذيب يف اختصار املدونة:  - 2
أمحد اخلطايب،  ، حتقيق د.النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات  - 3

 .82/ 12م : 1999 /01،طدار الغرب اإلسالمي، بريوت ،مد عبد العزيز الدباغاألستاذ/ حم
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قال ": يف مسألة اخلالف يف الوقف عند الشافعيةجاء  -
: ولو أقام شاهدا أن أباه - َرمِحَُه اللَُّه تـََعاىَل  -الشافعي 

وعلى  صدقة محرمة موقوفةتصدق عليه هبذه الدار 
أخوين له، فإذا انقرضوا فعلى أوالدهم، مث على الفقراء 
واملساكني، فمن حلف منهم.. ثبت حقه وصار ما بقي 

، فإن حلفوا معا.. خرجت الدار من ملك ميراثا
 .1صاحبها"

"وال يتم  :يف الوقفيف مسألة احليازة  احلنابلةجاء عن  -
احلبس حىت خيرجه احملبس عن يده؛ فإن مات قبل إخراجه 

 .2"ميراثا ، وكانبطلوحيازته؛ 

ومل جيعل آخره  ،على قوموقفه " أنه :إنوجاء عنهم أيضا         
ف و للمساكني، فعلى روايتني... والرواية األخرى: يرجع بعد وفاة املوق

 .1"على الفرائضبينهم  الموِقف ملكا ورثةعليه إىل 
                                                           

 –نهاج البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، العمراين، احملقق: قاسم حممد النوري، دار امل   - 1
 .13/343:م 2000 -هـ 01/1421جدة، ط

بن عبد احملسن اإلرشاد إىل سبيل الرشاد،أبو علي اهلامشي،احملقق: د. عبد اهلل     - 2
 .238م:1998 -هـ 01/1419ط الرتكي،متسسة الرسالة،



43 

 

يتحول عقد الوقف  تحول الوقف إلى وصية:الصورة الثانية :
ككونه عند الفقهاء يف بعض احلاالت لتخلف شرط من شروطه  

 ؛ فيكون وصية ال وقفا.يف مرض موته حدث
 تطبيقات الصورة:

أن الوقف بعد الوفاة يكون وصية يف ثلث  احلنفيةجاء عن  -
، اْلَوفَاةنْي ...َوالثَّاين بعد على َوْجهَ اْلَوْقف " ألن :املال

 ؛ َوُهوَ ثلث الَمالفَالَِّذي بعد اْلَوفَاة؛ فـَُهَو َجائِز، َوُهَو من 
 .2ِباَل خالف" َوِصيَّة

إذا  الوقفأن  :"ونص حممد يف السري الكبريوجاء عنهم أيضا:      
 .3"وصيةيكون باعتباره  ؛الموت أضيف إىل ما بعد

                                                                                                                                     
 .238:املصدر نفسه    - 1
 .1/523النتف يف الفتاوى،السُّْغدي:    - 2
.و احمليط الربهاين،ابن 1/723جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر،شيخي زاده:    - 3

 .6/180مازة:
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يف  وقف وإن"وقف املريض:  جاء عن املالكية يف مسألة -
مل  ؛أو وصيته شيًئا على ورثته خاصة دون غريهم مرضه

وإن وقف على بعضهم  ...يصح ذلك وكان ملكا للورثة 
 منالوقف أيًضا،فإن دخل معهم أجانب نفذ مل جيز
 .1 "الثلث

شيًئا يف مرض  وقف" إذا :جاء عن الشافعية وقف املريض -
 .2"وصيةفإن ذلك  ؛..موته

داري على  وقفتأو  ،وقف "وقوله: داريوقالوا أيضا:            
منزل منزلة  ؛املراد أنه وقف بعد موته ،وصية ،موتياملساكني بعد 

 .3الوصية"

                                                           
.وحاشية الدسوقي 1/1602:اضي عبد الوهابملدينة، القاملعونة على مذهب عامل ا     - 1

 .4/82على الشرح الكبري، الدسوقي:
 .8/98البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،العمراين:     - 2
 .2/466أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،السنيكي:    - 3
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يف  وقف"وإن  :يف مسألة وقف املريض احلنابلةجاء عن  -
وسواء وقفه على وارث أو ، ثلثه موته جاز ذلك يف مرض

 .1ال جتوز لوارث"أجنيب، وال حيل ذلك حمل الوصية اليت 

 املعلق على الوقفكالم األصحاب يقتضي أن   "قال احلارثي:و            
ألن  ،، أو على شرط يف احلياة: ال يقع الزما قبل وجود املعلق عليهالموت

، والوصية يف قوهلم ال تلزم قبل املوت، واملعلق وصيةما هو معلق باملوت 
 .2على شرط يف احلياة يف معناها"

يتحول عقد الوقف عند  تحول الوقف إلى هبة:الثالثة: الصورة 
ككونه صدر الفقهاء يف بعض احلاالت لتخلف شرط من شروطه  

 ؛ فيكون هبة ال وقفا.من واقفه مبهما 

 تطبيقات الصورة:

                                                           
 .238اإلرشاد إىل سبيل الرشاد،أبو علي اهلامشي:    - 1
 .7/24ح من اخلالف، املرداوي:اإلنصاف يف معرفة الراج    - 2
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على  ووقفهاقناة  أوعينا  جاْخرَ  احلنفية:"رجلجاء عن  -
َها َمَواِشيهْم ودواهبم وا تراهبم ويعجن ،اْلُمسلمني ليسقوا ِمنـْ

َها أشجارهم َوحَنْوَها فـَُهَو َجائِز ُكله. فإذا  ،ويكسوا ِمنـْ
اْستغىن النَّاس َعن َواِحد من َهِذه األشياء َوَصاَر معطال اَل 

فَِإنَُّه يصري ملكا لَصاحبه ولورثته من بعده  البتة؛يْنَتفع ِبِه 
مَّد أْو غري َذِلك يف َقول حمَُ  هبةأَْو  بيعيفعل ِبِه َما َشاَء من 

 .1َويف َقول أيب يُوُسف يكون َذِلك َكَذِلك على َحاله"
ُمقيًدا  الحبسُ إذا كان " :الوقف املبهم يف  املالكيةجاء عن  -

، أو َأَجٍل، أو شرٍط، فاحلكُم خيتلف باختالف بصفة  
 ، واأللفاظ اليت هبا ُحِبس.التقييد

                                                           
 .1/526النتف يف الفتاوى،السُّْغدي:    - 1
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سنة أو فإن قال: حبٌس، أو قال: وقٌف، أو قال: صدقٌة، بشهٍر أو 
وعمر إىل  هبة منفعة، على معنِي أو جمهول، فال خالف أّن ذلك حياتي

 .1"أجل، ويرجع عند رمامها إىل رهبا أو إىل ورثته إن مات

وحبست وتصدقت إن اقرتن  ،يفيد التأبيد وقفت" لفظ وقالوا أيضا:    
 .2" ...فروايتانوإال  ،به ما يدل عليه من قيد أو جهة ال تنقطع تأبد

: أجاز املالكية بيع تحول الوقف إلى ملكية خاصة رة الرابعة:الصو 
ية خاصة جيوز العني الوقف إن اشرتطه واقفه ليتحول من وقف إىل ملك

 .التصرف فيها بالبيع

 تطبيقات الصورة:

أجاز املالكية بيع الوقف إن اشرتطه الواقف جواز بيع  -
أي  املوقوف عليه نصيبه من الوقف عند االحتياج بشرط،

                                                           
مَناِهُ  التَّحِصيِل ونتائ  لطائف التَّْأِويل يف َشرِح املَدوَّنة وَحلِّ     - 1

أمحد بن علّي،دار ابن  -ُمشِكالهتا،الرجراجي،اعتىن به: أبو الفضل الّدمَياطي 
 .330-9/329م: 2007 -هـ  01/1428حزم،ط

 .8/138منح اجلليل شرح خمتصر خليل،عليش:    - 2
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بقيام دليل خربة  1"، فيعمل بشرطهباع ؛احتاجإن  أنه "
على ذلك، فيتحول العقد من وقف إىل ملكية خاصة جيوز 
لصاحبها بيع نصيبه ملن شاء، فيخرج شرط الواقف الوقف 

 من الدميومة إىل التأقيت إن وجد الشرط املعلق عليه.

إن  :بدل الوقف المتلف مقام أصلهتحول  :المطلب السادس
صل أن تلف العني املوقوفة جتعل الوقف كالعدم، ويف أخذ األ

القيمة وجعلها وقفا مكان القدمي بعقد أو باستصحاب حكم 
العقد الوقفي القدمي يعد حتوال يف العقد من جهة أننا جعلنا للبدل 
حكم األصل، فأخذ حكمه كأن مل يغب أصله من غري إنشاء 

 عقد جديد. 

 تطبيقات الصورة:

لكية فيمن أتلف وقفا عقارا أو منقوال ، قال جاء عن املا -
ابن عرفة :" ظاهر املدونة أن الواجب يف اهلدم القيمة 

                                                           
 .7/93شرح خمتصر خليل للخرشي : .و4/89الدسوقي على الشرح الكبري:حاشية      - 1
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 ،أي " عقارا أو غريه... كغريه من املتلفات ،1مطلقا "
باق  والنقضويتخذ ما بني القيمتني  ،فيقوم قائما ومهدوما

 .2" الوقفيةعلى 
 لفأتإذا  الوقف جاء عن الزركشي من الشافعية :" -

وقفا بدون  صيرورتهوأخذت قيمته، فاشرتى هبا بدله؛ ففي 
والفرق بينه  أصحهما ال بد من اإلنشاء :وجهانإنشاء 

وبني األول أن املأخوذ من متلف الوقف؛ ال يصح وقفه  
 .3" خبالف بدل الرهن فإنه يصح رهنه ،كالنقود

متلف  أتلفهإذا  الوقف ابن رجب من احلنابلة :"عن جاء  -
بدون  يصير وقفاته، فاشرتي هبا بدله، فهل وأخذت قيم

                                                           
 .7/661:املواق ، التاج واإلكليل ملختصر خليل   - 1
 .7/96بريوت: –شرح خمتصر خليل للخرشي، اخلرشي،دار الفكر للطباعة     - 2
 -هـ 02/1405وزارة األوقاف الكويتية،طالزركشي،   القواعد الفقهية،املنثور يف   - 3

 .8/77: مذهب اإلمام الشافعي، العمراينالبيان يف و.120م:1985
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إنشاء الوقف عليه من الناظر، حكى بعض األصحاب يف 
 .1"وجهينذلك 

إن األصل يف  : تحول الوقف من مؤقت إلى مؤبد:المطلب السابع
وأجاز املالكية توقيته مبدة الوقف أن يكون متبدا عند عموم املذاهب، 

قف عندهم من التأقيت إىل التأبيد يتحول الو  ،غري أنه 2ما يراه واقفه "
  .مبقتضى اللفظ املستعمل

 تطبيقات الصورة:

 وقفت وحبست ياملالكية يف راجح املذهب أن لفظ يعترب -
سواء قيدتا أو مل تقيدا جبهة تنحصر  ،فيدان تأبيد الوقفي

لفظ تصدقت  أنأو ال تنحصر أو مبعني أو جمهول، غري 
يتحول من التأقيت إىل إال أن العقد  ،يفيد عندهم التأقيت

                                                           
اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد اهلل  و.53القواعد البن رجب، دار الكتب العلمية:   - 1

احملرر يف الفقه على مذهب     -و.1/337أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، الكلوذاين،:
-هـ 02/1404الرياض،ط -اإلمام أمحد بن حنبل،  أبو الربكات، مكتبة املعارف

 .1/370مـ:1984
 .6/18ينظر، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، احلطاب:   - 2
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إن صاحب لفظ تصدقت قرينة تدل على التأبيد   ،التأبيد
" هذا صدقة على الفقراء واملساكني ال يباع كقول الواقف:

       .1وال يوهب"

فاسد إلى من :تحول عقد الوقف المطلب الثامن
هو ما شرع؛  يعترب احلنفية العقد الفاسد، وهو:" صحيح:

غري الزم قابال للتصحيح  قدا، ع2" بأصله دون وصفه
إذا توافرت شروطه كالقبض مثال يف  ،آثاره عليه تبوترت

 البيع.

 تطبيقات الصورة:

 ووقفها ؛شراء  فاسدا  إذا اشرتى أرضًا  الحنفية:" جاء عن -
 جائز؛ فهو قبضهااملشرتي على الفقراء واملساكني بعدما 

                                                           
ينظر، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي، دار     - 1

الشرح الكبري،  .وحاشية الدسوقي على2/160م:1995 -هـ 1415الفكر،ط/
 .4/84:الدسوقي

 . 3/285املوسوعة الكويتية:     - 2
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على ما وقفها عليه، وإن جاء البائع وخاصم املشرتي، 
 .1"متها يوم قبضها وال يرد الوقففقي

الزيادة في الوقف من الموقوف عليه وقفا إن  : تحولالمطلب التاسع
التابع؛ الضابط الكلي" هذه العقد أو الصورة مبنية على  :طبيعتهالم يبين 

إن كان وقفا أم ال؟ مث  ومل يبنيبالبناء فيه تصرف يف الوقف  ه، ألن2"تابع
   .  مرياثا لورثته مات، فلو بني لكان املبين

 :تطبيقات الصورة

لو بىن املتويل يف  :" يف جممع الضمانات عن احلنفيه جاء -
كان فإن كان مبال الوقف فهو وقف، وإن   ،أرض الوقف
 .3"أو أطلق؛ فهو وقفمباله للوقف 

                                                           
 .6/229احمليط الربهاين،ابن مازة:     - 1
 .3/88موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، د/علي أمحد الندوي:     - 2
جممع الضمانات،أبو حممد .و 4/455، ابن عابدين :رد احملتار على الدر املختار      - 3

 .332غامن:
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، أي يف األرض بنى محبس عليه إن " :جاء عن املالكية -
يه فأعطي...فإن ملا بين ف بتبعيته ... وقففهو  ..احملبسة

أو لوارثه إن   ... بني، أي ولو بعد البناء...استحقه وارثه
 .1" أو لوارثه إن كان أجنبيا كان أجنبيا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4/136.و بلغة السالك، الصاوي:4/96ينظر، الدسوقي على الشرح الكبري:     - 1

 .4/332 :ملدونة، ابن الرباذعيالتهذيب يف اختصار ا
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 الخاتمة

 تواصل الباحث إىل النتائ  اآلتية:

ال خيتلف االستعمال اللغوي ملعىن التحول واالنقالب  -
 والتغري عنه يف استعمال االصطالح الفقهي.

قهاء مصطلح والتغيري واالنتقال...للداللة على استعمل الف -
 .ألخرىأو هيئة معىن حتول الوقف من صورة 

ثبت مشروعية حتول عقد الوقف باستصحاب مشروعية   -
   تغري العقود عموما يف الفقه اإلسالمي، فالتابع؛تابع.

يعد النظر إىل املآالت وتقدير املصلحة واملفسدة من أهم  -
ل العقد يف الفقه اإلسالمي عموما األسباب املرعية يف حتو 
  والوقفي منه خصوصا.

يف الوقف عن غريه من عقد تطبيقات حتول التلف ختال  -
العقود إال فيما هو استثناء حبكم طبيعة وموضوع عقود 

 .ألنه يغتفر يف الوسائل ماال يغتفر يف املقاصد ،التربعات
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إىل  أو من عدم اللزوم ،يتحول العقد من اجلواز إىل البطالن -
أو من النفاذ إىل التوقف بالنظر إىل الشروط  ،اللزوم

 املصاحبة له أو ألسباب خارجية طارئة عليه.
 ،ختتلف تطبيقات حتول العقد الوقفي من مذهب آلخر -

حبسب تطبيقات معىن احلكم الوضعي يف اجتهادات 
فما يكون شرطا هنا قد ال يعترب كذلك  ،املذاهب الفقهية

نعا هناك ليس بالضرورة أن يكون عند آخر، وما كان ما
 هنا.. 

إن القول بتحول العقد الوقفي يقوم على أصل العمل على  -
معامالهتم بقدر  استقرار تصحيح عقود الناس واحملافظة على

 اإلمكان.
أو كليا حبسب األحوال املالزمة  ايتحول عقد الوقف جزئي -

 إلنشائه.

 التوصيات:

ان معىن التحول فقها حيتاج البحث إىل دراسة مقارنة يف بي -
 وقانونا.
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 الصاوي،دار املعارف.بلغة السالك ألقرب املسالك،  -
-هـ01/1416املواق، دار الكتب العلمية، ط ، التاج واإلكليل ملختصر خليل -

 م.1994
 الكتب.التنبيه يف الفقه الشافعي،الشريازي، عامل  -
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التهذيب يف اختصار املدونة، ابن الرباذعي، دراسة وحتقيق: الدكتور حممد األمني ولد  -
/ 01حممد سامل بن الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب،ط

 م. 2002 -هـ  1423
 حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها -

 م.1983 -هـ  1357مصطفى حممد، ط/
، أطروحة دكتوراه )غري منشورة(، كلية حتول العقود يف الفقه اإلسالمي ، رضا غمور -

-2015، ختصص أصول الفقه ، السنة اجلامعية  1العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر
 .هـ1437 -2016/1436

األمحد  ول األمحد نكريعبد النيب بن عبد الرسجامع العلوم يف اصطالحات الفنون، -
لبنان،  –نكري، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية 

 .م2000 -هـ 1421
احلجة على أهل املدينة،حممد بن احلسن،احملقق: مهدي حسن الكيالين القادري،عامل  -

 ه.03/1403بريوت، ط –الكتب 
 الفكر.حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،الدسوقي، دار  -
َرِمّي،  مطبعة احلليب،ط/ -  -هـ 1369حاشية البجريمي على شرح املنه ، الُبَجيـْ

 م.1950
دليل الطالب لنيل املطالب،ابن أمحد الكرمى،احملقق: أبو قتيبة نظر حممد   -

الفاريايب،دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، 
 م.2004هـ / 01/1425الرياض،ط
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الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار،احلصكفي،احملقق: عبد املنعم خليل  -
 م.2002 -هـ01/1423إبراهيم،دار الكتب العلمية،ط

 درر احلكام شرح غرر األحكام،املوىل خسرو، دار إحياء الكتب العربية.  -
ى، عامل دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، البهوت -

 م.1993 -هـ 1414/ 01الكتب،ط
 .م 01/1994،طبريوت-دار الغرب اإلسالمي،سعيد أعراب، حتقيق الذخرية،القرايف -
فتح الوهاب بشرح منه  الطالب،أبو حيىي السنيكي،دار الفكر للطباعة   - 

 م.1994-هـ1414والنشر،ط/
 -هـ 1412/ 02طبريوت،-رد احملتار على الدر املختار،ابن عابدين، دار الفكر -

 م.1992
الشامل يف فقه اإلمام مالك،هبرام، ضبطه وصححه: أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز  -

 م.2008 -هـ 1429/ 01جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث،ط
 م. 1993 -هـ  1413/ 01دار العبيكان،ط،شرح الزركشي خمتصر اخلرقي،الزركشي -
 بريوت. –الفكر للطباعة  شرح خمتصر خليل للخرشي، اخلرشي،دار -
 صحيح البخاري، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر،  دار طوق النجاة ، -
 هـ.01/1422ط
 دار الفكر. ،العناية شرح اهلداية، البابريت -
 القرايف، عامل الكتب.الفروق،  -
 –سوريَّة  -فكر الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي،دار ال -

 دمشق.
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 -هـ 1415الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي، دار الفكر،ط/ -
 م.1995

 القواعد البن رجب،دار الكتب العلمية. -
 -هـ  1414/ 01الكايف يف فقه اإلمام أمحد،ابن قدامة، دار الكتب العلمية،ط -

 م. 1994
 ع، البهويت، دار الكتب العلمية.كشاف القناع عن منت اإلقنا  -
 كفاية النبيه يف شرح التنبيه،ابن الرفعة،احملقق: جمدي حممد سرور باسلوم، ، -
 م.01/2009ط
 ه. 03/1414بريوت،ط –دار صادر  لسان العرب، ابن منظور،  -
 1393/ 02القاهرة،ط –لسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشِّْحَنة، البايب احلليب  -
 م.1973 –
 -هـ  1418/ 01املبدع يف شرح املقنع، ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بريوت،ط -

 م. 1997
 -هـ  01/1418املبدع يف شرح املقنع، ابن مفلح،دار الكتب العلمية، بريوت،ط -

 م . 1997
 م.1993 -هـ 1414بريوت،ط/  –املبسوط،السرخسي، دار املعرفة  -
 -مام أمحد بن حنبل،  أبو الربكات، مكتبة املعارفاحملرر يف الفقه على مذهب اإل -

 م.1984-هـ 02/1404الرياض،ط
احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه، ابن َمازََة، احملقق:  -

 م. 2004 -هـ  01/1424عبد الكرمي سامي اجلندي،دار الكتب العلمية، بريوت،ط
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 –ه 01/1418محد الزرقا، دار القلم، دمشق، طأ م ،مصطفىاملدخل الفقهي العا -
 م.1998

املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني،ابن الفراء،احملقق: د. عبد الكرمي بن  -
 م.1985 -هـ 01/1405حممد الالحم،مكتبة املعارف، الرياض،ط

عبد احلّق،املكتبة  املعونة على مذهب عامل املدينة، القاضي عبد الوهاب،احملقق: محيش -
 مكة املكرمة. -التجارية، مصطفى أمحد الباز 

 م.1968 -هـ 1388املغين ،ابن قدامة، مكتبة القاهرة،ط/  -
 -هـ 1405/ 02املنثور يف القواعد الفقهية، الزركشي، وزارة األوقاف الكويتية، ط -

 .م1985
 م.1985 -هـ 02/1405املنثور يف القواعد الفقهية،وزارة األوقاف الكويتية،ط -
الكويت،ط/  –املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -
 مصر. –هـ مطابع دار الصفوة  1427 - 1404ه
 جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، شيخي زاده، دار إحياء الرتاث العريب. -
 جممع الضمانات،أبو حممد غامن، دار الكتاب اإلسالمي. -
لب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، الرحيباىن،  املكتب مطا -

 م.1994 -هـ 02/1415اإلسالمي،ط
حامد صادق قنييب، دار النفائس للطباعة  -حممد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء -

 م. 1988 -هـ  1408/ 02والنشر والتوزيع،ط
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َدوَّنة وَحلِّ مَناِهُ  التَّحِصيِل ونتائ  لطائف التَّْأِويل يف َشرِح امل -
أمحد بن علّي،دار ابن  -ُمشِكالهتا،الرجراجي،اعتىن به: أبو الفضل الّدمَياطي 

 م. 2007 -هـ  01/1428حزم،ط
 م.1989-هـ1409بريوت،ط/  –منح اجلليل شرح خمتصر خليل،عليش، دار الفكر  -
بن منه  الطالب يف فقه اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه،السنيكي، احملقق: صالح  -

 م.1997 -هـ 1417/ 01بريوت،ط –حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية 
 -هـ 1412/ 03مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،احلطاب، دار الفكر،ط -

 م.1992
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية،د/ علي أمحد الندوي،دار عامل  -

 م.1999  –ه  1419املعرفة،ط/
أمحد  ، حتقيق د.املدونة من غريها من األمهاتالنوادر والزيادات على ما يف  -

 /01،طدار الغرب اإلسالمي، بريوت ،اخلطايب، األستاذ/ حممد عبد العزيز الدباغ
 .م  1999

النتف يف الفتاوى،السُّْغدي، احملقق: احملامي الدكتور صالح الدين الناهي، دار  -
 م.1984 – 1404/ 02عمان األردن / بريوت،ط -الفرقان / متسسة الرسالة 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم، احملقق: أمحد عزو عناية،دار الكتب  -
 م.2002 -هـ 1422/ 01العلمية،ط
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اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين،  -
 ماهر ياسني الفحل، متسسة غراس للنشر -الكلوذاين، احملقق: عبد اللطيف مهيم 

 م. 2004هـ /  01/1425والتوزيع،ط
الرتاث  إحياءاهلداية يف شرح بداية املبتدي، املرغيناين، احملقق: طالل يوسف، دار  -

 بريوت . -العريب 
 م.1984هـ/1404هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، الرملي، دار الفكر، بريوت،ط/  -
نع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حققه وص ،هناية املطلب يف دراية املذهب،إمام احلرمني -

 م.2007-هـ1428/ 01حممود الّديب، دار املنهاج،ط
 مواقع الكترونية

http://www.uobabylon.edu.iq 

 .املوسوعة الشاملة -
 مكتبة اإلسكندرية الشاملة. -
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 فهرس الكتاب

 رقم الصفحة العنوان
  مقدمة الكتاب
دليله، أنواعه، حتول عقد الوقف:مفهومه، :املبحث األول

 أركانهأسبابه و 
 

:تعريف حتول العقد يف اللغة واالصطالح املطلب األول
  الفقهي

 

:األلفاظ ذات الصلة بالتحول يف الفقه املطلب الثاين
 االصطالح الفقهي

 

  :دليل مشروعية حتول عقد الوقفاملطلب الثالث
  ع حتول عقود الوقف يف الفقه اإلسالمي:أنوا املطلب الرابع

  الوقف:أسباب حتول عقد املطلب اخلامس
  : شروط حتول العقد يف الفقه اإلسالمياملطلب السادس
  : أركان حتول العقداملطلب السابع
  تطبيقات حتول عقد الوقف يف الفقه اإلسالمي:املبحث الثاين
   نافذمن موقوف إىل:حتول عقد الوقف املطلب األول
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  إىل الزم جائزثاين: حتول الوقف من املطلب ال
:حتول العقد بسبب انقطاع املصرف/املوقوف املطلب الثالث

 عليهم
 

  :حتول عقد الوقف من صحيح إىل باطلاملطلب الرابع
  : حتول العقد من وقف إىل تصرف آخراملطلب اخلامس
  : حتول بدل الوقف املتلف مقام أصلهاملطلب السادس
  : حتول الوقف من متقت إىل متبداملطلب السابع
  :حتول عقد الوقف من فاسد إىل صحيحاملطلب الثامن
: حتول الزيادة يف الوقف من املوقوف عليه وقفا املطلب التاسع

 إن مل يبني طبيعتها
 

  اخلارمة
  فهرست املراجع واملصادر

  فهرست الكتاب
 

 

 


