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 تشكل المجلـس التنفيذي لمؤتمر وزراء األوقاف والشئون اإلسـالمية بتـاريخ            

م، ومقره مكة المكرمة، ويرأسه معـالي       ١٩٨٩ مايو   ١٩ الموافق   -هـ١٤٠٩ شوال   ١٤

وزير الحج واألوقاف بالمملكة العربية السعودية، ويضم في عضويته عدد من أصـحاب             

المعالي الوزراء الذين يمثلون مختلف بالد العالم اإلسالمي تمثيالً جغرافياً، ويضـم فـي              

 :  الترتيب الهجائيعضويته الدول اآلتي ذكرها حسب

 

 .المملكــة األردنيــة الهاشــمية  .  ١
 

ــيا.  ٢ ــة إندونيســـ  .جمهوريـــ
 

ــالمية .  ٣ ــتان اإلس ــة باكس  .جمهوري
 

 .جمهوريــــــة جامبيــــــا.  ٤
 

 .المملكـــة العربيـــة الســـعودية.  ٥
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 .جمهوريـــة مصـــر العربيـــة.  ٨
 

 .ةالمملكــــــة المغربيــــــ.  ٩
 

 

 تقـوم بتنفيـذ     –وتجدر اإلشارة إلى أن األمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت            

، وفـي هـذا اإلطـار       اون والتنسيق مع المجلس التنفيذي    مشروعات الدولة المنسقة بالتع   

 . يندرج مشروع إصدار كشافات أدبيات األوقاف ضمن تلك المشروعات
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 تقديم
 

 ، وداللة إلى اليقين   ،تبصرينس للم  وهادياً ، للسائلين  ونوراً ، للطالبين الحمد هللا جعل العلم مناراً    
 وعلى آله وصحبه    ، سيدنا ونبينا محمد األمين    ، وخير المرشدين  ،والصالة والسالم على إمام المرسلين    

 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،والتابعين
 :أما بعد  
السياسية  من خالل دعم القيادة       بعون اهللا وفضله   وهي تسعى  فمنذ أن تأسست األمانة العامة لألوقاف      

 لتؤتي  ؛وتفعيلها جمهور المسلمين رغبة منها في إحياء سنة الوقف       ز نشر الثقافة الوقفية بين      يعزإلى ت 
ألمانة تبذل أقصى طاقاتهـا فـي هـذا     ثمارها في تنمية المجتمعات اإلسالمية واالرتقاء بها، وظلت ا        

 ،العـالم اإلسـالمي   في   الكويت بشرف القيام بدور الدولة المنسقة لملف األوقاف          يتحظالمجال حتى   
وذلك بموجب القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية الذي             

هــ الموافـق سـبتمبر      ١٤١٧عـام   ادى األولى لل  انعقد في عمان بالمملكة األردنية الهاشمية في جم       
 فعنيت عناية تامة بغـرس      ،ومن هنا واصلت األمانة العامة لألوقاف مسيرتها نحو العطاء        م،  ١٩٩٦

 وعملت على إعداد مخزن     ، وسعت الستكمال تأصيل علومها الممتدة العناصر      ،بذور المعارف الوقفية  
  .متكامل من المرجعيات ذات العالقة

ا السياق قامت األمانة العامة لألوقاف بإعداد قائمة بالمشروعات التنفيذية لتنـسيق جهـود              وضمن هذ 
لتتقدم بها إلى مؤتمر مجلس وزراء      "  للنهوض بالوقف  اإلستراتيجيةالرؤية  "الدول اإلسالمية في إطار     

لثانية للعام   في جمادى ا   – جاكرتا   –األوقاف والشؤون اإلسالمية الذي اعتمدها بالعاصمة اإلندونيسية        
ليوجرافية ببالكشافات  ال وقد تضمنت هذه القائمة مشروع إصدار        .م١٩٩٧هـ الموافق أكتوبر    ١٤١٨

 التي تعد دليل الباحث للمؤلفات واألدبيات في مجال الوقف، مع تحديد أماكن توافرها              لألدبيات الوقفية 
 .بالمكتبات ومراكز المعلومات في الدول التي يغطيها المشروع

 ف في العالم اإلسالمي كان يمثل حلمـاً  اوق أدبيات األ  اتوضعت الدراسة األولية لمشروع كشاف    وحين  
تجمع المفاتح المعرفية وتحوي القواعـد     للعلماء والباحثين والعاملين في هذا المجال؛ إذ يتضمن رؤية          

تاده ليخوض هذا   عدته وع أعد   لكل دارس أو طالب علم قد         ومتناوالً ، لكل باحث  البيانية لتكون مشاعاً  
 بشكل يوفر الجهد وييسر السبل للوصول إلى مبتغاه من خالل المنابع األصلية التـي قـد                 ،المضمار

 .يصعب عليه استقصاؤها دون وجود مسار واضح المعالم يجمع كل أطراف المعارف الوقفية

تتوافق مع فكرهم مع طموحات العاملين باألمانة العامة لألوقاف و   لتتواكب  واتسعت مدارات هذا الحلم     
 فانتقل إلى أرض التطبيق العملي بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية الذي مد جـسور               ،الساعي للبناء 

التعاون المبنية على الرؤى المشتركة بين الطرفين ليتم توقيع مذكرة التفاهم للعمل على إنجـاز هـذا                 
 المادة الثالثة منه تنفيذ مشروع      ي حوت  م والت  ٦/٩/١٩٩٧ هـ الموافق    ٥/٥/١٤٢٨المشروع بتاريخ   

 وهو االتفاق بين األمانة العامة لألوقاف وبـين         ،ف في العالم اإلسالمي   اوقإصدار كشافات أدبيات األ   
 وقد تم تنفيذ المشروع بناء على هذا ، للبنك اإلسالمي للتنميةالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ممثالً 

 .االتفاق على مراحل متعددة كانت األمانة فيها مسؤولة عن القيام باألعمال التنفيذية للمشروع
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وقامت األمانة العامة بتشكيل اللجان العلمية في الدول ذات العالقة التي انبثق عنهـا لجـان بحثيـة                   
لصياغة شامل اإلعداد ليكون نقلة علمية رائدة في مجال         وتنفيذية ليتم إنجاز المشروع بشكل متكامل ا      

 وال ننسى أن األمانة قد عملت على إخراج هذا العمل بالشكل الالئق به من النواحي العلميـة                  ،الوقف
 .والفنية

 فال تزال الطموحات كبيرة وال      ،ولم تتوقف مساعي األمانة تجاه هذا المشروع الرائد عند هذه النقطة           
 ،معززة من قبل جهود العاملين لتحويلها إلى كيان فعلي له وزنه في إثراء الثقافة الوقفية              تزال اآلمال   

 ليتم تشكيل فريق    ، في كشاف جامع يؤطر هذا العمل الراقي       األوقافلتعمل على جمع كشافات أدبيات      
أكفاء ذوي باع طويـل وأصـحاب       اختصاصيين  عمل من داخل األمانة العامة لألوقاف بالتعاون مع         

 .جال الوقفيماليتعلق ببرة عالية فيما خ

 لكل تلـك الجهـود      مشروع الكشاف الجامع لم يكن مجرد امتداد للمشروع األصلي؛ بل كان إظهاراً            
ليوجرافي تـم   ب بشكل ب   متميزاً  ليكون إصداراً  ، البحث لدى طالبي المعرفة    لمسيرة اًصارالمبذولة واخت 

 وقد كان من ضمن أهدافه هنا مراجعة كافـة      ، حواها  لرؤوس الموضوعات التي   تصنيفه وترتيبه وفقاً  
 ليخرج  ،ما ورد في الكشافات السابقة بصورة شبه نهائية من خالل أدوات البحث والتصنيف المعتمدة             

 .بصورة أقرب إلى الشمولية والتكامل

لم تجعـل    وترجم أمنياتهم التي     ، توج مسيرة بذلهم    فريداً إن هذا اإلصدار اعتبره العاملون عليه عقداً       
ما يوفيهم حقهم من الشكر     إليهم  أن أوجه   إال   ولعلي هنا ال أملك      ، أمام إنجازه  العقبات المتعددة حاجزاً  

 وهو ليس باألمر المستغرب مـن أصـحاب الـروح    ، فلقد أثبتوا أنهم أهل للثقة الموكلة لهم   ،والتقدير
 .المعطاءة والفكر السامي والنظرة بعيدة المدى

القارئ الكريم سيقوده لمعرفة ما يمثله هذا العمل من أهمية بالغة في مجال خدمـة               إننا لنثق أن فكر      
 كما أنه سيتيح له أن يعيننا على اجتياز أي سقطات أو سهو قد ورد فيه ليزودنا بما يراه مـن                     ،الوقف

عمل  كما نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا ال.مالحظات أو مقترحات أو تعديل    
 في سبيل تأسيس قاعدة معلوماتيـة رصـينة للدارسـين والبـاحثين             – كإسهام متواضع من قبلنا      –

 وأن يجعله في مـوازين حـسنات        ، وأن يتجاوز عنا أي تقصير قد ورد فيه        ،والمهتمين بهذا المجال  
 . وأن يوفقنا ومن اطلع عليه أو استمد منه للخير والسداد،القائمين عليه

 

 

 
 امة لألوقافاألمانة الع  

 األمين العام
 

  الغفار الشريف محمد عبد. د. أ
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ودون معرفة  .الواجب توافرها في األعمال الببليوجرافية بكافة أشكالهاالهامة يعد التنظيم أحد العناصر 

المستفيد ألسلوب التنظيم المتبع في العمل الببليوجرافي الذي يستخدمه، فإنه دون شك يفقد قدراً كبيراً من 
وجرافي إلى آخر بحسب طبيعة العمل  طرق التنظيم تختلف من عمل ببليوحيث أن. االستفادة المتوقعة

 من جانب، مع حرصنا على تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة للباحثين وتوفير وباختالف نوعية مستخدميه
 فقد لزم وضع هذا التمهيد واإلسهاب فيه؛ إليضاح المنهج ؛عناء البحث غير المجدي عليهم من جانب آخر

 .مه، ليكون بمثابة المفتاح والطريق األيسر لالستخدام األمثلالمتبع في إعداد هذا الكشاف وطريقة تنظي
 

، وإلزالة أي لبس أو غموض نتيجة استخدام الرموز أيضاً على مستخدمي هذا الكشافوللمزيد من التيسير 
 : فقد ألحقنا هذه المقدمة الفنية بالتالي،والتقنينات الخاصة بترتيب عناصر البيانات الببليوجرافية فيه

 كالكتب ؛توضيحية لكل نوع من أنواع أوعية المعلومات الخاصة بالوقف التي تم تغطيتها بالكشافنماذج  .١
الخ، مما ييسر على المستخدم معرفة تتابع عناصر البيانات …والمخطوطات ومقاالت الدوريات

روري ومعانيها في التسجيلة الببليوجرافية الخاصة بكل نوع من هذه األنواع، علماً بأنه ليس من الض
؛ فقد تزيد أو تقل، وقد يكون المدخل أن تتوافر في كل تسجيلة نفس البيانات كما هو وارد في النموذج

 .الرئيسي بالمؤلف وقد يكون بالعنوان؛ كل حسب طبيعة المادة وما يتوافر عنها من بيانات
ر على القارئ تفصيلية بالرموز المستخدمة بالكشاف وقرين كل رمز معناه، ولمزيد من التيسي قائمة .٢

 . بذيل صفحات متن الكشافمختصرة فقد أدرجنا هذه القائمة 
 المكتبة التي رمزالعمل، وقرين كل فيها  المستخدمة بالمتن للداللة على المكتبات التي يتوفر بالرموزقائمة  .٣

 .  أمكن ذلكىمتالرمز تحت الدولة التابعة لها، مع تحديد المدينة التي تتوافر فيها المكتبة يدل عليها هذا 

א א
א: א

 في "كشافات أدبيات األوقاف"يعد هذا العمل كشافاً تراكمياً لمجموعة الكشافات السابق نشرها ضمن سلسلة  
 :ها مجموعة من المؤسسات على النحو التاليت، والتي قام بجمع وترجمة ماد٢٠٠٣ و ١٩٩٩الفترة ما بين 

 

 :األردن وفلسطين 
 

 .وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، المملكة األردنية الهاشمية

ــران  :إيــــ
 

 .مؤسسة إيران واإلسالم للدراسات الثقافية، إيران

 :تركيــــــا
 

 .مركز مرمرة للدراسات واألبحاث العلمية، إستانبول، جمهورية تركيا

 :الســـــعودية
 

وقاف والدعوة واإلرشاد، وكالة الـوزارة لشـؤون األوقـاف،          وزارة الشؤون اإلسالمية واأل   
 .المملكة العربية السعودية

 :الكويـــــت
 

 .إدارة المعلومات والتوثيق باألمانة العامة لألوقاف، دولة الكويت

ــر  :مصــــ
 

فريق من الباحثين، تحت إشراف إدارة الدراسات والعالقات الخارجية باألمانة العامة لألوقاف، 
 .تدولة الكوي

ــرب  :المغـــ
 

 .جمعية الثقافة اإلسالمية، تطوان، المملكة المغربية

 :الهنـــــــد
 

 .معهد الدراسات الموضوعية، نيودلهي، جمهورية الهند
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض المواد قد تم استبعادها للشك في مدى صحتها أو لعدم استيفاءها الحد األدنى 
 كما كان لفريق اإلعداد بعض التصرف في .تفتقد هذه المواد ألماكن تواجدهامن العناصر المطلوبة، وخاصة عندما 

ترجمة بعض البيانات والتعبير عنها بكلمات عربية أقرب للمعنى المقصود، فهناك عديد من البيانات أعيدت 
عدم التطابق، صياغتها في ضوء البيانات الموجودة بالكشافات السابقة، وذلك في حال تطابق الطبعات، أما في حالة 

 أما معظم المادة فقد تم اعتماده بالشكل الذي وردنا ،فتمت إعادة الصياغة والتعديالت أحياناً بصورة أقل وبحذر شديد
وتجدر اإلشارة هنا أيضاً إلى أن األخطاء . من جامع المادة، باعتبار أن مدى صحة هذه البيانات هي مسئوليته

كل من  كانت كثيرة للغاية، وقد أمكن تداركها في معظم األحوال بالنسبة للجمعلبعض القائمين على عملية ا الطباعية
فقد كانت فرصة واألوردية والفارسية لسهولة اكتشافها، أما المواد باللغة التركية والعثمانية واإلنجليزية غة العربية الل

 بها، إلمامنا لعدم ن، وذلك بالطبعفي بعض األحيان ومعدومة في معظم األحياأقل فيها اكتشاف األخطاء المطبعية 
 .تم تعديل ما أمكن تعديله منهافقد  برغم ذلكو

 في العديد من البيانات لنفس العمل؛ مما دارات السابقة معاً، وجود تضارٍبفقد تبين عند جمع مادة اإلصكذلك 
 وذلك في حال – كة اإلنترنت كاالعتماد على شب–تطلب من فريق اإلعداد تدقيق هذه البيانات بكافة السبل المتاحة 

، حيث يتم االعتماد عليها بشكل كانت هذه األعمال غير متوافرة بمكتبة علوم الوقف التابعة لألمانة العامة لألوقاف
 .أساسي في تدقيق البيانات طالما كانت األعمال متاحة بها

  منهاتالتي جمعالفعلية لمصادر  ام تكن عناوينأن بعض العناوين كانت من صياغة الجامع، ولأيضاً كما لوحظ 
  . إشارة لعدم التأكد من صيغة العنوان [ ]العناوين بين معقوفتينتلك  – في مثل هذه الحالة -، وقد وضعناالمادة

 

  التغطية الموضوعية  )١(
كل ما يتصل بموضوع الوقف واألوقاف سواء كان من الناحية الفقهية أو االقتصـادية أو                :المستهدف 

 إلى غير ذلك من أوجه المعالجة الخاصـة         ،ماعية، وسواء كان وقفاً إسالمياً أو غيره      االجت
 .بالموضوع

 

 .األدبيات التي تمت تغطيتها تشمل الموضوعات المستهدفة :مـا تحقق 

  المكانيةالتغطية   )٢(
يمكـن اسـتخدامها    ، و الدول التسعة المسـتهدفة   رة في مكتبات    افتغطية األدبيات الوقفية المتو    :المستهدف 

 .أو خارجهاهذه الدول  سواء كان مكان إنتاج هذه األدبيات أو األعمال داخل ؛والرجوع إليها

 ٢٧٣األدبيات التي تمت تغطيتها تتنوع أماكن إنتاجها بين المحلية واإلقليمية، وتتوافر في  :مـا تحقق 
الجامعية والمكتبات  تتنوع بين المكتبات المتخصصة والمكتبات ،مكتبة ومركز معلومات

 .  مدينة ومحافظة٦٩العامة والقومية، موزعة على 

  الزمنيةالتغطية   )٣(
دون التقيد بأي مدى زمني أو تاريخي إلنتاجهـا أو           تغطية جميع األدبيات قدر المستطاع     :المستهدف 

 .نشرها

 السابقة التي تغطي  الفرديةعلى مجموعة من اإلصداراتالتراكمي يعتمد هذا اإلصدار  :مـا تحقق 
 والتي اختلف توقيت جمع البيانات في كل منها عن اآلخر؛ فقد ،كل منها دولة من الدول
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، وكل من األردن وفلسطين ١٩٩٨تم جمع البيانات المدرجة بكشاف إيران حتى عام 
، وتركيا حتى ٢٠٠٠ ومصر حتى منتصف عام ١٩٩٩والسعودية والمغرب حتى عام 

، أما الكويت فقد تم جمع بيانات األدبيات ٢٠٠١ند حتى بداية عام  واله٢٠٠٠نهاية عام 
، إال أنه قد تم استكمالها لتغطي الفترة ١٩٩٩المدرجة بالكشاف الصادر سابقاً حتى عام 

 .ال تنتمي لفترة محددة في مجملهافاألدبيات المحصورة أما  .٢٠٠٥حتى عام 

 التغطية الشكلية  )٤(
أوعية المعلومات المتاحة التي تغطي الموضوع وما يتعلق به دون التركيز           جميع أشكال    :المستهدف 

األصـلية  (الوثـائق الرسـمية للوقـف       " وال يستثنى من التغطية سـوى        .على أي منها  
وذلك الختالف طبيعة هذه الوثائق عن " كالحجج أو الصكوك وما في حكمها  ) والمستنسخة

 .ف أوالبحث والدراسةاألدبيات المستهدفة والتي تأخذ طابع التألي

 بعد حصر جميع البيانات المتاحة وجدنا أنها قد تنوعت بين الكتاب ومقالة الدورية  :مـا تحقق 
واألبحاث والدراسات   الخ،…امعية وأعمال الندوات والمؤتمراتوالمخطوط والرسالة الج

تصر التغطية ولم تق .باإلضافة إلى المقاالت المتاحة على شبكة اإلنترنتغير المنشورة، 
 كما قمنا ، الخ…ل شملت حواشيها وهوامشها وذيولهاهنا على متون األعمال فحسب، ب

توفرت بياناتها، وذلك حتى نيسر على المستفيد  بتغطية الطبعات المختلفة من العمل كلما
 . سواها طلبه إذا ما كان بحثه يستلزم الوصول إلى طبعة بعينها دون

 التغطية اللغوية  )٥(
 .جميع اللغات المكتوب بها موضوع الوقف :مستهدف ال

واإلنجليزيـة واألورديـة    اللغة العربيـة     سبع لغات؛ هي  البيانات التي تم جمعها تغطى       :مـا تحقق 
 .والتركية والعثمانية والفارسية والفرنسية

א: א א
 بشكل عام، مع     أميركية –يوجرافي هي قواعد الفهرسة األنجلو      القواعد المتبعة في إعداد المداخل والوصف الببل      

بعض التعديالت التي تتناسب وطبيعة اإلصدارات الببليوجرافية من جانب، وطبيعـة المسـتفيدين والمسـتخدمين               
للكشاف من جانب آخر، ولعل من أبرز هذه التعديالت ترجمة البيانات الببليوجرافية لألدبيات األجنبية إلـى اللغـة                

 تطبيق مبدأ قلب أسماء المؤلفين غير العرب، وإبقاء         وقد تم  .العربية لما لهذا اإلجراء من فوائد للباحثين المستهدفين       
 تحقيقها من كتب التراجم كاألعالم ومعجـم        التراثية فتم أسماء العرب المحدثين على وضعها الطبيعي، أما األسماء         

يكون المدخل بالجزء األشهر من االسم، وتجدر اإلشارة هنا إلى          ا  المؤلفين لتثبيت صيغة موحدة لكل اسم، وعادة م       
أن بعض األسماء التي وردت ضمن المادة لم تتوفر في المراجع المعتمدة، مما اضطرنا الستخدام صيغة االسم كما                  

ـ     مك. وردت من الجامع بدالًً من استبعاد المادة، رغبة منا في اإلفادة قدر اإلمكان             در المسـتطاع   ا أننا قد اجتهدنا ق
 االسم الواحد لنفس    شكل، رغم التباين الكبير في البيانات الواردة إلينا بين           والفارسية والهندية  لضبط األسماء التركية  

 . الشخص، وقد عملنا فيها بمبدأ قلب األسماء كباقي األسماء األجنبية، حتى وإن كان اإلسم عربياً
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بما في ذلك  - كما ذكرنا –ترجمة بياناتها الببليوجرافية إلى اللغة العربية  تم ؛بالنسبة لألدبيات بغير اللغة العربية
 حتـى   ، حيث يوضع كعنوان مواز ضمن البيانات الببليوجرافية       ؛العنوان، مع المحافظة على العنوان األصلي للعمل      

ن استرجاع العمل بعنوانه  ويمك.١العثمانيةباللغة األوردية أو  مثل بعض الحاالت في العناوين ؛وإن تطابق العنوانين
كشاف العنوان حسـب شـكل    "و" كشاف العنوان "كل من   بالعنوان المترجم إلى العربية في      استعراضه  األصلي، أو   

 .للغة األصلية للعمل بين معقوفات بذكر اينوقد تم تمييز العناوين المترجمة إلى العربية في الكشافهذا  ."العمل
كالفصول واألبواب وما شابه؛ فإنه يـتم  عالجة مواضع معينة من عمل أشمل؛   وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه عند م      

ثخينـة، أو   " في"ذكر البيانات الببليوجرافية لهذا الموضع، تتلوها البيانات الببليوجرافية للعمل األشمل مسبوقة بكلمة             
" Dans" و الفرنسـية تصـبح       "In" فإذا كان العنوان باللغة اإلنجليزية فتصـبح         ؛مقابالتها في حالة اللغات األخرى    

للمرادف المناسـب، خاصـة وأن      وهكذا، إال أنه في حالة اللغات األوردية والتركية والعثمانية لم نستطع الوصول             
بعض اللغات مثل التركية ال يوجد فيها مثل هذه األداة، ويتم التعبير عن هذا المفهوم بتركيب لغوي معين يختلـف                    

مع كل من العناوين األوردية     " في"لذلك فقد استخدمنا كلمة     . الخ...ية واإلنجليزية   عن األسلوب المستخدم في العرب    
 يوقد استخدم هذا األسلوب في كل من متن الكشـاف وكشـاف           . مع العناوين التركية  " In"والعثمانية، كما استخدمنا    

ل أشمل كانت في كثير      كذلك فإن المواضع التي تشتمل على موضوع الوقف ضمن أعما          . أيضاً  بنوعيهما العناوين
، لذلك   باب أو فصل أو وحدة ببليوجرافية ذات عنوان محدد داخل العمل أو المصنف األشمل              يمثلهامن األحيان ال    

 بين معقوفتين مع ذكرهفإن معالجة مثل هذه الحاالت كان يتطلب صياغة عنوان من جانب المفهرسين لهذا الموضع 
 ].الوقف: [ع من العناوين في الكشاف، وخاصة عنوانوهذا ما يفسر كثرة وجود هذا النو]  [

 

א: מ

  . المتن والكشافات الملحقة:يتكون الكشاف من جزئين أساسيين هما
 

  ـنـــــــلمت؟] ١[
تحت شبكة من رؤوس الموضـوعات      )  تسجيلة ١٣٩١١(والتي بلغت     وفيه تم ترتيب التسجيالت الببليوجرافية    

 عند البدء في هذا     دت من األعمال ذاتها، وذلك لعدم توفر مكنز متخصص في الوقف والعلوم المتصلة به             التي استم 
كان سيساعدنا على ترتيب المتن في ضوء التصنيف الذي يقننه المكنز من جانب، كما كان                ، األمر الذي  ٢المشروع

 من موضوعات في هذا الفرع المتخصص من        سيساعدنا على اختيار الواصفات المناسبة والدقيقة للتعبير عما لدينا        
وفي ظل غياب مثل هذا المكنز لم يكن أمامنا سوى االجتهاد فـي إيجـاد رؤوس                . فروع المعرفة من جانب آخر    

الموضوعات المناسبة، ومحاولة صياغتها بالشكل العلمي السليم والدقيق والمعبر عن الموضوعات التي تغطيها، مع 
 .والمستشارين المتخصصين في هذا المجال لتقنين هذه الرؤوساالستعانة ببعض الباحثين 

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المنهجية التي اتبعناها قد واجهتنا بكثير من الصعوبات في صياغة المصـطلحات                 

وجـدنا أنـه مـن الشـائع        الذي  ) أوقاف(ومصطلح  ) وقف(مصطلح  :  ومن ذلك على سبيل المثال     ،الموضوعية

                                                           
 دو داأيب ترمجة سنن : احملمودياهلد= ترمجة سنن أيب داود :  احملموداهلدي: مثال 1
 .كأحد مشروعات الدولة املنسقة للعمل الوقفي بني الدول اإلسالمية" مكرت علوم الوقف" الحقاً األمانة العامة لألوقافأصدرت  2
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مما اضطرنا لوضع تقنين الستخدام كل منهما، وذلك بتحديد مفهوم كل مصطلح وأحـوال              دفين،  استعمالهما كمترا 

  :؛ وذلك على النحو التالياستخدامه

- ّالوقف"رنا عنه بمصطلح كل ما يتعلق بالعلم النظري عب " 

 "األوقاف"عنها بمصطلح رنا عبّ) الموقوفات(كل ما يتعلق بالوقفيات ذاتها  -

عنهـا  رنـا   عبّيات أشخاص بعينهم سواء كان للشخص وقفية واحدة أو أكثر فقـد             وكل ما يتعلق بوقف    -

  . فالنفبمصطلح أوقا

 أوقاف النبي  : مثل 

 أوقاف السلطان األشرف شعبان 

 .عنه باسم الوقف بشكل مقننرنا عبّبوقف له اسم محدد كل ما يتعلق  -

 صكيةوقف الخا :  مثل

 وقف الدشيشة الكبرى
 

لتوجيه المستفيد من رأس موضوع غيـر       " انظر" إحالة   :كة من اإلحاالت في متن الكشاف هي      وقد استعملنا شب  

لتوجيه المستفيد من رأس موضوع مستخدم إلى رأس،        " نظر أيضاً ا"مستخدم إلى رأس موضوع مستخـدم، وإحالة       

لمستفيد مـن   أو رؤوس موضوعات أخرى مستخدمة أيضاً ولها عالقة برأس الموضوع األول، وذلك حتى يتمكن ا              

 .الوصول إلى بغيته أياً كان المصطلح أو التعبير الذي يبحث عنه
 

وقمنا بترتيب رؤوس الموضوعات هجائياً، ومن ثم تم ترتيب التسجيالت الببليوجرافية تحت كل رأس موضوع               

ه هجائياً بالعنوان، تم ترتيب أعمالي – وعادة ما يكون لمؤلف العمل –هجائياً بمدخل التسجيلة، فإذا ما تطابق المدخل 

 إذا ما كانت من نفس شكل العمل، أما فـي حالـة             وضع الطبعة األحدث قبل الطبعة األقدم     توإذا ما تطابق العنوان     

، كذلك فإن المخطوط    )المواضع(اختالف شكل العمل، فيتم الترتيب وفق الشكل؛ فتأتي األعمال الكاملة قبل األجزاء             

 . الدورية، وهكذايسبق المطبوع، والكتاب يسبق مقال

 فـي ر عن أماكن تواجد هذا العمـل        ليعبّ(*) وقد ُألحقت كل تسجيلة ببليوجرافية برمز مسبوق بعالمة النجمة          

-٨ص: بصدر الكشاف " قائمة رموز المكتبات ومراكز المعلومات    "وباالطالع على   معلومات،  المكتبات ومراكز   ال

والجدير بالذكر هنـا أن     . كتبات والمدينة والدولة التي تقع فيها     الم/ يمكن للمستخدم أن يتعرف على اسم المكتبة       ١٦

المقاالت المتاحة على شبكة اإلنترنت والتي تم تغطيتها بهذا الكشاف قد تم تحديد أماكن توافرها بمكتبـة                 مجموعة  

 تحـتفظ   لمكتبـة ارغم توافرها للجميع من خالل الشبكة بالطبع، إال أن           العامة لألوقاف    علوم الوقف التابعة لألمانة   

بنسخة مطبوعة من هذه المقاالت تحسباً لزوالها من الشبكة؛ كما يحدث في كثير من األحوال، وهذا ما دعانا لوضع 

 وتجدر اإلشارة هنا أيضاً إلى أن عملية تحديد أماكن توافر العمل            .رمز مكتبة علوم الوقف كمكان لتوافر هذه المادة       

، ولكن  بنسبة كبيرة محدد يمكن للمستفيد أن يضمن تواجد العمل المراد فيههي مجرد وسيلة لتسهيل الوصول لمكان    

 ؛ذلك ال يعني بالضرورة اقتصار تواجد العمل باألماكن المحددة من خالل الرمز المشار إليه، وذلك ألسباب كثيرة                

منها ما يتعلق بعمليات     بين مختلف الدول، و    طبيعة القائمين على هذه العملية    منها ما يتعلق بعملية الجمع واختالف       



 - ح -  

 بصحة هذا العنصر صحة    فإنه ال يمكن التسليم      ؛االقتناء في المكتبات نفسها، إلى غير ذلك من المتغيرات، وعلى هذا          

وضع في االعتبار أنه مجرد وسيلة مساعدة، وأن أي عمل متوفر بالكشاف، قد يوجد بأي مكتبة                مطلقة، بل يجب ال   

 .من المكتبات المغطاة، أو حتى غير المغطاة دون وجود الرمز الذي يعبر عن تواجد هذا العمل بهذه المكتبة أو تلك

 الملحقةوالكشافات الكشاف ربط بين متن وقد سجلنا أمام كل تسجيلة ببليوجرافية رقمها المسلسل ليكون أداة الهذا 

  .) العنوان حسب شكل العمل– العنوان –المؤلف : (المختلفة

وقد يالحظ المستخدم للقائمة أن هناك بعض رؤوس موضوعات قد وردت بالمتن دون وجود تسجيالت       
وجود حاجة لذكر    تحتها؛ والسبب في ذلك يرجع لوجود التسجيالت تحت تفريعات هذا الرأس، مع              ببليوجرافية

  – ذكر رأس الموضوع     ، مما استدعى  "نظر أيضاً ا"ل إحالة   رؤوس الموضوعات المرتبطة بهذا الرأس من خال      
 :مثال .حتى يمكن إضافة اإلحالة إليه –دون تفريعاته 

 

 

 

 

 

خطـوط  إلى أن المنهج المتبع لمعالجة المخطوطات هو معالجة كل نسخة من نسخ الم            أيضاًَ  وتجدر اإلشارة هنا    

تميزها عن الباقي سواء من ناحية تاريخ النسـخ أو           الواحد معالجة مستقلة، باعتبارها وحدة مستقلة لها هويتها التي        

 مـن نسـخ     وفرة كبيـرة  قد وجدنا   تركيا  كشاف  حالة المخطوطات الخاصة ب    إال أننا في     ،الخ... الناسخ أو الحجم    

 سلبية من حيث تضخم المـادة وإرهـاق         راًفسيكون لذلك آثا  المخطوط الواحد، وإذا ما عالجنا كل نسخة على حده          

المستفيد، وعليه فقد عالجنا جميع نسخ المخطوط الواحد في نفس التسجيلة، مما تطلب اختالف شكل المعالجة عـن                  

 فقد تم تجميع بيانات النسـخ كلهـا فـي حقـل             ، وعليه الشكل المألوف في معالجة النسخة الواحدة من المخطوط       

  :على النحو التاليالمالحظات 
 
 

  محمد حمدي يزار،الماليلي

النسـخ  _ .يزار المـاليلي    محمد حمدي   / وقاف  احكام  اخالف في   رشاد اال ا= أحكام األوقاف   في  إرشاد األخالف   

 ، ورقـة  ٢٨  ،]ت. د[ ؛ رئاسة الشؤون الدينيـة       ٦٩٤  برقم ،مخطوط_ . ورقة   ١٩٤،  ]ت. د[السليمانية  : المتوفرة

 .٢٨، ٢٠تر*_ .خ _ .باللغة العثمانية _  .١٢٧٤٠برقم 

 

 أو  "مواضـع مـن تصـانيف     "كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض التسجيالت التي تغطي أجزاء من أعمال             

 بتزويدنا بها دون ذكر موقع هذا الجزء من العمل الكلي،           ين للمادة  الجامع  بعض قد قام " مقاالت الدوريات "

لك بعض األعمال لم يتم تزويدنا ببيان المسئولية الخاص بهـا           كذ،  الخ ...والصفحاتوالعدد  كذكر المجلد   

كـان   لها، وغير ذلك من نواقص البيانات، وعلى ذلك فقد           ةبالشكل الوارد على مصادر البيانات األساسي     

 الوقتوقف  
اعي              الوقفالتجارب   انظر أيضًا ل االجتم الوقف والخدم،  ية، ثقافة الوقف، وقف المنافع، الوقف والتطوع، الوقف والتكاف

 .االجتماعية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني

  الكويت–الوقت ف وق 
 .داهي الفضلي 

 ...األمانة: الكويت_ .داهي الفضلي /جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت
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توحيد أسلوب المعالجة من حيث اكتمـال البيانـات         ل إعطاء األولوية    األول يتمثل في  : خيارينأمامنا أحد   

أكبـر قـدر    إدراجا يتطلب استبعاد الكثير من األعمال، والثاني إعطاء األولوية ألهمية          مم ؛وضبطها الخ 

بشرط استيفاء الحد األدنى  (ناتاولو لم تكتمل البي ؛والمهتمين  لصالح الباحثين بالكشافممكن من األدبيات

من هـذه   ما أمكن   وتم تضمين   وقد تم ترجيح األخذ بالمبدأ الثاني،        ؛)منها وعدم التشكك في مدى صحتها     

الندوات التركية التي لم يكن من الحكمة أبدا استبعادها رغم عدم اكتمال بياناتهـا، ألهميتهـا                األدبيات؛ ك 

 .فردها في الموضوعات التي عالجتهاوت

وعلى غير ما كان معموالً به في اإلصدارات الفردية السابقة من ذكر لتبصرة المحتويات ضمن البيانات                

هميتها المتمثلة في إعطاء صورة أكثرة دقة عن محتويات العمل؛ فقد تـم اسـتبعاد هـذه                 الببليجرافية أل 

 بمتن الكشـاف    ١٢١٠٩تسجيلة رقم   : نظرا(التبصرات من اإلصدار الورقي ولم تذكر فيه إال للضرورة          

يـاً  وقد تم هذا االستبعاد من هذا اإلصدار تالف       . أو في حالة المخطوطات؛ وذلك لطبيعتها الخاصة      ) كمثال

 هذا  للتضخم الفائق الذي يؤثر سلباً على االستخدام، خاصة وأنه مع ذلك االستبعاد قد تجاوز عدد صفحات               

إال أنه قد تم اإلبقاء على هذا النوع الهام من التبصـرات فـي اإلصـدار                .  صفحة ١٤٥٠ الـ   اإلصدار

 . من اإلمكانات البحثية أيضاً بمزيد– نتيجة لطبيعته اإللكترونية –اإللكتروني من الكشاف، والذي يتميز 

  لملحقة؟ لكشـافــات؟ ]٢[ 
 :على النحو التالي ، وذلكقائمةباإلضافة إلى تم تزويد العمل بثالثة كشافات 

ولية الفكريـة، سـواء كـانوا       ؤ وهو كشاف يشتمل على جميع مداخل أصحاب المس        : كشاف المؤلف  -أ  

 كما يشتمل هذا الكشاف     . أشخاصاً أو هيئات   لخ، وسواء كانوا  إ …مؤلفين أو مترجمين أو محققين      

 وقـد   .الـخ " ...]قوانين الوقـف  [الكويت  "و  " بنجابية. القرآن الكريم   : "على العناوين المقننة؛ مثل   

تـوفير  ، وذلـك بـدواعي      متن الكشاف حذفت في هذا الكشاف تواريخ الميالد والوفاة المذكورة ب        

للمستخدم نتيجة تقارب أرقـام التـواريخ       ري  بص تشويش لحدوث أي    المساحة من جانب، وتالفياً   

 . من جانب آخرواألرقام التي تربط الكشاف بالتسجيالت

 مرتبة ترتيباً هجائيـاً، وقـد       ، ويشتمل على جميع عناوين األدبيات التي تم تغطيتها        : كشاف العنوان  –ب  

العثمانيـة  ورديـة ثـم      الفارسية ثـم األ    اتباللغذكرنا العناوين العربية أوالً ثم ألحقناها بالعناوين        

  . التركيةأخيراً اللغة وفاإلنجليزية فالفرنسية 

) وما شابه (بالذكر هنا، أن هذا الكاشف قد تم تضمينه عناوين المقاالت وعناوين الفصول             والجدير  

؛ بحيث يمكن للباحث استخدام  browsingوكذلك العناوين المترجمة؛ وذلك ألغراض االستعراض 

لغرض، باإلضافة إلى االستخدام المعتاد لكشاف العنوان المتمثل في البحث عن           الكشاف لذلك ا  هذا  

 .عناوين محددة؛ وذلك لما لعملية االستعراض هذه من أهمية بالنسبة لكثير من الباحثين

 االكتفاء بذكر هذه  مع  ألرقامها؛  يشتمل هذا الكشاف على عناوين السالسل أيضاً، ولكن دون تحديد           و

أو شـبه    ( تم تمميز العناوين المتطابقة    كما .يانات الببليوجرافية داخل متن الكشاف    األرقام ضمن الب  
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 في نهاية بيانات العنـوان،      } {  بين قوسين   ألكثر من مؤلف بذكر مدخل مؤلف كل منها        )المتطابقة

ـ  حاليوف . في حالة التطابق التام مؤلفيهاالعناوين طبقاً لمداخلهذه   ترتيب   مع  أحـد هـذه   ت كان

سـوى   عملية التمميز هذه   يستثنى من  وال   .أتي في نهاية الترتيب   ت ا فإنه ؛ المؤلف ةوين مجهول العنا

 مثـل عنـاوين النـدوات    ؛ على عنـاوين مفـردة لمـؤلفين مختلفـين    المشتملةالعناوين الجامعة   

 .الخ...والمؤتمرات

  :أمثلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ات كشاف العنوان، إال أنها لم ترتب ترتيباً       ويشتمل على نفس مفرد    : كشاف العنوان حسب شكل العمل     –ج  

، بل تم ترتيب كل مجموعة من العناوين هجائياً تحت اسم شكل العمل الذي تنتمي إليه مطلقاًهجائياً 

 أعمـال   - مقاالت الدوريات  - الرسائل الجامعية    - الكتب   -المخطوطات  :  وهى ؛هذه المجموعة 

 المقـاالت   –ير المنشورة واألعمال محدودة النشر       األبحاث والدراسات غ   –الندوات والمؤتمرات   

كما أن العناوين المذكورة تحـت مجموعـة   .  مواضع من تصانيف   - المستمدة من شبكة اإلنترنت   

مواضع من كتب، ومواضـع مـن       : قد تم تقسيمها أيضاً حسب شكلها إلى       "مواضع من تصانيف  "

مواضـع مـن    " و   "سائل الجامعية الر"أما   . الخ …رسائل جامعية، ومواضع من ندوات ومؤتمرات     
 فقد ميزنا المنشور منها بكلمة      - حصر المنشور وغير المنشور منها    بقمنا   والتي   – "رسائل جامعية 

 .طبيعة كل منهماالختالف  ]منشورة[

 }بكر أوغلو{أحكام األوقاف 

 }حسني أفندي{أحكام األوقاف 

  }الناصحي{أحكام األوقاف 

 }دون مؤلف{أحكام األوقاف 

 }بوالق{] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣  األسبوع الثاني لألوقاف،في(األوقاف 

 }غودان{] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣ األسبوع الثاني لألوقاف، في(األوقاف 

 }القايتي{] رسالة في األراضي الوقفية[

 }دون مؤلف{] رسالة في األراضي الوقفية[

 }ابن زنجوية{ األموال كتاب

 }أبو عبيد{ األموال كتاب

 }محمد كامل مرسي{األموال 

 }أبو عبيد{] باللغة األوردية[ األموال كتاب

 ديسمبر  ٨-٦ أسبوع الوقف الحادي عشر،      في(مساعي المحافظة على وجود الوقف الثقافي وموارده المالية         

 } يورداقول{] باللغة التركية) [١٩٩٣

 أسـبوع   في(القبرصية التركية   مساعي المحافظة على وجود الوقف الثقافي وموارده المالية في الجمهورية           

 } أكار{] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الوقف الحادي عشر، 



 - ك -  

 على كافة عناوين الدوريات التي تم تكشيف مقاالتهـا فـي هـذا              شتملت و :قائمة الدوريات المكشفة   – د

ياً تحت حروفها بصرف النظر عن لغتها؛ أي أن العناوين العربية واألورديـة             الكشاف مرتبة هجائ  

و العنـاوين اإلنجليزيـة والتركيـة       ) ي-أ(والعثمانية والفارسية قد رتبت تحت الحروف العربية        

، ولمزيد من تحديد هوية الدورية؛ فقد أضيف لعنوانهـا          (A-Z)والفرنسية تحت الحروف الالتينية     

 . وذلك في حالة التأكد من مكان الصدور ؛ كمعلومة إضافية- ن معقوفتينبي –مكان صدورها 

א:א א
 وفي هذه الطريقة يكون     ،"كلمة كلمة "األسلوب المتبع في الترتيب بصفة عامة هو الترتيب الهجائي بطريقة           

وف داخل هذه الكلمة، فإذا ما اتفقـت الكلمـة      الترتيب بين الكلمات األولى في المداخل مع مراعاة ترتيب الحر         
  …األولى انتقلنا إلى الكلمة الثانية، وهكذا 

تسـبق  " االتجـاه "وعلى ذلك فـإن  " Nothing before somethingالخالي أوالً "وفي هذه الطريقة التزمنا بمبدأ 
 : مع مراعاة القواعد التالية ،"محمدي"تسبق " محمد"  و"االتجاهات"

 " أ"تسبق حرف األلف " ء"فردة الهمزة الم 
 .، والمكتوبة على ياء تحتسب ياًء تحتسب واواًف تحتسب ألفاً والمكتوبة على واٍوالهمزة المكتوبة على أل 
 " ا ا " تحتسب وكأنها ألف متبوعة بألف أخرى " آ"األلف الممدودة  
 .مة مهما كان موقع هذه الكلمةالتعريف في الترتيب الهجائي إذا ما جاءت في بداية أي كل" ال"ال تحتسب  
" بـن "أمـا   . علمـين موصـوفين   إذا جاءت بين اسمين     في الترتيب الهجائي    " ابن / بن"ال تحتسب كلمة     

" بنعبـد "و  " بنسـعيد " مثـل    - كما هو الحال في األسماء المستخدمة في شمال أفريقيا         -صقة باالسم   تالمل
 في  فتحتسب" أحمد ولد النيني  : "مثل" ولد"كلمة   فإن   ، كذلك باعتبارها جزء من االسم   في الترتتيب   فتحتسب  

 .الترتيب أيضاً
 جمال الدين وشمس الهدى وحبيب اهللا وفريد الحق ومجاهد اإلسالم وخليل الرحمن      :مثل(األسماء المركبة    

إال إذا كانت مـن     ) ال(ترتب كلمة كلمة، وال تحتسب أداة التعريف         )الخ...ورضوان الحق وهالل الرأي   
، كما أن األسماء المركبـة التـي        "عبد الرحمن "ثم  " اهللا عبد" ثم" األحد عبد"لمة، وعلى ذلك يأتي     أصل الك 

 "صـالح " وعلى ذلك فـإن  ؛المركباالسم تتحد في مقطعها األول مع اسم بسيط، فإن االسم البسيط يسبق     
 جالل الـدين  ق   السيوطي يسب  الجالل"و  "  أحمد حسن الدين " يسبق   " يوكسال حسن" و   "صالح الدين "يسبق  
 محمد يسـبق    سلطان و رضوان الحق  مختار يسبق    رضوان و عزيز الرحمن  زاده يسبق    عزيز و   المحلي

 هـالل  و   المهدي لدين اهللا   الوزاني يسبق    المهدي و ظهير النبي ، نصرت يسبق    ظهير و   سلطان العلماء 
 .هالل الرأيمصيلحي يسبق 

 فقـد   - والهنديـة     مثل التركية  ؛سماء غير العربية   خاصة في األ   -اً  وفي حالة الشك في كون االسم مركب      
  ."، محمدنظام زاده"و" ، فاضلإشق أوزلو"و " ، ناظليإرن أوغلو" مثل ؛اعتبر االسم غير مركب

تحتسب حروف الجر والعطف وأدوات االستفهام والنداء في الترتيب الهجائي أياً كان موقعها من الجملة،                
 تسبق أي كلمة تبدأ بحرف الواو، وعلـى         - مثالً   -" واو العطف " أن   كما أنها تحتسب ككلمة مفردة، أي     

 ".وقف وسائل"تسبق " الوقف والوصية"ذلك فإن 
 "هـ"تحتسب هاء " ـة"التاء المربوطة  



 - ل -  

، وترتب فيمـا    ، بما في ذلك األرقام الرومانية     ترتب األرقام في بداية الترتيب الهجائي قبل حرف الهمزة         
 ٩جامعة  " و   "١٣قانون الوقف رقم    "يسبق  " ٨قانون الوقف رقم    " وعلى ذلك فإن     .بينها تصاعدياً باألرقام  

 ".األردنيةالجامعة " تسبق "سبتمبر

 .لخ تبقى رسماً وال تحتسب حكماًإ …( : )والشارحة ) ، ( عالمات الترقيم كالفاصلة  

ترتيب تحت حـرف    تأتي في ال  " لخضر"؛ وعلى ذلك فإن     نطقالرسم وليس   الحسب  أو االسم   الكلمة  ترتب   

 ليس هناك أي اعتبار للشدة،    كذلك ف . التعريف" ال"بعد حذف   " أخضر"باعتبارها  " أ"وليس تحت حرف    " ل"

 .طالما كان الترتيب طبقاً للرسم وليس النطق

في بداية العنوان فإنها ال تحتسب في الترتيب الهجائي إال إذا           " فصل"أو  " باب"أو  " كتاب"عندما تأتي كلمة     

اً أساسياً من العنوان وحذفها يغير المعنى، ولتمييز هذه الكلمات الزائدة والتي تـأتي فـي أول                 كانت جزء 

– باب - كتاب: بخط مائل وتحتها خط متعرج على هذا النحو        فقد كُتبت العنوان وال تحتسب في الترتيب      

أتي في" وقفباب ذكر فيه ال    "ولكنأتي في حرف الصاد،     ي" صح وقف مملوك   باب "وعلى ذلك فإن     ؛فصل

 متن اإلرشاد في فقـه مـذهب اإلمـام         ": فتحتسب في كافة األحوال؛ مثل    " متن" أما كلمة    .في حرف الباء  

 ".أ"وليس " م"تأتي تحت حرف وعلى ذلك " الشافعي

 :بالنسبة لكشاف العنوان، هناك بعض االعتبارات الخاصة وهي 
" Proper title" ن نفسه أو العنـوان الرئيسـي  ترتيب العناوين المختلفة التي تبدأ بنفس الكلمات بالعنوا 

بحيث يأتي العنوان الرئيسي األقصر قبل األطول بصرف النظر عن العنـاوين األخـرى كـالعنوان                
 :الفرعي أو البديل الذي يتبع العنوان األقصر، والمثال التالي يوضح ذلك

 

 

  وظيفته االجتماعية  : الوقف    ]١[ 

   الوقف األهلي   ]٢[ 
 

     عنوان فرعي  العنوان نفسه 
 

 .لخ تبقى رسماً وال تحتسب حكماًإ … التعظيم والصالة على النبي والترضي عبارات 
 

بالنسبة لترتيب رؤوس الموضوعات فإن القاعدة األساسية هي الترتيب الهجائي، ولكـن توجـد بعـض                 

 : القواعد الخاصة وهى كالتالي
ليه الرأس المتفق معه والمتبوع بتقسيم، يليهما الرأس المركب، ثم          يأتي رأس الموضوع البسيط أوالً، ي      

 :الرأس المركب المتفق معه والمتبوع بتقسيم، مثال

 رأس موضوع بسيط  الوقف   ]١[ 
  رأس موضوع بسيط متبوع بتقسيم   العالم اإلسالمي   -الوقف   ]٢[ 
 رأس موضوع مركب  الوقف الخيري   ] ٣[ 
 رأس موضوع مركب متبوع بتقسيم   ندوات  - الخيري الوقف  ]٤[ 
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كما أن رأس الموضوع الملحوق بشرح يأتي في نهاية نفس رأس الموضوع غير الملحوق بشرح 

 :مع تفريعاته، مثال

 رأس موضوع غير ملحوق بشرح، متبوع بتقسيم   ندوات –الوقف   ]١[ 
 رأس موضوع ملحوق بشرح )فقه شافعي( الوقف   ]٢[ 

 
كما كان معموالً به في     زمنياً من األقدم إلى األحدث      أيضاً هجائياً وليس    تم ترتيب التقسيمات التاريخية      

العديد من المسـتخدمين   اإلصدارات الفردية السابقة؛ حيث الحظنا من واقع استخدام الكشافات من ِقبل  
اتباع األسـلوب األيسـر فـي        أنهم يجدون صعوبة في هذا األسلوب من الترتيب، لذلك فقد آثرنا             اله

 :مثالاالستخدام والمتمثل في الترتيب الهجائي المطلق، لكافة التفريعات بأنواعها، 

 توفيقالخديوي  – تاريخ – مصر –الوقف   ]١[ 
 عباس حلمي األول – تاريخ – مصر –الوقف   ]٢[ 
 عباس حلمي الثاني – تاريخ – مصر –الوقف   ] ٣[ 
  العصر األيوبي– تاريخ – مصر –الوقف   ]٤[ 
  العصر العثماني– تاريخ – مصر –الوقف   ]٥[ 

 
هذا وقد بذلنا قصارى جهدنا حتى يخرج هذا العمل على أكمل وجه، وبأفضل صورة ممكنة، ونسأل اهللا 

يه توكلت وما توفيقي إال باهللا علإن أريد إال اإلصالح ما استطعت، "تعالى أن يجعله عمالً صالحاً وعلماً نافعاً، 
 ". وإليه أنيب
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يشمل الرسائل الجامعية غير المنشورة (نموذج تسجيلة بيانات ببليوجرافية لمخطوط : أوالً

 .)والبحوث والدراسات غير المنشورة أيضاً

  

 

  " هـ ٩٨٢-٨٩٨) " المولى أبو السعود(أبو السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
_ . ورقـة ] ٢٣[_ ] .ت. د[_ .لسعود محمد بن محمد العمادي      أبو ا / موقف العقول في وقف المنقول    

 .١كو*_ .خ _ .نسخة مصورة 
 
 
 
 
 
 .)مدخل رئيسي(المؤلف ] ١[

 .العنوان] ٢[

 . المسؤوليةاتبيان] ٣[

 .التاريخ] ٤[

 .الوصف المادي] ٥[

 .المالحظات] ٦[

 .)أنظر قائمة الرموز: رمز(شكل العمل ] ٧[

 .) أنظر قائمة الرموز:رمز(  أماآن توفر العمل] ٨[

 

 

 

  إبراهيم البيومي غانم
/ دراسة حالة في تطور العالقة بين المجتمع والدولة في مصر الحديثة: األوقاف والسياسة

 _. إعداد إبراهيم البيومي البيومي غانم؛ إشراف كمال محمود المنوفي، سيف الدين عبد الفتاح
االقتصاد  كلية ، جامعة القاهرة –) هدكتوار(أطروحة _ .ورقة ] ٢٠[، ٤٧٤ _. ١٩٩٧

 .١كو؛ ١٢صر*_.ر _ .والعلوم السياسية  

١

٦

٥

٧٨٣

٢

٤

١٢

٣٤٥٦ ٨ ٧
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يشمل الكتيبات واألبحاث والرسائل (نموذج تسجيلة بيانات ببليوجرافية لكتاب : ثانياً

 .)الجامعية المنشورة
 

 

 
 

  العياشي صادق فذاد
ـ    عداد العياش إ/ االتجاهات المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي        اد ، محمـود أحمـد      دي صـادق ف

يشـتمل علـى    _ . ص   ١٧٣_ ] .١٩٩-[المعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب ،        : جدة  _ .مهدي
 .١كو*_ .ك _ .رجاعات ببليوجرافية إ

@
 
 
 
 

 .)مدخل رئيسي(المؤلف ] ١[

 .العنوان العربي للكتاب] ٢[

 .لعنوان الموازي للكتاب بلغة أخرىا] ٣[

 .المسؤولية اتبيان] ٤[

 .الطبعة] ٥[

 .مكان النشر] ٦[

 .الناشر] ٧[

 .تاريخ النشر] ٨[

 .الوصف المادي] ٩[

 .السلسلةبيانات ] ١٠[

 .المالحظات] ١١[

 .)أنظر قائمة الرموز: رمز(شكل العمل ] ١٢[

 .)أنظر قائمة الرموز: رمز( أماآن توفر العمل] ١٣[

 

 

 

  رايتر ، اسحق
= سالمية الفلسطينية تحت الحكم األردني واإلسرائيلي المنظمة اإل: المؤسسات اإلسالمية في القدس 

Islamic institutions in Jerusalem : Palestinian Muslim Organization under Jordanian and Israeli rule /
سـلسـلة القوانين العربية ( _  . ص١١٤_ .١٩٩٧كلوور الدولية ، :لندن_.١ط_ .اسحق رايتر
 .١كو*_ .ك _ .باللغة اإلنجليزية _ ) .هويل. و. ك ساعداد مار / واإلسالمية

١٢٤

١٣ ١٢١١ ٦٧٨٩

١٢٣

٧ ٦ ١٣ ١١١٢ ٤٥٨٩١٠
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 .بيانات ببليوجرافية لمقالة دوريةنموذج تسجيله : ثالثاً
 

 

 
 

  السعيد بوركبة
شهرية تعنى بالدراسات : دعوة الحق_ .السعيد بوركبة / آثار الوقف في الحياة المجتمعية بالمغرب عبر التاريخ 

 .١٧؛ مغ١كو*_.د _  .١٢٦-١١٦ص_  ) .١٩٩١يوليو  (٢٨٤ ، ع ٣٢س_ .اإلسالمية 
 

 

 

 

 .)مدخل رئيسي(المؤلف  ]١[

 .لمقالالعربي لعنوان ال ]٢[

 .)مدخل رئيسي( لمقالالعربي لعنوان ال ]٣[

 . بلغة أخرىللمقالالعنوان الموازي  ]٤[

 .المسؤولية اتبيان ]٥[

 . بلغتها األصليةعنوان الدورية ]٦[

 .) الخ…تاريخ العدد أو المجلد وال(التحديد الرقمي والزمني  ]٧[

 .الصفحات التي يشغلها المقال ]٨[

 المالحظات ]٩[

 .)أنظر قائمة الرموز: رمز(شكل العمل  ]١٠[

 .)أنظر قائمة الرموز: رمز(أماآن توفر العمل  ]١١[

 

 

 

 سنى وقف بورد آى تشكيل آيه مطالبه بر آورنر آو     = توجيه عريضة للحاآم إلعادة بناء هيئة األوقاف السنية        

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٣٠/١٢/١٩٩٤(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .عرضداشت

١٢٥٦

١١ ٧٨١٠ 

٣٤

١١ ٦٧٨٩١٠ 
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سواء كانت جزءاً من كتاب (نموذج تسجيله بيانات ببليوجرافية لمواضع من تصانيف : رابعاً

 .)الة أو ندوة أو بحث إلى غير ذلكمنشور أو رس
 

 

 

 

 

 

  داهي الفضلي

 Kuwait’s experience in promoting= تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت 

waqf   / اإلنجليزيةاللغة ب_ . ورقة ٢٩_ .داهي الفضلي . 

 Seminar on awqaf = ١٩٩٩ مايو ، ١٠ – ٨ ، ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسيافي

experiences in South  Asia    8 – 10 may 1999 . _ معهد الدراسات: نيودلهي         

 .١كو*_.ض  _] . ؟١٩٩٩[الموضوعية، 

 
 
 
 

 

 .)مدخل رئيسي(المؤلف  ]١[
 .باللغة العربية ) الخ..  أو باب فصل أو جزء( عنوان الموضع  ]٢[
 .لعنوان الموازي للموضع بلغة أخرىا ]٣[
 .المسؤولية اتبيان ]٤[
 .عدد الصفحات إذا آان الترقيم مستقل، أو ي يشغلها الموضع من العمل الكاملالصفحات الت ]٥[
 .المالحظات ]٦[
 .)بالخط الغامق" في"مسبوق بلفظة  (عنوان العمل الكامل ]٧[
 .العنوان الموازي للعمل بلغة أخرى ]٨[
 .مكان النشر ]٩[
 .الناشر ]١٠[
 .تاريخ النشر ]١١[
 .)أنظر قائمة الرموز: رمز(شكل العمل  ]١٢[
 .)أنظر قائمة الرموز: رمز( مكان توفر العمل ]١٣[

 

٢ ١٣ ٦ ٤ ٥

٧١٣ ١٠ ٨ ١١ ١٢٩
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  .متاح على اإلنترنتلمصدر إلكتروني ج تسجيله بيانات ببليوجرافية نموذ: اًخامس
 

 

 

 

 

  وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية. األردن

 Ministry of Awqaf, Islamic] = مصدر الكتروني[وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 

Affairs and Holy Places . _]صفحة عنوان الوزارة ضمن موقع : وانمصدر العن_ .ورقات ] ٤

العربية : النص باللغتين_ ) .٢٢/٩/٢٠٠١معروضة في (نظام المعلومات الوطني الخاص باألردن 

وصلة المقال _  .http://amon.nic.gov.jo/nic/awqaf.htm: وصلة المقال بالعربية_ .واإلنجليزية 

 .١كو*_ .ت _  .http://www.nic.gov.jo/society/moia/moia.html :باإلنجليزية

 

 
 

 .)مدخل رئيسي(المؤلف  ]١[
 . باللغة العربيةالعملعنوان  ]٢[
 .التأشيرة العامة للمادة ]٣[
 . بلغة أخرىللعملالعنوان الموازي  ]٤[
 .المسؤولية اتبيان ]٥[
 .عدد أوراق النسخة المطبوعة من المصدر ]٦[

ى    ] ٧[ الع عل اريخ االط وان، وت در العن مص
 .المصدر على شبكة اإلنترنت

 .المالحظات ]٨[
 عناوين الوصول للمصدر على شبكة اإلنترنت ] ٩[

 .)أنظر قائمة الرموز: رمز( .شكل العمل ]١٠[
وفر  ] ١١[ ان ت ن مك ة م خة المطبوع لالنس  العم

 .)أنظر قائمة الرموز: رمز(
 

 
 

 محمد باقر النمر

: مصدر العنوان_ .ورقات ] ٧[_ .محمد باقر النمر ]/ مصدر الكتروني[إدارة الوقف والحاجة للتطوير 

مجلة فصلية تعنى بشؤون التراث :  بمجلة الواحة٩وان المقال ضمن محتويات عصفحة عن

: وصلة المقال_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة في ( واألدب في الخليج العربي والثقافة

http://www.alwaha.com/issue9/is09sb09.  _ ١كو*_ .ت. 

٧ ١٢٣٤ 

٦٩٩ ٨ ١٠ ١١ 

١٠ ١١ ٩

١٢٣٥٦٧ 
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 ٧>الرموز المستخدمة بالكشاف
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 .إيضاحات = ايض

 .نترنتإل امصدر الكتروني متاح على = ت

 .جزء = ج

 .بحوث ودراسات غير منشورة أو محدودة النشر = ح

 .مخطوط = خ

 .مقالة في دورية = د

 .دون مكان = م. د

 .دون ناشر = ن. د

 .) منشورةسواء منشورة أو غير(رسالة جامعية  = ر

 .سنة = س

 تقويم شمسي = ش

 .صفحة = ص

 .مواضع من تصانيف = ض

 .طبعة = ط

 .)الخاص بدورية(رقم العدد  = ع

 .قرن = ق

 .آتاب أو آتيب منشور = ك

 .مجلد = مج

 .نحو أو حوالي = ن

 .هجريتقويم  = هـ

 .وآخرون = وآخ

 .تلحق ببيان غير مؤآد أو مجهول = ؟

 .ة اإلسقاط أو الحذفعالم = ٠٠٠

 .مواقع المكتبات ومراآز المعلومات المتوفر بها العمل = *

للداللة على أن المعلومات الموجودة بينها مأخوذة من مصدر خارجي أو أنها  من صياغة                  = [   ]
 .المفهرس
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 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 )تركيا(تر 

 )إستانبول(أرشيف السجالت الشرعية في دار إفتاء إستانبول = ١تر 

 )أنقرة(رئاسة دائرة أرشيف رئاسة الوزراء = ٢تر 

 )إستانبول(مركز مرمرة للدراسات واألبحاث العلمية =  ٣تر 

 ) أنتاليا(مكتبة آق سكي ياغان محمد باشا الشعبية = ٤تر 

 )إستانبول(ة آيا صوفيا مكتب= ٥تر 

 )إستانبول(مكتبة إبراهيم حقي قونيوي = ٦تر 

 )إستانبول(مكتبة أرسيكا = ٧تر 

 )إستانبول(مكتبة أرشيف الدولة التابع لرئاسة الوزراء = ٨تر 

 ) أنتاليا(مكتبة األلمالي الشعبية = ٩تر 

 ) إيزنيك(مكتبة ايزنيك الشعبية = ١٠تر 

 ) إستانبول (الحكوميةبايازيد مكتبة = ١١تر 

 ) أماسيا(مكتبة بايازيد الشعبية = ١٢تر 

 ) أورفة (بكر طوبال أوغلومكتبة = ١٣تر 

 )إستانبول(مكتبة بلدية إستانبول = ١٤تر 

 )إستانبول(مكتبة بنديك الشعبية = ١٥تر 

 )تيرا(مكتبة تيرا = ١٦تر 

 )إستانبول(ح مكتبة جامع السلطان محمد الفات= ١٧تر 

 )سامسون(س ر ما١٩مكتبة جامعة = ١٨تر 

 ) أرضروم(مكتبة جامعة أتاتورك = ١٩تر 

 )إستانبول(مكتبة جامعة إستانبول = ٢٠تر 

 )أسكي شهير( األناضول مكتبة جامعة= ٢١تر 

 )إستانبول(مكتبة حاجي سليم آغا باألسكودار = ٢٢تر 

 )انبولإست(مكتبة حقي طارق أوز = ٢٣تر 

 ) إسبارتا(مكتبة خليل حامد باشا الشعبية = ٢٤تر 

 ) نوشهير(مكتبة داماد إبراهيم باشا = ٢٥تر 

 )إستانبول(مكتبة راغب باشا = ٢٦تر 

 ) قيصرى(مكتبة رشيد أفندي = ٢٧تر 

 )أنقرة(مكتبة رئاسة الشؤون الدينية = ٢٨تر 



 ٩>الرموز المستخدمة بالكشاف
 

 

 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 )ريزا(مكتبة ريزا الشعبية = ٢٩تر 

 ) إستانبول(مكتبة السليمانية = ٣٠تر 

 ) أدرنة(مكتبة السليمية = ٣١تر 

 ) سيواس(مكتبة ضياء بك للمخطوطات = ٣٢تر 

 ) إستانبول(مكتبة عاطف أفندي = ٣٣تر 

 ) ريزا(المكتبة العامة لقضاء آدشين = ٣٤تر 

 ) جوروم(المكتبة العامة لقضاء إسكليب = ٣٥تر 

 ) بورصه(قضاء أورهانلي مة لالعامكتبة ال= ٣٦تر 

 ) كوتاهيا(قضاء زيتون أوغلو لمكتبة العامة ال= ٣٧تر 

 )اسبارتا(المكتبة العامة لقضاء كراجاج الشعبية = ٣٨تر 

 ) األزيغ(المكتبة العامة لوالية األزيغ = ٣٩تر 

 )أسكي شهير(المكتبة العامة لوالية أسكي شهير = ٤٠تر 

 ) بورصه(امة لوالية بورصه المكتبة الع= ٤١تر 

 )ترابزون(المكتبة العامة لوالية ترابزون = ٤٢تر 

 ) توقات(المكتبة العامة لوالية توقات = ٤٣تر 

 ) ديار بكر(المكتبة العامة لوالية ديار بكر = ٤٤تر 

 ) سينوب(المكتبة العامة لوالية سينوب = ٤٥تر 

 )سيواس(المكتبة العامة لوالية سيواس = ٤٦تر 

 ) قاستموني(المكتبة العامة لوالية قاستموني = ٤٧تر 

 ) مانيسا(المكتبة العامة لوالية مانيسا = ٤٨تر 

 )سامسون(مكتبة الغازي = ٤٩تر 

 )إستانبول(مكتبة كلية اآلداب واللغة التركية بجامعة إستانبول = ٥٠تر 

 ) ميرإز (سبتمبر ٩مكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٥١تر 

 ) سامسون ( مارس١٩ مكتبة كلية اإللهيات بجامعة= ٥٢تر 

 ) أرضروم(مكتبة كلية اإللهيات بجامعة أتاتورك = ٥٣تر 

 )قيصرى(مكتبة كلية اإللهيات بجامعة أرجيس = ٥٤تر 

 )أرضروم (أرضروممكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٥٥تر 

 )أنقرة(ة مكتبة كلية اإللهيات بجامعة أنقر= ٥٦تر 

 ) أورفا (أورفامكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٥٧تر 

 ) بورصه(مكتبة كلية اإللهيات بجامعة أولوداغ = ٥٨تر 

 ) سيواس (الجمهوريةمكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٥٩تر 

 ) جورم (جورممكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٦٠تر 

 ) ريزا (زاريمكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٦١تر 



الرموز المستخدمة بالكشاف ١٠
 

 

 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 ) قونيا(مكتبة كلية اإللهيات بجامعة سلجوق = ٦٢تر 

 ) أورفة (شانليمكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٦٣تر 

 ) أدابزاري (صقاريامكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٦٤تر 

 )جورم (الغازيمكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٦٥تر 

 ) ريزا (ه دنيزقرمكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٦٦تر 

 )قونيا (قونيامكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٦٧تر 

 )قيصرى (قيصرىمكتبة كلية اإللهيات بجامعة = ٦٨تر 

 )إستانبول(مكتبة كلية اإللهيات بجامعة مرمرة = ٦٩تر 

 )أنقرة (أنقرة بجامعة اللغة والتاريخ والجغرافيةمكتبة كلية = ٧٠تر 

 )إستانبول(ي مكتبة كوبريل= ٧١تر 

 )إستانبول(مكتبة متحف اآلثار اإلسالمية التركية = ٧٢تر 

 ) إزمير(مكتبة متحف تيرا = ٧٣تر 

 )إستانبول(مكتبة متحف طوب قابي سراي = ٧٤تر 

 ) قونيا(مكتبة متحف قوين أوغلو التابع لبلدية قونيا = ٧٥تر 

 ) قونيا(مكتبة متحف موالنا = ٧٦تر 

 ) إستانبول(بة مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية مكت= ٧٧تر 

 )إستانبول(مكتبة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بجامعة إستانبول = ٧٨تر 

 )إستانبول(مكتبة المركز الثقافي لبنك يابي كريدي = ٧٩تر 

 ) أنقرة(المكتبة المركزية بجامعة أنقرة = ٨٠تر 

 ) قونيا(بة المركزية بجامعة سلجوق المكت= ٨١تر 

 ) أنقرة(المكتبة المركزية لمديرية األوقاف العامة = ٨٢تر 

 )إستانبول(مكتبة معهد البحوث بكلية اآلداب بجامعة إستانبول = ٨٣تر 

 )إستانبول(مكتبة معهد التدقيقات اإلسالمية في كلية اآلداب بجامعة إستانبول = ٨٤تر 

 )إستانبول(معهد الشرقيات في كلية اآلداب بجامعة إستانبول مكتبة = ٨٥تر 

 ) إزمير (سبتمبر ٩مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة = ٨٦تر 

 ) سامسون(س ر ما١٩مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة = ٨٧تر 

 ) أرضروم(مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة أتاتورك = ٨٨تر 

 )قيصرى(تبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة أرجيس مك= ٨٩تر 

 )إستانبول(مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة إستانبول = ٩٠تر 

 )أسكي شهير( األناضول جامعةبمكتبة معهد العلوم االجتماعية = ٩١تر 

 ) أنقرة(مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة أنقرة = ٩٢تر 

 ) بورصه(هد العلوم االجتماعية بجامعة أولوداغ مكتبة مع= ٩٣تر 

 )سيواس(مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة الجمهورية = ٩٤تر 



 ١١>الرموز المستخدمة بالكشاف
 

 

 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 ) قونيا(مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة سلجوق = ٩٥تر 

 ) أنقرة (حاجة تبهمكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة = ٩٦تر 

 ) إسبارتا (سليمان دميرالم االجتماعية بجامعة مكتبة معهد العلو= ٩٧تر 

 ) أورفه(مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة شانلي أورفه = ٩٨تر 

 )أنقرة (غازيمكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة = ٩٩تر 

 )إستانبول(مكتبة معهد العلوم االجتماعية بجامعة مرمرة = ١٠٠تر 

 )إستانبول (يلديزلوم االجتماعية بجامعة مكتبة معهد الع= ١٠١تر 

 )إستانبول(مكتبة مفتي إستانبول = ١٠٢تر 

 )إستانبول(مكتبة مال مراد = ١٠٣تر 

 )إستانبول(مكتبة ملّت = ١٠٤تر 

 ) أنقرة(مكتبة مؤسسة التاريخ التركي = ١٠٥تر 

 )ولإستانب(مكتبة الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركي = ١٠٦تر 

 )إستانبول(نظيف باشا مكتبة = ١٠٧تر 

 )إستانبول(مكتبة نور عثمانية = ١٠٨تر 

 )كوتاهيا(مكتبة وحيد باشا العامة = ١٠٩تر 

 )أنقرة(المكتبة الوطنية = ١١٠تر 

 ) إزمير(المكتبة الوطنية = ١١١تر 

 )إستانبول(مكتبة وقف جامع شيشلي = ١١٢تر 

 ) إزمير(يب باشا مكتبة وقف نج= ١١٣تر 

 ) إزمير(مكتبة والية إزمير الشعبية = ١١٤تر 

 ) أضنة(مكتبة والية أضنة الشعبية = ١١٥تر 

 )تيرا( تيرا مكتبة والية= ١١٦تر 

 ) جوروم(مكتبة والية جوروم الشعبية = ١١٧تر 

 ) قونيا) (المخطوطات(مكتبة والية قونيا = ١١٨تر 

 ) مالطيا(الطيا الشعبية مكتبة والية م= ١١٩تر 

 ) يوزغات(مكتبة والية يوزغات الشعبية = ١٢٠تر 

 ) قونيا(مكتبة يوسف آغا = ١٢١تر 

 )أنتاليا(مكتبة تكلي = ١٢٢تر 

 )تيرا(بجامعة تيرا اإللهيات مكتبة كلية = ١٢٣تر 

 )أنتاليا(مكتبة والية أنتاليا = ١٢٤تر 

 )أنتاليا(ليا مكتبة متحف والية أنتا= ١٢٥تر 

 مكتبة بنك يابي كريدي = ١٢٦تر 



الرموز المستخدمة بالكشاف ١٢
 

 

 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 )إيران(ران 

 )طهران(  المكتبة الوطنية= ١ران 

 ) طهران(مكتبة سبهساالر = ٢ران 

 مكتبة استان قدس خراسان= ٣ران 

 )طهران(مجلس الشورى اإلسالمي = ٤ران 

 )طهران(مكتبة ملك = ٥ران 

 )خراسان(مكتبة كلية اإللهيات = ٦ران 

 )كاشان(مكتبة هالل بن علي = ٧ران 

 )قم (مسجد أعظم= ٨ران 

 )قم(مكتبة المرعشي النجفي = ٩ران 
 

 )السعودية(سع 

 )جدة(مركز االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز = ١سع 

 )اضالري(مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية = ٢سع 

 )مكة المكرمة(معهد إحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى = ٣سع 

 )مكة المكرمة(مكتبة الحرم التابعة لرئاسة الحرمين الشريفين = ٤سع 

 )الرياض(مكتبة الرشد التجارية = ٥سع 

 )الرياض(مكتبة الرياض التابعة لرئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء = ٦سع 

 )المدينة المنورة(المكتبة المركزية بالجامعة اإلسالمية = ٧سع 

 )مكة المكرمة(المكتبة المركزية بجامعة أم القرى = ٨سع 

 )الرياض(المكتبة المركزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية = ٩سع 

 )الرياض(المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود = ١٠سع 

 )جدة(زية بجامعة الملك عبدالعزيز المكتبة المرك= ١١سع 

 )مكة(مكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد = ١٢سع 

 ) المنورةالمدينة(مكتبة الملك عبدالعزيز التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد = ١٣سع 

 )الرياض(الوطنية مكتبة الملك فهد = ١٤سع 

 )الرياض(مكتبة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد = ١٥سع 
 

 )مصر(صر 

 )القاهرة(أرشيف جريدة األهرام = ١صر 

 )القاهرة(دار الكتب المصرية = ٢صر 

 )القاهرة(دار الوثائق القومية = ٣صر 

 )قاهرة ال–الزمالك (المركز الثقافي الهندي = ٤صر 

 )  القاهرة–الزمالك ( المعهد العالمي للفكر اإلسالمي = ٥صر 



 ١٣>الرموز المستخدمة بالكشاف
 

 

 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 )القاهرة(مكتبة األزهر الشريف = ٦صر 

 )القاهرة(مكتبة الجامعة األمريكية = ٧صر 

 )القاهرة(مكتب جمعية االقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع = ٨صر 

 )القاهرة(خية مكتبة الجمعية المصرية للدراسات التاري= ٩صر 

 )  القاهرة–الروضة (مكتبة الفتح = ١٠صر 

 مكتبة كلية اآلداب بجامعة القاهرة = ١١صر 

 مكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية  بجامعة القاهرة = ١٢صر 

 مكتبة كلية الحقوق  بجامعة اإلسكندرية = ١٣صر 

 مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة = ١٤صر 

 مكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر = ١٥صر 

 مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة األزهر = ١٦صر 

 ) القاهرة–جاردن سيتي (مكتبة المجلس األعلى للشئون اإلسالمية = ١٧صر 

 )القاهرة(مكتبة مجلس الشعب المصري = ١٨صر 

 )القاهرة(جية باألهرام مكتبة مركز الدراسات السياسية واالستراتي= ١٩صر 

 )القاهرة(مكتبة مركز الدراسات والتوثيق والبحوث = ٢٠صر 

 )  الجيزة– المهندسين (سيداج : مكتبة المركز الفرنسي للدراسات التاريخية واالجتماعية والقانونية = ٢١صر 

 )الجيزة(مكتبة المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية = ٢٢صر 

 المكتبة المركزية بجامعة القاهرة = ٢٣صر 

 )  القاهرة–جاردن سيتي (مكتبة معهد الدراسات العربية = ٢٤صر 

 ) القاهرة–المنيرة (مكتبة المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية = ٢٥صر 

 )  الجيزة–المهندسين (مكتبة معهد المخطوطات العربية = ١٦صر 

 ) القاهرة( العامة مكتبة نقابة المحامين= ٢٧صر 

 )  القاهرة–الظوغلي (مكتبة متحف وزارة التربية والتعليم بديوان الوزارة = ٢٨صر 

 ) الجيزة–الدقي (إدارة الشئون القانونية . هيئة األوقاف المصرية = ٢٩صر 

 )  الجيزة–الدقي (األرشيف . هيئة األوقاف المصرية = ٣٠صر 

 )  القاهرة–باب اللوق (قسم الحجج والسجالت . ية وزارة األوقاف المصر= ٣١صر 

 ) القاهرة–الظوغلي (األرشيف . وزارة التربية والتعليم = ٣٢صر 
 

 )األردن وفلسطين(فل 

 )رام اهللا(جامعة بيرزيت = ١ فل

 )الخليل(جامعة الخليل = ٢ فل

 )نابلس(جامعة النجاح = ٣ فل

 مكتبة أمانة عمان الكبرى= ٤ فل



الرموز المستخدمة بالكشاف ١٤
 

 

 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 )بيت لحم(جامعة بيت لحم = ٥ لف

 مكتبة جامعة آل البيت= ٦ فل

 مكتبة الجامعة األردنية= ٧ فل

 مكتبة جامعة مؤتة= ٨ فل

 مكتبة جامعة اليرموك= ٩ فل

 مكتبة شومان= ١٠ فل

 )القدس(مكتبة المسجد األقصى = ١١ فل
 

 )الكويت(كو 

 اف  مركز معلومات األمانة العامة لألوق= ١كو 

 مركز المعلومات والتوثيق باللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية = ٢كو 

 مركز معلومات وزارة األوقاف = ٣كو 

 مكتبة حولي العامة = ٤كو 

 التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةمكتبة الروضة العامة = ٥كو 

 ة الفيحاء العامة مكتب= ٦كو 

 مكتبة القرين العامة = ٧كو 

  بنين –مكتبة كلية اآلداب = ٨كو 

  بنين –مكتبة كلية التربية األساسية = ٩كو 

 مكتبة كلية الحقوق = ١٠كو 

 مكتبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية = ١١كو 

 مكتبة الكويت الوطنية = ١٢كو 

 ح التركيت العامةمكتبة محمد صال= ١٣كو 

 مكتبة المسجد الكبير = ١٤كو 

 مكتبة الموسوعة الفقهية = ١٥كو 

 مكتبة وزارة التربية = ١٦كو 
 

 )المغرب(مغ 

 خزانة البلدية = ١مغ 

 خزانة ثانوية القاضي ابن العربي بتطوان= ٢مغ 

 خزانة جامع القرويين = ٣مغ 

  خزانة الجامع الكبير بمكناس= ٤مغ 

 خزانة دار الحديث الحسنية بالرباط = ٥مغ 

 الخزانة الملكية بالرباط = ٦مغ 

 دار الثقافة، خزانة موالي ابن يوسف بمراكش = ٧مغ 



 ١٥>الرموز المستخدمة بالكشاف
 

 

 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 لم تستخدم= ٨مغ 

 مديرية الوثائق الملكية بالرباط = ٩مغ 

 المركز الثقافي السعودي بالرباط = ١٠مغ 

  آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاءمركز الملك عبد العزيز= ١١مغ 

 مكتبة األوقاف بتطوان = ١٢مغ 

 مكتبة األوقاف بطنجة = ١٣مغ 

 مكتبة األوقاف بالرباط = ١٤مغ 

 مكتبة البلدية بمكناس = ١٥مغ 

 مكتبة بلدية سيدي المنظري بتطوان = ١٦مغ 

 اإلسالمية بتطوان  جمعية الثقافة ةمكتب= ١٧مغ 

 مكتبة الخزانة العلمية الصبيحية = ١٨مغ 

 مكتبة دار التراث بالرباط= ١٩مغ 

 مكتبة دار الثقافة بالرباط = ٢٠مغ 

 المكتبة العلمية الصبيحية بسال = ٢١مغ 

 المكتبة العامة بالرباط = ٢٢مغ 

 المكتبة العامة بطنجة = ٢٣مغ 

  والمحفوظات بتطوان المكتبة العامة= ٢٤مغ 

 مكتبة عبد اهللا كنون بطنجة = ٢٥مغ 

 مكتبة عبد الخالق الطريس بتطوان = ٢٦مغ 

  جامعة القاضي عياض –مكتب كلية اآلداب = ٢٧مغ 

 مكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط = ٢٨مع 

 مكتبة كلية أصول الدين بتطوان = ٢٩مغ 

  الشريعة بفاس مكتبة كلية= ٣٠مغ 

  جامعة ابن زهر بأكادير -مكتبة كلية الشريعة بآيت ملول =  ٣١مغ 

 مكتبة كلية اللغة العربية بمراكش = ٣٢مغ 

 مكتبة المركز الثقافي المصري بالرباط = ٣٣مغ 

 مكتبة مسجد موالي عبد اهللا الشريف  بوزان = ٣٤مغ 

 )ايسسكو(ة والعلوم والثقافة مكتبة المنظمة اإلسالمية للتربي= ٣٥مغ 

 مكتبة الفقيه محمد المنوني بالرباط = ٣٦مغ 

 مكتبة جمعية الثقافة اإلسالمية بالرباط = ٣٧مغ 

 مكتبة البلدية بمراكش = ٣٨مغ 

 مكتبة دار الثقافة بتطوان = ٣٩مغ 

 مكتبة كلية اآلداب ، جامعة ابن زهر بأكادير = ٤٠مغ 



الرموز المستخدمة بالكشاف ١٦
 

 

 معلوماتل؟لمكتبة أو مركز ؟اسم  ـزــــــــلرمــ؟

 )الهند(هن 

 ) اليجرا، أترابراديش(معهد الدراسات الموضوعية = ١هن 

 ) دلهي(مكتبة جامعة دلهي = ٢هن 

 ) حيدر آباد(مكتبة الجامعة العثمانية = ٣هن 

 ) كلكتا(مكتبة الجمعية اآلسيوية = ٤هن 

 ) نيودلهي(مكتبة جمعية اإلعالم = ٥هن 

  )بتنا، بيهار(مكتبة خودة بخش الشرقية العامة = ٦هن 

 ) نيودلهي(مكتبة الدكتور ذاكر حسين = ٧هن 

 ) لكناو، أترابراديش(مكتبة شبلي نعماني، دار العلوم لندوة العلماء = ٨هن 

 ) دلهي(مكتبة كلية الحقوق = ٩هن 

 ) دلهي(مكتبة كلية دلهي لالقتصاد = ١٠هن 

 ) نيودلهي(مكتبة محكمة الهند العليا = ١١هن 

 ) نيودلهي(لس األوقاف المركزي مكتبة مج= ١٢هن 

 مكتبة مجلس مهاراشترا لألوقاف = ١٣هن 

 ) نيودلهي(المكتبة المحمودية = ١٤هن 

 ) نيودلهي(المكتبة المركزية = ١٥هن 

 ) نيودلهي(مكتبة معهد الدراسات الموضوعية = ١٦هن 

 ) نيودلهي(مكتبة معهد القانون الهندي = ١٧هن 

 ) نيودلهي(كتب مجلس أوقاف دلهي مكتبة م= ١٨هن 

 ) كلكتا(المكتبة الوطنية = ١٩هن 

 ) نيودلهي(مؤسسة رادينس = ٢٠هن 

 مكتبة مركز دراسات آسيا الغربية = ٢١هن 

 ) نيودلهي(كلية القانون بجامعة مليه اإلسالمية = ٢٢هن 

 ) نيودلهي(المكتبة المركزية لجامعة حمدارد = ٢٣هن 

 



 ١٧>الرموز المستخدمة بالكشاف
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الرموز المستخدمة بالكشاف ١٨
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 ١٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

Åç•ç¹]<Œ_…< ívË’Ö] 
 

 .   الوقف واآلثار اإلسالميةأنظراآلثار اإلسالمية والوقف   
 . الوقفتأثيرات   أنظرآثار الوقف   

 ١٧١ ..............................................................................  هيئة األوقاف السنية المركزية.أترابراديش 

 .ارة الوقف، المؤسسات الوقفيةإد أنظر أيضاً
 . اتفاقيات-   الوقف أنظراالتفاقيات الوقفية   

 ١٧١ ............................................................................................................... إثبات الوقف
الشهادة على   سجالت الوقف،  الحجج الوقفية،  توثيق الوقف،  اإلقرار بالوقف، إنشاء الوقف، تسجيل الوقف،      أنظر أيضاً

 .الوثائق الوقفية صيغة الوقف، عقود الوقف،، الوقف
 ١٧١ ............................................................................................................. إجارة الوقف
الجدك، الحكـر، عقـود     إليجار الحلواني، التصرف في الوقف، تصرفات ناظر الوقف،         استثمار الوقف، ا   أنظر أيضاً

 .قوانين وتشريعات الحكر إجارة الوقف، قوانين وتشريعات إجارة الوقف،
 ١٧٣ ................................................................................................... األردن –إجارة الوقف 
١٧٣ ..................................................................................................   إيران –إجارة الوقف 

١٧٣ ................................................................................................... تركيا   –إجارة الوقف 
 .الدولة العثمانية –إجارة الوقف  أنظر أيضاً
١٧٣  ..........................................................................  رسائل جامعية–تاريخ  – تركيا –إجارة الوقف 
١٧٣ .................................................................................................... تونس –إجارة الوقف 

١٧٣ .......................................................................................... الدولة العثمانية –إجارة الوقف 
 .تركيا –إجارة الوقف  أنظر أيضاً
 ١٧٣ ............................................................................................ رسائل جامعية –إجارة الوقف 
 ١٧٤ ........................................................................................... العالم اإلسالمي –إجارة الوقف 
 ١٧٤ ................................................................................................... العراق –إجارة الوقف 
 .   قوانين وتشريعات إجارة الوقفأنظر قوانين وتشريعات     –إجارة الوقف 
 ١٧٤ ................................................................................................... الكويت –إجارة الوقف 
 ١٧٤ ...............................................................  العصر العثماني– تاريخ – بيروت –لبنان  –إجارة الوقف 
 ١٧٤ ......................................................................... العصر العثماني – تاريخ – مصر –إجارة الوقف 

 ١٧٤ .................................................................................................. المغرب –ة الوقف إجار
 ١٧٤ ..................................................................................................... الهند –إجارة الوقف 

 ١٧٤ ......................................................................................ترابراديش  أ– الهند –وقف إجارة ال
 ١٧٥ ..................................................................................... أندرابراديش – الهند –إجارة الوقف 
 ١٧٥ ................................................................................... البنغال الغربية –الهند  –إجارة الوقف 
 ١٧٥ ............................................................................................ دلهي – الهند –إجارة الوقف 
 ١٧٥ .......................................................................................... كرناتاكا –د  الهن–إجارة الوقف 
 ١٧٥ ................................................................................................) فقه حنبلي(إجارة الوقف 
 ١٧٥ .................................................................................................) فقه حنفي(إجارة الوقف 
 ١٧٦ ...............................................................................................) فقه شافعي(ف إجارة الوق

 ١٧٦ ................................................................................................) فقه مالكي(إجارة الوقف 

)فقه مالكي ( الوقف إجارة



رؤوس موضوعات الكشاف>٢٠
 

 

 ١٧٨ ......................................................................................................أجرة موظفي الوقف 
ارة الوقف، االستحقاق في الوقف، قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف، قـوانين            أجرة ناظر الوقف، إد    أنظر أيضاً

 .وتشريعات موظفي الوقف، مصارف الوقف، موظفو الوقف
 .الوقفموظفي  قوانين وتشريعات   أنظر  قوانين وتشريعات - الوقف أجرة موظفي

 ١٧٨  ............................................................. مشاكل وحلول – أترابراديش – الهند –أجرة موظفي الوقف 
١٧٨ ................................................................. مشاكل وحلول – كرناتاكا – الهند –أجرة موظفي الوقف 
١٧٨ ............................................................................ مشاكل وحلول – الهند –أجرة موظفي الوقف 

١٧٨ ........................................................................................................أجرة ناظر الوقف 
ن وتشـريعات   أجرة موظفي الوقف، االستحقاق في الوقف، قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف، قواني            أنظر أيضاً

 .النظارة على الوقف، مصارف الوقف، ناظر الوقف، النظارة على الوقف
 ١٧٨ ....................................................................................... رسائل جامعية –أجرة ناظر الوقف 

 ١٧٩ ...........................................................................................) فقه شافعي(أجرة ناظر الوقف 
 . أحاديث نبوية-   الوقف أنظراألحاديث النبوية في الوقف   

 .   األوقافأنظراألحباس   
 .     االستعمار واألوقاف اإلسالميةأنظراالحتالل واألوقاف اإلسالمية     

 ١٧٩  ............................................................................................... الحكراألحكام القضائية في 
 .الحكر، قوانين وتشريعات الحكر أنظر أيضاً

١٧٩ .......................................................................................  مصر– الحكراألحكام القضائية في 

١٧٩ ...............................................................................................األحكام القضائية في الوقف 
دعاوى الوقف، دعوى الوقف، قضاء الوقف، قوانين وتشريعات        الحجز على الوقف، الحراسة على الوقف،        أنظر أيضاً

 .الوقف، منازعات الوقف
١٧٩ ...................................................................................  باكستان–كام القضائية في الوقف األح

١٧٩ ......................................................................................  تركيا–األحكام القضائية في الوقف 

١٧٩ .................................................................................. السعودية –لقضائية في الوقف األحكام ا

١٧٩ ..................................................................................... سوريا –األحكام القضائية في الوقف 

١٧٩ ...................................................................................... لبنان –ة في الوقف األحكام القضائي

١٧٩ ....................................................................................... ليبيا –األحكام القضائية في الوقف 

١٧٩ ......................................................................................  مصر–ي الوقف األحكام القضائية ف

 ١٨٠ ...................................................................................... الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨١ ....................................................................... أترابراديش – الهند –ف األحكام القضائية في الوق

 ١٨٢ ...................................................................... أندرابراديش – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨٣ ...................................................................... ......... بتنا–د  الهن–األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨٣ ........................................................................... البنجاب – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨٣ ....................................................................لبنغال الغربية  ا– الهند –األحكام القضائية في الوقف 

١٨٤ ............................................................................. بيهار – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

١٨٤ ........................................................................... ججرات – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

١٨٤ ........................................................................... جوهاتي – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

١٨٤ .............................................................................. دلهي – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

١٨٤ ........................................................................ راجستهان – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

١٨٤ ........................................................................... كرناتاكا – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨٥ ............................................................................. كيراال – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 الوقفموظفي  جرة أ



 ٢١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٨٥ ............................................................................. الهور – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨٥ ...................................................................... ماديابراديش – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨٦ ........................................................................... مدراس – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨٦ ........................................................................ مهاراشترا – الهند –األحكام القضائية في الوقف 

 ١٨٧ .............................................................................................................أحكام الوقف 
 .)فقه إسالمي(فتاوى الوقف، الوقف   أنظر أيضاً
 ١٩٣ ............................................................................................ رسائل جامعية –أحكام الوقف 

١٩٣ ...................................................................................................مصادر  –أحكام الوقف 

١٩٣ .................................................................................................... ندوات –أحكام الوقف 

 ١٩٤ ................................................................................................) فقه إباضي(أحكام الوقف 
 .)فقه إباضي(الوقف  أنظر أيضاً
 ١٩٤ .............................................................................................) األوزاعيفقه (أحكام الوقف 
 .)فقه األوزاعي(قف الو أنظر أيضاً
 ١٩٤ ...............................................................................................) فقه جعفري(أحكام الوقف 
 .)فقه جعفري(، الوقف )فقه جعفري(فتاوى الوقف  أنظر أيضاً
 ١٩٤ ................................................................................................) فقه حنبلي(أحكام الوقف 
 .)فقه حنبلي(، الوقف )فقه حنبلي(فتاوى الوقف  أنظر أيضاً
 ١٩٥ .................................................................................................) فقه حنفي(أحكام الوقف 
 .)فقه حنفي(، الوقف )فقه حنفي(فتاوى الوقف  يضاًأنظر أ

 ١٩٨ ................................................................................................) فقه شافعي(أحكام الوقف 
 .)فقه شافعي(، الوقف )فقه شافعي(فتاوى الوقف  أنظر أيضاً
 ٢٠٠ ..............................................................................ائل جامعية  رس–) فقه شافعي(أحكام الوقف 

 ٢٠٠ ..................................................................................................) فقه علي(أحكام الوقف 
 .)فقه علي(الوقف   أنظر أيضاً

 ٢٠٠ ................................................................................................) فقه مالكي(الوقف أحكام 
 .)فقه مالكي(، الوقف )فقه مالكي(فتاوى الوقف  أنظر أيضاً

 .    األحكام القضائية في الوقفأنظرأحكام الوقف القضائية     
 .    النهوض بالوقفظرأنإحياء دور الوقف    

 .    توثيق الوقفأنظراألختام في الوثائق الوقفية    
 ٢٠٢ ..............................................................................................................إدارة الوقف 
راتيجي للوقف، التصرف في الوقف، رعاية الوقف، قبض       استثمار الوقف، التجارب الوقفية، التخطيط االست      أنظر أيضاً

الوقف، قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف، قوانين وتشريعات إدارة الوقـف، قـوانين وتشـريعات               
المؤسسات الوقفية، قوانين وتشريعات موظفي الوقف، قوانين وتشريعات النظارة على الوقف، المؤسسات            

ية، موظفو الوقف، ناظر الوقف، النظارة على الوقـف، نظـم معلومـات             الوقفية، المؤسسات الوقفية األهل   
 .الوقف، النهوض بالوقف، الوقف والمالية العامة، الوالية على الوقف

 ٢٠٥ .................................................................................................... إثيوبيا –إدارة الوقف 

 ٢٠٥ .................................................................................................... األردن –ة الوقف إدار
 . وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية.األردن  أنظر أيضاً
 ٢٠٦ ....................................................................................................  أفريقيا–إدارة الوقف 

 ٢٠٧ ........................................................................................... أفريقيا الشمالية –إدارة الوقف 

 ٢٠٧ ......................................................................... ١٩-١٥ ق– تاريخ –أفغانستان  –إدارة الوقف 

١٩-١٥ ق– تاريخ –أفغانستان  –إدارة الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٢٢
 

 

 ٢٠٧ .................................................................................. اإلمارات العربية المتحدة –إدارة الوقف 
وزارة الشئون اإلسـالمية     .المتحدة  اإلمارات العربية   ،   الهيئة العامة لألوقاف   .اإلمارات العربية المتحدة     أنظر أيضاً

 .األمانة العامة لألوقاف . واألوقاف، الشارقة
 ٢٠٧ ................................................................  رسائل جامعية–  اإلمارات العربية المتحدة–إدارة الوقف 

 ٢٠٧ ...................................................................... الشارقة –  اإلمارات العربية المتحدة–إدارة الوقف 
 .األمانة العامة لألوقاف . الشارقة أنظر أيضاً
 ٢٠٧ ..................................................................................................... إيران –إدارة الوقف 
 . مديرية األوقاف والشؤون الخيرية. دائرة الوقف، إيران .هان أصف أنظر أيضاً
 ٢٠٨ ...........................................................................................  أردكان–إيران  –إدارة الوقف 

 ٢٠٨ .......................................................................................... أصفهان –إيران  –إدارة الوقف 
 ٢٠٨ ..........................................................................  رسائل جامعية– تاريخ –إيران  –إدارة الوقف 
 ٢٠٨ ..........................................................................  العصر الزندي– تاريخ –إيران  –إدارة الوقف 
 ٢٠٨ ............................................................................................ تبريز –إيران  –إدارة الوقف 
 ٢٠٨ ...................................................................................  رسائل جامعية–إيران  –إدارة الوقف 
 ٢٠٩ ...........................................................................................  ندوات–إيران  –إدارة الوقف 

 ٢٠٩ ................................................................................................... البحرين –إدارة الوقف 
 . وزارة العدل واألوقاف.البحرين  أنظر أيضاً
 ٢٠٩ ................................................................................. رسائل جامعية –  البحرين–إدارة الوقف 
 ٢٠٩ .................................................................................. ١٧ ق– تاريخ –بخارى  –إدارة الوقف 
 ٢٠٩ ......................................................................................... تقارير – بريطانيا –إدارة الوقف 
 ٢٠٩ ..................................................................................... ١٧ ق– تاريخ –بلخ  –إدارة الوقف 
 ٢٠٩ .....................................................................................  رسائل جامعية–بلخ  –إدارة الوقف 
 ٢٠٩ ......................................................................عبد الحميد الثاني  – تاريخ – البلقان –إدارة الوقف 
 ٢٠٩ .....................................................................................................  تاريخ–إدارة الوقف 
 ٢٠٩ .................................................................................................... تركيا  –إدارة الوقف 
 .الدولة العثمانيـة     وزارة األوقاف،  .تركيا   المديرية العامة لألوقاف،     . الدولة العثمانية، تركيا     –إدارة الوقف     أنظر أيضاً

 .نظارة األوقاف
 ٢١١ ....................................................................... ١٧ ق– تاريخ – إستانبول – تركيا –إدارة الوقف 

 ٢١١ .......................................................................... ١٩ ق– تاريخ – أنطاليا – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١١ ............................................................................................ تاريخ – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١١ ........................................................................... رسائل جامعية – تاريخ – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١١ ......................................................................... عصر السالجقة – تاريخ – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١١ ................................................................................... ٢٠ ق– تاريخ – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١٢ ...................................................................  رسائل جامعية– تراقيا الغربية – تركيا –إدارة الوقف 

 ٢١٢ ............................................................................................ تقارير – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١٢ ..............................................  رسائل جامعية– العصر العثماني – تاريخ – توقات – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١٢ ......................................................................... ١٩ ق– تاريخ – خربوط – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١٢ ....................................................................................رسائل جامعية  – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١٢ ..................................................... رسائل جامعية – ١٦ ق– تاريخ – سيليسترا – تركيا –إدارة الوقف 
 ٢١٢ ...................................................................................ندوات  – هتاي – تركيا –إدارة الوقف 

 اإلمارات العربية المتحدة - الوقف إدارة 



 ٢٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٢١٢ ...................................................................................................  الجزائر–ارة الوقف إد
 . مديرية األوقاف. وزارة الشؤون الدينية .الجزائر   أنظر أيضاً
٢١٢ ................................................................................. رسائل جامعية –  الجزائر–إدارة الوقف 

٢١٢ ............................................................................................... جنوب آسيا –إدارة الوقف 

٢١٢ ......................................................................................  تاريخ– جنوب آسيا –إدارة الوقف 

 ٢١٣ .....................................................................................  ندوات– جنوب آسيا –إدارة الوقف 

 ٢١٣ ................................................................................................... جيبوتي –إدارة الوقف 

 ٢١٣ ............................................................................................ دوائر المعارف –إدارة الوقف 

 ٢١٣ ....................................................................................... دول الخليج العربية –إدارة الوقف 

 ٢١٣ ........................................................................................... الدولة العثمانية –إدارة الوقف 
 نظارة  .ولة العثمانية   الد وزارة األوقاف،  .تركيا   المديرية العامة لألوقاف،     .تركيا، تركيا    -إدارة الوقف     أنظر أيضاً

 .األوقاف
 ٢١٥ ......................................................................... رسائل جامعية – الدولة العثمانية –إدارة الوقف 

 ٢١٥ ............................................................................................ رسائل جامعية –إدارة الوقف 

 ٢١٥ ..................................................................................................  سريالنكا–إدارة الوقف 

 ٢١٦ ................................................................................................  السعودية –إدارة الوقف 
 وزارة الشؤون والمقدسات اإلسالمية     . السعوديةمجلس األوقاف األعلى،     .السعودية  مكة،   -إدارة الوقف    أنظر أيضاً

 .واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 ٢١٦ ...................................................................................... القطيف – السعودية –إدارة الوقف 

 ٢١٦ ..................................................................................................ودان  الس–إدارة الوقف 
 . هيئة األوقاف اإلسالمية.السودان   أنظر أيضاً
 ٢١٧  ....................................................................................................  سوريا–إدارة الوقف 

 ٢١٧ .............................................................. لعثماني العصر ا– تاريخ – دمشق – سوريا –إدارة الوقف 
 ٢١٧ ............................................ رسائل جامعية –  العصر العثماني– تاريخ – دمشق – سوريا –إدارة الوقف 
 ٢١٧ ...................................................................................... شبه الجزيرة العربية –إدارة الوقف 
 ٢١٧ .................................................................................................. الصومال –إدارة الوقف 
 ٢١٨  ...........................................................................................  العالم اإلسالمي–إدارة الوقف 

 ٢١٨ .................................................................................. تاريخ –  العالم اإلسالمي–إدارة الوقف 
 ٢١٨ ................................................................ ي العصر األمو– تاريخ –  العالم اإلسالمي–إدارة الوقف 
 ٢١٨ ..................................................................................  ندوات–  العالم اإلسالمي–إدارة الوقف 
 ٢١٩ ..............................................................................................  العربي العالم–إدارة الوقف 

 ٢١٩ ....................................................................................  ندوات–العربي  العالم –إدارة الوقف 
 ٢١٩ .................................................................................................... العراق –إدارة الوقف 
 . مديرية األوقاف العامة.العراق  أنظر أيضاً
 ٢١٩ ...............................................................  العصر العثماني– تاريخ – بغداد – العراق –إدارة الوقف 
 ٢١٩ ........................................................................................... تاريخ – العراق –إدارة الوقف 
 ٢٢٠ ..................................................................................................... عمان –إدارة الوقف 
 . وزارة األوقاف والشؤون الدينية.ُعمان  أنظر أيضاً

 ٢٢٠ ...................................................................................................  فلسطين–دارة الوقف إ
 . وزارة األوقاف والشئون الدينية.سطين فل أنظر أيضاً

 فلسطين-الوقفإدارة 



رؤوس موضوعات الكشاف>٢٤
 

 

 ٢٢٠ ................................................................... االحتالل اإلسرائيلي – تاريخ – فلسطين –إدارة الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً
 ٢٢٠ .................................................................... االنتداب البريطاني – تاريخ – فلسطين –إدارة الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً
 ٢٢٠ ...................................................................... العصر العثماني – تاريخ – فلسطين –إدارة الوقف 

 ٢٢١ ................................................................................ تاريخ – القدس –ن  فلسطي–إدارة الوقف 

 ٢٢١ ......................................................... االحتالل اإلسرائيلي – تاريخ – القدس – فلسطين –إدارة الوقف 
 . اإلسالميةاالستعمار واألوقاف  أنظر أيضاً
 ٢٢١ ............................................................. العصر العثماني – تاريخ – القدس – فلسطين –إدارة الوقف 

 ٢٢١ ..................................................... االحتالل اإلسرائيلي – تاريخ – قطاع غزة – فلسطين –إدارة الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  ظر أيضاًأن

 ٢٢١ ....................................................................................................  قبرص–إدارة الوقف 

 ٢٢١ ..........................................................................................ندوات  – قبرص –إدارة الوقف 

 ٢٢١ ...................................................................................................... قطر –إدارة الوقف 
 . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.قطر   أنظر أيضاً
 .ن وتشريعات إدارة الوقف    قوانيأنظر قوانين وتشريعات     –إدارة الوقف 
 ٢٢٢ .................................................................................................... الكويت –إدارة الوقف 
 . دائرة األوقاف.الكويت  األمانة العامة لألوقاف، .الكويت  أنظر أيضاً
 ٢٢٣ .......................................................................................... تاريخ – الكويت –إدارة الوقف 

 ٢٢٣ ..................................................................................................... لبنان –إدارة الوقف 
 .ف اإلسالمية المديرية العامة لألوقا.لبنان  أنظر أيضاً
 ٢٢٤ ............................................................... العصر العثماني – تاريخ – بيروت –  لبنان–إدارة الوقف 

 ٢٢٤ ............................................................................................  تاريخ–  لبنان–إدارة الوقف 

 ٢٢٤ ...................................................................................................... ليبيا –إدارة الوقف 

 ٢٢٤ .................................................................................................... ماليزيا –إدارة الوقف 

 ٢٢٤ ............................................................................................ مشاكل وحلول –إدارة الوقف 

 ٢٢٤ ..................................................................................................... مصر –إدارة الوقف 
 . مصر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية،    . ديوان عموم األوقاف، مصر      .مصر ديوان األحباس،    .مصر  أيضاظرأن

 . وزارة األوقاف. هيئة األوقاف، مصر. مصر، نظارة األوقاف.مصلحة األوقاف العمومية، مصر
 ٢٢٥ ............................................................................................ تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٦ .......................................................................إسماعيل الخديوي  – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٦ .........................................................................توفيق الخديوي  – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٦ ...................................................................... عباس حلمي األول – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٦ ..................................................................... عباس حلمي الثاني – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٦ ......................................................................... العصر العثماني – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٦ ....................................................... رسائل جامعية –  العصر العثماني– تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٦ .........................................................................الفاطمي  العصر – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٦ .......................................................................... عصر المماليك – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٧ ............................................................................ فاروق األول – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٧ ................................................................................... ١٩ ق– تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٧ .............................................................................. محمد علي –  تاريخ– مصر –إدارة الوقف 

 االحتالل اإلسرائيلي – تاريخ – فلسطين –إدارة الوقف  



 ٢٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٢٢٧ ............................................................................. محمد نجيب – تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٧ ............................................................................صر  الملك النا– تاريخ – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٧ .......................................................................... ١٨ ق–تاريخ  – دمياط – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٧ .......................................................................... رسائل جامعية – الفيوم – مصر –إدارة الوقف 

 ٢٢٧ ................................................................................................... المغرب –إدارة الوقف 
 . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.المغرب وقاف، المجلس األعلى لأل. مجلس األحباس، المغرب.المغرب   أنظر أيضاً
 ٢٢٨ .......................................................................................... تاريخ – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٢٨ ......................................................................... الحسن الثاني – تاريخ – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٢٨ ..................................................................... الشرفاء العلويون – تاريخ – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٢٨ ......................................................................  المولى إسماعيل– تاريخ – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٢٩ .................................................................. المولى الحسن األول – تاريخ – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٢٩ ................................................................... المولى عبد الرحمن – تاريخ – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٢٩ ....................................................................  المولى عبد العزيز– تاريخ – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٠ ............................................................. المولى محمد السجلماسي – تاريخ – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٠ .........................................................................................  تطوان– المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٠ .........................................................  المولى عبد الرحمن– تاريخ –  تطوان– المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٠ ..........................................................  المولى عبد العزيز– تاريخ – تطوان – المغرب –وقف إدارة ال

 ٢٣١ ....................................................  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – تيوت – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣١ ....................................................................................... شاونشف – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣١ ......................................................... الحسن األول المولى – تاريخ –طنجة  – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣١ ...........................................................المولى عبد العزيز  – تاريخ –طنجة  – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٢ ................................................................  المولى سليمان– تاريخ –فاس  – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٢ ..................................................... جلماسي المولى محمد الس– تاريخ – فاس – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٢ .........................................................................................مكناس  – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٢ ............................................................ المولى إسماعيل – تاريخ – مكناس – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٣ ...................................................................... تاريخ – المنطقة الخليفية – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٣ .......................................................................................... ندوات – المغرب –إدارة الوقف 

 ٢٣٣ .............................................................................................. تاريخ – مكة –إدارة الوقف 
 . السعودية–إدارة الوقف  أنظر أيضاً
 ٢٣٣ ................................................................................................. موريتانيا –إدارة الوقف 
 . مكتب األوقاف.موريتانيا  أنظر أيضاً
 . دوائر المعارف–    إدارة الوقف أنظر موسوعات    –إدارة الوقف 
 ٢٣٣ ....................................................................................................  ندوات–إدارة الوقف 

 ٢٣٣ ...................................................................................................... الهند –إدارة الوقف 
  هيئة األوقاف، البنغال   .ف، البنجاب    هيئة األوقا  . هيئة األوقاف السنية المركزية، أندرابراديش       .أترابراديش   أنظر أيضاً

 . هيئة األوقاف، كيراال     . هيئة األوقاف، كرناتاكا     . هيئة األوقاف، راجستهان     . هيئة األوقاف، دلهي     .الغربية  
 . هيئة األوقاف. المجلس المركزي لألوقاف، الهند . هيئة األوقاف، الهند .هيئة األوقاف، مهاراشترا 

 ٢٣٨ ....................................................................................... ترابراديش أ– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٣٨ ............................................................... ٢٠-١٧ ق– تاريخ – أترابراديش – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٣٨ .....................................................................  مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –إدارة الوقف 

 مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –إدارة الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٢٦
 

 

 ٢٣٩ ......................................................................................  أندرابراديش– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٠ .................................................................... وحلول  مشاكل– أندرابراديش – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٠ ............................................................................................... بتنا – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٠ ...........................................................................................  البنجاب– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤١ ................................................................................. تقارير – البنجاب – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤١ ......................................................................... مشاكل وحلول – البنجاب – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤١ .................................................................................... البنغال الغربية – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ ..................................................................  مشاكل وحلول– البنغال الغربية – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ ............................................................................................. بيهار – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ ........................................................................... مشاكل وحلول – بيهار – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ ............................................................................................  تاريخ– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ .......................................................................  االحتالل البريطاني– تاريخ – الهند –إدارة الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً
 ٢٤٢ ........................................................................................  تاميل نادو– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ ...................................................................... مشاكل وحلول –نادو  تاميل – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ ............................................................................................  تقارير– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ ...........................................................................................  ججرات– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٢ ............................................................................................. دلهي – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٣ .............................................................. حتالل البريطاني اال– تاريخ – دلهي – الهند –إدارة الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً
 ٢٤٣ ...................................................................................  تقارير– دلهي – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٣ ........................................................................... مشاكل وحلول – دلهي – الهند –ة الوقف إدار

 ٢٤٤ ........................................................................................  راجستهان– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٤ ...................................................................... مشاكل وحلول – راجستهان – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٤ ........................................................................................... كرناتاكا – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٥ ................................................................................. تقارير – كرناتاكا – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٥ ......................................................................... مشاكل وحلول – كرناتاكا – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٥ ............................................................................................اال  كير– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٥ ........................................................................... مشاكل وحلول – كيراال – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٥ ...................................................................................... ديش ماديابرا– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٥ ........................................................................................... مدراس – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٥ ....................................................................................  مشاكل وحلول– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٧ ........................................................................................  مهاراشترا– الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٧ ......................................................................امعية  رسائل ج– مهاراشترا – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٧ ...................................................................... مشاكل وحلول – مهاراشترا – الهند –إدارة الوقف 

 ٢٤٨ ..................................................................................................... اليمن –إدارة الوقف 
 . وزارة األوقاف والشئون الدينية.وزارة األوقاف واإلرشاد، اليمن  .اليمن  أنظر أيضاً

 ٢٤٨ .................................................................................................... إدارة الوقف الجعفري
 .األوقاف الجعفرية أنظر أيضاً

  أندرابراديش– الهند –دارة الوقف  إ



 ٢٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٢٤٨ ........................................................................  اإلمارات العربية المتحدة–إدارة الوقف الجعفري 

 ٢٤٨ .......................................................................  رسائل جامعية– البحرين –إدارة الوقف الجعفري 

 ٢٤٨ ............................................................................................ الهند –إدارة الوقف الجعفري 

 ٢٤٨ ............................................................ مشاكل وحلول – أترابراديش – الهند –إدارة الوقف الجعفري 

 ٢٤٨ ............................................................................ أندرابراديش – الهند –إدارة الوقف الجعفري 

 ٢٤٨ ..................................................................  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –إدارة الوقف الجعفري 
 .    دعوى الوقفأنظرإدعاء الوقف    

 ٢٤٨ ...............................................................................................األدعية في الوثائق الوقفية 
 .فيةتوثيق الوقف، الحجج الوقفية، الوثائق الوقتسجيل الوقف،   أنظر أيضاً

 ٢٤٨ ........................................................................................................ األراضي الموقوفة
األوقاف، الحدائق الموقوفة، العقارات الموقوفة، قوانين وتشريعات وقف األراضي، وقف األراضي، وقف             أنظر أيضاً

 .األراضي الزراعية
 ٢٤٨ ................................................................................... خراسان – إيران – راضي الموقوفةاأل

 ٢٤٩ ........................................................................ المدينة المنورة – السعودية –األراضي الموقوفة 

 ٢٤٩ .....................................................................................إلسالمي العالم ا –قوفة األراضي المو

 ٢٤٩ .................................................................................. القدس – فلسطين – األراضي الموقوفة

 ٢٤٩ .................................................................................. إحصائيات –صر  م–األراضي الموقوفة 

 ٢٤٩ ...................................................... الشرفاء السعديون – تاريخ – فاس – المغرب –األراضي الموقوفة 

 ٢٤٩ ...............................................................................................  الهند–األراضي الموقوفة 

 ٢٤٩ .............................................................. مشاكل وحلول – أترابراديش – الهند –األراضي الموقوفة 

 ٢٤٩ .............................................................ل وحلول  مشاك– أندرابراديش – الهند –األراضي الموقوفة 

 ٢٤٩ ...................................................................  مشاكل وحلول– البنجاب – الهند –األراضي الموقوفة 

 ٢٥٠ ............................................................  مشاكل وحلول– جامو وكشمير –الهند  –األراضي الموقوفة 

 ٢٥٠ ....................................................................................... دلهي –الهند  –األراضي الموقوفة 

 ٢٥٠ .....................................................................مشاكل وحلول  – دلهي –الهند  –األراضي الموقوفة 

 ٢٥١ ...................................................................مشاكل وحلول  – كرناتاكا –الهند  –األراضي الموقوفة 

 ٢٥١ ..............................................................مشاكل وحلول  – ماديابراديش –الهند  –األراضي الموقوفة 

 ٢٥١ ..............................................................................مشاكل وحلول  – الهند –األراضي الموقوفة 

 ٢٥١ ................................................................مشاكل وحلول  – مهاراشترا –الهند  –األراضي الموقوفة 
 .   النهوض بالوقفأنظررتقاء بالعمل الوقفي   اال

 ٢٥١ .................................................................. ف والشؤون والمقدسات اإلسالمية وزارة األوقا.األردن 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 .الرزق الجيشية   أنظر   األرزاق الجيشية
 ٢٥٢ .................................................................................................................. اإلرصاد

، شـروط الواقـف، قـوانين وتشـريعات         الرزق الجيشية ، اإلقطاع، ديون الوقف،     االستحقاق في الوقف    أنظر أيضاً
 .، وقف الدولة، الوقف والدولة، الوقف والمالية العامةمصارف الوقفاإلرصاد، 

 ٢٥٢ ...............................................................................................  الدولة العثمانية–اإلرصاد 
 .    قوانين وتشريعات اإلرصادأنظر قوانين وتشريعات    -اإلرصاد 

 ٢٥٢ .............................................................................................. تاريخ –المغرب  –رصاد اإل

 ٢٥٢ .................................................................  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – المغرب –اإلرصاد 

سي المولى محمد السجلما– تاريخ – المغرب –اإلرصاد 



رؤوس موضوعات الكشاف>٢٨
 

 

 ٢٥٢ .........................................................  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – تيوت –رب  المغ–اإلرصاد 

 ٢٥٢ .....................................................................................................) فقه حنبلي(اإلرصاد 

 ٢٥٢ ......................................................................................................) فقه حنفي(اإلرصاد 

 ٢٥٣ ....................................................................................................) شافعيفقه (اإلرصاد 

 ٢٥٣ .............................................................................................................أركان الوقف 
 .، صيغة الوقفشروط الوقف إنشاء الوقف،  أنظر أيضاً
 ٢٥٤ ........................................................................................... رسائل جامعية – أركان الوقف

 ٢٥٥ ...............................................................................................) فقه شافعي(أركان الوقف 

 ٢٥٥ ................................................................................................) فقه مالكي(أركان الوقف 
 .الوقفدوافع    أنظر   أسباب الوقف

 ٢٥٦ ...................................................................................................... االستبدال في الوقف
 شـروط الواقـف،     إدارة الوقف، بيع الوقف، التصرف في الوقف، تصرفات ناظر الوقف، خراب الوقف،            أنظر أيضاً

 .قوانين وتشريعات االستبدال في الوقف، قوانين وتشريعات التصرف في الوقف، الوقف المعطل
 ٢٥٨ .............................................................................................. تركيا – في الوقف االستبدال

 ٢٥٨ ................................................................................... صةبور – تركيا – في الوقف االستبدال

 ٢٥٨ ................................................................................... الدولة العثمانية – في الوقف االستبدال

 ٢٥٨ .................................................................................... رسائل جامعية –  في الوقفاالستبدال

 ٢٥٨ ......................................................................................... سنغافورة – في الوقف االستبدال
 .    قوانين وتشريعات االستبدال في الوقفأنظر قوانين وتشريعات    -االستبدال في الوقف 

 ٢٥٨ .............................................................................................. لبنان – في الوقف االستبدال

 ٢٥٩ .......................................................  العصر العثماني– تاريخ – بيروت –لبنان  – في الوقف االستبدال

 ٢٥٩ ............................................................................................. مصر –االستبدال في الوقف 

 ٢٥٩ .................................................................لعثماني  العصر ا– تاريخ – مصر –االستبدال في الوقف 

 ٢٥٩ ..................................................................  عصر المماليك–تاريخ  – مصر –االستبدال في الوقف 

 ٢٥٩ ........................................................................................ طلحات مص–االستبدال في الوقف 

 ٢٥٩ ............................................................................................ ندوات –االستبدال في الوقف 

 ٢٥٩ ..............................................................................................  الهند–االستبدال في الوقف 

 ٢٦٠ ...................................................................................  البنجاب– الهند –االستبدال في الوقف 

 ٢٦٠ .....................................................................................  دلهي– الهند –االستبدال في الوقف 

 ٢٦٠ .........................................................................................) فقه حنبلي(الستبدال في الوقف ا

 ٢٦٠ .........................................................................................) فقه حنفي(االستبدال في الوقف 

 ٢٦١ .........................................................................................) فقه مالكي(دال في الوقف ستباال

 ٢٦٣ ...........................................................................................................استثمار الوقف 
إجارة الوقف، إدارة الوقف، اقتصاديات الوقف، إيرادات الوقف، التصرف في الوقف، تصـرفات نـاظر                أنظر أيضاً

قوانين وتشريعات  الوقف، تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، عقود إجارة الوقف، عمارة الوقف،             
لوقفية، المغارسة فـي    المساقاة في الوقف، المشروعات ا    استثمار الوقف، محفظة تثمير ممتلكات األوقاف،       

 . دراسات الجدوى–الوقف، النظام المالي للوقف، الوقف 
 ٢٦٥ ................................................................................................. األردن –استثمار الوقف 

 ٢٦٦ ........................................................................................ أفريقيا الشمالية –استثمار الوقف 

 ٢٦٦ ............................................................................... العربية المتحدة اإلمارات –استثمار الوقف 

 ٢٦٦ ....................................................................  الشارقة–العربية المتحدة  اإلمارات –استثمار الوقف 

  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – تيوت – المغرب –اإلرصاد  



 ٢٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٢٦٦ .......................................................................................  خراسان– إيران –استثمار الوقف 

 ٢٦٦ ................................................................................................ بروناي –استثمار الوقف 

 ٢٦٦ ...................................................................................................  تركيا– الوقف استثمار

 ٢٦٦ ................................................................................. رسائل جامعية – تركيا – الوقف استثمار

 ٢٦٦ ................................................................................................ الجزائر –استثمار الوقف 

 ٢٦٧ .............................................................................. رسائل جامعية – الجزائر –استثمار الوقف 

 ٢٦٧ ................................................................................................ جيبوتي –استثمار الوقف 

 ٢٦٧ ........................................................................................ الدولة العثمانية –استثمار الوقف 

 ٢٦٧ ......................................................................................... امعية رسائل ج–استثمار الوقف 

 ٢٦٧ ..............................................................................................  السعودية–استثمار الوقف 

 ٢٦٨ ............................................................................................... السودان –استثمار الوقف 

 ٢٦٨ ............................................................................................... الصومال –استثمار الوقف 

 ٢٦٨ ........................................................................................... العربي العالم –استثمار الوقف 

 ٢٦٨ .................................................................................................. عمان –استثمار الوقف 

 ٢٦٨ .................................................................................................... قطر –استثمار الوقف 
 .    قوانين وتشريعات استثمار الوقفأنظر قوانين وتشريعات    –استثمار الوقف 
 ٢٦٩ ................................................................................................. الكويت –استثمار الوقف 

 ٢٦٩ ....................................................................................... ندوات – الكويت –استثمار الوقف 

 ٢٦٩ ................................................................................................... لبنان –استثمار الوقف 

 ٢٧٠ .................................................................................................... ليبيا –استثمار الوقف 

 ٢٧٠ .................................................................................................. مصر –استثمار الوقف 

 ٢٧٠ ................................................................................................ المغرب –استثمار الوقف 

 ٢٧١ ......................................................................  الحسن الثاني– تاريخ –المغرب  –استثمار الوقف 

 ٢٧١ ......................................................................................  تطوان–المغرب  –استثمار الوقف 

 ٢٧١ ....................................................................................  شفشاون–المغرب  –استثمار الوقف 

 ٢٧١ ............................................................................................... موريتانيا –استثمار الوقف 

 ٢٧١ ................................................................................................. ندوات –استثمار الوقف 

 ٢٧١ ...................................................................................................  الهند–استثمار الوقف 

 ٢٧٢ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –استثمار الوقف 

 ٢٧٢ ................................................................................... أندرابراديش – الهند –استثمار الوقف 

 ٢٧٢ ...................................................................................... حيدر آباد – الهند –استثمار الوقف 

 ٢٧٢ ..........................................................................................  دلهي– الهند –استثمار الوقف 

 ٢٧٢ ........................................................................................  كرناتاكا– الهند –استثمار الوقف 

 ٢٧٢ .......................................................................................  الواليات المتحدة–استثمار الوقف 

 ٢٧٢ .................................................................................................. اليمن –استثمار الوقف 

 ٢٧٢ ...................................................................................................استثمار الوقف الخيري 

 .قوانين وتشريعات الوقف الخيري، الوقف الخيري أنظر أيضاً

 ٢٧٣ ......................................................................  رسائل جامعية– البحرين –استثمار الوقف الخيري 

 رسائل جامعية– البحرين –استثمار الوقف الخيري 



رؤوس موضوعات الكشاف>٣٠
 

 

 ٢٧٣ ................................................................................. رسائل جامعية –استثمار الوقف الخيري 

 ٢٧٣ ..................................................................................................... االستحقاق في الوقف
، اإلقطاع، شروط الواقـف، قسـمة الوقـف، قـوانين           ، اإلرصاد أجرة موظفي الوقف، أجرة ناظر الوقف      أنظر أيضاً

 .وتشريعات أجرة موظفي الوقف، قوانين وتشريعات االستحقاق في الوقف، مصارف الوقف
 .    قوانين وتشريعات االستحقاق في الوقفأنظر قوانين وتشريعات    –االستحقاق في الوقف 
 ٢٧٤ ........................................................................................) فقه حنفي(االستحقاق في الوقف 

 ٢٧٦ .......................................................................................) فقه شافعي(االستحقاق في الوقف 

 ٢٧٦ ........................................................................................ )فقه مالكي(االستحقاق في الوقف 

 ٢٧٧ .............................................................................................. االستحقاق في الوقف األهلي
، اإلقطاع، التصرف في الوقـف      ، إدارة الوقف األهلي، اإلرصاد    أجرة موظفي الوقف، أجرة ناظر الوقف      أنظر أيضاً

األهلي، شروط الواقف، قسمة الوقف، قوانين وتشريعات أجرة مـوظفي الوقـف، قـوانين وتشـريعات                
 .الستحقاق في الوقف، قوانين وتشريعات الوقف األهلي، مصارف الوقفا

 ٢٧٧ .................................................................................) فقه حنفي(االستحقاق في الوقف األهلي 
 .    ديون الوقفأنظراالستدانة بضمان األوقاف     

 ٢٧٧ ............................................................................................سالمية ستعمار واألوقاف اإلاال
 .مشاكل وحلول، الوقف واألحوال السياسية –تاريخ، الوقف  –، الوقف غصب الوقفخراب الوقف،  أنظر أيضاً

 ٢٧٧ ........................................................... ٢٠-١٩ق – تاريخ – تونس –االستعمار واألوقاف اإلسالمية 

 ٢٧٨ ................................................................................. الجزائر –االستعمار واألوقاف اإلسالمية 

 ٢٧٨ .................................................................................  فلسطين–ستعمار واألوقاف اإلسالمية الا
، غصب  نقد – )كتاب(أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين       فلسطين، –األوقاف  فلسطين،   –إدارة الوقف    أنظر أيضاً

الوقف واألحـوال   ،  االحتالل اإلسرائيلي  –تاريخ   –فلسطين   –الوقف   فلسطين، – الوثائق الوقفية الوقف،  
 .فلسطين –اسية السي

 ٢٧٨ .......................................................................  القدس– فلسطين –االستعمار واألوقاف اإلسالمية 

 ٢٧٩ ...................................................................................  مصر–االستعمار واألوقاف اإلسالمية 

 ٢٧٩ ................................................................................. المغرب –االستعمار واألوقاف اإلسالمية 

 ٢٨٠ ......................................................................... باجة – المغرب –االستعمار واألوقاف اإلسالمية 

 ٢٨٠ ....................................................................... تطوان – المغرب –الستعمار واألوقاف اإلسالمية ا

 ٢٨٠ ..................................................................... شفشاون – المغرب –االستعمار واألوقاف اإلسالمية 

 ٢٨٠ ....................................................................................الهند  –ألوقاف اإلسالمية االستعمار وا
االحتالل البريطاني، السيخ واألوقاف اإلسالمية، غصب الوقف، قـوانين          -تاريخ   -الهند   -إدارة الوقف    أنظر أيضاً

 -الهنـد    -حتالل البريطاني، الهندوس واألوقاف اإلسالمية، الوقف        اال -تاريخ   -الهند   -وتشريعات الوقف   
 . االحتالل البريطاني-تاريخ 

 .الوقفقبض    أنظر الوقف   استالم
 .   غصب الوقفأنظراالستيالء على الوقف   

 ٢٨٠ ................................................................................................................ االستئمان
 .دراسات مقارنة -دراسات مقارنة، الوقف والمنح  -قوانين وتشريعات االستئمان، الوقف واالستئمان  أنظر أيضاً

 ٢٨٠ ...................................................................................................... إنجلترا –االستئمان 
 .    قوانين وتشريعات االستئمانأنظرقوانين وتشريعات     -االستئمان 
 ٢٨١ ........................................................................................................ الهند –االستئمان 

 ٢٨١ ............................................................................................. مدراس – الهند –االستئمان 

 ٢٨١ ............................................................................................  الواليات المتحدة–االستئمان 
 .إلسالمية    االستعمار واألوقاف اأنظرإسرائيل واألوقاف اإلسالمية    

 .    الوقف واألسرةأنظراألسرة والوقف     

  رسائل جامعية–ثمار الوقف الخيري است 



 ٣١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٢٨١ .................................................................................  نقد–) كتاب(اإلسعاف في أحكام األوقاف 
 .    الوقف واإلسكانأنظراإلسكان والوقف   

 .قفاالوشروط    أنظرقف   ا الواشتراطات
 .   أنواع الوقفأنظرأشكال الوقف   

 .    الشهادة على الوقفأنظراإلشهاد على الوقف     
 ٢٨١ ..................................................................................... إحصائيات – دائرة الوقف .أصفهان 

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
 ٢٨١ ..............................................................................................................ف أصل الوق

 . الوقفقوانين وتشريعات  أنظر أيضاً
 .    عمارة الوقفأنظرإصالح الوقف    

 ٢٨١ .......................................................................................................اإلضافة في الوقف 
 .تنمية الوقف، رعاية الوقف أنظر أيضاً

 .    الوقف واألطفالأنظراألطفال والوقف    
 ٢٨٢ ............................................................................................................اإلعالم الوقفي 
 -، النهـوض بـالوقف، الوقـف        الحمالت اإلعالمية الوقفية  التخطيط االستراتيجي للوقف، ثقافة الوقف،       أنظر أيضاً

 .الشعر، الوقف واإلعالم، الوقف والعالقات العامة، الوقف ووسائل اإلعالم -الخطب الدينية، الوقف 
 ٢٨٢ ....................................................................................................  قطر– اإلعالم الوقفي

 ٢٨٢ .................................................................................................  الكويت–اإلعالم الوقفي 

 ٢٨٢ ........................................................................................... دلهي – الهند –اإلعالم الوقفي 

 ٢٨٢ ................................................................................... ماديابراديش – الهند –اإلعالم الوقفي 
 .عمارة الوقف    أنظر الوقف    إعمار

 .  األوقاف  أنظرأعيان الوقف    
 .    غصب الوقفأنظراغتصاب الوقف     
 .     أهداف الوقفأنظرأغراض الوقف     
 ٢٨٢ ........................................................................................................ اقتصاديات الوقف
ل الوقف، تنمية الوقف، ديون الوقف، زكاة الوقف، ضرائب الوقف،          استثمار الوقف، إيرادات الوقف، تموي     أنظر أيضاً

دراسات الجـدوى،    -المشروعات الوقفية، مصارف الوقف، النظام المالي للوقف، الوقف         محاسبة الوقف،   
الوقف واألحوال االقتصادية، الوقف والتأميم، الوقف والتأمين، الوقف والتنمية االقتصادية، الوقف والفقر،            

 .المالية العامةالوقف و
 ٢٨٤ ............................................................................................... األردن – اقتصاديات الوقف

 ٢٨٤ ................................................................................................ تركيا –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٤ ....................................................................................... تاريخ – تركيا –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٤ ......................................................................................  ندوات– تركيا –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٤ .............................................................................................. الجزائر –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٤ ............................................................................................. جيبوتي –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٤ .................................................................................. دول الخليج العربية –قتصاديات الوقف ا

 ٢٨٤ ...................................................................................... الدولة العثمانية –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٥ ....................................................................................... رسائل جامعية –ديات الوقف اقتصا

 ٢٨٥ ............................................................................................. السودان –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٥ ............................................................................................... سوريا –وقف اقتصاديات ال

 ٢٨٥ ................................................................... ١٨ ق– تاريخ – دمشق – سوريا –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٥ ............................................................................................ الصومال –اقتصاديات الوقف 

الصومال –اقتصاديات الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٣٢
 

 

 ٢٨٥ .............................................................................  تاريخ–العالم اإلسالمي  –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٥ ...............................................................................  ندوات– العالم العربي –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٥ .............................................................................................. العراق –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٦ ............................................................................................. فلسطين –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٦ ................................................................................................ لبنان –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٦ ................................................................................................  مصر–اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٦ ......................................................  المولى إسماعيل– تاريخ – مكناس –المغرب  –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٦ ................................................................................................  الهند–اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٦ ......................................................................  عصر المغول– تاريخ – الهند –اقتصاديات الوقف 

 ٢٨٦ ................................................................................................ اقتصاديات الوقف الخيري

 ٢٨٦ ...........................................................................................................اإلقرار بالوقف 
الشهادة علـى   سجالت الوقف، الوقفية،الحجج  توثيق الوقف،إثبات الوقف، إنشاء الوقف، تسجيل الوقف،  أنظر أيضاً

 .الوثائق الوقفية صيغة الوقف، عقود الوقف،، الوقف
 ٢٨٦ ........................................................................................ ةالعثمانيالدولة  –اإلقرار بالوقف 

 ٢٨٧ ............................................................................................... )فقه حنفي(اإلقرار بالوقف 
 .   أنواع الوقفأنظرأقسام الوقف   

 ٢٨٧ ...................................................................................................................اإلقطاع 
 .إلرصاد، االستحقاق في الوقف، وقف الدولة، الوقف والدولة، الوقف والمالية العامةا أنظر أيضاً

 ٢٨٧ ................................................................................................ ةالعثماني الدولة –اإلقطاع 

 ٢٨٧ ...................................................................................................... )فقه حنفي(اإلقطاع 
 .ليات اإلسالميةق   الوقف واألأنظراألقليات اإلسالمية والوقف    

 .    الوقف واألقلياتأنظراألقليات والوقف     
 ٢٨٧ .............................................................................................................. إلغاء الوقف

 -دفع مطاعن، الوقف  -، الوقف قوانين وتشريعات إلغاء الوقف الرجوع في الوقف، إلغاء الوقف األهلي،  أنظر أيضاً
 .مشاكل وحلول، الوقف واألحوال السياسية، الوقف والدولة

 ٢٨٧ ...................................................................................................... تركيا –إلغاء الوقف 
 .     قوانين وتشريعات إلغاء الوقفأنظرقوانين وتشريعات      -إلغاء الوقف 
 ٢٨٧ .................................................................................................) فقه حنبلي(إلغاء الوقف 

 ٢٨٨ ................................................................................................. )فقه حنفي(إلغاء الوقف 

 ٢٨٨ .................................................................................................) فقه مالكي(إلغاء الوقف 

 ٢٨٨ .......................................................................................................إلغاء الوقف األهلي 
ـ  -الوقف  قوانين وتشريعات الوقف األهلي،      إدارة الوقف األهلي، قوانين وتشريعات إلغاء الوقف،       أنظر أيضاً اكل مش

 .دفع مطاعن -، الوقف األهلي الوقف األهليوحلول، 
 ٢٨٩ ............................................................................................. سوريا –إلغاء الوقف األهلي 

 ٢٨٩ .............................................................................................. مصر –إلغاء الوقف األهلي 

 ٢٩٠ ............................................................................................ المغرب –إلغاء الوقف األهلي 

 ٢٩١ .............................................................................................. الهند –إلغاء الوقف األهلي 

 ٢٩١ ......................................................................... الهيئة العامة لألوقاف .اإلمارات العربية المتحدة 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٢٩١ ............................................................ سالمية واألوقافوزارة الشئون اإل .اإلمارات العربية المتحدة 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

  تاريخ–العالم اإلسالمي  –اقتصاديات الوقف  



 ٣٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٢٩١ ..........................................  رسائل جامعية–وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف  .اإلمارات العربية المتحدة 
 . األمانة العامة لألوقاف.   الكويت أنظر)   الكويت(لعامة لألوقاف األمانة ا

 .    االستعمار واألوقاف اإلسالميةأنظراالنتداب البريطاني واألوقاف اإلسالمية    
 .    خراب الوقفأنظرانتهاء الوقف     

 ٢٩١ .............................................................................................. هيئة األوقاف .أندرابراديش 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
 ٢٩٢ .................................................................................... تمويل – هيئة األوقاف .أندرابراديش 

 ٢٩٢ .................................................................................ة  الميزاني– هيئة األوقاف .أندرابراديش 

 ٢٩٢ ............................................................................................................. إنشاء الوقف
، الرجـوع فـي الوقـف      إلغاء الوقف، ضافة في الوقف، اإلقرار بالوقف،      ، اإل أركان الوقف إثبات الوقف،     أنظر أيضاً

قوانين وتشريعات ، صيغة الوقف، عمارة الوقف، قبض الوقف، قبول الوقف، شروط الوقف ،رعاية الوقف
 . ملكية الوقف، الوقف الصحيحإنشاء الوقف،

 ٢٩٣ ..................................................................................................... تركيا –إنشاء الوقف 

 ٢٩٣ .......................................................................................... الدولة العثمانية –إنشاء الوقف 
 .قف    قوانين وتشريعات إنشاء الوأنظرقوانين وتشريعات      -إنشاء الوقف 
 ٢٩٣ ........................................................................................... تاريخ – مصر –إنشاء الوقف 

 ٢٩٣ ........................................................................ العصر العثماني – تاريخ – مصر –إنشاء الوقف 
 .    خراب الوقفأنظرلوقف     انقضاء ا

 .   الوقف والتنمية االجتماعيةأنظراإلنماء االجتماعي والوقف   
 .   الوقف والتنمية االقتصاديةأنظراإلنماء االقتصادي والوقف   

 .     الوقف والتنميةأنظراإلنماء والوقف     
 .    تنمية الوقفأنظرإنماء الوقف     
 .إلغاء الوقف    أنظرإنهاء الوقف     

 .    إلغاء الوقف األهليأنظرإنهاء الوقف األهلي     
 ٢٩٣ .............................................................................................................أنواع الوقف 
الوقف المنقطع، الوقف المؤبد، الوقـف      رك،  الوقف األهلي، الوقف الخيري، الوقف الصحيح، الوقف المشت         أنظر أيضاً

 .المؤقت
 ٢٩٥ ..................................................................................................... تركيا –أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ............................................................................................ تاريخ – تركيا –أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ...................................................................................  رسائل جامعية– تركيا –أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ........................................................................................... الدولة العثمانية –أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ............................................................................  سين كيانك الجنوبية– الصين –أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ....................................................................................................  عمان–أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ....................................................................................................  ندوات–أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ............................................................................................... )فقه جعفري(أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ................................................................................................ )فقه مالكي(أنواع الوقف 

 ٢٩٦ ............................................................................................... )فقه جعفري(الوقف إهداء 
 .بيع الوقف، التصرف في الوقف، توريث الوقف أنظر أيضاً
 ٢٩٦ ............................................................................................................ أهداف الوقف
 .قف والتنمية، الوقف والمجتمعأهمية الوقف، تأثيرات الوقف، دوافع الوقف، الو أنظر أيضاً
 ٢٩٨ ............................................................................................................. أهمية الوقف
 .اإلعالم الوقفي، أهداف الوقف، تأثيرات الوقف، الوقف والتنمية، الوقف والمجتمع أنظر أيضاً

أهمية الوقف



رؤوس موضوعات الكشاف>٣٤
 

 

 ٢٩٩ .................................................................................................................. األوقاف
 ،الموقوفة، الحدائق الموقوفة، الحمامات الموقوفـة      التكايا   ،االستعمار واألوقاف اإلسالمية  األراضي الموقوفة،     أنظر أيضاً

ت الموقوفة، الكتب الموقوفة، المدارس الموقوفة، المساجد الموقوفة، المستشفيات         الخانات الموقوفة، العقارا  
 .الموقوفة، المصاحف الموقوفة، المقابر الموقوفة، المكتبات الموقوفة، المؤسسات الوقفية األهلية

 ٢٩٩ ........................................................................................................ األردن –األوقاف 
 .    االستبدال في الوقفأنظراستبدال     -األوقاف 
 .   استثمار الوقفأنظراستثمارات    -األوقاف 
 .     عمارة الوقفأنظرإصالح      -األوقاف 
 .    غصب الوقفأنظراغتصاب      -األوقاف 
 ٢٩٩ ............................................................................................  هرات– أفغانستان –األوقاف 

 ٢٩٩ ......................................................................................  المتحدةة اإلمارات العربي–األوقاف 

 ٢٩٩ ......................................................................................................... إيران –األوقاف 

 ٣٠١ ............................................................................................  إحصائيات– إيران –األوقاف 

 ٣٠١ ...............................................................................................  أردكان– إيران –األوقاف 

 ٣٠١ ..............................................................................................  أصفهان– إيران –األوقاف 

 ٣٠١ ................................................................................................. تبريز – إيران –األوقاف 

 ٣٠١ .............................................................................................. خراسان – إيران –األوقاف 

 ٣٠١ ............................................................................................... ده نمك – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ ............................................................................................... سنندج – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ ................................................................................................ قزوين – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ .................................................................................................... قم – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ .............................................................................................. كازرون – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ ................................................................................................ كاشان – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ ................................................................................................ كرمان – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ ............................................................................................. مازندران – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ ................................................................................... متحف جهل ستون – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ ................................................................................................ همدان – إيران –األوقاف 

 ٣٠٢ ....................................................................................................... البحرين – األوقاف

 ٣٠٢ ..................................................................................................... بالد الشام –األوقاف 

 ٣٠٢ .......................................................................................  إحصائيات– بالد الشام –األوقاف 

 ٣٠٢ .........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – بالد الشام –األوقاف 

 ٣٠٢ ........................................................................................................ بلغاريا –األوقاف 

 ٣٠٣ ........................................................................................................ البلقان –األوقاف 

 ٣٠٣ ............................................................................................. البوسنة والهرسك –األوقاف 
 .     بيع الوقفأنظر بيع     –األوقاف 
 .    استثمار الوقفأنظر تثمير     –األوقاف 
 ٣٠٣ .......................................................................................................... تركيا –األوقاف 

 ٣٠٤ ................................................................................ إحصائيات – إستانبول – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٤ ................................................................................................استانيا  – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٤ ............................................................................................. سراي  أق– تركيا –األوقاف 

 فاوقاأل 



 ٣٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٠٤ .............................................................................................األناضول  – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٤ .................................................................................................أنقرة  – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ..............................................................................................  أوسكدار– تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ...........................................................................................ان إياله قرم – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ........................................................... رسائل جامعية – ١٥ ق–تاريخ  – بورصة – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ..................................................................................................  بولو– تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ..............................................................................عصر السالجقة  – تاريخ – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ .......................................................................عية  رسائل جام– تراقيا الغربية – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ................................................................................................ تقارير – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ................................................................................................  توسيا– تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ .................................................................................................  جنكلة– تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ...............................................................................................  جوروم– تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ........................................................................................ رسائل جامعية – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٥ ................................................................................................ سنوب – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ ......................................................... رسائل جامعية – ١٦ ق–تاريخ  – سيليسترا – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ ...............................................................................................سيواس  – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ .................................................................................... تاريخ – طرسوس – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ ............................................................................................... فهارس – تركيا –األوقاف 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٠٦ .............................................................................. ١٥ ق–تاريخ  – قرمان – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ ........................................................................... رسائل جامعية –ني  قسطمو– تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ ................................................................................................. قونيا – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ .............................................................................ل جامعية  رسائ– قيصري – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ ............................................................................................. مسكمرين – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ .................................................................................................  منمن– تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ ................................................................................................ ميالس – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٦ ................................................................................................ ندوات – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٧ ................................................................................................ نكسار – تركيا –األوقاف 

 ٣٠٧ .........................................................................................................  تونس–األوقاف 

 ٣٠٧ ............................................................................................. القيروان – تونس –األوقاف 

 ٣٠٧ ....................................................................................................... الجزائر –األوقاف 

 ٣٠٧ ............................................................................................... الدولة العثمانية –األوقاف 

 ٣٠٧ ..............................................................................  رسائل جامعية– الدولة العثمانية –األوقاف 

 ٣٠٧ ....................................................................................  فهارس– الدولة العثمانية –األوقاف 
 .افات كش-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٠٨ ........................................................................................................  رودس–األوقاف 

 ٣٠٨ ...................................................................................................... السعودية –األوقاف 

 ٣٠٨ .............................................................................................  بريده– السعودية –األوقاف 

 بريده– السعودية –األوقاف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٣٦
 

 

 ٣٠٨ ...........................................................................................  القطيف– السعودية –األوقاف 

 ٣٠٨ .............................................................................................. مكة – السعودية –وقاف األ

 ٣٠٨ ....................................................................................................... سمرقند –األوقاف 

 ٣٠٩ ...................................................................................................... السودان – األوقاف

 ٣٠٩ ........................................................................................................ سوريا –األوقاف 

 ٣٠٩ ...............................................................................................  دمشق– وريا س–األوقاف 

 ٣٠٩ .................................................................................  سين كيانك الجنوبية–الصين  –األوقاف 

 ٣٠٩ ................................................................................................سالمي  العالم اإل–األوقاف 

 ٣٠٩ ....................................................................................... تاريخ – العالم اإلسالمي –األوقاف 

 ٣١٠ ........................................................................................................ العراق –األوقاف 

 ٣١٠ ................................................................................................ بغداد – العراق –األوقاف 

 ٣١٠ .............................................................................................وصل  الم– العراق –األوقاف 

 ٣١٠ ......................................................................................................... عمان –األوقاف 

 ٣١٠ ................................................................................................  تاريخ– عمان –األوقاف 

 ٣١٠ .......................................................................................................  فلسطين–األوقاف 
 - )كتـاب (أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين      اإلسالمية،  األوقاف  ن، االستعمار و   فلسطي –إدارة الوقف    أنظر أيضاً

الوقف ،  االحتالل اإلسرائيلي  -تاريخ   -فلسطين   -الوقف   فلسطين، - الوثائق الوقفية ، غصب الوقف،    نقد
 .واألحوال السياسية

 ٣١١ ....................................................................... االحتالل اإلسرائيلي – تاريخ – فلسطين –األوقاف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٣١١ ........................................................................  االنتداب البريطاني– تاريخ – فلسطين –األوقاف 
 .الميةاالستعمار واألوقاف اإلس  أنظر أيضاً

 ٣١١ ........................................................................... العصر العثماني – تاريخ – فلسطين –األوقاف 

 ٣١١ .............................................................................................  القدس– فلسطين –األوقاف 

 ٣١٢ .................................................................................... تاريخ – القدس – فلسطين –وقاف األ

 ٣١٢ ............................................................. االحتالل اإلسرائيلي – تاريخ – القدس – فلسطين –األوقاف 
 .الستعمار واألوقاف اإلسالميةا  أنظر أيضاً

 ٣١٢ .................................................................  العصر العثماني– تاريخ – القدس – فلسطين –األوقاف 

 ٣١٢ ........................................................................................................ قبرص –األوقاف 

 ٣١٢ ..................................................................................................... قراخانيان –األوقاف 

 ٣١٢ ........................................................................................................... طر ق–األوقاف 

 ٣١٣ ........................................................................................................ الكويت –األوقاف 

 ٣١٣ ..........................................................................................  إحصائيات– الكويت –األوقاف 

 ٣١٣ .......................................................................................................... لبنان –األوقاف 

 ٣١٣ ..............................................................................................  طرابلس– لبنان –األوقاف 

 ٣١٣ ........................................................................................................... ليبيا –األوقاف 

 ٣١٣ .......................................................................................................... مصر –األوقاف 

 ٣١٤ ............................................................................................ إحصائيات – مصر –األوقاف 

 ٣١٤ ................................................................................................ تاريخ – مصر –األوقاف 

 ٣١٤ ..........................................................................  عباس حلمي الثاني– تاريخ – مصر –ألوقاف ا

  القطيف– السعودية –األوقاف  



 ٣٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣١٤ .............................................................................. العصر العثماني – تاريخ – مصر –األوقاف 

 ٣١٤ .............................................................................. عصر المماليك –تاريخ  –ر  مص–األوقاف 

 ٣١٤ ............................................................................................... فهارس – مصر –األوقاف 
 . كشافات-، الوقف فهارس -جرافيات، الوقف ببليو -الوقف  أنظر أيضاً

 ٣١٥ ....................................................................................................... المغرب –األوقاف 

 ٣١٥ .............................................................................................. تاريخ – المغرب –األوقاف 

 ٣١٥ ................................................................................. بنو مرين – تاريخ – المغرب –األوقاف 

 ٣١٥ ..........................................................................  بنو مرين– تاريخ – تازة – المغرب –األوقاف 

 ٣١٥ .............................................................................................. تطوان – المغرب –األوقاف 

 ٣١٥ ................................................................ السعديون  الشرفاء– تاريخ – فاس – المغرب –األوقاف 

 ٣١٥ ...............................................................................  العصر العثماني– تاريخ –مكة  –األوقاف 

 ٣١٥ ........................................................................................................... نجد –األوقاف 

 ٣١٥ .......................................................................................................... الهند –األوقاف 

 ٣١٦ ........................................................................................... أترابراديش – الهند –األوقاف 

 ٣١٦ .........................................................................  مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –األوقاف 

 ٣١٧ .................................................................................................  أجمير– الهند –األوقاف 

 ٣١٧ ............................................................................... مشاكل وحلول – أريسا – الهند –األوقاف 

 ٣١٧ ..........................................................................................  أندرابراديش– الهند –األوقاف 

 ٣١٧ ............................................................................. إحصائيات – أندرابراديش – الهند – األوقاف

 ٣١٧ ........................................................................  مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –األوقاف 

 ٣١٧ ............................................................................. مشاكل وحلول – البنجاب – الهند –األوقاف 

 ٣١٧ ...................................................................... مشاكل وحلول – البنغال الغربية – الهند –األوقاف 

 ٣١٧ ............................................................................................ دو تاميل نا– الهند –األوقاف 

 ٣١٧ ................................................................................................. دلهي – الهند –األوقاف 

 ٣١٨ ..........................................................................................  أدلة– دلهي – الهند –األوقاف 

 ٣١٨ ................................................................................ مشاكل وحلول – دلهي – الهند –األوقاف 

 ٣١٨ ............................................................................. حلول مشاكل و– كرناتاكا – الهند –األوقاف 

 ٣١٨ ........................................................................ مشاكل وحلول – ماديابراديش – الهند –األوقاف 

 ٣١٨ ........................................................................................ مشاكل وحلول – الهند –األوقاف 

 ٣١٩ ......................................................................................................... اليمن –األوقاف 

 ٣١٩ .............................................................................  تركيا–أوقاف آق قيونلو بيلربي فروه رشاد 

 ٣١٩ .......................................................................................................... أوقاف آل بايزيد

 ٣١٩ ....................................................................................................... أوقاف آل تورغوت

 ٣١٩ ..........................................................................................................أوقاف آل سعود 

 ٣١٩ .................................................................................. الرياض – السعودية –أوقاف آل سعود 

 ٣١٩ .................................................................................. إستانبول – تركيا –أوقاف إبراهيم باشا 

 ٣١٩ .................................................................................. تركيا –أوقاف إبراهيم بن قرمان أوغلو 

 ٣١٩ ...................................................................................... حلب – سوريا – باشا أبشيرأوقاف 

 حلب– سوريا – باشا أبشيرأوقاف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٣٨
 

 

 ٣١٩ ..................................................................................... فاس – المغرب –أوقاف ابن خلدون 

 ٣١٩ ........................................................................... رومانيا – أغاأوقاف ابن عبد الباقي حاج علي 

 ٣١٩ ....................................................................................... مصر – راتب باشابكر ي أوقاف أب

 ٣٢٠ ................................................................ رسائل جامعية – القاهرة – مصر –بكر مزهر ي أوقاف أب

 ٣٢٠ ....................................................................................................... أبي الدحداح أوقاف

 ٣٢٠ .................................................................................... نابلس – فلسطين –شاش أبي  أوقاف

 ٣٢٠ ......................................................................................................... أوقاف أبي طلحة

 ٣٢١ .......................................................................... المهدية – تونس –أوقاف أبي عبد اهللا التميمي 

 ٣٢١ ...................................................................................... المغرب – القاسم أزروال بيأوقاف أ

 ٣٢١ ....................................................................................  القدس– فلسطين –ي مدني أوقاف أب

 ٣٢١ ...........................................................................  القدس– فلسطين –ي مدين المغربي أوقاف أب

 ٣٢١ .................................................................................... القدس – فلسطين –أوقاف أبي مرين 

 ٣٢١ .................................................................................................. بلغاريا –األتراك  أوقاف
 .أوقاف األجانب يضاًأنظر أ

 ٣٢١ ....................................................................................... البوسنة والهرسك –األتراك  أوقاف
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢١ ................................................................................................... تونس –األتراك  أوقاف
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢١ .................................................................................................  رومانيا–األتراك  أوقاف
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢١ .................................................................................................. قبرص –األتراك  أوقاف
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢٢ ..............................................................................................  وسط آسيا–األتراك  أوقاف
 . األجانبأوقاف أنظر أيضاً

 ٣٢٢ ...............................................................................................  يوغسالفيا–األتراك  أوقاف
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢٢ ............................................................................................................ األجانب أوقاف
 .أوقاف المستأمنين، الوقف واألقليات  أنظر أيضاً

 ٣٢٢ ................................................................................................... تركيا –األجانب  أوقاف

 ٣٢٢ ................................................................................................. تركيا –أحمد باشا  أوقاف

 ٣٢٢ .................................................................................... إستانبول – تركيا –أحمد باشا  أوقاف

 ٣٢٢ ................................................................... محافظة الغربية – مصر –أوقاف أحمد باشا المنشاوي 

 ٣٢٢ ......................................................................................... مصر – زعزوع بكأوقاف أحمد 

 ٣٢٢ .............................................................................  دمشق–سوريا  – شمسي باشاأوقاف أحمد 

 ٣٢٢ ................................................................................................... بن طولونأوقاف أحمد 

 ٣٢٣ ..............................................................................................  تركيا–أحمد ياسوي  أوقاف

 ٣٢٣ ........................................................................................  أصفهان– إيران –األرمن  أوقاف
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢٣ ..............................................................................................  تركيا–أرهان غازي  أوقاف

 ٣٢٣ ..........................................................................................  تركيا–إسحاق كزرواني  أوقاف

  فاس– المغرب –أوقاف ابن خلدون  



 ٣٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٢٣ ............................................................................... بورصة – تركيا –إسحاق كزرواني  أوقاف

 ٣٢٣ ...............................................................................  دمشق– سوريا –أوقاف أسعد باشا العظم 

 ٣٢٣ ..............................................................................................  مصر–اسكندر باشا أوقاف 
 .   األوقافأنظراألوقاف اإلسالمية   

 ٣٢٣ ...................................................................... نقد –) ورقة(األوقاف اإلسالمية ودورها في التنمية 

 ٣٢٣ ...................................................................... رومانيا –سمهان بنت السلطان سليم الثاني أ أوقاف
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 .   أوقاف السلطان األشرف إينالأنظرأوقاف األشرف إينال   
 ٣٢٣ ..........................................................................................  مصر–أوقاف األشرف برسباي 

 ٣٢٤ ............................................................. رسائل جامعية – القاهرة – مصر –أوقاف األشرف برسباي 
 .    أوقاف السلطان األشرف شعبانأنظرأوقاف األشرف شعبان    

 ٣٢٤ ...............................................................................  مكة–أعظم بن اسكندر السجستاني  أوقاف

 ٣٢٤ .......................................................................................  إيران–إمام قليخان سردار  أوقاف

 ٣٢٤ ..................................................................................  دامغان– إيران –إمامزاده جعفر أوقاف
 .   أوقاف السالطين و الملوك و األمراءأنظرأوقاف األمراء   

 ٣٢٤ .........................................................................  مصر–أوقاف األمير آخور كبير قراقجا الحسني 

 ٣٢٤ ......................................................................................  يزد– إيران –جقماق اف األمير أوق

 ٣٢٤ .................................................................................. طرابلس – لبنان –جلبان أوقاف األمير 

 ٣٢٤ ...............................................................................ر جمال الدين عبد اهللا التنوخي يأوقاف األم

 ٣٢٤ ................................................................................  قزوين– إيران –خمارتاش أوقاف األمير 

 ٣٢٤ ...................................................................... الدين تتكز بن عبد اهللا الحساميسيف أوقاف األمير 

 ٣٢٥ ...............................................ة  رسائل جامعي– القاهرة – مصر –أوقاف األمير شيخو العمري الناصري 

 ٣٢٥ ............................................................................الناصري أوقاف األمير صرغتمش بن عبد اهللا 

 ٣٢٥ .......................................................................  القاهرة– مصر –عز الدين فرخشاه أوقاف األمير 

 ٣٢٥ ....................................................... رسائل جامعية –  القاهرة– مصر –أوقاف األمير قاني قرا الرماح 

 ٣٢٥ ................................................................ رسائل جامعية – مصر –سحاقي أوقاف األمير قجماس اإل

 ٣٢٥ ....................................................................معية  رسائل جا– مصر –أوقاف األمير كبير قرقماش 

 ٣٢٥ ............................................................................... محمد بن ناصر الدين الحنشأوقاف األمير 

 ٣٢٥ .................................................................. رسائل جامعية – مصر –أوقاف األمير يشبك بن مهدي 

 ٣٢٥ .............................................................  القدس– فلسطين –يلبغا بن عبد اهللا الناصري أوقاف األمير 

 ٣٢٥ .....................................................................  مصر–ة جميلة بنت الخديوي إسماعيل أوقاف األمير
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً
 ٣٢٦ ........................................................................  مصر–ة زينب بنت محمد علي باشا أوقاف األمير
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٢٦ ........................................................................  قيصري– تركيا –ل أفندي أمين حاجي خلي أوقاف

 ٣٢٦ ...............................................................................................  إيران–الدولة أمين  أوقاف

 ٣٢٦ .....................................................................................................أوقاف أمينة الخالدي 
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٢٦ ............................................................................................... تركيا –األناضوليين أوقاف 
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

تركيا –األناضوليين أوقاف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٤٠
 

 

 ٣٢٦ ............................................................................................................أوقاف األنبياء 
 أوقاف النبي  أنظر أيضاً
 ٣٢٦ ................................................................................................فلسطين  –أوقاف األنبياء 

 ٣٢٦ ................................................................................  مجاز الباب– تونس –األندلسيين أوقاف 
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢٦ ............................................................................................ تركيا –أورهان غازي  أوقاف

 ٣٢٦ ...................................................................................... طرطوس – تركيا –األوزباك  أوقاف
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢٦ ....................................................................................... بغداد – العراق –اإليرانيين  أوقاف
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٢٦ ......................................................................................  كربالء– العراق –اإليرانيين  أوقاف
 .أوقاف األجانب ر أيضاًأنظ
 ٣٢٦ ......................................................................................  النجف– العراق –اإليرانيين  أوقاف

 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً
 ٣٢٦ ...................................................................................................... تركيا –أيوب  أوقاف

 ٣٢٧ ................................................................................... تركيا –  قزالر أغاسيبشير أغا أوقاف

 ٣٢٧ ................................................................................... مصر –  قزالر أغاسيبشير أغا أوقاف

 ٣٢٧ ................................................................................................  قبرص–بكير باشا  أوقاف

 ٣٢٧ ........................................................................................................... ةالبوذي وقافاأل
غيـر  قوانين وتشريعات وقف    أوقاف األجانب، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية،          أنظر أيضاً

، وقف غير الوقف على الكافر ،الوقف على غير المسلم ، المسلم، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة
 .لمرتد، الوقف واألقلياتالمسلم، وقف الكافر، وقف ا

 ٣٢٧ .................................................................................................. الهند – ةالبوذي وقافاأل
 .القدس -فلسطين  -    األوقاف أنظرأوقاف بيت المقدس     

 ٣٢٧ .......................................................................................... تركيا –بيري محمد باشا  أوقاف

 ٣٢٧ ................................................................................................. تركيا –ترهان بك  أوقاف

 ٣٢٧ .......................................................................................................أوقاف تميم الداري 
 .عصر صدر اإلسالم -تاريخ  -، الوقف أوقاف الصحابة أنظر أيضاً

 ٣٢٧ ..................................................................................................  تركيا–تورمتاي  أوقاف

 ٣٢٧ ...........................................................................................  تركيا–تيرا نجيب باشا  أوقاف

 ٣٢٧ ....................................................................................  تركيا–جاجا أوغلو نور الدين  أوقاف

 ٣٢٨ .......................................................................................  قونيا– تركيا –جاغال زاده  افأوق

 ٣٢٨ ................................................................................  رسائل جامعية– مصر –أوقاف جاني بك 

 ٣٢٨ ......................................................................................  تركيا–وغلو يوزغات جبار أ أوقاف

 ٣٢٨ ......................................................................................................... األوقاف الجعفرية
 . الوقف الجعفريإدارة أنظر أيضاً

 ٣٢٨ ............................................................................  اإلمارات العربية المتحدة– األوقاف الجعفرية

 ٣٢٨ ................................................................................ اإلحساء – السعودية –األوقاف الجعفرية 

 ٣٢٨ ................................................................................. القطيف – السعودية –األوقاف الجعفرية 

 ٣٢٨ ...................................................................... الرامس –القطيف  – السعودية –األوقاف الجعفرية 

 ٣٢٨ .............................................................................................. العراق –األوقاف الجعفرية 

 أوقاف األنبياء 



 ٤١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٢٨ ................................................................................................ الهند –األوقاف الجعفرية 

 ٣٢٨ ................................................................ مشاكل وحلول – أترابراديش – الهند –وقاف الجعفرية األ

 ٣٢٩ ......................................................................  مشاكل وحلول– دلهي –الهند  –األوقاف الجعفرية 

 ٣٢٩ ............................................................................... مشاكل وحلول – الهند –ية األوقاف الجعفر

 ٣٢٩ ....................................................................................... تركيا –جالل الدين الرومي  أوقاف

 ٣٢٩ ............................................................................ سيواس – تركيا –مي جالل الدين الرو أوقاف

 ٣٢٩ ............................................................................... قونيا – تركيا –جالل الدين الرومي  أوقاف

 ٣٢٩ ............................................................................. مانيسا –ا  تركي–جالل الدين الرومي  أوقاف

 ٣٢٩ ..............................................................................ندوات  – تركيا –جالل الدين الرومي  أوقاف

 ٣٢٩ ............................................................................قبي ني ي – تركيا –جالل الدين الرومي  أوقاف

 ٣٣٠ ....................................................................................... تركيا –جالل الدين قره تاي  أوقاف

 ٣٣٠ ................................................................................. جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية أوقاف

 ٣٣٠ ..............................................................................................  إيران–جوادي آملي  أوقاف

 ٣٣٠ ........................................................................................... تركيا –حاجي بيرم ولي  أوقاف

 ٣٣١ ......................................................................  إستانبول– تركيا – عالء الدين شلبي يحاج أوقاف

 ٣٣١ .................................................................................................... الحاكم بأمر اهللا أوقاف

 ٣٣١ ..............................................................................  مراده هتاي قر– تركيا –حسن باشا  أوقاف

 ٣٣١ ................................................................................................ تركيا –حسن كيف  أوقاف

 ٣٣١ ................................................................................................... الحسين بن علي أوقاف
 .عصر صدر اإلسالم -تاريخ  -أوقاف الصحابة، الوقف  أنظر أيضاً
 ٣٣١ ...................................................................... عصر المماليك – تاريخ – مصر –كمية األوقاف الح

 ٣٣١ ..................................................................................................... حكيم بن خزام أوقاف

 ٣٣١ .............................................................................. مصر –م السلحدار أوقاف حنيفة عاصم خان
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٣١ ...................................................................................................  تركيا–الخادمي  أوقاف

 ٣٣٢ ...................................................................................................أوقاف خاصكي سلطان 

 ٣٣٢ .................................................................................................... أوقاف خالد بن الوليد
 .عصر صدر اإلسالم -تاريخ  -أوقاف الصحابة، الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٣٢ ..................................................................................................  مصر–أوقاف خاير بك 

 ٣٣٢ ...................................................................... رسائل جامعية – القاهرة – مصر –أوقاف خاير بك 

 ٣٣٢ ........................................................................................  مصر–أوقاف الخديوي إسماعيل 

 ٣٣٢ ........................................................................................... خلف بن أحمد الطليطلي أوقاف

 ٣٣٣ ................................................................................................. الخلفاء الراشدون أوقاف
 -خطاب، الوقـف  ، أوقاف عمر بن ال     أوقاف علي بن أبي طالب     ،أوقاف عثمان بن عفان   أوقاف الصحابة،    أنظر أيضاً

 .عصر صدر اإلسالم -تاريخ 
 ٣٣٣ ....................................................................................  أماسيا– تركيا –خليفة الغازي  أوقاف

 ٣٣٣ ..............................................................................  رسائل جامعية– مصر –أوقاف خوند بركة 

 ٣٣٣ .................................................................................. دمشق – سوريا –درويش باشا أوقاف 

 ٣٣٣ ......................................................................................................بك  ذي الفقار أوقاف

بك ذي الفقار أوقاف



رؤوس موضوعات الكشاف>٤٢
 

 

 ٣٣٣ ....................................................................................  قيصري– تركيا –راشد أفندي  أوقاف
 .    أوقاف النبي أنظر    أوقاف الرسول 

 ٣٣٣ ................................................................... تبريز – إيران –رشيد الدين فضل اهللا الهمداني أوقاف 

 ٣٣٣ ......................................................................................  سنوب– تركيا – نوري ارض أوقاف

 ٣٣٤ ................................................................... رسائل جامعية – القاهرة – مصر –أوقاف رضوان بك 

 ٣٣٤ .....................................................................................................زاغونس باشا  أوقاف

 ٣٣٤ .......................................................................................................زينب خاتون  أوقاف
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٣٤ ....................................................................................سيناء  – مصر –أوقاف سانت كاترين 
 .األوقاف المسيحية  أنظر أيضاً

 ٣٣٤ ......................................................................................................... حابةوقاف الساأل

 ٣٣٤ ........................................................................................................ سرايا باشا أوقاف

 ٣٣٤ .............................................................................  طهران– إيران –سردار فيروزكوهي  أوقاف

 ٣٣٤ .............................................................................................. تركيا –سفران بولو  أوقاف

 ٣٣٤ ....................................................................................... أوقاف السالطين والملوك واألمراء

 ٣٤٠ ..................................................................... رسائل جامعية –أوقاف السالطين والملوك واألمراء 

 ٣٤٢ ......................................................................................  تركيا–السلطان أحمد الثالث  أوقاف

 ٣٤٢ .......................................................................... مصر –بن محمد بن مراد السلطان أحمد  أوقاف

 ٣٤٢ ....................................................... رسائل جامعية – القاهرة – مصر –أوقاف السلطان األشرف إينال 
 .   أوقاف األشرف برسبايأنظرأوقاف السلطان األشرف برسباي    

 ٣٤٢ ................................................................................ خليل بن قالوونأوقاف السلطان األشرف 

 ٣٤٢ ................................................................................ الحجاز –ألشرف شعبان أوقاف السلطان ا

 ٣٤٢ .............................................................. جامعية  رسائل– الحجاز –أوقاف السلطان األشرف شعبان 

 ٣٤٢ ................................................................................... رصة بو– تركيا –السلطان أمير أوقاف

 ٣٤٣ ............................................................................................  تركيا–بايزيد  السلطان أوقاف

 ٣٤٣ .................................................................................  بورصة– تركيا –بايزيد  السلطان أوقاف

 ٣٤٣ ............................................................................................. السلطان بايزيد الثاني أوقاف

 ٣٤٣ ...................................................................................................أوقاف السلطان بيبرس 

 ٣٤٣ .................................................................................................... جقمقالسلطان  أوقاف

 ٣٤٣ .........................................................................ة  رسائل جامعي– مصر –أوقاف السلطان جقمق 

 ٣٤٣ .................................................... رسائل جامعية – مصر –أوقاف السلطان حسن بن محمد بن قالوون 

 ٣٤٣ ............................................................................................... أوقاف السلطان سليم األول

 ٣٤٣ ......................................................................................  تركيا–السلطان سليم الثالث  أوقاف

 ٣٤٣ ............................................................................................... السلطان سليم الثاني أوقاف

 ٣٤٣ ................................................................................... مصر –القانوني السلطان سليم  أوقاف

 ٣٤٤ ................................................................  دمشق– سوريا –أوقاف السلطان سليمان بن سليم األول 

 ٣٤٤ ......................................................................................ف السلطان صالح الدين األيوبي أوقا

 ٣٤٤ ................................................................ القدس – فلسطين –أوقاف السلطان صالح الدين األيوبي 

 ٣٤٥ ..................................................................  القاهرة– مصر –أوقاف السلطان صالح الدين األيوبي 

  قيصري– تركيا –راشد أفندي أوقاف 



 ٤٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٤٥ ................................................................................ تركيا –السلطان عبد الحميد األول  أوقاف

 ٣٤٥ ................................................................................. تركيا –السلطان عثمان أرطغرول  أوقاف

 ٣٤٥ .......................................................................................... عمان –قابوس السلطان  أوقاف

 ٣٤٥ ..........................................................................................  مصر–أوقاف السلطان قايتباي 

 ٣٤٥ ............................................................................ اإلسكندرية – مصر –السلطان قايتباي  أوقاف

 ٣٤٥ ........................................................................ رسائل جامعية – مصر –أوقاف السلطان قايتباي 

 ٣٤٥ ................................................................................  القاهرة– مصر –السلطان قايتباي  أوقاف

 ٣٤٥ ........................................................................................... مكة –سلطان قايتباي أوقاف ال

 ٣٤٥ .................................................................................. مصر –أوقاف السلطان قنصوه الغوري 

 ٣٤٦ ................................................................  رسائل جامعية– مصر –ه الغوري أوقاف السلطان قنصو

 ٣٤٦ ............................................................................  بورصة– تركيا –السلطان محمد خان  أوقاف

 ٣٤٦ .............................................................................................. السلطان محمد الفاتح أوقاف

 ٣٤٦ .....................................................................................  تركيا–السلطان محمد الفاتح  أوقاف

 ٣٤٦ ...........................................................................ا  صوفي– تركيا –السلطان محمد الفاتح  أوقاف

 ٣٤٦ .......................................................................... مصر –أوقاف السلطان محمد بن مراد بن سليم 

 ٣٤٦ .................................................................................... مصر –األول السلطان محمود  أوقاف

 ٣٤٧ ............................................................................................ السلطان محمود الثاني أوقاف

 ٣٤٧ .............................................................................................  تركيا–السلطان مراد  أوقاف

 ٣٤٧ .................................................................................  يوغسالفيا–السلطان مراد الثاني  أوقاف

 ٣٤٧ .............................................................................. تركيا –السلطان مسعود بن كيكاوس  أوقاف

 ٣٤٧ ......................................................................................... مصر –مصطفى السلطان  أوقاف

 ٣٤٧ .................................................................... رسائل جامعية – مصر –أوقاف السلطان المؤيد شيخ 

 ٣٤٧ ..................................................................  نابلس– فلسطين –ابن قايتباي السلطان الناصر  أوقاف

 ٣٤٧ ................................................................................. السلطان الناصر محمد بن قالوون أوقاف

 ٣٤٧ ...................................................... رسائل جامعية – مصر –أوقاف السلطان الناصر محمد بن قالوون 

 ٣٤٧ .......................................................... سرياقوس – مصر –أوقاف السلطان الناصر محمد بن قالوون 

 ٣٤٧ ............................................................. القاهرة – مصر –أوقاف السلطان الناصر محمد بن قالوون 

 ٣٤٨ ........................................................................................اف السلطان ندر الدين األيوبي أوق

 ٣٤٨ .........................................................................  مانيسا– تركيا –السلطانة حفصة خاتون  فأوقا
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٤٨ .............................................................. إستانبول – تركيا –السلطانة فاطمة بنت مراد الثالث  أوقاف

 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٤٨ ........................................................  رسائل جامعية– تركيا –السلطانة فاطمة بنت مراد الثالث  أوقاف

 ٣٤٨ .....................................................................................  قزوين– إيران –آباد سليمان  أوقاف

 ٣٤٨ ..................................................................................... أدرنة – تركيا –سليمان باشا  أوقاف

 ٣٤٨ ......................................................................................................... سنان باشا أوقاف

 ٣٤٩ ................................................................................................ تركيا – سنان باشا أوقاف

 ٣٤٩ ..................................................................................... دمشق – سوريا –أوقاف سنان باشا 

 دمشق– سوريا –أوقاف سنان باشا 



رؤوس موضوعات الكشاف>٤٤
 

 

 ٣٥٠ ................................................................................................ مصر –سنان باشا  أوقاف

 ٣٥٠ ............................................................................................... ندوات –سنان باشا  أوقاف

 ٣٥٠ ...................................................................................... نطنز – إيران –السيد حسن  أوقاف

 ٣٥٠ ...............................................................................  سيدي شهير–تركيا  – سيد هارون أوقاف

 ٣٥٠ ................................................................................... شيراز – إيران –الشاعر حافظ  أوقاف

 ٣٥٠ ........................................................................................  إيران–شاه سلطان حسين  أوقاف

 ٣٥٠ ...................................................................................... إيران –شاه عباس الصفوي  أوقاف

 ٣٥٠ ..........................................................................  خراسان– إيران –شاه عباس الصفوي  أوقاف

 ٣٥٠ ............................................................................................... تركيا –شاه ملك بك  أوقاف

 ٣٥٠ ....................................................................................................... شريف باشا أوقاف

 ٣٥٠ ...................................................................  القاهرة– مصر –فخر الدين ابن ثعلب شريف ال وقافأ

 ٣٥٠ ...............................................................................  بلغاريا–شمنولو شريف خليل باشا  أوقاف

 ٣٥٠ ..............................................................  نابلس– فلسطين –دين أحمد بن اليغموري شهاب ال أوقاف

 ٣٥١ ................................................................................... إستانبول – تركيا –الشيخ ظفر  أوقاف

 ٣٥١ ...................................................................................  آل ثانيعلي بن عبد اهللالشيخ  أوقاف

 ٣٥١ ..........................................................................  إيران–غياث الدين محمد كججي الشيخ  أوقاف

 ٣٥١ .................................................................................. القدس – فلسطين –أوقاف الشيخ فريد 

 ٣٥١ .................................................................................................. تركيا –شيخ وفا  أوقاف
 .    األوقاف الجعفريةأنظراألوقاف الشيعية    

 .    أوقاف يوسف خوجهأنظرأوقاف صاحب الطابع     
 ٣٥١ ...............................................................................................  تركيا–صاحب عطا  أوقاف

 ٣٥١ .......................................................................................................... أوقاف الصحابة
أوقـاف  ، أوقاف خالد بن الوليد، أوقاف الخلفاء الراشـدون،          الحسين بن علي   أوقاف تميم الداري، أوقاف    أنظر أيضاً

 -تاريخ   -، الوقف   ، أوقاف عمر بن الخطاب، أوقاف النبي         أوقاف علي بن أبي طالب     ،عثمان بن عفان  
 .عصر صدر اإلسالم

 ٣٥٣ ............................................................................... بورصة – تركيا –ف صفوت األناكولي أوقا

 ٣٥٣ ................................................................................ قزوين – إيران –صفي الدين آباد أوقاف 
 .     أوقاف السلطان صالح الدين األيوبيأنظرن األيوبي     أوقاف صالح الدي

 ٣٥٣ ...................................................................... المدينة المنورة – السعودية –أوقاف عارف حكمت 

 ٣٥٣ ................................................................. القاهرة – مصر –عاشوراء بنت ساروخ األسدي أوقاف 
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٥٣ ......................................................................................................أوقاف عاطف أفندي 

 ٣٥٣ ...................................................................................... إيران –خليفة سلطان أوقاف عائلة 

 ٣٥٤ ........................................................................... فهارس – قونيا – تركيا –أوقاف عائلة قرمان 
 .فات كشا-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٥٤ ............................................................................. خراسان – إيران –أوقاف عبد اهللا الرضوي 

 ٣٥٤ ................................................................................. الرحمن بن عبد اهللا السمسارأوقاف عبد 

 ٣٥٤ ....................................................................................... مصر –الرحمن كتخدا  عبد أوقاف

 ٣٥٤ ...........................................................................  تركيا– أوقاف عبد الرحيم الرومي ميرزفونلي

 ٣٥٤ ...............................................................................  ري– إيران – الحسني العظيمأوقاف عبد 

 مصر –سنان باشا أوقاف 



 ٤٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٥٤ ........................................................................................... تركيا –عتيق علي باشا أوقاف 

 ٣٥٤ ...................................................................................................اف عثمان بن عفان أوق
 .عصر صدر اإلسالم -تاريخ  -أوقاف الخلفاء الراشدون، أوقاف الصحابة، الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٥٥ .............................................................................. القدس – فلسطين –أوقاف عثمان بن عفان 
 .    أوقاف األتراكأنظرأوقاف العثمانيين    
 ٣٥٥ .......................................................................................................أوقاف عزيز هدائي 

 ٣٥٥ ............................................................................. نابلس – فلسطين –أبو الحسن أوقاف عالء 

 ٣٥٥ ................................................................................  قونيا– تركيا –أوقاف عالء الدين كيقباد 

 ٣٥٦ ...................................................................................................... أوقاف علوان شلبي

 ٣٥٦ ......................................................................................... همدان – إيران –العلوي أوقاف 

 ٣٥٦ ........................................................................................ الدولة العثمانية –أوقاف العلويين 

 ٣٥٦ ................................................................................................. أوقاف علي بن أبي طالب
 .عصر صدر اإلسالم -تاريخ  -أوقاف الخلفاء الراشدون، أوقاف الصحابة، الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٥٧ .......................................................................................... بلخ – أوقاف علي بن أبي طالب

 ٣٥٧ ......................................................................................... مصر –باشا السبكي أوقاف علي 

 ٣٥٧ ............................................................................................ مصر –أوقاف علي بك فهمي 

 ٣٥٧ .................................................................................................. أوقاف عمر بن الخطاب
 .عصر صدر اإلسالم -تاريخ  -أوقاف الخلفاء الراشدون، أوقاف الصحابة، الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٥٨ ........................................... القدس – فلسطين –أوقاف عمر بن عبد اهللا بن عبد النبي المغري المصمودي 

 ٣٥٨ ..................................................................................................أوقاف الغازي أرطغرول 

 ٣٥٨ ............................................................................ البوسنة والهرسك –بك  أوقاف الغازي خسرو

 ٣٥٨ ................................................................ سراييفو – البوسنة والهرسك –بك  أوقاف الغازي خسرو

 ٣٥٩ ...................................................................................... تركيا –أوقاف الغازي سليمان باشا 

 ٣٥٩ ....................................................................................... رومانيا –أوقاف الغازي علي باشا 

 ٣٥٩ ..............................................................................  إستانبول– تركيا –أوقاف فاضل أحمد باشا 

 ٣٥٩ .................................................................................. دمشق – سوريا –أوقاف فاطمة خاتون 
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً
 ٣٥٩ .................................................................................................. بنت محمدأوقاف فاطمة 
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٥٩ ................................................................................  إيران–فرهاد ميرزا معتمد الدولة أوقاف 

 ٣٥٩ ........................................................................ن بن أسعد بن المنجا الحنبلي أوقاف القاضي عثما

 ٣٥٩ ............................................................................................ الكويت –عوازم أوقاف قبيلة ال

 ٣٥٩ ........................................................................................نقرة أ – تركيا –أوقاف قراجه بك 

 ٣٥٩ ..............................................................................  نيدا– تركيا –علي بك أوقاف قرمان أوغلو 

 ٣٥٩ .................................................................................................... أوقاف قره أحمد باشا

 ٣٥٩ ................................................................................ إستانبول –كيا  تر–أوقاف قره أحمد باشا 

 ٣٥٩ ...........................................................................  تركيا–أوقاف قره عثمان أوغلو مصطفى أغا 

 ٣٦٠ ......................................................................................... بالكسير – تركيا –أوقاف قيا بك 

 ٣٦٠ ............................................................................................. تركيا –أوقاف كروان دوغار 

 تركيا–أوقاف كروان دوغار 



رؤوس موضوعات الكشاف>٤٦
 

 

 ٣٦٠ .................................................................................... تركيا –أوقاف كليبولو ساروتشا باشا 

 ٣٦٠ .......................................................................... سيواس –  تركيا–كمال الدين بن الهمام أوقاف 

 ٣٦٠ ......................................................................................... تركيا –أوقاف ال ال شاهين باشا 

 ٣٦٠ ............................................................................. دمشق –سوريا  –باشا مصطفى أوقاف ال ال 

 ٣٦٠ ...................................................................... واحة قابس – المغرب –أوقاف محمد باي المرادي 

 ٣٦٠ ...............................................................................................أوقاف محمد بك أبو الدهب 

 ٣٦٠ ................................................................................................تركيا  –أوقاف محمد دادا 

 ٣٦٠ ......................................................................................... مصر –طابان باشا أوقاف محمد 

 ٣٦٠ ................................................................  وزان– المغرب –أوقاف محمد بن علي اللحالح الوزاني 

 ٣٦٠ .....................................................................................  سوريا–المنجكي باشا أوقاف محمد 

 ٣٦٠ ............................................................................  إيران–ناصر خان ظهير الدولة أوقاف محمد 

 ٣٦١ .................................................................................... شيراز – إيران –نمازي أوقاف محمد 

 ٣٦١ .................................................................................. إستانبول – تركيا –أوقاف محمود باشا 

 ٣٦١ ................................................................................................  إيران–محمود كيا أوقاف 

 ٣٦١ ........................................................................................................... مخيريقأوقاف 
 .عصر صدر اإلسالم -تاريخ  -، أول وقف في اإلسالم، الوقف أوقاف النبي  أنظر أيضاً
 ٣٦١ ............................................................................................................. أوقاف المرأة
 .ة والوقفالواقفات، المرأ أنظر أيضاً
 ٣٦١ ....................................................................................................  إيران– أوقاف المرأة

 ٣٦١ ..........................................................................................  الدولة العثمانية–أوقاف المرأة 

 ٣٦١ ......................................................................................... نجد – السعودية –أوقاف المرأة 

 ٣٦٢ ........................................................................................  القدس– فلسطين – أوقاف المرأة

 ٣٦٢ ....................................................................................................  مصر– أوقاف المرأة

 ٣٦٢ ......................................................................................................  مكة– أوقاف المرأة

 ٣٦٢ ........................................................................................................ قاف المستأمنينأو
غيـر  قوانين وتشريعات وقـف     أوقاف األجانب، األوقاف البوذية، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية،          أنظر أيضاً

، وقف غيـر    الوقف على الكافر   ،الوقف على غير المسلم   ،   على أهل الذمة   المسلم، وقف أهل الذمة، الوقف    
 .المسلم، وقف الكافر، وقف المرتد، الوقف واألقليات

 ٣٦٢ ...............................................................................................  تركيا–أوقاف المستأمنين 

 ٣٦٢ ...............................................................................د اهللا الشبلي الجمدار رور بن عبأوقاف مس

 ٣٦٢ .............................................................  نقد–) كتاب(المسلمين في بيروت في العهد العثماني أوقاف 

 ٣٦٢ ........................................................................................................ األوقاف المسيحية
قـوانين  أوقاف األجانب، األوقاف البوذية، أوقاف سانت كاترين، أوقاف المستأمنين، األوقاف اليهوديـة،              أنظر أيضاً

الوقـف  ،   أهل الذمة، الوقف على أهل الذمـة       الدول الغربية، وقف   -غير المسلم، الوقف    وتشريعات وقف   
 .، وقف غير المسلم، وقف الكافر، وقف المرتد، الوقف واألقلياتالوقف على الكافر ،على غير المسلم

 ٣٦٢ ..............................................................................................  الصين– األوقاف المسيحية

 ٣٦٣ ................................................................. العصر العثماني – تاريخ – فلسطين –ألوقاف المسيحية ا

 ٣٦٣ ................................................................................................. )مجلة(المصرية األوقاف 

 ٣٦٣ ...............................................................................................  الحجاز–صريين أوقاف الم
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

  تركيا–أوقاف كليبولو ساروتشا باشا  



 ٤٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٦٣ .............................................................................................  تركيا–أوقاف مصطفى باشا 

 ٣٦٣ ................................................................................... القدس – فلسطين –أوقاف المصمودي 

 ٣٦٣ ......................................................................................................أوقاف المعتصم باهللا 

 ٣٦٣ ..................................................................................... معين الدين الجشتي األجميريأوقاف 

 ٣٦٣ ................................................................................................ الحجاز –أوقاف المغاربة 
 .أوقاف األجانب ظر أيضاًأن

 ٣٦٣ ..................................................................................... القدس – فلسطين –أوقاف المغاربة 
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٦٣ ........................................................................ إحصائيات – القدس – فلسطين –أوقاف المغاربة 

 ٣٦٤ .................................................................................وزان  – المغرب –أوقاف المكي بن علي 

 ٣٦٤ ............................................................................... األناضول – تركيا –أوقاف مال عيسى بيك 

 ٣٦٤ .................................................................................................يا  ترك–أوقاف مال قاري 

 ٣٦٤ ........................................ القدس – فلسطين –نور الدين علي بن صالح الدين األيوبي أوقاف الملك األفضل 

 ٣٦٤ ....................................................................................... أنقرة – تركيا –أوقاف ملك خاتون 
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف أنظر أيضاً

 ٣٦٤ ......................................................................................  قرمان– تركيا –أوقاف ملك خاتون 

 ٣٦٤ ..................................................................................... الصالح طالئع بن رزيكأوقاف الملك 

 ٣٦٤ ...................................................................  حلب–العادل نور الدين محمود بن زنكي أوقاف الملك 

 ٣٦٤ .......................................................................آل سعود بن عبد الرحمن أوقاف الملك عبد العزيز 

 ٣٦٤ ................................................................ القدس – فلسطين –أوقاف الملك علي بن عثمان المريني 
 .   أوقاف السلطان حسن بن محمد بن قالوونأنظرأوقاف الملك الناصر حسن    

 .   أوقاف السالطين والملوك و األمراءأنظرأوقاف الملوك   
 ٣٦٤ ..............................................................................................  سوريا–أوقاف منجك باشا 

 ٣٦٥ ...................................................................... تركيا –أوقاف مهريشاه والدة السلطان سليم الثالث 
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٦٥ ........................................................................................ المغرب –أوقاف المولى إسماعيل 

 ٣٦٥ .............................................................................  مكناس– المغرب –أوقاف المولى إسماعيل 

 ٣٦٥ .................................................................................. المغرب –أوقاف المولى محمد المعتصم 

 ٣٦٥ ........................................................................................ ميرزا محمد يوسف أشرفيأوقاف 

 ٣٦٥ ................................................................................................. تركيا –أوقاف ميس بيه 
 .   أوقاف السلطان حسن بن محمد بن قالوونأنظرأوقاف الناصر حسن    

 .    أوقاف السلطان صالح الدين األيوبيأنظرأوقاف الناصر صالح الدين     
 .   أوقاف السلطان الناصر محمد بن قالوونأنظرأوقاف الناصر محمد بن قالوون    

 ٣٦٥ ........................................................................................................... أوقاف النبي 
عصـر   -تـاريخ    -أحاديث نبوية، الوقـف      -أوقاف األنبياء، أوقاف الصحابة، أوقاف مخيريق، الوقف          أنظر أيضاً

 .عصر صدر اإلسالم، الوقف والحضارة اإلسالمية -تاريخ  -المدينة المنورة  -صدر اإلسالم، الوقف 
 .    أوقاف المرأةأنظرأوقاف النساء     

 .    األوقاف المسيحيةأنظراألوقاف النصرانية    
 ٣٦٦ ........................................................................................................أوقاف نفيسة هانم 

 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً
 ٣٦٦ ............................................................................ تركيا –أوقاف نور الدين ألب أصالن الرفاعي 

 تركيا–أوقاف نور الدين ألب أصالن الرفاعي 



رؤوس موضوعات الكشاف>٤٨
 

 

 ٣٦٦ ............................................................................................... أوقاف هشام بن عبد الملك

 ٣٦٦ .......................................................................................  القدس– فلسطين –أوقاف الهنود 
 .أوقاف األجانب أنظر أيضاً

 ٣٦٧ ....................................................................... نقد – )كتاب(أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين 

 ٣٦٧ ................................................................................  نقد–) كتاب(األوقاف والسياسة في مصر 

 ٣٦٧ .............................................................................................. تركيا –والدة سلطان أوقاف 
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف  أنظر أيضاً

 ٣٦٧ .................................................................................... بورصة – تركيا –أوقاف يلدرم بيازيد 

 ٣٦٧ ......................................................................................................... األوقاف اليهودية
غيـر  قوانين وتشريعات وقـف     أوقاف األجانب، األوقاف البوذية، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية،          أنظر أيضاً

الوقف  ، على غير المسلمالوقف، الدول الغربية، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة -المسلم، الوقف 
 .، وقف غير المسلم، وقف الكافر، وقف المرتد، الوقف واألقلياتعلى الكافر

 ٣٦٧ .....................................................................................  أصفهان– إيران – األوقاف اليهودية

 ٣٦٧ ................................................................. صر العثماني الع– تاريخ – فلسطين –األوقاف اليهودية 

 ٣٦٧ .......................................................................................  قونيا– تركيا –أوقاف يوسف آغا 

 ٣٦٧ .......................................................................  بطحاء الحلفاوين– تونس –أوقاف يوسف خوجة 
 .    أوقاف يوسف خوجهأنظرأوقاف يوسف صاحب الطابع    

 ٣٦٧ .................................................................................  أزمير– تركيا –غلو وأوقاف يوغورت أ

 ٣٦٧ ............................................................................................... تركيا –ه أوقاف يونس أمر

 ٣٦٨ ..................................................................................................... أول وقف في اإلسالم
عصـر صـدر     -تـاريخ    -المدينة المنـورة     - أوقاف عمر بن الخطاب، أوقاف مخيريق، الوقف         األوقاف، أنظر أيضاً

 . الوقف والحضارة اإلسالميةاإلسالم،
 ٣٦٨ .......................................................................................................... اإليجار الحلواني
 .رة الوقفإجا أنظر أيضاً

 ٣٦٨ ...........................................................................................................إيرادات الوقف 
االستحقاق في الوقف، اقتصاديات الوقف، بيع الوقف، التصـرف         ،  إدارة الوقف، اإلرصاد، استثمار الوقف     أنظر أيضاً

 ،لوقف، زكاة الوقف، ضرائب الوقف، قسمة الوقف، قوانين وتشريعات إيرادات الوقففي الوقف، ديون ا
 .، مصارف الوقف، النظام المالي للوقفمحاسبة الوقف

 ٣٦٩ .......................................................................................  أصفهان– إيران – إيرادات الوقف

 ٣٦٩ .........................................................................................  تبريز–إيران  –وقف إيرادات ال

 ٣٦٩ .......................................................................................  خراسان–إيران  –إيرادات الوقف 

 ٣٦٩ ...................................................................................................ركيا  ت–إيرادات الوقف 

 ٣٦٩ ....................................................................................... إستانبول – تركيا –إيرادات الوقف 

 ٣٦٩ .................................................................... ١٦ ق– تاريخ –إستانبول  –ا  تركي–إيرادات الوقف 

 ٣٦٩ ........................................................................................ الدولة العثمانية –إيرادات الوقف 
 .    قوانين وتشريعات إيرادات الوقفأنظرعات     قوانين وتشري -إيرادات الوقف 
 ٣٧٠ ................................................................................................... مصر –إيرادات الوقف 

 ٣٧٠ ..................................................................................... إحصائيات – مصر –إيرادات الوقف 

 ٣٧٠ .......................................................................  العصر الفاطمي–تاريخ  – مصر –إيرادات الوقف 

 ٣٧٠ ...........................................................  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – المغرب –إيرادات الوقف 

 ٣٧٠ ............................................................................................  تاريخ– نجد –إيرادات الوقف 

 أوقاف هشام بن عبد الملك 



 ٤٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٧٠ ...................................................................................................  الهند–إيرادات الوقف 

 ٣٧١ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –إيرادات الوقف 

 ٣٧١ ................................................................................... أندرابراديش – الهند –إيرادات الوقف 

 ٣٧١ ........................................................................................  البنجاب– الهند –إيرادات الوقف 

 ٣٧١ .................................................................................  البنغال الغربية– الهند –إيرادات الوقف 

 ٣٧١ ........................................................................................... دلهي – الهند –إيرادات الوقف 

 ٣٧١ ........................................................................................  كرناتاكا– الهند –إيرادات الوقف 

 ٣٧٢ ..........................................................................................  كيراال– الهند –إيرادات الوقف 

 ٣٧٢ ................................................................................. مشاكل وحلول – الهند –إيرادات الوقف 

 ٣٧٢ ...............................................................................................) فقه حنفي(إيرادات الوقف 

 ٣٧٢ .............................................................................................. )فقه شافعي(إيرادات الوقف 

 ٣٧٣ .................................................................................................... يرادات الوقف األهليإ
استثمار الوقف، االستحقاق في الوقف األهلي، اقتصاديات الوقف، بيـع الوقـف            ،  ، اإلرصاد إدارة الوقف  أنظر أيضاً

لي، ديون الوقف، زكاة الوقف، ضرائب الوقف، قسمة الوقـف، قـوانين            األهلي، التصرف في الوقف األه    
، مصارف الوقـف، النظـام      محاسبة الوقف  قوانين وتشريعات الوقف األهلي،      ،وتشريعات إيرادات الوقف  

 .المالي للوقف، الوقف األهلي
 ٣٧٣ ............................................................................................  تركيا–إيرادات الوقف األهلي 

 ٣٧٣ ................................................................................................... إيرادات الوقف الخيري
ت الوقف الخيري، بيـع     االستحقاق في الوقف، اقتصاديا   ،  إدارة الوقف، اإلرصاد، استثمار الوقف الخيري      أنظر أيضاً

الوقف، التصرف في الوقف الخيري، ديون الوقف، زكاة الوقف، ضرائب الوقف، قسمة الوقف، قـوانين               
، مصارف الوقف   محاسبة الوقف  ،وتشريعات إيرادات الوقف، قوانين وتشريعات مصارف الوقف الخيري       

 .الخيري، النظام المالي للوقف، الوقف الخيري
 ٣٧٣ .......................................................................................... مصر – إيرادات الوقف الخيري

 ٣٧٣ .......................................................................... مصر – على الحرمين الشريفينإيرادات الوقف 

 ٣٧٣ ..............................................  العصر العثماني– تاريخ –  مصر– ينعلى الحرمين الشريفإيرادات الوقف 

 ٣٧٣ ................................................................................................... إيرادات الوقف المنقطع
االستحقاق في الوقف، اقتصاديات الوقف، بيع الوقف، التصـرف         ،  وقفإدارة الوقف، اإلرصاد، استثمار ال     أنظر أيضاً

 ،في الوقف، ديون الوقف، زكاة الوقف، ضرائب الوقف، قسمة الوقف، قوانين وتشريعات إيرادات الوقف
 .الوقف المنقطع، مصارف الوقف، النظام المالي للوقف، محاسبة الوقف

 ٣٧٣ ................................................................................  مديرية األوقاف والشؤون الخيرية.إيران 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٣٧٣ .................................................................. إحصائيات – مديرية األوقاف والشؤون الخيرية .إيران 

 ٣٧٤ ..............................................................  رسائل جامعية–يرية األوقاف والشؤون الخيرية  مد.إيران 

 ٣٧٤ ......................................................................  التجارب الوقفية– وزارة العدل واألوقاف .البحرين 

 .وقف، التجارب الوقفية، المؤسسات الوقفيةإدارة ال أنظر أيضاً
 .    الحدائق الموقوفةأنظرالبساتين الموقوفة     
 .    الوقف والبطالةأنظرالبطالة والوقف     
 .     الوقف الباطلأنظربطالن الوقف     
 ٣٧٤ ..........................................................................................................البناء في الوقف 
 .مشاكل وحلول -غصب الوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٧٤ ................................................................................... أترابراديش – الهند –البناء في الوقف 

 أترابراديش– الهند –البناء في الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٥٠
 

 

 ٣٧٤ ...................................................................................... البنجاب – الهند –البناء في الوقف 

 ٣٧٤ ......................................................................................... دلهي – الهند –البناء في الوقف 

 ٣٧٤ .................................................................................... راجستهان – الهند –البناء في الوقف 

 ٣٧٤ .............................................................................................) فقه مالكي(البناء في الوقف 
 .     عمارة الوقفأنظربناء الوقف     

 ٣٧٤ ...................................................................................................األوقاف  هيئة .البنجاب 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٣٧٥ ......................................................................................... تقارير – هيئة األوقاف .البنجاب 

 ٣٧٥ ............................................................................................  هيئة األوقاف.البنغال الغربية 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٣٧٥ .................................................................................. تقارير – هيئة األوقاف .البنغال الغربية 

 ٣٧٦ ............................................................................................. )جدة(البنك اإلسالمي للتنمية 
 .)جدة(المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  أنظر أيضاً

 ٣٧٦ ..........................................................................  التجارب الوقفية–) جدة(سالمي للتنمية البنك اإل
 .التجارب الوقفية أنظر أيضاً
 ٣٧٦ ...........................................................................السلطان رشاد  – تاريخ –) تركيا(بنك األوقاف 
المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والعمـل      تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفية،          أنظر أيضاً

 .األهلي، الوقف والمجتمع
 ٣٧٦ ................................................................................. )مشروع(بنك معلومات الوقف اإلسالمي 

 -رعاية الوقف، المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقفية، نظم معلومات الوقف، النهوض بالوقف، الوقف              أنظر أيضاً
 .معاهد البحوث -مصادر المعلومات، الوقف 

 ٣٧٧ ................................................................................................................بيع الوقف 
إدارة الوقف، االستبدال في الوقف، التصرف في الوقف، تصرفات ناظر الوقف، خراب الوقـف، عقـود                 أنظر أيضاً

 .الوقف، قوانين وتشريعات بيع الوقف، الوقف المعطل
 ٣٧٩ .......................................................................................................  تركيا–بيع الوقف 

 ٣٧٩ .............................................................................................. رسائل جامعية –بيع الوقف 
 .    قوانين وتشريعات بيع الوقفأنظرقوانين وتشريعات      -بيع الوقف 
 ٣٧٩ ....................................................................................................... لبنان –بيع الوقف 

 ٣٧٩ ....................................................................................................... الهند –بيع الوقف 

 ٣٧٩ .......................................................................  مشاكل وحلول–راديش  أتراب– الهند –بيع الوقف 

 ٣٨٠ .............................................................................  مشاكل وحلول– أريسا – الهند –بيع الوقف 

 ٣٨٠ ................................................................................................ بتنا – الهند –بيع الوقف 

 ٣٨٠ ..................................................................................... البنغال الغربية – الهند –بيع الوقف 

 ٣٨٠ .............................................................................  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –بيع الوقف 

 ٣٨٠ ......................................................................................  مشاكل وحلول– الهند –بيع الوقف 

 ٣٨٠ ................................................................................................. )فقه جعفري(بيع الوقف 

 ٣٨١ ..................................................................................................) فقه حنبلي(بيع الوقف 

 ٣٨١ ................................................................................................... )فقه حنفي(بيع الوقف 

 ٣٨٢ ..................................................................................................) فقه شافعي(بيع الوقف 

 ٣٨٣ ....................................................................................................) عمرفقه (بيع الوقف 

 ٣٨٣ ...................................................................................................) فقه مالكي(بيع الوقف 

  البنجاب– الهند – البناء في الوقف 



 ٥١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٨٥ ........................................................................................................ ليبيع الوقف األه
التصرف في الوقف، تصرفات نـاظر الوقـف،        لغاء الوقف األهلي،    االستبدال في الوقف، إ   إدارة الوقف،    أنظر أيضاً

الوقـف   قوانين وتشريعات الوقـف األهلـي،     خراب الوقف، عقود الوقف، قوانين وتشريعات بيع الوقف،         
 .، الوقف المعطلألهليا
 ٣٨٥ .............................................................................. مشاكل وحلول – الهند –بيع الوقف األهلي 

 ٣٨٥ ............................................................................................ )فقه زيدي(لوقف األهلي بيع ا

 ٣٨٥ ................................................................................................... البيمارستان المنصوري
 ، وقف المستشـفيات،   ، الوقف على المستشفيات   الوقف على المرضى  المستشفيات الموقوفة، وقف األدوية،      أنظر أيضاً

 .الصحيةالوقف والتنمية 
 ٣٨٦ ............................................................................................... )حلب(البيمارستان النوري 

 ، وقف المستشـفيات،   ، الوقف على المستشفيات   الوقف على المرضى  المستشفيات الموقوفة، وقف األدوية،      أنظر أيضاً
 .الوقف والتنمية الصحية

 .     الوقف المؤبدأنظرالتأبيد في الوقف     
 ٣٨٦ ............................................................................................................ تأثيرات الوقف
 .ع، الوقف والمجتمالوقف والثقافة ،أهداف الوقف، أهمية الوقف، الوقف والتنمية أنظر أيضاً

 ٣٨٦ ................................................................................................... إيران –تأثيرات الوقف 

 ٣٨٦ ...................................................................................................  تركيا–تأثيرات الوقف 

 ٣٨٧ .......................................................................................... رسائل جامعية –تأثيرات الوقف 

 ٣٨٧ .................................................................................................  المغرب–تأثيرات الوقف 

 ٣٨٧ ........................................................................................ تاريخ – المغرب –رات الوقف تأثي

 ٣٨٧ ...............................................................................................) فقه حنبلي(تأثيرات الوقف 

 ٣٨٧ ...............................................................................................) فقه مالكي(الوقف تأثيرات 
 .    إجارة الوقفأنظرتأجير الوقف    
 .تاريخ -    الوقف أنظرتاريخ الوقف    

 .تاريخ - العالم اإلسالمي -   الوقف أنظرتاريخ الوقف في العالم اإلسالمي   
 . تاريخ- العالم العربي -   الوقف أنظرتاريخ الوقف في العالم العربي   

 .   الوقف والتأمينأنظرالتأمين والوقف   
 .     استثمار الوقفأنظرتثمير الوقف     
 ٣٨٧ ...........................................................................................................التجارب الوقفية 
 .مشاكل وحلول -إدارة الوقف، رعاية الوقف، المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقفية، النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٣٨٨ ................................................................................................ األردن –التجارب الوقفية 

 ٣٨٨ ..............................................................................  ندوات– أفريقيا الشمالية –التجارب الوقفية 

 ٣٨٨ ..............................................................................  اإلمارات العربية المتحدة–التجارب الوقفية 

 ٣٨٨ ...................................................................  الشارقة– اإلمارات العربية المتحدة –التجارب الوقفية 

 ٣٨٨ ................................................................................................  أوروبا–التجارب الوقفية 

 ٣٨٨ ................................................................................................. إيران –التجارب الوقفية 

 ٣٨٩ ........................................................................................  ندوات–  إيران–التجارب الوقفية 

 ٣٨٩ ...............................................................................................  البحرين–التجارب الوقفية 

 ٣٨٩ ................................................................................................ بروناي –التجارب الوقفية 

 ٣٨٩ ..................................................................................................  تركيا–التجارب الوقفية 

 ٣٨٩ ................................................................................  رسائل جامعية– تركيا –التجارب الوقفية 

 رسائل جامعية– تركيا –التجارب الوقفية



رؤوس موضوعات الكشاف>٥٢
 

 

 ٣٨٩ ...............................................................................................  الجزائر–التجارب الوقفية 

 ٣٨٩ ........................................................................................... جنوب آسيا –التجارب الوقفية 

 ٣٨٩ .................................................................................  ندوات– جنوب آسيا –جارب الوقفية الت

 ٣٨٩ .............................................................................................. سريالنكا –التجارب الوقفية 

 ٣٨٩ ............................................................................................. السعودية –لوقفية التجارب ا

 ٣٩٠ .............................................................................................. السودان –التجارب الوقفية 

 ٣٩٠ .......................................................................................  العالم اإلسالمي–ية التجارب الوقف

 ٣٩٠ ..............................................................................  ندوات– العالم اإلسالمي –التجارب الوقفية 

 ٣٩٠ .................................................................................................  عمان–التجارب الوقفية 

 ٣٩١ ................................................................................................ الكويت –التجارب الوقفية 

 ٣٩٢ ...................................................................................... ندوات –الكويت  –التجارب الوقفية 

 ٣٩٢ .................................................................................................. لبنان –التجارب الوقفية 

 ٣٩٢ ................................................................................................... ياليب –التجارب الوقفية 

 ٣٩٢ ................................................................................................ ماليزيا –التجارب الوقفية 

 ٣٩٢ ..................................................................................................ر  مص–التجارب الوقفية 

 ٣٩٣ ............................................................................................... المغرب –التجارب الوقفية 

 ٣٩٣ .............................................................................................. نياموريتا –التجارب الوقفية 

 ٣٩٣ .................................................................................................. الهند –التجارب الوقفية 

 ٣٩٣ ...................................................................................... ات المتحدةالوالي –التجارب الوقفية 

 ٣٩٣ ................................................................................................. اليابان –التجارب الوقفية 

 ٣٩٤ .................................................................................) مشروع(نمية التجمع الوقفي من أجل الت
المؤسسـات الوقفيـة األهليـة، الوقـف        تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، المشروعات الوقفية،          أنظر أيضاً

 .والتنمية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع
 .     الحيل الشرعية في الوقفأنظرالوقفي     التحايل 

 .     الحكرأنظرالتحكير     
 ٣٩٤ .............................................................................................. التخطيط االستراتيجي للوقف

 . مشاكل وحلول–سات الوقفية، النهوض بالوقف، الوقف إدارة الوقف، اإلعالم الوقفي، رعاية الوقف، المؤس أنظر أيضاً
 ٣٩٤ ................................................................................ بنجالديش –التخطيط االستراتيجي للوقف 

 ٣٩٤ ........................................................................... العالم اإلسالمي –التخطيط االستراتيجي للوقف 

 ٣٩٤ ............................................................................. العالم العربي –التخطيط االستراتيجي للوقف 

 ٣٩٤ ................................................................................... الكويت –التخطيط االستراتيجي للوقف 

 ٣٩٤ ..................................................................................... مصر –التخطيط االستراتيجي للوقف 

 ٣٩٥ ..................................................................................... الهند –التخطيط االستراتيجي للوقف 

 ٣٩٥ ......................................................................  أترابراديش– الهند –التخطيط االستراتيجي للوقف 
 .     الرجوع في الوقفأنظرالتراجع عن الوقف     

 .     االستئمانأنظرالتراست     
 .  الوقف وتربية األطفال أنظرتربية األطفال والوقف   

 ٣٩٥ ...........................................................................................  المديرية العامة لألوقاف.تركيا 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٣٩٦ ................................................................. التخطيط االستراتيجي – المديرية العامة لألوقاف .تركيا 

  الجزائر–الوقفية التجارب  



 ٥٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٣٩٦ ..............................................................................  الميزانية– المديرية العامة لألوقاف .تركيا 

 ٣٩٦ ...................................................................  دراسات– األرشيف . المديرية العامة لألوقاف .تركيا 

 ٣٩٦ ............................................................................ شعبة اآلثار . المديرية العامة لألوقاف .تركيا 

 ٣٩٦ ................................................................................................... وزارة األوقاف. تركيا 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 .    عمارة الوقفأنظرترميم الوقف     
 ٣٩٧ ............................................................................................................ تسجيل الوقف
صيغة ، الشهادة على الوقف سجالت الوقف، الحجج الوقفية، توثيق الوقف،إثبات الوقف، اإلقرار بالوقف،  أنظر أيضاً

 .الوثائق الوقفية قوانين وتشريعات تسجيل الوقف، الوقف، عقود الوقف،
 ٣٩٧ .................................................................................... كشافات – بالد الشام –تسجيل الوقف 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً
 ٣٩٧ ....................................................................................................  تركيا–تسجيل الوقف 

 ٣٩٧ ........................................................... العصر العثماني –تاريخ  –إستانبول  –  تركيا–تسجيل الوقف 

 ٣٩٧ ................................................................................. هتاي قرة مراد –تركيا  –تسجيل الوقف 

 ٣٩٧ .........................................................................................الدولة العثمانية  –تسجيل الوقف 

 ٣٩٧ ................................................................................................  السعودية–تسجيل الوقف 
 .    قوانين وتشريعات تسجيل الوقفرأنظقوانين وتشريعات     -تسجيل الوقف 
 ٣٩٧ ............................................................. عصر المماليك – تاريخ – طرابلس –لبنان  –تسجيل الوقف 

 ٣٩٧ .......................................................................  العصر العثماني– تاريخ –مصر  –تسجيل الوقف 

 ٣٩٧ ........................................................................ عصر المماليك – تاريخ –مصر  –تسجيل الوقف 

 ٣٩٨ ..............................................................  المولى سليمان– تاريخ – فاس – المغرب –تسجيل الوقف 

 ٣٩٨ ...................................................  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – فاس – المغرب –سجيل الوقف ت

 ٣٩٨ .......................................................... إسماعيل المولى – تاريخ – مكناس – المغرب –تسجيل الوقف 

 ٣٩٨ ....................................................................................ندرابراديش  أ– الهند –تسجيل الوقف 

 ٣٩٨ ........................................................................................... دلهي – الهند –تسجيل الوقف 

 ٣٩٨ ......................................................................................... كرناتاكا – الهند –تسجيل الوقف 

 ٣٩٨ .........................................................................................  مدراس– الهند –تسجيل الوقف 

 ٣٩٨ ................................................................................................) فقه حنفي(تسجيل الوقف 

 ٣٩٩ ................................................................................................) فقه مالكي(تسجيل الوقف 
 .لوقف     قوانين وتشريعات اأنظرتشريعات الوقف    
 ٣٩٩ ......................................................................................................التصرف في الوقف  

، استثمار الوقف، االسـتحقاق فـي الوقـف،          في الوقف  االستبدال اإلرصاد،   ،إدارة الوقف ،  إجارة الوقف  أنظر أيضاً
قسـمة الوقـف،     عمارة الوقف، ، خراب الوقف، رهن الوقف، شروط الواقف،         بيع الوقف  ،إيرادات الوقف 

 .قف، الوقف المعطلمصارف الوقوانين وتشريعات التصرف في الوقف، 
 ٤٠٠ .................................................................................... العثمانية الدولة –التصرف في الوقف 

 ٤٠٠ .....................................................................................  رسائل جامعية–ي الوقف التصرف ف
 .   قوانين وتشريعات التصرف في الوقفأنظرقوانين وتشريعات     -التصرف في الوقف 
 ٤٠٠ ...............................................................................................  الهند–التصرف في الوقف 

 ٤٠٠ ................................................................................ أترابراديش – الهند –التصرف في الوقف 

 ٤٠٠ ..................................................................................... أريسا – الهند –التصرف في الوقف 

 أريسا– الهند –التصرف في الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٥٤
 

 

 ٤٠٠ ...................................................................................... دلهي – الهند –التصرف في الوقف 

 ٤٠١ ........................................................................................) فقه جعفري( في الوقف التصرف

 ٤٠١ ..........................................................................................) فقه مالكي(التصرف في الوقف 

 ٤٠١ ............................................................................................... التصرف في الوقف األهلي
 ،استثمار الوقف، االستحقاق في الوقف األهلي      في الوقف،     االستبدال  اإلرصاد، ،إدارة الوقف  إجارة الوقف،  أنظر أيضاً

قسـمة   عمارة الوقـف،  خراب الوقف، رهن الوقف، شروط الواقف،  بيع الوقف، األهلي،إيرادات الوقف
قف، الوقف مصارف الو في الوقف، قوانين وتشريعات الوقف األهلي، قوانين وتشريعات التصرف الوقف،
 .، الوقف المعطل، الوقف على النفساألهلي

 ٤٠١ ....................................................................................... الهند –التصرف في الوقف األهلي 

 ٤٠١ .............................................................................................. التصرف في الوقف الخيري
االسـتحقاق فـي     في الوقف، استثمار الوقف الخيـري،        االستبدال اإلرصاد،   ،إدارة الوقف ،  إجارة الوقف  أنظر أيضاً

، عمارة الوقـف وط الواقف، ، خراب الوقف، رهن الوقف، شر     بيع الوقف ،  إيرادات الوقف الخيري  الوقف،  
الوقـف   مصـارف الوقـف،   ، قوانين وتشريعات الوقف الخيري،قوانين وتشريعات التصرف في الوقف

 .، الوقف المعطلالخيري
 ٤٠١ ..................................................................................................... تصرفات ناظر الوقف

بيع الوقف،   ، إيرادات الوقف  إجارة الوقف، إدارة الوقف، اإلرصاد، االستبدال في الوقف، استثمار الوقف،          ر أيضاًأنظ
خراب الوقف، رهن الوقف، شروط الواقف، عمارة الوقف، قوانين وتشريعات التصـرف فـي الوقـف،                

 .محاسبة ناظر الوقف، مصارف الوقف، ناظر الوقف، الوقف المعطل
 ٤٠٢ ...................................................................................  رسائل جامعية–الوقف تصرفات ناظر 

 ٤٠٢ ............................................................................................ الهند –تصرفات ناظر الوقف 

 ٤٠٢ ..................................................................................... )ابن عمر فقه(تصرفات ناظر الوقف 

 ٤٠٢ ........................................................................................ )حنبليفقه (تصرفات ناظر الوقف 

 ٤٠٢ ........................................................................................ )فقه حنفي(تصرفات ناظر الوقف 

 ٤٠٢ ........................................................................................) فقه مالكي(رفات ناظر الوقف تص
 .    إلغاء الوقفأنظرتصفية الوقف    

 .     النهوض بالوقفأنظرر العمل الوقفي    تطوي
 .    غصب الوقفأنظرالتعدي على الوقف     
 .    الوقف المعطلأنظرتعطل منافع الوقف     

 .    الوقف والتعليمأنظرالتعليم والوقف     
 ٤٠٢ ........................................................................................................  ناظر الوقفتعيين

أجرة ناظر الوقف، الشروط في ناظر الوقف، شروط الواقف، عزل ناظر الوقف، محاسبة ناظر الوقـف،                 أنظر أيضاً
 .ناظر الوقف

 .    النهوض بالوقفأنظرتفعيل دور الوقف     
 .    قسمة الوقفأنظرتقسيم ريع الوقف    

 .     الوقف والتكافل االجتماعيأنظر    التكافل االجتماعي والوقف 
 ٤٠٣ ..........................................................................................................  الموقوفةالتكايا

قفية األهليـة، وقـف     المؤسسات الو األوقاف، الحمامات الموقوفة، الخانات الموقوفة، العقارات الموقوفة،         أنظر أيضاً
، الوقـف علـى   الوقف على الفقراءالوقف على التكايا، الوقف على الصوفية، الوقف على العتقاء،     التكايا،  

 .الالجئين، الوقف على المالجئ
 ٤٠٣ ............................................................................... تاريخ – العالم اإلسالمي –الموقوفة التكايا 

 ٤٠٣ ...............................................................................................التكنولوجيا وعمارة الوقف 
 .عمارة المساجد، عمارة المقابر، عمارة الوقف، قوانين وتشريعات عمارة الوقف أنظر أيضاً

 ٤٠٣ ............................................................................................ )القدس(تكية خاصكي سلطان 
 .الوقف على التكاياوقف التكايا، التكايا الموقوفة،  أنظر أيضاً

  دلهي– الهند – التصرف في الوقف 



 ٥٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٤٠٣ ................................................................................................) دمشق(التكية السليمانية 
 .الوقف على التكاياوقف التكايا، التكايا الموقوفة،  أنظر أيضاً
 ٤٠٣ ............................................................................................) كوتاهيه، تركيا(تكية السماك 
 .قف على التكاياالووقف التكايا، التكايا الموقوفة،  أنظر أيضاً

 .    أوقاف عالء الدين كيقباد أنظر)    قونيا، تركيا(تكية عالء الدين 
 ٤٠٣ ............................................................................................ )قونيا، تركيا(التكية المولوية 
 .لوقف على التكايااوقف التكايا، التكايا الموقوفة،  أنظر أيضاً

 ٤٠٤ ...................................................................................ندوات  –) قونيا، تركيا(التكية المولوية 
 .    ملكية الوقفأنظرتملك الوقف    
 ٤٠٤ ............................................................................................................. تمويل الوقف
، ، محاسـبة الوقـف  الوقـف إيرادات الوقـف، تنميـة     الوقف،اقتصاديات الوقف،إجارة الوقف، استثمار  أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول، وقف الجماعة -، الوقف لوقفالنظام المالي ل، ةالمشروعات الوقفي
 ٤٠٥ ................................................................................................... األردن –تمويل الوقف 

 ٤٠٥ .................................................................................................. بريطانيا –تمويل الوقف 

 ٤٠٥ ....................................................................................................  تركيا–تمويل الوقف 

 ٤٠٦ ...........................................................................................  ندوات– تركيا –تمويل الوقف 

 ٤٠٦ .......................................................................................... الدولة العثمانية –تمويل الوقف 

 ٤٠٦ ........................................................................................... رسائل جامعية –تمويل الوقف 

 ٤٠٦ .......................................................................................... العالم اإلسالمي –تمويل الوقف 

 ٤٠٦ ............................................................................................. العالم العربي –تمويل الوقف 

 ٤٠٦ ................................................................................................... قبرص –تمويل الوقف 

 ٤٠٦ ..................................................................................................... قطر –تمويل الوقف 

 ٤٠٧ ....................................................................................................  ندوات– تمويل الوقف

 ٤٠٧ ..................................................................................................... الهند –تمويل الوقف 

 ٤٠٧ ......................................................................................  أترابراديش– الهند –تمويل الوقف 

 ٤٠٨ .....................................................................................  أندرابراديش– الهند –تمويل الوقف 

 ٤٠٨ ............................................................................................  دلهي– الهند –تمويل الوقف 

 ٤٠٨ .......................................................................................... كرناتاكا – الهند –تمويل الوقف 

 ٤٠٨ .....................................................................................  ماديابراديش– الهند –تمويل الوقف 
 .   منازعات الوقفأنظرالتنازع على الوقف   

 .    إدارة الوقفأنظرتنظيم وإدارة الوقف     
 .    الوقف والتنمية االجتماعيةأنظرالتنمية االجتماعية والوقف    
 .ية االقتصادية    الوقف والتنمأنظرالتنمية االقتصادية والوقف    

 .    النهوض بالوقفأنظرتنمية العمل الوقفي     
 .    الوقف والتنميةأنظرالتنمية والوقف     

 ٤٠٨ ..............................................................................................................تنمية الوقف 
 عمـارة الوقـف،     ، رعاية الوقف  اقتصاديات الوقف، تمويل الوقف،   اإلضافة في الوقف،    ،  استثمار الوقف  أنظر أيضاً

 .المشروعات الوقفية
 ٤١٠ .................................................................................................... األردن –تنمية الوقف 

 ٤١٠ ..................................................................................................... تركيا –تنمية الوقف 

 ٤١٠ ......................................................................................... األناضول – تركيا –تنمية الوقف 

 األناضول– تركيا –تنمية الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٥٦
 

 

 ٤١٠ ...................................................................................................الجزائر  –تنمية الوقف 

 ٤١١ .................................................................................................  السعودية–تنمية الوقف 

 ٤١١ ....................................................................................................سوريا  –تنمية الوقف 

 ٤١١ ........................................................................................... العالم اإلسالمي –تنمية الوقف 

 ٤١١ ............................................................................................. العربي العالم –تنمية الوقف 

 ٤١١ ................................................................................................... رص قب–تنمية الوقف 

 ٤١١ ................................................................................................... الكويت –تنمية الوقف 

 ٤١١ .......................................................................................... ندوات – الكويت –تنمية الوقف 

 ٤١١ ................................................................................................... ماليزيا –تنمية الوقف 

 ٤١١ ................................................................................................... المغرب –تنمية الوقف 

 ٤١٢ .........................................................................  الحسن الثاني– تاريخ – المغرب –تنمية الوقف 

 ٤١٢ .........................................................................................  تطوان– المغرب –تنمية الوقف 

 ٤١٢ .......................................................................................  شفشاون– المغرب –تنمية الوقف 

 ٤١٢ ....................................................................................................ندوات  –تنمية الوقف 

 ٤١٢ ..................................................................................................... الهند –تنمية الوقف 

 ٤١٣ .......................................................................................  أترابراديش– الهند –تنمية الوقف 

 ٤١٤ ..................................................................................... أندرابراديش – الهند –تنمية الوقف 

 ٤١٤ .......................................................................................... البنجاب – الهند –تنمية الوقف 

 ٤١٤ ............................................................................................  تقارير– الهند –تنمية الوقف 

 ٤١٤ ........................................................................................  حيدر آباد– الهند –تنمية الوقف 

 ٤١٤ .............................................................................................هي  دل– الهند –تنمية الوقف 

 ٤١٥ .......................................................................................... كرناتاكا – الهند –تنمية الوقف 

 ٤١٥ ....................................................................................... مهاراشترا – الهند –تنمية الوقف 
 .    خراب الوقفأنظرتهدم الوقف     

 ٤١٥ ................................................................. نقد –) كتاب(تهميش أو إلغاء األوقاف إلى التفاعل معها 

 ٤١٥ ............................................................................................................. توثيق الوقف
إثبات الوقف، األدعية في الوثائق الوقفية، اإلقرار بالوقف، تسجيل الوقف، الحجج الوقفية، سجالت الوقف،                أنظر أيضاً

 .الشهادة على الوقف، صيغة الوقف، عقود الوقف، الوثائق الوقفية
 ٤١٥ .......................................................................................... دولة العثمانيةال –توثيق الوقف 

 ٤١٦ ................................................................................................  السعودية–توثيق الوقف 

 ٤١٦ ...........................................................................................تاريخ  – مصر –توثيق الوقف 

 ٤١٦ .........................................................................مماليك  عصر ال– تاريخ – مصر –توثيق الوقف 

 ٤١٦ ...................................................................................... شفشاون – المغرب –توثيق الوقف 

 ٤١٦ ...................................................................................... أترابراديش – الهند –توثيق الوقف 

 ٤١٦ ................................................................................................) فقه حنفي(توثيق الوقف 

 ٤١٦ ................................................................................................) فقه مالكي(توثيق الوقف 

 ٤١٦ .............................................................................................. )فقه جعفري( الوقف توريث
 .إهداء الوقف، التصرف في الوقف، الوقف األهلي أنظر أيضاً

 .    قسمة الوقفأنظرتوزيع ريع الوقف    
 .    استثمار الوقفأنظرتوظيف أموال الوقف    

 الجزائر –تنمية الوقف  



 ٥٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 .ثيق الوقف    توأنظرالتوقيع في الوثائق الوقفية    
 .    إثبات الوقفأنظرثبوت الوقف    
    الوقف والثقافةأنظرالثقافة والوقف   

 ٤١٦ ..............................................................................................................ثقافة الوقف 
 -مصادر المعلومات، الوقـف      -حف الوقف، النهوض بالوقف، الوقف      اإلعالم الوقفي، دوافع الوقف، متا     أنظر أيضاً

 .معاهد البحوث، وقف الوقت، الوقف والمجتمع
 ٤١٦ ..................................................................................................) تركيا(جامع آيا صوفيا 
 .لوقف على المساجد، وقف المساجدا، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 .تركيا -   أوقاف إسحاق كزرواني أنظر)    تركيا(جامع إسحاق باشا 
 .رومانيا -   أوقاف أسمهان بنت السلطان سليم الثاني أنظر)   رومانيا(جامع أسمهان سلطان 

 ٤١٦ .........................................................................................) أق سراي، تركيا(جامع جنجقلي 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 ٤١٧ .................................................................................................) تركيا(جامع رستم باشا 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، وقوفةالمساجد الم أنظر أيضاً

 .   أوقاف زاغونس باشاأنظرجامع زاغونس باشا    
 . بورصة-تركيا  - أمير نالسلطا   أوقاف أنظر    )بورصة(جامع السلطان أمير 
 .أدرنة -تركيا  -    أوقاف سليمان باشا أنظر)     أدرنة ، تركيا(جامع سليمان باشا 
 .سيدي شهير -تركيا  -    أوقاف سيد هارون أنظر)    ي شهير ، تركياسيد(جامع سيد هارون 

 .    أوقاف شريف باشاأنظرجامع شريف باشا    
 ٤١٧ ........................................................................................) إستانبول(جامع شيخ زاده محمد 

 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، فةالمساجد الموقو أنظر أيضاً
 ٤١٧ ..................................................................................................... )تركيا(جامع شيشلي 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 . قونيا-تركيا  -    أوقاف عالء الدين كيقباد أنظر )   قونيا، تركيا(جامع عالء الدين 
 .رومانيا -   أوقاف الغازي علي باشا أنظر)    رومانيا(جامع الغازي علي باشا 

 .بالكسير -تركيا  -    أوقاف قيا بك أنظر)    بالكسير ، تركيا(جامع قيا بك 
 ٤١٧ ...................................................................................................) بلغاريا(الجامع الكبير 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً
 ٤١٧ ............................................................................................) ميالس، تركيا(الجامع الكبير 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 ٤١٧ ................................................................................. )أورطا كوي، تركيا(جامع ماجدية الكبير 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 ٤١٧ ..............................................................................................) تركيا(لد إلياس بك جامع مي
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 ٤١٧ ................................................................................. جائزة مكتبة الشيخ علي الوقفية العالمية
 .المؤسسات الوقفية األهلية، وقف الجوائز والمكافآت أنظر أيضاً

 ٤١٧ ....................................................................................................................الجدك 
 .الحكراستثمار الوقف، الوقف، إجارة  أنظر أيضاً

 ٤١٧ .....................................................  رسائل جامعية– مديرية األوقاف . وزارة الشؤون الدينية .الجزائر 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٤١٨ ...............................................................................................) بلغاريا(الجمعية اإلسالمية 
 .، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع، الوقف والتكافل االجتماعيالمؤسسات الوقفية األهليةرعاية الوقف،  أنظر أيضاً

 ٤١٨ .................................................................................................. )تونس(جمعية األوقاف 
 .، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع، الوقف والتكافل االجتماعيالمؤسسات الوقفية األهليةرعاية الوقف،  أنظر أيضاً

)تونس(جمعية األوقاف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٥٨
 

 

 ٤١٨ ......................................................................................) دلهي(جمعية أوقاف الهند الخيرية 
، الوقف والعمـل األهلـي، الوقـف        ، الوقف والتكافل االجتماعي   المؤسسات الوقفية األهلية  رعاية الوقف،    أنظر أيضاً

 .والمجتمع
 ٤١٨ ........................................................................................) مصر(الجمعية الخيرية اإلسالمية 

، الوقف والعمـل األهلـي، الوقـف        ، الوقف والتكافل االجتماعي   المؤسسات الوقفية األهلية  رعاية الوقف،    أنظر أيضاً
 .والمجتمع

 ٤١٨ ........................................................................................ )تركيا( اإلسالمية الدراساتجمعية 
الوقف والتعليم، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقـف والثقافـة،         المؤسسات الوقفية األهلية،    رعاية الوقف،    ظر أيضاًأن

 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع
 ٤١٨ .................................................................................  )القاهرة(جمعية العروة الوثقى الخيرية 

، الوقف والعمـل األهلـي، الوقـف        ، الوقف والتكافل االجتماعي   المؤسسات الوقفية األهلية  رعاية الوقف،    أنظر أيضاً
 .والمجتمع
 ٤١٨ ............................................................................. )المنوفية، مصر(جمعية المساعي المشكورة 

، الوقف والعمـل األهلـي، الوقـف        ، الوقف والتكافل االجتماعي   المؤسسات الوقفية األهلية  رعاية الوقف،    اًأنظر أيض
 .والمجتمع

 ٤١٨ ......................................................................... )مكة(جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين 
ؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على الحرمين الشريفين، الوقف والعمل األهلي، الوقـف            المرعاية الوقف،    أنظر أيضاً

 .والمجتمع
 ٤١٩ ........................................................................) نيجريا(جمعية الوقف اإلسالمي للتربية واإلرشاد 

، الوقـف والعمـل     ، الوقف والتعليم، الوقف والتكافل االجتماعي     هليةالمؤسسات الوقفية األ  رعاية الوقف،    أنظر أيضاً
 .األهلي، الوقف والمجتمع

 ٤١٩ ..............................................................................................................جواز الوقف 
 .تفسير -القرآن  -دفع مطاعن، الوقف  -ة، الوقف أحاديث نبوي -شرعية الوقف، الوقف  أنظر أيضاً
 ٤١٩ .................................................................................................) فقه حنفي(جواز الوقف 

 ٤٢٠ .................................................................................................) فقه زيدي(جواز الوقف 

 ٤٢٠ ................................................................................................) شافعيفقه (جواز الوقف 

 ٤٢٠ .................................................................................................) فقه مالكي(جواز الوقف 
 .     الوقفأنظرالحبس     

 ٤٢٠ ............................................................................................................ الحجج الوقفية
 سجالت الوقف، توثيق الوقف، تسجيل الوقف، إثبات الوقف، األدعية في الوثائق الوقفية، اإلقرار بالوقف، أنظر أيضاً

 .الوثائق الوقفية صيغة الوقف، عقود الوقف، ،الشهادة على الوقفشروط الواقف، 
 ٤٢٠ .......................................................................... دراسات – هرات – أفغانستان – الحجج الوقفية

 ٤٢٠ ............................................................................. دراسات – أردكان –  إيران–الحجج الوقفية 

 ٤٢٠ ............................................................................ دراسات – أصفهان – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢١ ............................................................................. دراسات – بهبهان – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢١ .......................................................................................... تاريخ – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢١ ............................................................................... دراسات –تبريز  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢١ ............................................................................  دراسات– خراسان – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢١ ........................................................................... دراسات –خوانسار  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢١ ............................................................................. دراسات –دامغان  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٢ ....................................................................................... دراسات –  إيران–الحجج الوقفية 

 ٤٢٢ .............................................................................  دراسات–ده نمك  – إيران –الحجج الوقفية 

 )دلهي( جمعية أوقاف الهند الخيرية 



 ٥٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٤٢٢ ............................................................................. دراسات –سنندج  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ ............................................................................. دراسات –طهران  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ ..................................................................... دراسات –العصر الزندي  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ .................................................................... دراسات –العصر الصفوي  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ .............................................................................  دراسات–قزوين  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ ..................................................................................  دراسات–قم  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ ............................................................................ دراسات –كازرون  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ .............................................................................. دراسات –كاشان  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ ........................................................................... دراسات –مازندران  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٣ ............................................................................... دراسات –نطنز  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ .............................................................................. دراسات –همدان  – إيران –الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ .................................................................................  دراسات–يزد  – إيران –جج الوقفية الح

 ٤٢٤ ......................................................................................  دراسات– بلغاريا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ ................................................................... دراسات – العصر العثماني – البلقان –فية الحجج الوق

 ٤٢٤ ............................................................................. دراسات – ١٦ ق– البلقان –الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ ............................................................... دراسات – سراييفو –نة والهرسك  البوس–الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ .................................................................................... دراسات – تركستان –الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ ...............................................................................اسات  در– أدرنة – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ ...........................................................................  دراسات– إستانبول – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ .............................................................................. دراسات – أماسيا – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٤ ........................................................................... دراسات – األناضول – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٥ ............................................................................. دراسات – ة بورص– تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٥ ........................................................................................ دراسات – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ................................................................................. رسائل جامعية – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ............................................................................ دراسات – سيواس – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ...........................................................................سات  درا– طرسوس – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ....................................................................دراسات  – عصر السالجقة – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ...............................................................................دراسات  – ١٨ ق– تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ...........................................................................دراسات  – قراقوينلو – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ..............................................................................دراسات  – قرمان – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ...............................................................................دراسات  – قونيا – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ..............................................................................دراسات  – مانيسا – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ ..................................................................................ندوات  – نيدا – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٧ .....................................................................دراسات  – هتاي قرة مراد – تركيا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٨ .....................................................................................  دراسات– الجزائر –الحجج الوقفية 

 ٤٢٨ ................................................................................................ دراسات –الحجج الوقفية 

 ٤٢٨ ............................................................................. دراسات – الدولة العثمانية –الحجج الوقفية 

 دراسات– الدولة العثمانية –الحجج الوقفية 



رؤوس موضوعات الكشاف>٦٠
 

 

 ٤٢٩ .............................................................................. فهارس – الدولة العثمانية –الحجج الوقفية 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف   أيضاًأنظر

 ٤٢٩ ............................................................................ دراسات – نجد – السعودية –الحجج الوقفية 

 ٤٢٩ .....................................................................................  دراسات– سمرقند –الحجج الوقفية 

 ٤٢٩ ............................................................................... دراسات – حلب – سوريا –الحجج الوقفية 

 ٤٢٩ .............................................................................  دراسات– دمشق – سوريا –الحجج الوقفية 

 ٤٣٠ ..............................................................................دراسات  – عصر المماليك –الحجج الوقفية 

 ٤٣٠ ...................................................................................  دراسات– قراخانيان –الحجج الوقفية 

 ٤٣٠ ...................................................................................... دراسات – الكويت –الحجج الوقفية 

 ٤٣٠ ..................................................................... دراسات – قبيلة العوازم – الكويت –الحجج الوقفية 

 ٤٣٠ ............................................................................  دراسات– طرابلس – لبنان –الحجج الوقفية 

 ٤٣٠ .............................................................................راسات  د–مصراته  – ليبيا –الحجج الوقفية 

 ٤٣٠ ........................................................................................ دراسات – مصر –الحجج الوقفية 

 ٤٣٢ ................................................................................. رسائل جامعية – مصر –الحجج الوقفية 

 ٤٣٢ ............................................................................. دراسات – القاهرة – مصر – الوقفية الحجج

 ٤٣٢ ..................................................................................دراسات  – وسط آسيا –الحجج الوقفية 

 ٤٣٢ ........................................................................................................الحجز على الوقف 
ديون الوقف، رهن الوقف، قوانين وتشريعات الحجـز        األحكام القضائية في الوقف، الحراسة على الوقف،          أنظر أيضاً

 .منازعات الوقفعلى الوقف، 
 .    قوانين وتشريعات الحجز على الوقفأنظرقوانين وتشريعات    -الحجز على الوقف 
 ٤٣٢ ............................................................................................... مصر –الحجز على الوقف 

 ٤٣٢ ......................................................................................................... الحدائق الموقوفة
األوقاف، العقارات الموقوفة، قوانين وتشريعات وقف األراضـي الزراعيـة، وقـف            األراضي الموقوفة،    أنظر أيضاً

 .وقف النخيلوقف الزيتون، وقف األغذية، وقف الحدائق، األراضي الزراعية، 
 ٤٣٢ ................................................................................................  مصر–الحدائق الموقوفة 

 ٤٣٢ .....................................................................................................الحراسة على الوقف 
 .، منازعات الوقفرهن الوقف، ديون الوقفلحجز على الوقف، األحكام القضائية في الوقف، ا  أنظر أيضاً

 .    الوقف والحضارة اإلسالميةأنظرالحضارة اإلسالمية والوقف   
 .    رعاية الوقفأنظرالحفاظ على الوقف    

 ٤٣٢ .................................................................................................................الحكــر 
 .الجدك، قوانين وتشريعات الحكراألحكام القضائية في الحكر، استثمار الوقف، إجارة الوقف،  أنظر أيضاً

 . الحكراألحكام القضائية في    أنظر    األحكام القضائية -الحكر 
 .    قوانين وتشريعات الحكرأنظرقوانين وتشريعات     -الحكر 

 ٤٣٣  ........................................................................................................ ر مص–الحكــر 
 . الوقفشرعية    أنظرحكم الوقف     

 ٤٣٣ ......................................................................................................) تركيا(حمام حسكة 
 .الحمامات الموقوفة، وقف الحمامات، الوقف على الحمامات أنظر أيضاً

 ٤٣٣ .......................................................................................................الحمامات الموقوفة 
وقـف  المؤسسـات الوقفيـة األهليـة،       لموقوفة، العقارات الموقوفة،    األوقاف، التكايا الموقوفة، الخانات ا     أنظر أيضاً

 .، الوقف على الالجئينالوقف على الفقراءالحمامات، الوقف على الحمامات، 
 ٤٣٣ ........................................................................... تاريخ –العالم اإلسالمي  –الحمامات الموقوفة 

 .    رعاية الوقفأنظرة الوقف     حماي

 فهارس – الدولة العثمانية –الحجج الوقفية  



 ٦١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٤٣٣ ................................................................................................الحمالت اإلعالمية الوقفية 
 .، الوقف واإلعالم، الوقف ووسائل اإلعالماإلعالم الوقفي أنظر أيضاً

 .الوقف     قبض أنظرحيازة الوقف     
 ٤٣٣ ................................................................................................الحيل الشرعية في الوقف 

 .دوافع الوقف أنظر أيضاً
 ٤٣٤ ............................................................................................) ديار بكر، تركيا(خان الدالئل 

 .، الوقف على الخاناتوقف الخاناتالخانات الموقوفة،  أنظر أيضاً
 ٤٣٤ ......................................................................................................... الخانات الموقوفة
المؤسسات الوقفيـة األهليـة، وقـف       لحمامات الموقوفة، العقارات الموقوفة،     األوقاف، التكايا الموقوفة، ا    أنظر أيضاً

، الوقف  الوقف على الفقراء  ، الوقف على إسكان الطلبة، الوقف على الخانات، الوقف على العتقاء،            الخانات
 .على الالجئين، الوقف على المالجئ

 ٤٣٤ ....................................................................................  إستانبول– تركيا –الخانات الموقوفة 

 ٤٣٤ ............................................................................. تاريخ – العالم اإلسالمي –الخانات الموقوفة 

 ٤٣٤ ................................................................  مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –الخانات الموقوفة 

 ٤٣٤ ............................................................................................... )القدس(الخانقاه الصالحية 
 .أوقاف السلطان صالح الدين األيوبي أنظر أيضاً

 .    الوقف والخدمة االجتماعيةأنظر   الخدمة االجتماعية والوقف  
 ٤٣٤ .............................................................................................................خراب الوقف 
ـ    االستعمار واألوقاف اإلسالمية، إلغاء الوقف، بيع الوقف      االستبدال في الوقف،     أنظر أيضاً  ي الوقـف،  ، التصـرف ف

 .مشاكل وحلول، الوقف المعطل -، الوقف عمارة الوقف ،رعاية الوقف
 ٤٣٥ ...........................................................................................  تقارير–تركيا  –خراب الوقف 

 ٤٣٥ ....................................................................................................ندوات  –خراب الوقف 

 ٤٣٥ ..................................................................................................... الهند –خراب الوقف 

 ٤٣٥ ...................................................................................... أترابراديش – الهند –خراب الوقف 

 ٤٣٥ ....................................................................................... راجستهان – الهند –خراب الوقف 

 ٤٣٥ ................................................................................................) فقه حنبلي(خراب الوقف 

 ٤٣٦ ................................................................................................) فقه حنفي(خراب الوقف 

 ٤٣٦ ...............................................................................................) فقه شافعي(خراب الوقف 

 ٤٣٦ ................................................................................................) فقه مالكي(خراب الوقف 
 .)تركيا(    وقف دار الحديث أنظر)    تركيا(دار الحديث 

 . إستانبول-تركيا  -اف محمود باشا    أوقأنظر)    إستانبول(دار محروسة 
 . دائرة األوقاف.   الكويت أنظر)   الكويت(دائرة األوقاف 

 ٤٣٧ ..................................................................................  دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية.دبي

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٤٣٧ ............................................................................................................ دعاوى الوقف
األحكام القضائية في الوقف، الحجز على الوقف، الحراسة على الوقف، دعوى الوقف، قضـاء الوقـف،                 أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول -الوقف، الوقف قوانين وتشريعات الوقف، منازعات 
 ٤٣٧ ................................................................................................ باكستان –دعاوى الوقف 

 ٤٣٧ ................................................................................................... تركيا –دعاوى الوقف 

 ٤٣٧ .................................................................................  رسائل جامعية– تركيا –دعاوى الوقف 

 ٤٣٧ ..................................................................................................  سوريا–دعاوى الوقف 

 سوريا–ى الوقف دعاو



رؤوس موضوعات الكشاف>٦٢
 

 

 ٤٣٧ ................................................................................................... مصر –دعاوى الوقف 

 ٤٣٨ ...................................................................................................  الهند–دعاوى الوقف 

 ٤٣٩ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –دعاوى الوقف 

 ٤٣٩ ................................................................................... أندرابراديش – الهند –دعاوى الوقف 

 ٤٣٩ ........................................................................................ البنجاب – الهند –الوقف دعاوى 

 ٤٣٩ ..................................................................................  البنغال الغربية– الهند –دعاوى الوقف 

 ٤٣٩ ...........................................................................................  دلهي– الهند –دعاوى الوقف 

 ٤٣٩ .........................................................................................  كانفور– الهند –دعاوى الوقف 

 ٤٣٩ .........................................................................................  مدراس– الهند –دعاوى الوقف 

 ٤٣٩ ..........................................................................................  هريانا– الهند –دعاوى الوقف 
 .   الوقف والدعوة اإلسالميةظرأنالدعوة اإلسالمية والوقف   

 ٤٤٠ ............................................................................................................. دعوى الوقف
 قـوانين   ، قوانين وتشريعات دعـوى الوقـف،      قضاء الوقف ،  دعاوى الوقف  األحكام القضائية في الوقف،    أنظر أيضاً

 .منازعات الوقف، شريعات الوقفوت
 .    قوانين وتشريعات دعوى الوقفأنظرقوانين وتشريعات    -دعوى الوقف 
 ٤٤٠ ....................................................................................................  مصر–دعوى الوقف 

 ٤٤٠ ....................................................................................................  الهند–دعوى الوقف 

 ٤٤٠ .....................................................................................  أترابراديش– الهند –دعوى الوقف 

 ٤٤٠ .............................................................................................  بتنا– الهند –دعوى الوقف 

 ٤٤٠ .........................................................................................  ججرات– الهند –دعوى الوقف 

 ٤٤٠ .........................................................................................  كرناتاكا– الهند –دعوى الوقف 

 ٤٤١ ......................................................................................... مدراس – الهند –دعوى الوقف 

 ٤٤١ ................................................................................................) فقه حنفي(دعوى الوقف 

 ٤٤١ ............................................................................................... )فقه مالكي(دعوى الوقف 
 .دفع مطاعن -    الوقف أنظردفع المطاعن عن الوقف     

 .دفع مطاعن -    الوقف األهلي أنظرف األهلي     دفع المطاعن عن الوق
 ٤٤١ .....................................................................................................  هيئة األوقاف.دلهي 

 .المؤسسات الوقفية، إدارة الوقف أنظر أيضاً
 ٤٤٣ ............................................................................................  تاريخ– هيئة األوقاف .دلهي 

 ٤٤٣ ...........................................................................................  تقارير– هيئة األوقاف .دلهي 

 ٤٤٣ .........................................................................................  الميزانية– هيئة األوقاف .دلهي 

 ٤٤٣ ..............................................................................................................دوافع الوقف 
 .الوقف، ثقافة الوقف، الرجوع في الوقفأهداف الوقف، أهمية الوقف، تأثيرات  أنظر أيضاً

 ٤٤٣ ................................................................... نقد –) أطروحة(دور الوقف في تنمية المجتمع المدني 

 ٤٤٣ ......................................................................................... األوقاف نظارة .الدولة العثمانية 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٤٤٤ ................................................................................ تاريخ –األوقاف  نظارة .الدولة العثمانية 

 ٤٤٤ .............................................................................  الميزانية– األوقاف نظارة .الدولة العثمانية 
 .    الوقف والدولةأنظرالدولة والوقف   
 . ديوان األحباس.     مصر أنظر)    القاهرة(ديوان األحباس 

 . ديوان عموم األوقاف.    مصرأنظر)     القاهرة(ديوان عموم األوقاف 

  مصر–دعاوى الوقف  



 ٦٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 .    ديون الوقفأنظرالديون على الوقف     
 .    ديون الوقفأنظرالديون المستحقة للوقف     

 ٤٤٥ .............................................................................................................. ديون الوقف
شـروط   الوقف، رهن الوقف، زكاة الوقف،       ، الحجز على الوقف، الحراسة على     إيرادات الوقف اإلرصاد،   أنظر أيضاً

 .النظام المالي للوقف ،مصارف الوقف، قسمة الوقف، محاسبة الوقف، ضرائب الوقف، الواقف
 ٤٤٥ ..................................................................................................... مصر –ديون الوقف 

 ٤٤٥ ................................................................................................. ) حنفيفقه(ديون الوقف 

 ٤٤٥ ................................................................................................. )فقه مالكي(ديون الوقف 
 .    الرزق الجيشيةأنظرراتب الجنود     

 .    أجرة موظفي الوقفأنظرراتب موظفي الوقف     
 .    أجرة ناظر الوقفأنظرراتب ناظر الوقف     

 ٤٤٦ ................................................................................................  هيئة األوقاف.راجستهان 
 .وقف، المؤسسات الوقفيةإدارة ال أنظر أيضاً

 ٤٤٦ .......................................................................................................  الرجوع في الوقف
  قوانين وتشريعات  قوانين وتشريعات إلغاء الوقف،    ثقافة الوقف، دوافع الوقف،      إنشاء الوقف،  ،إلغاء الوقف  أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول، الوقف المنقطع -الرجوع في الوقف، لزوم الوقف، الوقف 
 .    قوانين وتشريعات الرجوع في الوقفأنظرقوانين وتشريعات    -الرجوع في الوقف 
 ٤٤٦ .........................................................................................  )فقه شافعي(الرجوع في الوقف 

 ٤٤٧ ........................................................................................... )فقه مالكي(الرجوع في الوقف 

 ٤٤٧ ........................................................................................................... الرزق الجيشية
 .، مصارف الوقف، وقف الدولة، الوقف على الجهاد، الوقف والدولة، الوقف والمالية العامةاإلرصاد أنظر أيضاً

 ٤٤٧ ................................................................................  العصر العباسي– تاريخ –الرزق الجيشية 

 ٤٤٧ ................................................................... هـ١ ق– تاريخ – البصرة – العراق –الرزق الجيشية 
 .    الوقف ورعاية األراملأنظررعاية األرامل والوقف     

 .    الوقف ورعاية المطلقاتأنظررعاية المطلقات والوقف     
 ٤٤٧ ............................................................................................................. رعاية الوقف
الوقـف،  خراب  الوقف،   استثمار الوقف، التخطيط االستراتيجي للوقف، تمويل الوقف، تنمية           الوقف، دارةإ أنظر أيضاً

 .المعطل الوقفمشاكل وحلول،  -الوقف الوقف، عمارة 
 ٤٤٧ ........................................................................................ هرسك البوسنة وال–رعاية الوقف 

 ٤٤٧ .....................................................................................................  تركيا–رعاية الوقف 

 ٤٤٨ ........................................................................................  األناضول– تركيا –رعاية الوقف 

 ٤٤٨ .............................................................................................  بولو– تركيا –رعاية الوقف 

 ٤٤٨ ........................................................................................... ندوات – تركيا –رعاية الوقف 

 ٤٤٨ ...................................................................................................  سوريا–رعاية الوقف 

 ٤٤٨ ................................................................................................... قبرص –رعاية الوقف 

 ٤٤٩ ...................................................................................................... مكة –رعاية الوقف 

 ٤٤٩ .....................................................................................................  الهند–رعاية الوقف 

 ٤٥٠ ......................................................................................  أترابراديش– الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٠ ....................................................................  مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥١ .....................................................................................  أندرابراديش– الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٢ ...................................................................  مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –رعاية الوقف 

 مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –رعاية الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٦٤
 

 

 ٤٥٢ ........................................................................  مشاكل وحلول– البنجاب – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٢ .................................................................  مشاكل وحلول– البنغال الغربية – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٢ ............................................................................................  بيهار– الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٢ ..........................................................................  مشاكل وحلول– بيهار – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٢ .......................................................................................  تاميل نادو– الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٢ .................................................................  مشاكل وحلول– جامو وكشمير – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٢ ........................................................................  مشاكل وحلول– ججرات – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٣ ............................................................................  مشاكل وحلول– جوا – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٣ ............................................................................................  دلهي– الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٤ ..........................................................................  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٥ .....................................................................  مشاكل وحلول– راجستهان – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٥ ..........................................................................................  كانفور– الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٥ .........................................................................................  كرناتاكا– الهند –ة الوقف رعاي

 ٤٥٥ ........................................................................  مشاكل وحلول– كرناتاكا – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٥ ...................................................................  مشاكل وحلول– ماديابراديش – الهند – رعاية الوقف

 ٤٥٥ ...................................................................................  مشاكل وحلول– الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٧ ....................................................................................... هاراشترا م– الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٧ .....................................................................  مشاكل وحلول– مهاراشترا – الهند –رعاية الوقف 

 ٤٥٧ ............................................................................................................... رهن الوقف
 .شروط الواقف، الحراسة على الوقف، ديون الوقف،  الوقف، الحجز علىإيرادات الوقف أنظر أيضاً
 ٤٥٨ ............................................................................................  بيروت– لبنان –رهن الوقف 

 ٤٥٨ .................................................................................................. )فقه حنفي(رهن الوقف 
 .    الرزق الجيشيةأنظررواتب الجند     

 .وقف    أجرة موظفي الأنظررواتب موظفي الوقف     
 .    أجرة ناظر الوقفأنظررواتب ناظر الوقف     

 .    إيرادات الوقفأنظرريع الوقف     
 ٤٥٨ ..................................................................................... )جونتور، الهند(زاوية إسحاق مدني 

 .وقف الزوايا، الوقف على الزوايا أنظر أيضاً
 .تركيا -    أوقاف بيري محمد باشا أنظر)    تركيا(اوية بيري محمد باشا ز

 ٤٥٨ .............................................................................. )اسكندر آباد، الهند(زاوية سيد خواجه مير 
 .وقف الزوايا، الوقف على الزوايا أنظر أيضاً

 ٤٥٨ ................................................................................................. )لرباطا(الزاوية الناصرية 
 .وقف الزوايا، الوقف على الزوايا أنظر أيضاً
 ٤٥٨ ............................................................................................................... زكاة الوقف

، محاسبة الوقف ضرائب الوقف، ديون الوقف، إيرادات الوقف،االستحقاق في الوقف، اقتصاديات الوقف،  أنظر أيضاً
 .، الوقف والزكاةالنظام المالي للوقف ،مصارف الوقف

 ٤٥٩ .............................................................................................) فقه أبي هريرة(زكاة الوقف 

 ٤٥٩ ................................................................................................) فقه جعفري(زكاة الوقف 

 ٤٥٩ ........................................................................................... )فقه زيد بن ثابت(زكاة الوقف 

 ٤٥٩ ..................................................................................................) فقه مالكي(زكاة الوقف 
 .أنقرة -تركيا  -    أوقاف ملك خاتون أنظر)    أنقره(سبيل ملك خاتون 

  مشاكل وحلول– البنجاب – الهند – رعاية الوقف 



 ٦٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٤٥٩ ............................................................................................................ سجالت الوقف
، صـيغة  الشهادة على الوقف الحجج الوقفية، توثيق الوقف، تسجيل الوقف،إثبات الوقف، اإلقرار بالوقف،  أنظر أيضاً

 .اريخ ت-، الوقف عقود الوقف، الوثائق الوقفية ،الوقف
 ٤٥٩ ...................................................................................... ١٦ق – بالد الشام –سجالت الوقف 

 ٤٥٩ ........................................................................... دراسات – البوسنة والهرسك –سجالت الوقف 

 ٤٥٩ ..................................................................  دراسات– ١٦ق – إستانبول – تركيا –لوقف سجالت ا

 ٤٦٠ .............................................................................. ١٧ق – إستانبول – تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ......................................................................  العصر العثماني–تانيا  اس– تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ................................................................... العصر العثماني – األناضول – تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ................................................................................. ١٦ق – أنقرة – تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ .............................................................  رسائل جامعية– ١٥ق – بورصة – تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ........................................................................ العصر العثماني – بولو – تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ........................................................................................  دراسات– تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ......................................................................  العصر العثماني– رودس – تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ........................................................... رسائل جامعية – ١٦ق –وني م قسط– تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ...................................................................... رسائل جامعية – قيصري – تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ...............................................................................  دراسات– منمن – تركيا –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ...........................................................................  دراسات–القيروان  – تونس –سجالت الوقف 

 ٤٦٠ ................................................................................................  دراسات– سجالت الوقف

 ٤٦١ ......................................................................................... الدولة العثمانية – سجالت الوقف

 ٤٦٣ .............................................................................  دراسات– الدولة العثمانية – سجالت الوقف

 ٤٦٣ ................................................................................ ١٦ق – بغداد – العراق –سجالت الوقف 

 ٤٦٣ .................................................................................  عصر المماليك– مصر –جالت الوقف س

 ٤٦٣ .......................................................................................... ١٦ق – مصر –سجالت الوقف 

 ٤٦٣ ............................................................ المولى محمد السجلماسي – فاس –غرب  الم–سجالت الوقف 

 ٤٦٣ ........................................................................................  كرناتاكا– الهند –سجالت الوقف 
 .تركيا -    أوقاف كروان دوغار ظرأن)    تركيا(سراية كروان دوغار 

 .    غصب الوقفأنظرسرقة الوقف     
 ٤٦٣ ........................................................................................ مجلس األوقاف األعلى .السعودية 

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
 ٤٦٤ ........................................................ ن اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وزارة الشؤو.السعودية 

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
 .  وقف األسبلةأنظرالسقاية   
 ٤٦٤ ........................................................................................  هيئة األوقاف اإلسالمية.السودان 

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
   .   الوقف والسياحةأنظرالسياحة والوقف     
 .   الوقف والسياسةأنظرالسياسة والوقف     

 ٤٦٤ ........................................................................................  الهند–السيخ واألوقاف اإلسالمية 
االستعمار واألوقاف اإلسالمية، خراب الوقف، غصب الوقف، الهندوس واألوقاف اإلسـالمية، الوثنيـون              أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول -واألوقاف اإلسالمية، الوقف 

 الهند–السيخ واألوقاف اإلسالمية 



رؤوس موضوعات الكشاف>٦٦
 

 

 ٤٦٤ .........................................................................  أترابراديش– الهند –السيخ واألوقاف اإلسالمية 

 ٤٦٤ ............................................................................  البنجاب– الهند –السيخ واألوقاف اإلسالمية 

 ٤٦٤ ......................................................................................... األمانة العامة لألوقاف . الشارقة
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 .    شهود الوقفأنظرشاهد الوقف     
 ٤٦٤ .............................................................................................. الشخصية االعتبارية للوقف

 .أهداف الوقف، أهمية الوقف، دوافع الوقف، قوانين وتشريعات الشخصية االعتبارية للوقف، ملكية الوقف  أيضاًأنظر
 .    قوانين وتشريعات الشخصية االعتبارية للوقفأنظرقوانين وتشريعات    -الشخصية االعتبارية للوقف 
 ٤٦٥ ...............................................................................  )فقه جعفري( الشخصية االعتبارية للوقف

 ٤٦٥ .............................................................. نقد –) كتاب(شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين 
 .قفاالوشروط    أنظرقف   ا الوشرط

 ٤٦٥ ............................................................................................................ شرعية الوقف
 .تفسير -القرآن  -دفع مطاعن، الوقف  -أحاديث نبوية، الوقف  -جواز الوقف، الوقف  أنظر أيضاً
 ٤٦٩ ..........................................................................................  رسائل جامعية–شرعية الوقف 

 ٤٧٠ .................................................................................................. ندوات –شرعية الوقف 

 ٤٧٠ ............................................................................................ )فقه ابن عمر(شرعية الوقف 

 ٤٧٠ .........................................................................................) فقه ابن مسعود(شرعية الوقف 

 ٤٧٠ ............................................................................................. )جعفريفقه (شرعية الوقف 

 ٤٧٠ .............................................................................................. )فقه شافعي(شرعية الوقف 

 ٤٧٠ ............................................................................................. )ظاهريفقه (شرعية الوقف 

 ٤٧١ .............................................................................................. )فقه عثمان(شرعية الوقف 

 ٤٧١ ................................................................................................ )فقه علي(شرعية الوقف 

 ٤٧١ ................................................................................................ )فقه عمر(شرعية الوقف 

 ٤٧١ ............................................................................................... )فقه مالكي(شرعية الوقف 

 ٤٧١ ..................................................................................................... شرعية الوقف األهلي
 .الوقف األهليدفع مطاعن،  -جواز الوقف، الوقف  أنظر أيضاً
 ٤٧١ ..................................................................................................... الموقوفالشروط في 
 .األوقاف، صفة الوقف، وقف المجهول، وقف المرهون، وقف المشاع أنظر أيضاً

 ٤٧٢ .................................................................................................. الشروط في ناظر الوقف
، النظارة علـى الوقـف   نظارة األعمى على الوقف،   الوقف، ناظر الوقف، على النظارة وتشريعات قوانين أنظر أيضاً

 .والية غير المسلم على الوقف، والية المرأة على الوقف
 ٤٧٢ ....................................................................................................... الشروط في الواقف

، صيغة الوقف، وقف األعمى، وقف غير المسلم، وقف الفضولي، وقـف المـدين، وقـف                شروط الواقف  أنظر أيضاً
 .المريض، وقف المريض مرض الموت

 ٤٧٢ ................................................................................  أترابراديش– الهند –الشروط في الواقف 

 ٤٧٢ ......................................................................................... )فقه شافعي(الشروط في الواقف 

 ٤٧٢ ............................................................................................................ شروط الواقف
، نـاظر   إجارة الوقف، االستحقاق في الوقف، التصرف في الوقف، الشروط في الواقف، مصارف الوقف             ظر أيضاًأن

 .الوقف
 ٤٧٥ .................................................................................................. ندوات –شروط الواقف 

 ٤٧٥ ............................................................................................. )فقه جعفري(شروط الواقف 

  أترابراديش– الهند –ألوقاف اإلسالمية  السيخ وا



 ٦٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٤٧٥ ............................................................................................... )فقه حنبلي(شروط الواقف 

 ٤٧٥ ............................................................................................... )فقه حنفي(شروط الواقف 

 ٤٧٩ ............................................................................................... )فقه زيدي(شروط الواقف 

 ٤٧٩ .............................................................................................. )فقه شافعي(شروط الواقف 

 ٤٨٠ ............................................................................................... )فقه مالكي(شروط الواقف 

 ٤٨٠ ............................................................................................................ شروط الوقف

 .أركان الوقف، لزوم الوقف، الوقف الباطل، الوقف الصحيح أنظر أيضاً

 ٤٨٦ ...........................................................................................  رسائل جامعية–شروط الوقف 

 ٤٨٦ .....................................................................................  أترابراديش– الهند –شروط الوقف 

 ٤٨٦ .........................................................................................  كرناتاكا– الهند –شروط الوقف 

 ٤٨٧ ...........................................................................................  كيراال– الهند – الوقف شروط

 ٤٨٧ ...........................................................................................  الهور– الهند –شروط الوقف 

 ٤٨٧ .........................................................................................  مدراس– الهند –شروط الوقف 

 ٤٨٧ .............................................................................................. )فقه جعفري(شروط الوقف 

 ٤٨٧ ............................................................................................... )فقه حنبلي(شروط الوقف 

 ٤٨٨ ................................................................................................ )فقه حنفي(شروط الوقف 

 ٤٨٨ ............................................................................................... )فقه شافعي(شروط الوقف 

 ٤٨٨ ................................................................................................. )فقه عمر(شروط الوقف 

 ٤٨٩ ............................................................................................... )فقه مالكي(شروط الوقف 
 . الشعر–    الوقف أنظرشعر الوقف    

 ٤٩٠ ........................................................................................................ الشفعة في الوقف

 ٤٩٠ ...................................................................................................... على الوقفالشهادة 
إثبات الوقف، اإلقرار بالوقف، تسجيل الوقف، توثيق الوقف، الحجج الوقفية، دعوى الوقف، شهود الوقف،               أنظر أيضاً

 .لوقفيةصيغة الوقف، عقود الوقف، الوثائق ا
 ٤٩٠ .................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر –الشهادة على الوقف 

 ٤٩٠ ..................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –الشهادة على الوقف 

 ٤٩١ ......................................................................................... )فقه حنفي(لى الوقف الشهادة ع

 ٤٩١ ......................................................................................... )فقه مالكي(الشهادة على الوقف 

 ٤٩١ ............................................................................................................. شهود الوقف
إثبات الوقف، اإلقرار بالوقف، تسجيل الوقف، توثيق الوقف، الحجج الوقفية، دعوى الوقف، الشهادة علـى       أنظر أيضاً

 .وقفيةالوقف، صيغة الوقف، عقود الوقف، الوثائق ال
 .    الوقف الصحيحأنظرصحة الوقف    

 ٤٩١ .............................................................................................................. صفة الوقف
 .الشروط في الموقوف أنظر أيضاً

 .    الحجج الوقفيةأنظرصكوك الوقف    
 .    تصرفات ناظر الوقفأنظر  صالحيات متولي الوقف  

 ٤٩٢ .........................................................................................................الصناديق الوقفية 
سـات  إدارة الوقف، تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، مصارف الوقف، المؤسسات الوقفيـة، المؤس              أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول -األهلية، النهوض بالوقف، الوقف الوقفية 
 ٤٩٢ ................................................................................................ تركيا –الصناديق الوقفية 

 تركيا–الصناديق الوقفية 



رؤوس موضوعات الكشاف>٦٨
 

 

 ٤٩٢ ...................................................................................... العالم اإلسالمي –الصناديق الوقفية 

 ٤٩٣ ................................................................................................ عمان –الصناديق الوقفية 

 ٤٩٣ ..............................................................................................  الكويت–الصناديق الوقفية 

 ٤٩٤ .............................................................................  رسائل جامعية–  الكويت–الصناديق الوقفية 
 .   الوقف والصناعةأنظرالصناعة والوقف   

 ٤٩٤ ............................................................................................... التضامن اإلسالميصندوق 
المؤسسـات الوقفيـة    تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفية، المشـروعات الوقفيـة،              أنظر أيضاً

 . الوقف والتنمية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمعاألهلية،
 ٤٩٥ ........................................................................................................... القدس صندوق

تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفية، صندوق وقف القدس، المشروعات الوقفية،              أنظر أيضاً
 . الوقف على المقدسات،على المسجد األقصى، الوقف  الوقفية األهليةالمؤسسات

 ٤٩٥ ............................................................................................ )تركيا(صندوق كفالة األوقاف 
سسـات الوقفيـة    المؤتمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفية، المشـروعات الوقفيـة،              أنظر أيضاً

 . الوقف والتنمية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمعاألهلية،
 ٤٩٥ ................................................................................. )مقترح(الوقف التعاوني الدولي صندوق 

المؤسسـات الوقفيـة     الوقفية، المشـروعات الوقفيـة،       تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق       أنظر أيضاً
 . الوقف والتنمية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمعاألهلية،

 ٤٩٦ ..................................................................................................... وقف عجمانصندوق 
المؤسسـات الوقفيـة    نمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفية، المشـروعات الوقفيـة،           تمويل الوقف، ت   أنظر أيضاً

 . الوقف والتنمية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمعاألهلية،
 ٤٩٦ ..........................................................................................  )مشروع( وقف القدسصندوق 

تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفية، صندوق القـدس، المشـروعات الوقفيـة،                أنظر أيضاً
 . الوقف على المقدسات،، الوقف على المسجد األقصىالمؤسسات الوقفية األهلية

 .    االستعمار واألوقاف اإلسالميةأنظرالصهيونية واألوقاف اإلسالمية     
 .    عمارة الوقفأنظروقف     صيانة ال

 ٤٩٦ .............................................................................................................صيغة الوقف 
 قفية،الحجج الو توثيق الوقف، تسجيل الوقف،إثبات الوقف، أركان الوقف، اإلقرار بالوقف، إنشاء الوقف،  أنظر أيضاً

 .عقود الوقف، الوثائق الوقفية الشهادة على الوقف، سجالت الوقف،
 ٤٩٧ ...............................................................................................) جعفريفقه (صيغة الوقف 

 ٤٩٧ ...............................................................................................) فقه شافعي(صيغة الوقف 

 ٤٩٧ ................................................................................................ )فقه مالكي(صيغة الوقف 

 ٤٩٨ ............................................................................................................ ضرائب الوقف
الحجز على الوقف، الحراسة علـى   إيرادات الوقف،اإلرصاد، االستحقاق في الوقف، اقتصاديات الوقف،  أنظر أيضاً

 محاسـبة الوقـف،   قوانين وتشريعات ضرائب الوقـف،  زكاة الوقف،رهن الوقف،  ديون الوقف،الوقف، 
 .ظام المالي للوقفالن مصارف الوقف،

 ٤٩٨ ...................................................................................................  تركيا–ضرائب الوقف 

 ٤٩٨ .................................................................................  رسائل جامعية– تركيا –ضرائب الوقف 
 .    قوانين وتشريعات ضرائب الوقفأنظرقوانين وتشريعات      -ضرائب الوقف 
 ٤٩٨ ...................................................................................................  مصر–ضرائب الوقف 

 ٤٩٨ .................................................................................................  المغرب–ضرائب الوقف 

 ٤٩٨ ...................................................................................................  الهند–ضرائب الوقف 

 ٤٩٩ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –ضرائب الوقف 

 ٤٩٩ .....................................................................................  تاميل نادو– الهند –ضرائب الوقف 

 العالم اإلسالمي –الصناديق الوقفية  



 ٦٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٥٠٠ ...........................................................................................  دلهي– الهند –ضرائب الوقف 
 .تركيا -    أوقاف أحمد ياسوي أنظر)    تركيا(ضريح أحمد ياسوي 

 .تركيا -   أوقاف إسحاق كزرواني أنظرضريح إسحاق باشا   
 . بورصة-تركيا  - أمير ن   أوقاف السلطاأنظر    )بورصة(السلطان أمير ضريح 

 .قونيا -تركيا  -    أوقاف عالء الدين كيقباد أنظر)   قونيا، تركيا(ين ضريح عالء الد
 ٥٠٠ ............................................................................... )قونيا ، تركيا(ضريح كليج أرسالن الثاني 

 .المقابر الموقوفة، الوقف على المقابر، وقف المقابر أنظر أيضاً
 ٥٠٠ ..................................................................... )أجمير، الهند(ريح معين الدين الجشتي األجميري ض

 .المقابر الموقوفة، الوقف على المقابر، وقف المقابر أنظر أيضاً
 ٥٠٠ ................................................................. نقد –) كتاب(الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية 

 .    الوقف واألطفالأنظرالطفل والوقف     
 ٥٠٠ ..........................................................................................  مديرية األوقاف العامة.العراق 

 .يةإدارة الوقف، المؤسسات الوقف أنظر أيضاً
 ٥٠٠ ...................................................................................................... عزل موظفي الوقف

 .، ناظر الوقف، الوالية على الوقفإدارة الوقف، شروط الواقف، قوانين وتشريعات موظفي الوقف، موظفو الوقف أنظر أيضاً
 ٥٠٠ ..............................................................................  أندرابراديش–الهند  –عزل موظفي الوقف 

 ٥٠٠ .......................................................................................... )فقه حنفي(عزل موظفي الوقف 

 ٥٠٠ ......................................................................................................... عزل ناظر الوقف
إدارة الوقف، تصرفات ناظر الوقف، تعيين ناظر الوقف، الشروط في ناظر الوقف، قـوانين وتشـريعات                 أنظر أيضاً

عات النظارة على الوقف، محاسـبة  ، قوانين وتشريالوقفموظفي قوانين وتشريعات  محاسبة ناظر الوقف،
 .ناظر الوقف، ناظر الوقف، النظارة على الوقف، الوالية على الوقف

 ٥٠١ .......................................................................................  رسائل جامعية–عزل ناظر الوقف 

 ٥٠١ .....................................................................................  كرناتاكا– الهند –عزل ناظر الوقف 

 ٥٠١ ......................................................................................  مدراس– الهند –عزل ناظر الوقف 

 ٥٠١ ............................................................................................) فقه حنبلي(عزل ناظر الوقف 

 ٥٠١ ............................................................................................ )فقه حنفي(عزل ناظر الوقف 

 ٥٠١ ........................................................................................................العقارات الموقوفة 
األراضي الموقوفة، األوقاف، التكايا الموقوفة، الحدائق الموقوفة، الحمامات الموقوفة، الخانات الموقوفـة،             أنظر أيضاً

ت الموقوفـة، المقـابر     قوانين وتشريعات وقف العقار، المدارس الموقوفة، المساجد الموقوفة، المستشـفيا         
 .الموقوفة، المكتبات الموقوفة، وقف العقار

 ٥٠١ ................................................................................................ لبنان –العقارات الموقوفة 

 ٥٠٢ ....................................................................................................... عقود إجارة الوقف
 .، استثمار الوقفإجارة الوقف أنظر أيضاً

 ٥٠٢ .............................................................................................  الكويت–عقود إجارة الوقف 

 ٥٠٢ ............................................................................................... مصر –عقود إجارة الوقف 

 ٥٠٢ .............................................................................................................. عقود الوقف
، سـجالت   ، الحجج الوقفيـة   ، اإلقرار بالوقف، تسجيل الوقف، توثيق الوقف      اتفاقيات الوقف، إثبات الوقف    أنظر أيضاً

 .الوقف، الشهادة على الوقف، صيغة الوقف، لزوم الوقف، الوثائق الوقفية
 ٥٠٢ ................................................................................................. )فقه حنفي(عقود الوقف 

 ٥٠٢ ................................................................................................ )فقه شافعي(عقود الوقف 

 ٥٠٢ ................................................................................................. )فقه مالكي(عقود الوقف 
 .   الوقف والعمارة اإلسالميةأنظرارة اإلسالمية والوقف   العم

)فقه مالكي(عقود الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٧٠
 

 

 ٥٠٣ ........................................................................................................... عمارة المساجد
قف، قوانين وتشريعات عمارة الوقف،     ، رعاية الوقف، عمارة الو    خراب الوقف التكنولوجيا وعمارة الوقف،     أنظر أيضاً

  الوقف على الحـرم المساجد الموقوفة، مصارف الوقف، الوقف على األزهر، الوقف على الجامع األموي،   
الوقف على الكعبة، الوقف على     ،   عمارة المساجد   الوقف على  ، الوقف على الحرمين الشريفين    اإلبراهيمي،

الوقـف  ، وقف المساجد، الوقف المعطـل،       على المقدسات ، الوقف على المسجد األقصى، الوقف       المساجد
 .الوقف والعمارة اإلسالميةالوقف والزخرفة المعمارية، واآلثار اإلسالمية، 

 ٥٠٣ ...........................................................................  المدينة المنورة– السعودية –عمارة المساجد 

 ٥٠٣ ........................................................................................ العالم اإلسالمي –عمارة المساجد 

 ٥٠٣ ..................................................................................................  الهند–عمارة المساجد 

 ٥٠٣ .......................................................................................  البنجاب–هند  ال–عمارة المساجد 

 ٥٠٣ .........................................................................................  تاريخ– الهند –عمارة المساجد 

 ٥٠٣ .......................................................................................... دلهي – الهند –عمارة المساجد 

 ٥٠٣ .....................................................................................  مهاراشترا– الهند –عمارة المساجد 

 ٥٠٤ ............................................................................................................ عمارة المقابر
، رعاية الوقف، عمارة الوقف، قوانين وتشريعات عمارة الوقف،         خراب الوقف التكنولوجيا وعمارة الوقف،     أنظر أيضاً

الوقـف واآلثـار    ف المعطـل، وقـف المقـابر،        مصارف الوقف، المقابر الموقوفة، الوقف على المقابر، الوق       
 .الوقف والعمارة اإلسالميةالوقف والزخرفة المعمارية،  اإلسالمية،

 ٥٠٤ ....................................................................................................  الهند–عمارة المقابر 

 ٥٠٤ ............................................................................................................. عمارة الوقف
رعاية الوقف، قوانين  خراب الوقف،استثمار الوقف، إنشاء الوقف، األوقاف، التكنولوجيا وعمارة الوقف،  أنظر أيضاً

الوقف والزخرفـة   وقف واآلثار اإلسالمية،    الوتشريعات عمارة الوقف، مصارف الوقف، الوقف المعطل،        
 .الوقف والعمارة اإلسالميةالمعمارية، 

 ٥٠٥ .................................................................... عبد الحميد الثاني – تاريخ – البلقان –عمارة الوقف 

 ٥٠٥ .................................................................................... أوكنج – تركمانستان –عمارة الوقف 

 ٥٠٥ ....................................................................................................  تركيا–عمارة الوقف 

 ٥٠٧ ........................................................................................... أدرنة – تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٧ ........................................................................................ إستانبول – تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٧ ....................................................................................... أق سراي – تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٧ ........................................................................................ األناضول – تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٧ ...................................................................................... أورطاكوي – تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٧ .........................................................................................  بوردور– تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٨ ............................................................................................  بولو– تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٨ ........................................................................ عصر السالجقة – تاريخ – تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٨ ......................................................................................... جنكاري – تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٨ ...........................................................................................  جنكلة– تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٨ ............................................................................................  قونيا– تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٩ ......................................................................................... قيصري – تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٩ .........................................................................................  كوتاهية– تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٩ ..................................................................................  مشاكل وحلول– تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٩ ..........................................................................................  ميالس– تركيا –عمارة الوقف 

 ٥٠٩ ...........................................................................................  ندوات– تركيا –عمارة الوقف 
 .    التكنولوجيا وعمارة الوقفأنظرالتطبيقات التكنولوجية     -عمارة الوقف 

 عمارة المساجد  الوقف 



 ٧١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٥١٠ .......................................................................................... الدولة العثمانية –عمارة الوقف 

 ٥١٠ ........................................................................................... رسائل جامعية –عمارة الوقف 

 ٥١٠ ..................................................................................................  سمرقند–عمارة الوقف 

 ٥١٠ ...............................................................  العصر العثماني– تاريخ – حلب –سوريا  –عمارة الوقف 
 .   قوانين وتشريعات عمارة الوقفأنظرقوانين وتشريعات     -عمارة الوقف 
 ٥١٠ .................................................................................................. الكويت –عمارة الوقف 

 ٥١٠ ........................................................................................  تركيا– مختبرات –عمارة الوقف 

 ٥١٠ ........................................................................................... مشاكل وحلول –لوقف عمارة ا

 ٥١٠ ............................................................................................  تاريخ– مكة –عمارة الوقف 

 ٥١٠ ............................................................................................ تاريخ –د نج –عمارة الوقف 

 ٥١٠ ....................................................................................................  الهند–عمارة الوقف 

 ٥١١ ...................................................................................... أترابراديش – الهند –عمارة الوقف 

 ٥١١ .............................................................................................. )فقه جعفري(عمارة الوقف 

 ٥١١ ................................................................................................ )فقه حنفي(عمارة الوقف 

 ٥١١ ............................................................................................... )فقه شافعي(عمارة الوقف 

 ٥١١ ................................................................................. يةوزارة األوقاف والشؤون الدين. عمان 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
 .    إدارة الوقفأنظرتنظيم وإدارة      -العمل الوقفي 

 .    أهداف الوقفأنظرغايات الوقف     
 ٥١١ ............................................................................................................. غصب الوقف
االستعمار واألوقاف اإلسالمية، إلغاء الوقف، البناء في الوقف، رعاية الوقف، السيخ واألوقاف اإلسالمية،              أنظر أيضاً

ف اإلسـالمية، الوثنيـون واألوقـاف       قوانين وتشريعات غصب الوقف، ملكية الوقف، الهندوس واألوقـا        
 .مشاكل وحلول، الوقف المعطل، الوقف واألحوال السياسية -اإلسالمية، الوقف 

 ٥١٢ .............................................................................. تاريخ – البوسنة والهرسك –غصب الوقف 

 ٥١٢ ................................................................................. ختاري – العالم اإلسالمي –غصب الوقف 

 ٥١٢ .......................................................................................  القدس– فلسطين –غصب الوقف 
 .شريعات غصب الوقف    قوانين وتأنظرقوانين وتشريعات    -غصب الوقف 
 ٥١٣ ...........................................................................................  تاريخ– مصر –غصب الوقف 

 ٥١٣ ........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر –غصب الوقف 

 ٥١٣ ............................................................................................  تاريخ– نجد –غصب الوقف 

 ٥١٣ ....................................................................................................  الهند–غصب الوقف 

 ٥١٥ ..................................................................................... أترابراديش – الهند –ف غصب الوق

 ٥١٧ ....................................................................................  أندرابراديش– الهند –غصب الوقف 

 ٥١٨ ......................................................................................... البنجاب – الهند –غصب الوقف 

 ٥١٨ ..................................................................................  البنغال الغربية– الهند –غصب الوقف 

 ٥١٨ ...........................................................................................  بيهار– الهند –غصب الوقف 

 ٥١٨ .......................................................................................  تاميل نادو– الهند –غصب الوقف 

 ٥١٩ ...........................................................................................  تقارير– الهند –غصب الوقف 

 ٥١٩ ...................................................................................  جامو وكشمير– الهند –غصب الوقف 

 ٥١٩ .........................................................................................  ججرات– الهند –غصب الوقف 

 ججرات– الهند –غصب الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٧٢
 

 

 ٥١٩ ............................................................................................  دلهي– الهند –غصب الوقف 

 ٥٢١ ......................................................................................  راجستهان– الهند –غصب الوقف 

 ٥٢١ ..........................................................................................  كانفور– الهند –غصب الوقف 

 ٥٢١ .........................................................................................  كرناتاكا– الهند –غصب الوقف 

 ٥٢١ ....................................................................................  ماديابراديش– الهند –غصب الوقف 

 ٥٢٢ ......................................................................................  مهاراشترا– الهند –غصب الوقف 

 ٥٢٢ ...........................................................................................  هريانا– الهند –غصب الوقف 

 ٥٢٢ ............................................................................................... وسط آسيا –غصب الوقف 

 ٥٢٢ .................................................................................................... اليمن –غصب الوقف 

 ٥٢٢ ............................................................................................... )شافعيفقه (غصب الوقف 
 .     إيرادات الوقفأنظرغلة الوقف     
 ٥٢٢ ............................................................................................................. فتاوى الوقف
 .)فقه إسالمي(أحكام الوقف، الوقف  أنظر أيضاً
 ٥٢٧ ...................................................................................................  سوريا–فتاوى الوقف 

 ٥٢٧ .................................................................................................... عمان –فتاوى الوقف 

 ٥٢٧ ....................................................................................................  مصر–فتاوى الوقف 

 ٥٢٧ ....................................................................................................ندوات –فتاوى الوقف 

 ٥٢٨ .............................................................................................. )فقه جعفري(فتاوى الوقف 
 .)فقه جعفري(، الوقف )فقه جعفري(أحكام الوقف  أنظر أيضاً
 ٥٢٨ ................................................................................................ )فقه حنبلي(فتاوى الوقف 
 .)فقه حنبلي(، الوقف)فقه حنبلي( أحكام الوقف أنظر أيضاً
 ٥٣١ ................................................................................................. )فقه حنفي(فتاوى الوقف 
 .)فقه حنفي(، الوقف )فقه حنفي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً
 ٥٣٥ ................................................................................................ )فقه شافعي(فتاوى الوقف 
 .)فقه شافعي(، الوقف )فقه شافعي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً
 ٥٣٨ ................................................................................................ )فقه مالكي(فتاوى الوقف 
 .)فقه مالكي(، الوقف )فقه مالكي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 .      الحراسة على الوقفأنظرفرض الحراسة على الوقف    
 .      الوقف والفقرأنظرالفقر والوقف    

 ٥٤٠ ................................................................................  وزارة األوقاف والشئون الدينية.فلسطين 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 .    خراب الوقفأنظرفناء الوقف     
 .    أهداف الوقفأنظرفوائد الوقف     

 ٥٤٠ ......................................................  نقد–) كتاب(قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف 

 ٥٤٠ ..............................................................................................................  الوقفقبض
 .إدارة الوقف، إنشاء الوقف، لزوم الوقف، ملكية الوقف، ناظر الوقف أنظر أيضاً

 ٥٤٠ ................................................................................................ )فقه جعفري ( الوقفقبض

 ٥٤٠ .............................................................................................................. قبول الوقف
 .وط الوقفإنشاء الوقف، شر أنظر أيضاً
 ٥٤٠ ................................................................................................ )جعفريفقه (قبول الوقف 

 ٥٤٠ ................................................................................................. )فقه حنبلي(قبول الوقف 

  دلهي– الهند – غصب الوقف 



 ٧٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٥٤١ ................................................................................................ )فقه شافعي(قبول الوقف 

 ٥٤١ ............................................................................................................. قسمة الوقف
قوانين وتشريعات قسـمة    شروط الواقف،   ،  اإلرصاد، االستحقاق في الوقف، إيرادات الوقف، ديون الوقف        أنظر أيضاً

 .، مصارف الوقف، ناظر الوقفمحاسبة الوقف الوقف،
 ٥٤١ .......................................................................................... الدولة العثمانية –قسمة الوقف 
 .    قوانين وتشريعات قسمة الوقفأنظرقوانين و تشريعات      -قسمة الوقف 
 ٥٤١ ................................................................................................ )فقه حنبلي(قسمة الوقف 

 ٥٤٢ ................................................................................................. )فقه حنفي(قسمة الوقف 

 ٥٤٣ ................................................................................................. )فقه مالكي(قسمة الوقف 

 ٥٤٣ ......................................................................................................قسمة الوقف األهلي 
قوانين وتشريعات قسـمة    شروط الواقف،   ،  اإلرصاد، االستحقاق في الوقف، إيرادات الوقف، ديون الوقف        أنظر أيضاً

 .لوقف األهلي، مصارف الوقف، ناظر الوقف، امحاسبة الوقف األهلي، قوانين وتشريعات الوقف الوقف،
 ٥٤٣ .............................................................................................. تركيا –قسمة الوقف األهلي 

 ٥٤٣ .............................................................................................................قضاء الوقف 
، قوانين وتشريعات قضـاء الوقـف، قـوانين         األحكام القضائية في الوقف، دعاوى الوقف، دعوى الوقف         أنظر أيضاً

 .، الوالية القضائية على الوقفمشاكل وحلول -، الوقف ، منازعات الوقفوتشريعات الوقف
 ٥٤٤ ..................................................................................................  باكستان–قضاء الوقف 

 ٥٤٤ .....................................................................................................  تركيا–قضاء الوقف 
 .    قوانين وتشريعات قضاء الوقفأنظرقوانين وتشريعات    -قضاء الوقف 

 ٥٤٤ .....................................................................................................  مصر–لوقف قضاء ا

 ٥٤٤ .................................................................. األول المولى الحسن – تاريخ – المغرب –قضاء الوقف 

 ٥٤٤ ..................................................................................................... د الهن–قضاء الوقف 

 ٥٤٥ ...................................................................................  رسائل جامعية– الهند –قضاء الوقف 

 ٥٤٥ .......................................................................................... اتاكا كرن– الهند –قضاء الوقف 

 ٥٤٥ ............................................................................................  كيراال– الهند –قضاء الوقف 

 ٥٤٥ ..................................................................................... اديش ماديابر– الهند –قضاء الوقف 

 ٥٤٥ .......................................................................................  مهاراشترا– الهند –قضاء الوقف 

 ٥٤٥ ................................................................................................. )فقه حنفي(قضاء الوقف 
 .    دعاوى الوقفأنظرقضايا الوقف     

 ٥٤٦ ................................................................................  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.قطر 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية يضاًأنظر أ

 ٥٤٦ .......................................................................................... قوانين وتشريعات إجارة الوقف
 .قوانين وتشريعات الحكر ، استثمار الوقفقوانين وتشريعات إجارة الوقف، عقود إجارة الوقف، أنظر أيضاً

 ٥٤٦ ................................................................................. األردن – قوانين وتشريعات إجارة الوقف

 ٥٤٦ ........................................................................ ية العثمانالدولة –قوانين وتشريعات إجارة الوقف 

 ٥٤٦ ................................................................................  الكويت–وتشريعات إجارة الوقف قوانين 

 ٥٤٦ .................................................................................. لبنان –قوانين وتشريعات إجارة الوقف 

 ٥٤٦ .................................................................................. مصر –إجارة الوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٤٧ ................................................................................  المغرب–قوانين وتشريعات إجارة الوقف 

 ٥٤٧ ..................................................................................  الهند– قوانين وتشريعات إجارة الوقف

 الهند–قوانين وتشريعات إجارة الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٧٤
 

 

 ٥٤٧ ...................................................................  أترابراديش– الهند –قوانين وتشريعات إجارة الوقف 

 ٥٤٧ .......................................................................  البنجاب– الهند –قوانين وتشريعات إجارة الوقف 

 ٥٤٧ ..........................................................................  دلهي– الهند –قوانين وتشريعات إجارة الوقف 

 ٥٤٨ ................................................................................... قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف
أجرة موظفي الوقف، أجرة ناظر الوقف، قوانين وتشريعات إدارة الوقف، قوانين وتشريعات االسـتحقاق                أيضا أنظر

يعات في الوقف، قوانين وتشريعات مصارف الوقف، قوانين وتشريعات موظفي الوقـف، قـوانين وتشـر          
 .النظارة على الوقف، قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف، موظفو الوقف، ناظر الوقف

 ٥٤٨ ................................................................ ة العثمانيالدولة –قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف 

 ٥٤٨ ........................................................................................... قوانين وتشريعات إدارة الوقف
إدارة الوقف، قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية، قوانين وتشريعات موظفي الوقف، قوانين وتشـريعات            أنظر أيضاً

 . على الوقفالنظارة على الوقف، المؤسسات الوقفية، موظفو الوقف، النظارة على الوقف، الوالية
 ٥٤٨ ................................................................................. األردن –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٤٨ ............................................................... اإلمارات العربية المتحدة –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٤٨ .................................................................................. إيران –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٤٨ ..................................................................................  تاريخ–قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٤٨ ...................................................................................  تركيا–ين وتشريعات إدارة الوقف قوان

 ٥٤٨ .................................................................... دول الخليج العربية –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٤٨ ........................................................................ ةالعثماني الدولة –عات إدارة الوقف قوانين وتشري

 ٥٤٩ ................................................................................. سوريا –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٤٩ ................................................................................. العراق –ة الوقف قوانين وتشريعات إدار

 ٥٥٠ .................................................................................. عمان –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٠ ................................................................................... لبنان –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٠ ................................................................................... مصر –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٠ ...................................................  عباس حلمي األول–تاريخ  – مصر –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٠ ...................................................  عباس حلمي الثاني– تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٠ .........................................................  فاروق األول– تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٠ ...........................................................  محمد علي– تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥١ ...................................................................................  الهند–قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥١ ....................................................................  أترابراديش– الهند –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥١ ...................................................................  أندرابراديش– الهند –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٢ ............................................................................  بتنا– الهند –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٢ .................................................................  البنغال الغربية– الهند –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٢ ..........................................................................  بيهار– الهند –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٢ .....................................................................  راجستهان– الهند –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٢ ........................................................................  كرناتاكا– الهند –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٢ .................................................................................. اليمن –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 

 ٥٥٢ ............................................................................................... قوانين وتشريعات اإلرصاد
 .اإلرصاد، ديون الوقف، قوانين وتشريعات االستحقاق في الوقف، قوانين وتشريعات مصارف الوقف أنظر أيضاً

 ٥٥٢ ............................................................................ ة العثمانيالدولة –رصاد قوانين وتشريعات اإل

  أترابراديش– الهند – قوانين وتشريعات إجارة الوقف 



 ٧٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٥٥٣ ................................................................................... ستبدال في الوقفقوانين وتشريعات اال
 .الوقفالوقف، تصرفات ناظر الوقف، قوانين وتشريعات التصرف في االستبدال في  أنظر أيضاً

 ٥٥٣ ................................................................ ة العثمانيالدولة –ستبدال في الوقف قوانين وتشريعات اال

 ٥٥٣ ......................................................................... الكويت –ستبدال في الوقف قوانين وتشريعات اال

 ٥٥٣ ...........................................................................  مصر–قوانين وتشريعات االستبدال في الوقف 

 ٥٥٣ ...........................................................................  الهند–قوانين وتشريعات االستبدال في الوقف 

 ٥٥٤ ......................................................................................... قوانين وتشريعات استثمار الوقف
لتصرف فـي  ، تصرفات ناظر الوقف، قوانين وتشريعات إجارة الوقف، قوانين وتشريعات ا استثمار الوقف  أنظر أيضاً

 .، قوانين وتشريعات النظام المالي للوقفالوقف
 ٥٥٤ .............................................................................. الجزائر – قوانين وتشريعات استثمار الوقف

 ٥٥٤ ................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات استثمار الوقف 

 ٥٥٤ ..................................................................................قوانين وتشريعات االستحقاق في الوقف 
 .االستحقاق في الوقف، قوانين وتشريعات مصارف الوقف أنظر أيضاً

 ٥٥٤ .......................................................................... مصر – لوقفقوانين وتشريعات االستحقاق في ا

 ٥٥٤ ........................................................  البنغال الغربية– الهند –قوانين وتشريعات االستحقاق في الوقف 

 ٥٥٤ ..............................................................................................االستئمان قوانين وتشريعات 
 .االستئمان أنظر أيضاً

 ٥٥٤ ........................................................  رسائل جامعية– الواليات المتحدة –االستئمان قوانين وتشريعات 

 ٥٥٥ ............................................................................................ قوانين وتشريعات إلغاء الوقف
 .، الوقف والدولةالرجوع في الوقفقوانين وتشريعات  إلغاء الوقف األهلي، إلغاء الوقف، أنظر أيضاً

 ٥٥٥ ................................................................................. العراق –قوانين وتشريعات إلغاء الوقف 

 ٥٥٥ ................................................................................... لبنان –قوانين وتشريعات إلغاء الوقف 

 ٥٥٥ ...................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات إلغاء الوقف 

 ٥٥٥ ........................................................................................... قوانين وتشريعات إنشاء الوقف
 .، صيغة الوقفشروط الوقف إنشاء الوقف، أنظر أيضاً

 ٥٥٥ .................................................................................. يا ترك–قوانين وتشريعات إنشاء الوقف 

 ٥٥٥ ........................................................................ الدولة العثمانية –قوانين وتشريعات إنشاء الوقف 

 ٥٥٥ ..................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات إنشاء الوقف 

 ٥٥٦ ......................................................................................... قوانين وتشريعات إيرادات الوقف
، قوانين وتشريعات مصارف الوقف، قوانين وتشريعات       الوقفمحاسبة  إيرادات الوقف، قوانين وتشريعات      أنظر أيضاً

 .النظام المالي للوقف
 ٥٥٦ ................................................................................  الهند–قوانين وتشريعات إيرادات الوقف 

 ٥٥٦ ............................................................................................. قوانين وتشريعات بيع الوقف
 .الوقف تصرفات ناظر الوقف، قوانين وتشريعات التصرف في الوقف،بيع الوقف، التصرف في  أنظر أيضاً

 ٥٥٦ .......................................................................... ية العثمانالدولة –قوانين وتشريعات بيع الوقف 

 ٥٥٦ .................................................................................... مصر –قوانين وتشريعات بيع الوقف 

 ٥٥٦ ......................................................................  أترابراديش– الهند –قوانين وتشريعات بيع الوقف 

 ٥٥٦ ............................................................................  بيهار– الهند –قوانين وتشريعات بيع الوقف 

 ٥٥٦ .......................................................................................... قوانين وتشريعات تسجيل الوقف
 .الوقفتسجيل  أنظر أيضاً

قوانين وتشريعات تسجيل الوقف



رؤوس موضوعات الكشاف>٧٦
 

 

 ٥٥٦ ...................................................................... ية العثمانالدولة –قوانين وتشريعات تسجيل الوقف 

 ٥٥٦ .................................................................................... قوانين وتشريعات التصرف في الوقف
 تصرفات ناظر الوقف، قوانين وتشريعات إدارة الوقف، قوانين وتشريعات االستبدال           الوقف،التصرف في    أنظر أيضاً

 .في الوقف، قوانين وتشريعات بيع الوقف
 ٥٥٦ ................................................................. ية العثمانالدولة –قوانين وتشريعات التصرف في الوقف 

 ٥٥٦ .....................................................................................الحجز على الوقف قوانين وتشريعات 
 .، الحجز على الوقف، الحراسة على الوقفالوقفاألحكام القضائية في  أنظر أيضاً

 ٥٥٦ .......................................................................... الجزائر –الحجز على الوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٧ ............................................................................. ليبيا –الحجز على الوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٧ ............................................................................ مصر –الحجز على الوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٧ .......................................................................... المغرب –الحجز على الوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٧ .................................................................................................. قوانين وتشريعات الحكر
 .، قوانين وتشريعات استثمار الوقفقوانين وتشريعات إجارة الوقف، الحكراألحكام القضائية في الحكر،  أنظر أيضاً

 ٥٥٧ ........................................................................................ األردن –قوانين وتشريعات الحكر 

 ٥٥٧ .........................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات الحكر 

 ٥٥٨ .......................................................................................... دعوى الوقفقوانين وتشريعات 
 .األحكام القضائية في الوقف، دعاوى الوقف، دعوى الوقف، قضاء الوقف، منازعات الوقف أنظر أيضاً

 ٥٥٨ .................................................................................. لبنان – دعوى الوقفقوانين وتشريعات 

 ٥٥٨ ..................................................................................... الرجوع في الوقفعات قوانين وتشري
 .الرجوع في الوقف أنظر أيضاً

 ٥٥٨ ............................................................................ مصر –الرجوع في الوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٨ ............................................................................ الشخصية االعتبارية للوقفقوانين وتشريعات 
 .الشخصية االعتبارية للوقف أنظر أيضاً

 ٥٥٨ .........................................................  أفريقيا الشمالية–الشخصية االعتبارية للوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٨ ...........................................................  العالم العربي–الشخصية االعتبارية للوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٩ ..................................................................  الكويت–الشخصية االعتبارية للوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٩ ....................................................................  ليبيا–الشخصية االعتبارية للوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٩ ...............................................................  موريتانيا–الشخصية االعتبارية للوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٥٩ ......................................................................................... قوانين وتشريعات ضرائب الوقف
 قوانين وتشريعات   ،، قوانين وتشريعات مصارف الوقف    محاسبة الوقف  قوانين وتشريعات    ،ضرائب الوقف  أنظر أيضاً

 .النظام المالي للوقف
 ٥٥٩ ................................................................................ تركيا – وتشريعات ضرائب الوقف قوانين

 ٥٥٩ .............................................................................. الجزائر –قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 

 ٥٥٩ ................................................................................ عمان –ائب الوقف قوانين وتشريعات ضر

 ٥٥٩ ................................................................................. قطر –قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 

 ٥٥٩ ................................................................................. يبيال –قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 

 ٥٥٩ ................................................................................ مصر –قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 

 ٥٥٩ ..............................................................................  المغرب–قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 

 ٥٦٠ ................................................................................  الهند–قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 

 ٥٦٠ .................................................................  أترابراديش– الهند –قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 

 ية العثمانالدولة –قوانين وتشريعات تسجيل الوقف  



 ٧٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٥٦٠ ........................................................................  دلهي– الهند –قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 

 ٥٦٠ .......................................................................................... قوانين وتشريعات عمارة الوقف
 .، قوانين وتشريعات مصارف الوقفالوقفعمارة  أنظر أيضاً

 ٥٦٠ ....................................................................... ة العثمانيالدولة –قوانين وتشريعات عمارة الوقف 

 ٥٦٠ ................................................................................. مصر –ف قوانين وتشريعات عمارة الوق

 ٥٦١ .......................................................................................... غصب الوقفقوانين وتشريعات 
 .لغاء الوقف، قوانين وتشريعات إالوقفغصب  أنظر أيضاً

 ٥٦١ ................................................................................. مصر –غصب الوقف قوانين وتشريعات 

 ٥٦١ ........................................................................................... قوانين وتشريعات قسمة الوقف
 .، قوانين وتشريعات محاسبة الوقفاالستحقاق في الوقف قوانين وتشريعات قسمة الوقف، نظر أيضاًأ

 ٥٦١ ................................................................................ الكويت – قوانين وتشريعات قسمة الوقف

 ٥٦١ ..................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات قسمة الوقف 

 ٥٦٢ ..........................................................................................  الوقفقضاءقوانين وتشريعات 
 . الوقف، الوالية القضائية على الوقف، قوانين وتشريعات دعوىالوقفاألحكام القضائية في  أنظر أيضاً

 ٥٦٢ .................................................................................. مصر –  الوقفقضاءقوانين وتشريعات 

 ٥٦٢ ................................................................................... الوقفناظر قوانين وتشريعات محاسبة 
 .قوانين وتشريعات موظفي الوقف، قوانين وتشريعات النظارة على الوقف، محاسبة ناظر الوقف أنظر أيضاً

 ٥٦٢ ........................................................................ الكويت – الوقفناظر قوانين وتشريعات محاسبة 

 ٥٦٢ ........................................................................................ حاسبة الوقفقوانين وتشريعات م
قوانين وتشريعات إيرادات الوقف، قوانين وتشريعات قسمة الوقف، قوانين وتشـريعات النظـام المـالي                أنظر أيضاً

 .الوقفمحاسبة  للوقف،
 ٥٦٢ ................................................................................ تركيا –قوانين وتشريعات محاسبة الوقف 

 ٥٦٢ ........................................................................................ قوانين وتشريعات مصارف الوقف
 .ت إيرادات الوقف، قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف، مصارف الوقفإيرادات الوقف، قوانين وتشريعا أنظر أيضاً

 ٥٦٢ ................................................................................  ليبيا–قوانين وتشريعات مصارف الوقف 

 ٥٦٢ ...............................................................................  مصر–قوانين وتشريعات مصارف الوقف 

 ٥٦٣ ...............................................................................  الهند–قوانين وتشريعات مصارف الوقف 

 ٥٦٣ ............................................................................... قوانين وتشريعات مصارف الوقف الخيري
 . مصارف الوقف الخيري، الوقف الخيريقوانين وتشريعات النظام المالي للوقف، أنظر أيضاً

 ٥٦٣ .......................................................................  مصر–قوانين وتشريعات مصارف الوقف الخيري 

 ٥٦٣ ........................................................................................... ية الوقفقوانين وتشريعات ملك
 . ملكية الوقفقوانين وتشريعات إنشاء الوقف، قوانين وتشريعات الشخصية االعتبارية للوقف، أنظر أيضاً

 ٥٦٣ ................................................................................  الكويت–قوانين وتشريعات ملكية الوقف 

 ٥٦٣ ..................................................................................  الهند–قوانين وتشريعات ملكية الوقف 

 ٥٦٣ ..................................................................................... قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية
إدارة الوقف، قوانين وتشريعات إدارة الوقف، قوانين وتشريعات موظفي الوقـف، قـوانين وتشـريعات                أنظر أيضاً

 .النظارة على الوقف، المؤسسات الوقفية، موظفو الوقف، النظارة على الوقف، الوالية على الوقف
 ٥٦٣ ..........................................................................  العراق–ريعات المؤسسات الوقفية قوانين وتش

 ٥٦٣ ............................................................................  مصر–قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية 

 ٥٦٤ ............................................................................  الهند–ت الوقفية قوانين وتشريعات المؤسسا

 الهند–ات المؤسسات الوقفية قوانين وتشريع



رؤوس موضوعات الكشاف>٧٨
 

 

 ٥٦٤ ......................................................................................... قوانين وتشريعات موظفي الوقف
ين وتشريعات أجرة موظفي الوقف، قوانين وتشريعات إدارة الوقـف، قـوانين            عزل موظفي الوقف، قوان    أنظر أيضاً

وتشريعات محاسبة ناظر الوقف، قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية، قوانين وتشريعات النظارة علـى             
 .الوقف، المؤسسات الوقفية، موظفو الوقف، النظارة على الوقف، الوالية على الوقف

 ٥٦٤ ...................................................................... ة العثمانيالدولة –وقف قوانين وتشريعات موظفي ال

 ٥٦٤ .................................................................................  الهند–قوانين وتشريعات موظفي الوقف 

 ٥٦٤ .................................................................................... الوقف قوانين وتشريعات النظارة على
 ،أجرة موظفي الوقفقوانين وتشريعات ، عزل ناظر الوقف الشروط في ناظر الوقف، أجرة ناظر الوقف، أنظر أيضاً

انين وتشـريعات المؤسسـات     ، قو قوانين وتشريعات محاسبة ناظر الوقف     قوانين وتشريعات إدارة الوقف،   
الوالية على   النظارة على الوقف،   ، موظفو الوقف، ناظر الوقف،    الوقفية، قوانين وتشريعات موظفي الوقف    

 .الوالية القضائية على الوقف الوقف،
 ٥٦٤ ........................................................................... إيران –قوانين وتشريعات النظارة على الوقف 

 ٥٦٤ ........................................................................... تركيا –قوانين وتشريعات النظارة على الوقف 

 ٥٦٤ ......................................................................... الجزائر –قوانين وتشريعات النظارة على الوقف 

 ٥٦٤ ...........................................................................  مصر–قوانين وتشريعات النظارة على الوقف 

 ٥٦٥ ...........................................  عباس حلمي الثاني– تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات النظارة على الوقف 

 ٥٦٥ ................................................................  كرناتاكا– الهند –ريعات النظارة على الوقف قوانين وتش

 ٥٦٦ ................................................................................... قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف
قوانين وتشريعات إجارة الوقف، قوانين وتشريعات أجرة مـوظفي الوقـف، قـوانين      الوقف،اتاقتصادي أنظر أيضاً

وتشريعات استثمار الوقف، قوانين وتشريعات إيرادات الوقف، قوانين وتشريعات بيـع الوقـف، قـوانين               
قـوانين   الوقـف، وتشريعات ضرائب الوقف، قوانين وتشريعات قسمة الوقف، قوانين وتشريعات محاسبة 

 .وتشريعات مصارف الوقف، النظام المالي للوقف
 ٥٦٦ ..........................................................................  تركيا –قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف 

 ٥٦٦ ................................................................ ة العثمانيالدولة –قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف 

 ٥٦٦ ................................................................................................. قوانين وتشريعات الوقف
 .ت الوقفمنازعا قضاء الوقف، دعوى الوقف، دعاوى الوقف، أحكام الوقف، األحكام القضائية في الوقف، أنظر أيضاً

 ٥٦٨ .......................................................................................  األردن–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٦٨ .......................................................................................  أفريقيا–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٦٨ ..............................................................................  أفريقيا الشمالية–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٦٩ .....................................................................  اإلمارات العربية المتحدة–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٦٩ ..........................................................  الشارقة– اإلمارات العربية المتحدة –ن وتشريعات الوقف قواني

 ٥٦٩ ........................................................................................  إيران–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٦٩ ......................................................................  رسائل جامعية–  إيران–ت الوقف قوانين وتشريعا

 ٥٦٩ ..............................................................................  ندوات–  إيران–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٠ ...................................................................................... ستان باك–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٠ .................................................................................... بنجالديش –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٠ ........................................................................................ بوتان –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٠ ........................................................................................  تاريخ–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧١ .........................................................................................  تركيا–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٢ ............................................................................... تاريخ – تركيا –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٢ ............................................................................... تقارير – تركيا –قوانين وتشريعات الوقف 

 قوانين وتشريعات موظفي الوقف 



 ٧٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٥٧٢ .......................................................................  رسائل جامعية– تركيا –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٣ ........................................................................... مصطلحات – تركيا –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٣ ........................................................................................  تونس–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٣ ......................................................................................  الجزائر–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٣ ..................................................................................  جنوب آسيا–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٣ .........................................................................  ندوات– جنوب آسيا –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٣ .......................................................................... دول الخليج العربية –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٤ ..............................................................................  الدولة العثمانية–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٦ ...............................................................................  رسائل جامعية–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٧ .....................................................................................  سريالنكا–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٧ .....................................................................................  السودان–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٧ .......................................................................................  سوريا–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٧ ..............................  رسائل جامعية– االنتداب الفرنسي – تاريخ – دمشق – سوريا –قوانين وتشريعات الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٥٧٨ ..............................................................................  العالم اإلسالمي–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٨ ................................................................................. العالم العربي –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٨ ....................................................................... ندوات – العالم العربي –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٨ .......................................................................................  العراق–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٩ ...........................................................  العصر العثماني– تاريخ – العراق –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٩ ........................................................................................ عمان –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٧٩ ........................................................................................  فرنسا–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٠ ...................................................................................... فلسطين –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٠ ......................................................  االحتالل اإلسرائيلي– تاريخ – فلسطين –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٠ ..........................................................................................  قطر–ين وتشريعات الوقف قوان

 ٥٨٠ .......................................................................................  الكويت–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨١ .........................................................................................  لبنان–عات الوقف قوانين وتشري

 ٥٨١ ................................................................................  تاريخ– لبنان –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٢ .............................................................  العصر العثماني– تاريخ – لبنان –قف قوانين وتشريعات الو

 ٥٨٢ ......................................................................................... ليبيا –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٢ ..................................................................................... لديف الما–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٢ .......................................................................................  ماليزيا–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٢ ........................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٦ ............................................................................... تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٦ ..........................................................ماعيل إسالخديوي  – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٦ ............................................................توفيق الخديوي  – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٦ ......................................................... عباس حلمي األول – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٦ ........................................................ عباس حلمي الثاني – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٦ ............................................................ العصر العثماني – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

العصر العثماني – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٨٠
 

 

 ٥٨٦ ............................................................... فاروق األول – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٦ ................................................................. محمد علي – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٧ ................................................................ محمد نجيب – تاريخ – مصر –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٧ ......................................................................................  المغرب–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٧ ............................................................  الحسن الثاني– تاريخ – المغرب –ين وتشريعات الوقف قوان

 ٥٨٧ ............................................................................  مكناس– المغرب –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٧ ...............................................  المولى إسماعيل– تاريخ – مكناس – المغرب –قف قوانين وتشريعات الو

 ٥٨٧ .............................................................................  ندوات– المغرب –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٧ .....................................................................................  موريتانيا–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٧ ...................................................................................... ميانمار –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٨ ....................................................................................... ندوات –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٨ ........................................................................................... نقد –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٨ ......................................................................................... نيبال –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٨٨ .........................................................................................  الهند–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٤ ..........................................................................  أترابراديش– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٥ ................................................... ٢٠-١٧ ق–  تاريخ– أترابراديش – الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٥ .........................................................................  أندرابراديش– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٦ ..............................................................................  البنجاب– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٦ .......................................................................  البنغال الغربية– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٦ ................................................................................  بيهار– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٦ ................................................................................  تاريخ– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٧ .......................................................... االحتالل البريطاني – تاريخ – الهند –قوانين وتشريعات الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٥٩٧ ...........................................................................  تاميل نادو– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٧ ...............................................................................  تقارير– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٧ ...........................................................................  راجستهان– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٧ .......................................................................  رسائل جامعية– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٧ ..............................................................................  كرناتاكا– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٧ .........................................................................  ماديابراديش– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٧ ...........................................................................  مهاراشترا– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٨ .........................................................  رسائل جامعية– مهاراشترا – الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٨ ...............................................................................  ندوات– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٨ ...........................................................  رسائل جامعية– الواليات المتحدة –قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٨ ........................................................................................  اليمن–قوانين وتشريعات الوقف 

 ٥٩٨ .................................................................................. )قانون دولي(قوانين وتشريعات الوقف 
 .الوقف والعالقات الدولية أنظر أيضاً

 ٥٩٨ ......................................................................................... قوانين وتشريعات وقف األراضي
 .قوانين وتشريعات وقف العقار، وقف األراضي، وقف العقار أنظر أيضاً

 ٥٩٨ ................................................................................ إيران – قوانين وتشريعات وقف األراضي

 فاروق األول –تاريخ  – مصر –قوانين وتشريعات الوقف  



 ٨١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٥٩٨ ...................................................................... ة العثمانيالدولة –قوانين وتشريعات وقف األراضي 

 ٥٩٩ ................................................................................. الهند –قوانين وتشريعات وقف األراضي 

 ٦٠٠ ...............................................................................الزراعية قوانين وتشريعات وقف األراضي 
 .قوانين وتشريعات وقف العقار، وقف األراضي الزراعية، وقف الحدائق أنظر أيضاً

 ٦٠٠ ....................................................................... مصر –الزراعية قوانين وتشريعات وقف األراضي 

 ٦٠٠ .......................................................................................... قوانين وتشريعات الوقف األهلي
، بيـع الوقـف     الوقف األهلـي  أحكام الوقف، االستحقاق في الوقف األهلي، إلغاء الوقف األهلي، إيرادات            أنظر أيضاً

 .، الوقف األهليالوقف األهلي، قسمة شرعية الوقف األهلي ،، التصرف في الوقف األهلياألهلي
 ٦٠٠ ..............................................................................  باكستان–قوانين وتشريعات الوقف األهلي 

 ٦٠٠ .............................................................................  السعودية–قوانين وتشريعات الوقف األهلي 

 ٦٠٠ ................................................................................  العراق–قوانين وتشريعات الوقف األهلي 

 ٦٠٠ .................................................................................  لبنان–قوانين وتشريعات الوقف األهلي 

 ٦٠٠ .....................................................  العصر العثماني– تاريخ – لبنان –قوانين وتشريعات الوقف األهلي 

 ٦٠٠ .................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات الوقف األهلي 

 ٦٠١ ..................................................................................  الهند–قوانين وتشريعات الوقف األهلي 

 ٦٠١ ...................................................................  أترابراديش– الهند –قوانين وتشريعات الوقف األهلي 

 ٦٠٢ ....................................................................................... الجعفريقوانين وتشريعات الوقف 
 .، إدارة الوقف الجعفري)فقه جعفري(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٠٢ ............................................................................. اقالعر – الجعفريقوانين وتشريعات الوقف 

 ٦٠٢ ......................................................................................... قوانين وتشريعات الوقف الخيري
  الوقف الخيري، مصارف   قوانين وتشريعات مصارف  قف الخيري،   الوالتصرف في    الوقف الخيري،    إيرادات أنظر أيضاً

 .الوقف الخيري الوقف الخيري،
 ٦٠٢ ................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات الوقف الخيري 

 ٦٠٢ ............................................................................................ قوانين وتشريعات وقف العقار
 .قوانين وتشريعات وقف األراضي، وقف األراضي، وقف العقار أنظر أيضاً

 ٦٠٢ .................................................................................. األردن – قوانين وتشريعات وقف العقار

 ٦٠٢ ......................................................................... ة العثمانيالدولة –قوانين وتشريعات وقف العقار 

 ٦٠٣ ................................................................................... لبنان –قوانين وتشريعات وقف العقار 

 ٦٠٣ ................................................................................... مصر –نين وتشريعات وقف العقار قوا

 ٦٠٣ ...................................................................................... غير المسلمقوانين وتشريعات وقف 
ام الوقف، األوقاف البوذية، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية، وقف أهل الذمة،             أحك أنظر أيضاً

، وقف غير المسلم، وقف الكافر، وقف الوقف على الكافر ،الوقف على أهل الذمة، الوقف على غير المسلم
 .لى الوقفالمرتد، الوقف واألقليات، والية غير المسلم على الوقف، والية الكافر ع

 ٦٠٣ ...............................................................  دول الخليج العربية–غير المسلم قوانين وتشريعات وقف 

 ٦٠٣ .............................................................................  مصر–غير المسلم قوانين وتشريعات وقف 

 ٦٠٣ .............................................................................  اليمن–غير المسلم ن وتشريعات وقف قواني

 ٦٠٣ ......................................................................................... قوانين وتشريعات وقف المساجد
 .الوقف على المساجد، الوقف على المقدسات، وقف المساجد المساجد، الوقف على عمارة المساجد، عمارة أنظر أيضاً

 ٦٠٣ ................................................................................. مصر –قوانين وتشريعات وقف المساجد 

 ٦٠٣ .......................................................................................... المشاعقوانين وتشريعات وقف 
 .وقف المشاع أنظر أيضاً

المشاعقوانين وتشريعات وقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٨٢
 

 

 ٦٠٣ ..................................................................................  مصر–المشاع قوانين وتشريعات وقف 

 ٦٠٤ .......................................................................................... المنقولقوانين وتشريعات وقف 
 .قوانين وتشريعات وقف النقود، وقف المنقول أنظر أيضاً

 ٦٠٤ .................................................................................  مصر–المنقول قوانين وتشريعات وقف 

 ٦٠٤ .......................................................................................... قوانين وتشريعات الوقف المؤبد
 .الوقف المؤقت الوقف المؤبد، الوقف المنقطع، أنظر أيضاً

 ٦٠٤ .................................................................................  مصر–قوانين وتشريعات الوقف المؤبد 

 ٦٠٤ ............................................................................................ قوانين وتشريعات وقف المياه
 .وقف اآلبار، وقف األسبلة، وقف المياه أنظر أيضاً

 ٦٠٤ ....................................................................................ا  تركي–قوانين وتشريعات وقف المياه 

 ٦٠٤ ............................................................................................ قوانين وتشريعات وقف النقود
 . وقف النقود،المنقول وقف قوانين وتشريعات أنظر أيضاً

 ٦٠٤ ..........................................................................  رسائل جامعية–قوانين وتشريعات وقف النقود 

 ٦٠٤ ................................................................................... مصر –قوانين وتشريعات وقف النقود 

 ٦٠٤ ........................................................................................................... الكتب الموقوفة
األوقاف، المرأة ووقف الكتب، المصاحف الموقوفة، المكتبات الموقوفة، الوقف على البحث العلمي، الوقف              أنظر أيضاً

 لى الطلبة، الوقف على العلماء، الوقف على المدارس، الوقف على المكتبات، وقـف            على الجامعات، الوقف ع   
 .الكتب، وقف المكتبات، الوقف والتعليم، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية العلمية، الوقف والثقافة

 ٦٠٤ .................................................................................................. إيران –الكتب الموقوفة 

 ٦٠٤ ........................................................................................  كاشان– إيران –الكتب الموقوفة 

 ٦٠٤ ......................................................................................... أدرنة – تركيا –الكتب الموقوفة 

 ٦٠٥ ...........................................................................  فهارس– إستانبول – تركيا –الكتب الموقوفة 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٠٥ ...............................................................................  فهارس–يا  قون– تركيا –الكتب الموقوفة 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٠٥ ............................................................................  فهارس– دمشق – سوريا –الكتب الموقوفة 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٠٥ .................................................................................. دير السريان – مصر –الكتب الموقوفة 
 .     الجدكأنظرالكدك     

 ٦٠٥ .................................................................................................. وقاف هيئة األ.كرناتاكا 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٦٠٥ ........................................................................................ )مشروع(كشافات أدبيات األوقاف 
 -كشافات، الوقف    -، الوقف   فهارس -ببليوجرافيات، الوقف    -الوقف  المشروعات الوقفية، النهوض بالوقف،      أنظر أيضاً

 .معاهد البحوث -مصادر المعلومات، الوقف 
 . تركيا-    أوقاف السلطان بايزيد أنظر)    تركيا(كلية بايزيد 

 ٦٠٦ ...................................................................................................) تركيا(كلية السليمانية 
 .، الوقف والتعليمالمؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٦٠٦ ..............................................................................................) قونيا، تركيا(كلية السليمية 
 .، الوقف والتعليمالمؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 ٦٠٦ ..........................................................................................  األمانة العامة لألوقاف.الكويت 
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  أنظر أيضاً

 ٦٠٧ ........................................................................  رسائل جامعية–األمانة العامة لألوقاف  .الكويت 

  مصر–المشاع قوانين وتشريعات وقف  



 ٨٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٦٠٧ .....................................................................  قياس الرأي العام– األمانة العامة لألوقاف .الكويت 

 ٦٠٧ ...................................................... )١٩٩٧: الرابع(الملتقى السنوي . انة العامة لألوقاف األم. الكويت 
 . ندوات-مؤتمرات، الوقف  -مشاكل وحلول، الوقف  -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٠٧ .................................................................................................. دائرة األوقاف .الكويت 
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  أنظر أيضاً

 ٦٠٧ .........................................................................................  تاريخ– دائرة األوقاف .الكويت 

 ٦٠٧ ...................................................................................... اسالتمر – دائرة األوقاف .الكويت 

 ٦٠٧ .................................................................................................... هيئة األوقاف. كيراال 
 .ات الوقفيةإدارة الوقف، المؤسس أنظر أيضاً

 ٦٠٧ ................................................................................  المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية.لبنان 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٦٠٧ .................................................................................... )دلهي(لجنة حماية المساجد والمقابر 
الوقـف علـى المسـاجد،      ،  رعاية الوقف، المساجد الموقوفة، المقابر الموقوفة، المؤسسات الوقفية األهلية         أنظر أيضاً

 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمعالوقف على المقابر، وقف المساجد، وقف المقابر، 
 ٦٠٧ .............................................................................................................. لزوم الوقف

 .الرجوع في الوقف، عقود الوقف، قبض الوقف، ملكية الوقف أنظر أيضاً
 ٦٠٩ ............................................................................................  رسائل جامعية–لزوم الوقف 

 ٦٠٩ ..................................................................................................... ندوات –لزوم الوقف 

 ٦٠٩ ............................................................................................ )فقه ابن مسعود(لزوم الوقف 

 ٦٠٩ ................................................................................................. )فقه حنبلي(لزوم الوقف 

 ٦١١ .................................................................................................. )فقه حنفي(لزوم الوقف 

 ٦١١ ................................................................................................ )فقه شافعي(لزوم الوقف 

 ٦١١ ................................................................................................. هيئة األوقاف. ماراثوادا 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية  أنظر أيضاً

 .     النظام المالي للوقفأنظرمالية الوقف     
 ٦١١ ............................................................................................................ وقفالمتاحف 

إلعالم الوقفي، ثقافة الوقف، الوقف على المتاحف، وقف المتاحف، الوقف واآلثـار اإلسـالمية، الوقـف        ا أنظر أيضاً
 .والثقافة، الوقف والسياحة

 ٦١١ ................................................................................................... إيران –متاحف الوقف 

 ٦١١ ................................................................................................... تركيا –متاحف الوقف 

 ٦١٢ ..................................................................................... )إستانبول(متحف األوقاف اإلسالمية 
 .قف، المؤسسات الوقفية، المؤسسات الوقفية األهليةمتاحف الو أنظر أيضاً
 ٦١٢ ........................................................................................ )أصفهان، مشروع(متحف الوقف 
 .متاحف الوقف، المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقفية، المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 .    ناظر الوقفأنظرمتولي الوقف    
 .   الوقف والمجتمع المدنيأنظرالمجتمع المدني والوقف   

 .    الوقف والمجتمعأنظرالمجتمع والوقف     
 .  مجلس األحباس.     المغربأنظر)    المغرب(مجلس األحباس 

 .وقاف المجلس األعلى لأل.    المغربأنظر)     المغرب(المجلس األعلى لألوقاف 
 ٦١٢ .......................................... ...........................................)إيران تبريز،(مجمع الربع الرشيدي 

 ٦١٢ ...... .................................................................)عمان(المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية 

)عمان(المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية 



رؤوس موضوعات الكشاف>٨٤
 

 

 ٦١٢ ..................................................................................................... محاسبة ناظر الوقف
 قـوانين  قوانين وتشريعات محاسبة ناظر الوقف، عزل ناظر الوقف،تصرفات ناظر الوقف،  إدارة الوقف، أنظر أيضاً

 .الوالية على الوقف ،اظر الوقف، نوتشريعات النظارة على الوقف
 ٦١٣ ....................................................................................  رسائل جامعية–محاسبة ناظر الوقف 
 .    قوانين وتشريعات محاسبة ناظر الوقفأنظرقوانين وتشريعات    -محاسبة ناظر الوقف 
 ٦١٣ ........................................................................................ ) حنبليفقه(محاسبة ناظر الوقف 

 ٦١٣ .......................................................................  رسائل جامعية–) فقه حنبلي(محاسبة ناظر الوقف 

 ٦١٣ ......................................................................................... )فقه حنفي(محاسبة ناظر الوقف 

 ٦١٣ ........................................................................................................... محاسبة الوقف
 زكاة الوقف، ديون الوقف،تمويل الوقف،  إيرادات الوقف،اقتصاديات الوقف،  استثمار الوقف،إدارة الوقف،  أنظر أيضاً

 .النظام المالي للوقف مصارف الوقف،قوانين وتشريعات محاسبة الوقف،  قسمة الوقف، ضرائب الوقف،
 ٦١٣ ............................................................................ ١٦ ق–تاريخ  – بالد الشام –محاسبة الوقف 

 ٦١٣ ............................................................................ ١٧ق –تاريخ  – بالد الشام –محاسبة الوقف 

 ٦١٣ ...................................................................................................  تركيا–محاسبة الوقف 

 ٦١٤ .................................................................................  رسائل جامعية– تركيا –محاسبة الوقف 

 ٦١٤ ........................................................................................ الدولة العثمانية –محاسبة الوقف 

 ٦١٥ .................................................................................................. عمان –محاسبة الوقف 
 .    قوانين وتشريعات محاسبة الوقفأنظر قوانين وتشريعات     -محاسبة الوقف 
 ٦١٥ .................................................................................................. مصر –محاسبة الوقف 

 ٦١٥ ................................................................................ ١٦ق –تاريخ  – مصر –محاسبة الوقف 

 ٦١٥ ......................................................................................  تطوان– المغرب –محاسبة الوقف 
 .     رعاية الوقفأنظرالمحافظة على الوقف      

 ٦١٥ ........................................................................................... محفظة تثمير ممتلكات األوقاف
 .استثمار الوقف أنظر أيضاً

 ٦١٥ ...............................................................................  مؤتمرات–محفظة تثمير ممتلكات األوقاف 
 .     الكتب الموقوفةأنظرالمخطوطات الموقوفة    

 ٦١٦ ........................................................................................................ المدارس الموقوفة
، الوقـف علـى المـدارس، وقـف     الوقف على الطلبة األوقاف، العقارات الموقوفة، الوقف على التعليم، أنظر أيضاً

 .المدارس، الوقف والتعليم
 ٦١٦ ..........................................................................................  بالد الشام–المدارس الموقوفة 

 ٦١٦ ...............................................................  عصر المماليك– تاريخ –  بالد الشام–المدارس الموقوفة 

 ٦١٦ ............................................................................................... تركيا –المدارس الموقوفة 

 ٦١٦ .........................................................................  تاريخ– القدس – فلسطين –المدارس الموقوفة 

 ٦١٦ .................................................................................  إحصائيات– مصر –المدارس الموقوفة 

 ٦١٦ ..................................................................................... تقارير – مصر –المدارس الموقوفة 

 ٦١٦ .........................................................  عصر المماليك– تاريخ – القاهرة – مصر –المدارس الموقوفة 
 . تركيا-    أوقاف إسحاق كزرواني أنظر)   تركيا(مدرسة إسحاق باشا 

 . تركيا-   أوقاف السلطان بايزيد أنظر)    تركيا(مدرسة بايزيد 
 .)تركيا(    وقف مدرسة الخطاطين أنظر)    تركيا(مدرسة الخطاطين 

 .   أوقاف خليفة الغازيأنظرمدرسة خليفة الغازي   
 .)تركيا(   وقف دار الشفقة أنظر)    ياترك(مدرسة دار الشفقة 

 .رومانيا -   أوقاف الغازي علي باشا أنظر)   رومانيا(مدرسة الغازي علي باشا 

 محاسبة ناظر الوقف 



 ٨٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 .أنقره -تركيا  -   أوقاف ملك خاتون أنظر)    أنقره(مدرسة ملك خاتون 
 . مديرية األوقاف العامة.   العراق أنظر)   العراق(مديرية األوقاف العامة 

 . المديرية العامة لألوقاف.    تركيا أنظر)    إستانبول(يرية العامة لألوقاف المد
 .)هتاي، تركيا(    وقف المدينة الجامعية أنظر)    هتاي(المدينة الجامعية 

 .    ديون الوقفأنظرمديونية الوقف     
 ٦١٦ ............................................................................................................ المرأة والوقف

 .أوقاف المرأة، المرأة ووقف الكتب، الواقفات، الوقف والمرأة، والية المرأة على الوقف أنظر أيضاً

 ٦١٧ ................................................................................................... إيران –المرأة والوقف 

 ٦١٧ ......................................................................  العصر الصفوي– تاريخ – إيران –المرأة والوقف 

 ٦١٧ ...........................................................................................  أنقرة– تركيا –المرأة والوقف 

 ٦١٧ .........................................................................................  الدولة العثمانية–المرأة والوقف 

 ٦١٧ ...................................................................................................  مصر–المرأة والوقف 

 ٦١٧ .......................................................................................................المرأة ووقف الكتب 
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف، الواقفات، وقف الكتب أنظر أيضاً

 ٦١٧ .............................................................................................  تاريخ–المرأة ووقف الكتب 

 ٦١٧ ...................................................................................  نجد– السعودية –المرأة ووقف الكتب 
 .    أجرة موظفي الوقفأنظرمرتبات موظفي الوقف     

 .    أجرة ناظر الوقفأنظر     مرتبات ناظر الوقف
 ٦١٧ .................................................................................... مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف

 .معاهد البحوث، الوقف والبحث العلمي -المشروعات الوقفية، النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً
 ٦١٧ ........................................................................................................ وفةالمساجد الموق
 األوقاف، العقارات الموقوفة، عمارة المساجد، قوانين وتشريعات وقف المساجد، الوقف على عمارة المساجد،             أنظر أيضاً

 .الوقف على المساجد، وقف المساجد
 ٦١٧ .............................................................................................  األندلس–مساجد الموقوفة ال

 ٦١٨ ...............................................................................................  إيران–المساجد الموقوفة 

 ٦١٨ ........................................................................................  أدلة– إيران –د الموقوفة المساج

 ٦١٨ .........................................................................................  قم– إيران –المساجد الموقوفة 

 ٦١٨ ............................................................................  تاريخ– العالم اإلسالمي –وقوفة المساجد الم

 ٦١٨ ...................................................................................  القدس– فلسطين –المساجد الموقوفة 

 ٦١٨ .............................................................................................. الكويت –المساجد الموقوفة 

 ٦١٨ .....................................................................................  تاريخ– الكويت –المساجد الموقوفة 

 ٦١٨ .....................................................................................  الصعيد– مصر –المساجد الموقوفة 

 ٦١٨ .........................................................  العصر العثماني– تاريخ – القاهرة – مصر –المساجد الموقوفة 

 ٦١٨ ................................................................................................  الهند–المساجد الموقوفة 

 ٦١٨ ...............................................................  مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦١٩ ......................................................................................  أجمير– الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦١٩ ..............................................................  مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦١٩ .....................................................................................  البنجاب– الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦١٩ .......................................................................................  تاريخ– الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦١٩ ...................................................................  مشاكل وحلول– ججرات – الهند –المساجد الموقوفة 

 مشاكل وحلول– ججرات – الهند –المساجد الموقوفة 



رؤوس موضوعات الكشاف>٨٦
 

 

 ٦١٩ .......................................................................................  دلهي– الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢٠ .....................................................................  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢٠ ................................................................  مشاكل وحلول– راجستهان – الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢٠ .....................................................................................  كرناتاكا– الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢٠ ...................................................................  مشاكل وحلول–كرناتاكا  – الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢١ ..............................................................  مشاكل وحلول–ماديابراديش  – الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢١ ..............................................................................  مشاكل وحلول– الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢١ ................................................................  مشاكل وحلول– مهاراشترا – الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢١ ......................................................................................  هريانا– الهند –المساجد الموقوفة 

 ٦٢١ .......................................................................................................المساقاة في الوقف 
 .استثمار الوقف، الوقف والتنمية الزراعية أنظر أيضاً

 ٦٢١ ............................................................................................. تونس –المساقاة في الوقف 
 .    أجرة موظفي الوقفأنظرمستحقات موظفي الوقف     

 .    أجرة ناظر الوقفأنظرلوقف     مستحقات ناظر ا
 .)تركيا(    وقف مستشفى حسكي أنظر)    تركيا(مستشفى حسكي 

 .)تركيا(   وقف دار الشفقة أنظر)    تركيا(مستشفى دار الشفقة 
 .)إستانبول(   وقف مستشفى الغرباء أنظر)    إستانبول(مستشفى الغرباء 

 ٦٢٢ .................................................................................................... المستشفيات الموقوفة
األوقاف، العقارات الموقوفة، الوقف على الحوامل، الوقف على المرضى، الوقف على المستشفيات، وقف              أنظر أيضاً

 .المستشفيات، الوقف والتنمية الصحية، الوقف والصحة
 ٦٢٢ ............................................................................................  تركيا–ة المستشفيات الموقوف

 ٦٢٢ ................................................................................. الدولة العثمانية –المستشفيات الموقوفة 

 ٦٢٢ ........................................................................ تاريخ –العالم اإلسالمي  –المستشفيات الموقوفة 
 .)تركيا (ا   جامع آيا صوفيأنظر)    تركيا (امسجد آيا صوفي

 .تركيا -    أوقاف إسحاق كزرواني أنظر)     تركيا(مسجد إسحاق باشا 
 .رومانيا -   أوقاف أسمهان بنت السلطان سليم الثاني نظرأ)    رومانيا(مسجد أسمهان سلطان 

 ٦٢٢ .................................................................................................. )دلهي(المسجد البابري 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 ٦٢٢ ......................................................................................... )تيروشي، الهند(المسجد الجامع 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 ٦٢٢ .......................................................................................... )ججرات، الهند(المسجد الجامع 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 ٦٢٢ ................................................................................................... )دلهي(المسجد الجامع 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 ٦٢٣ ............................................................................................... )قم، إيران(مسجد جمكران 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 .)أق سراي، تركيا(قلي    جامع جنجأنظر  )أق سراي(مسجد جنجقلي 
 ٦٢٣ ................................................................................................... )دلهي(المسجد الذهبي 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 .   أوقاف زاغونس باشاأنظرمسجد زاغونس باشا    
 ٦٢٣ ................................................................................................. )دلهي(سجد زمرد فور م

 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

  دلهي– الهند – المساجد الموقوفة 



 ٨٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٦٢٣ .................................................................................................. )إيران(مسجد ساروتقي 
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 . بورصة-تركيا  - أمير نالسلطا   أوقاف أنظر    )، تركيابورصة( السلطان أمير مسجد
 .أدرنه -تركيا  -   أوقاف سليمان باشا أنظر)    ، تركياأدرنه(مسجد سليمان باشا 
 .)دلهي(     المسجد الذهبي أنظر)     دلهي(المسجد السنيهري 
 .سيدي شهير -تركيا  -    أوقاف سيد هارون أنظر)    سيدي شهير، تركيا(مسجد سيد هارون 

 .    أوقاف شريف باشاأنظرمسجد شريف باشا     
 .)تركيا(   جامع شيشلي أنظر)    تركيا(مسجد شيشلي 

 ٦٢٣ .............................................................................................. )نيودلهي( الغني مسجد عبد
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة أنظر أيضاً

 .ياقون -تركيا  -   أوقاف عالء الدين كيقباد أنظر)    قونيا، تركيا(مسجد عالء الدين 
 . رومانيا-    أوقاف الغازي علي باشا أنظر)   رومانيا(مسجد الغازي علي باشا 

 .بالكسير -تركيا  -   أوقاف قيا بك أنظر)    بالكسير، تركيا(مسجد قيا بك 
 .    المشروعات الوقفيةأنظرالمشاريع الوقفية    
 .مشاكل وحلول -    الوقف أنظرمشاكل الوقف      
 ٦٢٣ ...................................................................................................... فيةالمشروعات الوق
، التجـارب   )مشـروع (إدارة الوقف، استثمار الوقف، اقتصاديات الوقف، بنك معلومات الوقف اإلسالمي            أنظر أيضاً

صـندوق  ، تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقـف،         )مشروع(التجمع الوقفي من أجل التنمية      الوقفية،  
، قوانين وتشريعات مصـارف الوقـف     ،  )مشروع(وقف القدس   صندوق   ،)مقترح(الوقف التعاوني الدولي    

معهـد بحـوث    ، مصارف الوقف،    )أصفهان، مشروع (متحف الوقف   ،  )مشروع(كشافات أدبيات األوقاف    
دراسـات الجـدوى، وقـف       -، النهوض بالوقف، الوقف     ، المؤسسات الوقفية  )مشروع(األوقاف التركية   

 .، الوقف والتنمية)قطر، مشروع(الجماعة، وقف الدولة، وقف القرآن الكريم 
 ٦٢٤ ............................................................................................  األردن–المشروعات الوقفية 

 ٦٢٤ ............................................................................................. إيران –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٤ ......................................................................................... السعودية –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٤ ......................................................................................... ورةسنغاف –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٤ .......................................................................................... السودان –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٤ ....................................................................................مي العالم اإلسال –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٥ ............................................................................................. عمان –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٥ ............................................................................................... قطر –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٥ .....................................................................................  تقارير–قطر  –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٥ ............................................................................................ الكويت –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٥ ..........................................................................  رسائل جامعية–الكويت  –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٥ ..................................................................................  ندوات–الكويت  –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٥ .............................................................................................. لبنان –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٦ ............................................................................................. مصر –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٦ ................................................................................. تطوان –المغرب  –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٦ ..............................................................................................  الهند–المشروعات الوقفية 

 ٦٢٦ ...............................................................................  أترابراديش– الهند –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٦ ..............................................................................  أندرابراديش– الهند –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٧ .....................................................................................  دلهي– الهند –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٧ ...................................................................................  كرناتاكا– الهند –المشروعات الوقفية 

 كرناتاكا– الهند –المشروعات الوقفية 



رؤوس موضوعات الكشاف>٨٨
 

 

 ٦٢٧ ..............................................................................  ماديابراديش– الهند –المشروعات الوقفية 

 ٦٢٧ .............................................................................................  اليمن–المشروعات الوقفية 
 .    شرعية الوقفأنظرمشروعية الوقف    
 .مشاكل وحلول -    الوقف أنظرمشكالت الوقف     
 ٦٢٧ ......................................................................................................المصاحف الموقوفة 

وقاف، الكتب الموقوفة، الوقف على طباعة المصاحف، الوقف على قراءة القرآن، الوقف على المساجد،              األ أنظر أيضاً
 .الوقف على المكتبات، وقف المصاحف، الوقف والتنمية الدينية

 ٦٢٧ .......................................................................  متحف جهل ستون– إيران –المصاحف الموقوفة 

 ٦٢٨ ...........................................................................  متحف البشري– تركيا –المصاحف الموقوفة 
 .مصادر المعلومات -    الوقف أنظرمصادر المعلومات في الوقف    

 ٦٢٨ ........................................................................................................... مصارف الوقف
 االسـتحقاق فـي الوقـف،      استثمار الوقف،    اإلرصاد،أجرة موظفي الوقف، أجرة ناظر الوقف، إدارة الوقف،          أنظر أيضاً

 فية،الصناديق الوقشروط الواقف،  زكاة الوقف،تصرفات ناظر الوقف، ديون الوقف،  إيرادات الوقف،اإلقطاع، 
 .النظام المالي للوقف محاسبة الوقف، ،، قسمة الوقف، قوانين وتشريعات مصارف الوقفضرائب الوقف

 ٦٣٠ .............................................................  رسائل جامعية–اإلمارات العربية المتحدة  –مصارف الوقف 

 ٦٣٠ .................................................................................................. إيران –مصارف الوقف 

 ٦٣٠ .........................................................................................  تبريز– إيران –مصارف الوقف 

 ٦٣١ ..................................................................................................تاريخ –مصارف الوقف 

 ٦٣١ ..................................................................................................  تركيا–مصارف الوقف 

 ٦٣١ ..........................................................................................  أنقرة– تركيا –مصارف الوقف 

 ٦٣١ .................................................................................... دول الخليج العربية –مصارف الوقف 

 ٦٣١ ....................................................................................... الدولة العثمانية –مصارف الوقف 

 ٦٣٢ .........................................................................................  رسائل جامعية–مصارف الوقف 

 ٦٣٢ .............................................................................................. السعودية –مصارف الوقف 

 ٦٣٢ .................................................................................................. عمان –مصارف الوقف 

 ٦٣٢ ................................................................................................... قطر –مصارف الوقف 
 .     قوانين وتشريعات مصارف الوقفأنظر قوانين وتشريعات     –مصارف الوقف 
 ٦٣٢ ...........................................................  عصر المماليك– تاريخ – طرابلس –لبنان  –مصارف الوقف 

 ٦٣٢ ....................................................................................... طرابلس –ليبيا  –مصارف الوقف 

 ٦٣٢ ..................................................................................................  مصر–مصارف الوقف 

 ٦٣٢ .................................................................................... إحصائيات – مصر –مصارف الوقف 

 ٦٣٢ .................................................................................................. الهند –مصارف الوقف 

 ٦٣٥ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –مصارف الوقف 

 ٦٣٥ ..................................................................................  أندرابراديش– الهند –مصارف الوقف 

 ٦٣٥ .......................................................................................  البنجاب– الهند –مصارف الوقف 

 ٦٣٦ ..........................................................................................  دلهي– الهند –مصارف الوقف 

 ٦٣٦ .......................................................................................  كرناتاكا– الهند –مصارف الوقف 

 ٦٣٦ ..................................................................................  ماديابراديش– الهند –مصارف الوقف 

 ٦٣٧ ....................................................................................  مهاراشترا– الهند –مصارف الوقف 

 ٦٣٧ ........................................................................................... )فقه ابن عمر(مصارف الوقف 

  ماديابراديش– الهند – المشروعات الوقفية 



 ٨٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٦٣٧ ............................................................................................. )فقه حنبلي(مصارف الوقف 

 ٦٣٧ .............................................................................................. )فقه حنفي(مصارف الوقف 

 ٦٣٨ .............................................................................................. )فقه زيدي(مصارف الوقف 

 ٦٣٨ ............................................................................................. )فقه شافعي(مصارف الوقف 

 ٦٣٨ .............................................................................................. )فقه مالكي(مصارف الوقف 

 ٦٣٩ .................................................................................................. مصارف الوقف الخيري
 اإلرصـاد، اسـتثمار الوقـف الخيـري،       ،  ، إدارة الوقف الخيـري    أجرة موظفي الوقف، أجرة ناظر الوقف      أنظر أيضاً

شـروط الواقـف،    زكاة الوقـف، ديون الوقف،  ،الخيري إيرادات الوقفاإلقطاع،   في الوقف،االستحقاق
محاسبة قوانين وتشريعات مصارف الوقف الخيري،  ،، قوانين وتشريعات مصارف الوقفضرائب الوقف

 .الوقف الخيري، النظام المالي للوقف الوقف،
 ٦٣٩ ..................................................................... رسائل جامعية – البحرين –مصارف الوقف الخيري 

 ٦٤٠ .................................................................................  رسائل جامعية–مصارف الوقف الخيري 

 ٦٤٠ ...................................................  العصر العثماني– تاريخ – دمشق –سوريا  –مصارف الوقف الخيري 
 .    قوانين وتشريعات مصارف الوقف الخيريأنظر قوانين وتشريعات   –مصارف الوقف الخيري 
 ٦٤٠ ..........................................................................................  مصر–مصارف الوقف الخيري 

 ٦٤٠ ..................................................................  بنو مرين– تاريخ –لمغرب  ا–مصارف الوقف الخيري 

 ٦٤٠ ................................................................................................... ديوان األحباس. مصر 
 .لوقفيةإدارة الوقف، المؤسسات ا أنظر أيضاً

 ٦٤٠ ....................................................................... العصر الفاطمي – تاريخ – ديوان األحباس .مصر 

 ٦٤٠ ........................................................................ عصر المماليك – تاريخ – ديوان األحباس .مصر 

 ٦٤٠ .............................................................................................ديوان عموم األوقاف . مصر 
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  أنظر أيضاً

 ٦٤٠ ................................................................................ المجلس األعلى للشئون اإلسالمية .مصر 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٦٤٠ ........................................................................................ مصلحة األوقاف العمومية .مصر 
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  أنظر أيضاً

 ٦٤٠ ....................................................................................................  نظارة األوقاف.مصر 
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  أنظر أيضاً

 ٦٤١ .....................................................................................................  هيئة األوقاف.مصر 
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  أنظر أيضاً

 ٦٤١ ...................................................................................................  وزارة األوقاف.مصر 
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  أنظر أيضاً

 ٦٤٢ ................................................................................ لوقفية التجارب ا– وزارة األوقاف .مصر 
 .التجارب الوقفية أنظر أيضاً

 ٦٤٢ ...........................................................................  التخطيط االستراتيجي– وزارة األوقاف .مصر 
 .مصطلحات -    الوقف أنظرف     مصطلحات الوق

 . مصلحة األوقاف العمومية.   مصر أنظر)    القاهرة(مصلحة األوقاف العمومية 
 .)تركيا(    وقف مصنع الخيوط أنظر)    تركيا(مصنع الخيوط 

 .معاهد البحوث -   الوقف أنظرمعاهد بحوث الوقف   
 .    االستبدال في الوقفأنظرالمعاوضة في الوقف    

 ٦٤٢ ...................................................... ..........................)جدة(المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
 .، رعاية الوقف، المشروعات الوقفية، النهوض بالوقف)جدة(البنك اإلسالمي للتنمية  أنظر أيضاً

)جدة(المي للبحوث والتدريب المعهد اإلس



رؤوس موضوعات الكشاف>٩٠
 

 

 ٦٤٢ ................................................................................... )مشروع(معهد بحوث األوقاف التركية 
 - تركيا، الوقـف     - النهوض بالوقف، الوقف     ،رعاية الوقف، المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقفية األهلية       أنظر أيضاً

 .معاهد البحوث -مصادر المعلومات، الوقف  -الدولة العثمانية، الوقف 
 ٦٤٢ ......................................................................................................غارسة في الوقف الم

 .استثمار الوقف، التصرف في الوقف، تصرفات ناظر الوقف أنظر أيضاً
 ٦٤٢ ............................................................................................ تونس –المغارسة في الوقف 

 ٦٤٢ ......................................................................................... )فقه مالكي(المغارسة في الوقف 
 .)تركيا(   مقبرة أصحاب الكهف أنظر)   تركيا(مغارة أصحاب الكهف 

 ٦٤٣ ................................................................................................ حباس مجلس األ.المغرب 
 .المؤسسات الوقفية إدارة الوقف، أنظر أيضاً

 ٦٤٣ ........................................................................................  المجلس األعلى لألوقاف.المغرب 
 .المؤسسات الوقفية إدارة الوقف، أنظر أيضاً

 ٦٤٣ .............................................................................  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.المغرب 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٦٤٣ .......................................................................................................... المقابر الموقوفة
 .األوقاف، العقارات الموقوفة، عمارة المقابر، الوقف على المقابر، الوقف على الميت، وقف المقابر أنظر أيضاً

 ٦٤٣ ......................................................................................... أدلة – إيران –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٣ ..................................................................................... كازرون – إيران –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٣ ..............................................................................  تاريخ– العالم اإلسالمي –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٣ ....................................................................................  القدس– فلسطين –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٣ .................................................................................................  الهند–المقابر الموقوفة 

 ٦٤٣ ................................................................  مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٤ ...............................................................  مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٤ ......................................................................................  البنجاب– الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٤ ....................................................................  مشاكل وحلول– البنجاب – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٥ .......................................................................  مشاكل وحلول– بيهار – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٥ ..............................................................  مشاكل وحلول– جامو وكشمير – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٥ .....................................................................  مشاكل وحلول– ججرات – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٥ .........................................................................................  دلهي– الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٥ .......................................................................  مشاكل وحلول- دلهي – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٥ ..................................................................  مشاكل وحلول– راجستهان – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٦ ......................................................................................  كرناتاكا– الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٦ ..................................................................  مشاكل وحلول– مهاراشترا – الهند –المقابر الموقوفة 

 ٦٤٦ ........................................................................................  هريانا– الهند –المقابر الموقوفة 
 .تركيا -    أوقاف إسحاق كزرواني أنظر)    تركيا(مقبرة إسحاق باشا 

 ٦٤٦ ............................................................................................. )تركيا(مقبرة أصحاب الكهف 
 .المقابر الموقوفة، الوقف على المقابر، وقف المقابر أنظر أيضاً

 ٦٤٦ ...................................................................................................) تركيا(مقبرة دمير بابا 
 .المقابر الموقوفة، الوقف على المقابر، وقف المقابر أنظر أيضاً

 .سيدي شهير -تركيا  -    أوقاف سيد هارون أنظر)    سيدي شهير، تركيا(مقبرة سيد هارون 
 .    أهمية الوقفأنظرمكانة الوقف    

 )مشروع(معهد بحوث األوقاف التركية  



 ٩١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٦٤٦ ........................................................................................................ المكتبات الموقوفة
األوقاف، العقارات الموقوفة، الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوفة، الوقف على البحث العلمـي، الوقـف               أنظر أيضاً

 الوقف والبحث العلمي، وقف المكتبات، ،وقف المصاحف وقف الكتب، الوقف على المكتبات،على العلماء، 
 .الوقف والثقافة الوقف والتنمية العلمية، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتعليم،

 ٦٤٦ ............................................................................................... إيران –المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٦ ................................................................................... خراسان –إيران  –المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٦ ...............................................................................................  تركيا–المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٧ .......................................................................................  أدرنة– تركيا –المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٧ ................................................................................... إستانبول – تركيا –المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٧ ....................................................................................  قيصري– تركيا –المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٧ ..................................................................................... الدولة العثمانية –المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٧ ...........................................................................................  السعودية–المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٧ ........................................................................ المدينة المنورة – السعودية –المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٧ ..................................................................................  ندوات– السعودية –المكتبات الموقوفة 

 ٦٤٧ ........................................................................................... )طرابلس، ليبيا(مكتبة األوقاف 
 .البحوثمعاهد  -مصادر المعلومات، الوقف  -المؤسسات الوقفية، الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٤٧ ............................................................................................. )بغداد(مكتبة األوقاف العامة 
 .معاهد البحوث -مصادر المعلومات، الوقف  -المؤسسات الوقفية، الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٤٧ ..................................................................................  فهارس–) بغداد(مكتبة األوقاف العامة 
 .مصادر المعلومات - كشافات، الوقف -، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٤٧ ...............................................................................  فهارس–) الموصل(مكتبة األوقاف العامة 
 .مصادر المعلومات - كشافات، الوقف -، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٤٧ ...............................................................................  فهارس–) بغداد(مكتبة األوقاف المركزية 
 .مصادر المعلومات - كشافات، الوقف -، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  يضاًأنظر أ

 . تركيا-   أوقاف السلطان بايزيد أنظر)    تركيا(مكتبة بايزيد 
 .تركيا -   أوقاف تيرا نجيب باشا أنظر)    تركيا(مكتبة تيرا نجيب باشا 

 .قيصري -تركيا  -وقوفة    المكتبات المأنظرمكتبة حاج خليل أفندي    
 .قيصري -تركيا  -   المكتبات الموقوفة أنظرمكتبة راشد أفندي    

 ٦٤٨ ........................................................... الشرفاء العلويون – تاريخ –) المغرب(مكتبة الزاوية الحمزية 
 .ألهلية، الوقف على المكتبات، وقف المكتبات، الوقف والثقافةالمكتبات الموقوفة، المؤسسات الوقفية ا أنظر أيضاً

 .قيصري -تركيا  -   المكتبات الموقوفة أنظرمكتبة الصدر األعظم خليل باشا    
 .قيصري -تركيا  -   المكتبات الموقوفة أنظرمكتبة الصدر األعظم نشأجي محمد باشا    

 ٦٤٨ .................................................................................... )المدينة المنورة(مكتبة عارف حكمت 
 .المكتبات الموقوفة، المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على المكتبات، وقف المكتبات، الوقف والثقافة أنظر أيضاً

 .قيصري -تركيا  -   المكتبات الموقوفة أنظرمكتبة قاض محمد    
 ٦٤٨ .....................................................................................  فهارس–) إستانبول(يلي مكتبة كوبر

 .مصادر المعلومات - كشافات، الوقف -، الوقف فهارس - ببليوجرافيات، الوقف –الوقف  أنظر أيضاً
 . قيصري-تركيا  -     المكتبات الموقوفةأنظرمكتبة مرزفونلو قره مصطفى    
 .قيصري -تركيا  -   المكتبات الموقوفة أنظرمكتبة موالنا محمد زاده محمد    

 .قونيا -تركيا  -   أوقاف يوسف آغا أنظر)    قونيا، تركيا(مكتبة يوسف آغا 
 ٦٤٨ ............................................................................................................. ملكية الوقف
 .إنشاء الوقف، الشخصية االعتبارية للوقف، غصب الوقف، قبض الوقف، قوانين وتشريعات ملكية الوقف أنظر أيضاً

ملكية الوقف



رؤوس موضوعات الكشاف>٩٢
 

 

 ٦٥٠ ........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – تونس –ملكية الوقف 
 .    قوانين وتشريعات ملكية الوقفأنظرقوانين وتشريعات      -ملكية الوقف 
 ٦٥٠ ...................................................................................................  المغرب–ملكية الوقف 

 ٦٥٠ ......................................................................................  أترابراديش– الهند –ملكية الوقف 

 ٦٥٠ ..........................................................................................  مدراس– الهند –ملكية الوقف 

 ٦٥٠ ................................................................................................ )فقه حنبلي(ملكية الوقف 

 ٦٥١ ................................................................................................. )فقه حنفي(ملكية الوقف 

 ٦٥١ ................................................................................................ )فقه شافعي(ملكية الوقف 

 ٦٥٢ ................................................................................................ )فقه مالكي(ملكية الوقف 

 ٦٥٢ .......................................................................................................... منازعات الوقف
الحجز على الوقـف، الحراسـة    تسجيل الوقف، توثيق الوقف،     األحكام القضائية في الوقف،     إثبات الوقف،    أنظر أيضاً

قضـاء الوقـف، قـوانين      سجالت الوقف، غصب الوقـف،      على الوقف، دعاوى الوقف، دعوى الوقف،       
 .مشاكل وحلول - ، الوقفوتشريعات الوقف

 ٦٥٣ ................................................................................................ سوريا –منازعات الوقف 

 ٦٥٣ ..................................................................................................  لبنان–منازعات الوقف 

 ٦٥٣ ................................................................................................. مصر –منازعات الوقف 

 ٦٥٣ .........................................................  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – المغرب –منازعات الوقف 

 ٦٥٣ ..................................................................................................  الهند–ات الوقف منازع

 ٦٥٣ ...................................................................................  أترابراديش– الهند –منازعات الوقف 

 ٦٥٥ .......................................................................................  البنجاب– الهند –قف منازعات الو

 ٦٥٥ .......................................................................................  ججرات– الهند –منازعات الوقف 

 ٦٥٥ .........................................................................................  دلهي–ند  اله–منازعات الوقف 

 ٦٥٥ ....................................................................................  راجستهان– الهند –منازعات الوقف 

 ٦٥٥ ....................................................................................... تاكا كرنا– الهند –منازعات الوقف 

 ٦٥٥ ..................................................................................  ماديابراديش– الهند –منازعات الوقف 

 ٦٥٦ .......................................................................................  مدراس– الهند –منازعات الوقف 
 .    الوقف المعطلأنظرمنافع الوقف المعطلة     

 ٦٥٦ ...........................................................................................) فقه حنبلي(المناقلة في الوقف 
 .االستبدال في الوقف، التصرف في الوقف، تصرفات ناظر الوقف، شروط الواقف أنظر أيضاً

 ٦٥٦ .................................................................... )٢٠٠٣: الكويت: األول(منتدى قضايا الوقف الفقهية 
 . ندوات-مؤتمرات، الوقف  -لوقف مشاكل وحلول، ا -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 .       المؤسسات الوقفيةأنظرالمنظمات الوقفية      
 ٦٥٦ ................................................................................................  هيئة األوقاف.مهاراشترا 

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
 .     إيرادات الوقفأنظر الوقف     موارد

 ٦٥٦ ............................................................................... مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية
 . ندوات-مؤتمرات، الوقف  -مشاكل وحلول، الوقف  -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٥٦ ................................................... )الرباط: ١٩٩٤: الخامس( والشؤون اإلسالمية مؤتمر وزراء األوقاف
 . ندوات-مؤتمرات، الوقف  -مشاكل وحلول، الوقف  -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٥٦ ................................................... )جاكرتا: ١٩٩٧: السادس(مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 . ندوات-مؤتمرات، الوقف  -مشاكل وحلول، الوقف  -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

  العصر العثماني– تاريخ – تونس –ملكية الوقف  



 ٩٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٦٥٧ ................................................................................................  مكتب األوقاف.موريتانيا 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٦٥٧ ........................................................................................................ المؤسسات الوقفية
يعات إدارة قـوانين وتشـر   ، التجارب الوقفية، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفيةإدارة الوقف، أنظر أيضاً

، ، موظفو الوقف، نـاظر الوقـف      ، المؤسسات الوقفية األهلية   قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية    الوقف،
 .الوالية على الوقف ،معاهد البحوث -، الوقف النهوض بالوقف ،النظارة على الوقف

 ٦٥٧ .............................................................................................. األردن –المؤسسات الوقفية 
 . وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية.األردن  أنظر أيضاً

 ٦٥٨ ....................................................................................أفريقيا الشمالية  –المؤسسات الوقفية 

 ٦٥٨ .............................................................................................. ألمانيا –المؤسسات الوقفية 

 ٦٥٨ ...........................................................................  اإلمارات العربية المتحدة–المؤسسات الوقفية 
 وزارة الشـئون اإلسـالمية      . اإلمارات العربيـة المتحـدة     ، الهيئة العامة لألوقاف   .ربية المتحدة   اإلمارات الع  أنظر أيضاً

 . األمانة العامة لألوقاف. الشارقة واألوقاف،
 ٦٥٨ ............................................................................................. انجلترا –المؤسسات الوقفية 

 .بريطانيا –المؤسسات الوقفية  أنظر أيضاً
 ٦٥٨ .............................................................................................. إيران –المؤسسات الوقفية 

 . مديرية األوقاف والشؤون الخيرية. دائرة الوقف، إيران .أصفهان  أنظر أيضاً
 ٦٥٩ ...................................................................................  أصفهان–إيران  – المؤسسات الوقفية

 ٦٥٩ ....................................................................  رسائل جامعية– تاريخ –إيران  –المؤسسات الوقفية 

 ٦٥٩ ............................................................................. رسائل جامعية –إيران  –المؤسسات الوقفية 

 ٦٥٩ ............................................................................................ بريطانيا –المؤسسات الوقفية 
 .تراانجل -المؤسسات الوقفية  أنظر أيضاً

 ٦٥٩ ............................................................................................. بلغاريا – المؤسسات الوقفية
 .)بلغاريا(الجمعية اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٦٥٩ ..............................................................................................  تاريخ–المؤسسات الوقفية 

 ٦٥٩ ............................................................................................... تركيا –المؤسسات الوقفية 
 .ة األوقاف نظار. وزارة األوقاف، الدولة العثمانية . المديرية العامة لألوقاف، تركيا .تركيا  أنظر أيضاً

 ٦٦٠ ......................................................................................تاريخ  – تركيا –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٠ ....................................................................السلطان رشاد  –تاريخ  – تركيا –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٠ .................................................................................  دول الخليج العربية–المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٠ ....................................................................................  الدولة العثمانية–المؤسسات الوقفية 
 . نظارة األوقاف. وزارة األوقاف، الدولة العثمانية . المديرية العامة لألوقاف، تركيا .تركيا  ر أيضاًأنظ

 ٦٦٠ ........................................................................................... السعودية –المؤسسات الوقفية 
 . وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. السعوديةف األعلى، مجلس األوقا . السعودية أنظر أيضاً

 ٦٦٠ ............................................................................................  السودان–المؤسسات الوقفية 
 . هيئة األوقاف اإلسالمية.السودان  أنظر أيضاً

 ٦٦١ .....................................................................................  العالم اإلسالمي–ة المؤسسات الوقفي

 ٦٦١ ............................................................................  تاريخ– العالم اإلسالمي –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦١ ...........................................................................  ندوات–لعالم اإلسالمي  ا–المؤسسات الوقفية 

 ٦٦١ .............................................................................................  العراق–المؤسسات الوقفية 
 .األوقاف العامة مديرية .العراق  أنظر أيضاً

 العراق–المؤسسات الوقفية 



رؤوس موضوعات الكشاف>٩٤
 

 

 ٦٦١ ............................................................................................ فلسطين –المؤسسات الوقفية 
 . وزارة األوقاف والشئون الدينية. فلسطين، فلسطين -االستعمار واألوقاف اإلسالمية   أنظر أيضاً

 ٦٦١ ................................................................................................  قطر–المؤسسات الوقفية 
 . وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.قطر   أنظر أيضاً

 .     قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفيةأنظرقوانين وتشريعات      -المؤسسات الوقفية 
 ٦٦١ ............................................................................................. ويت الك–المؤسسات الوقفية 

 . دائرة األوقاف.الكويت  األمانة العامة لألوقاف، .الكويت  أنظر أيضاً
 ٦٦٢ ....................................................................................  تاريخ– الكويت –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٢ ...............................................................................................  لبنان–المؤسسات الوقفية 
 . المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية.لبنان   أنظر أيضاً

 ٦٦٢ ......................................................................................  تاريخ– لبنان –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٢ ...............................................................  مواقع اإلنترنت–  مصادر المعلومات–المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٣ ............................................................................................... مصر –المؤسسات الوقفية 
 . مصر    المجلس األعلى للشئون اإلسالمية،    .مصر   ديوان عموم األوقاف،     . ديوان األحباس، مصر   .مصر  أنظر أيضاً

 .األوقاف وزارة . مصر ، هيئة األوقاف.مصر  ، نظارة األوقاف.مصلحة األوقاف العمومية، مصر 
 ٦٦٣ ......................................................................................  تاريخ– مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٣ ................................................................ جمال عبد الناصر – تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٣ ...................................................................... حسني مبارك– تاريخ – مصر –سات الوقفية المؤس

 ٦٦٤ ................................................................إسماعيل الخديوي  – تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٤ ............................................................... عباس حلمي األول – تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٤ ............................................................... عباس حلمي الثاني – تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٤ ................................................................... ثمانيالعصر الع – تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٤ ...................................................................... فاروق األول – تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٤ ....................................................................... محمد علي – تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٤ ......................................................................  محمد نجيب– تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٤ ............................................................................................. المغرب –المؤسسات الوقفية 
 وزارة األوقـاف والشـؤون   .المغـرب    المجلس األعلى لألوقاف،.المغرب   مجلس األحباس،.المغرب أنظر أيضاً

  .اإلسالمية
 ٦٦٥ ...................................................................................  تاريخ– المغرب –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٥ .....................................................  المولى إسماعيل– تاريخ -مكناس  – المغرب –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٥ ........................................................................................... موريتانيا –المؤسسات الوقفية 
 . مكتب األوقاف.موريتانيا   أنظر أيضاً

 ٦٦٥ ..............................................................................................  ندوات–المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٥ ...............................................................................................  الهند–المؤسسات الوقفية 
  هيئة األوقاف، البنغال   . هيئة األوقاف، البنجاب     . هيئة األوقاف السنية المركزية، أندرابراديش       .أترابراديش   أنظر أيضاً

 .كيراال   هيئة األوقاف،    . هيئة األوقاف، كرناتاكا     . هيئة األوقاف، راجستهان     . هيئة األوقاف، دلهي     .الغربية  
 . هيئة األوقاف. المجلس المركزي لألوقاف، الهند . هيئة األوقاف، الهند .هيئة األوقاف، مهاراشترا 

 ٦٦٧ .................................................................................  أترابراديش– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٧ ...............................................................  مشاكل وحلول–ترابراديش  أ– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٧ ................................................................................  أندرابراديش– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٨ ..............................................................  مشاكل وحلول–  أندرابراديش– الهند –المؤسسات الوقفية 

 طين فلس–المؤسسات الوقفية  



 ٩٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٦٦٨ ....................................................................................  البنجاب– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٨ .................................................................. ل مشاكل وحلو– البنجاب – الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٨ .....................................................................  مشاكل وحلول– بيهار – الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٨ ......................................................................................  دلهي– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٨ .....................................................................  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٨ ...............................................................  مشاكل وحلول– راجستهان – الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٨ ....................................................................................  كرناتاكا– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٩ ..................................................................  مشاكل وحلول– كرناتاكا – الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٩ ....................................................................  مشاكل وحلول– كيراال – الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٦٩ .............................................................................  مشاكل وحلول– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٧٠ ................................................................................. ا مهاراشتر– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٧٠ ............................................................... مشاكل وحلول – ا مهاراشتر– الهند –المؤسسات الوقفية 

 ٦٧٠ .............................................................................................. اليمن –المؤسسات الوقفية 
 . وزارة األوقاف والشئون الدينية. وزارة األوقاف واإلرشاد، اليمن .اليمن   أنظر أيضاً

 ٦٧٠ ................................................................................................ المؤسسات الوقفية األهلية
قـوانين وتشـريعات إدارة     الصناديق الوقفية،   ،   الخانات الموقوفة  التكايا الموقوفة،  األوقاف،   إدارة الوقف،  أنظر أيضاً

وقـف الحمامـات،   وقف التكايا، هد البحوث، معا -الوقف قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية،  الوقف،
 الوقف والتنمية، الوقف والجمعيات األهليـة،       الوقف والتكافل االجتماعي،  الوقف والتطوع،   وقف الخانات،   

، الوقف والعمل الخيري، الوقـف والمجتمـع، الوقـف          الوقف والعمل األهلي   ،والخدمة االجتماعية الوقف  
 .والمجتمع المدني

 ٦٧٠ ...................................................................................... ألمانيا – األهلية المؤسسات الوقفية

 ٦٧٠ ....................................................................................... إيران –المؤسسات الوقفية األهلية 
 الرضـوي   مؤسسة وقف عبد اهللا   ،  )طهران(، مؤسسة البرز الثقافية     )تبريز، إيران (ربع الرشيدي   مجمع ال   أنظر أيضاً

 .)خراسان، إيران(
 ٦٧١ ..............................................................................  تبريز– إيران –المؤسسات الوقفية األهلية 

 ٦٧١ ...........................................................................  خراسان–ان إير –المؤسسات الوقفية األهلية 

 ٦٧١ ............................................................................. طهران – إيران –المؤسسات الوقفية األهلية 

 ٦٧٢ .......................................................................................  تركيا–المؤسسات الوقفية األهلية 
معهد بحـوث   ،  )تركيا(صندوق كفالة األوقاف    ،  )تركيا( اإلسالمية   الدراساتجمعية   ،)تركيا(بنك األوقاف    أنظر أيضاً

 .)تركيا(ة وقف المياه مؤسسمؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية،  ،)مشروع(األوقاف التركية 
 ٦٧٢ ......................................................................... دول الخليج العربية –المؤسسات الوقفية األهلية 

 ٦٧٢ ...........................................................  رسائل جامعية–الدولة العثمانية  –المؤسسات الوقفية األهلية 

 ٦٧٢ ................................................................................... السعودية –المؤسسات الوقفية األهلية 
 .)مكة(جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين   أنظر أيضاً

 ٦٧٢ .......................................................................................  مصر–المؤسسات الوقفية األهلية 
، جمعية المساعي المشكورة    )القاهرة(، جمعية العروة الوثقى الخيرية      )القاهرة(الجمعية الخيرية اإلسالمية     أنظر أيضاً

 .)المنوفية، مصر(
 ٦٧٢ ............................................................... بنو مرين – تاريخ – المغرب –المؤسسات الوقفية األهلية 

 ٦٧٢ ...........................................................................  تطوان– المغرب –المؤسسات الوقفية األهلية 

 ٦٧٣ ......................................................................................  نيجريا–المؤسسات الوقفية األهلية 
 .)نيجريا(جمعية الوقف اإلسالمي للتربية واإلرشاد  أنظر أيضاً

 نيجريا–المؤسسات الوقفية األهلية 



رؤوس موضوعات الكشاف>٩٦
 

 

 ٦٧٣ .......................................................................................  الهند–المؤسسات الوقفية األهلية 
، مؤسسـة تنميـة األوقـاف       )دلهـي (، لجنة حماية المساجد والمقابر      )دلهي(وقاف الهند الخيرية    جمعية أ  أنظر أيضاً

، مؤسسـة موالنا أبـو الكـالم       )كرناتاكا، الهند (، المؤسسة المحدودة لتنمية األوقاف      )أترابراديش، الهند (
 .)الهند(التعليمية 
 ٦٧٣ ............................................................................  الواليات المتحدة–المؤسسات الوقفية األهلية 

 .)الواليات المتحدة(هيئة الوقف اإلسالمي   أنظر أيضاً
 ٦٧٣ .......................................................................................... )طهران(مؤسسة البرز الثقافية 

 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والثقافة أنظر أيضاً
 ٦٧٣ ........................................................................ )ألمانيا(مؤسسة تاريخ العلوم اإلسالمية والعربية 

 .قف والبحث العلميمعاهد البحوث، الو -مصادر المعلومات، الوقف  - الوقف ،المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٦٧٣ ............................................................................ )أترابراديش، الهند(مؤسسة تنمية األوقاف 

، الوقف والعمـل    تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفية، المؤسسات الوقفية األهلية           أنظر أيضاً
 .لوقف والمجتمعاألهلي، ا

 ٦٧٤ ................................................................................. )دبي(مؤسسة سلطان بن خليفة الحبتور 
 .رعاية الوقف، المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 ٦٧٤ .................................................. ............................)مشروع(المؤسسة العالمية للزكاة والتكافل 
 .والتكافل االجتماعي، الوقف المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 .)خراسان، إيران(       وقف القدس الرضوي أنظر)     خراسان، إيران(مؤسسة القدس الرضوي الوقفية 
 ٦٧٤ ...................................................................... )كرناتاكا، الهند(وقاف المؤسسة المحدودة لتنمية األ

، الوقف والعمـل    تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف، الصناديق الوقفية، المؤسسات الوقفية األهلية           أنظر أيضاً
 .األهلي، الوقف والمجتمع

 ٦٧٤ ................................................................................ )الهند(لتعليمية مؤسسة موالنا أبو الكالم ا
 .، الوقف والمجتمعرعاية الوقف، المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم أنظر أيضاً

 ٦٧٤ ........................................................................... )تركيا(مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية 
معاهـد البحـوث،     -مصادر المعلومات، الوقـف      - النهوض بالوقف، الوقف     ،المؤسسات الوقفية األهلية   أنظر أيضاً

 .الوقف والبحث العلمي
 ٦٧٤ ........................................................................ )خراسان، إيران(مؤسسة وقف عبد اهللا الرضوي 

 .رعاية الوقف، المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٦٧٤ ..............................................................................................) تركيا(مؤسسة وقف المياه 

 .الوقف والمجتمعلية، وقف المياه، رعاية الوقف، المؤسسات الوقفية األه أنظر أيضاً
 ٦٧٤ ............................................................................................................ موظفو الوقف
ين قوان،  الوقفأجرة موظفي   قوانين وتشريعات   أجرة موظفي الوقف، إدارة الوقف، عزل موظفي الوقف،          أنظر أيضاً

 ، قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية، قوانين وتشريعات موظفي الوقف، المؤسسات         وتشريعات إدارة الوقف  
 .الوقفية، ناظر الوقف، النظارة على الوقف، الوالية على الوقف

 .    أجرة موظفي الوقفأنظرأجرة     -موظفو الوقف 
 ٦٧٤ .................................................................................................... تركيا –موظفو الوقف 

 ٦٧٥ ........................................................................................... منمن – تركيا –موظفو الوقف 

 ٦٧٥ .....................................................................  العصر العثماني– تاريخ – الجزائر –موظفو الوقف 

 ٦٧٥ ......................................................................................... ة العثمانيالدولة –موظفو الوقف 
 .    أجرة موظفي الوقفأنظررواتب     -موظفو الوقف 
 ٦٧٥ .......................................................................١٩ ق–تاريخ  – دمشق –يا سور –موظفو الوقف 
 .    عزل موظفي الوقفأنظرعزل      -موظفو الوقف 
 .     قوانين وتشريعات موظفي الوقفأنظرقوانين وتشريعات      -موظفو الوقف 
 ٦٧٥ ....................................................................... ثماني العصر الع– تاريخ – مصر –موظفو الوقف 

  الهند–المؤسسات الوقفية األهلية 



 ٩٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٦٧٥ .........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مكة –موظفو الوقف 

 ٦٧٦ .......................................................................... المماليك عصر – تاريخ – مكة –موظفو الوقف 

 ٦٧٦ ....................................................................................................  الهند–موظفو الوقف 

 ٦٧٦ .....................................................................................  أترابراديش– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٦ ....................................................................................  أندرابراديش– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٦ .............................................................................................  بتنا– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٦ .......................................................................  مشاكل وحلول– البنجاب – الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٦ .........................................................................  مشاكل وحلول– بيهار – الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٦ ...........................................................................................  دلهي– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٧ .........................................................................  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٧ ......................................................................................  راجستهان– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٧ ....................................................................  مشاكل وحلول– راجستهان – الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٧ .........................................................................................  كرناتاكا– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٧ ....................................................................................  ماديابراديش– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٧ .........................................................................................  مدراس– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٨ ..................................................................................  مشاكل وحلول– الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٨ .................................................................... مشاكل وحلول – مهاراشترا – الهند –موظفو الوقف 

 ٦٧٨ ............................................................................................... )فقه حنفي(موظفو الوقف 
 .    األوقافأنظر    الموقوفات 
 ٦٧٨ .............................................................................................................. ناظر الوقف

أجرة ناظر الوقف، إدارة الوقف، التصرف في الوقف، تصرفات ناظر الوقف، تعيين ناظر الوقف، رعاية                أنظر أيضاً
، عزل نـاظر الوقـف، عمـارة        ، عزل موظفي الوقف   ، شروط الواقف  الشروط في ناظر الوقف   الوقف،  

الوقف، غصب الوقف، قبض الوقف، قوانين وتشريعات محاسبة ناظر الوقف، قوانين وتشريعات النظـارة            
على الوقف، محاسبة ناظر الوقف، المؤسسات الوقفية، موظفو الوقف، نظارة األعمى على الوقف، النظارة              

 .الوالية القضائية على الوقف ،لى الوقف، الوالية على الوقفع
 .    أجرة ناظر الوقفأنظرأجرة      -ناظر الوقف 
 ٦٨٠ ...................................................................................................  األندلس–ناظر الوقف 
 .    تصرفات ناظر الوقفظرأنتصرفات      -ناظر الوقف 
 .    تعيين ناظر الوقفأنظرتعيين      -ناظر الوقف 
 ٦٨٠ .............................................................................................  رسائل جامعية–ناظر الوقف 
 .    أجرة ناظر الوقفأنظررواتب      -ناظر الوقف 
 .     عزل ناظر الوقفأنظرعزل      -ف ناظر الوق

 .    محاسبة ناظر الوقفأنظرمحاسبة      -ناظر الوقف 
 ٦٨٠ ..........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر –ناظر الوقف 

 ٦٨٠ ....................................................................................................  المغرب–ناظر الوقف 

 ٦٨٠ .......................................................................  المولى إسماعيل– تاريخ – المغرب –ناظر الوقف 

 ٦٨٠ ................................................................................................. )فقه حنبلي(ناظر الوقف 

 ٦٨١ .................................................................................................. )فقه حنفي(ناظر الوقف 

 ٦٨١ ................................................................................................. )فقه شافعي(ناظر الوقف 

 ٦٨٢ ................................................................................................... )فقه عمر(ناظر الوقف 

)فقه عمر(ناظر الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>٩٨
 

 

 ٦٨٢ ................................................................................................. )فقه مالكي(ناظر الوقف 

 ٦٨٢ ...................................................  تقارير–) لندن: ١٩٩٦(ندوة أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم 
 . ندوات- مؤتمرات، الوقف -مشاكل وحلول، الوقف  -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٨٢ ................................................................. )نيودلهي: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسيا 
 . ندوات-مؤتمرات، الوقف  -مشاكل وحلول، الوقف  -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٨٢ .............................................................  )مكة: ١٩٩٩(ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية 
 . ندوات-مؤتمرات، الوقف  -مشاكل وحلول، الوقف  -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٦٨٢ ............................................ نقد –) بيروت: ٢٠٠١(ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي 
 . ندوات-مؤتمرات، الوقف  -مشاكل وحلول، الوقف  -النهوض بالوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 .    المرأة والوقفأنظرالنساء والوقف    
 ٦٨٢ ................................................................................................نظارة األعمى على الوقف 

تعيين ناظر الوقف، الشروط في ناظر الوقف، قوانين وتشريعات النظارة على الوقـف، نـاظر الوقـف،                  أنظر أيضاً
 .النظارة على الوقف

 ٦٨٢ ..............................................................................  رسائل جامعية–نظارة األعمى على الوقف 
 . نظارة األوقاف.     مصر أنظر)    القاهرة(ف نظارة األوقا

 . نظارة األوقاف.   الدولة العثمانية أنظرنظارة أوقاف الهمايون    
 ٦٨٣ ....................................................................................................... النظارة على الوقف

، الشروط في   وقف، التصرف في الوقف، تصرفات ناظر الوقف، تعيين ناظر الوقف، رعاية الوقف           إدارة ال  أنظر أيضاً
، قوانين وتشريعات   ، عزل ناظر الوقف، عمارة الوقف     عزل موظفي الوقف   شروط الواقف،    ناظر الوقف، 

، قوانين وتشريعات محاسبة ناظر الوقف، قـوانين وتشـريعات مـوظفي الوقـف، قـوانين                الوقفإدارة  
ريعات النظارة على الوقف، محاسبة ناظر الوقف، المؤسسات الوقفية، موظفو الوقف، ناظر الوقـف،              وتش

 .الوالية على الوقف، الوالية القضائية على الوقف
 ٦٨٤ .................................................................  عصر المماليك– تاريخ – األردن – النظارة على الوقف

 ٦٨٤ ...........................................................................................  األندلس– لنظارة على الوقفا

 ٦٨٤ ..............................................................................................  إيران– النظارة على الوقف

 ٦٨٤ .................................................................................... الدولة العثمانية –ة على الوقف النظار

 ٦٨٤ .....................................................................................  رسائل جامعية– النظارة على الوقف

 ٦٨٤ ........................................................  العصر األيوبي– تاريخ – دمشق – سوريا –  الوقفالنظارة على
 .    قوانين وتشريعات النظارة على الوقفأنظرقوانين وتشريعات      -النظارة على الوقف 
 ٦٨٤ ..............................................................................................  مصر–النظارة على الوقف 

 ٦٨٤ ..................................................................................... تاريخ – مصر –النظارة على الوقف 

 ٦٨٤ ............................................................... إسماعيلالخديوي  – تاريخ – مصر –النظارة على الوقف 

 ٦٨٥ .............................................................. عباس حلمي الثاني – تاريخ – مصر –النظارة على الوقف 

 ٦٨٥ .................................................................. العصر العثماني – تاريخ – مصر –النظارة على الوقف 

 ٦٨٥ ............................................................................................ المغرب –النظارة على الوقف 

 ٦٨٥ ...............................................................  المولى إسماعيل– تاريخ – المغرب –النظارة على الوقف 

 ٦٨٥ ........................................................ سليمان المولى – تاريخ – فاس – المغرب –النظارة على الوقف 

 ٦٨٥ ...................................................................................  كرناتاكا– الهند –النظارة على الوقف 

 ٦٨٥ ..............................................................................  ماديابراديش– الهند –النظارة على الوقف 

 ٦٨٥ ......................................................................................... )فقه حنبلي(النظارة على الوقف 

 ٦٨٦ .......................................................................................... )فقه حنفي(النظارة على الوقف 

 ٦٨٦ ......................................................................................... )فقه شافعي(النظارة على الوقف 

 )فقه مالكي( ناظر الوقف 



 ٩٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٦٨٦ .......................................................................................... )فقه مالكي(ارة على الوقف النظ

 ٦٨٧ ...................................................................................................... النظام المالي للوقف
الصـناديق   زكاة الوقف، ديون الوقف،تمويل الوقف،  إيرادات الوقف،استثمار الوقف، اقتصاديات الوقف،  يضاًأنظر أ

مصـارف   محاسبة الوقف،قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف،  قسمة الوقف، ضرائب الوقف،الوقفية، 
 .، الوقف والمالية العامةالوقف

 ٦٨٧ .........................................................................  جامعية رسائل–البحرين  –النظام المالي للوقف 

 ٦٨٧ .............................................................................................  تركيا–النظام المالي للوقف 

 ٦٨٧ ....................................................................................تاريخ  – تركيا –النظام المالي للوقف 

 ٦٨٧ .........................................................................  رسائل جامعية–الجزائر  –النظام المالي للوقف 

 ٦٨٧ ................................................................................... الدولة العثمانية –النظام المالي للوقف 

 ٦٨٨ .......................................................................................... السودان –النظام المالي للوقف 
 .نين وتشريعات النظام المالي للوقف   قواأنظر قوانين وتشريعات   -النظام المالي للوقف 
 ٦٨٨ ..............................................................................................  لبنان–النظام المالي للوقف 

 ٦٨٨ ....................................................................................  تاريخ– مصر –النظام المالي للوقف 

 ٦٨٨ ...........................................................................................  المغرب–النظام المالي للوقف 

 ٦٨٨ ..................................................................................  تاريخ– المغرب –النظام المالي للوقف 

 ٦٨٨ .............................................................................................. الهند –النظام المالي للوقف 

 ٦٨٨ ............................................................................  البنغال الغربية– الهند –النظام المالي للوقف 

 ٦٨٨ ...........................................................................  نقد–) كتاب(نظام الوقف في التطبيق المعاصر 

 ٦٨٨ ......................................................................................................نظم معلومات الوقف 

معالجـة البيانـات     -مصادر المعلومـات، الوقـف       -، الوقف   )مشروع(بنك معلومات الوقف اإلسالمي      أنظر أيضاً

 .والبحث العلمي، الوقف الكترونيا

 ٦٨٨ ............................................................................................. إيران –نظم معلومات الوقف 
 .     الوقف والتنمية االجتماعيةأنظرالنمو االجتماعي والوقف     
 .     الوقف والتنمية االقتصاديةأنظرالنمو االقتصادي والوقف     

 ٦٨٩ ......................................................................................................... النهوض بالوقف
 ،إدارة الوقف، اإلعالم الوقفي، التجارب الوقفية، التخطيط االستراتيجي للوقف، تنمية الوقف، رعاية الوقف أنظر أيضاً

، نظم معلومات   يةالصناديق الوقفية، قوانين وتشريعات إدارة الوقف، المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقف         
الوقف والعمل  ،الدولةالوقف و ،هد البحوث، الوقف والتنميةمعا -مشاكل وحلول، الوقف  -الوقف، الوقف 

 .المدنيالوقف والمجتمع  ،، الوقف والمجتمعاألهلي
 ٦٩٠ ................................................................................................ األردن –النهوض بالوقف 

 ٦٩٠ ..............................................................................................  البحرين–النهوض بالوقف 

 ٦٩٠ ................................................................................................. تركيا –النهوض بالوقف 

 ٦٩١ ............................................................................................... الجزائر –النهوض بالوقف 

 ٦٩١ .................................................................................  ندوات– جنوب آسيا –النهوض بالوقف 

 ٦٩١ ................................................................................... دول الخليج العربية –النهوض بالوقف 

 ٦٩١ ............................................................................................. السعودية –النهوض بالوقف 

 ٦٩١ ................................................................................................ سوريا –النهوض بالوقف 

 ٦٩١ .......................................................................................  العالم اإلسالمي–النهوض بالوقف 

 ٦٩٢ ......................................................................................... العالم العربي –النهوض بالوقف 

العالم العربي –النهوض بالوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٠٠
 

 

 ٦٩٢ ............................................................................................... العراق –النهوض بالوقف 

 ٦٩٣ .............................................................................................. فلسطين –النهوض بالوقف 

 ٦٩٣ .................................................................................................. قطر –النهوض بالوقف 

 ٦٩٣ ...............................................................................................  الكويت–النهوض بالوقف 

 ٦٩٤ ................................................................................................. لبنان –النهوض بالوقف 

 ٦٩٤ .................................................................................................  مصر–النهوض بالوقف 

 ٦٩٤ ...............................................................................................  المغرب–النهوض بالوقف 

 ٦٩٤ .................................................................................. شفشاون –المغرب  –النهوض بالوقف 

 ٦٩٥ ................................................................................................  ندوات–النهوض بالوقف 

 ٦٩٥ .................................................................................................  الهند–النهوض بالوقف 

 ٦٩٥ .........................................................................................  نقد–) كتاب(نوازل الونشريسي 
 .    خراب الوقفأنظرهالك الوقف     

 .هيئة األوقاف السنية المركزية .     أترابراديش أنظر هيئة األوقاف السنية المركزية     . أترابراديش .الهند 
 . هيئة األوقاف.    أندرابراديش أنظر هيئة األوقاف   . أندرابراديش .الهند 
 . هيئة األوقاف.     البنجاب أنظر هيئة األوقاف     . البنجاب .الهند 
 . هيئة األوقاف.     البنغال الغربية أنظر هيئة األوقاف    . البنغال الغربية .الهند 

 . هيئة األوقاف.     دلهي أنظر هيئة األوقاف     . دلهي .هند ال
 . هيئة األوقاف.     راجستهان أنظر هيئة األوقاف     . راجستهان .الهند 
 . هيئة األوقاف.     كرناتاكا أنظر هيئة األوقاف     . كرناتاكا .الهند 
 . األوقاف هيئة.     كيراال أنظر هيئة األوقاف     . كيراال .الهند 
 . هيئة األوقاف.     ماراثوادا أنظر هيئة األوقاف     . ماراثوادا .الهند 
 ٦٩٦ ........................................................................................  المجلس المركزي لألوقاف.الهند 

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
 ٦٩٨ ..............................................................................  تقارير– المجلس المركزي لألوقاف .الهند 

 ٦٩٩ ..............................................................................  تمويل– المجلس المركزي لألوقاف .الهند 

 ٦٩٩ ............................................................................  الميزانية–لمركزي لألوقاف  المجلس ا.الهند 
 . هيئة األوقاف.     مهاراشترا أنظر هيئة األوقاف     . مهاراشترا .الهند 
 ٦٩٩ .....................................................................................................  هيئة األوقاف.الهند 

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً
 ٦٩٩ ...............................................................................  تقارير–وزارة الشئون االجتماعية . الهند 

 ٦٩٩ ....................................................................................  الهند–الهندوس واألوقاف اإلسالمية 
االستعمار واألوقاف اإلسالمية، خراب الوقف، السيخ واألوقاف اإلسالمية، غصـب الوقـف، الوثنيـون               أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول -واألوقاف اإلسالمية، الوقف 
 ٦٩٩ ......................................................................  أترابراديش– الهند – الهندوس واألوقاف اإلسالمية

 ٦٩٩ ....................................................................  أندرابراديش– الهند –الهندوس واألوقاف اإلسالمية 

 ٦٩٩ .........................................................................  البنجاب– الهند –الهندوس واألوقاف اإلسالمية 

 ٦٩٩ .........................................................................  ججرات– الهند –الهندوس واألوقاف اإلسالمية 

 ٧٠٠ ............................................................................  دلهي– الهند –الهندوس واألوقاف اإلسالمية 

 ٧٠٠ ......................................................................  مهاراشترا– الهند –الهندوس واألوقاف اإلسالمية 
 .    المؤسسات الوقفيةأنظرالهيئات الوقفية     

 . هيئة األوقاف.    أندرابراديش أنظراف أندرابراديش     هيئة أوق
 . هيئة األوقاف.     البنجاب أنظرهيئة أوقاف البنجاب    

 العراق –النهوض بالوقف  



 ١٠١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 . هيئة األوقاف.     البنغال الغربية أنظرهيئة أوقاف البنغال الغربية     
 . هيئة األوقاف.     دلهي أنظرهيئة أوقاف دلهي     

 . هيئة األوقاف.     راجستهان أنظر هيئة أوقاف راجستهان    
 . هيئة األوقاف السنية المركزية.     أترابراديشأنظر)     أترابراديش(هيئة األوقاف السنية المركزية 

 . هيئة األوقاف.     كرناتاكا أنظرهيئة أوقاف كرناتاكا     
 . هيئة األوقاف.     كيراال أنظرهيئة أوقاف كيراال     

 . هيئة األوقاف.     ماراثوادا أنظراراثوادا     هيئة أوقاف م
 . هيئة األوقاف.     مهاراشترا أنظرهيئة أوقاف مهاراشترا     

 . هيئة األوقاف.     الهند أنظرهيئة أوقاف الهند     
 . الهيئة العامة لألوقاف.   اإلمارات العربية المتحدة أنظر)   اإلمارات(الهيئة العامة لألوقاف 

 ٧٠٠ ................................................................................  )الواليات المتحدة( الوقف اإلسالمي هيئة
 .رعاية الوقف، المؤسسات الوقفية األهلية  أنظر أيضاً

 .    إيرادات الوقفأنظرواردات الوقف     
 ٧٠٠ .................................................................................................................. الواقفات

 . تراجم-أوقاف المرأة، المرأة والوقف، الوقف   أنظر أيضاً
 ٧٠٠ .........................................................................................................  إيران–الواقفات 

 ٧٠٠ .........................................................................................................  تركيا–الواقفات 

 ٧٠٠ .....................................................................................................  السعودية–الواقفات 

 ٧٠٠ .......................................................................................................  الكويت–الواقفات 

 ٧٠٠ .................................................................................................................الواقفون 
 . تراجم-أوقاف السالطين والملوك واألمراء، الوقف   أنظر أيضاً

 ٧٠٤ ......................................................................................................... إيران – ونالواقف

 ٧٠٥ ....................................................................................................  بالد الشام–الواقفون 

 ٧٠٥ ......................................................................................................... تركيا –الواقفون 

 ٧٠٨ ............................................................................................... ندوات –  تركيا–الواقفون 

 ٧٠٨ .....................................................................................................  السعودية–الواقفون 

 ٧٠٨ ......................................................................................................  السودان–الواقفون 

 ٧٠٨ ........................................................................................................ سوريا –الواقفون 

 ٧٠٩ ............................................................................................  القدس– فلسطين – ونالواقف

 ٧٠٩ .......................................................................................................  الكويت– ونالواقف

 ٧٠٩ ..........................................................................................................  ليبيا– ونالواقف

 ٧٠٩ .........................................................................................................  مصر–الواقفون 

 ٧٠٩ ......................................................................................................... الهند –الواقفون 

 ٧٠٩ ........................................................................................................... الوثائق الوقفية
 توثيـق الوقـف،   تسجيل الوقف،، إنشاء الوقف، إثبات الوقف، األدعية في الوثائق الوقفية، اإلقرار بالوقف أنظر أيضاً

 . تاريخ-، الوقف عقود الوقف صيغة الوقف، الشهادة على الوقف،، سجالت الوقف الحجج الوقفية،
 ٧٠٩ ....................................................................................  دراسات– األندلس –الوثائق الوقفية 

 ٧٠٩ ............................................................................  دراسات– أردكان – إيران – ائق الوقفيةالوث

 ٧٠٩ ...........................................................................  دراسات– خراسان – إيران – الوثائق الوقفية

 ٧٠٩ .......................................................................................  دراسات– إيران – يةالوثائق الوقف

 ٧١٠ .............................................................................  دراسات– زرآباد – إيران – الوثائق الوقفية

 دراسات– زرآباد – إيران – الوثائق الوقفية



رؤوس موضوعات الكشاف>١٠٢
 

 

 ٧١٠ ...................................................................  دراسات– العصر الصفوي – إيران – الوثائق الوقفية

 ٧١٠ ...........................................................................  دراسات– كازرون – إيران – الوثائق الوقفية

 ٧١٠ ................................................................  دراسات– عصر المماليك – بالد الشام – الوثائق الوقفية

 ٧١٠ ..............................................................................  دراسات– أدرنة – تركيا –الوثائق الوقفية 

 ٧١٠ ........................................................................... دراسات – إستانبول – تركيا –الوثائق الوقفية 

 ٧١٠ ..........................................................................  دراسات– األناضول – تركيا –الوثائق الوقفية 

 ٧١٠ ..............................................................................  دراسات– أنقرة – تركيا –الوثائق الوقفية 

 ٧١٠ ......................................................................................... تاريخ – تركيا –الوثائق الوقفية 

 ٧١٠ ....................................................................................... دراسات – تركيا –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ ............................................................................  دراسات–  سيواس– تركيا –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ .............................................................................  دراسات– نكسار – تركيا –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ .................................................................  دراسات– بطحاء الحلفاوين – تونس –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ ..........................................................................  دراسات– صفاقس – تونس –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ ..........................................................................  دراسات– القيروان – تونس –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ .......................................................................  دراسات–مجاز الباب  – تونس –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ ...........................................................................  دراسات–المهدية  – تونس –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ .....................................................................................  دراسات– الجزائر –الوثائق الوقفية 

 ٧١١ ..........................................................................  العالم العربي–حفظ وترتيب  –الوثائق الوقفية 

 ٧١٢ .......................................................................................  دراسات–حلب  –الوثائق الوقفية 

 ٧١٢ ...............................................................................................  دراسات– الوثائق الوقفية

 ٧١٢ .............................................................................  دراسات– ١٩ ق–دمشق  –الوثائق الوقفية 

 ٧١٢ .............................................................................  دراسات–الدولة العثمانية  –الوثائق الوقفية 

 ٧١٢ ............................................................................. فهارس –الدولة العثمانية  –الوثائق الوقفية 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٧١٣ ................................................................  دراسات– المدينة المنورة –السعودية  –الوثائق الوقفية 

 ٧١٣ ......................................................................................  دراسات–عمان  –الوثائق الوقفية 

 ٧١٣ ....................................................................................  دراسات– فلسطين –الوثائق الوقفية 
 -) كتاب(أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين       فلسطين، -األوقاف   فلسطين، -االستعمار واألوقاف اإلسالمية     أنظر أيضاً

 . فلسطين-فلسطين، الوقف واألحوال السياسية  -، الوقف نقد
 ٧١٣ ................................................................. دراسات – ١٦ ق–الرملة  – فلسطين –الوثائق الوقفية 

 ٧١٣ ..........................................................................  دراسات–دس  الق– فلسطين –الوثائق الوقفية 

 ٧١٣ ........................................................  دراسات– عصر المماليك –  القدس– فلسطين –الوثائق الوقفية 

 ٧١٤ .................................................................. سفهار – ١٦ ق–القدس  – فلسطين –الوثائق الوقفية 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٧١٤ ..................................................................  دراسات– ١٦ ق–نابلس  – فلسطين –الوثائق الوقفية 

 ٧١٤ .....................................................................................  دراسات– الكويت –الوثائق الوقفية 

 ٧١٤ .......................................................... دراسات –العصر العثماني  – بيروت – لبنان –الوثائق الوقفية 

 ٧١٤ .............................................................................  دراسات– المدينة المنورة –  الوقفيةالوثائق

 ٧١٤ .......................................................................................  دراسات– مصر –الوثائق الوقفية 

  دراسات– العصر الصفوي – إيران – الوثائق الوقفية 



 ١٠٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٧١٥ ..............................................................................  دراسات– رشيد – مصر –فية الوثائق الوق

 ٧١٥ .............................................................................  دراسات– سيناء – مصر –الوثائق الوقفية 

 ٧١٥ ....................................................................  دراسات–العصر العثماني  – مصر –الوثائق الوقفية 

 ٧١٥ .....................................................................  دراسات–عصر المماليك  – مصر –الوثائق الوقفية 

 ٧١٥ .........................................................  دراسات–صر العثماني  الع–القاهرة  – مصر –الوثائق الوقفية 

 ٧١٦ ..........................................................  دراسات–عصر المماليك  –القاهرة  – مصر –الوثائق الوقفية 

 ٧١٦ ...........................................................................  دراسات– تطوان – المغرب –الوثائق الوقفية 

 ٧١٦ .....................................................................................  دراسات– المغرب –الوثائق الوقفية 

 ٧١٧ ............................................................................  دراسات– طنجة – المغرب –الوثائق الوقفية 

 ٧١٧ ......................................................................  دراسات– واحة قابس – المغرب –الوثائق الوقفية 

 ٧١٧ .....................................................................  دراسات– العصر العثماني –مكة  –الوثائق الوقفية 

 ٧١٧ .....................................................................................  الهند–الوثنيون واألوقاف اإلسالمية 
، غصـب الوقـف، الهنـدوس       االستعمار واألوقاف اإلسالمية، خراب الوقف، السيخ واألوقاف اإلسـالمية         أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول - اإلسالمية، الوقف واألوقاف
 .    تأثيرات الوقفأنظرآثار     -الوقف 
 . وسط آسيا–    الوقف أنظرآسيا الوسطى      -الوقف 
 ٧١٧ ........................................................................................................  اتفاقيات–الوقف 

 .عقود الوقف، المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقفية، النهوض بالوقف أنظر أيضاً
 ٧١٧ ..........................................................................................................  إثيوبيا–الوقف 
 .الوقف    إجارة أنظرإجارة     -الوقف 
 ٧١٧ ...................................................................................................  أحاديث نبوية–الوقف 

 . تفسير-القرآن  -الوقف ، شرعية الوقف، أوقاف النبي  أنظر أيضاً
 .     أحكام الوقفأنظرأحكام      -الوقف 
 .    األحكام القضائية في الوقفأنظر    أحكام قضائية -الوقف 
 .    إدارة الوقفأنظرإدارة وتنظيم     -الوقف 
 ٧٣٣ ..........................................................................................................  األردن–الوقف 
 .    أركان الوقفأنظرأركان     -الوقف 
 .    االستبدال في الوقفأنظراستبدال      -الوقف 
 .     استثمار الوقفأنظراستثمار      -الوقف 
 .    االستحقاق في الوقفأنظر استحقاق     -الوقف 
 .رسائل جامعية -    الوقف أنظر أطروحات     -الوقف 
 .    غصب الوقفأنظراغتصاب     -الوقف 
 .ف الوقف    أهداأنظرأغراض وأهداف     -الوقف 
 ٧٣٤ ..........................................................................................................  أفريقيا–الوقف 

 ٧٣٤ .................................................................................................  أفريقيا الشمالية–الوقف 

 ٧٣٤ ....................................................................................... تاريخ – أفريقيا الشمالية –الوقف 

 ٧٣٤ ....................................................................................... ندوات – أفريقيا الشمالية –الوقف 

 ٧٣٤ ........................................................................................ ندوات – الغربية أفريقيا –الوقف 

 ٧٣٤ ....................................................................................... ندوات – الوسطى أفريقيا –الوقف 

 ٧٣٤ .............................................................................................  هرات-أفغانستان  –لوقف ا
 .    اقتصاديات الوقفأنظراقتصاديات      -الوقف 
 .   اإلقرار بالوقفأنظرإقرار      -الوقف 

 هرات-أفغانستان  –الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٠٤
 

 

 .    أنواع الوقفأنظرأقسام     -الوقف 
 .    إلغاء الوقفأنظرإلغاء     -الوقف 
 ٧٣٥ .......................................................................................................... ألمانيا –الوقف 

 ٧٣٥ ........................................................................................  اإلمارات العربية المتحدة–الوقف 

 ٧٣٥ ...............................................................................  تاريخ– اإلمارات العربية المتحدة –الوقف 

 ٧٣٥ ......................................................................  رسائل جامعية– اإلمارات العربية المتحدة –الوقف 

 ٧٣٥ ......................................................................................... اإلمبراطورية الرومانية –الوقف 

 ٧٣٥ ...............................................................................................  تاريخ– األندلس –الوقف 
 .    إنشاء الوقفأنظرإنشاء      -الوقف 
 .    إلغاء الوقفأنظرإنهاء     -الوقف 
 .    أنواع الوقفأنظرأنواع      -الوقف 
 .    أهداف الوقفأنظرأهداف     -الوقف 
 .     إيرادات الوقفأنظر إيرادات     -الوقف 
 ٧٣٥ ...........................................................................................................  إيران–الوقف 

 ٧٣٦ ............................................................................................. إحصائيات – إيران –الوقف 

 ٧٣٦ ................................................................................................ أردكان – إيران –الوقف 

 ٧٣٦ ...............................................................................................  أصفهان– إيران –الوقف 

 ٧٣٦ .................................................................................. إحصائيات –  أصفهان– إيران –الوقف 

 ٧٣٦ ...................................................................................... تاريخ –  أصفهان– إيران –الوقف 

 ٧٣٦ .................................................................................................. تاريخ –  إيران–الوقف 

 ٧٣٧ ................................................................................ رسائل جامعية – تاريخ –  إيران–الوقف 

 ٧٣٧ ..............................................................................  العصر اإليلخاني– تاريخ –  إيران–الوقف 

 ٧٣٧ ................................................................................  العصر الزندي– تاريخ –  إيران–الوقف 

 ٧٣٧ ...............................................................................  العصر الصفوي– تاريخ –  إيران–الوقف 

 ٧٣٧ ..................................................................................... هـ١٢ ق– تاريخ –  إيران–الوقف 

 ٧٣٧ .................................................................................................. تبريز – إيران –الوقف 

 ٧٣٧ ................................................................................................  جرجان– إيران –الوقف 

 ٧٣٧ ...............................................................................................  خراسان– إيران –الوقف 

 ٧٣٨ ...................................................................  العصر الصفوي– تاريخ –  خراسان– إيران –الوقف 

 ٧٣٨ ......................................................................................... رسائل جامعية – إيران –الوقف 

 ٧٣٨ ................................................................................................. قزوين – إيران –الوقف 

 ٧٣٨ .................................................................................................... يزد – إيران –الوقف 

 ٧٣٨ ........................................................................................................  باكستان–الوقف 

 ٧٣٨ ...................................................................................................  ببليوجرافيات–الوقف 
 . كشافات-، الوقف فهارس -الوقف  أنظر أيضاً

 ٧٣٩ ....................................................................................... ١٧ق – تاريخ – بخارى –الوقف 

 ٧٣٩ ...............................................................................................  تاريخ-بريطانيا  –الوقف 

 ٧٣٩ ......................................................................................................  بالد الشام–الوقف 

 ٧٣٩ ..........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – بالد الشام –الوقف 

 ٧٣٩ ..................................................................................... ١٩-١٥ ق– تاريخ – بلخ –الوقف 

  ألمانيا- الوقف 



 ١٠٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٧٣٩ ........................................................................................... ١٧ق – تاريخ – بلخ –الوقف 

 ٧٣٩ ........................................................................................... رسائل جامعية – بلخ –الوقف 

 ٧٣٩ ..........................................................................................................  بلغاريا–الوقف 

 ٧٣٩ .................................................................................................  تاريخ– بلغاريا –الوقف 

 ٧٣٩ .................................................................................................  تاريخ– البلقان –الوقف 
 .    عمارة الوقفأنظربناء     -الوقف 
 .    البناء في الوقفأنظرالبناء في     ، الوقف
 ٧٤٠ ...................................................................................................... بنجالديش –الوقف 

 ٧٤٠ ..............................................................................................  البوسنة والهرسك–الوقف 

 ٧٤٠ ......................................................... العصر العثماني – تاريخ –بوجتل  – البوسنة والهرسك –الوقف 

 ٧٤٠ .....................................................................................ندوات  –  البوسنة والهرسك–الوقف 
 .     بيع الوقفأنظربيع      -الوقف 
 .    تأثيرات الوقفأنظرتأثيرات     -الوقف 
 ٧٤٠ ...........................................................................................................  تاريخ–الوقف 

 .الوقف والحضارة اإلسالميةاالستعمار واألوقاف اإلسالمية، سجالت الوقف، الوثائق الوقفية،  أنظر أيضاً
 ٧٤٦ .........................................................................................  رسائل جامعية– تاريخ –الوقف 

 ٧٤٦ .......................................................................  رسائل جامعية–موي  العصر األ– تاريخ –الوقف 

 ٧٤٦ .........................................................................................  العصر األيوبي– تاريخ –الوقف 

 ٧٤٧ .................................................................................... صر صدر اإلسالم ع– تاريخ –الوقف 
، أوقاف خالد بن الوليد، أوقـاف الخلفـاء         الحسين بن علي   أوقافأوقاف أبي طلحة، أوقاف تميم الداري،        أنظر أيضاً

، أوقاف عمر بن الخطاب   ،  قاف علي بن أبي طالب     أو ،أوقاف عثمان بن عفان   الراشدون، أوقاف الصحابة،    
 .أوقاف النبي 

 ٧٤٨ ..................................................................  رسائل جامعية–صدر اإلسالم  عصر – تاريخ –الوقف 

 ٧٤٨ ........................................................................................  العصر العباسي– تاريخ –الوقف 

 ٧٤٨ ................................................................  رسائل جامعية–العباسي األول  العصر – تاريخ –الوقف 
 .    استثمار الوقفأنظرتثمير     -الوقف 
 .     التخطيط االستراتيجي للوقفأنظرتخطيط     -الوقف 
 ٧٤٨ ...........................................................................................................  تراجم–الوقف 

 .الواقفات ؛ الواقفون  أنظر أيضاً
 ٧٤٨ ................................................................................................  الكويت–  تراجم–الوقف 

 ٧٤٨ ...........................................................................................................  تركيا–الوقف 

 ٧٥١ ...............................................................................  رسائل جامعية– إسبارتا – تركيا –الوقف 

 ٧٥١ ......................................................................................  تاريخ– إستانبول – تركيا –الوقف 

 ٧٥١ ............................................................................. ١٧ق – تاريخ – إستانبول – تركيا –الوقف 

 ٧٥١ .....................................................................................  تاريخ– أق سراي – تركيا –الوقف 

 ٧٥١ ......................................................................................  تاريخ– األناضول – تركيا –الوقف 

 ٧٥٢ ................................................................................ ١٩ ق– تاريخ – أنطاليا – تركيا –الوقف 

 ٧٥٢ ..........................................................................................  تاريخ– أنقرة – تركيا –الوقف 

 ٧٥٢ ......................................................................................  تاريخ– أوسكدار – تركيا –الوقف 

 ٧٥٢ .......................................................................... ١٦ق – تاريخ – إيالة قرمان – تركيا –الوقف 

١٦ق –اريخ  ت– إيالة قرمان – تركيا –الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٠٦
 

 

 ٧٥٢ ....................................................................  العصر العثماني– تاريخ – بورصة – تركيا –الوقف 

 ٧٥٢ ..................................................................................................  تاريخ– تركيا –الوقف 

 ٧٥٤ ................................................................................  رسائل جامعية– تاريخ – تركيا –الوقف 

 ٧٥٤ ......................................................................... الفاتح  السلطان محمد– تاريخ – تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ ............................................................................... صر السالجقة ع– تاريخ – تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ ..................................................................................................  توسيا– تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ ....................................................  رسائل جامعية–لعصر العثماني ا –تاريخ  – توقات – تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ ................................................................................................  جنكاري– تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ .................................................................................................. جنكلة – تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ .....................................................................  العصر العثماني– تاريخ – جوروم – تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ ............................................................................... ١٦ق – تاريخ – خربوط – تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ ............................................................................... ١٩ ق– تاريخ – خربوط – تركيا –الوقف 

 ٧٥٥ .........................................................................................  دوائر المعارف– تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ..........................................................................................  رسائل جامعية– تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ...........................................................  رسائل جامعية– ١٦ق –تاريخ  – سيليسترا – تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ................................................................................................ سيواس – تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ .......................................................................................  تاريخ– سيواس – تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ..............................................................................  رسائل جامعية– سيواس – تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ...................................................................  العصر العثماني– تاريخ – طرابزون – تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ................................................................................................  فهارس– تركيا –الوقف 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٧٥٦ .............................................................................................. قسطموني – تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ...................................................................  رسائل جامعية– تاريخ – قسطموني – تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ................................................................................................... قونيا – تركيا –الوقف 

 ٧٥٦ ................................................................................................  قيصري– تركيا –الوقف 

 ٧٥٧ ..............................................................................  رسائل جامعية– قيصري – تركيا –الوقف 

 ٧٥٧ .................................................................................................سا ي مان– تركيا –الوقف 

 ٧٥٧ ..........................................................................................  مشاكل وحلول– تركيا –الوقف 

 ٧٥٧ ...................................................................................................  منمن– تركيا –الوقف 

 ٧٥٧ ..................................................................................................  ندوات– تركيا –الوقف 

 ٧٥٨ ..................................................................................................  نكسار– تركيا –الوقف 

 ٧٥٨ .........................................................................................  ندوات– هتاي – تركيا –الوقف 

 ٧٥٨ ...............................................................................................  يني قبي– تركيا –الوقف 
 .    عمارة الوقفأنظرترميم      -الوقف 
 .     تسجيل الوقفأنظرتسجيل      -الوقف 
 .   قوانين و تشريعات الوقفأنظرتشريعات وقوانين    -الوقف 
 .     التصرف في الوقفأنظرالتصرف في      ، الوقف

 .    تصرفات ناظر الوقفأنظرتصرفات الناظر      -الوقف 
 .    إلغاء الوقفأنظرتصفية      -الوقف 
 .     تمويل الوقفأنظرتمويل     -الوقف 

  العصر العثماني– تاريخ – بورصة – تركيا – الوقف 



 ١٠٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 .    إدارة الوقفنظرأتنظيم وإدارة      -الوقف 
 .     تنمية الوقفأنظرتنمية      -الوقف 
 .     توثيق الوقفأنظرتوثيق      -الوقف 

 .    استثمار الوقفأنظرالوقف ، توظيف أموال     
 ٧٥٨ ..........................................................................................................  تونس–الوقف 

 ٧٥٩ .............................................................................  تاريخ– بطحاء الحلفاوين – تونس –الوقف 

 ٧٥٩ .................................................................................................  تاريخ– تونس –الوقف 

 ٧٥٩ ................................................................................... ٢٠-١٧ق – تاريخ – تونس –الوقف 

 ٧٥٩ ........................................................................................ ١٩ ق– تاريخ – تونس –الوقف 

 ٧٥٩ .......................................................................................  تاريخ– سوسه –نس  تو–الوقف 

 ٧٥٩ .....................................................................................  تاريخ– القيروان – تونس –الوقف 

 ٧٦٠ ............................................................................ ١٩ ق– تاريخ –ن  القيروا– تونس –الوقف 

 ٧٦٠ .........................................................................................................  الجزائر–الوقف 

 ٧٦٠ ................................................................................................  تاريخ– الجزائر –الوقف 

 ٧٦٠ ...........................................................................  االحتالل الفرنسي– تاريخ – الجزائر –الوقف 
 .ميةاالستعمار واألوقاف اإلسال  أنظر أيضاً

 ٧٦٠ .............................................................................. رسائل جامعية – تاريخ – الجزائر –الوقف 

 ٧٦٠ .............................................................................  العصر العثماني– تاريخ – الجزائر –الوقف 

 ٧٦١ .............................................................................................. فهارس – الجزائر –ف الوق
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٧٦١ ........................................................................... ١٩ ق– تاريخ – قسنطينة – الجزائر –الوقف 

 ٧٦١ ............................................................................................ تاريخ – جنوب آسيا –الوقف 

 ٧٦١ ...........................................................................................  ندوات– جنوب آسيا –الوقف 
 .     اقتصاديات الوقفأنظرالجوانب االقتصادية      -الوقف 
 ٧٦١ .........................................................................................................  جيبوتي–الوقف 

 ٧٦١ .............................................................................. اليك عصر المم– تاريخ – الحجاز –الوقف 

 ٧٦١ ............................................................  رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ – الحجاز –الوقف 
 .     الحجج الوقفيةأنظرالحجج الشرعية      -الوقف 
 .     رعاية الوقفأنظرحماية      -الوقف 
 .     قبض الوقفأنظرحيازة      -الوقف 
 .     الحيل الشرعية في الوقفأنظرالحيل الشرعية      -الوقف 
 .     خراب الوقفأنظرخراب      -الوقف 
 ٧٦١ .................................................................................................. الخطب الدينية –الوقف 

 .يالوقفاإلعالم  أنظر أيضاً
 ٧٦٢ ................................................................................................ دراسات الجدوى –الوقف 

 .والبحث العلمي، الوقف معاهد البحوث -ية، الوقف ، اقتصاديات الوقف، المشروعات الوقفالوقفاستثمار  أنظر أيضاً
 .مباحث عامة -     الوقف أنظردراسات عامة      -الوقف 
 ٧٦٢ ................................................................................................. دراسات مقارنة –الوقف 

 ٧٦٢ ............................................................................... امعية رسائل ج– دراسات مقارنة –الوقف 
 .    دعاوى الوقفأنظردعاوى     -الوقف 
 .    دعوى الوقفأنظردعوى      -الوقف 

 رسائل جامعية– دراسات مقارنة –الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٠٨
 

 

 ٧٦٢ .....................................................................................................  دفع مطاعن–الوقف 
 - الوقف   تفسير، -القرآن   - نبوية، الوقف    أحاديث -شرعية الوقف، الوقف    إلغاء الوقف، جواز الوقف،      أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول
 ٧٦٢ ..................................................................................................  دوائر المعارف–الوقف 

 .مصادر المعلومات -الوقف  أنظر أيضاً
 ٧٦٣ ............................................................................................. دول الخليج العربية –الوقف 
 .أفريقيا الشمالية -    الوقف أنظردول شمال أفريقيا      -الوقف 
 ٧٦٣ ................................................................................................... لدول الغربيةا –الوقف 

 .األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية أنظر أيضاً
 ٧٦٣ .................................................................................................  الدولة العثمانية–الوقف 

 ٧٦٥ ...............................................................................  رسائل جامعية– الدولة العثمانية –الوقف 

 ٧٦٥ ......................................................................................  فهارس– الدولة العثمانية –الوقف 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 .     ديون الوقفأنظرديون      -الوقف 
 .     الرجوع في الوقفأنظرالرجوع فيه      -الوقف 
 ٧٦٥ ..................................................................................................  رسائل جامعية–الوقف 

 .مصادر المعلومات -الوقف  أنظر أيضاً
 .    رعاية الوقفأنظررعاية      -الوقف 

 .    رهن الوقفأنظرالوقف ، رهن    
 .    إيرادات الوقفأنظرالوقف ، ريع     
 .    زكاة الوقفأنظرالوقف ، زكاة    

 .     سجالت الوقفرأنظسجالت      -الوقف 
 .    غصب الوقفأنظرسرقات       -الوقف 
 ٧٦٦ ........................................................................................................  سريالنكا–الوقف 

 ٧٦٦ .......................................................................................................  السعودية–الوقف 

 ٧٦٦ ............................................................................................  اإلحساء– السعودية –الوقف 

 ٧٦٦ .............................................................................................. تاريخ – السعودية –الوقف 

 ٧٦٦ .....................................................  عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود– تاريخ – السعودية –الوقف 

 ٧٦٦ ...................................................................................  تاريخ– الطائف – السعودية –الوقف 

 ٧٦٦ ...................................................................................  تاريخ– القطيف – السعودية –الوقف 

 ٧٦٦ ........................................................................  تاريخ–الرامس  – القطيف – السعودية –الوقف 

 ٧٦٦ ........................................................................... تاريخ – المدينة المنورة – السعودية –الوقف 

 ٧٦٧ ............................................................................................مؤتمرات – السعودية –الوقف 

 ٧٦٧ .............................................................................................. ندوات – السعودية –الوقف 
 . ُعمان-    الوقف أنظرسلطنة عمان       -الوقف 
 ٧٦٧ ......................................................................................................... سمرقند –الوقف 

 ٧٦٧ ........................................................................................................  السودان–الوقف 

 ٧٦٧ ..........................................................................................................  سوريا–الوقف 

 ٧٦٧ .................................................................................................  تاريخ– سوريا –الوقف 

 ٧٦٨ ..............................................................................  العصر العثماني– تاريخ – سوريا –الوقف 

 ٧٦٨ .....................................................................الحسني الدين  محمد تاج – تاريخ – سوريا –الوقف 

 ٧٦٨ .........................................................................................  تاريخ– حلب – سوريا –الوقف 

  دفع مطاعن– الوقف 



 ١٠٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٧٦٨ ......................................................................  العصر العثماني– تاريخ – حلب – سوريا –الوقف 

 ٧٦٨ .......................................................................................  تاريخ– دمشق – سوريا –الوقف 

 ٧٦٨ .................................................  رسائل جامعية– االنتداب الفرنسي – تاريخ – دمشق – سوريا –الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٧٦٩ ....................................................................  العصر العثماني– تاريخ – دمشق – سوريا –الوقف 

 ٧٦٩ ..................................................  رسائل جامعية– العصر العثماني – تاريخ – دمشق – سوريا –الوقف 

 ٧٦٩ ..................................................................... المماليك عصر – تاريخ – دمشق – سوريا –الوقف 

 ٧٦٩ .............................................................................. ١٨ق – تاريخ – دمشق – سوريا –الوقف 
 .مواقع اإلنترنت -مصادر المعلومات  -   الوقف أنظرشبكة اإلنترنت    -الوقف 
 ٧٦٩ .................................................................................. تاريخ –شبه الجزيرة العربية  –الوقف 

 .    شرعية الوقفأنظرالوقف ، شرعية    
 .     شروط الوقفأنظرشروط      -الوقف 
 ٧٦٩ ........................................................................................................... الشعر –الوقف 

 .يالوقفاإلعالم  أنظر أيضاً
 .أفريقيا الشمالية -     الوقف أنظرشمال أفريقيا      -الوقف 
 .   الشهادة على الوقفأنظرالشهادة على      ، الوقف
 .مواقع اإلنترنت -مصادر المعلومات  -   الوقف أنظرصفحات اإلنترنت    -الوقف 
 ٧٦٩ ........................................................................................................ ل الصوما–الوقف 
 .    عمارة الوقفأنظرصيانة      -الوقف 
 .     صيغة الوقفأنظرصيغ       -الوقف 
 ٧٧٠ ..................................................................................  سين كيانك الجنوبية–الصين  –الوقف 
 .    ضرائب الوقفأنظر ضرائب     –الوقف 
 ٧٧٠ .................................................................................................  العالم اإلسالمي–الوقف 

 .تاريخ، الوقف والحضارة اإلسالمية -الوقف ، العالم اإلسالمي -المية، األوقاف االستعمار واألوقاف اإلس أنظر أيضاً
 ٧٧٠ ........................................................................................ تاريخ – العالم اإلسالمي –الوقف 

 ٧٧١ ...............................................................................  دوائر المعارف– العالم اإلسالمي –الوقف 

 ٧٧١ ........................................................................................  ندوات– العالم اإلسالمي –الوقف 

 ٧٧٢ ..........................................................................................................  العراق–الوقف 

 ٧٧٢ ......................................................................................  تاريخ– البصرة – العراق –الوقف 

 ٧٧٢ ...............................................................  العصر العباسي الثالث– تاريخ – بغداد – العراق –الوقف 

 ٧٧٢ .................................................................................................  تاريخ– العراق –الوقف 

 ٧٧٢ ......................................................................................  تاريخ– سامراء – العراق –الوقف 
 .     عقود الوقفأنظرعقود      -الوقف 
 .    عمارة الوقفأنظرعمارة      -الوقف 
 ٧٧٣ ...........................................................................................................  عمان–الوقف 

 ٧٧٣ .................................................................................................. تاريخ –  عمان–الوقف 
 .     غصب الوقفأنظرالوقف ، غصب     

 .    إيرادات الوقفأنظرالوقف ، غلة     
 .   فتاوى الوقفأنظرفتاوى شرعية    -الوقف 
 ٧٧٣ .......................................................................................................... فرنسا –الوقف 

 ٧٧٣ ........................................................................................................  فلسطين–الوقف 

 ٧٧٣ ............................................................................................... اريخت –  فلسطين–الوقف 

تاريخ –  فلسطين–الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١١٠
 

 

 ٧٧٣ .........................................................................  االحتالل اإلسرائيلي– تاريخ – فلسطين –الوقف 
 .وقاف اإلسالميةاالستعمار واأل  أنظر أيضاً

 ٧٧٣ ..........................................................................  االنتداب البريطاني– تاريخ – فلسطين –الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٧٧٣ ............................................................................  العصر العثماني– تاريخ – فلسطين –الوقف 

 ٧٧٤ ............................................................................. ١٦ ق–تاريخ  – الرملة – فلسطين –الوقف 

 ٧٧٤ ...............................................................................................  القدس– فلسطين –الوقف 

 ٧٧٤ .....................................................................................  تاريخ– القدس – فلسطين –الوقف 

 ٧٧٤ ................................................................ االنتداب البريطاني – تاريخ – القدس – فلسطين –الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٧٧٤ .................................................................. العصر العثماني – تاريخ – القدس – فلسطين –الوقف 

 ٧٧٥ ...........................................................  االحتالل اإلسرائيلي– تاريخ – قطاع غزة – فلسطين –الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٧٧٥ .........................................................................................................  فهارس–الوقف 
 . كشافات-قف ببليوجرافيات، الو -الوقف  أنظر أيضاً

 ٧٧٥ .......................................................................................................... قبرص –الوقف 

 ٧٧٥ .............................................................................. العصر العثماني – تاريخ – قبرص –الوقف 

 ٧٧٥ ................................................................................................  ندوات– قبرص –الوقف 
 .    قبول الوقفأنظرقبول      -الوقف 
 ٧٧٥ ................................................................................................  تفسير– القرآن –الوقف 

 .أحاديث نبوية - الوقف شرعية الوقف، أنظر أيضاً
 ٧٧٧ ...................................................................................................... قرقيزستان –الوقف 
 .     قسمة الوقفأنظرقسمة      -الوقف 
 .     قضاء الوقفأنظر    قضاء  -الوقف 
 .     دعاوى الوقفأنظرقضايا       -الوقف 
 ٧٧٧ ...................................................................................................  تاريخ–قطر  –الوقف 
 .   قوانين وتشريعات الوقفأنظرقوانين وتشريعات    -الوقف 
 ٧٧٨ ......................................................................................................... لقوقازا –الوقف 

 ٧٧٨ .........................................................................................................  كشافات–الوقف 
 . فهارس-ببليوجرافيات، الوقف  -لوقف ا أنظر أيضاً

 ٧٧٨ .........................................................................................................  الكويت–الوقف 

 ٧٧٩ ................................................................................................  تاريخ– الكويت –الوقف 

 ٧٧٩ ...............................................................................رسائل جامعية – تاريخ – الكويت –الوقف 

 ٧٧٩ ...........................................................................................................  لبنان–الوقف 

 ٧٨٠ .....................................................................  العصر العثماني– تاريخ – بيروت – لبنان –الوقف 

 ٧٨٠ ..................................................................................................  تاريخ– لبنان –الوقف 

 ٧٨٠ ............................................................................... العصر العثماني – تاريخ –لبنان  –الوقف 

 ٧٨٠ ................................................................................................... تاريخ – ليبيا –الوقف 

 ٧٨٠ ..........................................................................................................  ماليزيا–الوقف 

 ٧٨٠ ....................................................................................................  مباحث عامة–الوقف 
 .    محاسبة الوقفأنظرمحاسبة      -الوقف 

  االحتالل اإلسرائيلي– تاريخ – فلسطين –الوقف  



 ١١١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٧٨٣ .................................................................  عصر صدر اإلسالم– تاريخ – المدينة المنورة –الوقف 
 .    المشروعات الوقفيةأنظر مشاريع     -الوقف 
 ٧٨٣ ..................................................................................................  مشاكل وحلول–الوقف 

االستعمار واألوقاف اإلسالمية، إلغاء الوقف، إلغاء الوقف األهلـي، البنـاء فـي الوقـف،               إدارة الوقف،    أنظر أيضاً
السـيخ  ، رعايـة الوقـف،      خراب الوقف تمويل الوقف،   التخطيط االستراتيجي للوقف،    التجارب الوقفية،   

المؤسسات الوقفية، النهوض    الوقف، المشروعات الوقفية،     غصبواألوقاف اإلسالمية، الصناديق الوقفية،     
 - دفع مطـاعن، الوقـف       - الهندوس واألوقاف اإلسالمية، الوثنيون واألوقاف اإلسالمية، الوقف         بالوقف،

ل، الوقف واألحوال السياسية، الوقف والدولـة،       معاهد البحوث، وقف الجماعة، وقف الدولة، الوقف المعط       
 .الوقف والعمل األهلي

 .     المشروعات الوقفيةأنظرمشروعات       -الوقف 
 ٧٨٤ ..............................................................................................  مصادر المعلومات–الوقف 

 -دراسات الجدوى، الوقف     -الخطب الدينية، الوقف     -ببليوجرافيات، الوقف    -مات الوقف، الوقف    نظم معلو  أنظر أيضاً
 - فهـارس، الوقـف      -رسائل جامعيـة، الوقـف       -دوائر المعارف، الوقف     -دراسات مقارنة، الوقف    

هـد  معا -معالجة البيانات الكترونيا، الوقـف       - معاجم، الوقف    - مصطلحات، الوقف    -كشافات، الوقف   
 .والبحث العلمي، الوقف  ندوات-مؤتمرات، الوقف  -البحوث، الوقف 

 ٧٨٤ ............................................................................  مواقع اإلنترنت– مصادر المعلومات –الوقف 
 .     مصارف الوقفأنظرمصارف      -الوقف 
 ٧٨٤ ...........................................................................................................  مصر–الوقف 

 ٧٨٥ ..............................................................................................  إحصائيات– مصر –الوقف 

 ٧٨٥ ..................................................................................................  تاريخ– مصر –الوقف 

 ٧٨٦ ............................................................................. جمال عبد الناصر – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٦ ................................................................................. حسني مبارك – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٦ ............................................................................ إسماعيلالخديوي  – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٧ ............................................................................... توفيقالخديوي  – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٧ ............................................................................  عباس حلمي األول– تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٧ ........................................................................... عباس حلمي الثاني – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٧ ................................................................................  العصر األيوبي– تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٧ ...............................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٧ ............................................................. رسائل جامعية – العصر العثماني – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٧ ............................................................................... الفاطمي العصر – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٧ ................................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٨ .............................................................. رسائل جامعية – عصر المماليك – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٨ ...................................................................................  عصر الوالة– تاريخ – مصر –ف الوق

 ٧٨٨ ......................................................................................... ١٩ق – تاريخ – مصر –الوقف 

 ٧٨٨ ....................................................................................  محمد علي–يخ  تار– مصر –الوقف 

 ٧٨٩ ................................................................................ ١٨ق – تاريخ – دمياط – مصر –الوقف 

 ٧٨٩ ................................................................................................ دوريات – مصر –الوقف 

 ٧٨٩ ......................................................................................... رسائل جامعية – مصر –الوقف 

 ٧٨٩ .................................................... رسائل جامعية –ني  العصر العثما– تاريخ – الفيوم – مصر –الوقف 

 ٧٨٩ .....................................................  رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ – الفيوم – مصر –الوقف 

 ٧٨٩ .................................................................... العصر العثماني – تاريخ – القاهرة – مصر –الوقف 

العصر العثماني – تاريخ – القاهرة – مصر –الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١١٢
 

 

 ٧٨٩ .............................................................................. ١٨ق – تاريخ – القاهرة – مصر –الوقف 

 ٧٨٩ ......................................................................................... مشاكل وحلول – مصر –الوقف 
 .مصر القديمة -     الوقف أنظرمصر الفرعونية      -الوقف 
 ٧٨٩ ................................................................................................... القديمة مصر –الوقف 

 ٧٨٩ ......................................................................................................  مصطلحات–الوقف 
 . معاجم-مصادر المعلومات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٧٩٣ .................................................................................... رسائل جامعية – مصطلحات –الوقف 

 ٧٩٣ .......................................................................................................... معاجم –الوقف 
 . مصطلحات-مصادر المعلومات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٧٩٣ .......................................................................................  معالجة البيانات إلكترونياً–الوقف 
 .مصادر المعلومات -نظم معلومات الوقف، الوقف  أنظر أيضاً

 ٧٩٣ ..................................................................................................  معاهد البحوث–الوقف 
، المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقفية، النهوض      )مشروع(عهد بحوث األوقاف التركية     ة الوقف، م  رعاي أنظر أيضاً

 .والبحث العلمي، الوقف مصادر المعلومات -مشاكل وحلول، الوقف  -بالوقف، الوقف 
 ٧٩٣ .......................................................................................... تركيا – معاهد البحوث –الوقف 
 .     المغارسة في الوقفأنظرالمغارسة في      ، الوقف
 ٧٩٤ .........................................................................................................  المغرب–الوقف 

 ٧٩٤ ........................................................................................ تاريخ – باجة – المغرب –الوقف 

 ٧٩٤ ................................................................................................  تاريخ– المغرب –الوقف 

 ٧٩٥ ...................................................................................  بنو مرين– تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٥ ............................................................................... الحسن الثاني – تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٥ ...........................................................................  الشرفاء العلويون– تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٥ .............................................................................. محمد الخامس – تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٥ ............................................................................  المولى إسماعيل– تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٦ ........................................................................  المولى الحسن األول– تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٦ ......................................................................... المولى عبد الرحمن – تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٦ ..........................................................................  المولى عبد العزيز– تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٦ ...................................................................  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٧ ...................................................................... المولى محمد المعتصم – تاريخ – المغرب –الوقف 

 ٧٩٧ ...................................................................................... تاريخ – تطوان – المغرب –الوقف 

 ٧٩٧ ................................................................  المولى عبد الحفيظ– تاريخ – تطوان – المغرب –الوقف 

 ٧٩٧ ................................................................ المولى عبد العزيز – تاريخ – تطوان – المغرب –الوقف 

 ٧٩٧ ..........................................................  المولى محمد السجلماسي– تاريخ – تيوت – المغرب –ف الوق

 ٧٩٧ ........................................................................ ٢٠-١٩ق – تاريخ – الرباط – المغرب –الوقف 

 ٧٩٧ ....................................................................................  تاريخ–  شفشاون– المغرب –الوقف 

 ٧٩٧ .......................................................................................  تاريخ– طنجة – المغرب –الوقف 

 ٧٩٧ ...............................................................مولى الحسن األول  ال– تاريخ – طنجة – المغرب –الوقف 

 ٧٩٨ ................................................................. المولى عبد العزيز – تاريخ – طنجة – المغرب –الوقف 

 ٧٩٩ ..................................................................... المولى سليمان – تاريخ – فاس – المغرب –الوقف 

 ٧٩٩ .....................................................................................  تاريخ– مكناس – المغرب –الوقف 

 ١٨ ق– تاريخ – القاهرة – مصر –الوقف  



 ١١٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٧٩٩ .................................................................. المولى إسماعيل – تاريخ – مكناس – المغرب –الوقف 

 ٧٩٩ ...............................................................................................  ندوات– المغرب –الوقف 
 .    منازعات الوقفأنظرمنازعات      -الوقف 
 .     المؤسسات الوقفيةأنظرمنظمات وهيئات       -الوقف 
 .    إيرادات الوقفأنظرموارد      -الوقف 
 .مواقع اإلنترنت -مصادر المعلومات  -    الوقف أنظرمواقع اإلنترنت    -الوقف 
 ٧٩٩ .......................................................................................................  مؤتمرات–الوقف 

 .ندوات - الوقف مصادر المعلومات، -الوقف  أنظر أيضاً
 ٨٠٠ .......................................................................................................  موريتانيا–الوقف 
 .    المؤسسات الوقفيةأنظرمؤسسات      -الوقف 
 .    المؤسسات الوقفية األهليةأنظرمؤسسات أهلية      -الوقف 
 .     موظفو الوقفأنظرالموظفون       -الوقف 
 ٨٠٠ .................................................................................................... تاريخ –نجد  –الوقف 

 ٨٠٠ ..........................................................................................................  ندوات–الوقف 

 .مؤتمرات - الوقف مصادر المعلومات، -الوقف  أنظر أيضاً
 .    النظارة على الوقفأنظرالنظارة على      ، الوقف

 .    النظام المالي للوقفأنظر النظام المالي     -الوقف 
 ٨٠١ ............................................................................................................  نيبال–الوقف 

 ٨٠١ ...........................................................................................................  الهند–الوقف 

 ٨٠١ ............................................................................................. يش أترابراد– الهند –الوقف 

 ٨٠١ ...........................................................................  مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –الوقف 

 ٨٠٢ .......................................................................... اكل وحلول مش– أندرابراديش – الهند –الوقف 

 ٨٠٢ ................................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف 

 ٨٠٣ ......................................................................................  تقارير–البنجاب  – الهند –الوقف 

 ٨٠٣ ...............................................................................  مشاكل وحلول–البنجاب  – الهند –الوقف 

 ٨٠٣ ..........................................................................................  البنغال الغربية– الهند –الوقف 

 ٨٠٣ ........................................................................  مشاكل وحلول– البنغال الغربية – الهند –الوقف 

 ٨٠٤ ..................................................................................................  تاريخ– الهند –الوقف 

 ٨٠٤ ............................................................................  االحتالل البريطاني–تاريخ  – الهند –الوقف 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً

 ٨٠٤ ..................................................................................  عصر المغول– تاريخ – الهند –الوقف 

 ٨٠٤ ......................................................................................... ١٩ ق–تاريخ  – الهند –الوقف 

 ٨٠٤ ............................................................................  مشاكل وحلول–و  تاميل ناد– الهند –الوقف 

 ٨٠٤ ..................................................................................................  تقارير– الهند –الوقف 

 ٨٠٥ ............................................................................... حلول مشاكل و– ججرات – الهند –الوقف 

 ٨٠٥ ...................................................................................  مشاكل وحلول– جوا – الهند –الوقف 

 ٨٠٥ .........................................................................................  تقارير– دلهي – الهند –الوقف 

 ٨٠٥ .................................................................................  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –الوقف 

 ٨٠٦ ..............................................................................................  راجستهان– الهند –الوقف 

 ٨٠٦ ................................................................................  مشاكل وحلول– كانفور – الهند –الوقف 

 مشاكل وحلول– كانفور – الهند –الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١١٤
 

 

 ٨٠٦ ................................................................................................  كرناتاكا– الهند –الوقف 

 ٨٠٦ .......................................................................................  تقارير– كرناتاكا – الهند –الوقف 

 ٨٠٦ ...............................................................................  مشاكل وحلول– كرناتاكا – الهند –الوقف 

 ٨٠٦ ..........................................................................  مشاكل وحلول– ماديابراديش – الهند –الوقف 

 ٨٠٦ ..........................................................................................  مشاكل وحلول– الهند –الوقف 

 ٨١٠ .............................................................................  مؤتمرات– مشاكل وحلول – الهند –الوقف 

 ٨١٠ ..............................................................................................  مهاراشترا– الهند –الوقف 

 ٨١٠ ............................................................................  مشاكل وحلول– مهاراشترا – الهند –الوقف 

 ٨١٠ ..................................................................................................  ندوات– الهند –الوقف 

 ٨١٠ ................................................................................  مشاكل وحلول– هريانا – الهند –الوقف 
 .     المؤسسات الوقفيةأنظرهيئات ومنظمات      -الوقف 
 .     الوثائق الوقفيةأنظروثائق      -الوقف 
 ٨١٠ ...................................................................................................... وسط آسيا –الوقف 

 ٨١١ ............................................................................................. تاريخ – وسط آسيا –الوقف 

 ٨١١ .......................................................................... العصر العثماني – تاريخ – وسط آسيا –الوقف 

 ٨١١ .............................................................................. ١٩-١٥ق – تاريخ – وسط آسيا –الوقف 

 ٨١١ ................................................................................................ة  الواليات المتحد–الوقف 
 .    الوالية على الوقفأنظرالوالية على      ، الوقف
 .    الوالية القضائية على الوقفأنظرالوالية القضائية      - الوقف
 .ية المرأة على الوقف     والأنظروالية المرأة      - الوقف
 ٨١١ ..........................................................................................................  اليابان–الوقف 

 ٨١٢ ........................................................................................................... اليمن –الوقف 

 ٨١٢ ..................................................................................................  تاريخ–  اليمن–الوقف 

 ٨١٢ ........................................................................................  تاريخ– صنعاء – اليمن –الوقف 

 ٨١٢ ......................................................................................................) فقه إباضي(الوقف 
 .)فقه إباضي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 ٨١٢ ....................................................................................................) فقه ابن عمر(الوقف 

 ٨١٢ ................................................................................................. )فقه ابن مسعود(الوقف 

 ٨١٢ ..................................................................................................... )فقه أبي بكر(الوقف 

 ٨١٢ .................................................................................................. )فقه أبي هريرة(الوقف 

 ٨١٣ ..................................................................................................... )فقه إسالمي(الوقف 
 .أحكام الوقف، فتاوى الوقف أنظر أيضاً

 ٨٢٢ ............................................................................................  تاريخ–) فقه إسالمي(الوقف 

 ٨٢٢ ...................................................................................  رسائل جامعية–) فقه إسالمي(الوقف 

 ٨٢٢ ............................................................................................  ندوات–) فقه إسالمي(الوقف 

 ٨٢٢ ................................................................................................... )فقه األوزاعي(الوقف 
 .)فقه األوزاعي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 ٨٢٢ .....................................................................................................) فقه الثوري(الوقف 

 ٨٢٢ ..................................................................................................... )فقه جعفري(الوقف 
 .)فقه جعفري(، فتاوى الوقف )فقه جعفري(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

  كرناتاكا–لهند  ا– الوقف 



 ١١٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٨٢٧ ....................................................................................  رسائل جامعية–) فقه جعفري(الوقف 

 ٨٢٧ ............................................................................................ ندوات –) فقه جعفري(الوقف 

 ٨٢٧ ....................................................................................................... )فقه حنبلي(الوقف 
 .)فقه حنبلي(، فتاوى الوقف )فقه حنبلي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 ٨٣٦ .....................................................................................  رسائل جامعية–) فقه حنبلي(الوقف 

 ٨٣٦ ....................................................................................................... )فقه حنفي(الوقف 
 .)فقه حنفي(فتاوى الوقف  ،)فقه حنفي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 ٨٤٧ .....................................................................................  رسائل جامعية–) فقه حنفي(الوقف 

 ٨٤٧ ................................................................................................) فقه زيد بن ثابت(الوقف 

 ٨٤٧ .................... ...................................................................................)فقه زيدي(الوقف 

 ٨٤٨ ...................................................................................................... )فقه شافعي(وقف ال
 .)فقه شافعي(، فتاوى الوقف )فقه شافعي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 ٨٦٠ ....................................................................................  رسائل جامعية–) فقه شافعي(الوقف 
 .)فقه جعفري(     الوقف أنظر)     فقه شيعي(الوقف 
 ٨٦٠ ..................................................................................................... )فقه ظاهري(الوقف 

 ٨٦٠ ......................................................................................................) فقه عائشة(الوقف 

 ٨٦١ ...................................................................................................... )فقه عثمان(الوقف 

 ٨٦١ ........................................................................................................ )فقه علي(الوقف 
 .)فقه علي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 ٨٦١ ........................................................................................................) فقه عمر(الوقف 

 ٨٦١ ....................................................................................................... )فقه مالكي(ف الوق
 .)فقه مالكي(، فتاوى الوقف )فقه مالكي(أحكام الوقف  أنظر أيضاً

 ٨٧٧ .....................................................................................  رسائل جامعية–) فقه مالكي(الوقف 

 ٨٧٧ ............................................................................................................... وقف اآلبار
 وقف ماء وادي أبـي فكـران      ،  ، وقف األسبلة  )تركيا(قوانين وتشريعات وقف المياه، مؤسسة وقف المياه         أنظر أيضاً

 .، وقف المنافع، وقف المياه)مكناس، المغرب(
 ٨٧٨ ......................................................................................................  مصر–وقف اآلبار 

 ٨٧٨ ........................................................................................................ مكة –وقف اآلبار 

 ٨٧٨ ........................................................................................... )أترابراديش، الهند(وقف آكره 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٨٧٨ ............................................................................................................... وقف األبكم

 .وقف األصم، وقف األعمى، الوقف على المعوقين أنظر أيضاً
 ٨٧٩ .................................................................................................. )إيران(أبواب البر وقف 

 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٨٧٩ ..................................................................................................) إستانبول(تحاد إلوقف ا

 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٨٧٩ ............................................................................................................. وقف األدوية
 الوقف على الحوامل، الوقف على المرضى، الوقف على المستشفيات، وقف المستشفيات، وقف المنافع، وقف              أنظر أيضاً

 .الوقف والصحةالمنقول، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والتنمية الصحية، 
 ٨٧٩ ........................................................................................... الدولة العثمانية –وقف األدوية 

 رسائل جامعية–) فقه جعفري(الوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١١٦
 

 

 ٨٧٩ ............................................................................................................ وقف األراضي
 .وقف األراضي الزراعية، وقف العقاراألراضي، األراضي الموقوفة، استثمار الوقف، قوانين وتشريعات وقف  أنظر أيضاً
 ٨٧٩ ................................................................................................... إيران –وقف األراضي 

 ٨٧٩ ........................................................................... ............خراسان – إيران – وقف األراضي

 ٨٨٠ ................................................................................................... تركيا –وقف األراضي 

 ٨٨٠ ............................................................................. ............ية العثمانالدولة –وقف األراضي 

 ٨٨٠ .............................................................................. ..تاريخ – بغداد – العراق –وقف األراضي 
 .   قوانين وتشريعات وقف األراضيأنظرات    قوانين وتشريع -وقف األراضي 
 ٨٨٠ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –وقف األراضي 

 ٨٨٠ ........................................................................................  كرناتاكا– الهند –وقف األراضي 

 ٨٨٠ ...................................................................................... ا مهاراشتر– الهند –وقف األراضي 

 ٨٨٠ ............................................................................................. )جعفريفقه (وقف األراضي 

 ٨٨١ .................................................................................................. وقف األراضي الزراعية
وقف  الزراعية،   األراضياستثمار الوقف، الحدائق الموقوفة، قوانين وتشريعات وقف        األراضي الموقوفة،    أنظر أيضاً

 .، الوقف والتنمية الزراعيةوقف النخيلوقف الزيتون، غذية، وقف الحدائق، األ
 ٨٨١ ...............................................................................  قزوين– إيران –وقف األراضي الزراعية 

 ٨٨١ ..............................................................................  المهدية–  تونس–وقف األراضي الزراعية 

 ٨٨١ ...................................................  العصر األيوبي– تاريخ – دمشق – سوريا –وقف األراضي الزراعية 
 .اعية    قوانين وتشريعات وقف األراضي الزرأنظرقوانين وتشريعات    -وقف األراضي الزراعية 
 ٨٨١ .........................................................................................  مصر–وقف األراضي الزراعية 

 ٨٨١ .............................................................  العصر العثماني– تاريخ –  مصر–وقف األراضي الزراعية 

 ٨٨١ ................................................................  عصر المغول– تاريخ – الهند –ضي الزراعية وقف األرا

 ٨٨٢ ............................................................................  تاميل نادو– الهند –وقف األراضي الزراعية 

 ٨٨٢ .................................................................................. )اسان، إيرانخر(المقدسة وقف األرض 

 ٨٨٢ ............................................................................................................. وقف األسبلة
 .قف المياه، وقف اآلبار، وقف المنافع، وقف المياهقوانين وتشريعات و أنظر أيضاً
 ٨٨٢ ........................................................................................ إستانبول – تركيا –وقف األسبلة 

 ٨٨٢ ....................................................................................................  مصر–وقف األسبلة 

 ٨٨٢ ......................................................................... عصر المماليك – تاريخ –  مصر–وقف األسبلة 

 ٨٨٢ ............................................  رسائل جامعية– العصر العثماني – تاريخ – القاهرة – مصر –وقف األسبلة 

 ٨٨٢ .............................................  رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ – القاهرة – مصر –وقف األسبلة 

 ٨٨٢ ............................................................................................................ األسواقوقف 
 .استثمار الوقف، وقف العقار أنظر أيضاً

 ٨٨٢ ............................................................  العصر العثماني– تاريخ – دمشق – سوريا –األسواق وقف 

 ٨٨٢ .............................................................................................................. وقف األصم
 .الشروط في الواقف، وقف األبكم، وقف األعمى، الوقف على المعوقين أنظر أيضاً

 .    وقف المقابرأنظروقف األضرحة     
 .    وقف األغذيةأنظروقف األطعمة     

 .راضي الزراعية    وقف األأنظر     يانوقف األط
 ٨٨٣ ............................................................................................................. األعمىوقف 

 .الشروط في الواقف، نظارة األعمى على الوقف، وقف األبكم، وقف األصم، الوقف على العميان، الوقف على المعوقين أنظر أيضاً

 وقف األراضي 



 ١١٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٨٨٣ ............................................................................................................. وقف األغذية
وقف الزيتون، الوقف على العشيات، الوقف على الفقراء، وقف         وقف األراضي الزراعية، وقف الحدائق،       أنظر أيضاً

 .، الوقف والتكافل االجتماعيوقف النخيلالمنافع، وقف المنقول، 
 ٨٨٣ ................................................................................................ )فقه مالكي(ية وقف األغذ

 .   وقف المالبسأنظروقف األلبسة     
 .     وقف الرقيقأنظروقف اإلماء      

 .     وقف النقودأنظروقف األموال      
 ٨٨٣ ........................................................................................................... وقف أهل الذمة
أحكام الوقف، األوقاف البوذية، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية، الشـروط فـي               أنظر أيضاً

ل الذمة، الوقف على غير المسلم، الوقف على        غير المسلم، الوقف على أه    قوانين وتشريعات وقف    الواقف،  
الكافر، الوقف عند األرمن المسيحيين، وقف غير المسلم، وقف الكافر، وقف المرتد، الوقـف واألقليـات،                

 .والية غير المسلم على الوقف، والية الكافر على الوقف
 ٨٨٣ .......................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –وقف أهل الذمة 

 ٨٨٣ .............................................................................................. )فقه حنبلي(وقف أهل الذمة 

 ٨٨٣ .............................................................................................. )فقه حنفي(وقف أهل الذمة 

 ٨٨٤ .............................................................................................. )فقه مالكي(وقف أهل الذمة 
 .    وقف أهل الذمةأنظروقف أهل الكتاب   

 ٨٨٤ ............................................................................................................. الوقف األهلي
بيع الوقف األهلي، التصـرف      الوقف األهلي،    االستحقاق في الوقف األهلي، إلغاء الوقف األهلي، إيرادات        أنظر أيضاً

 قوانين وتشـريعات الوقـف    األهلي،قسمة الوقف شرعية الوقف األهلي،  الوقف،في الوقف األهلي، دوافع
 .، الوقف المشترك، الوقف على النفساألهلي، الوقف الخيري

 .    إلغاء الوقف األهليأنظرإلغاء     -الوقف األهلي 
 .    إيرادات الوقف األهليأنظرإيرادات     -الوقف األهلي 
 ٨٨٨ .......................................................................  العصر اإليلخاني– تاريخ –إيران  –الوقف األهلي 

 ٨٨٨ ..................................................................................................  باكستان–الوقف األهلي 
 .    بيع الوقف األهليأنظربيع      -الوقف األهلي 
 ٨٨٨ .................................................................................................... تاريخ – الوقف األهلي

 ٨٨٨ ....................................................................................................  تركيا–الوقف األهلي 

 ٨٨٨ ...........................................................  العصر العثماني– تاريخ –ول  األناض– تركيا –الوقف األهلي 

 ٨٨٨ ........................................................................ ١٩ ق– تاريخ – أنطاليا – تركيا –الوقف األهلي 
 .رف في الوقف األهلي    التصأنظرالوقف األهلي ، التصرف في    

 ٨٨٩ ...................................................................................................  تونس–الوقف األهلي 

 ٨٨٩ ............................................................................ ٢٠-١٧ ق– تاريخ – تونس –الوقف األهلي 

 ٨٨٩ ............................................................................................. دفع مطاعن –الوقف األهلي 

 ٨٨٩ ...........................................................................................  رسائل جامعية–الوقف األهلي 

 ٨٨٩ ..............................................................  العصر األيوبي– تاريخ – دمشق –سوريا  –الوقف األهلي 
 .    شرعية الوقف األهليأنظرالوقف األهلي، شرعية    

 ٨٨٩ ............................................................................................  العالم العربي–الوقف األهلي 

 ٨٨٩ ..................................................................... ١٦ ق– تاريخ – الرملة –فلسطين  –الوقف األهلي 
 .    قسمة الوقف األهليأنظر قسمة    -الوقف األهلي 
 .قوانين وتشريعات الوقف األهلي    أنظرقوانين وتشريعات      -الوقف األهلي 
 ٨٨٩ .................................................................................................. الكويت –الوقف األهلي 

الكويت –الوقف األهلي 



رؤوس موضوعات الكشاف>١١٨
 

 

 ٨٨٩ ..................................................................................................... ليبيا –الوقف األهلي 

 ٨٨٩ .................................................................................................... مصر –الوقف األهلي 

 ٨٩٠ ......................................................................... ١٨ ق– تاريخ – دمياط –  مصر–الوقف األهلي 

 ٨٩٠ ..................................................................................  رسائل جامعية–  مصر–الوقف األهلي 

 ٨٩٠ .................................................................................................. المغرب –الوقف األهلي 

 ٨٩٠ .........................................................................................  تاريخ– المغرب –الوقف األهلي 

 ٨٩٠ ...................................................................................................  ندوات–الوقف األهلي 

 ٨٩٠ .....................................................................................................  الهند–الوقف األهلي 

 ٨٩١ ...........................................................................................  تاريخ– الهند –الوقف األهلي 

 ٨٩١ ...................................................................................  مشاكل وحلول– الهند –الوقف األهلي 

 ٨٩١ .............................................................................................. )فقه جعفري(الوقف األهلي 

 ٨٩١ .............................................................................  رسائل جامعية– )فقه جعفري(ف األهلي الوق

 ٨٩١ ............................................................................................... )فقه حنبلي(الوقف األهلي 

 ٨٩٢ ................................................................................................ )فقه حنفي(ي الوقف األهل

 ٨٩٥ ............................................................................................... )فقه شافعي(الوقف األهلي 

 ٨٩٦ .............................................................................................. )قه ظاهريف(الوقف األهلي 

 ٨٩٦ ................................................................................................ )عثمانفقه (الوقف األهلي 

 ٨٩٦ ................................................................................................ )الكيفقه م(الوقف األهلي 

 ٨٩٩ ...........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – )العراق(وقف أوده 
 .فية األهليةالمؤسسات الوق أنظر أيضاً
 ٨٩٩ ............................................................................................................. الوقف الباطل
 .شروط الوقف، الوقف الصحيحأحكام الوقف،  أنظر أيضاً
 ٩٠٠ ............................................................................................... )جعفريفقه (الوقف الباطل 

 ٩٠٠ ................................................................................................ )فقه حنفي(الوقف الباطل 

 ٩٠٠ ...............................................................................................) فقه شافعي(الوقف الباطل 

 ٩٠١ ................................................................................................ )فقه مالكي(الوقف الباطل 

 ٩٠١ .............................................................................................................وقف البترول 
 . المنقولوقف أنظر أيضاً
 ٩٠١ .....................................................................................................  تركيا–وقف البترول 

 .    وقف الحدائقأنظرالبساتين     وقف 
 .    وقف األبكمأنظر  البكم   وقف 

 .    وقف المستشفياتأنظروقف البيمارستانات    
 ٩٠١ ............................................................................................................... وقف التكايا

الزوايا، وقف العقار، الوقف على التكايـا، الوقـف   ، وقف وقف الخاناتوقف الحمامات، التكايا الموقوفة،    أنظر أيضاً
، الوقف على الالجئين، الوقـف علـى المالجـئ،    الوقف على الفقراء على الصوفية، الوقف على العتقاء،      

 .الوقف والتكافل االجتماعي
 ٩٠١ ...................................................................................................... تركيا –وقف التكايا 

 ٩٠١ .............................................................................................. قونيا – تركيا –وقف التكايا 

 ٩٠١ ...........................................................................................  كوتاهية– تركيا –وقف التكايا 

 ٩٠٢ ..................................................................................  تاريخ–الدولة العثمانية  –وقف التكايا 

 ليبيا –الوقف األهلي  



 ١١٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٠٢ ........................................................................................... دمشق – سوريا –وقف التكايا 

 ٩٠٢ ...............................................................  العصر العثماني– تاريخ –  دمشق– سوريا –وقف التكايا 

 ٩٠٢ ................................................................................... تاريخ –العالم اإلسالمي  –وقف التكايا 

 ٩٠٢ ...................................................................................) اسبارتا ، تركيا(وقف الثقافة والتربية 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم، الوقف والثقافة أنظر أيضاً

 .   وقف المالبسأنظروقف الثياب    
 .)رومانيا(   أوقاف أسمهان بنت السلطان سليم الثاني أنظر)    رومانيا(جامع أسمهان سلطان وقف 

 .   أوقاف زاغونس باشاأنظروقف جامع زاغونس باشا   
 .)تركيا(   جامع شيشلي أنظر)   تركيا(وقف جامع شيشلي 

 .)رومانيا(    أوقاف الغازي علي باشا أنظر)     رومانيا(وقف جامع الغازي علي باشا 
 ٩٠٢ ..................................................................................................جائزة عبد الناصر وقف 

 .وقف الجوائز والمكافآت أنظر أيضاً
 .    وقف المقابرأنظروقف الجبانات     

 ٩٠٢ .............................................................................................................وقف الجسور 
 .وقف العقار أنظر أيضاً
 ٩٠٢ .........................................................................................  سيواس– تركيا –وقف الجسور 

 .     إدارة الوقف الجعفريأنظرتنظيم وإدارة      -الوقف الجعفري 
 .    قوانين وتشريعات الوقف الجعفريأنظرقوانين وتشريعات    -الوقف الجعفري 
 .)فقه جعفري(     الوقف أنظر)     فقه(الوقف الجعفري 

 ٩٠٢ .............................................................................................................الجماعة وقف 
 .     وقف المساجدأنظروقف الجوامع     

 ٩٠٢ .................................................................................................. الجوائز والمكافآتوقف 
 .لناصرجائزة عبد ا وقف جائزة مكتبة الشيخ علي الوقفية العالمية، أنظر أيضاً

 ٩٠٢ ..........................................................................................  قطر–الجوائز والمكافآت وقف 

 ٩٠٢ ..........................................................................................  مصر–الجوائز المكافآت وقف 

 ٩٠٢ ............................................................................................................. ف الحدائقوق
وقف األراضي الزراعية، وقف األغذيـة،      الحدائق الموقوفة، قوانين وتشريعات وقف األراضي الزراعية،         أنظر أيضاً

 .وقف النخيلوقف الزيتون، 
 ٩٠٢ ..............................................................  العصر األيوبي– تاريخ – دمشق – سوريا – الحدائقوقف 

 ٩٠٣ ................................................................................................) فقه مالكي(وقف الحدائق 
 .     وقف الدولةأنظر   الوقف الحكومي  

 ٩٠٣ ...........................................................................................................وقف الحمامات 
 الوقفوقف الخانات، وقف الزوايا، وقف العقار، الوقف على الحمامات،          ،  وقف التكايا ،  الحمامات الموقوفة  أنظر أيضاً

 .، الوقف على الالجئين، الوقف والتكافل االجتماعيعلى الفقراء
 ٩٠٣ ...................................................................... عصر المماليك – تاريخ – األردن –وقف الحمامات 

 ٩٠٣ ................................................................................................... تركيا –وقف الحمامات 

 ٩٠٣ .......................................................................................... أنقرة – تركيا –وقف الحمامات 

 ٩٠٤ .........................................................................................  مانيسا– تركيا –وقف الحمامات 

 ٩٠٤ ............................................................  العصر األيوبي– تاريخ – دمشق –سوريا  –وقف الحمامات 

 ٩٠٤ .......................................................... المولى محمد السجلماسي – تاريخ – المغرب –وقف الحمامات 

 ٩٠٤ .....................................................................................................) الهند(وقف حمدارد 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

)الهند(وقف حمدارد 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٢٠
 

 

 ٩٠٤ ........................................................................................................... وقف الحيوانات
 .، وقف المنافع، وقف المنقولالطيورعلى وقف الالوقف على الحيوانات،  أنظر أيضاً

 ٩٠٤ .............................................................................................. )فقه حنبلي(وقف الحيوانات 

 ٩٠٤ ............................................................................................. )فقه شافعي(وقف الحيوانات 

 ٩٠٤ .............................................................................................. )فقه مالكي(وقف الحيوانات 

 ٩٠٥ ........................................................................................................... صكيةوقف الخا
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على الحرمين الشريفين أنظر أيضاً
 ٩٠٥ ............................................................................................................. وقف الخانات
وقف الحمامات، وقف الزوايا، وقف العقار، الوقف على إسكان الطلبـة،           ،  الخانات الموقوفة، وقف التكايا    أنظر أيضاً

، الوقف علـى الالجئـين، الوقـف علـى          الوقف على الفقراء  الوقف على الخانات، الوقف على العتقاء،       
 .لمالجئ، الوقف واإلسكان، الوقف والتكافل االجتماعيا

 ٩٠٥ ........................................................................  عصر المماليك– تاريخ – األردن –وقف الخانات 

 ٩٠٥ ....................................................................................................  تركيا–وقف الخانات 

 ٩٠٥ ........................................................................................  إستانبول– تركيا –وقف الخانات 

 ٩٠٥ ......................................................................................... بوردور – تركيا –وقف الخانات 

 ٩٠٥ ........................................................................................ ديار بكر – تركيا –وقف الخانات 

 ٩٠٥ .............................................................  العصر العثماني– تاريخ – دمشق –سوريا  – الخاناتوقف 

 ٩٠٥ ................................................................................. تاريخ –العالم اإلسالمي  – الخاناتوقف 

 ٩٠٥ ............................................. رسائل جامعية – عصر المماليك – تاريخ – القاهرة – مصر –وقف الخانات 

 ٩٠٦ ............................................................................................................ الوقف الخيري
 التصـرف فـي الوقـف       ،استثمار الوقف الخيري، اقتصاديات الوقف الخيري، إيرادات الوقف الخيـري          أنظر أيضاً

 قوانين وتشريعات الوقـف الخيـري،  ، ين وتشريعات مصارف الوقف الخيري    الوقف، قوان  ، دوافع الخيري
، الوقـف   ، الوقف على الجمعيات الخيرية، الوقف علـى الفقـراء         مصارف الوقف الخيري، الوقف األهلي    

 . والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمعالوقف، الوقف والتكافل االجتماعي، المشترك
 . استثمار الوقف الخيري  أنظراستثمار    -الوقف الخيري 
 . الوقف الخيرياقتصاديات    أنظر     اقتصاديات -الوقف الخيري 
 .    إيرادات الوقف الخيريأنظرإيرادات      -الوقف الخيري 
 ٩٠٨ ................................................................................................  باكستان–الوقف الخيري 

 ٩٠٩ ..............................................................................  رسائل جامعية– البحرين –الوقف الخيري 

 ٩٠٩ ...................................................................  عصر المماليك– تاريخ – بالد الشام –الوقف الخيري 

 ٩٠٩ ...................................................................................................  تركيا–وقف الخيري ال
 .الوقف الخيريالتصرف في    أنظر   التصرف في  ،الوقف الخيري
 ٩٠٩ ......................................................................................... نية العثماالدولة –الوقف الخيري 

 ٩٠٩ .......................................................................................... رسائل جامعية –الوقف الخيري 

 ٩٠٩ ............................................................  العصر العثماني– تاريخ – دمشق –سوريا  –الوقف الخيري 

 ٩٠٩ ..................................................................... ١٦ ق– تاريخ – الرملة –فلسطين  –الوقف الخيري 

 ٩٠٩ ..................................................................... ١٦ ق– تاريخ – نابلس –فلسطين  –الوقف الخيري 
 .   قوانين وتشريعات الوقف الخيريأنظرقوانين وتشريعات     -الوقف الخيري 
 ٩٠٩ ................................................................................................. الكويت –الوقف الخيري 

 ٩٠٩ ...................................................................................................  لبنان–الوقف الخيري 

 ٩٠٩ .................................................................................................... ليبيا –الوقف الخيري 
 .قف الخيري   مصارف الوأنظرمصارف     -الوقف الخيري 

 وقف الحيوانات 



 ١٢١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٠٩ ...................................................................................................  مصر–الوقف الخيري 

 ٩١٠ ........................................................................ ١٨ ق– تاريخ -دمياط  – مصر –الوقف الخيري 

 ٩١٠ ........................................................................................  تاريخ– المغرب –لوقف الخيري ا

 ٩١٠ ..................................................................................................  ندوات–الوقف الخيري 

 ٩١٠ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –خيري الوقف ال

 ٩١٠ ............................................................................................. )جعفريفقه (الوقف الخيري 

 ٩١٠ .................................................. نقد –واالستثمار من منظور االقتصاد اإلسالمي يري الوقف الخ) ورقة(

 ٩١٠ ......................................................... ..............................)سنندج، إيران(دار اإلحسان وقف 
 .األهلية، الوقف والتكافل االجتماعيالمؤسسات الوقفية  أنظر أيضاً

 ٩١٠ ................................................................................................. )تركيا(وقف دار الحديث 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 ٩١٠ ................................................................................  فهارس–) قونيا، تركيا(وقف دار الحفاظ 
 . كشافات-، الوقف فهارس -ببليوجرافيات، الوقف  -الوقف  أنظر أيضاً

 ٩١٠ .................................................................................................. )تركيا(وقف دار الشفقة 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتكافل االجتماعي أنظر أيضاً

 .إستانبول -تركيا  -   أوقاف محمود باشا أنظر)   إستانبول(وقف دار محروسة 
 .   وقف النقودأنظروقف الدراهم    

 ٩١١ .................................................................................................... وقف الدشيشة الكبرى
 .الوقف على الكعبةالحرمين الشريفين، الوقف على الحجاز،  -أوقاف المصريين  أنظر أيضاً

 .   وقف النقودأنظروقف الدنانير    
 .     وقف الحيواناتأنظروقف الدواب     

 .    وقف المكتباتأنظروقف دور الكتب    
 ٩١١ .......................................................................  تقارير–) ولينا الشماليةشارلوت، كار(وقف الدوق 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٩١١ ............................................................................................................... وقف الدولة

 -اإلرصاد، اإلقطاع، أوقاف عمر بن الخطاب، الرزق الجيشية، المشروعات الوقفية، ملكية الوقف، الوقف               أنظر أيضاً
 .مشاكل وحلول، الوقف والدولة، الوقف والمالية العامة

 ٩١١ ..............................................................................................  )أنقرة(وقف الديانة التركي 
 .المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ٩١١ ................................. ...............................................)شيراز، إيران(وقف ديوان الشاعر حافظ 
 .وقف الكتب، الوقف والثقافة أنظر أيضاً

 .وقف األهلي     الأنظرالوقف الذري     
 .     وقف أهل الذمةأنظروقف الذمي     

 ٩١١ ...................................................................................... )تبريز، إيران(وقف الربع الرشيدي 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٩١١ .............................................................................................................. وقف الرقيق

 .، وقف المنقولالوقف على العتقاء أنظر أيضاً
 ٩١٢ ................................................................................................ )فقه شافعي(وقف الرقيق 

 ٩١٢ ................................................................................................ )فقه عائشة(لرقيق وقف ا

 ٩١٢ ................................................................................................. )فقه مالكي(وقف الرقيق 

 ٩١٢ ................................................................................. )خراسان، إيران( الرضوية وقف الروضة
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

)خراسان، إيران(وقف الروضة الرضوية 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٢٢
 

 

 ٩١٣ ............................................................................................................. وقف الزبادي
 .الوقف والتكافل االجتماعي أنظر أيضاً
 ٩١٣ .............................................................................................................. وقف الزوايا

 لى الزوايا، الوقف على الصوفية، الوقف     ، وقف العقار، الوقف ع    وقف الخانات وقف الحمامات،   التكايا،  وقف   أنظر أيضاً
 .، الوقف على الالجئين، الوقف على المالجئ، الوقف والتكافل االجتماعيالوقف على الفقراءعلى العتقاء، 

 ٩١٣ .....................................................................................................  تركيا–وقف الزوايا 

 ٩١٣ ..........................................................................................  بورصة– تركيا –وقف الزوايا 

 ٩١٣ .......................................................................  العصر العثماني– تاريخ – الحجاز –وقف الزوايا 

 ٩١٣ ...........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مكة –الزوايا وقف 

 ٩١٣ .............................................................................................................وقف الزيتون 
 .وقف النخيلوقف المنقول، وقف الحدائق، وقف األغذية، وقف األراضي الزراعية،  أنظر أيضاً
 ٩١٣ .....................................................  العصر العثماني– تاريخ – واحات نفزاوة – تونس –وقف الزيتون 

 ٩١٣ ............................................................................................ )إيران(وقف زيرقزاده للعلوم 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والبحث العلمي، الوقف والتعليم، الوقف والتنمية العلمية أنظر أيضاً
 ٩١٣ ..............................................................................................................وقف السجاد 
 .وقف المنافع، وقف المنقول أنظر أيضاً
 ٩١٣ ..................................................................................................... إيران –وقف السجاد 

 ٩١٣ ............................................................................................................ وقف السكران
 .أحكام الوقف، الشروط في الواقف، الوقف الباطل، الوقف الصحيح أنظر أيضاً
 ٩١٤ ............................................................................................. )كاشان، إيران(وقف سه ديه 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٩١٤ .................................... .................................................................)إيران(وقف سوهان 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 ٩١٤ .................................................. ) هامور، قطرأبو(وقف الشيخ علي بن عبد اهللا آل ثاني إلسكان الفقراء 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على الفقراء، الوقف واإلسكان، الوقف والتكافل االجتماعي أنظر أيضاً
 ٩١٤ .............................................................................................. )تبريز، إيران(وقف صادقيه 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً
 ٩١٤ ........................................................................................................... الوقف الصحيح
 .شروط الوقف، الوقف الباطلالوقف، شروط الواقف، أحكام الوقف، أركان الوقف، إنشاء الوقف، أنواع  أنظر أيضاً

 ٩١٦ .............................................................................................. )فقه حنبلي(الوقف الصحيح 

 ٩١٦ ............................................................................................... )فقه حنفي(الوقف الصحيح 

 ٩١٦ ............................................................................................. )فقه شافعي(الوقف الصحيح 

 ٩١٧ ............................................................................................. )فقه ظاهري(الوقف الصحيح 

 ٩١٧ .............................................................................................. )فقه مالكي(الوقف الصحيح 
 .   وقف األصمأنظروقف الصم    

 .    وقف األعمىأنظرالضرير    وقف 
 ٩١٧ .............................................................. )إستانبول(الصداقة وقف الطريق الحق للتربية والمساعدة و

 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم، الوقف والتكافل االجتماعي أنظر أيضاً
 .     وقف األغذيةأنظروقف الطعام      

 ٩١٨ ................................................................................................... )دمشق(وقف الظاهرية 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 .     وقف الرقيقأنظروقف العبيد      

  وقف الزبادي



 ١٢٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩١٨ ............................................................................................................... وقف العقار
استثمار الوقف، العقارات الموقوفة، قوانين وتشريعات وقف العقار، وقـف األراضـي، وقـف األراضـي                 أنظر أيضاً

 . وقف الحدائق، وقف المنقول، وقف النقودالزراعية،
 ٩١٨ ...................................................................................................... إيران –وقف العقار 

 ٩١٩ ......................................................................... العصر العثماني –تاريخ  – تونس –وقف العقار 

 ٩١٩ ............................................................................................ ة العثمانيالدولة –وقف العقار 

 ٩١٩ ................................................................ األيوبيالعصر  –تاريخ  – دمشق –سوريا  –وقف العقار 
 .    قوانين وتشريعات وقف العقارأنظرقوانين وتشريعات    -وقف العقار 
 ٩١٩ .......................................................................................................  لبنان–وقف العقار 

 ٩١٩ ...........................................................................................  كرناتاكا– الهند –وقف العقار 

 ٩١٩ .................................................................................................. )فقه حنبلي(وقف العقار 

 ٩١٩ ................................................................................  رسائل جامعية–) فقه حنبلي(وقف العقار 

 ٩١٩ .................................................................................................. )فقه حنفي(وقف العقار 

 ٩٢٠ ................................................................................................. )فقه شافعي(وقف العقار 

 ٩٢٠ .................................................................................................. )فقه مالكي(وقف العقار 
 .    وقف األدويةأنظروقف العالج    

 .على األشرافوقف ال     أنظر      على آل البيتوقف ال
 ٩٢٠ ........................................................................................................ الوقف على األجنة

 .الوقف على المجهولالوقف على الحوامل،  أنظر أيضاً
 .على المناسبات الدينيةوقف ال     أنظر      على االحتفاالت الدينيةوقف ال

 ٩٢٠ ....................................................................................................... الوقف على األربطة
الوقف على التكايا، الوقف على الحمامات، الوقف على الخانات، الوقف على الزوايـا،             مصارف الوقف،    أنظر أيضاً

 .الوقف والتكافل االجتماعي
 ٩٢٠ .........................................................................................  مصطلحات–الوقف على األربطة 

 ٩٢٠ ....................................................................................................... الوقف على األزهر
الوقف على التعلـيم   الوقف على التعليم،على البحث العلمي، ، الوقف عمارة المساجد، المصاحف الموقوفة أنظر أيضاً

 الوقف علـى    الوقف على الحرمين الشريفين،    الوقف على الجامعات،  الوقف على الجامع األموي،     ديني،  ال
الوقـف علـى    الوقف على عمارة المسـاجد،      ، الوقف على الطلبة، الوقف على العلماء،        الدعوة اإلسالمية 

الكتـب، وقـف    وقف   الوقف على المقدسات،  الوقف على المفتين،    المساجد، الوقف على المسجد األقصى،      
 الوقـف   ،، الوقـف والتنميـة العلميـة      الوقف والتعليم والبحث العلمي،   ، الوقف   وقف المصاحف المساجد،  

 .والدعوة اإلسالمية
 ٩٢١ .......................................................................................................الوقف على األسرى 

، الوقف على العتقاء، الوقف على الالجئين، الوقـف         الوقف على الجهاد  الرزق الجيشية، مصارف الوقف،      أنظر أيضاً
 .والتكافل االجتماعي

 ٩٢١   ........................................................ األيوبيالعصر  –تاريخ  –  دمشق-سوريا  – الوقف على األسرى

 ٩٢١ ...........................................................................تاريخ  –م اإلسالمي العال – الوقف على األسرى

 ٩٢١ ...................................................................  عصر المماليك–تاريخ  –مصر  – الوقف على األسرى

 ٩٢٢ ............................................................................................ .....الوقف على إسكان الطلبة
 ،)هتاي، تركيا(وقف المدينة الجامعية  الوقف على الطلبة،وقف الخانات، مصارف الوقف، الخانات الموقوفة،  أنظر أيضاً

 . الوقف والتعليمالوقف واإلسكان،
 ٩٢٢ ............................................................ السالجقة عصر – تاريخ –ركيا  ت–الوقف على إسكان الطلبة 

 ٩٢٢ .............................................................................. الدولة العثمانية –الوقف على إسكان الطلبة 

الدولة العثمانية –الوقف على إسكان الطلبة 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٢٤
 

 

 ٩٢٢ ......................................................................................................األشراف الوقف على 
 .الوقف على األغنياء، الوقف على الحرمين الشريفين أنظر أيضاً
 ٩٢٢ ...............................................................  العصر العثماني– تاريخ – الحجاز –األشراف الوقف على 

 .     الوقف على المقابرأنظرالوقف على األضرحة      
 ٩٢٢ ....................................................................................................... الوقف على األغنياء

 . الوقف والتكافل االجتماعي،، الوقف على الفقراء، الوقف على األشرافالوقف الصحيح أنظر أيضاً
 .األهلي    الوقف أنظر     األقاربالوقف على 
 .األهلي    الوقف أنظر     أم الولدالوقف على 

 .    الوقف على المقدساتأنظرالوقف على األماكن المقدسة     
 .الميت    الوقف على أنظر     واتالوقف على األم

 ٩٢٢ .................................................................................................... الوقف على أهل الذمة
 قوانين وتشريعات أحكام الوقف، األوقاف البوذية، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية،            أنظر أيضاً

، وقف غير المسلم، وقـف  لوقف على الكافرا ،الوقف على غير المسلم، غير المسلم، وقف أهل الذمةوقف 
 .الكافر، وقف المرتد، الوقف واألقليات، والية غير المسلم على الوقف، والية الكافر على الوقف

 ٩٢٢ ....................................................................................... )فقه حنبلي(الوقف على أهل الذمة 

 ٩٢٢ ........................................................................................ )فقه مالكي( على أهل الذمة الوقف
 .    الوقف على أهل الذمةأنظرالوقف على أهل الكتاب     

 ٩٢٣ ........................................................................................................ الوقف على األيتام
 مصارف الوقف، المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على الجمعيات الخيرية، الوقف على الفقراء، الوقف على              أنظر أيضاً

 المالجئ، الوقف واألسرة، الوقف واألطفال، الوقف والتأمين االجتماعي، الوقف وتربية األطفال، الوقف والتكافل            
 .االجتماعي، الوقف والخدمة االجتماعية، الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاية المطلقات، الوقف والمجتمع

 ٩٢٣ ................................................................................................  تركيا–الوقف على األيتام 

 ٩٢٣ ................................................................................................ مصر –الوقف على األيتام 

 ٩٢٣ .....................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف على األيتام 
 .الوقف على إسكان الطلبة   أنظرالوقف على إيواء الطلبة   

 ٩٢٣ ................................................................................................. البحث العلميالوقف على 
، الوقـف علـى      الصناعي مصارف الوقف، الوقف على األزهر، الوقف على التعليم، الوقف على التعليم           أنظر أيضاً

 الوقـف الوقف والبحث العلمي،    وقف المكتبات،   وقف المتاحف،   وقف الكتب،   ،  ، الوقف على العلماء   الجامعات
، الصناعية، الوقف والتنمية    الصحية، الوقف والتنمية    الزراعيةوالتعليم، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية       

 .، الوقف والطباعة، الوقف ونشر الكتبة، الوقف والتنمية العلمية، الوقف والثقافالعسكريةالوقف والتنمية 
 ٩٢٤ ........................................................................................ إيران –البحث العلمي الوقف على 

 .     الوقف على الكعبةأنظرالوقف على البيت الحرام    
 .لى المستشفيات   الوقف عأنظرالوقف على البيمارستانات    

 .    الوقف على الميتأنظرتجهيز الموتى    الوقف على 
 .     الوقف على الصوفيةأنظرالوقف على التصوف     

 ٩٢٤ ........................................................................................................ الوقف على التعليم
الوقف على األزهر، الوقف على     المكتبات الموقوفة،   المدارس الموقوفة، مصارف الوقف،     كتب الموقوفة،   ال أنظر أيضاً

الوقف على الطلبة، الوقف على العلماء،  ، الوقف على التعليم الديني، الوقف على الجامعات،البحث العلمي
 وقـف  وقف الكتـب، تيب،  وقف الكتاالوقف على المكتبات، الوقف على المدارس، ،المتاحفالوقف على 

، الوقف والتعليم ، الوقف وتربية األطفال،والبحث العلميوقف المكتبات، الوقف  ، وقف المدارس،المتاحف
، الوقف والطباعة، الوقف والثقافة الوقف والتنمية العلمية، الوقف والتنمية الثقافية، ،الوقف والتنمية البشرية

 .الوقف ومحو األمية، الوقف ونشر الكتب
 ٩٢٤ ..............................................................................................  األردن–الوقف على التعليم 

 ٩٢٤ ............................................................................................... إيران –الوقف على التعليم 

 األشرافالوقف على  



 ١٢٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٢٤ ............................................................................................... تركيا –الوقف على التعليم 

 ٦٢٥ ..................................................................................... العالم اإلسالمي –الوقف على التعليم 

 ٦٢٥ ............................................................................ تاريخ – العالم اإلسالمي –وقف على التعليم ال

 ٦٢٥ ...............................................................................................  مصر–الوقف على التعليم 

 ٦٢٥ ............................................................... الشرفاء العلويون – تاريخ – المغرب –لى التعليم الوقف ع

 ٦٢٥ ....................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف على التعليم 

 ٦٢٥ ....................................................................................  كرناتاكا– الهند –ليم الوقف على التع
 .     الوقف على تعليم المرأةأنظرالوقف على تعليم اإلناث     
 .     الوقف على تعليم المرأةأنظرالوقف على تعليم البنات     

 ٦٢٥ ................................................................................................. يالوقف على التعليم الدين
الوقـف  المكتبات الموقوفـة،    مصارف الوقف،   ، المصاحف الموقوفة،    المدارس الموقوفة الكتب الموقوفة،    أنظر أيضاً

الوقـف  ،   الوقف على الدعوة اإلسـالمية     معات،الوقف على الجا  البحث العلمي،   الوقف على   ،  على األزهر 
 الحديث، الوقف على    الوقف على الطلبة، الوقف على العلماء، الوقف على علماء         ،على طباعة المصاحف  

وقـف   الوقف على المكتبـات، على المفتين، الوقف  الوقف على المدارس،المتاحف، الوقف على  ،الفقهاء
 الوقـف   ،والبحث العلمي وقف المكتبات، الوقف     ، المصاحف ، وقف ، وقف المدارس   وقف المتاحف  الكتب،

 ،الدينيـة الوقف والتنمية  الوقف والتنمية الثقافية، ،، الوقف والتنمية البشريةالوقف والتعليم ،وتربية األطفال 
، الوقف والدعوة اإلسالمية، الوقف والشعائر اإلسـالمية، الوقـف          الوقف والثقافة  الوقف والتنمية العلمية،  

 .طباعة، الوقف ونشر الكتبوال
 ٦٢٥ .......................................................................................  بلغاريا–الوقف على التعليم الديني 

 ٦٢٥ ....................................................................  تاريخ- دمشق –سوريا  –الوقف على التعليم الديني 

 ٩٢٦ ....................................................................................... العراق –الوقف على التعليم الديني 

 ٩٢٦ ........................................................................................  مصر–الوقف على التعليم الديني 

 ٩٢٦ ..........................................................................  اإلسكندرية–  مصر–الوقف على التعليم الديني 

 ٩٢٦ .............................................................................................. الوقف على التعليم الصناعي
 الوقفالمكتبات الموقوفة، الوقف على البحث العلمي،       المدارس الموقوفة، مصارف الوقف،     الكتب الموقوفة،    أنظر أيضاً

الوقف  الوقف على المدارس، ،المتاحفعلى الجامعات، الوقف على الطلبة، الوقف على العلماء، الوقف على 
الوقف  ،الوقف والبحث العلميوقف المكتبات،  دارس،، وقف الم وقف المتاحفوقف الكتب، على المكتبات،

 .، الوقف والصناعةالوقف والتنمية العلمية ،والتنمية الصناعية، الوقف ، الوقف والتنمية البشريةوالتعليم
 ٩٢٦ ......................................................... عصر السالجقة –تاريخ  – تركيا –الوقف على التعليم الصناعي 
 .     الوقف على تعليم المرأةأنظرالوقف على تعليم الفتيات     

 ٩٢٦ ................................................................................................... المرأةالوقف على تعليم 
 .الوقف وتعليم المرأة، الوقف والمرأة أنظر أيضاً
 ٩٢٦ .......................................................................................... مصر – المرأةتعليم الوقف على 

 .     الوقف على تعليم المرأةأنظرالوقف على تعليم النساء     
 ٩٢٦ ......................................................................................................... الوقف على التكايا

 وقف التكايا، الوقف على األربطة، الوقف على الحمامات، الوقف على الخانات، الوقـف              التكايا الموقوفة،  أنظر أيضاً
، الوقف على الالجئين، الوقف     الوقف على الفقراء  على الزوايا، الوقف على الصوفية، الوقف على العتقاء،         

 .مالجئ، الوقف والتكافل االجتماعيعلى ال
 ٩٢٦ ................................................................................................  مصر–الوقف على التكايا 

 ٩٢٦ ................................................................................................  الهند–الوقف على التكايا 
 .    الوقف على الميتأنظرتكفين األموات    الوقف على 

 .    الوقف على قراءة القرآنأنظرالوقف على تالوة القرآن    
 .    الوقف على األزهرأنظرالوقف على الجامع األزهر     

 الهند–الوقف على التكايا 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٢٦
 

 

 ٩٢٦ ..................................................................................... الجزائر –الوقف على الجامع األعظم 
، الوقـف علـى     الوقف على المساجد  عمارة المساجد، المصاحف الموقوفة، الوقف على عمارة المساجد،          أنظر أيضاً

 .المقدسات، وقف المساجد، وقف المصاحف
 ٩٢٧ ................................................................................................ الوقف على الجامع األموي

، الوقف علـى    الوقف على الحرمين الشريفين   على األزهر،   الوقف  عمارة المساجد، المصاحف الموقوفة،      أنظر أيضاً
الوقـف علـى المقدسـات، وقـف        الوقف على المسجد األقصى،     ،  الوقف على المساجد   ،عمارة المساجد 

 .اجد، وقف المصاحفالمس
 ٩٢٧ ..................................................................................................... الوقف على الجامعات

، البحـث العلمـي   الوقف على األزهر، الوقف على      المكتبات الموقوفة،   مصارف الوقف،   الكتب الموقوفة،    أنظر أيضاً
 الوقف على المكتبات، ،المتاحفلتعليم، الوقف على الطلبة، الوقف على العلماء، الوقف على الوقف على ا
، الوقـف والتنميـة     ، الوقف والتعلـيم   والبحث العلمي ، وقف المكتبات، الوقف     وقف المتاحف وقف الكتب،   

لطباعة، الوقف ونشـر  ، الوقف واالوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية العلمية، الوقف والثقافة ،البشرية
 .الكتب

 .    الوقف على األزهرأنظرالوقف على جامعة األزهر     
 ٩٢٧ ................................................................................................ الوقف على جامعة القاهرة

 .الوقف على الجامعات أنظر أيضاً
 .    الوقف على المقابرأنظر   الوقف على الجبانات  

 ٩٢٧ ............................................................................................الجمعيات الخيرية الوقف على 
مصارف الوقف، الوقف الخيري، الوقف على األيتام، الوقف على الفقراء، الوقف على المرضى، الوقـف                أنظر أيضاً

لى المعوقين، الوقف والتطوع، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والتنمية، الوقف والجمعيات األهليـة،             ع
 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والعمل الخيري، الوقف والفقر، الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني

 ٩٢٧ .................................................................................... مصر –الجمعيات الخيرية الوقف على 
 .    الوقف على األجنةأنظرالوقف على الجنين     

 ٩٢٧ ........................................................................................................ الوقف على الجهاد
 الوقف على األسرى، الوقف على الحركات الوطنية، الوقف على خزائن            مصارف الوقف،  الرزق الجيشية،  أنظر أيضاً

الوقف واألقليات اإلسالمية، الوقـف والتنميـة الدينيـة، الوقـف           الوقف على الدعوة اإلسالمية،   األسلحة،  
 .، الوقف والوحدة الوطنيةالوقف والدعوة اإلسالميةوالجهاد، 

 ٩٢٧ .......................................................................  صدر اإلسالم عصر–تاريخ  –الوقف على الجهاد 

 ٩٢٧ ...............................................................................................  تركيا–الوقف على الجهاد 

 ٩٢٨ .....................................................................................  تاريخ- تركيا –الوقف على الجهاد 

 ٩٢٨ ............................................................................  تاريخ– العالم اإلسالمي –الوقف على الجهاد 

 ٩٢٨ ............................................................................................ فلسطين –الوقف على الجهاد 

 ٩٢٨ ................................................................................... طرابلس –لبنان  –الوقف على الجهاد 

 ٩٢٨ ....................................................................................  طرابلس-ليبيا  –الوقف على الجهاد 

 ٩٢٨ ...................................................................................  تاريخ– المغرب –الوقف على الجهاد 

 ٩٢٨ .......................................................................................... )فقه مالكي(الوقف على الجهاد 
 .   الوقف على المساجدأنظرالوقف على الجوامع   

 ٩٢٩ ............................................................................................. الوقف على الحركات الوطنية
 .الوقف والوحدة الوطنية الوقف على الجهاد، لوقف على األسرى،ا، مصارف الوقف أنظر أيضاً

 ٩٢٩ ....................................................................................  تركيا–الوقف على الحركات الوطنية 

 ٩٢٩ ............................................................................................ الحرم اإلبراهيميالوقف على 
الوقـف علـى    على األزهر، الوقف على الجامع األمـوي،        الوقف  عمارة المساجد، المصاحف الموقوفة،      أنظر أيضاً

الوقـف علـى    ،  الوقف على المساجد   الوقف على الكعبة،     ،، الوقف على عمارة المساجد    الحرمين الشريفين 
 .قف على المقدسات، وقف المساجد، وقف المصاحفالوالمسجد األقصى، 

  الجزائر–الوقف على الجامع األعظم  



 ١٢٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٢٩ ........................................................................................... الوقف على الحرمين الشريفين
عمارة المسـاجد،   ،  )مكة(أوقاف السالطين والملوك واألمراء، جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين           أنظر أيضاً

الحـرم اإلبراهيمـي،   ، الوقف على الوقف على الجامع األموي الوقف على األزهر،المصاحف الموقوفة، 
الوقف على المساجد، الوقف علـى المسـجد األقصـى،          ،  الوقف على الكعبة  الوقف على عمارة المساجد،     

 .، وقف المصاحفوقف المساجد الوقف على المقدسات،
 ٩٣٠ ............................................................ ١٦ق –تاريخ  – بالد الشام – الشريفين الوقف على الحرمين

 ٩٣٠ ............................................................ ١٧ق –تاريخ  – بالد الشام –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٠ ..................................................................................خ  تاري–الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٠ ............................................................... العثمانيعصر ال – تاريخ –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٠ ................................................................ اليك عصر المم– تاريخ –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٠ ..............................................  رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣١ ........................................................... ١٩–١٨ق –تاريخ  – تونس –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣١ ....................................................  العصر العثماني– تاريخ – الجزائر –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣١ ........................................................................ ة العثمانيالدولة –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٢ ............................................................................... السعودية –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٢ ....................................................... ١٦ق –تاريخ  – بغداد – العراق –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٢ .................................................... ١٦ق – تاريخ – نابلس –فلسطين  –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٢ ...................................................................................  مصر–الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٣ ....................................................... العثمانيعصر ال – تاريخ – مصر –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٣ ....................................................... الفاطميعصر ال – تاريخ – مصر –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٣ ....................................................... المماليك عصر – تاريخ – مصر –لحرمين الشريفين الوقف على ا

 ٩٣٣ ................................................................................  المغرب–الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٣ .................................................................................. اليمن –الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٣ .............................................................................. )فقه حنبلي(الوقف على الحرمين الشريفين 

 ٩٣٣ .....................................................................................................الوقف على الحمامات 
وقف الحمامات، الوقف على األربطة، الوقف على التكايا، الوقـف          مصارف الوقف،    ،الحمامات الموقوفة  أنظر أيضاً

 .ين، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف على الالجئالوقف على الفقراءعلى الخانات، الوقف على الزوايا، 
 ٩٣٣ ...............................................................  عصر المماليك– تاريخ – األردن –الوقف على الحمامات 

 ٩٣٣ ......................................................................................... األندلس –الوقف على الحمامات 

 ٩٣٣ ...................................................................................................... الحواملالوقف على 
وقف األدوية، الوقف على األجنة، الوقف على المرضـى، وقـف المستشـفيات، الوقـف               مصارف الوقف،    أنظر أيضاً

 .ي، الوقف والتنمية الصحية، الوقف والصحة االجتماعوالتكافل
 ٩٣٤ ..................................................................................................... الوقف على الحيوانات

 .الطيورعلى وقف ال مصارف الوقف، وقف الحيوانات، أنظر أيضاً
 ٩٣٤ ........................................................................................... تاريخ –الوقف على الحيوانات 

 ٩٣٤ ........................................................................... تاريخ – العالم العربي –الوقف على الحيوانات 

 ٩٣٤ ................................................................................ تاريخ - المغرب –الوقف على الحيوانات 

 ٩٣٤ ....................................................................................................... الوقف على الخانات
، الوقف على األربطة، الوقف علـى إسـكان الطلبـة،           ف الخانات مصارف الوقف، وق   ،الخانات الموقوفة  أنظر أيضاً

، الوقف على الفقـراء   الوقف على التكايا، الوقف على الحمامات، الوقف على الزوايا، الوقف على العتقاء،             
 .الوقف على الالجئين، الوقف على المالجئ، الوقف واإلسكان، الوقف والتكافل االجتماعي

الوقف على الخانات



رؤوس موضوعات الكشاف>١٢٨
 

 

 ٩٣٥ .................................................................  عصر المماليك– تاريخ –دن  األر–الوقف على الخانات 

 ٩٣٥ ........................................................................................... األندلس – الخاناتالوقف على 

 ٩٣٥ ..................................................... المماليك عصر – تاريخ – سرياقوس –مصر  – الخاناتالوقف على 

 ٩٣٥ ........................................................ المماليك عصر – تاريخ – القاهرة –مصر  – الخاناتالوقف على 

 ٩٣٥ ............................................................................................... الوقف على خزائن األسلحة
 .والجهادالوقف  الوقف على الجهاد، الوقف على الحركات الوطنية، مصارف الوقف، أنظر أيضاً

 ٩٣٥ ...........................................................  العصر األيوبي– تاريخ – مصر –الوقف على خزائن األسلحة 

 ٩٣٥ ........................................................... المماليك عصر – تاريخ – مصر –الوقف على خزائن األسلحة 

 ٩٣٥ .......................................................................................... تاريخ – دار الحكمةالوقف على 
 . الوقف والتنمية الصحية، الوقف والصحة، على المستشفياتالوقفالوقف على المرضى،  أنظر أيضاً

 ٩٣٥ ............................................................................................. الوقف على الدعوة اإلسالمية
الوقـف علـى    الوقف علـى الجهـاد،  هر، الوقف على التعليم الديني، مصارف الوقف، الوقف على األز أنظر أيضاً

الحركات الوطنية، الوقف على طباعة المصاحف، الوقف على علماء الحديث، الوقف على الفقهاء، الوقف              
الوقـف   الوقف واإلعالم اإلسالمي، الوقف والتنميـة الدينيـة،       ،  الوقف واألقليات اإلسالمية  على المفتين،   
، الوقف والشعائر اإلسالمية، الوقف والطرق الصوفية، الوقف ونشر الكتـب، الوقـف             الميةوالدعوة اإلس 

 .ووسائل اإلعالم
 ٩٣٦ ...................................................................................  هولندا– الوقف على الدعوة اإلسالمية

 .ى الحيوانات    الوقف علأنظرالوقف على الدواب    
 .    الوقف على المكتباتأنظرالوقف على دور الكتب    

 .     الوقف على النفسأنظرالوقف على الذات     
 .     الوقف على أهل الذمةأنظرالوقف على الذمي     

 .     الوقف على األغنياءأنظرالوقف على ذوي األقدار     
 ٩٣٦ ....................................................................................................... الوقف على الزواج

واألحوال االجتماعية، الوقف واألحوال االقتصادية، الوقف      الوقف  مصارف الوقف، الوقف على الحوامل،       أنظر أيضاً
 فال، الوقف والتكافل االجتمـاعي، واألسرة، الوقف واإلسكان، الوقف والتأمين االجتماعي، الوقف وتربية األط      

 .، الوقف والمرأةالوقف والتنمية االجتماعية، الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاية المطلقات، الوقف والمجتمع
 ٩٣٦ ....................................................................................................... الزواياالوقف على 

وقف الزوايا، الوقف على التكايا، الوقف على الحمامات، الوقف على الخانات، الوقـف             مصارف الوقف،    أنظر أيضاً
، الوقف على الالجئين، الوقـف علـى المالجـئ،    الوقف على الفقراء على الصوفية، الوقف على العتقاء،      

 .الوقف والتكافل االجتماعي
 ٩٣٦ ................................................................ ١٦ ق– تاريخ –ة  الرمل– فلسطين – الزواياالوقف على 

 ٩٣٦ ................................................................ ١٦ ق– تاريخ – نابلس – فلسطين – الزواياالوقف على 

 ٩٣٦ ....................................................................................  مصراته– ليبيا – الزواياالوقف على 

 ٩٣٦ ...................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر – الزواياالوقف على 

 ٩٣٦ ................................................................................  شفشاون– المغرب – الزواياالوقف على 
 .    الوقف على المساجينأنظرالسجناء    الوقف على 
 ٩٣٦ ............................................................................................... السكك الحديديةالوقف على 

 .ف، الوقف على المرافق العامة، الوقف والتنمية، الوقف والسياحةمصارف الوق أنظر أيضاً
 ٩٣٦ .................................................................................... الحجاز –السكك الحديدية الوقف على 

 ٩٣٧ ...................................................................................................... الوقف على الصوفية
 .الوقف والطرق الصوفيةالتكايا الموقوفة، وقف التكايا، وقف الزوايا، الوقف على التكايا، الوقف على الزوايا،  أنظر أيضاً

 ٩٣٧ .................................................................................. ية العثمانالدولة –الوقف على الصوفية 

 ٩٣٧ ..................................................................................  مصراته–ليبيا  –الوقف على الصوفية 

  عصر المماليك– تاريخ – األردن – الخانات الوقف على 



 ١٢٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٣٧ .................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –ة الوقف على الصوفي

 ٩٣٧ ..............................................................................  أترابراديش– الهند –الوقف على الصوفية 

 ٩٣٧ ......................................................................................... )فقه حنفي(الوقف على الصوفية 

 ٩٣٧ ...........................................................  رسائل جامعية– بلخ –ضريح علي بن أبي طالب الوقف على 
 .الوقف على المقابر أنظر أيضاً
 .    الوقف على العميانأنظرالضرير    الوقف على 

 ٩٣٧ ............................................................................................. الوقف على طباعة المصاحف
الوقف على قراءة القرآن، الوقـف      ،  المصاحف الموقوفة، مصارف الوقف، الوقف على الدعوة اإلسالمية        أنظر أيضاً

 . ونشر الكتب الوقف،على مكتبات المساجد، وقف المصاحف، الوقف والدعوة اإلسالمية، الوقف والطباعة
 ٩٣٧ .........................................................................  البنجاب– الهند –الوقف على طباعة المصاحف 

 ٩٣٨ ........................................................................................................ الوقف على الطلبة
الوقف على إسكان الطلبـة،   الوقف على األزهر، الموقوفة،مصارف الوقف، المكتبات  المدارس الموقوفة، أنظر أيضاً

الوقف على الوقف على المدارس، الوقف على الجامعات،  الوقف على التعليم،الوقف على البحث العلمي، 
الوقـف   الوقف والبحث العلمـي،      بات،وقف المكت  وقف المتاحف، وقف المدارس،      وقف الكتب، المكتبات،  
 .الوقف والثقافة الوقف والتنمية العلمية، الوقف والتنمية الثقافية، ،، الوقف والتنمية البشريةوالتعليم

 ٩٣٨ .............................................................................  ندوات– هتاي – تركيا –الوقف على الطلبة 

 ٩٣٨ ............................................................................  تاريخ–العالم اإلسالمي  –وقف على الطلبة ال

 ٩٣٨ ............................................................................................... مصر –الوقف على الطلبة 

 ٩٣٨ .............................................................................. ١٨ ق–  تاريخ–نجد  – الطلبة الوقف على

 ٩٣٨ ...............................................................................................  الهند–الوقف على الطلبة 

 ٩٣٩ ................................................................................  أترابراديش– الهند –الوقف على الطلبة 

 ٩٤٠ ....................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف على الطلبة 

 ٩٤٠ .......................................................................................  دلهي– الهند –الوقف على الطلبة 

 ٩٤٠ ..................................................................................  مهاراشترا– الهند –الوقف على الطلبة 

 ٩٤٠ ........................................................................................... )فقه حنفي(الوقف على الطلبة 

 ٩٤٠ ........................................................................................... )فقه مالكي(الوقف على الطلبة 

 ٩٤٠ .......................................................................................................الطيور الوقف على 
 . على الحيواناتالوقفمصارف الوقف، وقف الحيوانات،  أنظر أيضاً
 ٩٤٠ ................................................................................... تاريخ – المغرب –الطيور الوقف على 

 ٩٤٠ ......................................................................  بنو مرين– تاريخ – المغرب –الطيور الوقف على 

 ٩٤١ .................................................................................................... عاشوراءالوقف على 
 . على المناسبات الدينية، الوقف على الموالد، الوقف على المولد النبويالوقف أنظر أيضاً
 ٩٤١ ....................................................................................................... العتقاءالوقف على 

وقف الحمامـات،   ، مصارف الوقف، وقف التكايا،       الخانات الموقوفة  ،لموقوفة، الحمامات ا  التكايا الموقوفة  أنظر أيضاً
األيتام، الوقف على  الوقف على األسرى، ،وقف الرقيق، وقف الزوايا، الوقف على األربطة وقف الخانات،

الوقف على التكايا، الوقف على الخانات، الوقف على الزوايا، الوقف على السجناء، الوقف على الفقـراء،                
، الوقف والتكافـل االجتمـاعي،   الوقف واألحوال االجتماعية الوقف على الالجئين، الوقف على المالجئ،
 .الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والمجتمع

 ٩٤١ ....................................................................................  الدولة العثمانية–العتقاء الوقف على 

 ٩٤١ ......................................................................................................الوقف على العشيات 
 األغذية، الوقف على الفقراء، الوقف واألحـوال االقتصـادية، الوقـف والتكافـل              وقفمصارف الوقف،    أنظر أيضاً

 .االجتماعي، الوقف والفقر

الوقف على العشيات



رؤوس موضوعات الكشاف>١٣٠
 

 

 ٩٤١ ............................................................................................ الكويت –الوقف على العشيات 

 ٩٤١ ....................................................................................................... الوقف على العلماء
الوقف على الجامعـات، الوقـف علـى        ،  البحث العلمي الوقف على    الموقوفة،مصارف الوقف، المكتبات      أيضاًأنظر

، والبحث العلمي، الوقف والتنمية البشـرية     الوقف  وقف المتاحف، وقف المكتبات،     وقف الكتب،   المكتبات،  
 .الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية العلمية، الوقف والثقافة

 ٩٤١ ..................................................................................... ١٧ق – تاريخ – على العلماء الوقف

 ٩٤١ ................................................................  العصر العثماني– تاريخ –الحجاز  –الوقف على العلماء 

 ٩٤١ .............................................................................................. اليمن –ء الوقف على العلما

 ٩٤١ ....................................................................................... تاريخ –الحديث الوقف على علماء 
الوقف على التعليم الديني، الوقف على الدعوة اإلسالمية، الوقـف          الوقف على األزهر،    ،  مصارف الوقف  أنظر أيضاً

 .وقف المكتبات، الوقف والدعوة اإلسالميةوقف الكتب،  ،على الفقهاء، الوقف على المفتين
 ٩٤٢ ............................................................................................... الوقف على عمارة المساجد

، رعاية الوقف، عمارة المساجد، قوانين وتشريعات عمارة الوقف، مصارف الوقف، الوقـف  خراب الوقف  أنظر أيضاً
 ، الوقف على الحرمين الشريفين     اإلبراهيمي،  الوقف على الحرم   على األزهر، الوقف على الجامع األموي،     

الوقف المعطـل،   وقف المساجد،   ،  ، الوقف على المسجد األقصى    جدالوقف على الكعبة، الوقف على المسا     
 .الوقف والعمارة اإلسالميةالوقف والزخرفة المعمارية، الوقف واآلثار اإلسالمية، 

 ٩٤٢ .................................................................................) فقه إباضي(الوقف على عمارة المساجد 

 ٩٤٢ ....................................................................................................... الوقف على العميان
 ،نظارة األعمى على الوقف، وقف األعمى، الوقف على المرضى، الوقف على المعوقين           مصارف الوقف،    أنظر أيضاً

 . والتكافل االجتماعي، الوقف والعمل الخيري، الوقف والمجتمعالوقف والتأمين االجتماعي، الوقف
 ٩٤٢ ................................................................................................... الوقف على غير المسلم

قـوانين  حية، األوقـاف اليهوديـة،      أحكام الوقف، األوقاف البوذية، أوقاف المستأمنين، األوقـاف المسـي          أنظر أيضاً
  وقف غير المسلم،   ، الوقف على الكافر،   غير المسلم، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة        وتشريعات وقف   

 .وقف الكافر، وقف المرتد، الوقف واألقليات، والية غير المسلم على الوقف، والية الكافر على الوقف
 ٩٤٢ .................................................................................  دلهي– الهند –الوقف على غير المسلم 

 ٩٤٢ ..................................................................................... )فقه مالكي(الوقف على غير المسلم 
 .ل    الوقف على المجهوأنظرالوقف على غير معين     

 ٩٤٢ ....................................................................................................... الوقف على الفقراء
وقف الحمامـات،   ، مصارف الوقف، وقف التكايا،       الخانات الموقوفة  ،، الحمامات الموقوفة  التكايا الموقوفة  أنظر أيضاً

األيتام، الوقف على  الوقف على األغنياء، ،، وقف الزوايا، الوقف على األربطةقيقوقف الر وقف الخانات،
الوقف على التكايا، الوقف على الجمعيات الخيرية، الوقف على الخانات، الوقف على الزوايا، الوقف على               

حـوال  الوقـف واأل  ، الوقف واألحوال االجتماعيـة، العتقاء، الوقف على الالجئين، الوقف على المالجئ
الوقـف والتنميـة     الوقف والتأمين االجتماعي، الوقف والتكافل االجتماعي،        ،االقتصادية، الوقف والبطالة  

االقتصادية، الوقف والخدمة االجتماعية، الوقف والعمـل الخيـري، الوقـف           الوقف والتنمية   ،  االجتماعية
 .الوقف والمجتمع ،والفقر

 ٩٤٣ ..................................................................................  إستانبول– تركيا –الوقف على الفقراء 

 ٩٤٣ ...................................................................................  تاريخ–الحجاز  –الوقف على الفقراء 

 ٩٤٣ ................................................................ ماني العصر العث– تاريخ –الحجاز  –الوقف على الفقراء 

 ٩٤٣ .................................................................................... ة العثمانيالدولة –الوقف على الفقراء 

 ٩٤٣ ........................................................ بي العصر األيو– تاريخ – دمشق –سوريا  –الوقف على الفقراء 

 ٩٤٣ ............................................................................................ المغرب –الوقف على الفقراء 

 ٩٤٣ .......................................................................................... )فقه حنفي(الوقف على الفقراء 

 ٩٤٤ ......................................................................................... )شافعيفقه (الوقف على الفقراء 

  الكويت–الوقف على العشيات  



 ١٣١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٤٤ .......................................................................................... )فقه مالكي(الوقف على الفقراء 

 ٩٤٥ .......................................................................................................اء هالوقف على الفق
الوقـف  ،  على الدعوة اإلسالمية  الوقف على التعليم الديني، الوقف      الوقف على األزهر،    مصارف الوقف،    أنظر أيضاً

 .وقف المكتبات، الوقف والدعوة اإلسالميةوقف الكتب،  ،على علماء الحديث، الوقف على المفتين
 ٩٤٥ .............................................................................................. تاريخ –اء هالوقف على الفق
 .     الوقف على المقابرأنظرر     الوقف على القبو

 ٩٤٥ ................................................................................................. الوقف على قراءة القرآن
قطـر،  (وقـف القـرآن الكـريم       ،  المصاحف الموقوفة، مصارف الوقف، الوقف على طباعة المصاحف        أنظر أيضاً

 .، وقف المصاحف)مشروع
 ٩٤٥ ........................................................................................ إيران – الوقف على قراءة القرآن

 ٩٤٥ ......................................................................................... قطر – الوقف على قراءة القرآن

 ٩٤٥ ................................................................................  تقارير– قطر – الوقف على قراءة القرآن

 ٩٤٥ ........................................................................................................ رفالوقف على الكا
 قوانين وتشـريعات  أحكام الوقف، األوقاف البوذية، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية،            أنظر أيضاً

وقف غير المسـلم،   ،الوقف على غير المسلم، غير المسلم، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمةوقف 
 .المسلم على الوقف، والية الكافر على الوقفوقف الكافر، وقف المرتد، الوقف واألقليات، والية غير 

 ٩٤٦ ..........................................................................................) جعفريفقه (ر فالوقف على الكا

 ٩٤٦ ...........................................................................................) فقه حنبلي(ر فالوقف على الكا

 ٩٤٦ ........................................................................................... )فقه مالكي(ر فالوقف على الكا

 ٩٤٦ ........................................................................................................ الوقف على الكعبة
الوقـف علـى عمـارة       الوقف على الحرمين الشريفين،       اإلبراهيمي، الوقف على الحرم  عمارة المساجد،    أنظر أيضاً

 .وقف المساجدالوقف على المقدسات، الوقف على المساجد، المساجد، 
 ٩٤٦ ...............................................................................................  تاريخ–الوقف على الكعبة 

 .    الوقف على العميانأنظرالكفيف    الوقف على 
 ٩٤٦ ..................................................................................................... الوقف على الالجئين

وقف الحمامـات،   ، مصارف الوقف، وقف التكايا،       الخانات الموقوفة  ،، الحمامات الموقوفة  لموقوفةالتكايا ا  أنظر أيضاً
األيتام، الوقف على التكايـا،  الوقف على  ،وقف الرقيق، وقف الزوايا، الوقف على األربطة وقف الخانات،

  الوقف على المالجئ،   الوقف على الخانات، الوقف على الزوايا، الوقف على العتقاء، الوقف على الفقراء،           
، الوقف واإلسكان، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والتنمية االجتماعيـة،          الوقف واألحوال االجتماعية  

 .الوقف والمجتمع
 ٩٤٦ ...........................................................................................  أفريقيا–الوقف على الالجئين 

 ٩٤٦ ..................................................................................................... الوقف على المتاحف
متاحف الوقف، مصارف الوقف، الوقف على المرافق العامة، الوقف على المكتبـات، وقـف المتـاحف،                 أنظر أيضاً

لبحث العلمي، الوقف والتعليم، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية         الوقف واآلثار اإلسالمية، الوقف وا    
 .السياحية، الوقف والثقافة، الوقف والزخرفة، الوقف والسياحة، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة

 ٩٤٦ ...............................................................  رسائل جامعية– إستانبول – تركيا –الوقف على المتاحف 

 ٩٤٦ ..................................................................................  بورصة– تركيا –الوقف على المتاحف 

 ٩٤٦ ..................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف على المتاحف 
 .    الوقف على الصوفيةأنظرالمتصوفة    الوقف على 

 ٩٤٧ ..................................................................................................... الوقف على المجهول
 .أحكام الوقف، شروط الوقف، وقف المجهول أنظر أيضاً

 ٩٤٧ ........................................................................................ )فقه حنبلي(ول الوقف على المجه

)فقه حنبلي(الوقف على المجهول 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٣٢
 

 

 ٩٤٧ ........................................................................................ )فقه حنفي(الوقف على المجهول 

 ٩٤٧ .......................................................................................) شافعيفقه (الوقف على المجهول 

 ٩٤٧ ..................................................................................................... الوقف على المدارس
، الوقف على التعليم، الوقف على التعلـيم        على البحث العلمي  الوقف  ارف الوقف،   مصالمدارس الموقوفة،    أنظر أيضاً

، الوقف على المكتبـات، وقـف الكتـب، وقـف            الوقف على المرافق العامة    الديني، الوقف على الطلبة،   
ة ، الوقف والتنمي  ، الوقف والتنمية البشرية   الوقف والتعليم  ،والبحث العلمي المدارس، وقف المكتبات، الوقف     
 .الوقف والثقافة الثقافية، الوقف والتنمية العلمية،

 ٩٤٨ ................................................................  عصر المماليك– تاريخ – األردن –الوقف على المدارس 

 ٩٤٨ ............................................................................................ إيران –الوقف على المدارس 

 ٩٤٨ ................................................................................  خوانسار–إيران  –الوقف على المدارس 

 ٩٤٨ ............................................................................................ تاريخ –الوقف على المدارس 

 ٩٤٨ ............................................................................................  تركيا–الوقف على المدارس 

 ٩٤٨ ...................................................................................  أماسيا– تركيا –الوقف على المدارس 

 ٩٤٨ ................................................................................... تاريخ – تركيا –الوقف على المدارس 

 ٩٤٨ .................................................................................. ة العثمانيالدولة –الوقف على المدارس 

 ٩٤٩ ........................................................................................  السعودية–الوقف على المدارس 

 ٩٤٩ ................................................................................... حلب – سوريا –الوقف على المدارس 

 ٩٤٩ ........................................................................  تاريخ– دمشق – سوريا –الوقف على المدارس 

 ٩٤٩ .........................................................................  تاريخ– العالم اإلسالمي –الوقف على المدارس 

 ٩٤٩ ........................................................................................... العراق –مدارس الوقف على ال

 ٩٤٩ .............................................................. ١٦ ق– تاريخ – الرملة – فلسطين –الوقف على المدارس 

 ٩٤٩ ......................................................................  تاريخ– القدس –  فلسطين–الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ .............................................................. ١٦ ق– تاريخ – نابلس – فلسطين –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ ..................................................................................  طرابلس–ليبيا  –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ ............................................................................................  مصر–الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ ..............................................................................  اإلسكندرية– مصر –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ .................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ ........................................................  عصر المماليك– تاريخ – دمياط – مصر –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ ....................................................................................  طنطا– مصر –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ .......................................................  عصر المماليك– تاريخ – القاهرة – مصر –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ ..........................................................................................  المغرب–الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ ....................................................................  بنو مرين– تاريخ – المغرب –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ .......................................................................... هـ٩ق –تاريخ  – مكة –الوقف على المدارس 

 ٩٥٠ .......................................................................................) فقه إباضي(الوقف على المدارس 

 ٩٥١ ........................................................................................ )فقه حنبلي(لوقف على المدارس ا

 ٩٥١ ............................................................................................... الوقف على المرافق العامة
السكك الحديدية، الوقف على المتاحف، الوقف على المدارس، الوقف علـى           الوقف على   مصارف الوقف،    ضاًأنظر أي

وقف المقابر، الوقف على المكتبات، الوقف على المالجئ،        الوقف على   المساجد، الوقف على المستشفيات،     
 .المرافق العامة، الوقف والبيئة، الوقف والدولة

 ٩٥١ ......................................................................  تاريخ– العالم العربي –الوقف على المرافق العامة 

 )فقه حنفي(الوقف على المجهول  



 ١٣٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٥١ ..................................................................................................... الوقف على المرضى
الوقـف  ، الوقف على العميان،     الوقف على الحوامل  مصارف الوقف، وقف األدوية،     المستشفيات الموقوفة،    أنظر أيضاً

المعوقين، وقف المريض، وقف المستشفيات، الوقف والتكافل االجتمـاعي،         الوقف على    على المستشفيات، 
 .، الوقف والصحةالوقف والتنمية الصحية

 ٩٥١ ......................................................................................... )فقه مالكي(الوقف على المرضى 

 ٩٥١ ...................................................................................................... الوقف على المساجد
 مصارف الوقف،  موقوفة، المصاحف الموقوفة،  المساجد ال قوانين وتشريعات وقف المساجد،     عمارة المساجد،    أنظر أيضاً

الوقف علـى الحـرمين       اإلبراهيمي، الوقف على الحرم   الوقف على الجامع األموي،      الوقف على األزهر،  
 الوقف على المرافق العامـة، الوقـف علـى          ، الوقف على عمارة المساجد، الوقف على الكعبة،       الشريفين

 .ف على مكتبات المساجد، وقف المساجد، وقف المصاحف، الوق، الوقف على المقدساتالمسجد األقصى
 ٩٥٣ ............................................................................................  األردن–الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ .................................................................  عصر المماليك– تاريخ – األردن –الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ ..........................................................................................  األندلس–الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ ............................................................................................. إيران –الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ ..................................................................................  أصفهان–إيران  –الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ ...................................................................................  سنندج– إيران –الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ ...................................................................................  قزوين– إيران –الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ ..........................................................................................  باكستان–الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ ............................................................................................. تاريخ –الوقف على المساجد 

 ٩٥٣ ............................................................................................. تركيا – الوقف على المساجد

 ٩٥٤ ................................................................................  طرسوس–تركيا  – الوقف على المساجد

 ٩٥٤ ...............................................................  تاريخ– بطحاء الحلفاوين – تونس –الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ ..............................................  العصر العثماني– تاريخ – واحات نفزاوة – تونس –المساجد الوقف على 

 ٩٥٤ ..........................................  العصر العثماني– تاريخ –  الجزائر العاصمة–الجزائر  –الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ ................................................................................... ثمانية الدولة الع–الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ ..........................................................................................  سريالنكا–الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ .................................................................................... حلب – سوريا –الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ ..................................................................................  دمشق– سوريا –الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ ..........................................................................  تاريخ-العالم اإلسالمي  –الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ ............................................................................................ العراق –الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ ............................................................... ١٦ ق– تاريخ – الرملة –فلسطين  –الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ ............................................................... ١٦ ق– تاريخ – نابلس –فلسطين  –الوقف على المساجد 

 ٩٥٤ .............................................................................................. قطر –الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ ........................................................................................... الكويت –الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ ............................................................................................. لبنان –الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ .............................................................................................  مصر–الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ ....................................................................................  تاريخ– مصر –الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ .................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر –الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ .................................................................  العصر الفاطمي– تاريخ – مصر –الوقف على المساجد 

 العصر الفاطمي– تاريخ – مصر –الوقف على المساجد 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٣٤
 

 

 ٩٥٥ ..................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ .....................................................................................  رشيد– مصر –الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ ................................................................................... الصعيد – مصر –الوقف على المساجد 

 ٩٥٥ .......................................................  عصر المماليك–تاريخ  –القاهرة  – مصر –الوقف على المساجد 

 ٩٥٦ ...........................................................................................  المغرب–جد الوقف على المسا

 ٩٥٦ .....................................................................  بنو مرين– تاريخ – المغرب –الوقف على المساجد 

 ٩٥٦ ................................................................. الحسن الثاني – تاريخ –  المغرب–الوقف على المساجد 

 ٩٥٦ .............................................................. المولى إسماعيل – تاريخ – المغرب –الوقف على المساجد 

 ٩٥٦ ............................................................. ١٦ق –يخ تار – شفشاون – المغرب –الوقف على المساجد 

 ٩٥٦ .................................................................................  مكناس– المغرب –الوقف على المساجد 

 ٩٥٦ ................................................... ل المولى إسماعي– تاريخ – مكناس – المغرب –الوقف على المساجد 

 ٩٥٧ .........................................................................  تاريخ– وزان – المغرب –الوقف على المساجد 

 ٩٥٧ .............................................................................................  الهند–الوقف على المساجد 

 ٩٥٧ ..............................................................................  أترابراديش– الهند –الوقف على المساجد 

 ٩٥٧ .............................................................................  أندرابراديش– الهند –الوقف على المساجد 

 ٩٥٧ .....................................................................................  دلهي– الهند –الوقف على المساجد 

 ٩٥٧ ....................................................................................  كيراال– الهند –الوقف على المساجد 

 ٩٥٧ ........................................................................................) فقه إباضي(الوقف على المساجد 

 ٩٥٨ ........................................................................................ )فقه حنبلي(الوقف على المساجد 

 ٩٥٨ ......................................................................................... )فقه حنفي(الوقف على المساجد 

 ٩٥٨ ......................................................................................... )فقه مالكي(الوقف على المساجد 

 ٩٥٩ .................................................................................................... ينالوقف على المساج
 .مصارف الوقف، الوقف على العتقاء، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والعمل الخيري، الوقف والمجتمع أنظر أيضاً

 ٩٥٩ ..................................................................................................ى المستشفيات الوقف عل
الوقـف علـى    المستشفيات الموقوفة، وقف األدوية، الوقف على الحوامل، الوقف علـى المرافـق العامـة،                أنظر أيضاً

 .، الوقف والصحةالصحيةالوقف والتنمية   وقف المستشفيات،المرضى،
 ٩٦٠ .............................................................  عصر المماليك– تاريخ –األردن  –الوقف على المستشفيات 

 ٩٦٠ ......................................................................................... إيران –الوقف على المستشفيات 

 ٩٦٠ ......................................................................................... تاريخ – الوقف على المستشفيات

 ٩٦١ ................................................................................  تاريخ– مصر –الوقف على المستشفيات 

 ٩٦١ ..............................................................  عصر المماليك– تاريخ –مصر  –لوقف على المستشفيات ا

 ٩٦١ ...................................................  عصر المماليك– تاريخ – القاهرة –مصر  –الوقف على المستشفيات 

 ٩٦١ .................................................................  بنو مرين– تاريخ – المغرب –الوقف على المستشفيات 

 ٩٦١ .............................................................................................. الوقف على المسجد األقصى
  الوقف على الجامع األموي، الوقف على الحرمين        الوقف على األزهر،   الموقوفة،عمارة المساجد، المصاحف     أنظر أيضاً

 .، وقف المساجد، وقف المصاحفالوقف على المقدسات الوقف على المساجد، ، الوقف على عمارة المساجد،الشريفين
 ٩٦١ ................................................................... عصر المماليك – تاريخ –الوقف على المسجد األقصى 

 ٩٦١ ....................................................... ١٦ ق– تاريخ – نابلس –فلسطين  –األقصى مسجد الالوقف على 
 .   الوقف على الجامع األمويأنظرالمسجد األموي   الوقف على 

 . المرافق العامة    الوقف علىأنظرعلى المشروعات العامة    الوقف 

  عصر المماليك– تاريخ – مصر –الوقف على المساجد  



 ١٣٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٦١ ..................................................................................................... المعوقينالوقف على 
 الوقـف   ،الوقف على الجمعيات الخيرية، الوقف على العميان، الوقف علـى المرضـى           مصارف الوقف،    أنظر أيضاً

 .ي، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والعمل الخيري، الوقف والمجتمعوالتأمين االجتماع
 ٩٦٢ .................................................................................  القدس– فلسطين –المغاربة الوقف على 

 ٩٦٢ ....................................................................................................... الوقف على المفتين
 الوقـف   ،الوقف على التعليم الديني، الوقف على الدعوة اإلسالمية       الوقف على األزهر،    مصارف الوقف،    أنظر أيضاً

 .وقف المكتبات، الوقف والدعوة اإلسالميةوقف الكتب،  ،على علماء الحديث، الوقف على الفقهاء
 ٩٦٢ .............................................................................................  بلغاريا–لى المفتين الوقف ع

 ٩٦٢ ....................................................................................................... الوقف على المقابر
عمارة المقابر، مصارف الوقف، المقابر الموقوفة، الوقف على المرافق العامة، الوقف على الميت، وقـف                أنظر أيضاً

 .المقابر
 ٩٦٢ .............................................................................................. إيران –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ .................................................................................... أردبيل – إيران –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ ...................................................................................  خراسان– إيران –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ ......................................................  العصر الصفوي– تاريخ –ن  خراسا– إيران –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ ....................................................................................  شيراز– إيران –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ ....................................................................................  كاشان– إيران –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ .......................................................................................... بالد الشام –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ ..............................................................................  رسائل جامعية–بلخ  –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ .....................................................................................  تاريخ–  تركيا–الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ ...................................................................................  النجف–العراق  –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ .................................................................................. مكناس –المغرب  –الوقف على المقابر 

 ٩٦٣ .....................................................  المولى إسماعيل– تاريخ – مكناس –المغرب  –الوقف على المقابر 

 ٩٦٤ ...............................................................................................  الهند–الوقف على المقابر 

 ٩٦٤ ................................................................................  أترابراديش– الهند –الوقف على المقابر 

 ٩٦٤ .................................................................. ١٩-١٥ ق– تاريخ –وسط آسيا  –الوقف على المقابر 

 ٩٦٤ ............................................................................................... اليمن –الوقف على المقابر 

 ٩٦٤ .......................................................................................... )فقه مالكي(الوقف على المقابر 

 ٩٦٥ ..................................................................................................... الوقف على المقدسات
الوقف على الجامع األموي،    الوقف على األزهر،    عمارة المساجد، المصاحف الموقوفة، مصارف الوقف،        أنظر أيضاً

الوقف علـى   الوقف على عمارة المساجد،      الوقف على الحرمين الشريفين،       اإلبراهيمي، الوقف على الحرم  
 .، وقف المساجد، وقف المصاحفلى المسجد األقصىالوقف على المساجد، الوقف ع، الكعبة
 ٩٦٥ ...................................................................................................... الوقف على المكتبات

 ،ى البحـث العلمـي    ، الوقف عل  المكتبات الموقوفة الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوفة، مصارف الوقف،        أنظر أيضاً
 الوقـف علـى     الوقف على المـدارس،    ،، الوقف على الجامعات، الوقف على المتاحف      الوقف على التعليم  
 الوقـف والتعلـيم،   ،والبحث العلميوقف المكتبات، الوقف  ،، وقف المصاحفوقف الكتبالمرافق العامة، 

 .، الوقف والطباعة، الوقف ونشر الكتبةالوقف والثقاف الوقف والتنمية العلمية، الوقف والتنمية الثقافية،
 ٩٦٦ ........................................................................................... األندلس – الوقف على المكتبات

 ٩٦٦ .................................................................................... تاريخ – إيران – الوقف على المكتبات

 ٩٦٦ ................................................................................... كاشان – إيران – الوقف على المكتبات

 ٩٦٦ ............................................................................................  بلغاريا–الوقف على المكتبات 

 بلغاريا–الوقف على المكتبات 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٣٦
 

 

 ٩٦٦ ............................................................................................  تاريخ– الوقف على المكتبات

 ٩٦٦ .............................................................................................  تركيا–الوقف على المكتبات 

 ٩٦٦ ................................................................................... ة العثمانيالدولة –الوقف على المكتبات 

 ٩٦٦ .........................................................................................  السعودية–الوقف على المكتبات 

 ٩٦٦ ......................................................................  المدينة المنورة– السعودية –الوقف على المكتبات 

 ٩٦٧ .......................................................................... تاريخ –  العالم اإلسالمي–الوقف على المكتبات 

 ٩٦٧ .................................................................................. تاريخ – العراق – الوقف على المكتبات

 ٩٦٧ .................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر – الوقف على المكتبات

 ٩٦٧ ..........................................................................................  المغرب–الوقف على المكتبات 

 ٩٦٧ ................................................................................. تاريخ – المغرب –الوقف على المكتبات 

 ٩٦٧ ............................................................ العلويون الشرفاء – تاريخ – المغرب –ى المكتبات الوقف عل

 ٩٦٧ ...................................................  الشرفاء السعديون– تاريخ –  فاس– المغرب –الوقف على المكتبات 

 ٩٦٧ ....................................................................................... )افعيفقه ش(الوقف على المكتبات 

 ٩٦٧ .............................................................................................. الطبيةالوقف على المكتبات 
ف الوقف، المكتبات الموقوفة، الوقف على البحث العلمي، الوقف على الجامعـات،         الكتب الموقوفة، مصار   أنظر أيضاً

والبحـث العلمـي، الوقـف      ، الوقـف    الوقف على المرافق العامة، الوقف على المستشفيات، وقف الكتب        
 .الوقف والتنمية العلمية ،والتعليم، الوقف والتنمية الصحية

 ٩٦٧ .............................................................................................. العامةالوقف على المكتبات 
، الوقـف   الوقف على التعلـيم    المكتبات الموقوفة، الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوفة، مصارف الوقف،        أنظر أيضاً

الوقف والتنمية  مكتبات،وقف ال ،، وقف المصاحفوقف الكتب الوقف على المرافق العامة، ،على المتاحف
 .الوقف والثقافة الثقافية،

 ٩٦٨ ........................................................................................... المدرسيةالوقف على المكتبات 
 على التعلـيم، الوقـف      الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوفة، مصارف الوقف، المكتبات الموقوفة، الوقف         أنظر أيضاً

الوقف والتنمية   ،على المدارس، الوقف على المرافق العامة، وقف الكتب، وقف المصاحف، الوقف والتعليم           
 .العلمية

 ٩٦٨ .............................................................................................. المساجدالوقف على مكتبات 
الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوفة، مصارف الوقف، المكتبات الموقوفة، الوقف على التعلـيم الـديني،               اًأنظر أيض

الوقف على طباعة المصاحف، الوقف على قراءة القرآن، الوقف على المرافـق العامـة، الوقـف علـى                  
 .ينيةالمساجد، وقف الكتب، وقف المصاحف، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية الد

 ٩٦٨ ......................................................................................................المالجئ الوقف على 
األيتام، الوقف على التكايا، الوقف علـى الحمامـات،         الوقف على    ،، الوقف على األربطة   مصارف الوقف  أنظر أيضاً

، الوقف على الالجئين،    الوقف على الفقراء  ف على الزوايا، الوقف على العتقاء،       الوقف على الخانات، الوق   
، الوقف واإلسكان، الوقف والتكافل االجتمـاعي،       الوقف واألحوال االجتماعية  الوقف على المرافق العامة،     

 .الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والمجتمع
 ٩٦٨ ............................................................................................. مصر –المالجئ الوقف على 

 ٩٦٨ ............................................................................................ المناسبات الدينيةالوقف على 
 على الموالد، الوقف على المولـد       الوقف المقدسات،   مصارف الوقف، الوقف على عاشوراء، الوقف على       أنظر أيضاً

 . والقيم االجتماعية الوقفالنبوي، الوقف والتنمية الدينية، الوقف والطرق الصوفية،
 ٩٦٨ ....................................................................................................... الموالدالوقف على 

 . على المناسبات الدينية، الوقف على المولد النبويالوقفمصارف الوقف، الوقف على عاشوراء،  ر أيضاًأنظ
 .    الوقف على الميتأنظرالموتى    الوقف على 
 ٩٦٨ .................................................................................................المولد النبوي الوقف على 

 . على المناسبات الدينية، الوقف على الموالدالوقفمصارف الوقف، الوقف على عاشوراء،  أنظر أيضاً

  تاريخ– الوقف على المكتبات 



 ١٣٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٦٨ ..........................................................  العصر العثماني– تاريخ – الحجاز –المولد النبوي الوقف على 

 ٩٦٩ ........................................................................................................ الوقف على الميت
مصارف الوقف، المقابر الموقوفة، الوقف على المقابر، وقف المقابر، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف              أنظر أيضاً

 .والعمل الخيري
 ٩٦٩ ........................................................................................................ الوقف على النفس

 .أحكام الوقف، شروط الواقف، الوقف األهلي أنظر أيضاً
 ٩٦٩ ......................................................................................... )فقه جعفري(الوقف على النفس 

 ٩٧٠ .......................................................................................... )فقه حنبلي(الوقف على النفس 

 ٩٧٠ ........................................................................................... )فقه حنفي(الوقف على النفس 

 ٩٧١ .......................................................................................... )فقه شافعي( على النفس الوقف

 ٩٧١ ........................................................................................... )فقه مالكي(الوقف على النفس 
   الوقف على الزواجأنظرنكاح    الوقف على ال

 .على األشرافوقف ال     أنظر      على الهاشميينوقف ال
   الوقف على األغنياءأنظرالوقف على الوجهاء    

   وقف األعمىأنظروقف العميان    
 ٩٧١ ............................................................................................الوقف عند األرمن المسيحيين 

 .الدول الغربية، وقف أهل الذمة، وقف غير المسلم -األوقاف المسيحية، الوقف  أنظر أيضاً
 ٩٧١ ...................................................................................  إيران–الوقف عند األرمن المسيحيين 

 ٩٧١ ............. ......................................................................................)مكة(وقف عين زبيدة 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 .    وقف األغذيةأنظروقف الغذاء    
 ٩٧١ .................................................................................  رسائل جامعية–) القاهرة(وقف الغورية 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 ٩٧٢ ......................................................................................................... وقف غير المسلم
  المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية، الشروط في الواقـف، أحكام الوقف، األوقاف البوذية، أوقاف    أنظر أيضاً

الوقـف   ،غير المسلم، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة، الوقف على غير المسلمقوانين وتشريعات وقف 
 . على الوقف، وقف الكافر، وقف المرتد، الوقف واألقليات، والية غير المسلم على الوقف، والية الكافرعلى الكافر

 .    قوانين وتشريعات وقف غير المسلمأنظرقوانين وتشريعات    -وقف غير المسلم 
 ٩٧٢ .................................................................................................  مصر–وقف غير المسلم 

 ٩٧٢ .................................................................................  أندرابراديش– الهند –وقف غير المسلم 

 ٩٧٢ ......................................................................................  مدراس– الهند –وقف غير المسلم 
 .   وقف الزباديأنظروقف الفاخورة    
 .   الوقف الباطلظرأنالوقف الفاسد    
 ٩٧٢ ............................................................................................................ وقف الفضولي
 .، الشروط في الواقف، ملكية الوقف بيع وقف الفضوليأحكام الوقف، أنظر أيضاً

 ٩٧٢ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –وقف الفضولي 

 ٩٧٢ .............................................................................................. )فقه شافعي(وقف الفضولي 
 .يث نبويةأحاد -   الوقف أنظرالوقف في األحاديث النبوية    
 . مواقع اإلنترنت-مصادر المعلومات   -   الوقف أنظرالوقف في شبكة اإلنترنت    
 .)فقه إسالمي(     الوقف أنظرالوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٧٣ .................................................................................. نقد –) كتاب(الوقف في الفكر اإلسالمي 
 .القرآن -     الوقف أنظرالوقف في القرآن     

 .     وقف المقابرأنظروقف القبور     

نقد –) كتاب(مي الوقف في الفكر اإلسال



رؤوس موضوعات الكشاف>١٣٨
 

 

 ٩٧٣ .................................................................................. )خراسان، إيران(وقف القدس الرضوي 
، الوقف والعمـل    ية الوقف، الصناديق الوقفية، المؤسسات الوقفية األهلية      تمويل الوقف، تنمية الوقف، رعا     أنظر أيضاً

 .األهلي، الوقف والمجتمع
 ٩٧٣ ...................................................................................... )قطر، مشروع(وقف القرآن الكريم 

على قراءة القرآن،   ، الوقف   قفية األهلية، الوقف على طباعة المصاحف     المشروعات الوقفية، المؤسسات الو    أنظر أيضاً
 .وقف المصاحف

 ٩٧٣ ............................................................................................... )إيران(وقف قريه ده نمك 
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 .قبرص -   أوقاف بكير باشا أنظر)    كوشا، قبرصلف(وقف قناة المار 
 ٩٧٤ ............................................................................................................. وقف القوقاز
 .المؤسسات الوقفية األهلية أنظر أيضاً

 .   وقف الزباديأنظروقف الكاسورة    
 ٩٧٤ ............................................................................................................... وقف الكافر

أحكام الوقف، األوقاف البوذية، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية، الشـروط فـي               أنظر أيضاً
لمسلم، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة، الوقف على غيـر            غير ا قوانين وتشريعات وقف    الواقف،  
 ، وقف غير المسلم، وقف المرتد، الوقف واألقليات، والية غير المسلم على الوقف،            الوقف على الكافر  المسلم،  

 .والية الكافر على الوقف
 ٩٧٤ .................................................................................................. )فقه حنفي(وقف الكافر 

 ٩٧٤ ................................................................................................. )فقه شافعي(وقف الكافر 
 .   وقف الجسورأنظروقف الكباري    

 ٩٧٤ .............................................................................................................وقف الكتاتيب 
، الوقـف   المـدارس ، وقـف    الوقف على الطلبة، الوقف على المدارس     ،  وقف العقار، الوقف على التعليم     أنظر أيضاً

 .، الوقف والثقافةوالتعليم
 ٩٧٤ ......................................................................  العصر العثماني– تاريخ – الحجاز –وقف الكتاتيب 

 ٩٧٤ ............................................................................................................... وقف الكتب
، البحث العلمي المكتبات الموقوفة، الوقف على     موقوفة،  الكتب الموقوفة، المرأة ووقف الكتب، المصاحف ال       أنظر أيضاً

الوقف على الطلبـة، الوقـف      الجامعات، الوقف على طباعة المصاحف،      الوقف على التعليم، الوقف على      
وقف المنافع، وقف المكتبات، وقف المصاحف،  الوقف على المكتبات،، الوقف على المدارس، على العلماء

الوقف والتنميـة العلميـة،    الوقف والتنمية الثقافية،الوقف والتعليم،  ، العلميوالبحثالوقف وقف المنقول، 
 .، الوقف والطباعة، الوقف ونشر الكتبالوقف والثقافة

 ٩٧٥ ....................................................................................................  األندلس–وقف الكتب 

 ٩٧٥ ......................................................................................................  إيران–كتب وقف ال

 ٩٧٥ ............................................................................................. تاريخ – إيران –وقف الكتب 

 ٩٧٥ ..........................................................................  العصر الصفوي– تاريخ – إيران –وقف الكتب 

 ٩٧٥ ............................................................................................  كاشان– إيران –وقف الكتب 

 ٩٧٥ .....................................................................................................  بلغاريا–وقف الكتب 

 ٩٧٥ ......................................................................................................  تاريخ–وقف الكتب 

 ٩٧٦ ....................................................................................................... تركيا –وقف الكتب 

 ٩٧٦ .............................................................................................  أدرنة– تركيا –وقف الكتب 

 ٩٧٦ .............................................................................................  تاريخ– تركيا –وقف الكتب 

 ٩٧٦ ..............................................................................................  قونيا– تركيا –وقف الكتب 

 ٩٧٦ ...........................................................................................  قيصري– تركيا –وقف الكتب 

 ٩٧٦ ..................................................................................................  السعودية–وقف الكتب 

 ٩٧٦ .................................................................. ٢٠-١٩ ق– تاريخ – تهامة – السعودية –وقف الكتب 

 )خراسان، إيران( وقف القدس الرضوي 



 ١٣٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٧٦ .......................................................................................  الرياض– السعودية –وقف الكتب 

 ٩٧٦ ................................................................. ٢٠-١٩ ق–  تاريخ– عسير – السعودية –وقف الكتب 

 ٩٧٦ ...........................................................................................  نجد– السعودية –وقف الكتب 

 ٩٧٧ ........................................................................................  ندوات– السعودية –وقف الكتب 

 ٩٧٧ ...............................................................  العصر العثماني– تاريخ –دمشق  – سوريا –وقف الكتب 

 ٩٧٧ ...................................................................................  تاريخ– العالم اإلسالمي –وقف الكتب 

 ٩٧٧ ..................................................................................................... العراق –وقف الكتب 

 ٩٧٧ ............................................................................................ تاريخ – العراق –وقف الكتب 

 ٩٧٧ ....................................................................... هـ١٠ ق– تاريخ –المدينة المنورة  –وقف الكتب 

 ٩٧٧ ...................................................................................................... مصر –وقف الكتب 

 ٩٧٧ .......................................................................... العثمانيالعصر  –تاريخ  – مصر –وقف الكتب 

 ٩٧٨ ........................................................................... المماليكعصر  –تاريخ  – مصر –وقف الكتب 

 ٩٧٨ ....................................................................................................  المغرب–وقف الكتب 

 ٩٧٨ ........................................................................................... تاريخ – المغرب –وقف الكتب 

 ٩٧٨ ...................................................................... العلويون الشرفاء – تاريخ – المغرب –وقف الكتب 

 ٩٧٨ ..............................................................  الشرفاء السعديون– تاريخ – فاس– المغرب –وقف الكتب 

 ٩٧٨ ..................................................................................  تاريخ– وزان –مغرب  ال–وقف الكتب 

 ٩٧٨ ...................................................................................... ١٨ق – تاريخ – نجد –وقف الكتب 

 ٩٧٨ ........................................................................................... ب البنجا– الهند –وقف الكتب 

 ٩٧٨ .................................................................................................. )فقه حنبلي(وقف الكتب 

 ٩٧٨ ................................................................................................. )فقه شافعي(وقف الكتب 
 .    وقف المالبسأنظرالكساء    وقف 
 .    وقف األعمىأنظرالكفيف    وقف 

 .اسسيو -  تركيا-كمال الدين بن الهمام      أوقاف أنظر    )سيواس ، تركيا(وقف كمال الدين بن الهمام 
 .   وقف المالبسأنظروقف اللباس    
 .   وقف المياهأنظروقف الماء    

 .   وقف األسبلةأنظروقف ماء الشرب   
 ٩٧٨ ............................................................................. )المغرب، مكناس(وقف ماء وادي أبي فكران 

 .، وقف األسبلة، وقف المياهوقف اآلباراألهلية، المؤسسات الوقفية  أنظر أيضاً
 .    وقف األغذيةأنظروقف المأكوالت     

 .     وقف النقودأنظروقف المال     
 ٩٧٩ ............................................................................................................ وقف المتاحف
على البحث العلمي، الوقف على المتاحف، وقف المرافق العامة، وقف          الوقف  متاحف الوقف، وقف العقار،      أنظر أيضاً

والبحث العلمي، الوقف والتعليم، الوقـف والتنميـة الثقافيـة،          الوقف  الوقف واآلثار اإلسالمية،    ،  المكتبات
 .فن، الوقف والفنون الجميلةالوقف والتنمية السياحية، الوقف والثقافة، الوقف والسياحة، الوقف وال

 ٩٧٩ ........................................................................................  البنجاب– الهند –وقف المتاحف 
 . تركيا-  أوقاف السلطان أحمد الثالث أنظر)   تركيا(وقف متحف السلطان أحمد الثالث 

 ٩٧٩ ............................................................................................................ وقف المجهول
 .الوقف المعين الوقف على المجهول،أحكام الوقف، الشروط في الموقوف،  أنظر أيضاً

 ٩٧٩ .............................................................................................. )فقه حنبلي(وقف المجهول 
 .  الوقف على المجهولأنظرالوقف مجهول المصرف   

)فقه حنبلي(وقف المجهول 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٤٠
 

 

 ٩٧٩ ............................................................................................................ وقف المحمدية
 .الوقف على الحرمين الشريفينالمؤسسات الوقفية األهلية،  أنظر أيضاً

   وقف الكتبأنظروقف المخطوطات   
 ٩٧٩ ............................................................................................................ وقف المدارس
 على التعليم، الوقـف علـى الطلبـة،         المدارس الموقوفة، وقف العقار، الوقف على البحث العلمي، الوقف         أنظر أيضاً

، الوقـف  والبحـث العلمـي  ، وقف المكتبات، الوقف  وقف الكتاتيب، وقف المتاحف   ،  الوقف على المدارس  
 .، الوقف والثقافة، الوقف والتنمية العلميةالوقف والتنمية الثقافية، البشريةالوقف والتنمية ، والتعليم

 ٩٧٩ ....................................................................... ماليك عصر الم– تاريخ – األردن –وقف المدارس 

 ٩٧٩ ...................................................................................................  إيران– وقف المدارس

 ٩٧٩ .......................................................................................  أصفهان– إيران – وقف المدارس

 ٩٨٠ ......................................................................  العصر الصفوي– تاريخ – إيران – وقف المدارس

 ٩٨٠ .......................................................................................  خوانسار– إيران – وقف المدارس

 ٩٨٠ .........................................................................................  سنندج– إيران – وقف المدارس

 ٩٨٠ ........................................................................................  طهران– إيران – وقف المدارس

 ٩٨٠ .......................................................................................  كازرون– إيران – وقف المدارس

 ٩٨٠ .........................................................................................  كاشان– إيران – وقف المدارس

 ٩٨٠ .........................................................................................  همدان– إيران – وقف المدارس

 ٩٨٠ ...................................................................................... البوسنة والهرسك –وقف المدارس 

 ٩٨٠ ..................................................................................................  تاريخ– وقف المدارس

 ٩٨٠ ...................................................................................................  تركيا–وقف المدارس 

 ٩٨٠ .......................................................................................  إستانبول– تركيا –وقف المدارس 

 ٩٨١ .........................................................................................  أماسيا– تركيا –وقف المدارس 

 ٩٨١ .......................................................................  عصر السالجقة– تاريخ – تركيا –وقف المدارس 

 ٩٨١ .........................................................................................  قرمان– تركيا –وقف المدارس 

 ٩٨١ ...........................................................................................  قونيا– تركيا –قف المدارس و

 ٩٨١ .....................................................................  العصر العثماني– تاريخ – الحجاز – وقف المدارس

 ٩٨١ ...................................................................................... القدس –فلسطين  – وقف المدارس

 ٩٨١ ............................................................  عصر المماليك– تاريخ – طرابلس –لبنان  –وقف المدارس 

 ٩٨١ ....................................................................................  بني سويف– مصر –وقف المدارس 

 ٩٨١ ........................................................................ عصر المماليك – تاريخ – مصر –وقف المدارس 

 ٩٨١ ......................................................ئل جامعية  رسا– عصر المماليك – تاريخ – مصر –وقف المدارس 

 ٩٨٢ .......................................... رسائل جامعية – العصر العثماني – تاريخ – القاهرة – مصر –وقف المدارس 

 ٩٨٢ .............................................................  عصر المماليك– تاريخ – القاهرة – مصر –وقف المدارس 

 ٩٨٢ ............................................  رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ – القاهرة – مصر –وقف المدارس 

 ٩٨٢ ........................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مكة – وقف المدارس

 ٩٨٢ ..............................................................................................) فقه إباضي(وقف المدارس 

 ٩٨٢ ...............................................................................................) حنفيفقه (وقف المدارس 

 ٩٨٢ ....................................................................................................الدينية وقف المدارس 
المدارس الموقوفة، الوقف على التعليم الديني، الوقف على الـدعوة اإلسـالمية، الوقـف علـى طباعـة                   أنظر أيضاً

،  الوقف على المـدارس    ، الحديث، الوقف على الفقهاء    الوقف على علماء  لوقف على الطلبة،    ا،  المصاحف
الوقـف  ،  الوقـف والتعلـيم    ،الوقف وتربية األطفال  وقف المكتبات،   على المفتين، وقف الكتاتيب،     الوقف  

 .الميةالوقف والتنمية الدينية، الوقف والدعوة اإلسالمية، الوقف والشعائر اإلس، البشريةوالتنمية 

  وقف المحمدية



 ١٤١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٨٢ ...........................................................................................  إيران–الدينية وقف المدارس 

 ٩٨٢ ........................................................................... ١٨ ق– تاريخ – نجد –الدينية وقف المدارس 

 ٩٨٣ ............................ ............................................................)حلب (اإلسماعيليةف المدرسة وق
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم أنظر أيضاً

 ٩٨٣ .................................... .....................................................)دمشق(وقف المدرسة األعظمية 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم أنظر أيضاً
 ٩٨٣ .................... ..............................................................)أصفهان، إيران (جهارباغوقف مدرسة 
 .وقف والتعليمالمؤسسات الوقفية األهلية، ال أنظر أيضاً

 ٩٨٣ ........................................................................................... )تركيا(مدرسة الخطاطين وقف 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم، الوقف والزخرفة، الوقف والفنون الجميلة أنظر أيضاً

 .)سنندج، إيران(دار اإلحسان وقف     أنظر    )دج، إيرانسنن(مدرسة دار اإلحسان وقف 
 .)تركيا(   وقف دار الشفقة أنظر)   تركيا(وقف مدرسة دار الشفقة 

 ٩٨٣ .................................................................................... )أصفهان، إيران(سلطان وقف مدرسة 
 .ت الوقفية األهلية، الوقف والتعليمالمؤسسا أنظر أيضاً
 ٩٨٣ ..................................................................................... )كاشان، إيران(سلطاني وقف مدرسة 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم أنظر أيضاً

 ٩٨٣ ........................................................................ ........)كازرون، إيران(الصالحية مدرسة الوقف 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم أنظر أيضاً
 ٩٨٣ .............................................................................................. )إيران(العلوي وقف مدرسة 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم أنظر أيضاً

 .رومانيا -   أوقاف الغازي علي باشا أنظر)    رومانيا(وقف مدرسة الغازي علي باشا 
 ٩٨٣ ................................................ ....................................)همدان، إيران(الكبيرة مدرسة الوقف 

 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم أنظر أيضاً
 ٩٨٣ ........................................ ......................................)إيران(ومسجد دروازة دولت وقف مدرسة 
 .مالمؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على المساجد، وقف المساجد، الوقف والتعلي أنظر أيضاً

 ٩٨٣ .............................................................................................................. المدينوقف 
 .أحكام الوقف، ديون الوقف، الشروط في الواقف، ملكية الوقف أنظر أيضاً

 ٩٨٤ ..................................................................................... )هتاي، تركيا(وقف المدينة الجامعية 
المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على إسكان الطلبة، الوقف على الجامعات، الوقف على الطلبة، الوقـف                أنظر أيضاً

 .والتعليم
 .   وقف المدينأنظروقف المديون   

 ٩٨٤ ............................................................................................ )أنقرة(وقف المرادية الثقافي 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والثقافة أنظر أيضاً

 ٩٨٤ ......................................................................................................المرافق العامة وقف 
وقف الجسور، وقف الحدائق، وقف الحمامات، وقف العقار، الوقف على المرافق العامة، وقف المتـاحف،                أنظر أيضاً

 .وقف المدارس، وقف المساجد، وقف المستشفيات، وقف المقابر، وقف المكتبات، الوقف والدولة
 ٩٨٤ ............................................................................ تاريخ – العالم العربي –المرافق العامة وقف 

 .   وقف األسواقأنظروقف المراكز التجارية   
 ٩٨٤ .............................................................................................................. وقف المرتد

، األوقاف البوذية، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية، الشـروط فـي             أحكام الوقف  أنظر أيضاً
غير المسلم، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة، الوقف على غيـر             قوانين وتشريعات وقف    الواقف،  
 مسلم على الوقف،  ، وقف غير المسلم، وقف الكافر، الوقف واألقليات، والية غير ال          الوقف على الكافر  المسلم،  

 .والية الكافر على الوقف

وقف المرتد



رؤوس موضوعات الكشاف>١٤٢
 

 

 ٩٨٤ .................................................................................................. )فقه حنفي(وقف المرتد 

 ٩٨٤ ............................................................................................................ المرهونوقف 
 .أحكام الوقف، رهن الوقف، الشروط في الموقوف أنظر أيضاً
 ٩٨٤ ............................................................................................................ وقف المريض
 .أحكام الوقف، الشروط في الواقف أنظر أيضاً
 ٩٨٤ ............................................................................................... )فقه حنفي(وقف المريض 

 ٩٨٤ ............................................................................................... )فقه مالكي(وقف المريض 

 ٩٨٥ .............................................................................................. ريض مرض الموتوقف الم
 .أحكام الوقف، الشروط في الواقف أنظر أيضاً

 ٩٨٥ ................................................................................. )فقه حنبلي(وقف المريض مرض الموت 

 ٩٨٥ ................................................................................ )فقه شافعي(وقف المريض مرض الموت 

 ٩٨٥ ................................................................................. )فقه مالكي(وقف المريض مرض الموت 

 ٩٨٦ ................................................................. )أردبيل، إيران(مزار الشيخ صفي الدين األردبيلي وقف 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على المقابر، وقف المقابر أنظر أيضاً
 ٩٨٦ ............................................................................................................ وقف المساجد
 الوقف على األزهـر،   المساجد الموقوفة، وقف العقار،     قوانين وتشريعات وقف المساجد،     عمارة المساجد،    أنظر أيضاً

ـ   الوقف على الحرمين الشريفين     اإلبراهيمي، ، الوقف على الحرم   الوقف على الجامع األموي    ى ، الوقف عل
، الوقـف علـى     ، الوقف على المسجد األقصـى     عمارة المساجد، الوقف على الكعبة، الوقف على المساجد       

 .، وقف المرافق العامةالمقدسات
 ٩٨٨ ................................................................................................... إيران –وقف المساجد 

 ٩٨٨ ........................................................................................  أصفهان–إيران  –وقف المساجد 

 ٩٨٨ ..........................................................................................  تبريز–إيران  –وقف المساجد 

 ٩٨٨ .........................................................................................  سنندج–إيران  –وقف المساجد 

 ٩٨٨ .............................................................................................  قم–إيران  –وقف المساجد 

 ٩٨٨ .........................................................................................  كاشان–إيران  –وقف المساجد 

 ٩٨٩ ............................................................................................ يزد –إيران  –وقف المساجد 

 ٩٨٩ ..................................................................................................  بلغاريا–وقف المساجد 

 ٩٨٩ ......................................................................  العصر العثماني– تاريخ – بلغاريا –وقف المساجد 

 ٩٨٩ ....................................................................................................  تركيا–وقف المساجد 

 ٩٨٩ ........................................................................................... أدرنة – تركيا –وقف المساجد 

 ٩٨٩ .......................................................................................  إستانبول– تركيا –وقف المساجد 

 ٩٨٩ ...........................................................................................  أنقرة– تركيا –وقف المساجد 

 ٩٩٠ .........................................................................................  بالكسير– تركيا –وقف المساجد 

 ٩٩٠ ....................................................................................  سيدي شهير– تركيا –وقف المساجد 

 ٩٩٠ ........................................................................................  سيواس– تركيا –وقف المساجد 

 ٩٩٠ ......................................................................................... ميالس – تركيا –وقف المساجد 

 ٩٩٠ ......................................................................................... الدولة العثمانية –وقف المساجد 

 ٩٩٠ .................................................................................................. العراق –وقف المساجد 
 .     قوانين وتشريعات وقف المساجدأنظرقوانين  وتشريعات      -وقف المساجد 
 ٩٩٠ .................................................................................................. الكويت –د وقف المساج

 )فيفقه حن( وقف المرتد 



 ١٤٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ٩٩٠ ....................................................................................................  الهند–وقف المساجد 

 ٩٩٠ .....................................................................................  أترابراديش–الهند  –وقف المساجد 

 ٩٩٠ ....................................................................................  أندرابراديش– الهند –وقف المساجد 

 ٩٩٠ ......................................................................................... البنجاب – الهند –وقف المساجد 

 ٩٩٠ .........................................................................................  ججرات– الهند –وقف المساجد 

 ٩٩٠ ...........................................................................................  دلهي– الهند –وقف المساجد 

 ٩٩١ .........................................................................................  كرناتاكا– الهند –وقف المساجد 

 ٩٩١ .........................................................................................  مدراس– الهند –وقف المساجد 

 ٩٩١ ..............................................................................................  يوغسالفيا–وقف المساجد 

 ٩٩١ .............................................................................................. )فقه جعفري(وقف المساجد 

 ٩٩١ ............................................................................................... )فقه حنفي(وقف المساجد 

 ٩٩٢ .............................................................................................. )فقه شافعي(وقف المساجد 

 ٩٩٢ ............................................................................................... )فقه مالكي(وقف المساجد 

 ٩٩٢ ............................................................................................ )تركيا(حسكي وقف مستشفى 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتنمية الصحية أنظر أيضاً

 .)تركيا(   وقف دار الشفقة أنظر)   تركيا(وقف مستشفى دار الشفقة 
 ٩٩٢ ........................................................................................ )إستانبول(وقف مستشفى الغرباء 

 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتنمية الصحية أنظر أيضاً
 ٩٩٢ .......................................................................................... )القاهرة(وقف مستشفى قالوون 

 . الوقفية األهلية، الوقف والتنمية الصحيةالمؤسسات أنظر أيضاً
 ٩٩٢ .........................................................................................................وقف المستشفيات 

 رضى، الوقف علـى   المستشفيات الموقوفة، وقف األدوية، وقف العقار، الوقف على الحوامل، الوقف على الم            أنظر أيضاً
 .، الوقف والتنمية الصحية، الوقف والصحة، وقف المرافق العامة، الوقف والتكافل االجتماعيالمستشفيات

 ٩٩٣ ...................................................................  عصر المماليك– تاريخ – األردن – المستشفياتوقف 

 ٩٩٣ ................................................................................................  تركيا–وقف المستشفيات 

 ٩٩٣ ....................................................................................  إستانبول– تركيا –وقف المستشفيات 

 ٩٩٣ .................................................................... ١٩ ق– تاريخ – أنطاليا – تركيا –وقف المستشفيات 

 ٩٩٣ .....................................................................................  سيواس– تركيا –وقف المستشفيات 

 ٩٩٣ ......................................................................................  مانيسا– تركيا –وقف المستشفيات 

 ٩٩٤ .................................................................. العصر العثماني – تاريخ – الحجاز –وقف المستشفيات 

 ٩٩٤ ........................................................................................ تاريخ – حلب –وقف المستشفيات 

 ٩٩٤ ...................................................................................... الدولة العثمانية –وقف المستشفيات 

 ٩٩٤ .............................................................................  تاريخ–اإلسالمي  العالم –وقف المستشفيات 

 ٩٩٤ .......................................................................................  تاريخ– مصر – المستشفياتوقف 

 ٩٩٤ .......................................................................  بنو مرين– تاريخ – المغرب –وقف المستشفيات 

 ٩٩٤ ..................................................................... العصر العثماني – تاريخ – مكة –وقف المستشفيات 

 ٩٩٤ .......................................................................................... )حلب(المسجد اإلسماعيلي وقف 
 .)رومانيا(   أوقاف أسمهان بنت السلطان سليم الثاني أنظر)   رومانيا(وقف مسجد أسمهان سلطان 

 .)سنندج، إيران(دار اإلحسان وقف     أنظر    )سنندج، إيران(مسجد دار اإلحسان وقف 
 .   أوقاف زاغونس باشاأنظروقف مسجد زاغونس باشا    

)حلب(المسجد اإلسماعيلي وقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٤٤
 

 

 ٩٩٤ ...................................................................................... )أصفهان، إيران(مسجد السيد ف وق
 .)تركيا(   جامع شيشلي أنظر)   تركيا(وقف مسجد شيشلي 

  رومانيا-  أوقاف الغازي علي باشا أنظر)   رومانيا(وقف مسجد علي باشا 
 ٩٩٤ ......................................................................................... )تبريز، إيران(مسجد كبود وقف 

 ٩٩٤ .................................................................................... )كاشان، إيران(مسجد مير عماد وقف 

 ٩٩٤ ............................................................................................................. وقف المشاع
 . المشاعوقفأحكام الوقف، الشروط في الموقوف، قوانين وتشريعات  أنظر أيضاً
 .    قوانين وتشريعات وقف المشاعأنظرقوانين وتشريعات    -وقف المشاع 
 ٩٩٥ ......................................................................................  أترابراديش–ند  اله–وقف المشاع 

 ٩٩٥ ................................................................................................ )فقه حنبلي(وقف المشاع 

 ٩٩٥ ................................................................................................. )فقه حنفي(وقف المشاع 

 ٩٩٦ ............................................................................................... )فقه شافعي(وقف المشاع 

 ٩٩٦ .................................................................................................. )فقه عمر(وقف المشاع 

 ٩٩٧ ................................................................................................ )فقه مالكي(وقف المشاع 

 ٩٩٨ .......................................................................................................... الوقف المشترك
 .الوقف األهلي، الوقف الخيريأنواع الوقف،  أنظر أيضاً

 .    وقف المرافق العامةأنظرالمشروعات العامة    وقف 
 ٩٩٨ .......................................................................................................... وقف المصاحف
 المصاحف الموقوفة، الوقف على طباعة المصاحف، الوقف على قراءة القرآن، الوقف على المساجد، الوقف              أنظر أيضاً

 . الدينيةعلى المكتبات، الوقف على مكتبات المساجد، وقف الكتب، وقف المنافع، وقف المنقول، الوقف والتنمية
 ٩٩٨ ............................................................................................................. وقف المصانع
استثمار الوقف، وقف العقار، الوقف على التعليم الصناعي، الوقف والتنمية االقتصادية، الوقف والتنميـة               أنظر أيضاً

 .وقف والصناعة، الوقف والمجتمعالصناعية، ال
 ٩٩٨ ......................................................................................... الدولة العثمانية –وقف المصانع 

 ٩٩٨ ............................................................................... )تبريز، إيران(مصلى اإلمام الخميني وقف 

 ٩٩٨ .............................................................................................. )تركيا(وقف مصنع الخيوط 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والصناعة أنظر أيضاً

 .    وقف المصانعأنظروقف المعامل    
 ٩٩٩ ............................................................................................................ الوقف المعطل
 -االستبدال في الوقف، بيع الوقف، التصرف في الوقف، خراب الوقف، رعاية الوقف، عمارة الوقف، الوقف                 أنظر أيضاً

 .مشاكل وحلول، وقف المنافع، الوقف المنقطع
 ٩٩٩ .................................................................................................... تركيا –وقف المعطل ال

 ٩٩٩ ..........................................................................................  تقارير- تركيا –الوقف المعطل 

 ٩٩٩ ......................................................................................... الدولة العثمانية – المعطل الوقف

 ٩٩٩ .....................................................................................  أترابراديش– الهند –الوقف المعطل 
 .    الوقف األهليأنظرعقب     الوقف الم

 ٩٩٩ ............................................................................................................. الوقف المعين
 .وقف المجهولالشروط في الموقوف،  أنظر أيضاً
 ٩٩٩ ............................................................................................... )فقه شافعي(الوقف المعين 

 ٩٩٩ .............................................................................................................. وقف المقابر
لوقف على المقابر، الوقف على الميـت، وقـف المرافـق    عمارة المقابر، المقابر الموقوفة، وقف العقار، ا   أنظر أيضاً

 .العامة، الوقف والتكافل االجتماعي

 )أصفهان، إيران(مسجد السيد وقف  



 ١٤٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٠٠ ..................................................................................................... إيران –وقف المقابر 

 ١٠٠٠ ..........................................................................................  أردكان– إيران –وقف المقابر 

 ١٠٠٠ ..........................................................................................  دامغان– إيران –وقف المقابر 

 ١٠٠٠ ..............................................................................................  ري– إيران –وقف المقابر 

 ١٠٠٠ ...........................................................................................  زرآباد– إيران –وقف المقابر 

 ١٠٠٠ .........................................................................................  كازرون– إيران –وقف المقابر 

 ١٠٠٠ .....................................................................................................  تركيا–وقف المقابر 

 ١٠٠١ ............................................................................................ أزمير – تركيا –وقف المقابر 

 ١٠٠١ ......................................................................................... إستانبول – تركيا –وقف المقابر 

 ١٠٠١ ............................................................................................  أنقرة– تركيا –وقف المقابر 

 ١٠٠١ .....................................................................................  سيدي شهير– تركيا –وقف المقابر 

 ١٠٠١ ..........................................................................................  سيواس– تركيا –وقف المقابر 

 ١٠٠١ ...........................................................................................  قرمان– تركيا –وقف المقابر 

 ١٠٠١ ........................................................................................... الدولة العثمانية –وقف المقابر 

 ١٠٠١ ......................................................................................................  الهند–وقف المقابر 

 ١٠٠١ ......................................................................................  أترابراديش– الهند –وقف المقابر 

 ١٠٠٢ .......................................................................................... البنجاب – الهند –وقف المقابر 

 ١٠٠٢ ............................................................................................  دلهي– الهند –وقف المقابر 

 ١٠٠٢ ..........................................................................................  كرناتاكا– الهند –وقف المقابر 

 ١٠٠٢ .....................................................................................  ماديابراديش– الهند –وقف المقابر 

 ١٠٠٢ .......................................................................................  مهاراشترا– الهند –وقف المقابر 

 ١٠٠٢ ............................................................................................... )فقه جعفري(وقف المقابر 

 ١٠٠٢ ................................... ...........................................)إيران دامغان،(مقبرة إمامزاده جعفر وقف 

 ١٠٠٢ ....................................... ....................................................)إيران(مقبرة محمود كيا وقف 

 ١٠٠٢ ............... ...............................................)إيران أردكان،(مقبرة نور الدين علي غازي أردكاني وقف 
 .    وقف الجوائز والمكافآتأنظرالمكافآت     وقف 

 ١٠٠٢ ............................................................................................................ وقف المكتبات
الوقف  الوقف على الطلبة، الوقف على التعليم، ،البحث العلميالوقف على وقف العقار، المكتبات الموقوفة،  أنظر أيضاً

ف المرافق العامـة، وقـف المصـاحف،        وقف المتاحف، وق  الوقف على المكتبات، وقف الكتب،      على العلماء،   
، الوقـف والثقافـة   الوقف والتنمية العلمية، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتعليم، ،والبحث العلمي الوقف

 .الوقف والطباعة، الوقف ونشر الكتب
 ١٠٠٣ ................................................................................................... إيران –وقف المكتبات 

 ١٠٠٣ ..................................................................................................  بلغاريا–وقف المكتبات 

 ١٠٠٣ ...................................................................................................  تركيا–وقف المكتبات 

 ١٠٠٣ ........................................................................................... أدرنه – تركيا –وقف المكتبات 

 ١٠٠٣ ..........................................................................................  تاريخ– تركيا –وقف المكتبات 

 ١٠٠٣ ...........................................................................................  قونيا– تركيا –وقف المكتبات 

 ١٠٠٤ ........................................................................................ قيصري – تركيا –وقف المكتبات 

 ١٠٠٤ ............................................................  العصر العثماني– تاريخ – قيصري – تركيا –وقف المكتبات 

 العصر العثماني– تاريخ – قيصري – تركيا –وقف المكتبات 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٤٦
 

 

 ١٠٠٤ .....................................................................  العصر العثماني– تاريخ – الحجاز –وقف المكتبات 

 ١٠٠٤ ......................................................................................... ةالعثمانيالدولة  –وقف المكتبات 

 ١٠٠٤ ...............................................................................................  السعودية–وقف المكتبات 

 ١٠٠٤ ................................................................ ٢٠-١٩ق – تاريخ – تهامة – السعودية –وقف المكتبات 

 ١٠٠٤ ............................................................... ٢٠-١٩ق – تاريخ – عسير – السعودية –وقف المكتبات 

 ١٠٠٤ ............................................................................ المدينة المنورة – السعودية –ف المكتبات وق

 ١٠٠٤ .....................................................................................  ندوات– السعودية –وقف المكتبات 

 ١٠٠٤ ................................................................................  تاريخ–  العالم اإلسالمي–بات وقف المكت

 ١٠٠٥ ........................................................................................  تاريخ– العراق –وقف المكتبات 

 ١٠٠٥ ....................................................................................... القدس –فلسطين  –وقف المكتبات 

 ١٠٠٥ ........................................................................ المماليك عصر – تاريخ – مصر –وقف المكتبات 

 ١٠٠٥ ............................................................................................. )تركيا (وقف مكتبة الحميدية
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على المكتبات، وقف المكتبات، الوقف والثقافة أنظر أيضاً

 ١٠٠٥ .............................................................................................................. المكرهوقف 
 .أحكام الوقف، الشروط في الواقف أنظر أيضاً
 ١٠٠٥ ............................................................................................................ وقف المالبس
 .اء، وقف المنافع، وقف المنقول، الوقف والتكافل االجتماعيالوقف على الفقر أنظر أيضاً
 ١٠٠٥ ............................................................................................... )فقه مالكي(وقف المالبس 

   وقف المالبس  أنظروقف الملبس    
 ١٠٠٦ .............................................................................................................. المنافعوقف 

وقف األدوية، وقف األسبلة، وقف األغذية، وقف الحيوانات، وقف السجاد، وقف الكتب، وقف المصاحف،               أنظر أيضاً
 .وقف المالبس، وقف المنقول، وقف المياه، وقف الوقت

 ١٠٠٦ ................... .....................................................................)بهان، إيرانبه(المنصورية وقف 

 ١٠٠٦ ........................................................................................................... الوقف المنقطع
 الوقف المؤبـد،    ،قف، أنواع الوقف، إيرادات الوقف المنقطع، الرجوع في الوقف، الوقف المعطل          إلغاء الو  أنظر أيضاً

 .الوقف المؤقت
 ١٠٠٦ .............................................................................................. )فقه حنبلي(الوقف المنقطع 

 ١٠٠٦ ............................................................................................................. وقف المنقول
المنقول، وقف األدوية، وقف األسبلة، وقف األغذية، وقـف الحيوانـات، وقـف             قوانين وتشريعات وقف     أنظر أيضاً

المالبس، وقف المنـافع، وقـف      الرقيق، وقف السجاد، وقف العقار، وقف الكتب، وقف المصاحف، وقف           
 .المياه، وقف النقود

 .    قوانين وتشريعات وقف المنقولأنظرقوانين وتشريعات    -وقف المنقول 
 ١٠٠٧ ................................................................................................ )فقه حنبلي( وقف المنقول

 ١٠٠٧ ..............................................................................  رسائل جامعية–) قه حنبليف( وقف المنقول

 ١٠٠٧ ................................................................................................ )فقه حنفي( وقف المنقول

 ١٠٠٩ ............................................................................................... )عيفقه شاف(وقف المنقول 

 ١٠٠٩ ............................................................................................................. الوقف المؤبد
الوقـف   قوانين وتشريعات الوقـف المؤبـد،      عمارة الوقف،    ،رعاية الوقف، صيغة الوقف   ف،  أنواع الوق  أنظر أيضاً

 .الوقف المؤقت المنقطع،
 .    قوانين وتشريعات الوقف المؤبدأنظرقوانين وتشريعات     -الوقف المؤبد 
 ١٠٠٩ ................................................................................................. )فقه حنفي(الوقف المؤبد 

  العصر العثماني– تاريخ – الحجاز –وقف المكتبات  



 ١٤٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠١٠ .......................................................................................) تركيا(وقف مؤسسة التعليم العالي 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على الجامعات، الوقف والتعليم أنظر أيضاً
 ١٠١٠ ............................................................................................................ تالوقف المؤق

 .الوقف المؤبد الوقف المنقطع، ،، صيغة الوقفأنواع الوقف، الرجوع في الوقف إلغاء الوقف، أنظر أيضاً
 ١٠١٠ ............................................................................................................... وقف المياه

وقف مـاء وادي    وقف اآلبار، وقف األسبلة،      ،)تركيا(مؤسسة وقف المياه    قوانين وتشريعات وقف المياه،      أنظر أيضاً
 .الزراعية، وقف المنافع، وقف المنقول، الوقف والتنمية )مكناس، المغرب (أبي فكران

 ١٠١٠ ......................................................................................................  إيران– وقف المياه

 ١٠١٠ ............................................................................... ................. قم– إيران – وقف المياه

 ١٠١٠ ......................................................................................................  تاريخ– وقف المياه

 ١٠١٠ ......................................................................................................  تركيا–وقف المياه 

 ١٠١٠ .............................................................. العصر العثماني –تاريخ  – إستانبول – تركيا –وقف المياه 
 .   قوانين وتشريعات وقف المياهأنظرقوانين وتشريعات     -وقف المياه 

 .   وقف األسبلةأنظروقف مياه الشرب   
 ١٠١٠ ...................................................................................................... الحليب ميزابوقف 

أوقاف السلطان صالح الدين األيوبي، وقف األغذية، الوقف على الحوامل، الوقـف علـى الفقـراء، وقـف                   أنظر أيضاً
 .افل االجتماعي، الوقف والصحة وقف المنقول، الوقف واألطفال، الوقف والتكالمنافع،

 .أوقاف النبي    أنظر    النبويالوقف 
 ١٠١٠ .............................................................................................................. وقف النخيل

 . الزيتونوقف األراضي الزراعية، وقف األغذية، وقف الحدائق، وقف أنظر أيضاً
 ١٠١١ .......................................................  العصر العثماني–تاريخ  – ة واحات نفزاو– تونس –وقف النخيل 

 ١٠١١ ................................................................................................. )فقه حنبلي(وقف النخيل 

 ١٠١١ ............................................................................................................... وقف النقود
 .، وقف العقار، وقف المنقولقوانين وتشريعات وقف النقودتمويل الوقف، الصناديق الوقفية،  أنظر أيضاً
 ١٠١٢ ...........................................................................................  تاريخ– البلقان –وقف النقود 

 ١٠١٢ ..................................................................................................... تاريخ –وقف النقود 

 ١٠١٢ ......................................................................................................  تركيا–وقف النقود 

 ١٠١٢ ..........................................................................................  إستانبول– تركيا –وقف النقود 

 ١٠١٢ ...............................................................  العصر العثماني– تاريخ – بورصة – تركيا –وقف النقود 

 ١٠١٣ ................................................................................... تاريخ –ة  العثمانيالدولة –وقف النقود 

 ١٠١٣ ............................................................................................. رسائل جامعية –وقف النقود 

 ١٠١٣ ........................................................................  العصر العثماني–تاريخ  – القدس –وقف النقود 
 . وتشريعات وقف النقود    قوانينأنظرقوانين وتشريعات      -وقف النقود 
 ١٠١٣ ......................................................................................................  مصر–وقف النقود 

 ١٠١٣ .................................................................................................) فقه إباضي(وقف النقود 

 ١٠١٣ ................................................................................................. )فقه حنبلي(وقف النقود 

 ١٠١٣ .................................................................................................. )فقه حنفي(وقف النقود 

 ١٠١٥ ................................................................................................... )فقه عمر(وقف النقود 

 ١٠١٥ ..................................................................................................) فقه مالكي(وقف النقود 
 .السلطان مراد أوقاف     أنظر)    تركيا(وقف هدى فنديغار 

 .)الهند(     وقف حمدارد أنظر)     الهند(وقف همدرد 

)فقه مالكي(وقف النقود 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٤٨
 

 

 ١٠١٥ .................................................................................................. الوقف واآلثار اإلسالمية
متاحف الوقف، الوقف على المتاحف، وقف المتاحف، الوقف والتنمية السـياحية، الوقـف             عمارة الوقف،    ر أيضاًأنظ

الوقف والسـياحة،   الوقف والزخرفة، الوقف والزخرفة المعمارية،      الوقف والحضارة اإلسالمية،    والثقافة،  
 .الوقف والعمارة اإلسالمية، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة

 ١٠١٦ .......................................................................... أوكنج – تركمانستان –قف واآلثار اإلسالمية الو

 ١٠١٦ .........................................................................................  تركيا–الوقف واآلثار اإلسالمية 

 ١٠١٧ ................................................................................ أدرنة – تركيا – واآلثار اإلسالمية الوقف

 ١٠١٧ ......................................................................ز أمت أغري غو– تركيا –الوقف واآلثار اإلسالمية 

 ١٠١٧ ................................................................................. بولو – تركيا –ار اإلسالمية الوقف واآلث

 ١٠١٨ .............................................................................. جنكاري – تركيا –الوقف واآلثار اإلسالمية 

 ١٠١٨ ................................................................................ جنكلة – تركيا –اإلسالمية الوقف واآلثار 

 ١٠١٨ ................................................................................. قونيا – تركيا –الوقف واآلثار اإلسالمية 

 ١٠١٨ ................................................................................  ندوات– تركيا –إلسالمية الوقف واآلثار ا

 ١٠١٨ ........................................................................................ العراق –الوقف واآلثار اإلسالمية 

 ١٠١٨ .......................................................................................... مصر –سالمية الوقف واآلثار اإل

 ١٠١٨ .................................................................  عصر الوالة– تاريخ –  مصر–الوقف واآلثار اإلسالمية 

 ١٠١٨ .................................  رسائل جامعية– العصر العثماني – تاريخ – القاهرة – مصر –ة الوقف واآلثار اإلسالمي

 ١٠١٨ ....................................................................  فهارس– القاهرة – مصر –الوقف واآلثار اإلسالمية 
 . كشافات-، الوقف فهارس -وقف ببليوجرافيات، ال -الوقف  أنظر أيضاً

 .     الوقف واإلعالمأنظرالوقف واالتصال الجماهيري     
 .     الوقف واالستعمارأنظرالوقف واالحتالل     

 ١٠١٩ .............................................................................................. الوقف واألحوال االجتماعية
الوقف على المالجئ،   ،  ، الوقف على الالجئين   الوقف على الفقراء  الوقف على الزواج، الوقف على العتقاء،        أنظر أيضاً

الوقف واألحوال االقتصادية، الوقف واألسرة، الوقف واإلسكان، الوقف واألطفال، الوقف واإلعالم، الوقف            
الوقف وتربية األطفال، الوقف والتطوع، الوقـف       واألقليات، الوقف والبطالة، الوقف والتأمين االجتماعي،       

الوقف والتنمية االجتماعيـة، الوقـف والجمعيـات        الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والتنمية،      والتعليم،  
الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاية المطلقات، الوقف والعالقات        ،  الخدمة االجتماعية الوقف و األهلية،  
  والقيم االجتماعيـة، الوقـف     الوقف والفقر، الوقف  الوقف والعمل الخيري،    ألهلي،  الوقف والعمل ا  العامة،  
 .، الوقف والمجتمع المدني، الوقف ومحو األمية، الوقف والمرأة، الوقف ووسائل اإلعالموالمجتمع
 ١٠١٩ .....................................................................................  األردن– الوقف واألحوال االجتماعية

 ١٠١٩ ........................................................... ١٩-١٥ ق– تاريخ – أفغانستان – الوقف واألحوال االجتماعية

 ١٠١٩ ..........................................................................  تاريخ– األندلس –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠١٩ ...................................................................................... تركيا –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠١٩ ............................................................................. تاريخ – تركيا –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢٠ ......................................................... ١٩ ق–تاريخ  – خربوط – تركيا –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢٠ .............................................العصر العثماني  – تاريخ – طرابزون – تركيا –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢٠ .................................................................... ندوات – هتاي – تركيا –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢٠ ...............................................................٢٠–١٩ ق– تاريخ – تونس –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢٠ ................................................................................ جنوب آسيا –ألحوال االجتماعية الوقف وا

 ١٠٢٠ ........................................................................... الدولة العثمانية –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢٠ .................................................................. تاريخ –العالم اإلسالمي  –ال االجتماعية الوقف واألحو

 ١٠٢٠ ..................................................................................... عمان –الوقف واألحوال االجتماعية 

 الوقف واآلثار اإلسالمية 



 ١٤٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٢٠ .........................................................العصر العثماني  –تاريخ  – مصر –الجتماعية الوقف واألحوال ا

 ١٠٢٠ .......................................................... المماليكعصر  –تاريخ  – مصر –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢١ .................... رسائل جامعية –العصر العثماني  – تاريخ – محافظة الغربية –  مصر–الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢١ ..................... رسائل جامعية –عصر المماليك  – تاريخ – محافظة الغربية – مصر –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢١ ....................................................................................  المغرب–الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢١ ..........................................................................  تاريخ– المغرب –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢١ ......................................................... ١٩-١٥ ق–تاريخ  – وسط آسيا –الوقف واألحوال االجتماعية 

 ١٠٢١ ............................................................................................... الوقف واألحوال االقتصادية
الوقف الوقف والتنمية،    الوقف والتأميم،    الوقف والبطالة، ،  ، الوقف واألحوال االجتماعية   الوقف على الفقراء   أنظر أيضاً

والتنمية االقتصادية، الوقف والزكاة، الوقف والسياحة، الوقف والصناعة، الوقف والفقر، الوقف والماليـة             
 .الوقف والمجتمعالعامة، 

 ١٠٢١ ..................................................................................... األردن – الوقف واألحوال االقتصادية

 ١٠٢١ ...................................................................................... تركيا –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ ............................................................................. تاريخ – تركيا –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ .......................................................... ١٩ ق–تاريخ  – خربوط – تركيا –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ ............................................. العصر العثماني – تاريخ – طرابزون – تركيا –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ .............................................................................. الدول النامية –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ ............................................................................ ة العثمانيالدولة –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ ................................................................... تاريخ – العالم اإلسالمي –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ .......................................................... العصر العثماني – تاريخ –  مصر–الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ ........................................................... عصر المماليك – تاريخ –  مصر–الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٢ ..................... رسائل جامعية –العصر العثماني  – تاريخ – محافظة الغربية – مصر –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٣ ...................... رسائل جامعية –عصر المماليك  – تاريخ – محافظة الغربية – مصر –ل االقتصادية الوقف واألحوا

 ١٠٢٣ .................................................................................... المغرب –الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٣ ......................................................................................  الهند–الوقف واألحوال االقتصادية 

 ١٠٢٣ .................................................................................................. الوقف واألحوال الثقافية
الوقف على الجامعات، الوقف على العلماء، الوقف علـى   الوقف على التعليم، ،العلميالوقف على البحث  أنظر أيضاً

 وقـف المكتبـات،  وقف المتـاحف،   وقف الكتب، ،، الوقف على المكتباتالوقف على المدارسالمتاحف، 
ثقافية، الوقف والتنمية ال  الوقف والتنمية البشرية،    الوقف والتعليم،   الوقف واإلعالم، الوقف والبحث العلمي،      

، الوقف والزخرفة، الوقف والطباعة، الوقف والفن، الوقف والفنون         الوقف والتنمية العلمية، الوقف والثقافة    
 . والقيم االجتماعية، الوقف ومحو األمية، الوقف ونشر الكتب، الوقف ووسائل اإلعالمالوقفالجميلة، 
 ١٠٢٣ ..........................................................................................تركيا  –الوقف واألحوال الثقافية 

 ١٠٢٣ ................................................. العصر العثماني – تاريخ – األناضول –تركيا  –الوقف واألحوال الثقافية 

 ١٠٢٣ .................................................................................تاريخ  –تركيا  –الوقف واألحوال الثقافية 

 ١٠٢٣ ............................................................................... ة العثماني الدولة–الوقف واألحوال الثقافية 

 ١٠٢٣ ......................................................... ن الشرفاء العلويو– تاريخ – المغرب –الوقف واألحوال الثقافية 

 ١٠٢٣ ................................................................................................. الوقف واألحوال السياسية
اكل وحلول، الوقـف واالسـتعمار، الوقـف        مش -االستعمار واألوقاف اإلسالمية، غصب الوقف، الوقف        أنظر أيضاً

والتنمية العسكرية، الوقف والدولة، الوقف والسياسة، الوقف والعالقات الدولية، الوقف والمجتمع المـدني،             
 .الوقف والوحدة العربية، الوقف والوحدة الوطنية

الوقف واألحوال السياسية



رؤوس موضوعات الكشاف>١٥٠
 

 

 ١٠٢٣ ........................................................................................ تركيا –الوقف واألحوال السياسية 

 ١٠٢٤ ................................................................................. جنوب آسيا –الوقف واألحوال السياسية 

 ١٠٢٤ ..................................................................... تاريخ –العالم اإلسالمي  –الوقف واألحوال السياسية 

 ١٠٢٤ .....................................................................................  فلسطين–الوقف واألحوال السياسية 

 ١٠٢٤ ...........................................................................  القدس– فلسطين –الوقف واألحوال السياسية 

 ١٠٢٤ ........................................................................................................ واالستعمارالوقف 
 الوقـف   ،الوقف على الحركات الوطنية، الوقف على خـزائن األسـلحة         االستعمار واألوقاف اإلسالمية،     أنظر أيضاً

 .، الوقف والوحدة الوطنيةواألحوال السياسية، الوقف والجهاد
 ١٠٢٤ .....................................................................................  دراسات مقارنة–الوقف واالستئمان 

 .دراسات مقارنة - ، الوقف والمنحدراسات مقارنة -، الوقف والصدقات االستئمان أنظر أيضاً
 ١٠٢٤ ...................................................................  رسائل جامعية– دراسات مقارنة –الوقف واالستئمان 

 ١٠٢٤ ...........................................................................................................  واألسرةالوقف
الوقف واألحوال االجتماعية، الوقـف      الوقف على تعليم المرأة، الوقف على الحوامل، الوقف على الزواج،          أنظر أيضاً

واإلسكان، الوقف واألطفال، الوقف والتأمين االجتماعي، الوقف وتربية األطفال، الوقف وتعلـيم المـرأة،              
تماعية، الوقـف ورعايـة األرامـل، الوقـف ورعايـة           الوقف والخدمة االج  الوقف والتكافل االجتماعي،    

 .، الوقف والمرأةالوقف والمجتمع والقيم االجتماعية، الوقفالمطلقات، 
 ١٠٢٥ .................................................................................................. تركيا –الوقف واألسرة 

 ١٠٢٥ .........................................................................................  ندوات–ا تركي –الوقف واألسرة 

 ١٠٢٥ .......................................................................................................... الوقف واإلسكان
 ، الوقف على إسكان الطلبة، الوقف على الخانات، الوقف على الالجئين، الوقف على المالجئ،             وقف الخانات  أنظر أيضاً

 .الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والمجتمع
 ١٠٢٥ ....................................................................................... ة العثمانيالدولة –الوقف واإلسكان 

 ١٠٢٥ ........................................................................................................... الوقف واألطفال
ب الحليـب، الوقـف واألسـرة،       الوقف على األيتام، الوقف على الحوامل، الوقف على الطلبة، وقف ميزا           أنظر أيضاً

 .الوقف والمجتمع والقيم االجتماعية، الوقفالوقف وتربية األطفال، الوقف والتعليم، 
 ١٠٢٥ ......................................................................  رسائل جامعية– ة العثمانيالدولة –الوقف واألطفال 

 ١٠٢٥ ..................................................................................................  الهند–الوقف واألطفال 

 ١٠٢٦ ........................................................................................................... واإلعالمالوقف 
، النهوض بالوقف، الوقف واألحوال االجتماعيـة،  الحمالت اإلعالمية الوقفية، ثقافة الوقف،   الوقفي اإلعالم أنظر أيضاً

 .الوقف واألحوال الثقافية، الوقف والعالقات العامة، الوقف ووسائل اإلعالم
 ١٠٢٦ ................................................................................................. واإلعالم اإلسالميالوقف 

 الوقف والحضارة اإلسـالمية،     ،، الوقف على الدعوة اإلسالمية    الحمالت اإلعالمية الوقفية  الوقفي،   اإلعالم أنظر أيضاً
 . الوقف ووسائل اإلعالم،الوقف والدعوة اإلسالمية

 ١٠٢٦ .......................................................................................................... الوقف واألقليات
 الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والجمعيات األهلية، الوقف والحضارة        أوقاف األجانب، أوقاف المستأمنين،    أنظر أيضاً

 .ةاإلسالمية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني، الوقف والوحدة الوطني
 ١٠٢٦ ..................................................................................................  تركيا–الوقف واألقليات 

 ١٠٢٦ ....................................................................................... ة العثمانيالدولة – الوقف واألقليات

 ١٠٢٦ ................................................................................................ الوقف واألقليات اإلسالمية
، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والجمعيات األهلية، الوقف والحضـارة          الوقف على الدعوة اإلسالمية    أنظر أيضاً

 .، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدنيوالدعوة اإلسالميةالوقف اإلسالمية، 
 ١٠٢٦ .......................................................................................  الهند–الوقف واألقليات اإلسالمية 

  تركيا–الوقف واألحوال السياسية  



 ١٥١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٢٧ ........................................................................  أترابراديش– الهند –الوقف واألقليات اإلسالمية 

 ١٠٢٧ .......................................................................  أندرابراديش– الهند –الوقف واألقليات اإلسالمية 

 ١٠٢٧ ............................................................................  البنجاب– الهند –الوقف واألقليات اإلسالمية 

 ١٠٢٧ ...............................................................................  دلهي– الهند –الوقف واألقليات اإلسالمية 

 ١٠٢٧ ............................................................................  كرناتاكا– الهند –الوقف واألقليات اإلسالمية 

 ١٠٢٨ .......................................................................  ماديابراديش– الهند –الوقف واألقليات اإلسالمية 

 ١٠٢٨ .........................................................................  مهاراشترا– الهند –الوقف واألقليات اإلسالمية 
 .   الوقف والخدمة االجتماعيةأنظرالوقف واإلنعاش االجتماعي     

 .    الوقف والتنميةأنظرالوقف واإلنماء     
 .    الوقف والتنمية االجتماعيةأنظرالوقف واإلنماء االجتماعي     

 .    الوقف والتنمية االقتصاديةأنظرقتصادي     الوقف واإلنماء اال
 .   الوقف واإلسكانأنظرالوقف واإليواء   

 ١٠٢٨ ....................................................................................................الوقف والبحث العلمي 
معاهد البحوث،   -مصادر المعلومات، الوقف     -ات الجدوى، الوقف    دراس -نظم معلومات الوقف، الوقف      أنظر أيضاً

الوقف  ، الصناعي ، الوقف على التعليم، الوقف على التعليم      الوقف على البحث العلمي   الوقف على األزهر،    
، وقف المـدارس،  ، وقف المتاحفعلى الجامعات، الوقف على العلماء، الوقف على المدارس، وقف الكتب   

، الوقـف والتنميـة     الزراعيـة لوقف والتعليم، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنميـة         ا،  وقف المكتبات 
، ، الوقف والتنمية العلمية، الوقـف والثقافـة       العسكرية، الوقف والتنمية    الصناعية، الوقف والتنمية    الصحية

 .الوقف والطباعة، الوقف ونشر الكتب
 ١٠٢٨ .............................................................. اإليلخاني العصر – تاريخ – إيران –الوقف والبحث العلمي 

 ١٠٢٨ ...............................................................  العصر الصفوي– تاريخ – إيران –الوقف والبحث العلمي 

 ١٠٢٨ ........................................................................................................... الوقف والبطالة
تأثيرات الوقف، الوقف على الفقراء، الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف واألحوال االقتصادية، الوقـف              أنظر أيضاً

االقتصـادية، الوقـف    والتأمين االجتماعي، الوقف والتعليم، الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والتنميـة           
 .والتنمية البشرية، الوقف والخدمة االجتماعية، الوقف والفقر، الوقف والمجتمع

 ١٠٢٩ ...................................................................................................  الهند–الوقف والبطالة 

 ١٠٢٩ ............................................................................................................. الوقف والبيئة
 .تأثيرات الوقف، الوقف والتنمية الصحية، الوقف والصحة، الوقف والمجتمع أنظر أيضاً
 ١٠٢٩ .................................................................................................... تركيا –الوقف والبيئة 

 ١٠٢٩ ...........................................................................................................الوقف والتأميم 
 . واألحوال السياسية، الوقف والدولةالوقف أنظر أيضاً

 ١٠٢٩ ...................................................................................................  مصر–الوقف والتأميم 

 ١٠٢٩ ........................................................................................................... الوقف والتأمين
 . والتأمين االجتماعيلوقفاقتصاديات الوقف، ا أنظر أيضاً

 ١٠٢٩ .................................................................................................. مصر –الوقف والتأمين 

 ١٠٢٩ ............................................................................................... الوقف والتأمين االجتماعي
الوقف على الفقراء، الوقف على الالجئين، الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف والبطالة، الوقف والتكافل              أنظر أيضاً

 .االجتماعي، الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والفقر، الوقف والمجتمع
 ١٠٢٩ .......................................................................................  تركيا–الوقف والتأمين االجتماعي 

 .   الوقف والتأمين االجتماعيأنظرالوقف والتأمينات االجتماعية    
 ١٠٢٩ ..................................................................................................... الوقف وتربية األطفال

الوقف على األيتام، الوقف على الطلبة، الوقف واألسرة، الوقف واألطفال، الوقف والتعليم، الوقف والقـيم                أنظر أيضاً
 .االجتماعية، الوقف والمجتمع

الوقف وتربية األطفال



رؤوس موضوعات الكشاف>١٥٢
 

 

 ١٠٣٠ ............................................................................................  تركيا–الوقف وتربية األطفال 
 .     الوقف والتنميةأنظرالوقف والتطور     

 ١٠٣٠ ........................................................................................................... الوقف والتطوع
التنمية، الوقف والجمعيات األهلية، الوقف     المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف و        أنظر أيضاً

والخدمة االجتماعية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والعمل الخيري، الوقف والقيم االجتماعيـة، الوقـف              
 .، وقف الوقتوالمجتمع، الوقف والمجتمع المدني

 ١٠٣٠ ................................................................................................. األردن –الوقف والتطوع 

 ١٠٣٠ ................................................................................................ الكويت –الوقف والتطوع 

 ١٠٣١ ............................................................................................................ الوقف والتعليم
،  الوقف على إسكان الطلبـة     المكتبات الموقوفة، الوقف على األزهر،     المدارس الموقوفة، الكتب الموقوفة،    أنظر أيضاً

 الوقـف   الوقف على التعليم، الوقف على التعليم الديني، الوقف على الجامعات،         البحث العلمي،   الوقف على   
الوقف علـى المكتبـات،     الوقف على المدارس،    المتاحف،  ، الوقف على العلماء، الوقف على       لبةعلى الط 

والبحـث العلمـي،    وقف المكتبات، الوقـف     ،  ، وقف المدارس  ، وقف المتاحف  وقف الكتب وقف الكتاتيب،   
، الوقـف   البشـرية الوقف والتنميـة     الوقف وتعليم المرأة،     ، الوقف والتعليم الديني   ،الوقف وتربية األطفال  

، الوقف والدعوة اإلسالمية، الوقـف والطباعـة،        الوقف والثقافة  والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية العلمية،    
 .الوقف والقيم االجتماعية، الوقف ومحو األمية، الوقف ونشر الكتب، وقف وسائل الطباعة

 ١٠٣٢ ................................................................................................. األردن –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٢ .................................................................................................. إيران –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٢ .....................................................................  العصر اإليلخانٍي– تاريخ – إيران –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٢ ......................................................................  العصر الصفوي– تاريخ – إيران –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٢ .......................................................................................  خراسان– إيران –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٢ .............................................................. ١٦ ق– تاريخ – تمبوكتو – بالد التكرور –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٢ ...................................................................  عصر المماليك– تاريخ – بالد الشام –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٢ .................................................................................................. تاريخ –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٣ ................................................................................................... تركيا –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٣ .......................................................................................... أزمير – تركيا –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٣ ..........................................................  العصر العثماني– تاريخ – األناضول – تركيا –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٣ ............................................................  العصر العثماني– تاريخ – بورصة – تركيا –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٣ ....................................................................... السالجقة عصر – تاريخ – تركيا –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٣ ......................................................................................... ندوات – تركيا –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٣ ........................................................................................ ة العثمانيالدولة –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ...............................................................................................  السعودية–الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ............................................................................  المدينة المنورة– السعودية –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ................................................................................................  سمرقند–الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ............................................................................... تاريخ – العالم اإلسالمي –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ............................................................................... ندوات – العالم اإلسالمي –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ................................................................................................. العراق –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ........................................................................................  تاريخ– العراق –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ................................................................................................ فلسطين –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ...................................................................................... القدس –فلسطين  –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٤ ................................................................................................. ماليزيا –الوقف والتعليم 

  تركيا–الوقف وتربية األطفال  



 ١٥٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٣٤ ...................................................................................................  مصر–الوقف والتعليم 

 ١٠٣٥ .....................................................................................  إحصائيات–  مصر–الوقف والتعليم 

 ١٠٣٥ ......................................................................................... تاريخ – مصر –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٥ .......................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٥ ................................................................................ ٢٠ ق– تاريخ – مصر –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٥ ...........................................................................  محمد علي– تاريخ – مصر –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٥ ................................................................................................ المغرب –لوقف والتعليم ا

 ١٠٣٥ ....................................................................................... تاريخ – المغرب –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٥ ................................................................. ١٤-١٢ ق– تاريخ – فاس – المغرب –ف والتعليم الوق

 ١٠٣٥ .................................................................................................. ندوات –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٥ ...................................................................................................  الهند–م الوقف والتعلي

 ١٠٣٨ ....................................................................................  أترابراديش– الهند –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٨ ...................................................................................  أندرابراديش– الهند –م الوقف والتعلي

 ١٠٣٨ ........................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف والتعليم 

 ١٠٣٩ ......................................................................................... تقارير – الهند – الوقف والتعليم

 ١٠٣٩ ..........................................................................................  دلهي– الهند –الوقف والتعليم 

 ١٠٤٠ ..........................................................................................  كيراال– الهند –الوقف والتعليم 

 ١٠٤٠ ...................................................................................  ماديابراديش– الهند –الوقف والتعليم 

 ١٠٤٠ .....................................................................................  مهاراشترا– الهند –الوقف والتعليم 
 .     الوقف وتعليم المرأةأنظرالوقف وتعليم الفتيات     

 ١٠٤٠ ...................................................................................................... الوقف وتعليم المرأة
 .والمرأةالوقف الوقف على تعليم المرأة، الوقف واألسرة، الوقف والتعليم،  أنظر أيضاً

 .     الوقف وتعليم المرأةأنظرالوقف وتعليم النساء     
 ١٠٤٠ ................................................................................................ الوقف والتكافل االجتماعي

، األيتامالوقف على   المؤسسات الوقفية األهلية،    مصارف الوقف،   أهداف الوقف، أهمية الوقف، تأثيرات الوقف،        أنظر أيضاً
ان، الوقف على العمي  ،  الوقف على الجمعيات الخيرية، الوقف على الزواج، الوقف على السجناء، الوقف على العتقاء            

 الوقف على المرضى، الوقف على المعوقين، الوقف على الميت،          ،الوقف على الفقراء، الوقف على الالجئين     
 ، الوقف واألحوال االقتصادية، الوقف واألسرة، الوقف واإلسكان، الوقف واألقليات،         الوقف واألحوال االجتماعية  

  الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والجمعيات األهلية،      الوقف والبطالة، الوقف والتأمين االجتماعي، الوقف والتطوع،      
، الوقـف   ، الوقف والعمل األهلي   الوقف والخدمة االجتماعية، الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاية المطلقات        

 .، وقف الوقت، الوقف والمجتمع المدنيوالعمل الخيري، الوقف والفقر، الوقف والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمع
 ١٠٤١ .......................................................................................  تركيا–لوقف والتكافل االجتماعي ا

 ١٠٤١ .....................................................................  رسائل جامعية– تركيا –الوقف والتكافل االجتماعي 

 ١٠٤١ .............................................................................  ندوات– تركيا –والتكافل االجتماعي الوقف 

 ١٠٤١ .......................................................................................  الهند–الوقف والتكافل االجتماعي 

 ١٠٤١ ............................................................................  مدراس– الهند –كافل االجتماعي الوقف والت
 .    الوقف والبيئةأنظرالوقف وتلوث البيئة    

 ١٠٤٢ ........................................................................................................... الوقف والتنمية
  الوقف واألحوال االجتماعية،   ،أهداف الوقف، أهمية الوقف، تأثيرات الوقف، مصارف الوقف، النهوض بالوقف          أنظر أيضاً

 .، الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدنيالوقف والعمل األهلي ،الوقف واألحوال االقتصادية
 ١٠٤٤ ................................................................................................. ردن األ–الوقف والتنمية 

ردن األ–الوقف والتنمية 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٥٤
 

 

 ١٠٤٤ ...................................................................  الشارقة–اإلمارات العربية المتحدة  –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٤ ................................................................................................ األندلس –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٤ .................................................................................................. إيران –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٤ ......................................................................................  أصفهان– إيران –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٤ ............................................................................................  قم– إيران –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٤ ............................................................................................. بنجالديش –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٤ .................................................................................................. تركيا –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٤ ..........................................................................................  أنقرة– تركيا –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ ................................................................................................. تونس –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ ................................................................................................  الجزائر–الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ ............................................................................................... سريالنكا –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ .............................................................................................. السعودية –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ .................................................................................. اإلحساء - السعودية –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ .................................................................................. شبه الجزيرة العربية –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ ........................................................................................ العالم اإلسالمي –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ ............................................................................... تاريخ – العالم اإلسالمي –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ .............................................................................. ندوات – العالم اإلسالمي –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٥ ................................................................................................  الكويت–الوقف والتنمية 

 ١٠٤٦ ..................................................................................................  مصر–الوقف والتنمية 

 ١٠٤٦ .......................................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٦ ................................................................................................  المغرب–الوقف والتنمية 

 ١٠٤٦ ......................................................................................  ندوات– المغرب –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٦ .................................................................................................  ندوات–الوقف والتنمية 

 ١٠٤٦ ..................................................................................................  الهند–الوقف والتنمية 

 ١٠٤٧ ..................................................................................  أندرابراديش– الهند –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٧ .......................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٧ .........................................................................................  تقارير– الهند –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٨ ..........................................................................................  دلهي– الهند –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٨ .......................................................................................  كرناتاكا– الهند –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٨ ..................................................................................  ماديابراديش– الهند –الوقف والتنمية 

 ١٠٤٨ ............................................................................................... الوقف والتنمية االجتماعية
لوقف على الفقراء، الوقف على الالجئـين،       الوقف على الزواج، الوقف على العتقاء، ا      ،  الوقف على التعليم   أنظر أيضاً

الوقف على المالجئ، الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف واألسرة، الوقف واإلسكان، الوقف واألطفـال،             
الوقف واإلعالم، الوقف واألقليات، الوقف واألقليات اإلسـالمية، الوقـف والبطالـة، الوقـف والتـأمين                

لوقف والتطوع، الوقف والتعليم، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقـف  االجتماعي، الوقف وتربية األطفال، ا    
الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاية المطلقات، الوقف       ،  والجمعيات األهلية، الوقف والخدمة االجتماعية    

  والقيم االجتماعية،  الوقف، الوقف والعمل الخيري، الوقف والفقر،       الوقف والعمل األهلي  والعالقات العامة،   
 .، الوقف ومحو األمية، الوقف والمرأة، الوقف ووسائل اإلعالم، الوقف والمجتمع المدنيالوقف والمجتمع

 ١٠٥٢ .....................................................................................  األردن–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٢ .................................................................... ندوات –قيا الغربية أفري –الوقف والتنمية االجتماعية 

  الشارقة–اإلمارات العربية المتحدة  –الوقف والتنمية  



 ١٥٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٥٢ .................................................................. ندوات –أفريقيا الوسطى  –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٢ ............................................................................ الشمالية أمريكا –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٢ ......................................................................................  إيران–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٢ .......................................................................... خراسان – إيران –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٢ ............................................................................. شيراز – إيران –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٣ ....................................................................................  بريطانيا–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٣ ......................................................  العصر العثماني– تاريخ – بالد الشام –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٣ .........................................................  العصر العثماني–خ  تاري– البلقان –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٣ ......................................................................................  تاريخ–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٣ .......................................................................................  تركيا–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٣ ................................................  العصر العثماني–تاريخ  – بورصة – تركيا –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ........................................  العصر العثماني–ريخ  تا– واحات نفزاوة –تونس  –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ .................................................................................... الجزائر –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ........................................................................ دول الخليج العربية –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ............................................................................ الدولة العثمانية –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ............................................................................. رسائل جامعية –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ..................................................................................  السعودية–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ....................................................................... القطيف – السعودية –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ............................................................  الرامس– القطيف – السعودية –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ .................................................................................. سنغافورة –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ................................................................................... السودان –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٤ ............................................................................  العالم اإلسالمي–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٥ ...................................................................تاريخ  – العالم اإلسالمي –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٥ ........................................................ ١٦ ق– تاريخ – الرملة –فلسطين  –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٥ ....................................................................................... قطر –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٥ ..................................................................................... الكويت –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٥ .......................................................................................  مصر–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٥ ...........................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٥ .........................................  رسائل جامعية– العثمانيالعصر  –تاريخ  – مصر –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٦ ........................................................... ١٨ق – تاريخ –  دمياط– مصر –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٦ .....................................................................  رسائل جامعية–  مصر–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٦ ....................................................................................  المغرب–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٦ ...........................................................................  تاريخ– المغرب –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٦ .............................................................. بنو مرين – تاريخ – المغرب –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٦ .......................................................... الحسن الثاني – تاريخ – المغرب – والتنمية االجتماعية الوقف

 ١٠٥٦ ...........................................................................  تطوان– المغرب –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٧ ........................................................................ شفشاون – المغرب –ة االجتماعية الوقف والتنمي

 ١٠٥٧ .............................................  المولى إسماعيل– تاريخ – مكناس – المغرب –الوقف والتنمية االجتماعية 

 المولى إسماعيل– تاريخ – مكناس – المغرب –عيةالوقف والتنمية االجتما



رؤوس موضوعات الكشاف>١٥٦
 

 

 ١٠٥٧ ......................................................................................  ندوات– الوقف والتنمية االجتماعية

 ١٠٥٧ .......................................................................................  الهند–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٧ .......................................................................  أندرابراديش– الهند –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٨ ............................................................................  البنجاب– الهند –الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٨ .............................................................................. دلهي –لهند  ا–الوقف والتنمية االجتماعية 

 ١٠٥٨ ............................................................................................... الوقف والتنمية االقتصادية
الوقف والبطالة، الوقف والتأميم، الوقف  الوقف واألحوال االقتصادية،قف المصانع، و الوقف على الفقراء، أنظر أيضاً

الوقف والمالية العامة،  ،، الوقف والفقرالوقف والعمل األهليوالزكاة، الوقف والسياحة، الوقف والصناعة، 
 .الوقف والمجتمع

 ١٠٦٠ ......................................................................................  األردن–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦١ .................................................................... ندوات –أفريقيا الغربية  –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦١ ................................................................... ندوات –أفريقيا الوسطى  –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦١ .......................................................................................  إيران–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦١ ......................................................................................  تاريخ–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦١ .......................................................................................  تركيا–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦١ .................................................................................... الجزائر –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦١ ......................................................................... دول الخليج العربية –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٢ ............................................................................ الدولة العثمانية –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٢ .............................................................................. رسائل جامعية –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٢ .............................................................................  العالم اإلسالمي–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٢ ........................................................ ١٦ ق– تاريخ – الرملة –فلسطين  –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٢ ..........................................................................  القدس– فلسطين –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٢ .....................................................................................  ماليزيا–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٢ .......................................................................................  مصر–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٢ ...........................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٣ .........................................  رسائل جامعية– العثمانيالعصر  –تاريخ  – مصر –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٣ ............................................................. ١٨ق –تاريخ –  دمياط– مصر –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٣ .....................................................................  رسائل جامعية–  مصر–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٣ ..................................................................................... المغرب –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٣ ...........................................................................  تطوان– المغرب –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٣ ........................................................................ شفشاون – المغرب –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٣ ......................................................................................  ندوات–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٣ .....................................................................................  نيجيريا–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٤ .......................................................................................  الهند–الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٤ .......................................................................  أندرابراديش– الهند –الوقف والتنمية االقتصادية 

 ١٠٦٤ ................................................................................................... الوقف والتنمية البشرية
الوقف على التعليم، الوقف على التعليم الصناعي، الوقف على تعليم المرأة، الوقف على الجامعات، الوقف                أنظر أيضاً

على الطلبة، الوقف على العلماء، الوقف على علماء الحديث، الوقف على الفقهاء، الوقف علـى المفتـين،                 
م، الوقف وتعليم المرأة، الوقف والتنميـة الثقافيـة،         الوقف والبحث العلمي، الوقف والبطالة، الوقف والتعلي      

 .الوقف والتنمية العلمية، الوقف والمجتمع، الوقف ومحو األمية

  ندوات–الجتماعية الوقف والتنمية ا 



 ١٥٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٦٤ ..........................................................................................  الهند–الوقف والتنمية البشرية 

 ١٠٦٤ ................................................................................................... افيةالوقف والتنمية الثق
 الوقف على التعلـيم،  ،البحث العلميالمكتبات الموقوفة، الوقف على الكتب الموقوفة، المرأة ووقف الكتب،  أنظر أيضاً

الوقـف علـى     الوقف علـى المتـاحف،       الوقف على العلماء،   الوقف على الجامعات، الوقف على الطلبة،     
 وقف المكتبات، الوقف واآلثاروقف المتاحف، وقف المدارس،  وقف الكتب،الوقف على المكتبات،  المدارس،

الوقـف  الوقف والتعلـيم،     ،والبحث العلمي الوقف  الوقف واإلعالم،   اإلسالمية، الوقف واألحوال الثقافية،     
 الوقف والزخرفة، الوقف والطباعـة، الوقـف        الوقف والثقافة،  الوقف والتنمية العلمية،  والتنمية البشرية،   

 . والقيم االجتماعية، الوقف ونشر الكتب، وقف وسائل الطباعةالوقفوالفن، الوقف والفنون الجميلة، 
 ١٠٦٥ ..........................................................................................  إيران–الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٦ ..............................................................  العصر الصفوي– تاريخ – إيران –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٦ ................................................................................  طهران– إيران –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٦ ..........................................................................................  تاريخ–الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٦ ..........................................................................................  تركيا–الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٦ ................................................................................ الدولة العثمانية –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٦ ...................................................................................... السعودية –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٦ ................................................................................  العالم اإلسالمي–الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ ........................................................................................... قطر –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ .......................................................................................... مصر –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ .............................................................. الحسن الثاني – تاريخ – المغرب –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ .......................................................... الشرفاء العلويون – تاريخ – المغرب –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ ..............................................................................  تطوان– المغرب –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ ............................................................................ شفشاون – المغرب –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ .................................................الشرفاء السعديون  –  تاريخ– فاس – المغرب –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ ................................................. المولى إسماعيل – تاريخ – مكناس – المغرب –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٧ .......................................................................................... ندوات –الوقف والتنمية الثقافية 

 ١٠٦٨ .................................................................................................... الدينيةالوقف والتنمية 
المساجد الموقوفة، المصاحف الموقوفة، الوقف على األزهر، الوقف على التعليم الـديني، الوقـف علـى                 أنظر أيضاً

، الوقف علـى الحـرمين الشـريفين        اإلبراهيمي، الوقف على الحرم   الوقف على الجهاد،  ع األموي،   الجام
الوقـف علـى     الوقف على طباعة المصاحف، الوقف على علماء الحديث،          ،الوقف على الدعوة اإلسالمية   

 المساجد،   الوقف على  الوقف على الكعبة،  الوقف على الفقهاء، الوقف على قراءة القرآن،        عمارة المساجد،   
، الوقف على مكتبات المسـاجد،      الوقف على المقدسات  الوقف على المفتين،    ،  الوقف على المسجد األقصى   

، الوقف واألقليات اإلسالمية  الوقف على المناسبات الدينية، وقف الكتب، وقف المساجد، وقف المصاحف،           
، الوقف والشعائر اإلسالمية، الوقف     الوقف واإلعالم اإلسالمي، الوقف والدعوة اإلسالمية، الوقف والزكاة       

 .الوقف ونشر الكتب، الوقف ووسائل اإلعالم والقيم االجتماعية، الوقفوالصدقات، الوقف والصوم، 
 ١٠٦٨ .................................................................................................الزراعية الوقف والتنمية 

الوقـف علـى    ،  البحث العلمي الوقف على   المساقاة في الوقف، وقف األراضي الزراعية، وقف الحدائق،          أيضاًأنظر 
 .الوقف والمجتمع الوقف والتنمية االقتصادية، ،العلماء، وقف المياه، الوقف والبحث العلمي

 ١٠٦٨ ....................................................................................... األردن –الزراعية الوقف والتنمية 

 ١٠٦٨ ................................................................................................. الوقف والتنمية السياحية
نميـة االقتصـادية، الوقـف      الوقف على المتاحف، وقف المتاحف، الوقف واآلثار اإلسالمية، الوقف والت          أنظر أيضاً

 .والثقافة، الوقف والسياحة، الوقف والعمارة اإلسالمية، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة
 ١٠٦٨ .........................................................................................  تركيا–الوقف والتنمية السياحية 

 تركيا–الوقف والتنمية السياحية 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٥٨
 

 

 ١٠٦٨ .................................................................................................. لصحيةالوقف والتنمية ا
الوقـف علـى    ،  الوقف على المرضـى   البحث العلمي، الوقف على الحوامل،      ، الوقف على    وقف األدوية  أنظر أيضاً

 .الوقف والمجتمع  الوقف والصحة،،البيئةلوقف واالوقف والبحث العلمي، ، ، وقف المستشفياتالمستشفيات
 ١٠٦٩ ......................................................................................... إيران –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٦٩ ................................................................................  تبريز–إيران  –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٦٩ ......................................................................................... تاريخ –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٦٩ ..........................................................................................  تركيا–الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧٠ ................................................... العصر العثماني –تاريخ  – بورصة – تركيا –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧٠ ............................................................................... ة العثمانيالدولة –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧٠ ................................................................................ العالم اإلسالمي –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧٠ ...................................................................... تاريخ – العالم اإلسالمي –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧٠ ........................................................................................... قطر –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧٠ ......................................................................................... مصر –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧٠ ..............................................................  عصر المماليك– تاريخ – مصر –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧١ ..............................................................................  تاريخ– المغرب –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧١ .................................................................  بنو مرين– تاريخ – المغرب –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧١ .............................................................................  تطوان– المغرب –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧١ ..........................................................................................  الهند– والتنمية الصحية الوقف

 ١٠٧١ ...............................................................................  البنجاب– الهند –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧١ .................................................................................  دلهي– الهند –لتنمية الصحية الوقف وا

 ١٠٧١ ...............................................................................  كرناتاكا– الهند –الوقف والتنمية الصحية 

 ١٠٧١ ................................................................................................ ية الصناعيةالوقف والتنم
الوقف على الجامعات، الوقف علـى العلمـاء،         الوقف على التعليم الصناعي،      ،الوقف على البحث العلمي    أنظر أيضاً

االقتصادية، الوقـف والتنميـة العلميـة، الوقـف         والتنمية  الوقف  الوقف والبحث العلمي،    ،  وقف المصانع 
 .الوقف والمجتمعوالصناعة، 

 ١٠٧١ ........................................................................................ تركيا –الوقف والتنمية الصناعية 

 ١٠٧١ .............................................................................. الدولة العثمانية –الوقف والتنمية الصناعية 

 ١٠٧١ ................................................................................................. العسكريةالوقف والتنمية 
الوقف علـى الحركـات الوطنيـة،       الوقف على الجهاد،     ،البحث العلمي الوقف على   الوقف على األسرى،     أنظر أيضاً

 .لوقف والوحدة الوطنيةالوقف والبحث العلمي، ا، األسلحةالوقف على خزائن 
 ١٠٧٢ .............................................................................. الدولة العثمانية – العسكريةالوقف والتنمية 

 ١٠٧٢ .................................................................................................... ة العلميةالوقف والتنمي
الوقف على األزهر، الوقـف   المكتبات الموقوفة،المرأة ووقف الكتب،  المدارس الموقوفة،الكتب الموقوفة،  أنظر أيضاً

 ، الوقف على العلمـاء، الوقف على الطلبةليم، الوقف على الجامعات، الوقف على التع ،البحث العلميعلى 
وقـف  وقف المتـاحف،  وقف الكتب، الوقف على المكتبات،  الوقف على المدارس،الوقف على المتاحف، 

، الوقف والتنمية البشريةالوقف والتنمية  ، الوقف والتعليم،والبحث العلميوقف المكتبات، الوقف  المدارس،
 .، الوقف والطباعة، الوقف ونشر الكتب، وقف وسائل الطباعةالوقف والثقافة الثقافية،

 ١٠٧٣ ............................................................. هـ١٤–١١ ق– تاريخ – اإلحساء –العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٣ ..........................................................................................  إيران–العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٣ .................................................................................  تبريز–  إيران–العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٣ ..........................................................................................  تاريخ–العلمية الوقف والتنمية 

 الوقف والتنمية الصحية 



 ١٥٩  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٧٣ ........................................................................  تاريخ– العالم اإلسالمي –العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٣ ............................................................................................  قطر–العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٣ .........................................................................................  الكويت–العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٤ ............................................................................... تاريخ – المغرب –العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٤ ..............................................................  الحسن الثاني– تاريخ – المغرب –العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٤ ..........................................................  الشرفاء العلويون– تاريخ – المغرب –العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٤ .......................................................................... ١٨ ق– تاريخ – نجد –العلمية الوقف والتنمية 

 ١٠٧٤ ........................................................................................................... الوقف والثقافة
 ،البحـث العلمـي   المكتبات الموقوفة، الوقف على     الكتب الموقوفة، متاحف الوقف، المرأة ووقف الكتب،         أنظر أيضاً

، الوقف على المتاحف الوقف على العلماء،الوقف على الطلبة، الوقف على التعليم، الوقف على الجامعات، 
 وقف المكتبات، ،  وقف المدارس وقف المتاحف،   وقف الكتب،   ، الوقف على المكتبات،     المدارسالوقف على   

الوقـف   ،والبحـث العلمـي  الوقف الوقف واإلعالم، الوقف واألحوال الثقافية، الوقف واآلثار اإلسالمية، 
الوقـف والحضـارة    الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية العلميـة، الوقف والتنمية البشرية،  والتعليم،

والزخرفة، الوقف والطباعة، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة، الوقف ونشر الكتب،           اإلسالمية، الوقف   
 .وقف وسائل الطباعة

 ١٠٧٤ .................................................................................................. إيران –الوقف والثقافة 

 ١٠٧٤ ...................................................................................................  تركيا–الوقف والثقافة 

 ١٠٧٥ .......................................................................................... تاريخ – تركيا –الوقف والثقافة 

 ١٠٧٥ ........................................................................................... قونيا – تركيا –الوقف والثقافة 

 ١٠٧٥ .........................................................................................  ندوات– تركيا –الوقف والثقافة 

 ١٠٧٥ ..............................................................................................  السعودية–الوقف والثقافة 

 ١٠٧٦ ........................................................................................  العالم اإلسالمي–الوقف والثقافة 

 ١٠٧٦ ...............................................................................  تاريخ– العالم اإلسالمي –الوقف والثقافة 

 ١٠٧٦ .................................................................................................  قبرص–الوقف والثقافة 

 ١٠٧٦ ................................................................................................. ماليزيا –الوقف والثقافة 

 ١٠٧٦ .......................................................................  عصر المماليك– تاريخ –مصر  –الوقف والثقافة 

 ١٠٧٦ .................................................................. ١٦ ق–تاريخ  – شفشاون – المغرب – والثقافة الوقف

 ١٠٧٦ .........................................................  الشرفاء السعديون– تاريخ –  فاس– المغرب –الوقف والثقافة 

 ١٠٧٦ ................................................................................................. ليةوالجمعيات األهالوقف 
 والخدمـة  الوقفكافل االجتماعي، الوقف والتنمية، الوقف والت الوقف والتطوع،   ،  ية األهلية الوقفالمؤسسات   أنظر أيضاً

 . المدنيالوقف والمجتمع، الوقف والمجتمعالخيري، العمل الوقف و،  الوقف والعمل األهلي،االجتماعية
 ١٠٧٧ .......................................................................................  األردن–والجمعيات األهلية الوقف 

 ١٠٧٧ ........................................................................................  مصر–والجمعيات األهلية الوقف 

 ١٠٧٧ ........................................................................................................... والجهادالوقف 
 الوطنية، الوقـف علـى      الوقف على األسرى، الوقف على الجهاد، الوقف على الحركات        الرزق الجيشية،    أنظر أيضاً

الوقف الوقف واألقليات اإلسالمية، الوقف والتنمية الدينية،        الوقف على الدعوة اإلسالمية،   خزائن األسلحة،   
 .، الوقف والوحدة الوطنيةالوقف والدعوة اإلسالميةوالتنمية العسكرية، 

 ١٠٧٧ .............................................................................................. الوقف والحضارة اإلسالمية
 تاريخ، الوقف واآلثار اإلسـالمية،     -العالم اإلسالمي    -الوقف  الدول الغربية،    - الوقف   تاريخ، -الوقف   أنظر أيضاً

 . والقيم االجتماعيةالوقف،  اإلسالميةاألقلياتالوقف والوقف واألقليات، 
 .     الوقف والبيئةأنظرالوقف وحماية البيئة    

الوقف والحضارة اإلسالمية



رؤوس موضوعات الكشاف>١٦٠
 

 

 ١٠٧٨ ............................................................................................... الوقف والخدمة االجتماعية
، ية األهلية، الوقف على الجمعيات الخيريـة      الوقفأهداف الوقف، أهمية الوقف، تأثيرات الوقف، المؤسسات         أنظر أيضاً

الوقـف  الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف والبطالة، الوقف والتطوع، الوقف والتكافـل االجتمـاعي،              
 الوقف، الوقف والجمعيات األهلية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والعمل الخيري، الوقف والفقر،             والتنمية

 . المدني، وقف الوقتالوقف والمجتمع ،والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمع
 ١٠٧٨ ..................................................................................... األردن –الوقف والخدمة االجتماعية 

 ١٠٧٨ .......................................................................................  تركيا–الوقف والخدمة االجتماعية 

 ١٠٧٨ ................................................................................... السودان –لوقف والخدمة االجتماعية ا

 ١٠٧٩ ...................................................................................... مصر –الوقف والخدمة االجتماعية 

 ١٠٧٩ ...........................................................  عصر المماليك– تاريخ –مصر  –لخدمة االجتماعية الوقف وا

 ١٠٧٩ .............................................  المولى إسماعيل– تاريخ – مكناس –المغرب  –الوقف والخدمة االجتماعية 

 ١٠٧٩ .......................................................................................  الهند–الوقف والخدمة االجتماعية 

 ١٠٧٩ ..............................................................................  دلهي– الهند –الوقف والخدمة االجتماعية 

 ١٠٧٩ ........................................................................... واليات المتحدةال –الوقف والخدمة االجتماعية 
 .     الوقف والخدمة االجتماعيةأنظرالوقف وخدمة المجتمع    
 ١٠٧٩ ................................................................................................ الوقف والدعوة اإلسالمية

الوقف الوقف على الحركات الوطنية،     الوقف على الجهاد،    الوقف على األزهر، الوقف على التعليم الديني،         أنظر أيضاً
الوقف على طباعة المصاحف، الوقف على علماء الحديث، الوقف على الفقهـاء،            على الدعوة اإلسالمية،    

الوقف  الوقف واإلعالم اإلسالمي، الوقف والتنمية الدينية،     ،   اإلسالمية الوقف واألقليات الوقف على المفتين،    
 .والشعائر اإلسالمية، الوقف والطرق الصوفية، الوقف ونشر الكتب، الوقف ووسائل اإلعالم

 ١٠٨٠ ......................................................................................... قطر –الوقف والدعوة اإلسالمية 

 ١٠٨٠ ........................................................................................  مصر–الوقف والدعوة اإلسالمية 

 ١٠٨٠ ............................................................  الحسن الثاني– تاريخ –المغرب  –الوقف والدعوة اإلسالمية 

 ١٠٨٠ ....................................................................................... ندوات –الوقف والدعوة اإلسالمية 

 ١٠٨٠ ............................................................................................................ الوقف والدولة
  مشاكل وحلول، وقف الدولة، الوقف واألحوال السياسية، الوقف والتنمية         –، الوقف   الوقفاإلقطاع، النهوض ب   أنظر أيضاً

 .السياسة، الوقف والعالقات الدولية، الوقف والمالية العامة، الوقف والمجتمع المدنيالوقف والعسكرية، 
 ١٠٨٠ ...................................................................................................  تركيا–الوقف والدولة 

 .   الوقف والخدمة االجتماعيةأنظرالوقف والرعاية االجتماعية    
 ١٠٨١ .................................................................................................... الوقف ورعاية األرامل

الوقف على األيتام، الوقف واألسرة، الوقف واألطفال، الوقف وتعليم المرأة، الوقف والتكافل االجتمـاعي،               أنظر أيضاً
 . والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمع، الوقف والمرأةالوقفالوقف ورعاية المطلقات، 

 ١٠٨١ ................................................................................ بورصة – تركيا –الوقف ورعاية األرامل 

 ١٠٨١ ................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف ورعاية األرامل 
 .     الوقف واإلسكانأنظرالوقف والرعاية السكنية    

 .     الوقف والمرأةأنظرقف ورعاية المرأة    الو
 ١٠٨١ .................................................................................................. الوقف ورعاية المطلقات

قف والتكافل االجتماعي،   الوقف على الحوامل، الوقف واألسرة، الوقف واألطفال، الوقف وتعليم المرأة، الو           أنظر أيضاً
 . والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمع، الوقف والمرأةالوقفالوقف ورعاية األرامل، 

 ١٠٨١ .........................................................................................  الهند–الوقف ورعاية المطلقات 

 ١٠٨١ .........................................................................................................الوقف والزخرفة 
الوقف على المتاحف، وقف المتاحف، الوقف واآلثار اإلسالمية،        عمارة الوقف،   عمارة المساجد، عمارة المقابر،      أنظر أيضاً

 . والعمارة اإلسالمية، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلةالوقف والثقافة، الوقف والزخرفة المعمارية، الوقف

 الوقف والخدمة االجتماعية 



 ١٦١  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٨١ .................................................................................................  تركيا–الوقف والزخرفة 

 ١٠٨١ ............................................................................................... الوقف والزخرفة المعمارية
عمارة المساجد، عمارة المقابر، عمارة الوقف، الوقف واآلثار اإلسـالمية، الوقـف والزخرفـة، الوقـف                 أنظر أيضاً

 .والعمارة اإلسالمية، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة
 ١٠٨٢ ...................................................................................... تركيا –الوقف والزخرفة المعمارية 

 ١٠٨٢ ............................................................................................................ والزكاةالوقف 
 .ة، الوقف والشعائر اإلسالمية، الوقف والصدقات، الوقف والصومزكاة الوقف، الوقف والتنمية الديني أنظر أيضاً

 ١٠٨٢ .......................................................................................................... الوقف والسياحة
  اإلسالمية، الوقف والتنمية االقتصـادية، متاحف الوقف، الوقف على المتاحف، وقف المتاحف، الوقف واآلثار      أنظر أيضاً

 .الوقف والتنمية السياحية، الوقف والثقافة، الوقف والعمارة اإلسالمية، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة
 ١٠٨٢ ................................................................................................. تركيا –الوقف والسياحة 

 ١٠٨٢ ......................................................................................................... الوقف والسياسة
الوقف على الحركات الوطنية، الوقف واألحوال السياسية، الوقف والدولة، الوقـف والعالقـات الدوليـة،                أنظر أيضاً

 . العربية، الوقف والوحدة الوطنيةالوقف والوحدة
 ١٠٨٢ ...............................................................................................  األردن– الوقف والسياسة

 ١٠٨٣ ...............................................................................  رسائل جامعية– تركيا –الوقف والسياسة 

 ١٠٨٣ .......................................................................................  الدولة العثمانية– الوقف والسياسة

 ١٠٨٣ ........................................................  العصر العثماني– تاريخ – القدس – فلسطين –الوقف والسياسة 

 ١٠٨٣ ................................................................................................. مصر –الوقف والسياسة 

 ١٠٨٣ ...............................................................................  رسائل جامعية–  مصر–الوقف والسياسة 

 ١٠٨٣ .................................................................................  أندرابراديش– الهند –الوقف والسياسة 
 .   الوقف والعالقات الدوليةأنظرالوقف والسياسة الخارجية    

 ١٠٨٣ ................................................................................................ والشعائر اإلسالميةالوقف 
الوقف على الصوفية، الوقف على عاشـوراء،       ،  الوقف على التعليم الديني، الوقف على الحرمين الشريفين        أنظر أيضاً

نيـة،  ، الوقف على المناسـبات الدي     الوقف على المقدسات  الوقف على قراءة القرآن، الوقف على المساجد،        
الوقـف واإلعـالم    الوقف على الموالد، الوقف على المولد النبوي، وقف المساجد، وقـف المصـاحف،              

 الوقف والزكاة،   ، الوقف والتنمية الدينية، الوقف والدعوة اإلسالمية،      الوقف واألقليات اإلسالمية  اإلسالمي،  
 .الوقف والصدقات، الوقف والصوم

 ١٠٨٤ ........................................................................................................... والصحةالوقف 
الوقـف علـى     الوقـف علـى المرضـى،     المستشفيات الموقوفة، وقف األدوية، الوقف على الحوامـل،          أنظر أيضاً

الوقـف  واألطفـال،   المعوقين، وقف المستشفيات، وقف ميزاب الحليب، الوقف        الوقف على    المستشفيات،
 .، الوقف والمرأةالوقف والمجتمع  الوقف والتنمية الصحية،،البيئةو

 .   الوقف والبيئةأنظرالوقف وصحة البيئة    
 ١٠٨٤ ......................................................................................  دراسات مقارنة–والصدقات الوقف 

 .دراسات مقارنة -دراسات مقارنة، الوقف والزكاة، الوقف والمنح  -الوقف واالستئمان  أنظر أيضاً
 ١٠٨٤ ......................................................................................................... الوقف والصناعة
 الوقـف والتنميـة الصـناعية،       ،االقتصاديةالوقف والتنمية   ،  الوقف على التعليم الصناعي، وقف المصانع      أنظر أيضاً

 .الوقف والمجتمعالوقف والتنمية العلمية، 
 ١٠٨٤ ........................................................................................ تاريخ – تركيا –الوقف والصناعة 

 ١٠٨٤ ........................................................................................................... والصومالوقف 
وقف األغذية، الوقف على العشيات، الوقف على المناسبات الدينية، الوقـف والتنميـة الدينيـة، الوقـف                  أنظر أيضاً

 .والزكاة، الوقف والشعائر اإلسالمية، الوقف والصدقات
 .   الوقف والتأمين االجتماعيأنظرن االجتماعي   الوقف والضما

والصومالوقف 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٦٢
 

 

 ١٠٨٤ .......................................................................................................... الوقف والطباعة
، الوقـف   وقف الكتـب  ،  البحث العلمي، الوقف على طباعة المصاحف، الوقف على المكتبات        الوقف على    أنظر أيضاً

الوقـف والتنميـة    الثقافيـة،   الوقف والتنمية   والبحث العلمي،   الوقف  الوقف واإلعالم،   واألحوال الثقافية،   
الوقف الوقف والثقافة، الوقف والزخرفة، الوقف والصناعة، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة،  العلمية،

 .نشر الكتب، وقف وسائل الطباعةو
 ١٠٨٤ ......................................................................................  قيصري– تركيا –ة الوقف والطباع

 ١٠٨٤ .................................................................................................. الوقف والطرق الصوفية
 . الوقف على المناسبات الدينية، الوقف والدعوة اإلسالميةى الصوفية،الوقف عل أنظر أيضاً

 .     الوقف واألطفالأنظرالوقف والطفل      
 .     الوقف واألطفالأنظرالوقف والطفولة     
 .     الوقف واألسرةأنظرالوقف والعائلة     

 ١٠٨٤ ..................................................................................................الوقف والعالقات الدولية 
، الوقـف واألحـوال السياسـية،       )قانون دولي (االستعمار واألوقاف اإلسالمية، قوانين وتشريعات الوقف        أنظر أيضاً

 .الوقف واالستعمار، الوقف والدولة، الوقف والسياسة، الوقف والوحدة العربية
 ١٠٨٥ .......................................................................................... تركيا –ت الدولية الوقف والعالقا

 ١٠٨٥ ................................................................................................... العامةالوقف والعالقات 
 .الوقف ووسائل اإلعالم الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف واإلعالم، الوقف والتنمية االجتماعية،إلعالم الوقفي، ا أنظر أيضاً

 ١٠٨٥ ........................................................................................  الكويت– العامةالوقف والعالقات 

 ١٠٨٥ ................................................................................................ يةالوقف والعمارة اإلسالم
الوقف على عمـارة المسـاجد، الوقـف        متاحف الوقف،   عمارة الوقف،   عمارة المساجد، عمارة المقابر،      أنظر أيضاً

، الوقـف   الوقـف والحضـارة اإلسـالمية     لثقافة،  الوقف والتنمية السياحية، الوقف وا    واآلثار اإلسالمية،   
 .والزخرفة، الوقف والزخرفة المعمارية، الوقف والسياحة، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة

 ١٠٨٥ ........................................................................................ تركيا –الوقف والعمارة اإلسالمية 

 ١٠٨٥ ...................................................................................... العراق –الوقف والعمارة اإلسالمية 

 ١٠٨٥ .............................................................  رسائل جامعية– تاريخ – مصر –الوقف والعمارة اإلسالمية 

 ١٠٨٥ ...........................................  رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ – مصر –العمارة اإلسالمية الوقف و

 ١٠٨٦ ............................................................... عصر الوالة – تاريخ – مصر –الوقف والعمارة اإلسالمية 

 ١٠٨٧ ...............................  رسائل جامعية– العصر العثماني – تاريخ – القاهرة – مصر –ية الوقف والعمارة اإلسالم

 ١٠٨٧ ..............................   رسائل جامعية – عصر المماليك – تاريخ – القاهرة – مصر –الوقف والعمارة اإلسالمية 

 ١٠٨٧ ...................... رسائل جامعية – العصر العثماني – تاريخ –لغربية  محافظة ا– مصر –الوقف والعمارة اإلسالمية 

 ١٠٨٧ ....................... رسائل جامعية – عصر المماليك – تاريخ – محافظة الغربية – مصر –الوقف والعمارة اإلسالمية 

 ١٠٨٧ .....................................................................................  المغرب–الوقف والعمارة اإلسالمية 

 ١٠٨٧ .............................................................................  فاس– المغرب –الوقف والعمارة اإلسالمية 
 .     الوقف والخدمة االجتماعيةأنظرالوقف والعمل االجتماعي     

 ١٠٨٨ .....................................................................................................لعمل األهلي الوقف وا
الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف واألحوال االقتصـادية،   النهوض بالوقف، المؤسسات الوقفية األهلية، أنظر أيضاً

الوقف والجمعيات األهلية، الوقف والخدمـة  االجتماعي، الوقف والتنمية، الوقف والتكافل   الوقف والتطوع،   
 .الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني والقيم االجتماعية، الوقفاالجتماعية، الوقف والعمل الخيري، 

 ١٠٨٨ ........................................................................................... األردن –الوقف والعمل األهلي 

 ١٠٨٨ .................................................................................. العالم اإلسالمي –الوقف والعمل األهلي 

 ١٠٨٨ ........................................................................................... الكويت –الوقف والعمل األهلي 

 ١٠٨٩ ............................................................................................. ليبيا –الوقف والعمل األهلي 

 ١٠٨٩ ............................................................................................  مصر–الوقف والعمل األهلي 

  والطباعةالوقف 



 ١٦٣  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١٠٨٩ ................................................................................  تطوان– المغرب –الوقف والعمل األهلي 

 ١٠٨٩ .................................................................................................... الخيريالوقف والعمل 
 الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف الوقف على الجمعيات الخيرية، النهوض بالوقف، المؤسسات الوقفية األهلية، أنظر أيضاً

 الوقف والجمعيات األهلية،  الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والتنمية،      الوقف والتطوع،   واألحوال االقتصادية،   
 .الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني والقيم االجتماعية، الوقفالجتماعية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والخدمة ا

 ١٠٨٩ .......................................................................................... ندوات –الخيري الوقف والعمل 
 .المرأة     الوقف وأنظرالوقف والفتيات     

 ١٠٨٩ ............................................................................................................. الوقف والفقر
األيتام، الوقف على العتقـاء، الوقـف علـى         الوقف على   وقف الرقيق،   مصارف الوقف،   تأثيرات الوقف،    أنظر أيضاً

 ،الوقف واألحوال االقتصادية، الوقف والبطالة ، الوقف واألحوال االجتماعية،لالجئينالفقراء، الوقف على ا
الوقف والتأمين االجتماعي، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والتنمية االجتماعيـة، الوقـف والتنميـة              

 .االقتصادية، الوقف والخدمة االجتماعية، الوقف والمجتمع
 ١٠٩٠ ...................................................................................................  األردن–الوقف والفقر 

 ١٠٩٠ ................................................................................................. سريالنكا –الوقف والفقر 

 ١٠٩٠ ....................................................................................................  مصر–الوقف والفقر 
 .     الوقف على األسرىأنظرالوقف وفك األسرى     

 ١٠٩٠ ............................................................................................................. الوقف والفن
الوقف علـى   الوقف على عمارة المساجد،     متاحف الوقف،   عمارة الوقف،   عمارة المساجد، عمارة المقابر،      أنظر أيضاً

الوقف واإلعـالم، الوقـف     الوقف واآلثار اإلسالمية، الوقف واألحوال الثقافية،       المتاحف، وقف المتاحف،    
، الوقف والحضارة اإلسـالمية   لتنمية السياحية، الوقف والثقافة،     والتعليم، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف وا     

الوقف والزخرفة، الوقف والزخرفة المعمارية، الوقف والسياحة، الوقف والطباعـة، الوقـف والعمـارة              
 .اإلسالمية، الوقف والفنون الجميلة، الوقف ونشر الكتب

 ١٠٩٠ ................................................................................................... الوقف والفنون الجميلة
الوقف علـى   الوقف على عمارة المساجد،     متاحف الوقف،   عمارة الوقف،   عمارة المساجد، عمارة المقابر،      أنظر أيضاً

عـالم، الوقـف    الوقف واإل الوقف واآلثار اإلسالمية، الوقف واألحوال الثقافية،       المتاحف، وقف المتاحف،    
، الوقف والحضارة اإلسـالمية   والتعليم، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية السياحية، الوقف والثقافة،          

الوقف والزخرفة، الوقف والزخرفة المعمارية، الوقف والسياحة، الوقف والطباعـة، الوقـف والعمـارة              
 .اإلسالمية، الوقف والفن، الوقف ونشر الكتب

 ١٠٩٠ ................................................................................................. م االجتماعيةالوقف والقي
الوقف الخيري، الوقف على المناسبات الدينية، الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف واألحـوال الثقافيـة،               أنظر أيضاً

ال، الوقف والتطوع، الوقف والتعليم، الوقف والتكافـل االجتمـاعي،          الوقف واألسرة، الوقف وتربية األطف    
الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية الدينية، الوقف والحضارة اإلسـالمية،             
الوقف والخدمة االجتماعية، الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاية المطلقات، الوقف والعمـل األهلـي،              

 .، الوقف والمرأة، وقف الوقتلوقف والعمل الخيري، الوقف والمجتمعا
 ١٠٩١ ..................................................................................................... الوقف والمالية العامة

 الجيشية، النظام المالي للوقف، وقف الدولـة،        إدارة الوقف، اإلرصاد، اقتصاديات الوقف، اإلقطاع، الرزق       أنظر أيضاً
 .الوقف واألحوال االقتصادية، الوقف والتنمية االقتصادية، الوقف والدولة

 ١٠٩١ ......................................................................................................... الوقف والمجتمع
األيتـام،  الوقف علـى     ،، النهوض بالوقف  مصارف الوقف تأثيرات الوقف،   ،  الوقف، أهمية الوقف  أهداف   أنظر أيضاً

الوقف على الجمعيات الخيرية، الوقف على الزواج، الوقف على السجناء، الوقف على العتقاء، الوقف على               
وقين، الوقـف   الوقف على المرضى، الوقف على المع     ،  العميان، الوقف على الفقراء، الوقف على الالجئين      

 الوقف واإلسكان،   ،، الوقف واألحوال االقتصادية، الوقف واألسرة     الوقف واألحوال االجتماعية  على الميت،   
الوقف واألطفال، الوقف واألقليات، الوقف والبطالة، الوقف والبيئة، الوقف والتأمين االجتماعي، الوقـف             

ـ         اعي، الوقـف والتنميـة، الوقـف والخدمـة         وتربية األطفال، الوقف والتطوع، الوقف والتكافـل االجتم
الوقف والعمل الخيري، الوقـف والفقـر،   ، الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاية المطلقات ،االجتماعية

 .، الوقف والمجتمع المدني والقيم االجتماعية، الوقف والمرأةالوقف

الوقف والمجتمع



رؤوس موضوعات الكشاف>١٦٤
 

 

 ١٠٩٤ ...............................................................................................  إنجلترا–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٤ ..............................................................................................  باكستان–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٤ .................................................................................................  تاريخ–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٤ .................................................................................................  تركيا–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٥ .....................................................................  رسائل جامعية– أديمان – تركيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٥ ......................................................................  رسائل جامعية– أزمير – تركيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٥ ........................................................................................  أنقرة– تركيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٥ ........................................................................................  تاريخ– تركيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٦ ..............................................................  رسائل جامعية– تراقيا الغربية – تركيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٦ .........................................  رسائل جامعية– العصر العثماني –تاريخ  – توقات – تركيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٦ ...............................................................................  رسائل جامعية– تركيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٦ .............................................  رسائل جامعية– ١٩–١٨ق –تاريخ  – سيواس – تركيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٧ .............................................................................................. الجزائر –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٧ ........................................................................................... جنوب آسيا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٧ ....................................................................................... الدولة العثمانية –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٧ .....................................................................  رسائل جامعية–الدولة العثمانية  –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٧ ........................................................................................ رسائل جامعية –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٧ .............................................................................................. سريالنكا –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٧ .......................................................................................  العالم اإلسالمي–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٨ ..............................................................................  تاريخ–  العالم اإلسالمي–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٨ ................................................................................  تاريخ–العربي  العالم –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٨ ............................................................................................... الكويت –قف والمجتمع الو

 ١٠٩٨ ................................................................................................. مصر –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٨ ........................................................................................  تاريخ– مصر –لمجتمع الوقف وا

 ١٠٩٨ .....................................................................  العصر العثماني– تاريخ – مصر –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٨ ............................................................................................... لمغرب ا–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٩ ......................................................................................  تاريخ– المغرب –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٩ .........................................................................  بنو مرين– تاريخ –  المغرب–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٩ .....................................................................................  تطوان– المغرب –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٩ ................................................................. ١٦ق –تاريخ  –  شفشاون– المغرب –الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٩ ................................................................................................  ندوات–الوقف والمجتمع 

 ١٠٩٩ .................................................................................................  الهند–الوقف والمجتمع 

 ١١٠٠ .................................................................................  أندرابراديش– الهند –الوقف والمجتمع 

 ١١٠٠ ......................................................................................  البنجاب– الهند –الوقف والمجتمع 

 ١١٠١ ..................................................................  االحتالل البريطاني– تاريخ – الهند –الوقف والمجتمع 
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية  أنظر أيضاً
 ١١٠١ ....................................................................................  تاميل نادو– الهند –جتمع الوقف والم

 ١١٠١ ....................................................................................... تقارير – الهند –الوقف والمجتمع 

 ١١٠١ .........................................................................................  دلهي– الهند –ع الوقف والمجتم

  إنجلترا–والمجتمع الوقف 



 ١٦٥  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١١٠١ ...................................................................................  مهاراشترا– الهند –الوقف والمجتمع 

 ١١٠١ ................................................................................................ اليابان –الوقف والمجتمع 
 .   الوقف والمجتمع المدنيأنظرالوقف والمجتمع األهلي     

 ١١٠١ .................................................................................................. الوقف والمجتمع المدني
، كافل االجتماعي، الوقـف والتنميـة     الوقف والت  الوقف والتطوع،    الوقف،النهوض ب ،  ية األهلية الوقفالمؤسسات   أنظر أيضاً

 .، الوقف والمجتمعالخيري، الوقف والخدمة االجتماعيةالوقف والعمل ، الوقف والعمل األهليالوقف والجمعيات األهلية، 
 ١١٠٢ ........................................................................................ األردن –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٣ ............................................................................... أفريقيا الشمالية –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٣ ......................................................................................... تركيا –قف والمجتمع المدني الو

 ١١٠٣ ................................................................................ تاريخ – تركيا –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٣ ........................................................................... دول الخليج العربية –لمجتمع المدني الوقف وا

 ١١٠٣ ................................................................................ رسائل جامعية –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٣ .....................................................................................  السعودية–المدني الوقف والمجتمع 

 ١١٠٣ ...................................................................................... السودان –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٤ ........................................................................................ سوريا – الوقف والمجتمع المدني

 ١١٠٤ ..................................................................................  العالم العربي–الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٤ ........................................................................ ندوات –لعالم العربي  ا–الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٤ ........................................................................................ العراق –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٤ ....................................................................................... فلسطين –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٤ ........................................................................................ الكويت –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٤ ...................................................................... ائل جامعية رس–الكويت  –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٤ .......................................................................................... لبنان –الوقف والمجتمع المدني 

 ١١٠٤ .......................................................................................... مصر –الوقف والمجتمع المدني 
 .     الوقف واالستعمارأنظرالوقف ومحاربة االستعمار     

 ١١٠٥ ....................................................................................................... ومحو األميةالوقف 
وقـف  ، الوقف على المدارس،     الوقف على الطلبة  الوقف على التعليم،    ،  المدارس الموقوفة الكتب الموقوفة،    أنظر أيضاً

، الوقف واألحوال االجتماعية، الوقف واألحوال الثقافيـة، الوقـف          وقف المدارس ،  وقف الكتب الكتاتيب،  
، البشـرية الوقـف والتنميـة     وقف والتنمية االجتماعية،     الوقف وتعليم المرأة، ال    ،والتطوع، الوقف والتعليم  

 .الوقف والتنمية الثقافية، الوقف والقيم االجتماعية
 ١١٠٥ ............................................................................................................ الوقف والمرأة
وقف على األيتام، الوقف على الحوامل، الوقف على الزواج، الوقف واألسـرة، الوقـف              المرأة والوقف، ال   أنظر أيضاً

وتعليم المرأة، الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والتنمية البشرية، الوقـف ورعايـة األرامـل، الوقـف            
 . والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمعالوقفورعاية المطلقات، 

 ١١٠٥ .......................................................................  رسائل جامعية– ةني العثماالدولة –الوقف والمرأة 

 ١١٠٥ ....................................................................................................  الهند–الوقف والمرأة 

 ١١٠٦ .........................................................................................  مدراس– الهند –الوقف والمرأة 
 .     الوقف والبطالةأنظرالوقف ومشكلة البطالة     

 .     الوقف واالستعمارأنظرالوقف ومقاومة االحتالل     
 .     الوقف والبطالةأنظرالوقف ومكافحة البطالة     

 ١١٠٦ ..........................................................................................  دراسات مقارنة– والمنح الوقف
 .دراسات مقارنة -دراسات مقارنة، الوقف والصدقات  -الوقف واالستئمان  أنظر أيضاً

 .     الوقف والمرأةأنظرالوقف والنساء     

 دراسات مقارنة–الوقف والمنح 



رؤوس موضوعات الكشاف>١٦٦
 

 

 ١١٠٦ ....................................................................................................... بالوقف ونشر الكت
الوقـف  ، الوقف واألحوال الثقافية،  البحث العلمي، الوقف على طباعة المصاحف، وقف الكتب       الوقف على    أنظر أيضاً

الوقف  الوقف والتنمية العلمية،  الثقافية،  الوقف والتنمية   ليم،  والبحث العلمي، الوقف والتع   الوقف  واإلعالم،  
 .طباعة، وقف وسائل الطباعةالوقف وال الوقف والدعوة اإلسالمية، الوقف والصناعة، ،والثقافة

 ١١٠٦ ................................................................................... قيصري – تركيا –الوقف ونشر الكتب 
 .     الوقف والتنمية االجتماعيةأنظرالوقف والنمو االجتماعي    

 .    الوقف والتنمية االقتصاديةأنظرالوقف والنمو االقتصادي     
 ١١٠٦ ................................................................................................... العربيةالوقف والوحدة 
 الوقف واألحوال السياسية، الوقف واالستعمار، الوقف والتنمية االقتصادية، الوقف والتنمية العسكرية، الوقف            أنظر أيضاً

 .والحضارة اإلسالمية، الوقف والدولة، الوقف والسياسة، الوقف والعالقات الدولية، الوقف والوحدة الوطنية
 ١١٠٦ .................................................................................................. الوقف والوحدة الوطنية

الوقف على الجهاد، الوقف على الحركات الوطنية، الوقف واألحوال السياسية، الوقف واالستعمار، الوقف              أنظر أيضاً
 .واألقليات، الوقف والجهاد، الوقف والسياسة

 ١١٠٦ ..........................................................................................  تركيا–نية الوقف والوحدة الوط

 ١١٠٦ ................................................................................................... ووسائل اإلعالمالوقف 
، الوقف على الدعوة اإلسالمية، الوقـف واإلعـالم، الوقـف           الحمالت اإلعالمية الوقفية  لوقفي،  ا اإلعالم أنظر أيضاً

 .واإلعالم اإلسالمي، الوقف والدعوة اإلسالمية، الوقف والعالقات العامة
 ١١٠٧ ..........................................................................................  الكويت–ووسائل اإلعالم الوقف 

 ١١٠٧ ............................................................................... )إستانبول(وقف والدة عتيق للخدمة والعلم 
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم، الوقف والتكافل االجتماعي أنظر أيضاً

 ١١٠٧ ..................................................................................................... وسائل الطباعةوقف 
، الوقـف   وقف الكتـب  ،  البحث العلمي، الوقف على طباعة المصاحف، الوقف على المكتبات        الوقف على    أنظر أيضاً

الوقف  ،الثقافيةالوقف والتنمية    والتعليم،   والبحث العلمي، الوقف  الوقف  الوقف واإلعالم،   واألحوال الثقافية،   
 .نشر الكتبالوقف و الوقف والثقافة، الوقف والطباعة، والتنمية العلمية،

 ١١٠٧ ...............................................................................................................الوقت وقف 
ية، ثقافة الوقف، وقف المنافع، الوقف والتطوع، الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والخدمة            الوقف التجارب أنظر أيضاً

 .االجتماعية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني
 ١١٠٧ .................................................................................................... الكويت –الوقت وقف 

 .     أوقاف المرأةأنظرالوقفيات النسائية     
 ١١٠٧ ....................................................................................................... الوالية على الوقف

دارة الوقف، التصرف في الوقف، رعاية الوقف، شروط الواقف، عزل مـوظفي الوقـف،              أحكام الوقف، إ   أنظر أيضاً
قـوانين  يـة،   الوقفالمؤسسـات   قوانين وتشـريعات     ،عزل ناظر الوقف، قوانين وتشريعات إدارة الوقف      

، قوانين وتشريعات النظارة على الوقف، المؤسسات الوقفية، موظفـو الوقـف،            الوقفموظفي  وتشريعات  
، النظارة على الوقف، والية غير المسلم على الوقف، الوالية القضائية على الوقـف، واليـة                ناظر الوقف 

 .الكافر على الوقف، والية المرأة على الوقف، والية الواقف
 ١١١٠ .................................................................................... قزوين –إيران  –الوالية على الوقف 

 ١١١٠ ................................................................ ١٧ ق– تاريخ – إستانبول – تركيا –الوالية على الوقف 

 ١١١٠ .....................................................................................  رسائل جامعية–الوالية على الوقف 

 ١١١٠ .............................................................. ١٦ق –تاريخ  – شفشاون – المغرب –لوالية على الوقف ا

 ١١١٠ ...............................................................................................  الهند–الوالية على الوقف 

 ١١١٠  ................................................................................  أترابراديش– الهند –ى الوقف الوالية عل

 ١١١٠ .............................................................................  البنغال الغربية– الهند –الوالية على الوقف 

 ١١١٠ ............................................................................. ١٩ ق– تاريخ – الهند – الوقف الوالية على

  ونشر الكتبالوقف 



 ١٦٧  رؤوس موضوعات الكشاف 
 

 

 ١١١١ .................................................................................... مدراس – الهند –الوالية على الوقف 

 ١١١١ ......................................................................................... )فقه جعفري (الوالية على الوقف

 ١١١١ .......................................................................  رسائل جامعية–) فقه جعفري(الوالية على الوقف 

 ١١١١ .......................................................................................... )نفيفقه ح(الوالية على الوقف 

 ١١١١ .......................................................................................... )فقه زيدي(الوالية على الوقف 

 ١١١١ .......................................................................................... )فقه مالكي(الوالية على الوقف 

 ١١١٢ ............................................................................................ والية غير المسلم على الوقف
لمستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية، الشروط في ناظر الوقف، عـزل           أحكام الوقف، أوقاف ا    أنظر أيضاً

غير المسلم، ناظر الوقـف،     قوانين وتشريعات وقف    ناظر الوقف، قوانين وتشريعات النظارة على الوقف،        
 النظارة على الوقف، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة، الوقف على غير المسلم، وقف غير المسلم،                

 .وقف الكافر، وقف المرتد، الوالية على الوقف، والية الكافر على الوقف
 ١١١٢ .............................................................................................. الوالية القضائية على الوقف

الوقف، عزل ناظر الوقـف، قضـاء الوقـف،         أحكام الوقف، إدارة الوقف، شروط الواقف، عزل موظفي          أنظر أيضاً
قوانين وتشريعات إدارة الوقف، قوانين وتشريعات النظارة على الوقف، المؤسسات الوقفية، ناظر الوقف،             

 .النظارة على الوقف، الوالية على الوقف
 ١١١٢ ............................................................................  تاريخ– مصر –الوالية القضائية على الوقف 

 ١١١٢ ......................................................... الفاطميعصر ال – تاريخ – مصر –الوالية القضائية على الوقف 

 ١١١٢ ............................................................  عصر الوالة– تاريخ – مصر –الوالية القضائية على الوقف 

 ١١١٣ ..................................................... ١٦ق –تاريخ  – شفشاون – المغرب –الوالية القضائية على الوقف 

 ١١١٣ .....................................................................................  الهند–الوالية القضائية على الوقف 

 ١١١٣ ..................................................................................................على الوقف الكافر والية 
أحكام الوقف، أوقاف المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية، الشروط في ناظر الوقف، عـزل               أنظر أيضاً

غير المسلم، ناظر الوقـف،     قوانين وتشريعات وقف    وانين وتشريعات النظارة على الوقف،      ناظر الوقف، ق  
النظارة على الوقف، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة، الوقف على غير المسلم، وقف غير المسلم،                 

 .وقف الكافر، وقف المرتد، الوالية على الوقف، والية غير المسلم على الوقف
 ١١١٣ .................................................................................................. لى الوقفوالية المرأة ع
أحكام الوقف، إدارة الوقف، الشروط في ناظر الوقف، شروط الواقف، عزل موظفي الوقف، عزل نـاظر                 أنظر أيضاً

مرأة والوقف، ناظر الوقف، النظارة على الوقف، الوقف        الوقف، قوانين وتشريعات النظارة على الوقف، ال      
 .والمرأة، الوالية على الوقف

 ١١١٤ ................................................................................  رسائل جامعية–والية المرأة على الوقف 

 ١١١٤ .........................................................................................  الهند–والية المرأة على الوقف 

 ١١١٤ .................................................................................... )فقه شافعي(والية المرأة على الوقف 

 ١١١٤ ............................................................................................................. والية الواقف
أحكام الوقف، شروط الواقف، قوانين وتشريعات النظارة على الوقف، ناظر الوقف، النظارة على الوقف،               أنظر أيضاً

 .الوالية على الوقف
 ١١١٤ ............................................................................................. )فقه ابن عمر(والية الواقف 

 ١١١٤ ................................................................................................ )فقه حنفي(والية الواقف 

 ١١١٤ ......................................................................................... وزارة األوقاف واإلرشاد. اليمن 
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أنظر أيضاً

 ١١١٤ ..................................................................................  وزارة األوقاف والشئون الدينية.اليمن 
 . المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف، أنظر أيضاً

وزارة األوقاف والشئون الدينية. اليمن 
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١٧١  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص
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 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]١[ .آزاد، حممد حسني

وقف بورد  = مناشدة لالحتجاج على سوء إدارة هيئة األوقاف        
 / ديسمرب كو احتجاج كى ابيل   ٢٥بدعنوانيون كيه خالف    كى  

 /٢٣/١٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .حممد حسـني آزاد  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ . )١٩٩١

]٢[ = توجيه عريضة للحاكم إلعادة بناء هيئة األوقاف السنية
سىن وقف بورد كى تشكيل كيه مطالبـه بـر كـورنر كـو              

 _) .٣٠/١٢/١٩٩٤(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .عرضداشت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص

]٣[ .أ. إس. جعفري، إس
 Sunni Awqaf  =أترابراديشاألوقاف السنية وهيئة األوقاف لوالية 

and Waqf Board of Uttar Pradesh/ جعفري .أ. إس. إس ._ 
Economic and Political, Weekly . _)٦/١٩٩٦ /٢١. (_ 

 .٢١هن *_.د _ . باللغة اإلجنليزية _ .١٤٥٢-١٤٥١ص
]٤[  يفترابراديشألسيقام مكتب هليئة األوقاف السنية املركزية 

اتربرديش سىن سنترل وقف بورد، مريـ مني زونل        = مريوت  
ــا  /٢٦/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .آفــس كهوليك

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٣
 

]٥[  .شيدا، أصغر
 أصغر  /سهارن بور كا وقف   = هيئة األوقاف ملنطقة سهارنبور     

ــيدا  _ ) .٢٨/١/١٩٨٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .ش
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ٣ص

]٦[ =  السنيةطلب وضع حد لسوء التصرفات يف هيئة األوقاف
اجنمن متوليان اوقاف حتفظ اوقاف كا مطالبه، سىن وقف بورد          

_ . Qaumi Awaz, Daily _ .ون كو ختم كياجائيهسيه بدعنواني
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٦/١٩٩٤ /١٣(

]٧[  .عبد املاجد
 ,Qaumi Awaz_ .عبد املاجد / وقف بورد= هيئة األوقاف 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٩٨٧ /٢١/١٢. _
 .٧هن*_ .د 

]٨[ .عتيق الرمحن
 ,Qaumi Awaz _.  عتيق الرمحن/ جراه اوقافعلى= أوقاف عليجره 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢/١/١٩٨٨. _
 .٧هن*_ .د 

]٩[ .عتيق الرمحن
 ,Qaumi Awaz _. عتيق الرمحن /اوقاف جائداد= املمتلكات الوقفية 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٧/١/١٩٨٨. _
 .٧هن*_ .د 

]١٠[ .علي، إنعام
 _. إنعام علـي     /)لكهنؤ(وقف بورد   = وقاف يف لكناو    هيئة األ 

Qaumi Awaz, Daily . _)٣ص_ ) .٢٣/١٢/١٩٨٧.  _
 .٧هن*_ . د _.باللغة األوردية 

]١١[ .علي، إنعام
 _. إنعام علـي     /)لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     

Qaumi Awaz, Daily . _)٣ص _. )٣٠/١٠/١٩٨٧. _ 
 .٧هن *_.د  _.باللغة األوردية 

]١٢[  رواتب بشأنأترابراديشغضب هيئة األوقاف يف والية 
 _. UP Waqf Board is red over imams’ salaries= األئمة 

The Telegraph, Daily . _)باللغـــة _ ) .١٩٩٦ /٤/١
 .١٦هن*_ . د _.اإلجنليزية 

]١٣[سىن سنترل وقف بورد = املركزيةجلنة هيئة األوقاف السنية 
_ ) .١٤/٩/١٩٨٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _.كمـييت  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ٥ص
@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@òîÐÓìÛa@pbîÓbÐmüaMpbîÓbÐma@N@

ÑÓìÛa@pbjqgN@
الوقف، إنشاء الوقف، تسجيل الوقف،            انظر أيضًا اإلقرار ب

ة،   توثيق الوقف،   سجالت الوقف،    الحجج الوقفي
ف   ى الوق هادة عل ود   ، الش ف، عق يغة الوق ص

 .الوثائق الوقفية وقف،ال
]١٤[ .علي الشرجبي
 علي/ وأهدافه الدينية ودوره احلضاري    وظيفته االجتماعية : الوقف

، اليمامة للطباعة والنشـر   : دمشق ؛الكويت_ .خالد الشرجبي   
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢

ÑÓìÛa@ñ‰bugN@
استثمار الوقف، اإليجار الحلواني، التصرف في         انظر أيضًا

ف، تص ف، الوق اظر الوق ر، رفات ن دك، الحك الج
ارة    ريعات إج وانين وتش ف، ق ارة الوق ود إج عق

 .قوانين وتشريعات الحكر الوقف،
]١٥[ .أمحد إبراهيم إبراهيم

 _.جملة القانون واالقتصاد    _ .اهيم  أمحد إبراهيم إبر  / التزام التربعات 
 مايو (٧، ع ٣س ؛٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣ يناير (١ع ،٣س

 .١؛ كو٢٣ ،٢صر*_ .د _ . ١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣
]١٦[ .يدأبو زأمحد 

تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  
املنظمـة  ]: الربـاط [_ .يـد   أبـو ز  أمحد  / الدراسات احلديثة 

األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٩_  .٢٠٠٠لألوقاف، 
]١٧[ .عدأمحد حممد الس

أمحد حممد السعد،   / االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     
األمانة العامة لألوقاف،   : الكويت_  .١ط_ .حممد علي العمري    

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسـابقة       (_.ص  ٢٧٨ _ .٢٠٠٠
 .١كو* _.ك _ . )١٩٩٩كويت الدولية ألحباث الوقف ال

 الوقفإجارة
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]١٨[ .بدر جاسم اليعقوب
 .٢٧٥–٢٧٢ص_ . بدر جاسم اليعقوب /إجيار الوقف

_ . عقد اإلجيار وفقاً للقانون املدين وقانون إجيـار العقـارات            يف
 .٢كو* _.ض  _. )مطابع القبس :الكويت (١٩٨١، ]ن. د: م .د[

]١٩[ .بالل بكار
إعداد بالل بكـار؛    / الوقف يف الشريعة اإلسالمية والقانون املغريب     

حبث لنيل  _ . ص٧٢ _ .١٩٨٥-١٩٨٤_ .إشراف أمحد الوايف    
 .٣١مغ* _.ح _ . كلية الشريعة، أكادير –اإلجازة الشرعية 
]٢٠[   باألوقاف استيفاء املعجلة يف السكىن؛التصرف يف الوقف

 ستيفاء املعجله يف السكىن باألوقاف    ا ؛التصرف يف الوقف  =  مطلقاً
_ .رف حفيد مشـرب أفنـدي       مجع وترتيب حممد عا   / مطلقاً
 .باللغة العثمانية_ . ٢٦٧-٢٥١، ١٨٩-١٧٣ص
 :إستانبول_ .فتاوى جامع االجارتني    = جارتني   فتاوى جامع اإل   يف

 .١٠٠، ٦٧ تر* _.ض  _. ]١٨٣٧[هـ ١٢٥٢دار الطباعة العامرة، 
]٢١[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد

إعداد صـاحل بـن     / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اجملتمع      
دلس اخلضـراء،   دار األن :  جدة _ .١ط_ .الرمحن السعد    عبد

 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٤_ ] .١٩٩٩[هـ ١٤٢٠
]٢٢[ .عبد الرزاق أمحد السنهوري

، ١٠١،  ٩٨-٨٤ص_ .  عبد الرزاق أمحد السنهوري    /]الوقف[
٢٠١-٢٠٠. 
 اجملمع العلمي العريب اإلسـالمي،    : بريوت_ .اإلجيار   عقد   يف
 .٨ ،٧ ،٣ ،٢فل* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

]٢٣[ .عبد العزيز الدوري
 _. املستقبل العريب _ . عبد العزيز الدوري     /التنميةدور الوقف يف    

 ،٧صر* _.د  _  .٢٦ –٤ص_ ) .١٩٩٧ يوليو (٢٢١، ع ٢٠س
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

]٢٤[ .عزيز خانكي
 مبناسبة حبث يف مضي املدة الطويلة باالمتناع عن       : إعمار األوقاف 

 ، جامعة جملة كلية احلقوق  _ .عزيز خانكي   / دفع اإلجيار أو احلكر   
_ ) .١٩٣٧ مارس   ٢٧/ ٢٣ (١٤-١٣، ع ١٠س_ .القاهرة  

 .٢صر*_ . د_  .٣-١ص
]٢٥[ .علي أفندي

  مجع وترتيب صاحل بن    ؛ علي أفندي  /إجارة الوقف = إجارة الوقف   
 .باللغة العثمانية_ . ١٩٦-١٩٢ص: ٢مج_ .أمحد الكفوي 

، ]ن. د: م. د[_ .تاوى علي أفندي    ف=  فتاوى علي أفندي     يف
مطبعـة  : بولإسـتان ( ]١٩٠٧-١٩٠٦[هـ  ١٣٢٥-١٣٢٤

 _.ض  _ .  الفتاوى الفيضية  :امشه_ ) .شركة الصحافة العثمانية  
 .٦٧، ٦٠، ٤٩تر*

]٢٦[ .علي أفندي
  مجع وترتيب صاحل بن    ؛ علي أفندي  /إجارة الوقف = إجارة الوقف   

_ . ٣١٣-٣١٢،  ٢٢٥-٢٢١ص: ٢مـج _ .أمحد الكفوي   
 .باللغة العثمانية

، ]ن. د: م. د[_ .فتاوى علي أفندي    = فندي   فتاوى علي أ   يف

 _.ض  _ . )دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٩٣[هـ  ١٣١١
 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩، ٣٠، ٣تر*

]٢٧[ .علي أفندي
 مجع وترتيب صاحل    ؛ علي أفندي  /إجارة الوقف = إجارة الوقف   

باللغـة  _ . ٥٧٢، ٥٥٠-٥٤٦ص :٢مج_ .بن أمحد الكفوي  
 .العثمانية

، ]ن. د: م. د [_.فتاوى علي أفندي    = فندي   فتاوى علي أ   يف
 _.ض  _ . )دار الطباعة العامرة  : إستانبول (]١٨٤٢[ هـ١٢٥٨

 .١١٤، ٦٧ ،٦٣ ،٣٠، ٣تر*
]٢٨[ .علي مجعة حممد

 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي
وزارة : الكويـت _ .حنو دور تنموي للوقـف        أحباث ندوة  يف

، ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٢٩[ .علي اخلفيف
جملة _ . علي اخلفيف    /تأثري املوت يف حقوق اإلنسان والتزاماته     

_  .)١٩٤٠يونيه  / مايو( ٦،  ٥ع،  ١٠س_ . القانون واالقتصاد 
 .١؛ كو٢٣صر*_ .د _ . ٩٢–٣ص

]٣٠[ .علي فكري
_  .٣١٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .تأليف علي فكري  / أحكام الوقف 

حكام الشرعية على املعتمـد مـن       نقالً عن كتاب ملخص األ    
 .مذهب املالكية

 ١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املعامالت املادية واألدبية     يف
 .١٥ ،٥ ،١كو*_ . ض_ ) .مطبعة مصطفى البايب احلليب: القاهرة(

]٣١[ .فتح فوري، عزيز الرمحن
وقف كى جائداد كسى بنك     = تأجري املمتلكات الوقفية للبنوك     

 ,The Inquilab_ . عزيز الرمحن فتح فوري /كو كرايه بر دينا
Daily . _)٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_  .)١١/٣/١٩٩٤. 

]٣٢[ .يرحممد بن إبراهيم التوجي
 .١٤٨-١٤٧، ١٣٦ص_  .؛ إجارة الوقف الوقفكتاب
مؤسسـة دار الكتـاب     : الرياض_ . خمتصر الفقه اإلسالمي     يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٣[ هـ١٤١٣ ،السعودي
]٣٣[ .حممد أنس الزرقا

= مقدمة مبسـطة    :  األوقاف مشروعاتالتمويل واالستثمار يف    
Financing and investment in awqaf projects: a non-

technical introduction / دراسات اقتصادية_ .نس الزرقا أحممد 
-٦٥،  ٦٢–٥٥ص_ ) .١٩٩٤ يونيو (٢، ع ١مج_ . إسالمية
_ . ٧٣-٦٥، والعربية ص  ٦٢-٥٥ ص جنليزيةباللغة اإل _  .٧٣
 .١؛ كو٣تر*_ .د 

]٣٤[ .حممد حنيف
 .٨٠-٤٣ص_ .حممد حنيف / أحكام الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

  الوقف إجارة
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]٣٥[ .حممد رواس قلعه جي
الوعي _ .بقلم حممد رواس قلعه جي      / ارته واستثماره إد: الوقف

 _) .٢٠٠١ يناير   -٢٠٠٠ديسمرب (٤٢٢، ع ٣٧س_ .اإلسالمي  
ــر   (٤٢٣، ع٣٧؛ س٤٢-٣٨ص ــاير، فرباي _ ) .٢٠٠١ين
 .١كو*_ .د _  .٥٢-٥٠ص

]٣٦[ .حممد شفيق
 :القاهرة (١٩٢٦،  ]ن .د: م .د[_ .حممد شفيق   / احلكر وتقديره 
 .٣١ ،٢صر* _.ك _ ) .مطبعة مصر

]٣٧[ .حممد عبيد اهللا األسعدي
 .١٠٤-٩٥ص_ . حممد عبيد اهللا األسعدي /األوقاف

 حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع         : الوقف يف
  دار الكتب العلمية،   :بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]٣٨[ .نزيه محاد

_  .نزيـه محـاد   / رـا داإأساليب استثمار األوقاف وأسس     
 .١٩٤–١٧٣ص
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر*_ . ض   _ .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٩[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١ج،  ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

-١٩٩٠اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     : القاهرة_ .الفقهية  
، ١٢،  ١؛ كـو  ٧،  ٣؛ فل ١٧،  ٧،  ٢صر*_ . ض_ . ١٩٩٣
١٥، ١٤. 

]٤٠[ .وهبه الزحيلي
 .٥٦٣ص_ . وهبة الزحيلي /أحوال اخللو يف عقارات األوقاف

: دمشق_ .حبوث وفتاوى وحلول    : اصرة املعامالت املالية املع   يف
 .١كو*_ .ض _  .١ط_  .٢٠٠٢دار الفكر، 
]٤١[ .وهبة الزحيلي

 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ ج_.حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ .إلسالمي وأدلته    الفقه ا  يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@æ…‰þaN@
]٤٢[ .وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية. األردن 

_ .حول ممتلكات األوقاف يف األردن وحاجاا التنموية        دراسة  
 .١كو*_ . ح _ .ورقات ٨_  .١٩٩٤ ، الوزارة:عمان

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@æaŠígN@
]٤٣[ وثائق امللكية غري الشرعية الصادرة حول عقارات الوقف باطلة

 أمالكاسناد مالكيت   =  عوضاً عنها    اإلجيارتصدر عقود    وسوف
ــي ــور_ ... وقف ش، ٢٤/١٠/١٣٦٣(_ . اســالمى ىمجه

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _ ) .]١٩٨٤[

ìÛa@ñ‰bug@ÑÓ–bî×Šm@N@
 .الدولة العثمانية –إجارة الوقف  انظر أيضًا

]٤٤[ .قاال، أمحد
_ . أمحد قاال /İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولوقف تاريخ 
 _] .١٩٩٨[هـ  ١٤١٨مركز األحباث،    . إستانبولبلدية  : إستانبول
 .٦٧، ١٤، ٣تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٤١٦

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–òîÈßbu@Ýöb‰@N@
]٤٥[ .كوبرولو، بالنت

يف حقوقنا القدمية واحلديثة، واخلصوصيات الـيت       ماهية الوقف   
 Yeni ve Eski=جـارتني  إلتتعلـق بأوقـاف املقاطعـة وا   

Hukukumuzda Vakfin Mahiyeti ve kendilerinde 
Tedavil Kaabiliyeti Bulunan Mukataali ve İcareynli 

Vakfilarin Arzettiği Hususiyetler/  بالنت كوبرولـو . _
ــة _ .ص ٢١١_  .١٩٥٢ ــوراه(أطروح ــة–) دكت   جامع
 .١٠٤تر* _.ر _ .باللغة التركية _ . كلية احلقوق ،إستانبول

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@ãìmN@
]٤٦[ .أمحد قاسم

أمحد / أحباس العثمانيني األوائل بتونس ومجعية األوقاف واإلنزال      
جوان  (٣٨–٣٧، ع ١٢ س _. اجمللة التارخيية املغربية  _ .قاسم  
ــة  _  .٣٠٠–٢٤١ص_ ) .١٩٨٥ ــاللغتني العربي ــنص ب ال

 .١١؛ مغ٨كو* _ .د_ .والفرنسية 

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@òîãbàrÈÛa@òÛë†ÛaN@@
 .ترآيا –إجارة الوقف  انظر أيضًا

]٤٧[ .أمحدأك كوندوز، 
/ مؤسسة الوقف يف احلقوق اإلسالمية وتطبيقاا عند العثمانيني       

 _ .١٩٨٨مؤسسة التاريخ التركي،    : رةأنق_ .أمحد أك كوندوز    
 .١كو* _.ك _ .ص ٢٥

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@òîÈßbu@Ýöb‰N@@
]٤٨[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

لة رسـا _ .رسـوم ختطيطيـة     :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢
 معهد اآلداب الشـرقية،     ، جامعة القديس يوسف   -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

 رسائل جامعية- الوقف إجارة
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@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@ïßý⁄a@bÈÛaN@
]٤٩[ .عبد العزيز الدوري

 .١٢٠-٨٠ص_ .عبد العزيز الدوري / دور الوقف يف التنمية
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –ندن  اليت عقدت يف ل   
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@ÖaŠÈÛaN@
]٥٠[ .حممد مصطفى املاحي

 _. حممد مصطفى املاحي     /صالحهاإتقرير عن أوقاف العراق ووسائل      
 .١كو* _. ك _.ص ٥٣_ .١٩٣٧، ]ن .د: بغداد[

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@
@ÑÓìÛa@ñ‰bug–oíìØÛa@N@

]٥١[ ]الوقف قوانني[الكويت 
 .١٨٦-١٨٤ص_ .إعداد إدارة الفتوى والتشريع / إجيار الوقف

إدارة الفتوى والتشريع،   : الكويت_  .٣ط_ .القانون املدين   يف  
 .١كو* _.ض  _ .١٩٨٨

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@@æbäjÛ–@pëi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@N@
]٥٢[ .حسان حالق

سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      
_  .٢ط_ .دراسة وحتقيق حسان حـالق      / الشرعية يف بريوت  

؛ ٩سع* _.ك   _.ص  ٣٦٣_  .١٩٨٨الدار اجلامعية،   : وتبري
 .٣١؛ مغ١؛ كو٨فل

]٥٣[ .حسان حالق
سجالت احملكمة  : وقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      أ

_ .تقدمي ودراسة وحتقيق حسان حـالق       / الشرعية يف بريوت  
 _. ص٣٦٣_  .١٩٨٥املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء،     : بريوت

 .١؛ كو١٠٤تر*_ .ك 

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@N@
]٥٤[ .حممد عفيفي

االقتصادي باألوقـاف يف مصـر يف العصـر         أساليب االنتفاع   
 ٢٤مـج  _. حوليـات إسـالمية   _ . حممد عفيفي    /العثماين

 .١؛ كو٢٥ ،٢١صر* _. د_ . ١٣٨-١٠٣ص_ . )١٩٨٨(
]٥٥[ .حممد عفيفي

 دراسة عن اخللو يف األوقاف مبصر يف        :االقتصاد والفقه واجملتمع  
 ٣٣ع ،٨س _  .جملة االجتهاد_ . حممد عفيفي /العصر العثماين

 ،٧ ،٥صـر * _. د_  .١٨٦-١٧٩ص_ ) .١٩٩٦خريف  (
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

]٥٦[ .حممد عفيفي
 دراسة عن اخللو يف األوقاف مبصر يف        :االقتصاد والفقه واجملتمع  

اجمللـة التارخييـة العربيـة      _ . حممد عفيفـي     /العصر العثماين 
-١٨٩ص_ ) .١٩٩٠فرباير   (٢-١ع_ . للدراسات العثمانية 

 .٧؛ صر١٠٤تر*_ . د_  .١٩٤

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–lŠÌ½a@N@
]٥٧[ .السعيد بوركبة

خصوصية التشريع الكرائي احلبسي واالمتيازات اليت يضـمنها        
_ . السعيد بوركبة    /لصاحل مؤسسات األوقاف باململكة املغربية    

 _ .٣٢-١٣ص_ ) .١٩٩١ (٩ع_ . جملة دار احلديث احلسنية   
 .٢٦، ٢٤، ٥مغ* _.د 

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–†äa@N@
]٥٨[  = ةـار املمتلكات املوقوفـول إجيـحة ـان احلكومــبي

statement on lease of waqf property Government . _
Muslim India . _٨٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٤ع، ١٧مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٥٩[ =اف ـلكات األوقـهم مع ممتـامل املسلمني أنفسـتع
 _. وقف جائدادون كيه ساـ خود مسلمانون كـا سـلوك         

Nida-e-Millat, Weekly . _٢٢/٨/١٩٩٣ (٣١، ع٤٩مج. (_ 
 .٧*هن_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

]٦٠[ .)سيد(حسني، أطهر 
 Waqf Law and = قـوانني األوقـاف وإدارـا يف اهلنـد    

Administration in India/خالد رشـيد  ، أطهر حسني . _
باللغـة  _  .ص٥٣٦_  .١٩٧٣ ، لـو تـاميز    :لكناو_  .٢ط
 .١٧هن*_ .ك _ .ليزية اإلجن
]٦١[ .احملكمة العليا.  اهلند

 preme=قرار احملكمة العليا خبصوص تنمية ممتلكات الوقـف  
Court on development of waqf property . _Muslim 

India ._باللغــة _  .٨٣ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٠، ع١٥ مــج
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@†äa@–@“í…aŠiaŠmcN@
]٦٢[ .د، محيدأمح

وقف جائدادون كيـه    = بعض املقترحات   : قضية أمالك الوقف  
ريكارد ارنيه اور اس مني بريه بيمانيه بر هريا ريى كرنيه كيه            

ــات ــد أمحــد /واقع _ . Qaumi Awaz, Daily_ . محي
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٦ص_ ) .٥/٤/١٩٨٢(

]٦٣[ :حكم يف االجياراستثناء املمتلكات املوقوفة من قانون الت
 Exemption of waqf =مالحظة هيئة األوقاف يف أترا برايش 

properties from the operation of Rent Control Act, 
UP Waqf Board note . _Muslim India . _ ١٧مـج ،

_ .د  _ .باللغة إلجنليزيـة    _  .٣٢٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٩ع
 .٧*هن

]٦٤[= أترابراديش يف بعض األسئلة من أعضاء اجمللس املسلمني
-Nida-e _ .يوىب ممربان جملس قانون ساز سيه جنـد سـوال         

Millat, Weekly ._٣ص_ ) .١٩٨٤(٢٢، ع٣٩ مــج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

 العالم اإلسالمي –إجارة الوقف  
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]٦٥[ =الك الوقف ـائدات أمـع عـة لرفـاولـضرورة احمل
اوقاف كى جائداد كى آمدىن برهانيه كى كوشش كى جائيه،          

يوىب نيه وقف جائداد كو رينت كنترول ايكـت         مجعية العلماء   
 Siyasat _ .سيه مستثىن كرنيه كيه اقدام كى ستائش كـى 

Jadid, Daily . _)باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٦/٥/١٩٩٥._ 
 .٧هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãcN@
]٦٦[ .هناري، عز الدين

وقوفة جائداد  م= حماولة غري مشروعة الستئجار ممتلكات األوقاف       
 _.عز الـدين ـاري      / كو نوزول بر لينيه كى ناجائز كوشش      

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٤/٧/١٩٨٣.  _
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@N@

]٦٧[ .أ. رحيم، س
 _.رحـيم  . أ.  س/Waqf properties= املمتلكات الوقفيـة  

The Statesman, Daily . _)ــة _ ) .١٩٩٦ /٨ /٢٤ باللغ
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٦٨[ .نامبوديري، أدايان
=  دفاع زائف ضد فضـحية األوقـاف         :حكومة جيويت باسو  

Jyoti Basu Government false flak over waqf scam/ 
_ . The Indian Express, Daily _.أدايـان نـامبوديري   

 .١٦هن*_ .د _ .ليزية باللغة اإلجن_ ) .٢٦/٨/١٩٩٦(
]٦٩[ .احملكمة العليا. اهلند 

=  فصل اكتساب األراضي     :قوانني االستئجار يف البنغال الغربية    
Tenancy Laws-West Bengal estates acquisition Act 
(1953) (1 of 1954), SS, 6 (1), 2 (c), 2 (R), 3-Waqf 
deeds not exclusively for charitable and religious 

purposes ._ The All India Reporter ._ ٣، ع٥٢ مـج 
_ .د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٧٢٨-١٧٢٢ص_ ) .١٩٦٥(
 .٧هن*

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@†äa@–ï…@N@
]٧٠[ _. ,Daily Qaumi Awaz _ .اطالع عام= إعالن عام 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٧/١/١٩٨٦(
]٧١[  يف منطقةئة األوقاف بوالية دهلياإلعالن اهلام ملستأجري هي

جوك جامع مسجد كيه وقف بورد كرايـه        = املسجد اجلامع   
ــالع ــرورى اط ــو ض _ . Aljamiat, Daily _ .دارون ك

ــة_  .٣ص_ ) .١/١٢/١٩٧٥( ــة باللغ _ .د _ . األوردي
 .٧هن*

]٧٢[ .هيئة األوقاف. دهلي 
=  هليئة أوقـاف دهلـي       ١٩٨٦-١٩٨٥التقرير السنوي لعام    

Delhi Waqf Board Annual Report 1985-86 ._ 
Muslim India . _ ٣٥٩ص_ ) .١٩٨٧ (٥٦، ع٥مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٧٣[ وقف بورد =  ممتلكات الوقفتأجريفرض احلظر على 
 ,Qaumi Awaz_ .امالك كو بتيه بر دينيه بـر بابنـدى  كى 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٣٠/٤/١٩٩٧. _
 .٧هن*_ .د 

]٧٤[= املفسدون واملستأجرون دهلي أوقاف هليئةاملمتلكات الضائعة 
 _. دهلى وقف بورد كى بيكار جائداد اور فسادى كرايه دار         

The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٩٨٣ /١٢/٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٥[ = اسـامة النـعمناشـدة رئيـس هيئـة األوقـاف ل
 ,Aljamiat _ .وقف بورد كى عوام سـيه ابيـل  جيئرمني 

Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢/٤/١٩٧٤._ 
 .٧هن*

@ÑÓìÛa@ñ‰bug–@†äa@–b×bmbãŠ×@N@
]٧٦[  من مليونمئيت ا يستحقمل سنوي جيارإروبية هندية  ٢٥٠٠
بيس كرور ماليت كى وقف جائيـداد كـا          =  الوقف يأراض

 ,Siyasat Jadid _ .نه روبئيـه سـاال  ٢٥٠٠كرايه صرف 
Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٣٠/٦/١٩٩٤._ 

 .٧هن*
@ÑÓìÛa@ñ‰bugIïÜjäy@éÔÏHN@

]٧٧[ "هـ١١٢٥-؟" محد بن حممد املنقور التميميأنقور، امل
_ .محد بن حممد املنقور التميمي النجدي       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٥٥٩-٤١٤ص: ٢ج
:  دمشـق  _ .١ط_ .ئل املفيـدة     الفواكه العديدة يف املسا    يف

؛ ٥كـو * _.ض  _  .]١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠املكتب اإلسالمي،   
 .٨؛ هن١٠مغ

@ÑÓìÛa@ñ‰bugIïÐäy@éÔÏHN@
]٧٨[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"  ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٧٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

/ ]يف صورة دعوى فسخ اإلجـارة الطويلـة       [الرسالة الثالثون   
بن جنيم املصري احلنفـي؛     ابراهيم الشهري ب  إتأليف زين العابدين    

 .٢٣٤-٢٣٣ص_ .حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    :  بريوت _ .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٨٠[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ "الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري

حسن / حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكن يف الوقف للولد        
ـ ١١ق_ .بن عمار بن يوسف املصري الوفائي الشرنباليل         ـ ه

 _. ٥٣٧٠) ٥٢٠ (رقمخمطوط، حتت   _  .ات ورق ٥_ ] .١٦ق[
 .٦صر* _.خ 

)فقه حنفي(إجارة الوقف 
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]٨١[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
نسـخ  ال_ .حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكىن يف الوقف         

؛ السـليمانية   ورقـات ] ٨[،  ]ت. د[راشد أفنـدي    : املتوفرة
] ٧[هـ،  ١١٣٤ جمموع و  ٢٤٧٠، برقم   ورقات] ٧[،  ]ت .د[

، بـرقم   ورقـات ] ٦[،  ]ت. د[ جممـوع و   ٨٩، برقم   ورقات
ــات] ٧[، ]ت. د[ و١٠٤٤ ــرقم ورق ــوع ١٠٢٧، ب  جمم

، ]ت. د[ جممـوع و     ٣٠٥، برقم   ورقات] ٨[هـ،  ١١٣٧و
، ورقـات ] ٦[،  ]ت. د[ جمموع و    ٢٧١٦، برقم   ورقات] ٧[

 ٢١٤، بـرقم    ورقات] ٥[هـ،  ١١٠٣ جمموع و  ١١٩٨برقم  
 ٩،  ]ت. د[ و ١١٨٤ ورقـة، بـرقم      ١٣،  ]ت. د[جمموع و 
، ورقـات  ٨هــ،   ١٠٥٩؛ وحيد باشا    ١٨٨٤م  ، برق ورقات
 .١٠٧، ٣٠، ٢٧تر *_.خ _  .٥١٦برقم 

]٨٢[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
 حسن بن / حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكىن يف الوقف للولد        

 _.عمار الشرنباليل؛ مجع وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكـي           
 .٣٥٦-٣٣٩ص
 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .حول الوقـف     رسائل   يف
 .١كو*_ .ض _ . )مطبعة النرجس: الرياض(

]٨٣[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
-٤٢٩ص: ٢مـج _ . عالء الدين احلصكفي     /] الوقف كتاب[

٤٦٢. 
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

قاضي خان، حسن بن منصـور بـن أيب القاسـم حممـود             
 "هـ٥٩٢-؟) "الدين فخر(

]٨٤[

فخر الدين أبو احملاسن احلسن بن منصـور بـن          / إجارة الوقف 
 .١٤٣-١٣٨ص: ٢مج_ .لفرغاين احلنفي العزيز ا عبد
: القاهرة (١٩٠٥،  ]ن. د: م. د [_ .١ط_ . الفتاوى اخلانية    يف
_ .ض  _ .مطبوع حباشية الفتاوى اهلنديـة      _ ) .عة امليمنية املطب

 .٦ ،٢صر*
قاضي خان، حسن بن منصـور بـن أيب القاسـم حممـود             

 "هـ٥٩٢-؟) "الدين فخر(
]٨٥[

 أبو احملاسن احلسن بن منصور بن حممـود بـن           /إجارة الوقف 
ـ  تصحيح عبد الـرمحن الب     ؛العزيز قاضي خان   عبد _ .راوي  ح
 .٣١٤-٣١١ص: ٢ج
: م. د[_  .٢ط_ . فتاوى قاضـيخيان     ، أو ،اخلانية الفتاوى   يف
الفتاوى _ ) .املطبعة األمريية الكربى  : القاهرة (١٨٩٣،  ]ن .د

 .٦ ،٢صر*_ .ض _ .اخلانية حباشية الفتاوى اهلندية 
]٨٦[ "هـ١١٧٣-؟"قاضي زاده، حممد عارف بن حممد األرضرومي 

-٤٨٥ص_ .فصل يف إجارة الوقف     = فصل يف إجارة الوقف     
 . باللغة العثمانية_. ٤٨٨
_ .يجة الفتاوى مع املنقـول      نت=  نتيجة الفتاوى مع املنقول      يف
 _. )املطبعة العامرة : إستانبول] (١٨٤٩[هـ١٢٦٥،  ]ن .د: م .د[

 .١٠٠، ٦٧، ٥٢، ٣٠تر* _.ض 

]٨٧[ "هـ١١٧٣-؟"قاضي زاده، حممد عارف بن حممد األرضرومي 
-٤٨٥ص_ .فصل يف إجارة الوقف     = فصل يف إجارة الوقف     

 .باللغة العثمانية_ . ٤٨٨
_ .نتيجة الفتاوى مع املنقـول      =  نتيجة الفتاوى مع املنقول      يف
دار الطباعـة   : إستانبول] (١٨٢٢[هـ  ١٢٣٧،  ]ن .د: م .د[

 .٦٧، ٥٤، ٢٨تر* _.ض _ . )العامرة
]٨٨[ .بياينألحممد زيد ا

-١٠ص_ .بياين، حممد سالمة السغجلفي      حممد زيد األ   /]الوقف[
٢٦-٢٣، ١٣. 
: م. د[_ . شرح مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسـان          يف
_ ) .الـواعظ  مطبعة: القاهرة (]١٩٠٧[ هـ١٣٢٥ ،]ن .د

 .٣تر* _.ض 
]٨٩[ .حممد قدري

-١٧٤،  ٦ص_  .؛ إجـارة الوقـف    منافع األعيان املوقوفة  
١٨٣. 
 ،]ن .د: م. د[_ . مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان        يف

 _. ض_ ) .األمرييـة  املطبعة: رةالقاه (]١٩٠٩[ هـ١٣٢٧
 .٤٩ ،٣تر*

]٩٠[ .حممد قدري
 .١٢٧-١٢٣ص_ ] .الوقف[
 ، يف املعامالت الشرعية   اإلنسان معرفة أحوال    إىل مرشد احلريان    يف

 يب حنيفة النعمان مالئماً لعرف الديار املصرية      أعلى مذهب اإلمام    
 هـ١٣٣٨دار الفرجاين، :  مصر _ .١ط_ . وسائر األمم اإلسالمية  

 .٩ ،٧فل*_ .ض _ ] .١٩٦٣[
@ÑÓìÛa@ñ‰bugIïÈÏb‘@éÔÏNH@

بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصـاري           ا
 "هـ٩٧٤-٩٠٩" )لعباسأبو ا(

]٩١[

 أمحد بن حممد بن علي بن     / حتاف ببيان أحكام إجارة األوقاف    اإل
 _. ورقة   ٢٩_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .حجر السعدي املكي اهليتمي     

 .٢صر*_ .خ _ . ب ٢٤٣٤٠خمطوط، حتت رقم 
بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصـاري           ا

 "هـ٩٧٤-٩٠٩") لعباسأبو ا(
]٩٢[

 _. ورقة   ٢٧_ ] .ت. د[_ .حتاف ببيان أحكام إجارة األوقاف      اإل
، ونسخة  ٣٤٩٣نسخة مصورة على ميكروفيلم برقم      (خمطوط  

 يف حيدر   األصل يف مكتبة اجلامعة العثمانية    ) ٥٩٧مكررة برقم   
 .٣؛ هن٧سع*_ .خ _ .آباد باهلند 
@ÑÓìÛa@ñ‰bugIïØÛbß@éÔÏNH@

]٩٣["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليد أبو(بن رشد امحد أبن رشد، حممد بن ا
، ١٤٥ص: ١ج_ . حتقيق حممد احلبيب التجكـاين       /]الوقف[

، ٩١١ص: ٢، ج ٢٨٥،  ٢٦٠،  ٢٣٥،  ١٨٩،  ١٨٥،  ١٧٤
١٢١٣، ٩٩٥، ٩٨٩-٩٨٨. 
دار : الدار البيضـاء  _  .١ط_ .شد   مسائل أيب الوليد ابن ر     يف

 .٢٣ ،١٦مغ*_ .ض _ . ١٩٩٢اآلفاق اجلديدة، 

 )فقه شافعي(إجارة الوقف  



١٧٧  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٩٤[ "ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 
 . لعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي/]الوقف[

 _.سم  ٧×٢١ص؛  ١٨_ ] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .العمل الفاسي   يف  
 ٣٧٥أرجـوزة يف    _  .١٧٧/٥،  ٣٣٥/٤:خمطوط، حتت أرقام  

شاء رشده على خري   من∴احلمد هللا الذي باحلق دل : بيت أوهلا 
له وهو ألصل   ملن   ∴ جائز ورهن منفعة حبس     : وآخرها ،العمل
 _.ض  _ .خط مغريب مجيل شبيه باألندلسي، ملـون        _ .حائز  

 .٢١مغ*
يد السجلماسي  أبو ز (البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤–؟) "الفياليل
]٩٥[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 هـ١٣١٧ ،]ن. د: م. د[_ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
" العمل الفاسي "_ . )املطبعة الفاسية  :املغرب فاس،] (١٨٩٩[

 .٤مع* _.ض _ .نظم شعري أليب زيد الفاسي 
يد السجلماسي  أبو ز (يب القاسم بن حممد     البوجعدي، حممد بن أ   

 "هـ١٢١٤–؟) "الفياليل
]٩٦[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 ،]ن. د: [فاس، املغـرب  _ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
نظم " العمل الفاسي "_ ) .املطبعة الفاسية ] (١٨٧٥[هـ  ١٢٩٢

 .٣٢مع* _.ض _ . زيد الفاسي شعري أليب
يد السجلماسي  أبو ز (البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤–؟) "الفياليل
]٩٧[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٣٣-١٢٢ورقة  _.السجلماسي 

 ٢١٢_ ] .١٨١٧[هــ   ١٢٣٣_ . شرح العمل الفاسي     يف
_  .٥١٨٢٦ رقـم وط حتـت    خمط_ . سم   ٢٠,٥×٣١ورقة؛  
احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه           : أوله

وكان الفراغ منه سنة ثالثة وثالثني      : ، آخره ...وصحبه وسلم   
_ .خط مغريب مجيل دقيق     _ .ومائتني وألف وسط حمرم احلرام      

 _.ض  _ . نظم شعري أليب زيـد الفاسـي      " العمل الفاسي "
 .٢٢مغ*

يد السجلماسي  أبو ز (ن أيب القاسم بن حممد      البوجعدي، حممد ب  
 "هـ١٢١٤–؟) "الفياليل

]٩٨[

 . حملمد بن أيب القاسم السجلماسي/]الوقف[
 ٢٧[هــ   ١٢٦٦ ذي احلجة    ٢٠_ . شرح العمل الفاسي     يف

 ٢١,٥×٣٤,٥؛  ) سـطر  ٣٧( ورقة   ٥٠٢ _] .١٨٤٩اكتوبر  
ويف : أولـه _  .٦٧٠ رقمخمطوط، ضمن جمموع حتت     _ .م  س

كمـل  : القول والوعد العقد هو الدخول، آخره     النكاح ان بدا    
سليمان بن عبـد    ] نسخ[_ .هذا الشرح املبارك حبول اهللا وقوته     

السالم بن سليمان بن عبد السالم بن الفقيه سيدي حممد بـن            
خط مغـريب مجيـل   _ .الفقيه أمحد األيب األندلسي الشفشاوين    

 _. ض_ . نظم شعري أليب زيد الفاسي" العمل الفاسي "_ . ملون
 .٢٤مغ*

يد السجلماسي  أبو ز (البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤–؟) "الفياليل

]٩٩[

 . حممد بن أيب القاسم السجلماسي الرباطي/]الوقف[
 أكتوبر  ٢٥[هـ  ١٢٨٨ شعبان   ١٠_. شرح العمل الفاسي     يف

خمطـوط،  _ . سـم    ٢٠×٢٨؛  ) سطر ٢٩(مج  ١_ ] .١٨٧١
 عبد احلفيظ العلوي على بن      حتبيس موالي _  .٩٣/١ رقمحتت  

  بن أمحدحممد بن   ] نسخ[_ . هـ١٣٣٠ رجب   ٢٤يوسف بتاريخ   
 _.خط مغريب   _ .محد بن حممد العيسى البوسعيدي      أحممد بن   

 .٧مغ* _.ض _ .نظم شعري أليب زيد الفاسي" العمل الفاسي"
يد السجلماسي  أبو ز (البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤–؟) "الفياليل
]١٠٠[

 .٣٨٥-٣٤٠ص: ٢ ج_.ي حممد الرباطي السجلماس]/ الوقف[
 هـ١٣١٧،  ]ن. د: [فاس، املغرب _ . شرح نظم العمل الفاسي      يف
_ .نظم شعري أليب زيد الفاسي      " العمل الفاسي "_ ] .١٨٩٩[

 .٢٢مغ* _.ض 
]١٠١[ .براهيم املغريبإحسني 
 ؛، حممد صاحل الرئيس الـزبريي     براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حممد علي بـن حسـني           
 .٢٦٧–٢٥٦ص_ .املالكي 

املكتبة : القاهرة_  .١ط_ . قرة العني بفتاوى علماء احلرمني       يف
  املغريب إبراهيمفتاوى العالمة حسني    _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   

 فتاوى العالمة حممد صاحل الرئيس الزبريي امش      وبصلب الكتاب   
 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _ .ض _.الكتاب 
]١٠٢[ :٢ج_ .مجع وتنظيم حممد اهلبطي املواهيب  /يف األحباس

 .٣٧٦-٣٤٥ص
_ . فتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا من اجلبال           يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ]: الرباط[

]١٠٣[ "ـه١٠٦٩-؟"، أمحد بن أمحد بن عبد الرمحن الغرقاوي الفيومي
 أمحـد بـن   /رسالة يف حتقيق مسألة اخللو املعمول ا عند املالكية       

 _ .ورقات ٨_ ] .؟١٦هـ؟، ق١١ق[_ . أمحد الغرقاوي الفيومي
، األصل  )الفقه وأصوله  ٤/٣١٨ رقمنسخة مصورة حتت    (خمطوط  

 .٢٦صر*_ .خ _  .٣٨١٦ رقمبدار الكتب الوطنية يف تونس حتت 
]١٠٤[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(عبد الرمحن دريس بن إالقرايف، أمحد بن 

 حتقيـق   ؛ شهاب الدين أمحد بن ادريس القـرايف       / الوقف كتاب
 .٣٦١-٣٠١ ص:٦ج_ .سعيد أعراب 

 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_ .  الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين          
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦) "عيسى أبو(

]١٠٥[

مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن شرح عمليـات           
تأليف أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين الفاسي؛ تقـدمي         / فاس

 .٤٢٧-٣٨٠ص_ .وإعداد هاشم العلوي القامسي 
وزارة : الربـاط _ . حتفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١ية، األوقاف والشئون اإلسالم

)مالكيفقه (إجارة الوقف 



متن الكشاف>١٧٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين الفاسـي           
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦) "عيسى أبو(

]١٠٦[

: ١ج_ .عيسى املهدي بن حممد الوزاين العمراين       أبو  ]/ الوقف[
 .٣٢٤-٢٨٥ص
. ط_ . شرح عمليات أيب زيد سيدي عبد الرمحن الفاسـي           يف

 .٣مغ *_.ض _ . ]١٩-- ،ن. د: م. د[_ .حجرية 
ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠucN@

أجرة ناظر الوقف، إدارة الوقف، االستحقاق في          انظر أيضًا
الوقف، قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف،   
ارف    ف، مص وظفي الوق ريعات م وانين وتش ق

 .الوقف، موظفو الوقف
ïÐÃìß@ñŠuc@ÑÓìÛa@–pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@ïÐÃìßÑÓìÛaN@
ÐÃìß@ñŠuc@ÑÓìÛa@ï–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@N@

]١٠٧[ = بشأن رواتب األئمة أترابراديشغضب هيئة األوقاف يف والية 
UP Waqf Board is red over imams’ salaries. _ The 

Telegraph, Daily . _)باللغة اإلجنليزية _ ) .١٩٩٦/ ٤/١. _
 .١٦هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc–@†äa@–@b×bmbãŠ×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@N@
]١٠٨[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

، ١٤أهلية املتويل املالية ال تتعارض والضمانات حتت الفقـرات          
 Income eligibility of a = مـن الدسـتور  ٢٦، ٢٥، ١٥

mutawalli not violation of guarantees under Articles 
14, 15, 25, 26 of the Constitution ._ The All India 

Reporter ._ باللغة _  .١١٩-١١٢ص_ ) .١٩٩٩ (٨٦ مج
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@N@
]١٠٩[ .إلياسي، مجيل

اوقاف = إيرادات الوقف تكفي لكفالة اجملتمع اإلسالمي برمته        
كى آمدىن اتىن هيكه ايشو نه صرف ائمه كرام كى بلكه بورى            

 Siyasat _ .موالنا الياسـى :  هيهقوم كى كفالت هوسكىت
Jadid, Daily . _)باللغــة _  .٦ص_ ) .١٨/١٠/١٩٩٣

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٠[ =د ـاجـمة املسـب أئـول رواتـرار حـرحيب بالقـت

ائمه مساجد كى تنخواه سيه متعلق نوتيفيكيشن اور فيصليه كا          
 _) .٢٨/١١/١٩٩٥(_ . The Inquilab, Daily _ .خري مقدم

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
]١١١[ =اجد ـترحيب من األئمة باهتمام احلكومة بشؤون أئمة املس

امامون كى اقتصادى بود مني حكومت كى دجلسىب كا ائمه كى 
 /٢٠/٩(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .جانب سيه خري مقدم

 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٢ص_ ) .١٩٩٣
]١١٢[ "١٩٩١-١٩٤٤"غاندي، راجيف 

ندوة متمثلة عن األئمة واملؤذنني، وتوكيد السيد راجيف غاندي         
مسجد كيه امام اور مؤذن كا منائنده       = على معاجلة مشاكلهم    

 ,Qaumi Awaz _ .اجالس، راجو غاندهى كى يقني دهـاىن 
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٦/٤/١٩٨٣. 

]١١٣[٢٧ائمه كنونشن = ر ـ أكتوب٢٧ندوة أئمة املساجد بتاريخ 
 _) .٢٠/١٠/١٩٩٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _. اكتوبر كو

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ٨ص
ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠucN@
ف،      انظر أيضًا ي الوق تحقاق ف ف، االس وظفي الوق رة م أج

وانين         قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف، ق
ارف    ف، مص ى الوق ارة عل ريعات النظ  وتش

 .الوقف، ناظر الوقف، النظارة على الوقف
]١١٤[ .أجبور احلسن

شراف طالبون  إعداد أجبور احلسن، فتاح احلسن؛      إ/ ناظر الوقف 
حبث لنيل شـهادة    _ . ص٥٢_  .١٩٩١–١٩٩٠_ .احلسن  

 .٣١مغ* _.ح _ .  كلية الشريعة، أكادير–جازة الشرعية اإل
]١١٥[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
_ . جملة القانون واالقتصاد_ .راهيم إبراهيم أمحد إب/ التزام التربعات

 مايو (٧، ع ٣؛ س ٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣يناير   (١، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣
]١١٦[ .عباس طه

احملامـاة   _.عباس طه   / أجر النظر على الوقف وآثاره املترتبة عليه      
_ ) .١٩٣٩يناير   (٤، ع ١٠س_ . جملة قضائية شهرية  : الشرعية
 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _. د_  .٣٠٤-٣٠١ص

]١١٧[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
_  .٢ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشـوب        /  الوقف كتاب

 _.ك _ . )مطبعـة الرجــاء  :القـاهرة  (١٩٣٥، ]ن. د: م .د[
 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١-٧سع*

]١١٨[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
: م. د[_  .١ط_ .  بن عبد الرمحن عشوب     عبد اجلليل  / الوقف كتاب
 .٢١صر* _.ك _ .)  مطبعة املعاهد الدينية:القاهرة( ١٩١٥ ،]ن. د

]١١٩[ .حممد مصطفى الزحيلي
_ .حممد مصطفى الزحيلـي     / مشموالت أجرة الناظر املعاصرة   

جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
يف _  .٣٨-١١ص_ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س_ . اخلريي

األصل حبث مقدم إىل منتدى قضايا الوقـف الفقهيـة األول،           
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١الكويت 

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠuc–òîÈßbu@Ýöb‰@N@
]١٢٠[ .خالد عبد اهللا الشعيب
  خالد عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسي عبد العزيز        /النظارة على الوقف  

 -) دكتوراه(طروحة  أ_ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ .السماحي  
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون، ،جامعة األزهر

]١٢١[ .سلطان حممد حسني املال
: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        

دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشـؤون          
مد حسني املال؛ بإشراف     سلطان بن حم   /...ف  اإلسالمية واألوقا 

_ . ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      
 كلية االقتصاد   ، جامعة أم درمان اإلسالمية    -) ماجستري(أطروحة  

 .١كو*_ .ر _ .والعلوم االجتماعية 

 أجرة موظفي الوقف 



١٧٩  متن الكشاف
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@ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠucIïÈÏb‘@éÔÏNH@
]١٢٢["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 ٢٢( ورقة   ١_ ] .ت. د[_ .الوجه الناضر فيما يقبضه الناظر      
خمطوط، نسخة أصلية ضمن جمموعـة   _ .سم  ١٤×٢٢؛  )سطراً

] نسخ[_  .٩ جماميع الرسالة    - ١٠٣/٨٠ رقمعارف حكمت ب  
 .١٣سع*_ .خ _ .يوسف بن قبطاس الرقباوي اجلندي 
@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛa@¿@òíìjäÛa@sí…byþaMòíìjã@sí…byc@N@

ÒbÓëþa@@@ŠÄãa@@@bjyþaN@
òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ÞýnyüaN@

@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþaŠØ§aN@
 .الحكر، قوانين وتشريعات الحكر انظر أيضًا

@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþaŠØ§a@MŠ–ß@N@
]١٢٣[ .حسن حسن منصور
 والوقـف   عرض متكامل لتشـريعات احلكـر     : احلكر والوقف 

ولألحكام واملبادئ الصادرة عن دائـرة األحـوال الشخصـية          
مبحكمة النقض يف شأما منذ إنشائها حىت العـام القضـائي           

 . ٥مج_ .حسن حسن منصور / ٢٠٠٠
_ . املوسوعة القضـائية يف مسـائل األحـوال الشخصـية          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢دار اجلامعة اجلديدة، : اإلسكندرية
öbšÔÛa@âbØyþaÑÓìÛa@¿@òîN@
ف،      انظر أيضًا ى الوق ة عل ف، الحراس ى الوق ز عل الحج

ف،   ف، قضاء الوق وى الوق ف، دع اوى الوق دع
 .قوانين وتشريعات الوقف، منازعات الوقف

@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–æbn×bi@N@
]١٢٤[       -١٩٠١"ساكسينا، كاشي براساد 

–٤٦٠ص_ . كاشي براساد ساكسـينا      /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_ . ٧٣٦
 Muslim Law=  الشريعة اإلسالمية املطبقة يف اهلند وباكستانيف

as Administered in India and Pakistan.  _لكنو _  .٤ط
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٣، إيسترن بوك: ]اهلند[

@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–bî×Šm@N@
]١٢٥[ .صونقور، عصمت

 Eski Vakiflarin Temel= الكتاب األساسي لألوقاف القدمية 
Kitabi/       ي زاده   د عصمت صونقور، عمر حلمي قارينه بـا. _

مطبعـة  ] (١٩٧٨[هـ  ١٣٩٨،  ]إستانبولجامعة  : إستانبول[
_ .باللغة التركية   _ . ايض: ص٧٢٨،  ١٧_ ) .صلحي غاران 

 .١١تر* _.ك 

@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–òí…ìÈÛa@N@
]١٢٦[ .حممد عبد الرحيم اخلالد

دراسة مقارنة  : لوقف على الذرية يف الشريعة اإلسالمية     أحكام ا 
 ،]ن .د: م. د[_ .مع التطبيق القضائي يف اململكة العربية السعودية        

 .١*سع_ .ك _ .ص ٦٢٢_ ) .مطابع الصفا: مكة (١٩٩٦

@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@bí‰ìN@
]١٢٧[ . حمكمة تصفية األوقاف الذرية واملشتركة .سوريا

_ .ص  ٢٥٦_ ] .١٩٤-ن،  . د: م. د[_ .شا  وقف منجك با  
 .١كو*_ .ك 

]١٢٨[ .فتح اهللا صقال
: م. د[_ .قضايا وقف العثمانية أمام احملاكم املختلطـة السـورية          

 _.ك   _.ص  ٩٣_ ) .مطبعة سبع اخوان  : حلب (١٩٣٨ ،]ن .د
 .١؛ كو٧فل*

@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–æbäjÛ@N@
]١٢٩[ ]قوانني الوقف[لبنان 

: بـريوت _ . وأحكام تتعلق باألوقاف اإلسالمية      جمموعة قرارات 
 .١كو* _.ك _ .ص ٨٠_  .١٩٥٩املديرية العامة لألوقاف اإلسالمية، 

]١٣٠[ .حممد كنعان
 _.الفكر اإلسالمي   _ . الوقف   :من ملفات القضاء الشرعي يف لبنان     

_ ) .١٩٧٩يوليو   (٧؛ ع ٨٩-٨٥ص_ ) .١٩٧٩مايو   (٥ع
 .٢سع*_ .د _  .٩٧-٨٨ص

šÔÛa@âbØyþa@ÑÓìÛa@¿@òîöb–@bîjîÛN@
]١٣١[ مجعة حممود الزريقي

حالة وقف السور الـدفاعي يف مدينـة        : تغيري مصارف الوقف  
جملـة  : أوقاف_ .مجعة حممود الزريقي    / طرابلس الغرب منوذجاً  

، ١س_ . ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو* _.د _  .٢٧-١٠ص_ ) .٢٠٠١نوفمرب  (١ع

Ûa@âbØyþa@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔ–Š–ß@N@
]١٣٢[ .براهيم سعيدإ

_  .احملاماة_ .براهيم سعيد   إ /اجلوامع ومىت تعترب من األمالك العامة     
 ،٢صر*_ . د_  .٧٥٦-٧٥٤ص_ ) .١٩٢٧ابريل   (٧ ع ،٧س
٢٧ ،١٤. 

]١٣٣[ .أمحد أمني حسان
_ .أمحد أمني حسان، فتحي عبد اهلـادي        / موسوعة األوقاف 

الكتـب  (_  .ج٣_  .١٩٩٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ك  _. )القانونية
]١٣٤[ .أمحد زكي

_  .احملاماة_ . أمحد زكي    /حبث يف دعوى الوقف على الوقف     
 .٢صر* _. د_  .٣٠٩-٢٩٧ص_ ) .١٩٤١نوفمرب  (٣، ع٢٢س

]١٣٥[ .حسن حسن منصور
عرض متكامل لتشـريعات احلكـر والوقـف        : احلكر والوقف 

 األحـوال الشخصـية     ولألحكام واملبادئ الصادرة عن دائـرة     
مبحكمة النقض يف شأما منذ إنشائها حىت العـام القضـائي           

 .٥مج_ .حسن حسن منصور / ٢٠٠٠
_ . املوسوعة القضـائية يف مسـائل األحـوال الشخصـية          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢دار اجلامعة اجلديدة، : اإلسكندرية

 مصر–ية في الوقف األحكام القضائ



متن الكشاف>١٨٠
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]١٣٦[ .صليب سامي
 /"أصل الوقف: ية من الئحة ترتيب احملاكم األهل   ١٦حبث املادة   "

_ ) .١٩٢٧ديسمرب   (٣، ع ٨س_  .احملاماة_ .صليب سامي   
 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د  _ .٢٨٢-٢٧٦ص

]١٣٧[ .عزيز خانكي
ـانكي     /قضية األمرية فاطمة دولت هامن    : ذكريات قضائية   _.عزيز خ

 .١كو*_ .د _  .ص٣_ ) .؟١٩٣- (١٠، مج٦س_ .الكتاب جملة 
]١٣٨[ .عزيز خانكي

: م. د[_ . عزيـز خـانكي      /مسائل األوقاف قضاء احملاكم يف    
 .٢١صر* _.ك _ ) .مطبعة األخبار :القاهرة] (؟١٩٢-ن،  .د

]١٣٩[ .عزيز خانكي
جملـة  _ . عزيز خـانكي     /الوقف واحلكر والتقادم شرعاً وقانوناً    

 –٧٧٩ص_ ) .١٩٣٧ديسمرب   (٧ع ،٦س_ . القانون واالقتصاد 
 .٢٢ مغ؛١؛ كو٢٣صر*_ .د _ .بالعربية والفرنسية _  .٨٢٩

]١٤٠[_. ]حترير حممد رشيد رضا [/القضاء الشرعي واحلكومة املصرية
_  .٧٢٠ص_ ) .١٩٠٤نوفمرب  ٢٤( ١٨، ج ٧مج_ .املنار  

 .١كو* _.د 
]١٤١[ .حممد كامل الغمراوي
جملـة القـانون    _ . حممد كامل الغمـراوي      /أحباث يف الوقف  

، ٣؛ س ٥٢-٣٣ص_ . )١٩٣٢يناير   (١، ع ٢س_ . واالقتصاد
 ،٨صــر*_ .د _  .٣٧٨–٣٦١ص_ . )١٩٣٣ارس مــ (٣ع
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧ ،٢٣ ،١٤

]١٤٢[ .حممود علي قراعة
كتاب يف الوقف على ما عليه العمل يف احملاكم الشرعية املصـرية            

_  .١ط_ .حممود علي قراعة    / وفقا ملنهج الليسانس بكلية احلقوق    
_  .ص٣٣٨_ ) .مطبعة الفتوح  :القاهرة (١٩٣٤،  ]ن. د: م. د[

 .٦، ٢صر* _.ك 
]١٤٣[  ،جملة كلية احلقوق_ .مسائل عامة يف إنشاء الوقف 

 _ .٨-٥ص_ ) .١٩٣٦ يوليو ٧ (٢٢، ع٩س_ . القاهرة جامعة
 .٢صر* _.د 

]١٤٤[ .مصطفى مرعي
  مصـطفى  /تعليق على حكم حملكمة النقض واإلبرام     : أصل الوقف 

-٤٨٨ص_ ) .١٩٣٦ديسمرب   (٤، ع ١٧س_  .احملاماة_ .مرعي  
 _.د  _  .٨٠٢–٨٠٠ص_ ) .١٩٣٧مارس   (٧، ع ١٧ س ؛٤٩٤

 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر*
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–†äa@N@

]١٤٥[  -١٩٠١"ساكسينا، كاشي براساد 
–٤٦٠ص_ . كاشي براساد ساكسـينا      /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٧٣٦
 Muslim Law=  الشريعة اإلسالمية املطبقة يف اهلند وباكستانيف

as Administered in India and Pakistan.  _لكنو _  .٤ط
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٣إيسترن بوك، ]: اهلند[

]١٤٦[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 
-٤٨٧ص_ . فيض بدر الدين طيبجـي       /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
قانون األحوال الشخصية للمسـلمني يف      :  الشريعة اإلسالمية  يف

 Muslim Law: The Personal Law of=اهلند وباكسـتان  
Muslims in India and Pakistan . _إعـداد حمسـن   / ٤ط

_ .ض _ . ١٩٦٨تريبثــي، . م. إن: بــوميب_ .طيبجــي 
 .١٧هن*

]١٤٧[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 
_  .٥فصـل   _ . فيض بدر الدين طيبجي      /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
مقال يف قانون األحوال الشخصـية      : مية مبادئ الشريعة اإلسال   يف

 Principles of=القابل للتطبيق على املسلمني يف اهلند الربيطانية 
Mohammedan Law: An essay at a Complete 
Statement of the Personal Law applicable to Muslims 

in British India.  _١٩١٩بتـرورث،  : لندن_  .٢ط . _
 .١٧هن *_.ض 
]١٤٨[ - ١٩٠٠"بابو رام  ،فرما
.  إس ،بيج. إتش.  مراجعة م  ؛ بابو رام فرما   /]Waqf= الوقف  [
 . باللغة اإلجنليزية_  .٩٤٣-٨٦٢ص_ .فرما . ك
 Islamic Law: Being=  تعليق وتفسري : الشريعة اإلسالميةيف

a Commentary on Mohammedan law . _دهلي_  .٦ط: 
 .٩هن*_ .ض _ . ١٩٨٦ ،لو ببلشر

]١٤٩[ .احملكمة العليا  .اهلند
انتفاء حق تصرف الواقف يف ملكه مبجرد إعالنه كوقف حسـب           

 Mohammedan Law-Waqf-declaration= الشريعة اإلسالمية 
of particular property as waqf, waqf-effect-right of 

waqif is extinguished. _ The All India Reporter ._ 
باللغــة _ . ١٦٩٦-١٦٩١ص_ ) .١٩٧١ (٨، ع٥٨مــج

 .٧هن* _.د _ .اإلجنليزية 
]١٥٠[ . احملكمة العليا .اهلند

= رأي احملكمة العليا لعموم اهلند حول إدارة زاوية من قبل املرأة            
Supreme Court on Management of Dargah by 

Women ._ Muslim India ._١٩٩٠ (٨٩، ع٨ مج. ( _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢١٤ص
]١٥١[ . احملكمة العليا. اهلند

= رأي احملكمة العليا لعموم اهلند حول اإلعالن عـن الوقـف            
Supreme Court on Notification of Waqf ._ Muslim 

India . _باللغـة  _  .٣٦٤ص_ ) .١٩٩٢ (١١٦، ع ١٠مج
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٥٢[ . احملكمة العليا .اهلند
= شاء وقف عام بأمر ديين      يا لعموم اهلند حول إن    لرأي احملكمة الع  

Supreme Court on creation of public waqf by religious 
order. _ Muslim India . _ ١٩٩٩ (١٩٩، ع١٧مـج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٢٨ص

 الهند –لقضائية في الوقف األحكام ا 
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]١٥٣[ . احملكمة العليا .اهلند
 Validity of the Waqf Deed ._ Supreme =صحة حجة وقفية 
Court Cases.  _)باللغة اإلجنليزية _ . ٣٢٤ص_ ) .١٩٩٧._ 

 .١١هن*_ .د 
]١٥٤[ . احملكمة العليا .اهلند

 Contingent =عدم جواز الوقف املشروط يف الشريعة اإلسالمية 
Waqf is not valid under Muslim Law ._ The All 

India Reporter ._١٠٩٨ص_ ) .١٩٩٩ (٢، ع٨٦ مج. _ 
 .١١نه*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٥٥[ . احملكمة العليا .اهلند
 Supreme= قرار احملكمة العليا خبصوص تنمية ممتلكات الوقف 
Court on development of waqf property ._ Muslim 

India ._باللغــة _  .٨٣ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٠، ع١٥ مــج
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٥٦[  احملكمة العليا .اهلند
: اهلند حول نقـل مقـابر املسـلمني       قرار احملكمة العليا لعموم     

Supreme Court on shifting of Muslim graves ._ 
Muslim India . _ ١٣٠ص_ ) .١٩٨٤ (١٥ع، ٢مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٥٧[ . احملكمة العليا .اهلند
ال يغري طبيعة املمتلكـات     " باتا"منح أراضي الوقف على أساس      

 Grant of “Patta” does not alter character of= الوقفية 
waqf property ._ The All India Reporter ._٨٥ مج ،

_ .د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٠٥-١٠١ص_ ) .١٩٩٨ (١٠ع
 .١١هن*
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]١٥٨[ . احملكمة العليا .أترابراديش

= مـذهب احلنفـي     ختصيص دخل الوقف لغري الواقف تبعاً لل      
Mohammedan Law-Hanafi Law-Waqf-Reservation 
of income for maintenance for person other than 

waqif. _ The All India Reporter . _١٩٥٨ (٤٥مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٨-٦٧ص

]١٥٩[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 أو الواقف طبقـاً للشـريعة       دعوى حق الشفعة من قبل املتويل     

 Mohammedan Law-Pre-emption-claim by=اإلسالمية 
mutwalli or waqif ._ The All India Reporter . _

_ .د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .٦٩٣-٦٨٦ص_ ) .١٩٥٢ (٢٩مج
 .٧هن*

]١٦٠[ . احملكمة العليا .أترابراديش
ف بـورد   سىن وق = رفض احملكمة عريضة هيئة األوقاف السنية       
 ,The Inquilab _ .كى درخواست عدالت نيه مسترد كردى

Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٦/٥/١٩٩٥. _
 .٧هن*

]١٦١[ . احملكمة العليا .أترابراديش
قانون صحة الوقف اإلسالمي لسـنة      : شروط صحة الوقف الذري   

 Mohammedan Law-Waqf-Creation = ٣مادة رقم : ١٩١٣
of waqf for maintenance of waqif’s family-validity: 

Musalman Waqf Validating Act 1913: S. 3. _ The All 
India Reporter . _ــج -١٣٦٢ص_ ) .١٩٧٨ (٥، ع٦٥م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٣٨٠
]١٦٢[ . احملكمة العليا .أترابراديش

 لسـنة   ١٣ رقـم    أترابراديشقانون األوقاف اإلسالمية لوالية     
 UP Muslim Waqf Act 13=تعريف الوقف وجماله : ١٩٣٦

of 1936 -Waqf-Definition, Scope of Dedication by 
user ._ The All India Reporter . _١٩٥٤ (٤١مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩٤-٨٨ص

]١٦٣[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 أ اخلاص ٥٧، جزء   ١٩٦٠صادر يف    ال ١٦قانون أوقاف املسلمني رقم     

= استعادة املمتلكات املوقوفة    : أترابراديشبأوقاف املسلمني يف    
Muslim Waqf Act 16 of 1960, S. 57-A-UP Muslim 

Waqf (Recovery of Waqf Property) ._ The All India 
Reporter . _باللغة _  .٢٧٣-٢٧١ص_ ) .١٩٧٨ (٦٥مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٦٤[ . احملكمة العليا .ترابراديشأ
 Musalman Waqf = ١٩١٣قانون صحة الوقف اإلسالمي لعام 

Validating Act (1913) maintenance and support, 
meaning. _ The All India Reporter ._١٩٥٢ (٣٩ مج. (_ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ . ١٢٧-٣٧ص
]١٦٥[ . احملكمة العليا .أترابراديش

إمكانيـة  : قرار التارخيي للمحكمة العليا يف اله آباد حول الوقف        ال
 Allahabad High Court’s historic= استغالل الوقف أو اهلبة 

judgement on waqf by user: Dedication or grant can 
be presumed. _ Muslim India . _١٩٨٧ (٤٠، ع٥مج. ( _

 .١٦نه*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣-٢١ص
]١٦٦[  احملكمة العليا .أترابراديش

 Allahabad=قرار حمكمة اله آباد العليا اهلام حول الوقف باالكتساب 
High Court’s landmark judgement on waqf by user. _ 

Muslim India ._ ٢٣ص_ ) .١٩٩٧ (١٦٩، ع١٥ مـج . _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٦٧[ . احملكمة العليا .أترابراديش
= موقف حمكمة اله آباد العليا بشأن وقف األمـالك املهـداه            

Allahabad High Court on Waqf of gifted property ._ 
Muslim India . _ ٤٠٥ص_ ) .١٩٨٥ (٣٣، ع٣مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٦٨[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 واليـة   موقف حمكمة اله آباد العليا مـن قـانون الوقـف يف           

 _ .Allahabad High Court on UP Waqf Act  =أترابراديش
Muslim India . _ــج _  .١٧٤ص_ ) .١٩٨٦ (٢٨، ع٣م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

 أترابراديش-الهند  –األحكام القضائية في الوقف 
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]١٦٩[ . احملكمة العليا .أترابراديش
أحقية من ميلك أراضي مبوجـب      : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

 األراضـي لواليـة     قانون القضاء على االقطاعية وإصـالحات     
 Mohammedan=  أن يوقف ويكون وقفه صحيًحا أترابراديش

Law-Waqf: a person who is bhumidhar (land holder) 
of land under the UP Zamindari Abolition and Land 

Reforms Act, make a valid waqf ._ The All India 
Reporter . _لغة بال_  .٣٧١-٣٦٦ص_ ) .١٩٧١ (٥٨مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٧٠[ . احملكمة العليا .أترابراديش

ــي ــذهب احلنف ــف يف امل ــة :الوق ــل امللكي =  ضــرورة نق
Mohammedan Law-Waqf-Hanafi Law-possession 

must be transferred. _ The All India Reporter ._ ٨مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٠٤-١٠٣ص_ ) .١٩٢١(
]١٧١[ . احملكمة العليا .ابراديشأتر

صحة وقف املشاع لصيانة    : وقف املشاع يف الشريعة اإلسالمية    
 Mohammedan Law-Mushaa-Waqf of Waqf= املساجد 

of Mushaa for maintenance and upkeep of a mosque 
Valid. _ The All India Reporter . _١٩٦٦ (٥٣مج. ( _
 .٧هن* _.د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٢٠٤-٢٠١ص
]١٧٢[ . حمكمة الدوره .جوندا

 _ .ربستان كيه مقدمه كا فيصلهق = قرار احملكمة حول قضية املقربة
Al Jamiat, Daily . _)ــة _  .٢ص_ ) .١٩٧١/ ٢٤/٤ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٧٣[ .جني، كرن ب

 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيماً دسـتورياً  
Waqf/جني . كرن ب ._ Islamic and Comparative Law, 

Quarterly . _٢٧٠-٢٦٩ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع ٥مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٧٤[ .عبد الرمحن
 _. عبد الرمحن    /قصه جبنور قربستان كا   " = جبنور"قصة مقربة   

Qaumi Awaz, Daily . _)٣ص_ ) .١٢/١٩٨٧ /٣١.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]١٧٥[  =على هيئة األوقاف السنية أال تتدخل يف ترست ديفا
 _ .سىن وقف بورد، ديوا ترست مني مـداخلت نيـه كريـه           

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٧ص_ ) .١٤/٧/١٩٨٧ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٧٦[ .قادر، أجنم

 بنارس= وجهة نظر شيعية    : مقابر متبعي املذهب السين يف بنارس     
_ . Qaumi Awaz, Daily _ .شيعه موقـف : كى سين قربين

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/٥/١٩٨٤(
]١٧٧[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 Execution of= تنفيذ الوقف على يد فضويل ووقف املشاع 
Waqf by Fuduli and Waqf of Musha/ طاهر حممود ._ 

Islamic and Comparative Law, Quarterly . _١ع ،٧مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧١-٧٠ص_ ) .١٩٨٧(

]١٧٨[ . احملكمة العليا .اهلند
 قرار احملكمـة    :جدل بني الشيعة والسنة حول ممتلكات بنارس      
شـيعه سـىن    = العليا بأن اللجنة جيب أن تتقدم بتسوية الرتاع         

 _ .تصفيه كيه لئي مهلت سربمي كورت نيـه منظـور كـرىل           
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٧ص_ ) .١٩٨٢/ ٨/٩

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٧٩[ . احملكمة العليا .اهلند

 قـوانني األراضـي     مـن  األوالد   عدم إعفاء الوقف علـى    
 علـى   األعلـى  احلد   أترابراديش فرض حكومة    ،واإلجيارات

يف  وقانون األراضي    ١٩٦٠عام  لقانون اخلاص مبلكية األراضي     ال
  = ١٩٧٦عام ل)  األراضيك المتالاألعلىاحلد  واإلدارة (الضواحي

Waqf Alal Aulad not exempted from: Tenancy and 
Land Laws, UP imposition of Ceiling on Land 
Holding Act, 1960, and Urban Land (Ceiling and 

Regulation) Act, 1976 (ULCRA) . _Supreme Court 
Cases . _)١١هن*_ .د _ . اإلجنليزية للغةبا_  .٢٤٨ص_ ) .١٩٩٧.  
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]١٨٠[ . احملكمة العليا .أندرابراديش

 جمـال   -١١،  ٢٠،  ١٢، الفقـرة    ١٩٥٤قانون األوقاف لسنة    
 أعمال اهليئة اليت أدت إىل إعادة تشـكيل         -١٢أحكام الفقرة   

 ,Waqf Act =٢٠اللجنة غري صحيحة بناء على الفقرة رقـم  
1954, section 12, 20, 11-scope of provision to section 
12-proceedings of Board resulting in reconstitution 

of committee-not valid in view of section. _ The All 
India Reporter . _١٧١-١٦٩ص_ ) .١٩٧٦ (٦٣مج . _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]١٨١[ . احملكمة العليا .اديشأندرابر

إـاء  ): ب) (١(١٨، الفقـرة    ١٩٥٤قانون األوقاف لسـنة     
=  شروط قناعة احلكومة جيب أن تكون أمينة وحقيقية          -العضوية

Waqf Act, 1954, section 18 (1) (b)-Removal from 
membership, Requisites for-satisfaction of Government 

must be honest and bona fide. _ The All India 
Reporter . _باللغـة  _  .٢٤٧-٢٤٤ص_ ) .١٩٦٤ (٥١مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٨٢[ .جني، كرن ب

 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دسـتوريا  
Waqf/جني .  كرن ب._ Islamic and Comparative Law, 

Quarterly . _غة بالل_  .٢٦٩ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣ع ،٥مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٨٣[ = األعضاء الشيعة يف هيئة األوقاف قرار احملكمة العليا حول زيادة
وقف بورد مني شيع اركان كى تعداد برهانيه كيلئيـه هـاكى        

 /٢٣/٩(_ . The Inquilib, Daily _ .كورت كيه احكـام 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٥

]١٨٤[ .عليا احملكمة ال .اهلند
 Creation of public waqf= إنشاء األوقاف العامة بإصدار فتوى 

by religious order. _ The All India Reporter . _٨٦مج ،
 .١١هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٣٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢ع

  أندرابراديش-الهند  –األحكام القضائية في الوقف  
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@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–bäni@N@
]١٨٥[ . احملكمة العليا .بتنا

 Waqf=س األوقاف يف االعتراض على اإلشعار أحقية عضو جمل
Board member has locus standi to challenge 

notification ._ The All India Reporter ._٧ع، ٨٦ مج 
 .٢٢هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٥ص_ ) .١٩٩٩(
]١٨٦[ . احملكمة العليا .بتنا

ـ           = ١٩٩٥ام  إعالن احملكمة العليا ببتنا عن قانون األوقـاف لع
Patna High Court on promulgation of Waqf Act 1995. _ 

Muslim India ._  ٤١٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢٠١ع ،١٧مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٨٧[ . احملكمة العليا .بتنا
تشكيل جملس األوقاف للوالية بعد البدء بالعمل بالقانون اجلديـد          

 Constitution of State=  قانوين وإلغاء القانون السابق يعترب غري
Waqf Board after commencement of new Act under 

repealed Act illegal. _ The All India Reporter . _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١١٧-١١٦ص_ ) .١٩٩٩ (٧، ع ٨٦مج
 .٢٢هن*_ .د 
]١٨٨[ . احملكمة العليا .بتنا

-Mohammedan Law =ف يف الشريعة اإلسالمية قشروط الو
Waqf-Creation of, Requirements ._ The All India 

Reporter ._ باللغة_  .١٠٣٩-١٠٣٥ص_ ) .١٩٧٠ (٥٧ مج 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٨٩[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 Waqf Board’s =صالحيات جملس األوقاف بعد البيع القانوين للوقف 
powers after lawful sale of waqf /كرن بهر حممودطا ، .

_ . Islamic and Comparative Law, Quarterly _.جني 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ . ٧٩ص_ ) .١٩٨٧ (١، ع٧مج

@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–lbväjÛa@N@
]١٩٠[ . احملكمة العليا .البنجاب

 Contingent =عدم صحة الوقف املشروط يف الشريعة اإلسالمية 
Waqf is not valid under Muslim Law. _ The All India 

Reporter ._ ١٠٥-١٠٤ص_ ) .١٩٩٧ (٩٩٧، ج ٨٤ مج.  _
 .١١هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٩١[ . احملكمة العليا .البنجاب
ليس جمللس أوقاف والية البنجاب أدىن سلطة على وقف عام كان           

 Punjab=يقع سابقاً ضمن سلطة وصي ملمتلكات مت اخالؤهـا  
Waqf Board has no authority over public waqf vested 

earlier in custodian of evacuee property ._ Muslim 
India ._ باللغة _  .٢٠٧-٢٠٣ص_ ) .١٩٨٤ (١٧ع،  ٢ مج

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٩٢[ . احملكمة العليا .البنجاب

يت البنجـاب  قرار احملكمة العليا لـوالي   : مقربة جرهي برامهان  
قربستان غرهى، برامهن، بنجاب اور هريانه هائى       = وهريانا  

 -ابريل (_ . The Awqaf, quarterly_ .كورت كا فيصله
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٧ص_ ) .١٩٧٥يونيو 

]١٩٣[_. Cheating the Waqf Boards= خداع هيئة األوقاف 
 The Tribune, Daily . _)باللغة _  .١ص_ ) .١٩٩٧/ ٢٠/١

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٩٤[ . احملكمة العليا .دهلي

= قضية ضد هيئة أوقاف البنجاب لدى احملكمة العليـا بـدهلي          
 _ .دهلى هائى كورت مني بنجاب وقف بورد بـر مقدمـه          

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٢ص_ ) .٢٦/٣/١٩٨٢ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

a@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa@ÑÓìÛ–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@N@
]١٩٥[ -١٩٣٩" شهاب الدين ،األنصاري

 Waqf and= الصناديق الوقفية والوقف األهلـي  : األوقاف واملنح
endowment: Waqf fund and family waqfs/  شهاب الـدين 

_ . Islamic and Comparative Law, Quarterly _.األنصاري 
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .٣١٦ص_ ) .١٩٨١ (٤، ع١مج
]١٩٦[ . احملكمة العليا .كلكتا

 Mohammedan = عدم اعتبار املتويل مالكاً للوقف يف الشريعة اإلسالمية
Law-Waqf-Mutwalli cannot be considered as owner 

of property ._ The All India Reporter ._ــج  ٦٥ م
 .٧هن*_  .د_  .باللغة اإلجنليزية_  .١٣٤-١٣٣ص_ ) .١٩٧٨(

]١٩٧[ . احملكمة العليا .كلكتا
 املعدل بقانون   ١٩٣٤ لسنة   ١٣قانون األوقاف يف البنغال رقم      

 وشـرعية هـذا     ١٩٧٣ لسنة   ١٤التعديل ألوقاف البنغال رقم     
 Bengal Waqf Act (13 of 1934) as amended=القانون 

by the Bengal Waqf (amenment) Act (14 of 1973), 
validity of the Act ._ The All India Reporter ._ 

 .٧هن*_ . د_ . اإلجنليزية باللغة_  .١٤٩-١٤٣ص_ ) .١٩٧٦ (٦٣مج
]١٩٨[ . احملكمة العليا .كلكتا

 Mussalman = اجملال – ٨٤قانون شرعية الوقف اإلسالمي رقم 
Waqf validation Act 84 – scope ._ The All India 

Reporter ._باللغــة _ . ٤٣٦-٤٢٩ص_ ) .١٩٢٢ (٩ مــج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٩٩[ . احملكمة العليا .كلكتا
 Calcutta =قرار احملكمة العليا ملدينة كلكتا حول متويل الوقف 

High Court on Waqf Mutwallis ._ Muslim India . _
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .١٤ص_ ) .١٩٨٥ (٢٥ع ،٢مج
]٢٠٠[ . احملكمة العليا .كلكتا
 الوقف ينطوي على حتويل األمالك إىل     : قف يف الشريعة اإلسالمية   الو

 الفقرة  ،١٨٠٩ قانون األوصياء ومن هم حتت الوصايه لسنة      (اهللا  
٢٩ :(Mohammedan Law- “Waqf” – Assumed that 

waqf involves transfer of property to God (Guardians 
and Wards Act (1809), Sec. 29). _ The All India 

Reporter ._ باللغة _  .٤٦٨-٤٦٣ص_ ) .١٩٥٤ (٤١ مج
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية

 البنغال الغربية– الهند –األحكام القضائية في الوقف
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]٢٠١[ .احملكمة العليا. اهلند 
=  فصل اكتساب األراضـي      :قوانني االستئجار يف البنغال الغربية    

Tenancy Laws-West Bengal estates acquisition Act 
(1953) (1 of 1954), SS, 6 (1), 2 (c), 2 (R), 3-Waqf deeds 

not exclusively for charitable and religious purposes. _ 
The All India Reporter ._ــج _ ) .١٩٦٥ (٣، ع٥٢ م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧٢٨-١٧٢٢ص
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–‰bèîi@N@

]٢٠٢[ . احملكمة العليا .بتنا
 Patna =عليتني حول قانون األوقاف رأي حمكميت بتنا وكرناتاكا ال

and Karnataka High Courts on Waqf Law ._ Muslim 
India ._ باللغة اإلجنليزية   _  .٦٨ص_ ) .١٩٨٥ (٣٨ع،  ٤ مج._ 

 .٧هن*_ .د 
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–paŠvu@N@

]٢٠٣[ . احملكمة العليا .ججرات
 Gujarat =نون الوقف قرار احملكمة العليا بوالية ججرات حول قا

High Court on waqf law ._ Muslim India . _ ٤مـج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٧ص_ ) .١٩٨٦ (٣٨ع

]٢٠٤[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
 Notice= متطلبات اإلخطار لرفع القضايا ذات الصلة بالوقف 

requirements for decalring suits concerning waqf/ 
 Islamic and Comparative _.جني .  كرن ب،اهر حممودط

Law, Quarterly . _باللغة_  .٧٥ص_ ) .١٩٨٧ (١ع ،٧مج 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–ïmbçìu@N@
]٢٠٥[ . احملكمة العليا .جوهايت

 Gwahati =قرار احملكمة العليا ملدينة جوهايت حول أغراض الوقف 
High Court on purpose of Waqf ._ Muslim India . _٩مج، 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٧ص_ ) .١٩٩١ (١٠٠ع
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–ï…@N@

]٢٠٦[ = صاحل هيئة األوقاف ل"وزير النساء" صدار قرار خبصوص وقفإ
 _ .منيوقف وزير النساء كيه مقدميه كا وقف بورد كيه حق           

Al Jamiat, Daily . _)ــة _  .٦ص_ ) .٥/٤/١٩٧٢ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٢٠٧[ . احملكمة العليا .دهلي
= واد حول إجراءات هيئة الوقف بدهلي       . ب. قرار القاضي إس  

Justice S. B. Wad (Delhi) on procedure of supercession 
of Waqf Board ._ Muslim India . _ــج  ١١ع ،١م

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٣(
]٢٠٨[ .شفيع، حممد

 وثائق قرار حكم الوقف بتـاريخ إبريـل         :قضية املسجد اجلامع  
١٩٧٥ = The Jama Masjid case-documents, Waqf 

award of the arbitrator April 1975 (Extracts)/  حممـد 
 ١٧٢ع ،١٥ مــج_. Muslim India _.شــفيع قريشــي 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٧ص_ ) .١٩٩٧(

]٢٠٩[ وقف بورد كى=  ممتلكات الوقف تأجريعلى  احلظرفرض 
 _. Qaumi Awaz, Daily _ .امالك كو بتيه بر دينيه بر بابندى

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٣٠/٤/١٩٩٧(
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–æbènua‰@N@

]٢١٠[ .احملكمة العليا. تهان راجس
= أمر بالتوقف عن العمل بقرار هيئة األوقاف لوالية راجستهان          

 Qaumi _ .راجستهان وقف بورد كيه فيصله بر حكم امتناعى
Awaz, Daily . _)ــة _  .٢ص_ ) .١٥/٤/١٩٨٦ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٢١١[ .احملكمة العليا. راجستهان 

= راجستهان حـول إدارة الوقـف       رأي احملكمة العليا لوالية     
Rajasthan High Court on Waqf Administration ._ 

Muslim India ._٤١٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢٠١ع، ١٧ مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢١٢[ . ظفر،زاهدي
جيبـور كيـه    = قاعة السينما على أراضي املقربة يف جـايبور         

 ,Qaumi Awaz _. ظفر زاهـدي  /قربستان مني سنيما هال
Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .٣/١/١٩٨٩. _

 .٧هن*
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–@b×bmbãŠ×@N@

]٢١٣[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 
 Waqf and=  الوقف وحكومات الواليـات  :األوقاف واملنح

endowment: Waqf and the state government/ شهاب 
 ,Islamic and Comparative Law _.ي الـدين األنصـار  

Quarterly . _٣١٧-٣١٦ص_ ) .١٩٨١ (٤، ع ١مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢١٤[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 
 Waqf Board vs. State= هيئات األوقاف واحلكومات احمللية 

Government/   شهاب الـدين األنصـاري ._ Islamic and 
Comparative Law, Quarterly . _١٩٨١ (٢، ع١مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٦-١٦٥ص
]٢١٥[ .جني، كرن ب

 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دسـتوريا  
Waqf/جني . كرن ب._ Islamic and Comparative Law, 

Quarterly . _باللغة _  .٢٦٨ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣ع،  ٥مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٢١٦[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

، ١٤أهلية املتويل املالية ال تتعارض والضمانات حتت الفقـرات          
 Income eligibility of a =  مـن الدسـتور  ٢٦، ٢٥، ١٥

mutawalli not violation of guarantees under Articles 
14, 15, 25, 26 of the Constitution ._ The All India 

Reporter ._ باللغة _  .١١٩-١١٢ص_ ) .١٩٩٩ (٨٦ مج
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

 بيهار – الهند –األحكام القضائية في الوقف  
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]٢١٧[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
 Karnataka= رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف تشكيل هيئة األوقاف 

High Court on composition of Waqf Board ._ 
Muslim India . _١٧٤ص_ ) .١٩٩٩ (١٧، ع١٩٦مج. _ 

 .٧هن*_ .د _ .ليزية باللغة اإلجن
]٢١٨[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

 Karnataka =رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف حدود األمالك املوقوفة 
High Court on limitation on Waqf property ._ 

Muslim India ._١٧٤ص_ ) .١٩٩٦ (١٤ع، ١٦٠ مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢١٩[ .عليا احملكمة ال .كرناتاكا
 Karnataka  =حق تعيني ناظر الوقفرأي حمكمة كرناتاكا العليا يف 

High Court on Right to appoint Mutawalli ._ Muslim 
India ._ باللغـة  _  .٣١٥-٣١٤ص_ ) .١٩٨٧ (٥٥ع،  ٥ مج

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٢٢٠[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

 Karnataka =  الوقـف قانونرأي حمكمة كرناتاكا العليا يف 
High Court Waqf Law ._ Muslim India . _ ٣مـج، 

_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٤٦١ص_ ) .١٩٨٥ (٣٤ع
 .٧هن*

]٢٢١[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
 Karnataka = منازعات الوقفرأي حمكمة كرناتاكا العليا يف 

High Court on waqf disputes ._ Muslim India . _
 _.د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .٣٠ص_ ) .١٩٩١ (٩٧ع ،٩مج
 .١٦هن*

]٢٢٢[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
_ . Nature of Waqf ._ Muslim India= طبيعة الوقـف  

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٧٤ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦ع،  ١٧مج
 .١٦هن*_ .د 

]٢٢٣[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
 _. Nature of Waqf._ Muslim India  =طبيعـة الوقـف   

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٦٣-١٦٢ص _) .١٩٨٣ (٤ع،  ١مج
 .١٦هن*_ .د 

]٢٢٤[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
 Patna  =موقف احملكمتني العليتني لكرناتاكا وباتنا حول إدارة الوقف

and Karnataka High Courts on Waqf Management ._ 
Muslim India . _باللغة_  .٦٨ص_ ) .١٩٨٦ (٣٦ع ،٤مج 

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٢٢٥[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 Waqf Board’s= صالحيات جملس األوقاف بشأن املساجد 
powers on mosques/جـني  .  كـرن ب ، طاهر حممود._ 

Islamic and Comparative Law, Quarterly . _١ع ،٧مج 
 .٧هن* _.د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٨ص_ ) .١٩٨٧(

]٢٢٦[ -١٩٤١) "سيد(مود، طاهر حم
 Locus standi to= مكانة ممتلكات الوقف املتنـازع عليهـا   

disputed waqf property /  طاهر حممـود._ Islamic and 
Comparative Law, Quarterly . _١٩٨٧ (١ع ،٧مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٩-٧٨ص
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–×@üaN@

]٢٢٧[ .جني، كرن ب
 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دسـتوريا  

Waqf /جني . كرن ب._ Islamic and Comparative Law, 
Quarterly . _باللغة _  .٢٦٨ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣ع ،٥مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٢٢٨[ . احملكمة العليا .كرياال
 Kerala=ال حول معامل الوقـف  قرار احملكمة العليا لوالية كريا

High Court on Waqf Tribunals ._ Muslim India . _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤١٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢٠١ ع ،١٧مج
 .٧هن*_ .د 
]٢٢٩[ . احملكمة العليا .كرياال

 =ا بشأن اختصاصات مفوضي األوقاف      قرار حمكمة كرياال العلي   
High Commissioner’s Jurisdictions, Kerala High 

Court ._ Muslim India ._١٩٩٢ (١١٦ع ،١٠ مج. ( _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٦٤ص

]٢٣٠[ كرياال وقف= ال يوجد مربر لتجميد هيئة أوقاف كرياال 
_ . Al Jamiat, Daily _ .كا تعطـل غـري منصـفانه   بورد 

ــة _  .٢ص_ ) .١١/١٠/١٩٨٣( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
  .٥هن*

bØyþa@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@â–@†äa@–‰ìçü@N@
]٢٣١[ . احملكمة العليا .الهور

 Mohammedan= ضرورة إثبات الوقف حسب الشريعة اإلسالمية 
Law-Waqf-Dedication must be proved ._ The All India 

Reporter ._ باللغـة  _  .٣٩٢-٣٩١ص_ ) .١٩٢١ (٨ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa@ÑÓìÛa@–@†äa@–@“í…aŠibí…bß@N@
]٢٣٢[ . احملكمة العليا .ماديابراديش

 Madhya = العليا حول تعيني نظار الوقف ماديابراديشرأي حمكمة 
Pradesh High Court on appointment of Mutawallis ._ 

Muslim India . _١٧٧ص_ ) .١٩٩٥ (١٤٨، ع١٣مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢٣٣[ . احملكمة العليا .ابراديشمادي
 Madhya = العليا من حماكم الوقف ماديابراديشموقف حمكمة 

Pradesh (India) High Court on Waqf Tribunals.  _
Muslim India ._٨٣ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٠ع، ١٥ مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

ماديابراديش – الهند –األحكام القضائية في الوقف 
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]٢٣٤[ . احملكمة العليا .ماديابراديش
 Mohammedan =صة والعامة حسب الشريعة اإلسالمية وقف املقابر اخلا

Law-Waqf-Graveyard, whether public or private ._ 
The All India Reporter . _٢٢٧ص_ ) .١٩٦٤ (٥١مج-

 .٧هن* _.د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣١
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–a‰†ß@N@

]٢٣٥[ .احملكمة العليا. مدراس 
 تطبيق قرار احملكمة بتحويل ملكية الوقف بأثر رجعـي          إمكانية

 =كما حيق للمتويل أن يغري أمالك الوقـف بعـد اسـتثمارها             
Mohammedan Law-Waqf-Alienation-Sanction of Qazi 
or Court can be given retrospectively. Mutwalli may 

lawfully change Waqf property i.e. after investment ._ 
The All India Reporter ._١٤٣ص_ ) .١٩٥٣ (٤٠ مج-

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٤٦
]٢٣٦[ .احملكمة العليا. مدراس 

=  األفضلية ألفراد األسرة طبقاً للشريعة اإلسالمية        :تعيني املتويل 
Mohammedan Law-Waqf-Mutawalli-Appointment of 

preference to a family member ._ The All India 
Reporter ._ باللغة _  .٥٨٧-٥٨٣ص_ ) .١٩٥٧ (٤٤ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٢٣٧[ .احملكمة العليا. مدراس 
 Mohammedan =شروط الوقف الصحيح يف الشريعة اإلسالمية 
Law-Waqf-Essentials of vaild waqf. _ The All India 

Reporter . _غةبالل_  .٣٩٢٥-٣٩٢٤ص_ ) .١٩٥٥ (٤٢مج 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٢٣٨[ .احملكمة العليا. مدراس 
 Removal of Mutawalli ._ The All India= عزل الناظر 

Reporter . _)١١هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .١٢٩ص_ ) .١٩٨٦. 
]٢٣٩[ .احملكمة العليا. مدراس 

  =قرار حمكمة مدراس العليا حول عزل نظار الوقف من قبل جملس األوقاف           
Madras High Court on removal of Mutawallis by 

Waqf Board ._ Muslim India ._١٩٨٧ (٥٣، ع٥ مج. (_ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣٧-٢٢١ص

]٢٤٠[ .احملكمة العليا. مدراس 
 الواقف الذي ميلـك حـق       :مىت ميكن للمتويل أن يعني خلفاً له      

ـ  -Mohammedan Law=ه إدارة الوقف ميكن أن يعني خلفاً ل
Waqf-Mutawalli when can appoint his successor-
waqif reserving power to take over management of 

waqf. He can appoint his successor ._ The All India 
Reporter . _باللغـة  _  .٩٦٨-٩٥٨ص_ ) .١٩٥٣ (٤مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٢٤١[ .ااحملكمة العلي. مدراس 
 Madras =موقف حمكمة مدراس العليا من األمالك شبه املوقوفـة  

High Court on Deemed Waqfs ._ Muslim India ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٣ (١١، ع ١مج
 .١٦هن*_ .د 

]٢٤٢[ .احملكمة العليا. مدراس 
 Madras= موقف حمكمة مدراس العليا من األوقاف غري املسـجلة  

High Court on unregistered waqfs. _ Muslim India ._ 
 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_ . ١٧٤ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦ع ،١٧مج

]٢٤٣[ .احملكمة العليا. مدراس 
 Madras= موقف حمكمة مدراس العليا من تويل إدارة الوقف 

High Court on take-over of waqf management ._ 
Muslim India . _ ٤١٥ص_ ) .١٩٩٠ (٨٨ع، ٨مـج . _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢٤٤[ .احملكمة العليا. مدراس 
 Madras =موقف حمكمة مدراس العليا من حق األمني اإلداري 

High Court on Right of Managing Trustee. _ Muslim 
India ._ باللغـة   _ .٥٠٨ص_ ) .١٩٩٤ (١٤٣ع،  ١٢ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٢٤٥[ .احملكمة العليا. راس مد

 موقف حمكمة مدراس العليا من رعاية املسلمات املطلقات من قبل         
 Madras High Court on maintenance of=جملس األوقاف 

Muslim divorced women through Waqf Board ._ 
Muslim India ._١٧٧ص_ ) .١٩٩٥ (١٤٨، ع١٣ مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢٤٦[ .احملكمة العليا. راس مد
 Madras =موقف حمكمة مدراس العليا من عمل الوقف من قبل املستخدم 

High Court on waqf by user. _ Muslim India ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤١٥ص_ ) .١٩٩٣ (١٢٩ع،  ١١مج
 .١٦هن*_ .د 

]٢٤٧[ .احملكمة العليا. مدراس 
 Waqf: case decoded =ا العلي  قضية حسمتها حمكمة مدراس:الوقف

by Madras High Court ._ Muslim India . _٧ع ،١مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠٤ص_ ) .١٩٨٣(

]٢٤٨[ .احملكمة العليا. مدراس 
يكون الوقف قائماً يف حالة اإلعالن عنه سواء شفوياً أو بشكل           

 Mohammedan Law-Waqf-Necessities for= مكتوب 
creation of waqf may be oral or in writing ._ The All 

India Reporter ._١٩٨-١٩١ص_ ) .١٩٧٣ (٦٠ مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢٤٩[ . احملكمة العليا .اهلند
 Recovery of= استعادة ملكية العقارات الوقفيـة املنقولـة   

posession of transferred waqf propert ._ Supreme 
Court Cases . _باللغـة  _  .١٠٩ص_ ) .١٩٩٤ (٢ملحق

 .١١هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa–@†äa@–a‘a‰bèß@N@

]٢٥٠[=غري شرعية  الذي هدم بصورة املسجدقرار احملكمة يف صاحل 
 ,The Inquilab _ .غري قانوىن ادام كيه خالف عدالت كا فيصله

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص _) .٢١/٣/١٩٩٢. 

 مدراس – الهند –األحكام القضائية في الوقف  



١٨٧  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

ÑÓìÛa@âbØycN@
 .)فقه إسالمي(فتاوى الوقف، الوقف  انظر أيضًا 

]٢٥١[ .أبو عبد الرمحن حممد عطية
أبو عبد الـرمحن    / املختصر النفيس يف أحكام الوقف والتحبيس     

_  .١٩٩٥دار ابـن حـزم،      : بريوت_  .١ط_ .حممد عطية   
 .١٥، ١؛ كو٩فل*_ .ك _ .ص ٦٧
]٢٥٢[ _ . ورقة٢٢٠_ ] .١٧٠٣[ هـ١١٥٥_ .م األوقاف أحكا

 .٢٨تر*_ .خ _  .٢٨٣ رقمخمطوط ب
]٢٥٣[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

 .١٨٣-١ص_ .براهيم إ أمحد /أحكام الوقف
 _ .١٩٣٨،  ]ن. د: [القاهرة_  .٢ط_ .أحكام الوقف واملواريث    يف  

 .١٠؛ كو٣فل*_ .ض 
]٢٥٤[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

 . ١٨٠-١ص_ .د إبراهيم تأليف أمح/ أحكام الوقف
املطبعة السلفية : القاهرة_  .١ط_ . أحكام الوقف واملواريث     يف

أعيد نشره ضمن كتاب للمؤلف بعنوان      _  .١٩٣٧ومكتبتها،  
؛ ٢؛ صـر ١٤،  ٢سع*_ .ض  _  ."التركة واحلقوق املتعلقة ا   "
 .٣٩؛ مغ١٥، ١٤، ١كو
]٢٥٥[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

 .اهيمإبر تأليف أمحد /أحكام الوقف
 املواريث، الوصية، تصرفات املريض   :  التركة واحلقوق املتعلقة ا    يف

 ١٩٨٧،  ]ن. د: م. د[_ .مرض املوت يف الشريعة اإلسـالمية       
 .٢صر*_ .ض  _) .مطبعة القاهرة احلديثة :القاهرة(

]٢٥٦[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 . ٣٤٩–٣١٣ص_ .براهيم إ تأليف أمحد /خمتصر يف الوقف وأحكامه

ويليه ملحق وجيـز يف املهـر       :  املعامالت الشرعية املالية   ابكت يف
 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         

األعمال الكاملة للمرحـوم    (_ ] .١٩٨ - [دار األنصار : القاهرة
 .٣٩؛ مغ١؛ كو٣تر*_ .ض _ . )٣ ؛ بكإبراهيمأمحد 

]٢٥٧[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 . ٣٥٠–٣١٣ص_ . تأليف أمحد إبراهيم/ وأحكامهخمتصر يف الوقف 

ويليه ملحق وجيـز يف املهـر       :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف
_ .وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         

األعمال الكاملة للمرحوم أمحد    (_  .١٩٣٦دار األنصار،   : القاهرة
 .١؛ فل١١ ،٩ ،٨سع*_ .ض _ ) .٣ ؛ بكإبراهيم

]٢٥٨[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
الوقف وبيان أحكامه مع عرض آراء الفقهاء يف املسائل اخلالفية          

 مكتبة وهبة، : القاهرة_  .١ط_ .براهيم  إبراهيم  إأمحد  / وأدلتها
 .٢١ ،٧؛ صر٧سع* _.ك  _.ص ٢٤٢_ . ١٩٤٣

]٢٥٩[ .أمحد احلجي الكردي
 _ .يأمحد احلجي الكـرد   /  اإلسالمي أحكام األوقاف يف الفقه   

 دورة العلوم الشرعية    : ورقة مقدمة إىل   _ . ورقة ٢٨ _ .١٩٩٦
 ٦املوافق  هـ  ١٤١٦ ذي القعدة    ٢٩ إىل   ١٨ من   ،لالقتصاديني

 .٢ ،١كو* _ . ح_ .١٩٩٦ ابريل ١٧إىل 

]٢٦٠[ .محد احلجي الكرديأ
جامعة دمشق،  : دمشق_ .محد احلجي الكردي    أ /أحكام الوقف 

األهلية : لشخصيةتتمة كتاب األحوال ا   _  .ص٢٨_  .١٩٨٢
 .١١؛ مغ١كو*_ .ك _ .والوصية والتركات 

]٢٦١[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام

: اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
 .١كو* _.ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠منشأة املعارف، 
]٢٦٢[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ص _.أمحد فراج حسني / قفأحكام الو

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*_ .ض _  .١٩٩٧دار املطبوعات اجلامعية، 

]٢٦٣[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 : بريوت _. أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية        يف
 .١١ ،٩سع*_ . ض _. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 
]٢٦٤[ .أمحد فراج حسني

مؤسسة الثقافة اجلامعية،   : اإلسكندرية_ .  الوقف أحكامالوجيز يف   
 .٧ ،٦فل*_ .ك _ . ١٩٧٣

]٢٦٥[ .محد بن قاسم العنسي اليمين الصنعاينأ
_ .محد بن قاسم العنسي اليمين الصنعاين       أتأليف  /  الوقف كتاب
 . ٣٢٧-٢٨١ص
شرح منت األزهار يف فقـه      :  التاج املذهب ألحكام املذهب    يف

مكتبـة الـيمن الكـربى،      : صنعاء_  .١ط_ .األئمة األطهار   
 .٣٠مغ* _.ض _  .١٩٤٧
]٢٦٦[ . لطفيإمساعيل

_ .  لطفـي  إمساعيل]/ أثر اختالف الدارين يف أحكام الوقف     [
 . ٣٠١-٢٨٤ص
_ .ت   اختالف الدارين وأثره يف أحكام املناكحات واملعامال       يف
_ ) .مطبعة دار السالم  : القاهرة (١٩٩٠،  ]ن. د: م. د[_ . ١ط

 .٢صر* _.ض 
]٢٦٧[ .أك كوندوز، أمحد

 =ويف حقوق اإلسـالم     التطبيقات العثمانية     يف يةؤسسة الوقف امل
İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 

Müessesesi/   مؤسسة التـاريخ   : أنقرة_  . أمحد أك كوندوز
أطروحــة _ .ص ٤٨٠_ ] .١٩٨٨[هـــ ١٤٠٨التركــي، 

 معهد العلوم االجتماعية، قونيا،     ،جامعة سلجوق  –) دكتوراه(
 .١٠٣، ٦٦تر* _.ر _ .باللغة التركية _  .١٩٨٧

]٢٦٨[ .أمني حممد سالم املناسية
 .أمني حممد سالم املناسية /]الوقف[

 وبذيله  ،أحكام املواريث والوصايا والوقف واهلبة يف الشريعة      يف  
مؤسسـة  ]: األردن[مؤتة  _ . األحوال الشخصية األردين  قانون  

 .٨ ،٦فل*_ . ض_ ] .؟١٩٧-[رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، 

الوقفأحكام 



متن الكشاف>١٨٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٢٦٩[ .أنور حممود دبور
 .٣٠٦-٢٧١ص_ .أنور حممود دبور / موجز ألحكام الوقف

 :القاهرة_  .١ط_  .والقانونأحكام الوصية يف الفقه اإلسالمي       يف
 .٢؛ صر٢سع*_ .ض _ . ١٩٨٧دار الثقافة العربية، 

]٢٧٠[ .أنور حممود دبور
 .٣٠٦-٢٧١ص_  .أنور حممود دبور/ حكام الوقفموجز أل

 جامعة: القاهرة_ .  أحكام الوصية يف الفقه اإلسالمي والقانون      يف
 .٨ ،٧ ،٤فل*_ .ض _  .١٩٨٥القاهرة، 

]٢٧١[ .بدران أبو العينني بدران
 . ٣٣٠–٢٥٤ص_ . بدران أبو العينني بدران /]الوقف[
مؤسسة : اإلسكندرية_  .١ط_ . أحكام الوصايا واألوقاف     يف

-١؛ فـل  ١٤،  ١١-٩سع*_ .ض  _  .١٩٨٢شباب اجلامعة،   
 .٣ ،١؛ كو٨-٦، ٣

]٢٧٢[ .أمحد بكر أوغلو،
خمطوط حتـت   _ .ص  ٢٧٧_ ] .ت. د[_ . أحكام األوقاف 

 .١٢٠تر*_ .خ _  .١٧٦٠ رقم
]٢٧٣[ .بادي، حافظ خليل شكريدي آبو

دي  حافظ خليل شـكري بـو      /افاحكام اوق = أحكام األوقاف   
 مطبعة: إستانبول] (١٩١١[هـ  ١٣٣٠،  ]ن. د: م. د[_ . باديآ

 _.ك  _ .باللغـة العثمانيـة     _ .ص  ٣٦٠_ ) .حممد البوسنوي 
 .١٠٤، ٣٣تر*

]٢٧٤[ .خليل شكريحافظ بودي آبادي، 
خليـل  احلافظ  / أحكام األوقاف كتاب=  أحكام األوقاف    كتاب

هـ ١٣٢٩ مكتبة ترقي،    دار: إستانبول_ .شكري بودي آبادي    
الكتاب مرتب على شكل مواد بلـغ       _  .ص٣٦٠_ ] .١٩١٠[

 .١٠٤، ٣٣تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .  مادة١٤٤٨عددها 
]٢٧٥[ .بريل، ديفيد

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٧٣-١٥٧ ص_. ديفيد بريل /]Waqf =الوقف [
 A Textbook on Muslim = كتاب الطالب يف الشريعة اإلسالمية يف

Law.  _١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٩كروم هيلم، : لندن_  .١ط. 
]٢٧٦[ -١٩٢٨"ترتيل الرمحن 

_  .٢٧ فصـل    :٢ مـج  _. ترتيل الرمحن    /]waqf= الوقف  [
  .باللغة اإلجنليزية

 A code of Muslim  ... =مدونة األحوال الشخصية للمسلمني يف
personal law…. _ ـ  أكادمييـة  :كراتشي_  .١ط رد، ادمح

 .٩هن* _.ض _  .١٩٨٠
]٢٧٧[ .ثابت سعيد

 ؛ ثابـت سـعيد    إعداد /أحكام الوقف واهلبة يف الفقه اإلسالمي     
حبث لنيل اإلجازة يف كلية     _ . ١٩٨٩_ .إشراف حدو مزيان    

 .٣٠مغ*_ .ح _ .الشريعة بفاس 
]٢٧٨[ .حسن رضا

مطبعـة  : بغـداد  (١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_ .أحكام األوقاف   
 .٩سع*_ .ك _ .ص ١٤٧_ ) .النفيض األهلية

]٢٧٩[ .احلسن بن حممد العمراين
، ١٩١-١٨٣ص_ . احلسن بـن حممـد العمـراين         /]الوقف[

٤٥٩-٤٥٧، ٤٤١-٤٣٩، ٣٩٠-٣٨٢ . 
املركز الثقايف  : بريوت_  .٢ط_ . جمموعة األحكام الشرعية     يف

 .٣٠، ٢٤مغ* _.ض _ ] .١٩٩-[العريب، 
]٢٨٠[ "هـ٧٣٢-؟"حسين أفندي، حسني حسين أفندي 

: م. د[_ .حسـن حسـين     / حصاف يف أحكام األوقـاف    إلا
_ ) .مطبعـة العلـم   : إستانبول] (١٨٩٢[هـ  ١٣١٠ ،]ن .د

 .٦٠ ،٣٠تر*_ .ك _ .ص ٩٤
]٢٨١[ "هـ٧٣٢-؟"حسين أفندي، حسني حسين أفندي 

/ االحصاف يف أحكام أوقاف   = اإلحصاف يف أحكام األوقاف     
خمطـوط، بـرقم    _ . ورقة   ٣٨_ ] .ت. د[_ .حسني حسين   

 .٢٠تر*_  .خ_ .باللغة العثمانية _  .٤٢٩٩
]٢٨٢[ "هـ٧٣٢-؟"حسين أفندي، حسني حسين أفندي 

_ ] .ت. د[_ .حصاف يف أحكام األوقاف، أو، أحكام األوقاف      اإل
 .٣٠تر*_ .خ _ ) .٦٤٠٨٨ (٦٩٣رقم ب ،خمطوط_ . ورقة ١٨٠

]٢٨٣[ "هـ٧٣٢-؟"حسين أفندي، حسني حسين أفندي 
: م. د[_ . حسني حسـين     /أحكام أوقاف = أحكام األوقاف   

مطبعة مكتب ملكية   : إستانبول] (١٩١١[هـ  ١٣٣٠،  ]ن .د
 .٣٠تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _  .ص٨٢_ ) .شاهنه
]٢٨٤[ .عظمي األيحسني عل

مطبعـة  : بغـداد  (١٩٤٩،  ]ن. د: م. د[_ .حكام األوقاف   أ
 .٢فل*_ .ك _ ) .االعتماد

]٢٨٥[ .حسني علي األعظمي
مطبعـة  : بغـداد  (١٩٤٤،  ]ن. د: م. د[_ .أحكام األوقاف   

 .٩سع*_ .ك _ ) .زيرةاجل
]٢٨٦[ .احلسيين، أمحد عاكف حكم بن إبراهيم عصمت

اراضي مرييه نك احكـام     = األحكام املرعية يف األراضي املريية      
_ . أمحد عاكف حكم بن إبراهيم عصمت احلسـيين          /مرعيت
باللغة _  .ص٤٨_ ] .١٨٦٢[هـ  ١٢٧٩،  ]ن. د [:إستانبول
 .٦٧، ٢٨، ٣تر* _.ك _ .العثمانية 
]٢٨٧[ .، أمحد عاكف حكم بن إبراهيم عصمتاحلسيين

اراضي مرييه نك احكـام     = األحكام املرعية يف األراضي املريية      
_ . أمحد عاكف حكم بن إبراهيم عصمت احلسـيين          /مرعيت

دار الطباعـة   : إستانبول] (١٨٤٨[هـ  ١٢٦٥،  ]ن. د: م .د[
، ٦٧، ٣تـر * _.ك  _ .باللغة العثمانية   _  .ص٥٣_ ) .العامرة
١٠٢. 

]٢٨٨[  منبيان: واألهلي اخلريي الوقف يف اإلسالمية الشريعةحكم 
: القـاهرة  _ .١ط_ .علماء األزهر الشـريف     ] عدادإ [/العلماء

صدر مبناسبة  _  .]١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦ املطبعة السلفية ومكتبتها،  
 يف الربملـان    ١٩٢٧-١٩٢٦طرح فكرة حل الوقف األهلي سنة       

 ،٦؛ صـر  ١٢،  ١٠،  ٩،  ٧سـع *_ .ك  _ . ص٦٦_ .املصري  
 .٢، ١؛ كو٢١

 الوقفأحكام  



١٨٩  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٢٨٩[_. حكم ما إذا كان من اجلائز بيع الوقف يف حال تعطل منافعه
 يوليـو   /مايو (٣٨، ع ١٠س_ . جملة البحوث الفقهية املعاصرة   

 .١٢؛ كو٣تر* _. د_  .٢٥١–٢٤٧ص_ ) .١٩٩٨
]٢٩٠[ .علي، حيدر

 إىل العربية   هعلي حيدر؛ نقل  / حكام الوقوف أترتيب الصنوف يف    
 _ .١ط_ . محـد العمـر   أاجلبار، حممد   كرم عبد   أعن التركية   

 ؛١٠٤تر*_ . ك_ ) .مطبعة بغداد : بغداد (١٩٥٠ ،]ن. د: م .د[
 .٦؛ فل٢٤، ٢صر

]٢٩١[ )سيد(خالد رشيد 
_ .ارتيـا   . ب.  مراجعة يف  ؛ خالد رشيد  /]Waqf= الوقف  [
 . باللغة اإلجنليزية_  .٢١٤-١٨٢ص
لكنـو  _  .٣ط_  .Muslim Law=  الشريعة اإلسـالمية  يف
 .٧هن* _.ض _  .١٩٩٦ ايسترن بوك، :]نداهل[

]٢٩٢[ .زكي الدين شعبان
_ .زكي الدين شعبان، أمحد الغندور      تأليف   /الوقف وأحكامه 

 . ٨٢٧–٤٥٥ص
_ .أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسـالمية         يف  
مكتبة الفـالح،   : الكويت_ .، مزيدة ومنقحة ومصححة     ٢ط

ما جيري عليه العمـل يف      مع مراعاة   : عنوان فرعي _  .١٩٨٩
_ .حماكم الكويت وما جاء يف قانون األحوال الشخصية الكوييت          

 .٢ ،١كو*_ .ض 
]٢٩٣[ .زكي الدين شعبان
 . ٨٢٧–٤٥٥ص_ . زكي الدين شعبان، أمحد الغندور /الوقف وأحكامه

_ .أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسـالمية         يف  
، ٢؛ سع ١٠٤تر*_ . ض   _ .١٩٨٤مكتبة الفالح،   : الكويت
 .٨؛ فل١٤ ١١

]٢٩٤[ .زهدي يكن
 املكتبة العصرية، : بريوت_  .١ط_ .زهدي يكن   / أحكام الوقف 

، ١١؛ مغ ١؛ كو ١٣،  ١٠-٨سع*_ .ك  _ . ص٣٠٤_ ] .١٩٧-[
٣١، ٣٠. 

]٢٩٥[ -١٩٠١"ساكسينا، كاشي براساد 
–٤٦٠ص_ . كاشي براساد ساكسـينا      /]Waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_  .٧٣٦
 Muslim Law= الشريعة اإلسالمية املطبقة يف اهلند وباكستان يف

as Administered in India and Pakistan.  _لكنو _  .٤ط
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٣إيسترن بوك، ]: اهلند[

]٢٩٦[ .مسيح عاطف الزين
 .٢٩٨–٢٨٧ص_ . مسيح عاطف الزين /الوقف
_  .١ط_ .  موسوعة األحكام الشرعية امليسرة يف الكتاب والسنة       يف

 .١٤كو* _.ض _  .١٩٩٤دار الكتاب اللبناين، : بريوت
]٢٩٧[ .الشاذيل بن القاضي

_ .حكم الوقف إذا مل يذكر الواقف حدود العقـار املوقـوف         
-١٢ص_ . )١٩٤٢فربايـر    /يناير (٢ ،١ع_ .اجمللة الزيتونية   

 .٢سع* _.د _  .١٣

]٢٩٨[ .شاكر احلنبلي
 مكتبة: دمشق_  .٢ ط_. شاكر احلنبلي /موجز يف أحكام األوقاف

؛ ١؛ سـع  ٦٠تر*_ .ك  _ .ص  ٦،  ١٣٨_  .١٩٢٩االعتماد،  
 .١؛ كو٧، ٦فل

]٢٩٩[ .شاكر ناصر حيدر
 . ٤١-٣١ص_ ] .الوقف[
: م. د[_  .١ط_ . حكام األراضي واألموال غري املنقولـة     أ يف
 .٤فل*_ .ض _ . )مطبعة االعتماد: بغداد (١٩٤٧، ]ن .د

]٣٠٠[ .الشركي ربيعة
 إشراف حممد   ؛عداد الشركي ربيعة  إ /شرعاحلبس وأحكامه يف ال   

حبث متهيدي بقسـم    _  .ج١_  .١٩٩٤-١٩٩٣_ .سالمة  
 كليـة   – شعبة األحوال الشخصية والتربعـات       ،السلك الثالث 
 .٣٠مغ* _.ح _ .الشريعة، فاس 

]٣٠١[ .صاحل بن غامن السدالن
 . ١٥-٦ص_ ] .الوقف[

 لنسية،دار ب : الرياض_ .أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما      يف  
 .١٤ ،٥سع*_ .ض _  .١٩٩٥

]٣٠٢[ .صاحل بن فوزان بن عبد اهللا آل فوزان
صاحل بن فوزان بن عبد اهللا آل        تلخيص/  يف أحكام الوقف   باب

 .١٦٢-١٥٨ص_ .فوزان 
دار ابـن   : الدمام، السعودية _  .١٢ط_ . امللخص الفقهي    يف

 .١؛ كو٣تر*_ .ض _  .٢٠٠٠، اجلوزي
]٣٠٣[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 

-٤٨٧ص_ . فيض بدر الدين طيبجـي       /]Waqf= الوقف  [
 . باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
قانون األحوال الشخصية للمسـلمني يف      :  الشريعة اإلسالمية  يف

 Muslim Law: The Personal Law of= اهلند وباكسـتان  
Muslims in India and Pakistan.  _إعـداد حمسـن   / ٤ط

 .١٧هن*_ .ض _ . ١٩٦٨تريبثي، . م. إن: بوميب_ .طيبجي 
]٣٠٤[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 

_  .٥فصـل   _ . فيض بدر الدين طيبجي      /]Waqf= الوقف  [
 . باللغة اإلجنليزية

مقال يف قانون األحوال الشخصية     : مبادئ الشريعة اإلسالمية   يف
 Principles of =القابل للتطبيق على املسلمني يف اهلند الربيطانية 

Mohammedan Law: An essay at a Complete Statement 
of the Personal Law applicable to Muslims in British 

India . _١٧هن*_ .ض _  .١٩١٩بترورث، : لندن_  .٢ط. 
]٣٠٥[ .عبد احلميد ميهوب

 . ٢٣٤–١٨٦ص_  .موجز عن الوقف؛ الوقف
_  .١ ط _.أحكام الوصية والوقف يف الشريعة اإلسـالمية        يف  

دار الطباعـة    (١٩٨٨،  ]توزيع مكتبة النهضة املصرية   : [القاهرة
 .٢، ١؛ كو٨؛ فل١٨، ٢؛ صر٧ ،٢عس* _.ض _ ) .احملمدية

]٣٠٦[ .عبد الرزاق بن خليفة الشاجيي
_ .عبد الرزاق بن خليفة الشاجيي      / الوقف وأحكامه يف اإلسالم   

سلسلة (_  .ص٥١_  .١٩٩٣دار التجديد،   : الكويت_  .١ط
 .٢كو*_ . ك_ ) .١م الفقهية؛ األحكا

الوقفأحكام 



متن الكشاف>١٩٠
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٣٠٧[ .عبد الستار أبو غدة
 ، تأليف عبد الستار أبو غدة     /األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف    

 ، األمانة العامـة لألوقـاف     : الكويت _ .شحاتةحسني حسني   
 .١كو*_ .ك _  .ص٢٩٣ _ .١٩٩٨

]٣٠٨[ .عبد العزيز حممد الداود
 ١١ع_ .عة  أضـواء الشـري   _ .شروطه وخصائصـه    : الوقف

 .٧؛ فل٩سع*_ .د _  .١٨٥-١٠٣ص_ . )١٩٩٤(
]٣٠٩[ . صاحلإبراهيمعبد الغفار 
 .٢٤٠–٢١٩ص_ . صاحل إبراهيمعبد الغفار / الوقف

أحكام املرياث والوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي مع بيان مـا           يف  
: القاهرة_  .١ط_ .جيري عليه العمل يف احملاكم املصرية والسودانية        

 .٣ ،٢؛ كو٨فل*_ .ض _  .١٩٨٧ املصرية، مكتبة النهضة
]٣١٠[ .العاين عبد القهار داود

 .العاين عبد القهار داود/ ]الوقف[
مكتبة اجليل  : صنعاء_ . أحكام الوصايا يف الشريعة والقانون       يف

 .٧فل*_ .ض _  .١٩٩٤اجلديد، 
]٣١١[ .عبد الكرمي زيدان

لكرمي  عبد ا  /أحكام أوقاف غري املسلمني من الذميني واملستأمنني      
 . ٤٩٣-٤٨٤ص_ .زيدان 

 :بريوت_  .١ط_ . اإلسالم    دار  أحكام الذميني واملستأمنني يف    يف
 .٨؛ هن٧صر*_ .ض _  .١٩٨٢مؤسسة الرسالة، 
]٣١٢[ .عبد الكرمي زيدان

 .٤٥٨-٤١٩ص: ١٠ج_ .الوقف 
 هـ١٤١٣ مؤسسة الرسالة، : بريوت_ . املفصل يف أحكام املرأة      يف
 .٣تر* _. ض_  .]١٩٩٣[

]٣١٣[ .يد حممود مطلوبعبد اجمل
 . ٢٧٩-٢١٣ص_ .عبد اجمليد حممود مطلوب / الوقف

 :القاهرة_ .أحكام الوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون        يف  
 .١كو*_ . ض _. ١٩٩١دار النهضة العربية، 

]٣١٤[ .السرييتحممد عبد الودود 
 .السرييتحممد عبد الودود  /]الوقف[
 املكتب: مصر_ .ة اإلسالمية    أحكام الوصية والوقف يف الشريع     يف

 .٥سع*_ .ض _ ] .؟١٩٦-[العريب، 
]٣١٥[ .عجيل جاسم النشمي

عجيـل جاسـم    / أحكام الوقف اخلريي يف الشريعة اإلسالمية     
 .  ورقة٢٩_ .النشمي 

: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف
 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 

]٣١٦[ .عطية فتحي الويشي
حالـة  :  العامل اإلسالمي  حكام الوقف وحركة التقنني يف دول     أ

 :الكويت_  .١ط_ .عطية فتحي الويشي    / مجهورية مصر العربية  
سلسـلة  ( _ .ص١٩٣ _ .٢٠٠٢األمانة العامة لألوقـاف،     

الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         
 .١كو*_  . ك_) .٢٠٠٠

]٣١٧[ "١٩٢٨-١٨٤٩) "سيد(علي، أمري 
 .٣٩٨-١٦٠ص: ٢ج_ ] .الوقف[
منشـي  ]: اهلنـد [لكناو  _ . جامع األحكام يف فقه اإلسالم       يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٨٩٢نولكشور، 
]٣١٨[ "١٩٢٨-١٨٤٩) "سيد(علي، أمري 

 . باللغة اإلجنليزية_  .١ مج_. سيد أمري علي /]Waqf= وقف [
 Mahommedan =معد من املراجع العربية :  الشريعة اإلسالميةيف

Law: Compiled from authorities in the original 
Arabic.  _ض _  .١٩٨٥مهاليــان، : نيــودهلي_  .٤ط. _

 .٧؛ هن٢سع*
]٣١٩[ .علي اخلفيف

جملة _ . علي اخلفيف    /تأثري املوت يف حقوق اإلنسان والتزاماته     
_ ) .١٩٤٠يونيه  / مايو (٦،  ٥، ع ١٠س_ . القانون واالقتصاد 

 .١؛ كو٢٣صر*_ .د _ . ٩٢–٣ص
]٣٢٠[ .علي عبد الفتاح علي جربيل

علـي  / حركة تقنني أحكام الوقف يف تاريخ مصـر املعاصـر         
األمانة العامة لألوقاف،   : الكويت_  .١ط_ .الفتاح علي جربيل     عبد

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة     (_ .ص  ١٦٦_  .٢٠٠٢
 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠٠الكويت الدولية ألحباث الوقف 

]٣٢١[ .ين القره داغي الدحمييعلي 
 .٣٧ص_ .عقد الوقف عن طريق آالت االتصال احلديثة 

ت االتصال احلديثة على ضوء قواعد      آال حكم إجراء العقود ب    يف
ـ ١٤١٢ مؤسسـة الرسـالة،   : بريوت_ . الفقه اإلسالمي   هـ

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[
]٣٢٢[ .عمر حلمي

عمر حلمي؛ تعريب حممد    / إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف    
مطبعة : حلب (١٩٠٩،  ]ن. د: م. د[_ .ل الغزي احلليب    كما
؛ ١٠٣،  ١٠٠،  ٧٦،  ٥٤تـر *_ .ك  _ .ص  ٣٨٦_ ) .البهاء
 .١٤، ١٢، ١١، ٩سع

]٣٢٣[ .عمر حلمي
احتاف االخالف يف احكام    = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      

هـ ١٣٢٧ ،]ن. د: م. د[_ . لرمحنعبد ا بن  عمر حلمي   / االوقاف
باللغـة  _  .ص٢٣١_ ) .طبعة العـامرة  امل: إستانبول] (١٩٠٩[

 .٣٠، ٢٨تر* _.ك _ .العثمانية 
]٣٢٤[ .عمر حلمي

 احتاف االخالف يف احكام   = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      
، ]ن. د: م. د[_ .لرمحن قرين آبادي    عبد ا بن   عمر حلمي    /االوقاف
 _ .ص٢٣١ _ .) املطبعة العامرة  :إستانبول] (١٨٩٠ [١٣٠٧

، ٦٧،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ١١تر *_ . ك _ .باللغة العثمانية 
 .٣٩؛ مغ١١٢، ١٠٢، ٧٩، ٧٦

]٣٢٥[ .عمر حلمي
 İthaf- ül Ahlaf fi= إحتاف األخـالف يف أحكـام األوقـاف    

Ahkam-il Evkaf / املديرية العامة لألوقاف،: نقرةأ_ .عمر حلمي 
 _.ك  _ .باللغة التركيـة    _  .ص١٦٨_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٣٩٧

 .١٠٤، ٨٤، ٣تر*

 الوقفأحكام  



١٩١  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٣٢٦[ .عمر حلمي
 Eski =أحكامنا الوقفية القدمية وبعض القضايا املتعلقة باألوقاف 

Vakif hükümlerimiz ve Vakifarla İlgili Bazi İnceleme 
ve Sorunlar/ دار نشر : إستانبول_ . عمر حلمي، آيدن توجناي

 باللغة_  .ص٣٢٢_ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤وقف قصر النجوم،    
 .١٠٤ ،٥٤، ٤٩، ٢٨، ١١تر* _.ك _ .التركية 

]٣٢٧[ .عمر طوسون
، ]ن. د: م. د[_ .مذكرة حول تشريع تنظيم أحكـام الوقـف         

 .٩سع*_ .ك _ .ص ٢٧_ ) .مطبعة العدل: اإلسكندرية (١٩٤٣
]٣٢٨[ .عيسى زكي

األمانة العامة  : الكويت_ . عيسى زكي    /أحكام الوقف الفقهية  
 .١كو*_ .ك _  .ص١٠_ ] .١٩٩ -[لألوقاف، 
]٣٢٩[ .عيسى زكي

 جملة فصلية حمكمة  : أوقاف_ .عيسى زكي   / موجز أحكام الوقف  
نـوفمرب  (ع التجـرييب    _  .تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي    

 .١كو*_ .د _  .٢٨-١٣ص_ ) .٢٠٠٠
]٣٣٠[ .عيسى زكي

 ١٣١، ع١٣س_ .النور جملة _ .عيسى زكي / موجز أحكام الوقف 
 .١؛ كو٢سع*_ .د _  .٤٩-٤٢ص_ ) .١٩٩٥نوفمرب (

]٣٣١[ -١٩٠٠"فرما، بابو رام 
 تقدمي  ؛سييت. د.  مراجعة آر  ؛ بابو رام فرما   /]Waqf= لوقف  ا[

 . باللغة اإلجنليزية_  .٦٦٣-٥٤٥ص_ .ويل اهللا . إقبال أمحد، م
 Mohammedan Law = الشريعة اإلسالمية يف اهلند وباكستان يف

in India and Pakistan.  _اهلنــد[الــه آبــاد _  .٤ط :[
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤ببلشر،  لو

]٣٣٢[ -١٨٩٩"صف علي أصغر فيضي، آ
 . باللغة اإلجنليزية_  .٧١-٧٠ص_ ] .waqf= الوقف [
 _ .Compendium of Fatmid Law=   القانون الفاطمي خمتصريف
 _ .١٩٦٩املعهد اهلندي للدراسات العليا،     ]: اهلند[مشال  _  .١ط

 .١٧هن*_ .ض 
]٣٣٣[ .القامسي، حممد جنيد عامل الندوي
 .١٢٤-١٠٥ص_ .مد جنيد عامل الندوي  حم/األحكام املهمة عن الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
دار الكتب العلمية،   : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـرج األندلسـي            

]٣٣٤[ "هـ٦٧١-؟) "اهللا عبد أبو(

 .١١٩-١١٦ص: ٢ج_ . فريد عبد العزيز اجلندي/ ]الوقف[
: بريوت_ . جامع األحكام الفقهية لإلمام القرطيب من تفسريه     يف

 .٥سع*_ . ض _ .١٩٩٤دار الكتب العلمية، 
]٣٣٥[ .املاليلي، حممد محدي يزار

_ .حممد محدي يزار املـاليلي      / وقافاحكام  ا= أحكام األوقاف   
ـ ١٣٢٦  .١٢٥تر* _.خ _ .العثمانية باللغة _ . ورقة ٨١_ ] .١٩٠٨[ه

]٣٣٦[ .املاليلي، حممد محدي يزار
خـالف يف   رشـاد اال  ا= أحكام األوقاف   يف  إرشاد األخالف   

: النسخ املتـوفرة  _ .حممد محدي يزار املاليلي     / وقافاحكام  ا
؛ رئاسة ٦٩٤خمطوط، برقم _ . ورقة  ١٩٤،  ]ت. د[السليمانية  

باللغـة  _  .١٢٧٤٠ ورقة، برقم    ٢٨،  ]ت. د[الشؤون الدينية   
 .٢٨، ٢٠تر* _.خ _ .العثمانية 

]٣٣٧[ .املاليلي، حممد محدي يزار
ارشـاد االخـالف يف     = إرشاد األخالف يف أحكام األوقاف      

 هـ١٣٣٠،  ]ن. د: م. د[_ .دي املاليلي   حممد مح / احكام اوقاف 
باللغـة  _ .ص ١٦٠_ ) .مطبعة أمحد كامل  : إستانبول] (١٩١١[

 .٣٠، ٢٨تر* _.ك _ .العثمانية 
]٣٣٨[ حممد أسعد اإلمام احلسيين

الوثائق التارخيية لألرض واحلقوق : املنهل الصايف يف الوقف وأحكامه
 رفـه، أبو ع وكالة  : القدس_ .اإلسالمية يف فلسطني وخارجها     

 .١١، ٧، ٦، ٣-١؛ فل١١ ،٨سع*_ .ك _ .ص ٢٦٥ _ .١٩٨٢
]٣٣٩[ .حممد بريم التونسي
-١٦ص_ ) .١٩٥٣ (١ع_ .اجمللة الزيتونية   _ .حكم الوقف   

 .٢سع*_ . د_  .١٧
]٣٤٠[ .حممد حنيف

 . ٨٠-٤٣ص_ .حممد حنيف / أحكام الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]٣٤١[ حممد سراج

: اإلسكندرية[_ .مد سراج   حم/ أحكام الوقف يف الفقه والقانون    
؛ ٢؛ صـر  ١١،  ٢سع*_ .ك  _ .ص  ٢٧٨_  .١٩٩٣،  ]ن. د
 .٢ ،١؛ كو٧، ٦فل

]٣٤٢[ .حممد سراج
 . ٣٨٦–١٣٥ص_ . حممد أمحد سراج /الوقف

دراسة فقهيـة   : أحكام الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي     يف  
 _ .١٩٩٨دار املطبوعات اجلامعيـة،     : اإلسكندرية_ .مقارنة  

أحكام الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسـالمي       : عنوان الغالف 
 .١كو*_ .ض _  .دراسة فقهية قانونية مقارنة: والقانون

]٣٤٣[ .حممد سعيد رمضان البوطي
_ . حممد سعيد رمضان البوطي      /أثر املصلحة يف أحكام الوقف    

 .  ورقة١٥
وزارة : نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧إلسالمي،  الثقافة والتوجيه ا  
 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة
]٣٤٤[ .حممد سليم حسني

 . حممد سليم حسني/]الوقف[
دار اجليل،  : بريوت_ .الكشف عن أحكام الوقف والوصايا      يف  

 .١٠٤ ،٥٩تر*_ .ض _  .ص٢٨٨_ ] .١٩٩٢[هـ ١٤١٢

الوقفأحكام 



متن الكشاف>١٩٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٣٤٥[ .حممد شفيق العاين
، ١٩٦٥] ن. د: م. د[_ .لعاين   حممد شفيق ا   /أحكام األوقاف 

 .١٥كو*_ .ك _  .ص٢٥٥_ ) .مطبعة اإلرشاد: بغداد(
]٣٤٦[ .حممد شفيق العاين

، ]ن. د: م. د [_ .٢ط_  .حممد شفيق العاين  / أحكام األوقاف 
؛ ٣تـر *_ .ك  _  .ص٢٨٤_ ) .مطبعة الثورة : بغداد (١٩٦٠
 .١٤، ١١، ٦سع

]٣٤٧[ .حممد عبد الرحيم اخلالد
دراسة مقارنة  : رية يف الشريعة اإلسالمية   أحكام الوقف على الذ   

: م. د[_ .مع التطبيق القضائي يف اململكة العربيـة السـعودية          
_ .ك  _ .ص  ٦٢٢_ ) .مطابع الصـفا  : مكة (١٩٩٦،  ]ن .د
 .١*سع

]٣٤٨[ .حممد عبد السالم حممد الطيب
/ حكم األموال املوقوفة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضـعي        

 إشـراف علـي عبـد العـال         ؛سالم الطيب إعداد حممد عبد ال   
_ ] .؟١٩٨٩[_ . مسهان   إمساعيل عبد الغين    إمساعيلالرمحن،   عبد
 كليـة الشـريعة     ، جامعة األزهر  –) هادكتور(أطروحة  _ .ج  ٢

 .٢؛ كو٦؛ صر١سع*_ .ر _ .والقانون 
]٣٤٩[ .حممد عبد املنعم مخيس

، ٣٥س_ . منرب اإلسالم _ .حممد عبد املنعم مخيس     / الوقف وأحكامه 
، ٦، ٢صر* _.د _  .٩٤-٩٣ص_ ) .١٩٧٧ إبريل   ١٩ (٥ع
 .٢٦؛ مغ١٧

]٣٥٠[ .حممد عبيد الكبيسي
 :بغداد_ .حممد عبيد الكبيسي    / أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية    

أطروحة _ .ج  ٢_ ) .اإلرشادمطبعة   (١٩٧٧وزارة األوقاف،   
: ببليوجرافية حول الوقف  _  .١٩٧٦،  بغداد جامعة   –) دكتوراه(
، ١٢؛ كو ٤؛ فل ٥؛ صر ١٥-١سع* _. ر_ . ٤٠٨-٣٦٩ص
 .١١؛ مغ١٥

]٣٥١[ .حممد عبيد الكبيسي
حكام وقف در شريعت    أ= سالمية   الشريعة اإل  حكام الوقف يف  أ
: يـران إ_ . كلدر   ي؛ ترمجة صادق  ي حممد عبيد الكبيس   /سالمإ
 جامعـة   –) دكتوراه(أطروحة  _ . ١٩٨٥ ،وقاف مازندران أ

 .١ران*_ . ك _. باللغة الفارسية_ . ١٩٧٧بغداد، 
]٣٥٢[ .حممد عبيد اهللا األسعدي

 .١٠٤-٩٥ص_ . حممد عبيد اهللا األسعدي /األوقاف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]٣٥٣[ .حممد فشتايل

إعداد حممد فشـتايل؛    / ريعة اإلسالمية الوقف وأحكامه يف الش   
حبث _  . ورقة ٤٩و،  -أ_  .١٩٨٤_ .دريس خليفة   إإشراف  
 _.ح  _ . ١٩٨٤ كلية أصول الدين،     ،جامعة القرويني  –التخرج  

 .٢٩؛ مغ١كو*

]٣٥٤[ .حممد مصطفى شليب
 .٤٤٨–٢٨٥ص_  .حممد مصطفى شليب/ يف األوقاف

 ار اجلامعية، الد: بريوت_  .٤ط_ . أحكام الوصايا واألوقاف     يف
، ٩، ٧، ٦؛ فل١١-٨ ،٦؛ سع١٠٤،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٢
 .٨؛ هن٣٨، ٣١، ٣٠؛ مغ١٠، ٢؛ كو١٠

]٣٥٥[ .حممد مصطفى شليب
 .٤٨٠-٣٣١ص_ . حممد مصطفى شليب /يف األوقاف

دار التأليف،  : القاهرة_  .٣ط_ . أحكام الوصايا واألوقاف     يف
 .٤مغ*_ .ض _  .١٩٦٧

]٣٥٦[ .حممد مصطفى شليب
 .٥٣٠–٣٢٢ص_ . حممد مصطفى شليب /يف األوقاف

 أحكام الوصايا واألوقاف املعمول ا يف اجلمهورية العربيـة          يف
ــاهرة (١٩٦٢، ]ن .د: م. د[_ .املتحــدة  ــة دار  :الق مطبع
 .١٥كو*_ . ض_ ) .التأليف
]٣٥٧[ .حممد يوسف

دور القضاء يف جمال القانون اخلاص بالوقف، مع اإلشارة بشكل          
 Role of Judiciary in the= ا خاص إىل واليـة مهاراشـتر  

Field of Law Dealing with Waqf, with Special 
Reference to the State of Maharashtra/ حممد يوسف . _

  جامعة عليجره  -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٣٧٦_  .١٩٩٤
 .١٦هن*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية _ .اإلسالمية 
]٣٥٨[ .حممد يوسف

  = ة اإلسالمية وأصول الفقـه اإلسـالمي      الوقف يف ضوء الشريع   
Review of the Mohammedan Law of Waqf, According 
to Oosool-e-Fiqh for Mohammedan Jurisprudence/ 

_  .١٩٠٦بابتست ميشن،   : كلكتا_  .١ط_ .حممد يوسف   
 .١٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _  .ص٥٥٤

]٣٥٩[ .حممود محزة احلسيين
: دمشق] (١٨٧١[هـ  ١٢٨٨،  ]ن. د: م. د[_ .قواعد األوقاف   
 .١٠؛ سع١٠٢تر* _.ك _ .ص ٣٤_ ) .امطبعة والية سوري

]٣٦٠[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
باللغة _  .٢٩٣-٢٦٩ص_ . طاهر حممود    /]Waqf= الوقف  [

 . اإلجنليزية
_  .Muslim Law of India=  الشريعة اإلسالمية يف اهلند يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٠نشر،  لو بوك لل]:اهلند[اله آباد 
]٣٦١[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

باللغـة  _  .٨٠-٧٤ص_ . طاهر حممود    /]Waqf= الوقف  [
 . اإلجنليزية

 =دور الدولة يف شبه القارة      :  قانون األحوال الشخصية للمسلمني    يف
Muslim Personal Law: Role of the State in the 

Subcontinent.  _١٩٧٧ فيكــاس،: نيــودهلي_  .١ط.  _
 .٩هن*_ .ض _ .قدمت أصالً كأطروحة للمؤلف 

]٣٦٢[ .مصطفى أمحد الزرقا
دار : عمان_  .١ط_ . مصطفى أمحد الزرقا     /أحكام األوقاف 

 .١كو*_ .ك _  .ص٢٢٦_  .١٩٩٧عمار، 

 الوقفأحكام 
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]٣٦٣[ .مصطفى أمحد الزرقا
_ .، منقحـة    ٢ط_ .مصطفى أمحد الزرقا    / أحكام األوقاف 

_ ) .عة اجلامعة السـورية   مطب: دمشق (١٩٤٧،  ]ن. د:  م .د[
؛ ١٥ ،١؛ كو ٥،  ٢؛ صر ١٣،  ١١،  ٩سع*_ . ك_  .ص١٩٦
 .٢٤مغ

]٣٦٤[ .املكاشفي طه الكباشي
 .١٨٢-١٧٢ص_  .]أثر املوت يف الوقف باملنفعة[
_ . يف الفقه اإلسـالمي      وتأثرها باملوت  الذمة واحلق وااللتزام     يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٨٩[ هـ١٤٠٩ مكتبة احلرمني،: الرياض
]٣٦٥[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(دنشه فردوجني مال، 
_  .٣٣٠-٢٧٣ص_ . ترمجة مسعود علي     ؛مال. إف.  د /]الوقف[

 . باللغة األوردية
_  .١ط_  . اصول شرع اسـالم    = مبادئ الشريعة اإلسالمية     يف

_ .ض  _  .١٩٣٩دار الطباعة جامعة عثمانية،     ]: اهلند[حيدر آباد   
 .٢٣هن*

]٣٦٦[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 
 أرشد هدايت ؛هدايت اهللا.  إعداد م؛ للمال/] Waqf=الوقف [

 .  اإلجنليزيةباللغة_  .٢٢٤-١٦٨ص_ .اهللا 
 Principles of Mohammedan=  أصول الشريعة اإلسـالمية  يف

law . _ــوميب_  .١٩ط ــي، . ن. م: ب _ .ض _  .١٩٩٠تريبث
 .١٧هن*

]٣٦٧[ .منصور عبد اهللا أبو عبيد
_ .د منصور عبـد اهللا أبـو عبيـد           إعدا /موجز أحكام الوقف  

 _.ك  _  .ص٢٤_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت
 .١؛ كو٣تر*
]٣٦٨[ _.األنصاري  براهيمإبن  عىن جبمعه عبد اهللا/  الوقفباب
 .٨٣ص
_ .جمموعة املتون الفقهية يف األحكام والفـرائض اإلسـالمية          يف  
 .٨هن؛ ١كو*_ . ض_ ] .؟١٩٨-[الشئون الدينية، ]: الدوحة[

]٣٦٩[ .ص٣٣٥_ .مفهومه وفضله وأنواعه : الوقف
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         
جامعة : مكة_  .١٤٢٢والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة، شعبان      

مفهومـه  : الوقف: ياتاحملتو_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢أم القرى،   
 - بن عبد العزيز بن عبد اهللا الغصن         إبراهيم إعداد/ أنواعهوفضله و 
 إبراهيم إمساعيل إعداد/ أنواعهمفهومه وفضله وشروطه و   : الوقف

 إعـداد / أنواعه - شروطه   -مفهومه  :  الوقف - البدويحسنني  
 حممـد   ي عل إعداد/ أنواعهفقهه و :  الوقف - صادق فداد    يالعياش

 وحكمه،  أنواعهمفهومه، ومشروعيته،   :  الوقف - مدياحمليوسف  
 أبومحد  أ حممد عبد الرحيم سلطان العلماء، حممد        إعداد/ وشروطه

:  الوقـف  -حممد نبيل غنامي    / اإلسالم يف شروط الوقف    -ليل  ال
 حممـود   إعـداد / أنواعه - شروطه   - أركانه - فضله   -مفهومه  
 .١كو*_ .ض _  .الرمحن عبد املنعم عبد

]٣٧٠[ حترير حممد  [/ف وأصح ما ورد فيه وأشهر أحكامهالوق
 _) .١٩٢٨ ابريل   ٢٠ (٢، ج ٢٩مج_ .املنار  _ ] .رضارشيد  
وقف أيب طلحة على ذوي     : احملتويات بعض_  .١٤٢-١٢٨ص

: حممد بن عبد الوهاب   /  إبطال الوقف األهلي   -١٣٣ص: القرىب
نقلها حممد نصيف من كتاب روضة األفكـار      : ١٤٢-١٣٦ص

وهـو  ( ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم      واإلفهام
تاريخ جند يف زمان اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأمراء جند آل            

 ١٣٣٧املطبوع يف بومباي اهلند باملطبعة املصطفوية عام        ) سعود
 _.د  _  .وهو كثري األغـالط والتحريـف     ) ١٦٠ص: ١ج(
 .١كو؛ ١٠، ٧، ٢؛ صر٢سع*

]٣٧١[ .سحق محد النيلإيوسف 
سحق محد  إ تأليف يوسف    /مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا    

_  .١٩٧٨وزارة الشـئون اإلسـالمية،      : ديب_  .١ط_ .النيل  
 .١؛ كو١٠، ٩سع*_ .ك _ .ص ]٦٠[

]٣٧٢[ .يوسف قاسم
 .  تأليف يوسف قاسم/]الوقف[
دار : القـاهرة _ . املوجز يف أحكام الوصية والوقف اخلريي        يف

 .١١مغ* _.ض _  .١٩٨٨العربية، النهضة 

@ÑÓìÛa@âbØyc–òîÈßbu@Ýöb‰@N@
]٣٧٣[ .، يعسوبعباسي

 وقف واثرات آن در     أحكام=  الوقف وآثاره االجتماعية     أحكام
باللغـة  _ . جامعـة مشـهد      -) دكتوراه(رسالة  _ .اجتماع  
 .١ران* _.ر _ .الفارسية 

]٣٧٤[ .حممد عبيد الكبيسى
هللا الكبيسي؛  حممد عبيد عبد ا   / أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية    

أطروحة _ .ج  ٢_  .١٩٧٧ إشراف عبد الغين حممد عبد اخلالق،     
؛ ١١،  ١٠،  ٩سع* _. ر_  .١٩٧٧،  بغداد جامعة   –) دكتوراه(

 .١٥صر
@ÑÓìÛa@âbØycM‰…b–ß@N@

]٣٧٥[ .عبد الوهاب أبو سليمان
_ .براهيم أبو سليمان    إعبد الوهاب   ]/ من مصادر أحكام الوقف   [
 .٥٤٤-٥٤٣ص
: جدة_ .مي ومصادر الدراسات الفقهية      البحث العل  كتاب يف

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣دار الشروق، 
@ÑÓìÛa@âbØycM@paë†ãN@

]٣٧٦[ حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة : الوقف
 إعداد وتقـدمي جماهـد اإلسـالم        /الفقه اإلسالمي يف اهلند   جملمع  

_ . ٢٠٠١دار الكتـب العلميـة،      : بـريوت _  .١ط_ .القامسي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٣٦

 ندوات- الوقفأحكام 
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@ÑÓìÛa@âbØycIï™big@éÔÏNH@
 .)فقه إباضي(الوقف  انظر أيضًا

]٣٧٧[ .خلفان بن مجيل السيايب
_ .يف خلفان بن مجيل السيايب       نظم وتأل  / يف أحكام الصوايف   فصل
 .٢٦٥–٢٦٣ص: ٢ج
 اجلـامع لعلـوم األديـان       : سلك الدرر احلاوي غرر األثر     يف

] ١٩٦٠[هــ   ١٣٨٠ ،] ن .د: م. د[_  .١ط_ ... واألحكام
 .١٤كو*_ .ض _ ) .مطابع دار الكتاب العريب: القاهرة(

@ÑÓìÛa@âbØycI@éÔÏïÇa‹ëþaNH@
 .)فقه األوزاعي(الوقف  انظر أيضًا
]٣٧٨[ .عبد اهللا اجلبوري

 .٢٥١-٢٥٠ص: ٢مج_ . عبد اهللا حممد اجلبوري /يف بعض أحكام الوقف
_  .١ط_ . أول تدوين لفقه اإلمـام       :عي فقه اإلمام األوزا   يف

 أطروحـة _ ) .مطبعة اإلرشاد  (١٩٧٧وزارة األوقاف،   : بغداد
،  كلية الشريعة جبامعـة األزهـر      –يف الفقه املقارن    ) دكتوراه(

 .١٤كو*_ .ض _  .١٩٩٧
@ÑÓìÛa@âbØycIðŠÐÈu@éÔÏNH@
ف   انظر أيضًا اوى الوق ري (فت ه جعف ف  )فق ه (، الوق فق

 .)جعفري
]٣٧٩["ـه٣٦٣-؟") بو حنيفةأ( حيون، النعمان بن حممد بن منصور ابن
آصف بـن   ] حتقيق [؛ نعمان بن حممد التميمي املغريب     /]الوقف[

 .٣٦٤-٣٢٠ص: ٢مج_ .علي أصغر فيضي 
 دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام عن         يف

دار : بريوت_ .أهل بيت رسول اهللا عليه وعليهم أفضل السالم         
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩١األضواء، 

]٣٨٠["ـه٤٦٠-٣٨٥"عفر الطوسي، حممد بن احلسن بن علي أبو ج
 تأليف أيب جعفر حممد بـن احلسـن         / الوقوف والصدقات  باب

 .١٢٩ص: ٩ج_  . حققه وعلق عليه حسن اخلرساين؛الطوسي
ة ، جديد ٣ط_ . شرح املقنعة للشيخ املفيد      ذيب األحكام يف  يف  

 .٣٠مغ* _. ض_  .١٩٨٥، دار األضواء: بريوت_ .ومصححة 
]٣٨١[ .وئي، أبو القاسم املوسوياخل

/  الوقف كتاب؛ أحكام األوقاف العامة؛     موارد جواز بيع الوقف   
-١٧١،  ٣٠-٢٧ص: ٢ج_ .فتاوى أبو القاسم املوسوي اخلوئي      

٢٦٥-٢٣٨، ١٧٢. 
 ، ايداع ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ . املعامالت   . منهاج الصاحلني  يف

 .١٢كو* _. ض _) .مطبعة اآلداب]: العراق[النجف األشرف  (١٩٧٤
]٣٨٢[ .، حممد باقرشفيت

خمطـوط  _ .أحكام الوقف واحلكم ببطالن الوقف على النفس        
 .٢ران *_.خ _ . ١٩٨مبكتبه سبهساالر بطهران حتت رقم 

]٣٨٣["ـه١٢٣١ن -١١٦١"الطباطبائي، علي بن حممد بن أيب املعايل 
  حتقيق ؛ تأليف علي الطباطبائي   / الوقف والصدقات واهلبات   كتاب

 .١٥١-٧٩ص: ٦ج_ .والتحقيق والترمجة يف دار اهلادي هيئة التأليف 
: بريوت_  .١ط_ . رياض املسائل يف بيان األحكام بالدالئل        يف

 .٣٠مغ* _.ض _ . ١٩٩٢دار اهلادي، 

]٣٨٤[ .قدري، أنور أمحد
_  .٢٤٩-٢٢٢ص_ . أنور أمحد قدري     /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 دراسة مقارنة مع القانون     :الفقه اإلسالمي يف العامل احلديث    يف  

 :Islamic Jurisprudence in the modern world= الوضعي 
A refelction upon comparative study of the law . _

_ .ض  _  .١٩٦٣تربثي،  . م. سول إجينتس ن  : بوميب_  .١ط
 .١٧هن*

]٣٨٥[ "١٩١٩-١٨٤٠) "سري( روالند نيفت ،ويلسون
_  .٣٧٣-٣٣٧ص _. روالند ويلسـون     /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 جمموعة قـوانني    : القانون اإلسالمي يف ظل احلكم الربيطاين      يف

 Anglo-Mohammedan... = مسبوقة مبقدمة تارخيية وافيـة  
law: A Digest preceded by a historical and 

descriptive introduction … . _ويلـيم  :لنـدن _  .٢ط 
 .١٧؛ هن٢سع* _.ض _ ] .؟١٩٠٨ [،كلوز

@ÑÓìÛa@âbØycIïÜjäy@éÔÏNH@
 .)فقه حنبلي(، الوقف )فقه حنبلي(فتاوى الوقف  انظر أيضًا

 قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي             ابن
]٣٨٦[ "هـ٧٥١-٦٩١) "أبو عبد اهللا(

 حممد بـن أيب     /أحكام أوقاف أهل الذمة ووقف املسلم عليهم      
-٢٩٩ص: ١ج_ . الصاحل    حتقيق صبحي  ؛بكر بن قيم اجلوزية   

٣٠٤. 
_  .١٩٨١دار العلم للماليني،    _  .٢ط_ . أحكام أهل الذمة     يف

 .٧صر*_ .ض 
]٣٨٧["هـ٨٠٣-؟") حلسنأبو ا(بن اللحام، علي بن حممد بن عباس ا

حلسن علي بن عباس البعلي ابـن اللحـام         أبو ا /  الوقف كتاب
، ٢٠٧-٢٠٦،  ٢٠١ص_ .احلنبلي؛ حتقيق حممد حامد الفقـي       

٢١٧-٢١٦. 
_ . القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحكام الفرعية           يف
، ٥٧تر* _. ض_  .١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط
١٠٤، ٧٥. 

]٣٨٨["هـ٨٠٣-؟") أبو احلسن(بن اللحام، علي بن حممد بن عباس ا
حلسن علي بن عباس البعلي ابـن اللحـام         أبو ا /  الوقف كتاب
، ٢٠٧-٢٠٦،  ٢٠١ص_ .حامد الفقـي     حتقيق حممد    ؛احلنبلي
٢١٧-٢١٦. 
_  . القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحكام الفرعية         يف
، ٣تر* _. ض_  .١٩٥٥مكتبة السنة احملمدية،    : القاهرة_  .١ط
 .٦، ٢؛ صر١٠٤، ٦٧، ٥٧

]٣٨٩[ "ـه٥٥٦-٤٨٠") أبو حكيم(النهرواين، إبراهيم بن دينار بن أمحد الرزاز 
 ورقة  ١_ ] .ت. د[_ . حكم وقف الدراهم والدنانري      رسالة يف 

خمطوط، نسخة أصـلية عليهـا      _ .سم  ٢١×٢٨؛  ) سطراً ٣٣(
بعض التصحيحات والتعليقات ضمن جمموعة عارف حكمـت        

عبد القادر بن   ] نسخ[_  .٢ جماميع الرسالة    – ٣٤١/٨٠برقم  
 .١٣سع* _.خ _ .خط نسخ _ .حسن احلرييت األنصاري 

 )فقه إباضي(أحكام الوقف  
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 .)فقه حنفي(، الوقف )فقه حنفي(فتاوى الوقف  انظر أيضًا

بن أمر اهللا بن عبد القادر احلميـدي        ) جليب( احلنايل، علي    ابن
]٣٩٠[ "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين(

_ .ورقـة   ] ٤٦[_ ] .ت. د[_  .]رسالة يف أحكام الوقـف    [
 .٣٠تر*_ .خ _ . جمموع ١٦٠خمطوط برقم 

ن أمر اهللا بن عبد القادر احلميـدي        ب) جليب(بن احلنايل، علي    ا
]٣٩١[ "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين(

_  .ورقـات ] ٤[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف أحكام الوقف   [
 .٦٩تر*_ .خ _ . جمموع ١٦٠٦خمطوط برقم 

بن أمر اهللا بن عبد القادر احلميـدي        ) جليب( احلنايل، علي    ابن
]٣٩٢[ "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين(

_ ] .١٥٦٥[هــ   ٩٧٣_ ] .رسالة يف بعض أحكام الوقف    [
 .٣٠تر* _.خ _  .٧٨٥خمطوط برقم _ . ورقة ٣٩

أبو الفضـل   (ابن الشحنة الصغري، حممد بن حممد الثقفي احلليب         
]٣٩٣[ "هـ٨٩٠-٨٠٤) "ابن أيب الوليد

 .١٣٢-١١٤ص_ ] . يف الوقففصل[
 هـ١٢٩٩،  ]ن. د: م. د[_ . لسان احلكام يف معرفة األحكام       كتاب يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة جريدة الربهان: اإلسكندرية] (١٨٨١[
أبو الفضـل   (بن الشحنة الصغري، حممد بن حممد الثقفي احلليب         ا

]٣٩٤[ "هـ٨٩٠-٨٠٤) " الوليدأيببن ا

لسان الدين أبو الوليد حممد بـن حممـد بـن    /  يف الوقف فصل
 .٣٠٤-٢٩٣ص_ .الشحنة احلنفي 

عريف  لسان احلكام يف معرفة األحكام، أو، لسان احلكام يف ت          يف
شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى     : القاهرة_  .٢ط_ .األحكام  

معني احلكـام   :  مع …لسان احلكام   _  .١٩٧٤البايب احلليب،   
 .٧، ٦، ٢؛ صر٣تر* _.ض  _.للطرابلسي 

تـاج الـدين    ( عربشاه، عبد الوهاب بن أمحد بن حممـد          ابن
]٣٩٥[ "هـ٩٠١-٨١٣) "نصر أبو

_ ] .ت. د [_.إيضاح الوفاق واخلالف يف مسائل األوقـاف        
خبط املؤلف، نسخة   _ . سم   ١٧×٢٦ ؛) سطراً ١٥( ورقة   ٣٢

عليها تصحيحات وتعليقات ضمن جمموعة عارف حكمت برقم        
 .١٣سع*_ .خ _ .خط مغريب _  .١جماميع الرسالة  _ ٢/٨٠

]٣٩٦[ .األمجريي، معني الدين
 معني  /رساله اصاف ىف احكام اوقاف    = رسالة يف أحكام األوقاف     

_ ] .؟١٩--[حممد يـونس،    ]: اهلند[أمجري  _ .الدين األمجريي   
 .٨هن*_ .ك _ .باللغة األوردية _  .ص٣٢

]٣٩٧["ـه٦٣٢-؟") جمد الدين(األسروشين، حممد بن حممود بن حسني 
 .٢٦-٢٥ص_ ] .الوقف[
هــ  ١٣٠٠،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . أحكام الصـغار     يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .املطبعة األزهرية: القاهرة] (١٨٨٢[

]٣٩٨[ "ـه٦٣٢ -؟" )جمد الدين(، حممد بن حممود بن حسني األسروشين
 .٢٦-٢٥ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 ]١٨٨٢[ هـ١٣٠٠،  ]ن. د: م. د[_ . جامع أحكام الصغار     يف
جامع الفصـولني   : امش_ ) .املطبعة الكربى األمريية  : القاهرة(

 .١٠٢، ٦٧، ٣٠، ٢٨تر* _.ض _ .البن قاضي مساونة 

]٣٩٩[ .لإمساعيالربديسي، حممد بن 
_ . الربديسي احلنفي إمساعيل حممد بن / يف أحكام األوقافاإلحتاف

_  .٢٦٥٨٨) ١٨٧٣ (رقمخمطوط، حتت   _ . ورقة   ١٨_ ] .ت. د[
 .٦صر*_ .خ 

برهـان  (الربهان الطرابلسي، إبراهيم بن موسى بن أيب بكـر          
]٤٠٠[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين

 بن   إبراهيم بن موسى بن أيب بكر      /اإلسعاف يف أحكام األوقاف   
خمطوط، نسـخة باملكتبـة     _ .هـ  ١٠ق  _ . علي الطرابلسي 

توجد نسخة  _ ) .١٧٨ (٣٧٤٩األزهرية بالقاهرة حمفوظة برقم     
 ورقم  ٣٢٢٩٩منه باملكتبة املركزية جلامعة القاهرة حمفوظة برقم        

 .٢٣ ،٦صر*_ .خ _  .٦٥٦٤٢
برهـان  (الربهان الطرابلسي، إبراهيم بن موسى بن أيب بكـر          

]٤٠١[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين

بايزيـد  : النسـخ املتـوفرة   _ .اإلسعاف يف أحكام األوقاف     
ــة ]ت .د[ ــرقمأ١٧٢ – ب ٢، ورق ــوع و ١٨٦٣ ، ب  جمم
 ورقـة،   ٩٤هـ،  ٩٦٠ و   ١٨٦٢ ورقة، برقم    ٢٥٩،  ]ت .د[

 بايزيـد   ؛١٤٠٤ ورقة، برقم    ١٠٨هـ،  ٩٩٧ و   ١٤٠٣برقم  
ـ  ؛)٣٧٤٤ (٢٧٣ ورقة، بـرقم     ٩٩هـ،  ١١٨٠الشعبية   ا ري ت
هـ، ٩٧٤ إستانبول جامعة   ؛٤٧٠ة، برقم    ورق ٩٨هـ،  ١١٧٣
 ٢٥٤،  ]ت. د[ حجي سـليم آغـا       ؛٢١٩٢ ورقة، برقم    ٩٢

 ورقة،  ١٦٥هـ،  ١١٢٠ راغب باشا    ؛)٥٤٦ (٢٧٦ورقة، برقم 
 ٦٩٠ ورقة، برقم    ٨٥،  ]ت. د[ السليمانية   ؛)٦٩٦ (٤٤٣برقم  

ــة ]ت. د[و ) ٩٨٤٨٨( ــرقم ٢٦٥-٢٠٩، ورق  ٤٧٨، ب
 ٩٣، بـرقم    ١١٠-٥١، ورقة   ]ت. د[جمموع و   ) ٦٩٦٣٢(
ص، برقم  ٢٥٠-١٨١هـ، ورقة   ١١٤٥جمموع و   ) ٦٧٠٣٠(

 و  ١٠٧٦ ورقـة، بـرقم      ٤٢هــ،   ١٠٢٩ جمموع و    ٢٤٢
 ورقة، برقم   ١٣١هـ،  ٩٧٩ و   ٩٢٢ ورقة، برقم    ٩٩،  ]ت .د[

و ) ٣٨٧٥٩ (٣١٩ ورقة، برقم    ٦٠ و   ٩٩،  ]ت. د[ و   ٤٩١
 ٥٢، ]ت. د[و ) ٢٤٠٣٠ (٥٢٧ ورقــة، بــرقم ٩٢، ]ت. د[

، ٢٠٥-١١٢هـ، ورقة   ١١٣٢و  ) ٢٤٠٣١( ٥٢٦ورقة، برقم   
 ؛)٩٨٤٨٩ (٩٤٧ ورقة، برقم   ٨٩،  ]ت. د[ جمموع و    ٤٣١برقم  

هـ، ١١١٠ قضاء إسكليب    ؛٨١١ ورقة، برقم    ٩١،  ]ت. د[السليمية  
 ورقة، ٧٢، ]ت. د[ قضاء زيتون أوغلو ؛١٢٥٤ ورقة، برقم ٢٤٨
هـ، ١٠٤٦ و   ٦٦٢ ورقة، برقم    ٨٨ ،]ت. د[ ملت   ؛١٧٨برقم  
 ؛٩٤ ورقة، برقم    ٩٣،  ]ت. د[ وحيد باشا    ؛٧٤٩قم   ورقة، بر  ٧٨

 ؛ جممـوع  ٩٨٤ أ، برقم    ٨٥ –ب  ١، ورقة   ]ت. د[أزمري الوطنية   
_ .خ  _  .٧٦ ورقة، برقم    ١٦٠،  ]ت. د[قضاء شرق كراجاج    

ــر* ، ١٠٢، ٣٧، ٣٥، ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٢، ٢٠، ١٢، ١١تـ
١٢١ ،١١٤ ،١٠٩، ١٠٧. 

ـ             ر الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بك
]٤٠٢[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين برهان(

_ . ورقـة    ٢٣_ ] .ت. د[_ .اإلسعاف يف أحكام األوقاف     
، )٧٧٨٦/١نسخة مصورة على ميكـروفيلم بـرقم        (خمطوط  

 _.خ  _ .مكتبة أيب العبـاس مرسـي       : اإلسكندريةاألصل يف   
 .٧سع*

)فقه حنفي(أحكام الوقف 
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الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بكـر             
]٤٠٣[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين برهان(

، نسخة   خمطوط  _ ] .ت. د[_ .اإلسعاف يف أحكام األوقاف     
_ .خ  _  .١٢/٢٥٤أصلية ضمن جمموعة عارف حكمت برقم       

 .١٣سع*
الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بكـر             

]٤٠٤[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين برهان(

_ . ورقـة  ١٠٣_ ] .ت. د[_ .اإلسعاف يف أحكام األوقاف    
ـ    (خمطوط   ، )٨٤٥٩/١روفيلم بـرقم    نسخة مصورة على ميك

 .٧سع* _.خ _  .باإلسكندريةاألصل يف مكتبة أيب العباس مرسي 
الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بكـر             

]٤٠٥[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين برهان(

_ . ورقـة    ٨٥_ ] .ت. د[_ .اإلسعاف يف أحكام األوقاف     
 ، األصل )٤٥٩٠/٢نسخة مصورة على ميكروفيلم برقم      (خمطوط  

 .٧سع* _.خ _ . دار الكتب املصريةيف 
الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بكـر             

]٤٠٦[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين برهان(

دار الرائـد   :  بريوت _ .١ط_ .اإلسعاف يف أحكام األوقاف     
 .١١ ،٩-٧فل*_ .ك _ .ص  ]١٤٩ [_ .١٩٨٧العريب، 

الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بكـر             
]٤٠٧[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "لدينا برهان(

برهان الدين إبراهيم بـن     /  اإلسعاف يف أحكام األوقاف    كتاب
مكتب : مكة_ .موسى بن أيب بكر ابن علي الطرابلسي احلنفي         

_ .ك  _ . ص١٤٦_ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٦الطالب اجلامعي،   
 .١٥كو*

الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بكـر             
]٤٠٨[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين برهان(

تأليف برهان الدين إبراهيم بـن      / إلسعاف يف أحكام األوقاف   ا
_  .١٩٨١دار الرائد العـريب،     : بريوت_ .موسى بن أيب بكر     

 .٣٨، ٣٢؛ مغ١٠ ،١كو*_ .ك _ .ص ١٤٩
الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بكـر             

]٤٠٩[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين برهان(

  الدين إبراهيم بن   برهان تأليف   /اإلسعاف يف أحكام األوقاف    كتاب
 _ .٢ط_ . احلنفي   الطرابلسيابن الشيخ علي     أيب بكر    موسى بن 

 _. ص١٤٦_ ) .مطبعة هندية : القاهرة (١٩٠٢،  ]ن. د: م. د[
 .٢٥، ٢٤؛ مغ٢، ١؛ كو١٠٤، ٦٧تر*_ . ك

الربهان الطرابلسي، إبـراهيم بـن موسـى بـن أيب بكـر             
]٤١٠[ "هـ٩٢٢-٨٥٣) "الدين برهان(

إبراهيم بن موسى بن أيب بكر بن       / وقافاإلسعاف يف أحكام األ   
املطبعـة  : القاهرة (١٨٧٥،  ]ن. د: م. د[_  .علي الطرابلسي 
؛ ١٥-١؛ سـع  ٦٧تر*_ .ك  _  .ص١٢٣_ ) .الكربى املصرية 

 .٧، ٦، ٢صر
]٤١١[ "هـ٢٦١-؟) "أبو بكر(اخلصاف، أمحد بن عمر الشيباين 

يب بكر أمحد بـن عمـر الشـيباين    أ تأليف  / أحكام األوقاف  كتاب
_ ] . ؟ ١٩٩-[مكتبة الثقافة الدينية،    : القاهرة_ .اخلصاف  عروف ب امل

 .١كو* _.ك _  .ص١١، ٣٥٦

]٤١٢[ "هـ٢٦١-؟) "أبو بكر(اخلصاف، أمحد بن عمر الشيباين 
تأليف أيب بكر أمحد بن عمر الشـيباين        /  أحكام األوقاف  كتاب

ديـوان عمـوم    ]: القـاهرة [_  .١ط_  .املعروف باخلصاف 
، ٥٤،  ٣٠،  ٢٨تر*_ .ك   _ .ص٣٥٦_  .١٩٠٤األوقاف،  

، ٣؛ مـغ  ١٥،  ١؛ كـو  ٨،  ٧؛ فل ٧،  ٢؛ صر ١٥-١؛ سع ٦٠
٢٢. 

]٤١٣[ "هـ٢٦١-؟) "أبو بكر(اخلصاف، أمحد بن عمر الشيباين 
النسـخ  _ . والصـدقات    الوقفأحكام األوقاف، أو، أحكام     

 ٤٣٨٩ص، بـرقم    ١٣١-٥٨،  ]ت. د[السـليمانية   : املتوفرة
ــوع و ) ٣٣٠٢٥( ــرق١٢٥، ]ت. د[جمم ــة ب  ٣٥٠م  ورق
ـــ، ٨٨٠و ) ١٠٦٦٠١( ــرقم  ١٤٢ه ــة، ب  ٣٤٩ ورق
؛ وحيد  ٧٣٢ ورقة، برقم    ٢٠٧هـ،  ٩٧٥ ملت   ؛)١٠٦٦٠٠(

 إستانبول؛ مفيت   ١٤٣ ورقة، برقم    ٦٧هـ،  ١٠٠٨باشا الشعبية   
 ١١٧هـ،  ٩٨٥؛ السيلمانية   ٣٠٥ ورقة، برقم    ١٨٠،  ]ت. د[

 ورقة، بـرقم    ٢٣٠،  ]ت. د[و  ) ٢٨٨٢ (١٠١٢ورقة، برقم   
 ٧٩٩ ورقــة، بــرقم  ١٥٣، ]ت. د[و ) ٦٦٣٨٦ (١١٧

و ) ٨٢٥٦٠ (١٥٥ ورقة، برقم    ١٢٩،  ]ت. د[و  ) ٧٤٥٠٢(
ــرقم  ١٧١، ]ت. د[ ــة، ب ، ]ت. د[و ) ٦٦٨٧١ (٩٤ ورق

، هـ٨٠٠جمموع و   ) ٦٦٨٧٠ (٩٣ ورقة، برقم    ٣٩٦-١٧٤
 ورقة،  ١١٣،  هـ٩٠١و  ) ٩٢٣٨٦ (٥٨٥ ورقة، برقم    ١٣٥
 ٧٧٦ ورقـة، بـرقم      ١٢٨،  ]ت. د[و  ) ٨٤٦٨ (٢٩٥برقم  

و ) ١٢٩٨ (٥٦٩ ورقة، برقم    ٢٣٥هـ،  ٨٢٦و  ) ٩٠٢٥٦(
ــرقم  ٢٠٠، ]ت. د[ ــة، ب ، ٢١٩٨٧ (١٠٤٤-١٠٤٣ ورق

جمموع ) ٩٧٢٥ (٥٤٣ص، برقم   ١٣٢هـ،  ٩٧٤و  ) ٢١٩٨٦
، ]ت. د[و ) ٩٧٢٤ (٥٤٠ ورقــة، بــرقم ١٩٥، ]ت. د[و 

-١٧٠هــ،   ١٠١٤و  ) ١٧٨٩١ (٤٨٧ ورقة، بـرقم     ١٩٣
 ٩٥ ،]ت. د[جممـوع و    ) ١٧٨٩٠ (٦٩٦ ورقة، برقم    ٢٧٤

  ورقة، برقم  ١١٦هـ،  ٨٤٤و  ) ١٠٨١٣١ (٣٢٦ورقة، برقم   
) ٢٦٤ (١٦٦ ورقة، بـرقم     ١٤٨،  هـ٩١٨و  ) ٢٦٣ (١٦٥

 إسـتانبول ؛ مفيت   ٩١٨ ورقة، برقم    ١٦٠،  ]ت. د[جمموع و   
؛ متحـف طـوب قـايب       ٢٥٩ ورقة برقم    ١٦٢هـ،  ١٠٦٧

هــ،  ٨٧٢و  ) ٧٤٦١ (١١٩٤ ورقة، برقم    ٢٤٧،  ]ت .د[
هــ،  ٩٠٢يزيد احلكوميـة    ؛ با )٧٤٦٢ (١٠٩٦ ورقة،   ١٧٤
 ورقة، بـرقم    ١٨٥-٧٠،  ]ت. د[و  ١٠٢٠ ورقة، برقم    ١٤٢
) ١مج (١٠٢١ ورقة، برقم    ١٢٠هـ،  ٩١٨ جمموع و    ١٥٤٠

ـ  (١٠٢٢ ورقة،   ١١٢هـ،  ٩١٨و    ١١٩،  ]ت. د[و  ) ٢جم
؛ نـور   ٣٨٣ ورقة، برقم    ١٨٤،  ]ت. د[ و   ٢١٣١ورقة، برقم   

، ١١تر*_ .خ  _  .١٨٩١ ورقة، برقم    ١٩١،  ]ت. د[عثمانية  
١٠٧، ١٠٦، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٧٢، ٣٠. 

]٤١٤[ "هـ٢٦١-؟) "أبو بكر(اخلصاف، أمحد بن عمر الشيباين 
 ورقة  ١٩٢_ ] .١٥٨٣[هـ  ٩٩١_ .أحكام الوقف والصدقات    

نسخة مصورة على ميكـروفيلم بـرقم       (خمطوط  _ ) . سطراً ٢٣(
عبد اللطيف  ] نسخ[_ .األصل يف املكتبة الوطنية بتونس      ) ٤٠٦٥

 .٧سع* _.خ _ .الربمهوتشي 

 )فقه حنفي(أحكام الوقف  



١٩٧  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
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]٤١٥[ "هـ٢٦١-؟) "أبو بكر(اخلصاف، أمحد بن عمر الشيباين 
  ورقة ١٢٥_ ] .١٥٨٣[هـ  ٩٩١_ .أحكام الوقف والصدقات    

نسخة مصورة على ميكـروفيلم بـرقم       (خمطوط  _ ) . سطر ٧(
] نسـخ [_ .األصل يف دار الكتب املصرية بالقـاهرة        ) ٢٧٣٣
 .٧سع* _.خ _ .اللطيف الربمهوتشي  عبد

]٤١٦[ "هـ٢٦١-؟) "أبو بكر(أمحد بن عمر الشيباين اخلصاف، 
  ورقة ١٠٤_ ] .١٥٨٣[هـ  ٩٩١_ .أحكام الوقف والصدقات    

نسخة مصورة على ميكروفيلم بـرقم      (خمطوط  _ ) . سطراً ٣٥(
] نسـخ [_ .األصل يف دار الكتب املصرية بالقاهرة       ) ٢٧٢٥/٢

 .٧سع* _.خ _ .عبد اللطيف الربمهوتشي 
]٤١٧[ "هـ٢٦١-؟) "أبو بكر(باين اخلصاف، أمحد بن عمر الشي

 ورقة  ٩٧_ ] .١٥٨٣[هـ  ٩٩١_ .أحكام الوقف والصدقات    
نسخة مصورة على ميكروفيلم بـرقم      (خمطوط  _ ) . سطراً ٣٣(

] نسـخ [_ .األصل يف دار الكتب املصرية بالقاهرة       ) ٢٧٢٦/١
 .٧سع* _.خ _ .عبد اللطيف الربمهوتشي 

]٤١٨[ "ـه٨٤٤-؟") لدينأبو احلسن، عالء ا(الطرابلسي، علي بن خليل 
_ . أبو احلسن علي بن خليل الطرابلسـي احلنفـي           /]الوقف[
 .١٤٣-١٤٠ص
_  .٢ط_ . معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام          يف

_  .١٩٧٣شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،       : القاهرة
 .٨هن*_ .ض 

]٤١٩[ .عبد الوهاب خالف
تـأليف  / على غري اخلريات  أحكام الوقف بعد إلغاء نظام الوقف       

 مكتبة األجنلو املصـرية،   : القاهرة_  .٣ط_ .عبد الوهاب خالف    
القانون . ١: ق به حمل_ .ص  ١٩٧_ ) .مطبعة النصر  (١٩٥٤

 ١٨٠القـانون رقـم     . ٢ – بأحكام الوقف    ٤٦ لسنة   ٤٨رقم  
القانون . ٣ – بإلغاء نظام الوقف على غري اخلريات        ١٩٥٢لسنة  
أن النظر على األوقـاف اخلرييـة        بش ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧رقم  

 .٣٣؛ مغ١٤، ٢سع* _.ك _ .وتعديل مصارفها 
]٤٢٠[ .عبد الوهاب خالف

 أحكام الوقف على ما عليه العمل اآلن باحملاكم املصرية من مذهب          
 ١٩٥١،  ]ن .د: م. د[_  .٣ط_ .احلنفية وقانون الوقف اجلديد     

؛ ١٣ ،٩سـع *_ .ك  _  .ص٢٨٩_ ) .مطبعة النصر : القاهرة(
 .٢ ،١فل

]٤٢١[ .عبد الوهاب خالف
 أحكام الوقف على ما عليه العمل اآلن باحملاكم املصرية من مذهب          

_  .١ط_ .عبد الوهاب خالف    / احلنفية وقانون الوقف اجلديد   
 _ .ص٢٧٩_ ) .مطبعة النصـر  : القاهرة (١٩٤٦،  ]ن. د: م. د[

 .١كو*_ .ك 
]٤٢٢[ .عبد الوهاب خالف

_ .د الوهاب خـالف     عب/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
_  .١٩٤٥جلنة التأليف والترمجـة والنشـر،       : القاهرة_  .١ط

 .٦ ،٢صر*_ .ك _  .ص١١٠

]٤٢٣[ .عبد الوهاب خالف
 أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية على ما عليه العمل اآلن باحملاكم          

 ١٩٤٢،  ]ن. د: م. د[_ .تأليف عبد الوهاب خـالف      / املصرية
 .١١مغ* _.ك _  .ص١٣٢_ ) .مطبعة النصر: القاهرة(

]٤٢٤[ "ـه٧٧٧-؟") أبو الثناء، مجال الدين(القونوي، حممود بن أمحد بن مسعود 
_ .منتخب وقفي هالل واخلصاف، أو، املنتخب من أحكام الوقف  

ـ ٨٥٧بايزيد  : النسخ املتوفرة   ١٣٤٤ بـرقم  ورقـة، ] ٢٨[، هـ
 ؛ جمموع٤٤٣، برقم ورقة] ٥٣[هـ،  ١١٢٠ راغب باشا    ؛جمموع
جمموع و  ) ٩٥٤٧٦ (٩٣٧، برقم   ورقة] ٣٣[،  ]ت. د[ة  السليماني
، ١١تر* _.خ  _ . جمموع   ٢٧٦٢، برقم   ورقة] ٤١[هـ،  ٧٥٠
٣٠، ٢٦. 
]٤٢٥[ "هـ٩٠٦-؟"، يوسف بن حسني يتالكرماس

_ . يوسف بن احلسـني الرومـي احلنفـي          /أحكام األوقاف 
ـ  _ . ورقة] ٤٥[_ ] .١٦٤٣[هـ  ١٠٥٣  ٧٣٥ رقمخمطوط ب

 .٣٠تر*_ .خ _ .جمموع ) ٧٥٣٤٩(
]٤٢٦[ "هـ٩٠٦-؟"الكرماسيت، يوسف بن حسني 

 :النسخ املتوفرة_  .]رسالة يف أحكام الوقف، أو، رسالة يف الوقف[
، ]ت. د[ و   ١٨٦٨ ورقة، برقم    ٧٩،  ]ت. د[بايزيد احلكومية   

 _.ورقة  ] ٦٩[،  ]ت. د[ ملت   ؛ جمموع ٣٢٣٩، برقم   ورقات] ٦[
 .١٠٢، ١١تر* _.خ 

]٤٢٧[ .يحمقق، مهد
 _ .اإلسعاف يف أحكام األوقاف    = وقافاألحكام  أ سعاف يف اإل

_ . ٢٩-٢٨ص_ ) .١٩٩٤ (٦ع_ .وقف مرياث جاويـدان     
ـ    إاملقال عرض لكتاب برهان الدين        يبراهيم بن موسى الطرابلس

 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _ . احلنفي
]٤٢٨[ "هـ١١٢٥-؟"املنقور، أمحد بن حممد املنقور التميمي

ألمحد بن حممـد التميمـي      / الوقفرسالة يف حكم بيع أنقاض      
_ ] .١٨٤١-١٨٣٣[هـ  ١٢٥٧-١٢٤٩_ .اخلليلي احلنفي   

خمطوط، ضـمن   _ . سم   ١٠,٥×١٦,٥؛  ) سطر ١١(ص  ١٨١
محداً لك يا   : أوله_  .٤٦١ رقمجمموع يضم سبعة رسائل حتت      

من رفعت مقام العلماء، وخصصتهم بوراثة خواصك األنبيـاء،         
 خلت من مجـادى     ٢٣وكان الفراغ من تسويدها يف      : وآخره

هـ، ومن تبييضـها يف آخـر حمـرم سـنة           ١٢٤٩الثانية سنة   
 .٢٤مغ* _.خ _ . خط شرقي مبسوط مجيل_ .هـ ١٢٥٧

]٤٢٩[ "ـه٤٤٧-؟") أبو حممد النيسابوري(الناصحي، عبد اهللا بن احلسني 
  ورقة، ٥٠،  ]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ .أحكام األوقاف   

ـ   ورقة، ٥٠هـ،  ٩٧٢ و   ٩٣ رقمب و ) ٩٢٧١٥ (٣٧٨ رقم ب
، برقم   ورقة ١٧٣،  ]ت. د[ و   ٦٧٢ ورقة، برقم    ٧٢هـ،  ٩١٨
 .٣٠تر*_ .خ _  .٩٢

]٤٣٠[ "ـه٤٤٧-؟") أبو حممد النيسابوري(الناصحي، عبد اهللا بن احلسني 
  أبو حممد عبد اهللا بن     /أحكام األوقاف، أو، خمتصر أحكام األوقاف     

 ٧١_  .]١٥٦٤[هـ  ٩٧٢_ .احلسني الناصحي احلنفي البخاري     
 .٦صر* _.خ _  .٦٢٦٨٠) ٣٦٣٥ (رقمخمطوط، حتت _ .ورقة 

)نفيفقه ح(أحكام الوقف 
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]٤٣١[ "ـه٤٤٧-؟") أبو حممد النيسابوري(الناصحي، عبد اهللا بن احلسني 
السليمانية : النسخ املتوفرة _ .اجلمع بني وقفي هالل واخلصاف      

ـ ٩٥٢ و   ٤٦ ورقة، برقم    ٦٩،  ]ت. د[ ، بـرقم   ص٨٤،  هـ
] ٩٧[،  ]ت. د[ و   ٣٥١ ورقة، بـرقم     ٦٩،  ]ت. د[ و   ٥٠٧

 بـرقم   ورقة،] ٦٢[،  هـ١٠٠٧ جمموع و    ١١٩٠ورقة، برقم   
 ورقة، بـرقم    ٧٨ و   ١٠٧٧ ورقة، برقم    ٩٢و    جمموع ١٥٨٧
 .٣٠تر*_ .خ _ . ٤٤٧ ورقات، برقم ٧ و ٤٩٩

]٤٣٢[ "ـه٤٤٧-؟") أبو حممد النيسابوري(الناصحي، عبد اهللا بن احلسني 
_ . قةور ]٦٢[_ ] .١٥٧٨[هـ  ٩٨٦_  .األوقافخمتصر أحكام   
 .١١٣تر* _.خ _ . جمموع ١٠٨٣خمطوط برقم 

]٤٣٣[ "ـه٤٤٧-؟") أبو حممد النيسابوري(الناصحي، عبد اهللا بن احلسني 
خمتصر كتايب هالل بن حيىي وأمحد بن عمر اخلصاف يف أحكام           

 ؛)طراً س ١٧( ورقة   ٣٠٣_ ] .١٥٩٨[هـ  ١٠٠٧_ .ألوقاف  ا
ت خمطوط، نسخة أصلية عليها بعض التصحيحا     _ .سم  ١٥×٢١

_  .١٤٠/٢٥٤والتعليقات ضمن جمموعة عارف حكمت برقم       
مضبوطة بالشكل  _ . شهاب الدين بن أمحد الدنوشري    ] نسخ[

 .١٣سع*_ .خ _ .خط فارسي _ .أحياناً 
]٤٣٤[ "ـه٤٤٧-؟") أبو حممد النيسابوري(الناصحي، عبد اهللا بن احلسني 

 أليب حممد عبـد اهللا بـن    /خمتصر وقف أبو بكر هالل واخلصاف     
 ٩٢،  ]ت. د: [السـليمانية : النسخ املتوفرة _ .ني الناصحي   احلس

_  .٣٥١ ورقة، بـرقم     ٦٩،  ]ت. د[ و   ١٠٧٧ورقة، برقم   
  .٣٠تر *_.خ 

]٤٣٥[ "ـه٤٤٧-؟") أبو حممد النيسابوري(الناصحي، عبد اهللا بن احلسني 
 _.خ  _ . ورقة   ٤٠_ ] .١٥٧٧[هـ  ٩٨٥_ .خمتصر وقف هالل    

 .٣٠تر*
]٤٣٦[ "هـ٢٤٥–؟" بن مسلم البصري هالل الرأي، هالل بن حيىي

: النسخ املتوفرة _ . أحكام األوقاف، أو، خمتصر أحكام األوقاف     
 ٢١٨،  هـ٨٨٦ و   ١٥٨٧ ورقة، برقم    ١٤٤،  ]ت. د[بايزيد  

 و  ٨٥٩٦٦، بـرقم    ]ت. د[ السـليمانية    ؛١٥٨٦ورقة، برقم   
 ٩١،  ]ت. د[و  ) ٧٤٤٤٤ (٨٠١ ورقة، برقم    ١٦٨،  ]ت .د[

 ورقة، برقم   ١٤٩،  ]ت. د [و) ٣٠٢٠٥ (١٤٧٣ورقة، برقم   
 ،]ت .د[و  جمموع   ٤٦٧ برقم   ،ورقة] ١٥٣[،  ]ت. د[ و   ٧٣٣
 و  ٥٧١ ورقة، برقم    ٢٢٦،  ]ت. د[ و   ٦٦٩ ورقة، برقم    ١٢٦

 ١١٧،  هـ٨٧٢ جمموع و    ٣٥١ورقة، برقم   ] ٢٠٠[،  ]ت. د[
 _. جمموع   ٢٨٨ورقة، برقم   ] ٩٢[،  ]ت. د[ و   ٣٧٩ورقة، برقم   

 .٣٠، ١١تر*_ .خ 
]٤٣٧[ "هـ٢٤٥–؟"الل بن حيىي بن مسلم البصري هالل الرأي، ه

نسخة (خمطوط  _ . ورقة   ١٠١_ ] .ت. د[_ .أحكام الوقف   
 ،، األصل يف دار العلـوم     )١٤٤٨مصورة على ميكروفيلم برقم     

 .٧سع*_ .خ _ . اهلند
]٤٣٨[ "هـ٢٤٥–؟"هالل الرأي، هالل بن حيىي بن مسلم البصري 

نسـخة  (خمطوط  _ . ورقة   ٩١_ ] .ت. د[_ .أحكام الوقف   
، األصل يف دار الكتب     )٢٧٢٦/٢مصورة على ميكروفيلم برقم     

 .٧سع*_ .خ _ .املصرية 

]٤٣٩[ "هـ٢٤٥–؟"هالل الرأي، هالل بن حيىي بن مسلم البصري 
 نسخة(خمطوط  _ . ورقة   ٧٥_ ] .ت. د[_ . أحكام الوقف    كتاب

، األصل يف دار الكتب     )٢٧٢٥/١مصورة على ميكروفيلم برقم     
 .٧عس*_ .خ _ .املصرية 

]٤٤٠[ "هـ٢٤٥–؟"هالل الرأي، هالل بن حيىي بن مسلم البصري 
_  .١ ط_ . هالل بن حيىي بن مسلم الرأي        / أحكام الوقف  كتاب

 هـ١٣٥٥جملس دائرة املعارف العثمانية،     : حيدر أباد الدكن، اهلند   
؛ ٧؛ فل ١٥-١؛ سع ٧٦ ،٣تر*_ .ك  _ . ص٣٤٣_ ] .١٩٣٦[
 .٨؛ هن٢٤، ١١، ٥، ٣؛ مغ١٥، ١كو

Ûa@âbØyc@ÑÓìIïÈÏb‘@éÔÏNH@
ف  انظر أيضًا اوى الوق افعي(فت ه ش ف )فق ه (، الوق فق

 .)شافعي
الـدين   بدر( بن سعد اهللا احلموي      إبراهيم مجاعة، حممد بن     ابن

]٤٤١[ "هـ٧٣٣-٦٣٩ ")عبد اهللا أبو

لإلمام بدر الدين بن مجاعة؛ حتقيـق       / األوقاف العامة واخلاصة  
 عبد اهللا بن زيد آل      محد؛ قدم له  أودراسة وتعليق فؤاد عبد املنعم      

 .٩٣ص_ .حممود 
رئاسة : قطر_  .١ط_ . حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم        يف

 .١٧مغ* _.ض _  .١٩٨٥احملاكم الشرعية والشؤون الدينية، 
الـدين   بدر( بن سعد اهللا احلموي      إبراهيم مجاعة، حممد بن     ابن

]٤٤٢[ "هـ٧٣٣-٦٣٩ ")عبد اهللا أبو

/ طالق مفوضة إىل القضاة عند اإل     األوقاف العامة واخلاصة وهي   
 لإلمام بدر الدين بن مجاعة؛ حتقيق ودراسة وتعليق فؤاد عبد املنعم          

 .٩٣ص_ .أمحد؛ قدم له عبد اهللا بن زيد آل حممود 
 رئاسة: قطر_  .٢ط_ . حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم        يف

؛ ١كـو * _.ض  _  .١٩٩١،  احملاكم الشرعية والشؤون الدينية   
 .٣٢، ٣١، ٢٩مغ
بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصـاري           ا

]٤٤٣[ "هـ٩٧٤-٩٠٩" )لعباسأبو ا(

 أمحد بن حممد بن علي بن     / حتاف ببيان أحكام إجارة األوقاف    اإل
_ . ورقة   ٢٩_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .حجر السعدي املكي اهليتمي     

 .٢صر*_ .خ _ . ب ٢٤٣٤٠خمطوط، حتت رقم 
د بن حممد بن علي السعدي األنصـاري        بن حجر اهليتمي، أمح   ا

]٤٤٤[ "هـ٩٧٤-٩٠٩") لعباسأبو ا(

 _. ورقة   ٢٧_ ] .ت. د[_ .حتاف ببيان أحكام إجارة األوقاف      اإل
، ونسخة  ٣٤٩٣نسخة مصورة على ميكروفيلم برقم      (خمطوط  

األصل يف مكتبة اجلامعة العثمانية يف حيدر       ) ٥٩٧مكررة برقم   
 .٣؛ هن٧سع*_ .خ _ .آباد باهلند 

سراج الدين  ( امللقن، عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي          ابن
]٤٤٥[ "هـ٨٠٤-٧٢٣) "أبو حفص

 .١٢١ص_ . الدين جنيب حمييحتقيق وختريج /  الوقفكتاب
 البلغة يف أحاديث األحكام مما اتفق عليه الشيخان على ترتيب           يف

مركز مجعـة املاجـد للثقافـة       : ديب_ . أبواب املنهاج للنووي  
 _.ض  _  .]١٩٩٤[ هـ١٤١٤ دار البشائر، : دمشق ؛والتراث

 .٦٠، ٥٧تر*

 )شافعيفقه (أحكام الوقف  



١٩٩  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٤٤٦[ "ـه٧٩٤-٧٤٥") أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن ادر بن عبد اهللا 
 للزركشي بدر الدين حممـد بـن ـادر          /الوقف يف األحكام  

 راجعه عبـد السـتار      ؛ حققه تيسري فائق أمحد حممود     ؛الشافعي
 .٣٤٤–٣٣٩ص: ٣ج_ .غدة  أبو
وزارة األوقـاف والشـئون     : الكويت_ .يف القواعد    املنثور   يف

حتقيـق  . أعمال موسوعية مساعدة    (_ ] .؟١٩٩-[اإلسالمية،  
 .١؛ كو١٠، ٨، ٦؛ فل٣تر *_.ض _ ) .١ ؛التراث الفقهي

]٤٤٧[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي أبو(زكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد 
 .٢٤١-١٩١ص_ .تقدمي أمحد عبيد / أحكام الوقف

: دمشـق _ .عالم واالهتمام جبميع فتاوى شيخ اإلسالم        اإل يف
 .٣تر* _.ض _  .١٩٣٦املكتبة العربية، 

]٤٤٨[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي أبو(زكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد 
تقدمي وترتيب أمحد عبيد؛ صـححه وراجعـه        / أحكام الوقف 

 .١٩٣-١٥٩:ص_ .العزيز عز الدين السريوان  عبد
مام جبميع فتاوى شيخ اإلسالم أيب حيىي زكريا بن          اإلعالم واالهت  يف

_  .١٩٨٤عامل الكتـب،    : بريوت_  .٢ط_ .حممد األنصاري   
 .٣٢-٣٠؛ مغ٣تر*_ .ض 

]٤٤٩[ .حممد الصادق قمحاوي
 .١١٣-١٠٩ص: ٢ج_ .حممد الصادق قمحاوي /  الوقف وحكمهباب
: القـاهرة _  .١ط_ . الدرر النقية يف فقه السادة الشـافعية         يف

 .٦، ٢؛ صر٣تر* _. ض_  .١٩٩٦-١٩٩٣األزهرية، املكتبة 
]٤٥٠[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 

 عبد الرؤوف تاج    /تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف     
العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           

 خمطوط، حتت _ . ورقة   ٤٣٦_ ] .١٦ق[هـ  ١١ق_ .احلدادي  
، )سقا (٢٨٥٣٣،  ١٠٨٨،  )عروسي (٤٢٣١٤،  ٢٦٢٠٣: أرقام

، )جـوهري  (٤١٨٨٠،  ٥٥٨١،  )إمبايب (٤٨٣١٨،  ٢٦٣٢٤
 .٢صر*_ .خ _ ) .فقه شافعي (٤٦٩٣

]٤٥١[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 
الرؤوف تاج    عبد /تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف     

عارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           ال
 خمطوط، نسخة حمفوظة  _ . ورقة   ٤٣٦_ ] .ت. د[_ .احلدادي  

 .٢صر* _.خ _ .خط عادي _  .٢١٣٠برقم 
]٤٥٢[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 

 تاج   عبد الرؤوف  /تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف     
العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           

خمطـوط، نسـخة    _ . ورقة   ٤٣٦_ ] .ت. د[_ .احلدادي  
 .٢صر* _.خ _ ) .سقا (٢٨٥٣٣حمفوظة برقم 

]٤٥٣[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 
ؤوف تاج   عبد الر  /تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف     

العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           
 خمطوط، نسخة حمفوظة  _ . ورقة   ٣٥١_ ] .ت. د[_ .احلدادي  

 .٢صر* _.خ _ ) .عروسي (٤٢٤١٤برقم 

]٤٥٤[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 
بد الرؤوف تاج    ع /تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف     

العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           
 خمطوط، نسخة حمفوظة  _ . ورقة   ٣٣٣_ ] .ت. د[_ .احلدادي  

 .٢صر* _.خ _ ) .جوهري (٤١٨٨٠برقم 
]٤٥٥[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 

عبد الرؤوف تاج   / وفتيسري الوقوف على غوامض أحكام الوق     
العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           

 خمطوط، نسخة حمفوظة  _ . ورقة   ٣٠٠_ ] .ت. د[_ .احلدادي  
 .٢صر* _.خ _  .١٠٨٨برقم 

]٤٥٦[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 
عبد الرؤوف تاج    /تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف     

العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           
 خمطوط، نسخة حمفوظة  _ . ورقة   ٢٧٢_ ] .ت. د[_ .احلدادي  

 .٢صر* _.خ _ ) .إمبايب (٤٨٣١٨برقم 
]٤٥٧[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 

 عبد الرؤوف تاج    /وقوفتيسري الوقوف على غوامض أحكام ال     
العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           

خمطوط، نسخة حمفوظة   _ . ورقة   ٢٧١_ ] .ت. د[_ .احلدادي  
 .٢صر* _.خ _ ) .فقه شافعي (٤٦٩٣برقم 

]٤٥٨[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 
 عبد الرؤوف تاج    /أحكام الوقوف تيسري الوقوف على غوامض     

العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           
 خمطوط، نسخة حمفوظة  _ . ورقة   ٢٦٤_ ] .ت. د[_ .احلدادي  

 .٢صر* _.خ _  .٥٥٨١برقم 
]٤٥٩[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 

 عبد الرؤوف تاج    /م الوقوف تيسري الوقوف على غوامض أحكا    
العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           

 خمطوط، نسخة حمفوظة  _ . ورقة   ٢٣٧_ ] .ت. د[_ .احلدادي  
 .٢صر* _.خ _  .٢٦٣٢٤برقم 

]٤٦٠[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 
 عبد الرؤوف تاج    /لوقوفتيسري الوقوف على غوامض أحكام ا     

العارفني بن علي بن زين العابدين املناوي القـاهري الشـافعي           
 خمطوط، نسخة حمفوظة  _ . ورقة   ١٣٠_ ] .ت. د[_ .احلدادي  

 .٢صر* _.خ _  .٢٦٢٠٣برقم 
]٤٦١[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 

 تـأليف   / الوقـوف   تيسري الوقوف على غوامض أحكـام      كتاب
 حتقيـق وإعـداد     ؛الرؤوف بن تاج العارفني املناوي الشافعي      عبد

_  .١ط_ .مركز البحوث والدراسات مبكتبة نزار مصطفى الباز        
_ .ج  ٢_  .١٩٩٨مكتبة نزار مصطفى الباز،     : مكة؛ الرياض 

 .١؛ كو١١، ٥، ٢سع *_.ك 

)شافعيفقه (أحكام الوقف 



متن الكشاف>٢٠٠
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٤٦٢[ "هـ١٣١٦-؟"نووي اجلاوي، حممد بن عمر البنتين التناري 
_ . تأليف حممد نووي بن عمر اجلـاوي         / أحكام الوقف  صلف
 .١٧٤–١٧٢ص
شرح : ترشيح على فتح القريب اجمليب    :  قوت احلبيب الغريب   يف

مصطفى البـايب احللـيب،     : القاهرة_  .٢ط_ .غاية التقريب   
 .١كو*_ .ض _  .١٩٣٨
]٤٦٣[ "١٩١٩-١٨٤٠) "سري( روالند نيفت ،ويلسون

_  .٣٧٣-٣٣٧ص_ . روالند ويلسـون     /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 جمموعة قـوانني    : القانون اإلسالمي يف ظل احلكم الربيطاين      يف
 Anglo-Mohammedan... = مسبوقة مبقدمة تارخيية وافيـة  

law: A Digest preceded by a historical and descriptive 
introduction ….  _؟١٩٠٨[ويليم كلوز، : لندن_  .٢ط. [_ 

 .١٧؛ هن٢سع* _.ض 

@ÑÓìÛa@âbØycIïÈÏb‘@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@N@
]٤٦٤[ .أمحد عبد اجلبار الشعيب

كتاب تيسري الوقوف على غـوامض أحكـام        (حتقيق ودراسة   
حتقيق أمحـد   / يلعبد الرؤوف بن تاج العارفني املناو     ) الوقوف

_  .١٩٩٠_ .عبد اجلبار الشعيب؛ إشراف حممود عبد اهللا العكازي 
 قسـم   ، كلية الشريعة  ، جامعة أم القرى   - )دكتوراه(أطروحة  

 .١٤ ،٨سع*_ .ر _  .١٩٩٠الفقه وأصوله، 
]٤٦٥[ .حممد أمحد أمحد عبد اهلادي

تيسري الوقوف علـى    (دراسة وحتقيق الكتاب األول من خمطوط       
لزين الدين بن تاج العارفني احلدادي      ) غوامض أحكام الوقوف  

  إشراف يس شاذيل   ؛ حممد أمحد أمحد عبد اهلادي     /املناوي رمحه اهللا  
 -) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٧_ .شاذيل، حممد راشد أبو زيد      

 .١٥صر*_ .ر _ . كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر
@ÑÓìÛa@âbØycIïÜÇ@éÔÏN@H@

 .)فقه علي(الوقف  انظر أيضًا 
]٤٦٦[ .حممد رواس قلعه جي

 .٦٤١ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
: بريوت؛ دمشق _  .١ط_ .يب طالب    موسوعة فقه علي بن أ     يف

سلسلة . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٨٣دار الفكر،   
 ؛٧؛ صر ٦٢-٦٠ ،٣تر* _.ض  _ ) .٤موسوعات فقه السلف؛    

 .٣٢، ٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٨-٦، ٤فل
@ÑÓìÛa@âbØycIïØÛbß@éÔÏNH@
 .)فقه مالكي(، الوقف )فقه مالكي(فتاوى الوقف  انظر أيضًا

حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا             جزي الكليب،    ابن
]٤٦٧[ "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

 تأليف حممد بن أمحد بن جزى الغرناطي        /يف الوقف وهو احلبس   
_ . حتقيق ومراجعة وتقدمي عبد الرمحن حسن حممـود          ؛املالكي
 .٣٩٦-٣٩٤ص
_  .١ط_ .  قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية      يف

 .٥، ١؛ كو٦ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٨٥ عامل الفكر،: القاهرة

 جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ابن
]٤٦٨[ "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

 .٣٢٠-٣١٧ص_ . البن جزي الكليب/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .٢؛ مغ٣تر*
حممـد بـن عبـد اهللا        جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن         ابن

]٤٦٩[ "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

 .٢٤٦-٢٤١ص_ .بن جزي ال/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار القلم،   : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .٢٩ ،٢٠، ١٦؛ مغ٣تر*
 جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ابن

]٤٧٠[ "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

 تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن   /سيف الوقف وهو احلب 
 .٣٦٦-٣٦٣ص_ .حممد بن جزي الكليب 

_  .١٩٨٩دار الكتاب العريب،    : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٢، ٥كو*_ .ض 
 جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ابن

]٤٧١[ "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

محد بن  أم حممد بن    لقاسأبو ا بن جزي   ال/ يف الوقف وهو احلبس   
 .٢٨٢-٢٧٩ص_ .جزي الكليب الغرناطي 

 ن،. د: م. د[_ .جديدة منقحة   . ط_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٥مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-
 جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ابن

]٤٧٢[ "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

 .٢٧٤-٢٧٢ص_ .بن جزي  ال/]يف الوقف وهو احلبس[
دار إحياء العامة،   :  الدار البيضاء  _ .٢ط_ .ني الفقهية    القوان يف

 .٢٣، ٤مغ*_ .ض _ . ١٩٥٨
 جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ابن

]٤٧٣[ "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

 .٣٧٢-٣٦٩ص_ .بن جزي الكليب ال/ يف الوقف وهو احلبس
 :فاس، املغرب  (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٥مغ* _.ض _ . )مطبعة النهضة
]٤٧٤["ـه٥٢٠-٤٥٠") الوليد أبو(محد ابن رشد أ رشد، حممد بن ابن

 محد بن أتأليف أيب الوليد حممد بن      / والصدقة واهلبة  احلبس   كتاب
حتقيق حممد حجي؛ بعناية عبد اهللا بن إبـراهيم         رشد القرطيب؛   

 .٤٣٩-٤٠٧ص: ٢ج_ .األنصاري 
ما اقتضته رسـوم املدونـة مـن         املقدمات املمهدات لبيان     يف

األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسـائلها       
_  .١٩٨٨دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .١ط_ .املشكالت  

 .١؛ كو٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _. ض
]٤٧٥["ـه٥٢٠-٤٥٠") الوليد أبو(محد ابن رشد أ رشد، حممد بن ابن

 .٢٣٠ص: ١مج _. احلبس والصدقة واهلبة كتاب
ملقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام          ا يف

الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت،      
 طبع على _ ] .١٩--ن،  . د: [القاهرة_ . ابن رشد    مقدماتأو،  

 .١٠٢تر* _.ض _ .نفقة حممد أفندي ساسي املغريب التونسي 

 )مالكي فقه(أحكام الوقف  



٢٠١  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٤٧٦["ـه٥٢٠-٤٥٠") وليدال أبو(محد ابن رشد أ رشد، حممد بن ابن
 .٣٤٨-٣٤١ص: ٤مج _. احلبس والصدقة واهلبة كتاب
  املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام         يف

الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت،      
_  .١٩٧٨ دار الفكـر،     : بـريوت  _. ابن رشد    اتأو، مقدم 
 .٥١تر* _.ض  _. مالك  املدونة الكربى لإلمام:امشه

]٤٧٧[ "هـ٤٨٦-٤١٣ "صبغ، عيسى بن سهل بن عبد اهللاأل أبو
 . أليب األصبغ عيسى بن سهل/]الوقف[
؛ ) سـطر  ٣٥(مـج   ١_ ] .١١ق[هـ  ٥ق  _ . األحكام   يف
_ . خط أندلسي _  .٣٠٩ رقمخمطوط، حتت   _ .سم  ١٦×٢٣
 .٧مغ* _.ض 

]٤٧٨[ "ـه١٢٠١-١١٢٧" )الربكات أبو(الدردير، أمحد بن حممد بن أمحد 
 .٩٧-٧٥ص: ٤ج_ ] .الوقفيف أحكام  باب[
مصورة _ ] .١٩--[دار الفكر،   : بريوت_ . الشرح الكبري    يف
 .١٠٤تر*_ . ض_  .١٨٨٧القاهرة، بة ي املطبعة امليمنعن

]٤٧٩[ "ـه١٢٠١-١١٢٧" )الربكات أبو(الدردير، أمحد بن حممد بن أمحد 
مـع   أليب الربكات أمحـد الـدردير؛        / يف أحكام الوقف   باب

 .٩٧–٧٥ص: ٤ج_ .تقريرات حممد عليش 
 _. ]؟١٩٧-دار إحياء الكتب العربية،     : القاهرة[_ . الشرح الكبري    يف

_ .الشرح الكبري امش حاشية الدسوقي على الشرح الكـبري          
 .١١ ،١؛ كو١١، ٩-٦، ٤-٢فل*_ . ض

]٤٨٠[ "ـه١٢٠١-١١٢٧" )الربكات أبو(الدردير، أمحد بن حممد بن أمحد 
 .٩٧–٧٥ص: ٤ج_ ] .الوقفم يف أحكا باب[
 :القاهرة] (١٨٨٧[ هـ١٣٠٥ ،]ن. د: م. د[_ . الشرح الكبري    يف

 .٣٠تر*_ . ض_ ) .املطبعة امليمنة
]٤٨١["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 

 :٤ج_ . حممـد عرفـة الدسـوقي        / صح وقف مملـوك    باب
 .٩٧–٧٥ص
دار إحياء  : القاهرة[_  . حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     يف

الشرح املـذكور مـع     : امشه_ ] .؟١٩٧-الكتب العربية،   
؛ ١١،  ٩-٦،  ٤-٢فل*_ .ض  _ .تقريرات احملقق حممد عليش     

 .١١ ،١كو
]٤٨٢["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 

 .٩٧-٧٥ص: ٤ج_ . صح وقف مملوك باب
ياء سيد  ض على خمتصر أيب ال     حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     يف

_ ) .املطبعة امليمنيـة  : القاهرة (١٨٨٧ ،]ن. د: م. د[_ . خليل
 .٣٠تر*_ .ض _ .تقريرات العالمة الشيخ حممد عليش : امشه

]٤٨٣["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 
_ . مشس الدين حممد بن عرفة الدسوقي        / صح وقف مملوك   باب
 .٩٧–٧٥ص: ٤ج
 أليب الربكـات أمحـد       حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     يف

 تقريرات: امشه_ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_  .الدردير
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٢؛ مغ١٠٤تر*_ .ض _ .حممد عليش 

]٤٨٤["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 
_ .دسوقي  لشمس الدين حممد عرفة ال    /  صح وقف مملوك   باب
 .٩٧–٧٥ص: ٤ج
 أليب الربكـات أمحـد       حاشية الدسوقي على الشرح الكـبري      يف

_ ] .؟١٩٣-[يطلب من املكتبة التجارية،     ]: القاهرة[_  .الدردير
 .٣٣مغ*_ .ض _ .تقريرات عليش : معه

]٤٨٥["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 
_ .د بن عرفة الدسوقي      لشمس الدين حمم   / صح وقف مملوك   باب
 .٩٧–٧٥ص: ٤ج
 أليب الربكـات أمحـد       حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     يف

_ ) .املطبعة األزهرية  :مصر (١٩٣١،  ]ن. د: م. د[_  .الدردير
_ .ض  _ .تقريرات العالمة الشـيخ حممـد علـيش         : امشه

 .٢٦ ،٢٣مغ*
]٤٨٦["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 

_ . حممد بن أمحد بن عرفة الدسـوقي         / صح وقف مملوك   باب
 .٩٧–٧٥ص :٤ج
 :م .د[_ . حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للقطب الدردير         يف
: امشه_ ) .مطبعة عيسى البايب احلليب   : القاهرة( ١٩٢٧،  ]ن. د

 .٦ ،٢صر*_ .ض _ .تقريرات العالمة الشيخ حممد عليش 
]٤٨٧["ـه١٢٣٠-؟" عرفة الدسوقي املالكي الدسوقي، حممد بن أمحد بن

 .٩٧–٧٥ص: ٤ج_ . صح وقف مملوك باب
 _.مراجعة . ط_ . حاشية الشرح الكبري لشمس الدين الدسوقي يف

شرح الدردير  : امشه_ ] .١٩٣-[املكتبة التجارية،   : القاهرة
 .٤مغ* _.ض _ . تقريرات حممد عليش –على خمتصر خليل 

]٤٨٨["ـه١٢٣٠-؟"رفة الدسوقي املالكي الدسوقي، حممد بن أمحد بن ع
 .٩٧–٧ص: ٤ج_ .  صح وقف مملوكباب
 حاشية العامل العالمة مشس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي          يف

: م. د[_ .أليب الربكات أمحـد الـدردير       على الشرح الكبري    
 :امشـه _ . )األزهريـة  املطبعـة  :القاهرة( ١٩٢٧،  ]ن .د

 .٣مغ*_ .ض _ .ش تقريرات العالمة الشيخ حممد علي
]٤٨٩["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 

 .٩٧–٧٥ص: ٤ج_ . صح وقف مملوك باب
 حاشية العالمة مشس الدين الشيخ حممد بن عرفة الدسـوقي           يف

محد الدردير على خمتصـر أيب      أأليب الربكات    على الشرح الكبري  
 ١٩١١، ]ن. د: م. د [_ .١ط_ .الضــياء ســيدي خليــل 

 .٢٥ ،٣؛ مغ١٠٠تر*_ .ض _ ) . مطبعة السعادة:القاهرة(
]٤٩٠["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 

_ .محد بن عرفة الدسـوقي      أحممد بن   /  صح وقف مملوك   باب
 .٨٧- ٦٨ص: ٤ج
 حاشية العالمة مشس الدين حممد عرفة الدسوقي علـى الشـرح            يف

ـ   الكبري   ، ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .د الـدردير    أليب الربكات أمح
_ ) .املطبعة الكربى األمرييـة   : القاهرة] (١٩٠١[هـ  ١٣١٩
 .٢٤مغ*_  .ض

)مالكيفقه (أحكام الوقف 
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]٤٩١["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 
 .٤ج_ .تأليف حممد بن عرفة الدسوقي /  صح وقف مملوكباب
 :م .د[_ .ل محد الدردير ملختصر خليأ حاشية على شرح الشيخ     يف
_ ) .دار الطباعة العامرة  : مصر] (١٨٧٠[هـ  ١٢٨٧،  ]ن. د

 .٢٢مغ*_ .ض 
]٤٩٢["ـه١٢٣٠-؟"الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 

 .٨٩-٧٠ص: ٤ج_ . صح وقف مملوك باب
 شرح عرفة الدسوقي على الشرح الكبري أليب الربكات سيدي          يف

 :القاهرة] (١٨٩١[ـ  ه١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_ .أمحد الدردير   
 .٢مغ* _.ض  _) .املطبعة األزهرية املصرية

]٤٩٣[ "هـ٤٩٩-؟ ")أبو املطرف(الشعيب، عبد الرمحن بن قاسم 
  أبو املطرف عبد الرمحن بن قاسم      /؛ عقد حبس  احلبس على النسل  

 .٥٠٢، ٤٩٥ص_ .الشعيب؛ تقدمي وحتقيق الصادق احللوي 
_ .ض  _  .١٩٩٢ دار الغرب اإلسالمي،  : بريوت_ . األحكام   يف
 .٨؛ هن٣؛ مغ١١ ،٢ ،١؛ كو٣تر*

]٤٩٤[ .الصديق السائح
جملة الفقه املالكي   _ . الصديق السائح    /مبادئ وأحكام من الوقف   

_ ) .١٩٨٧مـاي    (٦-٥ع_ .والتراث القضـائي بـاملغرب      
 .١٥كو*_ .د _  .١٢٩-١١٩ص

]٤٩٥[ .عثمان بن عبد القاسم بن املكي التوزري الزبيدي
تأليف عثمان بن املكي التـوزري      / صدقة احلبس واهلبة وال   باب

 .٢٧-١ص: ٤، ج٢مج_ .الزبيدي 
، ]ن .د: م. د[_  .١ط_ .توضيح األحكام على حتفة احلكام      يف  

 ،٣مغ*_ .ض _ ) .املطبعة التونسية: تونس] (١٩٢٠[هـ ١٣٣٩
٣٩ ،٢٠. 

]٤٩٦[ .علي فكري
_  .٣١٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .تأليف علي فكري  / أحكام الوقف 

 األحكام الشرعية على املعتمـد مـن        نقالً عن كتاب ملخص   
 .مذهب املالكية

 ١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املعامالت املادية واألدبية     يف
 .١٥ ،٥ ،١كو*_ . ض_ ) .مطبعة مصطفى البايب احلليب: القاهرة(

]٤٩٧[ "ـه٤٣٠-٣٦٨" )أبو عمران(الغفجومي، موسى بن عيسى بن أيب حجاج 
 _.عمران الغفجومي الفاسي     تأليف موسى بن عيسى أبو       /]الوقف[
 .٧٩-٧٨ص
 ٣٤( ورقـة    ١٠٩_ ] .١١ق[هـ  ٥ق_ . األحكام   كتاب يف

خمطوط، يف خزانة مـوالي يوسـف       _ .سم  ١٦×٢٢ ؛)سطر
_ .خط مغـريب    _ . ناقص النهاية _  .٥٤٧ رقممبراكش حتت   

 .٧مغ* _.ض 
القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السـبيت          

]٤٩٨[ "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(

للقاضي عياض وولده حممد؛ تقـدمي وحتقيـق        /  األحباس كتاب
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .وتعليق حممد بن شريفة 

دار الغـرب   : بريوت_ . مذاهب احلكام يف نوازل األحكام       يف
 .٣٢-٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٠اإلسالمي، 

]٤٩٩[ "ـه١٣٨٠-١٢٧٨" الكايف، حممد بن يوسف بن حممد احليدري التونسي
 .٢٥٣-٢٤٧ص_ .حملمد بن يوسف الكايف / عات التربباب
 على منظومة القاضـي     ، إحكام األحكام على حتفة احلكام     يف

أيب بكر حممد بن حممد الغرناطي فيما يلـزم القضـاة مـن             
دار : بريوت_  .٤ط_ .نس  أاألحكام يف مذهب اإلمام ابن      

 .٢٤مغ* _.ض _  .١٩٧٥الفكر، 
]٥٠٠[ "ـه١٣٨٠-١٢٧٨"  التونسيالكايف، حممد بن يوسف بن حممد احليدري

حممد بن يوسف الكايف؛ شرح وتعليق      لشيخ  ل]/  التربعات باب[
 .٢١٩ص_ . الدين اجلنان حمييمأمون 

للعالمة الشيخ حممد بـن      إحكام األحكام على حتفة احلكام       يف
 على منظومة فيما يلزم القضاة من األحكـام يف          يوسف الكايف 

 بكر حممد بن حممد بن      نس للعالمة أيب  أمذهب اإلمام مالك بن     
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .عاصم األندلسي الغرناطي    

 .٣٠مغ* _.ض _  .١٩٩٤العلمية، 
]٥٠١[ "ـه١٣٨٠-١٢٧٨" الكايف، حممد بن يوسف بن حممد احليدري التونسي

 .٢٥٢-٢٤٧ص_ . التربعات باب
 إحكام األحكام على حتفة احلكام حملمد بن يوسف الكـايف           يف

يلزم القضاة من األحكام يف مذهب اإلمـام        على منظومة فيما    
 األندلسـي مالك للقاضي أيب بكر حممد بن حممد بن عاصـم           

 _.ض  _  .١٩٧٣دار الفكر،   : بريوت_  .٣ط_ .الغرناطي  
 .٣٢، ٢٦، ٢مغ*
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يط     انظر أيضًا ة، التخط ارب الوقفي ف، التج تثمار الوق اس
ف،   ي الوق رف ف ف، التص تراتيجي للوق االس
وانين وتشريعات         رعاية الوقف، قبض الوقف، ق
ريعات إدارة   وانين وتش ف، ق وظفي الوق رة م أج

وانين وتشريعات المؤس     ة،   الوقف، ق سات الوقفي
وانين   ف، ق وظفي الوق ريعات م وانين وتش ق
ات    ف، المؤسس ى الوق ارة عل ريعات النظ وتش
و  ة، موظف ة األهلي ات الوقفي ة، المؤسس الوقفي
ى الوقف، نظم          الوقف، ناظر الوقف، النظارة عل
ف      الوقف، الوق وض ب ف، النه ات الوق معلوم

 .والمالية العامة، الوالية على الوقف
]٥٠٢[ . غامنإبراهيم البيومي

/ حنو تفعيل دور نظام الوقف يف توثيق عالقة اجملتمـع بالدولـة           
 ٢٦٦، ع ٢٣س_ .املستقبل العـريب    _ .إبراهيم البيومي غامن    

 .١كو*_ .د _  .٥٤-٣٨ص_ ) .٢٠٠١إبريل (
]٥٠٣[ .أك يلدز، علي

 Vkafin =تأسيس الوقف وغايته وأمواله وحماولة حل مشاكله 
Kuruluşuna Amaç ve Mail Varliği Denetim İle 

Vakiflarda Dernekleaşme Eğilimi Problemi/  علـي أك 
ــدز  ــج_  .Vakiflar Dergisi_ .يل _ ) .١٩٩٧ (٢٦م

 .٥٢، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٤٢٦-٤١١ص

 الوقفإدارة 
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]٥٠٤[ .أوزترك، نظيف
 =أحكام األوقاف  : املاليلياألوقاف حسب وجهة نظر حممد محدي    

Elmalili M. Hamdi Yazir Gözüyle Vakiflar: Ahkamül-
Evkaf /   هـ١٤١٥،  وقف الديانة التركي  : أنقرة_ .نظيف أوزترك 

 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٥١٥_ ] .١٩٩٥[
]٥٠٥[ _] .وآخ [… البيومي غامن إبراهيم /األوقاف والتنمية

_  .١٣٥-٩٤ص_ ) .١٩٩٨سبتمرب   (٢٣٥ع_ .املستقبل العريب   
ية عقدت بتكليف مـن مركـز       املقال ميثل فعاليات حلقة نقاش    

_  .٤/١٢/١٩٩٧دراسات الوحدة العربية يف القاهرة بتـاريخ        
حنو إحياء دور الوقف يف التنمية املستقلة       : الورقة اخللفية بعنوان  

 .١كو* _.د _ ) .رؤية أولية للمناقشة(
]٥٠٦[ .أوكساي، كاظم

 . باللغة التركية_  .١ص_ . كاظم أوكساي /مؤسسة الوقف ومعناها
 Vakiflar Haftasi .3= سبوع الثالث لبحوث األوقـاف  األيف 

Aramağani.  _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول.  _
 .٣تر* _.ض 

]٥٠٧[ .ص١٢٨_ .تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

ؤون اإلسالمية واألوقاف   جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الش      
: مكـة _  .١٤٢٢ شعبان   –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

ـ : احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢جامعة أم القرى،      ةتنمي
 - الصادق فـداد     ي العياش إعداد/  عليها احملافظةموارد الوقف و  

 سلطان حممد حسني    إعداد/  الوقف وتنميه موارده   أعمالتنظيم  
 - صاحل املالك    إعداد/  عليها احملافظةالوقف و  موارد   ة تنمي -املال  
عبـد الـرمحن    / السـعودية  التجربة و اإلسالمية األوقاف ةدارإ

 .١كو*_ .ض _ . الضحيان
]٥٠٨[ .حسن عبد اللطيف الشافعي

/ بعض املسائل الفقهية املتعلقة بإدارة الوقف يف الوقت احلاضـر         
 .  ورقة١٦_ .حسن عبد اللطيف الشافعي 

 International =ية حول الوقف والتنمية االقتصادية  الندوة العامليف
seminar on awqaf and economic development.  _

يف انعقـدت   _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسـالمي للتنميـة    : جدة[
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،كواالالمبور

]٥٠٩[ )سيد(خالد رشيد 
= التجارب الوقفية املعاصرة ومستقبل مؤسسـات األوقـاف         

Current waqf experience and the future of waqf 
institution/    جملة نصف سنوية حمكمة    : أوقاف_ . خالد رشيد

أكتـوبر   (٥، ع٣س _ . تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي     
 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٥-٥ص_ ) .٢٠٠٣
]٥١٠[ .خالد عزب

بقلم خالد  / دور مؤسسيت القضاء واألوقاف يف املدينة اإلسالمية      
 /مجادى األوىل  (٣٢٢-٣٢١ع_ .الوعي اإلسالمي    _.عزب  

_ ]) .١٩٩٢ نـوفمرب    /أكتـوبر [هـ  ١٤١٣مجادى اآلخرة   
 .١كو*_ .د _  .٨٥–٨٢ص

]٥١١[ .داهي الفضلي
_ .إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     

منظمـات  ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين لل     _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧
 .١كو* _.ح _ .األهلية العربية 

]٥١٢[:الكويت_ . للنهوض بالدور التنموي للوقف إستراتيجيةرؤية 
_ . ورقة يف تعدادات خمتلفة      ١٧٦_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    

 مؤمتر  إىلدراسة مقدمة من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت         
مل اإلسالمي، أغسطس   وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العا     

 .١؛ كو١٥سع*_ .ح _ . النسخة األولية _ .١٩٩٦
]٥١٣[ .زكي الدين شعبان

_ .زكي الدين شعبان، أمحد الغندور      تأليف   /الوقف وأحكامه 
 . ٨٢٧-٤٥٥ص
 ،٢ط_ .أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسالمية        يف  

 _. ١٩٨٩مكتبة الفالح،   : الكويت_ .مزيدة ومنقحة ومصححة    
مع مراعاة ما جيري عليه العمل يف حماكم الكويـت          : عنوان فرعي 

 .٢ ،١كو*_ .ض _ .وما جاء يف قانون األحوال الشخصية الكوييت 
]٥١٤[ .زكي الدين شعبان

_ . زكي الدين شـعبان، أمحـد الغنـدور          /الوقف وأحكامه 
 . ٨٢٧-٤٥٥ص
_ .أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسـالمية         يف  
، ٢؛ سع ١٠٤تر*_ .ض  _  .١٩٨٤ مكتبة الفالح،    :يتالكو
 .٨؛ فل١٤ ١١

]٥١٥[ .شاكر، أوميك
وقفلرين إداره سي ايلـه الكيلـي       = رسالة يف إدارة األوقاف     

 _. ورقة   ١٢_ ] .١٩٢٢[هـ  ١٣٤١_ . أوميك شاكر    /رساله
 .١٠٣تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٤٦٧٣ رقمخمطوط، ب
]٥١٦[ .شوقي أمحد دنيا
/ مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنـا املعاصـرة        : يالوقف النقد 

 بشؤون  تعىنجملة نصف سنوية حمكمة     : أوقاف_ .شوقي أمحد دنيا    
_ ) .٢٠٠٢نـوفمرب    (٣، ع ٢س_ .الوقف والعمـل اخلـريي      

 .١كو*_ .د _  .٨٢-٥٧ص
]٥١٧[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد

إعداد صـاحل بـن     / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اجملتمع      
دار األندلس اخلضـراء،    :  جدة _ .١ط_ .الرمحن السعد    عبد

 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٤_ ] .١٩٩٩[هـ ١٤٢٠
]٥١٨[ .عبد العزيز الدوري

_ . املستقبل العريب  _. عبد العزيز الدوري     /دور الوقف يف التنمية   
 ،٧صر* _.د  _  .٢٦-٤ص_ ) .١٩٩٧يوليو   (٢٢١، ع ٢٠س  
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

]٥١٩[ .عبد امللك أمحد السيد
  .٢٢١ –٢٠٣ص_ . إعداد عبد امللك السيد / الوقف يف اإلسالمإدارة
 :جدة_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

، ١١سع*_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     
 .١؛ كو١٥

الوقفإدارة 
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]٥٢٠[ .عبد امللك أمحد السيد
 –٢٠٣ص_ .  عبد امللك السيد   إعداد/ إدارة الوقف يف اإلسالم   

٢٢١. 
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكـات األوقـاف          يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب،       : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥ ،١٤ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٤سع*
]٥٢١[ .علي، أشفق

= دور الوقف االجتماعي واالقتصـادي يف تقـدم املسـلمني           
Socio-economic role of waqf in the advancement of 

Muslims/    جملة نصف سنوية حمكمـة     : أوقاف_ . أشفق علي
نـوفمرب   (٣، ع ٢س_ . تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي     

 .١كو* _.د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠-٢١ص_ ) .٢٠٠٢
]٥٢٢[ . أشفق،علي

 =م املسـلمني    يف تقـد  االجتماعي واالقتصـادي     الوقفدور  
Socio-economic role of awqaf in advancement of 

Muslims/ باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٤_ . أشفق علي. 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-
10 may, 1999 . _معهد الدراسـات املوضـوعية،   : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٥٢٣[ .اددي صادق فالعياش

 العياشي  إعداد /االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     
 املعهـد اإلسـالمي    :جدة_ . حممود أمحد مهدي     ،اددصادق ف 

 .١كو*_ .ك _ . ص١٧٣_ ] .١٩٩- [،للبحوث والتدريب
]٥٢٤[ .فؤاد عبد اهللا العمر

إسهام الوقف يف بناء ودعم مؤسسات العمل األهلي يف جمـال           
 تعىنجملة فصلية حمكمة    : أوقاف_ . فؤاد العمر / اجملتمعيةالتنمية  

 _) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب _ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي 
 .١كو*_ .د _  .١٢٧-٩٩ص

]٥٢٥[ .فؤاد عبد اهللا العمر
فؤاد عبد اهللا / إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية  

_  .٢٠٠٠ لألوقاف،   األمانة العامة :  الكويت _ .١ط_ .العمر  
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت      (_ .ص  ٢١٦ج،  

 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
]٥٢٦[ .كازجيي، ضياء

 İslam ve= األوقاف من الناحية اإلسـالمية واالجتماعيـة   
Sosyal Açidan Vakiflar/ دار : إستانبول_ . ضياء كازجيي

باللغـة  _ . ص١٥٨_ ] .١٩٨٥[هــ   ١٤٠٥نشر املعرفة،   
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*_ .ك _ .التركية 

]٥٢٧[ .كازجيي، ضياء
باللغة _ . ٢١٦-١٨٣ص_ . ضياء كازجيي    /Vakif=  الوقف
 .التركية

 İslam Müesseseleri= تاريخ املؤسسـات اإلسـالمية   يف 
Tarihi . _١٩٩١[هــ   ١٤١١دار كيهان،   : إستانبول[ . _

 .٦٧، ٦٠، ٤٩، ٣تر*_ .ض 

]٥٢٨[ .ؤادكوبرولو، ف
 Vakif =مؤسسة الوقف وتـاريخ وأمهيـة الوثـائق الوقفيـة     

Müessesesi ve Vakif Vesikalarinin Tarihi Ehemmiyeti/ 
_ ) .١٩٣٨ (١مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .فؤاد كوبرولو 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٦-١ص
]٥٢٩[ .حممد أمني أبو املكارم

مصدر [ة واجتماعية واقعية    الوقف واملوقوف عليه من زاوية فقهي     
مصـدر  _ .ورقة  ] ١٤[_ .حممد أمني أبو املكارم     / ]الكتروين
 من جملـة    ٩صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد     : العنوان
 بشؤون التـراث والثقافـة واألدب يف        تعىنجملة فصلية   : الواحة

: وصلة املقـال  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (اخلليج العريب   
http://www.alwaha.com/issue9/is09sb08.htm ._   ت. _

 .١كو*
]٥٣٠[ .حممد بوجالل

مـربرات  : إلحياء سنة الوقف يف البلدان واجملتمعات اإلسـالمية       
 Revival of the sunnah of waqf in= وشـروط النجـاح   

Muslim countries and communities: justifications and 
conditions of success /باللغـة  _ .ص ١٩_  .حممد بوجالل

 .جنليزيةاإل
 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف

seminar on awqaf and economic development.  _]جدة: 
 ،يف كواالالمبـور  انعقدت  _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢
]٥٣١[ .حممد احلبيب بن اخلوجه

حممد احلبيب بـن    / لوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر    حملة عن ا  
 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _ . ١٩٩٧

]٥٣٢[ .حممد رواس قلعه جي
الـوعي  _ .بقلم حممد رواس قلعه جي      / إدارته واستثماره : الوقف

_ ) .٢٠٠١ يناير   -٢٠٠٠ديسمرب (٤٢٢، ع ٣٧س_ .اإلسالمي  
-٥٠ص_ ) .٢٠٠١يناير، فرباير    (٤٢٣، ع ٣٧؛ س ٤٢-٣٨ص
 .١كو*_ .د _  .٥٢

]٥٣٣[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
_  .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف / سالميالوقف يف الفكر اإل

_  .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ]: املغرب[احملمدية 
 .٣١، ١٤-١٢؛ مغ٣ ،١؛ كو١٥، ١٠سع*_ .ك _ . ج٢

]٥٣٤[ .حممد مصطفى الزحيلي
_ . حممد مصطفى الزحيلـي   / مشموالت أجرة الناظر املعاصرة   

بشؤون الوقف والعمـل    جملة نصف سنوية حمكمة تعىن      : أوقاف
يف _  .٣٨-١١ص_ ) .٢٠٠٤يونيـو    (٦، ع ٣س_ .اخلريي

األصل حبث مقدم إىل منتدى قضايا الوقـف الفقهيـة األول،           
 .١كو* _.د _ . ٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١الكويت 

 الوقف إدارة 
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]٥٣٥[ .مروان قباين
_ .مروان عبد الرؤوف قباين     / التطبيق املعاصر : مؤسسة الوقف 

التطبيقـات  :  إىل ندوة  حبث مقدم _ . ورقة   ٣٤_ ] .؟١٩٩٨[
-٥  مـن  اإلسالمية املعاصرة اليت عقدت يف الـدار البيضـاء        

 .٣تر* _.ح _  .٨/٥/١٩٩٨
]٥٣٦[ .منذر قحف

_ .منـذر قحـف     / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٢٨_  .٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق
]٥٣٧[ .منذر قحف

ر قحف، عـرض    منذ/ تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
جملة فصلية حمكمة تعـىن بشـؤون       : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    

_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   ( ع التجـرييب     _.الوقف والعمل اخلريي    
 .١كو*_ . د _ .١٧٦-١٧١ص

]٥٣٨[ .منصور عبد اهللا أبو عبيد
 :الكويت_ . إعداد منصور عبد اهللا أبو عبيد        /موجز أحكام الوقف  

 .١؛ كو٣تر* _.ك _ .ص ٢٤_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف، 
]٥٣٩[  : للنهوض بالدور التنموي للوقفستراتيجيةموجز الرؤية اإل

مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لـوزراء األوقـاف           
 إعداد األمانـة العامـة   /والشئون اإلسالمية يف الدول اإلسالمية    

 . ورقة٤٢: ١ج_ .لألوقاف 
 /٢٨/٦ ، السادس مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية    يف  

م، ١٩٩٧ /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

]٥٤٠[ .ناصر حممد الشيباين
ناصـر حممـد    / الشئون اإلسالمية واألوقاف من منظور إداري     

 .٢ج: احملور الثالث_ .الشيباين 
ئع أحبـاث وقـا   :  حنو مشروع حضاري لنهضة العامل اإلسالمي      يف

املؤمتر العام الثاين عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة         
 :القاهرة_  .٢٠٠٠ يونيو   ١٤-١١هـ،  ١٤٢١ ربيع أول    ١١-٨من  

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، 
]٥٤١[ .نزيه محاد

_  .نزيـه محـاد   / دارـا إأساليب استثمار األوقاف وأسس     
 .١٩٤–١٧٣ص
وزارة األوقاف : الكويت_ .دوة حنو دور تنموي للوقف    أحباث ن  يف

؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ . ض   _ .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر
]٥٤٢[ .أفضل. واين، إم

 = ساليب للزيـادة يف دخـل األوقـاف       أتوصيات بشأن اختاذ    
Recommendations regarding adoption of techniques 

to increase income from waqfs/أفضــل واين .  إم ...
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٢_ ] .وآخ[

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،       يف  
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-

10 may, 1999 . _معهد الدراسـات املوضـوعية،   : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

]٥٤٣[ .وهبة الزحيلي
دار املكـتيب،   : دمشق_  .وهبة الزحيلي / إدارة الوقف اخلريي  

 .١سع*_ .ك  _.ص ٣٨_  .١٩٩٧
]٥٤٤[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

_ .ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
 .٥٨١-٥٥٧ص
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

فكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانـة         الندوة ال 
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]٥٤٥[ .يوروك أوغلو، عمر

 عمـر   /األسس التارخيية والفلسفية واحلقوقية ملؤسسة الوقـف      
 .كيةباللغة التر_  .١١٩-١١٥ص_ .يوروك أوغلو 

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ ،األسبوع الثاين لألوقافيف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥ لألوقاف،

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bîiìîqgN@
]٥٤٦[ .ص٢٦٣_ .وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي 

ية السعودية الذي تنظمه     مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العرب      يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

: مكـة _  .١٤٢٢ شـعبان    –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
الوقـف  : احملتويات_  .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢جامعة أم القرى،    

 - جيالن خضر غمدا     إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا   يف وواقعه   اإلسالمي
 املدارس  - يحسن الوراكل /  احلرمني الشريفني  يف ةاملغاربحباس  أ

طارق عبـد اهللا    / ة وصفي ة تارخيي دراسة: املنورة املدينة يف الوقفية
/  عهد امللك عبد العزيز    يف ة عني زبيد  أوقاف -عبد القادر حجار    

/  بريـده  يف العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     إعداد
 تدهور الوقف عرب    إىل أدت اليتل   العوام - عبد العزيز املقبل     إعداد

 ازدهـار   - عبد القهار داود عبد اهللا العـاين      / اإلسالميالتاريخ  
 منوذج  :وثائقية ة تارخيي دراسة:  عصر سالطني املماليك   يف األوقاف
 .١كو*_ .ض _ .أمني حممد حممد / مصر

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–æ…‰þa@N@
ؤون والمقدس. األردن  انظر أيضًا اف والش ات وزارة األوق

 .اإلسالمية
]٥٤٧[ ]قوانني الوقف[األردن 
_ .بـراهيم أبـو رمحـة       إ إعداد املكتب الفين بإدارة      /الوقف
 .٢١٦-٢١١ص
 _ .١٩٨٥نقابة احملـامني،  : عمان_ . القانون املدين األردين   يف

 .١كو* _.ض 
]٥٤٨[ .وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية. األردن 

_ .األردن وحاجاا التنموية    دراسة حول ممتلكات األوقاف يف      
 .١كو*_ .ح _  .ورقات ٨_  .١٩٩٤الوزارة، : عمان

 األردن-الوقف إدارة 
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]٥٤٩[ . وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .األردن
: األردن_ .دليل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية       

 .١١ ،٧فل* _.ك _ . ١٩٨٨الوزارة، 
]٥٥٠[ .دسات اإلسالمية وزارة األوقاف والشؤون واملق .األردن

منجزات وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية لعـام        
 .١١ ،٧فل*_ .ك _ . ١٩٧٥الوزارة، : عمان_ . ١٩٧٥
]٥٥١[ . وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .األردن

= ] مصدر الكتـروين  [وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية      
Ministry of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places . _]٤ [

ـام        : مصدر العنوان _ .ورقات   صفحة عنوان الوزارة ضمن موقـع نظ
_ ) .٢٢/٩/٢٠٠١معروضـة يف    (املعلومات الوطين اخلاص باألردن     

ـال بالعربيـة     _ .العربيـة واإلجنليزيـة     : النص باللغتني  ـلة املق : وص
http://amon.nic.gov.jo/nic/awqaf.htm.  _ ال باإلجنليزية وصلة املق: 

 http://www.nic.gov.jo/society/moia/moia.html . _   ت. _
 .١كو*

]٥٥٢[ دراسة ميدانية حول األوقاف اإلسالمية يف اململكة األردنية
مقدمة من وزارة األوقـاف والشـؤون واملقدسـات         / اهلامشية

 . ورقة٣٧_ .اإلسالمية 
زارة و: نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    
 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة
]٥٥٣[ .عبد السالم العبادي

/ إدارة األوقاف اإلسالمية يف اجملتمع املعاصر يف األردن وفلسطني        
 .٢٨٩-٢٥٤ص_ .عبد السالم العبادي 

 ومناقشات الندوة حبوث  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧

]٥٥٤[ .عبد الفتاح صالح
 .٦٧-٣٩ص_ .عبد الفتاح صالح / جتربة الوقف يف اململكة األردنية اهلامشية

ـارب الـدول        :  يف التطبيق املعاصر    نظام الوقف  يف مناذج خمتارة مـن جت
املعهد اإلسـالمي للبحـوث     :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : والتدريب؛ الكويت
]٥٥٥[ .حممد راكان الدغمي

تطور التعليم الديين   . حممد راكان الدغمي    / األوقاف واملساجد 
جلنة تـاريخ األردن،    : عمان_ . صاحل ذياب اهلندي     /اإلسالمي
 سلسلة البحوث والدراسات املتخصصة؛   (_ .ص  ١٤٤_  .١٩٩١

 .١؛ كو١٠، ٨-٦، ٤؛ فل١٠، ٨؛ سع١٠٤تر*_ .ك _ ) .٤
]٥٥٦[ .حممد الشوملي
_ . ورقة ٧٦_  .Case study: Jordan= األردن : دراسة حالة
 .جنليزيةباللغة اإل

 International = الوقف والتنمية االقتصادية  الندوة العاملية حوليف
seminar on awqaf and economic development.  _

يف انعقـدت   _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسـالمي للتنميـة    : جدة[
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،كواالالمبور
]٥٥٧[ .حممد الشوملي

دور األوقاف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وجتربة اململكة        
_ . حممـد الشـوملي      إعـداد  /ألردنية اهلامشية يف هذا اجملال    ا
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسـات اإلسـالمية،       ]: عمان[

ورقة عمل مقدمـة    _ . ملون   ايض:  ورقة ٧٦،  ٤٨_  .١٩٩٨
لندوة األوقاف والتنمية االقتصادية اليت يعقدها البنك اإلسالمي        

باللغة _  .٤/٣/١٩٩٨-٢للتنمية يف ماليزيا يف الفترة الواقعة يف        
 .١كو* _.ح  _.جنليزية العربية واإل
]٥٥٨[ .حممد علي لطفي

ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيـوض منـدويب           
-٣٠٩ص_ . ألقاها حممد علي لطفي      /اململكة األردنية اهلامشية  

٣٢٠. 
_  .٢ط_  .... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقـاف         يف
_ . ض   _ .١٩٩٤اإلسالمي للبحـوث والتـدريب،      املعهد  : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٥٥٩[ .حممد علي لطفي

ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيـوض منـدويب           
-٣٠٩ص_ . ألقاها حممد علي لطفي      /اململكة األردنية اهلامشية  

٣٢٠. 
_  .١ط_  .... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقـاف         يف
_ .ض  _  .١٩٨٩اإلسالمي للبحـوث والتـدريب،      املعهد  : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٥٦٠[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

_ .ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
 .٥٨١-٥٥٧ص
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

ظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانـة       الندوة الفكرية اليت ن   
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]٥٦١[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (الوقف والعمل األهلي يف اجملتمع اإلسالمي املعاصـر       
:  الكويـت  _ .١ط_ . احلـوراين    لكرميعبد ا ياسر  )/ األردن

سلسـلة  (_ .ص  ١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     
الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         

 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–bîÔíŠÏc@@
]٥٦٢[ -١٩٠٨) "سري(س نورمان دلرمبل مإندرسون، جي

، ٣٧،  ٣٠ص_ .إندرسـون   . د. ن.  ج /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٤٠، ٩٩-٩٣، ٧٨-٧٧، ٣٩
_ . Islamic Law in Africa=  الشريعة اإلسالمية يف أفريقيا يف
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠فرانك كاس، : لندن_ . ١ط

  أفريقيا- الوقفإدارة 
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@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@
]٥٦٣[ .عبد اجلليل التميمي

عبـد اجلليـل    / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان املغرب العريب      
التعقيـب  _  .٥٢٢-٤٩٣ ص _.  عمر الـتري  التميمي؛ تعقيب   

 .٥٢٢-٥١١ص: واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانـة          
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]٥٦٤[ .عبد الستار اخلويلدي

عبد الستار  / دراسة مقارنة لقوانني الوقف يف دول املغرب العريب       
 .ورقة] ١٧[_ .اخلويلدي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
إلسالمية للتربية والعلـوم    املنظمة ا : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@æbnãbÌÏc–@ƒí‰bm@–Ö@QUMQY@
]٥٦٥[ .وبرت دنكن ر،ماكزين

 ،أضـرحة املسـلمني    سنة يف تاريخ     ٤٠٠: الوقف يف وسط آسيا   
١٨٨٩-١٤٨٠ = Waqf in Central Asia: four hundred 

years in the history of a Muslim shrine, 1480 – 1889/ 
_  .١٩٩١مطبعة جامعة برنستون،    : نيوجرسي_ .ماكزين  . د. ر

 .١؛ كو١١ ،٢سع* _.ك _ .جنليزية باللغة اإل_ . ص٣٥٦

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@
دة  انظر أيضًا ة المتح ارات العربي ة . اإلم ة العام الهيئ

اف دة  ، لألوق ة المتح ارات العربي وزارة . اإلم
اف، الشارقة      الشئون ة   .  اإلسالمية واألوق األمان

 .العامة لألوقاف
]٥٦٦[ .سلطان حممد حسني املال

إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    
 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٥٦٧[ .يوسف علي غامن

مسئول األوقاف بوزارة األوقاف    : قة األخ يوسف علي غامن    ور
 .٤٠٣-٣٩٩ص_ .باإلمارات العربية املتحدة 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكـات األوقـاف    يف
_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب،       : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٥٦٨[ .يوسف علي غامن

مسئول األوقاف بوزارة األوقاف    : ورقة األخ يوسف علي غامن    
 .٤٠٣-٣٩٩ص_ .باإلمارات العربية املتحدة 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكـات األوقـاف    يف
_ .ض  _ . ١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب،       : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٥٦٩[ .سلطان حممد حسني املال

: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        
دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشـؤون          

 سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف       /...ف  اإلسالمية واألوقا 
_ . ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      

 كلية االقتصاد   ، جامعة أم درمان اإلسالمية    -) ماجستري(أطروحة  
 .١كو*_ .ر _ .والعلوم االجتماعية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@–òÓ‰b’Ûa@@
 .األمانة العامة لألوقاف . الشارقة انظر أيضًا

]٥٧٠[ .سامي حممد الصالحات
إمارة الشارقة منوذجاً : ربية املتحدةالتجربة الوقفية لدولة اإلمارات الع

جملـة  : أوقاف_ .سامي حممد الصالحات    )/ م٢٠٠٢-م١٩٩٦(
، ٣س  _ .  بشؤون الوقف والعمل اخلريي    تعىننصف سنوية حمكمة    

 .١كو*_ .د _  .٨٩-٤١ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر  (٥ع
]٥٧١[ .علي سلطان

: ]تروينمصدر الك  [استشاري الشارقة يدعو إىل إعادة تقييم استثمارات الوقف       
ـلطان  /  وقفاً ختسر ومجيع اإليرادات تذهب لتسديد الديون    ١٧٢ _ .علي س

 ٩٠٩٢صفحة عنوان املقال ضمن العـدد       : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٦[
_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ( جبريدة االحتاد    ٢٧/٥/٢٠٠٠املنشور يف   

 _ .http://www.alittihad.co.ae/may27/loc/loc01.htm: وصلة املقال 
 .١كو* _.ت 

]٥٧٢[ .علي سلطان
ـة          مصـدر   [األمانة العامة ألوقاف الشارقة تسعى لتعزيز األصـول الوقفي

 للحكومة احمللية،   ٤٧ لألهايل و  ١٢٥ وقفاً بالشارقة منها     ١٧٢: ]الكتروين
ـلطان  /  مليون درهم حجم أموال الوقف اخلريي املستثمرة   ٩٠ _ .علي س

 ٩٠٩٨قال ضمن العدد    صفحة عنوان امل  : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[
_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ( جبريدة االحتاد    ٢/٦/٢٠٠٠املنشور يف   
_  .http://www.alittihad.co.ae/jun02/din/din07.htm: وصلة املقال 

 .١كو* _.ت 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@æaŠíg@
مديرية األوقاف  . دائرة الوقف، إيران    . أصفهان   انظر أيضًا

 .والشؤون الخيرية
]٥٧٣[ .، حممد رضااعتماديان

بـا اجـراى    = مقابلة صحفية حول الربنامج اجلديد لألوقاف       
_ ) .]١٩٨٤[ش،  ٣/٩/١٣٦٣(_ . كيهـان  _.برنامه جديد   

 .١ران* _.د  _.باللغة الفارسية 
]٥٧٤[ .مجاراين إمامي

 _ .مجاراينمصاحبه باإمامى =  األوقاف مديريةمقابلة مع رئيس 
_  .٦١-٥٤ص_ ) .١٩٩٣ (١ع_ .وقف مرياث جاويدان     

 _. د   _ .١٦٩-١٦٨ ص :ملخص بالعربية _ .باللغة الفارسية   
 .١؛ كو١ران*

 إيران-الوقف إدارة 
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]٥٧٥[ أهداف= اإليرانية   األوقافمديريةالوقف ومسئولية  أهداف
ش، ١٤/١٠/١٣٦١(_ .كيهان   _.وقف ووظايف سازمان أوقاف     

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _ ) .]١٩٨٢[
]٥٧٦[ ]قوانني الوقف[يران إ

_  .٢ط_  .جمموعة قوانني ومقررات أوقايف   =  الوقف   جمموعة قوانني 
_ ] .١٩٩٧[ش  ١٣٧٦،   اخلريية الشؤونوقاف و أل ا  مديرية :هرانط

 .١؛ كو١ران* _.ك  _.اللغة الفارسية ب_  .ص٤٨٩
]٥٧٧[ .مهدي، حممد يبروشك

 بررسي = الرشيدي والتعليم يف وقف الربع      اإلدارةحتقيق حول   
مؤسسة القدس   :هدمش_  .رشيدي واموزشى ربع    يروش ادار 
 .١ران* _. ك _.باللغة الفارسية _  .١٩٨٦ ،الرضوي

]٥٧٨[ = والشؤون اخلريية  األوقافمديرية وبرامج أهدافدراسة 
 وقـف مـرياث    _. سازمان أوقاف    هاي أهداف وبرنامة    بررسي

 _.باللغة الفارسية   _  .٧٨-٧٦ص_ ) .١٩٩٣ (٢ع_ .جاويدان  
 .١؛ كو١ران*_ .د 

]٥٧٩[ .العبادي، صادق
 -التطور التارخيي   : تجربة الوقفية اإليرانية، أو، الوقف يف إيران      ال

 . ورقة١٨_ .صادق العبادي / والتجربة املعاصرة
 :الكويـت _ .حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٥٨٠[نكَـسازمان أوقاف وج = األوقاف واحلرب املفروضة مديرية
ــي ــان _ .حتميل _ ) .]١٩٨٤[ش، ١٠/٩/١٣٦٣(_ . كيه

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية  _ .٢٦ص
]٥٨١[ .نظام زاده، حممد علي

جتارب ومنجزات العمل الـوقفي يف اجلمهوريـة اإلسـالمية          
 . ورقة١٥_ .حممد علي نظام زاده / اإليرانية

 :هرانط_ .نية  ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرا      يف  
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

]٥٨٢[نبوي سنت به كوتاههى  نكَا= نظرة على السنة النبوية للوقف 
ش ١٣٦٤مديرية األوقاف والشؤون اخلريية،     :  طهران _... وقف

 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _ .ص ٧٦ _.] ١٩٨٥[
]٥٨٣[ .هرندي، حممد جعفري

_ .حممد جعفري هرندي    / اإلدارة احلكومية للوقف يف إيران    جتربة  
 . ورقة١٤
 :هرانط_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[وقاف والشؤون اخلريية، مديرية األ

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@æaŠíg–æb×…‰c@@
]٥٨٤[آشنائى = نأردكارة الوقف يف مدينة ادإالتعرف على الوقف و

ش، ٢٢/٥/١٣٧٠(_ . ىسالما ىمجهور _.با وضعيت وقف    
 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _ ) .]١٩٩١[

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@æaŠígMæbèÐ•c@@
]٥٨٥[ .شفقي، سريوس
_ . صادق عبـادي     إعدادسريوس شفقي؛   / أصفهانالوقف يف   

من (_  .ورقة ٢٦_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت
 .١كو* _ . ح_ .)الوقف يف إيرانأدبيات 
]٥٨٦[ .، مصطفىيمريداماد

نكَاهى آمارى   = أصفهان عن نشاط دائرة الوقف يف       إحصائيات
 _ .أصفهان خرييه استان    وأمور اداره كل أوقاف     هايبه فعاليت   

-١١٤ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع_ .وقف مرياث جاويـدان     
 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .١٢١

ìÛa@ñ‰a…g@ÑÓ–@@æaŠíg–@ƒí‰bm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٥٨٧[ .، هاديتنكابينخلعتربي 

وقـف  =  اآلن   إىل يف إيران من القدمي      اإلداريالوقف واجلهاز   
_  .١٩٧٢_ .وسازمان اداري آن از إيران باستان تا حـال          

_ . كليـة احلقـوق      ، جامعة إيران الوطنية   -) دكتوراه(رسالة  
 .١ران* _.ر  _.باللغة الفارسية 

ñ‰a…g@ÑÓìÛa@–@@æaŠíg–@ƒí‰bm@–ð†ãŒÛa@Š–ÈÛa@@
]٥٨٨[ .شيخ احلكمائي، عماد الدين

معـريف  = حجة وقفية حول وزارة األوقاف يف العصر الزندي         
وقف مرياث   _.سندي درباره وزارت أوقاف در دوره زنديه        

_ .باللغة الفارسية   _  .١٠-٧ص_ ) .١٩٩٥ (٧ع_ .جاويدان  
 .١كو؛ ١ران*_ .د _  .١٤٧ص: ملخص بالعربية

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@æaŠígMŒím@@
]٥٨٩[ )سيد(، حسني اميدياين

جتربة مؤسسـية رائـدة يف      ": تربيز"جممع الربع الرشيدي يف مدينة      
جملة ربع سنوية حمكمة تعـىن      : أوقاف_  .اميدياينحسني  / الوقف

_ ) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو*_ .د _  .٧٧-٥٠ص
]٥٩٠[ )سيد(حسني ، اميدياين

/ جتربة مؤسسية رائدة يف الوقف    : جممع الربع الرشيدي يف تربيز    
 . ورقة٢٩_  .اميدياينحسني 

_ . ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة            يف
_ .ض  _ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلريية   : هرانط
 .١كو*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@æaŠíg–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٥٩١[ .تقيعيان، ربي

_ . كل أوقاف در إيران      ةدارإسازمان  =  األوقاف يف إيران     مديرية
 كليـة العلـوم     ، طهران ة جامع –) دكتوراه(رسالة  _  .١٩٦١
 .١ران*_ .ر _ .باللغة الفارسية _  .اإلدارية

]٥٩٢[ .شامهريي، ناهيد
 أوقاف   سازمان بررسي = اإليرانيةاألوقاف   مديريةحتقيق حول   

 ،الوطنية إيران    جامعة -) دكتوراه(رسالة  _  .١٩٧١_ .إيران  
_ .ر  _ .باللغـة الفارسـية     _  .اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم    

 .١ران*

  أردكان–إيران  –إدارة الوقف  
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@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@æaŠíg–paë†ã@@
ندوة التجربة الوقفيـة يف اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة           

]٥٩٣[ )طهران: ١٩٩٩(

 :هرانط_  .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية      
_  .ج١١_ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة    

 .١كو*_ .ك 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–åíŠzjÛa@@
 .وزارة العدل واألوقاف. البحرين  انظر أيضًا
]٥٩٤[ .دعيج آل خليفة

ــاء وتطــوير نظــام الوقــف ــة /إحي _ . دعــيج آل خليف
 .٢٣١–٢٢٧ص
  األوقافوزارة: الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ . ض   _ .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

@ÑÓìÛa@ñ‰a…gM@@åíŠzjÛa@MòîÈßbu@Ýöb‰@@
]٥٩٥[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

رسـالة  _ .رسـوم ختطيطيـة     :  ورقة ٢٣٦ ى،-أ_  .٢٠٠٢
معهد اآلداب الشـرقية،     ، جامعة القديس يوسف   -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@ô‰b¢–@ƒí‰bm@–Ö@QW@
]٥٩٦[ .روبرت دنكن، ماكزين

 /الوقف يف بلخ وخبارى يف النصف الثاين للقرن احلادي عشـر          
 Waqf =االقتصادية اجلوانب السياسية واالجتماعية و: السابع عشر

in Balkh and Bukhara in the second half of the 
11th/17th century: political, social, and economic 

aspects ._ ٥٦-٣٩ص_ ) .١٩٨٩صيف  (٢، ع ١٢ مج.  _
 .١؛ كو٢سع*_ . د_ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bîãbİíŠi@–Ší‰bÔm@@
]٥٩٧[ .مفوضية األوقاف. بريطانيا 

عداد مفوضـي   إ /١٩٩٣التقرير السنوي ملفوضي األوقاف لعام      
_ .ك  _ .ص  ٦٠_  .١٩٩٣املفوضية،  ]: لندن[_ .األوقاف  

 .١كو*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@ƒÜi–@ƒí‰bm@–Ö@QW@
]٥٩٨[ .روبرت دنكن، ماكزين

 السابع /الوقف يف بلخ وخبارى يف النصف الثاين للقرن احلادي عشر   
 Waqf in=ية واالقتصـادية  اجلوانب السياسية واالجتماع: عشر

Balkh and Bukhara in the second half of the 11th/17th 
century: political, social, and economic aspects ._ 

باللغــة _  .٥٦-٣٩ص_ ) .١٩٨٩صــيف  (٢، ع١٢مــج
 .١؛ كو٢سع*_ . د_ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@ƒÜi–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٥٩٩[ .ماكزين، روبرت دنكن

= دراسة ألوقاف ضريح علي بـن أيب طالـب         : الوقف يف بلخ  
Waqf At Balkh: A study of the endowments at 

Shrine of Ali ibn Abi Talib/  روبرت دنكن مـاكزين . _
 جامعة  - )دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٤٠٣،  ٢٣_  .١٩٧٣
باللغـة  _  .١٩٧٣ كلية دراسات الشـرق األدىن،       ،برنستون

 .١كو*_ . ر _.اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@æbÔÜjÛa@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@†îà§a@†jÇ@
]٦٠٠[ .أوزترك، نظيف

احملافظة على األوقاف يف دول البلقان اليت خرجت من الدولـة           
العثمانية، والتدابري اليت اختذت من أجلها يف عهـد السـلطان           

_ . نظيـف أوزتـرك      /م١٩٠٩-١٨٧٧ احلميد الثـاين،   عبد
 .لتركيةباللغة ا_  .٢٨٦-٢٧٣ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ ، األسبوع العاشر للوقفيف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M . _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ƒí‰bm@@
]٦٠١[ .كوبرولو، فؤاد

 Vakif =تكامل املاهية التارخيية واحلقوقية ملؤسسـة الوقـف   
Müessesesinin Hukuki mahiyeti ve tarihi Tekamülü/ 

_ ) .١٩٤٢ (٢مج_  .Vakiflar Dergisi_ .فؤاد كوبرولو 
 .١٠٤، ٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٣٥-١ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–bî×Šm@@
ف  انظر أيضًا  ا   –إدارة الوق ة، ترآي ة العثماني .  الدول

اف،   ة لألوق ة العام ا المديري وزارة . ترآي
 .نظارة األوقاف. مانية الدولة العث األوقاف،

]٦٠٢[ . إبراهيم،أتش
ــة   ــدماتنا الوقفي ــاف وخ  Vakiflar ve Vakif= األوق

Hizmetlerimiz /   ام، كرمي أردوغان    رإبراهيم أتش، سعدي باي. _
 :ص٢١٤_ ] .١٩٧٨[هـ  ١٣٩٨املديرية العامة لألوقاف،    : نقرةأ

، ٧٣،  ٦٧تـر *_ .ك  _ .باللغة التركية   _ . )بعضها ملون  (ايض
١٠٤، ١٠٣. 

]٦٠٣[ .أرمغان، ثروت
 .٣٤٤-٣٣٧ص _.ثروت أرمغان / حملة عن حالة األوقاف يف تركيا

 _ .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
 _.ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٦٠٤[ .أرمغان، ثروت

 .٣٤٤-٣٣٧ص _.مغان ثروت أر/ حملة عن حالة األوقاف يف تركيا
 _ .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

 تركيا-الوقف إدارة 



متن الكشاف>٢١٠
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]٦٠٥[ .أغوزر، ناجي
 Vakiflar Genel= أعمال وخدمات املديرية العامة لألوقـاف  

Müdürlüğu’nün Çalişma Hizmetleri/  ناجي أغـوزر . _
-٢٢ص_ ) .١٩٧٠(_  .Vakiflar Bülteni =نشرة األوقاف 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٤٥
]٦٠٦[ .أكسو، أورهان

 Yeni Vakiflarin =نظرة حول املشاكل اجلديدة لألوقاف وحلوهلا 
Sorunlari ve Bunlarin Düzeltilmesine İlişkin Görüşler/ 

 ٢ع_ . Vakif ve Kültür Dergisi _.أورهــان أكســو 
 _.د  _ .باللغة التركيـة    _ . ٩-٧ص_ ) .١٩٩١أغسطس  (
 .١٠٤تر*

]٦٠٧[ .أوزاك، علي
_ .علـي أوزاك    / إدارة األوقاف يف اجملتمع املعاصر يف تركيـا       

 .٣٧٠-٣٣٦ص
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ملتحدة،   اململكة ا  –اليت عقدت يف لندن     
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]٦٠٨[ .أوزترك، نظيف

-٤٣ص_ . نظيف أوزترك    /أفكار حول تشكيالت وإدارة األوقاف    
 .باللغة التركية_  .٦٢
 يريةاملد: أنقرة_  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقفيف

 ،األسبوع الثالث لألوقاف  أعمال  _ . ١٩٨٥العامة لألوقاف،   
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣

]٦٠٩[ .أوزمان، إحسان
 Vakiflarla İlgili Yargitay= القرارات املتعلقة باألوقـاف  

Kararlari/    باللغة _ . ١٤٩٤-١٤٦١ص_ . إحسان أوزمان
 .التركية

 Eski ve =لقدمية واجلديدة نقولة يف حقوقنا ااملاملوضوعات غري يف 
yeni Hukukumuzde Gayrimenkul Mevzuati.  _]م .د :

 .٦٧تر*_ .ض _ . )لمطبعة فريا: أنقرة (١٩٨٦، ]ن. د
]٦١٠[ العامةديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar= األوقاف 

 _.باللغة التركية   _ . ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤ ألوقاف،ل
 .٣تر* _.ك 

]٦١١[ .بركي األقسكي، علي مهت
 علي /Vakiflar. (Ikinci Kitab)) = الكتاب الثاين (.األوقاف

] ١٩٥٠[هـ  ١٣٧٠،  ]ن. د: م .د[_  .١ط_ .مهت بركي   
 _.ك  _ .باللغة التركية   _ . ص٢٠٨_ ) .مطبعة النور : أنقرة(
 .٦٧تر*

]٦١٢[ .بركي، شاكر
 Devletin Vakiflari =تبادل اخلدمات بني الدولة واألوقاف 

ve Vakiflarin Devlet Hizmetleri/ شــاكر بركــي . _
Vakiflar Dergisi.  _٥٢-٤٥ص_ ) .١٩٦٨ (٧مــج . _

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٦١٣[ .املديرية العامة لألوقاف. تركيا 
 Vakiflar Genel =فعاليات ونشاطات املديرية العامة لألوقاف 

Müdürlüğü Faaliyetleri.  _Vakif ve Kültür Dergisi . _
 _.د  _ .باللغـة التركيـة     _ . ٦٤-٥٩ص_  .)١٩٩٨ (١مج
 .١٠٤تر*

]٦١٤[ .املديرية العامة لألوقاف. تركيا 
رية العامة ياملد: أنقرة_  .Mevzuat Kitabi=  القوانني كتاب

_ ) .ص١٧٣٤(مـج  ٢_ ] .١٩٩٣[هــ  ١٤١٣لألوقاف،  
 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 

]٦١٥[ .املديرية العامة لألوقاف. تركيا 
  منحت للمديرية العامة لألوقاف من أجل منابع املياه وغابات         امليزانية اليت 
 Vakif Menba Sularile Orman Zeytinliklerin =الزيتـون  

İşletilmesi için Vakiflar Umum Müdürlüğüne verilen 
Sermaye Hakkinda Nizamname.  _دائرة النشريات : أنقرة

_ . ص٨_ ] .١٩٣٧[هــ   ١٣٥٦واملدونات لوكالة الدولة،    
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٦١٦[ .عبد اجلليل التميمي

عبـد اجلليـل    / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان املغرب العريب      
التعقيـب  _  .٥٢٢-٤٩٣ ص _.  التميمي؛ تعقيب عمر الـتري    

 .٥٢٢-٥١١ص: واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

ة اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        الندوة الفكري 
مركـز  :  بـريوت  _ .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويـت      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣دراسات الوحدة العربية، 
]٦١٧[ .غودان، غالب يغيت

 Vakiflar Genel= خــدمات املديريــة العامــة لألوقــاف 
Müdürlüğü Hizretleri/ ملديرية ا: أنقرة_ . غالب يغيت غودان

_ ] .١٩٨٣[هــ   ١٤٠٣دار نشر دومناز،    : العامة لألوقاف 
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ايض: ص١٦

]٦١٨[ .غورزومار، فكري
 Vakif =وقف األموال غري املنقولة وتصرفات عرف البلـدة  

Gayrimenkuller Ile Orfubelde Tasarruflar/ ــري  فك
 هـ١٣٦٨و واملساحة،   املديرية العامة للطاب  : أنقرة_ .غورزومار  

 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٦٣_ ] .١٩٤٩[
]٦١٩[ .مساعيل حقيإغوريل، 

 /Vakiflar Genel Müdürlüğü= املديرية العامة لألوقـاف  
 .باللغة التركية_ . ٣٥٦-٣٤٩ص_ .مساعيل حقي غوريل إ

 جامعة أنقرة، كلية العلـوم : أنقرة_  .İl İdaresi= إدارة املدن يف 
 .٦٧تر*_ .ض _ . ١٩٥٢اسية، السي

]٦٢٠[ .فؤاد بن سيد عبد الرمحن الرفاعي
 _.فؤاد بن سيد عبد الـرمحن الرفـاعي         / إلغاء وزارة األوقاف  

 .٨٧ص
_ .ض  _  .١٩٨٥،  ]املؤلـف : الكويت[_ . حقيقة اليهود    يف
 .١كو*

  تركيا–إدارة الوقف  



٢١١  متن الكشاف
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]٦٢١[ .قاال، أمحد
_ . أمحد قاال /İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولتاريخ وقف 
هــ  ١٤١٨مركـز األحبـاث،      . إستانبول بلدية   :إستانبول

، ٣تـر * _.ك  _ .باللغة التركيـة    _ . ص٤١٦_ ] .١٩٩٨[
٦٧، ١٤. 

]٦٢٢[ .قوران، أرمجت
_ .أرمجت قوران   / ماهية مؤسسة األوقاف ومكانتها يف حاضرنا     

 .باللغة التركية_  .١٦-٩ص
املديرية : أنقرة_  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقفيف

 ،األسبوع الثالث لألوقاف  أعمال  _ . ١٩٨٥ لألوقاف،   العامة
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣

]٦٢٣[ .كونري، حسن
 Azinlik Vakiflarinin =تـدقيقات يف أوقـاف األقليـة    

İncelenmesi/   حسـن كـونري . _Vakiflar Dergisi.  _
 _.د  _ .باللغة التركية   _ . ١٠٨-٧٩ص_ ) .١٩٧٣ (١٠مج
 .٦٧تر*

]٦٢٤[ .مرت، محدي
 Bilgi Çagi= ملعلومات املعاصرة ومؤسسة األوقاف التارخيية ا

ve Tarihi Evkaf müessesesi/ محدي مرت ._Vakif ve 
Kültür Dergisi.  _باللغة _ . ٢٥-٢٤ص_ ) .١٩٩٨ (٣ع

 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
]٦٢٥[ .يوروك أوغلو، عمر

 عمـر   /األسس التارخيية والفلسفية واحلقوقية ملؤسسة الوقـف      
 . باللغة التركية_  .١١٩-١١٥ص_ .أوغلو يوروك 

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ ،األسبوع الثاين لألوقافيف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–@ƒí‰bm@–Ö@QW@
]٦٢٦[ .مانتران، روبرت

ليج ق روبرت مانتران؛ ترمجة حممد علي       /Vakiflar= األوقاف  
 .باللغة التركية_ . ١٦٤-١٥٩ص_ .ي، أنور أوزجان اب

 =  يف النصف الثاين من القرن السابع عشر امليالدي        إستانبوليف  
17. Yüz Yilin İkinci Yarisinda İstanbul.  _مؤسسة: أنقرة 

، ٤٩تـر * _.ض  _ .] ١٩٩٠[هــ   ١٤١٠ ،التاريخ التركي 
٥٢. 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@bîÛbİãc@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٦٢٧[ .موغول، حسن

= مؤسسة الوقف يف أنطاليا يف النصف األول من القرن التاسع عشر            
XIX Asrin İlk Yarisinda Atalya’da Vakif Müssesesi/ 

 ٨٣ع_  .Türk Dünyasi Araştirmalari _.حسن موغول 
 _.د  _ .تركية  باللغة ال _ . ١٩٩-١٨٩ص_ ) .١٩٩٣إبريل  (
 .٣تر*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]٦٢٨[ .أوزترك، نظيف

 Türk Yenileşme=مؤسسة الوقف يف مفهوم التاريخ التركي احلديث 
Tarihi Çerçevesinde Vakif Müessesesi/ نظيف أوزترك . _

، ٦١٦_ ] .١٩٩٥[هــ   ١٤١٥وقف الديانة التركي،    : أنقرة
_ .باللغة التركية   _ . تمل على قائمة مصطلحا   تيش _.ص  ١٥٠

 .٦٦، ٣تر* _.ك 
]٦٢٩[ .سريك، إيفر

_ . إيفر سريك    /أمهية مؤسسة الوقف وتطورها يف التاريخ التركي      
 .باللغة التركية_  .١٠١-١٠٠ص
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األول لألوقاف، األسبوع يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]٦٣٠[ .كوبرولو، فؤاد

 = أحباث التاريخ اإلسالمي واحلقوق التركية ومؤسسة الوقـف       
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştirmalari ve Vakif 

Müessesesi/ دار نشر أوتوكان،   : إستانبول_ .كوبرولو   فؤاد. م
 _.ك  _ .باللغة التركيـة    _ . ص٤٢٠_ ] .١٩٨٣[هـ  ١٤٠٣

 .١٠٤، ١٠٣، ٨٤، ٧٥، ٦٧-٦٥، ٥٤تر*
]٦٣١[ .كونري، حسن

 Vakiflar_ . حسن كونري /Vakif İşletmleri =إدارة الوقف 
Dergisi.  _ــج ــة _ . ٤٧-٢٥ص_ ) .١٩٧٥ (١١م باللغ
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٣٢[ .كوبرولو، بالنت

ديثة، واخلصوصيات الـيت    ماهية الوقف يف حقوقنا القدمية واحل     
 Yeni ve Eski=جـارتني  إلتتعلـق بأوقـاف املقاطعـة وا   

Hukukumuzda Vakfin Mahiyeti ve kendilerinde 
Tedavil Kaabiliyeti Bulunan Mukataali ve İcareynli 

Vakfilarin Arzettiği Hususiyetler/  بالنت كوبرولـو . _
 ،إستانبولة   جامع –) دكتوراه(أطروحة  _ .ص  ٢١١_  .١٩٥٢

 .١٠٤تر* _.ر _ .باللغة التركية _ . كلية احلقوق
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–òÔuýÛa@Š–Ç@@

]٦٣٣[ .كوك بيلفني، حممد تايب
  =ه ووقف الريند  ةإقليم قرمان يف القرن اخلامس عشر ومؤسس      

Asirda Karaman Eyaleti ve Larinde Vakif ve 
Müessesesi/ حممد تايب كوك بيلفني ._ Vakiflar Dergisi.  _

 _ .د_ .باللغة التركيـة    _ . ٣٨-٢٩ص_ ) .١٩٦٨ (٧مج
 .٥٣، ١١تر*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–Ö@RP@
]٦٣٤[ .بركول، فرموز

 Cumhuriyetin 50.yilinda= أوقاف اجلمهورية يف اخلمسينات 
Vakiflar/    املديرية العامة لألوقاف  : إستانبول_ . فرموز بركول :
باللغة _ . ايض: ص٢٨٠_ ] .١٩٧٤[هـ  ١٣٩٤،  اأبدار نشر   
 .١١تر* _.ك _ .التركية 

٢٠ ق- تاريخ  –  تركيا–إدارة الوقف 



متن الكشاف>٢١٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٣٥[ .كنت، مصطفى
ثقافته :  عاماً على تأسيس اجلمهورية    ٧٥الوقف التركي ومرور    

 Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Türk Vakif= وإدارتـه  
Kültürü ve Yönetimi/ مصطفى كنت ._Vakif ve Kültür 

Dergisi . _باللغة التركية   _ . ٥-٢ص_ ) .١٩٩٨ (٣ع. _
 .١٠٤تر* _.د 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@òîiŠÌÛa@bîÓaŠm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٣٦[ .أران، خالد

 Bati Trakya= إدارة األوقاف وجمتمع تراقيا الغربية يف تركيا 
Türk Cemaat ve Vakif İdareleri/   خالـد أران؛ إشـراف 

 –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٧٥_  .١٩٨٩_ .جودت كوجوك   
باللغـة  _ . إسـتانبول  معهد العلوم االجتماعية،     ،جامعة مرمرة 

 .٩٨تر* _.ر _ .التركية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–Ší‰bÔm@@
]٦٣٧[ .املديرية العامة لألوقاف. تركيا 

تقرير السنوات العشر األوىل للمديرية العامة لألوقـاف يف عهـد        
 Evkaf Umum Müdürlüğünün Cumhuriyetin=اجلمهورية 

İlk On Senesindeki İşleri Hakkinda Rapordar.  _أنقرة :
: ص٣٢_ ] .١٩٣٣[هــ   ١٣٥٢املديرية العامة لألوقـاف،     

 .١٠٤، ٢٨، ١٤تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ايض

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@pbÓìm@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٣٨[ .أوستاك، فاطمة

 أوقاف قضاء مركز توقات بتـاريخ       قيود األوقاف يف دفتر حترير    
ـــ٩٨٤  Tokat Merkez Kazasi Vakif=م ١٥٧٦، ه

kayitlari: 984H. (1576M) Tarihli Defter-i Efkaf-1/ 
_ .ص  ٢٠٦_  .١٩٨٥_ . ينانج   رفعتفاطمة أوستاك؛ إشراف    

 معهد العلوم االجتماعيـة،     ، جامعة غازي  –) ماجستري(أطروحة  
 .٩٠تر* _.ر _ .باللغة التركية _ . أنقرة

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@ÂìiŠ@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٦٣٩[ .تسالق، فخر الدين

 =أوقاف خربوط يف النصف األول من القرن التاسـع عشـر            
XIX. Yüzyilin İlk Yarisinda harput Vakiflari/ فخر الدين 

-٦٩ ص_) .١٩٩١ (٢٢مج_  .Vakiflar Dergisi_ .تسالق 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٧٥

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@MòîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٤٠[ .أوزاصالن، أوزلنان

 Türk Vakiflarinda= التحليل االقتصادي لألوقاف التركية 
Muhasebe Organizasyonu /  أوزلنان أوزاصالن؛ إشـراف

 –) دكتوراه(أطروحة  _ .ص  ٥٩_  .١٩٨٧_ .أميت أتامان   
 .١٠٤تر* _.ر _ .باللغة التركية _ .جامعة مرمرة 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@aîÜî@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٤١[ .جبجي، أمحد

 Yüzyilda .16=أوقاف قضاء سيليسترا يف القرن السادس عشر 
Silistre Sancaği Vakiflar/جي؛ إشراف كاظم يشار ب أمحد ج

 –) ماجستري(أطروحة  _ . ص١٤٩_  .١٩٩٤_ .كوبرامان  
 _.باللغة التركية   _ . جتماعية، أنقرة  معهد العلوم اال   ،جامعة غازي 

 .٩٧تر* _.ر 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bî×Šm@–@ðbnç@Mpaë†ã@@
]٦٤٢[ )، تركياهتاي: ١٩٨٤(أسبوع الوقف 

 = ١٩٨٤ ديسـمرب  ٩-٣ ،أسبوع الوقف يف مدينـة هتـاي      
Hatay’da Vakif Haftasi, 3-9 Aralik 1984] /علـي  ] حترير

هتـاي،  مديريـة أوقـاف     : إنطاكيـة _ .توتج، حممد تكني    
 _.ك  _ .باللغة التركيـة    _ . ايض   :ص٢،  ٢٣_ .] ؟١٩٨٤[
 .١١تر*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ŠöaŒ¦a@@
 .مديرية األوقاف. وزارة الشؤون الدينية . الجزائر  انظر أيضًا 

]٦٤٣[ مديرية األوقاف بوزارة الشؤون/ األمالك الوقفية يف اجلزائر
 .٣٨-٣١ص_ .الدينية باجلزائر 

 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  املعاصر  نظام الوقف يف التطبيق    يف
املعهد اإلسالمي للبحوث   :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقـاف،     : والتدريب؛ الكويت 

 .١كو*_ .ض 
]٦٤٤[ ]قوانني الوقف[اجلزائر 

؛ منشـور    يتعلق باألوقـاف   ٩١/١٠قانون بأحكام الوقف رقم   
وزارة الشـؤون   : اجلزائـر _ . وزاري مشترك؛ مشروع قانون   

 يف تعدادات خمتلفة    ]١٩[_  .١٩٩٨مديرية األوقاف،   . الدينية
 .١كو* _ .ح_  .لألوراق

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ŠöaŒ¦a@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٤٥[ .كمال منصوري

استثمار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة        
ي؛ حتـت    منصـور  إعداد كمال / لوضعية األوقاف يف اجلزائر   
 ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     

 معهد العلـوم    ، جامعة اجلزائر  –) ماجستري(أطروحة  _  .ورقة
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١االقتصادية، 
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bîe@lìäu@–ƒí‰bm@@

]٦٤٦[ )سيد(خالد رشيد 
 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا

Legislation in South Asia: a comparative study / خالد
جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل       : أوقاف_ .رشيد  

 باللغة  _ .٣٦-٥ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب  (تجرييب  الع  _ .اخلريي  
 .١كو*_ .د _ .اإلجنليزية 

  رسائل جامعية– تراقيا الغربية – تركيا –إدارة الوقف  



٢١٣  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٤٧[ )سيد(خالد رشيد 
 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا

legislation in South Asia: A comparative study/ سيد 
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-

10 may, 1999.  _معهـد الدراسـات املوضـوعية،    : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bîe@lìäu@–paë†ã@@
]٦٤٨[ )نيودهلي: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا 

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ،ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا     
Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8–

10 may, 1999.  _معهد الدراسـات املوضـوعية،   : نيودهلي
ـ _  .)تعدادات خمتلفة (مج  ١ _] .؟١٩٩٩[  العربيـة   اتباللغ

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ك  _.ردية وجنليزية واألواإل
]٦٤٩[   يفة، املنعقد جنوب آسيايف ندوة حول جتارب األوقاف

 Seminar on Awqaf = ١٩٩٩ مايو عام ١٠-٨من  نيودهلي
Experience in South Asia, New Delhi, 8-10 may, 

1999 ._ Muslim India Educational and Cultural 
Trust . _باللغـة  _  .٣٢٨ص_ ) .١٩٩٩ (١٩، ع ١٧مج

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ïmìjîu@@

]٦٥٠[ .ديرمسترموجي 
_ .رئيس احملكمة الشرعية مبدينة جيبويت : ديرمسترورقة األخ موجي 

 .٤٢٤–٤٢١ص
_  .٢ط_ ...وقـاف    وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األ      يف
 _.  ض _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٦٥١[ .ديرمسترموجي 

_ .رئيس احملكمة الشرعية مبدينة جيبويت : ديرمسترورقة األخ موجي 
 .٤٢٤–٤٢١ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _. ض   _ .١٩٨٩وث والتـدريب،    املعهد اإلسالمي للبح  : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–Ò‰bÈ½a@Šöaë…@@
]٦٥٢[  ترمجة هيئة من كلية اآلداب جبامعة/Vakif =الوقف 

 .باللغة التركية_ . ١٧٢-١٥٣ص: ١٣مج_  .إستانبول
ببليوجرافية، تاريخ، جغرافية، أنثوغرافية،    : يف املوسوعة اإلسالمية  

 İslam Ansiklopedisi İslam alemi =لعامل اإلسالمي تراجم ا
Tarih Coğrafya ernoğrafya ve Biyografya Luğuti . _

 املوسوعة_ ] .١٩٩٣[هـ  ١٤١٣وزارة التعليم الوطين،    : إستانبول
ترمجة للموسوعة اإلسالمية اليت نشرا مؤسسة بريل ولنـدا،         

 .٦٧، ٦٠، ٥٢، ٤٩تر*_ .ض _ . ١٩٠٨

ÓìÛa@ñ‰a…g@Ñ–òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@@
]٦٥٣[ .فؤاد عبد اهللا العمر

 _.فؤاد العمر   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات _ .٦٢٢-٥٨٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .ية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         العرب
_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت

 .١كو*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@
ف  انظر أيضًا  ا  –إدارة الوق ا، ترآي ة  .  ترآي ة العام المديري

اف،  ا لألوق اف،. ترآي ة  وزارة األوق الدول
 .نظارة األوقاف. العثمانية 

]٦٥٤[ . حممود كمال،بن األمنيا
أوقـاف  = نظارة أوقاف اهلمايون وتراجم نظارها      تاريخ تكوين   

/ مهايون نظارتنك تارخيجه تشكيالته ونظارك تـراجم احـوايل        
، ]ن. د: م. د[_ .حممود كمال بن األمني، حسني حسام الدين        

_ ) .مطبعة األوقاف اإلسالمية  : إستانبول] (١٩٣٦[هـ  ١٣٥٥
، ٣٠،  ٢٢،  ١١،  ٥تـر * _.ك  _ .ة العثمانية   باللغ_ .ص  ٢٥١
١١٤، ١٠٦، ١٠٢، ٧٦، ٦٧. 

]٦٥٥[ . حممود كمال،بن األمنيا
-Evkaf= تاريخ تكوين نظارة أوقاف اهلمايون وتراجم نظارها        

1 Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve 
Nazirlarinin Hal Tercümeleri /بن األمـني  حممود كمال ،

 Vakiflar _. نظيـف أوزتـرك   حسني حسام الدين؛ ترمجة
Dergisi.  _ــج ــج_  .٩٩-٨٩ص_ ) .١٩٨٣ (١٥م  ١٦م

 _ .٧٨-٦١ص_ ) .١٩٨٣ (١٧مج_  .٤٢-٣١ص_ ) .١٩٨٢(
ــج ــج_  .٥٩-٤٣ص_ ) .١٩٨٤ (١٨م _ ) .١٩٨٥ (١٩م
باللغـة  _ . املقال مترجم من اللغة العثمانيـة     _  .٨٩-٦١ص

 .٣تر* _.د _ .التركية 
]٦٥٦[ .أمحد عاصم، حممود جالل الدين

أوامر ومقررات شرعية تتعلق بالوقفيات واحلجج الشرعية ودفتر        
أوقاف دفترلري وحجت   = األوقاف وديوان األراضي األمريية     

حممـود  / شرعية وديوان أراضي امرييه وقفية لري ايله ايلكيلي       
_  .١١٨-١١٥،  ٦١-٢٤ص_ .جالل الدين أمحد عاصـم      

 .باللغة العثمانية
أوامر ومقررات شـرعية    = لشرعية   واملقررات ا  األوامر جمموعة   يف

_ . ]١٩١٢[هـ  ١٣٣٠دار سعادت،   : إستانبول_ .جمموعه سي   
 .٣تر* _.ض 

]٦٥٧[ .أمحدأك كوندوز، 
/ مؤسسة الوقف يف احلقوق اإلسالمية وتطبيقاا عند العثمـانيني        

_  .١٩٨٨مؤسسة التاريخ التركي،    : أنقرة_ .أمحد أك كوندوز    
 .١كو* _.ك _ .ص ٢٥

 الدولة العثمانية–إدارة الوقف 
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]٦٥٨[ .دأك كوندوز، أمح
 =ويف حقوق اإلسـالم     التطبيقات العثمانية     يف يةؤسسة الوقف امل

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi/     مؤسسة التـاريخ   : أنقرة_ . أمحد أك كوندوز

أطروحــة _ .ص ٤٨٠_ ] .١٩٨٨[هـــ ١٤٠٨التركــي، 
  معهد العلوم االجتماعية، قونيا،    ،جامعة سلجوق  –) دكتوراه(

 .١٠٣، ٦٦تر* _.ر _ .باللغة التركية _ . ١٩٨٧
]٦٥٩[ .أك يلدز، علي

 علي أك /Vakif Himayon Nazareti= نظارة وقف اهلمايون 
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٤٤ص_ .يلدز 

 =التشكيالت املركزيـة العثمانيـة يف عهـد التنظيمـات           يف  
Tanzimat Dönemi osmanli merkez Teşkilatinda 

Reform.  _١٩٩٣[هـ  ١٤١٣ان،  أردار نشر   : نبولاست. [ _
_ .ض  _ . ١٨٥٦-١٨٣٦: عهد التنظيمات يشمل الفترة مـن     

 .١٠٤، ٥٧، ٥٢تر*
]٦٦٠[ .أوزترك، نظيف

اإلدارة العثمانية وأثر حركات التغريب عليها يف القرن التاسـع          
 XIX. Asir Osmanli Yönetiminde Yaşanan= عشر امليالدي 

Batiliaştirma Hareketlerinin Vakiflar Üzerindeki 
Etkileri/  نظيف أوزترك._İslami Araştirmalar Dergisi.  _

_ .التركية   باللغة_ . ٣٣-١٣ص_ ) .١٩٩٥ (١ع ،٨مج
 .١٠٤، ٦٧تر* _.د 

]٦٦١[ .أوزترك، نظيف
األوقاف اليت فتحت الطريق أمام إصالحات األوقاف يف عصـر          

 Batilaşma döneminde vakiflarin çözülmesine =التغريب 
yol açan uygulamalar/نظيــف أوزتــرك .  _Vakiflar 

Dergisi . _باللغـة  _ . ٣٠٩-٢٩٧ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣مج
 .٣تر* _.د _ .التركية 

]٦٦٢[_ .أوقاف ومجاعت اسالمية= األوقاف واجلماعة اإلسالمية 
_ ]) .١٩١١[هـ  ١٣٢٩ (١٦٨، ع ٣مج_ . الصراط املستقيم  
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر* _ .د _.باللغة العثمانية _  .١٩٢-١٩١ص

]٦٦٣[ .جريبر، حاييم
 .باللغة اإلجنليزية_  .٤٥-٢٩ص_ ] .Waqf= الوقف [
 The Waqf=  مؤسسة الوقف يف بداية احلكـم العثمـاين   يف

institution in early Ottoman edirne.  _]ن. د: م. د[ ،
 .٢سع*_ . ض_ ) . مطبعة جامعة حيفا:حيفا (١٩٨٤

]٦٦٤[ .حالج أوغلو، يوسف
 _. يوسـف حـالج أوغلـو        /لوقف لدى العثمانيني  مؤسسة ا 

 .باللغة التركية_  .١٠٠-٩٨ص
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األول لألوقاف، األسبوع يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]٦٦٥[ ]ني الوقفنقوا[الدولة العثمانية 
 .باللغة العثمانية_  .٥٢-٣٤ص_  .]الوقف[
أمـوال غـري منقولـه      =  الئحة قوانني األموال غري املنقولة       يف

 ]١٩١٠[هـ  ١٣٢٨،  ]ن. د: م. د[_ .قانوننامه سي الئحه سي     
 .٣تر* _.ض _ . ص٥٢_ ) .املطبعة العثمانية: إستانبول(

]٦٦٦[ .نظارة األوقاف. الدولة العثمانية 
 =جمموعات إدارية   : ملوقعاتتعليمات نظارة أوقاف اهلمايون عن ا     

أوقاف مهايون نظارتنك امضا ايله الكيلي      : إداري جمموعه لري  
ــري  ] ١٩٠٧[هـــ ١٣٢٥، ]ن. د: م. د[_ .تعليمــات ل

باللغـة  _ . ص٢٤،  ١٨٤_ ) .مطبعـة سـالنيك   : إستانبول(
 .١٠٢تر* _.ك _ .العثمانية 

]٦٦٧[ .نظارة األوقاف. الدولة العثمانية 
 أوقاف= هـ  ١٣٢٨وقاف اهلمايون لعام    جمموعة عمومية لنظارة أ   

 _. سنه سي حمررات عمومية جمموعة سي        ١٣٢٨مهايون نظارتينني   
 مطبعة األوقاف : إستانبول] (١٩١٨[هـ  ١٣٣٦،  ]ن. د: م. د[

 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .ص ١٠٥_ ) .اإلسالمية
]٦٦٨[ .نظارة األوقاف. الدولة العثمانية 

= اإلدارة املركزية لنظارة األوقـاف      نظام الوظائف وتشكيالت    
أوقاف نظارتنني أداري ومركز تشكياليت ايدن وظيفـه لـري          

] ١٩١١[هـ  ١٣٣٠،  ]ن. د: م. د[_ .حقنده نظامنامه سي    
_ . باللغة العثمانية    _.ص  ٤٩_ ) .مطبعة هالل : إستانبول(
 .١٠٢تر* _ .ك

]٦٦٩[ .املعارفنظارة . الدولة العثمانية 
اوقاف منـدثره دائـر     = وقاف املندثرة   التعليمات اخلاصة باأل  

، ]ن. د: م. د[_ .إعداد نظارة املعـارف     / خمصوص تعليماتلر 
_ . ص]٣٧[_ ) .مطبعة عصر : إستانبول] (١٩١٤[هـ  ١٣٣٣

 .١٠٢، ٦٧تر* _.ك _ .باللغة العثمانية 
]٦٧٠[ .ملعارفانظارة . الدولة العثمانية 

ثره دائـر   اوقاف منـد  = التعليمات اخلاصة باألوقاف املندثرة     
، ]ن. د: م. د[_ .إعداد نظارة املعـارف     / خمصوص تعليماتلر 

_ . ص٣٧_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٩٠٧[هـ  ١٣٢٥
 .١٠٢تر* _.ك _ .باللغة العثمانية 
]٦٧١[ .زيا أولكن، حلمي

 Vakif Sistemi Türk =نظام الوقـف والتمـدن التركـي    
Şehirciliği/  حلمي زيا أولكـن . _Vakiflar Dergisi.  _

 _.د  _ .باللغة التركيـة    _ . ٣٧-١٣ص_ ) .١٩٧١ (٩مج
 .٦٧تر*

]٦٧٢[ .سلجوق، فوروزان
 Vakiflar =األوقاف من بدايتها حىت القرن الثـامن عشـر   

(Başlamğiçtan 18. Yüzyilina)/   فـوروزان سـلجوق . _
Vakiflar Dergisi.  _٢٩-٢١ص_ ) .١٩٦٥ (٦مــج . _

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٦٧٣[ .اهني، شاملالش

_ . شامل الشاهني/ األوقاف وتشكيالا اإلدارية يف الدولة العثمانية
 . ورقة٢٥
: الكويـت _ . ية التجارب الوقفية الدول    احللقة النقاشية حول   يف

 .١كو*_  .ض_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف، 

  الدولة العثمانية–إدارة الوقف  
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]٦٧٤[ .الشاهني، شامل
: إستانبول_ .شامل الشاهني   / الدفاتر املهمة يف األرشيف العثماين    

، ١٢_  .٢٠٠٠مركز مرمرة للدراسات واألحبـاث العلميـة،        
بآخره مناذج  _ ) .سلسلة سجالت ديوان اهلمايون   (_ .ص  ] ٢٦[

 .١كو*_ .ك _ .من الدفاتر املهمة 
]٦٧٥[ .الشاهني، شامل

مركـز  : إسـتانبول _ .شامل الشاهني   )/ ٣(مهمة دفتري رقم    
_ .ص  ]٤[،  ٩ _ .٢٠٠٠مرمرة للدراسات واألحباث العلمية،     

بآخره مناذج من الدفاتر    _ ) .سلسلة سجالت ديوان اهلمايون   (
 .١كو*_ .ك _ .املهمة 

]٦٧٦[ .صدقي، خاطرات إمساعيل
عثمانلي مملكه لري   = مطالعة إدارية يف أوقاف املمالك العثمانية       

: م. د[_ . خاطرات إمساعيل صـدقي      /وقفلرنده اداري باكيش  
_ ) . مطبعة سالنيك  :إستانبول] (١٩٠٦[هـ  ١٣٢٤،  ]ن. د

 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ . ص٢١
]٦٧٧[ .كوبرولو، فؤاد

 Vakif= تكامل املاهية التارخيية واحلقوقية ملؤسسـة الوقـف   
Müessesesinin Hukuki mahiyeti ve tarihi Tekamülü/ 

_ ) .١٩٤٢ (٢مج_  .Vakiflar Dergisi_ .فؤاد كوبرولو 
 .١٠٤، ٦٧تر* _. د _.باللغة التركية _ . ٣٥-١ص

]٦٧٨[ .كوبرولو، فؤاد
 Vakif= مؤسسة الوقف واألمهية التارخيية لوثـائق الوقـف   

Müessesesi ve Vakif Vasikalerinden Tarihi Ehemmiyeti/ 
هـ ١٣٧٥املديرية العامة لألوقاف،    : أنقرة_ .فؤاد كوبرولو   . م
الرسالة من جملـة األوقـاف      استمدت   _ .ص٦_ ] .١٩٥٦[

 Vakiflar Dergisi, 1. Den ayriلعـدد األول  االتركيـة،  
basim    ح_ .باللغـة التركيـة     _ . ، ومت طبعها كرسـالة. _ 

 .١٠٣، ٥٣تر*
]٦٧٩[ _. أوقاف مهايون نظاريت=  نظارة أوقاف اهلمايون

_  .٢٤٣٧ رقمخمطوط، ب _ . ورقة   ١_ ] .١٩١٣[هـ  ١٣٣٢
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٨٠[أوقاف مهايون= خ تشكيالهتا نظارة أوقاف اهلمايون وتاري
هــ  ١٣٥٥،  ]ن. د: م. د[_ . نظارتنك تارخيجه تشـكيالته   

باللغة _ .ص  ٢٥١_ ) .مطبعة دار اخلالفة  : إستانبول] (١٩١٦[
 .٧٦، ٤٩تر* _.ك _ .العثمانية 

]٦٨١[  :بغداد(١٩٩٣، ]ن. د: م. د[_ .نظام توجيه اجلهات 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٤_ ) .احلكومة مطبعة
]٦٨٢[  The waqf= قف يف أوائل العصر العثماين نظام الو

institution in early Ottoman Empire/    حتريـر جابريـل
 .باللغة اإلجنليزية_  .٤٥-٢٩ص_ .جيلرب . ج. وربرج، ج

= مقاالت يف ذاكرة جابريل بري      :  دراسات يف اجملتمع اإلسالمي    يف
Studies in Islamic society: contributions in memory of 

Gabriel Baer.  _]مطبعــة جامعــة  (١٩٨٤، ]ن. د: م. د
 .١٩؛ هن٢سع*_ . ض _) .حيفا

]٦٨٣[ .يدي يلدز، اء الدين
 Tanzimat Donemi Vakif =تطبيقات الوقف يف عصر التنظيمات 

Uygulamalari/    اء الدين يدي يلدز     ٥٧١ص_ .، نظيف أوزترك-
 .باللغة التركية_ . ٥٩٨
 :أنقرة_  .Yilinda Tanzimat ,150 = ١٥٠ التنظيمات سنة يف

 .٣تر*_  .ض_ . ١٩٩٢مطبعة مؤسسة التاريخ التركي، 
]٦٨٤[ .يدي يلدز، اء الدين

 دراسة اجتماعية : مؤسسة الوقف يف تركيا خالل القرن الثامن عشر       
 :Institution du vaqf au XVIIIe siecle en Turquie= تارخيية 

ètude socio-historique / اء الدين وزارة : أنقرة _.يدي يلدز
 .١كو*_ .ك _ .باللغة الفرنسية _ .ص ٣٨٢_  .١٩٩٠الثقافة، 
]٦٨٥[ .، حسناليوكس

 XVII. Yüzilda =توحيد األوقاف العثمانية يف القرن السابع عشر 
Osmanli Vakifarinin Sentezi/ل ا حسن يوكس. _Vakif ve 

Kültür Dergisi.  _باللغـة  _ . ١٩-١٦ص_ ) .١٩٩٨ (١ع
 .١٠٤تر* _.د _ .لتركية ا

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٨٦[ .أك كوندوز، أمحد

  =املؤسسة الوقفية يف التطبيقات العثمانية ويف حقوق اإلسـالم        
İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 

Müessesesi/         ـ  أمحد أك كوندوز؛ إشـراف خليـل _ .ن  ج
 ،جامعة سلجوق  –) دكتوراه(وحة  أطر_ . ص٤٨٩_  .١٩٨٧

، ٣تر* _.ر  _ .باللغة التركية   _ . معهد العلوم االجتماعية، قونيا   
 .١٤؛ سع١٠٤، ١٠٣، ٦٦، ٥٨

]٦٨٧[ .سرت، علي
 Osmanlilarda Vakif=  الوقف عند العثمـانيني  اتمؤسس

Müesseseler/       ١٩٨٢_ . علي سرت؛ إشراف ضياء كازجيي.  _
 كلية اإلهليات،   ،عة مرمرة  جام –) ماجستري(أطروحة  _ . ص٣٥

 .٦٧، ٣تر* _.ر _ .باللغة التركية _  .إستانبول

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٦٨٨[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

رسـالة  _ .م ختطيطيـة    رسـو :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢
 معهد اآلداب الشـرقية،     ، جامعة القديس يوسف   -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–bØãýíŠ@@
]٦٨٩[ .سليم مرصوف،

 Awqaf experience in Sri= جتربة األوقاف يف سـريالنكا  
Lanka/    جملة نصف سنوية حمكمة    : أوقاف_ . سليم مرصوف

ـ        يونيـو  (٦، ع ٣س_ . رييتعىن بشؤون الوقف والعمـل اخل
 .١كو*_ .د _  .٣٦-٥ص: القسم اإلجنليزي_ ) .٢٠٠٤

 سريالنكا–إدارة الوقف 
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]٦٩٠[ .سليم مرصوف،
 التجربة: الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقع لألوقاف     

 Socio-Economic Potential and Administration =السريالنكية 
of Waqfs: Sri Lankan Experience.  _ص ]٤[، ٢٣. _

 .اإلجنليزيةباللغة 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية، : نيودهلي 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–òí…ìÈÛa@@
مجلس األوقاف  . ودية  السع مكة،   –إدارة الوقف    أنظر أيضًا

وزارة الشؤون والمقدسات     .  السعودية األعلى،  
 .اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

]٦٩١[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ
تـأمالت  : الوقف اخلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر       

_ . بن زيد اخلـثالن      إبراهيم/ نقدية يف ماضي الوقف وحاضره    
ورقة عمل مقدمة   _ . ورقة   ١٥،  ١٤_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٤١٨

 من مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة الشئون اإلسالمية       
 جتربة اململكة العربية السعودية   "واألوقاف والدعوة واإلرشاد إىل ندوة      

 املنعقدة يف دولة الكويت برعاية األمانة العامـة         "يف جمال الوقف  
ىل من عـام    لألوقاف يف السابع والعشرين من شهر مجادى األو       

 .١كو* _ .ح_  .هـ١٤١٨
]٦٩٢[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ

تأمالت نقدية يف   : الوقف اخلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر       
_ .املستقلة  _ . بن زيد اخلثالن     إبراهيم بقلم   /ماضي الوقف وحاضره  

 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٧ ديسمرب ١٥االثنني  (١٨٨، ع٥س
]٦٩٣[ .أسعد محزة شرية

_ . شرية مدير األوقاف باملدينة املنـورة        ةخ أسعد محز  ورقة األ 
 .٣٢٧–٣٢١ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقـاف         يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٦٩٤[ .أسعد محزة شرية

ـ      ةورقة األخ أسعد محز    _ .ورة   شرية مدير األوقاف باملدينة املن
 .٣٢٧–٣٢١ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقـاف         يف
 _.  ض _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٦٩٥[ .عبد اهللا أمحد الزيد

/ الواقع املعاصر لألوقاف يف اململكة العربية السعودية وسبل تطويرها        
 . ورقة٥٤_ .عبد اهللا بن أمحد بن علي الزيد إعداد 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشـؤون اإلسـالمية     : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ .ض  _ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني[واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*

]٦٩٦[ .عبد اهللا سليمان املنيع
_ . سليمان املنيـع  بن   عبد اهللا    إعداد/ الوقف من منظور فقهي   

 .٤٣-٢٣ص
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _. ض _ .٢٠٠٠

]٦٩٧[ .عبد اللطيف بن حممد احلميد
د عبد اللطيف بن    إعدا/ تاريخ األوقاف يف اململكة وسبل تطويرها     

 . ورقة٦٠_ .حممد احلميد 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
]٦٩٨[ .فهد العويضي

زاري يف الثمانينـات    األوقاف كانت أحد ركائز التشكيل الـو      
فهد العويضـي،   / ]مصدر الكتروين [والدولة أولتها جل اهتمامها     

صفحة عنـوان   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[_ .سامي علي   
 املنشـور يف    ٩٩٨١املقال حتت باب حمليـات ضـمن العـدد          

أول صحيفة سعودية تصدر على     :  بصحيفة اجلزيرة  ٢٦/١/٢٠٠٠
: وصلة املقـال  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (شبكة االنترنت   

http://iplog4.suhuf.net.sa/2000jazhd/jan/26/ln.htm.  _
 .١كو*_ .ت 

]٦٩٩[ .يوسف بن إبراهيم احلميد
جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد         

 إعداد يوسف بن    /وخططها يف رعاية املكتبات الوقفية يف اململكة      
 .٩٤٣-٩٠٣ص_ .إبراهيم احلميد 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي
 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف   وزارة الشؤون اإلسالمية     :الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@òí…ìÈÛa@MÑîİÔÛa@@
]٧٠٠[ حممد باقر النمر

 _. حممد باقر النمر     /]مصدر الكتروين [إدارة الوقف واحلاجة للتطوير     
صفحة عنـوان املقـال ضـمن       : مصدر العنوان _ . ورقات   ]٧[

 بشؤون التراث والثقافة    تعىنجملة فصلية   :  مبجلة الواحة  ٩حمتويات ع 
وصلة _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (واألدب يف اخلليج العريب     

_ . ت_ . http://www.alwaha.com/issue9/is09sb09 :املقال
 .١كو*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–Ûa@æa…ì@
 .هيئة األوقاف اإلسالمية. السودان  انظر أيضًا 

]٧٠١[ .الطيب صاحل بانقا اخلليفة
_ . الطيب صاحل بانقا اخلليفة      /األوقاف السودانية يف دراسة ميدانية    

 . ورقة١١
 وزارة الثقافة : نواكشوط_ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

أحباث الندوة العلمية اإلسالمية    _ . ١٩٩٧والتوجيه اإلسالمي،   
 .١كو*_ .ض _ . التاسعة

  السعودية–إدارة الوقف  
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]٧٠٢[ .الطيب صاحل بانقا اخلليفة
_ .الطيب صـاحل بانقـا اخلليفـة        / جتربة الوقف يف السودان   

 .١١٤-١٠٧ص
مناذج خمتارة من جتارب الدول     :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
_  .٢٠٠٣ة العامة لألوقـاف،     األمان: والتدريب؛ الكويت 

 .١كو*_ .ض 
]٧٠٣[ .عبد امللك اجلعلي

: ورقة ممثل مجهورية السودان األخ الدكتور عبد امللك اجلعلـي         
 .٤٣٤-٤٢٥ص_ .األمني العام للشئون الدينية واألوقاف 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقـاف         يف
_ .  ض _ .١٩٩٤ريب،  املعهد اإلسالمي للبحوث والتـد    : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٧٠٤[ .عبد امللك اجلعلي

: ورقة ممثل مجهورية السودان األخ الدكتور عبد امللك اجلعلـي         
 .٤٣٤-٤٢٥ص_ .األمني العام للشئون الدينية واألوقاف 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .  ض _ .١٩٨٩،  املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب    : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٧٠٥[ .منذر قحف

 موضوعات معاصرة يف إدارة استثمار الوقف يف البلدان واجملتمعات        
 Contemporary issues in the management of= اإلسالمية 

awqaf investment in Muslim countries and communities/ 
 .جنليزيةإلباللغة ا_  .ص٤٨_ .منذر قحف 

 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف
seminar on awqaf and economic development.  _]جدة: 

 ،يف كواالالمبـور  انعقدت  _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–bí‰ì@@
]٧٠٦[ .عبد اجمليد الطرابلسي

]: دمشق[_ . عبد اجمليد الطرابلسي     /ألوقاف بني األمس واليوم   ا
 .١كو*_ .ك _ .ايض : ص٢٤_ ] .١٩٨-[وزارة األوقاف، 

]٧٠٧[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
_ .ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      

 .٥٨١-٥٥٧ص
 ومناقشات  حبوث:  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٠٨[ .ديغيليم، راندي كارولني

 حالة: اإلداري لألوقاف العثمانية يف املقاطعات السورية     إعادة التنظيم   
 Ottoman waqf administrative reorganization= دمشق 

in the Syrian provinces: The case of Damascus/راندي  
 ،٥ع_ . اجمللة التارخيية العربية للدراسات العثمانية    _ .ديغيليم شوم   

_ . اإلجنليزية   باللغة_  .٣٨-٣١ص_ ) .١٩٩٢فيفري   (٦
 .١؛ كو٧صر*_ . د

]٧٠٩[ .حممد األرناؤوط
: معطيات جديدة عن دمشق يف منتصف القرن السادس عشـر         

جملة : دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  . حممد م / وقفية أمحد باشا  
 نيسـان   /كانون الثـاين   (٥٢-٥١ع_  .علمية فصلية حمكمة  

 .١كو* _.د  _. ٢٢٣-١٩٣ص_ ) .١٩٩٥

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–bí‰ì@@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧١٠[ .ديغيليم، راندي كارولني

تاريخ الوقف ودراسات حالة يف دمشق يف أواخر احلكم العثماين         
_ .راندي كاروليني دجيويليهم شوم     / نتداب الفرنسي وفترة اال 
  جامعة نيويورك،  –) هادكتور(أطروحة  _ . ورقة   ١٨٤_  .١٩٨٦
 .١وك* _.ر _  .١٩٨٦

]٧١١[ .ديغيليم، راندي كارولني
تاريخ الوقف ودراسات حالة يف دمشق يف أواخر احلكم العثماين         

 History of awqaf and case =وفترة االنتداب الفرنسـي  
studies from Damascus in late ottoman and French 

mandatory times.  _أطروحـة  _ . ورقة ٤٣٦_  .١٩٨٦
_ .ر  _ .جنليزية  باللغة اإل _  .١٩٨٦ ،رك جامعة نيويو  -) هادكتور(
 .١؛ كو١١سع*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@òîiŠÈÛa@ñŠíŒ¦a@éj‘@
]٧١٢[ .عبد اهللا أمحد الزيد

 /الواقع املعاصر لألوقاف يف اململكة العربية السعودية وسبل تطويرها        
 . ورقة٥٤_ .إعداد عبد اهللا بن أمحد بن علي الزيد 

 ١٩-١٨مكة املكرمة   : والتنمية ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة        يف
ـاف     : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠شوال   وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[والدعوة واإلرشاد، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Þbßì–Ûa@
]٧١٣[ .حممد نور عبد الرمحن

_ .منـدوب الصـومال     : ورقة األخ حممد نور عبد الـرمحن      
 .٤١٩–٤١٥ص
_  .٢ط_ ...ية لتثمري ممتلكات األوقاف      وقائع احللقة الدراس   يف

 _.ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧١٤[ .حممد نور عبد الرمحن
_ .منـدوب الصـومال     : ورقة األخ حممد نور عبد الـرمحن      

 .٤١٩–٤١٥ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض   _ .١٩٨٩اإلسالمي للبحوث والتـدريب،     املعهد  : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

الصومال –إدارة الوقف 
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@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]٧١٥[ -١٩٠٨) "سري(س نورمان دلرمبل مإندرسون، جي

 ،٣٢-٣١،  ١٨ص_ .إندرسون  . د. ن.  ج /]Waqf= الوقف  [
١٨٨،  ١٦٩-١٦٢،  ١٠٠،  ٩٣،  ٧٨،  ٥٨-٥٧،  ٤٣،  ٤٠ ،
 .ليزيةباللغة اإلجن_  .٢٢١

 Law Reform in =  يف العامل اإلسالميية القانوناتصالحاإليف 
the Muslim World . _جامعة : أثلون للنشر: لندن_  .١ط

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٦لندن، 
]٧١٦[ .عبد السالم العبادي

_ . عبد السالم العبادي /إدارة األوقاف اإلسالمية يف اجملتمع املعاصر
 . ورقة٣٩
 ،مة من وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية       األوراق املقد  يف

 الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي ملؤمتر      ،اململكة األردنية اهلامشية  
 وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية املنعقدة يف عمان يف الفترة من         

 .١كو* _.ض _  .١٩٩٦الوزارة، : عمان_ .م ٢٦/٩/١٩٩٦-٢٥
]٧١٧[ .عبد العزيز الدوري

 .١٢٠-٨٠ص_ .عبد العزيز الدوري  /التنمية يف وقفال دور
حبوث ومناقشات الندوة   :  أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم      يف

_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧  اململكة املتحدة،  –اليت عقدت يف لندن     
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]٧١٨[ .منذر قحف

 موضوعات معاصرة يف إدارة استثمار الوقف يف البلدان واجملتمعات        
 Contemporary issues in the management of= اإلسالمية 

awqaf investment in Muslim countries and communities/ 
 .جنليزيةباللغة اإل_  .ص٤٨_ .منذر قحف 

= ة   الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادي           يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ïßý⁄a@bÈÛa@@Mƒí‰bm@@
]٧١٩[ .إبراهيم البيومي غامن

إبـراهيم  / العـريب التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اجملتمـع        
ديسـمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العريب   _ .البيومي غامن   

ملف نظـام   : حبث مقدم ضمن  _  .١٢٠-٩٢ص_ ) .٢٠٠١
 ة نـدو  إىل قـدم    الذي،  العريب الوطن   يف املدينالوقف واجملتمع   

 نظمهـا مركـز     اليت" العريب الوطن   يف املدينالوقف واجملتمع   "
 يف لألوقاف العامة ةمانمع األ  بالتعاون   العربية الوحدةدراسات  

 ١١-٨ الفتـرة  بريوت خـالل     يف عقدت   اليت الكويت، و  ةدول
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر

]٧٢٠[ .إبراهيم البيومي غامن
 إبراهيم البيومي / التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اجملتمع العريب      

التعقيـب  _  .١٣٢-٧٥ص_ .غامن؛ تعقيب وجيه كـوثراين      
 .١٣٢-١١٧ص: واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

 ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
 مركز: بريوت_  .١ط_ .واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣دراسات الوحدة العربية، 
]٧٢١[ .غامن إبراهيم البيومي
 /ين التارخيي لنظام الوقف اجتماعياً واقتصادياً ومؤسسياً      معامل التكو 

جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون     : أوقاف_ .إبراهيم البيومي غامن    
_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   ( ع التجـرييب     _.الوقف والعمل اخلريي    

 .١كو*_ .د _  .٧٢-٥٧ص
]٧٢٢[:دعوة احلق_ . واهتمام العلويني به اإلسالم يف الوقفتاريخ 

_ ) .١٩٦٦يناير   (٣، ع ٩س_ .بالدراسات اإلسالمية   تعىن  شهرية  
 .٢٤مغ*_ .د _ . ٩-٧ص

]٧٢٣[ .داهي الفضلي
 /معامل التكوين التارخيي لنظام الوقف اجتماعياً واقتصادياً ومؤسسياً       

 .ورقة] ١٨[_ .إعداد داهي الفضلي 
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ïßý⁄a@bÈÛa@@–@ƒí‰bm@–ìßþa@Š–ÈÛa@ð@
]٧٢٤[ .عطار، فخر الدين

_ . فخـر الـدين عطـار    /Vakif Divan= ديوان األحباس 
 .كيةباللغة التر_ . ١١٣-١١٢ص
_  .İslam Edliye Teşkilâti =تشكيالت العدلية اإلسالمية يف 
 .٦٧، ٣تر* _.ض _ . ١٩٩٩رئاسة الشؤون الدينية، : أنقرة_  .٤ط

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ïßý⁄a@bÈÛa@@Mpaë†ã@@
]٧٢٥[ )لندن: ١٩٩٦(ندوة أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم 
وث ومناقشات النـدوة    حب: أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

سلسلة ندوات احلوار بني املسلمني؛     (_ .ص  ٦٢٢_  .١٩٩٧
-٥٧٩ص: ملخصات البحوث املقدمة للنـدوة    : بآخره_ ) .٤

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ك _  .٦٠٨
]٧٢٦[ )بغداد: ١٩٨٣(ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي 

_  .١ط_ .ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العـريب اإلسـالمي          
_ .ص ٢٥٨_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية، : بغداد

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١، ٩سع* _.ك 
]٧٢٧[ لمناذج خمتارة من جتارب الدو: نظام الوقف يف التطبيق املعاصر

: جدة_  .١ط_ .حترير حممود أمحد مهدي     / واجملتمعات اإلسالمية 
األمانـة العامـة    : املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب؛ الكويت    

_ ) .٤٥وقـائع نـدوات؛     (_ .ص  ١٤٢_  .٢٠٠٣لألوقاف،  
أوراق عمل قدمت لندوات ومؤمترات ضمن برنـامج توثيـق          

اإلسالمي للبحوث  التجارب بني األمانة العامة لألوقاف واملعهد       
 .١كو*_ .ك _ .والتدريب 

  العالم اإلسالمي–إدارة الوقف  
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@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–bÈÛa@ïiŠÈÛa@@
]٧٢٨[ عدور الوقف يف التخفيف من مشكلة الفقر وحتسني نوعية اجملتم

ورقة عمل مقدمة مـن     : سالمي يف القرن احلادي والعشرين    اإل
 The role of awqaf in the... = البنك اإلسالمي للتنميـة  

alleviation of poverty and the quality of Islamic 
community in the 21st century.  _ورقـة  ٣٩: ٢ج . _

 .باللغة اإلجنليزية
 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

 ،م١٩٩٧ /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ ،ن.  د:م. د[_ .جاكرتا 

]٧٢٩[ .عبد العزيز الدوري
 املستقبل_ .عبد العزيز الدوري    / ستقبل الوقف يف الوطن العريب    م

-١٢١ص_ ) .٢٠٠١ديسـمرب    (٢٧٤، ع ٢٤س_  .العريب
 املـدين ملف نظام الوقف واجملتمع     : حبث مقدم ضمن  _  .١٣٩
 يف املدينالوقف واجملتمع    "ة ندو إىل قدم   الذي،  العريب الوطن   يف

  بالتعاون العربية ةالوحد نظمها مركز دراسات     اليت" العريبالوطن  
 بريوت  يف عقدت   اليت الكويت، و  ة دول يف لألوقاف العامة ةمانمع األ 
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر ١١-٨ الفترةخالل 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bÈÛa@@ïiŠÈÛaMpaë†ã@@
]٧٣٠[ )بريوت: ٢٠٠١(ندوة نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب 

حبوث ومناقشات  : وطن العريب نظام الوقف واجملتمع املدين يف ال     
 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        

_ .حترير إبراهيم البيومي غـامن      / العامة لألوقاف بدولة الكويت   
_  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت_  .١ط

 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٢٦

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ÖaŠÈÛa@@
 .مديرية األوقاف العامة. العراق  انظر أيضًا

]٧٣١[ .عدنان نادر عبد القادر
 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشئون الدينية، العـراق       

 .٣٩٢–٣٨١ص_ .عدنان نادر عبد القادر 
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧٣٢[ .عدنان نادر عبد القادر
 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشئون الدينية، العـراق       

 .٣٩٢–٣٨١ص_ .عدنان نادر عبد القادر 
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ . ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٧٣٣[ . مديرية األوقاف العامة .العراق
: بغداد_ . مديرية األوقاف العامة  / ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٠_  .١٩٥٨املديرية، 

]٧٣٤[ حممد أمحد العمر
، ]ن. د: م. د[_ . حممد أمحد العمر     /الدليل إلصالح األوقاف  

_ .ك  _ .ص  ١٨٦_ ) .مطبعة معارف بغداد  : بغداد (١٩٤٨
 .١؛ كو٣تر*

]٧٣٥[ حممد مصطفى املاحي
 حممـد مصـطفى     /صالحهاإتقرير عن أوقاف العراق ووسائل      

 .١كو* _.ك _ .ص ٥٣_  .١٩٣٧، ]ن .د: بغداد[_ .املاحي 
]٧٣٦[ ياسر عبد الكرمي احلوراين

_ .ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
 .٥٨١-٥٥٧ص
 حبوث ومناقشات : ع املدين يف الوطن العريب     نظام الوقف واجملتم   يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@ÖaŠÈÛa@–@…a†Ìi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٣٧[  النجارمجيل موسى

 .٣٩٧-٣٨٩ص_ ] .إدارة األوقاف يف بغداد يف العصر العثماين[
_  .١ط_  .١٩١٧-١٨٦٩ اإلدارة العثمانية يف والية بغداد       يف

 .٢؛ صر١٠٤تر* _.ض _  .١٩٩١مكتبة مدبويل، : القاهرة

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@ÖaŠÈÛa@–ƒí‰bm@@
]٧٣٨["ـه٤٦٣-٣٩٢" )أبو بكر(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 

 :٤، ج ٩،  ٤ ص :١ ج _ .تصحيح حممد سعيد العريف   / ]الوقف[
 .٣٧٧ ص:١٢، ج٥٥ ص:٦، ج٢٦٥ ص:٥ ج،١٢٥ص
_ . ]؟١٩٧-[دار الكتاب العريب،    : بريوت_ . تاريخ بغداد    يف

 ،٤٩تر* _.ض  _. ١٩٣١طبعة مصورة عن طبعة مكتبة اخلاجني،  
 .١١ ،١٠ ،٧ ،٦ ،٤-٢؛ فل٦٠، ٥٢، ٥٠

]٧٣٩["ـه٤٦٣-٣٩٢" )أبو بكر( علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، أمحد بن
 :٤، ج ٩،  ٤ ص :١ج_ .تصحيح حممد سعيد العريف     / ]الوقف[
 .٣٧٧ ص:١٢، ج٥٥ ص:٦، ج٢٦٥ ص:٥، ج١٢٥ص
 املكتبة العربية، : مكتبة اخلاجني؛ بغداد  : القاهرة_ . تاريخ بغداد    يف

 .١٠٣، ٥٦، ٥٤، ٢٨تر* _.ض _ . ١٩٣١
]٧٤٠["ـه٤٦٣-٣٩٢" )أبو بكر(بت اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثا

، ٩ ،٤ص: ١ج_ .أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي       ] الوقف[
 .٣٧٧ص: ١٢، ج٥٥ص: ٦، ج٢٦٥ص: ٥، ج١٢٥ص: ٤ج
_ .هـ  ٤٦٣ تاريخ بغداد، أو، مدينة السالم منذ تأسيسها حىت سنة           يف

 .٣كو* _.ض  _] .؟١٩٨-[دار الكتب العلمية، : بريوت
]٧٤١["ـه٤٦٣-٣٩٢" )أبو بكر(بن ثابت اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي 

، ٩،  ٤ص: ١ج_ .أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي       ]/ الوقف[
 .٣٧٧ص: ١٢، ج٥٥ص: ٦، ج٢٦٥ص: ٥، ج١٢٥ص: ٤ج
_ .هـ  ٤٦٣ تاريخ بغداد، أو، مدينة السالم منذ تأسيسها حىت سنة           يف

 .١٤كو* _.ض  _] .؟١٩٧-[دار الفكر، : بريوت

 تاريخ– العراق –إدارة الوقف 
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]٧٤٢[ .محدأحممد شريف 
 حممد/ اف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد      مؤسسة األوق 

_ .تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق _  .أمحدشريف  
 _. د_ . ٥٨-٤٩ص_ ) .١٩٨٣غشـت   / يوليوز (٢٣٠ع
 .٢٢ ،١٧مغ*

]٧٤٣[ .محدأحممد شريف 
  حممد /مؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد       

 .٩٢ -٦١ص_ .شريف أمحد 
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع*_ . ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–æbàŽÇ@@
 .وزارة األوقاف والشؤون الدينية. ُعمان  انظر أيضًا

]٧٤٤[ .٢١٠-١٩٧ص_ .لطنة عمان يف إدارة األوقاف جتربة س
وزارة األوقاف  : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف        يف

 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

]٧٤٥[ .صاحل بن ناصر القامسي
 صاحل بن ناصر القامسي؛ املراجعة       إعداد /األوقاف يف سلطنة ُعمان   

واألوقـاف  وزارة العدل   : ُعمان_ .عبد اهللا الشيخ حممد اجلزويل      
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٥_  .١٩٩٦والشؤون اإلسالمية، 

]٧٤٦[ . وزارة األوقاف والشؤون الدينية .ُعمان
 _ .]مصدر الكتروين [ وزارة األوقاف والشؤون الدينية      ،سلطنة ُعمان 

صفحة عنوان موقـع الـوزارة      : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٥٤[
: وقعوصلة امل _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع الكتروين [

http://www.maraoman.net.  _ ١كو*_ .ت. 
]٧٤٧[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بـن حممـد        / الشخصية االعتبارية للوقف  
األوقاف والشؤون الدينية،    وزارة: مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

g@ÑÓìÛa@ñ‰a…–´İÜÏ@@
 .ارة األوقاف والشئون الدينيةوز. فلسطين  انظر أيضًا
]٧٤٨[ .عبد السالم العبادي

/ إدارة األوقاف اإلسالمية يف اجملتمع املعاصر يف األردن وفلسطني        
 .٢٨٩-٢٥٤ص_ .عبد السالم العبادي 

 حبوث ومناقشات : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هـ، ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –الندوة اليت عقدت يف لندن      

اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،      ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع 
]٧٤٩[ . وزارة األوقاف والشئون الدينية .فلسطني

 اجنـازات   –مخس سـنوات    : وزارة األوقاف والشئون الدينية   
وزارة األوقـاف والشـئون الدينيـة،       : فلسطني_ .وتطلعات  

 .١كو*_ . ك _.ايض : ص٤٤١_ ] .٢٠٠٠[

]٧٥٠[ .حممد علي لطفي
ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيوض مندويب اململكة          

 .٣٢٠-٣٠٩ص_ . ألقاها حممد علي لطفي /األردنية اهلامشية
 _ .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقـاف         يف

_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥ ،١١سع*

]٧٥١[ .حممد علي لطفي
ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيوض مندويب اململكة          

 .٣٢٠-٣٠٩ص_ . ألقاها حممد علي لطفي /األردنية اهلامشية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠ ،٨، ٤سع*

]٧٥٢[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
_ .ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      

 .٥٨١-٥٥٧ص
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ . لألوقاف بدولـة الكويـت       العربية واألمانة العامة  

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–@ïÜîöaŠ⁄a@Þýnyüa@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 

]٧٥٣[ .دمرب، مايكل
-١٩٤٨سرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسـطني،        إسياسة  
مؤسسة الدراسـات   : بريوت_  .١ط_ .ل دمرب    مايك /١٩٨٨

_ .ك  _ .ايـض، خـرائط     : ص٢٩٣_  .١٩٩٢الفلسطينية،  
 .١٠، ٨، ٦، ٥، ٣، ٢؛ فل١٠؛ سع١٠٤ ،٤٩تر*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïãbİíÛa@la†nãüa@@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 

]٧٥٤[ .مكوبرتشيمدت، يوري 
-١٠٢ ص _.كوبرتشـيمدت   .  م  يوري /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٦٧
اإلسالم حتت االنتـداب الربيطـاين      :  اجمللس اإلسالمي األعلى   يف

 The Supreme Muslim Council: Islam under =لفلسطني 
the British mandate for Palestine . _ هولنـدا [ليدن[: 

 .٧هن* _.ض _  .١٩٨٧بريل، 
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@

]٧٥٥[ .مكوبرتشيمدت، يوري 
-١٠٢ص_ .كوبرتشـيمدت   .  يوري م  /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٦٧
اإلسالم حتت االنتـداب الربيطـاين      :  اجمللس اإلسالمي األعلى   يف

 The Supreme Muslim Council: Islam under =لفلسطني 
the British mandate for Palestine . _ هولنـدا [ليدن[: 

 .٧هن* _.ض _  .١٩٨٧بريل، 

  ُعمان–إدارة الوقف  
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@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–ƒí‰bm@@
]٧٥٦[ .ريتر، إسحاق

 املنظمة اإلسالمية الفلسطينية حتت   : املؤسسات اإلسالمية يف القدس   
 :Islamic institutions in Jerusalem =احلكم األردين واإلسرائيلي 

Palestinian Muslim Organization under Jordanian and 
Israeli rule/ كلوور للقانون الدولية، : بوسطن_ .ق ريتر اسحإ

 .١كو*_ .ك _ .جنليزية  باللغة اإل_.ص ١١٤_  .١٩٩٧

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–@ƒí‰bm@–@ïÜîöaŠ⁄a@Þýnyüa@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 

]٧٥٧[ .العناين جواد أمحد
_ .جواد أمحـد العنـاين      /  األوقاف يف القدس   اإلشراف على 

 .٢٠-١٨ص
_ . واقع القدس ومستقبلها يف ظل التطورات اإلقليمية والدولية          يف
مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث        : أبو ظيب _  .١ط

_ ) .٥٤ سلسلة حماضرات اإلمارات؛  (_  .٢٠٠٢اإلستراتيجية،  
 .١كو*_ .ض 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–ƒí‰bm@@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]٧٥٨[ .أمني أبو بكر

ـ    / أوقاف احلرم اإلبراهيمي   _ ] .؟١٩٩- [_.ر  أمني أبـو بك
 .١كو*_ .ح _ .ورقة ] ٢٥[

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@́ İÜÏ@–@ñŒË@ÊbİÓ@–@ƒí‰bm@–@ïÜîöaŠ⁄a@Þýnyüa@
 .وزارة األوقاف والشئون الدينية. فلسطين  انظر أيضًا

]٧٥٩[ .دمرب، مايكل
سياسات الوقف ونظمـه اإلداريـة يف     : قظةأربعون عاماُ من الي   
 Forty years without= ١٩٨٧ -١٩٤٨ ،قطــاع غــزة

slumbering: waqf politics and administration in the 
Gaza strip, 1948-1987/ مايكل دمرب . _British Journal 

of Middle Eastern studies . _١٩٩٣( ٢، ع٢٠مج. ( _
 .٣٣صر*_ .د _ .يزية باللغة اإلجنل_  .١٩٠-١٧٤ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–˜Ó@@
]٧٦٠[ .باريش، أيار

_ .أيار باريش   / وضع أوقاف قربص اليوم وأعمال إدارة األوقاف      
 .باللغة التركية_  .٢١٨-٢٠١ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ السابع لألوقاف،األسبوع يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠ف، لألوقا

]٧٦١[ .جيهان، سجات
_  .١٨٥ص_ .سجات جيهان   / ندوة حول إدارة الوقف يف قربص     

 .باللغة التركية
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@˜Ó@Mpaë†ã@@
]٧٦٢[ )أنقرة: ١٩٨٩: السابع(أسبوع الوقف 

 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ السابع لألوقاف،األسبوع 
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

: عقد األسبوع حتت شـعار    _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٠لألوقاف،  
وتـرميم  حول األوقاف املعطلـة  : أعمال إدارة األوقاف يف قربص   

 _.ك _ .باللغة التركية _ .آثارها القدمية يف مدينة األوقاف التركية 
 .٣تر*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@ŠİÓ@
 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. قطر  انظر أيضًا 
]٧٦٣[ .أمحد عبد اهللا املري

..  الوزير أمحد عبد اهللا املـري      سعادة) املنرب(يف أول حديث لـ     
أوعية متطورة السـتثمار أمـوال      يقول حماوالت مثمرة إلجياد     

: مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٥[_  .]مصدر الكتروين [الوقف  
 ١/١٩٩٨صفحة عنوان املقال ضمن العدد األول املنشـور يف          

: وصـلة املقـال   _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (بنشرة املنرب   
http://www.islam.gov.qa/minber/Minber_1_1/minbar

_1_1_interview.htm.  _ ١كو*_ .ت. 
]٧٦٤[ /منوذج التجربة القطرية: إدارة الوقف يف احلديثةاألساليب 

تقدمي فيصل بن عبد اهللا بن زيد آل حممـود؛ إعـداد مكتـب              
 . ورقة٢٣_ .التخطيط والتطوير بإدارة األوقاف 

 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٧٦٥[  األوقاف وزارة/]مصدر الكتروين[اف القطرية رسالة األوق

صفحة : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٤[_ .والشؤون اإلسالمية   
معروضـة يف   ] (موقـع انترنـت   [عنوان الرسالة مبوقع املنـرب      

: وصــــــلة الرســــــالة _ ) .١٦/٩/٢٠٠١
http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/resalat_alaw

qaf.htm . _ ١كو*_ .ت. 
]٧٦٦[ . عبد اهللا آل حممودفيصل بن

غياب الوعي بدور الوقـف يف األمـة        : مدير األوقاف يف حديثه للمنرب    
: مصـدر العنـوان   _ ] .مصدر الكتروين [اإلسالمية كان سبب ختلفها     

 ضمن العدد التاسع املنشور يف "لقاء العدد"صفحة عنوان املقال حتت باب 
:  وصلة املقال_) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف ( بنشرة املنرب    ١٩٩٨يوليو  

http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_4/minbar
_1_4_awqaf.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

]٧٦٧[ النشرة الدورية_ .  بشأن الوقف١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون رقم 
 ٤٢، ع ١٤س_ ] .لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر    [
 _.، ضمن باب شؤون إدارية      ٢٩-٣ص_ ) .١٩٩٦أكتوبر  (

 .١كو* _.د 
]٧٦٨[ ]قوانني الوقف[قطر 

 وزارة األوقـاف  : الدوحة_  .١٩٩٦ لسنة   ٨قانون الوقف رقم    
 .١؛ كو١٥سع* _.ك  _.ص ٢٠_  .١٩٩٦ ،والشؤون اإلسالمية

قطر –إدارة الوقف 



متن الكشاف>٢٢٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٧٦٩[ . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .قطر
 -هـ  ١٤١٧التقرير السنوي،   : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   

خ، رسـوم   : ص٢٣٨_  .١٩٩٩الوزارة،  : قطر_ .هـ  ١٤١٨
 .١كو*_ .ك _ .بيانية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–oíìØÛa@@
دائرة . الكويت  األمانة العامة لألوقاف،    . الكويت   انظر أيضًا

 .األوقاف
]٧٧٠[  مركز/ املستقبل– احلاضر –املاضي : األوقاف يف الكويت

وزارة األوقـاف   : الكويت_ .اث والدراسات االقتصادية    األحب
_ .ك  _  .ايـض : ص٦٤_  .١٩٩٣والشؤون اإلسـالمية،    

 .٢ ،١؛ كو٣تر*
]٧٧١[ .داهي الفضلي

 داهـي   /جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _.ك _ . ورقة
]٧٧٢[ .الفضليداهي 

 Kuwait’s=  جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت
experience in promoting waqf/ تالكوي_ . داهي الفضلي :

 الندوة إىل مقدمة_ . ورقة   ١٣٨_  .١٩٩٧،  األمانة العامة لألوقاف  
اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنمية حول النهوض بالدور التنموي         

 .١كو*_ .ح _ .جنليزية باللغة اإل_ .ري، غينيا  كوناك،للوقف
]٧٧٣[ .داهي الفضلي

إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      
 . ورقة٢١_ .الفضلي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : رباطال_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]٧٧٤[ من مشكلة الفقر وحتسنيدور الوقف يف التخفيف 

ورقـة  : سالمي يف القرن احلادي والعشـرين     نوعية اجملتمع اإل  
 The role of = ...عمل مقدمة من البنك اإلسالمي للتنمية 

awqaf in the alleviation of poverty and the quality of 
Islamic community in the 21st century.  _٣٩: ٢ج 

 .باللغة اإلجنليزية_ .ورقة 
 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السـادس       يف

، م١٩٩٧ /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

]٧٧٥[ .مانعبد احملسن حممد العث
 .١٠٥-٨٩ص_ .عبد احملسن العثمان / جتربة الوقف يف دولة الكويت

 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف
املعهـد اإلسـالمي    :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   

 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  
 .١كو*_ .ض 

]٧٧٦[ .اهللا احلوطي ب عبدالوها عبد
هللا عبـد ا  لوهاب  عبد ا / تقرير عن إدارة الوقف بدولة الكويت     

 .٣٩٨–٣٩٥ص_ .احلوطي 
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٧٧٧[ .اهللا احلوطي الوهاب عبد عبد

هللا عبـد ا  لوهاب  عبد ا / ر عن إدارة الوقف بدولة الكويت     تقري
 .٣٩٨–٣٩٥ص_ .احلوطي 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ . ض_ . ١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٧٧٨[ .علي فهد الزميع

_ .علـي فهـد الزميـع       / ارة األوقاف التجربة الكويتية يف إد   
 .٦٨–٥٣ص
 وزارة األوقاف: الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ . ض   _ .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

]٧٧٩[ .علي فهد الزميع
 _. علي فهد الزميع  /رؤية يف اآلفاق املستقبلية لألوقاف يف الكويت      

_ . ورقـة    ١١_  .١٩٩٤نة العامة لألوقـاف،     األما: الكويت
 اآلفاق املستقبلية : ورقة عمل مقدمة اىل احلوار املفتوح حتت عنوان       

 .١كو*_ .ح _ .لألوقاف يف الكويت 
]٧٨٠[ .علي فهد الزميع

 بقلم علي فهـد     /رؤية يف اآلفاق املستقبلية لألوقاف يف الكويت      
 ١٢٣، ع ١٢س  _  .جملة إسالمية أسبوعية  : الفرقان_ .الزميع  

 .١٢كو*_ .  د_ .١٢-٤ص_ ) .١٩٩٥فرباير (
]٧٨١[ .فؤاد عبد اهللا العمر

التحديات اليت تواجه مؤسسة الوقف وحتسن البنـاء املؤسسـي          
فـؤاد  / جتربة األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت      : ملواجهتها

 بشؤون  جملة نصف سنوية حمكمة تعىن    : أوقاف_ .عبد اهللا العمر    
_ ) .٢٠٠٣أكتـوبر    (٥، ع ٣س_ .ي  الوقف والعمل اخلـري   

 .١كو*_ .د _  .٤٠-١٣ص
]٧٨٢[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

-١٩٩٧(استطالع اآلراء حول األمانة العامة لألوقاف وإستراتيجيتها        
 .١كو* _.ح _ . ورقة ١٢، ٥٥، ٤٨_  .١٩٩٦_ ) .٢٠٠٥
]٧٨٣[ _. األمانة العامة لألوقاف /الكويت يف األوقافحملات عن 
 .١كو*_ .ح _ .ورقة ] ١٥[_ . ١٩٩٤
]٧٨٤[ .منذر قحف

 موضوعات معاصرة يف إدارة استثمار الوقف يف البلدان واجملتمعات        
 Contemporary issues in the management =اإلسالمية 

of awqaf investment in Muslim countries and 
communities / جنليزيةباللغة اإل_  .ص٤٨_ .منذر قحف. 

 International =عاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية  الندوة اليف

  الكويت–إدارة الوقف  
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seminar on awqaf and economic development. _ 
 ،يف كواالالمبور انعقدت  _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة[
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@oíìØÛa@–ƒí‰bm@@
]٧٨٥[  البحوثعاد طباعتها مركزأمجعها و/ دائرة األوقاف

_ ) .١٩٩٧ (٣، مـج  ٣س_ .البعثة  _ .والدراسات الكويتية   
 .١كو*_ .د _  .٢٧١ص
]٧٨٦[ /إدارات األوقاف ودورها يف أكثر من مخسني عاماً: الرواد

األمانة العامـة   : الكويت_  .١ط_ .إعداد وفاء حامد العماين     
 _.ك  _ . ، صور ايض: ص١٠٠_  .٢٠٠١لألوقاف، إيداع   

 .١كو*
]٧٨٧[  رواد إداراتمن سرية خنبة حيكي: ادكوكبة من الرو

اإلشـراف العـام إبـراهيم      / يف أكثر من نصف قرن    األوقاف  
 التـدقيق اللغـوي مطيـع       ؛البيومي؛ إعداد وفاء حامد العماين    

األمانـة  : الكويـت _  .٢ط_ .احلالق؛ التجميع بدر املطريي     
_ .ك  _ . ، صور ايض: ص١٣٢_  .٢٠٠٢العامة لألوقاف،   

 .١كو*
]٧٨٨[ .ائرة األوقافد. الكويت 

-١٩٤٩هـ،  ١٣٧٧-١٣٦٨تاريخ دائرة األوقاف العامة من      
، ٥٩_  .١٩٩٥األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .م  ١٩٥٧

 .١كو*_ .ك _ .ايض : ص] ٩٥[
]٧٨٩[ .دائرة األوقاف. الكويت 

-١٩٥٩جمموعة مراسالت،   : دائرة األوقاف العامة بالكويت   [
موعة من املراسالت   جم_ ) .تعدادات خمتلفة (مج  ١_ ] .١٩٦٠

بني دائرة األوقاف العامة وبعض اجلهات حـول األوقـاف يف           
_ .خ  _  .١٩٦٠ و ١٩٥٩الكويت، يقع جلها بـني عـامي        

 .١كو*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–æbäjÛ@@
 .المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية. لبنان  انظر أيضًا
]٧٩٠[ .توفيق راشد احلوري

 التركيز علـى     قدمي مع  –املؤسسات الوقفية من منظار حديث      
_  .١٩٩٨_ . توفيق راشد احلـوري      /الوقف اخلريي يف لبنان   

ورقة مقدمة للملتقى اخلامس لألمانة العامة لألوقاف       _ .ص  ١٠
 .١كو* _.ح _  .١٩٩٨بدولة الكويت، 
]٧٩١[ .عبد الرمحن احلوت

: لبنان[_ . تأليف عبد الرمحن احلوت      /األوقاف اإلسالمية يف لبنان   
 .١؛ كو١٠٤تر*_ .ك _ . ص١٧٤_  .١٩٨٤، ]ن. د

]٧٩٢[ .عدنان أمحد بدر
 /ماضياً وحاضراً ومستقبالً  : اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية يف لبنان    

املؤسسـة اجلامعيـة    : بـريوت _  .١ط_ .عدنان أمحد بدر    
 ،٣٠ ،٣تر*_ .ك  _ .ص  ٢٨٠_  .١٩٩٢للدراسات والنشر،   

 .٣، ١؛ كو٧، ٦، ٤؛ فل١٠٤

]٧٩٣[ ]قوانني الوقف[لبنان 
: بـريوت _ .نني دوائر اإلفتاء واألوقاف يف لبنـان        أنظمة وقوا 

 يف  ]٢٦٤[_ ] .١٩٩-[اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلـى،      
 .١كو* _.ك _  .تعدادات خمتلفة لألوراق

]٧٩٤[ . الدين رمضانحمييحممد 
_ . الـدين رمضـان      حميـي حممـد   / تثمري ممتلكات األوقاف  

 .٣٨٠–٣٦٣ص
_  .٢ط_ ...األوقاف   وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات       يف

_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧٩٥[ . الدين رمضانحمييحممد 
_ . الـدين رمضـان      حميـي حممـد   / تثمري ممتلكات األوقاف  

 .٣٨٠–٣٦٣ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩والتـدريب،   املعهد اإلسالمي للبحوث    : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٧٩٦[ .مروان قباين
 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين /الوقفية
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _ . ١٩٩٤وث والتـدريب،    املعهد اإلسالمي للبح  : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧٩٧[ .مروان قباين
 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين /الوقفية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقـاف         يف
 _. ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٧٩٨[ .مروان قباين

_ .مروان قباين   / تنظيمها وواقعها : األوقاف اإلسالمية يف لبنان   
 .٢٢٦–٢١٩ص
وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر
]٧٩٩[ .ان قباينمرو

مالية القطاع الوقفي يف لبنان تعتمد أساساً على واردات أمالكه          
 ٣ (٢٢١، ع ٦س  _ . املسـتقلة _ . بقلم مروان قباين     /العقارية

 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٨أغسطس 
]٨٠٠[ .مروان قباين

 منوذج األوقاف يف اجلمهورية   : مؤسسة الوقف يف التطبيق املعاصر    
جملـة فصـلية    : أوقاف_ .باين  مروان عبد الرؤوف ق   / اللبنانية

ع التجـرييب   _  .حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي      
 .١كو*_ .د _  .٩٧-٧٣ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (

 لبنان-الوقف إدارة 
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]٨٠١[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
 _.ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      

 .٥٨١-٥٥٧ص
حبوث ومناقشات  : لعريب نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن ا       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–æbäjÛ@@–@pëi@–@ƒí‰bm@MïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٠٢[ .حسان حالق

سجالت احملكمة  :  بريوت يف العهد العثماين    أوقاف املسلمني يف  
_  .٢ط_ .دراسة وحتقيق حسان حـالق      / الشرعية يف بريوت  

؛ ٩سع* _.ك   _.ص  ٣٦٣_  .١٩٨٨الدار اجلامعية،   : بريوت
 .٣١؛ مغ١؛ كو٨فل

]٨٠٣[ .حسان حالق
سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      

_ .ة وحتقيق حسان حـالق      تقدمي ودراس / الشرعية يف بريوت  
 _. ص٣٦٣_  .١٩٨٥املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء،     : بريوت

 .١؛ كو١٠٤تر* _.ك 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–æbäjÛ@@–ƒí‰bm@@
]٨٠٤[ .مروان قباين

مـروان  / جتربة األوقاف اإلسـالمية يف اجلمهوريـة اللبنانيـة        
 .٨٨-٦٩ص_ .الرؤوف قباين  عبد
مناذج خمتارة من جتارب الدول     :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقـاف،     : والتدريب؛ الكويت 

 .١كو*_ .ض 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bîjîÛ@
]٨٠٥[ .املربوك بلعيد املزوغي

إعـداد  / حبث عن التجارب الوقفية وتوثيقها يف اجلماهريية العظمى       
 . ورقة٢٤_ .وك بلعيد املزوغي املرب
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bíŒîÛbß@
]٨٠٦[ .ثماناحلبشي، سيد ع

-١١٥ص_ .سيد عثمـان احلبشـي      / جتربة الوقف يف ماليزيا   
١٢٤. 
مناذج خمتارة من جتارب الدول     :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

 املعهد اإلسالمي للبحوث  :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقـاف،     : والتدريب؛ الكويت 

 .١كو*_ .ض 

]٨٠٧[ .ثماناحلبشي، سيد ع
 سيد عثمان /Case study: Malaysia = ماليزيا: دراسة حالة

 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٣٥_ .ي شاحلب
 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف

seminar on awqaf and economic development.  _]جدة :
 ، كواالالمبـور  يفانعقدت  _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢
]٨٠٨[ .سامي حممد الصالحات

 دور الوقف يف جمال التعليم والثقافة يف اجملتمعات العربية واإلسالمية         
_  .١ط_ .سامي حممد الصالحات / دولة ماليزيا منوذجاً: املعاصرة
سلسلة (_ .ص ١٩٣_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : الكويت

لفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف        الدراسات ا 
 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠١

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٨٠٩[ .حسني، اصطفى

 :مسلم اوقاف كيه اصـول  = املبادئ اإلدارية ألوقاف املسلمني     
 مجال اختر، ]: اهلند[لكناو  _  .١ط_ . اصطفى حسني    /نظم ونسق 
 .٧هن*_ .ك _ .باللغة األوردية _ .ص ١٧٥_  .١٩٧٨

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–Š–ß@@
ر انظر أيضا اس، . مص وان األحب ردي وم . مص وان عم دي

ر   اف، مص ئون  . األوق ى للش س األعل المجل
المية، راإلس ة،  .  مص اف العمومي لحة األوق مص

ر اف . مص ارة األوق ر،نظ اف،  .  مص ة األوق هيئ
 .وزارة األوقاف. مصر

]٨١٠[ .أمحد أمني حسان
_ . فتحي عبد اهلـادي      أمحد أمني حسان،  / موسوعة األوقاف 

الكتـب  (_  .ج٣_  .١٩٩٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ك  _. )القانونية

]٨١١[ .برجر، موروي
، ٣٢-٣٠،  ١٨ص_ . مـوروي برجـر      /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦١، ٥٥-٤٩
 األكثراجلوانب االجتماعية والسياسية للديانة     : اإلسالم يف مصر اليوم    يف

 Islam in Egypt Today: Social and Political= راً انتشا
Aspects of Popular Religion . _جامعة : كيمربدج _ .١ط

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠كيمربدج، 
]٨١٢[ .سعيد سيف النصر

عداد سعيد سيف   إ/ مزاياه وعيوبه : التدخل التشريعي يف الوقف   
 . ورقة٣٧_ .النصر 

 مايو  ٩–٧ل اإلسالمية،   ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدو      يف  
 _. ١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٨١٣[ .عبد العزيز كامل

بيان وزير األوقاف وشئون األزهر إىل جملـس األمـة يف دور            
وزارة األوقـاف   : القاهرة_ .عبد العزيز كامل    / انعقاده الثالث 

 .١٨صر* _.ح _  .١٩٧١وشئون األزهر، 

  العصر العثماني- تاريخ – بيروت –  لبنان–إدارة الوقف  
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]٨١٤[ .براهيم نسيإح عبد الفتا
_  . نسي إبراهيمعبد الفتاح   / نظام الوقف يف تشريعاته املتعددة    

 .٤ج
_ .األحوال الشخصية والوقـف يف تشـريعاما املتعـددة          يف  

مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية
 .١كو*_  .ض_ ) .اإلشعاع القانونية

]٨١٥[ .محد النمرأعبد املنعم 
وزارة : القـاهرة _ .النمـر   أمحـد    عبد املنعم    /قصة األوقاف 

 .١؛ كو١٧صر* _.ك  _. ص٣١_  .١٩٨٠األوقاف، 
]٨١٦[ .علي عيسى علي السيد

حملة عن الوقف يف مصر ودوره يف جمال اعتمادات نشر الـدعوة            
 علي عيسـى    إعداد/ اإلسالمية والتنمية االجتماعية واالقتصادية   

هــ  ١٤١٦صرية،  هيئة األوقاف امل  ]: القاهرة[_ .علي السيد   
 .١كو* _.ك _  .ورقات ٩_ ] .١٩٩٥[

]٨١٧[ .بو زهرةأحممد 
جملـة القـانون    _ .حممد أبـو زهـرة      / مشروع تنظيم الوقف  

_ ) .١٩٤٣ ديسـمرب    /نوفمرب (٧-٦، ع ١٣س_ . واالقتصاد
 .١؛ كو٢٣صر* _.د  _ .٤٨٨-٣٩١ص

]٨١٨[ .حممد سراج
 .٣٨٦-١٣٥ص_ . حممد أمحد سراج /الوقف
دراسة فقهيـة   : ألوقاف يف الفقه اإلسالمي    أحكام الوصايا وا   يف

 _ .١٩٩٨دار املطبوعات اجلامعيـة،     : اإلسكندرية_ .مقارنة  
أحكام الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسـالمي       : عنوان الغالف 

 .١كو*_ .ض _  .دراسة فقهية قانونية مقارنة: والقانون
]٨١٩[ .حلكيم الشافعيعبد احممد ضياء الدين 

حممد ضياء الـدين    إعداد  / رها يف التنمية  املؤسسات الوقفية ودو  
 . ورقات١٠_ . حلكيم الشافعيعبد ا
 ١٦–١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن          يف

 .١كو*_ . ض _ .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢إبريل 
]٨٢٠[ ]قوانني الوقف[مصر 

: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      
_ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣طابع األمريية،   اهليئة العامة لشئون امل   

 .١؛ كو٢صر*_  .ك
]٨٢١[ ]قوانني الوقف[مصر 

وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        
؛ ٢؛ صـر  ١٠٤تر*_ .ك  _ .ص  ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف،  

 .١كو
]٨٢٢[ .هيئة األوقاف. مصر 

 بإنشـاء   ١٩٧١ لسنة   ٨٠قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم       
قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم      : وقاف املصرية؛ ثانياً  هيئة األ 
_ . بتنظيم العمل يئة األوقـاف املصـرية         ١٩٧٢ لسنة   ١١٤١
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٠_  .١٩٩٥اهليئة، : القاهرة

]٨٢٣[ .وزارة األوقاف. مصر 
دراسة عن جتربة وزارة األوقاف يف جمال إحياء وتطوير الوقـف           

  الدراسات االقتصادية وتطوير الوقف     مركز إىلمقدمة  : اإلسالمي
 .٢١٧-٢١١ص_ .بالكويت 

وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف
؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ . ض_  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   

 .٢، ١؛ كو٥صر
]٨٢٤[ .وزارة األوقاف. مصر 

_ .] ١٩٨-[الوزارة،  : القاهرة_ .نظام وزارة األوقاف املصرية     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤
]٨٢٥[ .وزارة األوقاف. مصر 

: القـاهرة [_ .وزارة األوقاف بني املاضي واحلاضر واملستقبل       
 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 

]٨٢٦[ .لفتاح حممد فرجعبد امصطفى 
/ التجربة الوقفية املصرية، أو، الوقف يف مجهورية مصر العربيـة         

 .ورقات] ٤[_  .جلفتاح حممد فرعبد امصطفى 
 :الكويـت _ .حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٨٢٧[ .نصر حممد عارف
_ .نصر حممد عارف    / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان وادي النيل      

 .٥٥٥-٥٥٠ص: املناقشات_  .٥٥٥-٥٢٣ص
حبـوث  : يف الـوطن العـريب     نظام الوقف واجملتمع املـدين       يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]٨٢٨[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / سالميةالوقف اإلسالمي وتنمية اجملتمع واحلضارة اإل     

 . ورقة٢٤_ . سرور إبراهيمحممد 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٨٢٩[ "ـه٣٥٥ بعد -٢٨٣"مر الكندي، حممد بن يوسف بن يعقوب أبو ع
-٢٨٠ص_ . أبو عمر حممد بن يوسـف الكنـدي          /]الوقف[

٢٨١.  
 مؤسسة الكتب الثقافية،  : بريوت_  .١ط_ . تاريخ والة مصر     يف

 .٢٢ ،٧صر* _.ض _  .١٩٨٧
]٨٣٠[ تارخيها ونظامها وناظرها : األوقاف يف القطر املصري

ــد  ــور  _.اجلدي _ ) .١٩١٣ديســمرب  (٨، ج٤س_ .الزه
 .٧صر*_ . د_  .٤٠٠-٣٩٣ص

 تاريخ– مصر –إدارة الوقف 



متن الكشاف>٢٢٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@@ðìí†¨aÝîÇbg@
]٨٣١[ )إمساعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣(اخلديوي . مصر 

 _.هـ  ١٢٨٠ شعبان   ١٦أمر كرمي إىل ناظر عموم األوقاف بتاريخ        
_ . ورقـة    ١_ ] .١٨٦٤ ينـاير    ٢٧[هـ  ١٢٨٠ شعبان   ١٦

 ١٩٠٧ دفتـر    – ١٢٧حمفظة  : خمطوط، ضمن حمافظ األحباث   
تتناول الوثيقة  _ .التركية  مترمجة إىل العربية عن     _ .أوامر كرمية   

تعميم من اخلديوي إمساعيل باشا إىل ناظر عمـوم األوقـاف           
 _.املصرية لكي يهتم باألوقاف وأن يتحرى عنها وحيسن إدارا          

 .٣صر* _.خ 
]٨٣٢[ )إمساعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣(اخلديوي . مصر 

_ .هـ  ١٢٨٠ صفر   ٢٨أمر كرمي إىل ناظر عموم األوقاف بتاريخ        
_ . ورقـة    ١_ ] .١٨٦٣ أغسطس   ١٦[هـ  ١٢٨٠ صفر   ٢٨

 - ١٩٠٣ دفتـر    - ١٢٧حمفظة  : خمطوط، ضمن حمافظ األحباث   
عبارة عن أمر خديوي بضم مصلحة أوقـاف        _ .أوامر كرمية   
مترمجة _ . إىل ديوان عموم األوقاف املصرية مبصر        اإلسكندرية

 .٣صر* _.خ _ .إىل العربية عن التركية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@@ðìí†¨aÕîÏìm@
]٨٣٣[ )توفيق: ١٨٩٢-١٨٧٩(اخلديوي . مصر 

 حمرم  ٢٧صورة الدكريتو اخلديوي الوارد لديوان األوقاف بتاريخ        
 _. ورقـة    ١_ ] .١٨٨٢[هـ  ١٢٩٩_  .٨هـ منرة   ١٢٩٩

 رقم حمفظة   –، متوفرة مبحافظ عابدين     )نسخة مصورة (خبط اليد   
 .٣صر* _.خ _ .مترمجة للعربية عن التركية _  .١٦٣

ìÛa@ñ‰a…g@ÑÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Þëþa@ïàÜy@bjÇ@@
]٨٣٤[ )عباس حلمي األول: ١٨٥٣-١٨٤٩(اخلديوي . مصر 

 مجـادى األوىل    ٣_ .أمر خديوي إىل حضرة الباشا كتخـدا        
خمطوط، حمافظ _ . ورقة ١_ ] .١٨٥١ فرباير   ٢٥[هـ  ١٢٦٨

 ترمجـة   – معية تركي    ٤٨٠ دفتر   – ١٢٧ رقماألحباث حمفظة   
األمـر  _ .ة للعربية عن التركيـة      مترمج_  .٤٩١الوثيقة برقم   

 .٣صر* _.خ _ .صادر من اخلديوي عباس األول 
]٨٣٥[ .ديوان عموم األوقاف. مصر 

هــ،  ١٢٦٧ رجب   ١١الئحة ديوان األوقاف الصادرة بتاريخ      
_ ] .١٨٥٠ مـايو    ١٣[هــ   ١٢٦٧ رجب   ١١_  .١٨٥١

 دفتـر   – ١٢٥ رقـم  حمفظة   –خمطوط، ضمن حمافظ األحباث     (
 _ .١٨٢ رقمس اخلصوصي بند الفروعات     قرارات اجملل : ١٩٥٨

الوثيقة هـي الالئحـة     _ .نسخة مترمجة من التركية إىل العربية       
 .٣صر* _.خ _ .الثانية لديوان عموم األوقاف املصرية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbrÛa@ïàÜy@bjÇ@@
]٨٣٦[حترير حممد[/ حتويل مصلحة األوقاف العمومية مبصر إىل نظارة

 _) .١٩١٣ نوفمرب   ٢٩ (١٢، ج ١٦مج_ .املنار  _ ] .رشيد رضا 
 .١؛ كو٧، ٥، ٢صر*_ .د _  .٩١٠-٩٠٢ص

]٨٣٧[ الئحة إجراءات؛ الئحة اإلجراءات الداخلية للمحاكم الشرعية
_  .٢ط_  .ديوان عموم األوقاف واجمللس احلسيب؛ الئحة بيت املال       

 .٢١صر* _.ك _ ) .مطبعة هندية: القاهرة (١٩٠٢، ]ن. د: م. د[

]٨٣٨[ .فريدحممد 
 حممد فريد؛ حتقيـق رؤوف      /]إنشاء نظارة لألوقاف يف مصر    [

 .١٢٣ص_ .عباس حامد 
_  .١ط_ . مذكرايت بعد اهلجرة، أو، مذكرات حممد فريـد   يف

 .٧ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٧٥عامل الكتب، : القاهرة
]٨٣٩[ )عباس حلمي الثاين: ١٩١٤-١٨٩٢(اخلديوي . مصر 

_ .ف بدالً من الـديوان      نص األمر العايل بإنشاء نظارة لألوقا     
باآللة الكاتبة، حمافظ جملـس     _  .اتورق٣_  .١٩١٣نوفمرب  
 .٣صر* _.خ _  .٤ حمفظة رقم–الوزراء 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٤٠[ .مساعيلإعبد اجلواد صابر 

الوظائف اإلدارية مبؤسسات الوقف املصرية يف عهـد الدولـة          
_ .مساعيـل   إعبد اجلواد صـابر     / … دراسة وثائقية : العثمانية

 .٨٧–٥٧ص: ٣ج
: القاهرة_ .التاريخ االقتصادي للمسلمني      املؤمتر الدويل حول   يف

مركز صاحل عبد اهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي،       : جامعة األزهر 
 من  ٣٠-٢٨عقد املؤمتر يف القاهرة يف الفترة من        _ ] .١٩٩٨[

_ . ١٩٩٨ ابريـل    ٢٧-٢٥هـ، املوافق   ١٤١٨ذي احلجة   
 .١كو*_  .ض

]٨٤١[ .حممد عفيفي
تـأليف  / األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العصر العثماين       

اهليئة املصـرية العامـة للكتـاب،       ]: القاهرة[_ .حممد عفيفي   
قـدمت  _ .) ٤٤تاريخ املصـريني؛    (_ .ص  ٢٧٨_  .١٩٩١

حتـت  )  جامعة القـاهرة   –ماجستري  (أصالً كأطروحة املؤلف    
-٩٢٣(دورها يف احلياة االقتصادية يف مصر       األوقاف و : عنوان
 .٨ ،١؛ كو٨، ٦فل* _ .ر_ .) م١٦٥٨-١٥١٧هـ، ١٠٦٩

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٤٢[ .حممد عفيفي

 هـ،١٠٦٩-٩٢٣(األوقاف ودورها يف احلياة االقتصادية يف مصر   
 وف عباس،  حممد عفيفي عبد اخلالق؛ إشراف رؤ      /)م١٦٥٨-١٥١٧

 –) ماجستري(أطروحة  _ .عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم       
 .١١صر*_ .ر _ . كلية اآلداب ،جامعة القاهرة

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Š–ÈÛa@ïàbÐÛa@
]٨٤٣[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

 :القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٨٤٤[ .سعيد عبد الفتاح عاشور

 .١٤٤ص_ . سعيد عبد الفتاح عاشور /]ديوان األحباس[
 مكتبة النهضة العربية،]: القاهرة[_ . مصر يف عهد دولة املماليك يف
 .٣٣مغ* _.ض _ ) .٢٢٧ سلسلة األلف كتاب؛(_ ] .؟١٩٧-[

 إسماعيلالخديوي  – تاريخ – مصر –إدارة الوقف  



٢٢٧  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٤٥[ . حسنإبراهيمعلي 
 .٢٥٥-٢٥٤ص_ . حسن إبراهيم تأليف علي /]الوقف[
 دراسات يف تاريخ املماليك البحرية ويف عصر الناصر حممـد           يف

مكتبة النهضـة املصـرية،     ]: القاهرة[_  .٢ط_ .بوجه خاص   
 .٣مغ* _. ض _ .١٩٤٨

]٨٤٦[ .حممد حممد أمني
-١٢٥٠هـ،  ٩٢٣-٦٤٨ ،راألوقاف واحلياة االجتماعية يف مص    

_  .١ط_ .حممد حممد أمني    / دراسة تارخيية وثائقية  : م١٥١٧
 طروحةأ_ .ص  ٤٦٢ع،  -أ_  .١٩٨٠دار النهضة العربية،    : القاهرة

، ١٠، ٦؛ سع١٠٤،  ٦٠تر* _.ر  _ . جامعة القاهرة    –) هادكتور(
 .١؛ كو٩، ٧، ٦، ١؛ فل١٤-١٢

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Þëþa@Öë‰bÏ@
]٨٤٧[ . وزارة األوقاف.مصر 

 مطبعة وزارة األوقاف،: القاهرة_ .الالئحة الداخلية لوزارة األوقاف 
 .٢صر*_ .ك  _ .١٩٤٦

]٨٤٨[ .وزارة األوقاف. مصر 
 مذكرة إيضاحية عن مشروع قانون بتعديل الئحة إجراءات وزارة        

باآللة الكاتبة، ضـمن    _ .ص  ٤٥_ ] .؟١٩٤-[_ .األوقاف  
املذكرة خاصة بتعـديل    _  .١٦٦ رقم حمفظة   –حمافظ عابدين   

قانون الئحة إجراءات وزارة األوقاف اليت كان معموالً ا حىت          
 .٣صر* _.خ _ . يف مصر ومعها مشروع القانون ١٩٤٦سنة 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٨٤٩[ .حممد عبده

 .٦١٦-٥٣٥ص: ٢مج_ . دراسة وحتقيق حممد عمارة /]الوقف[
دار : القاهرة_ . اإلمام حممد عبده     اذاألست:  األعمال الكاملة  يف

 .٧ ،٥ ،٢صر* _.ض _  .١٩٩٣الشروق، 
]٨٥٠[ .حممد عبده

 .٣١١-٣٠١، ٢٦-٢٣ص: ٢مج_ . حتقيق وتقدمي حممد عمارة /]الوقف[
املؤسسة : بريوت_  .٢ط_ . حممد عبده لإلمام األعمال الكاملة يف

 .٣تر* _.ض _ . ١٩٧٩العربية للدراسات والنشر، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïÜÇ@†àª@@
]٨٥١[ .ريفلني، هيلني آن

 هيلني آن ريفلني؛ ترمجة أمحد عبد الرحيم مصطفى،         /]الوقف[
 .٩٠-٦٥، ٥٣ص_ .مصطفى احلسيين 

_ . االقتصاد واإلدارة يف مصر يف مستهل القرن التاسع عشر           يف
 .٧صر* _.ض _  .١٩٦٨دار املعارف، : القاهرة

]٨٥٢[ .ديوان عموم األوقاف. مصر 
 هـ١٢٥٢ _.ئحة ترتيب عملية األوقاف بالثغور والبنادر       ال
 –خمطوط، حتت حمافظ األحباث     _  .ورقات ١٠_ ] .١٨٣٧[

 – ٣  علبة –دفتر جمموع ترتيبات ووظائف     : ١٢٥ رقمحمفظة  
أول الئحة لتنظيم ديوان عموم األوقـاف يف        _  .٤دوسيه رقم   

 .٣صر*_ .خ _ .مترجم عن التركية _ .مصر احلديثة 

a…g@ÑÓìÛa@ñ‰–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–kî¬@†àª@@
]٨٥٣[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بتعديل بعض أحكام القانون رقـم       ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٦قانون رقم   
 وزارة األوقاف، املذكرة    إجراءات بشأن الئحة    ١٩٤٦ لسنة   ٣٦

_ ) .١٩٥٣يونيـو    (١٠، ع ٣٣س_ .احملامـاة   _  .اإليضاحية
 .٨صر* _.د  _ .٦٠٥-٦٠٤ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Š•bäÛa@ÙÜ½a@@
]٨٥٤[ . حسنإبراهيمعلي 
 .٢٥٥-٢٥٤ص_ . حسن إبراهيم تأليف علي /]الوقف[
  دراسات يف تاريخ املماليك البحرية ويف عصر الناصر حممد بوجه      يف

 _. ١٩٤٨مكتبة النهضة املصرية،    ]: القاهرة[_  .٢ط_ .خاص  
 .٣مغ* _.ض 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@Âbîß…@–@@ƒí‰bm–Ö@QX@
]٨٥٥[ .يليوس، دانيالكريس

 دانيال  /مالحظات على أوقاف دمياط يف أواخر القرن الثامن عشر        
 ٥٧ع_ .القـاهرة   ، جامعـة    جملة كلية اآلداب  _ .كريسيليوس  

 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .١٧٧-١٥١ص_ ) .١٩٩٢سبتمرب (

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@Š–ß@–@âìîÐÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٥٦[ .إبراهيم إبراهيم أمحد عامر

اد إبراهيم إبراهيم أمحد عامر؛ إشراف عبد العزيز         إعد /]الوقف[
، ٥٣-٥٢،  ٤٢ص_ .حممود عبد الدامي، ربيع حامد خليفـة        

١٢٥-١٢٢، ١١٧-١١٥. 
دراسة حضارية  :  مدينة الفيوم يف العصرين اململوكي والعثماين      يف

  كلية ، جامعة القاهرة  – )ماجستري( أطروحة   _ .١٩٨٩_ .أثرية  
 .٢٣صر* _.ض _ .ية  قسم اآلثار اإلسالم،اآلثار

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–lŠÌ½a@@
رب  انظر أيضًا  رب  . المغ اس، المغ س األحب س . مجل المجل

اف،  ى لألوق رب األعل اف . المغ وزارة األوق
 .والشؤون اإلسالمية

]٨٥٧[ .الدرويش عبد العزيز
 .٣٠-١٣ص_ .الدرويش عبد العزيز / التجربة الوقفية باململكة املغربية

 مناذج خمتارة من جتارب الدول    : ق املعاصر  نظام الوقف يف التطبي    يف
املعهـد اإلسـالمي    :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   

 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  
 .١كو*_ .ض 

]٨٥٨[ .الدرويش عبد العزيز
من إعـداد الـدرويش     / عرض التجربة الوقفية باململكة املغربية    

 .ة ورق٢٢_ .العزيز  عبد
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

 المغرب–إدارة الوقف 



متن الكشاف>٢٢٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٥٩[ .عبد الكبري العلوي املدغري
 عبد الكبري / مع املعاصر يف املغرب   إدارة األوقاف اإلسالمية يف اجملت    

 .٤٩٦-٤٦٧ص_ .العلوي املدغري 
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]٨٦٠[ .حممد املكي الناصري

_ . حممد املكي الناصري     /األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    
_  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       ]: الرباط[

 ،٢٥ ،١٤-١٢ ،٥؛ مـغ  ١؛ كو ١٥عس*_ .ك  _ . ص٢٢٦
٣١ ،٣٠. 

]٨٦١[ .حممد املكي الناصري
 _.حممد املكي الناصري  بقلم /األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية 

 _. ص١٧٤_ ) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨-ن،  . د: م. د[
 .٣٩مغ* _.ك 

]٨٦٢[ .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. املغرب 
تقرير جملس األحباس عن نتائج أعمال الوزارة الوقفية يف عامي          

وزارة األوقـاف والشـؤون     : املغرب_ . هـ١٣٣٤-١٣٣٣
 .٢٢مغ* _.ك _ ] .١٩٨-[اإلسالمية، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]٨٦٣[تقرير وزارة /أقسامها وتنظيمها ودورها قدمياً وحديثاً: األوقاف

تعـىن  شـهرية    :دعوة احلـق  _ .األوقاف والشؤون اإلسالمية    
 _.  د _ .٢٦-٢٣ص_ ) .١٩٦٦ (٣ع_ .بالدراسات اإلسالمية   

 .٢٤ ،٢٢مغ*
]٨٦٤[ .حممد الطنجي

 ٦، ع ١س_ .جريدة احلياة   _ . حممد الطنجي    /جملس لألحباس 
 .٢٤مغ* _.د _ . ٥-١ص_ ) .١٩٣٤ ابريل ١٢(

]٨٦٥[ .حممد بن حممد العلمي
منجزات وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية يف السـنوات         

دعوة _ .حممد بن حممد العلمي     / العشر األوىل من االستقالل   
يناير  (٣، ع ٩س_ .تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق

املقالة عبارة عن قصيدة شعرية     _  .٩٨-٩٧ص_ ) .١٩٦٥
 _.تبني منجزات وزارة األوقاف خالل هذه السنوات العشر         

 .٢٤مغ* _.د 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@å§a@
]٨٦٦[ .وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية. املغرب 

األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنـا احلسـن           
-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠ منجزات عشـر سـنوات       :الثاين

وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : الرباط_  .١٩٧١
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ١٦٥_  .١٩٧١

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@æìíìÜÈÛa@õbÏŠ’Ûa@
]٨٦٧[ .السعيد بوركبة

/ دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلويـة          
وزارة األوقاف والشـؤون    ]: الرباط[_ .السعيد بوركبة    إعداد

طبع بأمر صاحب اجلاللة امللك     _ .ج  ٢_  .١٩٩٦اإلسالمية،  
 .١٤-١٢؛ مغ١كو* _.ك _ . احلسن الثاين

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]٨٦٨[رسالة من علي بن عبد اهللا إىل السيد حممد بن الشريف العقلي

مـايو   [١٠٩٨ مجادى الثانية    ١٨_ .س اليت بيده    يف شأن األحبا  
وثيقـة  (رسالة  _ . سم   ٩,٥×١٠,٥؛  ات ورق ١٠_ ] .١٦٨٦
عبارة عن رسالة من علي بـن       _ .هـ  ١٠٩٨ :، ملف )مصورة

عبد اهللا إىل السيد حممد بن الشريف يف حكم ما بيده من األحباس             
 .٩مغ* _.خ _ .اليت هي مصروفة عليها من وراقة وقراءة 

]٨٦٩[ .طنجيحممد ال
 مساعيل من مؤسسـة إموقف ملوك الدولة العلوية وفخرها املوىل    

 تعىن بالدراسات شهرية  : دعوة احلق _ . حممد الطنجي    /األحباس
_  .٩٢-٨٩ص_ ) .١٩٦٦يناير   (٣، ع ٩س_ .اإلسالمية  

 .٢٤مغ* _ .د
]٨٧٠[ .حممد الطنجي

_ . حممد الطنجـي     /الوقف يف اإلسالم وعناية الدولة العلوية به      
 ٤، ع ٥س_ .تعىن بالدراسات اإلسـالمية      شهرية   :احلقدعوة  

 .٢٤مغ* _.د _ . ١١١-١٠٧ص_ ) .١٩٧٤مارس (
]٨٧١[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢(امللك . املغرب 

محد بن احلاج على األحبـاس مبسـجد        أتثبيت الفقيه حممد بن     
ــة؛ ١_ ] .١٧٢٠[هـــ ١١٣٣_ .جــامع النارخبــة   ورق

، ملـف سـنة     )نسـخة مصـورة   (وثيقة  _ .سم  ١٧×١٥,٥
 بن احلاج   أمحدوثيقة موجهة إىل الفقيه حممد بن       _ .هـ  ١١٣٣

لتثبيته على األحباس واألوقاف، واإلمامة مبسجد جامع النارخبة        
خبـط مغـريب    _ .من حومة البليدة من حضرة فاس أمنها اهللا         

 .٩مغ*_ .خ _ .مقروء 
]٨٧٢[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢(امللك . املغرب 

_ .الد بوقاع على مسـجد قصـبتنا السـعيدة          حتبيس أمالك أو  
وثيقـة  _ .سم  ١٣,٥×١١ ورقة؛   ١_ ] .١٧١٢[هـ  ١١٢٤

وثيقة موجهة مـن    _ .هـ  ١١٢٤، ملف سنة    )نسخة مصورة (
 حيث فيها على حتبيس أوالد بوقاع علـى         إمساعيلالسلطان املوىل   

مسجد قصبته اليت بناها جبوار الويل الصاحل سيدي موسى الدكاين          
 .٩مغ* _.خ _ .خط مغريب غري مقروء _ .ريشة املسماة باحل

]٨٧٣[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢(امللك . املغرب 
_ . إىل برقـوق بشـأن أحبـاس املسـجد           إمساعيلمن املوىل   
وثيقـة  _ .سـم   ١١×٩,٥؛   ورقة ١_ ] .١٧٢٥[هـ  ١١٣٨

محد بن حممد بن    أوثيقة موجهة إىل موالي     _ ) .نسخة مصورة (
عو برقوق بشأن االنتفـاع بأحبـاس       موسى احلسين العلمي املد   

 .٩مغ* _.خ _ .خط مغريب مجيل _ .املسجد 

  تاريخ– المغرب –ف إدارة الوق 
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]٨٧٤[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢(امللك . املغرب 
محد بن حممد برقوق احلسـين      أ إىل السيد    إمساعيلوثيقة من موالي    

 _] .١٧١٦ مارس   ١١[هـ  ١١٢٨ ربيع األول    ١٦_ .العلمي  
 ملـف سـنة     وثيقة، حمفوظـة يف   _ . سم   ١٢×١٤ ورقة؛   ١

محد بن حممد برقوق احلسـين      أموجهة إىل السيد    ،  هـ١١٢٨
حكم ما بيد والده من ظواهرنا الكرمية، أننا أنعمنا عليه          : العلمي

 النظر  –لينتفع بالصدقات   " معيمي"بضريح الوايل الصاحل سيدي     
 .٩مغ*_ .خ _ . خط يقرأ بصعوبة_ . يف أوقاف املسجد

]٨٧٥[ )إمساعيلوىل امل: ١٧٢٧-١٦٧٢(امللك . املغرب 
 ٢٠_ . إىل ناظر األحباس مسعود املنغوشي       إمساعيلوثيقة املوىل   
 ورقـة؛   ١_ ] .١٧١٩ سـبتمرب    ٢٣[هـ  ١١٣٢ذي القعدة   

، ملـف سـنة     )وثيقة مصـورة  (خمطوط  _ .سم  ١٠×١١,٥
 .٩مغ* _.خ _ .خط مغريب دقيق _ .هـ ١١٣٢

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–Þëþa@å§a@µì½a@@
]٨٧٦[ )األولاحلسن املوىل : ١٨٩٤-١٨٧٣(امللك  . املغرب

 ٢٣_ .شؤون األوقاف هي من اختصاص القاضي الشـرعي         
 سجل  رقم، حتت   )مصورة(وثيقة  _ . ورقة   ١_  .١٨٧٩دجنرب  
رسالة من السلطان موالي احلسـن      _ . حمفظة زرهون    ٩٢٤٢

_ .محـد النجـاري     أاألول إىل عامل فاس السيد عبد اهللا بن         
جملموعة السادسة من الوثائق اليت تصدرها مديرية       ، ا ٧٣٩الوثيقة  

الوثائق امللكية بالرباط، بانتقاء مؤرخ اململكة عبد الوهاب ابـن          
رسالة من السـلطان مـوالي      :  وهذا نصها  ١٦منصور ص 

محد النجاري  أاحلسن األول إىل عامل فاس السيد عبد اهللا بن          
يبني فيها أن شؤون األوقاف هي من اختصـاص القاضـي           

 .٩مغ* _. خ_ .رعي الش
]٨٧٧[ )األولاحلسن املوىل : ١٨٩٤-١٨٧٣(امللك . املغرب 

_  .٦٥وثيقـة    . ١٢حمفظة  . هـ  ١٣١١ظهائر حسنية لسنة    
 ٦٥(حافظـة   _ ] .١٨٩٤ يناير   ٢٧[هـ  ١٣١١ رجب   ٢٠
، )نسخة مصورة عن األصـل    (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠؛  )سطر

ظهـري مـن    _  .١٨٩٤ رقـم هـ،  ١٣١١ سنة   ١٢حمفظة  
جـواب  : سن األول إىل حممد بن العريب الطـريس        احل السلطان
 الطالب عبد الوهاب النجوي على الدار اليت بيده من دور           بإقرار

 _.خ  _ .خـط مغـريب واضـح       _ .األحباس بظهري شريف    
 .٢٤مغ*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–å»ŠÛa@†jÇ@µì½a@@
]٨٧٨[ )املوىل عبد الرمحن: ١٨٥٩-١٨٢٢(امللك .  املغرب

نفيذ مرتب شهري من األحباس للقاضي علي التسـويل         وثيقة ت 
 ١_  .١٩/١٠/١٨٣٤_ .على القضاء والتدريس واإلمامـة   

_  .١/٣٥/١٥ رقم، حتت   )وثيقة مصورة (خمطوط  _ .ورقة  
وثيقة موجهة إىل السيد حممد أشعاث بتطوان حيثه فيها علـى           
إعطاء القاضي علي التسويل مرتب شهري من األحباس على         

_ .خط مغريب مقـروء     _ .س واإلمامة والقضاء    مهمة التدري 
 .٥مغ* _.خ 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ŒíŒÈÛa@†jÇ@µì½a@@
]٨٧٩[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 

_  .٣٦وثيقـة    . ١٣حمفظة  . هـ  ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    
حافظة _ ] .١٨٩٤ نوفمرب   ١٩[هـ  ١٣١٢ مجادى األوىل    ٢٠

نسـخة مصـورة عـن      (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠ ؛) سطر ٥(
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيـز       _  .١٨٠٣ رقم ،)األصل

 جواب بإقرار الطالـب     :بن احلسن إىل حممد بن العريب الطريس      
احلاج حممد بن حممد اخلليفي الطنجي على ما بيده من الدار           

_ .خط واضـح    _ .واحلانوت العطارية اللتني جبانب احلبس      
 .٢٤مغ* _.خ 

]٨٨٠[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
_  .٧٨وثيقـة    . ١٣حمفظة  . هـ  ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    

_ .هــ   ١٣١٢) ١٨٩٤ مارس   ٢٣[هـ  ١٣١٢ رمضان   ٢٧
نسخة مصورة عن   (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٥(حافظة  
ظهري من املوىل عبد العزيز بـن       _  .١٨٤٥ رقم، وثيقة   )األصل

جواب بإقرار ولدي املعلم    : مد بن العريب الطريس   احلسن إىل حم  
املختار أعراب على حانوت األحباس الكربى اليت كانت بيـد          

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .والدمها 
]٨٨١[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 

_  .١٢٧وثيقة   . ١٣حمفظة  . هـ  ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    
 ٥(حافظـة   _ ] .١٨٩٥يـه    يون ٣[هـ  ١٣١٢ ذي احلجة    ٩

نسخة أصلية ومنـها نسـخ      (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠؛  )سطر
ظهري مـن السـلطان املـوىل       _  .١٨٩٥ رقم، وثيقة   )مصورة
جواب بإقرار  : العزيز بن احلسن إىل حممد بن العريب الطريس        عبد

محد عبد السالم بن عبد القادر الطنجي على حـانوت          أالطالب  
 _.خ  _ .خـط واضـح     _ .األحباس اليت كانت بيد والـده       

 .٢٤مغ*
]٨٨٢[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 

_  .٥٧وثيقـة    . ١٤حمفظة  . هـ  ١٣١٣ظهائر عزيزية لسنة    
؛ ) سطر ٦(حافظة  _ ] .١٨٩٥سبتمرب  [هـ  ١٣١٣ربيع الثاين   

 رقم، وثيقة   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠
عبد العزيز بن احلسـن إىل      ظهري من السلطان املوىل     _  .١٩٦٥

جواب بإقرار ولد املعلم حممد بوغابة      : حممد بن العريب الطريس   
الطنجي على حانوت األحباس اليت كانت منفذة لوالداه بالكراء         

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .الوقيت 
]٨٨٣[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 

_  .١٠٤وثيقة  .  ١٧حمفظة  . هـ  ١٣١٧ظهائر عزيزية لسنة    
؛ ) سـطر  ٥(حافظـة   _ ] .١٩٠٠يناير  [هـ  ١٣١٧رمضان  

 ١٧، حمفظة   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن        _  .٢٤٢٠ رقم

جواب بإقرار أوالد املتوىف املعلـم      : إىل حممد بن العريب الطريس    
 كانت منفذة لوالـدهم     محد اكرواج الطنجي على الدويرة اليت     أ

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .املذكور من األحباس 
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متن الكشاف>٢٣٠
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٨٤[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
_  .١٥٥وثيقة   . ١٨حمفظة  . هـ  ١٣١٨ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سطر ٧(حافظة  _ ] .١٩٠١ مايو   ٢٧[هـ  ١٣١٩ صفر   ٨
 ، حمفظـة  )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .٢٥٨٠ رقم ١٨

جواب بإقرار أوالد السيد    : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     
خط _ .محد العلمي للحبس حبومة النيارين بالقصر بال كراء         أ

 .٢٤مغ* _.خ _ .واضح 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]٨٨٥[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 

أمر بأداء كراء أرض احلبس من الصائر السعيد وإبقائها بيد ابن           
 وثيقة(خمطوط  _ . ورقة   ١_  .٣٠/٧/١٨٣٨_ .عبد امللك الريفي    

األمر صادر من السلطان املوىل     _ . ٣/٨/١٥ رقم، حتت   )مصورة
_ .ه  حممد بن عبد الرمحن موجه إىل عبد السالم السلوي لتنفيذ         

 .٥مغ* _.خ 
]٨٨٦[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 

 املقري من دار ومخسة عشر أوقية عن        أمحدأمر بتمكني حممد بن     
خمطوط _ . ورقة ١_  .٤/٢/١٨٣٥_ .كل شهر من األحباس     

الوثيقة موجهـة إىل    _  .١/٤٠/١٥ رقم حتت   ،)وثيقة مصورة (
 .٥مغ* _.خ _  .حممد أشعاش بتطوان لتنفيذ األمر

]٨٨٧[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 
األمر حبيازة دار الذمي الرفايل جلانب األحباس مـع تقوميهـا           
وتعويضها بدار أخرى بعيدة عن املساجد تناسب مثله وتعويض         

وثيقـة  (خمطـوط   _  .١/٩/١٨٣٨_ .الفرق بني القيمـتني     
ـ _  .٣/٨/١٥ رقـم  حتـت    ،)مصورة ة موجهـة إىل    الوثيق
 .٥مغ* _.خ _ .السالم السلوي لتنفيذ األمر  عبد

]٨٨٨[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 
_ .تنفيذ دار األحباس بتطوان حملمد القيسي من غـري كـراء            

 رقـم  حتـت    ،)وثيقـة مصـورة   (خمطوط  _  .٢٦/٧/١٨٤٧
وثيقة موجهة من حممد بـن عبـد الـرمحن إىل           _  .٧/٨/١٥
القادر أشعاش حيثه فيها بتنفيذ دار أحباس بتطـوان حملمـد            عبد

 .٥مغ* _.خ _ .القيسي 
]٨٨٩[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 

محد السفاح اجلزيري من غـري      أتنفيذ دار من األحباس للطالب      
 حتـت   ،)وثيقة مصورة (خمطوط  _  .١٣/١١/١٨٤٠_ .كراء  
إىل السـيد حممـد أشـعاش       الوثيقة موجهة   _  .٤/٤/١٥ رقم

 .٥مغ* _.خ _ .بتطوان 
]٨٩٠[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 

_ .محـد بـن حيـىي       أتنفيذ دار من دور األحبـاس للفقيـه         
 رقـم  حتـت    ،)وثيقة مصـورة  (خمطوط  _  .١٠/١٠/١٨٣٧
وثقية موجهة من السلطان حممد بن عبد الرمحن        _  .٢/٣٦/١٥

الوي حيثه فيها على تنفيـذ دار مـن دور          إىل عبد السالم الس   
 .٥مغ* _.خ _ .األحباس 

]٨٩١[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 
 /٢٩/١٠_ .تنفيذ دار وراتب من األحباس لعبد الرمحن بن جعلون          

 _ .٦/٣٩/١٥ رقـم ، حتـت    )وثيقة مصورة (خمطوط  _  .١٨٤٦
 .٥مغ* _.خ _ .ن الوثيقة موجهة إىل عبد القادر أشعاش بتطوا

]٨٩٢[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 
ظهري السلطان املوىل سيدي حممد بن عبد الرمحن ملك املغـرب           

 رقـم  وثيقـة    ،ظهـري _  .٣/١/١٨٣٨_ . هـ١٢٥٣لسنة  
السلطان سـيدي حممـد بـن        وثيقة صادرة من  _ . ٣/٣/١٥
األحباس  سائح ناظر عالم السلطان مبا يف ذمة ابن ال      إل: الرمحن عبد

 .٦مغ* _.خ _ .خط واضح _ .من مستفاد األحباس 
]٨٩٣[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 

ظهري شريف من السلطان املوىل سيدي حممد عبد الرمحن ملك          
 رقم حتت   ،)نسخة مصورة (ظهري  _ .هـ  ١٢٥٦ املغرب لسنة 

يدي حممد بـن  مرسلة من السلطان املوىل س   وثيقة_  .٤/٤/١٥
أشـعاش لتنفيـذ دار مـن        عبد الرمحن ملك املغرب إىل حممد     

خـط  _ .األحباس حلسني اليوسفي ومتكينه من بعض املالبس        
 .٦مغ*_ .خ _ .واضح 

]٨٩٤[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 
مفاصلة عبد السالم التطواين البناء مع األحباس بشأن احلمـام          

 رقـم  حتت   ،وثيقة_  .١/١١/١٨٤٦_ .عرائش  الذي بين يف ال   
املوىل حممـد بـن      وثيقة موجهة من السلطان   _  .٦/٤٠/١٥
 .٥مغ* _.خ _ .الرمحن إىل أيب سلهام بن علي  عبد

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]٨٩٥[ أوالد علي عبد السالم

عـداد  إ /الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطـوان      
 الشيخي  إشرافم، الغلبزوري بدر الدين؛     أوالد علي عبد السال   

 _.ايض  :  ورقة ١٧٩_  .١٩٨٤_ .نور الدين، العبدالوي حممد     
 كلية اآلداب   ، جامعة عبد املالك السعدي    - اإلجازةحبث لنيل   

 .١كو* _.ح _  .١٩٨٤والعلوم اإلنسانية، تطوان، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–æaìİm@@–@ƒí‰bm@–å»ŠÛa@†jÇ@µì½a@@
]٨٩٦[ "ـه١٢٥٨-؟" )احلسن بوأ(، علي بن عبد السالم بن علي التسويل

 /٢٨/١١_ .مبساعدة علي التسويل    / إعادة تنظيم أحباس تطوان   
 رقـم ، حتـت    )وثيقة مصورة (خمطوط  _ . ورقة   ١_  .١٨٣٤

الوثيقة موجهة إىل حممد أشعاش بتطوان بقصد       _ . ١/٣٧/١٥
 .٥مغ* _.خ _ .إعادة تنظيم أحباس تطوان 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@æaìİm@–@ƒí‰bm@–ŒíŒÈÛa@†jÇ@µì½a@@
]٨٩٧[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 

 وثيقة. ١٩ظة  حمف. هـ١٣٢٧-١٣٢٠ظهائر عزيزية وحفيظية لسنة     
_ ] .١٩٠٦ أغسطس   ١٥[هـ  ١٣٢٤ مجادى الثانية    ٢٦_  .٤١

 ،)نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٥(حافظة  
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن       _  .٢٦٣٣ رقم   ١٩ حمفظة

جواب باإلنعام على الفقيه    : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     
العالمة السيد حممد بن املكي بن عبد الوهاب العلمـي براتـب      

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .شهري من األحباس بتطوان 
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٢٣١  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٩٨[ )زيزاملوىل عبد الع: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
. ١٩حمفظة  . هـ١٣٢٧-١٣٢٠ظية لسنة   ظهائر عزيزية وحفي  

 حافظة_ ] .١٩٠٧ديسمرب  [هـ  ١٣٢٥ذو القعدة   _  .٥٨وثيقة  
 ، وثيقة )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٧(

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيـز واملـوىل         _  .٢٦٥٠ رقم
اب بإقرار ما يطلبه    جو:  إىل حممد بن العريب الطريس     احلفيظ عبد

قاضي تطوان من رد تنفيذ الثالثني رياال اليت يقبضها من أمنـاء            
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .املرسى هناك إىل األحباس 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@pìîm@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]٨٩٩[ )املوىل حممد السجلماسي: ١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 

وىل سيدي حممد بـن عبـد الـرمحن سـنة           ظهري السلطان امل  
 رقـم  وثيقة   ،)نسخة مصورة (ظهري  _  .١٨٣٨_ .هـ  ١٢٥٤

السلطان املوىل سـيدي حممـد بـن         ظهري من _  .٣/٣٠/١٥
 الرمحن إىل عبد السالم السلوي لتنفيذ دار وراتب من األحباس          عبد

 _. خط واضح _ .ملوالي املأمون ابن عبد امللك من شرفاء تيوت         
 .٦مغ* _.خ 

g@ÑÓìÛa@ñ‰a…–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@
]٩٠٠[ .قاسم الطاطة

األوقاف اإلسالمية والتنمية احلبسية بشفشاون خالل فترة ما بني         
 أمحـد   إشـراف  قاسم الطاطـة؛     إعداد/ ١٩٩٤-١٩٥٦سنة  

 يف  اإلجـازة حبث لنيل   _ . ورقة   ٨٧_  .١٩٩٥_ .الصمدي  
-١٩٩٤ كلية أصول الـدين،      ،جامعة القرويني  –أصول الدين   

 .٢٩؛ مغ١كو* _. ح _ .١٩٩٥

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@M@òvä@–@ƒí‰bm@–@µì½a@Þëþa@å§a@
]٩٠١[ )املوىل احلسن األول: ١٨٩٤-١٨٧٣(امللك . املغرب 

_  .٣٧وثيقـة    . ١١حمفظة  . هـ  ١٣١٠ظهائر حسنية لسنة    
_ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٦(حافظة  _ ] .١٨٩٣[هـ  ١٣١٠

هري مـن   ظ_  .١٨٩٣ رقمهـ،  ١٣١٠ سنة   ١١ظهري، حمفظة   
جواب من  : السلطان احلسن األول إىل حممد بن العريب الطريس       

قرار بنات خطيب املسـجد األعظـم       إالسلطان احلسن األول ب   
بطنجة على حوانيت األحباس اليت كانت منجزة له بظهرييـن          

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .شريفني 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@M@òvä@–@ƒí‰bm@–ŒíŒÈÛa@†jÇ@µì½a@@
]٩٠٢[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . غرب امل

_  .٦٧وثيقـة    . ١٤حمفظة  . هـ  ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    
حافظـة  _ ] .١٨٩٥بتمرب   س ١٢[هـ  ١٣١٣ ربيع الثاين    ٢١

، )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٦(
 العزيز بن احلسن ظهري من السلطان املوىل عبد_  .١٩٧٥ رقموثيقة 
جواب بإقرار أوالد عبد الرمحن بن      :  حممد بن العريب الطريس    إىل

عبد الكرمي التطواين املستوطن بثغر طنجة على احلـانوت مـن           
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .حوانيت أحباس الثغر بالصياغني 

]٩٠٣[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
ـ  . ١٤حمفظة  . هـ  ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة     _  .٦٨ة  وثيق

حافظـة  _ ] .١٨٩٥بتمرب   س ١٢[هـ  ١٣١٣ ربيع الثاين    ٢١
 ،)نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٦(

العزيز بن احلسن  ظهري من السلطان املوىل عبد_  .١٩٧٦ رقموثيقة 
جواب بإقرار أوالد عبد الرمحن بن      : إىل حممد بن العريب الطريس    

 _) .طنجة(ت أحباس الثغر    عياد الطنجي على احلانوت من حواني     
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح 

]٩٠٤[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
_  .٨٤وثيقـة    . ١٤حمفظة  . هـ  ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    

حافظـة  _ ] .١٨٩٥ نوفمرب ٣[هـ  ١٣١٣ مجادى األوىل    ١٤
، )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٧(

العزيز بـن    ظهري من السلطان املوىل عبد    _ . ١٩٩٢ رقموثيقة  
الرقاصة على  جواب بإقرار   : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     

خـط  _  .حانوت األحباس اليت توىف من كان بيده يف طنجة        
 .٢٤مغ* _.خ _ .واضح 

]٩٠٥[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
_  .١٤٣قة  وثي . ١٤حمفظة  . هـ  ١٣١٣ظهائر عزيزية لسنة    

 ٥(حافظـة   _ . ]١٨٩٦ فربايـر    ١٣[هـ  ١٣١٣ شعبان   ٢٦
، )نسخة مصورة عن األصـل    (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  )سطر

 ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن      _ .هـ  ١٣١٣وثيقة لعام   
جواب بإقرار أوالد احلجام    : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     

هلالك بالسـوق   على حانوت األحباس اليت كانت بيد والدهم ا       
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .الداخلي بطنجة 

]٩٠٦[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
 ١٠_  .٤وثيقة   . ١٥حمفظة  . هـ  ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سـطر  ٧(حافظة  _ ] .١٨٩٦ يونيو   ٢١[هـ  ١٣١٤حمرم  
 رقم، وثيقة   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسـن إىل          _  .١٨٩٧
 جواب يتعلق بإقرار عمر بن عبد السالم      : حممد بن العريب الطريس   

 اليعقويب الطنجي على االنتفاع بالبيتني اللذين حتت يديه من رباع         
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .األحباس بطنجة 

]٩٠٧[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
_  .١١وثيقـة    . ١٥حمفظة  . هـ  ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سطر ٥(حافظة  _ ] .١٨٩٦ يوليو   ٨[هـ  ١٣١٤ حمرم   ٢٧
 رقم، وثيقة   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسـن إىل          _  .٢١١٩
 أمحـد جواب بإقرار الشريف السيد     : حممد بن العريب الطريس   

لحول على احلانوت جبانب األحباس الكربى بصاغة طنجـة         ح
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .حرسها اهللا 

]٩٠٨[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
_  .٥٦وثيقـة    . ١٥حمفظة  . هـ  ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة    

حافظة _ ] .١٨٩٦ أكتوبر   ٢٧[هـ  ١٣١٤ مجادى األوىل    ٢٠
، )نسخة مصورة عن األصل   (  ظهري_  .سم٢٠×٣٠؛  ) سطر ٧(
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متن الكشاف>٢٣٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
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ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .٢١٦٤ رقموثيقة  
جواب بإقرار أوالد الفقيـه  : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     

  اجويد على السكىن بدويرة األحباس مبحروس ثغرأمحدالربكة السيد  
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .طنجة اليت ا سكناهم اآلن 

]٩٠٩[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . رب املغ
_  .٢٤وثيقـة    . ١٦حمفظة  . هـ  ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة    

حافظـة  _ ] .١٨٩٧ سبتمرب   ١٨[هـ  ١٣١٥ ربيع الثاين    ٢٠
، )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _  .سم٢٠×٣٠؛  ) سطر ٧(

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .٢٢٧٥ رقموثيقة  
جواب بإقرار أوالد الطالب    : مد بن العريب الطريس   احلسن إىل حم  

العريب بن احلاج حممد بن كريان الفاسي القاطنني بطنجة علـى           
_ .حانوت األحباس اليت كانت بيد والدهم بسوق الصـياغني          

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح 
]٩١٠[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 

 ٢٠_  .٢٥وثيقة   . ١٦ظة  حمف. هـ  ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة    
 ٦(حافظـة   _ ] .١٨٩٧ سـبتمرب    ١٨[هـ  ١٣١٥ربيع الثاين   

، وثيقة  )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _  .سم٢٠×٣٠؛  )سطر
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن إىل         _  .٢٢٧٦ رقم

جواب بإقرار أوالد احلـاج العـريب       : حممد بن العريب الطريس   
يت كانت بيد والدهم بالسوق الـرباين       الطنجي على احلانوت ال   
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .بطنجة جبانب األحباس 

]٩١١[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
_  .٦٣وثيقـة    . ١٦حمفظة  . هـ  ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سـطر  ٥(حافظة  _ ] .١٨٩٨ابريل  [هـ  ١٣١٥ذي احلجة   
 رقم، وثيقة   )األصلنسخة مصورة عن    (ظهري  _  .سم٢٠×٣٠

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسـن إىل          _  .٢٣١٤
 بن احلاج املختـار     أمحدإقرار الطالب   : حممد بن العريب الطريس   

البقايل على دويرة األحباس املنفذ له سكناها حبساً من الظهـري           
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .الشريف املوجه 

]٩١٢[ ) املوىل عبد العزيز:١٩٠٨-١٨٩٤(امللك . املغرب 
 ١٤_  .٥٥وثيقة   . ١٨حمفظة  . هـ  ١٣١٨ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سطر ٥(حافظة  _ ] .١٩٠٠ يوليو   ١١[هـ١٣١٨ربيع األول   
 ١٨، حمفظـة    )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _  .سم٢٠×٣٠
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسـن         _  .٢٤٨٠ رقم

جواب بإقرار املعلم شعيب الريفـي      : إىل حممد بن العريب الطريس    
وولده حممد على الفرن الذي بيدمها جبانب أحباس طنجة القريب          

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .من السوق الداخل 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@M@bÏ@–@ƒí‰bm@–æbàîÜ@µì½a@@
]٩١٣[ )املوىل سليمان: ١٨٢٢-١٧٩٦(امللك . املغرب 

 به احلاج حممد بن احلاج عبد النيبظهري السلطان موالي سليمان يويل   
 _] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .بنيس ناظراً على أحباس جامع القرويني       

 _ .٥٠٨ رقم،  ١/٤٥٠ظهري، اجملموعة األوىل، الوثائق     _ . ورقة   ١
 ظهري يويل به السلطان موالي سليمان احلاج حممد بن احلاج عبد النيب  

 فيها قبضـاً  ويفوض له يف التصرفبنيس ناظراً ألحباس القرويني     
 .٢٩، ٩مغ* _.خ _ .وصرفاً 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@bÏ@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]٩١٤[_] .١٨٢٩[هـ ١٢٤٥_ .حوالة أحباس فاس والقرويني 

، حتت رقم   )نسخة مصورة على ميكروفيلم   (حوالة  _ .ورقة   ٢٨٧
حوالة أحباس فاس والقرويني مسـتهل      _  .٢ مكرر رقم    ١١٣
 احلمد هللا املنفرد بالكربياء واجلالل املنعوت بصفات      : ة أوهلا بافتتاحي

 القدس والكمال وهي تتضمن اعتناء السلطان موالي ابن عبد الرمحن
بضبط أحباس فاس لكثرة أوقافها واهتمامه الكبري بتفقد أحواهلا         
والبحث عن ما مل يدخل باحلوالة القدمية ووجه إىل هذا العمـل            

ي بن موالي عبد اهللا العلوي، مث أمـر         قاضيه موالي عبد اهلاد   
دريس الشـايب   إناظر األحباس يف ذلك الوقف السيد عالل بن         

 _.هـ  ١٢٤٥للقيام ذه املأمورية وقيد بتاريخ أوائل رجب عام         
 .٢٢مغ* _.خ 

]٩١٥[_] .١٨٦٤[هـ ١٢٨١ _. والقرويني فاسحوالة أحباس 
، حتـت   )نسخة مصورة على ميكروفيلم   (حوالة  _ . ورقة   ٣٨٦
حوالة أحباس القرويني بفاس تبتدئ برسم يثبت       _  .١١٤رقم  

 النظر يف أمور القرويني وأحباسها للسيد بن حممد الشامي اخلزرجي         
واحلاج حممد بن شقرون، مؤرخ بتاريخ مجادى الثانيـة عـام           

 مقدمة مكتوبة خبط مجيل تتضـمن  ٧١هـ ويف صحيفة    ١٢٨١
تمامه حبواشـيها   شدة اعتناء املوىل سليمان باألحباس وعظيم اه      

 ومراجعتها فأمر بنسخها وحتديدها وتعيني رموزها وحدودها حفظاً       
هلا من التلف واسند األمر للقيام ذا العمل إىل ناظر أحباس فاس    

 .٢٢مغ* _.خ _ .إذ ذاك احلاج عبد النيب فنيس ا 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@MbäØß@@
]٩١٦[ عبد الرمحن بن زيدان

_ . زيدان؛ تقدمي عبد اهلادي التازي        عبد الرمحن بن   /]الوقف[
 .٤٤٢-٤٤٠، ١٩٣، ١٢١، ١٠٠ص: ١ج
_  .٢ط_ .حتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس        إ يف
 .٤مغ* _.ض _ . )مطابع اديال: الدار البيضاء (١٩٩٠، ]ن. د: م. د[

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@bäØß@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]٩١٧[ رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢ناس يف عهد موالي إمساعيل،      أوقاف مك 
وزارة األوقاف  ]: الرباط[_ .تأليف رقية بلمقدم    / م١٧٢٧-١٦٧٢

دبلـوم  _ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣والشؤون اإلسـالمية،    
 كلية اآلداب،   –الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية       

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ .ك _ . مكناس
]٩١٨[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢(امللك . املغرب 

 _. ماء وادي أيب فكران      إمساعيلظهري حتبيس من السلطان موالي      
 ورقـة؛   ٢_ ] .١٦٩٤ سـبتمرب    ٦[هــ   ١١٠٦ حمرم   ١٥

_  .٢٣٠٠٢ رقمباآللة الكاتبة، حمفوظة حتت     _ .سم  ٢١×٢٩,٥
 حيبس فيهـا مـاء وادي أيب        إمساعيلظهري من السلطان موالي     

جد األعظم حبضرتنا احملميـة بـاهللا       للمحبس على املس  : فكران
مكناسة صاا اهللا على املنهج الذي كان عليه وموقوف لديـه           

 .٩مغ* _.خ _ .وألجله حىت قدمي األزمان 
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@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@–@òîÐîÜ¨a@òÔİä½a@–ƒí‰bm@@
]٩١٩[ جريدة_ . مشروعية نظام األوقاف اإلسالمية يف املنطقة اخلليفية

_ ) .١٩٣٧ فربايـر    ١٠األربعاء   (٣، ع ١س_ .الوحدة املغربية   
؛ ٣-١ص_ ) .١٩٣٧ فرباير   ١٤األحد   (٤، ع ١؛ س ٣-٢ص
 _.د  _  .٣-٢ص_ ) .١٩٣٧فرباير  ١٧األربعاء   (٥، ع ١س
 .٢٤مغ*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@lŠÌ½a@Mpaë†ã@@
]٩٢٠[ )الرباط: ١٩٧٨(ندوة األوقاف يف مواكبة مسرية النماء 
: الرباط_ .د رمزي    تقدمي أمح  /األوقاف يف مواكبة مسرية النماء    

_ . ص١٦٠_  .١٩٧٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،      
 .٣مغ*_ .ك 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@òØß@–@ƒí‰bm@
 . السعودية–إدارة الوقف  أنظر أيضًا

]٩٢١[ "ـه٩٥٤-٨٩١) "أبو الفضل(ابن فهد، حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حممد 
 املكـي؛    تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهـد          /]الوقف[

 جاء يف مواضـع   موضوع الوقف   _ .حتقيق حممد احلبيب اهليله     
 .العملمتفرقة من 

تاريخ : ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف
 ]:م. د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢مكة املكرمة من سنة     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@bîãbní‰ìß@
 .مكتب األوقاف. موريتانيا  أنظر أيضًا
]٩٢٢[ .أمحد ولد النيين

/ وثيقة عرض التجارب الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية       
 . ورقات٥_ .مقدم من قبل أمحد ولد النيين 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩ـ، املوافـق    ه١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]٩٢٣[ .حممد عال يب زين

ورقة األخ مندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب         
 .٤٤١–٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .٢ط_ ...لتثمري ممتلكات األوقاف     وقائع احللقة الدراسية     يف

 _.  ض _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٩٢٤[ .حممد عال يب زين
ورقة األخ مندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب         

 .٤٤١–٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .١ط_ ...ثمري ممتلكات األوقاف     وقائع احللقة الدراسية لت    يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@@@@ŠÄãa@@@@pbÇììß@–Ò‰bÈ½a@Šöaë…@N@

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–paë†ã@@
]٩٢٥[ )جدة: ١٩٨٤(احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف 

ائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت جبدة         وق
-٢٤/١٢/٨٣(هـ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحىت   ٢٠/٣/١٤٠٤من  
:  جدة _ .١ط_ .هللا األمني   عبد ا  حترير حسن    /)م٥/١/١٩٨٤

_ .ص  ٤٦٣_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     
نظمت هذه احللقة من قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب         

، ١٠،  ٨،  ٤سع* _.ك   _.لتابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة      ا
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١

]٩٢٦[ )جدة: ١٩٨٤(احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف 
وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت مـن          
قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي        

/ ٢٤(هـ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحىت   ٢٠/٣/١٤٠٤دة من   للتنمية جب 
 /دارة وتثمري ممتلكات األوقاف   إ، أو،   )م٥/١/١٩٨٤-١٢/٨٣

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .٢ط_ .حترير حسن عبد اهللا األمني      
 ،١١سع* _.ك  _ .ص  ٤٦٣_  .١٩٩٤للبحوث والتدريب،   

 .١؛ كو١٥
]٩٢٧[ ) =١٩٨٤(ندوة حول إدارة وتطوير عقارات األوقاف 

Seminar on management and development of awqaf 
properties (1984) . _ باللغة اإلجنليزية_  .٩–٣ورقات. 

 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول         يف
 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 

subject of awqaf . _]يب،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدر]: جدة 
 .١كو*_ . ض_ ] .؟١٩٩٨[

]٩٢٨[ )الكويت: ١٩٩٣(ندوة حنو دور تنموي للوقف 
 _] .وآخ […صاحل كامل   / أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     

_  .١٩٩٣وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية،       : الكويت
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠، ٢؛ سع٣تر* _.ك _ .ص ٢٣٦

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–†äa@@
راديش انظر أيضًا ة،    . أتراب نية المرآزي اف الس ة األوق هيئ

درابراديش اب    . أن اف، البنج ة األوق ة . هيئ هيئ
. هيئة األوقاف، دلهي  . األوقاف، البنغال الغربية    

تهان   اف، راجس ة األوق اف، . هيئ ة األوق هيئ
اف،   . هيئة األوقاف، آيراال    . آرناتاآا   ة األوق هيئ

ترا  د  . مهاراش اف، الهن ة األوق س . هيئ المجل
 .هيئة األوقاف. آزي لألوقاف، الهند المر

]٩٢٩[ .آزاد، غالم نيب
تصريح من السيد غالم نيب آزاد      : وضع هيئة الوقف فوق السياسة    

باالتر اوقاف كو سياست سيه     = يف مؤمتر هيئة الوقف لعموم اهلند       
 _ .ركها جائيه، كل هند اوقاف كانفرنس مني غـالم نـيب آزاد           

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٦ص_  .)١٠/٥/١٩٨٣ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٩٣٠[ .أمحد، محيد

اقليتون كيه بعض مسـائل     = بعض مشاكل األقليات وواجباتنا     
_ . Qaumi Awaz, Daily _. محيد أمحد /اور مهاريه فرائض

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٧/١٢/١٩٨٣(

 الهند–إدارة الوقف 
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]٩٣١[ "١٩٧٧-١٩٠٥"أمحد، فخر الدين علي 
 The Muslim = كيف ميكـن حتسـينها  : سالميةاألوقاف اإل

Waqfs: How to improve them?/  فخر الدين علي أمحد._ 
The Radiance Views, Weekly . _ــج  ٢٤/٢٥، ع٥م

_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة  _  .٣٩، ٩ص_ ) .١٩٦٧(
 .١٩هن*

]٩٣٢[ .أختر، سليم
 Wakf administration: How= كيفية تبسيطها : إدارة الوقف

to streamline / سليم أختر._ Khashmir University Law 
Review . _باللغــــة _  .٩٠-٧٨ص_ ) .١٩٩٧ (٤ع

 .١كو*_ . د _.اإلجنليزية 
]٩٣٣[ _ .١ط_  .Waqf administration=  إدارة األوقاف
_  .١٩٦١ ،قسـم األوقـاف   .  وزارة الري والطاقة   :نيودهلي
 .٦هن*_  .ح_ .باللغة اإلجنليزية _ . ص١٥
]٩٣٤[ . قمرإسحاق،

 Protection of waqf= آلية محايـة املمتلكـات املوقوفـة    
properties-mechanism/      ص  ٢_ . قمر إسحاق، سليم أختر._ 

 .باللغة اإلجنليزية
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-
10 may, 1999 . _وضـوعية،  معهد الدراسـات امل : هلينيود

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٩٣٥[ =  )راجيا سبها(جملس الشيوخ , إعالن من الربملان اهلندي

 _.  The Urdu Times, Daily _ .بارليمنت، راجيه سبها، اعالن
ــة _  .٣ص_ ) .١٨/١١/١٩٩٦( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .١٦هن*

]٩٣٦[_.  The Awqaf, Quarterly _ .ايك اداريه=  افتتاحية
_ .د  _ .باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .١٩٧٤  مارس -يناير  (
 .٧هن*

]٩٣٧[ اقتراحات مت االتفاق عليها باإلمجاع يف اجتماع جملس 
مسلم جملس كيه اجالس لكهنؤ مني متفقـه بـاس          = املسلمني  

، ٣٠مج_ . Nida-e-Millat, Weekly _ .هونيه واىل جتاويز
_ .د  _ .باللغة األوردية   _  .١٠ص_ ) .٩/٣/١٩٧٥ (١٠ع
 .٧هن*

]٩٣٨[  :Minorities=  املشاكل االقتصادية للمسلمني: األقليات
Economic Problems of Muslims/ جمموعة العمل على حل 

 The Radiance _.مشاكل األقليات يف اهلند جبامعة عليجرة اإلسالمية 
Views, Weekly . _)باللغة اإلجنليزية_  .٧ص_ ) .١٩٩٩. _ 

 .٦هن*_ .د 
]٩٣٩[ .د. إتش. إم

 /Sidelight on Waqf Administration =أضواء على إدارة األوقاف 
، ٦مج_ . The Radiance Views, Weekly _.د . إتش . إم
 .٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩ص_ ) .١٩٦٨ (١٥ع

]٩٤٠[ ,Dawat _ .وقف بورد=  دهليانتخاب هيئات األوقاف ب
Daily . _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٤/٢/١٩٧٥. _

 .٣هن*_  .د
]٩٤١[ .األنصاري، أمحد عظيم
 _. أمحد عظيم األنصـاري      /مسلم اوقاف = أوقاف املسلمني   

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٩٨٤/ ٢٧/٩ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٩٤٢[ بارليماىن = ) راجيا سبها(جملس الشيوخ , الربملان اهلندي
 /٢٨/٢(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كميىت) سبهاراجيه (

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٩
]٩٤٣[ Government= بيان احلكومة حول إجيار املمتلكات املوقوفة 

statement on lease of waqf property. _ Muslim 
India . _باللغــة _ .٨٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٤، ع١٧مــج 

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٩٤٤[  اوقاف كيه= إىل وزارة الشئون  ون األوقافئتسليم ش

 _. The Inquilab, Daily _ .معامالت وزارت بود كيه سربد
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٦/١/١٩٨٦(

]٩٤٥[  حتت رئاسة السيد سكندرخبت لدراسةبرملانية تشكيل جلنة 
كاج كا جائزه   وقف بورد كام    = طريقة عمل هيئات األوقاف     

لينيه كيلئيه سكندر خبت كى صدارت مني بارليمنترى كمـيىت          
 _) .١٧/١١/١٩٩٦(_ . Siyasat Jadid, Daily _ .كى تشكيل

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ٢ص
]٩٤٦[ مطالب لدراسة الوزراء رئيستعيني جلنة رفيعة املستوى من قبل 

به بر غور كيلئيه    وزير اعظم كى طرف سيه مسلم مطال      = املسلمني  
_ . The Inquilab, Daily _ .اعلى سطحى كميىت كا قيـام 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١١/٤/١٩٨٣(
]٩٤٧[ .ورقات] ٧[_ .تقرير حول نظام الوقف يف اهلند 

 ٢٤ مدينة ممبائي من     ، جدول األعمال للندوة الفقهية العاشرة     يف
مـع الفقـه اإلسـالمي،      جم: اهلند_ .  أكتوبر ٢٧ىل  إأكتوبر  
 .١كو*_ .  ض_ .١٩٩٧

]٩٤٨[ .حسن الدين أمحد
 Strategies to = استراتيجيات تطوير إدارة األوقـاف يف اهلنـد  
develop waqf administration in India/ حسن الدين أمحد . _

_  .١٩٩٧املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة_  .١ط
 .١؛ هن١كو*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ١٨٦
]٩٤٩[ )سيد( أطهر ،حسني

 Waqf Law and = قـوانني األوقـاف وإدارـا يف اهلنـد    
Administration in India/خالد رشـيد  ، أطهر حسني . _

باللغـة  _  .ص٥٣٦_  .١٩٧٣ ، لـو تـاميز    :لكناو_  .٢ط
 .١٧هن*_ .ك _ .اإلجنليزية 

]٩٥٠[ = محاية املمتلكات الوقفية من االستيالء غري القانوين 
Protection of and vacation of encroachment on waqf 

properties. _ Muslim India . _١٩٨٤ (١٨، ع٢مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٥٨ص

  الهند–إدارة الوقف  
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]٩٥١[ مجعية/On waqf administration = حول إدارة األوقاف
 ،١٤مج_ . Muslim India _.تشجيع تعليم وتوظيف املسلمني 

 _.د  _ .باللغة اإلجنليزيـة    _  .٤٦١ ص _) .١٩٩٦ (١٦٦ع
 .١٦هن*

]٩٥٢[ )سيد(خالد رشيد 
 Wakf=  دراسة اجتماعيـة قانونيـة   :إدارة األوقاف يف اهلند

Administration in India: A Socio-Legal Study/إس  .
_  .١٩٧٨ ، دارفيكـاس  :نيـودهلي _  .١ط_ .خالد رشيد   

_  .١٩٧٢قدمت أصالً كأطروحـة للمؤلـف،       _  .ص١٨٤
 .١٧؛ هن٢سع* _.ر _ .لغة اإلجنليزية بال

]٩٥٣[ )سيد(خالد رشيد 
 Administration  =بعض االقتراحات حول إدارة األوقاف يف اهلند

of waqfs in India: Some suggestions/  خالد رشـيد . _
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٣٨-٢٣٢ص
 Islamic Law in Modern = الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصرة يف

India/     ١٩٧٢تريبثي،  . إم. إن: بوميب_ . حترير طاهر حممود. _ 
أوراق خمتارة من ندوة الشريعة اإلسالمية يف اهلنـد املعاصـرة           

 _. حتت رعاية مؤسسة القانون اهلندية       ١٩٧٢املنعقدة يف دهلي عام     
 .١٧هن*_ .ض 

]٩٥٤[ )سيد(خالد رشيد 
 How to streamline  =ة يف اهلنديكيف جنعل األوقاف أكثر فعال

awqaf in India/ خالد رشيد ._ The Radiance Views, 
Weekly . _باللغـة  _ . ٧٥ص_ ) .١٩٩٢ (٢١، ع ٢٧مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٥٥[ .خان، امتياز أمحد
 Basic Issues in Waqf= األمور األساسية إلدارة األوقـاف  

Administration/   هيئة : نيودهلي_  .١ط_ .  امتياز أمحد خان
_ .ك  _ .باللغة اإلجنليزية   _ .ص  ٤٠_  .١٩٩٠وقاف دهلي،   أ
 .١٨هن*

]٩٥٦[ .خان، ساالر حممد
 .٢٧-١٣ص_ .ساالر حممد خان / تقرير حول نظام الوقف يف اهلند

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]٩٥٧[ .خان، عتيقي أ

حنو إدارة أفضـل للمشـاكل      : ١٩٩٥مرسوم الوقف اهلندي    
 The (Indian) wakf act 1995: towards= والتوقعـات  

better administration problems & prospects . _ص ١٦._ 
 .اإلجنليزيةاللغة ب
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠–٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-
10 may 1999.  _معهد الدراسـات املوضـوعية،   : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _ . ١٩٩٩

]٩٥٨[  مسلم جملس كيه=  املسلمني ملؤمتر جملس الرئاسي اخلطاب
 _. Nida-e-Millat, Weekly _ .اجالس كا خطبه صدارت

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٩/٣/١٩٧٨ (٥٥مج
]٩٥٩[ . حممد،خورشيد علي

 _. حممد خورشيد علي /The Waqf Laws= قوانني الوقف 
 _.ص  ٣١٠،  ١٦_  .١٩٩٥آسيا لو هاوس،    : حيدر آباد _ .٤ط

 .١٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية 
]٩٦٠[=ملسلمي اهلند  التعليميةالتنمية الدور اهلام هليئات األوقاف يف 

يه مسلمانون كى تعلمىي ترقى مني وقف بوردون كـا          ملك ك 
_ ) .١٥/٨/١٩٨٣(_ . The Inquilab, Daily _ .اهم رول

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
]٩٦١[ .، بارسديون
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ص_ .بارس ديـون    ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٥٢
 Muslim Law in Modern = القوانني اإلسالمية يف اهلند احلديثة يف

India . _ض   _ .١٩٨٧وكالة القانون،   : اله آباد _  .٤ط ._ 
 .١٧هن*

]٩٦٢[ .رشيد، هارون
 هزار  ٦٠اوقاف سيه   = دخل األوقاف يبلغ ستني ألف روبية       

 ,The Inquilab _.هـارون رشـيد   / روبيون كى آمدىن
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٨/٧/١٩٩٧. _

 .٧هن*_ .د 
]٩٦٣[ .ان احلق، حممدرضو

 _. حممد رضوان احلق     /جتربة الوقف لدى اجملتمع اإلسالمي اهلندي     
 .١٣٠-١٢٥ص
 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

 املعهد اإلسالمي للبحوث  :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقـاف،     : والتدريب؛ الكويت 

 .١كو*_ .ض 
]٩٦٤[ .شريف، أبو صاحل

 Professional =الطريقة األمثل إلدارة املمتلكات املوقوفة يف اهلند 
approach to the management of waqf properties in 

India/  باللغة اإلجنليزية_ .ص ٢_ .أبو صاحل شريف. 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999 . _ ،١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية . _

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_.ض 
]٩٦٥[ .مشس اهلدى مشس

إعفاء أراضي األوقاف من قانون التحكم يف األجرة، وتشـكيل          
اوقاف كى زمينـات    = جلنة من عضوين لتطبيق القانون اجلديد       

 مستثىن، نئيه ايكت كيه نفـاذ كيلئيـه دو          رينت كنترولر سيه  
_ . The Urdu Times, Daily_ .ركـىن كمـيىت تشـكيل   

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٢١/٥/١٩٩٨(

 الهند–إدارة الوقف 



متن الكشاف>٢٣٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٩٦٦[ )سيد(شهاب الدين 
 =رمحن خان   . خطاب إىل ك  : آراء شهاب الدين عن إدارة األوقاف     

Shahabuddin Views on waqf management: Letter to 
K. Rahman Khan/ سيد شهاب الدين ._ Muslim India ._ 

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٧٨ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٤، ع ١٥مج
 .١٦هن* _.د 

]٩٦٧[ )سيد(شهاب الدين 
 البيان احلكومي حول تطبيق قانون احلد النهائي المتالك األراضي        

 Government statement on application =هليئة األوقاف 
of ceiling laws to Waqf Board/  سيد شهاب الـدين ._ 

Muslim India . _ ٢٢٢ص_ ) .١٩٨٨ (٦٥، ع٦مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٩٦٨[ .أ. شيتابور، م
 Waqf board= قليم احتاد دادرا وناجار هافيلي جملس األوقاف إل

of union territory of Dadra and Nagar haveli.  _ص٩ . _
 .اإلجنليزيةاللغة ب
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-
10 may 1999.  _معهد الدراسـات املوضـوعية،  : نيودهلي 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _ . ١٩٩٩
]٩٦٩[ . أمحد رشيد،شريواين

ـ كـبرية لـدى ا    مشـكلة   : إدارة املمتلكات املوقوفة   =   لمنيملس
Managing Waqf Property: A major problem for 

Muslims/ أمحد رشيد شريواين ._ The Radiance Views, 
Weekly . _باللغة_  .١٥ص_ ) .١٩٧٨ (٢٦-٢٥، ع ١٤مج 
 .٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٧٠[ =اجتماع عام يف مدينة لكناو  :صيانة املساجد واملقابر
-Nida-e _ .هنؤ كا جلسه عام   لك: مساجد اور قربستان كا حتفظ    

Millat, Weekly . _٢ص_ ) .٤/٢/١٩٧٩ (٢٣، ع٣٤مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٩٧١[ Muslim =ضرورة إبقاء أوقاف املسلمني منفصلة ومستقلة 
waqfs must be kept separate . _The Radiance Views, 

Weekly . _باللغــة_  .١٦ص_ ) .١٩٦٤ (١١، ع٢مــج 
 .٧هن*_ .د _ .ليزية اإلجن

]٩٧٢[ ضرورة إعطاء السلطة هليئة الوقف إلهناء االحتالل غري 
اختيار  ناجائز قبضيه كيه خامتيه كيلئيه وقف بورد كو       = الشرعي  

_ ) .٢٦/٨/١٩٨٦(_ . The Inquilab, Daily _ .دياجائيـه 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

]٩٧٣[ ة إدارة معابدضرورة تشكيل هيئة األوقاف على غرار جلن
وقف بوردون كرودواره بر بندهك كميىت كى طرز بر         = السيخ  

ــه  /١٢/٥(_ . The Inquilab, Daily _ .تشــكيل كياجائي
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٣

]٩٧٤[نامزدكى كا طريقه=  تنايف روح الدميقراطية طريقة الترشيح
_ . Dawat, Daily _ .مجهورى مزاج كيـه خـالف هيـه   

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩/٤/١٩٧٥(

]٩٧٥[ =يف هيئة األوقاف للوالية طلب زيادة عدد األعضاء املنتخبني 
رياسىت وقف بورد مني منتخب ممربان كى تعداد زياده هـوىن           

_ ) .١٠/٥/١٩٨٨(_ . Siyasat Jadid, Daily _ .جاهئيـه 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

]٩٧٦[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 
-٤٨٧ص_ . فيض بدر الدين طيبجـي       /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
 قانون األحوال الشخصية للمسلمني يف اهلند     :  الشريعة اإلسالمية  يف

 Muslim Law: The Personal Law of Muslims=وباكستان 
in India and Pakistan.  _د حمسن طيبجـي  إعدا/ ٤ط. _

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٨تريبثي، . م. إن: بوميب
]٩٧٧[ عبد القيوم، حممد

 _. حممـد عبـد القيـوم        /اوقاف مسائل = مشاكل األوقاف   
Siyasat, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٩٩ باللغـ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٩٧٨[ . هـ،عبد الوهاب

= ئف واألداء    الوظا ، النظام األساسي  :جمالس األوقاف يف اهلند   
Waqf Boards in India: Constitution, function and 

performance/ ـ باللغـة  _ .ص  ١٠_ .عبد الوهـاب    .  ه
 .اإلجنليزية

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999 . _لدراسات املوضـوعية،  معهد ا: يودهلين
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _ . ١٩٩٩

]٩٧٩[ .فضيل الرمحن
 Qaumi _. فضيل الرمحن / اوقاف كا انتظام=إدارة األوقاف 

Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .٢٨/١/١٩٨٢ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٩٨٠[عوامى وجنى= قانون مماثل للممتلكات العامة واخلاصة املوقوفة 
 ,Qaumi Awaz _ .كيه انتظام كيلئيه يكسان قانونوقف امالك 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢١/٤/١٩٨٣. _
 .٧هن*_ .د 

]٩٨١[ املكثف لشئون ومحايةالربنامج : جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند
 AICC: Intensified program for welfare and=األقليات 

protection of minorities/ؤمتر لعموم اهلند  جلنة حزب امل._ 
Muslim India . _١٥٢ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع١٧مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٩٨٢[ مل تـنفق أية مبالغ مالية على أوقاف املسلمني خالل احلكم 
برطانوى دور حكومت مني مسلم اوقاف بر اهـن         = الربيطاين  

_ . The Inquilab, Daily _ .بيسه ى خرج ني كياكيـا 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٤/٨/١٩٨٣(

]٩٨٣[ وقف بورد كيا= ماذا تستطيع هيئة األوقاف أن تعمل؟ 
_ ) .١٩/٦/١٩٧٥(_ . Dawat, Daily _ .كرسكتيه هني؟

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

  الهند–إدارة الوقف  



٢٣٧  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٩٨٤[ .حممد يوسف
ل دور القضاء يف جمال القانون اخلاص بالوقف، مع اإلشارة بشك         

 Role of Judiciary in the = خاص إىل واليـة مهاراشـترا  
Field of Law Dealing with Waqf, with Special 

Reference to the State of Maharashtra/ حممد يوسف . _
جامعة عليجره   -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٣٧٦_  .١٩٩٤
 .١٦هن*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية _  .اإلسالمية
]٩٨٥[ -١٩٤١) "سيد(اهر حممود، ط

_ . طاهر حممـود  /Inaugural Address= الكلمة االفتتاحية 
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٩٨٦[ = وزارة الشئون االجتماعية إلدارة األوقاف من قبلمراجعة 

Review of Waqf Administration by Ministry of 
Welfare. _ Muslim India . _١٩٨٦ (٤٧، ع٤مج. ( _

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٩٥ص
]٩٨٧[ ئة واحدة لألوقافبدل هي أقليمية جمالسمشروع إنشاء مخسة 

رياسىت وقف بورد كـى جكـه بـانج         = على مستوى الوالية    
_ . Qaumi Awaz, Daily _ .عالقائى كونسل كـى جتـويز  

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٩/٧/١٩٩٩(
]٩٨٨[  مركزى=  الوقف ومسئولية املسلمني جمللس انونمشروع ق

 ,The Inquilab _ .وقف بل اور مسلمانون كى ذمـه دارى 
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٨/٦/١٩٩٥. 

]٩٨٩[ .مفتاحي، حممد ظفري الدين
 ظفري الدين /Waqf and its management= األوقاف وإدارا 

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٤فصل _ . النيب مفتاحي؛ ترمجة ظهري
 مكتبة: هلينيود_  .Mosque in Islam=  املسجد يف اإلسالم يف

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٩٦القاضي، 
]٩٩٠[ . حممد،منظور عامل

_ . حممد منظور عامل /Welcome address= كلمة الترحيب 
 .باللغة اإلجنليزية_  .ص١٠
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999 . _ية، معهد الدراسات املوضـوع : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _ . ١٩٩٩
]٩٩١[= ١٩٨٤قرار الوقف لعام  مشروعموافقة جملس الشيوخ على 

 ,The Inquilab _ . منظور كرلياكيا١٩٨٤راجيه سبها مني وقف بل 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٤ص_ ) .٢٥/٧/١٩٨٤. _

 .٧هن*_ .د 
]٩٩٢[ احلالة من قبل الوطين مناسبة الستعراض املؤمتر التعليمي
 _ .مسلمانون كيليه حمله فكر   : تعلمىي اور ملى كانفرنس    = املسلمني

The Inquilab, Daily . _)باللغة _  .٦ص_ ) .٩/٤/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٩٩٣[ -Jamiat=  ةي املمتلكات الوقفجتاهمجعية علماء اهلند موقف 
Ulema-e-Hind: On waqf properties ._ Muslim India . _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٧٨ص_ ) .١٩٩٦ (١٦٢، ع ١٤مج
 .١٦هن *_.د 
]٩٩٤[ .رئيس الوزراء. اهلند 

 Prime=  بانتظار التنفيذ ١٩٧٦تعليمات رئيسة الوزراء لعام 
Minister’s 1976 instruction yet to be implemented. _ 

Muslim India . _باللغة_  .١١٧ص_ .) ١٩٨٣ (٤، ع١مج 
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٩٥[ ]قوانني الوقف[ اهلند
_  .The Waqf Bill, 1995 = ١٩٩٥مشروع قانون الوقف 

باللغـة  _ .ص  ٥٥_  .١٩٩٥سكرتارية جملس الشعب،    : نيودهلي
 .١٩هن*_ .ك _ .اإلجنليزية 

]٩٩٦[ ]قوانني الوقف[ اهلند
ي؛ مراجعـة   ترمجة عبد الرحيم قريش   / ٩٥] كذا[وقف ايكت   

، جممع الفقـه اإلسـالمي    : اهلند_ .سيد أمني احلسن رضوي     
 .١كو* _.ك _ .ص ٨٤_  .١٩٩٨

]٩٩٧[ .اجمللس املركزي لألوقاف. اهلند 
سينترل وقف كونسل كى    = تشكيل اجمللس املركزي لألوقاف     

_ ) .٢٤/٧/١٩٩٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .تشكيل
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٩٩٨[ .اجمللس املركزي لألوقاف. اهلند 
 List of Members of= قائمة أعضاء اجمللس املركزي لألوقاف 

the Central Waqf Council. _ Muslim India . _٢، ع١مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩١، ٦٩ص_ ) .١٩٩٣(

]٩٩٩[ .اجمللس املركزي لألوقاف. اهلند 
 Central Waqf= نظيمي اهليكل الت: اجمللس املركزي لألوقاف

Council: composition. _ Muslim India . _١٦مــج ،
_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٨٧ ص_) .١٩٩٨ (١٨٢ع
 .١٦هن*

]١٠٠٠[ .اجمللس املركزي لألوقاف. اهلند 
_ . اجمللس املركزي لألوقاف     /Proceedings= حماضر اجتماع   

_ .ح  _ .باللغـة اإلجنليزيـة     _ ] .١٩--[اجمللس،  : نيودهلي
 .١٢هن*

]١٠٠١[ قسم األوقاف. وزارة الري والطاقة . اهلند 
 Review of Waqf = نظـرة عامـة علـى إدارة األوقـاف    

Administration.  _١٩٦٦الـوزارة،    :نيودهلي_  .١ط.  _
 .١٩هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٧
]١٠٠٢[ .وزارة القانون والعدل وشئون الشركات. اهلند 

وزارت  = ١٩٧٨-١٩٧٧ارة القانون لعام    التقرير السنوي لوز  
_ . Dawat, Daily _ . كى ساالنه ربورت١٩٧٧-٧٨قانون كى 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٠/٥/١٩٧٨(

 الهند–لوقف إدارة ا



متن الكشاف>٢٣٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٠٠٣[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
 مسلم= اجتماع هيئة األحوال الشخصية للمسلمني مبدينة رانتشي        

 _. Nida-e-Millat, Weekly _ .نتشى كانفرنسبرسنل ال بورد، را
_ . د   _.باللغة األوردية   _  .٧ص_ ) .١٩٧٧ (٥، ع ٣٢مج
 .٧هن*

]١٠٠٤[  Waqf Board ._  The Radiance =هيئة األوقاف 
Views, Weekly . _باللغة_  .٤ص_ ) .١٩٨٨ (٢١ع ،٢٤مج 

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٠٠٥[ .وصفي، أوصاف سعيد

 = اهلنـد مسـلمي   اري اإلسالمي لعموم    مؤمتر اجمللس االستش  
The Mushawarat Convention/  أوصاف سعيد وصفي._ 

The Radiance Views, Weekly . _١٩٩٢ (٥٢، ع٢٧مج. (_ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١–١ص

]١٠٠٦[ -٢٠٩ص_ .حترير طاهر حممود ]/ Waqf= الوقف [
 .باللغة اإلجنليزية_ . ٢٣٨
 Islamic Law in Modern =المية يف اهلند املعاصرة  الشريعة اإلسيف

India.  _١٩٧٢تريبثـي،   . إم. إن: بومباي_  .١ط.  _
 .١٧هن*_ .ض 
]١٠٠٧[ "١٩١٩-١٨٤٠) "سري( روالند نيفت ،ويلسون

_  .٣٧٣-٣٣٧ص_ . روالند ويلسـون     /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

موعة قـوانني    جم : القانون اإلسالمي يف ظل احلكم الربيطاين      يف
 Anglo-Mohammedan... = مسبوقة مبقدمة تارخيية وافيـة  

law: A Digest preceded by a historical and descriptive 
introduction ….  _؟١٩٠٨[ويليم كلوز، : لندن_  .٢ط. [_ 

 .١٧؛ هن٢سع* _.ض 
]١٠٠٨[ وقف بورد منتخب=  تكون هيئة األوقاف منتخبةجيب أن 

_ ) .١٠/٨/١٩٧٥(_ . Dawat, Daily _ .اداره هونا جاهئه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]١٠٠٩[اوقاف كى آمدىن= ميكن استعمال دخل األوقاف حملو األمية 
 جستس امحدى كـا     :ناخواندغى دور كرنيه مني استعمال هو     

باللغة _  .٣ص_ ) .٩/٥/١٩٩٩(_ . Siasat, Daily _ .بيان
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

‰a…g@ÑÓìÛa@ñ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]١٠١٠[ . احملكمة العليا .أترابراديش

  =أترابراديشموقف حمكمة اله آباد العليا من قانون الوقف يف والية 
Allahabad High Court on UP Waqf Act. _ Muslim 

India . _ــج ــة _  .١٧٤ص_ ) .١٩٨٦ (٢٨، ع٣م باللغ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٠١١[  وقف كيه=  حلل مشاكل الوقفإقليمي  تأسيس مكتب
 ,Al Jamiat _ .مسائل حل كرنيه كيه لئيه زونل آفس كا انتظام

Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٦/٨/١٩٨٣. _
 .٧هن*

]١٠١٢[آغره كى وقف =  حل الرتاع حول ممتلكات أوقاف آجرا
_ . Qaumi Awaz, Daily _ .جائداد كـا تنازعـه حـل   

 .٥هن*_ .د _ .اللغة األوردية ب_ ) .٢٢/٧/١٩٩٨(
]١٠١٣[  يف ترابراديشسيقام مكتب هليئة األوقاف السنية املركزية أل

اتربرديش سىن سنترل وقف بورد، مريـ مني زونل        = مريوت  
ــا  /٢٦/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .آفــس كهوليك

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٣
]١٠١٤[ Waqf=  أترابراديشالية و عدم تشكيل هيئة لألوقاف يف

board not set up in Uttar Pradesh ._ Radiance 
Views, Weekly . _٢٢ص_ ) .١٩٩٨ (٢٧، ع٣٣مج.  _

 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة
]١٠١٥[ سىن سنترل وقف بورد=  املركزية السنية األوقاف هيئة جلنة

_ ) .١٤/٩/١٩٨٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كمـيىت 
 .٧هن *_.د _ . باللغة األوردية _ .٥ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–@ƒí‰bm@–Ö@QWMRP@
]١٠١٦[ .خان، عتيقي أ

عرض تارخيي للوضع القانوين    : أترابراديشإدارة األوقاف يف والية     
) = ١٩٦٠ لعـام  أترابراديشقبل قانون األوقاف اإلسالمية لوالية  (

Waqf administration in UP: A legislative retrospect 
(before the UP Muslim Waqf Act of 1960)/   عتيقـي

ــج_ . Islam and the Modern Age _ .خــان ، ٢١م
_ .د  _ .باللغة اإلجنليزيـة    _  .٧٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٠(١ع
 .٧هن*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٠١٧[ .آزاد، حممد حسني

وقف بورد  =  األوقاف   مناشدة لالحتجاج على سوء إدارة هيئة     
 / ديسمرب كو احتجاج كى ابيل   ٢٥كى بدعنوانيون كيه خالف     

 /٢٣/١٢(_ . Qaumi Awaz, Daily _.حممد حسـني آزاد  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩١

]١٠١٨[  بالس بور كيه=  االحتالل غري الشرعي ملقربة بالس بور
 /١٦/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .قربستان بـر قبضـه  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٧
]١٠١٩[  ، تبلغغري شرعي ملمتلكات هيئة األوقاف اإلسالميةاحتالل 

كرور مسلم وقف بورد كى اسى      =  مليون روبية    ٨٠٠قيمتها  
_ . The Inquilab, Daily _ .كى امالك بر ناجـائز قبضـه  

ــة  _  .٢ص_ ) .١٥/٧/١٩٩٦( ــة األوردي  _.د _ .باللغ
 .٧هن*

]١٠٢٠[ .إس. بلرامي، أ
= الوضع املتدهور ألمالك األوقـاف اإلسـالمية يف عليجـره           

 _.إس بلرامـي    .  أ /عليجراه مسلم اوقاف كى زبون حـاىل      
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .٢٠/٢/١٩٩٠ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
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]١٠٢١[ سىن=  السنيةتوجيه عريضة للحاكم إلعادة بناء هيئة األوقاف 
 _ .وقف بورد كى تشكيل كيه مطالبه بر كورنر كو عرضداشت         

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٢ص_ ) .٣٠/١٢/١٩٩٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٠٢٢[ .أ. إس. جعفري، إس

 Sunni Awqaf  =أترابراديشاألوقاف السنية وهيئة األوقاف لوالية 
and Waqf Board of Uttar Pradesh/ ي  جعفر.أ. إس. إس._ 
Economic and Political, Weekly . _)٢١/٦/١٩٩٦. ( _

 .٢١هن*_ . د _.باللغة اإلجنليزية _  .١٤٥٢-١٤٥١ص
]١٠٢٣[ .احلسنني، حمفوظ

  حمفوظ /حتفظ اوقاف كا مسئله   = مشكلة محاية ممتلكات الوقف     
 _) .٢١/١٠/١٩٨٩(_ . Qaumi Awaz, Daily _.احلسنني 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]١٠٢٤[ .خان راو، إس أ

 _.خان راو . إس أ /Muslim Awqaf = األوقاف اإلسالمية
Radiance Views, Weekly . _١٩٨١ (٤٤، ع١٦مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .٩ص
]١٠٢٥[ .شيدا، أصغر

 أصغر  /سهارن بور كا وقف   = هيئة األوقاف ملنطقة سهارنبور     
ــيدا  _ ) .٢٨/١/١٩٨٢(_ . Qaumi Awaz, Daily _.ش

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]١٠٢٦[ ممتلكات األوقاف حتويل مؤامرة إىل فوراًضرورة انتباه احلكومة 

وقف جائدادون كو جنى ملكيت مني      = إىل ممتلكات شخصية    
تبديل كرنيه كى سازشون كى طرف حكومت كـى فـورى           

_ ) .٨/٩/١٩٨٦(_ . Siyasat Jadid, Daily _ .توجه هـو 
 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٤ص

]١٠٢٧[  =طلب وضع حد لسوء التصرفات يف هيئة األوقاف السنية 
اجنمن متوليان اوقاف حتفظ اوقاف كا مطالبه، سىن وقف بورد          

 _. Qaumi Awaz, Daily _ .سيه بدعنوانيون كو ختم كياجائيه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٣/٦/١٩٩٤(

]١٠٢٨[ .عبد املاجد
 ,Qaumi Awaz _.عبد املاجد / وقف بورد= هيئة األوقاف 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_  .)٢١/١٢/١٩٨٧. _
 .٧هن*_ .د 

]١٠٢٩[ .عتيق الرمحن
 Qaumi _. عتيق الرمحن /على جراه اوقاف= أوقاف عليجره 
Awaz, Daily . _)األوردية باللغة_  .٣ص_ ) .٢/١/١٩٨٨. _ 

 .٧هن *_.د 
]١٠٣٠[ .نعتيق الرمح

 ,Qaumi Awaz _. عتيق الرمحن /اوقاف جائداد= املمتلكات الوقفية 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٧/١/١٩٨٨. _

 .٧هن*_ .د 

]١٠٣١[ .علي، إنعام
 _. إنعام علـي     /)لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٣/١٢/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٠٣٢[ .علي، إنعام

 _. إنعام علـي     /)لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٠٣٣[ = بشأن رواتب األئمة أترابراديشغضب هيئة األوقاف يف والية 

UP Waqf Board is red over imams’ salaries ._ The 
Telegraph, Daily . _)باللغة اإلجنليزية _  .)٤/١/١٩٩٦. _

 .١٦هن*_ .د 
]١٠٣٤[ _. Agra Waqf scandal= وقف آكره فضيحة 

Radiance Views, Weekly . _١٩٨١ (٣٥، ع١٦مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]١٠٣٥[ إعادة تشكيل هيئة األوقاف وتأكيد، مقنعاألوقاف  أداء هيئة

وقف بورد كى كاركردغى اطمينان خبـش،       = خالل شهر واحد    
-Rahnuma _ .ايك ماه كيه اندر نئيه بورد كى تشكيل كا امكان         

e-Deccan, Daily . _)ــة_  .٢ص_ ) .٢٣/٣/١٩٨٣  باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

]١٠٣٦[ حممد شاكرالسيد : كرمي جنر يف التجاري مدينة جممع افتتاح
كرمي نغر مني   = يؤكد على صيانة ممتلكات األوقاف يف خطابه        

مدينه شابنك كمبلكس كا افتتاح، جناب حممد شـاكر كـى           
-Rahnuma-e _ .تقرير، اوقاىف جائدادون كيه حتفظ كا تيقن      

Deccan, Daily . _)ــة_  .٢ص_ ) .١٩٨٤ /١٢/٤  باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]١٠٣٧[ .كمة العليا احمل .أندرابراديش

  جمال أحكام  -١١،  ٢٠،  ١٢، الفقرة   ١٩٥٤قانون األوقاف لسنة    
 أعمال اهليئة اليت أدت إىل إعادة تشكيل اللجنة غري          -١٢الفقرة  

 Waqf Act, 1954, section  =٢٠صحيحة بناء على الفقرة رقم 
12, 20, 11-scope of provision to section 12-proceedings 
of Board resulting in reconstitution of committee-not 

valid in view of section . _The All India Reporter . _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٧١-١٦٩ص_ ) .١٩٧٦ (٦٣مج
 .٧هن*_ .د 

]١٠٣٨[ . احملكمة العليا .أندرابراديش
إـاء  ): ب) (١(١٨، الفقـرة    ١٩٥٤قانون األوقاف لسـنة     

 =كومة جيب أن تكون أمينة وحقيقية        شروط قناعة احل   - العضوية
Waqf Act, 1954, section 18 (1) (b)-Removal from 
membership, Requisites for-satisfaction of Government 

must be honest and bona fide. _ The All India 
Reporter . _باللغة_  .٢٤٧-٢٤٤ص_ ) .١٩٦٤ (٥١مج 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

أندرابراديش – الهند –إدارة الوقف 
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]١٠٣٩[ .هيئة األوقاف . ابراديشأندر
 مليون روبية لنشـاطات األوقاف خـالل العـام         ٧,١٩ختصيص  
وقف امور كى اجنام دهى كيلئيه جارى        = ٢٠٠٠-١٩٩٩املـايل،  

 _ . كـرور روبيـه منظـور      ١٩٠٧ ،٢٠٠٠-١٩٩٩ سال مني، 
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)١٢ص_ ) .٩/٧/١٩٩٩.  _

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]١٠٤٠[ .هيئة األوقاف . أندرابراديش

إكمال األعمال  :  مليونا ٦٣الدخل السنوي هليئة األوقاف يبلغ      
وقف = وتسجيل ممتلكات األوقاف اجلديدة     , اإلنشائية املختلفة 

 الكهـ، خمتلف تعمرياتى كامون كى      ٦٣٠كى ساالنه آمدىن    
-Rahnuma-e _ .تكميل، نئى موقوفه جائدادون كا انـدراج      

Deccan, Daily . _)ــة_  .٦ص_ ) .٢٨/٢/١٩٨٣  باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]١٠٤١[ .هيئة األوقاف . أندرابراديش

تـارخيى  =  قرار استرداد مسجد تارخيي من األوقاف اهلندوسية      
 _. مسجد كو هندو اوقاف سيه حاصل كرنيه كـا فصـيله          

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٨/١١/١٩٨٣. _ 
 .٣هن*_  .د_ .باللغة األوردية 

]١٠٤٢[ .جني، كرن ب
 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دسـتوريا  

Waqf/جني .  كرن ب._ Islamic and Comparative Law, 
Quarterly . _باللغة _  .٢٦٩ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع ٥مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٠٤٣[عديل واقتراح التاحلكومة تنوي منح سلطة تنفيذية هليئة األوقاف
اختيارات دينيه  حكومت اوقاف بورد كو عامالنه       = يف القانون 

-Rahnuma-e _ . قانون مني ترميم كى جتـويز      :كى خواهان 
Deccan, Daily . _)ــة _  .٥ص_ ) .١٩٧٩ /٢٢/١ باللغ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]١٠٤٤[ )سيد(دستغري باشا 

 اسةدر: الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقع لألوقاف     
 Socio-Economic Potential and = أندرابراديشحالة والية 

Administration of Waqfs: A case study of Andhra 
Pradesh Waqf/ باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠_ . سيد دستغري. 

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_.ض _ . ١٩٩٩

]١٠٤٥[ صدور أمر بالتحقيق يف االستيالء غري الشرعي ملمتلكات 
اوقاىف جائدادون بر ناجائز قبضه كيه معاملة كـى         = األوقاف  

 /٤/٥(_ . Rahnuma-e-Deccan, Daily _. حتقيقات كا حكم
 .٣هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٦ص_  .)١٩٨٤
]١٠٤٦[ األوقاف والاملستفيدين من  ملصاحل املقترح القانون مشروع

جموزه وقف بل اوقاف كيه مفـاد مـني         = ضرر على املتولني    
 _. Munsif, Daily _ .استفادة كنندكان اور متوليان غري متأثر

ــة _  .٨ص_ ) .١٩/١٠/١٩٩٧( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .١٦هن*

]١٠٤٧[ آندهرابرديش وقف =  أندرابراديشهيئة األوقاف لوالية 
_  .١ص_ ) .١٩٩٤/ ٢٤/٤(_ . Siasat, Daily _. بـورد 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]١٠٤٨[ = األقلية املسلمة ومشاكل املسلمني: حزب تيلجوديشام
-Rahnuma _ . طبقه اور مسلم مسائلديشم مسلم اقليىت  تيلغو  

e-Deccan, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .١٩٨٣ /٢١/٣ باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

]١٠٤٩[ ردية لغةوعل اللغة األجبطالبة امل و،ضرورة تعديل قانون الوقف
اردو كو آنـدهرا     = كاا وكرنات أندرابراديشثانية رمسية لوالييت    

ه كا مطالبه، وقف ايكـت      اور كرناتك مني دوسرى زبان بناني     
 /١٦/٣(_ . The Inquilab, Daily _ .مني تـرميم نـاغزير  

 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٢
]١٠٥٠[من االستيالء ومقابر املسلمني ضرورة محاية ممتلكات األوقاف 

ناجائز اوقايف جائداد اور مسلم قربستان بر سيه        = غري الشرعي   
 /٧/١(_ . The Inquilab, Daily _ .قبضه برخاست كيا جائيه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٢
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–bäni@@

]١٠٥١[ .احملكمة العليا. بتنا 
=  ١٩٩٥إعالن احملكمة العليا ببتنا عن قانون األوقـاف لعـام           

Patna High Court on promulgation of Waqf Act 1995. _ 
Muslim India . _٤١٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢٠١، ع١٧جم.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٠٥٢[ .احملكمة العليا. بتنا 
تشكيل جملس األوقاف للوالية بعد البدء بالعمل بالقانون اجلديـد          

 Constitution of State = وإلغاء القانون السابق يعترب غري قانوين
Waqf Board after commencement of new Act under 

repealed Act illegal. _ The All India Reporter . _
 _.باللغة اإلجنليزية   _  .١١٧-١١٦ص_ ) .١٩٩٩ (٧، ع ٨٦مج
 .٢٢هن*_ .د 

]١٠٥٣[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
 Waqf= صالحيات جملس األوقاف بعد البيع القانوين للوقف 

Board’s powers after lawful sale of waqf/ ،طاهر حممود 
 ,Islamic and Comparative Law _. جـني . كـرن ب 

Quarterly . _باللغــة _ . ٧٩ص_ ) .١٩٨٧ (١، ع٧مــج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٠٥٤[ .احملكمة العليا. البنجاب 

ليس جمللس أوقاف والية البنجاب أدىن سلطة على وقف عـام           
= الؤهـا   كان يقع سابقاً ضمن سلطة وصي ملمتلكـات مت اخ         

Punjab Waqf Board has no authority over public waqf 
vested earlier in custodian of evacuee property. _ 

Muslim India . _ــج -٢٠٣ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢م
 .١٦هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .٢٠٧

 وحلول مشاكل – أندرابراديش – الهند –إدارة الوقف  
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]١٠٥٥[_ . Cheating the Waqf Boards= خداع هيئة األوقاف 
 The Tribune, Daily . _)باللغة _  .١ص_ ) .٢٠/١/١٩٩٧

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٠٥٦[  _. Punajb Waqf Board= هيئة أوقاف البنجاب 

Muslim India . _٩٣-٧٨ص_ ) .١٩٨٨ (٦٢، ع٦مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@lbväjÛa@–Ší‰bÔm@@
]١٠٥٧[ .هيئة األوقاف. البنجاب 
  =١٩٩٨-١٩٩٧هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام       أداء  

Punjab Waqf Board performance during 1997-1998. _ 
Muslim India . _٢٦٨ص_ ) .١٩٩٨ (١٨٣ ع،٦مج . _
 .١٦هن* _.د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٠٥٨[ .هيئة األوقاف. البنجاب 
  =١٩٩٧-١٩٩٦اجنازات هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

Punjab Waqf Board achievement during 1996-1997. _ 
Muslim India . _٤٥١ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨، ع١٥مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٠٥٩[ .هيئة األوقاف. البنجاب 
امباله مني وقف   = جلسة هيئة األوقاف لوالية البنجاب يف امباال        

 _. Siyasat Jadia, Daily _ .بورد كى ساالنه ميتنغ كا انعقاد
ــة  _  .٢ص_ ) .٦/٥/١٩٩٥( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]١٠٦٠[ .هيئة األوقاف. البنجاب 
تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   

 امباله  :بنجاب وقف بورد   = ١٩٩٠-١٩٨٩و ١٩٨٩-١٩٨٨
 _ .١٩٩٠-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال   كنيت كى ساالنه ربورت،   

Muslim India . _٢٢٩ص_ ) .١٩٩١ (١٠١ ع،٩مــج-
 .٧هن* _.د _ .باللغة األوردية _  .٢٣٠

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@lbväjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٠٦١[ .أصغر قامسي، حممد

 /بنجاب وقف بورد كى تقسيم    = تقسيم هيئة أوقاف البنجاب     
 /١٨/١١(_ . Qaumi Awaz, Daily _.حممد أصغر قامسي 

 .٧هن*_ .د _ .دية باللغة األور_  .٣ص_ ) .١٩٩٢
]١٠٦٢[ .األنصاري، بشري أمحد

 بشـري أمحـد     /وقف جبـاؤ كنونشـن    = مؤمتر محاية األوقاف    
_ ) .٩/١١/١٩٨٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _.األنصاري 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]١٠٦٣[ . احملكمة العليا .دهلي

= قضية ضد هيئة أوقاف البنجاب لدى احملكمة العليـا بـدهلي          
 _ .ى هائى كورت مني بنجاب وقف بورد بـر مقدمـه          دهل

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٢ص_ ) .٢٦/٣/١٩٨٢
 .٧هن*_ .د  _.األوردية 

]١٠٦٤[ .عمر، حممد
 _. حممد عمر    /بنجاب وقف بورد  = هيئة األوقاف يف البنجاب     

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٩/٥/١٩٨٣
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

…g@ÑÓìÛa@ñ‰a–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@
]١٠٦٥[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 

 Waqf and= الصناديق الوقفية والوقف األهلي : األوقاف واملنح
endowment: Waqf fund and family waqfs/  شـهاب 

 ,Islamic and Comparative Law _.الـدين األنصـاري   
Quarterly . _للغـة  با_  .٣١٦ص_ ) .١٩٨١ (٤، ع ١مج
 .٧هن *_.د _ .اإلجنليزية 

]١٠٦٦[  Basu= باسو يصدر أمراً للتحقيق يف معامالت األوقاف 
orders panel to probe waqf deals ._ The Asian Age, 

Daily . _)باللغة اإلجنليزية   _  .١٠-٩ص_ ) .٢/٩/١٩٩٥._ 
 .١٩هن*_ .د 

]١٠٦٧[ ]قوانني الوقف[البنغال الغربية 
 The Bengal = بنغالال لوالية ١٩٣٤ لعام ١٣  رقمقانون الوقف

Waqf Act XIII, 1934/   القسم التشريعي لواليـة البنغـال . _
، ١٧_  .١٩٣٩القسم التشريعي لوالية البنغال،     ]: اهلند[كلكتا  
 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٥

]١٠٦٨[ .أ. رحيم، س
 _.رحـيم  . أ.  س/Waqf properties= املمتلكات الوقفيـة  

The Statesman, Daily . _)ــة _ ) .٢٤/٨/١٩٩٦ باللغ
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٠٦٩[ .أ. ك. صديقي، م

_  .٤٥-٤٢ص_ .صــديقي . أ. ك.  م/]waqf= الوقــف [
 .باللغة اإلجنليزية

= مسح مبـدئي    : مؤسسات ومنظمات املسلمني يف كلكتا    يف  
Institutions and Associations of the Muslims in 

Calcutta: a preliminary survey.  _معهد : نيودهلي_  .١ط
 .١٦هن* _.ض _  .١٩٩٧ ،الدراسات املوضوعية

]١٠٧٠[ . احملكمة العليا .كلكتا
 Calcutta= قرار احملكمة العليا ملدينة كلكتا حول متويل الوقف 

High Court on Waqf Mutwallis ._ Muslim India . _
 _.د  _ .زية   باللغة اإلجنلي  _ .١٤ص_ ) .١٩٨٥ (٢٥، ع ٢مج
 .٧هن*

]١٠٧١[ .نامبوديري، أدايان
= دفاع زائف ضد فضـحية األوقـاف        : حكومة جيويت باسو  

Jyoti Basu Government false flak over waqf scam/ 
_ . The Indian Express, Daily _.أدايـان نـامبوديري   

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .٢٦/٨/١٩٩٦(

 البنغال الغربية– الهند –إدارة الوقف



متن الكشاف>٢٤٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–Ûa@@òîiŠÌÛa@ÞbÌäj–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٠٧٢[  اوقاف كى نوت كيسيه=؟ كيف ميكن منع هنب األوقاف

_ ) .١٠/١٠/١٩٩٧(_ . Dawat-Bi, Weekly _ .بند هو؟
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص

]١٠٧٣[  يقر مشروع قانون البنغال الغربيةاجمللس التشريعي يف والية 
نيه  غرىب بنغال امسبلى  بنغال وقف ترميمى بل م     = معدل للوقف 

_ ) .١٩/٩/١٩٨٥(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .باس كيا
 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .١ص

]١٠٧٤[ مغرىب بنغال مني= مشاكل ممتلكات الوقف يف البنغال الغربية 
 /٣١/٨(_ . Azad Hind, Daily _ .وقف جائدادون كيه مسائل

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٦
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–‰bèîi@@

]١٠٧٥[ ]قوانني الوقف[بيهار 
 يوليـو   ١٥، املعدل لغاية    ١٩٤٧قانون الوقف لوالية بيهار لعام      

١٩٥٤ =The Bihar Waqf Act 1947, modified upto 
15th July 1954/ م .د[_  .٨ط_ . قسم القانون لوالية بيهار: 

باللغة _ .ص  ٤٣_ ) .املطبعة احلكومية : باتنا (١٩٥٤،  ]ن. د
 .١٩هن*_ .ك _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@‰bèîi@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٠٧٦[ .خباري، عبد اهللا

 Qaumi _. عبد اهللا خبـاري  /مونغري كا مقربه= مقربة موجنري 
Awaz, Daily . _)باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١/٤/١٩٨٩._ 

 .٧هن*_ .د 
]١٠٧٧[ حلماية ممتلكات الوقفسرور خطوة تارخيية اختذها السيد غالم 

اختالس أموال الوقف املقررة باملاليني بالتواطؤ بني وزارة        : يف بيهار 
 ار مني وقـف   = األوقاف وبني هيئة األوقاف وأمناء األوقاف       

جائدادون كى حتفظ كيلئيه غالم سرور كا طريقه اقدام، وزارت          
 اوقاف وقف بورد اور متوليان نيه مل كر اربن كى وقف امـالك            

 /١٧/١٢(_ . Sangam, Daily _ .كى لوت جما ركهيه هيه
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩٩٤

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–ƒí‰bm@@
]١٠٧٨[ .خان، عتيقي أ

بعض اجلوانب القانونية   : إدارة األوقاف خالل احلكم اإلسالمي للهند     
 Administration of waqf during Muslim rule =والتارخيية 

in India: Some legal and historical sidelights/عتيقي أ  .
_ ) .١٩٩٤ (٣مج_ . Religion and law review _.خان 
 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٨-٧٦ص

]١٠٧٩[ -١٩٤٥"قريشي، حممد أمحد 
 Waqfs  = اإلدارية والتشريعيةللسلطةدراسة : األوقاف يف اهلند

in India: Study of administrative and legislative 
control/ ار جيان للنشر  د: نيودهلي_  .١ط_ .قريشي  . أ.  م ،
؛ ١١سـع *_ .ك  _ .باللغة اإلجنليزية   _ .ص  ٦٨٢_  .١٩٩٠
 .١٥هن

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@ƒí‰bm@–ïãbİíÛa@Þýnyüa@@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 

]١٠٨٠[ ى أوقاف املسلمني خالل احلكم مل تـنفق أية مبالغ مالية عل
برطانوى دور حكومت مني مسلم اوقاف بر اهـن         = الربيطاين  

_ . The Inquilab, Daily _ .بيسه ى خرج ني كياكيـا 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٤/٨/١٩٨٣(

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–ë…bã@Ýîßbm@@
]١٠٨١[ ادو مني مسلم تامل ن= هيئة األوقاف لوالية تاميل نادو 

باللغة _  .١ص_ ) .١٩٧٨/ ١٩/١١(_ . Dawat _ .اوقاف
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@ë…bã@Ýîßbm@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٠٨٢[ .إم. باتوشا، ك

 Problems of = ل نادويمشاكل األوقاف واملتوليني يف والية تام
awqaf and mutawallis in Tamil Nadu/وشا بات. إم.  ك._ 

Journal of Objective Studies . _١٩٩٢ (١، ع٤مج. ( _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٣٦-٤١ص

]١٠٨٣[ .سراج، مقبول أمحد
 _. مقبول أمحد سـراج  /Waqf Affairs= شؤون األوقاف 

Radiance Views, Weekly . _١٩٧٨ (١٠، ع١٤مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٠ص
…g@ÑÓìÛa@ñ‰a–@†äa@–Ší‰bÔm@@

]١٠٨٤[  اوقاف اور حكومت كى= األوقاف وإجراءات احلكومة 
 _) .١٧/٧/١٩٨٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كارغزارى

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص
]١٠٨٥[ اوقاف اور حكومت كى=  ٢ .األوقاف وإجراءات احلكومة

 _) .١٩٨٧ /١٢/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .٢ .كارغزارى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–paŠvu@@
]١٠٨٦[ . احملكمة العليا .ججرات

 Gujarat =قرار احملكمة العليا بوالية ججرات حول قانون الوقف 
High Court on waqf law ._ Muslim India . _٣٨، ع٤مج 

 .٧نه*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٧ص_ ) .١٩٨٦(
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–ï…@@

]١٠٨٧[  دهلي يف منطقة بوالية األوقاف هيئة ملستأجري اهلام اإلعالن
جوك جامع مسجد كيه وقف بورد كرايـه        = املسجد اجلامع   

 /١/١٢(_ . Aljamiat, Daily _ .دارون كو ضرورى اطالع
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ٣ص_ ) .١٩٧٥

]١٠٨٨[ .باندي، راهول
 التفتيش املركزية حتقق يف املطالبات غري القانونيـة هليئـة           وكالة

 CBI probe into Waqf Board irregularities= األوقاف 
sought/ راهول باندي ._ The Pioneer, Daily . _)٧/٣/ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .١٩٩٨

  مشاكل وحلول– البنغال الغربية – الهند –إدارة الوقف  



٢٤٣  متن الكشاف
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]١٠٨٩[ دهلى مني=  لرفاهية األقليات بدهلي نقطةبرنامج مخسة عشر 
 ,The Inquilab _ . نكاتى بروكرام١٥اقليتون كى فالح كيلئيه 

Daily . _)باللغة األوردية    _ .٢ص_ ) .٢١/٣/١٩٩٤ . _
 .٧هن*_ .د 

]١٠٩٠[ اوقاف ويلفيئر كونسل=  اهلند اخلريية أوقاف مجعيةتشكيل 
_ ) .١٩/١٢/١٩٨٩(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كا قيام
 .٧نه*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص
]١٠٩١[ . احملكمة العليا .دهلي

= واد حول إجراءات هيئة الوقف بدهلي       . ب. قرار القاضي إس  
Justice S. B. Wad (Delhi) on procedure of 

supercession of Waqf Board. _ Muslim India . _١مج، 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٣ (١١ع

]١٠٩٢[ .هيئة األوقاف. دهلي 
 اب هيئة أوقاف دهلي إىل حكومة اهلند بشأن الوضع الشـرعي          خط

 Delhi Waqf Board’s letter to= إلمام املسـجد اجلـامع   
Government of India on status of imam of Jama 

Masjid. _ Muslim India . _١٩٩٧ (١٧٣، ع١٥مج. (_ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢١٦ص
]١٠٩٣[ .فهيئة األوقا. دهلي 

من قبل هيئة أوقاف    املقامة  املشاريع التعليمية والتنموية واخلريية     
دهلى وقف بورد كيه تعليمى، فالحـى اور ترقيـاتى           = دهلي

_ . Awam, Daily _ .منصوبون كيلئيه عام بروغرام مرتـب 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٣/٣/١٩٩٧(

]١٠٩٤[ .هيئة األوقاف. دهلي 
 تدار من قبل   بدهلي اليت اكتسبتها احلكومة و     املمتلكات املوقوفة 

 Delhi Waqf properties = هيئة أوقاف دهلي مبوجب االتفاقية
acquired by Government but managed by Delhi 

Waqf Board under agreement. _ Muslim India . _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤٥٠ص_ ) .١٩٨٩ (٨٢ع ،٧مج
 .١٦هن *_.د 

]١٠٩٥[ متام وقف=  مجيع ممتلكات الوقف على األوقافئة سيطرة هي
 _. Qaumi Awaz, Daily _ .بر وقف بورد كى عملدارى هوكى

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢/٨/١٩٩٤(
]١٠٩٦[ .شفيع، حممد

وثائق قرار حكم الوقف بتـاريخ إبريـل        : قضية املسجد اجلامع  
١٩٧٥ = The Jama Masjid case-documents, Waqf 

award of the arbitrator April 1975 (Extracts)/  حممـد 
 ١٧٢، ع١٥ مــج_. Muslim India _.شــفيع قريشــي 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٧ص_ ) .١٩٩٧(
]١٠٩٧[ )سيد(شهاب الدين 

 Transfer of = نقل املمتلكات املوقوفة بدهلي إىل هيئة األوقـاف 
waqf properties in Delhi to Waqf Board/ شهاب الدين ._ 

Muslim India . _ــج _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٨٨ (٧٠، ع٦م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٠٩٨[ .عبد الرحيم
 ,Qaumi Awaz _. عبد الرحيم /وقف بورد= هيئة األوقاف 

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٣/١/١٩٨٤. 
]١٠٩٩[ دهلى وقف بورد كى تاريخ=  نشر تاريخ هيئة أوقاف دهلي

 _) .٢٦/٦/١٩٨٩(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كى اشاعت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
]١١٠٠[ من املمتلكات املوقوفة بدهلي اليت مت املوافقة عليها ١٢٣نقل 
 Transfer of 123 Delhi Waqf=  مل ينفذ بعد ١٩٨٤عام يف 

Properties, approved in 1984, not yet effected ._ 
Muslim India . _ــج -٤٥٩ص_ ) .١٩٨٨ (٧٠، ع٦م

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٢
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@ï…@–@ƒí‰bm@–ïãbİíÛa@Þýnyüa@@

 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 
]١١٠١[ .خان، امتياز أمحد

 Confiscation and= مصادرة واستعادة املسجد اجلامع بـدهلي  
restoration of the Jama Masjid Delhi/ امتياز أمحد خان ._ 

Muslim India . _ــج -٤٥١ص_ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع٧م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@ï…@–Ší‰bÔm@@
]١١٠٢[ .هيئة األوقاف. دهلي 

 Progress  =١٩٨٨-١٩٨٧تقرير عن تقدم هيئة أوقاف دهلي لعام 
Report of the Delhi Waqf Board for 1987-88 ._ 

Muslim India ._ ٣٠٨ص_ ) .١٩٨٨ (٦٧، ع٦ مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١١٠٣[ .إدريس خان، حممد

 حممد إدريـس    /دهلى وقف امالك   = وقاف دهلي أأمالك هيئة   
_ ) .١٦/١٢/١٩٨٧(_  .Qaumi Awaz, Daily _.خـان  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]١١٠٤[ = هيئة األوقاف بدهلي على ممتلكات للتنمية دهلي هيئة استيالء

 _. كـا قبضـه   . ايـه . دى. دهلى اوقاف كى جائداد بر دى     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .١٠/٧/١٩٩٧

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٠٥[ . مجشيد فوريأسلم،

دهلى وقف بورد    =  على إنقاذ هيئة أوقاف دهلي     قادراهللا وحده   
 Qaumi _.أسلم  مجشيد فوري/ كا صرف اهللا هى حافظ هيه

Awaz, Daily . _)ــة_  .٣ص_ ) .١٢/٩/١٩٩٤  باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٠٦[ على قضية مقربة بانج لردا أجلمن لمدعى عليه لإنذار احملكمة 
 _ .قربستان بنج بريان كيس، مدعيون كو وجه بتاؤ نوتس          =بريان

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٢ص_ ) .١/٨/١٩٩٣
 .٧هن *_.د _ .األوردية 

 مشاكل وحلول– دلهي – الهند–إدارة الوقف 
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]١١٠٧[ .اريت، آفتاب أمحد
 آفتـاب  /ليفتينت غورنر متوجه هون=  دهلي طلب انتباه حاكم  

 _) .٢٦/٩/١٩٨٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _.أمحد اريت 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]١١٠٨[ .شاهد حسني
 شـاهد   /وقف بورد كى بيه توجهى    = إمهال هيئة أوقاف دهلي     

_ ) .١٥/١٢/١٩٨٢(_ . Qaumi Awaz, Daily _.حسني 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]١١٠٩[ .صديقي، سليم
= ممتلكات هيئة األوقاف يف دهلي حتت االحتالل غري الشـرعي           

 /قف بورد كى جائدادين غري قانوىن قبضـيه مـني  دهلى مني و 
 /٣/٩(_ . The Urdu Times, Daily _.سـليم صـديقي   

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٥
]١١١٠[ .عامل، جاويد

 جاويد  /وقف امالك كى جتارت    = التجارة يف أمالك األوقاف   
 _ .٣ص_ ) .١٠/٣/١٩٩٨(_ . Qaumi Awaz, Daily _.عامل 

 .٧هن*_ .د _ .ردية باللغة األو
]١١١١[ .فريد أمحد

 ,Qaumi Awaz _. فريد أمحـد  /وقف بورد = هيئة األوقاف
Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢/٣/١٩٩٣. _

 .٧هن*
]١١١٢[  إىل إشراف هيئة أوقاف املسجد اجلامع بدهلي بتحويلمطالبة 

كـا   دهلى كى جامع مسجد وقف بورد كو سونبنيه       = دهلي  
_ ) .١٠/٨/١٩٩٤(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .مطالبـه 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية  _ .٢ص
]١١١٣[ هليئة أوقافالتابع  لفريق اإلحصاء  الالزمةاحلمايةتوفري بمطالبة 
فـراهم  دهلى وقف بورد كيه سرويه عمله كو حتفظ          = دهلي

 /٢٠/٦(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كرنيه كـا مطالبـه  
 .٧هن*_ .د _ .ردية باللغة األو_ . )١٩٩٧
]١١١٤[ .نور أمحد

...  نـور أمحـد      /آثار قدميه كى تباهى    = تدمري املباين التارخيية  
 باللغة_ ) .١٠/١١/١٩٩٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _] .وآخ[

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١١٥[  ستثناء ممتلكات الوقف من قانوناب تطالبدهلي  أوقاف هيئة

ايكت سيه   رينت كنترول    وقف امالك كو   = التحكم ىف اإلجيار  
 /٢١/٧ (_. Qaumi Awaz, Daily _ .مستثىن قرار ديا جائيه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٣
]١١١٦[ .وصي أمحد

 ,Qaumi Awaz _. وصي أمحـد  /مجيليان قربستان= مقربة مجيليان 
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٧/٨/١٩٨٢. 
]١١١٧[ .وكيل، م

 ,Qaumi Awaz _.وكيل .  م/جامع مسجد= املسجد اجلامع 
Daily . _)٧هن*_ .د _  .األوردية باللغة_  .٣ص_ ) .١٨/٨/١٩٩٤. 

]١١١٨[ .ويل حممد
 ,Qaumi Awaz _. ويل حممد /دهلى وقف بورد= هيئة أوقاف دهلي 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢٣/١/١٩٨٣. _
 .٧هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@@†äa–æbènua‰@@
]١١١٩[ . احملكمة العليا .راجستهان

= رأي احملكمة العليا لوالية راجستهان حـول إدارة الوقـف           
Rajasthan High Court on Waqf Administration ._ 

Muslim India . _٤١٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢٠١، ع١٧مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@æbènua‰@–@ÞìÜyë@Ý×b’ß@

]١١٢٠[ بيان وزير األوقاف يثري ضجة يف اجمللس التشريعي لوالية 
 راجستهان امسبلى مني وزير اوقاف كيه بيان بـر        = راجستهان  

_ ) .١٩/١٠/١٩٨٤(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .هنغامه
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .١ص
]١١٢١[  Waqf Board=  تعيني هيئة األوقاف حول جدل

appointment sparks off a row. _ The Hindu, Daily . _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .٢٧/٧/١٩٩٧(

]١١٢٢[ .احملكمة العليا. راجستهان 
 راجستهان= أمر بالتوقف عن العمل بقرار هيئة األوقاف لوالية راجستهان          

 _. Qaumi Awaz, Daily _ .وقف بورد كيه فيصله بر حكم امتناعى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٥/٤/١٩٨٦(

]١١٢٣[ .زاهدي، ظفر
جيبور كيه قربستان   = قاعة السينما على أراضي املقربة يف جايبور        

_ . Qaumi Awaz, Daily _. ظفر زاهـدي  /مني سنيما هال
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٣/١/١٩٨٩(

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]١١٢٤[ -١٩٣٩"شهاب الدين األنصاري، 

 Waqf and= الوقف وحكومات الواليـات  : األوقاف واملنح
endowment: Waqf and the state government/ شهاب 

 ,Islamic and Comparative Law _.الـدين األنصـاري   
Quarterly . _٣١٧-٣١٦ص_ ) .١٩٨١ (٤، ع ١مج.  _

 .٧هن *_.د _ .باللغة اإلجنليزية 
]١١٢٥[ -١٩٣٩"دين األنصاري، شهاب ال

 Waqf Board vs. State= هيئات األوقاف واحلكومات احمللية 
Government/  شهاب الدين األنصـاري ._ Islamic and 

Comparative Law, Quarterly . _١٩٨١ (٢، ع١مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٦-١٦٥ص

]١١٢٦[ )سيد(شهاب الدين 
  = األوضاع الصـعبة   وسطاء مثايل   ام أد جبيليف  أداء جلنة األوقاف    

 /كاركردغىبلغام وقف كميىت كى مشكل حاالت مني منايان         
 _) .٥/٩/١٩٩٥(_  .The Daily Salaar _.سيد شهاب الدين 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

  راجستهان– الهند –إدارة الوقف  
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]١١٢٧[ جلنة التفتيش على الوقف،شروط نطاق صالحية  :كرناتاكا
١٩٨٨ = Karnataka: Terms of Reference of Waqf 

Inquiry Commission, 1988. _ Muslim India ._٦مج ،
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٢ص_  .٦٩ع

]١١٢٨[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
 Karnataka =رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف تشكيل هيئة األوقاف 

High Court on composition of Waqf Board. _ Muslim 
India . _باللغـة  _  .١٧٤ص_  .)١٩٩٩ (١٧، ع ١٩٦مج

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١١٢٩[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

 Karnataka = رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف منازعات الوقـف 
High Court on waqf disputes. _ Muslim India . _٩مج ،

 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٣٠ص_ ) .١٩٩١ (٩٧ع
]١١٣٠[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

_ . Nature of Waqf. _ Muslim India= طبيعة الوقـف  
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٧٤ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦ ع ،١٧مج
 .١٦هن*_ .د 

]١١٣١[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
 Patna= موقف احملكمتني العليتني لكرناتاكا وباتنا حول إدارة الوقف 

and Karnataka High Courts on Waqf Management. _ 
Muslim India . _باللغـة  _  .٦٨ص_ ) .١٩٨٦ (٣٦، ع٤مج

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١١٣٢[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 Waqf Board’s= صالحيات جملس األوقاف بشأن املساجد 
powers on mosques/ جـني  .  طاهر حممود، كـرن ب._ 

Islamic and Comparative Law, Quarterly ._  ٧مـج، 
 .٧هن* _.د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٨ص_ ) .١٩٨٧ (١ع

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@b×bmbãŠ×@–Ší‰bÔm@@
]١١٣٣[  هيئة األوقاف .كرناتاكا

 Report of the = تقرير هيئة األوقـاف لواليـة كرناتاكـا   
Karnataka Waqfs Board. _ Muslim India . _ ٧مـج ،

_ .د  _ .ة  باللغة اإلجنليزي _  .٦٨-٦٧ص_ ) .١٩٨٩ (٧٤ع
 .١٦هن*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@b×bmbãŠ×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١١٣٤[ .م. إقبال، جي

 = كا معرضة حملاباة األقارب واالستغاللاهيئة األوقاف بوالية كرنات 
. م.  جـي  /كرناتك وقف بورد مني استحصال اور اقربا برسىت       

_  .١٢ص_ ) .١٠/٢/١٩٧٩(_ . Blitz, Weekly _.إقبال 
 .٣هن*_ .د _ .ة باللغة األوردي

]١١٣٥[ _ .كرناتك وقف بورد=  هيئة األوقاف بوالية كرناتكا
 Nida-e-Millat, Weekly . _ــج  /٢٢/١١ (٤٥، ع٤١م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢٤ص_ ) .١٩٨٦

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–üa×@@
]١١٣٦[ . احملكمة العليا .كرياال

= ضي األوقاف   قرار حمكمة كرياال العليا بشأن اختصاصات مفو      
High Commissioner’s Jurisdictions, Kerala High 

Court. _ Muslim India . _١٩٩٢ (١١٦ ع،١٠مج. ( _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٦٤ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@üa×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١١٣٧[بوردكرياال وقف = ال يوجد مربر لتجميد هيئة أوقاف كرياال  

 /١١/١٠(_ . Al Jamiat, Daily _ .غري منصفانهكا تعطل 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٣

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@
]١١٣٨[ يعاين منه املسلمون يف إلزالة التخلف الذيخطوات حكومية 

مسلمانون كى بسماندغى دور كرنيه كيلئيه سركارى       = البالد  
_ ) .٢٣/٨/١٩٨٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .اقدامات

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ٧ص
]١١٣٩[ . احملكمة العليا .ماديابراديش

 Madhya = العليا حول تعيني نظار الوقف ماديابراديشرأي حمكمة 
Pradesh High Court on appointment of Mutawallis. _ 

Muslim India . _١٧٧ص_ ) .١٩٩٥ (١٤٨، ع١٣مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .جنليزية باللغة اإل
]١١٤٠[ . احملكمة العليا .ماديابراديش

 Madhya=  العليا من حماكم الوقف ماديابراديشموقف حمكمة 
Pradesh (India) High Court on Waqf Tribunals. _ 

Muslim India . _٨٣ ص_) .١٩٩٧ (١٧٠، ع١٥مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–a‰†ß@@
]١١٤١[ .احملكمة العليا. مدراس 

قرار حمكمة مدراس العليا حول عزل نظار الوقف من قبل جملس           
ــاف   Madras High Court on removal of= األوق

Mutawallis by Waqf Board. _ Muslim India . _
 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٢٣٧-٢٢١ص_ ) .١٩٨٧ (٥٣، ع ٥مج
 .١٦هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–äa@@†–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١١٤٢[ الترمجة: استبيان جلنة حتقيق األوقاف اليت أنشأهتا حكومة اهلند

 مهارى هندوستاىن حكومت  = األوردية لقانون األوقاف املركزي     
 ,Al Jamiat _ .كى وقف انكوائرى كميىت كـا سـوالنامه  

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٦/٧/١٩٧٢. _
 .٧هن*_ .د 

]١١٤٣[  _ .اوقاف مني مهارى دجلسىب= وقاف األاعتناؤنا ب
Dawat, Daily ._) باللغـــة _  .١ص_ ) .١٣/٧/١٩٧٨

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
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]١١٤٤[ .إلياسي، مجيل
اوقاف = إيرادات الوقف تكفي لكفالة اجملتمع اإلسالمي برمته        

كى آمدىن اتىن هيكه ايشو نه صرف ائمه كرام كى بلكه بورى            
 Siyasat _ .موالنا الياسـى : قوم كى كفالت هوسكىت هيه

Jadid, Daily . _)باللغــة _  .٦ص_ ) .١٨/١٠/١٩٩٣
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٤٥[ .أجنم، سهيل

وقف امـالك كـو     = كيف يتم احلفاظ على ممتلكات األوقاف       
 _. Afkar–e-Milli _. سـهيل أجنـم      /كيسيه حمفوظ كياجائيه  

_ .باللغة األوردية   _  .١٨-١٤ص_ ) .١٩٩٧ (١٠ ع ،١٢مج
 .١٦هن*_ .د 

]١١٤٦[ Muslim waqfs = األوقاف اإلسالمية على وشك أن تتالشى
in melting point ._ The Radiance Views, Weekly . _

 _.د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢-١ص_ ) .١٩٧٤ (١، ع ١٢مج
 .٧هن*

]١١٤٧[ .أ. آر. بيج، م
ــيج . أ. آر.  م/]waqf= الوقــف [ _  .١١٩-١١٦ص_ .ب

  .باللغة اإلجنليزية
 _. The Muslim Dilemma in India = اهلنديف  املسلمني  مأزقيف
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤ ، فيكاس:دهلي_  .١ط
]١١٤٨[ . إقبال،جايا
باللغـة  _ .احملاضرة السابعة   _ . إقبال جايا    /]waqf= الوقف  [

 .اإلجنليزية
 Lectures on Muslim  = يف اهلندة اإلسالميالشريعةحماضرات يف  يف

Law in India . _١٩٧٩إتش جايـا،  :  بومباي_ .١ط . _
 .٧هن*_ .ض 

]١١٤٩[ )سيد(خالد رشيد 
 Wakf=  دراسة اجتماعيـة قانونيـة   :إدارة األوقاف يف اهلند

Administration in India: A Socio-Legal Study/إس  .
_  .١٩٧٨ ، دارفيكـاس  :نيـودهلي _  .١ط_ .خالد رشيد   

_  .١٩٧٢قدمت أصالً كأطروحـة للمؤلـف،       _  .ص١٨٤
 .١٧؛ هن٢سع*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية 
]١١٥٠[ .خان، ساالر حممد

هندوستان مني وقف بورد     =  يف اهلند  األوقاف حول إدارة    تقرير
 The Urdu_. ساالر حممـد خـان   /ايك ربورت: كا نظام

Times, Daily . _)ــة_  .١ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩٧  باللغ
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٥١[ .خان، ساالر حممد
لكات األوقاف يف اهلند ضحية عجز هيئة األوقاف وإمهـال          ممت

هندوستان مني اوقاف جائداد، وقف بورد كى عدم        = املسلمني  
 ساالر حممد   /فعاليت اور مسلمانون كى عدم توجهى كا شكار       

_ ) .٣٠/٥/١٩٩٩(_ . The Urdu Times, Daily_.خان 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]١١٥٢[ .سعيد قاسم
دهلى مني اوقـاف كـى      = ؤسف لألوقاف ىف دهلي     الوضع امل 
_ . Rashtriya Sahara, Daily _. سعيد قاسـم  /حالت زار

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٢/٩/١٩٩٩(
]١١٥٣[ )سيد(شهاب الدين 

 سـيد شـهاب   /Statement on waqf= بيان حول األوقاف 
_ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع٧مــج_ . Muslim India _.الــدين 

 .١٦هن*_ .د _ .اللغة اإلجنليزية ب_  .٤٥٠ص
]١١٥٤[ .شريواين، أمحد رشيد

وقف جائـدادون كـا     = اإلدارة السليمة ملمتلكات األوقاف     
_ . Al Jamiat, Daily _. أمحد رشيد شريواين /صحيح انتظام

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٠/١٠/١٩٧٨(
]١١٥٥[ .شريواين، أمحد رشيد

 Managing = ملسلمنيكبرية لدى امشكلة : ةإدارة املمتلكات املوقوف
Waqf Property: A major problem for Muslims/ أمحد 

_ . The Radiance Views, Weekly _.رشـيد شـريواين   
_ . اإلجنليزية   باللغة_  .١٥ص_ ) .١٩٧٨ (٢٦-٢٥، ع ١٤مج
 .٦هن*_ .د 

]١١٥٦[ .الصديقي، عشرت علي
 _.الصديقي  علي تعشر /اوقاف كا استعمال= استخدام األوقاف 

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٧
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٥٧[ .الصديقي، عشرت علي
 _.الصديقي  علي عشرت /اوقاف كا استعمال= استخدام األوقاف 

Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٣ص_ ) .٣٠/٨/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٥٨[ .ضياء الرمحن

  ارباب –وقف امالك   = الك الوقف مسألة هامة ملن يهمه األمر        أم
 ,Qaumi Awaz _.ضياء الرمحن / حل وعقد كيلئيه ايك حمله فكرية

Daily . _)باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٨٣ . _
 .٧هن*_ .د 
]١١٥٩[ . أنور،علي

 ,Qaumi Awaz _. أنور علي /وقف كونسل= جملس الوقف 
Daily ._ )باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢١/١١/١٩٨٧. _

 .٧هن*_ .د 
]١١٦٠[ . أنور،علي

 ,Qaumi Awaz _. أنور علي /وقف جائداد= املمتلكات املوقوفة 
Daily . _)باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٨/١/١٩٨٨ . _

 .٧هن*_ .د 
]١١٦١[ .إن. علي، ج

 _. Waqf Act, 1954 = ١٩٥٤قانون الوقف الصادر عـام  
Radiance Views, Weekly . _١٩٨٠ (٨، ع١٥مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٠ص

  مشاكل وحلول– الهند –إدارة الوقف  
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]١١٦٢[ .عمر، حممد
 _. حممد عمر    /بنجاب وقف بورد  = هيئة األوقاف يف البنجاب     

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٩/٥/١٩٨٣
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٦٣[هندوستان مني اوقاف=  كيف نقوم بإصالح األوقاف يف اهلند
 /١٠/١(_ . Dawat, Daily _ . كيسيه تـر بناجائيـه  كو

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٧٥
]١١٦٤[ .كيفي، وقار

 ,Qaumi Awaz _. وقار كيفي /كاش ايسا هوتا= ياليته أن يكون 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢٧/١/١٩٨٦. _

 .٧هن *_.د 
]١١٦٥[ = يف احلكومة املركزية لةواحلج املستق األوقاف وزارةمطالبة 

 حج اور اوقاف كيلئيه مركز مني ايك عليحده وزارت كيه قيام كا   
 _) .١٠/١٠/١٩٨٥(_ . The Inquilab, Daily _ .مطالبه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]١١٦٦[ .منشري، أكرب برويز
 _. أكرب برويـز منشـري       /وقف جائداد = املمتلكات الوقفية   

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٤/٩/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٦٧[ .جلنة حتقيق األوقاف. اهلند 
 Waqf Inquiry Interim= التقرير املؤقت للجنة حتقيق األوقاف 

Report. _ The Radiance Views, Weekly . _ ١٢مـج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_  .)١٩٧٤ (٢ع
]١١٦٨[ .لس املركزي لألوقاف اجمل .اهلند

_ . اجمللس املركزي لألوقاف     /Proceedings= حماضر اجتماع   
 .١٢هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ ] .١٩--[اجمللس، : نيودهلي

]١١٦٩[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
مداوالت علـى   : اجتماع هيئة األحوال الشخصية لعموم اهلند     

آل انديا مسلم برسنل ال بورد كى        =األوقاف واملشاكل األخرى    
 _ .جملس عامله كا اجالس، اوقاف اور ديكر مسائل بر غـور          

The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .٢ص_ ) .١٣/٥/١٩٨٧ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٧٠[  Waqf Board ._ The Radiance=  هيئة األوقاف

Views, Weekly . _٨ص_ ) .١٩٧٨ (٢٠، ع١٤مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .جنليزية باللغة اإل

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–a‘a‰bèß@@
]١١٧١[ .أمحد، إمساعيل أثري

 مقابلة: أشعر بالسعادة أنه مت انتخايب للتمثيل عن اجملتمع اإلسالمي        
جمهيه فخر   = وزير األوقاف بوالية مهاراشترا      ،أثريمع إمساعيل   

 ،هيه كه مني مسلمانون كى منائندكى كيلئيه منتخت كيا كيا هون          
 _.إمساعيل أثري أمحـد      /محدااستيت وقف منستر امساعيل اثري      

The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .٢٣/٨/١٩٨٢ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٧٢[ ]قوانني الوقف[مهاراشترا 
 The Maharashtra  =١٩٦١ لسنةشترا اقوانني الوقف لوالية مهار

(Marathwara) Waqf Rules, 1961.  _حكومة والية : بوميب
باللغـة  _ .ص  ٢٣_  .١٩٦١قسـم الـدخل،     . مهاراشترا  
 .١٩هن* _.ك _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–a‘a‰bèß@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١١٧٣[ .حممد يوسف

دور القضاء يف جمال القانون اخلاص بالوقف، مع اإلشارة بشكل          
 Role of Judiciary in the= خاص إىل واليـة مهاراشـترا   

Field of Law Dealing with Waqf, with Special 
Reference to the State of Maharashtra/ حممد يوسف . _

جامعـة   -) دكتـوراه (أطروحـة   _ . ورقة   ٣٧٦_  .١٩٩٤
 .١٦هن*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية _  .عليجره اإلسالمية

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@a‘a‰bèß@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١١٧٤[ قربستان كى= ي ألراضي مقابر املسلمني االحتالل غري الشرع

 /٢٥/٢(_ . The Inquilab, Daily _ .زمني بر ناجائز قبضه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٩٥

]١١٧٥[ )حافظ(يب باك 
 ,The Inquilab _ .اوقاف كى جائيداد= ممتلكات األوقاف 

Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٨/٩/١٩٨٢._ 
 .٧هن*

]١١٧٦[ .سعيد نور، حممد
على أراضي األوقـاف    " فانداي ماترام "احتجاج على بناء قاعة     

ونديه ماترم   اورنغ آباد مني وقف كى زمني بر      = يف أورنج آباد    
 ,Munsif _. حممد سعيد نور /هال كى تعمري نه خالف احتجاج

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٩٩. _
 .٣هن*_  .د
]١١٧٧[  ، مومباي وقرار مندوبنة املساجد السنية يف انتافيلجل

) مببـئ (سىن بورد كميىت، انتـها فـل        = املؤسسات اخلريية   
_ . The Inquilab, Daily _ .كمشنر كـا فيصـله   جرييىت

ــة  _ .٢ص_ ) .٢٧/١٢/١٩٩١( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]١١٧٨[وقاف  أهيئة من حلل حتتاج ملنطقة بارفاينمشاكل هيئة األوقاف 
سامنيه يـه    كيه) اورنغ آباد (مراا وادا وقف بورد     = ماراثوادا  

 _. . _ The Inquilab, Dailyى اوقاف كا فورى مسـئله 
ــة  _  .٧ص_ ) .١/٤/١٩٨٧( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]١١٧٩[ .جنمي، حسن
مراا وادا وقف بـورد كيـه       = شؤون هيئة األوقاف ملاراثوادا     

_ . The Inquilab, Daily _. حســن جنمــي /معــامالت
ــة  _  .٢ص_ ) .١٦/٥/١٩٩٤( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

 مشاكل وحلول– مهاراشترا – الهند –إدارة الوقف 
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@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–åàîÛa@@
يمن      . اليمن   انظر أيضًا وزارة . وزارة األوقاف واإلرشاد، ال

 .األوقاف والشئون الدينية
]١١٨٠[ .فؤاد عبد اهللا العمر

 _.د العمر   فؤا/ البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات _ .٦٢٢-٥٨٣ص
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

مانة العربية واأل  مركز دراسات الوحدة     الندوة الفكرية اليت نظمها   
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]١١٨١[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]١١٨٢[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@

 .األوقاف الجعفرية انظر أيضًا
@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@
]١١٨٣[ .سلطان حممد حسني املال

إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    
 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ الوقفية، من     ملتقى الشارقة األول للمؤسسات    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–åíŠzjÛa@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١١٨٤[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

 أعدا جنوى / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_  .٢٠٠٢_ .عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليها أهيف سنو        

 جامعة  -) ماجستري(رسالة  _ .وم ختطيطية   رس:  ورقة ٢٣٦ى،  -أ
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢القديس يوسف، معهد اآلداب الشرقية، 

@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–†äa@@
]١١٨٥[  Shias urge=  مطالبة الشيعة بإقامة هيئات أوقاف مستقلة

separate Waqf Boards ._ The Times of India, Daily ._ 
 .١٦هن*_ .د _  .ليزيةباللغة اإلجن_ ) .١٧/١٠/١٩٩٤(

]١١٨٦[ )سيد(مهدي، علي إمام 
 نقطة لرئيسة   ٢٠اجتماع الشيعة يقدم دعما كامال لربنامج الـ        

اعظم كيـه   ايك روز شيعه اجالس مني وزير        = ةالوزراء اهلندي 
 علي إمـام    / نكاتى بروغرام كى ربور محايت كا اعالن       ٢٠

_ ) .١٥/٦/١٩٨٢(_ . The Inquilab, Daily _.مهـدي  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١١٨٧[احتالل هيئة األوقاف الشيعية إلمام بارا يعترب احتالل غري 

 بورد  بر شيعه وقف  ) رام بور (امام باره خاص باغ     = مشروع  
 /٥/١٠(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كا قبضـه ناجـائز  

 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _) . ١٩٨٥
]١١٨٨[ = الشيعةتوجيه مذكرة إىل وزير األوقاف عن إساءة إدارة أوقاف 

شيعه اوقاف كى زبون حاىل بر وزير اوقاف كو عرض داشت دى 
_ ) .٢٣/٤/١٩٩٢(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .جائيكى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

]١١٨٩[ شيعه كو عليحده=  ل الشيعةأله دستوريةمطالبة باستقاللية 
 /١٠/١٠(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .دستورى حيثيـت 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٣
@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]١١٩٠[ = قرار احملكمة العليا حول زيادة األعضاء الشيعة يف هيئة األوقاف
اد برهانيه كيلئيـه هـاكى   وقف بورد مني شيع اركان كى تعد     

 /٢٣/٩(_ . The Inquilib, Daily _ .كورت كيه احكـام 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_  .)١٩٨٥

@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@ñ‰a…g–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١١٩١[ )سيد(نقوي، شاه حيدر 

 _. شاه حيدر نقـوي      /شيعة وقف بورد   =  الشيعة أوقافهيئة  
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٧/٩/١٩٨٤ 

 .٧هن *_.د _ .األوردية 
]١١٩٢[ .نقوي، صوم رضا

  صوم رضـا /شيعه اوقاف كو جبائيه= احلفاظ على أوقاف الشيعة    
_ ) .٢٩/٦/١٩٩٤(_ . Qaumi Awaz, Daily _.نقــوي 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص
ÑÓìÛa@ôìÇ…@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@õbÇ…gN@

a@¿@òîÇ…þaòîÐÓìÛa@ÕöbqìÛ@
ة،        تسجيل الوقف،     انظر أيضًا  توثيق الوقف، الحجج الوقفي

 .الوثائق الوقفية
]١١٩٣[ .أتش، إبراهيم

 /Dua ve Beddua Vakfiyeler’de= الـدعاء يف الوقـف   
_ ) .١٩٨٣ (١٧ع_ . Vakiflar Dergisi_ .إبراهيم أتـش  

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٥٤-٥ص
òÏìÓì½a@ï™a‰þa@

األوقاف، الحدائق الموقوفة، العقارات الموقوفة،      أيضًاانظر
ف   ي، وق ف األراض ريعات وق وانين وتش ق

 .األراضي، وقف األراضي الزراعية
òÏìÓì½a@ï™a‰þa@–@æaŠíg@MæbaŠ@@

]١١٩٤[ .اعتماد التولية، حممد شفيع
سياه =  املقدسة بأمر آصف الدولة حاكم خراسان        األرضحجة وقف   

خمطوطه يف مكتبة   _ ] .١٨٨٦[هـ  ١٣٠٣ _.موقوفات ارض اقدس    
 .٥ران*_ .خ _ .باللغة الفارسية _  .٦١٧١ملك بطهران رقم 

  اليمن–إدارة الوقف  
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@òÏìÓì½a@ï™a‰þa–@òí…ìÈÛa@–ñ‰ìä½a@òäí†½a@@
]١١٩٥[ .حممد شوقي إبراهيم

 _.جملة فصلية حمكمة    : الدارة_ .األراضي الوقف يف املدينة املنورة      
 .١٤سع*_ .د _  .٣٥ص_ ) .١٩٨٤سبتمرب  (٢ع

@òÏìÓì½a@ï™a‰þaMïßý⁄a@bÈÛa@@
]١١٩٦[ .، بارسديون
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ص_ .بارس ديـون    ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٥٢
 Muslim Law in=  القوانني اإلسالمية يف اهلنـد احلديثـة   يف

Modern India . _١٩٨٧وكالة القانون، : اله آباد_  .٤ط. _ 
 .١٧هن* _.ض 

ì½a@ï™a‰þaòÏìÓ@–@´İÜÏ@M†ÔÛa@@
]١١٩٧[ .وليد اخلالدي

عالقـة  _ .وليد اخلالدي؛ ترمجة مسرية نعيم خوري       ]/ الوقف[
 أرض السفارة األمريكية يف القدس باألوقاف جاءت يف صفحات        

 .عديدة متفرقة من الكتاب
امللكية العربية واملـأزق    :  أرض السفارة األمريكية يف القدس     يف

سسة الدراسات الفلسطينية،   مؤ: بريوت_  .١ط_ .األمريكي  
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠

@òÏìÓì½a@ï™a‰þa–@Š–ß@–pbîöb–yg@@
]١١٩٨[ .وزارة األوقاف. مصر 
 االتفاق النهائي بني وزارة األوقاف واهليئة العامة لإلصالح       " وثيقة

 ١٥٢الزراعي بشأن حتديد مستحقات وزارة األوقاف طبقاً للقانون 
مطبعـة  : القاهرة_ . "١٩٦٢ لسنة   ٤٤ والقانون   ١٩٥٧لسنة  

 .٣٠، ٢٩صر*_ .ح _  .١٩٧٠وزارة األوقاف، 
]١١٩٩[ .١٤٩-١٣٧ص_ .] الوقف[

_ . اإلحصاء السنوي العام جلمهورية مصـر العربيـة          كتاب يف
 .٧صر* _.ض _  .١٩٥٦مصلحة اإلحصاء والتعداد، : القاهرة

@òÏìÓì½a@ï™a‰þa–@lŠÌ½a@–@bÏ@–@ƒí‰bm@–æìí†ÈÛa@õbÏŠ’Ûa@@
]١٢٠٠[ .حممد مزين

 .٤٣٥-٤٣٤، ٤٢٧ ،٤٢٢ص: ٢ج_ .حممد مزين ]/ الوقف[
 –م ١٥٤٩مسامهة يف تاريخ املغرب السعدي،   : فاس وباديتها يف  

كلية اآلداب والعلوم االنسـانية،     : الرباط_  .١ط_ .م  ١٦٣٧
 ،٢٣مغ*_ .ض  _ . )١٢سلسلة رسائل وأطروحات؛    (_  .١٩٨٦
٢٩ ،٢٧. 

@òÏìÓì½a@ï™a‰þa–†äa@@
]١٢٠١[ ، بارسديون
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ص_ .بارس ديـون    ]/ waqf= لوقف  ا[

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٥٢
 Muslim Law in=  القوانني اإلسـالمية يف اهلنـد احلديثـة    يف

Modern India.  _١٩٨٧وكالة القانون، : اله آباد_  .٤ط.  _
 .١٧هن*_ .ض 

@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@M@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٢٠٢[ =على أراضي مقربة  وثائق مزورة لالستيالء مباستخدا اهتام

 _ .قربستان كى زمني بر قبضه كرنيه كيلئيه دستاويز بنانيه كا الزام       
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٥ص_ ) .٢٩/١/١٩٩٤

 .٧هن *_.د _ .األوردية 
]١٢٠٣[ .أمحد، حممد

تصاعد التوتر يف عليجره بسبب حماوالت جرت الحتالل أراضي الوقف          
على جراه مني مسجد كى وقف اراضى بر قبضه كى          = سجد ميمران   مل

ـيدغي  _ . Awam, Daily _. حممـد أمحـد   /كوشش سيه كش
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٤/١١/١٩٩٧(

]١٢٠٤[ .أشرفيو، كامل أمحد
=  قربًا يف منطقة نويدا      ١٥٠خطة دنيئة لبناء مركز الفيلم على أنقاض        

 ربون كو مسمار كركيه فلم سنتر تعمري      نوئيدا كى ايك سو جباس ق     
_ . Siyasat Jadid, Daily _ .كرنيه كا منصوبه قابل مـذمت 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٨٦(
]١٢٠٥[ إلغاء األراضي حسب ضرورة قانون األحوال قانون يف تعديل

زميندارى خامته قانون مني مسلم برسنل      = الشخصية للمسلمني   
 /٢٣/٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _ . مطابق ترميمال كيه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٤
]١٢٠٦[ .علي، إنعام

 _. إنعام علـي     /)لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٣/١٢/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ . د _.األوردية 
]١٢٠٧[  =أترابراديش،  يف فرخ آبادحماولة احتالل أراضي الوقف

 _ .آباد مني وقف زمني بر قبضه كرنيه كـى كوشـش          فرخ  
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٥ص_ ) .٩/٦/١٩٨٩

 .٧هن*_ . د _.األوردية 
@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@M@“í…aŠia‰†ãc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]١٢٠٨[ .هناري، عز الدين
موقوفة جائداد  = وقاف  حماولة غري مشروعة الستئجار ممتلكات األ     

 _. عز الـدين ـاري       /كو نوزول بر لينيه كى ناجائز كوشش      
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_  .)٤/٧/١٩٨٣. _ 

 .٣هن*_ .د _  .باللغة األوردية
@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@M@lbväjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]١٢٠٩[ وقوفة على أيدي بعض السيخاالحتالل بالقوة لألرض امل
 _. Nahangs forced occupation on waqf land  =عصبنياملت

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٦ص_ ) .٢/١/١٩٨٢ 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٢١٠[ إطالق سراح حمامي: وقوفةاالحتالل غري الشرعي لألراضي امل
وقف بورد كى جائيداد بر قبضه، بسىت بتهانان        = بتياله بالضمان   

 /١٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .مانتكيه ايدوكيت كى ض
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٤/١٩٨٣

حلول مشاكل و– البنجاب - الهند -األراضي الموقوفة 



متن الكشاف>٢٥٠
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢١١[ .األنصاري، بشري أمحد
 /باىن بت كى وقف جائيداد    = املمتلكات املوقوفة يف باين بت      

 /١٥/٤(_ . Qaumi Awaz, Daily _.بشري أمحد األنصاري 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٣
]١٢١٢[ . احملكمة العليا .البنجاب

 =قرار احملكمة العليا لوالييت البنجاب وهريانا : مقربة جرهي برامهان
قربستان غرهى، برامهن، بنجاب اور هريانه هائى كورت كـا          

 يونيـو  -ابريـل  (_ . The Awqaf, quarterly _ .فيصـله 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٧ص_ ) .١٩٧٥

]١٢١٣[  = على أراضي هيئة األوقاف يف البنجابسيطرة املزارعني 
 _ .كسانون نيه بنجاب كيه وقف بورد كى زمني بر قبضه كيا          

The Inquilab, Daily . _)باللغة _  .١ص_ ) .٧/٩/١٩٩٤
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 
]١٢١٤[ .عمر، حممد

 ,Qaumi Awaz _.ر  حممد عم/درغاه كى زمني= أراضي الزاوية 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ .) ١٤/١٠/١٩٨٣. _

 .٧هن*_ .د 
]١٢١٥[ .عمر، حممد

 حممد  /باىن بت كى وقف زمني    = األراضي املوقوفة يف باين بت      
_  .٣ص_ ) .٣/٨/١٩٨٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _.عمر 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]١٢١٦[  جورجاون يفةلتتوىل هيئة أوقاف البنجاب رعاية مقرب

بورد غرغاؤن قربستان كى حفـاظف      بنجاب وقف   = هريانا  
ــه _ ) .١٩/٢/١٩٩٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كري

 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]١٢١٧[ .رئيس الوزراء. اهلند 

= رئيس الوزراء يأمر بإجراء التحقيق يف فضيحة مقربة بتيالـه           
بتياله كا قربستان كهوتاله، وزير اعظم نيه حتقيقات كا حكـم           

 _ .٥ص_ ) .٢٣/٧/١٩٨٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .ديا
 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية 
@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@–@à’×ë@ìßbu@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]١٢١٨[ قربستان=  املقربة يراضأل االحتالل غري املشروع مناالستياء 
 _ .هلركى زمني بر غري قانوىن قبضه كى بنا بر غم وغصه كى             

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٥ص_ ) .٣/٧/١٩٨٨
 .٧هن *_.د _ .األوردية 

@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@–ï…@@
]١٢١٩[ دهلى وقف بورد كيه =  توضيحات رئيس هيئة أوقاف دهلي

 /٢٣/٩(_ . The Inquilab, Daily _ .جيئرمني كى وضاحت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٥

]١٢٢٠[ . هيئة األوقاف .دهلي
من قبل هيئة أوقاف    املقامة  ع التعليمية والتنموية واخلريية     املشاري
دهلى وقف بورد كيه تعليمى، فالحـى اور ترقيـاتى           = دهلي

_ . Awam, Daily _ .منصوبون كيلئيه عام بروغرام مرتـب 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٣/٣/١٩٩٧(

]١٢٢١[ .عثماين، عارف
  عارف /وقف آراضى اوكهال مني   = أراضي األوقاف ىف أوكهال     

_ ) .١٩٩٨ /١٤/٤(_ . Qaumi Awaz, Daily _.عثماين 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@–@ï…@MÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]١٢٢٢[ قربستان=  مقربة بانج بريان راضيأعلى  شرعيال غري البناء
 Qaumi _ .بنج بريان كى اراضي بر دوباره ناجـائز تعمـري  

Awaz, Daily . _)ــة _  .٨ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩١ باللغ
 .٧هن *_.د _ .األوردية 

]١٢٢٣[الشرعي االحتالل غري ضد اتإجراء اختاذ حول الربملان ىفبيان 
بارليمنت مني وقف بورد اراضى بر ناجـائز        = األوقاف  راضي  أل

 _. Qaumi Awaz, Daily _ .قبضه كيه خالف كارروائى بر بيان
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٨ص_ ) .٣٠/٤/١٩٩٣(

]١٢٢٤[ جامع =  الشرعي  غرياالستيالء من مامورفورحترير مسجد 
 _ .سيه ناجائز قابضني كا اخنـالء     ) دهلى(مسجد مامور بور    

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة األوردية _ ) .٦/٧/١٩٩٧._ 
 .٧هن*_ .د 

]١٢٢٥[ )سيد(حيدر، شريف 
 ,Qaumi Awaz _.شريف حيدر / دهلى كيه قربستان = مقربة دهلي

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢١/٢/١٩٨٣. _
 .٧هن *_.د 

]١٢٢٦[ .زكريا، حممد
= محاية أمالك الوقف وحسن استخدامها ضرورة هلذا العصـر          

اهـم  وقف امالك كا حتفظ اور صحيح استعمال وقف كـى           
 /٣١/١٠(_ . Awam, Daily _. حممـد زكريـا   /ضرورت
 .١٦هن*_ .د _ .وردية باللغة األ_  .٣ ص_) .١٩٩٦
]١٢٢٧[ .شكور خان

زمرد بور كى مسـجد كـا        = دهليب قضية مسجد زمرد فور   
 /١٥/٦(_ . Qaumi Awaz, Daily _. شكور خان /مسئله
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٥

]١٢٢٨[ .صديقي، سليم
= ممتلكات هيئة األوقاف يف دهلي حتت االحتالل غري الشـرعي           

 /بورد كى جائدادين غري قانوىن قبضـيه مـني  دهلى مني وقف  
 /٣/٩(_ . The Urdu Times, Daily_.سـليم صــديقي  

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٥
]١٢٢٩[   يففوردجيمسقصة مسجد عبد الغين الواقع على شارع 

 _ .مسجد جيمسفورد ورد، نئى دهلى كى كهاىن       = نيودهلي
Qaumi Awaz, Daily . _)ــة _  .)٢٣/١١/١٩٨٤ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٢٣٠[ هليئةالتابع  لفريق اإلحصاء  الالزمةتوفري احلمايةبمطالبة 

دهلى وقف بورد كيه سرويه عمله كو حتفـظ          = دهليأوقاف  
 /٢٠/٦(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .فراهم كرنيه كا مطالبه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . )١٩٩٧

  مشاكل وحلول– جامو وكشمير – الهند -األراضي الموقوفة  



٢٥١  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٣١[  دهلي تسليم املمتلكات املوقوفة لوالية التنميةدارة إ جيب على
مقبوضه وقف امـالك    . ايه. دى. دى= اليت مت االستيالء عليها     

_ ) .٥/٨/١٩٩٤(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .وابس كريه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص

@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@–@b×bmbãŠ×@MÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٢٣٢[ وقف بورد كى=  االستحسان تلقى  األوقاف هيئةخطوة من   

 /١٧/٩(_ . The Daily Salaar _ .قابل تعريف بيش قدمى
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٩

@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@–@“í…aŠibí…bß@MÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٢٣٣[ ىل دورإ ملساجد خيططون لتحويلها سراًا قضية املتهمون يف
مكان بنانيه كى   واه مسجد كو    كيه خري خ   سجدم = للسكىن

 _) .٢١/٩/١٩٨٨(_ . The Inquilab, Daily _.كوشش مني 
 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٢ص

@òÏìÓì½a@ï™a‰þa–@†äa@MÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]١٢٣٤[اوقاىف= إرشادات حلكومة الوالية لالحتفاظ مبمتلكات الوقف 

 _ .هـدايت  رياستون كو مركز كى      –جائدادون كيه حتفظ    
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .٣١/١/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@òÏìÓì½a@ï™a‰þaM@†äa@–@a‘a‰bèß@MÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]١٢٣٥[ قربستان كى= االحتالل غري الشرعي ألراضي مقابر املسلمني 
 /٢٥/٢(_ . The Inquilab, Daily _ .زمني بر ناجائز قبضه

 .٧هن*_ .د _ .ة األوردية باللغ_  .٧ص_ ) .١٩٩٥
]١٢٣٦[ خان، حتسني أمحد

االحتالل غري الشرعي ملئات من ممتلكات الوقف ملنجم الفحـم          
كوئلـه كـى    = احلجري مبنطقة راجوار يف حمافظة تشاندربور       

كانون كيلئيه مشهور ضلع جندر بور كيـه راجـوارا مـني            
 _. حتسني أمحد خان     /سيكرون وقف جائيداد كى بندر بانت     

Aurangabad Times, Daily . _)٣ص_ ) .٢/٧/١٩٩٤. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]١٢٣٧[ .سعيد نور، حممد

 على أراضي األوقاف يف أورنج    " فانداي ماترام "احتجاج على بناء قاعة     
ونديه ماترم هال كى    اورنغ آباد مني وقف كى زمني بر        = آباد  

 _. Munsif, Daily _. حممد سعيد نور /تعمري نه خالف احتجاج
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٩٩(

]١٢٣٨[ .صالح الدين أمحد، غالم
على أرض املسجد يف أورنـج      " فانداي ماترام "حماولة بناء قاعة    

احتجاج لدى وزير العالقات العامة على السلوك املتعنت        : آباد
اورنغ آباد كى زمني كى جكه بر ونديه ماترم         = حملصل املدينة   

هال كى تعمري كى كوشش، كلكتر كيه ونديه رويـه كيـه            
 غـالم   /خالف وزير برائيه رابطه عامه كيه يهـان احتجـاج         

 _) .٢٣/٣/١٩٩٩(_ . Munsif, Daily _.الدين أمحد  صالح
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

]١٢٣٩[ .ناخدا، حمتشم
درغاه كـى   = احتالل غري شرعي ألراضي أحد أضرحة األولياء        

_ . The Inquilab, Daily _. حمتشم ناخدا /زمني بر ناجائز قبضه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٦/٧/١٩٩٧(
üaÑÓìÛbi@ìèäÛa@@@ŠÄãa@@@ïÐÓìÛa@ÝàÈÛbi@õbÔm‰N@

@æ…‰þa@Nòîßý⁄a@pb†Ô½aë@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]١٢٤٠[ . وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .األردن
 :األردن_ .دليل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية       

 .١١ ،٧فل* _.ك _ . ١٩٨٨الوزارة، 
]١٢٤١[ . وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .األردن

منجزات وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية لعـام        
١٩٧٥ . _١١ ،٧فل*_ .ك _ . ١٩٧٥الوزارة، : انعم. 
]١٢٤٢[ . وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .األردن

 ] =مصدر الكتروين [وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية      
Ministry of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places ._ 

صفحة عنوان الوزارة ضـمن     : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[
معروضـة يف   (وقع نظام املعلومات الوطين اخلاص بـاألردن        م

وصلة _ .العربية واإلجنليزية   : النص باللغتني _ ) .٢٢/٩/٢٠٠١
_  .http://amon.nic.gov.jo/nic/awqaf.htm: املقال بالعربية 

  /http://www.nic.gov.jo/society :وصلة املقال باإلجنليزية
moia/moia.html.  _ ١كو*_ .ت. 

]١٢٤٣[ ميدانية حول األوقاف اإلسالمية يف اململكة األردنية دراسة
مقدمة من وزارة األوقـاف والشـؤون واملقدسـات         / اهلامشية

 . ورقة٣٧_ .اإلسالمية 
 وزارة الثقافة : نواكشوط_ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

أحباث الندوة العلمية اإلسالمية    _ . ١٩٩٧والتوجيه اإلسالمي،   
 .١كو*_ .ض _ . التاسعة

]١٢٤٤[ .عبد الفتاح صالح
_ .عبد الفتاح صالح    / جتربة الوقف يف اململكة األردنية اهلامشية     

 .٦٧-٣٩ص
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  :  جدة _ .١ط_ .الدول واجملتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣وقاف،  األمانة العامة لأل  : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]١٢٤٥[ .حممد علي لطفي

ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيـوض منـدويب           
_ . ألقاهـا حممـد علـي لطفـي          /اململكة األردنية اهلامشيـة   

 .٣٢٠–٣٠٩ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ . ض   _. ١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية. األردن



متن الكشاف>٢٥٢
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]١٢٤٦[ .حممد علي لطفي
 ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيوض مندويب اململكة         

 .٣٢٠–٣٠٩ص_ . ألقاها حممد علي لطفي /األردنية اهلامشية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

òî’î¦a@Öa‹‰þa@@@ŠÄãa@@@òî’î¦a@Ö‹ŠÛaN@
…b•‰⁄a@

ي الوقف انظر أيضًا  ف، االستحقاق ف ون الوق اع، دي ، اإلقط
ية رزق الجيش وانين  ال ف، ق روط الواق ، ش

اد،   ريعات اإلرص ف وتش ارف الوق ف مص ، وق
 .ةالدولة، الوقف والدولة، الوقف والمالية العام

]١٢٤٧[ .احلسيين، أمحد عاكف حكم بن إبراهيم عصمت
اراضي مرييه نك احكـام     = األحكام املرعية يف األراضي املريية      

_ . أمحد عاكف حكم بن إبراهيم عصمت احلسـيين          /مرعيت
باللغة _ .ص  ٤٨_ ] .١٨٦٢[هـ  ١٢٧٩،  ]ن. د [:إستانبول
 .٦٧، ٢٨، ٣تر* _.ك _ .العثمانية 

]١٢٤٨[ .ن إبراهيم عصمتاحلسيين، أمحد عاكف حكم ب
اراضي مرييه نك احكـام     = األحكام املرعية يف األراضي املريية      

 :م. د[_ . أمحد عاكف حكم بن إبراهيم عصمت احلسيين         /مرعيت
 _) .دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٤٨[هـ  ١٢٦٥،  ]ن. د

 .١٠٢، ٦٧، ٣تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .ص ٥٣
]١٢٤٩[ .يعز الدين اخلطيب التميم

عز الدين  / مشكالت وحلول : مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه   
 .٦١-٣٨ص_ .اخلطيب التميمي 

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

 اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]١٢٥٠[ .عيسى عبده

مساعيـل  إعيسى عبده، أمحد    / األموال املرصودة للمنافع العامة   
 .٢٠٩-١٩٥ص_ .حيىي 
 كتاب يبحث يف املال واالستخالف وامللكية     :  امللكية يف اإلسالم   يف

دار املعارف،  : القاهرة_ .يف النظم الوضعية واألحكام الشرعية      
 .١٢ ،١كو*_ . ض_ . ١٩٨٤ إيداع

]١٢٥١[ :٤مج_ ] .وآخ[ … هحممد عبد /فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
 اجمللس األعلى : القاهرة_ .املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _.ض _ . ١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
@…b•‰⁄a–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@

]١٢٥٢[ ملالشاهني، شا
 _. شامل الشاهني/ األوقاف وتشكيالا اإلدارية يف الدولة العثمانية

 . ورقة٢٥
: الكويـت _ . ية التجارب الوقفية الدول    احللقة النقاشية حول   يف

 .١كو*_  .ض_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف، 

@…b•‰⁄a–…b•‰⁄a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@…b•‰⁄a–@Ì½a@lŠ–ƒí‰bm@@
]١٢٥٣[ .ب. ف. ، جهوبكرت
 نقله عـن    ؛ب هوبكرت . ف.  ج تأليف/ قطاعات اإل ؛عطياتاأل

 .١٥٧–١٥٦ ص_.اإلجنليزية أمني توفيق الطييب 
 :ليبيا؛ تونس _ . النظم اإلسالمية يف املغرب يف القرون الوسطى         يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٠ ،الدار العربية للكتاب

@…b•‰⁄a–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–½a@ïbàÜvÛa@†àª@µì@
]١٢٥٤[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 

ظهري شريف من السلطان املوىل سيدي حممد عبد الرمحن ملك          
 رقم حتت   ،)نسخة مصورة (ظهري  _ .هـ  ١٢٥٦ املغرب لسنة 

مرسلة من السلطان املوىل سيدي حممد بـن     وثيقة_  .٤/٤/١٥
أشـعاش لتنفيـذ دار مـن        دعبد الرمحن ملك املغرب إىل حمم     

خـط  _ .األحباس حلسني اليوسفي ومتكينه من بعض املالبس        
 .٦مغ*_ .خ _ .واضح 

@…b•‰⁄a–@lŠÌ½a@–@pìîm@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]١٢٥٥[ )املوىل حممد السجلماسي: ١٨٧٣-١٨٥٩(امللك . املغرب 

ظهري السلطان املوىل سيدي حممد بـن عبـد الـرمحن سـنة             
 رقـم  وثيقة   ،)نسخة مصورة (ظهري  _  .١٨٣٨_ .هـ  ١٢٥٤

السلطان املوىل سـيدي حممـد بـن         ظهري من _  .٣/٣٠/١٥
الرمحن إىل عبد السالم السلوي لتنفيذ دار وراتـب مـن            عبد

خط _ .األحباس ملوالي املأمون ابن عبد امللك من شرفاء تيوت          
 .٦مغ* _.خ _ . واضح
@…b•‰⁄aIïÜjäy@éÔÏH@

 )أبـو الفـرج   (ن أمحد بن رجـب      بن رجب، عبد الرمحن ب    ا
 "هـ٧٩٥-٧٣٦"

]١٢٥٦[

 لإلمام أيب الفرج    / ويثبته وقف اإلمام لبعض أراضي الوقف      فصل
_ . الصـديق    بن رجب احلنبلي؛ صححه وعلق عليه عبـد اهللا        

 .١١٢–١١١ص
دار احلداثة،  : بريوت_  .١ط_ . االستخراج ألحكام اخلراج     يف

 .١٢كو*_ . ض _. ١٩٨٢
@…b•‰⁄aIïÐäy@éÔÏH@

بـدر الـدين    (يت، حسن بن إبراهيم الزيلعـي العقيلـي         اجلرب
 "هـ١١٨٨-١١١٠) "التهاين أبو

]١٢٥٧[

_ .حسن بن إبراهيم بن حسن بن علي اجلربيت         / رسالة اجلربيت 
) ٣٤٧٠(خمطوط، حتت رقم    _ . ورقة   ٢_ ] .١٧ق[هـ  ١٢ق

رسالة خمتصرة أجاب فيها املؤلف على سؤال عن        _  .٥٣١٤٨
 .٦رص*_ .خ _ .حكم وقف اجلامكية 

]١٢٥٨[ "هـ١١٤٣-؟"السفطي، عيسى بن عيسى 
عيسى بن عيسى الصفيت    / عطية الرمحن يف إرصاد اجلوامك واألطيان     

_ . ورقـة    ٣٤_ ] .١٧١٤[هــ   ١١٢٦_ .البحريي احلنفـي    
 .٢صر* _.خ _  .٦٩١٧خمطوط، حمفوظ برقم 

 داإلرصا 
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]١٢٥٩[ "هـ١١٤٣-؟"السفطي، عيسى بن عيسى 
  عيسى بن عيسى   /عطية الرمحن يف صحة إرصاد اجلوامك واألطيان      

هـ ١٣١٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .الصفيت البحريي احلنفي    
 _.ك  _ . ص٢٨_ ) .مطبعة جريدة اإلسالم  : القاهرة] (١٨٩٦[
 .٦؛ صر٩سع*

@…b•‰⁄aI@éÔÏïÈÏb‘H@
]١٢٦٠["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  .سليمان بن حممد البجريمي/  الوقفكتاب
 حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع          يف

_ ] .؟١٩٧-[املكتبة اإلسالمية،   ]: تركيا[ديار بكر   _ .العبيد  
 نفائس ولطائف منتخبة من تقريـر العـامل         :امشه مع الشرح  

، ١؛ كـو  ١١،  ٩،  ٧،  ٦فل* _.ض  _ .العالمة حممد املرصفي    
 .١٠ ،٥؛ مغ٥

]١٢٦١["ـه١٢٢١-١١٣١" ن حممد بن عمرسليمان البجريمي، سليمان ب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 أليب إسحاق زكريا    حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب      يف

 امشـه مـع     _ .١٩٧٨دار املعرفة،   : بريوت_ .األنصاري  
 نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممـد          :الشرح

 .١٠٤تر* _.ض  _.املرصفي 
]١٢٦٢["ـه١٢٢١-١١٣١" مي، سليمان بن حممد بن عمرسليمان البجري
_ .سليمان بن حممد السويفي الشافعي البجريمي       /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق  حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب أليب          يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
منتخبات مـن   حباشيته  _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     
 .٦ ،٢صر* _.ض  _.تقرير الشيخ حممد املرصفي 

]١٢٦٣["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .١٩٦-١٨٣ص: ٣ج_ .سليمان بن حممد البجريمي /  الوقفكتاب
  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمـي         يف

هـ ١٣٠٩،  ]ن. د :م. د[_  .٣ط_ .على شرح منهج الطالب     
 نفائس ولطـائف  : امشه_ ) .املطبعة األمريية : القاهرة] (١٨٧٣[

 .٣٣، مغ٦، ٢صر* _.ض  _.منتخبة من تقرير الشيخ حممد املرصفي 
]١٢٦٤["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ .على شرح املنهج     حاشية اجلمل    يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]١٢٦٥["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
 _.األنصاري   حاشية اجلمل على شرح املنهج لشيخ اإلسالم زكريا          يف
 :امشه_ ] .؟١٩٣-[املكتبة التجارية الكربى،    : القاهرة_  .١ط

 _.ض  _ .شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على شرح املنهج         
 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر*

]١٢٦٦[ .مصطفى اخلن
: ٤ج_ . مصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي الشرجبي        /الوقف
 .٣٨-٩ص
 :دمشق_  .٣ط_ .م الشافعي    الفقه املنهجي على مذهب اإلما     يف

 .٥ ،١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٢دار القلم، 
ÑÓìÛa@æb×‰c@

 .، صيغة الوقفشروط الوقف إنشاء الوقف، انظر أيضًا 
]١٢٦٧[ .أبو عبد الرمحن حممد عطية

 أبو عبد الرمحن حممد   / املختصر النفيس يف أحكام الوقف والتحبيس     
 _.ص  ٦٧_  .١٩٩٥دار ابن حزم،    : بريوت_  .١ط_ .عطية  

 .١٥، ١؛ كو٩فل*_ .ك 
]١٢٦٨[ .أمحد فراج حسني

 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام
_ .أحكام الوصـايا واألوقـاف يف الشـريعة اإلسـالمية           يف  

_ ) .الكتب القانونية (_  .٢٠٠٠منشأة املعارف،   : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ض 

]١٢٦٩[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام

_ .أحكام الوصـايا واألوقـاف يف الشـريعة اإلسـالمية           يف  
_ .ض  _  .١٩٩٧دار املطبوعـات اجلامعيـة،      : اإلسكندرية

 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*
]١٢٧٠[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :بريوت_ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية        يف
 .١١ ،٩سع*_ . ض _. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 
]١٢٧١[ .أمحد حممد رفعت

 التأصيل القانوين : األوقاف الدولية يف القانون الدويل اجلديد للبحار      
لقـانون  ملبدأ التراث املشترك لإلنسانية يف اتفاقية األمم املتحدة         

دار : القـاهرة _  .١ط_ . أمحد حممد رفعت     /١٩٨٢البحار لعام   
، ١فـل * _.ك   _. ص٢٠٧_  .١٩٩١النهضة العربية، إيداع    

 .٣ ،١؛ كو٤
]١٢٧٢[ .أمحد حممد السعد

أمحـد حممـد    / االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     
األمانة العامة  : الكويت_  .١ط_ .السعد، حممد علي العمري     

سلسلة الدراسات الفـائزة    (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠لألوقاف،  
 _ .ك_ ) .١٩٩٩يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف        

 .١كو*
]١٢٧٣[ .بالل بكار

إعداد بالل بكار؛   / الوقف يف الشريعة اإلسالمية والقانون املغريب     
حبـث  _ . ص٧٢_  .١٩٨٥-١٩٨٤_ .إشراف أمحد الوايف    

 _.ح  _ . كليـة الشـريعة، أكـادير        –لنيل اإلجازة الشرعية    
 .٣١مغ*

الوقفأركان 
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]١٢٧٤[ .السعيد بوركبة
 :دعوة احلق _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        

 غشـت  /يوليوز (٢٣٠ع_ .تعىن بالدراسات اإلسالمية   شهرية  
 .٣٧ ،٢٢ ،١٧مغ *_.د _ . ١١٦-١٠٤ص_ ) .١٩٨٣

]١٢٧٥[ .السعيد بوركبة
 جملة هذه _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        

 .١٧؛ مغ٩سع*_ .د _ . ٣٧٣-٣٤٧ص_ ) .١٩٨٣ (٥ع_ . سبيلي
]١٢٧٦[ .شفيقة الورياشي

: مسارها التارخيي يف اململكة املغربية    : ف يف الشريعة اإلسالمية   الوق
 حممد احلبيـب    إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ /منوذج شفشاون 

 جامعة – اإلجازةحبث لنيل   _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  ينالتجكا
 .٢٩؛ مغ١كو* _.ح _ . ١٩٩٢ كلية أصول الدين، ،القرويني

]١٢٧٧[ .عبد الكرمي شهبون
 .١٢٨-١٥ص_ . الكرمي شهبون  عبد/]الوقف[

عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي         يف  
 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األخرى والقانون الوضعي    

 ،١١مـغ * _.ض  _ . )مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (
٢٩ ،٢٥ ،٢٠. 

]١٢٧٨[ .عبد اجمليد حممود مطلوب
 .٢٧٩-٢١٣ص_ .لوب عبد اجمليد حممود مط/ الوقف

_ .أحكام الوصية والوقف يف الفقه اإلسـالمي والقـانون          يف  
 .١كو*_ . ض _ .١٩٩١دار النهضة العربية، : القاهرة

]١٢٧٩[ .علي الشرجبي
 علي/ وأهدافه الدينية ودوره احلضاري    وظيفته االجتماعية : الوقف

، اليمامة للطباعة والنشـر   : دمشق ؛الكويت_ .خالد الشرجبي   
 .٢ ،١كو*_ .ك _  .ص٧٧_  .٢٠٠٢

]١٢٨٠[ .حممد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي
 :أوقاف_ .دراسة فقهية مقارنة    : أركان الوقف يف الفقه اإلسالمي    

_ .  بشؤون الوقف والعمل اخلريي  جملة نصف سنوية حمكمة تعىن    
 .١كو*_ .د _  .١٣٣-٩١ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر  (٥، ع٣س

]١٢٨١[ .حممد عبد املنعم مخيس
_ . منرب اإلسـالم  _ .حممد عبد املنعم مخيس     / حكامهالوقف وأ 

ــل ١٩ (٥، ع٣٥س  _.د _ . ٩٤-٩٣ص_ ) .١٩٧٧ إبري
 .٢٦؛ مغ١٧، ٦، ٢صر*

]١٢٨٢[ .مصطفى عرجاوي
 /الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافية يف املاضي واحلاضر        

 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي 
 مايو  ٩-٧ اإلسالمية،   ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول      يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 
]١٢٨٣[ _.مجعها عبد الكرمي بن حممد الكردي /  الوقفكتاب
 .١٨٦–١٦٢ص: ٢ج
 ،]ن .د: م. د[_ . جواهر الفتاوى، أو، خري الزاد يف اإلرشـاد          يف

 .٥ ،١كو* _.ض  _) .مطبعة دار البصري :بغداد (١٩٦٩

]١٢٨٤[ .ص٣٣٥_ .مفهومه وفضله وأنواعه : قفالو
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

: فالوق: احملتويات _.] ٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  
 بن عبد العزيز بن عبد اهللا       إبراهيم إعداد/ أنواعهمفهومه وفضله و  

 إعـداد / أنواعـه مفهومه وفضله وشروطه و   :  الوقف -الغصن  
 - شروطه   -مفهومه  :  الوقف - البدوي حسنني   إبراهيم إمساعيل
/ أنواعـه فقهه و :  الوقف - صادق فداد    ي العياش إعداد/ أنواعه
 مفهومه، ومشروعيته، : لوقف ا - احملمدي حممد يوسف    ي عل إعداد
  حممد عبد الرحيم سلطان العلماء،     إعداد/  وحكمه، وشروطه  أنواعه
حممد نبيـل   / اإلسالم يف شروط الوقف    -ليل  ال أبومحد  أحممد  
/ أنواعه - شروطه - أركانه - فضله -مفهومه  :  الوقف -غنامي  
 .١كو* _ .ض_ .  حممود عبد الرمحن عبد املنعمإعداد

]١٢٨٥[ .وهبة الزحيلي
 .٢٠٦–١٣١ص_ . وهبة الزحيلي /الوقف

_ .، مزيـدة    ٢ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسـالمي       يف  
 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، : دمشق

]١٢٨٦[ .وهبة الزحيلي
 .٢٣٨ –١٥١ص_ . تأليف وهبة الزحيلي /الوقف

دار :  دمشق _ .١ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي      يف  
، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _.ض  _ . ١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١

ÑÓìÛa@æb×‰c@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢٨٧[ إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف    : دور الوقف يف تنمية اجملتمع املدين     
 إشراف محيد   ؛ عبد الباقي   حممود  إبراهيم دإعدا/ بدولة الكويت 

  جامعة -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٣٦٠_  .٢٠٠٣_ .فتاح  
 والعلوم اإلنسانية، فاس،    سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب      

 .١كو*_  . ر_ .٢٠٠٣
]١٢٨٨[ .خالد عبد اهللا الشعيب

 خالد عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسـي        /النظارة على الوقف  
أطروحـة  _ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ . العزيز السماحي    عبد

_  .٢٠٠٠كلية الشريعة والقانون،     ، جامعة األزهر  -) دكتوراه(
 .١كو*_ .ر 

]١٢٨٩[ .سلطان حممد حسني املال
إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمـارات العربيـة          

دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعـة لـوزارة         : املتحدة
 سلطان بن حممـد     /...ف  العدل والشؤون اإلسالمية واألوقا   

_ .خلتم، حسن عبـاس     حسني املال؛ بإشراف حممد سر ا     
 جامعة  -) ماجستري(أطروحة  _ . ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[

_ . كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية      ،أم درمان اإلسالمية  
 .١كو* _ .ر

  رسائل جامعية– أركان الوقف 
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@ÑÓìÛa@æb×‰cIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢٩٠[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي أبو(زكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد 

حياء إبني كتاب _ .ي  تأليف زكريا بن حممد األنصار /]الوقف[
 .املوات وكتاب اهلبة

 _] .١٦هـ، ق ١٠حو ق [_ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب       يف
_  .٢١٧ رقمخمطوط، حتت   _ .سم  ١٦×٢٢؛  ) سطر ١٩( مج١
منهج الطالب خمتصر من منهاج الطالبني يف فروع الشافعية         : أوله

 موالي أمحد بن  : حتبيس_ .غري مرقم، ناقص النهاية     _ .للنووي  
_ . على كلية ابن يوسف   ) موالي احلاج طرق  (احلسني الباعمراين   

 .٧مغ* _.ض _ .خط مغريب مجيل، رؤوس املسائل باألمحر 
]١٢٩١[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي أبو(زكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد 

 .٢٥٩-٢٥٦ص: ١ج_ ] .الوقف[
دار املعرفـة،   : بريوت_ .  فتح الوهاب بشرح منهج الطالب     يف
منهج الطالب للمؤلف، الرسائل الذهبية     : امشه_ . ]؟١٩٧-[

_ . يف املسائل الدقيقة املنهجية للسيد مصطفى الذهيب الشـافعي      
 .٩-٦فل*_ .ض 

]١٢٩٢[ مصطفى اخلن
 .٣٨-٩ص: ٤ج_ . مصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي الشرجبي /الوقف
: دمشق_  .٣ط_ . الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي        يف

 .٥ ،١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٢ دار القلم،
]١٢٩٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١ ")كرياأبو ز(النووي، حيىي بن شرف بن مري 

أليب زكريا حيىي بن شرف النووي؛ حتقيق عـادل         /  الوقف كتاب
 .٤٢٦-٣٧٧ص: ٤ج_ .محد عبد املوجود، علي حممد معوض أ
_ . ١٩٩٢دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . روضة الطالبني    يف
  منتقى الينبوع فيما   – يف ترمجة اإلمام النووي      املنهاج السوي : معه

، ٦٠،  ٣تر* _.ض  _ . زاد على الروضة من الفروع للسيوطي     
 .٣٢ ،٣١ ،٢٩ ،٥؛ مغ١١، ١؛ كو١٠٤، ٦٤

]١٢٩٤[ "هـ٦٧٦-٦٣١ ")كرياأبو ز(النووي، حيىي بن شرف بن مري 
 .٣٧٣-٣١٤ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
ـ   : بريوت_  .١ط_  . روضة الطالبني  يف المي، املكتـب اإلس

 .١١، ٩-٦، ٤، ٣؛ فل٢؛ صر٥٢، ٣تر* _.ض _ . ١٩٧٥
@ÑÓìÛa@æb×‰cIïØÛbß@éÔÏH@

محد بـن حممـد بـن عبـد اهللا          أبن جزي الكليب، حممد بن      ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "لقاسما أبو(

]١٢٩٥[

 تأليف حممد بن أمحد بن جزى الغرناطي        /يف الوقف وهو احلبس   
_  .املالكي؛ حتقيق ومراجعة وتقدمي عبد الرمحن حسن حممـود        

 .٣٩٦–٣٩٤ص
_  .١ط_ .  قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية      يف

 .٥، ١؛ كو٦ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٨٥عامل الفكر، : القاهرة
محد بـن حممـد بـن عبـد اهللا          أبن جزي الكليب، حممد بن      ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "لقاسما أبو(
]١٢٩٦[

 .٣٢٠-٣١٧ص_ . البن جزي الكليب/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ .ني الفقهية    القوان يف
 .٢؛ مغ٣تر*

محد بـن حممـد بـن عبـد اهللا          أبن جزي الكليب، حممد بن      ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "لقاسما أبو(

]١٢٩٧[

 .٢٤٦-٢٤١ص_ .بن جزي ال/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار القلم،   : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .٢٩ ،٢٠، ١٦؛ مغ٣تر*
محد بـن حممـد بـن عبـد اهللا          أبن جزي الكليب، حممد بن      ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "لقاسما أبو(
]١٢٩٨[

 تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن   /يف الوقف وهو احلبس 
 .٣٦٦-٣٦٣ص_ .حممد بن جزي الكليب 

_  .١٩٨٩دار الكتاب العريب،    : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٢، ٥كو*_ .ض 

محد بـن حممـد بـن عبـد اهللا          أن  بن جزي الكليب، حممد ب    ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "لقاسما أبو(

]١٢٩٩[

محد بن  ألقاسم حممد بن    أبو ا بن جزي   ال/ يف الوقف وهو احلبس   
 .٢٨٢-٢٧٩ص_ .جزي الكليب الغرناطي 

 ن،. د: م. د[_ .جديدة منقحة   . ط_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٥مغ*_ .ض _ ] .؟١٩٧-
بـن عبـد اهللا     محد بـن حممـد      أبن جزي الكليب، حممد بن      ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "لقاسما أبو(
]١٣٠٠[

 .٢٧٤-٢٧٢ص_ .بن جزي  ال/]يف الوقف وهو احلبس[
دار إحياء العامة،   :  الدار البيضاء  _ .٢ط_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٣، ٤مغ*_ .ض _ . ١٩٥٨
محد بـن حممـد بـن عبـد اهللا          أبن جزي الكليب، حممد بن      ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "لقاسما أبو(
]١٣٠١[

 .٣٧٢-٣٦٩ص_ .بن جزي الكليب ال/  احلبسيف الوقف وهو
: فاس، املغرب  (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٥مغ* _.ض _ . )مطبعة النهضة
]١٣٠٢[ "ـه٦٤٦-٥٧٠") عمروأبو ( بكر أيببن احلاجب، عثمان بن عمر بن ا

 بـني   _. احلاجب   ابن عمرو   أيب عثمان بن عمر     / الوقف كتاب
 .اب اهلبةكتاب إحياء املوات وكت

 تسهيل املهمات يف شرح األمهات، أو، خمتصر ابن احلاجب          يف
 ٢٢(ج  ١_ ] .١٥٥٣يونيـه   [هــ   ٩٦١شعبان  _ .الفرعي  
 _ .٤٢٣ رقـم خمطوط، حتـت    _ . سم   ١٩,٥×٢٦؛  )سطر

 جعفر  أيب بن حممد بن     إمساعيل إبراهيم أيبنسخة مراجعة للشيخ    
على نسخ مراجعـة تنتـهي بنسـخة عتيقـة ذات روايـات             

داود بـن احلسـن     ] نسـخ [_ .حيحات وطرر وتنبيهات    وتص
 _.ض  _ . خط مغريب مجيل، رؤوس مسائله باألمحر     _ .اجلازويل  

 .٧مغ*
]١٣٠٣["هـ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا(بن راشد، حممد بن عبد اهللا بن راشد ا

أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري          /  احلبس كتاب
 .٢٤٣-٢٣٧ص_ .القفصي املالكي 

هـ ١٣٤٦املكتبة العلمية،   ]: م. د[_ . لباب اللباب    تابك يف
 ،٣مـغ * _.ض  _ . ) التونسـية  املطبعة: تونس] (١٩٢٧[

٣٩ ،٢٤. 

)فقه مالكي(أركان الوقف 
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]١٣٠٤[ .خالد عبد الرمحن العك
-٧٠٤ص: ١ج_ . خالد عبد الرمحن العـك        إعداد ]/الوقف[

 .٤٠٩-٤٠٥ص: ٥ج، ٧١١
 _. ١٩٩٣دار احلكمة،   : دمشق_  .١ط_ . موسوعة الفقه املالكي     يف

 .٣١ ،٣٠؛ مغ٥، ١ كو؛٩-٦؛ فل٦٤، ٥٢، ٤٩، ٣تر* _.ض 
]١٣٠٥[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 

 شهاب الدين أمحد بن ادريس القـرايف؛ حتقيـق          / الوقف كتاب
 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 

 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_ .  الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

ÑÓìÛa@lbjc@@@ŠÄãa@@@@ÉÏaë…ÑÓìÛaN@
ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa@

إدارة الوقف، بيع الوقف، التصرف في الوقف،            انظر أيضًا
روط      ف، ش راب الوق ف، خ اظر الوق رفات ن تص
ي      تبدال ف ريعات االس وانين وتش ف، ق الواق
الوقف، قوانين وتشريعات التصرف في الوقف،        

 .عطلالوقف الم
]١٣٠٦[ .أمحد عبيد

 :بغداد (١٩٧٣،  ]ن. د: م. د[_ .الوقف بني االستبدال والتأبيد     
مستل من جملة اإلمـام     _ . ص٣٩_ ) .مطبعة سلمان األعظمي  

 .٧سع*_ .ك _  .١٣٨-٩٩، ص١ ع،األعظم
]١٣٠٧[ .أمحد علي اخلطيب

 .١٩١-٣٧ص_ . أمحد علي اخلطيب/ الوقف
يف الشـريعة   ضربان من صدقة التطـوع      :  الوقف والوصايا  يف

_  .٢ط_ .مع بيان األحكام القانونية اليت تنظمهـا        : اإلسالمية
 ،٧سع*_ .ض  _ . ص٣٥٩ _ .١٩٧٨،  جامعة بغداد : بغداد
 .١؛ كو٧؛ فل١١-٩

]١٣٠٨[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام

: اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية       يف  
 .١كو* _.ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠أة املعارف، منش

]١٣٠٩[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ص _.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
؛ ٧،  ٤،  ١فـل *_ .ض  _  .١٩٩٧دار املطبوعات اجلامعية،    

 .١كو
]١٣١٠[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :بريوت_ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية        يف
 .١١ ،٩سع*_ . ض _. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 
]١٣١١[ .أمحد حممد السعد

 أمحد حممد السعد،  / االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     
لألوقاف، األمانة العامة   : الكويت_  .١ط_ .حممد علي العمري    

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة     (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠
 .١كو* _.ك _ ) .١٩٩٩الكويت الدولية ألحباث الوقف 

]١٣١٢[ .األعظمي، ظفر اإلسالم
 .١٨٤-١٧٧ص_ .ظفر اإلسالم األعظمي / األوقاف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_  .الفقه اإلسالمي يف اهلند   

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٣١٣[ .األعظمي، حممد خالد سعيد

 .٢١٧-٢٠٨ص_ .حممد خالد سعيد األعظمي / تنمية الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو* _.ض _  .٢٠٠١

]١٣١٤[ .أك كوندوز، أمحد
 Hükmi Şahislardan =الوقـف يف األحكـام الشخصـية    

Vakiflar/     ٢٥٥-٢٣٨ص: ١مـج _ . أمحد أك كوندوز . _
 .باللغة التركية

: إسـتانبول _  .Şer’iye Siçilleri = السجالت الشـرعية يف 
، ٥١،  ٤٩تر* _.ض  _ . ]١٩--[وقف حبوث العامل التركي،     

١٠٣. 
]١٣١٥[ .سبري زاده، مش

 .١٥٦-١٥٤ص_ . مشس بري زاده /حكم الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣١٦[ _.بيع املوقوف واستبداله : التصرف يف األعيان املوقوفة
 ديسمرب  ٣١ (٤٥، ع ٩س_ .معة القاهرة   ، جا كلية احلقوق جملة  

 .٢صر*_ .د _  .٩٩ص_ ) .١٩٣٦
]١٣١٧[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
 :املالحق_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافة العلمية،    : اإلسكندرية

 –نشر مناذج من وثائق االستبدال اململوكية والعثمانية        . امللحق األول 
بعض األلفاظ االصطالحية اليت تـرد يف وثـائق         . امللحق الثاين 
 .١كو*_ .ك _ .االستبدال 

) الـدين  مشـس (احلريري، حممد بن عثمان بن أيب احلسن        
 "هـ٧٢٨-٦٥٣"

]١٣١٨[

مشس الدين حممد بن عثمان احلريـري؛ مجـع         / استبدال الوقف 
 .٤٦-١٩ص_ .وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكي 

 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_  . رسائل حول الوقـف    يف
 .١كو* _.ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(

]١٣١٩[ .الدربنجوي، حممد أشرف عباس
حممـد أشـرف عبـاس      / األوقاف يف ضوء الكتاب والسـنة     

 .٢٢٦-٢١٨ص_ .الدربنجوي 
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

 الستبدال في الوقفا 



٢٥٧  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٢٠[ .سيف اهللا الرمحاين، خالد
 .٩٤-٨١ص_ .خالد سيف اهللا الرمحاين / الوقف يف العصر احلديث

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٣٢١[ .عبد اهللا صاحل حامد أمحد

_ .عبد اهللا صاحل حامد أمحد      / شرط الواقف وقضايا االستبدال   
 بشؤون الوقف والعمـل     تعىنجملة نصف سنوية حمكمة     : أوقاف

 _ .٢٠٧-١٨١ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر   (٥ع،  ٣س  _ .اخلريي  
 .١كو*_ .د 

]١٣٢٢[ .عبد احلليم اجلندي
 . ورقة١٩_ .ندي عبد احلليم اجل/ يف الوقف األهلي

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٣٢٣[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 

_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيم عبد الستار    /الوقف ودوره يف التنمية   
ـ     : الدوحة _  .١٩٩٨المية،  وزارة األوقاف والشـؤون اإلس
فاز هذا البحث جبائزة مكتبة الشـيخ علـي بـن       _ .ص  ٢٤٠
 _.ك  _  .١٩٩٧/هـ١٤١٨اهللا آل ثاين الوقفية العاملية لعام        عبد

 .١؛ كو١٥سع*
]١٣٢٤[ .عبد الكرمي شهبون

 .١٢٨-١٥ص_ . عبد الكرمي شهبون /]الوقف[
عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي         يف  
 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .خرى والقانون الوضعي    األ
 ،١١مـغ * _.ض  _ ) .مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (

٢٩ ،٢٥ ،٢٠. 
]١٣٢٥[ .عزيز، جاويش زاده حممد

_ . جاويش زاده حممد عزيـز       / الوقف كتاب=   الوقف كتاب
 . باللغة العثمانية_ . ٢٢٧-١٥٣ص: ١مج
هـ ١٢٧٧،  ]ن. د: م. د[_ .در الصكوك   =  در الصكوك    يف
، ٣٣تر* _.ض  _ . )دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٦٠[

٦٧، ٦٠، ٥٤، ٥٠. 
]١٣٢٦[ .علي أفندي

 علي أفندي؛ مجع وترتيب صاحل      /استبدال الوقف = استبدال الوقف   
  .باللغة العثمانية_ . ٣١٢-٣٠٩ص: ١مج_ .بن أمحد الكفوي 

 ،]ن .د: م. د[_ .فتاوى علي أفندي    =  فتاوى علي أفندي     يف
 _.ض  _ ) .دار الطباعة العامرة  : إستانبول (]١٨٩٣[هـ  ١٣١١

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩، ٣٠، ٣تر*
]١٣٢٧[ .علي مجعة حممد

 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي
 وزارة األوقاف: الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

]١٣٢٨[ .القامسي، اشتياق أمحد
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .اشتياق أمحد القامسي / استبدال الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٣٢٩[ .القامسي، أنيس الرمحن
 .١٣٦-١٢٥ص_ .أنيس الرمحن القامسي / الوقف يف اإلسالم

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  :  بريوت _ .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ . ض _ .٢٠٠١
]١٣٣٠[ .القامسي، زبري أمحد

_ .ي  زبـري أمحـد القـامس     / الوقف يف ضوء الفقه اإلسـالمي     
 .١٤٧-١٣٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣٣١[ .القامسي، شبري أمحد
-١٥٧ص_ . شبري أمحد القـامسي      /األوقاف اخلربة واستبداهلا  

١٦٥. 
قدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع      حبوث خمتارة م  :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣٣٢[ .القامسي، عتيق أمحد
 .١٥٣-١٥٠ص_ .عتيق أمحد القامسي / مشاكل الوقف وحلوله

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .سالمي يف اهلند    الفقه اإل 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣٣٣[ القامسي، حممد جنيد عامل الندوي
_ . حممد جنيـد عـامل النـدوي         /األحكام املهمة عن الوقف   

 .١٢٤-١٠٥ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٣٣٤[ .حممد حنيف

 .٨٠-٤٣ص_ .حممد حنيف / أحكام الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتب العلمية،   : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣٣٥[ .حممد عبيد اهللا األسعدي
 .١٠٤-٩٥ص_ . حممد عبيد اهللا األسعدي /األوقاف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

االستبدال في الوقف



متن الكشاف>٢٥٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٣٦[ .حممود حسن
-٤٦٨ص: ١مج_ .حممد فاروق   ] إعداد[ حممود حسن؛    /]الوقف[

 :٦؛ مج ٣١٦-٣١٤،  ٧١ص: ٥؛ مج ٥١٦،  ٤٩٦،  ٤٩٣،  ٥٢٧
 .باللغة األوردية_  .٩؛ مج٢٦٩-٢٥٩، ٢٥٧-١٥٦ص
 املكتبة]: اهلند[مريوت  _  .فتاوى حمموديه =  الفتاوى احملمودية    يف

 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[احملمودية، 
]١٣٣٧[ _.] وآخ [… ه حممد عبد/من أحكام استبدال الوقف وشروطه

 .٤١٩٤-٤١٨٣ص: ١٢مج
 اجمللس األعلى : القاهرة_ .ى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية        الفتاو يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _.ض _ . ١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]١٣٣٨[  /واإلقرار به والتنازل عنه االستحقاق يف الوقف من أحكام

 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 
 اجمللس األعلى : اهرةالق_ .املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

؛ ١٠٤تـر  *_.ض  _ . ١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسـالمية،    
 .١كو

]١٣٣٩[ .ندوي، حممد ظفر عامل
_ .حممد ظفر عامل ندوي     / مسائل من الوقف يف العصر الراهن     

 .١٧٦-١٦٦ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣٤٠[ .نذيري، مجيل أمحد
 .١٩٢-١٨٥ص_ .مجيل أمحد نذيري / قضايا الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٣٤١[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠ج ،٢٩٨-٢١٩ص: ١٩ج ،٣١٥-٣١٣ص: ١٨ج ،٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _. الفقهية   ، أو، موسوعة مجال عبد الناصر      موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

_ . ١٩٩٣-١٩٩٠اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر*_ . ض

]١٣٤٢[ .وهبة الزحيلي
 _ .وهبة الزحيلي / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      

بـني  (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكـتيب،    : دمشق_  .١ط
 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧األصالة واملعاصرة؛ 

]١٣٤٣[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ ج_.حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

Þa†jnüa@ÑÓìÛa@¿@–bî×Šm@@
]١٣٤٤[ .قاال، أمحد

 _. أمحد قاال /İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولتاريخ وقف 
_ ] .١٩٩٨[هـ  ١٤١٨مركز األحباث،    . إستانبولبلدية  : إستانبول
 .٦٧، ١٤، ٣تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٤١٦

Þa†jnüa@ÑÓìÛa@¿@–@bî×Šm@–@ò•‰ìi@
]١٣٤٥[ .آوردي، أكرم حقي
 Yildirim = درم بيازيد وإحدى تعهدات استبدالهلوقفية بورصة لي

Bayazid’in bursa Vakfiyesi/ وردي آ أكرم حقي._ Vakiflar 
Dergisi . _باللغة التركية   _ . ٤٦-٣٧ص_ ) .١٩٦٩ (٨ع._ 

 .٦٧تر* _.د 

Þa†jnüa@ÑÓìÛa@¿@–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٣٤٦[ . جنايت،أقطاش

 إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛    / اااستبدال األوقاف وإجراء  
 .٨٢ص_ .ترمجة صاحل سعداوي صاحل 

_ .هـ  ١٣٣٤-١٣١٠ ،رشيف العثماين  تصانيف اإلدارة يف األ    يف
_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنـون والثقافـة،      : إستانبول

 العثماين  فهرس بتصانيف استبدال األوقاف املوجودة يف األرشيف      
 .٣تر*_ . ض _ .إستانبولبدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء ب

Þa†jnüaÑÓìÛa@¿@@–‰@òîÈßbu@Ýöb@
]١٣٤٧[ .سلطان حممد حسني املال

: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        
دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون         

 سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشـراف        /...ف  اإلسالمية واألوقا 
 _. ورقـة  ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس    

  كلية االقتصاد  ، جامعة أم درمان اإلسالمية    -) ماجستري(أطروحة  
 .١كو* _.ر _ .والعلوم االجتماعية 

Þa†jnüa@ÑÓìÛa@¿@–@ñ‰ìÏbÌä@
]١٣٤٨[ .صهيب جاسم

صـهيب  / ]مصدر الكتـروين  [سنة الوقف تزدهر يف سنغافورة      
صفحة عنوان املقال   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[_ .جاسم  
 مبوقع إسالم أون    ٢/٤/٢٠٠١ املنشورة يف    ١/٤/٢٠٠١بتاريخ  

وصـلة  _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (موقع انترنت [الين  
-http://www.islamonline.net/Arabic/News/2001 :املقال

04/02/article9.shtml.  _ ١كو* _.ت. 
@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa–¿@Þa†jnüa@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@ÑÓìÛa@N@

Þa†jnüa@ÑÓìÛa@¿@–@æbäjÛ@
]١٣٤٩[ .توفيق راشد احلوري

 قدمي مع التركيز علـى      –املؤسسات الوقفية من منظار حديث      
_  .١٩٩٨_ . توفيق راشد احلـوري      /الوقف اخلريي يف لبنان   

ورقة مقدمة للملتقى اخلامس لألمانة العامة لألوقاف       _ .ص  ١٠
 .١كو* _.ح _  .١٩٩٨بدولة الكويت، 

  تركيا– في الوقف االستبدال 
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nüaÞa†j@ÑÓìÛa@¿@–@@æbäjÛ–@pëi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٣٥٠[ .حسان حالق

سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      
_  .٢ط_ .دراسة وحتقيق حسان حـالق      / الشرعية يف بريوت  

؛ ٩سع* _.ك   _.ص  ٣٦٣_  .١٩٨٨الدار اجلامعية،   : بريوت
 .٣١؛ مغ١؛ كو٨فل

]١٣٥١[ .حسان حالق
سجالت احملكمة  : قاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      أو

_ .تقدمي ودراسة وحتقيق حسان حـالق       / الشرعية يف بريوت  
 _. ص٣٦٣_  .١٩٨٥املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء،     : بريوت

 .١؛ كو١٠٤تر*_ .ك 

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa–Š–ß@@
]١٣٥٢[ _ .الئحة االستبدال واالستثمار ألموال وأعيان األوقاف 

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٤_  .١٩٧٤هيئة األوقاف املصرية، ]: القاهرة[

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٣٥٣[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
 :املالحق_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافة العلمية،    : اإلسكندرية

 –نشر مناذج من وثائق االستبدال اململوكية والعثمانية        . امللحق األول 
بعض األلفاظ االصطالحية اليت تـرد يف وثـائق         . امللحق الثاين 
 .١كو*_ .ك _ .االستبدال 

]١٣٥٤[ .حممود عباس محودة
دراسة وحتقيق ونشر ألربـع     : وثائق استبدال من العصر العثماين    

 ربيع  ١٥رة من   واخر العصر العثماين يف الفت    أوثائق استبدال من    
 حممود عبـاس    /هـ١٢٠٢ مجاد أول    ٢٦هـ إىل   ١٢٠٠أول  

 .ص٧١_  .١٩٨٤إيداع _ .محودة 
 – استبدال   – إجيار   – بيع   –زواج  :  الوثائق العثمانية يف مصر    يف

 ،٢صر*_ .ض  _  .١٩٩٥مكتبة ضة الشرق،    ]: القاهرة[_ .وقف  
 .٢، ١؛ كو٧؛ فل٢٣

]١٣٥٥[ .حممود عباس محودة
 ربيـع أول    ١٥ العصر العثماين يف الفترة مـن        وثائق استبدال من  

 _.حممود عباس محودة    / هـ١٢٠٢ مجاد أول    ٢٦إىل  هـ  ١٢٠٠
الوثـائق  (_ . ص٧١_  .١٩٨٤ ،مكتبة ضة الشرق  : القاهرة
 .٣تر*_ .ك _ . )٦ ؛العربية

]١٣٥٦[ .حممود عباس محودة
 -١٢٠٢وثائق وقف من العصر العثماين يف الفترة من غرة رجب           

هـ؛ وثيقة وقف من أوائل العصر العثماين صادرة        ١٢٠٨ شعبان   ٢٦
؛ وثيقتـا   ٩٤٨ذي القعدة سـنة     ٢٤من حمكمة قوصون بتاريخ     

وقف على مسجد عبد الرحيم القناوي؛ وثيقة إنشاء ووقف من          
 شوال سنة ١٢العصر العثماين صادرة من حمكمة الباب العايل يف      

 .٣٨٤-١٩٣ص_ .تأليف حممود عباس محوده / هـ١٢٠٤
: وثائق العثمانية يف تركيا ومصر ودول مشال أفريقيـا         ال يف

 دار  :القاهرة_ . استبدال   – وقف   - إجيار - بيع   – طالق   -زواج  
 .٢، ١؛ كو٢سع*_ .ض _  .١٩٩٩غريب، إيداع 

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa–@Š–ß@–@@ƒí‰bm–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٣٥٧[ .مجال اخلويل

_ .خلويل  مجال ا / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية
نشر مناذج مـن وثـائق االسـتبدال        . امللحق األول : املالحق

بعض األلفاظ االصطالحية   .  امللحق الثاين  –اململوكية والعثمانية   
 .١كو*_ .ك _ .اليت ترد يف وثائق االستبدال 

]١٣٥٨[ .عبد اللطيف إبراهيم
، جملـة كليـة اآلداب    _ .لطيف إبراهيم   عبد ال / وثيقة استبدال 

-١ص_ ) .١٩٦٣ديسـمرب    (٢، ج ٢٥مج_ .جامعة القاهرة   
 .١؛ كو٢٣صر*_ .د _  .٣٨

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa––ß@pbzÜİ@
]١٣٥٩[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية

نشر مناذج مـن وثـائق االسـتبدال        . امللحق األول : الحقامل
بعض األلفاظ االصطالحية   .  امللحق الثاين  –اململوكية والعثمانية   

 .١كو*_ .ك _ .اليت ترد يف وثائق االستبدال 

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa–@paë†ã@
]١٣٦٠[ / خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف

 .٤٥٢–٤٤٣ ص_.  األمنيهللاعبد احسن ] حترير[
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .  ض _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٣٦١[ /خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف
 .٤٥٢–٤٤٣ص_ .هللا األمني عبد احسن ] حترير[
_  .١ط_ ...حللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف       وقائع ا  يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١٣٦٢[حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع: الوقف
 _. إعداد وتقدمي جماهد اإلسالم القامسي       /الفقه اإلسالمي يف اهلند   

_ .ص  ٣٣٦_  .٢٠٠١دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط
 .١كو*_ .ك 

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa–†äa@@
]١٣٦٣[ تقرير اجمللس املركزي لألوقاف حول املساجد واملقابر 

 Report of Central Waqf Council on deserted= املهجورة 
mosques and graveyards. _ Muslim India . _١٥مج ،

_ .د  _ .باللغة اإلجنليزيـة    _  .٤٥٢ ص _) .١٩٩٧ (١٧٨ع
 .١٦هن*

 الهند–االستبدال في الوقف 
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 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٦٤[ . احملكمة العليا .اهلند
 Supreme :قرار احملكمة العليا لعموم اهلند حول نقل مقابر املسلمني

Court on shifting of Muslim graves. _ Muslim India ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٣٠ص_ ) .١٩٨٤ (١٥، ع ٢مج
 .١٦هن*_ .د 

Þa†jnüa@ÑÓìÛa@¿@–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٣٦٥[ .رئيس الوزراء. اهلند 

= رئيس الوزراء يأمر بإجراء التحقيق يف فضيحة مقربة بتيالـه           
بتياله كا قربستان كهوتاله، وزير اعظم نيه حتقيقات كا حكـم           

 _ .٥ص_ ) .٢٣/٧/١٩٨٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .ديا
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
¿@Þa†jnüa@ÑÓìÛa@–@†äa@–ï…@@

]١٣٦٦[دهلى وقف بورد كيه=  دهليتوضيحات رئيس هيئة أوقاف 
 /٢٣/٩(_ . The Inquilab, Daily _ .جيئرمني كى وضاحت

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٥
@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüaIïÜjäy@éÔÏH@

]١٣٦٧["ـه٧٢٨-٦٦١" )أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
بـن  ا تقي الـدين     /؛ مصارف الوقف   املنذور والوقف  إبداليف  

_ .تيميــة؛ حتقيــق وتعليــق فريــد بــن أمــني اهلنــداوي 
 .٢١١، ٢٠٦–٢٠٥ص
: بريوت_  .١ط_ . فقه الكتاب والسنة ورفع احلرج عن األمة         يف

 .١٥كو*_ .ض _  .١٩٨٦دار الكتب العلمية، 
بـد اهللا بـن قدامـة       بن قاضي اجلبل، أمحد بن احلسن بن ع       ا

 "هـ٧٧١-٦٩٣) "الدين شرف(
]١٣٦٨[

  ألمحد بن  /املناقلة باألوقاف وما وقع يف ذلك من الرتاع واخلالف        
حسن بن عبد اهللا بن حممد بن قدامة احلنبلي؛ حتقيق عبد اهللا بن             

ـ ١٣٨٦،  ]ن. د: م. د[_  .٢ط_ .عمر بـن دهـيش        هـ
 _.ك  _ .ص  ٧٤،  ٨_ ) .مطابع دار األصفهاين   :جدة] (١٩٦٦[
 .١٥ ،١كو*
بن قاضي اجلبل، أمحد بن احلسن بن عبـد اهللا بـن قدامـة              ا

 "هـ٧٧١-٦٩٣) "الدين شرف(
]١٣٦٩[

 قاضي اجلبل احلنبلي؛ حتقيق     بن ال /املناقلة واالستبدال باألوقاف  
 .١٢٤-٤٣ص_ .حممد سليمان األشقر 

: الكويـت _  .١ط_ . جمموع يف املناقلة واالستبدال باألوقاف       يف
 الرسائل التراثية؛ (_  .١٩٨٩شئون اإلسالمية،   وزارة األوقاف وال  

 .١؛ كو٤؛ فل١٤، ١٠، ٦، ٥؛ سع١٠٤ ،٣تر*_ .ض _ ) .٢
املرداوي، يوسف بن حممد بن مسعود بـن حممـد العبـادي            

 "هـ٧٧٦-٦٩٦) "املظفر أبو(
]١٣٧٠[

 يوسـف   / قاضي اجلبل احلنبلي   ابنالواضح اجللي يف نقض حكم      
 .١٣٦-١٢٥ص_ .ألشقر املرداوي احلنبلي؛ حتقيق حممد سليمان ا

: الكويـت _  .١ط_ . جمموع يف املناقلة واالستبدال باألوقاف       يف
 الرسائل التراثية؛ (_  .١٩٨٩وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،     

 .١؛ كو٤؛ فل١٤، ١٠، ٦، ٥؛ سع١٠٤ ،٣تر*_ .ض _ ) .٢

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüaIïÐäy@éÔÏH@
]١٣٧١[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ز ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزي

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
زيـن الـدين أبـو العـدل        (بن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا      ا

]١٣٧٢[ "هـ٨٧٩-٨٠٢) "السودوين

 ،]ت .د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ .رسالة يف استبدال الوقف     
، بـرقم   ورقات] ٨[،  ]ت. د[ و   ١١٨٦، برقم   ورقات] ١٠[

 .٣٠تر* _.خ _  .ورقات] ٩[، ]ت. د[ و ١١٥٢
]١٣٧٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

عبيدة   تقدمي أبو/الفائدة السادسة واخلمسون :استبدال الوقف العامر
 .٦٥-٦٤ص_ .مشهور بن حسن آل سليمان 

 ،اجلوزيدار ابن   : الرياض_ .زينية يف مذهب احلنفية      الفوائد ال  يف
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤

]١٣٧٤[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
تـأليف  ]/ يف مسائل شرط الوقف واالستبدال    [الرسالة التاسعة   

ـ  إزين العابدين     جنيم املصري احلنفي؛ حقق     ابنبراهيم الشهري ب
 .١٠١-٨٠ص_ .علق عليه خليل امليس أصوله وقدم له و

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

]١٣٧٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
تأليف ]/ يف صدور دعوى استبدال عني    [الرسالة التاسعة والعشرون    

ـ  إزين العابدين     جنيم املصري احلنفي؛ حقـق      ناببراهيم الشهري ب
 .٢٣٢-٢٢٩ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

]١٣٧٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
لـى وجـه    يف صورة بيع الوقـف ال ع      [الرسالة الثانية والثالثون    

ـ   إتأليف زين العابدين    ]/ االستبدال  جنـيم   ابنبراهيم الشهري بـ
 _.املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس           

 .٢٤٣-٢٣٨ص
، دار الكتب العلميـة   : بريوت_  .١ط_ .يم   جن ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٣٧٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 ،]ت .د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ . ]رسالة يف استبدال الوقف   [
، برقم  ]ت .د[ جمموع و    ١٧٣٢، برقم   ]ت. د[ و   ٩١٢برقم  
 ٧٠٨، بـرقم    ]ت .د[ جمموع و    ٥٦٦، برقم   ]ت. د[ و   ٣٢٢

 .٣٠تر* _ .خ_ .جمموع 
]١٣٧٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 ورقـات  ٩_ ] .ت. د[_ .ل وقف قوصيون    رسالة يف استبدا  
خمطوط، نسخة أصـلية ضـمن      _ .سم  ١٤×٢٢؛  )سطراً ٢١(

_  .٢٠ جماميع الرسالة    – ٦٧/٨٠ رقمجمموعة عارف حكمت ب   
 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[

  البنجاب– الهند –االستبدال في الوقف  



٢٦١  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٧٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 _. ورقات   ٩_ ] .ت. د[_ . رسالة يف بيان سبب استبدال الوقف     

 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ٧٨١خمطوط برقم 
]١٣٨٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

رسالة يف حترير كالم املشايخ يف االستبدال للوقف وبيان الراجح          
 . ورقة١٤ :٩رسالة رقم_  .من األقوال

ي خمطوط، نسخة أصلية حتتو   _ ] .ت. د[_ . جنيم   ابن رسائل   يف
 ورقة ضمن جمموعة احملمودية برقم      ١٦٣ رسالة وتقع يف     ٣٤على  
 .١٣سع* _.ض _ .الفضيل املدين ] نسخ[_  .٢٦٦٥

]١٣٨١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
_ ] .رسالة يف حترير املقال يف االستبدال، أي استبدال الوقـف         [
 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ٥٦٦خمطوط برقم _ . ورقات ١٠_ ] .ت. د[
]١٣٨٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

السليمانية : النسخ املتوفرة _ ] .رسالة يف سبب استبدال الوقف    [
 جممـوع؛   ٦٧٧، برقم   ]ت. د[ جمموع و    ٥٦٦، برقم   ]ت. د[

 .١٠٦، ٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ١٨٠٢، برقم ]ت. د[نور عثمانية 
]١٣٨٣[ "هـ٩٧٠-؟"م بن حممد براهيإبن جنيم، زين الدين بن ا

 _. ورقة   ١٣_ ] .ت. د[_ . ]رسالة يف صدور دعوى استبدال عني     [
 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ٥٥٦خمطوط برقم 

]١٣٨٤[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
النسخ _ ] .رسالة يف صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال        [

، ]ت. د[و جممـوع    ٤٢٠، برقم   ]ت. د[السليمانية  : املتوفرة
، ]ت. د[ جممـوع و   ٧٨٢، برقم   ]ت. د[ جمموع و  ٥٦٦برقم  
، ]ت. د[ جمموع و  ١٧٣٢برقم  ،  ]ت. د[و جمموع   ١١٨٣برقم

 ،]ت. د[ جممـوع و   ١٩٨برقم  ،  ]ت. د[ جمموع و  ٧٠٨برقم  
  جمموع؛ عاطف  ٢١١١برقم  ،  ]ت. د[ جمموع و  ٨١١/٣٩برقم  

 ٨٣٨، بـرقم    ]ت. د[ جممـوع و   ٨٤٥ برقم   ،]ت. د[أفندي  
 .٣٣، ٣٠تر* _ .خ_ . جمموع

]١٣٨٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 _] .ت. د[_ .على وجه االستبدال  رسالة يف صورة بيع الوقف ال

خمطوط، نسخة أصلية   _ .سم  ١٤×٢٢؛  )سطرا٢١ً (ورقات ٣
 جماميع الرسالة   – ٦٧/٨٠ رقمضمن جمموعة عارف حكمت ب    

 .١٣سع*_ .خ _ .جليب زادة حممد قرة ] نسخ[_  .٣٢
]١٣٨٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال[
 هـ١٢٩٠، ]ن. د: م. د[_ .، حجرية ١ط_ .بن جنيم ا رسائل يف
مع غمز عيـون    _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[

 .٦٧تر*_ .ض _ .باه والنظائر البصائر على األش
]١٣٨٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف مسائل شرط الوقف واالستبدال[
 هـ١٢٩٠، ]ن. د: م. د[_ .، حجرية ١ط_ .بن جنيم ا رسائل يف
مع غمز عيـون    _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[

 .٦٧تر*_ . ض _.لنظائر البصائر على األشباه وا

]١٣٨٨[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ . عالء الدين احلصكفي /] الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

]١٣٨٩[ "ـه٨٧٩-٧٨٨") اهللا أبو عبد(ن بن سعد الرومي الكافيجي، حممد بن سليما
  ورقة ٢_ ] .١٧١٣ [هـ١١٢٥_ .رسالة يف حكم استبدال الوقف      

 /١٤( خمطوط، نسخة أصلية ضمن جمموع برقم        -) . سطراً ٢٧(
 .١٢سع*_ . خ_ .سليمان بن حممد صوفيون ] نسخ[_ ) .فتاوى

]١٣٩٠[ "ـه٨٧٩-٧٨٨") اهللا أبو عبد(الكافيجي، حممد بن سليمان بن سعد الرومي 
  ورقة ١_ ] .١٧١٣ [هـ١١٢٥_ .رسالة يف حكم استبدال الوقف      

 /١٤( خمطوط، نسخة أصلية ضمن جمموع برقم        _.)  سطراً ٣٣(
 .١٢سع*_ . خ_ .سليمان بن حممد صوفيون ] نسخ[_ ) .فتاوى

]١٣٩١[ "ـه٨٧٩-٧٨٨") اهللا أبو عبد(الكافيجي، حممد بن سليمان بن سعد الرومي 
_ . ورقـة    ٣١_ . ]١٤٧١[هـ  ٨٧٦_ ] .قفرسالة يف الو  [

 .١٠٦تر* _.خ _  .١٣٦٠خمطوط برقم 
]١٣٩٢[ "ـه٨٧٩-٧٨٨") اهللا أبو عبد(الكافيجي، حممد بن سليمان بن سعد الرومي 

 حممد بن سليمان بن سعد بن مسعود        /املختصر يف استبدال الوقف   
 خمطـوط، _  .ورقـات  ٨_ ] .١٤ق [هـ٩ق_ . الكافيجي

 .٢٦صر* _.خ _ ) .٩٣٥/٢نسخة مصورة حتت رقم (
]١٣٩٣[ "ـه٨٧٩-٧٨٨") اهللا أبو عبد(الكافيجي، حممد بن سليمان بن سعد الرومي 

ـ  ]٣ [_] .ت. د[_ .املختصر يف استبدال الوقف      _ .ات   ورق
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٢٨٨٢خمطوط برقم 

]١٣٩٤[ "هـ٧٣١-٦٥٠"براهيم بن مصطفى إاملارديين، عثمان بن 
 _ .ورقات] ٦[_ ] .ت. د[_ .رسالة يف جواز استبدال الوقف      

 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٢٥٠خمطوط برقم 
]١٣٩٥[ .الناصري، حممد بن احلريري

_  .ورقـات ] ٦[_ ] .ت. د[_ ] . يف استبدال الوقف   ةرسال[
 .٣٠تر*_ .خ _ . جمموع ١١٥٢خمطوط برقم 

]١٣٩٦[ .الناصري، حممد بن احلريري
 ٨_ ] .ت. د[_ .رسالة يف استبدال الوقف هل جيـوز أم ال          

 خمطوط، نسخ أصلية ضمن   _ .سم  ١٤×١٨؛  ) سطراً ١٥ (ورقات
_  .٨ جماميع الرسالة    – ١٠٣/٨٠ رقمجمموعة عارف حكمت ب   

 .١٣سع*_ .خ _ .خط نسخ _ ) .ناقصة(نسخة خمرومة اآلخر 
]١٣٩٧[ .الناصري، حممد بن احلريري

] ٤[_ ] .ت. د[_ ] . يف عدم جواز استبدال الوقـف      ةرسال[
 .٣٠تر*_ .خ _ . جمموع ٢٥٠خمطوط برقم _  .ورقات

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüaIïØÛbß@éÔÏH@
]١٣٩٨[ "ـه٤٦٣-٣٦٨ ")مرأبو ع(بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا بن حممد ا

يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن         أتأليف  /  األحباس كتاب
 .٥٤١-٥٣٦ص_ .عبد الرب النمري القرطيب 

: بريوت_  .٢ط_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٢٩، ٢٦ ،١٦مغ* _.ض _ . ١٩٩٢دار الكتب العلمية، 

)فقه مالكي(االستبدال في الوقف 



متن الكشاف>٢٦٢
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]١٣٩٩[ "ـه٤٦٣-٣٦٨ ")مرأبو ع(بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا بن حممد ا
يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن         أتأليف  /  األحباس كتاب

يد حعبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممد أ         
 .١٠٢١-١٠١٢ص: ٢ج_ .ين ولد ماديك املوريتا

مكتبـة  : الرياض_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٣٨، ٣٢، ٤؛ مغ١كو*_ .ض _  .١٩٨٠الرياض احلديثة، 

]١٤٠٠[ "ـه٤٦٣-٣٦٨ ")مرأبو ع(بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا بن حممد ا
يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد        أ تأليف   /] األحباس كتاب[

رب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممـد         بن عبد ال  
 .٣١٦-٣٠٤ص: ٢ج_ .يد ولد ماديك املوريتاين حأ
، ]ن. د: م. د[_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املـالكي     كتاب يف

 _.ض  _ . ١٩٨٠،  )دار اهلـدى للطباعـة    : القاهرة (١٩٧٩
 .٨هن*

]١٤٠١["هـ١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 
 . لعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي/]الوقف[

_ .سم  ٧×٢١ص؛  ١٨_ ] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .العمل الفاسي   يف  
 ٣٧٥أرجـوزة يف    _  .١٧٧/٥،  ٣٣٥/٤:خمطوط، حتت أرقام  

من شاء رشده على خري  ∴احلمد هللا الذي باحلق دل : بيت أوهلا 
و ألصل  ملن له وه    ∴  ورهن منفعة حبس جائز    :العمل، وآخرها 

 .٢١مغ* _.ض _ .خط مغريب مجيل شبيه باألندلسي، ملون _ .حائز 
زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

]١٤٠٢[ "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

هـ ١٣١٧ ،]ن. د: م. د[_ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
" العمل الفاسي "_ . )املطبعة الفاسية  :املغرب فاس،] (١٨٩٩[

 .٤مغ* _.ض _ .نظم شعري أليب زيد الفاسي 
يد السجلماسي  أبو ز (البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

]١٤٠٣[ "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .ماسي السجل
 ،]ن. د: [فاس، املغـرب  _ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف

نظم " العمل الفاسي "_ ) .املطبعة الفاسية ] (١٨٧٥[هـ  ١٢٩٢
 .٣٢مغ* _.ض _ .شعري أليب زيد الفاسي 
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]١٤٣٤[ .حممد بوجالل
  إعـداد /الوقف النامي: حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف  

_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_  .حممد بوجالل 
 .١كو*_ .ح _ .ص ٣١

]١٤٣٥[ .حممد بوجالل
  إعـداد /الوقف النامي: حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف  

 ١، ع ٥مـج _ .دراسات اقتصادية إسالمية    _  .حممد بوجالل 
 .٣تر* _.د _  .٨٦-٦٣ص_ ) .١٩٩٧(

]١٤٣٦[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ململكة املتحدة،    ا –اليت عقدت يف لندن     
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _ . ١٩٩٧
]١٤٣٧[ .حممد رواس قلعه جي

الوعي _ .بقلم حممد رواس قلعه جي      / إدارته واستثماره : الوقف
 _) .٢٠٠١ يناير   -٢٠٠٠ديسمرب (٤٢٢، ع ٣٧س_ . اإلسالمي

ــر   (٤٢٣، ع٣٧؛ س٤٢-٣٨ص ــاير، فرباي _ ) .٢٠٠١ين
 .١كو*_ .د _  .٥٢-٥٠ص

]١٤٣٨[ .حممد مصطفى الزحيلي
_ . حممد مصطفى الزحيلـي   / مشموالت أجرة الناظر املعاصرة   

جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
يف _  .٣٨-١١ص_ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س_ . اخلريي

 الوقف الفقهية األول، الكويت   األصل حبث مقدم إىل منتدى قضايا       
 .١كو* _.د _ . ٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١

]١٤٣٩[ .حممود أمحد مهدي
 حممود/ جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف تثمري األوقاف اإلسالمية       

 .٩٠–٦٩ص_ .أمحد مهدي 
 وزارة األوقاف والشئون  : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف        يف

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠، ٢؛ سع٣رت*_ . ض_  .١٩٩٣اإلسالمية، 
]١٤٤٠[ .حممود أمحد مهدي

 =جتربة البنك اإلسالمي للتنمية     : تعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األوقاف    
Enhancing growth & perfpormance of awqaf properties: 

the IDB experience . _اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ١٩. 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠–٨،  سيا ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آ      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8- 
10 may 1999 . _معهد الدراسـات املوضـوعية،   : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ض  _ .١٩٩٩
]١٤٤١[ املشاريع التنفيذية لتنسيق جهود الدول اإلسالمية يف جماالت 

طة خ: م٢٠٠٠ – ١٩٩٨،  هـ١٤٢٠-١٤١٨ ،العمل الوقفي 
/ …مقدمة من دولة الكويت الدولة املنسقة للعمـل الـوقفي           

يف رأس  _ .  ورقـة  ١٦: ١ج_ .إعداد األمانة العامة لألوقاف     
 .الرؤية اإلستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف: العنوان

 /٢٨/٦ ،مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  
م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨

 .١كو *_. ض _. ]؟١٩٩٧ن، . د: م. د [_ .جاكرتا 

 الوقف ااستثمار 



٢٦٥  متن الكشاف
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]١٤٤٢[ .منذر قحف
 . ورقة٦٣_ .منذر قحف / متويل تنمية أموال األوقاف

وزارة : نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف
أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    

 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة
]١٤٤٣[ .ر قحفمنذ

 Financing development of= متويل تنمية عقارات األوقاف 
awqaf properties /جنليزيةباللغة اإل_ .ص ٤٥_ . منذر قحف. 

=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  ةالبنك اإلسالمي للتنمي  : جدة [. _
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 
]١٤٤٤[ .منذر قحف

موضوعات معاصرة يف إدارة استثمار الوقف يف البلدان واجملتمعات         
 Contemporary issues in the management of= اإلسالمية 

awqaf investment in Muslim countries and 
communities / جنليزيةباللغة اإل_  ص٤٨_ .منذر قحف. 

=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 
]١٤٤٥[ .منذر قحف

_ .منـذر قحـف     / ، إدارته، تنميته  تطوره: الوقف اإلسالمي 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٢٨_  .٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق
]١٤٤٦[ .منذر قحف

منذر قحف، عـرض    / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
جملة فصلية حمكمة تعـىن بشـؤون       : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    

_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   (ع التجـرييب    _  .الوقف والعمل اخلريي  
 .١كو*_ . د _ .١٧٦-١٧١ص

]١٤٤٧[ :  للنهوض بالدور التنموي للوقفستراتيجيةموجز الرؤية اإل
 مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لوزراء األوقاف والشئون

_ . إعداد األمانة العامة لألوقاف      /اإلسالمية يف الدول اإلسالمية   
 . ورقة٤٢: ١ج

 /٢٨/٦ ،مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  
م، ١٩٩٧ /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 
]١٤٤٨[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
وزارة األوقاف والشؤون الدينية،    : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢
]١٤٤٩[ .نزيه محاد

_  .نزيـه محـاد   / دارـا إأساليب استثمار األوقاف وأسس     
 .١٩٤–١٧٣ص
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر*_ . ض   _ .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]١٤٥٠[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

_ . ١٩٩٣-١٩٩٠ اإلسالمية،   اجمللس األعلى للشئون  : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر*_ . ض

@ÑÓìÛa@‰bàrna–æ…‰þa@@
]١٤٥١[ .أمحد حممد السعد

أمحد حممد السعد،   / االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     
األمانة العامة لألوقاف،   : الكويت_  .١ط_ .حممد علي العمري    

راسات الفائزة يف مسـابقة     سلسلة الد (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠
 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩الكويت الدولية ألحباث الوقف 

]١٤٥٢[ .وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية. األردن 
_ .دراسة حول ممتلكات األوقاف يف األردن وحاجاا التنموية         

 .١كو*_ .ح _  .ورقات ٨_  .١٩٩٤الوزارة، : عمان
]١٤٥٣[اإلسالمية يف اململكة األردنية دراسة ميدانية حول األوقاف 

مقدمة من وزارة األوقـاف والشـؤون واملقدسـات         / اهلامشية
 . ورقة٣٧_ .اإلسالمية 

 وزارة الثقافة : نواكشوط_ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف
أحباث الندوة العلمية اإلسالمية    _ . ١٩٩٧والتوجيه اإلسالمي،   

 .١كو*_ .ض _ . التاسعة
]١٤٥٤[ .اح صالحعبد الفت

_ .عبد الفتاح صالح    / جتربة الوقف يف اململكة األردنية اهلامشية     
 .٦٧-٣٩ص
 مناذج خمتارة من جتارب الـدول     :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

 املعهد اإلسالمي للبحوث  :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : والتدريب؛ الكويت

]١٤٥٥[ .حممد الشوملي
 _. ورقـة  ٧٦_  .Case study: Jordan= األردن : دراسة حالة
 .جنليزيةباللغة اإل

=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،الالمبوريف كواانعقدت 

]١٤٥٦[ .حممد علي لطفي
ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيوض مندويب اململكة          

 .٣٢٠-٣٠٩ص_ . ألقاها حممد علي لطفي /األردنية اهلامشية
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ . ض   _ .١٩٩٤تـدريب،   املعهد اإلسالمي للبحوث وال   : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

 األردن–استثمار الوقف 



متن الكشاف>٢٦٦
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]١٤٥٧[ .حممد علي لطفي
ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيوض مندويب اململكة          

 .٣٢٠-٣٠٩ص_ . ألقاها حممد علي لطفي /األردنية اهلامشية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

ـ    : جدة _ .ض  _  .١٩٨٩دريب،  املعهد اإلسالمي للبحوث والت
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١٤٥٨[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين
 _ .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلوارين     / الوقف والتنمية يف األردن   

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٠٦ _ .٢٠٠٢دار جمدالوي، : عمان

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@
]١٤٥٩[ .عبد الستار اخلويلدي

عبد الستار  / نة لقوانني الوقف يف دول املغرب العريب      دراسة مقار 
 .ورقة] ١٧[ _.اخلويلدي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@pa‰bß⁄a@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@
]١٤٦٠[ .سلطان حممد حسني املال

إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    
 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@pa‰bß⁄a@@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa–òÓ‰b’Ûa@@
]١٤٦١[ .علي سلطان

 استشاري الشارقة يدعو إىل إعادة تقييم اسـتثمارات الوقـف         
 وقفاً ختسر ومجيع اإليرادات تـذهب       ١٧٢: ]مصدر الكتروين [

: مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٦[_ .علي سلطان   / لتسديد الديون 
 ٢٧/٥/٢٠٠٠ املنشور يف    ٩٠٩٢صفحة عنوان املقال ضمن العدد      

 :وصـلة املقـال   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (ريدة االحتاد   جب
http://www.alittihad.co.ae/may27/loc/loc01.htm.  _

 .١كو*_ .ت 
@ÑÓìÛa@‰bàrna–@æaŠíg@MæbaŠ@@

]١٤٦٢[ = ١٩٨٧، عام تومان مليار  منأكثر خراسان أوقافعائدات 
 ىمجهـور  _.موقوفات استان خراسان بـيش از يكميليـارد      

 باللغة_  .٧ص _) .]١٩٨٧[ ش،٢٨/٧/١٣٦٦(_  .ىسالما
 .١ران* _.د  _.الفارسية 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–ðbãëŠi@@
]١٤٦٣[ =جتربة بروناي دار السالم : األوقاف واالستثمار

Endowments and investment: Brunei Darussalam 
experience/ اإلجنليزية باللغة_ . ورقات ١٠: ٢ج_ . اجمللس الديين. 

 /٢٨/٦ ،األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس    مؤمتر وزراء    يف
م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧،  هـ١/٧/١٤١٨-١٤١٨

 .١كو*_ . ض_ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

‰bàrna@ÑÓìÛa@–bî×Šm@@
]١٤٦٤[ .أركليت، شعبان

: املوارد املالية لألوقاف وتشغيل ودائعها املصرفية وتنمية إيراداا       
-٨٥ص_ . شعبان أركليـت     /التحليل الدوري واالقتراحات  

 .باللغة التركية_  .١٠٣
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ . ض _ .١٩٩٤لألوقاف، 
]١٤٦٥[ .أرمغان، ثروت

-٣٣٧ص _.ثروت أرمغان   / حملة عن حالة األوقاف يف تركيا     
٣٤٤. 
 _ .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٤٦٦[ .أرمغان، ثروت
-٣٣٧ص _.ثروت أرمغان   / حملة عن حالة األوقاف يف تركيا     

٣٤٤. 
 _ .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١٤٦٧[ .كونري، حسن
_ . حســن كــونري /Vakif İşletmleri =إدارة الوقــف 

Vakiflar Dergisi.  _٤٧-٢٥ص_ ) .١٩٧٥ (١١مج . _
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

‰bàrna@ÑÓìÛa@–@bî×Šm@–bu@Ýöb‰@òîÈß@
]١٤٦٨[ . سدات،دميرييل

ختصيص الضرائب ونظام احملاسبة يف األعمال االقتصادية املتعلقة        
 Vakif ve Bağli İktisadi İşletmelerinde= باألوقـاف  

Muhaselbe Sistemi ve Vergilendirme/ سدات دميرييل؛ 
_  .ص١١٥_  .١٩٩٥_ .توغرول توفاكجي أوغلو    إشراف  
 العلوم االجتماعية،   معهد ،ناضول جامعة األ  –) ماجستري(أطروحة  

 .٨٩تر* _.ر _ .باللغة التركية _ . أسكي شهري

@ÑÓìÛa@‰bàrna–ŠöaŒ¦a@@
]١٤٦٩[ مديرية األوقاف بوزارة الشؤون/ األمالك الوقفية يف اجلزائر

 .٣٨-٣١ص_ .الدينية باجلزائر 
 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهـد اإلسـالمي    :  جدة _ .١ط_ .ات اإلسالمية   واجملتمع
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]١٤٧٠[ .مديرية األوقاف. وزارة الشؤون الدينية . اجلزائر 

] ٧[،  ٣٠_  .١٩٩٨الـوزارة،   : اجلزائر_ .األوقاف اجلزائرية   
 .١كو*_ .ك _ .ص 

 أفريقيا الشمالية –استثمار الوقف  



٢٦٧  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٤٧١[ .فتحي بلحاج
اجلزائر استرجع مكانته يف السنوات األخرية بعـد أن         الوقف يف   

_ . املسـتقلة _ . فتحي بلحاج    /مهش يف أول أعوام االستقالل    
 _.د  _  .٩ص_ ) .١٩٩٧ ديسمرب   ١٥االثنني   (١٨٨، ع ٥س
 .١كو*

]١٤٧٢[ .حممد البشري مغلي
حممد البشري  / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب      

التعقيـب   _ .٣٤٤-٣١١ص_ .ريقي  مغلي؛ تعقيب مجعة الز   
 .٣٥٣-٣٤٥ص: واملناقشات

 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         

مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@ŠöaŒ¦a@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٤٧٣[ .كمال منصوري

استثمار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة        
 منصـوري؛ حتـت     إعداد كمال / لوضعية األوقاف يف اجلزائر   
 ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     

ر، معهد العلـوم     جامعة اجلزائ  –) ماجستري(أطروحة  _  .ورقة
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١االقتصادية، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@ïmìjîu@
]١٤٧٤[ .حممد حممد شتا أبو سعد

شتا حممد حممد / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل
 _ .٤٠٢-٣٥٥ص _.أبو سعد؛ تعقيب نصر حممد عـارف        

 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات
 حبوث ومناقشات : ملدين يف الوطن العريب    نظام الوقف واجملتمع ا    يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٤٧٥[ .نشأتجاغطاي، 

 نقود األوقاف والبنوك يف عهد اإلمرباطوريـة        الفوائد والربا يف  
ــة   Osmanli İmparatorlugunda Riba-Faiz= العثماني

Konusu Para Vakiflar ve Bankalar/ جاغطاي نشأت . _
Vakiflar Dergisi . _ــج _ . ٥٥-٣٩ص_ ) .١٩٧١ (٩م

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 
]١٤٧٦[ .يدي يلدز، اء الدين

 Tanzimat Donemi Vakif = التنظيمات تطبيقات الوقف يف عصر
Uygulamalari/     اء الدين يدي يلـدز       نظيـف أوزتـرك ،. _

 .باللغة التركية_ . ٥٩٨-٥٧١ص
 :أنقرة_  .Yilinda Tanzimat ,150 = ١٥٠ التنظيمات سنة يف

 .٣تر*_  .ض_ . ١٩٩٢مطبعة مؤسسة التاريخ التركي، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٤٧٧[ .سني املالسلطان حممد ح

: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        
دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون         

 سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف       /...فاإلسالمية واألوقا 
_ . ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      

  كلية االقتصاد  ، جامعة أم درمان اإلسالمية    -) ريماجست(أطروحة  
 .١كو*_ .ر _ .والعلوم االجتماعية 

]١٤٧٨[ .سيد عبد العال
 ٤٩٦_ ] .؟١٩٨ -[_ .سيد عبد العال    / استثمار أموال الوقف  

_ . كلية التجارة    ، جامعة األزهر  –) دكتوراه(أطروحة  _ .ورقة  
 .١كو*_ . ر

]١٤٧٩[ .كمال منصوري
االقتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة     استثمار األوقاف وآثاره    

إعداد كمال منصـوري؛ حتـت      / لوضعية األوقاف يف اجلزائر   
 ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     

 جامعة اجلزائر، معهد العلـوم      –) ماجستري(أطروحة  _  .ورقة
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١االقتصادية، 

]١٤٨٠[ .حممد علي حممد العمري
_ .ص  ٢٣٤_  .١٩٩٣_ .ر األمـالك الوقفيـة      صيغ استثما 

_ .ر  _  .١٩٩٣ جامعـة الريمـوك،      –) ماجستري(أطروحة  
 .١سع*

@ÑÓìÛa@‰bàrna–òí…ìÈÛa@@
]١٤٨١[ .محد بن عبد اهللا احلديثي

/ جتربة اململكة العربية السعودية يف تنمية األوقاف واسـتثمارها        
ن وزارة الشـؤو  ]: الرياض[_ .إعداد محد بن عبد اهللا احلديثي       

 _.ص ١٥ _.] ؟١٩٩-[اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،  
 .١كو*_ . ح

]١٤٨٢[.وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. السعودية 
 املشرف العام عبد اهللا بن      /األوقاف يف اململكة العربية السعودية    

 _] .١٩٩٩[عبديل كروم الدولية،    : الرياض_ .عبد احملسن التركي    
 .١؛ كو١٥سع* _.ك  _ .ايض: ص١٣٢

]١٤٨٣[ .عبد الرمحن املطوع
 وقف بكلفة ملياري ريال لإلنفاق على احلرم املكـي        : السعودية

 ١٢٠٠ شـقة و   ٩٤٢ برجاً سكنياً تضم     ١١: ]مصدر الكتروين [
] ٢[_ .عبد الرمحن املطـوع     / فة فندقية فاخرة وجممعاً جتارياً    غر

 ٨١٢١ن العدد   صفحة عنوان املقال ضم   : مصدر العنوان _ .ورقة  
جبريـدة الشـرق    " أخبار" حتت باب    ٢١/٢/٢٠٠١املنشور يف   
_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (جريدة العرب الدولية    : األوسط

-http://www.asharqalawsat.com/pcdaily/21: وصلة املقال 
02-2001/news/14.html.  _ ١كو*_ .ت. 

 السعودية–استثمار الوقف 



متن الكشاف>٢٦٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٤٨٤[ .جمدي حممد حريري
_ .جمدي حممد حريري    / ]مصدر الكتروين [حىت ال يندثر الوقف     

صفحة عنوان املقال حتت بـاب      :  مصدر العنوان  _.ت  ورقا] ٣[
 ٢٦/٢/٢٠٠٠ املنشور يف    ١٠٠١٢ضمن العدد   " عزيزيت اجلزيرة "

أول صحيفة سعودية تصـدر علـى شـبكة         : بصحيفة اجلزيرة 
: وصـلة املقـال   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    (االنترنت  

http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/feb/26/rv5.htm.  _
 .١كو* _. ت

@ÑÓìÛa@‰bàrna–æa…ìÛa@@
]١٤٨٥[ .الطيب صاحل بانقا اخلليفة

 _. الطيب صاحل بانقا اخلليفة      /األوقاف السودانية يف دراسة ميدانية    
 . ورقة١١
 وزارة الثقافة : نواكشوط_ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

العلمية اإلسالمية  أحباث الندوة   _ . ١٩٩٧والتوجيه اإلسالمي،   
 .١كو*_ .ض _ . التاسعة

]١٤٨٦[ .الطيب صاحل بانقا اخلليفة
_ .الطيب صـاحل بانقـا اخلليفـة        / جتربة الوقف يف السودان   

 .١١٤-١٠٧ص
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  :  جدة _ .١ط_ .الدول واجملتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : يب؛ الكويت للبحوث والتدر 

 .١كو*_ .ض 
]١٤٨٧[ .عبد امللك اجلعلي

: ورقة ممثل مجهورية السودان األخ الدكتور عبد امللك اجلعلـي         
 .٤٣٤-٤٢٥ص_ .األمني العام للشئون الدينية واألوقاف 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ . ض_ . ١٩٩٤سالمي للبحوث والتـدريب،     املعهد اإل : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]١٤٨٨[ عبد امللك اجلعلي

: ورقة ممثل مجهورية السودان األخ الدكتور عبد امللك اجلعلـي         
 .٤٣٤-٤٢٥ص_ .األمني العام للشئون الدينية واألوقاف 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .  ض _ .١٩٨٩ي للبحوث والتـدريب،     املعهد اإلسالم : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]١٤٨٩[ .حممد حممد شتا أبو سعد

حممد حممـد   / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل      
_ . ٤٠٢-٣٥٥ص_ .شتا أبو سعد؛ تعقيب نصر حممد عارف        

 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  الوطن العريب   نظام الوقف واجملتمع املدين يف     يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@Þbßì–Ûa@
]١٤٩٠[ .حممد حممد شتا أبو سعد

حممد حممـد   / يف بلدان وادي النيل   التكوين االقتصادي للوقف    
_ . ٤٠٢-٣٥٥ص_ .شتا أبو سعد؛ تعقيب نصر حممد عارف        

 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .ويت العامة لألوقاف بدولة الك

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@bÈÛa@ïiŠÈÛa@
]١٤٩١[ .عبد العزيز الدوري

_ .عبـد العزيـز الـدوري       / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
_ ) .٢٠٠١ديسـمرب    (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العـريب    

ملف نظـام الوقـف     : حبث مقدم ضمن  _  .١٣٩-١٢١ص
الوقـف   "ة نـدو إىل قدم الذي،  العريب الوطن   يف املدينواجملتمع  
 نظمها مركـز دراسـات      اليت" العريب الوطن   يف املدينواجملتمع  
ـ  يف لألوقـاف  العامة ةمان بالتعاون مع األ   العربية الوحدة  ة دول

 أكتـوبر  ١١-٨ الفترة بريوت خالل    يف عقدت   اليتالكويت، و 
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١

ÑÓìÛa@‰bàrna@–@æbàÇ@
]١٤٩٢[ .٢١٠-١٩٧ص_ .لطنة عمان يف إدارة األوقاف جتربة س
 وزارة األوقاف: الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

]١٤٩٣[ .صاحل بن ناصر القامسي
املراجعة إعداد صاحل بن ناصر القامسي؛      / األوقاف يف سلطنة ُعمان   

وزارة العدل واألوقـاف    : ُعمان_ .عبد اهللا الشيخ حممد اجلزويل      
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٥_  .١٩٩٦والشؤون اإلسالمية، 

]١٤٩٤[ . وزارة األوقاف والشؤون الدينية .ُعمان
مصـدر  [ وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة        ،سلطنة ُعمان 
صفحة عنـوان   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٥٤[_ . ]الكتروين

 _) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع الكتروين [قع الوزارة   مو
 .١كو*_ .ت _ . http://www.maraoman.net: وصلة املوقع

]١٤٩٥[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  

وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ .ت  لوحا ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@ŠİÓ@
]١٤٩٦[ .جابر احلرمي

مصـدر  [األوقاف القطرية تنفذ مشـاريع اسـتثمارية وخرييـة          
صفحة : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢[_ .جابر احلرمي   / ]الكتروين

 جبريدة  ١٢/٥/٢٠٠٢ املنشور يف    ٩٠٧٧عنوان املقال ضمن العدد     

  السودان–استثمار الوقف  



٢٦٩  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

ــاد  ــة يف (االحت ــلة امل_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروض ــالوص : ق
http://www.alittihad.com.ae/may12/din/din04.htm.  _

 .١كو*_ .ت 
]١٤٩٧[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود

غياب الوعي بدور الوقـف يف األمـة        : مدير األوقاف يف حديثه للمنرب    
: مصـدر العنـوان   _  .]مصدر الكتروين [اإلسالمية كان سبب ختلفها     
ن العدد التاسع املنشور يف ضم "لقاء العدد" صفحة عنوان املقال حتت باب

: وصلة املقال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف ( بنشرة املنرب    ١٩٩٨يوليو  
http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_4/minbar

_1_4_awqaf.htm.  _ ١كو*_ .ت. 
]١٤٩٨[ .ةوليد خالد وهب

 _ .وليد خالد وهبة  / قف ونظمه وقواعده  صيغ استثمار أموال الو   
 .١كو*_ .ح _ . ورقة] ١[_  .١٩٩٦

@ÑÓìÛa@‰bàrna–ÑÓìÛa@‰bàrna@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@‰bàrna–oíìØÛa@@
]١٤٩٩[ .داهي الفضلي

 داهـي   /جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _.ك _ . ورقة

]١٥٠٠[ .اهي الفضليد
 Kuwait’s = جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت

experience in promoting waqf/  األمانة: تالكوي_ .داهي الفضلي 
مقدمة إىل الندوة اليت    _ . ورقة   ١٣٨_  .١٩٩٧العامة لألوقاف،   

نظمها البنك اإلسالمي للتنمية حول النهوض بالدور التنمـوي         
 .١كو*_ .ح _ .جنليزية باللغة اإل_ .وناكري، غينيا  ك،للوقف

]١٥٠١[ داهي الفضلي
= جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت           

Kuwait’s experience in promoting waqf/  داهي الفضلي._ 
 .اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ٢٩
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠–٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8 
– 10 may 1999 . _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _ . ١٩٩٩
]١٥٠٢[ .داهي الفضلي

إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      
 . ورقة٢١_ .الفضلي 

لدول املغرب العـريب،    حول التجارب الوقفية    : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]١٥٠٣[ .عبد احملسن حممد العثمان

نبذة عن ورقة عمل جتربة النهوض بالدور التنموي للوقـف يف           
 . ورقات٣_ .سن حممد العثمان عبد احمل/ دولة الكويت

 مايو  ٩–٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

]١٥٠٤[ .هللا احلوطيعبد الوهاب عبد ا
هللا عبـد ا  لوهاب  عبد ا / تقرير عن إدارة الوقف بدولة الكويت     

 .٣٩٨–٣٩٥ص_ .احلوطي 
_  .٢ط_ ...قائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        و يف

_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]١٥٠٥[ هللا احلوطيعبد الوهاب عبد ا

هللا عبـد ا  لوهاب  عبد ا / تقرير عن إدارة الوقف بدولة الكويت     
 .٣٩٨–٣٩٥ص_ .احلوطي 

_  .١ط_ ... ممتلكات األوقاف     وقائع احللقة الدراسية لتثمري    يف
_ . ض_ . ١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]١٥٠٦[ .علي فهد الزميع

 .٦٨–٥٣ص_ .علي فهد الزميع / التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف
 وزارة األوقاف: الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف
؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ . ض   _ .١٩٩٣شئون اإلسالمية،   وال
 .٢، ١؛ كو٥صر

]١٥٠٧[ .األمانة العامة لألوقاف. الكويت 
عداد داهـي   إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 
_ . ورقـة    ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .ليلي الفضلي   

 يمها البنك ورقة مقدمة إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يق        
_ . بدولة البحرين    ١٩٩٦ نوفمرب   ٦-٥  من اإلسالمي للتنمية 

 .١كو* _.ح 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@oíìØÛa@Mpaë†ã@@
]١٥٠٨[Workshop = التنموي للوقف الدورورشة عمل حول إبراز 

on enhancing the developmental role of awqaf: the 
experience of Kuwait . _ ــة _ .١٣-١٢ورقــات  باللغ

 .جنليزيةاإل
  الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول        يف

 Seminar conducted by ITRI on the=  موضوع األوقاف
subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 

 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٨[

@ÑÓìÛa@‰bàrna–æbäjÛ@@
]١٥٠٩[ . الدين رمضانحمييحممد 

 .٣٨٠-٣٦٣ص_ . الدين رمضان حمييحممد / كات األوقافتثمري ممتل
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٥١٠[ . الدين رمضانحمييحممد 
 .٣٨٠-٣٦٣ص_ . الدين رمضان حمييحممد / تثمري ممتلكات األوقاف

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

 لبنان–استثمار الوقف 



متن الكشاف>٢٧٠
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٥١١[ .مروان قباين
 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين /الوقفية
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ . ض   _.١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٥١٢[ .مروان قباين
 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين /الوقفية
_  .١ط_ ...لقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف       وقائع احل  يف

_ . ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١٥١٣[ .مروان قباين
مـروان  / جتربة األوقاف اإلسـالمية يف اجلمهوريـة اللبنانيـة        

 .٨٨-٦٩ص_ .الرؤوف قباين  عبد
 مناذج خمتارة من جتارب الـدول     : ملعاصر نظام الوقف يف التطبيق ا     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   :  جدة _ .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : والتدريب؛ الكويت

]١٥١٤[ .مروان قباين
 منوذج األوقاف يف اجلمهورية   : مؤسسة الوقف يف التطبيق املعاصر    

جملـة فصـلية    : أوقاف_ .  قباين مروان عبد الرؤوف  / اللبنانية
ع التجـرييب   _  .حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي      

 .١كو*_ .د _  .٩٧-٧٣ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@bîjîÛ@
]١٥١٥[ املربوك بلعيد املزوغي

إعداد / حبث عن التجارب الوقفية وتوثيقها يف اجلماهريية العظمى       
 . ورقة٢٤ _.املربوك بلعيد املزوغي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–Š–ß@@
]١٥١٦[ .برجر، موروي

-٤٩،  ٣٢-٣٠،  ١٨ ص _. موروي برجر    /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦١، ٥٥
األكثر اجلوانب االجتماعية والسياسية للديانة     : اإلسالم يف مصر اليوم    يف

 Islam in Egypt Today: Social and Political= انتشاراً 
Aspects of Popular Religion . _جامعة : كيمربدج _ .١ط

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠كيمربدج، 
]١٥١٧[ . علي السيدعلي عيسى

حملة عن الوقف يف مصر ودوره يف جمال اعتمادات نشر الـدعوة            
 علي عيسـى    إعداد/ اإلسالمية والتنمية االجتماعية واالقتصادية   

هــ  ١٤١٦هيئة األوقاف املصرية،    ]: القاهرة[_ .علي السيد   
 .١كو* _.ك _  .ورقات ٩_ ] .١٩٩٥[

]١٥١٨[  _.وقاف الئحة االستبدال واالستثمار ألموال وأعيان األ
_ .ك  _ .ص  ٢٤_  .١٩٧٤هيئة األوقاف املصرية،    ]: القاهرة[
 .١كو*

]١٥١٩[ .حممد حممد شتا أبو سعد
حممد حممـد   / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل      

_ . ٤٠٢-٣٥٥ص_ .شتا أبو سعد؛ تعقيب نصر حممد عارف        
 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات

حبـوث  :  يف الـوطن العـريب      نظام الوقف واجملتمع املـدين     يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         
_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت

 .١كو*
]١٥٢٠[ .وزارة األوقاف. مصر 

ير الوقـف   دراسة عن جتربة وزارة األوقاف يف جمال إحياء وتطو        
  مركز الدراسات االقتصادية وتطوير الوقف     إىلمقدمة  : اإلسالمي
 .٢١٧-٢١١ص_ .بالكويت 

 وزارة األوقاف: الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف
؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ . ض_  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   

 .٢، ١؛ كو٥صر
]١٥٢١[ .وزارة األوقاف. مصر 

: القـاهرة [_ .ضي واحلاضر واملستقبل    وزارة األوقاف بني املا   
 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 

]١٥٢٢[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اجملتمع واحلضارة اإلسالمية     

 . ورقة٢٤_ . سرور إبراهيمحممد 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@lŠÌ½a@
]١٥٢٣[ .الدرويش عبد العزيز

_ .الـدرويش عبـد العزيـز       / التجربة الوقفية باململكة املغربية   
 .٣٠-١٣ص
 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   :  جدة _ .١ ط _.واجملتمعات اإلسالمية   
_ . ض   _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : والتدريب؛ الكويت 

 .١كو*
]١٥٢٤[ .الدرويش عبد العزيز

من إعـداد الـدرويش     / عرض التجربة الوقفية باململكة املغربية    
 . ورقة٢٢_ .العزيز  عبد
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠رباط  ال

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

 ليبيا –استثمار الوقف  



٢٧١  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٥٢٥[ .عبد الكبري العلوي املدغري
/ إدارة األوقاف اإلسـالمية يف اجملتمـع املعاصـر يف املغـرب           

 .٤٩٦-٤٦٧ص_ .الكبري العلوي املدغري  عبد
حبوث ومناقشات الندوة   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم      يف

_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@@lŠÌ½a–@ƒí‰bm@–ïãbrÛa@å§a@@
]١٥٢٦[ .زارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالميةو. املغرب 

األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنـا احلسـن           
-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشـر سـنوات      : الثاين

وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : الرباط_  .١٩٧١
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ١٦٥_  .١٩٧١

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@@lŠÌ½a–æaìİm@@
]١٥٢٧[ .والد علي عبد السالمأ

عـداد  إ /الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطـوان      
 الشيخي  إشرافأوالد علي عبد السالم، الغلبزوري بدر الدين؛        

 _.ايض  :  ورقة ١٧٩_  .١٩٨٤_ .نور الدين، العبدالوي حممد     
 كلية اآلداب   ،جامعة عبد املالك السعدي    – اإلجازةحبث لنيل   

 .١كو* _.ح _  .١٩٨٤نية، تطوان، والعلوم اإلنسا

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@@lŠÌ½a–æëb’Ð‘@@
]١٥٢٨[ .قاسم الطاطة

األوقاف اإلسالمية والتنمية احلبسية بشفشاون خالل فترة ما بني         
 أمحـد   إشـراف  قاسم الطاطـة؛     إعداد/ ١٩٩٤-١٩٥٦سنة  

 يف  اإلجـازة حبث لنيل   _ . ورقة   ٨٧_  .١٩٩٥_ .الصمدي  
-١٩٩٤ كلية أصول الـدين،      ،ينيجامعة القرو  –أصول الدين   

 .٢٩؛ مغ١كو* _.ح _  .١٩٩٥

@ÑÓìÛa@‰bàrna–bîãbní‰ìß@@
]١٥٢٩[ .حممد عال يب زين

ورقة األخ مندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب         
 .٤٤١–٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .  ض _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٥٣٠[ .حممد عال يب زين
ورقة األخ مندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب         

 .٤٤١–٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .١ ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@‰bàrna–paë†ã@@
]١٥٣١[ )جدة: ١٩٨٤(احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف 

وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت جبدة         
-٢٤/١٢/٨٣(هـ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحىت   ٢٠/٣/١٤٠٤من  
:  جدة _ .١ط_ .هللا األمني   عبد ا  حترير حسن    /)م٥/١/١٩٨٤

_ .ص  ٤٦٣_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     
نظمت هذه احللقة من قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب         

، ١٠،  ٨،  ٤سع* _.ك   _.التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة      
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١
]١٥٣٢[ )جدة: ١٩٨٤(لدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف احللقة ا

وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت مـن          
قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي        

هــ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحـىت    ٢٠/٣/١٤٠٤للتنمية جبدة من    
ــات إ، أو، )م٥/١/١٩٨٤-٢٤/١٢/٨٣( ــثمري ممتلك دارة وت

املعهد : جدة_  .٢ط_ .حترير حسن عبد اهللا األمني      / قافاألو
 _.ك  _ .ص  ٤٦٣_  .١٩٩٤اإلسالمي للبحوث والتدريب،    

 .١؛ كو١٥ ،١١سع*
]١٥٣٣[/ خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف

 .٤٥٢–٤٤٣ص_ . هللا األمنيعبد احسن ] حترير[
_  .٢ط_ ...وقاف   وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األ      يف

_ .  ض _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٥٣٤[ /خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف
 .٤٥٢–٤٤٣ص_ .هللا األمني عبد احسن ] حترير[
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض   _ .١٩٨٩سالمي للبحوث والتـدريب،     املعهد اإل : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١٥٣٥[  Seminar on=  ندوة حول تنمية عقارات الوقف
development of awqaf properties . _ ١٦-١٤ورقات. _ 

 .باللغة اإلجنليزية
  الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول        يف

 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 
subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 

 .١كو* _.ض  _] .؟١٩٩٨[
]١٥٣٦[ )الكويت: ١٩٩٣(ندوة حنو دور تنموي للوقف 

 _] .وآخ […صاحل كامل   / أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     
_  .١٩٩٣وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية،       : الكويت
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠، ٢؛ سع٣تر* _.ك _ .ص ٢٣٦

@ÑÓìÛa@‰bàrna–†äa@@
]١٥٣٧[ بارليماىن =) راجيا سبها(جملس الشيوخ , الربملان اهلندي

 /٢٨/٢(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كميىت) راجيه سبها(
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٩

 الهند–استثمار الوقف 



متن الكشاف>٢٧٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٥٣٨[ .أ. آر. بيج، م
 .باللغة اإلجنليزية_  .١١٩-١١٦ص_ .بيج . أ. آر. م /]waqf =الوقف [
 The Muslim Dilemma in = اهلنـد يف  املسلمني  مأزقيف

India . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤فيكاس، : دهلي_  .١ط. 
]١٥٣٩[ )سيد(خالد رشيد 
 Possibility for=تثمار وتنمية املمتلكات املوقوفة إمكانية اس

investment and development of waqf property/ خالد 
 .باللغة اإلجنليزية_  .ص٣_ .رشيد 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999 . _معهد الدراسات املوضـوعية : ودهليني ،

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]١٥٤٠[ )سيد(شهاب الدين 

= خطاب إىل وزير الشئون االجتماعية عن املمتلكات املوقوفـة          
Letter to Minister of Welfare on waqf property/ سيد 

ــدين   ١٧١، ع١٥مــج_ . Muslim India _.شــهاب ال
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٧ص_ ) .١٩٩٧(

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]١٥٤١[  =جانتا لزيادة دخل األوقاف  تياخطوات حكومة حزب ار

 Qaumi _ .يوىب مني وقف امالك بر اجبا سركار كى نظر
Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .٢٨/٧/١٩٩٨ باللغـ

 .٥هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@‰bàrna–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]١٥٤٢[ )سيد(دستغري باشا 
 دراسـة : افالدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقع لألوق     

 Socio-Economic Potential and= أندرابراديشحالة والية 
Administration of Waqfs: A case study of Andhra 

Pradesh Waqf/ باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠_ . سيد دستغري. 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_.ض _ . ١٩٩٩
@ÑÓìÛa@‰bàrna–@†äa@–…bie@‰†îy@@

]١٥٤٣[ )سيد(خالد رشيد 
 Possibility for=تثمار وتنمية املمتلكات املوقوفة إمكانية اس

investment and development of waqf property/خالد  
 .باللغة اإلجنليزية_  .ص٣_ .رشيد 
ـايو،    ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف  = ١٩٩٩ م

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999 . _معهد الدراسات املوضـوعية : ودهليني ،

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
@ÑÓìÛa@‰bàrna–@†äa@–ï…@@

]١٥٤٤[  ستثناء ممتلكات الوقف من قانوناب تطالب دهلي وقافأ هيئة
كنترول ايكت سيه    وقف امالك كو رينت    = التحكم ىف اإلجيار  

 /٢١/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .مستثىن قرار ديا جائيه
 .٧هن* _.د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٣

@ÑÓìÛa@‰bàrna–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]١٥٤٥[  من  مليونمئيتا يستحق مل  سنويارجيإروبية هندية  ٢٥٠٠
 بيس كرور ماليت كى وقف جائيداد كا كرايه        =  الوقف يأراض

 _. Siyasat Jadid, Daily _ . روبئيه سـاالنه ٢٥٠٠صرف 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٣٠/٦/١٩٩٤(

]١٥٤٦[  رايشور مني وقف=  افتتاح جممع لألوقاف يف رايشور
 /١٠/١(_ . The Inquilab, Daily _. اكيدمى كا افتتـاح 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٦
]١٥٤٧[ لألوقاف لتسوية احلاالت القضائيةضرورة إقامة حماكم منفصلة 

 اوقاف سيه متعلق كورت مقدمات كو جلد حل        = تسوية سريعة 
 _ .كرنيه كيلئيه ايك عليحده كورت كيه قيام كى ضـرورت         

The Daily Salaar . _)باللغة _  .٣ص_ ) .١/١٢/١٩٩٩
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@‰bàrna–ñ†zn½a@pbíüìÛa@@
]١٥٤٨[ .مجال برزجني

مناذج معاصرة لتطبيقاته   (الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية اجملتمع       
 .١٥٤-١٣٣ص_ .مجال برزجني )/ يف أمريكا الشمالية

  وزارة األوقاف:الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف
؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ . ض   _ .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   

 .٢، ١؛ كو٥صر

@ÑÓìÛa@‰bàrna–åàîÛa@@
]١٥٤٩[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤–٤٠٥ص_ .ية اليمنية الدينية باجلمهورية العرب

_  .٢ط_ ...اسية لتثمري ممتلكات األوقاف      وقائع احللقة الدر   يف
_ .ض  _ . ١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]١٥٥٠[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤–٤٠٥ص_ .ية العربية اليمنية الدينية باجلمهور

_  .١ط_ ... الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف       وقائع احللقة  يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
ð¨a@ÑÓìÛa@‰bàrna@

ف    انظر أيضًا ري، الوق ف الخي ريعات الوق وانين وتش ق
 .الخيري

]١٥٥١[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ
 تأمالت نقدية : دة منه يف العصر احلاضر    الوقف اخلريي وأوجه اإلفا   
 هـ١٤١٨_ . بن زيد اخلثالن     إبراهيم/ يف ماضي الوقف وحاضره   

ورقة عمل مقدمة من مركـز      _ . ورقة   ١٥،  ١٤_ ] .١٩٩٧[
 البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف      

 ة يف جمال  جتربة اململكة العربية السعودي   "والدعوة واإلرشاد إىل ندوة     
ـابع           "الوقف  املنعقدة يف دولة الكويت برعاية األمانة العامة لألوقاف يف الس

 .١كو* _ .ح_  .هـ١٤١٨والعشرين من شهر مجادى األوىل من عام 

 ترابراديشأ – الهند –استثمار الوقف  



٢٧٣  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٥٥٢[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ
تـأمالت  : الوقف اخلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر       

_ . بن زيد اخلثالن     هيمإبرا بقلم   /نقدية يف ماضي الوقف وحاضره    
_ ) .١٩٩٧ ديسمرب   ١٥االثنني   (١٨٨، ع ٥س_ . املستقلة

 .١كو*_ .د 
]١٥٥٣[ .علي السالوس

ورقة / الوقف اخلريي واالستثمار من منظور االقتصاد اإلسالمي      
 .ورقات٩_ .علي السالوس عمل مقدمة من 

: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف
 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥ريية، هيئة أبو ظيب اخل

]١٥٥٤[ . رابويإبراهيمحممد 
 الوقف اخلريي واالستثمار من منظور االقتصاد     (تعقيب على ورقة    

عقب عليها حممـد    / علي السالوس . د. املقدمة من أ  ) اإلسالمي
 .ورقات] ٦[_ .براهيم رابوي إ
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥ية، هيئة أبو ظيب اخلري
]١٥٥٥[_ . Endowment and Investment= الوقف واالستثمار 

 .باللغة اإلجنليزية_  .٩٧ص
 Islamization= املبادئ العامة وخطة العمل :  إسالمية املعرفةيف

of knowledge: General principles and work plan.  _
لعاملي للفكر  املعهد ا : هريندن، فريجينيا _ .، مزيدة ومنقحة    ٢ط

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٩اإلسالمي، 

@ð¨a@ÑÓìÛa@‰bàrna–@åíŠzjÛa@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٥٥٦[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

ـ   :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢ رسـالة  _ .ة  رسـوم ختطيطي
 جامعة القديس يوسف، معهد اآلداب الشـرقية،        -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

@ð¨a@ÑÓìÛa@‰bàrna–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٥٥٧[ .سعيد عبد العال عبد الرمحن

كفاءة استثمار أموال الوقف اإلسالمي اخلريي يف ضـوء نظـم     
  سعيد عبد العال عبد الـرمحن؛      /ومعايري االستثمار يف اإلسالم   

_  .ة، حممد حممد مصطفى شحات    إبراهيمإشراف درويش مرعي    
 ، جامعة األزهر  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٤٩٦ _ .١٩٨٩

 .٥؛ صر١سع*_ .ر _  .١٩٨٩كلية التجارة، 
]١٥٥٨[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .يهـا أهيـف سـنو       جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عل     

رسـالة  _ .رسـوم ختطيطيـة     :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢
 جامعة القديس يوسف، معهد اآلداب الشـرقية،        -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüa@
ف  انظر أيضًا اظر الوق رة ن ف، أج وظفي الوق رة م ، أج

اد مة    اإلرص ف، قس روط الواق اع، ش ، اإلقط
أجرة موظفي الوقف،  الوقف، قوانين وتشريعات  

ف،     ي الوق تحقاق ف ريعات االس وانين وتش ق
 .مصارف الوقف

]١٥٥٩[ "هـ٩٤٠-؟" )مشس الدين(محد بن سليمان أبن كمال باشا، ا
 بن كمال باشا يف مسألة    االرسالة املفيدة احملررة الفريدة، أو، رسالة       

سليمان  أمحد بن / دخول ولد البنت يف املوقوف على أوالد األوالد       
خمطوط،  _ .ات ورق ٣_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .باشا  بن كمال   
 .٦صر* _. خ_  .٣٤٨٢٦ جماميع حليم، ورقم ٧٧٩حتت رقم 

]١٥٦٠[ "هـ٩٤٠-؟" )مشس الدين(محد بن سليمان أبن كمال باشا، ا
بن كمـال باشـا يف      االرسالة املفيدة احملررة الفريدة، أو، رسالة       

 أمحد بن / مسألة دخول ولد البنت يف املوقوف على أوالد األوالد        
_ . ورقة   ٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق  _ .سليمان بن كمال باشا     

 .٦صر* _. خ_  .٢٣١٢١، ورقم  جماميع٤٧٨خمطوط، حتت رقم 
]١٥٦١[ .أمحد حممد شاكر

 .٣١-٢٢ص_ .محد حممد شاكر أ / وقف اجلنف واإلمثلإبطا
 مذكرة يف قضية احملرومني وإبطال شروط الواقفني مؤيدة بفتوى        يف  

دار : القـاهرة _ .نة حممد بن عبد الوهاب      جليلة إلمام أهل الس   
 .٢؛ صر١١، ٩، ٦سع* _.ض _  .١٩٥٣املعارف، 

]١٥٦٢[ .خالد عبد اهللا الشعيب
رسالة يف أن ولد البنت يدخل يف األوالد ويف الطبقات أيضـاً            

خالـد  حتقيـق   / هـ٩٤٠للعالمة ابن كمال باشا املتوىف سنة       
 تعـىن   جملة نصف سنوية حمكمـة    : أوقاف_  .اهللا الشعيب  عبد

 _) .٢٠٠٢نوفمرب   (٣، ع ٢س_ . بشؤون الوقف والعمل اخلريي   
 .١كو*_ .د _  .٤٦-١١ص

]١٥٦٣[ .زكريا حممد شفيق
حبث يف مدى خضوع االستحقاق يف الوقف للضريبة العامة على         

، ٤٣س  _ .جملة مصر املعاصرة    _ . زكريا حممد شفيق     /يراداإل
، ٢صر* _.د   _ .٧٢ – ٣٤ص_ ) .١٩٥٢أكتوبر   (٢٧٠ع
 .٢ ،١؛ كو١٣، ٨

]١٥٦٤[ .صقر عبد الوهاب الشعراين
 صـقر   /رسالة يف مسألة نقض القسمة يف األوقاف ومضـارها        

: القـاهرة  (١٩٣٦،  ]ن. د: م. د[_ .الوهاب الشـعراين     عبد
 .٦ ،٢؛ صر١٠سع*_ .ك _ .ص ٤٤_ ) .مطبعة النصر

]١٥٦٥[ .عباس طه
رية جملـة شـه   : األزهر_ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        

 ٢، ج ٩؛ مـج  ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _ .جامعة
ـ ١٣٥٧ (٣، ج ٩؛ مج ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ١٣٥٧( _ ) .هـ

، ٩؛ مج ٢٨٦-٢٨٤ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢
 _) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٨ج
ـ ١٣٥٧ (١٠، ج ٩؛ مج ٦٤٥-٦٤٤ص ؛ ٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .هـ

ــج ـــ١٣٥٨ (١، ج١٠م ــج٨٠-٧٩ص_ ) .ه  ٢ ج،١٠؛ م

االستحقاق في الوقف



متن الكشاف>٢٧٤
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

ـ ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص_ ) .هـ١٣٥٨( _ ) .هـ
ـ ١٣٥٨ (٤، ج ١٠؛ مج ٢٣٣-٢٣٢ص ؛ ٣١٨-٣١٧ص_ ) .هـ
ـ ١٣٥٨ (٥، ج ١٠مج  ٦، ج ١٠؛ مـج  ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ
_ ) .هـ١٣٥٨ (١٠، ج ١٠؛ مج ٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر* _. د_ . ٧٩٨-٧٩٧ص

]١٥٦٦[ .عبد العزيز احملمد السمهان
 .٤٩٧–٣٦٧ص: ٦ج_ .أليف عبد العزيز السمهان ت/  الوقفباب
_  .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢ [هـ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]١٥٦٧[ .عبد العزيز احملمد السمهان

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧–٣٦٧ص
_  .٣ط_ .وبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية       األسئلة واألج  يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]١٥٦٨[ :٤مج_ ] .وآخ [… ه حممد عبد/فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
اجمللس : اهرةالق_ .املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _.ض _ . ١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

]١٥٦٩[ )القاهرة(جلنة الدفاع عن احلقوق املكتسبة ملستحقي األوقاف 
 مرفوعة إىل رئيس الـديوان      ٨/٥/١٩٤٤عريضة تظلم بتاريخ    

_ .امللكي من جلنة الدفاع عن احلقوق املكتسبة ملستحقي األوقاف          
 –خمطوط، ضمن حمافظ عابدين     _ .ة   ورق ٢_  .٨/٥/١٩٤٤

وثيقة تظلم من مستحقي األوقاف خوفـاً       _  .١٦٨ رقمحمفظة  
 من حرمام من استحقاقام طبقاً ملشروع قانون الوقف الذي كان       

 .٣صر* _. خ_  .٤٤/١٩٤٥مطروحاً للنقاش يف الربملان املصري سنة 
]١٥٧٠[ .حممد أبو زهرة

جملة القانون  _ .زهرة   حممد أبو    /االستحقاق الواجب يف الوقف   
 _ .٦٣-١ص_ ) .١٩٥١مارس   (١، ع ٢١س  _ . واالقتصاد

 .١كوفل؛ ؛ ٢٣صر* _.د 
]١٥٧١[ .حممد مصطفى الزحيلي

_ . حممد مصطفى الزحيلـي   / مشموالت أجرة الناظر املعاصرة   
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 يف  _ .٣٨-١١ص_ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س_ . اخلريي

 األصل حبث مقدم إىل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، الكويت         
 .١كو* _.د _ . ٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١

]١٥٧٢[ .حممود حسن
: ١مـج _ .حممد فـاروق    ] إعداد[ حممود حسن؛    /]الوقف[
-٣١٤،  ٧١ص: ٥ مج ؛٥١٦،  ٤٩٦،  ٤٩٣،  ٥٢٧-٤٦٨ص

باللغـة  _  .٩؛ مج ٢٦٩-٢٥٩،  ٢٥٧-١٥٦ص: ٦؛ مج ٣١٦
 .األوردية

]: اهلنـد [مـريوت   _  .فتاوى حمموديه = ى احملمودية    الفتاو يف
 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[املكتبة احملمودية، 

]١٥٧٣[  /من أحكام االستحقاق يف الوقف واإلقرار به والتنازل عنه
 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 

اجمللس األعلى  : القاهرة_ .املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف
 .١؛ كو١٠٤تر *_.ض  _. ١٩٩٧-١٩٨٠ئون اإلسالمية، للش

]١٥٧٤[ _] .وآخ [… هحممد عبد/ الواقف شرطمن أحكام خمالفة 
 .٤١٧٩-٤١٦٥ص: ١٢مج
اجمللس األعلى  : القاهرة_  .املصرية الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _.ض _ . ١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]١٥٧٥[ _ .، جامعة القاهرةة كلية احلقوقجمل_ . نفقة املستحقني

 .٢صر* _. د_  .١٤٠ص_ . )١٩٣٧ فرباير٢٠( ٦ع، ١٠س
]١٥٧٦[ قانون يف على بنود  تعترضالبنغال الغربيةلوالية هيئة األوقاف 

بنغال وقف بورد كو مطلقه خواتني سيه       = املطلقة    املسلمة املرأة
 ,Qaumi Awaz _ .متعلق ايكت كى دفعات بـر اعتـراض  

Daily . _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .١٨/١٢/١٩٨٧. _
 .٧هن*_ .د 

]١٥٧٧[ فيجوز الصرف على أبناء املوصى حكم الوقفوصية أخذت 
 .٢١٧ص_  .٢٩٦السؤال : عند ظهور احلاجة فيهم

: الكويت_  .١ط_ . الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية       يف
 .١كو* _. ض _ .١٩٨٧بيت التمويل الكوييت، 

]١٥٧٨[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ ج_.] الوقف[
، ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-٣٢١١٦

، ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص: ٧ج
: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١-٣٦١
، ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧-٢٩١
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص: ٢٠ج
 _.عبد الناصر الفقهية    ، أو، موسوعة مجال      موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

_ . ١٩٩٣-١٩٩٠اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر*_ . ض

]١٥٧٩[ -٢٤٨٢ص: ٧مج_ ] .وآخ […هحممد عبد/ وقف خريي
٢٤٨٩. 

 اجمللس األعلى : القاهرة_ .  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية      يف
 .١؛ كو١٠٤تر* _.ض _  .١٩٩٧-١٩٨٠، للشئون اإلسالمية

]١٥٨٠[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ ج_.حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
_  .١٩٨٩دار الفكر، : دمشق_  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته   يف

 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل١٥-١؛ سع٦٢، ٣تر*_ .ض 
@ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüa–ìÓ@@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüa@pbÈíŠ’më@́ ãaN@

@ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüaIïÐäy@éÔÏH@
]١٥٨١[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"بن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ا

غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجة األقرب           
 .٤٥– ٣٤ص: ٢ج_ . عابدين ابنأفندي الشهري ب حممد /فاألقرب

 دار إحياء التراث العريب، : بريوت_ . عابدين   ابن جمموعة رسائل    يف
 .٨؛ هن٢، ١؛ كو١٥-١؛ سع٦٧ ،٥٩ ،٣٠تر* _.ض  _] .؟١٩٨ -[

 )فقه حنفي(االستحقاق في الوقف  



٢٧٥  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٥٨٢[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"بن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ا
غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           

ـ      / األقرب فاألقرب  _ .ن  بن عابـدي  احممد أمـني الشـهري ب
 .٤٥–٣٤ص
 _] .؟١٩٨-[عامل الكتب،   : بريوت_ . عابدين   ابن جمموعة رسائل    يف

 ١٥كو* _.ض 
]١٥٨٣[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"بن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ا

غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           
 .٥٨-٣٦ص_ .بن عابدين ا حممد أمني /األقرب فاألقرب

املكتبـة اهلامشيـة،    : دمشق_ .بن عابدين   ارسائل   جمموعة   يف
 .٢٥*_ .ض _ ] .١٩٠٧[هـ ١٣٢٥

]١٥٨٤[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"بن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ا
غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           

 .٤٧-٣٥ ص:٢ج_ .األقرب فاألقرب 
هــ  ١٣٢٥،  ]ن. د: م. د[_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
_ ) .مطبعة الشركة الصحافية العثمانيـة    : إستانبول] (١٩٠٧[

 .٦٧تر* _.ض 
]١٥٨٥[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"بن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ا

غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           
: ٢ج_ .بن عابـدين    احممد أفندي الشهري ب   / األقرب فاألقرب 

 .٤٥–٣٤ص
] ١٨٨٣[هـ  ١٣٠١،  ]ن. د: م. د[_ .بن عابدين   اموعة رسائل    جم يف
 .٨؛ هن١٠؛ سع١٠٢تر*_ .ض _ ) .مطبعة املعارف: دمشق(
]١٥٨٦[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"بن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ا

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

  .٨هن*_ .ض _ .] ١٩--[جميد، 
]١٥٨٧[ "هـ٩٤٠-؟" )مشس الدين(محد بن سليمان أبن كمال باشا، ا

بن كمال باشا يف مسألة     االرسالة املفيدة احملررة الفريدة، أو، رسالة       
 أمحد بن سليمان بن   / دخول ولد البنت يف املوقوف على أوالد األوالد       

خمطـوط،  _  .ات ورق ٣_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .كمال باشا   
 .٦صر* _. خ_  .٣٤٨٢٦جماميع حليم، ورقم  ٧٧٩حتت رقم 

]١٥٨٨[ "هـ٩٤٠-؟" )مشس الدين(محد بن سليمان أبن كمال باشا، ا
 بن كمال باشا يف مسألة دخول     االرسالة املفيدة احملررة الفريدة، أو، رسالة       

 كمال أمحد بن سليمان بن/ ولد البنت يف املوقوف على أوالد األوالد  
خمطوط، حتت رقـم    _  . ورقة ٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق  _ .باشا  
 .٦صر* _. خ_  .٢٣١٢١ جماميع، ورقم ٤٧٨

]١٥٨٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
تأليف زين العابدين   / ]يف التناقض يف الدعوى   [الرسالة األربعون   

ـ  إ  جنيم املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقـدم      ابنبراهيم الشهري ب
 .٣١٣-٣٠٧ص_ .له وعلق عليه خليل امليس 

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر*_ .ض  _ .١٩٨٠

]١٥٩٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 تأليف زين العابدين  / ]يف حدود الفقه  [الرسالة احلادية واألربعون    

 بن جنيم املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له       ابراهيم الشهري ب  إ
 .٣٢٩-٣١٤ص_ .وعلق عليه خليل امليس 

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

]١٥٩١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
يف بيـان مـا يسـقط مـن احلقـوق       [الرسالة اخلامسة عشر    

ـ  براهيم ال إ تأليف زين العابدين     /]باإلسقاط  جنـيم  ابنشهري بـ
 _.املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل املـيس            

 .١٤٣-١٤٠ص
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . رسائل ابن جنيم     يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٥٩٢[ . احملكمة العليا .أترابراديش

= ختصيص دخل الوقف لغري الواقف تبعاً للمـذهب احلنفـي           
Mohammedan Law-Hanafi Law-Waqf-Reservation 
of income for maintenance for person other than 

waqif ._ The All India Reporter . _١٩٥٨ (٤٥مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .٧٨-٦٧ص

]١٥٩٣[ .خالد عبد اهللا الشعيب
رسالة يف أن ولد البنت يدخل يف األوالد ويف الطبقات أيضـاً            

حتقيـق خالـد    / هـ٩٤٠المة ابن كمال باشا املتوىف سنة       للع
جملة نصف سنوية حمكمـة تعـىن       : أوقاف_ .شعيب  الاهللا   عبد

 _) .٢٠٠٢نوفمرب   (٣، ع ٢س_ . بشؤون الوقف والعمل اخلريي   
 .١كو*_ .د _  .٤٦-١١ص

]١٥٩٤[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ "الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري
حسن بن  / و السكن يف الوقف للولد    حتقيق السؤدد باشتراط الريع أ    

 _] .١٦ق[هـ  ١١ق_ .عمار بن يوسف املصري الوفائي الشرنباليل       
جـواب  _  .٥٣٧٠) ٥٢٠ (رقـم خمطوط، حتت   _  .ات ورق ٥

لسؤال فيمن شرط له الريع هل ميلك السكىن أو شرط له السـكىن            
 .٦صر* _.خ _ .هل ميلك إجارة املوقوف وإعارته 

]١٥٩٥[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ " بن علي املصريالشرنباليل، حسن بن عمار
 :النسخ املتوفرة_ . الوقفحتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكىن يف 

] ٧[،  ]ت. د[؛ السـليمانية    ورقات] ٨[،  ]ت. د[راشد أفندي   
 ٨٩، بـرقم  ورقات] ٧[هـ، ١١٣٤ جمموع و  ٢٤٧٠ برقم   ،ورقات

] ٧[،  ]ت. د[ و ١٠٤٤، بـرقم    ورقات] ٦[،  ]ت. د[جمموع و 
 ٣٠٥، برقم   ورقات] ٨[هـ،  ١١٣٧ جمموع و  ١٠٢٧رقم  ، ب ورقات

، ]ت. د[ جمموع و ٢٧١٦، برقم ورقات] ٧[، ]ت. د[جمموع و 
، ورقـات ] ٥[هـ،  ١١٠٣ جمموع و  ١١٩٨، برقم   ورقات] ٦[

، ]ت. د[ و ١١٨٤ ورقة، برقم    ١٣،  ]ت. د[ جمموع و  ٢١٤ برقم
، برقم ورقات ٨هـ، ١٠٥٩؛ وحيد باشا ١٨٨٤، برقم ورقات ٩

 .١٠٧، ٣٠، ٢٧تر *_ .خ_  .٥١٦
]١٥٩٦[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ "الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري

حسن بن  / حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكىن يف الوقف للولد        

)فقه حنفي(االستحقاق في الوقف 
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_ .عمار الشرنباليل؛ مجع وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكـي           
 .٣٥٦-٣٣٩ص
 :الرياض (١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقف     يف

 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس
]١٥٩٧[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ "الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري

حسن بـن   / تذكرة البلغاء النظار بوجوه رد حجة الوالة النظار       
 _] .١٦ق [هـ١١ق_ .عمار بن يوسف املصري الوفائي الشرنباليل       

رسالة _  .٥٣٦٨٩) ٣٤٨١ (رقمخمطوط، حتت   _  .ورقات ٨
 إثبات دخوهلما يف وقف أبيهما ونظـارة بيـت          يف أخوين أرادا  

الوقف الذي وقفه والدمها على آخر وذريته وزوجته وأدعيا أن          
اآلخر أدخلهما بعد انقراض ذريته وزوجته مبا له مـن شـرط            

 .٦صر* _.خ _ .اإلدخال واإلخراج 
]١٥٩٨[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ "الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري

عـاطف أفنـدي    : سخ املتـوفرة  الن_ .رسالة يف حق الوقف     
] ٤[،  ]ت. د[ جمموع و    ٢٧٨٢، برقم   ورقات] ٤[،  ]ت .د[

 .٣٣تر *_.خ _ . جمموع ١٠٦٩، برقم ورقات
]١٥٩٩[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ "الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري

 حسن بن   /فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف      
ـ ١١ق_ .عمار بن يوسف املصري الوفـائي الشـرنباليل           هـ

جوهري ) ٢٦٦٢(خمطوط، حتت رقم    _  .ورقات ٤_ ] .١٦ق[
 .٦صر*_ .خ _ . ٤١٨٥٧

]١٦٠٠[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ "الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري
النسخ _ .فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف     

 ١٥٥٠، برقم   ورقات] ٣[،  ]ت. د[بايزيد احلكومية   : املتوفرة
؛ ١٣٤٤، بـرقم    ورقات] ٦[،  ]ت. د[جمموع؛ رشيد أفندي    

] ٤[،  ]ت. د[ و   ١١٨٤، برقم   ورقات ٥،  ]ت. د[السليمانية  
، بـرقم  ورقـات ] ٣[،  ]ت. د[ جمموع و    ٦٥٥، برقم   ورقات
 و  ٨٥٤٤٧، بـرقم    ورقات ٥هـ،  ١٢٥٣ جمموع و    ١١٩٨

] ١٥[،  ]ت. د[ جمموع و    ٢٤٧٠، برقم   ورقات] ٤[،  ] ت .د[
، بـرقم   ورقات] ٥[هـ،  ١١٣٧ جمموع و    ٢٧١٦ورقة، برقم   

 جمموع و   ١٠٤٤، برقم   ورقات] ٤[،  ] ت .د[ جمموع و    ٣٠٥
 جمموع؛ وحيـد باشـا      ١٢٠٧، برقم   ورقات] ٦[،  ]ت. د[

، ٢٧،  ١١تـر * _.خ  _  .٥١٧، برقم   ورقات ٥هـ،  ١٠٦٠
١٠٧، ٣٠. 

]١٦٠١[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤ "الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري
_ .قـاف   فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مسـتحقي األو       

خمطوط، _ .سم  ١٦×٢١؛  ) سطراً ٢١ (ورقات ٣_ ] .ت .د[
ـ      رقمنسخة أصلية حسنة مشكولة ضمن جمموعة عارف حكمت ب

 .١٣سع*_ .خ _ . خط معتاد _ .١٧جماميع الرسالة  . ٩/٨٠
]١٦٠٢[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

ـ _ . عالء الدين احلصكفي     /] الوقف كتاب[ -٤٢٩ص: ٢جم
٤٦٢. 
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: قاهرةلا(

براهيم العمادي الدمشـقي    إالعمادي، حامد بن علي بن      
]١٦٠٣[ "هـ١١٧١-١١٠٣"احلنفي 

 رسالة يف بيان اختالف آراء احملققني يف مسألة رجوع الناظر علـى           
_ ] .؟١٩٣-ن،   .د: م .د[_ . العمـادي     حامد /املستحقني

 .١كو* _ . ح_ .ورقة] ٢٢[
]١٦٠٤[  احملكمة العليا .كرناتاكا

 Karnataka High =رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف قانون الوقف 
Court Waqf Law ._ Muslim India . _٣٤ع، ٣مــج 

 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .٤٦١ص_ ) .١٩٨٥(
]١٦٠٥[ حممد اجملازي

 حممـد  /حفة الفقهية يف الرسالة املرضية على الفريضة الشرعية      الت
 .١كو* _.ك _ .ص ٤٠_ ] .؟١٩٣-ن، . د: م. د[_ .اجملازي 

@ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüaIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٦٠٦[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
عبد احلميد أمحد حنفي، : [القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى الرملي   يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٢-

]١٦٠٧[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
املطبعـة  : القاهرة (١٨٩٠،  ]ن. د: م. د[_ . فتاوى الرملي    يف

 .١٠٢، ٣٠تر* _.ض _ ) .امليمنية
]١٦٠٨[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٦-١٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار الكتب  : بريوت_ . فتاوى العالمة مشس الدين حممد الرملي        يف

فتاوى العالمة مشس الدين الرملي امش الفتاوى       _  .١٩٨٣العلمية،  
 .١١ ،١؛ كو٥٢، ٥١تر* _.ض  _.الكربى الفقهية البن حجر اهليتمي 

@ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüaIïØÛbß@éÔÏH@
]١٦٠٩["هـ٩٩٥-٩٠٢" بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن حيىي احلطاب،

  الشيخ تأليف حيىي بن  / شرح ألفاظ الواقفني والقسمة على املستحقني     
] ١٩٢٢[هـ  ١٣٤١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .حممد الرعيين   

، ١٤،  ١٠،  ٥سع* _.ك  _ . ص١١٦_ ) .مطبعة العرب : تونس(
 .٢٤ ،٢٢ ،٤؛ مغ١؛ كو٦٥

]١٦١٠[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(ألنصاري الرصاع، حممد بن قاسم ا
أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        /  احلبس كتاب
 .٥٩١-٥٨١ص_ . التونسي

: الرباط_ .بن عرفة   ا شرح حدود اإلمام األكرب أيب عبد اهللا         يف
 طبع بأمر صاحب  _  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     

 .١٤-١٢مغ* _ .ض_ . اجلاللة امللك احلسن الثاين
]١٦١١[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 

أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        / احلبس كتاب
 .٤١٨-٤١٠ص_ . التونسي

د اإلمام األكرب الربكة القدوة األنور أيب عبـد اهللا          و شرح حد  يف
هــ  ١٣٥٠املكتبة العلمية،  : تونس_  .١ط_ .حممد بن عرفة    

 .٢٥ ،٢٢ ،٤ ،٣مغ* _.ض _ . ]١٩٣١[

 )شافعيفقه (االستحقاق في الوقف  
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]١٦١٢[ .املليجي، علي بن حممد بن عمر بن حممد بن علي
إزالة األحداث الظاهرة بالنور الراد على من منع أوالد الظهـور           

/ األماجد وأدخل سائر اإلناث وأوالدهن من الرجال األباعـد        
_ .علي بن حممد بن عمر بن حممد بن علي املليجـي املـالكي              

 ) جمـاميع  ٢٩٠ (رقمخمطوط، حتت   _  . ورقة ١٣ _] .ت .د[
 .٦صر*_ .خ _ . ٨٧٩٨

ïÜçþa@ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüa@
اظر الوقف           انظر أيضًا ، إدارة  أجرة موظفي الوقف، أجرة ن

، اإلقطاع، التصرف في       الوقف األهلي، اإلرصاد   
ف،    مة الوق ف، قس روط الواق ي، ش ف األهل الوق

وان        ين قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف، ق
وانين     ف، ق ي الوق تحقاق ف ريعات االس وتش

 .وتشريعات الوقف األهلي، مصارف الوقف
]١٦١٣[ "هـ٩٤٠-؟" )مشس الدين(محد بن سليمان أبن كمال باشا، ا

بن كمال باشا يف مسألة     االرسالة املفيدة احملررة الفريدة، أو، رسالة       
أمحـد بـن    / دخول ولد البنت يف املوقوف علـى أوالد األوالد        

_  .ات ورق ٣_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .ن كمال باشا    سليمان ب 
_  .٣٤٨٢٦ جماميع حليم، ورقم     ٧٧٩خمطوط، حتت رقم    

 .٦صر* _. خ
]١٦١٤[ "هـ٩٤٠-؟" )مشس الدين(محد بن سليمان أبن كمال باشا، ا

بن كمال باشا يف مسألة     االرسالة املفيدة احملررة الفريدة، أو، رسالة       
أمحـد بـن    / والددخول ولد البنت يف املوقوف علـى أوالد األ        

_ . ورقـة    ٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق  _ .سليمان بن كمال باشا     
 _. خ_  .٢٣١٢١ جماميع، ورقـم     ٤٧٨خمطوط، حتت رقم    

 .٦صر*
]١٦١٥[ خالد عبد اهللا الشعيب

رسالة يف أن ولد البنت يدخل يف األوالد ويف الطبقات أيضـاً            
حتقيـق خالـد    / هـ٩٤٠للعالمة ابن كمال باشا املتوىف سنة       

جملة نصف سنوية حمكمـة تعـىن       : أوقاف_ .شعيب  الاهللا   عبد
 _) .٢٠٠٢نوفمرب   (٣، ع ٢س_ . بشؤون الوقف والعمل اخلريي   

 .١كو*_ .د _  .٤٦-١١ص
@ïÜçþa@ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüaIïÐäy@éÔÏH@

]١٦١٦[ "هـ٩٤٠-؟" )مشس الدين(محد بن سليمان أبن كمال باشا، ا
مال باشا يف مسألة    بن ك االرسالة املفيدة احملررة الفريدة، أو، رسالة       

أمحـد بـن    / دخول ولد البنت يف املوقوف علـى أوالد األوالد        
_  .ات ورق ٣_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .سليمان بن كمال باشا     

 _. خ_  .٣٤٨٢٦ جماميع حليم، ورقم     ٧٧٩خمطوط، حتت رقم    
 .٦صر*
]١٦١٧[ "هـ٩٤٠-؟" )مشس الدين(محد بن سليمان أبن كمال باشا، ا

بن كمال باشا يف مسألة     الفريدة، أو، رسالة    الرسالة املفيدة احملررة ا   
أمحـد بـن    / دخول ولد البنت يف املوقوف علـى أوالد األوالد        

_ . ورقـة    ٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق  _ .سليمان بن كمال باشا     
 _. خ_  .٢٣١٢١ جمـاميع، ورقـم      ٤٧٨خمطوط، حتت رقم    

 .٦صر*

]١٦١٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
تـأليف زيـن    / ]يف حدود الفقـه   [ادية واألربعون   الرسالة احل 
بن جنيم املصري احلنفي؛ حقق أصوله      ابراهيم الشهري ب  إالعابدين  

 .٣٢٩-٣١٤ص_ .وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٦١٩[ "هـ٩٧٠-؟"م بن حممد براهيإبن جنيم، زين الدين بن ا

 جنيم املصري ابنبراهيم الشهري ـبإ تأليف زين العابدين   /رسالة يف اخلراج  
 .٣٣٧-٣٣٠ص_ .احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

]١٦٢٠[ .خالد عبد اهللا الشعيب
رسالة يف أن ولد البنت يدخل يف األوالد ويف الطبقات أيضـاً            

حتقيـق خالـد    / هـ٩٤٠للعالمة ابن كمال باشا املتوىف سنة       
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون   : أوقاف_ .شعيب  الاهللا   عبد

_ ) .٢٠٠٢نـوفمرب    (٣، ع ٢س_ . الوقف والعمـل اخلـريي    
 .١كو*_ .د _  .٤٦-١١ص

Óëþa@æbàši@òãa†nüaÑÓìÛa@æìí…@@@@ŠÄãa@@@@@ÒbN@
òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa@

اريخ،   –، الوقف    غصب الوقف   خراب الوقف،     أنظر أيضًا  ت
 .السياسية واألحوال الوقف وحلول، مشاآل –الوقف 

]١٦٢١[ .عبد الرمحن الضحيان
 إعـداد   /األوقاف ودورها يف تشييد بنية احلضارة اإلسـالمية       

 .٥٤١-٤٧٥_. الرمحن الضحيان عبد
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]١٦٢٢[ .علي مجعة حممد
 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي

 األوقاف وزارة: الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف
؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   

 .٢، ١؛ كو٥صر
]١٦٢٣[ .مصطفى حممد رمضان

 مصطفى/ دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية       
 .١٤٨-١٢٥ص_ .حممد رمضان 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣ية،  معهد البحوث والدراسات العرب   

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–@ãìm@–@ƒí‰bm@–@ÖQYMRP@
]١٦٢٤[ .القستنطيين الكراي

-١٨٩٢ظهر صفاقس   : األوقاف احمللية والرأمسال االستعماري   
كلية اآلداب والعلـوم    : تونس_ .القستنطيين الكراي   / ١٩٢٩

 .١١غم* _.ك _ . ص٣٩٠_  .١٩٩٢اإلنسانية، 

٢٠-١٩ق – تاريخ – تونس –االستعمار واألوقاف اإلسالمية 
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@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–ŠöaŒ¦a@@
]١٦٢٥[ .أمحد رمزي

 أمحد  / يف اجلزائر  اإلسالماالستعمار يواجه   : فرنسا ومستعمراا 
-٩٨٠ص_ ) .١٩٤٧ (٧٤٠، ع ٢مج_ . الرسالة_ .رمزي  
 .١١مغ* _. د_  .٩٨٣

]١٦٢٦[ .فتحي بلحاج
الوقف يف اجلزائر استرجع مكانته يف السنوات األخرية بعـد أن           

، ٥س_ . املستقلة_ . فتحي بلحاج /يف أول أعوام االستقاللمهش 
 .١كو* _.د _  .٩ص_ ) .١٩٩٧ ديسمرب ١٥االثنني  (١٨٨ع

aü@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈn–´İÜÏ@@
ف  انظر أيضًا طين، –إدارة الوق اف  فلس طين،–األوق   فلس

طين    ي فلس لمين ف الك المس اف وأم اب(أوق  –) آت
د ف، نق ائ، غصب الوق ةالوث   فلسطين،– ق الوقفي

،  االحتالل اإلسرائيلي   – تاريخ   – فلسطين   –الوقف  
 . فلسطين–الوقف واألحوال السياسية 

]١٦٢٧[  _.م ١٩٨٥-١٩٤٨ ،االحتالل اإلسالمية حتت األوقاف
سلسلة دراسات  (_ .ص  ٨٩_  .١٩٨٧دار ابن رشد،    : انعم

 .١٤، ١٠سع*_ .ك _ .) ٢دائرة شؤون الوطن احملتل؛ 
]١٦٢٨[ .برهان زريق

برهان زريق؛  / اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
 :التعقيب واملناقشات_  .٢٦٩-٢١١ص_ .تعقيب رضوان السيد 

 .٢٩٦-٢٦٣ص
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .وقاف بدولة الكويت العامة لأل

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]١٦٢٩[ .دمرب، مايكل

= األوقاف اإلسالمية الدينية والدولة اليهودية      : اإلسالم وإسرائيل 
Islam and Israel: Muslim religious endowments and 

the Jewish State/  مؤسسـة  :واشـنطن _ . مايكل دمـرب 
_ .باللغة اإلجنليزية   _ .ص  ٢٢٤_ . ١٩٩٣،  دراسات فلسطني 

 .٢سع* _.ك 
]١٦٣٠[ .دمرب، مايكل
-١٩٤٨سرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسـطني،        إسياسة  
مؤسسة الدراسـات   : بريوت_  .١ط_ . مايكل دمرب    /١٩٨٨

_ .ك  _ .ايـض، خـرائط     : ص٢٩٣_  .١٩٩٢الفلسطينية،  
 .١٠، ٨، ٦، ٥، ٣، ٢؛ فل١٠؛ سع١٠٤ ،٤٩تر*

]١٦٣١[ .دو، مارتن
 األوقاف اإلسالمية والدولة  : احلمامات يف فلسطني؛ اإلسالم وإسرائيل    

 The Islamic baths= اليهودية؛ السياسة اإلسالمية يف فلسطني 
of Palestin; Islam and Israel: Muslim religious 
Endowments and the Jewish state; Islamic politics in 

Palestine/ وآخ... [رتن دو  مـا. [_ British Journal of 
Middle East studies . _) ١٨٤-١٨٢ص_ ) .١٩٩٩مايو. _ 

 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٦٣٢[ .عبد احلكم عبد اللطيف الصعيدي
 -اخلنقـاوات   : املؤسسات اليت شاركت املسجد يف أداء رسالته      

بد اللطيـف  عبد احلكم ع  /  التكايا - الرباط   – القباب   –الزوايا  
 .٩٩-٩٥ص_ .الصعيدي 

مكتبة : بريوت_  .١ط_ .رمز الصمود والتحدي    :  املسجد يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢الدار العربية للكتاب، 

]١٦٣٣[ .فتحي فوراين
وثيقة عن األوقاف اإلسالمية يف فلسطني      : (وثيقة دفاعاً عن اجلذور   

_ .ك  _ .ص  ١٧٠_  .١٩٨٥دار اجلليل،   : انعم_ ) .…احملتلة  
 .٧، ٦، ٤، ١؛ فل١٤عس*

]١٦٣٤[ .مكوبرتشيمدت، يوري 
 _ .١٦٧-١٠٢ص_ .كوبرتشيمدت  .  يوري م  /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
اإلسالم حتت االنتداب الربيطـاين     :  اجمللس اإلسالمي األعلى   يف

 The Supreme Muslim Council: Islam under= لفلسطني 
the British mandate for Palestine.  _بريل، ]: هولندا[يدن ل

 .٧هن* _.ض _  .١٩٨٧
]١٦٣٥[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

 _.ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
 .٥٨١-٥٥٧ص
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

مانة الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واأل        
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]١٦٣٦[  مصادرة األوقاف وهدمها: األقصى املسجد وخطيب إمام

 _. املستقلة _. حماولة أخرى للقضاء على اهلوية اإلسالمية للقدس      
 .١كو* _. د_ ) .١٩٩٨ أغسطس ٣ (٢٢١، ع٦س

]١٦٣٧[ .ريتر، إسحاق
 Islamic =األوقاف اإلسالمية يف القدس حتت اإلنتداب الربيطاين 

endowment in Jerusalem under British Mandate/ 
_  .١٩٩٦فرانـك كـاس،     : لندن_  .١ط_ .إسحاق ريتر   

 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .خرائط : ص٢٥١
]١٦٣٨[ .الزبنمسري 

 .٣٧، ٣٣ص_ .مسري الزبن، نبيل السهلي / مصادرات األوقاف
مركز اإلمارات  : أبو ظيب _  .١ط_ . القدس معضلة السالم     يف

دراسـات  (_  .١٩٩٧للدراسات والبحوث اإلسـتراتيجية،     
 .١كو*_ ) .٧تارخيية؛ 
]١٦٣٩[ .شوقي شعث

املخلفات املعمارية احلضارية يف العصور اإلسالمية يف القـدس         
 .١٥٥-٩٣ص_ .شوقي شعث / ريفالش
_ . املسـتقبل    – احلاضر   –املاضي  :  القدس العربية اإلسالمية   يف

 .١كو* _.ض _ . ٢٠٠١ دائرة الثقافة واإلعالم، :الشارقة

  الجزائر–االستعمار واألوقاف اإلسالمية  
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]١٦٤٠[ .شوقي شعث
_ .تأليف شـوقي شـعث      / املعامل التارخيية يف القدس الشريف    

 .١٠٤-٥٣ص
 اإلسـالمية   دراسة تتناول التعريف باملدينة   :  القدس الشريف  يف

املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      
املنظمـة  : الربـاط _ .من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر        

يشتمل الكتـاب   _  .١٩٨٨اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،     
: أيضاً على بعض موضوعات الوقف يف صفحات متفرقة، مثـل         

عثمان بن عفـان عـني       وقف   - ١٣٣ص: الوقف على التعليم  
 األسـبلة واحلمامـات     - ١٥٠ص: سلوان على فقراء القدس   

 .١كو*_ .ض  _ .١٥٣ص: املوقوفة
]١٦٤١[ .شوقي شعث

_ . شوقي شعث؛ ترمجة موسـى شـامي         /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة الفرنسية_ .العمل موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من 

ينة اإلسـالمية   دراسة تتناول التعريف باملد   :  القدس الشريف  يف
املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      

 :Al-Qods acharif= من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر  
etude sur la ville sainte des musulmans, son histoire, 
sa geographie et son developpement economique et 

social depuis l’antiquite jusqu’a nos jours . _ الربـاط :
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٣املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

]١٦٤٢[ .عبد اللطيف الطيباوي
أصـلها  : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقـدس      

ألفه باإلجنليزية عبد اللطيـف     / وتارخيها واغتصاب إسرائيل هلا   
: عمـان _  .١ط_ .ات  الطيباوي؛ نقله إىل العربية عزت جراد     

_  .١٩٨١وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسـالمية،       
؛ ٨-٦،  ٤؛ فـل  ١٠سـع *_ .ك   _. ايض، خرائط : ص١٢٤
 .٢٥؛ مغ٣كو

]١٦٤٣[ .عبد اللطيف الطيباوي
 أصلها وتارخيها : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقدس     

 The Islamic Pious foundation in= واغتصاب إسرائيل هلا 
Jerusalem: Origin, history and usurpation by Israel.  _

 ]٤[ورقات،  ] ٥[،  ٥٤_ . ١٩٧٨ املركز الثقايف اإلسالمي،  : لندن
 .١٤سع* _.ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ايض، خرائط : ورقات لوحات
]١٦٤٤[ .عبد اهلادي التازي

اهلادي  بدع/ وثيقة تارخيية سياسية قانونية   : أوقاف املغاربة يف القدس   
احملمديـة،   (١٩٨١، إيداع   ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .التازي  
، ١؛ كو ١٠٤تر* _.ك  _ . ص٨٣_ ) .مطبعة فضالة : املغرب

 .٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٥؛ مغ٣
]١٦٤٥[ .حممد صربي عابدين

 .١٤-١١ص_ . حممد صربي عابدين /]الوقف[
 مطامع اليهود الصهيونيني يف االستيالء على املسجد األقصى         يف

 _ .١٩٤٦،  ]ن. د: م. د[_ .سات اإلسالمية يف فلسطني     واملقد
 .٨هن*_ .ض 

]١٦٤٦[ .مصطفى أمحد فؤاد
 _.مصطفى أمحد فـؤاد  / انتهاك حرمة املقدسات الدينية اإلسالمية   

 .١٨٤-١٧٥ص
دراسـة  :  األماكن الدينية املقدسة يف منظور القانون الـدويل        يف

_ . فلسطني   تطبيقية لالنتهاكات اإلسرائيلية باألماكن املقدسة يف     
_ .ض _  .٢٠٠١دار الكتب القانونيـة،     : احمللة الكربى، مصر  

 .١كو*
]١٦٤٧[ .مصطفى أمحد فؤاد

 _.مصطفى أمحد فؤاد    ]/ حائط املبكى جزء من األوقاف اإلسالمية     [
 .١٣٧-١٣٦ص
دراسـة  :  األماكن الدينية املقدسة يف منظور القانون الـدويل        يف

_ .ن املقدسة يف فلسطني     تطبيقية لالنتهاكات اإلسرائيلية باألماك   
_ .ض _  .٢٠٠١دار الكتب القانونيـة،     : احمللة الكربى، مصر  

 .١كو*
]١٦٤٨[ .مها عبد اهلادي

 /]مصدر الكتـروين  [محلة إسرائيلية لنهب األوقاف اإلسالمية باالنترنت       
صفحة عنوان املقال   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[_ .مها عبد اهلادي    

 مبوقع اسالم اون الين     ٢٠/٦/٢٠٠٠  املنشور يف  ١٨/٦/٢٠٠٠بتاريخ  
ـال   _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (موقع انترنت [ : صـفحة املق

http://www.islamonline.net/magazine/arabic/Details.asp?hM
agazineID=7762.  _ ١كو*_ .ت. 

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–Š–ß@@
]١٦٤٩[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : صر إبان العصر العثمـاين    خمصصات احلرمني الشريفني يف م    
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

]١٦٥٠[ .مصطفى حممد رمضان
  مصطفى /دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية       

 _.تعىن بالدراسات اإلسالمية  شهرية: دعوة احلق_ .حممد رمضان 
 _.د  _ . ٨٤-٧٠ص_ ) .١٩٨٣ غشـت    /يوليوز (٢٣٠ع
 .٣٧ ،٢٤ ،٢٢ ،١٧مغ*

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–lŠÌ½a@@
]١٦٥١[ .حممد املكي الناصري

_ . حممد املكي الناصري     /األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    
_  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       ]: الرباط[

 ،٢٥ ،١٤-١٢ ،٥؛ مـغ  ١؛ كو ١٥سع*_ .ك  _ . ص٢٢٦
٣١ ،٣٠. 

]١٦٥٢[ .حممد املكي الناصري
 _. بقلم حممد املكي الناصري /األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية 

_ . ص١٧٤_ ) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨-ن،  . د: م. د[
 .٣٩مغ* _.ك 
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@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–@lŠÌ½a@–òubi@@
]١٦٥٣[ . الفركاينمخيس

/  إىل احلرب العاملية األوىل١٨٨١االستعمار الفالحي جبهة باجة من 
_ ) .١٩٩٤( ٧٤ع_ .اجمللة التارخيية املغربية    _ .مخيس الفركاين   

 .١١مغ* _. د_ .باللغتني العربية والفرنسية _  .١٤٨-٩٧ص

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–@lŠÌ½a@–@æaìİm@
]١٦٥٤[ .أوالد علي عبد السالم

عـداد  إ /الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطـوان      
 الشيخي  إشرافأوالد علي عبد السالم، الغلبزوري بدر الدين؛        

 _.ايض  :  ورقة ١٧٩_  .١٩٨٤_ .نور الدين، العبدالوي حممد     
 كليـة اآلداب    ، جامعة عبد املالك السعدي    - اإلجازةحبث لنيل   

 .١كو* _. ح _ .١٩٨٤والعلوم اإلنسانية، تطوان، 

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@
]١٦٥٥[ .قاسم الطاطة

األوقاف اإلسالمية والتنمية احلبسية بشفشاون خالل فترة ما بني         
 أمحـد   إشـراف  قاسم الطاطـة؛     إعداد/ ١٩٩٤-١٩٥٦سنة  

 يف  اإلجـازة حبث لنيل   _ . ورقة   ٨٧_  .١٩٩٥_ .الصمدي  
-١٩٩٤ كلية أصول الـدين،      ،جامعة القرويني  –أصول الدين   

 .٢٩؛ مغ١كو* _.ح _  .١٩٩٥
@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa–†äa@@

  االحتالل البريطاني،    – تاريخ   – الهند   –إدارة الوقف    انظر أيضًا
ف،      ب الوق المية، غص اف اإلس يخ واألوق الس

ف    ريعات الوق وانين وتش د –ق اريخ  – الهن  – ت
 قاف اإلسالمية،االحتالل البريطاني، الهندوس واألو

 .االحتالل البريطاني –تاريخ  – الهند –الوقف 
]١٦٥٦[ -١٨٩٩"فيضي، آصف على أصغر 

ثقافـة  _ .آصف علي أصغر فيضي     / القانون اإلسالمي يف اهلند   
 _. د_  .١٦-١ص_ ) .١٩٦٦يناير   (١، ع ١٧مج_ . اهلند

 .٧ ،٤صر*
]١٦٥٧[ احلكممل تـنفق أية مبالغ مالية على أوقاف املسلمني خالل 

برطانوى دور حكومت مني مسلم اوقاف بر اهـن         = لربيطاين  ا
_ . The Inquilab, Daily _ .بيسه ى خرج ني كياكيا

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٤/٨/١٩٨٣(
]١٦٥٨[ .الندوي، حممد فهيم أختر

حممد فهيم  / التجربة الوقفية اهلندية، أو، جتربة وقفية يف دولة اهلند        
 . ورقة١٦_ .أختر الندوي 

 :الكويـت _ .حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]١٦٥٩[ .النعماين، شبلي
وقف علـى   = إىل أي مرحلة وصلت محلة الوقف على األوالد         

 شبلي النعماين؛ حتقيق    /االوالد كى كاروائى كهان تك وجنى     
 .باللغة األوردية_  .٢٥-٢٢ص: ٨ج_ .سليمان الندوي 

]: اهلنـد [أعظم جـراه    _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨مطبع معارف، 

]١٦٦٠[ .النعماين، شبلي
وقف على االوالد   = حركة الزمة خبصوص الوقف على األوالد       

 حتقيق سليمان   ؛ شبلي النعماين  /سيه متعلق ايك ضرورى حتريك    
 .باللغة األوردية_  .٢٠٤ص :٨ج_ .الندوي 

 :]اهلنـد [أعظم جـراه    _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨ ،مطبع معارف

âýna@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛa@@œjÓÑÓìÛaN@
ÑÓìÛa@k–Ë@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛa@óÜÇ@õýînüaN@

æbà÷nüa@
ف   انظر أيضًا تئمان، الوق ريعات االس وانين وتش ق

 –، الوقف والمنح     دراسات مقارنة  –واالستئمان  
 .دراسات مقارنة

]١٦٦١[ .أمحد عامر
 . ورقة٢٥_ .أمحد عامر / الوقف وتطوير العملية التعليمية

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٦٦٢[ .أمحد حممد رفعت

التأصيل القانوين  : قانون الدويل اجلديد للبحار   األوقاف الدولية يف ال   
ملبدأ التراث املشترك لإلنسانية يف اتفاقية األمم املتحدة لقـانون          

دار : القـاهرة _  .١ط_ . أمحد حممد رفعت     /١٩٨٢البحار لعام   
؛ ٤،  ١فل* _.ك   _. ص٢٠٧_  .١٩٩١النهضة العربية، إيداع    

 .٣ ،١كو
]١٦٦٣[ .حممد عبيد الكبيسي

_ .حممد الكبيسي   / ف األهلي ومدى املصلحة فيه    مشروعية الوق 
 .٤٩-١٩ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _. ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@æbà÷nüa–aÜ¬g@@
]١٦٦٤[ .جاوديوس، مونيكا م

: لتراسـت يف اجنلتـرا    اإلسالمي على تطور ا   الوقف  تأثري قانون   
 The influence of the Islamic law of= حالة كلية مريتون 

Waqf on the development of the trust in England: 
The case of Merton College/  جـاديوس . مونيكـا م. _ 

University of Pennsylvania Law review . _ ١٣٦مج، 
_ .إلجنليزية  باللغة ا _  .١٢٦١ -١٢٣١ص_ ) .١٩٨٨ (٤ع
 .١؛ كو٧صر* _. د

]١٦٦٥[ .جوشي، كالبانا
ــة   ــناديق اجملتمعي ــات للص  Foundations for= املؤسس

community trusts/  اكتـاف،  : لنـدن _ . كالبانا جوشـي
_ .ك  _ .باللغة اإلجنليزية   _ ) .أوراق سائبة (مج  ١_  .١٩٩٢

 .١كو*
@æbà÷nüa–a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@æbà÷nüN@
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@æbà÷nüa–†äa@@
]١٦٦٦[ "١٩٧٧-١٩٠٥"أمحد، فخر الدين علي 
 :The Muslim Waqfs  =كيف ميكن حتسينها: األوقاف اإلسالمية

How to improve them?/  فخر الدين علي أمحـد ._ 
The Radiance Views, Weekly . _ــج  ٢٤/٢٥ع، ٥م

 .١٩هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٩، ٩ص_ ) .١٩٦٧(
@æbà÷nüa–@†äa@–a‰†ß@@

]١٦٦٧[ .احملكمة العليا. مدراس 
إمكانية تطبيق قرار احملكمة بتحويل ملكية الوقف بأثر رجعـي          

 = كما حيق للمتويل أن يغري أمالك الوقـف بعـد اسـتثمارها           
Mohammedan Law-Waqf-Alienation-Sanction of Qazi 
or Court can be given retrospectively Mutwalli may 

lawfully change Waqf property i.e. after investment ._ 
The All India Reporter . _١٤٣ص_ ) .١٩٥٣ (٤٠مج-

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ . ١٤٦
]١٦٦٨[ .احملكمة العليا. مدراس 

=  األفضلية ألفراد األسرة طبقاً للشريعة اإلسالمية        :تعيني املتويل 
Mohammedan Law-Waqf-Mutawalli-Appointment of 

preference to a family member ._ The All India 
Reporter ._ باللغة _  .٥٨٧-٥٨٣ص_ ) .١٩٥٧ (٤٤ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٦٦٩[ .احملكمة العليا. مدراس 
يكون الوقف قائماً يف حالة اإلعالن عنه سواء شفوياً أو بشكل           

 Mohammedan Law-Waqf-Necessities for= مكتوب 
creation of waqf may be oral or in writing ._ The All 

India Reporter . _١٩٨-١٩١ص_ ) .١٩٧٣ (٦٠مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@æbà÷nüa–ñ†zn½a@pbíüìÛa@@
]١٦٧٠[ موضوع_ . حترير ريتشارد ماجات /]Waqf= الوقف [

 .باللغة اإلجنليزية_ .الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل 
 =تفوق اجملتمع عن طريق املؤسسات اجملتمعية       :  اخلدمات السريعة  يف

An agile servant: Community leadership by community 
foundations . _١٩٨٩ مركز املؤسسات الوقفيـة،   : نيويورك.  _

 .١كو*_ .ض 
Óëþaë@‰bàÈnüa@@@@ŠÄãa@@@@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ÝîöaŠgòîßý⁄a@ÒbN@

ñŠþaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@ñŠþaN@
@ÒbÓëþa@âbØyc@¿@ÒbÈ⁄aIlbn×@H–†Ôã@@

]١٦٧١[ .يحمقق، مهد
 _ .اإلسعاف يف أحكام األوقاف    = وقافحكام األ أ سعاف يف اإل

_ . ٢٩-٢٨ص_ ) .١٩٩٤ (٦ع_ .وقف مرياث جاويـدان     
ـ براهيم بن موسـى الطرا    إاملقال عرض لكتاب برهان الدين        يبلس

 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _ . احلنفي
æbØ⁄aë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@æbØ⁄aN@

pba‘aìÛa@a@@@ŠÄãa@@@ÑÓ@ÂëŠ‘ìÛaaÑÓN@
ÑÓìÛa@Êaìãc@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛa@ÞbØ‘cN@

ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ…bè’Ûa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@óÜÇ@…bè‘⁄aN@

@æbèÐ•c@N@ÑÓìÛa@ñŠöa…–pbîöb–yg@@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]١٦٧٢[ .، مصطفىيمريداماد
نكَاهى آمارى   = أصفهان عن نشاط دائرة الوقف يف       إحصائيات
 _ .أصفهان خرييه استان    وأمور اداره كل أوقاف     هايبه فعاليت   

-١١٤ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع_ .وقف مرياث جاويـدان     
 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .١٢١
ìÛa@Ý•cÑÓ@

 . الوقفقوانين وتشريعات انظر أيضًا 
]١٦٧٣[ .صليب سامي

 /"أصل الوقف:  من الئحة ترتيب احملاكم األهلية   ١٦حبث املادة   "
_ ) .١٩٢٧ديسمرب   (٣، ع ٨س_  .احملاماة_ .صليب سامي   

 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د  _ .٢٨٢-٢٧٦ص
]١٦٧٤[ .عبد اهلادي سليمان ميتو

 _.عبد اهلادي سليمان ميتو     / رسالة يف أصل الوقف وشروط الواقفني     
 –حبـث للتخصـص   _  . ورقة ١١٨_ ] .١٩٣٠[هـ١٣٤٩
 .٢؛ كو٦صر*_ .ح _ . كلية الشريعة والقانون ، األزهرجامعة

]١٦٧٥[ .عز الدين عبد اهللا
 _. عز الدين عبد اهللا /أصل الوقف واملنازعة يف ملكية العني املوقوفة

 _) .١٩٤٥  مارس /يناير (٣–١، ع ١٥س_ . جملة القانون واالقتصاد  
_ ) .١٩٤٥ ديسمرب   /نوفمرب (٧ -٦، ع ١٥؛ س   ٥٤٤–٥٢٣ص
 .١؛ كو٢٧ ،٢٣ ،١٤ ،٨صر*_ .د  _ .٥٤٤–٥٢٣ص
]١٦٧٦[  وألي داع أخرج عن اختصاص احملاكم هو أصل الوقف ما

_ ) .١٩٢٠ أكتـوبر أول   (٤، ع ١س_  .احملامـاة _ .األهلية  
 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د  _ .١٨٠–١٧٨ص

]١٦٧٧[ .مصطفى مرعي
 مصطفى  /تعليق على حكم حملكمة النقض واإلبرام     : قفأصل الو 

-٤٨٨ص_ ) .١٩٣٦ديسمرب   (٤، ع ١٧س_  .احملاماة_ .مرعي  
 _.د  _  .٨٠٢-٨٠٠ص_ ) .١٩٣٧مارس   (٧، ع ١٧؛ س   ٤٩٤

 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر*
ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@ý•gN@

ÑÓìÛa@¿@òÏb™⁄a@
 .تنمية الوقف، رعاية الوقف انظر أيضًا

]١٦٧٨[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] قفالو[
، ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-٣٢١١٦

، ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص: ٧ج
: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١-٣٦١
، ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧-٢٩١
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص: ٢٠ج
 _. مجال عبد الناصر الفقهية      ، أو، موسوعة   موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

_ . ١٩٩٣-١٩٩٠اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر*_ . ض

ÞbÐþaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛaë@ÞbÐþaN@

اإلضافة في الوقف



متن الكشاف>٢٨٢
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ïÐÓìÛa@âýÇ⁄a@
ف،    انظر أيضًا ة الوق ف، ثقاف تراتيجي للوق يط االس التخط

ة الوق الت اإلعالمي ةالحم الوقف، في ، النهوض ب
ف  ف –الوق ة، الوق ب الديني عر، – الخط  الش

ة،   ات العام ف والعالق الم، الوق ف واإلع الوق
 .الوقف ووسائل اإلعالم

]١٦٧٩[ . مكيإبراهيمحسن 
 حسـن   / واإلعالم إلحياء سنة الوقف    ]الدعوة: صح [الدعوى
 _] .١٩٩-،  األمانة العامة لألوقاف  : الكويت[_ . مكي   إبراهيم
 .١كو* _.ك  _. ورقة ٢٢
]١٦٨٠[:الكويت_ . للنهوض بالدور التنموي للوقف إستراتيجيةرؤية 

 _. ورقة يف تعدادات خمتلفة      ١٧٦_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    
 مؤمتر  إىلدراسة مقدمة من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت         

وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، أغسطس        
 .١؛ كو١٥سع*_ .ح _ . النسخة األولية _. ١٩٩٦

]١٦٨١[ حممد بن عبد العزيز احليزان
حممـد بـن    إعـداد   / دور اإلعالم يف توعية اجلمهور بالوقف     

 . ورقة٣٢_ .العزيز احليزان  عبد
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 ية واألوقاف وزارة الشؤون اإلسالم  : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٦٨٢[:  للنهوض بالدور التنموي للوقفستراتيجيةموجز الرؤية اإل

مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لوزراء األوقاف والشئون 
_ . إعداد األمانة العامة لألوقاف      /اإلسالمية يف الدول اإلسالمية   

 . ورقة٤٢: ١ج
 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

م، ١٩٩٧ /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

ïÐÓìÛa@âýÇ⁄a@MŠİÓ@@
]١٦٨٣[ /منوذج التجربة القطرية: األساليب احلديثة يف إدارة الوقف

د؛ إعـداد مكتـب     تقدمي فيصل بن عبد اهللا بن زيد آل حممـو         
 . ورقة٢٣_ .التخطيط والتطوير بإدارة األوقاف 

 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

@ïÐÓìÛa@âýÇ⁄a–oíìØÛa@@
]١٦٨٤[ .داهي الفضلي

 داهـي   /جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨مانة العامة لألوقاف،    األ: الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _.ك _ . ورقة

]١٦٨٥[ .داهي الفضلي
 Kuwait’s = جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت

experience in promoting waqf/  األمانة: تالكوي_ .داهي الفضلي 
 مقدمة إىل الندوة اليت   _ . ورقة   ١٣٨_  .١٩٩٧العامة لألوقاف،   

 ،نك اإلسالمي للتنمية حول النهوض بالدور التنموي للوقف       نظمها الب 
 .١كو*_ .ح _ .جنليزية باللغة اإل_ .كوناكري، غينيا 

]١٦٨٦[ .داهي الفضلي
إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      

 . ورقة٢١_ .الفضلي 
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة  يف

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]١٦٨٧[ .األمانة العامة لألوقاف. الكويت 

عداد داهي ليلي   إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 
ورقة مقدمة _ . ورقة ٣٦_ . ١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .الفضلي  

 اإلسـالمي إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك         
 .١كو* _. ح _. بدولة البحرين ١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥  منللتنمية

@ïÐÓìÛa@âýÇ⁄a–@†äa@–ï…@@
]١٦٨٨[ _.  ,Daily Qaumi Awaz _ .اطالع عام= إعالن عام 

 .٧هن*_ .د _ .ة باللغة األوردي_  .٨ص_ ) .٢٥/٦/١٩٩٤( 
]١٦٨٩[_.  ,Daily Qaumi Awaz_ . اطالع عام= إعالن عام 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٧/١/١٩٨٦(
]١٦٩٠[_.  ,Daily Qaumi Awaz_ . اطالع عام= إعالن عام 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٩/٩/١٩٨٥(
]١٦٩١[_.  ,Daily Qaumi Awaz _.ضرورى اعالن = إعالن هام 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢١/٧/١٩٨٨(
@ïÐÓìÛa@âýÇ⁄a–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@
]١٦٩٢[ .آزاد، غالم نيب

غالم نـىب    = غالم نيب آزاد يثين على النشرة اإلخبارية لألوقاف       
 _. غالم نيب آزاد     /آزاد كى جانب سيه وقف بلينت كى تعريف       

The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .٦ص_ ) .٢٩/١٠/١٩٨٤ 
 .٧هن *_.د _ .األوردية 

‰bàÇg@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇN@
ÒbÓëþa@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@æbîÇcN@

ÑÓìÛa@k–Ë@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@lb–nËaN@
ÑÓìÛa@Òa†çc@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@aŠËcN@

ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa@
ل الو       انظر أيضًا ف،  استثمار الوقف، إيرادات الوقف، تموي ق

ف،  اة الوق ف، زآ ون الوق ف، دي ة الوق تنمي
ف،  رائب الوق ف، ض بة الوق روعات محاس المش

الي للوقف،         الوقفية، مصارف الوقف، النظام الم
ف  وال –الوق ف واألح دوى، الوق ات الج  دراس

أمين،   ف والت أميم، الوق ف والت االقتصادية، الوق
ر،     ف والفق ادية، الوق ة االقتص ف والتنمي الوق

 .ية العامةالوقف والمال
]١٦٩٣[ .حفظ الرمحن، حممد

: ٢؛ ج ١٢٦ص: ١ج_ . حفـظ الـرمحن حممـد        /]الوقف[
 . باللغة األوردية_ .٢٢٣-٢١٩ص
_  .اسالم كا اقتصادى نظـام    =  النظام االقتصادي لإلسالم     يف
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٥١ندوة املصنفني، : دهلي_  .٣ط

 اإلعالم الوقفي 



٢٨٣  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٦٩٤[ نكَرشى بر اد= رؤية حول الوقف كمؤسسة دينية اقتصادية 
ش، ٢٧/٨/١٣٦٣(_ . كيهـان  _. اقتصادى وقف    اعتقادي

 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _  .٢٢ص_ ) .]١٩٨٤[
]١٦٩٥[ .اترسيزاكا، م

=  األوقاف يف التاريخ ودالالته بالنسبة لالقتصاديات اإلسالمية      
Awqaf in history and implications for modern Islamic 

economics/ جنليزيةباللغة اإل_  .ص٢٩_ . مرات سيزاكا. 
=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 
]١٦٩٦[ .ات، مرسيزاكا

  =املؤسسات املالية اخلاصة واألوقاف النقدية  : يةاملخاطرة الرأمسال 
Risk Sermayesi Özel Finans Kurumlari ve Para 

Vakiflari/ مكتبة نشـر العلـم    : إستانبول_ .سيزاكا   ت مرا ،
 .٢؛ سع٦٧تر*_ .ك _ .باللغة التركية _ . ص١٤٤_ . ١٩٩٣

]١٦٩٧[ .شوقي أمحد دنيا
جملـة  _ .محد دنيا    شوقي أ  /أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة     

 مـارس   /ينـاير  (٢٤، ع ٦س_ .البحوث الفقهية املعاصـرة     
 .١؛ كو١٤سع* _.د _  .١٤٨-١١٧ص_ ) .١٩٩٥

]١٦٩٨[ .طارق عبد اهللا
طارق / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       

_ .لـه نصـيف     عبد اهللا وداهي الفضلي؛ تعقيب نبيل عبد اإل       
 .٤٩٠-٤٨٢ص: اقشاتالتعقيب واملن_  .٤٩٠-٤٤٩ص
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]١٦٩٩[ .عطية عبد احلليم صقر

 . ورقة٣٤_ .عطية عبد احلليم صقر / تصاديات الوقفاق
 مايو  ٩–٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _. ١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٧٠٠[ .عمر الكتاين
 Le roles du= دور الوقف يف النظام االقتصادي اإلسـالمي  

waqf dans le systeme economique islamique /  عمـر
جملة نصف سنوية حمكمة تعـىن بشـؤون        : أوقاف_ .الكتاين  

_ ) .٢٠٠٢نـوفمرب    (٣، ع ٢س_ . الوقف والعمل اخلـريي   
 .١كو*_ .د _ .باللغة الفرنسية _  .١٩-٥ص

]١٧٠١[ .كوك جان، أمحد
 /األسس االقتصادية ملؤسسة الوقف واالجتاه االقتصادي لألوقاف      

 .باللغة التركية_  .١٢٥-١٢٤ص_ .أمحد كوك جان 
 II. Vakiflar  =١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ الثاين لألوقاف، األسبوع يف

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]١٧٠٢[ .حممد البشري مغلي
حممد البشري  / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب      

التعقيـب   _ .٣٤٤-٣١١ص_ .تعقيب مجعة الزريقي    مغلي؛  
 .٣٥٣-٣٤٥ص: واملناقشات

 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         

مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣ية، الوحدة العرب
]١٧٠٣[ .حممد، غفاري نور

_  .٩٢-٨٦ص_ . غفاري نـور حممـد       /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

=  النظام الرأمسايل للتأمني والنظام اإلسالمي لألمـن العـام           يف
Capitalistic system of insurance and Islamic systerm 

of public security.  _ مكتبة دايل سينج ]: باكستان[الهور
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٩١تروست، 

]١٧٠٤[ .حممد حممد شتا أبو سعد
حممد حممـد   / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل      

_ . ٤٠٢-٣٥٥ص_ .شتا أبو سعد؛ تعقيب نصر حممد عارف        
 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات

قشات حبوث ومنا :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         

 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

]١٧٠٥[ .منذر قحف
منـذر  / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصـيب       

التعقيـب  _  .٤٤٧-٤٠٣ص_ .قحف؛ تعقيب مروان قباين     
 .٤٤٧-٤٣٩ص: واملناقشات

حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         

 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

]١٧٠٦[ .فمنذر قح
 Financing development of= متويل تنمية عقارات األوقاف 

awqaf properties /باللغــة _ .ص ٤٥_ . منــذر قحــف
 .جنليزيةاإل
 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف

seminar on awqaf and economic development.  _]جدة :
 ،يف كواالالمبـور  انعقدت  _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢
]١٧٠٧[ .منذر قحف

 .٢١٤–٨٣ص_ .منذر قحف / معاجلة العجز يف امليزانية
اللجنـة  : الكويت_ .  احملور الثاين للمؤمتر االقتصادي األول     يف

االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشـريعة         
 .٢كو* _.ض  _ .١٩٩٤اإلسالمية، 

اقتصاديات الوقف
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ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa@Mæ…‰þa@@
]١٧٠٨[ .منذر قحف

منـذر  / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصـيب       
التعقيـب  _  .٤٤٧-٤٠٣ص_ .قحف؛ تعقيب مروان قباين     

 .٤٤٧-٤٣٩ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

كز دراسات الوحـدة    ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مر     
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓaMbî×Šm@@
]١٧٠٩[  =أوقاف اجلمهورية التركية يف القرن العشرين 

20 Cumhuriyet Yilinda Vakiflar.  _املديرية العامة : أنقرة
ـ مطبعة وكالـة الدو   ] (١٩٤٣[هـ  ١٣٦٢قاف،  لألو _ ) .ةل
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٢٣

]١٧١٠[ .ساران، علوي
اخلدمات االجتماعية والدعوة خلدمات الوقـف االستشـارية        

 Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişmayi =واالجتماعيـة  
Teşvik Fonu ve Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma 

Vakiflari/اران س  علوي. _Vakiflar Dergisi.  _٢٦مج 
ــة _ . ٤٤٠-٤٢٧ص_ ) .١٩٩٧( ــة التركي  _.د _ .باللغ
 .٥٢، ٣تر*

]١٧١١[ .غودان، غالب يغيت
 Vakiflar Genel= خـدمات املديريـة العامـة لألوقـاف     

Müdürlüğü Hizretleri/املديرية: أنقرة_ .  غالب يغيت غودان 
_ ] .١٩٨٣[هــ   ١٤٠٣دار نشر دومناز،    : العامة لألوقاف 

 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _  .ايض: ص١٦

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]١٧١٢[ .طبق أوغلو، أمحد

 Vakif =السعادة االجتماعية واالقتصـادية لنظـام الوقـف    
Sistemi, Sosyal ve İktisadi refah/  أمحد طبق أوغلـو . _

 . باللغة التركية_. ٢٠٧-٢٠٢، ٩٨-٩٦ص
_  .٢ط_  .Türk İktisat tarihi=  التركي  تاريخ االقتصاديف

 _.ض  _ ] .١٩٩٤[ هـ١٤١٤منشورات درغاه،   : إستانبول
 .١٠٣، ٦٧، ٥٢، ٤٩تر*

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@bî×Šm@–paë†ã@@
]١٧١٣[ )أنقرة: ١٩٩٥: الثالث عشر(أسبوع الوقف 

 XIII. Vakiflar  =١٩٩٥ ديسمرب ٦-٥ الثالث عشر للوقف،األسبوع 
Haftasi, 5-6 Aralik 1995M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ . ص٢٥٥_  .١٩٩٦لألوقاف،  
نضمام األوقاف من الناحية االقتصادية وترميم جامع عالء الدين   ا

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية _ .يف قونيا 

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@ŠöaŒ¦a@
]١٧١٤[ .حممد البشري مغلي

حممد البشري  / دان املغرب العريب  التكوين االقتصادي للوقف يف بل    
التعقيـب   _ .٣٤٤-٣١١ص_ .مغلي؛ تعقيب مجعة الزريقي     

 .٣٥٣-٣٤٥ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@ïmìjîu@
]١٧١٥[ .حممد حممد شتا أبو سعد

حممد حممـد   / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل      
_ . ٤٠٢-٣٥٥ص_ .شتا أبو سعد؛ تعقيب نصر حممد عارف        

 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  : واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب        نظام الوقف    يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]١٧١٦[ .طارق عبد اهللا

طارق / تكوين االقتصادي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       ال
_ .لـه نصـيف     عبد اهللا وداهي الفضلي؛ تعقيب نبيل عبد اإل       

 .٤٩٠-٤٨٢ص: التعقيب واملناقشات_  .٤٩٠-٤٤٩ص
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

 ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة        
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٧١٧[ .نشأتجاغطاي، 

الفوائد والربا يف نقود األوقاف والبنوك يف عهد اإلمرباطوريـة          
ــة   Osmanli İmparatorlugunda Riba-Faiz =العثماني

Konusu Para Vakiflar ve Bankalar/ جاغطاي نشأت ._ 
Vakiflar Dergisi . _ــج _ . ٥٥-٣٩ص_ ) .١٩٧١ (٩م

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 
]١٧١٨[ .سلجوق، فوروزان

 Vakiflar =األوقاف من بدايتها حىت القرن الثـامن عشـر   
(Başlamğiçtan 18. Yüzyilina)/   فـوروزان سـلجوق . _

Vakiflar Dergisi.  _٢٩-٢١ص_ ) .١٩٦٥ (٦مــج . _
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

  األردن-اقتصاديات الوقف  
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]١٧١٩[ .لديز، اء الدينيدي ي
 ـاء   /البعد االقتصادي لألوقاف التركية يف القرن الثامن عشر       

خبط صـاحبها   _ . ورقة   ٥٥_  .١٩٧٩_ .لديز  يدي  يالدين  
نار عقد يف القدس بتـاريخ      يقدمت يف مس  _ ) .نسخة مصورة (

 International seminar onسم ا ب١٩٧٩حزيران  ٢٨-٢٤
social and economic aspects of the Muslim waqf.  _

 .١كو* _.ح 
]١٧٢٠[ .لديز، اء الدينيدي ي

 =االقتصادي لألوقاف التركية يف القرن الثامن عشر امليالدي         الُبعد  
XVIII. Asir Yürk Vakiflarinin İktisadi Boyutu/  ـاء 

 _) .١٩٨٤ (١٨مج_ . Vakiflar Dergisi _.دز الدين يدي يل
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٤١-٥ص
]١٧٢١[ .، حسناليوكس

 XVII. Yüzilda =توحيد األوقاف العثمانية يف القرن السابع عشر 
Osmanli Vakifarinin Sentezi/ل ا حسن يوكس. _Vakif 

ve Kültür Dergisi.  _١٩-١٦ص_ ) .١٩٩٨ (١ع . _
 .١٠٤تر* _.د _ .تركية باللغة ال

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]١٧٢٢[ .كمال منصوري

استثمار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة        
كمال منصـوري؛ حتـت     إعداد  / لوضعية األوقاف يف اجلزائر   
 ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     

اجلزائر، معهد العلـوم     جامعة   –) ماجستري(أطروحة  _  .ورقة
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١االقتصادية، 

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@æa…ìÛa@
]١٧٢٣[ .حممد حممد شتا أبو سعد

حممد حممـد   / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل      
_ . ٤٠٢-٣٥٥ص_ .شتا أبو سعد؛ تعقيب نصر حممد عارف        

 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات
حبوث ومناقشات  : اجملتمع املدين يف الوطن العريب     نظام الوقف و   يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@bí‰ì@
]١٧٢٤[ .منذر قحف

منـذر  / قف يف بلدان اهلالل اخلصـيب     التكوين االقتصادي للو  
التعقيـب  _  .٤٤٧-٤٠٣ص_ .قحف؛ تعقيب مروان قباين     

 .٤٤٧-٤٣٩ص: واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–Ö@QX@
]١٧٢٥[ .عبد الكرمي رفيق

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٨٥-٦٥٣ص_ ] .Waqf= الوقف [
 العالقات االقتصادية بني دمشق وما حوهلا من املناطق الريفية          يف

١٩٧١-١٧٤٣  =Economic relations between Damascus 
and the dependent countryside, 1743-71 . _]ن .د: م. د[، 

 .٢سع*_ .ض _ ) .مطبعة داروين: برنستون، نيوجرسي (١٩٨١

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@Þbßì–Ûa@
]١٧٢٦[ .حممد حممد شتا أبو سعد

حممد حممـد   / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل      
_ . ٤٠٢-٣٥٥ص_ .ب نصر حممد عارف     شتا أبو سعد؛ تعقي   
 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات

حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         

 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@@ïßý⁄a@bÈÛa–ƒí‰bm@@
]١٧٢٧[ .غامن إبراهيم البيومي

 /معامل التكوين التارخيي لنظام الوقف اجتماعياً واقتصادياً ومؤسسياً       
جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون     : أوقاف_ .إبراهيم البيومي غامن    

_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   (ع التجـرييب    _ .الوقف والعمل اخلريي    
 .١كو*_ .د _  .٧٢-٥٧ص

]١٧٢٨[ .داهي الفضلي
 /معامل التكوين التارخيي لنظام الوقف اجتماعياً واقتصادياً ومؤسسياً       

 .ورقة] ١٨[_ .إعداد داهي الفضلي 
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة  يف

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠الرباط  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@@ïiŠÈÛa@bÈÛa–paë†ã@@
]١٧٢٩[ )بريوت: ٢٠٠١(ندوة نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب 

حبوث ومناقشات  : نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب      
نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة        الندوة الفكرية اليت    

حترير إبراهيم البيـومي    / واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت    
مركز دراسات الوحـدة العربيـة،      : بريوت_  .١ط_ .غامن  
 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٢٦_  .٢٠٠٣

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@ÖaŠÈÛa@
]١٧٣٠[ .منذر قحف

 ذر قحف؛ من/ التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
: التعقيب واملناقشات _  .٤٤٧-٤٠٣ص_ .تعقيب مروان قباين    

 .٤٤٧-٤٣٩ص
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

قالعرا –اقتصاديات الوقف 
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ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣ة العربيـة،    مركز دراسات الوحد  : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@´İÜÏ@
]١٧٣١[ .منذر قحف

منـذر  / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصـيب       
التعقيـب  _  .٤٤٧-٤٠٣ص_ .قحف؛ تعقيب مروان قباين     

 .٤٤٧-٤٣٩ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة       ومناقشات الندوة   
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@æbäjÛ@
]١٧٣٢[ .منذر قحف

منـذر  / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصـيب       
التعقيـب  _  .٤٤٧-٤٠٣ص_ .  قحف؛ تعقيب مروان قباين   

 .٤٤٧-٤٣٩ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–Š–ß@@
]١٧٣٣[ .حممد حممد شتا أبو سعد

حممد حممـد   / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل      
_ . ٤٠٢-٣٥٥ص_ .شتا أبو سعد؛ تعقيب نصر حممد عارف        

 .٤٠٢-٣٩٢ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

كرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة       ومناقشات الندوة الف  
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]١٧٣٤[ .وزارة األوقاف. مصر 
دراسة عن جتربة وزارة األوقاف يف جمال إحياء وتطوير الوقـف           

االقتصـادية وتطـوير     مركز الدراسات    إىلمقدمة  : اإلسالمي
 .٢١٧-٢١١ص_ .الوقف بالكويت 

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ . ض_  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@@lŠÌ½a–@bäØß@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]١٧٣٥[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢عهد موالي إمساعيل،    أوقاف مكناس يف    
وزارة ]: الربـاط [_ .تأليف رقية بلمقـدم     / م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .اآلداب، مكناس 
@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–†äa@@

]١٧٣٦[ سىن كانفرنس كا = البيانات الصادرة عن املؤمتر السين 
ــالن ــج_ . Nida-e-Millat, Weekly _. اع  ٣٩، ع٥١م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٩ص_ ) .١/١٠/١٩٩٥(
@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa–@†äa@–@ƒí‰bm@–ÞìÌ½a@Š–Ç@@

]١٧٣٧[ -١٩٠٧" ساركار، جاجديش ناراين
 _. جاجديش ناراين ساركار /Charity House= املؤسسة اخلريية 

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٩٢-٢٦٨ص
 :Mughal economy=  التنظـيم والعمـل   :اقتصاد املغول يف

organization and working . _اهلنـد ،كلكتـا _  .١ط : 
 .٤هن* _.ض _  .١٩٨٧ ،املؤلف

ð¨a@ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa@
]١٧٣٨[ .علي السالوس

ورقة / قتصاد اإلسالمي الوقف اخلريي واالستثمار من منظور اال     
 .ورقات٩_ .علي السالوس عمل مقدمة من 

: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف
 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 

]١٧٣٩[ . رابويإبراهيمحممد 
الوقف اخلريي واالسـتثمار مـن منظـور        (تعقيب على ورقة    
عقـب  / علي السـالوس  . د. املقدمة من أ  ) االقتصاد اإلسالمي 

 .ورقات] ٦[_ .براهيم رابوي إعليها حممد 
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 
ÑÓìÛbi@‰aŠÓ⁄a@
ف،       انظر أيضًا جيل الوق ف، تس اء الوق ف، إنش ات الوق إثب

 سجالت الوقف،  الحجج الوقفية، توثيق الوقف،
ف الش ى الوق ود   ، هادة عل ف، عق يغة الوق ص

 .الوثائق الوقفية الوقف،

@ÑÓìÛbi@‰aŠÓ⁄a–@@òÛë†ÛaîãbàrÈÛaò@
]١٧٤٠[ .حسين، حسني

أمالك واوقـاف   = حق اإلقرار يف األمالك واألوقاف الصحيحة       
-١٧٤ص_ .حسني حسين   / صحيحه ده اقرار حقي التماسي    

 .باللغة العثمانية_ . ١٨٣
_ .اضي قانوننامه سي شـرحي      ار=  شرح قوانني األراضي     يف
 _. )مطبعة إقـدام  : إستانبول] (١٩٠٦[هـ  ١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[

 .٦٧، ٥٤تر* _.ض 

 فلسطين –اقتصاديات الوقف  
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@ÑÓìÛbi@‰aŠÓ⁄aIïÐäy@éÔÏH@
]١٧٤١[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

 تقدمي أبو عبيدة    / بعد املائتني   عشر الفائدة الثانية : اإلقرار بالوقف 
 .١٧٤ص_ .ليمان مشهور بن حسن آل س

دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف
 .٣تر*_ .ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي

ÑÓìÛa@Êaìãc@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛa@âbÓcN@
ÊbİÓ⁄a@

ة،  انظر أيضًا ف، وقف الدول ي الوق اإلرصاد، االستحقاق ف
 .الوقف والدولة، الوقف والمالية العامة

]١٧٤٢[ .مصطفى السباعي
 .٣٣٦-٣٣٢ص_ .مصطفى السباعي / وقافاأل
دار : بـريوت _  .١ط_ . التكافل االجتماعي يف اإلسـالم       يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨الوراق، 

@ÊbİÓ⁄a–@òÛë†Ûa@îãbàrÈÛaò@
]١٧٤٣[ _.تيمار ونفوس وقفي دفتري = دفتر وقف التيمار والنفوس 

_  .٨٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٢٩_ ] .١٤٧٣[هـ  ٨٧٨
 .١٤تر* _.خ _ .ية باللغة العثمان

]١٧٤٤[ هـ٩٠٧ _.تيمار ووقف دفتري = الوقف ودفتر التيمار 
باللغـة  _  .١١٧خمطوط، بـرقم    _ . ورقة   ٦٢_ ] .١٥٠١[

 .١٤تر* _.خ _ .العثمانية 
]١٧٤٥[ =هـ ٨٨١-٨٧٢الوقف ودفتر التيمار للفترة من 

_ . ورقـة    ٢٨_ . سنة سي تيمار وقف دفتـري        ٨٨١-٨٧٢
 .١٤تر* _.خ _ .عثمانية باللغة ال_  .٧٦خمطوط، برقم 

@ÊbİÓ⁄aIïÐäy@éÔÏH@
]١٧٤٦[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٧٤٧[ "ـه٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إ جنيم، زين الدين بن ابن

تأليف زين  ]/ قطاعات وحملها يف بيان اإل   [ةالرسالة السادسة عشر  
ـ  إالعابدين    جنيم املصري احلنفـي؛ حقـق       ابنبراهيم الشهري ب

 .١٤٨-١٤٤ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٧٤٨[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"ين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين عالء الد

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ . عالء الدين احلصكفي /] الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

þaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛaë@òîßý⁄a@pbîÜÓþaÓ⁄a@pbîÜòîßýN@
pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@pbîÜÓþaN@

ÑÓìÛa@õbÌÛg@
وانين   الرجوع في الوقف، إلغاء الوقف األهلي، انظر أيضًا  ق

  دفع مطاعن،    –، الوقف   وتشريعات إلغاء الوقف  
ف  وال  –الوق ف واألح ول، الوق اآل وحل  مش

 .السياسية، الوقف والدولة
]١٧٤٩[ .إبراهيم عبد الباقي

_  .١٩٥٧،  ]ن. د: م. د[_ .م تصفية األحبـاس     شرح أحكا 
 .١١سع*_ .ك _ .ص ١٤٨

]١٧٥٠[ .زهدي يكن
 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      

 _.ك _ . ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]١٧٥١[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / ضي واحلاضر حملة عن الوقف والتنمية يف املا     

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
 حبوث ومناقشات الندوة  :  أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم      يف

_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _ . ١٩٩٧
a@õbÌÛg@ÑÓìÛMbî×Šm@@

]١٧٥٢[ .فؤاد بن سيد عبد الرمحن الرفاعي
فؤاد بن سـيد    / إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للوقف يف تركيا      

 .٨٥ص_ .عبد الرمحن الرفاعي 
 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٥، ]املؤلف: الكويت[_ . حقيقة اليهود يف

]١٧٥٣[ .فؤاد بن سيد عبد الرمحن الرفاعي
ـ     / إلغاء وزارة األوقاف    _.رمحن الرفـاعي    فؤاد بن سيد عبد ال

 .٨٧ص
_ .ض  _  .١٩٨٥،  ]املؤلـف : الكويت[_ . حقيقة اليهود    يف
 .١كو*

]١٧٥٤[ .كونري، حسن
 املوضوعات اليت تتعلق حبقوق وماهية املؤسسات املنحلة واملتروكة       

 Vakiflada Metukiyet ve Mahlüliyet =يف األوقــاف 
Müesseselerinin Hukuki Mahiyeti ve Bunlarla ilgili 

Mevzuat Hukümleri/  حسن كونري._ Vakiflar Dergisi. _ 
 _.د  _ .باللغة التركية   _ . ٢٤-١٩ص_ ) .١٩٧٥ (١١مج
 .٦٧تر*

@ÑÓìÛa@õbÌÛg–ÑÓìÛa@õbÌÛg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@
@ÑÓìÛa@õbÌÛgIïÜjäy@éÔÏH@

]١٧٥٥[ .اخلريأبو علي 
 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو  علي / الوقفكتاب
دار : بريوت؛ دمشق _  .٢ط_  .أمحدالواضح يف فقه اإلمام      يف

طبع على نفقة وزارة األوقـاف والشـؤون        _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩؛ مغ٥، ١كو* _.ض _ . بدولة قطراإلسالمية 

)فقه حنبلي(إلغاء الوقف 
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]١٧٥٦[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

_ . ١٩٩٣-١٩٩٠اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١كو؛ ٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر*_ . ض

@ÑÓìÛa@õbÌÛgIïÐäy@éÔÏH@
]١٧٥٧[ . احملكمة العليا .أترابراديش

= ختصيص دخل الوقف لغري الواقف تبعاً للمـذهب احلنفـي           
Mohammedan Law-Hanafi Law-Waqf-Reservation 
of income for maintenance for person other than 

waqif ._ The All India Reporter . _١٩٥٨ (٤٥مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٨-٦٧ص

]١٧٥٨[ "هـ١١٤٣-؟"السفطي، عيسى بن عيسى 
 عيسى بن عيسى الصفيت   / عطية الرمحن يف إرصاد اجلوامك واألطيان     

_ . ورقـة    ٣٤_ ] .١٧١٤[هـ  ١١٢٦_ .البحريي احلنفي   
 .٢صر* _.خ _ . ٦٩١٧خمطوط، حمفوظ برقم 
]١٧٥٩[ "هـ١١٤٣-؟"السفطي، عيسى بن عيسى 

عيسـى بـن   / عطية الرمحن يف صحة إرصاد اجلوامك واألطيان     
، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .عيسى الصفيت الـبحريي احلنفـي       

_ ) .مطبعة جريـدة اإلسـالم    : القاهرة] (١٨٩٦[هـ  ١٣١٤
 .٦؛ صر٩سع*_ .ك _ . ص٢٨

@ÑÓìÛa@õbÌÛgIïØÛbß@éÔÏH@
]١٧٦٠["هـ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا(بن راشد، حممد بن عبد اهللا بن راشد ا

أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري          /  احلبس كتاب
 .٢٤٣-٢٣٧ص_ .القفصي املالكي 

هـ ١٣٤٦املكتبة العلمية،   ]: م. د[_ . لباب اللباب    كتاب يف
 .٣٩ ،٢٤ ،٣مغ* _.ض _ . ) التونسيةاملطبعة: تونس] (١٩٢٧[

ïÜçþa@ÑÓìÛa@õbÌÛg@
وانين    أنظر أيضًا ي، ق ف األهل اء  إدارة الوق ريعات إلغ وتش

ف، ي،    الوق ف األهل ريعات الوق وانين وتش ق
ي   مشاآل وحلول،    –الوقف   ، الوقف   الوقف األهل
 . دفع مطاعن–األهلي 

]١٧٦١[ .أمحد رمزي
 أمحد رمزي، / مشروع قانون مبنع الوقف األهلي وحل املوجود منه       

_ . ورقة   ١٩_  .١٩٢٧_ .يوسف اجلندي؛ علق عليه حممود الشعباين       
نداء لنوابنا األكارم بشـأن     : مع_ . مذكرة تفسريية    مرفق باملشروع 

 .١كو* _ .ح_ .مدي السمان حلالتسريع مبشروع إلغاء األوقاف الذرية 
]١٧٦٢[ .أمحد فراج حسني

 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام
 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  

 .١كو*_ .ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠منشأة املعارف، 

]١٧٦٣[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
؛ ٧،  ٤،  ١فـل *_ .ض  _  .١٩٩٧دار املطبوعات اجلامعية،    

 .١كو
]١٧٦٤[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :بريوت_ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية        يف
 .١١ ،٩سع*_ . ض _. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 
]١٧٦٥[ .أمحد حممد عبادة

_ . بقلم أمحد حممد عبادة      /شرح وتعليق على قانون حل الوقف     
 /يناير (٣-١، ع ٢٣س_ . جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية 

 .١؛ كو٢صر*_ . د_  .٢٤-٢٣ص_ ) .١٩٥٢مارس 
]١٧٦٦[ .مجعة حممود الزريقي

_ .مجعة حممـود الزريقـي      / الوقف األهلي بني اإللغاء واإلبقاء    
 بشؤون الوقف والعمـل     جملة نصف سنوية حمكمة تعىن    : أوقاف
 _.د  _  .١٠٠-٨٣ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب (٣ ع ،٢س_ .اخلريي  

 .١كو*
]١٧٦٧[ .رامز امللك

ـ  / رسالة يف حل األوقاف الذرية     : م. د[_ .ز امللـك    بقلم رام
 _. ص١٩_ ) . مطبعة اللواء  ]:طرابلس الشام [] (؟١٩٣-ن،   .د

 .١كو* _.ك 
]١٧٦٨[ .رامز امللك

 بيان مديرية األوقافلنظرة فيما جاء يف نقض مجعية العلماء بدمشق    
 ن،. د: م. د [_.بقلم رامز ملـك     / حول بيع الوقف الذري   

 _.ك   _. ص١٦_ ) .اللواء مطبعة]: الشام[ طرابلس] (؟١٩٣-
 .١؛ كو١٤سع*

]١٧٦٩[ بطال رسالة األستاذ الشيخ إرسالة مجعية العلماء بدمشق يف 
 مكتبة الترقى، : دمشق_ .رامز امللك يف جواز حل أوقاف الذرية        

 .١؛ كو١١ ،٩ ،٥سع* _.ك  _.ص ٨٧_  .١٩٣٧
]١٧٧٠[ .عبد الوهاب خالف

تـأليف  / أحكام الوقف بعد إلغاء نظام الوقف على غري اخلريات        
 مكتبة األجنلو املصرية،  : القاهرة_  .٣ط_ .اب خالف   عبد الوه 
القانون . ١: ق به حمل_ .ص  ١٩٧_ ) .مطبعة النصر  (١٩٥٤

 ١٨٠القـانون رقـم     . ٢ – بأحكام الوقف    ٤٦ لسنة   ٤٨رقم  
القانون . ٣ – بإلغاء نظام الوقف على غري اخلريات        ١٩٥٢لسنة  
 عديل بشأن النظر على األوقاف اخلريية وت      ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧رقم  

 .٣٣؛ مغ١٤، ٢سع* _.ك _ .مصارفها 
]١٧٧١[ .علي اخلفيف

علي / نشأته، مشروعيته، عيوبه، حله، إصالحه    : الوقف األهلي 
 /مارس (٤-٣، ع ١٠س_ . جملة القانون واالقتصاد  _ .اخلفيف  

 ،٢٣،  ١٤،  ٨،  ٢صر* _.د   _. ٦٥-٣٥ص_ ) .١٩٤٠ابريل  
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧

 )فقه حنفي(إلغاء الوقف  
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]١٧٧٢[ .عمر عمر
 لسـنة   ١٨٠ من املرسوم بقانون رقم      استيضاح عن املادة الثالثة   

_ .عمر عمـر    /  الوقف على غري اخلريات    بإاء اخلاص   ١٩٥٢
 _ .٣١٨-٣١٧ص_ ) .١٩٥٣نوفمرب   (٣، ع ٣٤س  _ .احملاماة  

 .١؛ كو٨صر* _.د 
]١٧٧٣[ .حممد أبو زهرة

جملة _ .حممد أبو زهرة    / انتهاء الوقف األهلي واألدوار اليت مر ا      
_ ) .١٩٥٣يونيه  / مارس (٢ ،١ ع ،٢٣س_ . القانون واالقتصاد 

 .١؛ كو٧؛ فل٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢صر* _.د  _ .١٠٦-٥٣ص
]١٧٧٤[ .حممد خبيت املطيعي

 /املرهفات اليمانية يف عنق من قال ببطالن الوقف على الذريـة          
 املطبعة السلفية ومكتبتها،  : القاهرة_  .١ط_ .حممد خبيت املطيعي    

 .٦صر* _.ك _ ] .١٩٢٥[هـ ١٣٤٤
]١٧٧٥[ .حممد علي علوبة

 .٣٠٧-٢٨٧ص_ . حممد علي علوبة /]الوقف[
 _ .١٩٤٢دار الكتب،   : القاهرة_ . مبادئ يف السياسة املصرية      يف
 .٢صر*_ . ض

]١٧٧٦[ .حممد فريد وجدي
جملـة   :األزهر_ . حممد فريد وجدي     /هل يلغى الوقف األهلي؟   

_ ]) .١٩٣٧[هـ  ١٣٥٦صفر   (٢، ج ٨مج_  .شهرية جامعة 
 .٧، ٦، ٢ صر؛٢؛ سع١٠٤تر*_ .د _  .١٢٩-١٢٦ص

]١٧٧٧[ .حممود ياسني
رد القول بأن أوقاف الذرية حيل إلغاؤها ألا مسببة للخصومات          

هــ  ١٣٦٢ذو احلجة    (٦ع_ .اهلداية اإلسالمية   _ .والشقاق  
 .٢سع*_ .د _  .٩٣-٩١ص_]) .١٩٤٣[

]١٧٧٨[ .حممود ياسني
رد القول بأن بقاء أوقاف الذرية وحترمي بيعها تعصب ال يستند           

 ٢،  ١ع_ .اهلداية اإلسـالمية    _ .يث املكذوبة   إال على األحاد  
_  .١٨-١٦ص_ ]) .١٩٤٣[ هـ١٣٦٣شعبان   /رجب(
 .٢سع* _ .د

]١٧٧٩[ نقض مجعية العلماء بدمشق لبيان مديرية األوقاف حول بيع 
مطبعة ] (١٩٣٦ [هـ١٣٥٦،  ]ن. د: م. د[_ .الوقف الذري   

 .١؛ كو٧فل * _.ك  _.ص ١٠_ ) .الترقي
]١٧٨٠[حترير حممد رشيد [/وأشهر أحكامهالوقف وأصح ما ورد فيه 

 _) .١٩٢٨ ابريـل    ٢٠ (٢، ج ٢٩مـج _ .املنار  _  .]رضا
وقف أيب طلحة على ذوي     : بعض احملتويات _ . ١٤٢-١٢٨ص

: حممد بن عبد الوهاب   /  إبطال الوقف األهلي   -١٣٣ص: القرىب
نقلها حممد نصيف من كتاب روضة األفكـار      : ١٤٢-١٣٦ص

وهـو  (تعداد غزوات ذوي اإلسالم  واإلفهام ملرتاد حال اإلمام و    
تاريخ جند يف زمان اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأمراء جند آل            

 ١٣٣٧املطبوع يف بومباي اهلند باملطبعة املصطفوية عام        ) سعود
 _.د  _  .وهو كثري األغـالط والتحريـف     ) ١٦٠ص: ١ج(
 .١كو؛ ١٠، ٧، ٢؛ صر٢سع*

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@õbÌÛg–bí‰ì@@
]١٧٨١[ .محدي السمان

/ نداء لنوابنا األكارم بشأن التسريع مبشروع إلغاء األوقاف الذرية        
 :معه_ .ورقات  ٤_ ] .؟١٩٣-ن،  . د: سوريا[_ .محدي السمان   

 أمحد رمزي،   /مشروع قانون مبنع الوقف األهلي وحل املوجود منه       
 .١كو* _.ك  _.حممود الشعباين ] علق عليه[يوسف اجلندي؛ 

]١٧٨٢[ .الذرية واملشتركة حمكمة تصفية األوقاف  .سوريا
_ .ص  ٢٥٦_ ] .١٩٤-ن،  . د: م. د[_ .وقف منجك باشا    

 .١كو*_ .ك 
]١٧٨٣[ "١٩٦٩-١٩٠٢"  جوزيف،شاخت

، ٩٠،  ٨٣،  ٧٦،  ١٩ص_ . جوزيف شـاخت     /]waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .١٤٣، ١٤١، ١٣٥
 An Introduction to Islamic = ة اإلسالميللشريعة  مقدمةيف

law . _دار نشر كالرنـدن،     : نيويورك ؛أوكسفورد_  .١ط 
 .١٧هن*_ . ض_  .١٩٦٤

]١٧٨٤[ .حممد ذاكي العلواين
حممـد ذاكـي    / األقوال احلقيقية يف لزوم إزالة األوقاف الذرية      

مطبعـة  ]: سـوريا [محاة  ] (١٩٣-ن،  . د: م. د[_ .العلواين  
 .١كو* _.ك  _. ص١٦_ ) .اإلصالح

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@õbÌÛg–Š–ß@@
]١٧٨٥[_.املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [فأحاديث يف الوق

 .١كو*_ .د _  .٨١٩-٨١٦ص_ ) .١٩٠٣ نوفمرب٢٠ (١٧، ج٦مج
]١٧٨٦[  إعداد أمحد إبراهيم/ الوقف يف الشريعة اإلسالمية أحكام

 مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،   ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١

]١٧٨٧[   حممدحترير[ /ألهلية واألهواء فيهاقتراح إبطال األوقاف ا
_ ) .١٩٢٨مـارس    (١، ج ٢٩مج_ .املنار  _  .]رشيد رضا 

 .١؛ كو٢٣ ،١٠ ،٧ ،٢صر* _.د  _ .٧٨-٧٥ص
]١٧٨٨[من الدولة املصرية الدين األوقاف األهلية ومكان إبطالاقتراح 

_ ] .حترير حممد رشيد رضـا    / [يف قسميها التشريعي والتنفيذي   
 _.د  _  .٧٨-٧٥ص_ ) .١٩٢٨مارس   (١، ج ٢٩مج_ .املنار  

 .١؛ كو٧، ٥، ٢صر*
]١٧٨٩[ بيان من: الوقف اخلريي واألهلي يف اإلسالميةحكم الشريعة 

 املطبعة: القاهرة _ .١ط_ .علماء األزهر الشريف    ] عدادإ [/العلماء
صدر مبناسبة طرح فكرة    _  .]١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦ السلفية ومكتبتها، 

_ .الربملان املصري    يف   ١٩٢٧-١٩٢٦حل الوقف األهلي سنة     
 .٢، ١؛ كو٢١ ،٦؛ صر١٢، ١٠، ٩، ٧سع*_ . ك _.ص ٦٦
]١٧٩٠[ "١٩٦٩-١٩٠٢"  جوزيف،شاخت

، ٨٣،  ٧٦،  ١٩ ص _. جوزيف شـاخت     /]waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .١٤٣، ١٤١، ١٣٥، ٩٠
 An Introduction to Islamic = ة اإلسالميللشريعة  مقدمةيف

law . _دار نشر كالرنـدن،     :يورك نيو ؛أوكسفورد_  .١ط 
 .١٧هن*_ . ض_  .١٩٦٤

 مصر–إلغاء الوقف األهلي 
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]١٧٩١[ .حممد خبيت املطيعي
املطبعة : القاهرة_ .حممد خبيت املطيعي    / حماضرة يف نظام الوقف   

رداً على احملاضرة   _ ] .١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦السلفية ومكتبتها،   
_ .ص  ٤١_ .اليت ألقاها حممد علي باشا وزير األوقاف سابقاً         

 .١ كو؛١٠صر؛ ١٢، ١٠؛ سع٦٧تر* _.ك 
]١٧٩٢[ .حممد خليفة

 _. حممد خليفة بك     /حول حل األوقاف أو منعها    : يف جملس النواب  
اكتـوبر   (١، ع ١٠س_ . جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية 

 .١٤،٢٧ ،٢صر* _.د _  .١٨–١٢ص_ ) .١٩٣٨
]١٧٩٣[ .حممد بن زاهد بن احلسن الكوثري

 _.لكوثري   حممد زاهد احلسن ا    /حمادثة قدمية حول الوقف األهلي    
 .٢١٥-٢٠٠ص
 :القاهرة] (؟١٩٧-ن،  . د: م. د[_  .٢ط_ . مقاالت الكوثري    يف

 .٨؛ هن٥؛ صر٥٤، ٣تر* _.ض _ ) .مطبعة األنوار
]١٧٩٤[ .حممد علي علوبة

 :احملاماة الشرعية _ .رأي معايل وزير األوقاف يف األوقاف األهلية        
-٨٥٣ص_ ) .١٩٣٩يوليو   (١٠، ع ١٠س_ . جملة قضائية شهرية  

 .١كو*_ .د _ . ٨٥٤
]١٧٩٥[ .حممد علي علوبة

 هل الوقف من الدين؟ آثار األوقاف األهلية يف املصلحة        : يف الوقف 
_  .٤، ع ٧س_  .احملاماة_ .حممد علي علوبة    /  أسباب الوقف  –العامة  

 حماضرة ألقاها   _ .٣٢٢-٣٠٩؛  ٢٨–١٨ص_ ) .١٩٢٧يناير  (
ني مبحكمة  على احملام ) وزير األوقاف املصري يف العشرينات    (املؤلف  

االستئناف بالقاهرة، انتقد فيها نظام الوقف األهلي، حماوالً إثبات         
 .١؛ كو١٧ ،١٤ ،٢صر* _.د _ .أن ضرره أكثر من نفعه 

]١٧٩٦[ .حممد علي علوبة
ـاهرة _ .حممد علي علوبة    / حماضرة يف الوقف    _] .؟١٩٤-ن،  . د: [الق

 .٦صر* _. ك_ .ص ١٤
]١٧٩٧[ .حممد كمال الدين إمام

 حممد كمال الدين  / عي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيل      اإلطار التشري 
التعقيـب  _  .٢٠٩-١٨١ص_ .إمام؛ تعقيب طارق البشري     

 .٢٠٩-٢٠٠ص: واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

العربية واألمانة  الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة        
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .اف بدولة الكويت العامة لألوق

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]١٧٩٨[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون      ١٩٥٤ لسنة   ٢٧٧قانون رقم   
_ . بإلغاء نظام الوقف على غري اخلـريات         ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠رقم  

 /يوليو (١٠-٧، ع ٢٤س_ . جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية 
 .٢صر*_ .د _  .٤٧٢-٤٧١ص_ ) .١٩٥٣أكتوبر 

]١٧٩٩[ ]قوانني الوقف[مصر 
 بتعديل بعض أحكـام املرسـوم       ١٩٥٣ لسنة   ٣٩٩قانون رقم   

 بإلغاء نظام األوقاف على غـري       ١٩٥٣ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   
سبتمرب  (١، ع ٣٤س_ .احملاماة  _  .إيضاحيةاخلريات ومذكرة   

 .٨صر* _.د  _ .١٨-١٧ص_ ) .١٩٥٣

]١٨٠٠[ ]قوانني الوقف[مصر 
: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      

 _.ك  _ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،      
 .١؛ كو٢صر*

]١٨٠١[ ]قوانني الوقف[مصر 
 وزارة األوقاف، ]: القاهرة[_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقة ا      

 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠
]١٨٠٢[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بإلغاء نظام الوقف على غري      ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠مرسوم بقانون   
 ١، ع ٣٣س_  .احملاماة_ . للقانون   اإليضاحيةاخلريات واملذكرة   

 .٨صر* _.د _  .٧٥-٧٢ص_ ) .١٩٥٢سبتمرب (
]١٨٠٣[ ]قوانني الوقف[مصر 

كام املرسوم   بتعديل بعض أح   ١٩٥٢ لسنة   ٣٤٢مرسوم بقانون رقم    
 اخلاص بإلغاء نظام الوقف على غـري        ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   

 ٣-١، ع ٢٣س_ . جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية _ .اخلريات  
 .٢صر* _. د_  .١٥٠-١٤٨ص_ ) .١٩٥٢ مارس /يناير(

]١٨٠٤[ ]قوانني الوقف[مصر 
مشروع قانون بإصالح نظام الوقف األهلي وقسمته؛ مـذكرة         

_ .شروع قانون إصالح نظام الوقف األهلي وقسمته        تفسريية مل 
مـارس   (٦، ع ١٠س_ . جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية 

 .١؛ كو٢صر*_ .د _  .٥٧٣-٥٧٠ص_ ) .١٩٣٩
]١٨٠٥[ .وزارة العدل. مصر 

قرار باإلجراءات الواجب إتباعها لشهر إلغاء الوقف على غـري          
_  .)١٩٥٢أكتـوبر    (٢، ع ٣٣س_  .احملامـاة _ .اخلريات  

 .٨صر*_ .د _  .١٤٠-١٣٩ص
]١٨٠٦[ .مصطفى صربي

_ . مصطفى صربي    /اقتراحات يف تعديل وإلغاء األوقاف األهلية     
 .٢صر* _.ك _  .١٩٢٣، ]ن. د: [القاهرة_  .٢ط

]١٨٠٧[ مصطفى صربي
 ،٧س_  .احملاماة_ . مصطفى صربي    /ضرورة إلغاء األوقاف األهلية   

 ،١٤،  ٢صر* _.د   _ .٧٥٤-٧٥١ص_ ) .١٩٢٧ابريل   (٧ع
 .١؛ كو٢٧

]١٨٠٨[ /)رد ثان على عزيز أفندي خانكي: (الوقف من الدين
  ديسمرب ٢٠ (١٩، ج ٦مج_ .املنار  _ ] .حترير حممد رشيد رضا   [

 .١كو*_ .د _  .٧٣٦-٧٢٩ص_ ) .١٩٠٣

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@õbÌÛg–@lŠÌ½a@
]١٨٠٩[ .السعيد بوركبة

السعيد / الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية يف املغرب       
 .٢٤٩-٢٢٧ص_ .ة بوركب
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _. ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

 المغرب –إلغاء الوقف األهلي  
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@ïÜçþa@ÑÓìÛa@õbÌÛg–†äa@@
]١٨١٠[ .النعماين، شبلي

وقف علـى   = إىل أي مرحلة وصلت محلة الوقف على األوالد         
 شبلي النعماين؛ حتقيق    / كهان تك وجنى   االوالد كى كاروائى  

 .باللغة األوردية_  .٢٥-٢٢ص: ٨ج_ .سليمان الندوي 
]: اهلنـد [أعظم جـراه    _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨مطبع معارف، 
]١٨١١[ .النعماين، شبلي

وقف على االوالد سيه    = حركة الزمة خبصوص الوقف على األوالد       
 _. شبلي النعماين؛ حتقيق سليمان النـدوي  /رى حتريكمتعلق ايك ضرو  

 .باللغة األوردية_  .٢٠٤ص: ٨ج
 :]اهلنـد [أعظم جـراه    _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨ ،مطبع معارف
@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@NÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@ò÷îa@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]١٨١٢[ ]قوانني الوقف[ات العربية املتحدة اإلمار

 بإنشاء  ١٩٩٨لسنة  ] كذا) [___(مشروع قانون احتادي رقم     
 وزارة العدل والشئون اإلسالمية   : أبو ظيب _ .اهليئة العامة لألوقاف    

 .١كو* _ . ح_.ص ] ٨[_  .١٩٩٨واألوقاف، 
@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@NÒbÓëþaë@òîßý⁄a@æì÷’Ûa@ñ‰a‹ë@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية ضًاانظر أي
]١٨١٣[ .يوسف علي غامن

مسئول األوقاف بوزارة األوقاف    : ورقة األخ يوسف علي غامن    
 .٤٠٣-٣٩٩ص_ .باإلمارات العربية املتحدة 

_  .٢ط_ ...يف وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        
_ . ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]١٨١٤[ .يوسف علي غامن

مسئول األوقاف بوزارة األوقاف    : ورقة األخ يوسف علي غامن    
 .٤٠٣-٣٩٩ص_ .باإلمارات العربية املتحدة 

_  .١ط_ ...يف وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        
_ .ض  _ . ١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@N@ÒbÓëþaë@òîßý⁄a@æì÷’Ûa@ñ‰a‹ë–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٨١٥[ .سلطان حممد حسني املال

: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        
دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون         

 سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف       /...ف  اإلسالمية واألوقا 
 _. ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      

  كلية االقتصاد  ، جامعة أم درمان اإلسالمية    -) ماجستري(أطروحة  
 .١كو*_ .ر _ .والعلوم االجتماعية 
@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òãbßþaIoíìØÛa@@@H@oíìØÛa@@@ŠÄãa@NÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òãbßþaN@

üaòîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa@@@@ŠÄãa@@@@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ïãbİíÛa@la†nãN@
ÑÓìÛa@laŠ@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@õbènãaN@

“í…aŠia‰†ãc@N@ÒbÓëþa@ò÷îç@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]١٨١٦[ وتأكيد إعادة تشكيل هيئة األوقاف، مقنعأداء هيئة األوقاف 
اطمينان خبش،  وقف بورد كى كاركردغى     = خالل شهر واحد    

 _ .ايك ماه كيه اندر نئيه بورد كـى تشـكيل كـا امكـان           
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٢٣/٣/١٩٨٣. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]١٨١٧[ السيد حممد شاكر: جنر كرمي يف التجاري مدينةافتتاح جممع 

كرمي نغر مني   = ابه  يؤكد على صيانة ممتلكات األوقاف يف خط      
مدينه شابنك كمبلكس كا افتتاح، جناب حممد شـاكر كـى           

-Rahnuma-e _ .تقرير، اوقاىف جائدادون كيه حتفظ كا تيقن      
Deccan, Daily . _)ــة_  .٢ص_ ) .١٢/٤/١٩٨٤  باللغ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]١٨١٨[ .هيئة األوقاف . أندرابراديش

إكمال األعمال  : ونا ملي ٦٣الدخل السنوي هليئة األوقاف يبلغ      
وقف = وتسجيل ممتلكات األوقاف اجلديدة     , اإلنشائية املختلفة 

 الكهـ، خمتلف تعمرياتى كامون كى      ٦٣٠كى ساالنه آمدىن    
-Rahnuma-e _ .تكميل، نئى موقوفه جائدادون كا انـدراج      

Deccan, Daily . _)ــة_  .٦ص_ ) .٢٨/٢/١٩٨٣  باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

]١٨١٩[= األقلية املسلمة ومشاكل املسلمني : شامحزب تيلجودي
-Rahnuma _ .تيلغو ديشم مسلم اقليىت طبقه اور مسلم مسائل       

e-Deccan, Daily . _)ــة _ .٣ص_ ) .٢١/٣/١٩٨٣  باللغ
 .٣هن*_ .د _  .األوردية

]١٨٢٠[ واقتراح التعديلاحلكومة تنوي منح سلطة تنفيذية هليئة األوقاف
اختيارات دينيه  د كو عامالنه    حكومت اوقاف بور   = يف القانون 

-Rahnuma-e _ . قانون مني ترميم كى جتـويز      :كى خواهان 
Deccan, Daily . _)ــة _  .٥ص_ ) .٢٢/١/١٩٧٩ باللغ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]١٨٢١[ )سيد(دستغري باشا 

دراسـة  : الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقع لألوقاف     
 Socio-Economic Potential and = أنـدرابراديش حالة والية 

Administration of Waqfs: A case study of Andhra 
Pradesh Waqf/ باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠_ . سيد دستغري. 

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999 . _عهد الدراسات املوضـوعية،  م: نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_.ض _ . ١٩٩٩

]١٨٢٢[ .الصديقي، حممد أجمد اهللا
قانون وقـف كـا   = أزمة قانون الوقف مسؤولية جملس الوالية    

 _. حممد أجمد اهللا الصديقي      /حبران رياسىت امسبلى كى ذمه داريان     
Rahnuma-e- Deccan, Daily [Hyderbad] ._ )٢٣/٨/ 

 .٣هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٤ص_ ) .١٩٨٦

هيئة األوقاف . أندرابراديش
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]١٨٢٣[ ول زيادة األعضاء الشيعة يف هيئةقرار احملكمة العليا ح
كيلئيه وقف بورد مني شيع اركان كى تعداد برهانيه    = األوقاف  

 /٢٣/٩(_ . The Inquilib, Daily _ .هاكى كورت كيه احكام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٥

]١٨٢٤[  آندهرابرديش وقف=  أندرابراديشوالية هيئة األوقاف ل
ــورد _  .١ص_ ) .٢٤/٤/١٩٩٤(_ . Siasat, Daily _. ب

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
“í…aŠia‰†ãc@N@@ÒbÓëþa@ò÷îç–Ýíì·@@
]١٨٢٥[ .حسني، سعد

سـعد  / وقف كونسل كى امـداد    = مساعدة جملس األوقاف    
_ ) .٢٩/٤/١٩٨٢(_ . Qaumi Awaz, Daily _.حسـني  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
“í…aŠia‰†ãc@N@@ÒbÓëþa@ò÷îç–òîãaŒî½a@@
]١٨٢٦[ .هيئة األوقاف . أندرابراديش
 مليون روبية لنشـاطات األوقاف خالل العام       ٧,١٩ختصيص  
وقف امور كى اجنام دهى كيلئيـه        = ٢٠٠٠-١٩٩٩املـايل،  

 _ . كرور روبيه منظور   ١٩٠٧ ،٢٠٠٠-١٩٩٩ جارى سال مني،  
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)١٢ص_ ) .٩/٧/١٩٩٩. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
ÑÓìÛa@õb’ãg@

ف،  انظر أيضًا  ات الوق فإثب ان الوق ي أرآ افة ف ، اإلض
الوقف،       رار ب اء الوقف،   الوقف، اإلق الرجوع   إلغ

، صيغة شروط الوقف ،، رعاية الوقففي الوقف
ول     ف، قب بض الوق ف، ق ارة الوق ف، عم الوق

ة   قوانين وتشريعات إنشاء الوقف،     الوقف،    ملكي
 .الوقف، الوقف الصحيح

]١٨٢٧[ .أتش، إبراهيم
 نظرة عامة إىل شروط الوقفية املتعلقة بترميم وتعمري أساسات أبنية         

 Vakif Eserlerin Onarm ve restorasyonu ile =األوقاف 
ilgili Vakiye şartlari/ إبراهيم أتش . _Vakiflar Dergisi ._ 

_ .باللغة التركية   _ . ١٧٦-١٦١ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ع
 .٣تر* _.د 

]١٨٢٨[ .أك كوندوز، أمحد
 Hükmi Şahislardan =الوقـف يف األحكـام الشخصـية    

Vakiflar/     ٢٥٥-٢٣٨ص: ١مـج _ . أمحد أك كوندوز . _
 .باللغة التركية

 وقف: إستانبول_  .Şer’iye Siçilleri = السجالت الشرعية يف
 .١٠٣، ٥١، ٤٩تر* _.ض _ . ]١٩--[حبوث العامل التركي، 

]١٨٢٩[ .أك يلدز، علي
 Vkafin =تأسيس الوقف وغايته وأمواله وحماولة حل مشاكله 

Kuruluşuna Amaç ve Mail Varliği Denetim İle 
Vakiflarda Dernekleaşme Eğilimi Problemi/  علـي أك 

-٤١١ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج_  .Vakiflar Dergisi_ .يلدز 
 .٥٢، ٣تر* _.د _ .ركية باللغة الت_ . ٤٢٦

]١٨٣٠[ .أوزترك، نظيف
 =أحكام األوقاف    : املاليلي األوقاف حسب وجهة نظر حممد محدي     

Elmalili M. Hamdi Yazir Gözüyle Vakiflar: Ahkamül-
Evkaf /   التركـي وقـف الديانـة     : أنقرة_ .نظيف أوزترك ،
 _. ك   _.باللغة التركيـة    _ . ص٥١٥_ ] .١٩٩٥[هـ  ١٤١٥

 .١٠٤تر*
]١٨٣١[ .، فرموزبركول

 Cumhuriyetin 50.yilinda =أوقاف اجلمهورية يف اخلمسينات 
Vakiflar/    املديرية العامة لألوقاف  : إستانبول_ . فرموز بركول: 
_ . ايـض : ص٢٨٠_ ] .١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤،  أبادار نشر   

 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]١٨٣٢[ .بركي، شاكر

 İmparatorluk =ية شروط الوقف يف حقوق وقف اإلمرباطورية العثمان
ve Cumhuriyet Vakif Hukukunda Vakif Şartlarili/ 

_ ) .١٩٧٣( ١٠مج_  .Vakiflar Dergisi_ . بركي رشاك
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٨٧-٧١ص

]١٨٣٣[ .بالل بكار
إعداد بالل بكار؛   / الوقف يف الشريعة اإلسالمية والقانون املغريب     

حبـث  _ . ص٧٢_  .١٩٨٥-١٩٨٤_ .إشراف أمحد الوايف    
 .٣١مغ* _.ح _ . كلية الشريعة، أكادير –لنيل اإلجازة الشرعية 

]١٨٣٤[ .بوران، عبد الرمحن
 /Tapu Senedi Vakiflarimiz =أوقافنا املتعلقة بسندات الطابو 

 ٧٦ع_  .Türk Diyanet Aylik Dergisi_.عبد الرمحن بوران 
 _.د  _ .باللغة التركيـة    _  .٤٨-٤٦ص_ ) .١٩٩٧إبريل  (
 .١٠٤ تر*

]١٨٣٥[ حبيبأبو سعدي 
حبيب؛ عىن بطبعه ونشره عبد اهللا بن       أبو  سعدي  / وقفحبس؛  
 .١٢٢٠-١٢١٦ص: ٢ج، ٢٩٠ص: ١ج_ . األنصاري إبراهيم
 دار إحياء التراث  : قطر_ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٢٥؛ مغ١؛ كو٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥اإلسالمي، 
]١٨٣٦[ .بيبأبو حسعدي 
 .١١٤٣-١١٣٩ص: ٢ج_ .بيب أبو حدي سع/ وقف
دار : دمشق_  .٢ط_ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٣٢، ٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٧الفكر، 
]١٨٣٧[ .كازجيي، ضياء

 İslam ve Sosyal= األوقاف من الناحية اإلسالمية واالجتماعية 
Açidan Vakiflar/ دار نشر املعرفة، : إستانبول_ . ضياء كازجيي

_ .ك  _ .باللغة التركية   _ . ص١٥٨_ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٥
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*

]١٨٣٨[ .كسكي أوغلو، عثمان
 _. عثمان كسكي أغلو /İslamda Vakif =الوقف يف اإلسالم 

 .باللغة التركية_ . ٢٠٠-١٩٤ص
 Fikih Tarihi ve İslam = تاريخ الفقه واحلقوق اإلسالمية يف

Hukuk.  _ـ   : أنقرة مطبعـة   (١٩٨٤ة،  رئاسة الشؤون الديني
 .٦٧، ٣تر* _.ض _ . )يلدز

  تمويل–هيئة األوقاف  . أندرابراديش 



٢٩٣  متن الكشاف
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]١٨٣٩[ .كونتر، حليم باكي
 Türk =األوقاف التركية وجممل الدراسات املتعلقة بالوقفيات 

Vakiflari ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd/ 
] ١٩٣٩[هــ   ١٣٥٨،  ]ن .د: م. د[_ .حليم باكي كونتر    

باللغة _ . ايض: ص٦٠،  ٣١_ ) .مطبعة اجلمهورية : إستانبول(
 .٧٥، ٦٧، ٢٨تر* _.ك _ .التركية 
]١٨٤٠[ .حممد الغريب

 .٧٦-٤ص_ . حممد الغريب /]الوقف[
ن، . د: م. د[_ .الوقف، الوصية، املرياث    :  جمموعة القوانني  يف
 .٨؛ هن٢٢؛ مغ١٠سع* _. ض_ ) .مطبعة عطية: القاهرة] (؟١٩٧-

@ÑÓìÛa@õb’ãg–î×Šm@b@
]١٨٤١[ .إسري، أمحد

 Türk Medeni= ن املدين التركي  وقف حسب القانوستأسي
Kanununa Göre Vakif Tesisi/ جامعة : أنقرة_ . أمحد إسري

 _. ايض: ص٥٣٢_ ] .١٩٦٨[هـ ١٣٨٨،  ق كلية احلقو  ،أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ١١تر*_ .ك _ .باللغة التركية 

]١٨٤٢[ .بالطا، روشن
_  .١٨٨-١٨٧ص_ . روشن بالطـا     /تأسيس الوقف اجلديد  

 .باللغة التركية
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ الثاين لألوقاف،سبوع  األيف

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]١٨٤٣[ .بالطا، روشن

  روشن/Yeni Vakiflar el Kitabi =كتاب اليد لألوقاف اجلديدة 
 _] .١٩٨٦[هـ  ١٤٠٦ة العامة لألوقاف،    ياملدير: أنقرة_ .بالطا  
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص١١١

@ÑÓìÛa@õb’ãg–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٨٤٤[ .قليج باي، حممد علي

 _.حممد علي قليج باي     / تأسيس األوقاف يف النظام العثماين القدمي     
 .باللغة التركية_  .١٣٦-١١٧ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ السابع لألوقاف، األسبوع يف

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
@ÑÓìÛa@õb’ãg–ÑÓìÛa@õb’ãg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@õb’ãg–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]١٨٤٥[ ، جامعةجملة كلية احلقوق_ . إنشاء الوقفمسائل عامة يف 

 .٢صر* _.د _  .٨-٥ص_ ) .١٩٣٦وليو  ي٧ (٢٢، ع٩س_ .القاهرة 

@ÑÓìÛa@õb’ãg–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٨٤٦[ .حممود عباس محودة

وثائق إنشاء ووقف من العصر العثماين صادرة من حمكمة الباب          
دراسة وحتقيق ونشر حممـود     / هـ١٢٠٤ شوال   ١٢العايل يف   
صدرت سـابقاً   _ . ص٦٣_  .١٩٨٤إيداع  _ . محودة   عباس
 وثيقة إنشاء وقف من العصر العثماين صادرة من حمكمة          :بعنوان

 .هـ بدار الوثائق القومية١٢٠٤ شوال سنة ١٢الباب العايل يف 
 – استبدال   – إجيار   – بيع   –زواج  :  الوثائق العثمانية يف مصر    يف

 _.ض  _ .١٩٩٥مكتبة ضة الشـرق،     ]: القاهرة[_ .وقف  
 .٢، ١؛ كو٧؛ فل٢٣ ،٢صر*

]١٨٤٧[ .حممود عباس محودة
وثائق وقف من العصر العثماين يف الفترة مـن غـرة رجـب             

هـ؛ وثيقة وقف من أوائل العصر      ١٢٠٨ شعبان   ٢٦ -١٢٠٢
ذي القعدة سـنة    ٢٤العثماين صادرة من حمكمة قوصون بتاريخ       

؛ وثيقتا وقف على مسجد عبد الرحيم القناوي؛ وثيقـة          ٩٤٨
عايل إنشاء ووقف من العصر العثماين صادرة من حمكمة الباب ال         

_ .تأليف حممود عباس محـوده  / هـ١٢٠٤ شوال سنة    ١٢يف  
 .٣٨٤-١٩٣ص
 -زواج  :  الوثائق العثمانية يف تركيا ومصر ودول مشال أفريقيا        يف

 دار غريب، : القاهرة_ . استبدال   - وقف   - إجيار - بيع   -طالق  
 .١،٢؛ كو٢سع*_ .ض _  .١٩٩٩إيداع 

]١٨٤٨[ .حممود عباس محودة
 ر العثماين صادرة من حمكمة الباب العايلوثيقة إنشاء وقف من العص

مكتبة : القاهرة_ . بدار الوثائق القومية     ١٢٠٤ شوال سنة    ١٢يف  
 _) .٥الوثائق العربيـة؛    (_ .ص  ٦٣_  .١٩٨٤ضة الشرق،   

 .٢؛ كو٢سع*_ .ك 
ÑÓìÛa@laŠ@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@õbšÔãaN@

nuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@ïÇbànuüa@õb¸⁄aòîÇbàN@
òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@ð…b–nÓüa@õb¸⁄aN@

òîàänÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@õb¸⁄aN@
ÑÓìÛa@òîàäm@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@õb¸gN@
ÑÓìÛa@õbÌÛg@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@õbèãgN@

ïÜçþa@ÑÓìÛa@õbÌÛg@@@@ŠÄãa@@@@@ïÜçþa@ÑÓìÛa@õbèãgN@
ÑÓìÛa@Êaìãc@
الوقف األهلي، الوقف الخيري، الوقف الصحيح،       ضًا انظر أي

ترك،   ف المش ف   الوق ع، الوق ف المنقط الوق
 .المؤبد، الوقف المؤقت

]١٨٤٩[ .أبو عبد الرمحن حممد عطية
أبو عبد الـرمحن    / املختصر النفيس يف أحكام الوقف والتحبيس     

_  .١٩٩٥دار ابـن حـزم،      : بريوت_  .١ط_ .حممد عطية   
 .١٥، ١؛ كو٩فل*_ .ك _ .ص ٦٧

]١٨٥٠[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
الوقف وبيان أنواعه وخصائص كل نوع وما جيب أن يكـون           

_ .أمحد إبراهيم   / عليه قانون الوقف اجلديد يف شكله وموضوعه      
 ؛)١٩٤٤فرباير   /يناير (٢ ،١، ع ١٤س_ . جملة القانون واالقتصاد  

 _ .٤٦٠-٤٢٣ص_ ) .١٩٤٤ديسمرب   /نوفمرب (٧ ،٦، ع ١٤س
 .١؛ كو٢٧ ،٢٣ ،١٤ ،٨صر* _.د 

]١٨٥١[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام
: اإلسكندرية_ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية     يف

 .١كو*_ .ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠منشأة املعارف، 

أنواع الوقف



متن الكشاف>٢٩٤
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]١٨٥٢[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :اإلسكندرية_ .كام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية     أح يف
 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*_ .ض _  .١٩٩٧دار املطبوعات اجلامعية، 

]١٨٥٣[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ص_ .أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

: بريوت_ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية        يف
 .١١ ،٩سع*_ . ض _ .١٩٨٦الدار اجلامعية، 

]١٨٥٤[ .أعريبو الزهرة
 _. إعداد أعريبو الزهرة؛ إشراف حممد احلبيب التجكاين         /]الوقف[
 .٣٦-٣٥ص
حبث _  .١٩٩١–١٩٩٠_ . التنمية االقتصادية يف اإلسالم      يف

_ .  كلية أصول الدين، تطـوان     –لنيل اإلجازة يف أصول الدين      
 .٢٩مغ* _. ض

]١٨٥٥[ .أوزدمري، مصطفى
 Vakiflar_ . مصطفى أوزدمري /Vakfetemek= تأسيس الوقف 

Dergisi . _باللغة التركية   _ . ١٠-٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩مج._ 
 .٣تر* _.د 

]١٨٥٦[ .بالل بكار
إعداد بالل بكار؛   / الوقف يف الشريعة اإلسالمية والقانون املغريب     

حبـث  _ . ص٧٢_  .١٩٨٥-١٩٨٤_ .إشراف أمحد الوايف    
 .٣١مغ* _.ح _  . كلية الشريعة، أكادير–لنيل اإلجازة الشرعية 

]١٨٥٧[ .بوران، عبد الرمحن
 /Tapu Senedi Vakiflarimiz= أوقافنا املتعلقة بسندات الطابو 

 ٧٦ع_  .Türk Diyanet Aylik Dergisi _.عبد الرمحن بوران 
 .١٠٤ تر *_.د _ .باللغة التركية _  .٤٨-٤٦ص_ ) .١٩٩٧إبريل (

]١٨٥٨[ .جن، خليل
 _. ٣٨-٣٥ص_ . خليل جن /Vakif Arazi =وقف األراضي 
 .باللغة التركية

 Osmanli torrak düzeni = اصطالح األراضي العثمانية وايتها يف
ve bu düzenin bozulmasi . _جامعة سلجوق، : قونيا_  .٣ط

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٥٢، ٤٩تر*_ .ض _ . ]١٩٩٢[هـ ١٤١٢
]١٨٥٩[ .احلسن السائح

ية شهر :دعوة احلق _ . احلسن السائح    /تطور الوقف يف اإلسالم   
_ ) .١٩٦٦ينـاير    (٣، ع ٩س_ .تعىن بالدراسات اإلسالمية    

 .٢٤مغ* _. د_ . ١٠٠-٩٩ص
]١٨٦٠[ .حسني، آفتاب

 Classification and condition= تصنيف األوقاف وأوضاعها 
of Auqaf/ آفتاب حسني ._ Hamdard Islamicus . _١٢مج ،

_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٢٨-٣ص_ ) .١٩٨٩ (٣ع
 .١٦هن؛ ١؛ كو٢سع*

]١٨٦١[ .زهدي يكن
دار : بـريوت _ . زهدي يكـن     /الوقف يف الشريعة والقانون   

 _.ك  _ . ص٣٣٨_ ] .١٩٦٨[هــ   ١٣٨٨النهضة العربية،   
 ،١١؛ مغ ١٥؛ كو ١١،  ٧،  ٤،  ١؛ فل ٢؛ صر ١١-٨،  ٤،  ٢سع*

٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،٢٠ ،١٥. 
]١٨٦٢[ .السعيد بوركبة

 :عوة احلق د_ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        
 غشـت  /يوليوز (٢٣٠ع_ .تعىن بالدراسات اإلسالمية   شهرية  
 .٣٧ ،٢٢ ،١٧مغ *_.د _ . ١١٦-١٠٤ص_ ) .١٩٨٣

]١٨٦٣[ .السعيد بوركبة
جملـة  _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        

_ .د  _ . ٣٧٣-٣٤٧ص_ ) .١٩٨٣ (٥ع_ . هذه سـبيلي  
 .١٧؛ مغ٩سع*

]١٨٦٤[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .سيد سابق ال /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _.ض _ . ١٩٩٢
]١٨٦٥[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ . السيد سابق /الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو*_ .ض _ . ١٩٨٥
]١٨٦٦[ .بقالسيد سا
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _. ١٩٧١ دار الكتاب العريب،  : بريوت_ . ٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]١٨٦٧[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد

صـاحل بـن    إعداد  / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اجملتمع      
ضـراء،  دار األندلس اخل  :  جدة _ .١ط_ .الرمحن السعد    عبد

 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٤_ ] .١٩٩٩[هـ ١٤٢٠
]١٨٦٨[ .عائشة الطييب الوزاين

عداد عائشة الطييب   إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 
 .٦٦-٢٧ص_ .الوزاين؛ إشراف حممد بن املكي احلسين الوزاين 

 اجلمعية اخلريية اإلسالمية التطوانيـة :  العمل اخلريي مبدينة تطوان يف
حبث لنيل  _ . ورقة   ١٤٦_  .١٩٩٧-١٩٩٦_ ) .كنموذج(

 .٢٩مغ* _.ض _ .  كلية أصول الدين، تطوان–االجازة 
]١٨٦٩[ .عبد الستار أبو غدة

 تأليف عبد السـتار     /األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف    
األمانـة العامـة    :  الكويت _ .شحاتةأبو غدة، حسني حسني     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٩٣ _ .١٩٩٨لألوقاف، 
]١٨٧٠[ .كرمي شهبونعبد ال

 .١٢٨-١٥ص_ . عبد الكرمي شهبون /]الوقف[
 عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي          يف

 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األخرى والقانون الوضعي    
 ،١١مـغ * _.ض  _ . )مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (

٢٩ ،٢٥ ،٢٠. 

 أنواع الوقف 



٢٩٥  متن الكشاف
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]١٨٧١[ .عبد الوهاب أبو سليمان
  بـن إبـراهيم    عبد الوهاب إعداد  / مفهومه ومقاصده : لوقفا
 .٧٠٥-٦٥٣ص_ .سليمان  أبو
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]١٨٧٢[ .عز الدين اخلطيب التميمي
 عز الدين   /مشكالت وحلول : وطبيعته وأنواعه مشروعية الوقف   
 .٦١-٣٨ص_ .اخلطيب التميمي 

 حبوث ومناقشات الندوة  :  أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم      يف
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦ ،٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

]١٨٧٣[ .العلوي عبد احلميد
إعـداد العلـوي    / الوقف ووسائل إثباته يف الفقه اإلسـالمي      

-١٩٩٠_ .احلميد؛ إشراف حممد احلبيـب التجكـاين         عبد
 كليـة أصـول     –حبث لنيل اإلجازة    _  . ورقة ٤٤_  .١٩٩١

 .٢٩مغ*_ .ح _ . الدين، تطوان
]١٨٧٤[ .علي مجعة حممد

 .١٣١-٩١ص_ .مد علي مجعة حم/ الوقف وأثره التنموي
وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

]١٨٧٥[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

 ،اعة والنشر اليمامة للطب : دمشق ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _  .ص٧٧_  .٢٠٠٢
]١٨٧٦[ .علي فكري

 نقالً عن _  .٣١٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .تأليف علي فكري    / أحكام الوقف 
 .كتاب ملخص األحكام الشرعية على املعتمد من مذهب املالكية

 ١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املعامالت املادية واألدبية     يف
 .١٥ ،٥ ،١كو*_ . ض_ ) .يبمطبعة مصطفى البايب احلل: القاهرة(

]١٨٧٧[ .كازجيي، ضياء
 İslam ve Sosyal= األوقاف من الناحية اإلسالمية واالجتماعية 

Açidan Vakiflar/ دار نشر املعرفة،: إستانبول_ . ضياء كازجيي 
_ .ك  _ .باللغة التركية   _ . ص١٥٨_ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٥

 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*
]١٨٧٨[ .كونري، حسن

جهة نظر القانون املدين التركي واألوقاف      مفهوم هدف الوقف من و    
 Türk Medeni Kanunu Açisindan= التركية حسب هدفه 

Vakifda Amaç Kavrami Ve Amacina Göre Vakif 
Türkleri/ ١٩٧٦[هـ ١٣٩٧، ]ن. د: م. د[_ . حسن كونري [

يشتمل علـى قائمـة     _ . ص٣٠٧_ ) .مطبعة سيفنج : أنقرة(
 .٦٥، ١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . مصطلحات

]١٨٧٩[ .مساعيلإحممد بكر 
 .٦١٩-٦١٦ص: ٢مج_  .إمساعيلحممد بكر / الوقف
_ . الفقه الواضح من الكتاب والسنة على املذاهب األربعـة           يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ .١٩٩٠دار املنار، : القاهرة
]١٨٨٠[ .حممد فشتايل

 إعداد حممد فشتايل؛ إشراف/ الوقف وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية
 –حبث التخرج   _  . ورقة ٤٩و،  –أ_  .١٩٨٤_ .دريس خليفة   إ

 .٢٩؛ مغ١كو*_ .ح _ . ١٩٨٤ كلية أصول الدين، ،جامعة القرويني
]١٨٨١[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٩٣-٢٦٩ص_ . طاهر حممود /]Waqf =الوقف [
_ . Muslim Law of India=  الشريعة اإلسالمية يف اهلند يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٠لو بوك للنشر، ]: اهلند[آباد اله 
]١٨٨٢[ .مصطفى عرجاوي

 /الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافية يف املاضي واحلاضر        
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي 

 _ .١٩٩٨ مايو   ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،          يف
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٨، جامعة قناة السويس]: مصر[بورسعيد 

]١٨٨٣[ .ص٣٣٥_ .مفهومه وفضله وأنواعه : الوقف
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         
 جامعة: مكة_  .١٤٢٢ شعبان –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة  

 .١كو*_ .ض _ . ]٢٠٠١[هـ ١٤٢٢أم القرى، 
]١٨٨٤[ .وهبة الزحيلي

 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ ج_.حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
 _ .١٩٨٩دار الفكر، : دمشق_  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته   يف

 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل١٥-١؛ سع٦٢، ٣تر*_ .ض 
]١٨٨٥[ .وهبة الزحيلي
 .٢٠٦–١٣١ص_ . وهبة الزحيلي /الوقف
 :دمشق_ .، مزيدة   ٢ط_ .وقف يف الفقه اإلسالمي      الوصايا وال  يف

 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، 
]١٨٨٦[ .وهبة الزحيلي
 .٢٣٨-١٥١ص_ . تأليف وهبة الزحيلي /الوقف
دار :  دمشق _ .١ط_ . الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي       يف

، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _.ض  _ . ١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١

@ÑÓìÛa@Êaìãc–bî×Šm@@
]١٨٨٧[ .أوزاك، علي

_ .علـي أوزاك    / إدارة األوقاف يف اجملتمع املعاصر يف تركيـا       
 .٣٧٠-٣٣٦ص
 حبوث ومناقشات الندوة  :  أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم      يف

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
حلضارة اإلسـالمية، إيـداع     اجملمع امللكي لبحوث ا   ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

 تركيا–أنواع الوقف 



متن الكشاف>٢٩٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@Êaìãc–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]١٨٨٨[ .أوزترك، نظيف

 Menşei ve Tarihi Gelisşimi= تطور منشأ وتاريخ األوقاف 
Açisindan Vakiflar/ املديرية العامة لألوقاف،: أنقرة_ . نظيف أوزترك 

ـ ١٤٠٣  .١١تر*_ .ك _  .التركيةباللغة _ . ص٤٥ ،١٥٤_ ] .١٩٨٣[ه
]١٨٨٩[ .بركي، شاكر

 =أنواع األوقاف يف عصر بناء اإلمرباطورية العثمانية واجلمهورية التركية          
Türkiye’de Imparatorluk ve Cumhuriyet devri Vakif 

Çeşitleri/  ركـي  ب شـاكر. _Vakiflar Dergisi.  _ ٩مـج 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٢-١ص_ ) .١٩٧١(

@ÑÓìÛa@Êaìãc–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٨٩٠[ .إرن أوغلو، ناظلي

 Türkiye’de Vakiflarin=ختصيص الضرائب لألوقاف التركية 
Vergilendirilmesi/     ١٣٣_  .١٩٩١_ . ناظلي إرن أوغلو ،

 قسم العلوم   ، جامعة األناضول  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٤
 .٢١تر* _.ر _ .باللغة التركية _ . املالية

ãc@ÑÓìÛa@Êaì–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٨٩١[ .الشاهني، شامل

 . ورقة٢٥_ . شامل الشاهني/ األوقاف وتشكيالا اإلدارية يف الدولة العثمانية
: الكويـت _ . ية التجارب الوقفية الدول    احللقة النقاشية حول   يف

 .١كو*_  .ض_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف، 
@ÑÓìÛa@Êaìãc–@´–Ûa@–¦a@Ùãbî×@´@òîiìä@

]١٨٩٢[ .اميدوارنيا، حممد جواد
انـواع  =  مقاطعة سني كيانك اجلنوبية، الصني       يف الوقف   أنواع

وقـف مـرياث     _ .موقوفات در سني كيانكَـ جنوىب، جني     
 باللغـة   _ .١٠٦-١٠٤ص_ . )١٩٩٥ (١١ع_ . جاويدان
 .١؛ كو١ران*_ . د _.الفارسية 

@ÑÓìÛa@Êaìãc–æbàŽÇ@@
]١٨٩٣[ . الدينية وزارة األوقاف والشؤون .ُعمان

مصـدر  [ وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة        ،سلطنة ُعمان 
صفحة عنـوان   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٥٤[_ . ]الكتروين

 _) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع الكتروين [موقع الوزارة   
 .١كو*_ .ت _ . http://www.maraoman.net: وصلة املوقع

]١٨٩٤[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / وقفالشخصية االعتبارية لل  

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

@ÑÓìÛa@Êaìãc–paë†ã@@
]١٨٩٥[ /خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف

 .٤٥٢–٤٤٣ ص_. هللا األمنيعبد احسن ] حترير[
_  .٢ط_ ... احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        وقائع يف

_ .  ض _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٨٩٦[ /خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف
 .٤٥٢–٤٤٣ص_ .هللا األمني عبد احسن ] حترير[
_  .١ط_ ...األوقاف   وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات       يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@ÊaìãcIðŠÐÈu@éÔÏH@
]١٨٩٧[ :مصدر العنوان _.ورقة ] ١١[_  .]مصدر الكتروين[الوقف 

صفحة الدراسة املنشورة حتت باب احلرم الرضوي مبوقع اآلستانة املقدسة          
ـلة  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   ] (موقع إلكتروين  [الرضوية وص
_  .http://www.aqrazavi.org/haram/arabic/h012.htm :الدراسة

 .١كو*_ .ت 
@ÑÓìÛa@ÊaìãcIïØÛbß@éÔÏH@

]١٨٩٨[ "ـه٧٣٤-٦٣٥") إسحاقأبو (الربعي، إبراهيم بن حسن عبد الرفيع الربعي 
 يع؛ حتقيق  بن حسن بن عبد الرف     إبراهيم أليب إسحاق    / احلبس باب

 .٧٤٠-٧٢١ص: ٢ج_ .حممد بن قاسم بن عياد 
دار الغرب  : بريوت_ . معني احلكام على القضايا واألحكام       يف

 .٨؛ هن٣٠، ٢٩؛ مغ٣تر*_ .ض _ . ١٩٨٩اإلسالمي، 
@õa†çg@ÑÓìÛaIðŠÐÈu@éÔÏH@

 .بيع الوقف، التصرف في الوقف، توريث الوقف انظر أيضًا
]١٨٩٩[ وقف فروخته منى = الوقف ال يباع وال يهدى وال يورث 

باللغة _ ) .]١٩٨٤[ش،  ٢٨/٨/١٣٦٣(_ . كيهان _...شود  
 .١ران*_ .د _ .الفارسية 

ÑÓìÛa@Òa†çc@
ف،    انظر أيضًا ع الوق ف، دواف أثيرات الوق ف، ت ة الوق أهمي

 .الوقف والتنمية، الوقف والمجتمع
]١٩٠٠[ .أمحد عبد اجلبار الشعيب

 _.اجلبار الشـعيب    عبد  بن  أمحد   إعداد   /مفهومه ومقاصده : الوقف
 .٢٥٥-٢١١ص
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _ . ٢٠٠٠

]١٩٠١[ .أمحد عبد العزيز املزيين
 .٢١١-٢٠٩ص_ . أمحد عبد العزيز املزيين /الوقف
ـ  يف ذات : الكويــت_  .١ط_ .ة يف اإلسـالم   املـوارد املالي

 .٨، ١كو* _.ض  _ .١٩٩٤السالسل، 
]١٩٠٢[ .محدأ، أمحدي

هـدفها  : انكَيزه ها : وقف=  وفلسفته   وأهدافهدوافعه  : الوقف
ش، ١٣٦٣/ ٢٩/٨(_ . كيهــان _.وفلســفه وجــودى آن 

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية  _) .]١٩٨٤[
]١٩٠٣[ أك يلدز، علي

 Vkafin =واله وحماولة حل مشاكله تأسيس الوقف وغايته وأم
Kuruluşuna Amaç ve Mail Varliği Denetim İle 

Vakiflarda Dernekleaşme Eğilimi Problemi/  علـي أك 
ــدز  ــج_  .Vakiflar Dergisi_ .يل _ ) .١٩٩٧ (٢٦م

 .٥٢، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٤٢٦-٤١١ص

  تاريخ– تركيا –أنواع الوقف  



٢٩٧  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٩٠٤[ -١٩٠٨) "سري(س نورمان دلرمبل مإندرسون، جي
 ،٣٩،  ٣٧،  ٣٠ص_ .إندرسون  . د. ن.  ج /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٤٠، ٩٩-٩٣، ٧٨-٧٧
 _. Islamic Law in Africa=  الشريعة اإلسالمية يف أفريقيا يف
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠فرانك كاس، : لندن_  .١ط

]١٩٠٥[ =األوقاف اإليرانية  مديرية الوقف ومسئولية أهداف
 /١٤/١٠(_ . كيهان _.ف سازمان أوقاف     وقف ووظاي  أهداف
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _ ) .]١٩٨٢[ش، ١٣٦١

]١٩٠٦[ .بركول، فرموز
 Vakif =ماهيتها احلقوقية وتكاملها التارخيي : مؤسسة الوقف

Müessesesi Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü/ 
 _ .)١٩٧٠ (١٤٦ع_  .Vakiflar Bulteni_ .فرموز بركول 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٣-٩ص
]١٩٠٧[ .بركي األقسكي، علي مهت

 Hukuki ve İctimai= الوقف من الناحية احلقوقية واالجتماعية 
bakimdan Vakif/ علي مهت بركي . _Vakiflar Dergisi. _ 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٣-٩ص_ ) .١٩٦٢ (٥مج
]١٩٠٨[ .بوران، عبد الرمحن

 /Tapu Senedi Vakiflarimiz= تعلقة بسندات الطابو أوقافنا امل
 ٧٦ع_  .Türk Diyanet Aylik Dergisi _.عبد الرمحن بوران 

 .١٠٤ تر *_.د _ .باللغة التركية _  .٤٨-٤٦ص_ ) .١٩٩٧إبريل (
]١٩٠٩[ .جيالجي، عثمان

 =أهداف ومشاكل األوقاف يف بداية القرن احلادي والعشـرين    
21. yüzyilin eşiğinde Vakiflarin Problemleri ve 

hedefleri/ عثمــان جيالجــي ._Türk Diyanet Aylik 
Dergisi.  _٥١-٤٦ص_ ) .١٩٩٨ديســـمرب  (٩٦ع . _

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
]١٩١٠[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد

إعداد صـاحل بـن     / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اجملتمع      
ار األندلس اخلضـراء،    د:  جدة _ .١ط_ .الرمحن السعد    عبد

 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٤_ ] .١٩٩٩[هـ ١٤٢٠
]١٩١١[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 

-٤٨٧ص_ . فيض بدر الدين طيبجـي       /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
 قانون األحوال الشخصية للمسلمني يف اهلند     :  الشريعة اإلسالمية  يف

 Muslim Law: The Personal Law of Muslims= وباكستان 
in India and Pakistan . _بوميب_ .إعداد حمسن طيبجي / ٤ط: 

 .١٧هن*_ .ض _ . ١٩٦٨تريبثي، . م. إن
]١٩١٢[ .عبد اهللا أمحد الزيد

 _.ص ١١٨_  .١٩٩٣املؤلف، : الرياض_ .أمهية الوقف وأهدافه 
 .١٤سع*_ .ك 

]١٩١٣[ .عبد اهللا أمحد الزيد
_ .جملة البحوث اإلسالمية    _ .يته  أمهية الوقف وحكمة مشروع   

_ ]) .١٩٩٣[هــ   ١٤١٣ مجادى الثانية    /ربيع األول  (٣٦ع
 .٣٧ ،١٧؛ مغ٤؛ فل٢سع*_ .د _  .٢٢٥-١٧٩ص

]١٩١٤[ .عبد اجلليل التميمي
 عبد اجلليل التميمي؛  / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان املغرب العريب      

: التعقيب واملناقشات _  .٥٢٢-٤٩٣ ص _.  تعقيب عمر التري  
 .٥٢٢-٥١١ص
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانـة          
مركز دراسات :  بريوت_ .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]١٩١٥[ .عبد احلليم عويس

بقلم /  واجتماعياً –  اجملتمع اإلسالمي ثقافياً   دور الوقف يف تنمية   
 . ورقة١٤_ .عبد احلليم عويس 

 مايو  ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،          يف
_ . ١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٩١٦[ .عبد الوهاب أبو سليمان

 بـن إبـراهيم    عبد الوهاب إعداد  / مفهومه ومقاصده : الوقف
 .٧٠٥-٦٥٣ص_ .سليمان  أبو
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ …ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]١٩١٧[ .عالل البوزيدي
 دور األوقاف يف جماالت البناء االقتصادي واالجتماعي واحلضاري       

دعوة _ . عالل البوزيدي    / العقيدة اإلسالمية يف النفوس    وترسيخ
ماي  (٣، ع ٩٣س_ .تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية   :احلق

 .٢٤مغ* _.د _  .٨١-٧٨ص_ ) .١٩٨٢
]١٩١٨[ .فيض، علي رضا

وقـف مـرياث     _. آن   هايوقف وانكَيزه   = الوقف ودوافعه   
_ .باللغة الفارسية _ . ٣٤ص_ ) .١٩٩٣ (٤ع_ . جاويدان

 .١؛ كو١ران*_ .د 
]١٩١٩[ .كونري، حسن

 مفهوم هدف الوقف من وجهة نظر القانون املدين التركي واألوقاف         
 Türk Medeni Kanunu Açisindan= التركية حسب هدفه 

Vakifda Amaç Kavrami Ve Amacina Göre Vakif 
Türkleri/  ١٩٧٦[هـ ١٣٩٧، ]ن. د: م. د[_ . حسن كونري[ 

 يشتمل علـى قائمـة      _.ص  ٣٠٧_ ) .مطبعة سيفنج : أنقرة(
 .٦٥، ١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . مصطلحات

]١٩٢٠[ .حممد الطاهر بن عاشور
 حممد الطاهر بـن     /]عالقة الوقف والصدقات مبقاصد الشريعة    [

 .٢١٠-٢٠٤ص_ .عاشور 
 مكتبة االستقامة، : تونس_  .١ط _. مقاصد الشريعة اإلسالمية     يف

 .٧صر*_ .ض _ ] .١٩٤٦[هـ ١٣٦٦
]١٩٢١[ -١٩٤١) "سيد(اهر حممود، ط

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٩٣-٢٦٩ص_ . طاهر حممود /]Waqf= الوقف [
_ . Muslim Law of India=  الشريعة اإلسالمية يف اهلند يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٠لو بوك للنشر، ]: اهلند[اله آباد 

أهداف الوقف



متن الكشاف>٢٩٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٩٢٢[ .حممود حممد عبد احملسن
ـ   :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن      ة مصـر    مندوب مجهوري

 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 
 :جدة_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 .١؛ كو١٥، ١١سع*_ .ض  _ .١٩٩٤، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
]١٩٢٣[ .حممود حممد عبد احملسن

 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     
 .٣٣٦–٣٢٨ص_ .العربية 

_  .١ط_ ...ائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        وق يف
 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،      : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]١٩٢٤[ .معدن دار، عباس

انكَيزه ها وآثار رواىن    = دوافع الوقف وآثاره النفسية والتربوية      
_ ) .١٩٩٤ (٧ع_ . وقف مرياث جاويدان   _.وتربيىت وقف   

 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٥-٧٠ص
]١٩٢٥[  مصدر_.ورقة ] ١١[_ . ]مصدر الكتروين[الوقف 

صفحة الدراسة املنشورة حتت باب احلرم الرضوي مبوقع اآلستانة املقدسة          
ـلة  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   ] (موقع إلكتروين [الرضوية   وص
_  .http://www.aqrazavi.org/haram/arabic/h012.htm :الدراسة

 .١كو*_ .ت 
]١٩٢٦[_.معناه، حكمته، التعدي على ممتلكات األوقاف : الوقف

هــ  ١٤١٣شـعبان    (٨ج_  .جملة شهرية جامعـة   : األزهر
 .١٧ ،٢صر*_ . د_  .١١٥٥-١١٥٤ص_ ]) .١٩٩٢[

]١٩٢٧[وقف بايد در جهت فقر = الوقف ودوره يف حماربة الفقر 
 _) .]١٩٨٤[ش،  ٢٩/٣/١٣٧٢ (_. كيهان _.زدائى به كاررود    
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية 
ÑÓìÛa@òîàçc@

أثيرات الوقف،         انظر أيضًا اإلعالم الوقفي، أهداف الوقف، ت
 .الوقف والتنمية، الوقف والمجتمع

]١٩٢٨[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ / الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
محد بن حنبل الشيباين مع     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 : القاهرة _ .٥ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      " شرحه خمتصر
 .٨؛ هن٧، ٢؛ صر٦٧تر* _.ض _ .] ؟١٩٨-[دار الشهاب، 

]١٩٢٩[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
 :١٥ج_ .ساعايت  محد عبد الرمحن البنا الشهري بال     أ / الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص
 محد بن حنبل الشيباين مع خمتصر     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

]: بريوت[_  .١ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      "شرحه
 .٣١، ٢٩، ٧مغ* _.ض _ . ]؟١٩٧-[ حياء التراث العريب،إدار 

]١٩٣٠[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
 .١٨٠-١٧٤ص: ١٥ج_ . الوقف كتاب
 الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين مع           يف

: م. د[_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين     "خمتصر شرحه   

 مطبعة: القاهرة (]١٩٥٧-١٩٣٤[ هـ١٣٧٧-١٣٥٣ ،]ن. د
 .٦٧، ٥٦، ٤٩، ٣تر*_ . ض_ ) .األخوان املسلمني

]١٩٣١[ .أمحد بن يوسف بن أمحد الدريويش
إعداد أمحد بن يوسف بن     / مشروعيته وأمهيته احلضارية  : الوقف

 . ورقة٦٤_ .أمحد الدريويش 
 ١٩-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف

ـاف     : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠شوال   وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق
 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 

]١٩٣٢[ .دمري، حكمتأوز
حكمت / Vakif ve Sivil Toplumi= الوقف واحلياة املدنية 

نوفمرب  (١٨، ع٣مج_  .Yeni Türkiya Dergisi_ .أوزدمري 
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٣١٣-٣٠٩ص_ ) .١٩٩٧

]١٩٣٣[ .أوزدمري، مصطفى
_ . مصـطفى أوزدمـري      /Vakfetemek= تأسيس الوقـف    

Vakiflar Dergisi.  _١٠-٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩مــج . _
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
]١٩٣٤[ .أيدن، حممد عاكف

 İslam =وقف األموال كحق فردي يف الفقـه اإلسـالمي   [
Hukukunda Tek Tarafli Hukuki İşlemi Vakif Vakif 

Mallari,[/     ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٢٢ص_ . حممد عاكف أيدن . _
 .باللغة التركية

 Islam ve osmanli =ثمانيـة   أحباث احلقوق اإلسالمية العيف
hukuku araştirmalari . _هـ١٤١٦دار نشر إز، : إستانبول 

 .٦٣، ٥٦تر* _.ض _ . ]١٩٩٦[
]١٩٣٥[ .بركي األقسكي، علي مهت

 Vakiflarin Hukuk= مكانة األوقاف من الناحية التارخيية واحلقوقية 
ve tarih bakimindan kiymeti/    علـي مهـت بركـي . _

Vakiflar Dergisi . _باللغة _ . ٧-٥ص_ ) .١٩٦٥ (٦مج
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 
]١٩٣٦[ .بالط، آيدن

_  .٨٠-٧٦ص_ .آيدن بالط   / حديث عام يف حق األوقاف    
 .باللغة التركية

 I. Vakiflar =١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األول لألوقاف، األسبوع يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _. ض _ .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٩٣٧[ .تونال، ياغمر

 Vakif Müesseseine Bir= نظرة على مؤسسـة الوقـف   
Bakiş/  ياغمر تونـال . _Milli Kültür Dergisi.  _٤٦ع 

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٦٧-٦٤ص_ ) .١٩٨٤سبتمرب (
]١٩٣٨[ .خان، أمحد سرفراز

 Awqaf: Now is time to= دعوة إلعادة النظـر  : األوقاف
think/  أمحد سـرفراز ._ Radiance Views, Weekly . _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١١،  ٦ص_ ) .١٩٧٨ (٣٣، ع ١٤مج
 .٧هن*_ .د 

 أهمية الوقف 



٢٩٩  متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٩٣٩[ .رجبي أوغلو، مصطفى
 .باللغة التركية_  .٥-٤ص_ . مصطفى رجبي /فهم األوقاف

 Vakiflar Haftasi Aramağani .3=  األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف
 .٣تر* _. ض _ .١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف، : بولإستان_ .

]١٩٤٠[ .عبد اهللا أمحد الزيد
 _.ص ١١٨_  .١٩٩٣املؤلف، : الرياض_ .أمهية الوقف وأهدافه 

 .١٤سع*_ .ك 
]١٩٤١[ .عبد اهللا أمحد الزيد

 _.جملة البحوث اإلسالمية    _ .أمهية الوقف وحكمة مشروعيته     
_ ]) .١٩٩٣[هــ   ١٤١٣ مجادى الثانية    /ربيع األول  (٣٦ع
 .٣٧ ،١٧؛ مغ٤؛ فل٢سع*_ .د _  .٢٢٥-١٧٩ص

]١٩٤٢[ .عبد اهللا محد العويسي
 . ورقة٢٣_ .عبد اهللا محد العويسي إعداد / مكانته وأمهيته احلضارية: الوقف
 ١٩-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف

ـاف  وزارة الشؤون اإلسالمية واأل   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠شوال   وق
 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٩٤٣[ .عبد الرمحن فرفور

 . ورقات٥_ .عبد الرمحن فرفور / ندوة عاملية عن الوقف الثقايف املعاصر
ـايو  ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،   يف  _ .١٩٩٨ م

 .١وك* _.ض _  .١٩٩٨جامعة قناة السويس، ]: مصر[بورسعيد 
]١٩٤٤[ .عمر حلمي

 =أحكامنا الوقفية القدمية وبعض القضايا املتعلقـة باألوقـاف          
Eski Vakif hükümlerimiz ve Vakifarla İlgili Bazi 

İnceleme ve Sorunlar/   عمر حلمي، آيـدن توجنـاي . _
 _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤دار نشر وقف قصر النجوم،      : إستانبول
 .١٠٤، ٥٤، ٤٩، ٢٨، ١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٣٢٢

]١٩٤٥[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 
 . باللغة اإلجنليزية_ .٣٣٠-٢٧٤ص_ .فيضي . أ.  آصف أ/]waqf= الوقف [
_ . Outlines of Muhammadan Law =ة  اإلسالميالشريعةموجز  يف
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤جامعة أوكسفورد، : نيودهلي_  .٤ط

]١٩٤٦[ .كازجيي، ضياء
 .باللغة التركية_ . ٢١٦-١٨٣ص_ . كازجيي  ضياء/Vakif= الوقف 
 _ .İslam Müesseseleri Tarihi = تاريخ املؤسسات اإلسالمية يف

ـ ١٤١١دار كيهان، : إستانبول  .٦٧، ٦٠، ٤٩، ٣تر*_ .ض _ . ]١٩٩١[ه
]١٩٤٧[ .كونتر، حليم باكي

 Türk =األوقاف التركية وجممل الدراسات املتعلقة بالوقفيات 
Vakiflari ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd/ 

] ١٩٣٩[هــ   ١٣٥٨،  ]ن .د: م. د[_ .حليم باكي كونتر    
باللغة _ . ايض: ص٦٠،  ٣١_ ) .مطبعة اجلمهورية : إستانبول(

 .٧٥، ٦٧، ٢٨تر* _.ك _ .التركية 
]١٩٤٨[ .مصطفى عرجاوي

الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          
 . ورقة٩١_ .رجاوي مصطفى حممد ع/ واحلاضر

ـايو  ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،   يف  _ .١٩٩٨ م
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٨جامعة قناة السويس، ]: مصر[بورسعيد 

]١٩٤٩[_ .اسالموقف وامهيت آن در =  اإلسالم يف وأمهيتهالوقف 
 ش١٣٦٤،  واألوقاف والشؤون اخلرييـة   ج  احل إدارة: خراسان

 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _  .ص٦٤ _ .]١٩٨٥[
]١٩٥٠[ .يدي يلدز، اء الدين

  ._Vakif veاء الدين يـدي يلـدز   /Vakiflar= األوقاف 
Kültür Dergisi . _١٢-١١ص_ ) .١٩٩٨مايو  (١ع . _

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
ÒbÓëþa@

ة،   انظر أيضًا  المية  األراضي الموقوف اف اإلس تعمار واألوق  ،االس
، الموقوفة، الحدائق الموقوفة، الحمامات الموقوفةلتكايا ا

الخانات الموقوفة، العقارات الموقوفة، الكتب الموقوفة،      
ة، المستشفيات    ة، المساجد الموقوف دارس الموقوف الم
ة،     ابر الموقوف ة، المق احف الموقوف ة، المص الموقوف

 .المكتبات الموقوفة، المؤسسات الوقفية األهلية
@ÒbÓëþaMa@æ…‰þ@

]١٩٥١[ .وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية. األردن 
_ .دراسة حول ممتلكات األوقاف يف األردن وحاجاا التنموية         

 .١كو*_ .ح _  .ورقات ٨_  .١٩٩٤الوزارة، : عمان
]١٩٥٢[ دراسة ميدانية حول األوقاف اإلسالمية يف اململكة األردنية 

والشـؤون واملقدسـات    مقدمة من وزارة األوقـاف      / اهلامشية
 . ورقة٣٧_ .اإلسالمية 

وزارة : نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف
أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    

 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة
@ÒbÓëþa–ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa@@@@ŠÄãa@@@@Þa†jna@N@
@ÒbÓëþa–Äãa@@@pa‰bàrna@ÑÓìÛa@‰bàrna@@@ŠN@
@ÒbÓëþa–ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@@ŠÄãa@@@@@ý•g@N@
@ÒbÓëþa–ÑÓìÛa@k–Ë@@@@ŠÄãa@@@@@lb–nËa@N@
@ÒbÓëþa–@æbnãbÌÏc@–paŠç@@
]١٩٥٣[ .، رضايمايل هرو

 = أفغانسـتان هـ يف هـرات     ٩١٢حجة وقف كبرية من عام    
ـ ٩١٢وقفنامه بزركَـ مورخـه     ٣٠ع_ . آريانـا _  ...هـ

 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _  .٢٥-٩ص_ ) .١٩٧٢(
@ÒbÓëþa–îiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@òñ†zn½a@@

]١٩٥٤[ .سلطان حممد حسني املال
إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    

 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
@ÒbÓëþa–æaŠíg@@

]١٩٥٥[ )آية اهللا(آملي، جوادي 
 وقف_ .آشنائى با واقفان بزركَـ     = التعرف على الواقفني الكبار   

باللغة _  .٥٩-٥٤ص_ ) .١٩٩٥ (٩ع_  .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_ .د _  .١٥١ص: ملخص بالعربية_ .الفارسية 

]١٩٥٦[ .ي برومند، عبد العلأديب
 مـورخ   تارخييوقفنامه   = هـ٩٩٨حجة وقف تارخيية بتاريخ     

-٦٩٩ص_ ) .١٩٧٦ (١٩ع_ .راهنماى كتاب   _ .هـ  ٩٩٨
 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _  .٧٠٤

 إيران–األوقاف 
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]١٩٥٧[ .افشار، ايرج
جامع  = اهلجريحجة من القرن السابع     : حجة جامع اخلريات  

 _.ص  ٢٣١_  .١٩٦٢فرهنكَـ إيران زمني،    : طهران_ .اخلريات  
 .١ران* _.ك _ .باللغة الفارسية 

]١٩٥٨[ .ه، جمتيباميانَي
صـورت   = الصـفوي حجة وقف لكتاب ومدرسة من العهد       

قف مـرياث   و_ . ومدرسه اى ازدوران صفوى      وقفنامه كتاب 
 باللغة_  .١١٢-١١٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران* _.د _ .الفارسية 

]١٩٥٩[ .ي، حممد علي يزديبابل
ـ   = اإليرانية البالد   يف الدينية   األماكنقاموس   ا فرهنكَـ آباديه

 ،ينشر قدس رضـو   : خراسان_ . كشور   ومكااى مذهيب 
 .١ران* _. ك _.باللغة الفارسية _ .ص ٦٣٩_ ] .؟١٩٨-[

]١٩٦٠[ منتخىب از موقوفات = إيران يف اجلديدة األوقاف عنتقرير 
_ ) .١٩٩٥ (١٣ع_  .وقف مـرياث جاويـدان    _ .جديد  
 .١ كو؛١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٩٧-٩٠ص

]١٩٦١[وقف مرياث_ . جديدموقوفات =  حجج ملوقوفات جديدة
باللغـة  _  .١٠٩-١٠٧ص_ ) .١٩٩٥( ١١ع_  .جاويدان
 .١ كو؛١ران* _.د  _.الفارسية 

]١٩٦٢[_  .سواد وقفنامه تقسيم آب شاه=  وقف تقسيم مياه ةحج
_  .١٤-١ص_ ) .١٩٧٩ (٢٤ع_  .فرهنكَـ إيران زمـني   

 .١ران* _. د _.باللغة الفارسية 
]١٩٦٣[ .كربأ ي، علحممديخان 

وقفنامه مدرسة ومسجد   =  حجة وقف مدرسة ومسجد دروازه دولت     
_ ) .١٩٩٦ (١٤ع_ . انوقف مـرياث جاويـد  _ .دروازه دولت 

 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .١١٥-١١٢ص
]١٩٦٤[   قبور ومساجدشناسائي=  دليل القبور واملساجد املقدسة

_ .ص  ١٦_  .١٩٧٧ ،]ن. د: [أصفهان_ . متربكة   وأماكن
 .١ران* _.ك _ .باللغة الفارسية 

]١٩٦٥[ .ةروح فر، زهر
 يكـ  معريف = يرايناإل الوطينتعريف سجادة موقوفة يف املتحف      

 _.وقف مرياث جاويدان    _ . از جمموعة موزه ملى إيران       وقفي قايل
_ .د  _ .باللغة الفارسية    _ .١٠٨-١٠٥ص_ ) .١٩٩٥ (٩ع
 .١؛ كو١ران*

]١٩٦٦[ .محدأ، شعباين
دو سـند در تـاريخ      = وثيقتان حول تاريخ املكتبات يف إيران       

 _) .١٩٩٠ (٤-٢ع_  .فصلنامه كتـاب  _ . إيران   كتابداري
 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية 

]١٩٦٧[ .، حسنيشهشهاين
خالصـه اى از    = حجة وقف مسجد مري عماد يف كَاشـان         

_  .فرهنكَـ إيران زمـني   _ .وقفنامه مسجد مري عماد كَاشان      
 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _  .٥٠-٢٣ص_  .٥ع

]١٩٦٨[ .، عماد الدينيشيخ احلكمائ
بازخواىن يكـ سـند     = صفويالقراءة لوثيقة تارخيية من العهد      

_ ) .١٩٩٣ (٤ع_ . وقـف مـرياث جاويـدان     _  .تارخيي
 .١ كو؛١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _ . ٥١-٤٦ص
]١٩٦٩[ .، حسني طباطبائيقاض

استشهادنامه مرحوم مـريزا   = استشهاد حول موقوفات نصريية     
 _) .١٩٧١ (٢٣ع_ .دانشكده أدبيات وعلوم إنساين     _ ...حممد  
 .١ران* _. د _.للغة الفارسية با_  .٦٢-٤٩ص

]١٩٧٠[ .جمد امللك
هــ  ١٢٨٥_ . موقوفـات    كتاجبه=  حجج املوقوفات    كتاب

خمطــوط يف جملــس الشــورى _  . ورقــة٩٧_ ] .١٨٦٨[
_ . خ   _.باللغة الفارسـية    _ . ٧٧٧ و ٩٠٧١ برقم اإلسالمي

 .٤ران*
]١٩٧١[   از موقوفاتمنتخيب=   جديدةيةخمتارات من حجج وقف

_ ) .١٩٩٦ (١٤ ع _ .اويـدان وقف مـرياث ج   _ .جديد  
ــة _  .٧١-٦٦ص_ ) .١٩٩٧ (١٧ ع؛١١١-١٠٨ص باللغ

 .١ كو؛١ران* _.د _ .الفارسية 
]١٩٧٢[ .، رضاخمتاري

 علويوقفنامه مدرسه   =  وموقوفاهتا   العلويحجة وقف مدرسة    
 ١٧ع_  .وقف مرياث جاويـدان   _ .خوانسار وموقوفات آن    

ــية  _  .٤١-٢٦ص_ ) .١٩٩٧( ــة الفارس  _. د _.باللغ
 .١ كو؛١انر*

]١٩٧٣[ .مشكور، حممد جواد
وقفنامـه مظفريـة     = تربيزحجة وقف مسجد كبود يف      

 ٢ع_ .كنكَره حتقيقـات إيـراين   _  .تربيزمسجد كبود  
 _.د  _ .باللغة الفارسية   _  .٤٠٥-٣٨٨ص_ ) .١٩٧٤(
 .١ران*

]١٩٧٤[ .إمساعيلمهيين، 
 از  يخالصه ا  = إيرانخالصة عن تاريخ الوقف واألوقاف يف       

]: إيران[بوشهر  _  . ايران  در وقافوارخيجه وقف   تافرهنكَـ و 
خالصة :  عنوان الغالف  _ .ص٣٢_  .١٩٨٤أوقاف بوشهر،   

_ .باللغة الفارسـية    _ .اي از تارخيجه وقف واوقاف در ايران        
 .١ران* _.ك 
]١٩٧٥[ .تقي، حممد يالقامس أبومري 

 _.فرهنكَـ إيران زمني _ .وقفنامه سوهان = حجة وقف سوهان 
 .١ران* _.د _ .ة الفارسية باللغ _ .١١ع

]١٩٧٦[ وأوقافجايكَاه وقف =   وإيراناإلسالمالوقف واألوقاف يف 
ــالمدر  ــران إس ــات_ . واي ش، ١٢/١٢/١٣٦١(_ . اطالع

؛ ٦ص_ ) .]١٩٨٣ [ش،١٤/١/١٣٦٢(؛  ٦ص_ ) .]١٩٨٢[
ش، ٢١/١/١٣٦٢( ؛٦ص_ ) .]١٩٨٣ [ش،٢٣/١/١٣٦٢(
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _ . ٦ص_ ) .]١٩٨٣[

  إيران–األوقاف  
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@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–pbîöb–yg@@
]١٩٧٧[ . والشؤون اخلريية األوقافمديرية . إيران

، املديرية: طهران_ . آمارى   هايتازه  =  اجلديدة   اإلحصائيات
 .١ران* _. ك_ .باللغة الفارسية _  .١٩٦٦
@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–æb×…‰c@@

]١٩٧٨[ .تقيدانش بزوه، حممد 
اسناد استانه نور    = ردكاينأ غازيوثائق مقربة نور الدين علي      

_ ) .١٩٦٩ (٣ع ،٨ج_ . نامه آسـتان قـدس    _ ...الدين  
 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _  .١٢٩-١١٠ص

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–æbèÐ•c@@
]١٩٧٩[ .يلعلعبد ا برومند، أديب

 _. وقفنامه مدرسة امامية   = أصفهان يف   إماميهحجة وقف مدرسه    
-١٣٧ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع_  .وقف مرياث جاويدان  

 .١ كو؛١ران* _.د _ . باللغة الفارسية _ .١٣٩
]١٩٨٠[ .رســـــا

 _.صفهان  أيران در   إبازهم موقوفات   = صفهان  أ يران يف إموقوفات  
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٢٩ع_ . صفهانأ

]١٩٨١[ .سبنتا، عبد احلسني
: أصفهان_  .أصفهانتارخيجه أوقاف    = أصفهانتاريخ أوقاف   
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _  .١٩٦٧، انأصفهانتشارات أوقاف 
]١٩٨٢[ .شفقي، سريوس
_ . صادق عبـادي     إعدادسريوس شفقي؛   / أصفهانالوقف يف   
من (_  .ورقة ٢٦_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت

 .١كو* _ . ح_ .)أدبيات الوقف يف إيران
]١٩٨٣[ .، حمموديفاضل يزد

 معـريف  = فهانأصحجة شرعية قدمية حول مدرسة سلطان يف        
، ٣س_  .فصلنامه مطالعات تـارخيي   _ .وقفنامه كهن مربوط    

 .١ران* _. د _.باللغة الفارسية _  .٢-١ع
]١٩٨٤[ .قائم فرد، حمسن

مسجد سيد  =  وحجة الوقف    أصفهانموقوفة مسجد السيد يف     
 ١٣ع_  .وقف مـرياث جاويـدان    _ . ووقفنامه آن    أصفهان

ــية  _  .٨٩-٨٤ص_ ) .١٩٩٦( ــة الفارس  _.د  _.باللغ
 .١ كو؛١ران*

]١٩٨٥[ منونه هاىي: موقوفات جديد=  صفهانأموقوفات جديدة من 
 ٢٠-١٩ع_  .وقف مرياث جاويـدان   _ .صفهان  أاز استان   

_ .د  _.باللغــة الفارســية _  .١١٤-١١٣ص_ ) .١٩٩٨(
 .١؛ كو١ران*
]١٩٨٦[ . مقدم، حممد نادرينصري

وقفنامه مدرسـه    = أصفهانحجة وقف مدرسة جهارباغ يف      
 _) .١٩٩٥ (٨ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .أصفهان جهارباغ

 .١ كو؛١ران*_ .باللغة الفارسية _  .١١٨-١١٢ص

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@Œím@
]١٩٨٧[ .إمساعيل، ي فارسيرضائ

فـروغ  _  .يموقوفات ربع رشـيد   = ي  الربع الرشيد  أوقاف
ــة _ ) .]١٩٨٧[ ش،١٨/٧/١٣٦٦-١٧(_ .آزادى  باللغـ

 .١ران* _.د _ .الفارسية 
]١٩٨٨[ .ي، عبد العلككارن

، وقفنامـه   تـارخيي يكـ سند    = تربيزحجة وقف صادقيه يف     
 ٢٣ع_  .دانشكده أدبيات وعلـوم إنسـاين     _  .تربيزصادقية  

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٣٩٠-٣٥١ص_ ) .١٩٧١(
]١٩٨٩[ .، مسلمملكويت

 مصـالي نامه  وقف = زتربي يف   اخلميين اإلمامحجة وقف مصلّى    
 _) .١٩٩٧ (١٧ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .تربيز  مخيين إمام
 .١ كو؛١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _  .٥٧-٤٦ص

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@æbaŠ@
]١٩٩٠[ آشنائى =   خراسانيف الرضا اإلمام مقام أوقافالتعرف على 

ــو  ــدس رض ــتان ق ــات آس ــا موقوف ــدس_  .يب _ . ق
_ .د   _.باللغة الفارسـية    _ ) .]١٩٨٨[ ش،١٢/٧/١٣٦٧(
 .١ران*

]١٩٩١[ نكَاهى به استان=   الرضا خبراساناإلمام مقامتقرير عن 
_  .٢٧-٢٠ص_ ) .١٩٩٧ (٤١ع_  .حـرم _  ...مالئك

 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية 
]١٩٩٢[ ، حسنيطباطبائيمدرس 

ده فرمـان   =  وحجج حول مشهد خراسـان       ناتامعشرة فر 
 _) .١٩٧٧ (٣٨ع_ .نامه آستان قدس    _ . ..مربوط به مشهد  

ــة_  .٨٩-٧٤ص_ ) .١٩٧٧ (٣٩ ع؛١٦٤-١٥٣ص  باللغ
 .١ران* _.د _ .الفارسية 
]١٩٩٣[ .، عبد املؤمنمنجم باشي
كتاجبه موقوفات اسـتان    =  حجج آستان قدس الرضوي      كتاب
خمطوط مبكتبة استان قدس    _ ] .١٨٥١[هـ  ١٢٦٨_ .قدس  

 .٣ران*_ .خ _ .باللغة الفارسية _  .٨٥٥٧خراسان برقم 
]١٩٩٤[ وقفنامه =  وي يف خراسانوثائق وحجج استان القدس الرض

كتاب خطى يف مكتبة ملكَـ     _  .ىرضوهاواسناد آستان قدس    
 .٥ران *_.خ _ .باللغة الفارسية _  .١١٣٧رقم 
]١٩٩٥[ _ .اسالموقف وامهيت آن در =  اإلسالم يف وأمهيتهالوقف 

 ش١٣٦٤،  واألوقاف والشؤون اخلرييـة   ج  احل إدارة: خراسان
 .١ران* _.ك _ .ية باللغة الفارس_ .ص ٦٤_ . ]١٩٨٥[

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@Ù¸@ê…@
]١٩٩٦[ .، حسنيأردكاين حمبويب

ـ   = حجة وقف قرية ده منك     فرهنكَـ إيران  _ . وقفنامه ده منكَ
ــني  ــة _  .١٨-١٠ص_ ) .١٩٧٣ (٢٠-١٩ ع_.زم باللغ
 .١ران*_ . د _.الفارسية 

ده نمك – إيران –األوقاف 
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@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@x†ää@
]١٩٩٧[ فنامهوق=  سنندج، اإلحسان دارحجة وقف مسجد ومدرسة 

وقـف مـرياث    _ .سـنندج   ،   اإلحسان مسجد ومدرسة دار  
باللغـة   _ .١١٩-١١٧ص_ ) .١٩٩٥ (١٠ع_  .جاويدان
 .١ كو؛١ران*_ .د _ .الفارسية 

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@åíëŒÓ@
]١٩٩٨[ .، حممدسياقيدبري 
 يف  الـنيب  ملوقوفات مسـجد     ي متولّ أول: الوهاب القزويين  عبد

اولني : الوهاب قزويىن  ال عبد  حاج م  رباينعامل  = مدينة قزوين   
 _.وقف مرياث جاويدان    _ . قزوين   النيب موقوفات مسجد    متويل
 _.د  _ .باللغة الفارسـية    _  .٤٤-٣٦ص_ ) .١٩٩٤ (٦ع
 .١؛ كو١ران*

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@áÓ@
]١٩٩٩[ .، حسنيطباطبائيمدرس 

_ .وقفنامه دوقنات درقـم     = حجة وقف قناتني للمياه يف قم       
ــد ــة _  .٥٧٧-٥٧٥ص_  .)١٩٦٧ (٥ع_  .وحي باللغ
 .١ران* _.د _ .الفارسية 

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@æë‰‹b×@
]٢٠٠٠[ .، عماد الديناحلكمائيشيخ 

بـازخواين يـك    = قراءة حلجة وقف قدمية يف مدينة كازرون        
 ١ع_ .وقف مـرياث جاويـدان      _ .وقفنامه قدميى كازرون    

_ . ٥٣-٤٦ص_ ) .١٩٩٣ (٢؛ ع ٧٢-٦٨ص_ ) .١٩٩٣(
 .١؛ كو١ران* _.د  _.باللغة الفارسية 

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@æb‘b×@
]٢٠٠١[ .افشار، ايرج

_  .وقفنامه سهديه در كاشان   = حجة وقف سه ديه يف كاشان       
 باللغـة   _ .١٣٨-١٢٢ص_  .٤ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  

 .١ران* _.د _ .الفارسية 
]٢٠٠٢[ .افشار، ايرج

وقفنامـه مدرسـة   =  يف كاشـان    حجة وقف مدرسة سلطاين   
 _) .١٩٨٧ (٢٣ع_ .فرهنكَـ إيران زمني     _. كاشان   سلطاين

 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية 

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@æbßŠ×@
]٢٠٠٣[ هى به جند  نكَا=   على موقوفات حمافظة كرمانةنظر

 ٧-٦، ع ٢س_  .فصلية كرمـان  _ . دراستان كرمان    موقوفة
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .١١١-١٠٨ص_ ) .١٩٩١(

@ÒbÓëþa–g@@æaŠí–@æa‰†ã‹bß@
]٢٠٠٤[ .تقيدانش بزوه، حممد 

_ .مازندران  دو وقفنامه از    = وثيقتان عن الوقف من مازندران      
باللغة _  .٧٥-٦٨ص_  .)١٩٦٩( ٨ع_  .معارف إسالمي 

 .١ران* _.د _ .الفارسية 

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@æìn@Ýèu@Ñznß@
]٢٠٠٥[ .صغرأمري خلف، علي 

قـران هـا    = ل ستون   اجملموعة القرآنية والوقفية يف متحف جه     
_  .وقف مرياث جاويدان  _ .وقفي كَنجينه جهل ستون      شياءوا
 _.باللغة الفارسية   _  .١٠٩-١٠٤ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع
 .١؛ كو١ران* _.د 

@ÒbÓëþa–@æaŠíg@–@æa†àç@
]٢٠٠٦[ .ستوده، منوجهر

طومار وقفنامـه   سواد  = حجة وقف املدرسة الكبرية يف مهدان       
ــزرك مهــدان ــاريخ_ . مدرســه ب _ ) .١٩٧٦ (١ع_ . ت

 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _  .١٩٩-١٥٩ص

ÒbÓëþa@–@åíŠzjÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٠٠٧[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدهتا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

رسـالة  _ .يطيـة   رسـوم ختط  :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢
 جامعة القديس يوسف، معهد اآلداب الشـرقية،        -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

@ÒbÓëþa–âb’Ûa@…ýi@@
]٢٠٠٨[ .حممد كرد علي

 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ . خطط الشام    يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _.ض _  .١٩٨٣

bÓëþa@Ò–@âb’Ûa@…ýi@Mpbîöb–yg@@
]٢٠٠٩[  زمين لسجالت احملاكم الشرعية واألوقافإحصائيكشاف 

_ ] .وآخ [ ...حممد عدنان البخيـت   / اإلسالمية يف بالد الشام   
 _ .١٩٨٤مركز الوثائق واملخطوطات،    . اجلامعة األردنية   : انعمَّ

 .١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٣ ،١فل* _.ض 

@ÒbÓëþa–@âb’Ûa@…ýi@–@ƒí‰bm@––ÈÛa@ïãbàrÈÛa@Š@
]٢٠١٠[ . حترير حممد م/ األوقاف ودورها يف تنمية جمتمع الناحية

 .٦٩-٦٦ص_ .األرناؤوط، هند أبو الشعر 
أوراق الندوة العلمية اليت    :  بدايات وايات  :الدولة العثمانية يف  

ــت _  .م١٩/١٠/١٩٩٩-١٨ ،عقــدت يف جامعــة آل البي
 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠١جامعة آل البيت، ]: عمَّان[

þa@ÒbÓë–bí‰bÌÜi@@
]٢٠١١[ .كسكي أوغلو، عثمان

 .باللغة التركية_ . عثمان كسكي أوغلو]/ Vakif = الوقف[
 Bulgaristan’da=  اآلثار اإلسالمية واملسلمني يف بلغاريـا  يف

Müslüman ve İslam Eserleri. _  دار نشـر  : إسـتانبول
 .٧٥تر* _.ض _ . ]١٩--[هالل، 

 سنندج – إيران –األوقاف  
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@ÒbÓëþa–æbÔÜjÛa@@
]٢٠١٢[ .رناؤوطحممد األ

دور الوقف؛ تطور وقف النقود يف بالد البلقان؛ وقفيـة مـن            
الوقف [ البلقان يف اللغة العربية من منتصف القرن السادس عشر؛ 

، ٤٨-٣١،  ٢١-١٩ص_ .األرنـاؤوط   . حممد م ]/ يف البوسنة 
١٤٥-١٤٣، ٦٨-٤٩. 
_  .١ط_ . دراسات يف التاريخ احلضاري لإلسالم يف البلقـان          يف

: التميمي للبحث العلمي واملعلومـات؛ ديب     مؤسسة  : زغوان، تونس 
 .١؛ كو٣تر*_ .ض _  .١٩٩٩مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث، 

@ÒbÓëþa–ÙŠaë@òäìjÛa@@
]٢٠١٣[ .، عصمتبينارق

-١٥٢٨،  هـ٩٣٧-٩٣٥ (١٦٤أوقاف البوسنة حسب دفتر رقم      
ـ ٦٧٥ (٤٦٢ودفتر حترير طـابو رقـم       ) م١٥٣١ -١٥٦٧،  هـ
 .باللغة التركية_  .٢٧٢-٢٠٧ص_ .بينارق عصمت )/ م١٥٦٨

 X. Vakiflar =١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
@ÒbÓëþa–ÑÓìÛa@Éîi@@@@@ŠÄãa@@@@@Éîi@N@
@ÒbÓëþa–ÑÓìÛa@‰bàrna@@@@ŠÄãa@@@@@àrm@N@

@ÒbÓëþa–×Šm@bî@
]٢٠١٤[ .أبيجل، مصطفى ر

/ مشكالت تكية عالء الدين يف ترميمـات جامعـه يف قونيـا           
 .باللغة التركية_  .٧٠-٢٧ص_ .أبيجل . مصطفى ر

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ األسبوع اخلامس للوقف،يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٢٠١٥[ .راهيم إب،أتش

ــة   ــدماتنا الوقفي ــاف وخ  Vakiflar ve Vakif= األوق
Hizmetlerimiz /   ام، كرمي أردوغان    رإبراهيم أتش، سعدي باي._ 

_ ] .١٩٧٨[هــ   ١٣٩٨ ، املديرية العامة لألوقـاف    :نقرةأ
_ .ك  _ .باللغـة التركيـة     _ . )بعضها ملون  (ايض :ص٢١٤

 .١٠٤، ١٠٣، ٧٣، ٦٧تر*
]٢٠١٦[ .أرجاغ، بيهان

 .باللغة التركية_  .٨٦-٨٥ص_ .بيهان أرجاع / باشاجامع رستم 
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ األسبوع اخلامس للوقف،يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]٢٠١٧[ .أك كوندوز، أمحد
أمحد أك  / األوقاف اليت بنتها الدولة على املرافق القدمية واحلديثة       

 .باللغة التركية_  .٢٤٦-٢٣٥ص_ .كوندوز 
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٢٠١٨[ هـ١٣٦١، ]ن. د: م .د[_ . Vakiflarimiz= أوقافنا 
باللغـة  _ . ص٤٦_  .)ة اجلمهورية مطبع: إستانبول] (١٩٤١[

 .١٤تر* _.ك _ .التركية 
]٢٠١٩[ .بالطا، روشن

 Türk Medeni =األوقاف اليت أسست حسب القانون املدين التركي 
Kanununa Göre Kurulan Vakiflar /   روشـن بالطـا. _

Vakiflar Dergisi.  _٣٨٧-٣٨٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢مج . _
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٢٠٢٠[ .عديبايرام، س
نظرة عامة على مشاريع اإلعمار اليت قامت ا رئاسة املديريـة           

=  عاماً على تأسيس مجهوريتنـا       ٧٥العامة لألوقاف بعد مرور     
Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Ülkeye Genel Bir 
Bakiş ve Başbakanlik Vakiflar Genel Müdürlüğünün 

Başkentteki İmar Faaliyetleri /سعدي بايرام. _ Vakif 
ve Kültür Dergisi . _١١-٦ص_ ) .١٩٩٨ (٣ع . _

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٢٠٢١[ .بركول، فرموز

 Cumhuriyetin 50.yilinda= أوقاف اجلمهورية يف اخلمسينات 
Vakiflar /   املديرية العامة لألوقاف  : إستانبول_ .فرموز بركول: 
_ . ايـض : ص٢٨٠_ ] .١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤،  أبادار نشر   

 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٢٠٢٢[ .، علي مهتيبركي األقسك

علي مهـت  / Müstagna Anh Vakiflar= األوقاف املستقلة 
-١٧ص_ ) .١٩٦٨ (٧مج_  .Vakiflar Dergisi_ .بركي 
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٨

]٢٠٢٣[ .بنلر، حيايت
 .التركيةباللغة _  .١٥٨-١٤٧ص_ .حيايت بنلر / سراية كروان دوغار

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ األسبوع اخلامس للوقف،يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٢٠٢٤[ .رولإجتني، 

 .باللغة التركية_  .١٠٥-٩٩ص_ .رول جتني إ/ محام حسكة
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]٢٠٢٥[ .رولإجتني، 
 .باللغة التركية_  .٩٨-٩٥ص_ .رول جتني إ/ كلية السليمانية

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _لعامـة  املديريـة ا : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٢٠٢٦[ .ي، حسنيجسحلب

 _.ي جحسني سحلب/ Vakiflar ve Hukuk =األوقاف واحلقوق 
Vakif ve Kültür dergisi . _١٣ص_ ) .١٩٩٨مايو  (١ع-

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٥

 تركيا–األوقاف 
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]٢٠٢٧[ .سفينج، جندت
_ .جندت سفينج / Vakiflar Türkçelik= األوقاف واألتراك 

 .باللغة التركية_ . ١١-٧ص
 =الفعاليات االقتصـادية واالجتماعيـة عنـد العثمـانيني          يف  

Osmanlilar’da Sosyo-ekenomik Yapi . _دار : إستانبول
 .٦٧، ٣تر*_ .ض _ . ١٩٧٨نشر كوتسون، 

]٢٠٢٨[ .قليج، علي
_  .١٨٨-١٥٩ص_ .علـي قلـيج     / آثار وقف حسن كيف   

 .باللغة التركية
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ وقف،األسبوع اخلامس لليف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M . _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]٢٠٢٩[ .كوبرولو، إدريس
_ .إدريس كوبرولـو  / تنظيم خان الدالئل كفندق يف ديار بكر   

 .باللغة التركية_  .٨٣-٧١ص
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]٢٠٣٠[ .كوبرولو، بالنت
نقد وحتليل أنواع األوقاف اخلاصة حسب تعديل القانون املدين         

 .باللغة التركية_  .٢٣٤-٢٢٩ص_ .بالنت كوبرولو / ٩٠٣رقم 
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٢٠٣١[ .كوزال، أولكر

األوقاف يف اجلمهورية، وطرق حـل املشـاكل االقتصـادية          
باللغـة  _  .٢٠٧-٢٠٣ص_ .أولكر كـوزال    / واالجتماعية

 .التركية
 V. Vakif = ١٩٨٧رب  ديسم١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]٢٠٣٢[ .كونتر، حليم باكي
 Türk= األوقاف التركية وجممل الدراسات املتعلقة بالوقفيات 

Vakiflari ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd /
] ١٩٣٩[هــ   ١٣٥٨،  ]ن .د: م. د[_ .حليم باكي كونتر    

باللغة _ .ايض  : ص٦٠،  ٣١_ ) .مطبعة اجلمهورية : إستانبول(
 .٧٥، ٦٧، ٢٨تر* _.ك _ .التركية 

]٢٠٣٣[ .كونري، حسن
هيـة املؤسسـات املنحلـة      املوضوعات اليت تتعلق حبقوق وما    

ــاف   ــة يف األوق  Vakiflada Metukiyet ve=واملتروك
Mahlüliyet Müesseselerinin Hukuki Mahiyeti ve 

Bunlarla ilgili Mevzuat Hukümleri /  حسن كـونري. _
Vakiflar Dergisi.  _٢٤-١٩ص_ ) .١٩٧٥ (١١مج . _

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٢٠٣٤[  Türkiyede= متاحف األوقاف يف تركيا واآلثار القدمية 
Vakif Abideler ve Eski Eserler / وآخ […يلدز أوتكان. [ _

_ . ج٥_ ] .١٩٨٦[هـ  ١٤٠٦ة لألوقاف،   املديرية العام : أنقرة
 .١٠٣، ٦٧، ٥٤، ٤٩، ١١، ٣تر* _.ك _ .غة التركية لبال

]٢٠٣٥[ .يدي يلدز، اء الدين
مؤسسة الوقف يف القرن الثامن عشر ودورهـا يف اجملتمـع           

 Vakif Müessesesinin XVIII. Asir Türk =التركـي  
Toplumundaki Rolü / اء الدين يدي يلدز._ Vakiflar 

Dergisi . _باللغة التركية   _ . ٢٧-١ص_ ) .١٩٨٢ (١٤مج. _
 .٣تر* _.د 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–pbîöb–yg@@
]٢٠٣٦[ .باركان، عمر لطفي

= م  ١٥٤٦هــ،   ٩٥٣ لعـام    إسـتانبول دفتر حترير أوقاف    
İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri, 953H/1546M 

Tarihli /     إستانبول _.ي  دعمر لطفي باركان، أكرم حقي آور :
باللغـة  _ . ص٥٠٤_ ] .١٩٧٠[هــ   ١٣٩٠مجعية فاتح،   

 .٦٧، ٣تر*_ .ك _ .التركية 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@Mbîãbna@@
]٢٠٣٧[ كوي استانيا ورودس=  دفتر أوقاف قرية استانيا و رودس

_  .٧خمطوط، بـرقم    _ . ورقة   ٢٧_ ] .ت. د[_ .وقفلر دفتري   
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

@ÒbÓëþa–m@@bî×Š–ðaŠ@Öc@@
]٢٠٣٨[ .أورال، حممد زكي

 Aksaray’in = وأوقافهـا  ياألمهية التارخيية ملقاطعة أق سرا
Tarihi önemi ve Vakiflari / ــي أورال ــد زك _ .حمم

Vakiflar Dergisi.  _٢٤٠-٢٢٣ص_ ) .١٩٦٢ (٥مج . _
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@MÞì™bãþa@@
]٢٠٣٩[روم وأناضول أيالت =  الة األناضول والرومأوقاف خمتلفة يف إي

_  .٤٩٨خمطوط، برقم   _ ] .ت. د[_ .له رنده خمتلف وقفلر     
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٢٠٤٠[=دفتر األوقاف اليت كانت موجودة يف منطقة األناضول والروم 
 _] .ت. د[_ .أناضول وروم منطقة سندة بولونن وقفلر دفتري        

 _.خ  _ .باللغة العثمانية   _  .٤٩٨ط، برقم   خمطو_ . ورقة   ٦١
 .١٤تر*

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@MñŠÔãc@@
]٢٠٤١[ .أوزترك، نظيف

 Ankara’nin Kuruluşunda=  يف تأسيس أنقرة األوقافدور 
Vakiflarin Rolü / نظيف أوزترك. _Vakiflar Dergisi.  _

 _.د  _ .باللغة التركية   _ . ٣٤٦-٣٣١ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج
 .٣تر*

  إحصائيات– إستانبول – تركيا –األوقاف  



٣٠٥>> متن الكشاف
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]٢٠٤٢[ .ملديرية العامة لألوقافا. تركيا 
تقرير السنوات العشر األوىل للمديرية العامة لألوقاف يف عهـد          

 Evkaf Umum Müdürlüğünün Cumhuriyetin=اجلمهورية 
İlk On Senesindeki İşleri Hakkinda Rapordar.  _

_ ] .١٩٣٣[هــ   ١٣٥٢املديرية العامة لألوقـاف،     : أنقرة
 .١٠٤، ٢٨، ١٤تر* _.ك _ .باللغة التركية _ .ايض : ص٣٢

]٢٠٤٣[ هـ ٩١٨_ .أنقره وقفلر دفتري =  أنقرةدفتر أوقاف 
باللغـة  _  .١١٦ خمطوط، بـرقم  _ . ورقة   ٦٣_ ] .١٥١٢[

 .١٤تر* _.خ _ .العثمانية 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–‰a†Øëc@@
]٢٠٤٤[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 Üsküdar’da Vakif =أوسكدار واألوقاف امللحقة يف الوقف 
ve Mülhak Vakiflar /   ١مـج _ .إبراهيم حقـي قونيـايل :

 .باللغة التركية_ . ٧٥-٤١ص
مجعيـة  : إستانبول_ . Tarihi Üsküdar = تاريخ أوسكداريف 

 .٦٧، ٣تر* _.ض _ . )مطبعة أمحد سعيد (١٩٦٧يشيل أي، 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@MæbßŠÓ@éÛbíg@@
]٢٠٤٥[ .ني، طيبككوبل

 القرن السـادس    املؤسسات واألوقاف يف إيالة قرمان والرندا يف      
 XVI. Asirda Karaman Eyaletin ve=عشـر املـيالدي   

Larende (karaman) Vafik ve Müesseseleri / ــب طي
_ ) .١٩٦٨ (٧مــج_  .Vakiflar Dergisi_ .كــوبلكني 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٣٨-٢٩ص

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@ò•‰ìi@–@@ƒí‰bm–Ö@QU@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٠٤٦[ .توجنر، يعقوب

 =أوقاف بورصة يف القرن اخلامس عشر حسب سجالت احملكمـة           
XV. Yüzyilda Mahkeme Sicillerine Göre Bursa 

Vakiflari /      ١٩٩٢_ .يعقوب توجنر؛ إشراف عثمان جتني ._ 
 معهـد   ، جامعة أولـوداغ   –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ١٩٢

 .٩١تر* _.ر _ .باللغة التركية _ .العلوم االجتماعية، بورصة 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–ìÛìi@@
]٢٠٤٧[ بولو = دفتر األوقاف اإلسالمية املتعلقة مبدينة بولو وملحقاهتا 

 ١٠٤_ ] .ت. د[_ .وجوره سيله الللي إسالمي وقفلر دفتري       
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١٥خمطوط، برقم _ .ورقة 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–@òÔuýÛa@Š–Ç@
]٢٠٤٨[ .أوزدمري، مصطفى

 =تأسيس األوقاف واألبنية يف املـدن السـلجوقية التركيـة    
Türkiye Selçuklu Şehirlerinde Imaret Kurumlari ve 

Vakiflari / مصــطفى أوزدمــري._ Vakiflar Dergisi.  _
 _.د  _ .باللغة التركية   _ . ٤٥-١١ص_ ) .١٩٩٨ (٢٧مج
 .٣تر*

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@òîiŠÌÛa@bîÓaŠm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٠٤٩[ .، خالدأران

 Bati Trakya= إدارة األوقاف وجمتمع تراقيا الغربية يف تركيا 
Türk Cemaat ve Vakif İdareleri /   خالـد أران؛ إشـراف

 –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٧٥_  .١٩٨٩_ .جودت كوجوك   
باللغـة  _ . إسـتانبول  معهد العلوم االجتماعية،     ،جامعة مرمرة 

 .٩٨تر* _.ر _ .التركية 

@ÒbÓëþa–@@bî×ŠmMŠí‰bÔm@@
]٢٠٥٠[ وقفلرين =  تقرير عن األوقاف املتعلقة واحنطاطها وانقراضها

 _ .ات ورق ٥_ ] .ت. د[_ .يكلماسي واييت ايله الكلي رايور      
 .١٢٦تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٤خمطوط، برقم 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–bîìm@@
]٢٠٥١[ .كوكر، حسني صدقي

/ Vakiflar Tarihin’da TOSYA= توسيا يف تاريخ األوقاف 
 ٥مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .حسني صـدقي كـوكر   

ــة _ . ٢٧٣-٢٥٧ص_ ) .١٩٦٢( ــة التركي  _.د _ .باللغ
 .٦٧تر*

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–òÜØäu@@
]٢٠٥٢[ .كورمتان، نظيف

_  .١٧٨-١٧١ص_ .نظيف كورمتان   / مناذج من آثار جنكلة   
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤ األسبوع الثامن للوقف،يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–âë‰ìu@@
]٢٠٥٣[  _.أوقاف جوروم والييت = أوقاف والية جوروم 

باللغـة  _  .١١٦خمطوط، بـرقم    _  .ات ورق ٩_ . ]ت. د[
 .١٤تر* _.خ _ .العثمانية 

Óëþa@Òb–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٠٥٤[ .أوزاصالن، أوزلنان

 Türk Vakiflarinda =التحليل االقتصادي لألوقاف التركية 
Muhasebe Organizasyonu/  أوزلنان أوزاصالن؛ إشـراف 

 –) دكتوراه(أطروحة  _ .ص  ٥٩_  .١٩٨٧_ .أميت أتامان   
 .١٠٤تر* _.ر _ .باللغة التركية _ .جامعة مرمرة 

@ÒbÓëþa–Šm@@bî×Mlìä@@
]٢٠٥٥[سنوب ومسكمرينده كي = األوقاف يف سنوب ومسكمرين 

_  .٧٥خمطوط، بـرقم    _ . ورقة   ١٠٢_ ] .ت. د[_ .وقفلر  
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

 سنوب- تركيا –األوقاف 
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@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@aîÜî@–@@ƒí‰bm–Ö@QV@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٠٥٦[ .جبجي، أمحد

 Yüzyilda .16 =أوقاف قضاء سيليسترا يف القرن السادس عشر 
Silistre Sancaği Vakiflar/جي؛ إشراف كـاظم  ب أمحد ج

ــان  ــار كوبرام ــة _ . ص١٤٩_  .١٩٩٤_ .يش أطروح
_ .  معهد العلوم االجتماعية، أنقرة    ، جامعة غازي  –) ماجستري(

 .٩٧تر* _.ر _ .باللغة التركية 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@Maìî@@
]٢٠٥٧[ .رفعتينانج، 

 رفعت/ Sivas Abideleri ve Vakiflari =آثار أوقاف سيواس 
-١٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج_ . Vakiflar Dergisi_ .ينانج 
_ . باللغة التركية    _ .١٨-٥ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ مج ؛٤٤
 .٣تر* _.د 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@ìŠ@–ƒí‰bm@@
]٢٠٥٨[ .بايرام، سعدي

 Tarsus =فيها األوقاف يف طرسوس وإحدى أوقاف األوزبك 
Vakfilari ve tarsus'ta Bir Özbek Vakfi/ سعدي بايرام ._ 

Vakif ve Kültür Dergisi.  _٣٩ص_ ) .١٩٩٩ (٤ع-
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٤٤

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 . آشافات-الوقف 
]٢٠٥٩[ .املديرية العامة لألوقاف. تركيا 

_  .Yeni Vakiflar Kataloğu =فهرس األوقاف اجلديـدة  
ـ ١٤٠٥املديرة العامـة لألوقـاف،      : أنقرة _ ] .١٩٨٥ [هـ
 .١١*_ .ك _ .باللغة التركية _ . ص٨٣٩

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@æbßŠÓ@–@@ƒí‰bm–Ö@QU@
]٢٠٦٠[ .كوك بيلفني، حممد تايب

  =ه ووقف الريند  ةإقليم قرمان يف القرن اخلامس عشر ومؤسس      
Asirda Karaman Eyaleti ve Larinde Vakif ve 

Müessesesi / حممد تايب كوك بيلفني. _Vakiflar Dergisi. _ 
 _ .د_ .باللغة التركيـة    _ . ٣٨-٢٩ص_ ) .١٩٦٨ (٧مج
 .٥٣، ١١تر*

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@ïãìàİÓ@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٠٦١[ .قروجا، ناظم

 Yüzyilda .16=موين يف القرن السادس عشر طدفتر حترير والية قس
Kastamoun Sancaği Vakif Tahrir Defteri / ناظم قروجا؛

أطروحـة  _ .ص  ٢٥٥_  .١٩٩٥_ .إشراف حسني أوزدغري    
 معهـد العلـوم االجتماعيـة،       ،إستانبول جامعة   –) ماجستري(

 .٨٨تر* _.ر _ .باللغة التركية _ . إستانبول

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]٢٠٦٢[ .أوزلوق، فردون نافذ

 =طان حممـد الفـاتح      فهرس أوقاف إيالة قرمان يف عهد السل      
Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakiflari Fihrisi /

ـ املدير: أنقرة_ .فردون نافذ أوزلوق     ، لألوقـاف ة العامـة    ي
 هـذا  مت إعداد    _.ص  ٨٠،  ٧،  ٦٦_ ] .١٩٥٨[هـ  ١٣٧٨

 _. الفهرس بناءاً على دفتر أرشيف املديرية العامة للطابو واملساحة        
 .٦٧تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٢٠٦٣[ .قيا أوغلو، عصمت

ــي  ــع الترك ــف يف اجملتم ــة الوق  Vakfin Türk= مكان
Toplumundaki yeri/غلو و عصمت قيا أ._Milli Kültür 

Dergisi . _باللغة_ . ٣٠-٢٦ص_ ) .١٩٨٧سبتمرب   (٥٨ع 
 .١٠٤، ٦٧تر* _.د _ .التركية 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–@ðŠ–îÓ@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٠٦٤[ .أوزارماق، يامسني

 Tarhrir ve Evkaf = قيصري حسب دفتر حترير األوقاف أوقاف
Defterine Göre Kayseri Vakiflari/ق إعداد يامسني أوزارما. _ 

 ،جامعة غازي  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٢٢٦_  .١٩٨٥
 .٩٧تر* _. ر _.باللغة التركية _ . معهد العلوم االجتماعية، أنقرة

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–åíŠàØß@@
]٢٠٦٥[ سنوب ومسكمرينده كي= نوب ومسكمرين األوقاف يف س

_  .٧٥خمطوط، بـرقم    _ . ورقة   ١٠٢_ ] .ت. د[_ .وقفلر  
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–åàäß@@
]٢٠٦٦[ .بقال، جواد

 =القيود الوقفية العائدة إىل قضاء منمن حسب دفتر حترير الطابو    
Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen İle İlgili Vakiflar 

Kayitlari /  ـال  بجـواد  ٢٦مـج _ . Vakiflar Dergisi _.ق
 .٥٢، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٨٦-٧٥ص_ ) .١٩٩٧(

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–ýîß@@
]٢٠٦٧[ .أرجنني، أوزقان

أوزقان ارجنني، بريسـن    / أعمال تتعلق باجلامع الكبري يف ميالس     
 .باللغة التركية_  .١٢٦-١٠٧ص_ .إرات 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧سبوع اخلامس للوقف، األيف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–paë†ã@@
]٢٠٦٨[ )أنقرة: ١٩٨٧: اخلامس(أسبوع الوقف 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ األسبوع اخلامس للوقف،
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M . _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ك _ .باللغة التركية _ .ص ٢٣٩_  .١٩٨٧لألوقاف، 

 رسائل جامعية–١٦ ق–تاريخ– سيليسترا – تركيا –األوقاف 
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@ÒbÓëþa–@bî×Šm@–‰bØã@@
]٢٠٦٩[ .أوزترك، نظيف

 Vakiflar Arşiv =أوقاف نكسار حسب وثائق أرشيف األوقاف 
Kayitlarina Göre Niksar Vakiflari /  نظيف أوزتـرك. _

Vakiflar Dergisi.  _٦٨-٤٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج . _
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

@ÒbÓëþa–ãìm@@
]٢٠٧٠[ .أمحد قاسم

أمحد / أحباس العثمانيني األوائل بتونس ومجعية األوقاف واإلنزال      
جوان  (٣٨-٣٧، ع ١٢س_ . اجمللة التارخيية املغربية  _ .قاسم  
ــة  _  .٣٠٠-٢٤١ص_ ) .١٩٨٥ ــاللغتني العربي ــنص ب ال

 .١١؛ مغ٨كو* _. د_ .والفرنسية 

@ÒbÓëþa–@ãìm@–æaëÔÛa@@
]٢٠٧١[ .سن التميميحم

اجمللة _ .سن التميمي   حم/ القريوانمدينة  وثيقة عن بعض أحباس     
_ ) .١٩٩٢أوت  (٦٨-٦٧ع، ١٩س_ . التارخييــة املغربيــة

 .١١؛ مغ٨، ١كو* _.د _  .٤٨٢-٤٢٩ص

@ÒbÓëþa–ŠöaŒ¦a@@
]٢٠٧٢[ .فمديرية األوقا. وزارة الشؤون الدينية . اجلزائر 

، ٣٠_  .١٩٩٨الـوزارة،   : زائـر اجل_ .األوقاف اجلزائريـة    
 .١كو*_ .ك _ .ص ]٧[

]٢٠٧٣[ .حممد البشري مغلي
حممد البشري  / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب      

التعقيـب   _ .٣٤٤-٣١١ص_ .مغلي؛ تعقيب مجعة الزريقي     
 .٣٥٣-٣٤٥ص: واملناقشات

حبـوث  :  الـوطن العـريب     نظام الوقف واجملتمع املـدين يف      يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

: بريوت_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت       
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 

@ÒbÓëþa–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@
]٢٠٧٤[ .رن، فكرتإ

 _ .٢٠١-١٩٥ص_ .رن  إ فكرت/ األوقاف يف الدولة العثمانية   
 .باللغة التركية

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٢٠٧٥[ .صدقي، خاطرات إمساعيل

عثمانلي مملكه لري   = مطالعة إدارية يف أوقاف املمالك العثمانية       
: م. د[_ .خاطرات إمساعيل صـدقي     / قفلرنده اداري باكيش  و
_ ) .مطبعة سالنيك : إستانبول] (١٩٠٦[هـ  ١٣٢٤،  ]ن. د

 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .ص ٢١

]٢٠٧٦[ .، أهروناليش
أوقاف : األوقاف والزوايا الصوفية يف السياسة العثمانية للمستعمرات

 Waqf =١٥١٦ عـام  السلطان سليم األول لصاحل دير األسد يف
and sufi monasteries in the Ottoman policy of 
colonisation: Sultan Salim I’s waqf of 1516 in favour 

of Dayr al-Asad / أهرون اليش. _School of Oriental 
and African Studies . _٦١ص_ ) .١٩٨٧ (١، ج٥٠مج-

 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .٨٩
]٢٠٧٧[ .لديز، اء الدينيدي ي

/ البعد االقتصادي لألوقاف التركية يف القـرن الثـامن عشـر          
خبـط  _ . ورقـة    ٥٥_  .١٩٧٩_ .لـديز   يدي  يالدين   اء

نار عقد يف القـدس     يقدمت يف مس  _ ) .نسخة مصورة (صاحبها  
 Internationalســم ا ب١٩٧٩ حزيــران ٢٨-٢٤بتــاريخ 

seminar on social and economic aspects of the 
Muslim waqf . _ ١كو* _.ح. 

@ÒbÓëþa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٠٧٨[ .سرت، علي
 Osmanlilarda Vakif=  الوقف عند العثمـانيني  اتمؤسس

Müesseseler/       ١٩٨٢_ . علي سرت؛ إشراف ضياء كازجيي. _ 
 كلية اإلهليات،   ، جامعة مرمرة  –) ماجستري(أطروحة  _ . ص٣٥

 .٦٧، ٣تر* _.ر _ .ة التركية باللغ_ . إستانبول
@ÒbÓëþa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@–‰bèÏ@@

ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه
 . آشافات-الوقف 

]٢٠٧٩[ . جنايت،أقطاش
إعداد جنايت أقطـاش، عصـمت      / هتاااستبدال األوقاف وإجراء  

 .٨٢ص_ .بينارق؛ ترمجة صاحل سعداوي صاحل 
 _.هـ  ١٣٣٤-١٣١٠ ،رشيف العثماين أل تصانيف اإلدارة يف ا    يف

_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول
العثماين فهرس بتصانيف استبدال األوقاف املوجودة يف األرشيف 

 .٣تر*_ . ض _ .إستانبولبدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء ب
]٢٠٨٠[ . جنايت،أقطاش

بينارق؛ ترمجة صـاحل    إعداد جنايت أقطاش، عصمت     / األوقاف
 .٢٧١، ٢٥٩ص_ .سعداوي صاحل 

-١٥٨٣ودفاتر  ) ١٢١٢-١١٩٦دفاتر رقم    (: دفاتر العينيات  يف
مركـز  : إسـتانبول _ . املوجودة يف األرشيف العثماين      ١٥٨٤

 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٦األحباث للتاريخ والفنون والثقافة، 
]٢٠٨١[ . جنايت،أقطاش

 بينـارق؛ ترمجـة    إعداد جنايت أقطاش، عصمت   / أوقاف مهايون 
 .٧٨ص_ .صاحل سعداوي صاحل 

 _.هـ  ١٣٣٤-١٣١٠ ،رشيف العثماين  تصانيف اإلدارة يف األ    يف
_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول

العثماين فهرس بتصانيف استبدال األوقاف املوجودة يف األرشيف 
 .٣تر*_ . ض _.بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء بإستانبول 

 فهارس– الدولة العثمانية –األوقاف 
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]٢٠٨٢[ . جنايت،أقطاش
إعـداد جنـايت أقطـاش،      / تصنيف الوقفيات املنقولة عن املالية    

 .١٢٣-١٢٢ص_ .عصمت بينارق؛ ترمجة صاحل سعداوي صاحل 
_ .فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانيـة       :  األرشيف العثماين  يف

_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول
لوقفيات املوجودة يف األرشيف العثماين بدار الوثـائق        فهرس با 

 .٣تر* _.ض _  .إستانبولالتابعة لرئاسة الوزراء ب
]٢٠٨٣[ . جنايت،أقطاش

إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛     / دائرة األوقاف اهلمايونية  
 .٨٠ص_ .ترمجة صاحل سعداوي صاحل 

 _.هـ  ١٣٣٤-١٣١٠ ،رشيف العثماين  تصانيف اإلدارة يف األ    يف
_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول

العثماين فهرس بتصانيف استبدال األوقاف املوجودة يف األرشيف 
 .٣تر*_ . ض _.بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء بإستانبول 

]٢٠٨٤[ . جنايت،أقطاش
إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛ ترمجة      / معامالت األوقاف 

 .٢٠٦-٢٠١ص_ .ي صاحل صاحل سعداو
_ .هـ  ١٢٣١-١١١٦  دفاتر الرؤوس يف األرشيف العثماين،     يف

_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول
فهرس بالدفاتر واملعامالت الوقفية املوجودة يف األرشيف العثماين    

 _.ض  _  .إسـتانبول يف دار الوثائق التابعة لرئاسة الـوزراء ب       
  .٣تر*
]٢٠٨٥[ . جنايت،طاشأق

إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛ ترمجة صـاحل        / املوقوفات
 .٩٦-٥٩ص_ .سعداوي صاحل 

: إسـتانبول _ . تصانيف كامل كبجي يف األرشيف العثماين        يف
فهـرس  _  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافـة،       

املوقوفات يف تصنيف كامل كبجي املوجـودة يف األرشـيف          
_ . ض _ .إستانبولار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء بالعثماين بد 

 .٣تر*
]٢٠٨٦[ _. ورقة ١٤_ ] .ت. د[_ . فهرس الوقفيات السلطانية

 .٣٠تر* _.خ _  .٧٢خمطوط برقم 

@ÒbÓëþa–…ë‰@@
]٢٠٨٧[ استانيا ورودس كوي=  دفتر أوقاف قرية استانيا و رودس

_  .٧خمطوط، بـرقم    _ . ورقة   ٢٧_ ] .ت. د[_ .وقفلر دفتري   
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

@ÒbÓëþa–òí…ìÈÛa@@
]٢٠٨٨[ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر

الوقف ودوره يف دعم التعليم والثقافـة يف اململكـة العربيـة            
_ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر       / السعودية خالل مائة عام   

 _.ص  ١٨٦_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_  .١ط
لة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحبـاث         سلس(

 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠١الوقف 

]٢٠٨٩[ وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. السعودية 
املشرف العام عبد اهللا بن     / األوقاف يف اململكة العربية السعودية    

 _] .١٩٩٩[عبديل كروم الدولية،    : الرياض_ .عبد احملسن التركي    
 .١؛ كو١٥سع* _.ك  _ .ايض: ص١٣٢

@ÒbÓëþa–@òí…ìÈÛa@–ê†íŠi@@
]٢٠٩٠[ .ص٢٦٣_ . وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
الوقـف  : احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  

 - جيالن خضر غمدا     إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا يف وواقعه   اإلسالمي
 املدارس  - يحسن الوراكل /  احلرمني الشريفني  يف املغاربةحباس  أ

طارق عبد اهللا   / ة وصفي ة تارخيي دراسة: املنورة املدينة يف الوقفية
 عهـد امللـك     يف ة عـني زبيـد    أوقاف -لقادر حجار   عبد ا 
 العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     إعداد/ العزيز عبد
 إىل أدت الـيت  العوامـل    - عبد العزيز املقبل     إعداد/  بريده يف

عبد القهار داود عبـد اهللا    / اإلسالميتدهور الوقف عرب التاريخ     
 دراسـة : ماليـك  عصر سالطني امل   يف األوقاف ازدهار   - العاين
 .١كو*_ .ض _ .أمني حممد حممد /  منوذج مصر:وثائقية ةتارخيي

@ÒbÓëþa–@òí…ìÈÛa@–ÑîİÔÛa@@
]٢٠٩١[ .السيد حسن العوامي

السيد حسـن   / ]مصدر الكتروين [الوقف يف القطيف وأثره يف حياهتا       
صفحة عنوان املقال ضمن    : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٩[_ .العوامي  

جملة فصلية تعين بشؤون التراث والثقافة      : جلة الواحة  مب ٩حمتويات العدد   
ـلة  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    (واألدب يف اخلليج العريب      وص

_  .http://www.alwaha.com/issue9/is09sb10.htm: املقال
 .١كو*_ .ت 

@ÒbÓëþa–@òí…ìÈÛa@–òØß@@
]٢٠٩٢[ .جمدي حممد حريري

_ .مد حريري   جمدي حم / ]مصدر الكتروين [حىت ال يندثر الوقف     
صفحة عنوان املقال حتت بـاب      : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٣[
 ٢٦/٢/٢٠٠٠ املنشور يف    ١٠٠١٢ضمن العدد   " عزيزيت اجلزيرة "

أول صحيفة سعودية تصـدر علـى شـبكة         : بصحيفة اجلزيرة 
 :وصـلة املقـال   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    (االنترنت  

http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/feb/26/rv5.htm.  _
 .١كو*_ .ت 

@ÒbÓëþa–@†äÓŠ@
]٢٠٩٣[ .سبهران، ض

_  .بيام نوين _ . مسرقند   هايوقفنامه  = حجج أوقاف مسرقند    
 _.د  _ .باللغة الفارسية   _  .٦٧-٦٦ص_ ) .١٩٧٥ (٢، ع ١١ج
 .١ران*

  رودس–األوقاف  
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@ÒbÓëþa–æa…ìÛa@@
]٢٠٩٤[ .زهري عثمان علي نور

_ .زهري عثمان علي نور     / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    
 _.ك   _.ص  ٦٢_  .١٩٩٦جامعة اخلرطوم،   ]: اخلرطوم[_  .١ط
 .١؛ كو٨فل*

@ÒbÓëþa–bí‰ì@@
]٢٠٩٥[ .أمحد فائز احلميصي

 أمحد فائز احلميصي؛ راجعه ودققه حسن كمال؛ قدم         /]الوقف[
موضوع الوقف جـاء يف مواضـع       _  .له حممد حممد اخلطيب   

 .متفرقة من العمل
: دمشـق _ . ية يف سورية  روائع من العمارة العربية اإلسالم    يف  

 .١كو* _.ض _  .١٩٨٢وزارة األوقاف، 

@ÒbÓëþa–bí‰ì@@MÕ’ß…@@
]٢٠٩٦[ .قتيبة الشهايب
باإلضـافة إىل أمسـاء     _  .٣٣٦ص_ .قتيبة الشـهايب    / الوقف

 .املوقوفات املختلفة مرتبة حتت حروفها باملعجم
 معجم دمشق التارخيي لألماكن واألحياء واملشيدات ومواقعها        يف

وزارة : دمشـق _ .ا كما وردت يف نصوص املؤرخني       وتارخيه
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩الثقافة، 

]٢٠٩٧[ .حممد أمحد دمهان
_ .تأليف حممـد أمحـد دمهـان        / ديوان األوقاف يف اإلسالم   

 .٣١٢-٣٠٨ص
دراسات عن أهم أماكنها األثرية ومقاالت     :  يف رحاب دمشق   يف

دار : قدمش_  .١ط_ .عن أهم حوادثها اجملهولة وأحباث ثقافية       
يشتمل الكتاب أيضاً على مواضـع كـثرية        _  .١٩٨٢الفكر،  

مـدارس دمشـق ودور حـديثها       : متفرقة عن الوقف، مثـل    
وخوانكها وربطها وجوامعها؛ املدرسة العادلية الكربى؛ املدرسة       

 .١كو*_ .ض _ .الظاهرية 
]٢٠٩٨["هـ١٠٤١-؟٩٩٢" )لعباسأبو ا(املقري، أمحد بن حممد بن أمحد 

بن حممد املقري التلمساين؛ أشرف على طبعـه         أمحد   /]الوقف[
 .٣٧٨ ،٢٢٣ص: ٢ج_ .حممد حميي الدين عبد احلميد 

 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان          يف
 _] .؟١٩٨-[دار الكتاب العريب،    : بريوت_ .الدين بن اخلطيب    

 _.ض  _  .١٨٦٢طبعة مصورة عن طبعة املطبعـة األمرييـة،         
 .٥٦، ٥٤، ٣٠تر*

]٢٠٩٩["هـ١٠٤١-؟٩٩٢" )لعباسأبو ا(املقري، أمحد بن حممد بن أمحد 
 أمحد بن حممد املقري التلمساين؛ أشرف على طبعـه          /]الوقف[

 .٣٧٨ ،٢٢٣ص: ٢ج_ . حممد حميي الدين عبد احلميد
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان          يف

 :القاهرة( ١٩٤٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .الدين بن اخلطيب    
؛ ٢٣،  ٧،  ٢؛ صـر  ٦٧،  ٥٤تـر *_ .ض  _ . )مطبعة السعادة 

 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢فل

]٢١٠٠[  جاءموضوع الوقف _ .بإشراف دعد احلكيم / ]الوقف[
 . متفرقة من العملمواضعيف 
 األوامر السلطانية لوالية دمشق يف تعيني القضـاة والـوالة           يف

 الوثائق  واملوظفني من خالل ترمجة السجالت احملفوظة يف مركز       
_ .ض  _  .٢٠٠٢وزارة الثقافة،   : دمشق_ .التارخيية بدمشق   

 .١كو*

@ÒbÓëþa–@@´–Ûa–òîiìä¦a@Ùãbî×@´@@
]٢١٠١[ .مد جوادحماميدوارنيا، 
انـواع  =  اجلنوبية، الصني     مقاطعة سني كيانك   يف الوقف   أنواع

وقـف مـرياث    _  .موقوفات در سني كيانكَـ جنوىب، جني     
 باللغـة   _ .١٠٦-١٠٤ص_ . )١٩٩٥ (١١ع_  .جاويدان
 .١ كو؛١ران* _. د _.الفارسية 

@ÒbÓëþa–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]٢١٠٢[ "هـ٧٧٤-٧٠١" )لفداءأبو ا( بن عمر إمساعيلبن كثري، ا

 بـن عمـر     إمساعيـل احلافظ عماد الدين أبو الفداء      ]/ الوقف[
ــقي  ــي الدمش : ٤، ج٨٣ص: ٢، ج١٦٩ص: ١ج_ .القرش

 .١٥١-١٤٩ص
ــيف ــار البش ــر يف أخب ، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .ر  املختص

_ ) .املطبعة احلسينية املصـرية   : القاهرة( ]١٩٠٧[هـ  ١٣٢٥
 .١١، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٢؛ صر٦٧تر*_ .ض 

]٢١٠٣[ .اهلرز، اكارت
 موقوفات ديـين  =  الشرق   يف اإلسالمية الدينية واملدينة    األوقاف

،  اكارت اهلرز؛ ترمجة مصطفى مـؤمين      /إسالميوشهر شرق   
 ١٠ع_  .وقف مرياث جاويـدان   _ .حممد حسن ضياء توانا     

 اإلسـالمية املدينة  : ترمجة مقال _  .٥٣-٥٠ص_ ) .١٩٩٥(
 املؤسسـة  للدكتور اكارت اهلرز رئيس      املثال والواقع : شرقيةال

 _.د  _ . باللغـة الفارسـية   _ . بون بأملانيا    ة جامع يفاجلغرافية  
 .١ كو؛١ران*

]٢١٠٤[ .فهمي اإلمام
_  .الوعي اإلسـالمي  _ . فهمي اإلمام    إعداد/ أوقاف املسلمني 

 _.د   _ .٨٥-٨١ص_ . )١٩٨٣يوليو  / يونيو (٢٢٥، ع ١٩س
 .٣ ،١؛ كو٧، ٤فل*

@ÒbÓëþa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]٢١٠٥[ .حباث دمشقي

، ٢٨مـج _ . املقتطف_ .حباث دمشقي   / األوقاف اإلسالمية 
 .٧ ،٢صر*_ . د_  .٣٧٥-٣٦٩ص_ ) .١٩٠٣ مايو ١ (٥ج

]٢١٠٦[ عبد القادر الرحياوي
موضوع الوقف واملسـاجد    _ .عبد القادر الرحياوي    ]/ فالوق[

 .املوقوفة جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 قمم عاملية يف تراث احلضارة العربية اإلسـالمية املعمـاري           يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠وزارة الثقافة، : دمشق_ .والفين 

 تاريخ– العالم اإلسالمي –األوقاف 
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@ÒbÓëþa–ÖaŠÈÛa@@
]٢١٠٧[ .صالح حسني العبيدي

 احلفاظ على اآلثـار اإلسـالمية       مؤسسة األوقاف ودورها يف   
 .١٩٨–١٧٩ص_ .صالح حسني العبيدي / واملخطوطات

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_ . ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]٢١٠٨[ .حممد مصطفى املاحي

حممـد مصـطفى    / صالحهاإتقرير عن أوقاف العراق ووسائل      
 .١كو* _.ك _ .ص ٥٣_  .١٩٣٧، ]ن .د: بغداد[_ .املاحي 

@ÒbÓëþa–@ÖaŠÈÛa@–…a†Ìi@@
]٢١٠٩[ "هـ٤٦٣-٣٩٢ ")أبو بكر(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 

 :٤، ج ٩،  ٤ ص :١ ج _ .تصحيح حممد سعيد العريف   / ]الوقف[
 .٣٧٧ ص:١٢، ج٥٥ ص:٦، ج٢٦٥ ص:٥ ج،١٢٥ص
_ . ]؟١٩٧-[دار الكتاب العريب،    : وتبري_ . تاريخ بغداد    يف

 _.ض   _ .١٩٣١طبعة مصورة عن طبعة مكتبـة اخلـاجني،         
 .١١ ،١٠ ،٧ ،٦ ،٤-٢؛ فل٦٠، ٥٢، ٥٠، ٤٩تر*

]٢١١٠[ "هـ٤٦٣-٣٩٢ ")أبو بكر(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 
: ٤، ج ٩،  ٤ص: ١ج_ .تصحيح حممد سعيد العريف     / ]الوقف[
 .٣٧٧ ص:١٢، ج٥٥ ص:٦، ج٢٦٥ص: ٥، ج١٢٥ص
املكتبـة  : مكتبة اخلاجني؛ بغـداد   : القاهرة_ . تاريخ بغداد    يف

 .١٠٣، ٥٦، ٥٤، ٢٨تر* _.ض _ . ١٩٣١العربية، 
]٢١١١[ "هـ٤٦٣-٣٩٢ ")أبو بكر(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 

، ٩ ،٤ص: ١ج_ .أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي       ] الوقف[
 .٣٧٧ ص:١٢، ج٥٥ص: ٦، ج٢٦٥ص: ٥، ج١٢٥ص: ٤ج
 _.هـ  ٤٦٣ تاريخ بغداد، أو، مدينة السالم منذ تأسيسها حىت سنة           يف

 .٣كو* _.ض  _] .؟١٩٨-[دار الكتب العلمية، : بريوت
]٢١١٢[ "هـ٤٦٣-٣٩٢ ")أبو بكر(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 

، ٩،  ٤ص: ١ج_ .أمحد بن علي اخلطيب البغدادي      ]/ الوقف[
 .٣٧٧ص: ١٢، ج٥٥ص: ٦، ج٢٦٥ص: ٥، ج١٢٥ص: ٤ج
 _.هـ  ٤٦٣ تاريخ بغداد، أو، مدينة السالم منذ تأسيسها حىت سنة           يف

 .١٤كو* _.ض  _] .؟١٩٧-[دار الفكر، : بريوت

@ÒbÓëþa–@ÖaŠÈÛa@–Ý•ì½a@@
]٢١١٣[ .بيزبريليك، ألباي

 XVI. Yüzyilin =أوقاف املوصل يف الربع األول من القرن السادس عشر 
İlk Çeyreğinde Musul Vakiflari /   ألبـاي بيزبريليـك. _

Vakiflar Dergisi.  _٦٤-٦١ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج . _
 .٥٢، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

@ÒbÓëþa–@æbàŽÇ@
]٢١١٤[ .أمحد بن سعود السيايب

/ التجربة الوقفية الُعمانية، أو، التجربة الوقفية يف سلطة ُعمـان         
 . ورقة١٥_ . أمحد بن سعود السيايب

 :الكويـت _ . التجارب الوقفية الدولية     حللقة النقاشية حول   ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٢١١٥[ . وزارة األوقاف والشؤون الدينية .ُعمان
مصـدر  [ وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة        ،سلطنة ُعمان 
صفحة عنـوان   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٥٤[_ .] الكتروين

 _) .٢٩/٩/٢٠٠١ يف   معروضة] (موقع الكتروين [موقع الوزارة   
ــع  ــلة املوق  _.ت _ . http://www.maraoman.net: وص

 .١كو*
]٢١١٦[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

_ .ك  _ . لوحـات     ورقـة  ١٣ص،  ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية،  
 .١كو*

@ÒbÓëþa–@æbàŽÇ@M@ƒí‰bm@
]٢١١٧[ .صاحل بن ناصر القامسي

 صاحل بن ناصر القامسي؛ املراجعـة       إعداد/ األوقاف يف سلطنة ُعمان   
وزارة العـدل واألوقـاف     : ُعمان_ .عبد اهللا الشيخ حممد اجلزويل      

 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٥_  .١٩٩٦والشؤون اإلسالمية، 

@ÒbÓëþa–´İÜÏ@@
ف  انظر أيضًا تعمار و–إدارة الوق طين، االس اف  فلس األوق

أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين  اإلسالمية،  
ة ، غصب الوقف،  نقد –) آتاب(  – الوثائق الوقفي

اريخ    – فلسطين   –الوقف   فلسطين،  االحتالل   – ت
 .الوقف واألحوال السياسية، اإلسرائيلي

]٢١١٨[ .إبراهيم عبد الكرمي
احملددات العامـة واألصـول     : (األوقاف اإلسالمية يف فلسطني   

جملة نصف سـنوية    : أوقاف_ .إبراهيم عبد الكرمي    )/ يةالتارخي
 يونيو (٦، ع ٣س_ .حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       

 .١كو*_ .د _  .٢١٢-١٩٩ص_ ) .٢٠٠٤
]٢١١٩[_ .عرض حممود بيومي / أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني

 مقال_  .١٥٩-١٥٦ص_ ) .١٩٨٥إبريل   (٣١٧ع_ . العريب
_ . وقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني    يتناول عرض لكتاب أ   

 .٢٦مغ* _ .د
]٢١٢٠[ أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني يف ألوية غزة، القدس 

 مـن   ٥٢٢ صفد، نابلس، عجلون حسب الدفتر رقم        الشريف،
حتقيـق  / دفاتر التحرير العثمانية املدونة يف القرن العاشر اهلجري       

: إستانبول_  .١ط_ .وتقدمي حممد أبشريل، حممد داود التميمي       
_  .١٩٨٢مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسـالمية،    

؛ ١١،  ٨؛ فل ١٤،  ٩؛ سع ٧٥،  ٤٩،  ٣تر*_ .ك  _ .ص  ٢٣٥
 .٣، ١كو

]٢١٢١[ حممد أسعد اإلمام احلسيين
الوثائق التارخييـة لـألرض     : املنهل الصايف يف الوقف وأحكامه    

 وكالـة : القدس_ .واحلقوق اإلسالمية يف فلسطني وخارجها      
-١؛ فل ١١ ،٨سع*_ .ك  _ .ص  ٢٦٥_  .١٩٨٢رفه،  ع أبو
١١، ٧، ٦، ٣. 

  العراق–األوقاف  
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]٢١٢٢[ .حممود إبراهيم الصمادي
 _.جملة ثقافية شهرية    : الفيصل_ .األوقاف اإلسالمية يف فلسطني     

_ .د _  .٤٠-٣٦ص_ ) .١٩٩٦مــارس / فربايــر (٢٣٢ع
 .١٤سع*

@ÒbÓëþa–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïÜîöaŠ⁄a@Þýnyüa@@
 .ستعمار واألوقاف اإلسالميةاال انظر أيضًا 

]٢١٢٣[  _.م ١٩٨٥-١٩٤٨ ،األوقاف اإلسالمية حتت االحتالل
سلسلة دراسات  (_ .ص  ٨٩_  .١٩٨٧دار ابن رشد،    : انعّم

 .١٤، ١٠سع*_ .ك _ .) ٢دائرة شؤون الوطن احملتل؛ 
]٢١٢٤[ .دمرب، مايكل

 =األوقاف اإلسالمية الدينية والدولة اليهودية      : اإلسالم وإسرائيل 
Islam and Israel: Muslim religious endowments and 

the Jewish State/  مؤسسـة  :واشـنطن _ . مايكل دمـرب 
_ .باللغة اإلجنليزية   _ .ص  ٢٢٤_ . ١٩٩٣،  دراسات فلسطني 

 .٢سع* _.ك 
]٢١٢٥[ .دمرب، مايكل
-١٩٤٨سرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسـطني،        إسياسة  
سسة الدراسـات   مؤ: بريوت_  .١ط_ .مايكل دمرب   / ١٩٨٨

_ .ك  _ .ايـض، خـرائط     : ص٢٩٣_  .١٩٩٢الفلسطينية،  
 .١٠، ٨، ٦، ٥، ٣، ٢؛ فل١٠؛ سع١٠٤ ،٤٩تر*

]٢١٢٦[ .فتحي فوراين
وثيقة عن األوقـاف اإلسـالمية يف       : (وثيقة دفاعاً عن اجلذور   

 _.ص  ١٧٠_  .١٩٨٥دار اجلليل،   : انعمَّ_ ) .…فلسطني احملتلة   
 .٧، ٦، ٤، ١؛ فل١٤سع*_ .ك 
bÓëþa@Ò–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïãbİíÛa@la†nãüa@@

 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 
]٢١٢٧[ .مكوبرتشيمدت، يوري 

-١٠٢ص_ .كوبرتشـيمدت   .  يوري م  /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .١٦٧
 اإلسالم حتت االنتداب الربيطـاين      : اجمللس اإلسالمي األعلى   يف

 The Supreme Muslim Council: Islam under=لفلسطني 
the British mandate for Palestine . _ هولنـدا [ليدن[: 

 .٧هن* _.ض _  .١٩٨٧بريل، 
@ÒbÓëþa–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@

]٢١٢٨[ .مكوبرتشيمدت، يوري 
-١٠٢ص_ .كوبرتشـيمدت   .  يوري م  /]Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٦٧
 اإلسالم حتت االنتداب الربيطـاين      :على اجمللس اإلسالمي األ   يف

 The Supreme Muslim Council: Islam under=لفلسطني 
the British mandate for Palestine . _ هولنـدا [ليدن[: 

 .٧هن* _.ض _  .١٩٨٧بريل، 

@ÒbÓëþa–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]٢١٢٩[امللكية اإلسالمية واالنتحال : ]مصدر الكتروين[ حائط الرباق
صفحة الدراسة املنشورة   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢٢[_ .اليهودي  

منتدى القدس لإلعالم   : حتت باب دراسات وأحباث مبوقع بوابة القدس      
ـلة  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروض يف   ] (موقع إلكتروين [والثقافة   وص
_ . http://www.alqudsgate.com/Studies/s24.htm :الدراسة

 .١كو*_ .ت 
]٢١٣٠[ .ريتر، إسحاق
 =اإلسالمية يف القدس حتـت اإلنتـداب الربيطـاين          األوقاف  

Islamic endowment in Jerusalem under British 
Mandate /   فرانـك كـاس،    : لندن_  .١ط_ .إسحاق ريتر
 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .خرائط : ص٢٥١_  .١٩٩٦

]٢١٣١[ .سعيد مغاوري حممد
 ك املسلمني يف مدينةأمهية الوثائق اإلسالمية اليت توضح أوقاف وأمال

 _ .سالمية شهرية جامعـة   إجملة  : الرابطة اإلسالمية _ .القدس  
 .١٤سع* _. د_  .٢١-١٩ص_ ) .١٩٩٥يونيو  (٣٦٣ع

]٢١٣٢[ .شوقي شعث
املخلفات املعمارية احلضارية يف العصور اإلسالمية يف القـدس         

 .١٥٥-٩٣ص_ .شوقي شعث / الشريف
_ . املسـتقبل    –اضر   احل –املاضي  :  القدس العربية اإلسالمية   يف

 .١كو* _.ض _ . ٢٠٠١دائرة الثقافة واإلعالم، : الشارقة
]٢١٣٣[ .شوقي شعث

_ .تأليف شـوقي شـعث      / املعامل التارخيية يف القدس الشريف    
 .١٠٤-٥٣ص
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف

عي املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتما     
املنظمـة  : الربـاط _ .من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر        

يشتمل الكتـاب   _  .١٩٨٨اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،     
: أيضاً على بعض موضوعات الوقف يف صفحات متفرقة، مثـل         

 وقف عثمان بن عفـان عـني        - ١٣٣ص: الوقف على التعليم  
  األسـبلة واحلمامـات    - ١٥٠ص: سلوان على فقراء القدس   

 .١كو*_ .ض  _ .١٥٣ص: املوقوفة
]٢١٣٤[ .شوقي شعث

_ .شوقي شعث؛ ترمجة موسـى شـامي        ]/ Waqf= الوقف  [
باللغـة  _ .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمـل          

 .الفرنسية
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف

تماعي املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالج     
 :Al-Qods acharif= من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر  

etude sur la ville sainte des musulmans, son histoire, 
sa geographie et son developpement economique et 

social depuis l’antiquite jusqu’a nos jours.  _الرباط :
_ .ض  _  .١٩٩٣فـة،   املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقا    

 .١كو*

 القدس– فلسطين –األوقاف 
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]٢١٣٥[ . املهتديعبلة
آثار صالح الدين ومؤسساته يف بيت املقدس؛ القـدس يف عهـد            
املماليك البحرية؛ القدس يف عهد املماليك الشراكسة؛ املؤسسـات    

 .٣١٠-٢٠٤ص_ .عبلة املهتدي / االجتماعية يف عهد املماليك
ـارة    :  القدس يف  _ .١ط_ ) .م١٩١٧ -م.  ق ٣٠٠٠(تاريخ وحض

 .١كو*_ .ض _ ) .دار نعمه للطباعة: عمَّان (٢٠٠١املؤلفة، : عمَّان
]٢١٣٦[ . أ،يل تبو

 در بيـت    يسـالم إ أوقاف=  بيت املقدس    يف اإلسالمية األوقاف
ـ   ي؛ ترمجة سبيده معتمد   يل تبو . أ/ املقدس _  .ي، سوسن فرهنكَ

؛ ٤٩-٤٢ص_ ) .١٩٩٥ (١٠ع_ .وقف مـرياث جاويـدان      
باللغة _ ) .١٩٩٦ (١٣؛ ع ٩١-٨٢ص_ ) .١٩٩٥ (١٢-١١ع

 .١؛ كو١ران*_ . د _ .١٥٤ ص:١٠ع: ملخص بالعربية_ .الفارسية 
]٢١٣٧[ .مصطفى أمحد فؤاد

 _.مصطفى أمحد فـؤاد  / انتهاك حرمة املقدسات الدينية اإلسالمية   
 .١٨٤-١٧٥ص
دراسـة  :  األماكن الدينية املقدسة يف منظور القانون الـدويل        يف

_ .ماكن املقدسة يف فلسطني     تطبيقية لالنتهاكات اإلسرائيلية باأل   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١دار الكتب القانونية، : احمللة الكربى، مصر
]٢١٣٨[ .مصطفى أمحد فؤاد

 _.مصطفى أمحد فؤاد    ]/ حائط املبكى جزء من األوقاف اإلسالمية     [
 .١٣٧-١٣٦ص
دراسـة  :  األماكن الدينية املقدسة يف منظور القانون الـدويل        يف

_ .رائيلية باألماكن املقدسة يف فلسطني      تطبيقية لالنتهاكات اإلس  
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١دار الكتب القانونية، : احمللة الكربى، مصر

]٢١٣٩[ _ ] .وآخ... [تأليف رائف يوسف جنم / ]الوقف[
 .موضوعات الوقف جاءت يف مواضع متفرقة من العمل

منظمة املدن العربيـة؛    ]: الكويت[_  .١ط_ .كنوز القدس    يف
_ . ١٩٨٣مع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،      اجمل]: عمَّان[

 .١كو* _.ض 
]٢١٤٠[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

 _.ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
 .٥٨١-٥٥٧ص
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

حـدة  ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الو       
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

@ÒbÓëþa–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–ƒí‰bm@@
]٢١٤١[ .عبد اللطيف الطيباوي

أصلها وتارخيها  : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقدس     
اإلجنليزية عبد اللطيف الطيباوي؛ نقله     ألفه ب / واغتصاب إسرائيل هلا  

وزارة األوقـاف   : عمَّـان _  .١ط_ .إىل العربية عزت جرادات     
ايـض،  : ص١٢٤_  .١٩٨١والشؤون واملقدسات اإلسـالمية،     

 .٢٥؛ مغ٣؛ كو٨-٦، ٤؛ فل١٠سع*_ .ك  _. خرائط

]٢١٤٢[ .عبد اللطيف الطيباوي
 وتارخيهاأصلها  : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقدس     

 The Islamic Pious foundation in= واغتصاب إسرائيل هلا 
Jerusalem: Origin, history and usurpation by Israel. _ 

ورقات، ] ٥[،  ٥٤_  .١٩٧٨املركز الثقايف اإلسالمي،    : لندن
 _.ك  _ .باللغة اإلجنليزية   _ .ايض، خرائط   : ورقات لوحات ] ٤[
 .١٤سع*

@ÒbÓëþa–@´İÜÏ@–a@@†ÔÛ–@ƒí‰bm@–ïÜîöaŠ⁄a@Þýnyüa@@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 
]٢١٤٣[ .حممد صربي عابدين

 .١٤-١١ص_ .حممد صربي عابدين ]/ الوقف[
 مطامع اليهود الصهيونيني يف االستيالء على املسجد األقصى         يف

 _ .١٩٤٦،  ]ن. د: م. د[_ .واملقدسات اإلسالمية يف فلسطني     
 .٨هن*_ .ض 

@ÒbÓëþa–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٢١٤٤[ .أمني أبو بكر

_ ] .؟١٩٩-[_ .أمني أبـو بكـر      / أوقاف احلرم اإلبراهيمي  
 .١كو*_ .ح _ .ورقة ] ٢٥[

@ÒbÓëþa–˜Ó@@
]٢١٤٥[ .باريش، أيار

 _.أيار باريش   / وضع أوقاف قربص اليوم وأعمال إدارة األوقاف      
 .باللغة التركية_  .٢١٨-٢٠١ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

@ÒbÓëþa–@æbîãbaŠÓ@
]٢١٤٦[ .خدر، حممد

دو  = الوسـطى مناذج من حجج أوقاف قراخانيان يف آسـيا         
 ؛حممد خدر / مركزيآسياى   مانده از قراخانيان     يوقفنامه برجا 

 ١٤ع_  .وقـف مـرياث جاويـدان     _  .يبريترمجة مجيلة د  
ــية _  .١٠١-٨٨ص_ ) .١٩٩٦( ــة الفارس _ .د _ .باللغ
 .١ كو؛١ران*

@ÒbÓëþa–Ó@Šİ@
]٢١٤٧[ األوقافوزارة / ]مصدر الكتروين[ رسالة األوقاف القطرية
رسالة صفحة عنوان ال  : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٤[_ .والشؤون اإلسالمية   

: وصلة الرسالة _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [مبوقع املنرب   
http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/resalat_alawqa

f.htm . _ ١كو*_ .ت. 
]٢١٤٨[ . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .قطر

 -هـ ١٤١٧التقرير السنوي، : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
خ، رسوم  : ص٢٣٨_  .١٩٩٩الوزارة،  : قطر_ .هـ  ١٤١٨
 .١كو*_ .ك _ .بيانية 

  تاريخ– القدس – فلسطين –األوقاف  
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@ÒbÓëþa–oíìØÛa@@
]٢١٤٩[ مركز /  املستقبل– احلاضر –املاضي : األوقاف يف الكويت

وزارة األوقاف والشؤون   : الكويت_ .األحباث والدراسات االقتصادية    
 .٢ ،١؛ كو٣تر*_ .ك _  .ايض: ص٦٤_  .١٩٩٣اإلسالمية، 
]٢١٥٠[  األمانة العامة: الكويت_  .٢ط_ . سجل العطاء

 .١كو*_ .ك _ .ج ٣_ . ٢٠٠٣لألوقاف، 

@ÒbÓëþa–@oíìØÛa@Mpbîöb–yg@@
]٢١٥١[ .بدر ناصر املطريي

بدر ناصر املطريي؛ تعقيـب     / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
_  .٨٥٨-٨٠١ص_ .إبراهيم البيومي غامن، نصر حممد عارف       

 .٨٥٨-٨٤٠ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  : قف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب         نظام الو  يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

@ÒbÓëþa–æbäjÛ@@
]٢١٥٢[ .عبد الرمحن احلوت

_ .تأليف عبد الـرمحن احلـوت       /  يف لبنان  األوقاف اإلسالمية 
 .١؛ كو١٠٤تر*_ .ك _ . ص١٧٤_  .١٩٨٤، ]ن. د: لبنان[

]٢١٥٣[ . الدين رمضانحمييحممد 
_ . الـدين رمضـان      حميـي حممـد   / تثمري ممتلكات األوقاف  

 .٣٨٠–٣٦٣ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤والتدريب،  املعهد اإلسالمي للبحوث    : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٢١٥٤[ . الدين رمضانحمييحممد 
_ . الـدين رمضـان      حميـي حممـد   / تثمري ممتلكات األوقاف  

 .٣٨٠–٣٦٣ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨ فل؛١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٢١٥٥[ .مروان قباين
دراسـة عـن اسـتثمار      : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ العقارات الوقفية
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٢١٥٦[ . قباينمروان
دراسـة عـن اسـتثمار      : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ العقارات الوقفية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٢١٥٧[ .وان قباينمر
مـروان  / جتربة األوقاف اإلسـالمية يف اجلمهوريـة اللبنانيـة        

 .٨٨-٦٩ص_ .الرؤوف قباين  عبد
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واجملتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣،  األمانة العامة لألوقاف  : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 

@ÒbÓëþa–@æbäjÛ@M@ÜiaŠ@
]٢١٥٨[ .حكمت شريف

 حققـه وعلـق حواشـيه       ؛تأليف حكمت شريف  ]/ الوقف[
_ .وفهارسه وقدم له مىن حداد يكن، مارون عيسى اخلـوري           

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 _ .١ط_ . تاريخ طرابلس الشام من أقدم أزماا إىل هذه األيام           يف

_  .١٩٨٧دار اإلميـان،    : دار حكمت شريف  : طرابلس، لبنان 
 .١كو*_ .ض 

@ÒbÓëþa–@bîjîÛ@
]٢١٥٩[ .املربوك بلعيد املزوغي

إعـداد  / حبث عن التجارب الوقفية وتوثيقها يف اجلماهريية العظمـى        
 . ورقة٢٤_ .املربوك بلعيد املزوغي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠لرباط  ا

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÒbÓëþa–Š–ß@@
) أبـو احملاسـن   ( تغري بردي، يوسف بن تغري بـردي         ابن

 "هـ٨٧٤-٨١٣"
]٢١٦٠[

ن تغـري   مجال الدين أبو احملاسن يوسف األتابكي اب      ]/ الوقف[
، ٢٢٦ص: ٨ج ،١٤٤ ،٧٩، ٥٦-٥٤ص: ٦ج_ .بـــردي 

 .٥٧٤-٥٧٠، ٥٦٧، ٥٦٦، ٢٨٢، ١٥٧ص: ١٠ج
: القاهرة_ . ١ط_ .  النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة      يف

-٢٢ ،٧صر*_ .ض  _ . ١٩٥٦-١٩٢٩دار الكتب املصرية،    
 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٢٤
ابـن أيب   ) نور الدين (بن حممد   ) مجال الدين ( ظهرية، حممد    ابن

 "هـ٨٨٨-٨٢٠"بكر 

]٢١٦١[

الربكات  أبو]/ األوقاف األوىل يف مصر واملساجد اليت وقفت عليها       [
 .١٠٣ص_ .ابن ظهرية؛ حتقيق مصطفى السقا، كامل املهندس 

دار : القـاهرة _ . الفضائل الباهرة يف حماسن مصر والقاهرة        يف
 .٢٢صر*_ .ض _  .١٩٦٩الكتب، 

]٢١٦٢[ عثمانلي فتحي أوجنه= اين دفتر أوقاف مصر قبل الفتح العثم
خمطوط، _ . ورقة   ٩٩_ ] .ت. د[_ .سي مصر وقفلر دفتري     

 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٨٣برقم 

 مصر–األوقاف 



متن الكشاف>٣١٤
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]٢١٦٣[ "ـه٨٢١-٧٥٦) "أبو العباس(القلقشندي، أمحد بن علي بن أمحد الفزاري 
: ٣، ج ٤١٨ص: ١ج_ .أمحد بن علي القلقشـندي      ]/ الوقف[
، ٣٨ص: ٤، ج ٤٩٠،  ٣٦٣-٣٦٢،  ٣٤٣-٣٤٢،  ٢٨٤ص

٣٠٤ ،٢٢٠ ،٢١٨. 
املؤسسة املصرية  : القاهرة_ . صبح األعشى يف صناعة اإلنشا       يف

 _.ض  _ . ١٩٦٣العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشـر،       
 .١١، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٧ ،٢؛ صر٤٩تر*

]٢١٦٤[ "ـه٨٢١-٧٥٦) "أبو العباس(القلقشندي، أمحد بن علي بن أمحد الفزاري 
ــف[ ، ٣٤٣-٣٤٢، ٢٨٤ص: ٣، ج٤١٨ص: ١ج_ ] .الوق

 .٣٠٤، ٢٢٠، ٢١٨، ٣٨ص: ٤، ج٤٩٠، ٣٦٣-٣٦٢
-١٣٣١،  ]ن. د: م. د[_ . صبح األعشى يف صناعة اإلنشا       يف

 .٧٦تر* _.ض _ ] .١٩١٨-١٩١٣[هـ ١٣٣٧
]٢١٦٥[ .حممد أبو زهرة

_ . جملة القانون واالقتصاد  _ .حممد أبو زهرة    / مشكلة األوقاف 
ــوفمرب  (٦، ع٥س  ٧، ع٥؛ س٥٦٣-٥٥٥ص_ ) .١٩٣٨ن
ــمرب ( ــارس (٣، ع٦؛ س٧٩٨-٧١١ص_ ) .١٩٣٥ديس  م

ــل  (٤، ع٦؛ س٣٩٠-٣٠٧ص_ ) .١٩٣٦ _ ) .١٩٣٦ابري
  .٢٣صر* _. د_  .٤٣٨-٤١١ص
]٢١٦٦[ .جملس الشعب. مصر 

 عن أسـباب عـدم      …طلب إحاطة موجه إىل وزير األوقاف       
موقوفة علـى   ) حدائق( فداناً   ٩٩٥تسلم الوزارة مساحة قدرها     

 .٥٤٢٠-٥٣٨١ص_ ...كورة اخلريية مجعية املساعي املش
مضبطة : دور االنعقاد العادي األول   :  الثالث ي الفصل التشريع  يف

 من فرباير سـنة     ١٨ …اجللسة الرابعة واخلمسني املعقودة يوم      
 _.ض   _ .١٩٨٠جملـس الشـعب،     ]: القاهرة[_  .١٩٨٠

 .١كو*
]٢١٦٧[ .وزارة األوقاف. مصر 
_ ] .١٩٨-[ الوزارة،   :القاهرة_ .ظام وزارة األوقاف املصرية     ن

 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤
]٢١٦٨[ .وزارة األوقاف. مصر 

: القـاهرة [_ .وزارة األوقاف بني املاضي واحلاضر واملستقبل       
 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 

@ÒbÓëþa–@Š–ß@–pbîöb–yg@@
]٢١٦٩[ _ . املنار_  .]رشيد رضاحممد حترير [/ إحصاء األوقاف

صر *_ . د_  .٨٠-٧٥ص_ ) .١٨٩٩ ابريل   ٨ (٥، ع ٢مج
٧ ،٥ ،٢. 

]٢١٧٠[ .أمحد حسن الباقوري
_ .أمحـد حسـن البـاقوري       / األوقاف بني املاضي واحلاضر   

ــاهرة ــض : ص١٠٨_ ] .١٩٥- ن،. د: [الق  _.ك _ .اي
 .٢صر*

]٢١٧١[ .محد النمرأعبد املنعم 
وزارة : القـاهرة _ .النمـر   أمحـد   عبد املنعم   / قصة األوقاف 

 .١؛ كو١٧صر* _.ك _ .ص ٣١_  .١٩٨٠األوقاف، 

]٢١٧٢[ .عزيز خانكي
 ١٠ ،٩، ع ٧س_ . احملامـاة _ .عزيز خـانكي    / نظام الوقف 

 .٢صر* _. د_  .٩٤٤-٩٤٢ص_ ) .١٩٢٧يوليه  /يونيه(

@ÒbÓëþa–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٢١٧٣[ .أمحد حسن الباقوري

: القاهرة_ .أمحد حسن الباقوري   / األوقاف بني املاضي واحلاضر   
 .٢صر* _.ك _ .ايض : ص١٠٨_ ] .١٩٥- ن،. د[

]٢١٧٤[ .١٩١-١٧٤ص_ .مجاعة من العلماء / أوقاف األزهر
وزارة األوقاف  : القاهرة_  .١ط_ .تارخيه وتطوره   :  األزهر يف

 .١٧ ،٢؛ صر٣تر* _.ض _  .١٩٦٤وشئون األزهر، 
]٢١٧٥[ ٢، ج٤٠مج_ . املقتطف _.األوقاف اإلسالمية املصرية 

 .٧ ،٢صر*_ . د_  .١٥٢-١٤٧ص_ ) .١٩١٢ فرباير ١(
]٢١٧٦[ تارخيها ونظامها وناظرها : وقاف يف القطر املصرياأل

ــد  ــور _.اجلدي _ ) .١٩١٣ديســمرب  (٨، ج٤س_ . الزه
 .٧صر*_ . د_  .٤٠٠-٣٩٣ص

a@ÒbÓëþ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbrÛa@ïàÜy@bjÇ@@
]٢١٧٧[ .أمحد شفيق

ــف[ ــفيق ]/ الوق ــد ش : ٢، ج٢٩٨-٢٩٧ص: ١ج_ .أمح
 .٢٨٥-٢٨٤، ٢٥١-٢٥٠، ٢٢٩-٢١٦ص
 ١٩٣٦،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . قرن    مذكرايت يف نصف   يف
 .٧ ،٢صر* _. ض_ ) .مطبعة مصر :القاهرة(

@ÒbÓëþa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٢١٧٨[ .رفعت موسى حممد

موضوع الوقف جـاء    _  . تأليف رفعت موسى حممد    ]/الوقف[
 .العملع متفرقة من ضيف موا
_ . ١ط_ . الوكاالت والبيوت اإلسالمية يف مصر العثمانية      يف

 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

@ÒbÓëþa–@Š–ß@M@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٢١٧٩[ . حسنإبراهيمعلي 
 .٢٥٥-٢٥٤ص_ . حسن إبراهيمتأليف علي ]/ الوقف[
 دراسات يف تاريخ املماليك البحرية ويف عصر الناصر حممـد           يف

صـرية،  مكتبة النهضـة امل   ]: القاهرة[_  .٢ط_ .بوجه خاص   
 .٣مغ* _.ض _ . ١٩٤٨

@ÒbÓëþa–@Š–ß@–@‰bèÏ@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 . آشافات-الوقف 
]٢١٨٠[ .كريسليوس، دانيال

فهرس وقفيات العصر العثماين احملفوظة بوزارة األوقـاف ودار         
_ .وضع دانيال كريسـليوس     / الوثائق التارخيية القومية بالقاهرة   

_ . ص١٠٣_  .١٩٩٢دار النهضة العربية،    : اهرةالق_  .١ط
 .٢، ١؛ كو٢صر* _.ك 

  إحصائيات– مصر –األوقاف  
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@ÒbÓëþa–lŠÌ½a@@
]٢١٨١[  شهرية تعىن: دعوة احلق_ . الفن ووزارة األوقاف

-١٠١ص_ ) .١٩٦٦يناير   (٣، ع ٩س_ . بالدراسات اإلسالمية 
 .٢٤ ،٢٢مغ* _.د _ . ١٣٨

]٢١٨٢[ .حممد الطنجي
 ٦، ع ١س_ . جريدة احلياة _ .حممد الطنجي   / جملس لألحباس 

 .٢٤مغ* _.د _ . ٥-١ص_ ) .١٩٣٤ ابريل ١٢(
]٢١٨٣[ .حممد املكي الناصري

_ .حممد املكي الناصري    / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    
_  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       ]: الرباط[

 .٣١ ،٣٠ ،٢٥ ،١٤-١٢ ،٥؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ .ك _ . ص٢٢٦
]٢١٨٤[ .حممد املكي الناصري

 _.بقلم حممد املكي الناصري     / ألحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    ا
_ . ص١٧٤_ ) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨-ن،  . د: م. د[

 .٣٩مغ* _.ك 

@ÒbÓëþa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]٢١٨٥[ .جاسم العبودي

معلومات مهمة عن األحباس من خالل كتاب املعيار املعـرب          
ـ  _ .جاسم العبودي   / للونشريسي شـهرية تعـىن    : قدعوة احل

_ ) .١٩٩٨أكتوبر   (٣٣٨، ع ٣٩س_ . بالدراسات اإلسالمية 
ــونرب (٣٣٩، ع٣٩؛ س٦٧-٤٨ص ــرب / ن _ ) .١٩٩٨دجن
 .١كو* _.د  _ .٥١-٣٧ص

@ÒbÓëþa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]٢١٨٦[ .حممد املنوين

 .١٢٦-١٢٤ص_ .حممد املنوين ]/ الوقف[
_ .منقحـة   ، مزيدة و  ٢ط_ . ورقات عن حضارة املرينيني      يف

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية،      ،جامعة حممد اخلامس  : الرباط
 .٣٦مغ* _.ض _ . )٢٠ سلسلة حبوث ودراسات؛(_  .١٩٩٦

@ÒbÓëþa–@lŠÌ½a@–@ñ‹bm@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]٢١٨٧[ .حممد املنوين

 .١٢٦-١٢٤ص_ .حممد املنوين ]/ الوقف[
_  .، مزيدة ومنقحـة   ٢ط_ . ورقات عن حضارة املرينيني      يف

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية،      ،جامعة حممد اخلامس  : الرباط
 .٣٦مغ* _.ض _ . )٢٠ سلسلة حبوث ودراسات؛(_  .١٩٩٦

@ÒbÓëþa–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]٢١٨٨[ .أوالد علي عبد السالم

عـداد  إ/ الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطـوان      
 الشيخي  شرافإأوالد علي عبد السالم، الغلبزوري بدر الدين؛        

 _.ايض  :  ورقة ١٧٩_  .١٩٨٤_ .نور الدين، العبدالوي حممد     
 كلية اآلداب   ، جامعة عبد املالك السعدي    - اإلجازةحبث لنيل   

 .١كو* _.ح _  .١٩٨٤والعلوم اإلنسانية، تطوان، 

]٢١٨٩[ .عائشة الطييب الوزاين
عداد عائشة الطييب   إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 

 .٦٦-٢٧ص_ .ين؛ إشراف حممد بن املكي احلسين الوزاين الوزا
 اجلمعية اخلريية اإلسالمية التطوانية   : العمل اخلريي مبدينة تطوان   يف  

حبث لنيـل   _ . ورقة   ١٤٦_  .١٩٩٧-١٩٩٦_ ) .كنموذج(
 .٢٩مغ* _.ض _ .  كلية أصول الدين، تطوان–االجازة 

@ÒbÓëþa–@lŠÌ½a@–@bÏ@–@ƒí‰bm@–ÈÛa@õbÏŠ’Ûa@æìí†@
]٢١٩٠[ .حممد مزين

 .٤٣٥-٤٣٤، ٤٢٧ ،٤٢٢ص: ٢ج_ .حممد مزين ]/ الوقف[
 –م  ١٥٤٩مسامهة يف تاريخ املغرب السـعدي،       : فاس وباديتها يف  

_  .١٩٨٦كلية اآلداب والعلوم االنسانية، : الرباط_  .١ط_ .م ١٦٣٧
 .٢٩ ،٢٧ ،٢٣مغ*_ .ض _ . )١٢سلسلة رسائل وأطروحات؛ (

@ÒbÓëþa–@@òØß–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]٢١٩١[ .٨٥-٨٣ص_ .سنان معروف أغلو ] حترير/ [فرمان
األحـوال السياسـية    :  جند واحلجاز يف الوثـائق العثمانيـة       يف

_  .١ط_ .واالجتماعية يف جند واحلجاز خالل العهد العثماين        
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢دار الساقي، : بريوت

@ÒbÓëþa–†¬@@
]٢١٩٢[ .أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام

أوضاع األوقاف يف جند قبل الدعوة اإلصالحية وموقف الشيخ         
 _.أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام       / حممد بن عبد الوهاب منها    

هــ  ١٤١٩ (١،ع٢٤س_ . جملـة فصـلية حمكمـة     : الدارة
 .٣تر* _.د  _. ٦١-٥ص_ . ])١٩٩٨[

@ÒbÓëþa–†äa@@
]٢١٩٣[ .أمحد رجب حممد علي

 موضوع الوقف واملساجد    _.أمحد رجب حممد علي     ]/ الوقف[
 .املوقوفة جاء يف مواضع متفرقة من العمل

: القاهرة_  .١ط_ . تاريخ وعمارة املساجد األثرية يف اهلند        يف
سلسلة اآلثار يف شرق العامل     (_  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية،    

 .١كو*_ .ض _ ) .١اإلسالمي؛ 
]٢١٩٤[ .حقي، حممد ريزوانول

حممد / Waqf experience in India =التجربة الوقفية يف اهلند 
 .باللغة اإلجنليزية_  .ص٢٠_ .ريزوانول حقي 

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،       يف  
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999 . _معهد الدراسات املوضـوعية،  :نيودهلي 
 .١٦ن؛ ه١؛ كو١٥سع* _.ض _ . ١٩٩٩

]٢١٩٥[ .خان، ساالر حممد
 .٢٧-١٣ص_ .ساالر حممد خان / تقرير حول نظام الوقف يف اهلند

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

 الهند–األوقاف 
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]٢١٩٦[ =تقلة ضرورة إبقاء أوقاف املسلمني منفصلة ومس
Muslim waqfs must be kept separate . _The Radiance 

Views, Weekly.  _١٦ص_ ) .١٩٦٤ (١١، ع٢مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢١٩٧[ .حممد يوسف
: املساجد اليت تقع حتت سيطرة دائرة اهلند للمسـاحة األثريـة          

ــا   ــن التزامه ــع ع ــة تتراج  Mosques under=احلكوم
Archaeological Survey of India, Government goes 

back on its commitment /  حممد يوسـف. _Radiance 
Views, Weekly . _٤ص_ ) .١٩٨٢ (١١، ع١٩مج.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٢١٩٨[ املساجد احملمية يف دهلي حتت سيطرة دائرة اهلند للمساحة 

 Protected mosques in Delhi under the control of =األثرية
Archaeological Survey of India.  _Muslim India.  _٤مج ،

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٤٥ص_ ) .١٩٨٦ (٤٨ع
]٢١٩٩[  =مسح للوضع القانوين لألوقاف يف خمتلف الواليات 
Statewise survey of legal status of waqfs . _Muslim India.  _

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩ ص_) .١٩٨٤ (١٣، ع٢مج
]٢٢٠٠[ -Jamiat=  ةي املمتلكات الوقفجتاهموقف مجعية علماء اهلند 

Ulema-e-Hind: On waqf properties . _Muslim India.  _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٧٨ص_ ) .١٩٩٦ (١٦٢، ع ١٤مج
 .١٦هن*_ .د 

]٢٢٠١[ ,Waqf Board.  _The Radiance Views= هيئة األوقاف 
Weekly . _باللغــة _  .٤ص_ . )١٩٨٨ (٢١، ع٢٤مــج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÒbÓëþa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٢٢٠٢[ وقف = أترابراديشإجراء مسح ملمتلكات األوقاف يف والية 
_ ) .١١/٥/١٩٨٧(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .سـرويه 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
]٢٢٠٣[ وقف =  مؤسسة للعناية مبمتلكات األوقاف اقتراح إنشاء

 _. امالك كى نغراىن كيلئيه كاربوريشن قائم كرنيه كى جتويز        
Siyasat Jadid, Daily . _)٦ص_ ) .٢٢/١٢/١٩٨٦.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٢٢٠٤[ .خان، عتيقي أ

 Waqf= البعد االجتماعي التارخيي : أترابراديشاألوقاف يف والية 
in UP: A socio-historical perception /   عتيقـي خـان. _

Islamic Culture . _ ٦٧-٣٩ص_ ) .١٩٩٠ (١، ع٦٤مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÒbÓëþa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٢٢٠٥[  ، تبلغاحتالل غري شرعي ملمتلكات هيئة األوقاف اإلسالمية

 وقف بورد كى اّسى كرور      مسلم=  مليون روبية    ٨٠٠قيمتها  
_  .The Inquilab, Daily _ .كى امالك بر ناجـائز قبضـه  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٥/٧/١٩٩٦(

]٢٢٠٦[  =إساءة استعمال أراضي وقف جامعة عليجره اإلسالمية 
_  .مسلم يونيورسىت كى موقوفه زمني بتيه بر دينيه كـا اراده          

Qaumi Awaz, Daily.  _)٥ص_ ) .٢٨/٧/١٩٨٨.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٢٢٠٧[ )سيد(أفسر، حسني 
هدم عمارتني تارخييتني لألوقاف يف حسني آباد بلكناو مما يـثري           

وقـف كـى دو تـارخيى       ) لكهنؤ(حسني آباد   = التوتر فيها   
 ,The Inquilab_ .حسني أفسر / عمارتني منهدم كردى كئني

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٩/١٠/١٩٩٢. _
 .٧هن*_ .د 

]٢٢٠٨[ = أترابراديشبعض األسئلة من أعضاء الس املسلمني يف 
-Nida-e_  .يوىب ممربان جملس قانون ساز سيه جنـد سـوال         

Millat, Weekly.  _ ٣ص_ ) .١٩٨٤ (٢٢، ع٣٩مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٢٢٠٩[ .إس. بلرامي، أ
= ف اإلسـالمية يف عليجـره       الوضع املتدهور ألمالك األوقـا    

_ .إس بلرامـي    . أ/ عليجراه مسلم اوقاف كى زبون حـاىل      
Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة _  .٥ص_ ) .٢٠/٢/١٩٩٠

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٢٢١٠[ مسلم = بناء على أراضي الوقف هليئة تدريس اجلامعة 

يونيورسيت بر استاف كيه لئيه مكانات، آفـس رابطـه كـى            
_ ) .٣١/٧/١٩٨٨(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .وضاحت

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص
]٢٢١١[ عليجره= جامعة عليجره تنفي إشاعات بيع أمالك الوقف 

يونيورسيت نيه وقف جائدادون كو فروخت كرنيه كى افـواه          
 /٢٣/١٠(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .كى ترديـد كـى  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٨
]٢٢١٢[ وقف كى = شكوى ضد احتالل الشرطة ألرض موقوفة 

 _. Qaumi Awaz, Daily_  .زمني بر بوليس قبضه كى شكايت
ــة  _  .٥ص_ ) .١٩/٢/١٩٩٤( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٢٢١٣[ .عتيق الرمحن
 ,Qaumi Awaz_ .عتيق الرمحن / على جراه اوقاف= أوقاف عليجره 

Daily . _)د  _ . باللغة األوردية    _ .٣ص_ ) .٢/١/١٩٨٨._ 
 .٧هن*

]٢٢١٤[ .عتيق الرمحن
 ,Qaumi Awaz_.عتيق الرمحن / اوقاف جائداد= املمتلكات الوقفية 

Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٧/١/١٩٨٨._ 
 .٧هن*

]٢٢١٥[ .علي، إنعام
_ .إنعام علـي    / )لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     

Qaumi Awaz, Daily.  _)٣ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٧.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

 أترابراديش – الهند –األوقاف  
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]٢٢١٦[ )أترابراديش(جلنة محاية األوقاف 
 _ .اجنمن حتفظ اوقاف كى ميتنج    = اجتماع جلنة محاية األوقاف     

Siyasat Jadid, Daily.  _)باللغة _ . ٢ص_ ) .٨/٤/١٩٩٠
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٢٢١٧[ رائش كى سيد= نزاع حول زاوية ساالر غازي يف رائج 
_  .Qaumi Awaz, Daily _ .ساالر غازى درغاه كا تنازعه

ــة  _  .٥ص_ ) .١/١٢/١٩٨٧( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

@ÒbÓëþa–@†äa@–ºc@@
]٢٢١٨[ .ضياء احلق

منشـي  ]: م. د[_ .ضياء احلق   / احسن السري = أحسن السري   
_ ) .مطبع آفتاب جهـان   ]: اهلند[أمجري   (١٨٧٧أكرب جهان،   

 .٨هن*_ .ك _ .باللغة األوردية _ .ص ١٤٣
@ÒbÓëþa–@†äa@–@bí‰c@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٢٢١٩[وقف امالك كى غري =  الشراء غري املشروع ألراضي الوقف
 ,Qaumi Awaz_ .قانوىن خريد، ايدمنستريشن كيلئيه مسئله

Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٢٢/٩/١٩٨٨. _
 .٧هن*

@ÒbÓëþa–äa@@†–@“í…aŠia‰†ãc@
]٢٢٢٠[ =، اهلند أندرابراديش والية وقاف املسلمني يفأتقرير عن 

 _. هنـد    أندرابراديشوقاف مسلمانان در ايالت     أكَزارشى از   
 _ .١١٣-١١٠ص_ ) .١٩٥٥ (١١ع_ .وقف مرياث جاويدان    

 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية 
]٢٢٢١[ .خليل الرمحن، حممد

 _.حممد خليل الرمحن / Waqf properties= املمتلكات الوقفية 
Siasat, Daily.  _)ــة _  .٤ص_ ) .١٠/١/١٩٨٨ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٢٢٢٢[ =نشر التفاصيل املتعلقة مبمتلكات الوقف يف اجلريدة الرمسية 

 _ .مسلم اوقاف جائدادون كى تفصيالت كى غزيت مني اشاعت        
Rahnuma-e- Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٨/٥/١٩٨٥. _ 

 .٣هن* _.د _ .باللغة األوردية 
@ÒbÓëþa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@–pbîöb–yg@@

]٢٢٢٣[ .هيئة األوقاف . أندرابراديش
 تقدر قيمتها بعشرين ألف     أندرابراديشممتلكات الوقف يف والية     

رابرديش مني دو هزار كرور روبئيـه       هاند= مليون روبية هندية    
 ٢٦ع_ . Nida-e- Millat, Weekly_  .كى وقف جائـداد 

ــة   _ .٦ص_ ) .١٨/٧/١٩٩٣( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٢٢٢٤[ _ .اوقاف اور ان كا سرمايه= األوقاف وإيراداهتا 
Nida-e-Millat, Weely . _)١٠ص_ ) .٢٦/١٠/١٩٨٦. _ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

@ÒbÓëþa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٢٢٢٥[ .افهيئة األوق . أندرابراديش

 تقدر قيمتها بعشرين ألف     أندرابراديشممتلكات الوقف يف والية     
كرور روبئيـه    رابرديش مني دو هزار   هاند= مليون روبية هندية    
 ٢٦ع_  .Nida-e- Millat, Weekly_  .كى وقف جائـداد 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٨/٧/١٩٩٣(
]٢٢٢٦[ من االستيالء سلمني ومقابر املضرورة محاية ممتلكات األوقاف 

اوقايف جائداد اور مسلم قربستان بر سيه ناجائز        = غري الشرعي   
_ . The Inquilab, Daily_  .قبضه برخاست كيـا جائيـه  

 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٢ص_ ) .٧/١/١٩٨٢(
@ÒbÓëþa–@†äa@–@lbväjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٢٢٢٧[ = باين بت من االستيالء مطالبة باستعادة املمتلكات املوقوفة يف
Demand to get evacuated waqf properties in Panipat 

from adverse possession . _Qaumi Awaz, Daily.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨ص_ ) .٥/٣/١٩٨٣(

@ÒbÓëþa–@†äa@–@òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٢٢٢٨[  مغرىب بنغال= الغربية مشاكل ممتلكات الوقف يف البنغال 

_  .Azad Hind, Daily_  .وقف جائدادون كيه مسائلمني 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٣١/٨/١٩٩٦(

@ÒbÓëþa–@†äa@–ë…bã@Ýîßbm@@
]٢٢٢٩[  تامل نادو مني مسلم= هيئة األوقاف لوالية تاميل نادو 

باللغة _  .١ص_ ) .١٩/١١/١٩٧٨(_  .Dawat_  .اوقاف
 .٧هن*_ .د _ .ردية األو

@ÒbÓëþa–@†äa@–ï…@@
]٢٢٣٠[ صاحل هيئة  ل"وزير النساء" صدار قرار خبصوص وقفإ

وقف وزير النساء كيه مقدميه كا وقف بورد كيـه          =  األوقاف
_  .٦ص_ ) .٥/٤/١٩٧٢(_ . Al Jamiat, Daily _ .حق مني

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٢٢٣١[ Burney Committee= تقرير جلنة برين عن أوقاف دهلي 
Report on Delhi Waqf . _Muslim India.  _٢، ع١مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٦ص_ ) .١٩٨٣(
]٢٢٣٢[ .هيئة األوقاف. دهلي 

 = هليئة أوقـاف دهلـي       ١٩٨٦-١٩٨٥التقرير السنوي لعام    
Delhi Waqf Board Annual Report 1985-86 . _

Muslim India.  _ ٣٥٩ص_ ) .١٩٨٧ (٥٦، ع٥مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢٢٣٣[ )سيد(شهاب الدين 
 Transfer of  =نقل املمتلكات املوقوفة بدهلي إىل هيئة األوقاف

waqf properties in Delhi to Waqf Board/ شهاب الدين ._ 
Muslim India.  _ ٢٦٢ص_ ) .١٩٨٨ (٧٠، ع٦مـج.  _

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية  باللغة

 دلهي– الهند –األوقاف 
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]٢٢٣٤[ من املمتلكات املوقوفة بدهلي اليت مت املوافقة عليها يف ١٢٣نقل 
 Transfer of 123 Delhi Waqf=  مل ينفذ بعـد  ١٩٨٤عام 

Properties, approved in 1984, not yet effected ._ 
Muslim India.  _ــج -٤٥٩ص_ ) .١٩٨٨ (٧٠، ع٦م

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٢
aþ@ÒbÓë–@†äa@–@ï…@–òÛ…c@@

]٢٢٣٥[ .هيئة األوقاف  .دهلي
/ Directory of Waqf Properties = دليل ممتلكات الوقـف 

 _.باللغة اإلجنليزيـة    _ .ص  ٨٣_  .١٩٨٨_ .هيئة أوقاف دهلي    
 .١٨هن*_ .ح 
]٢٢٣٦[ .هيئة األوقاف  .دهلي

 تدار من قبل  املمتلكات املوقوفة بدهلي اليت اكتسبتها احلكومة و      
 Delhi Waqf properties = أوقاف دهلي مبوجب االتفاقيةهيئة 

acquired by Government but managed by Delhi 
Waqf Board under agreement.  _Muslim India.  _

 _.د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤٥٠ص_ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع ٧مج
 .١٦هن*
a@ÒbÓëþ–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٢٢٣٧[ .باندي، راهول
الة التفتيش املركزية حتقق يف املطالبات غري القانونيـة هليئـة           وك

 CBI probe into Waqf Board irregularities=األوقـاف  
sought / راهول باندي. _The Pioneer, Daily . _)٧/٣/ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .١٩٩٨

]٢٢٣٨[ .خان، نويد يار
قف بورد كيه باريه    و= مزيد من اإليضاحات عن هيئة األوقاف       

 _. Qaumi Awaz, Daily _.نويد يار خان / مني مزيد وضاحت
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٣/٨/١٩٩٨(

]٢٢٣٩[ .سعيد قاسم
دهلى مني اوقـاف كـى      = الوضع املؤسف لألوقاف ىف دهلي      

_  .Rashtriya Sahara, Daily_ .سعيد قاسـم  / حالت زار
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية باللغة _ ) .١٢/٩/١٩٩٩(

]٢٢٤٠[ .ظهري، نصرت
مسلم اوقاف   = وقاف املسلمني ألاحتالل املسلمني غري الشرعي     

 ,Qaumi Awaz_ .نصرت ظهـري  / بر مسلمانون كيه قبضه
Daily.  _)ــة _ ) .٢٣/٦/١٩٩٧ ــة األوردي _ .د _ .باللغ

 .١٦هن*
]٢٢٤١[ اوقاف كانفرنس كى اهم =  مقترحات مهمة لندوة األوقاف

 _) .٤/٣/١٩٧٩ (٢٧ع_ . Nida-e- Millat, Weekly _. جتاويز
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٠ص

]٢٢٤٢[ = املمتلكات الضائعة هليئة أوقاف دهلي واملستأجرون املفسدون
_ .دهلى وقف بورد كى بيكار جائداد اور فسادى كرايه دار           

The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٢/٨/١٩٨٣ 
 .٧هن*_ .د _ .ة األوردي

@ÒbÓëþa–@†äa@–@b×bmbãŠ×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٢٢٤٣[  = هيئة األوقاف مسئولة عن احلفاظ على ممتلكات األوقاف

_  .دار وقف بورد هى وقف جائيداد كى حفاظف كيلئيه ذمه        
The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .٢٠/٧/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÒbÓëþa–@†äa@–ß@@“í…aŠibí…b–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٢٢٤٤[اندور اور اجني كى= جلان األوقاف مبحافظيت اندور وأوجني 
 /١٤/٥(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .ضلع وقف كميتيان

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٢
]٢٢٤٥[ املمتلكات الوقفية حتت سيطرة : ماديابراديشوالية 

 .M. P =١/١١/١٩٧٩ة حىت احلكومية واهليئات احملليالداوئر 
(Madhya Pradesh): Waqf properties under occupation 
of State Government Departments or Local Bodies 

(as on 1.11.1979).  _Muslim India.  _ ٣٨، ع٤مـج 
 _ .١٣٦ص_ ) .١٩٨٦ (٣٩، ع ٤مج_  .٦٢ص_ ) .١٩٨٦(
 _.د  _  .باللغة اإلجنليزية _  .١٣٦ص_ ) .١٩٨٦ (٤٠، ع ٤مج
 .١٦هن*

@ÒbÓëþa–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٢٢٤٦[ .آزاد، غالم نيب

تصريح من السيد غالم نـيب      : وضع هيئة الوقف فوق السياسة    
اوقاف كو سياسـت    = آزاد يف مؤمتر هيئة الوقف لعموم اهلند        

سيه باالتر ركها جائيه، كل هند اوقاف كانفرنس مني غالم نيب           
 _ .٦ص_ ) .١٠/٥/١٩٨٣(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .آزاد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٢٢٤٧[ اوقاف كى =  أمالك األوقاف وعلماء اإلسالم األفاضل

_  .Nida-e-Millat, Weekly_  .جائدادين اور علماء كرام
 _.باللغة األوردية _  .١٢ص_ ) .٣٠/٧/١٩٩٥ (٣٠، ع٥١مج
 .٧هن*_ .د 

]٢٢٤٨[ .األنصاري، أمحد عظيم
 _.أمحد عظيم األنصـاري     / مسلم اوقاف = أوقاف املسلمني   

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٧/٩/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٢٢٤٩[ Muslim Waqfs.  _Radiance= أوقاف املسلمني 
Views, Weekly . _باللغة_  .٥ص_ ) .١٩٧٧ (٥، ع٨مج 

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٢٢٥٠[_. Waqfs and integration= األوقاف والدمج يف اهلند 

Radiance Views, Weekly. _ ١٩٨٠ (٣، ع١٦مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢ص

]٢٢٥١[ =املمتلكات الوقفية للمسلمني ومسؤولية حكومة اهلند 
Muslim waqf properties and responsibilities of the 

Government of India.  _Radiance Views, Weekly ._ 
 _.د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٠،  ٧ص_ ) .١٩٦٧ (٧، ع ٥جم
 .٧هن*

  أدلة– دلهي – الهند –ألوقاف ا 
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@ÒbÓëþa–åàîÛa@@
]٢٢٥٢[ .غالب عبد الكايف القرشي

 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
 ]:صنعاء[_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون اليمين        يف

 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، 

ÒbÓëc@…b‘‰@êëŠÏ@ïiŠÜîi@ìÜãìîÓ@Öe@–bî×Šm@@
]٢٢٥٣[ .أوغلو، عصمت مري

 Akoyunlu beylerinden =وقفية آق قيونلو بيلريب فروه رشاد بك 
Ferrührşad Bey’in Vakfiyesi / أوغلـو   عصمت مـري. _

Belgeler: Türk Tarih Belgeler Dergisi ._١٩، ع١٥ مج 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٢٠٤-١٨٣ص_ ) .١٩٩٣(

†íŒíbi@Þe@ÒbÓëc@
]٢٢٥٤[ .أوزترك، نظيف

نظيف / Bayazit Oğullari Vakiflari =أوقاف أوالد بايزيد 
-٤٥ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج_  .Vakiflar Dergisi _.أوزترك 
 .٨٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٠

pìË‰ìm@Þe@ÒbÓëc@
]٢٢٥٥[ .أورال، حممد زكي

 -Turğut Oğullari, Eserleri= تورغوت  آثار ووقفيات أوالد
Vekifiyeleri/زكي أورال .  م. _Vakiflar Dergisi. _٣ ع 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٦٤-٣١ص_ ) .١٩٥٦(
…ìÈ@Þe@ÒbÓëc@

]٢٢٥٦[ .دالل بنت خملد احلريب
مصـدر  [دور أمريات آل سعود يف دعم احلياة االجتماعية والثقافية          

مصدر _ .ورقات  ] ٨ [_.إعداد دالل بنت خملد احلريب      / ]الكتروين
وصلة _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (صفحة عنوان املقال    : العنوان
ــال _ . http://moustafa1.virtualave.net/faisal38.htm: املق

 .١كو*_ .ت 
]٢٢٥٧[ .فهد بن عبد اهللا السماري

فهـد بـن عبـد اهللا       إعداد  / امللك عبد العزيز ووقف الكتب    
 .٤٣٣-٣٥٣ص_  .السماري

ـ ات الوقفية يف اململكة العرب     ندوة املكتب  يف _ ...ة السـعودية    ي
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@…ìÈ@Þe@ÒbÓëc–@òí…ìÈÛa@–bíŠÛa@@
]٢٢٥٨[ .عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا املنيف

/ دور أئمة آل سعود يف وقف املخطوطات يف منطقة الريـاض          
 .٣٥١-٢٩٥ص_  .عبد اهللا بن حممد املنيف إعداد
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@b‘bi@áîçaŠig@ÒbÓëc–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٢٢٥٩[ .تكني، شينازي

 الـيت   إسـتانبول ليم يف إحدى مدارس     الوظائف اإلدارية والتع  
 Yilinda Vakfedilmiş, Bir 1729= م ١٧٢٩وقفت يف عام 

İstanbul Medresesinin Öğretim ve İdare Kadrosu 
Hakkinda /  شينازي تكـني. _Türk Kültür Dergisi.  _

باللغـة  _ . ١٥-١٢ص_ ) .١٩٦٨سـبتمرب    (٧١، ع ٦مج
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

îçaŠig@ÒbÓëc@ìÜËëc@æbßŠÓ@åi@á–bî×Šm@@
]٢٢٦٠[ .ويندار، حسنأوز

-١٢٧ص_ .ويندار  حسن أوز / ان أوغلو موقفية إبراهيم بن قر   
 . باللغة التركية_  .١٣١

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ األسبوع الثاين لألوقاف،يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤ ،٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

@ÒbÓëc’ic@b‘bi@–@bí‰ì@–kÜy@@
]٢٢٦١[  دراسة مدنية): ١٠٦٣/١٦٥٣(ري باشا يف حلب شبأوقف 

 Le waqf d’ipsir pasa a alep (1063/1653)= تارخييـة  
etude d’urbanisme historigve / فيـد  يجون كلـود د… 

_ .ص  ١٠٧_  .١٩٨٢املعهد الفرنسـي،    : دمشق_ ] .وآخ[
 .١؛ كو١٠سع* _.ك _ .باللغة الفرنسية 

@æë†Ü@åia@ÒbÓëc–@lŠÌ½a@–bÏ@@
]٢٢٦٢[ .حممد حجي

 .١٩٤-١٨٢ص: ١ج_ . حممد حجي /]الوقف[
دار ]: م. د[_ . احلركة الفكرية باملغرب يف عهد السـعديني         يف

أصل هذا الكتاب   _ ) .٢سلسة التاريخ؛   (_  .١٩٧٦املغرب،  
امعـة   ج -أطروحة باللغة الفرنسية يف اآلداب والعلوم اإلنسانية        

 .٢٩ ،٢٧ ،٢٣مغ* _.ض _ . ١٩٧٦السربون بباريس، 

@ïÜÇ@xby@ïÓbjÛa@†jÇ@åia@ÒbÓëcbËc@–bîãbßë‰@@
]٢٢٦٣[ .ن، عدناناتوز

 Romanya Seyahati ve= السياحة إىل رومانيا وأوقافنا الغائبة 
kaybolan Vakif Mirasimiz / عدنان توزان. _Vakif ve 

Kültür Dergisi ._٦٢-٥٨ص_ ) .١٩٩٨أغسطس  (١ ع ._ 
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 

ic@ÒbÓëc@ï@ŠØib‘bi@kma‰@–Š–ß@@
]٢٢٦٤[ عزيز خانكي

عزيـز  / قضية األمرية فاطمة دولت هـامن     : ذكريات قضائية 
_ ) .؟١٩٣- (١٠، مج ٦س_ .جملة شهرية   : الكتاب_ .خانكي  

 .١كو*_ .د _ .ص ٣

 مصر– راتب باشابكر ي أوقاف أب
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ic@ÒbÓëc@ï@ŠçŒß@ŠØi–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٢٦٥[ .حممد رزق عبد الرمحنعاصم 

إعداد عاصم حممد رزق عبد الرمحن؛ إشراف سعاد        ] / الوقف[
، ١٠٨-١٠٧،  ٩٣،  ٩١،  ٥٧،  ٥٤،  ٣٨،  ٥-٢: ص_ .ماهر  
١٣٠، ١١٤-١١٣، ١١١-١١٠. 
 –) ماجستري(أطروحة _  .١٩٧١_ . مساجد أبو بكر مزهر بالقاهرة يف

 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار ، كلية اآلداب،جامعة القاهرة
ÒbÓëc a†y†Ûa@ïic@

]٢٢٦٦[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢، مج٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 _. ١٩٩٣دار الفكر، : بريوت_ . الدر املنثور يف التفسري املأثور يف

 .٦٣تر*_ .ض 
]٢٢٦٧[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 .٢٦٣-٢٥٩ص: ٢ ج،٧٤٦-٧٤٥ص: ١ ج_] .الوقف[
دار ]: بـريوت  [_ .١ ط _ . الدر املنثور يف التفسري املـأثور      يف

 .١٠-٦ ،٤ ،٢فل*_ . ض _ .١٩٨٣الفكر، 
]٢٢٦٨[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢، مج٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 _. ١٩٧٩دار املعرفة،   : بريوت_ . املنثور يف التفسري املأثور       الدر يف

 .٤٩تر*_ .ض 
]٢٢٦٩[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢، مج٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 ١٨٩٦،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املنثور يف التفسـري املـأثور         يف
 .٦٧، ٦٠، ٣٠، ٢٨تر*_ .ض _ . )منيةاملطبعة املي: القاهرة(

ÒbÓëc @ïic@”b‘–@´İÜÏ@MÜibã@@
]٢٢٧٠[ .حممد عدنان البخيت

نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات اليت          
_ .حممد عـدنان خبيـت      / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج_ . املنارة
@ïic@ÒbÓëcòzÜ@

]٢٢٧١[ "هـ٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 

أبو عبيد القاسم بن    / أرض بريحاء على فقراء قومه    ) رض(طلحة  
 .٥٥٧، ٤٩٥ص_ .سالم؛ حتقيق وتعليق حممد خليل هراس 

 دار الكتـب العلميـة،      :بريوت_  .١ط_ . األموال   كتاب يف
 .١كو*_ . ض _ .١٩٨٦

]٢٢٧٢["هـ٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 

 أليب عبيد القاسم بن   / أرض بريحاء على فقراء قومه    ) رض(طلحة  
 .٥٩٦ص_ .سالم؛ حتقيق وتعليق حممد خليل هراس 

مكتبـة الكليـات    : القـاهرة _  .٢ط_ . األمـوال    كتاب يف
 .١كو* _.ض  _ .١٩٧٥دار الفكر، : األزهرية

]٢٢٧٣["هـ٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 

ـ (أرض بريحاء على فقراء قومه؛ السنة يف قوله         ) رض(طلحة   ) لعمص
 أبو عبيد القاسم بن سـالم؛     / أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده     
 .٥٨٦، ٥٦١، ٤٩٥ ص_ .تصحيح وتعليق حممد حامد الفقي

املكتبـة التجاريـة الكـربى،      : القاهرة_ . األموال   كتاب يف
 .١٥كو*_ . ض _] .١٩٣٤[هـ ١٣٥٣

]٢٢٧٤["هـ٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
أبو عبيد القاسم بن سالم؛ ترمجة عبد الرمحن طـاهر          / ]الوقف[

باللغـة  _  .٢٢٩-٢٢١،  ١٩٧-١٨٠ص: ١مـج _ .سوريت  
 .األوردية

إدارة : إسـالم ابـاد   _  .مـوال  األ كتاب=  األموال   كتاب يف
 .٨هن *_ . ض_ .]؟١٩--[، ةالتحقيقات اإلسالمي

]٢٢٧٥[ _.املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [أحاديث يف الوقف
 _.د  _  .٨١٩-٨١٦ص_ ) .١٩٠٣ نوفمرب ٢٠ (١٧، ج ٦مج
 .١كو*

]٢٢٧٦[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢، مج٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 _. ١٩٩٣دار الفكر، : بريوت_ . الدر املنثور يف التفسري املأثور يف

 .٦٣تر*_ .ض 
]٢٢٧٧[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(محن بن أيب بكر اجلالل السيوطي، عبد الر

 .٢٦٣-٢٥٩ص: ٢ ج،٧٤٦-٧٤٥ص: ١ ج_] .الوقف[
دار ]: بـريوت  [_ .١ ط _ . الدر املنثور يف التفسري املـأثور      يف

 .١٠-٦ ،٤ ،٢فل*_ . ض _ .١٩٨٣الفكر، 
]٢٢٧٨[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢، مج٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 _. ١٩٧٩دار املعرفة،   : بريوت_ . الدر املنثور يف التفسري املأثور       يف

 .٤٩تر*_ .ض 
]٢٢٧٩[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢، مج٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 ١٨٩٦،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املنثور يف التفسـري املـأثور         يف
 .٦٧، ٦٠، ٣٠، ٢٨تر*_ .ض _ . )املطبعة امليمنية: القاهرة(

]٢٢٨٠[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي   تأليف  ]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق،   : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو* _.ض 
]٢٢٨١[ مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .عي  مصطفى السبا تأليف  ]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧

  رسائل جامعية– القاهرة – مصر –بكر مزهر ي أوقاف أب 
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@ïàîànÛa@a@†jÇ@ïic@ÒbÓëc–@ãìm@Mòí†è½a@@
]٢٢٨٢[ .حممد حسن

حتبيس هنشري ابن منصور باملهدية على      : وثيقة يف التاريخ الريفي   
اجمللـة  _ .حممد حسن   / م١٤٢٢هـ،  ٨٢٥رباط املنستري سنة    

_ ) .١٩٨٨جـوان    (٥٠–٤٩، ع ١٥س_ .التارخيية املغربية   
 .٨، ١كو* _.د  _ .٢٤٨–٢٢١ص

c@ÒbÓëcïi@Þaë‰‹c@ábÔÛa@–lŠÌ½a@@
]٢٢٨٣[ هـ١٠٥١ _.حتبيس آل الوايل سيدي أيب القاسم أزروال 

، )نسخة مصورة (وثيقة  _ .سم  ٢٠,٥×٢٩,٥ ورقة؛   ١_ ] .١٦٤١[
بيس آل الوايل سيدي أيب القاسم أزروال       حت _.هـ  ١٠٥١ملف سنة   

 .٩مغ*_ .خ _ .خط مغريب _ .على بالد بين جمد حبساً تاماً مؤبداً 
ic@ÒbÓëc@ïã†ß@ï–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@

]٢٢٨٤[ .عبد اللطيف الطيباوي
أصلها وتارخيها  : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقدس     

 اللطيف الطيباوي؛ نقله    ألفه باإلجنليزية عبد  / واغتصاب إسرائيل هلا  
وزارة األوقـاف   : عمَّـان _  .١ط_ .إىل العربية عزت جرادات     

ايـض،  : ص١٢٤_  .١٩٨١والشؤون واملقدسات اإلسـالمية،     
 .٢٥؛ مغ٣؛ كو٨-٦، ٤؛ فل١٠سع*_ .ك  _. خرائط
ic@ÒbÓëc@ïiŠÌ½a@åí†ß@ï–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@

]٢٢٨٥[.٨٩-٨٣ص_ .تقدمي وحتقيق عبد اهلادي التازي / ]الوقف[ 
 _.رحلة ابن عثمان منوذجاً     :  القدس واخلليل يف الرحالت املغربية     يف

_  .١٩٩٧املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،       : الرباط
 .١كو*_ .ض 

@åíŠß@ïic@ÒbÓëc–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]٢٢٨٦[ .عبد اهلادي التازي

 ديعبد اهلا / وثيقة تارخيية سياسية قانونية   : أوقاف املغاربة يف القدس   
احملمديـة،   (١٩٨١، إيـداع  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .التازي  
، ١؛ كو ١٠٤تر* _.ك  _ . ص٨٣_ ) .مطبعة فضالة : املغرب

 .٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٥؛ مغ٣

ÒbÓëc @ÚaŠmþa–bí‰bÌÜi@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا
]٢٢٨٧[ .بايرام، سعدي

 =إنشاء وقـف لتأهيـل مسـاعدين للمفـيت يف بلغاريـا      
Bulgaristan’da Müftü Yardimcisi Yetiştren Vakif 

Kuruluş /   سعدي بايرام، خري الـدين أرسـل._Vakiflar 
Dergisi.  _باللغـة  _ . ٤٢٢-٤١٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج
 .٥٣، ٣تر* _.د _ .التركية 

]٢٢٨٨[ .بايرام، سعدي
بعض املتـاحف   : متاحف الوقف والوقفيات التركية يف بلغاريا     

 Bulgaristan’da Türk=واألوقـاف التركيـة يف بلغاريـا    
Vakfiyeleri ve Vakif Abideleri Bulgaristan daki bazi 

Turk Vakiflari ve abideleri / سعدي بايرام، عثمان كسكي
ــوأ ــج_  .Vakiflar Dergisi_  .وغل _ . )١٩٨٨ (٧م

 .٥٣، ١١تر* _ .د_ . باللغة التركية _ .١٣٧-١٢٩ص
]٢٢٨٩[ .غلو، عثمانوكسكي أ

 Bulğaristanda Bazi = بلغاريا بعض آثار األوقاف التركية يف
Türk Abideler ve Vakif Eserleri /غلو وعثمان كسكي أ._ 

Vakiflar Dergisi . _٣٢٢-٣٠٩ص_ ) .١٩٦٩ (٨مج ._ 
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٢٢٩٠[ .، عثمانوغلوكسكي أ
 =الوقف التركي يف بلغاريا ورسالة حبق وقف النقود لبايل أفندي           

Bulgaristan’da Türk Vakif ve Bâli Efendi’nin Vakif 
Paralar Hakkinda Bir Mektubu/غلو و عثمان كسكي أ. _

Vakiflar Dergisi.  _٩٤-٨١ص_ ) .١٩٧١ (٩مــج . _
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

ÒbÓëc @ÚaŠmþa–ÙŠaë@òäìjÛa@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٢٩١[ .وردي، أكرم حقيآ
 Yugoslafya’da Türk =التركية يف يوغسالفيا اآلثار واألوقاف 

Abideleri ve Vakiflar / وردي آأكرم حقي. _Vakiflar 
Dergisi.  _باللغـة  _ . ٢٢٣-١٥١ص_ ) .١٩٦٥ (٣مج
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

ÒbÓëc @ÚaŠmþa–@ãìm@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٢٩٢[ .أمحد قاسم
أمحد /  األوقاف واإلنزال  أحباس العثمانيني األوائل بتونس ومجعية    

جوان  (٣٨–٣٧، ع ١٢ س _ .اجمللة التارخيية املغربية  _ .قاسم  
ــة  _  .٣٠٠–٢٤١ص_ ) .١٩٨٥ ــاللغتني العربي ــنص ب ال

 .١١؛ مغ٨كو* _.د _ .والفرنسية 

ÒbÓëc @ÚaŠmþa–bîãbßë‰@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٢٩٣[ .ن، عدناناتوز
 Romanya Seyahati ve =السياحة إىل رومانيا وأوقافنا الغائبة 

kaybolan Vakif Mirasimiz / عدنان توزان. _Vakif ve 
Kültür Dergisi ._٦٢-٥٨ص_ ) .١٩٩٨أغسطس  (١ ع ._ 

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 

ÒbÓëc @ÚaŠmþa–˜Ó@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا
]٢٢٩٤[ .رمزي أوزوران، بريا

 Kibris Adasinda Bekir= وقف باكري باشا يف جزيرة قربص 
Paşa Vakif / بريا رمزي أوزوران. _Vakiflar Dergisi.  _

 _.د  _ .باللغة التركية   _ . ٢٩-٢٧ص_ ) .١٩٨٢ (١٦مج
 .٣تر*

 قبرص–األتراك  أوقاف
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]٢٢٩٥[ .باريش، أيار
أيـار  / أمهية ومكانة األوقاف التركية لدعم الصمود يف قـربص        

 .باللغة التركية_  .٣٢٠-٣١٥ص_ .باريش 
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤ األسبوع الثامن للوقف،يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]٢٢٩٦[ .زعيم، صباح الدين
صباح الدين  / تعريف موجز عن أوقافنا اليت بقيت خارج تركيا       

 .باللغة التركية_  .٢٠٠-١٨٩ص_ .زعيم 
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ ،األسبوع السابع لألوقافيف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

ÒbÓëc @ÚaŠmþa–bîe@Áë@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٢٩٧[ .، عصمتبينارق
الوقف عند اإلتراك األوغيوريون، والوقف كأقـدم مؤسسـة         

 Türk Dünyasinin En Eski İçtimai= تعاونية اجتماعيـة  
Yardim Müessesesi Vakiflar ve Uygur Türklerinde 

Vakif / بينارقعصمت.  _Türk Kültür Dergisi. _٧ مج ،
 _.د  _ .باللغة التركية   _ . ٤٨-٣٨ص_ ) .١٩٦٩ أبريل (٧٨ع
 .١٠٤تر*

ÒbÓëc @ÚaŠmþa–bîÏýËìí@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٢٩٨[ .وردي، أكرم حقيآ
 Yugoslafya’da Türk =اآلثار واألوقاف التركية يف يوغسالفيا 

Abideleri ve Vakiflar / وردي آأكرم حقي. _Vakiflar 
Dergisi.  _باللغـة  _ . ٢٢٣-١٥١ص_ ) .١٩٦٥ (٣مج
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 
ÒbÓëc kãbuþa@

 .أوقاف المستأمنين، الوقف واألقليات انظر أيضًا 

ÒbÓëc @kãbuþa–î×Šm@b@
]٢٢٩٩[ .كونري، حسن

 /Azinlik Vakiflarinin İncelenmesi =تدقيقات يف أوقاف األقلية 
_ ) .١٩٧٣ (١٠مج_  .Vakiflar Dergisi _.حسن كونري 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٠٨-٧٩ص

ÒbÓëc @b‘bi@†»c–bî×Šm@@
]٢٣٠٠[ .طوباش، أمحد

 _ .١٨١-١٧٥ص_ .أمحد طوباش   / الوقف وكديك أمحد باشا   
 .للغة التركيةبا

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ األسبوع الثاين لألوقاف،يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]٢٣٠١[ أمحد باشا = دفتر اإليرادات واملستحقات : وقف أمحد باشا
_ ] .١٧٤٩[هــ   ١١٦٣_ .كلريلريي واستحقاقلري   : وقفي
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٢٠خمطوط، برقم _ . ورقة ٩٢

ÒbÓëc @b‘bi@†»c–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٢٣٠٢[ )إستانبول(مكتبة كوبريلي 

 حاجي أمحد = فهرست الكتب املوقوفة على يد حاجي أمحد باشا         
_ ] .ت. د[_ .باشا طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرسـيت        

 .٦٩تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٢٤٦٢برقم خمطوط، _ . ورقة ١٣

@ðëb’ä½a@b‘bi@†»c@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîiŠÌÛa@òÄÏbª@@
]٢٣٠٣[ .أمحد املنشاوي

 ٢٤حجة وقف املرحوم أمحد باشا املنشاوي اجلديد الصادرة يف          
: القاهرة_ . أمام حمكمة مديرية الغربية الشرعية       ١٩٠٣أكتوبر  

 .٣١صر* _.ك _  .١٩٤٥مطبعة وزارة األوقاف، 

@†»c@ÒbÓëcÙi@ÊëŒÇ‹@–Š–ß@@
]٢٣٠٤[ /لبنني؛ مدرسة زعزوع بك للبناتمدرسة زعزوع بك ل

 ابريـل   ٢١ (٥، ج ٣ مج _ .املنار_  .]رشيد رضا حممد  حترير  [
 _) .١٩٠٠ ابريل   ٢١ (٥، ج ٣؛ مج ١١٢-١١٠ص_ ) .١٩٠٠
 .١كو؛ ٢٣، ١٠، ٧، ٢صر*_  . د_ .١١٣-١١٢ص

@†»c@ÒbÓëcb‘bi@ï@–@@bí‰ì–Õ’ß…@@
]٢٣٠٥[ .حممد األرناؤوط

: معطيات جديدة عن دمشق يف منتصف القرن السادس عشـر         
جملة : دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  . حممد م / وقفية أمحد باشا  

 نيسـان   /كانون الثـاين   (٥٢-٥١ع_  .علمية فصلية حمكمة  
 .١كو* _.د _  .٢٢٣-١٩٣ص_ ) .١٩٩٥

@†»c@ÒbÓëcæìÛì@åi@
]٢٣٠٦[ "ـه٦٩١-٦٣٨) "فتح الدين(هللا بن نشوان ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد ا

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .العملموضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من 
 _ .١ط_ .الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة          يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت
]٢٣٠٧[ .زكي حممد حسن
 .٦٧-٦٦ص_ .زكي حممد حسن / البيمارستان

ىل ايـة العصـر     إ الفن اإلسالمي يف مصر من الفتح العريب         يف
_  .١٩٩٤اهليئة املصرية العامة للكتاب،     : القاهرة_ .الطولوين  

 .١كو* _.ض  _) . حسن حممداألعمال الكاملة للدكتور زكي(
]٢٣٠٨[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي

-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النـرباوي      / املؤسسات العلمية 
٢٦٧. 
دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 

  وسط آسيا–األتراك  أوقاف 



٣٢٣>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

ÒbÓëc @ðìbí@†»c–bî×Šm@@
]٢٣٠٩[ .أوجاق، أمحد يشار

أمحـد يشـار    / فة التركية عصر أمحد ياسوي ومكانته يف الثقا     
 .باللغة التركية_  .٣٧-٣٥ص_ .أوجاق 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٢٣١٠[ .توجنر، أورهان ج

ومشـاكل  مكانة ضريح الشيخ أمحد ياسوي يف الفن التركـي          
 .باللغة التركية_  .٥٤-٣٩ص_ .أورهان جزمي توجنر / إعماره
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٢٣١١[ .خان أوغلو، متني
-٥٥ص_ .غلو  متني خان أو  / وضع ضريح الشيخ أمحد ياسوي    

 .باللغة التركية_  .٦٦
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٢٣١٢[ .قوج، وهيب

 _ .٢٢٨-٢٠٣ص_ .وهيب قوج / بناء خريج الشيخ أمحد ياسوي
 .باللغة التركية

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ بوع الوقف احلادي عشر،أس يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
ÒbÓëc @åß‰þa–@æaŠíg@–æbèÐ•c@@

 .أوقاف األجانب انظر أيضًا
]٢٣١٣[كَزارشى از موقوفات=  أصفهان يفتقرير عن أوقاف األرامنة 

 _ .)١٩٩٥ (١٣ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _  .أصفهانه  ارامن
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠١-٩٨ص

ÒbÓëc @ð‹bË@æbç‰c–bî×Šm@@
]٢٣١٤[ .بيلكه، مصطفى

 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  
Vakfiyeleri /باللغة التركية_ .مصطفى بيلكه . 

 İlk Osmanli=  ة العثمانيــةاملــدارس األوىل يف الدولــيف 
Medreseleri . _ض _ . ١٩٨٤، إستانبولجامعة : إستانبول._ 

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*

ÒbÓëc @ïãaë‰Œ×@Öbzg–bî×Šm@@
]٢٣١٥[ .تامر، وهيب

 İshak Paşa’nin Vakifiyeleri =أوقاف ووقفيات إسحاق باشا 
ve Vakiflari /  وهيب تـامر. _Vakiflar Dergisi.  _ ٤مـج 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٢٤-١٠٧ ص_) .١٩٥٨(

@ÒbÓëc @ïãaë‰Œ×@Öbzg–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@
]٢٣١٦[ .عدنان. هـ إرزي،

 Bursa’da =وقفية الزاوية اخلاصة بدارويش إسحاق يف بورصة 
İshaki Dervişlerine Mahsus Zaviyenin Vakfiiyesi/ 

_  .)١٩٤٢ (٢ع_ . Vakiflar Dergisi _.عدنان أرزي . هـ
 .٦٧، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٤٢٨-٤٢٣ص

@áÄÈÛa@b‘bi@†Èc@ÒbÓëc–@bí‰ì@MÕ’ß…@@
]٢٣١٧[ .صالح الدين املنجد

ـ ١١٣٨،  وقف أسعد باشا العظم حاكم دمشـق       كتاب -هـ
دار :  بريوت_ .٢ط_  .حتقيق صالح الدين املنجد / هـ١١٤٣

؛ ١٤؛ سع ١٠٤تر*_  .ك_ .ص  ٢٧ _.١٩٨٠الكتاب اجلديد،   
 .١؛ كو٧، ٣فل

@ÒbÓëc@b‘bi@‰†äØaMŠ–ß@@
]٢٣١٨[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@@@ŠÄãa@@@òîßý⁄a@ÒbÓëþaÒbÓëþaN@
@òîàänÛa@¿@bç‰ë…ë@òîßý⁄a@ÒbÓëþaIòÓ‰ë@HM†Ôã@@

]٢٣١٩[ .إبراهيمعز الدين 
األوقاف (تعقيب على حبث الدكتور معبد علي اجلارحي بعنوان         

] ٤[_ .عـز الـدين إبـراهيم       )/ اإلسالمية ودورها يف التنمية   
 .ورقات

: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف
 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥ اخلريية، هيئة أبو ظيب

ÒbÓëc c@ïãbrÛa@áîÜ@æbİÜÛa@oäi@æbè–bîãbßë‰@@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 

]٢٣٢٠[ .ن، عدناناتوز
 Romanya Seyahati ve= السياحة إىل رومانيا وأوقافنا الغائبة 

kaybolan Vakif Mirasimiz / عدنان توزان. _Vakif ve 
Kültür Dergisi ._٦٢-٥٨ص_ ) .١٩٩٨أغسطس  (١ ع ._ 

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
Þbäíg@ÒŠ‘þa@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@Þbäíg@ÒŠ‘þa@ÒbÓëcN@

@ðbjŠi@ÒŠ‘þa@ÒbÓëc–Š–ß@@
]٢٣٢١[ .محد دراجأ

محد أنشرها وقدم هلا وعلق عليها      / حجة وقف األشرف برسباي   
ـ    : القاهرة_ .دراج   ار الشـرقية،   املعهد العلمي الفرنسي لآلث
 _.ك  _ . )٣نصوص وترمجات؛ مـج   (_ .ص  ٨١_  .١٩٦٣

 .٢٧؛ مغ١؛ كو٧؛ فل١٤، ٧، ٢سع*

 مصر–أوقاف األشرف برسباي 



متن الكشاف>٣٢٤
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٢٣٢٢[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
تـاب،  دار القاهرة للك  : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@ðbjŠi@ÒŠ‘þa@ÒbÓëc–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٣٢٣[ .حممد عبد الستار عثمان

إعداد حممد عبد الستار عثمان؛ إشراف سعاد ماهر        ] / الوقف[
ــد  ، ١١٥، ١١١-٩٠، ٨٨-٦٠، ٥٥، ٤٧-٣٦ص_ .حمم

١٤٧،  ١٤٢-١٤١،  ١٣٨،  ١٣١-١٣٠،  ١١٩-١١٨ ،
١٧٥،  ١٧١-١٦٥،  ١٦٢،  ١٥٩-١٥٥،  ١٥٠،  ١٤٩-
٢١٧،  ٢١٥-٢١٠،  ٢٠٢-١٩٥،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٥-
٢٨٨،  ٢٤٩،  ٢٤٤-٢٤٣،  ٢٤٠-٢٣٨،  ٢٣٥،  ٢١٩ ،
٣٠٢-٣٠٠، ٢٨٩. 
_ . اآلثار املعمارية للسلطان األشرف برسباي مبدينة القاهرة         يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧
 .٢٣رص* _.ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

æbjÈ‘@ÒŠ‘þa@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@@@@æbjÈ‘@ÒŠ‘þa@ÒbÓëcN@

ÒbÓëc @ïãbnvÛa@‰†äØa@åi@áÄÇc–òØß@@
]٢٣٢٤["ـه٩٠٢-٨٣١) "مشس الدين(حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، 

وقف أعظم بن اسكندر السجستاين على مدرسـة يف مكـة           [
 .٣١٣ص: ٢مج_ .تصحيح حسام الدين القدسي ]/ املكرمة

دار : بـريوت _  .٢ط_ . الضوء الالمع ألهل القرن التاسع       يف
، ٦،  ٤-٢؛ فـل  ١٠٤تر *_.ض  _ ] .؟١٩٧-[مكتبة احلياة،   

١١، ١٠، ٧. 
]٢٣٢٥["ـه٩٠٢-٨٣١) "مشس الدين(حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، 

وقف أعظم بن اسكندر السجستاين على مدرسـة يف مكـة           [
 .٣١٣ص: ٢ج_  . تصحيح حسام الدين القدسي]/املكرمة

مكتبة : القاهرة_  .١ ط _ . الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     يف
 .٢٤ ،٢٣ ،٧صر* _.ض _  .١٩٣٨-١٩٣٦القدس، 

ÒbÓëc @‰a…Š@æb‚îÜÓ@âbßgMæaŠíg@@
]٢٣٢٦[ .، كرامترعنا حسيين

 إمـام موقوفـات   =  قليخان على املقابر املتربكة      إمامموقوفات  
 _ .١٥/٤ ع _ .بياتأددانشكده  _ .قليخان بر مشاهد متربكة     

 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٣٨٢-٣٦٦ص
ÒbÓëc ŠÐÈu@ê…aŒßbßgM@æaŠíg@MæbÌßa…@@
]٢٣٢٧[ .، عماد الديناحلكمائيشيخ 

وقفنامه كهـن   = حجة وقف مقربة امامزاده جعفر يف دامغان        
 ٥ ع _.وقف مـرياث جاويـدان       _ .امامزاده جعفر دامغان  

 ؛١ران*_ .د  _ .سية  باللغة الفار _  .٦٨-٥٨ص_ ) .١٩٩٤(
 .١كو

õaŠßþa@ë@ÚìÜ½a@ë@´ýÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@õaŠßþa@ÒbÓëcN@

@§a@bvÓaŠÓ@j×@‰ìe@ßþa@ÒbÓëc–Š–ß@@
]٢٣٢٨[ .براهيمإعبد اللطيف 

دراسة ونشر وحتقيـق    / وثيقة األمري آخور كبري قراقجا احلسين     
 _.اهرة  الق، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ . علي   إبراهيمعبد اللطيف   

 سلسلة (_ .٢٥١-١٨٣ص_ ) .١٩٥٦ديسمرب   (٢، ج ١٨مج
 _.د   _) .١ جمموعة الوثائق اململوكية؛     .الوثائق التارخيية القومية  

 .١؛ كو٢٣صر*
@ßþa@ÒbÓëc@ÖbàÔu–@æaŠíg@M…Œí@@

]٢٣٢٩[  أمريمسجد = " مدينة يزد"حجة وقف مسجد أمري جقماق 
 ٢ ع _ .وقف مرياث جاويدان   _ .جقماق يزد و موقوفات آن    

ــية _ .٧٥-٧٤ ص_ .)١٩٩٣( ــة الفارس _  .د _ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]٢٣٣٠[ .تقيدانش بزوه، حممد 
 _ . جقمـاق  أمريوقفنامه  =  يزد   يف جقماق   األمريحجة وقف   

 _ .١١٧-١٠٦ ص _ .)١٩٦٧ (١٤ ع _ .إسـالمي معارف  
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
@ßþa@ÒbÓëc@æbjÜu–@æbäjÛ@–@ÜiaŠ@

]٢٣٣١[ يف ) املعروف بربج عز الدين: (برج األمري جلباننص وقفية 
: أوقـاف _ .صيدا البحرية   ) قلعة(وا برج    ميناء طرابلس 

_ .فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي          جملة
_ .د _  .١٦٩-١٦٤ص_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب  ( التجـرييب  ع
 .١كو*

ïìänÛa@a@†jÇ@åí†Ûa@Þbº@ßþa@ÒbÓëc@
]٢٣٣٢[ .عارف النكدي

: م. د[_ .بيان وقف األمري السيد مجال الدين عبد اهللا التنوخي          
_ .ك  _ .ص  ٤٤_ ) .مطبعة الترقـي   :دمشق (١٩٢٤،  ]ن. د
 .١٤سع*

@ßþa@ÒbÓëc@”bm‰b¼–@æaŠíg@–åíëŒÓ@@
]٢٣٣٣[ . اهللاإحسان، إشراقي

= شرح على حجة األمري مخارتاش يف مسجد جـامع قـزوين            
 _ .تـارخيي  بررسيهاى   _ ...شرحى بر وقفنامه امريمخارتاش   

_  .د _ . باللغة الفارسـية   _ .٧٦-٥٣ ص _ .)١٩٧٨ (٢ع
 .١ران*

@ßþa@ÒbÓëcïßb§a@a@†jÇ@åi@ŒØnm@åí†Ûa@Ñî@
]٢٣٣٤[ .عمر عبد السالم تدمري

حتقيق وقفية األمري حممد بن ناصر الدين احلنش على مقام الـنيب            
 _ . عبد السالم تدمري   عمر/ م١٤٩٩ ،هـ٩٠٥نوح عليه السالم،    

جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
_ .د  _  .٩٢-٦٧ص_ ) .٢٠٠٣مايو (٤، ع ٣س_ .اخلريي  

 .١كو*

  رسائل جامعية– القاهرة – مصر –أوقاف األشرف برسباي  



٣٢٥>> متن الكشاف
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@ðŠ•bäÛa@ðŠàÈÛa@ì‚î‘@ßþa@ÒbÓëc–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٣٣٥[ .سعاد حممد حسن حسنني

إعداد سعاد حممد حسن حسنني؛ إشراف سعاد ماهر        ]/ الوقف[
 .١٧٤-١٧٣، ٨٩-٨٨، ٦٢-٦١، ٤٨-٤٦، ٣٩ص_ .حممد 
_ . أعمال األمري شيخو العمري الناصري املعمارية بالقاهرة         يف
 كليـة   ، جامعة القـاهرة   –) ماجستري(أطروحة  _ ] .؟١٩٨-[

 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،اآلثار
ðŠ•bäÛa@a@†jÇ@åi@“ànËŠ•@ßþa@ÒbÓëc@

]٢٣٣٦[ .براهيمإعبد اللطيف 
 إبراهيمعبد اللطيف   / دان من وثيقة األمري صرغتمش    نصان جدي 

 ٢،  ١، ج ٢٧مج_ .القاهرة  ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .علي  
 ٢،  ١، ج ٢٨؛ مج ١٥٨–١٢١ص_ ) .١٩٦٥ديسمرب   /مايو(
من الوثـائق   ( _ .١٨٦–١٤٣ص_ ) .١٩٦٦ديسمرب   /مايو(

 .١؛ كو٢٣صر* _.د  _) .العربية يف العصور الوسطى
@ßþa@ÒbÓëca@ŒÇ@êb’ŠÏ@åí†Û–@Š–ß@MñŠçbÔÛa@@

]٢٣٣٧["ـه٦٩١-٦٣٨) "فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 
 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[

 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            
 .العملموضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من 

 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القاهرة       يف
 .١كو*_ .  ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

@bßŠÛa@aŠÓ@ïãbÓ@ßþa@ÒbÓëc–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٣٣٨[ .محد عبد احلليم إمامأسامي 

 إعداد سامي أمحد عبد احلليم إمام؛ إشـراف سـعاد       /]الوقف[
 ،١٠١،  ٩٦-٩١،  ٨٩-٣٧،  ٣٠-٢٤،  ١٠ ،٨ص_ .ماهر حممد   

١٢٧،   ١٢٤ ،١١٩-١١٨ ،١١٤-١١٣ ،١١١ ،١٠٧ ،١٠٣ ،
١٩٥،  ١٧٥-١٧١،  ١٦٢-١٦١،  ١٤٦،  ١٤١،  ١٣٤،  ١٣٢-
٢٣٣،  ٢٣٠-٢٢٥،  ٢٢٢-٢١٨،  ٢١٤،  ٢١٠-٢٠٨،  ٢٠٥-
٤٣٣-٢٤٣، ٢٣٤. 
_ .دراسة أثرية معمارية    :  آثار األمري قاين قرا الرماح بالقاهرة      يف

 ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) هدكتورا(أطروحة  _  .١٩٧٥
 .٢٣صر* _.ض _ .قسم اآلثار 

⁄a@bàvÓ@ßþa@ÒbÓëc@ïÓbz–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٣٣٩[ .سوسن سليمان حيىي

_ .إعداد سوسن سليمان حيىي؛ إشراف حسن الباشا        ]/ الوقف[
، ١١٤-١٠٩،  ١٠٤-١٠٢،  ٩٢،  ٨٩-٨٤،  ٧٦-٧٤ص

١٩٢،  ١٧٠،  ١٦٦،  ١٦١-١٥٩،  ١٤٧،  ١٣٠-١٢٧-
٣٣٠-٢٩٣، ٢٧٩، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢١٠، ١٩٤. 
_ .دراسة أثرية معماريـة     : يسحاق منشأة األمري قجماس اإل    يف

_ . كلية اآلثار    ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٤
 .٢٣صر*_  .ض

@”bàÓŠÓ@j×@ßþa@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٣٤٠[ .حممد مصطفى حممد جنيب

، ٣٩-٢٨ص_ .طفى حممد جنيب    إعداد حممد مص  ] / الوقف[
١٠١،  ٩٦-٩٥،  ٩١-٩٠،  ٨٦،  ٨٢،  ٧١-٧٠،  ٦٣-٥٠-
١٨٠،  ١٦٥-١٣٣،  ١٣٠-١٢٨،  ١٢٥-١٢٣،  ١٠٦ ،
٢٥٦،  ٢٤٦،  ٢١١-٢١٠،  ٢٠٠-١٩٨،  ١٩٦-١٩٠ ،
٣٣٩،  ٣٢١-٣١٩،  ٣١٤-٣١١،  ٢٩٣-٢٩١،  ٢٧١-
٣٨٦،  ٣٨٢-٣٨١،  ٣٧٨-٣٧٧،  ٣٦٤-٣٥١،  ٣٤١ ،
٤٢٥،  ٤١٩-٤١٨،  ٤١٣-٤١٢،  ٤٠٢،  ٣٩٤-٣٨٨-
٤٧٩،  ٤٧٣-٤٧٠،  ٤٦٥-٤٦٤،  ٤٥٣-٤٤١،  ٤٢٦-
٥٧٧،  ٥٧٢،  ٥٦٨،  ٥٥٥،  ٥٣٧،  ٤٨٧-٤٨٦،  ٤٨٠ ،
٧٦٤-٧٣١،  ٦٧٩-٦٧٨،  ٦٧٢،  ٦١٧،  ٦٠٧،  ٥٨٧ ،
٨٢١،  ٨١٥،  ٨٠٥،  ٨٠٢-٧٨٦،  ٧٧٧-٧٧٥،  ٧٧٢-
٨٢٩، ٨٢٣. 
 _.دراسة أثرية معمارية    :  مدرسة األمري كبري قرقماش وملحقاهتا     يف

 ،كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٧٥
 .٢٣صر* _.ض  _.قسم اآلثار 
@ßþa@ÒbÓëc“ä§a@åí†Ûa@Š•bã@åi@†àª@

]٢٣٤١[ .عمر عبد السالم تدمري
 حتقيق وقفية األمري حممد بن ناصر الدين احلنش على مقام النيب نوح           

_ . عبد السالم تدمري     عمر/ م١٤٩٩ ،هـ٩٠٥عليه السالم،   
وقف والعمـل   جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون ال      : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٩٢-٦٧ص_ ) .٢٠٠٣مايو (٤، ع٣س_ .اخلريي 

@ð†èß@åi@Ùj’í@ßþa@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٣٤٢[ .محد عبد احلليم إمامأسامي 

إعداد سامي أمحد عبد احلليم إمام؛ إشـراف سـعاد       ]/ الوقف[
ــاهر  -١٧٠، ٥٨-٥٥، ٥٣-٥٢، ٥٠-٣٨، ٧-٢ص_ .م
٢٢٦-٢١٠، ١٩٦، ١٨٥، ١٨٠-١٧٨، ١٧٤. 
_  .١٩٧٠_ . األمري يشبك بن مهدي وأعماله املعماريـة         يف

 _. قسم اآلثار    ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  
 .٢٣صر* _.ض 

@ßþa@ÒbÓëc@ðŠ•bäÛa@a@†jÇ@åi@bÌjÜí–@´İÜÏ@M†ÔÛa@@
]٢٣٤٣[ .حممد عدنان البخيت

قفيات اليت  نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء الو        
_ .حممد عـدنان خبيـت      / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج_ . املنارة
ßþa@ÒbÓëc@ÝîÇbg@ðìí†¨a@oäi@òÜîº@ñ–Š–ß@@

 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٣٤٤[ عباس الطرابيلي

 .٣٠٨-٣٠٣ص_ .عباس الطرابيلي / األزهر
_  .١ط_ .خطـط الطرابيلـي     :  أحياء القاهرة احملروسـة    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

 مصر–ة جميلة بنت الخديوي إسماعيل أوقاف األمير
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ßþa@ÒbÓëc@b‘bi@ïÜÇ@†àª@oäi@käí‹@ñ–Š–ß@@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٣٤٥[ .عباس الطرابيلي

 .٣٠٨-٣٠٣ص_ .عباس الطرابيلي / األزهر
_  .١ط_ .خطـط الطرابيلـي     : ة احملروسـة   أحياء القاهر  يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

ÒbÓëc @ð†äÏc@ÝîÜ@ïuby@´ßc–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@@
]٢٣٤٦[ .جايرداغ، حممد

= أوقاف مدينة قيصري ومطبعة أمني حاجي خليـل أفنـدي           
Kayseride Vakif ve Metba Emin Haci Halil Efendi 

Kütüphanesi/  حممد جـايرداغ . _Vakiflar Dergisi.  _
 _.د  _ .باللغة التركية   _ . ٣١٠-٢٦٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج
 .٦٧، ٥٣تر*

ÒbÓëc @´ßc@òÛë†ÛaMæaŠíg@@
]٢٣٤٧[ .قائم فرد، حمسن

وقف مرياث   _ . الدولة أمنيوقفنامه  =  الدولة   أمنيحجة وقف   
 باللغة _ .١٢٧-١٢٢ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .الفارسية

ð†Ûb¨a@òäîßc@ÒbÓëc@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٣٤٨[  _ .]وآخ [...محد حممود اهلدرة أ/ وقفية أمينة اخلالدي

  التراث اإلسالمي،  إحياءقسم  .  العامة  األوقاف إدارة: القدس
 .١فل*_ . ك _ .]؟١٩٧-[

@ÒbÓëc@´îÛì™bãþa–bî×Šm@@
 .جانبأوقاف األ انظر أيضًا
]٢٣٤٩[ .يوكسال، حسن

األوقاف اليت أسسها املهاجرون القادمون من األناضول يف العامل         
ــي  Türk Dünyasi’ndan Anadolu’ya Gelen= الترك

göçmenlerin tesis etmişolduklari Vakiflar / ــن حس
 _) .١٩٩٨أغسطس  (٢ع _ .Vakif ve Kültür_ .يوكسال 

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٣٢-٣٠ص
õbîjãþa@ÒbÓëc@
 أوقاف النبي  انظر أيضًا

@õbîjãþa@ÒbÓëcM´İÜÏ@@
]٢٣٥٠[_ .عرض حممود بيومي / أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني

_  .١٥٩-١٥٦ص_ ) .١٩٨٥إبريــل  (٣١٧ ع_ .العــريب
 _ .مقال يتناول عرض لكتاب أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني        

 .٢٦مغ* _.د 
@ÒbÓëc@´îÛ†ãþa–m@@ãì–lbjÛa@‹b©@@

 .أوقاف األجانب انظر أيضًا
]٢٣٥١[ . الدين بن عليحميي

/ وثيقة عن الرتاع القائم بشأن أحباس األندلسيني مبجاز البـاب         

اجمللـة التارخييـة    _ . الدين بن علي، نور الدين احلالوي        حميي
 _ .٨٨-٧٩ص_ ) .١٩٧٨يناير  / جانفي (١١-١٠ع_ .املغربية  

 .٨، ١كو*_ .د 

ÒbÓëc bç‰ëc@ð‹bË@æ–bî×Šm@@
]٢٣٥٢[ _ . Orhan Gazİ Vakiflari= أوقاف أورهان غازي 

 . باللغة التركية_ .١٧٠-١٣٨ص
 Bulgaristan’da ki= ارسـتان  غاألوراق العثمانيـة يف بل يف 

Osmanlievraki.  _دار وثائق األرشـيف العثمـاين      : أنقرة
 .١٠٤تر*_ . ض _ .]١٩٩٤[هـ ١٤١٤برئاسة الوزراء، 

ÒbÓëc @Úbi‹ëþa–@bî×Šm@–ìŠ@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا
]٢٣٥٣[ .بايرام، سعدي

 Tarsus =فيها األوقاف يف طرسوس وإحدى أوقاف األوزبك 
Vakfilari ve tarsus'ta Bir Özbek Vakfi/ سعدي بايرام ._ 

Vakif ve Kültür Dergisi.  _٣٩ص_ ) .١٩٩٩ (٤ع-
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٤٤
ÒbÓëc Ší⁄a@´îãa–@ÖaŠÈÛa@–…a†Ìi@@

 .أوقاف األجانب انظر أيضًا
]٢٣٥٤[ .، حممد رضاقمي نصاريأ

موقوفـات ايرانيـان در     =   بغداد : يف العراق  اإليرانيني أوقاف
 _ .)١٩٩٥ (٩ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ . بغداد :عراق
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٢-٩٢ص
ÒbÓëc @´îãaŠí⁄a–@ÖaŠÈÛa@–iŠ×@õý@

 .أوقاف األجانب انظر أيضًا
]٢٣٥٥[ .، حممد رضاقمي نصاريأ

موقوفات ايرانيـان در    =  كربالء   : يف العراق  اإليرانيني أوقاف
 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ . كربال :عراق
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٨٨-٨١ص
ÒbÓëc @´îãaŠí⁄a–@ÖaŠÈÛa@–ÑväÛa@@

 . األجانبأوقاف انظر أيضًا
]٢٣٥٦[ .، حممد رضاقمي نصاريأ

موقوفات ايرانيـان در    =  النجف   : يف العراق  اإليرانيني أوقاف
 ٥ ع _.وقـف مـرياث جاويـدان        _ . جنف اشرف  :عراق

 _ .٨٣-٧٦ص _ .)١٩٩٤ (٦ ع ؛٨٢-٧٤ص _ .)١٩٩٤(
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

ÒbÓëc @lìíc–bî×Šm@@
]٢٣٥٧[ .إينان، أمحد

 Vakfiyesi’nin Dilinden= ب وقفيتـها  عمارة أيوب حس
Eyüp imareti / أمحد إينان. _Vakif ve Kültür Dergisi. _ 

 _.د _ .باللغــة التركيــة  _ .٢٨-٢٣ص_ ) .١٩٩٨ (١ع
 .١٠٤تر*

  مصر–ة زينب بنت محمد علي باشا أوقاف األمير 
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ÒbÓëc bËc@’iïbËc@‰üŒÓ@@–bî×Šm@@
]٢٣٥٨[ .أوغلو، عصمت قيا

 _.أوغلو  عصمت قيا/ Beşir Ağa Vakfiyesi= وقفية بشري أغا 
Belgeler: Türk Tarih Belgeler Dergisi ._١٥، ع١١ مج 

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٨٧-٧٧ص_ ) .١٩٨٦-١٩٨١(

ÒbÓëc bËc@’iïbËc@‰üŒÓ@@–@Š–ß@
]٢٣٥٩[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
مـد  حمتأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

ÒbÓëc @b‘bi@Øi–˜Ó@@
]٢٣٦٠[ .رمزي أوزوران، بريا

 Kibris Adasinda Bekir= وقف باكري باشا يف جزيرة قربص 
Paşa Vakif / بريا رمزي أوزوران. _Vakiflar Dergisi.  _

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٢٩-٢٧ص_ ) .١٩٨٢ (١٦مج
þaÒbÓë í‡ìjÛaò@

اف      انظر أيضًا تأمنين، األوق اف المس ب، أوق اف األجان أوق
قوانين وتشريعات  المسيحية، األوقاف اليهودية،    

ى        وقف   غير المسلم، وقف أهل الذمة، الوقف عل
الوقف على  ،الوقف على غير المسلم ،أهل الذمة
افر ف  الك لم، وق ر المس ف غي ف ، وق افر، وق الك

 .المرتد، الوقف واألقليات

þaÒbÓë í‡ìjÛaò@–†äa@@
]٢٣٦١[ .روبن، و

 روبن؛. و/ Buddhist Vakiflari Hakkinda =أوقاف البوذيني 
 _) .١٩٤٢ (٢مج_ . Vakiflar Dergisi _.ترمجة مليحة تركاك 

 .١٠٤، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٨١-١٧٣ص
@@@ŠÄãa@@@@@†Ô½a@oîi@ÒbÓëc@ÒbÓëþa@–@´İÜÏ@–@†ÔÛaN@

ÒbÓëc @b‘bi@†àª@ði–bî×Šm@@
]٢٣٦٢[ .كوجوك داغ، يوسف

_ .يوسـف كوجـوك داغ      / زاوية بريي حممد باشا ووقفيتها    
 .باللغة التركية_  .١٧٨-١٥٩ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢ األسبوع التاسع للوقف،يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _امـة  املديريـة الع : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

ÒbÓëc @Ùi@æbçŠm–bî×Šm@@
]٢٣٦٣[ .بيلكه، مصطفى

 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  
Vakfiyeleri /باللغة التركية_ .مصطفى بيلكه . 

 İlk Osmanli=  املــدارس األوىل يف الدولــة العثمانيــةيف 
Medreseleri . _ض _ . ١٩٨٤، لإستانبوجامعة : إستانبول._ 

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*

ð‰a†Ûa@áî·@ÒbÓëc@
 عصر صدر     – تاريخ   –، الوقف   أوقاف الصحابة  أنظر أيضًا

 .اإلسالم
]٢٣٦٤[ "هـ٩٨١-٩١٠) "أبو املواهب(الغيطي، حممد بن أمحد بن علي 

حممد بـن   / اجلواب القومي عن السؤال املتعلق بإقطاع السيد متيم       
_ .ن عبد الـرمحن سـلوادي       أمحد الغيطي؛ حتقيق وتقدمي حس    

_ .ك  _ .ص  ٧٥ _ .١٩٨٦ مركز األحباث اإلسالمية،  : القدس
 .١٠، ٧، ٣، ٢؛ فل١٤سع*

]٢٣٦٥[ .حممد خبيت املطيعي
_ .صورة فتوى، عن وقف متيم الداري الصـحايب وأعقابـه           

 .١١ ،٧فل* _.ك _  .١٩٨٤، ]ن .د: م .د[

ÒbÓëc @ðbnß‰ìm–bî×Šm@@
]٢٣٦٦[ .قيا أوغلو، عصمت
 _.عصمت قيا أوغلو / Turumtay Vakfiyesi =ي وقفية تورمتا

Vakiflar Dergisi ._١١٢-٩١ص_ ) .١٩٧٨ (١٢ ع . _
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 

ÒbÓëc @b‘bi@kî¬@am–bî×Šm@@
]٢٣٦٧[ .يلدرم، علي إحسان
 Vakif Tire Necip paşa= جنيـب باشـا    وقف مكتبة تريا
Kütüphanesi/  علي إحسان يلـدرم ._ Vakif ve Kültür 

Dergisi. _ باللغـة  _ . ٣٩-٣٦ص_ ) .١٩٩٨مايو   (١ ع
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

ÒbÓëc @åí†Ûa@‰ìã@ìÜËëc@bubu–bî×Šm@@
]٢٣٦٨[ .أوجال، اء الدين

 =معلومات حول أمساء بعض أعضاء وأشخاص وقفية جاجا بك          
Caca bey Vakifiyesindeki Bazi Ünvan ve Kişi Adlari 

Hakkinda Bilgiler / مؤسسـة  : أنقرة_ .اء الدين أوجال
أخـذ  _ .ص  ٨_ ] .١٩٧١[هــ   ١٣٩١التاريخ التركي،   

 ،١٩٧٠ عـام    "٢"الكتاب من جملة األحباث السلجوقية رقـم        
 _.ك  _ .باللغـة التركيـة     _ . ٧٤-٦٧ الكتاب مرقم مـن   و
 .٥٣، ١١تر*

]٢٣٦٩[ .بيربتول أوغلو، ظافر
 =الـدين   أمساء األعمال اليت ذكرت يف وقفية جاجا أوغلو نور          

Caca Oğlu Nureddin’in Varkifiyesi’nde Ad Geçen 
Yapilar/فر بيربتـول أوغلـو   ا ظ. _Vakiflar Dergisi. _ 

 _.د _ .باللغــة التركيــة _ . ٧٨-٥ص_ ) .١٩٩٥ (٢٥ع
 .٥٢، ٣تر*

]٢٣٧٠[ .ينورإدوروقان، 
 =أمهية الوقفيات السلجوقية يف األناضول من الناحية الصـناعية     

Anadolu Selcuklu Sanati Acisindan Vakfiyetlerin 
Onemi /ور دوروقـان  إين. _Vakiflar Dergisi. _٢٦ ع 

 .٥٢، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . )١٩٧٧(

 تركيا–جاجا أوغلو نور الدين  أوقاف



متن الكشاف>٣٢٨
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ÒbÓëc @ê…a‹@ÞbËbu–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]٢٣٧١[ .داغستانلي، يشار قوجه

يشـار  / السوق املسقف جلاغال زاده يف منطقة إريغلي يف قونيا        
 .باللغة التركية_  .٤٤٨-٤٤٣ص_ .قوجه داغستانلي 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@Ùi@ïãbu@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٣٧٢[ .حممد عبد الرمحن فهمي

 _.ي؛ إشراف حسن الباشا     إعداد حممد عبد الرمحن فهم    ]/ الوقف[
 .٢٢٩، ٢٢٦-٢١٤، ١٠٢-٩٤، ٣٦ص
_ .دراسة أثرية   : م١٤٢٧–هـ  ٨٣٠ ، أعمال جاين بك املعمارية    يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٨
 .٢٣صر*_ .ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

ÒbÓëc @pbË‹ìí@ìÜËëc@‰bju–bî×Šm@@
]٢٣٧٣[ .دورو، حممد

 Yozgat Çaparoğlu= غلو يوزغات ووقفياته جامع جبار أو
Camii ve Vakifiyeleri/ حممد دورو ._ Vakiflar Dergisi ._ 

 _.د _ .باللغــة التركيــة _ . ٨٧-٧١ص_ ) .١٩٨١ (٩ع
 .٦٧، ٣تر*

òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþa@
 .إدارة الوقف الجعفري انظر أيضًا

òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþa@–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@
]٢٣٧٤[ .سني املالسلطان حممد ح

إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    
 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

@òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþa–@òí…ìÈÛa@–õby⁄a@@
]٢٣٧٥[ .عبد اهلادي الفضلي

 .٤٢٩-٤١٩ص_ .دي الفضلي عبد اهلا/ يف الوقف اإلسالمي
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمَّان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٢٣٧٦[ .عبد اهلادي الفضلي
/ اإلحسـاء منوذجـاً   : قف اإلسالمي وسبل تنميته   مشكالت الو 

_  .جملة فكرية ثقافية إسـالمية    : الكلمة_ .اهلادي الفضلي    عبد
 .١؛ كو٥صر* _.د  _ .٣٤-٢٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٣، ع٣س

@òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþa–@òí…ìÈÛa@–@ÑîİÔÛa@
]٢٣٧٧[ .حممد باقر النمر

 ]٧[_ .النمر  حممد باقر    / ]مصدر الكتروين [إدارة الوقف واحلاجة للتطوير     
صفحة عنوان املقال ضمن حمتويـات      : مصدر العنوان _ .ورقات  

جملة فصلية تعين بشؤون التراث والثقافة واألدب       :  مبجلة الواحة  ٩ع
ـال وصلة  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (يف اخلليج العريب      :املق

http://www.alwaha.com/issue9/is09sb09 . _ ١كو*_ .ت. 

@òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþa–Ûa@@òí…ìÈ–@@ÑîİÔÛaMßaŠÛa@@
]٢٣٧٨[ .نبيه الرباهيم

/  األوقاف االجتماعية  منوذج حيتذى يف  : ]مصدر الكتروين  [وقف الرامس 
ـال    : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٧[_ .نبيه الرباهيم    صفحة عنوان املق

جملة فصلية تعين بشؤون التـراث      :  مبجلة الواحة  ٩ضمن حمتويات العدد  
_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    (لعـريب   والثقافة واألدب يف اخلليج ا    

_ . http://www.alwaha.com/issue9/is09sb11: وصلة املقال 
 .١كو*_ .ت 

@òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþa–ÖaŠÈÛa@@
]٢٣٧٩[ .عدنان نادر عبد القادر

 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشئون الدينية، العـراق       
 .٣٩٢–٣٨١ص_ .عدنان نادر عبد القادر 

_  .٢ط_ ...راسية لتثمري ممتلكات األوقاف      وقائع احللقة الد   يف
_ .ض  _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٢٣٨٠[ .عدنان نادر عبد القادر

 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشئون الدينية، العـراق       
 .٣٩٢–٣٨١ص_ .عدنان نادر عبد القادر 

_  .١ط_ ...لكات األوقاف    وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممت     يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
@òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþa–†äa@@

]٢٣٨١[ Shias urge  =مطالبة الشيعة بإقامة هيئات أوقاف مستقلة 
separate Waqf Boards.  _The Times of India, Daily ._ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .)١٧/١٠/١٩٩٤(
@òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþaM@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٢٣٨٢[ احتالل هيئة األوقاف الشيعية إلمام بارا يعترب احتالل غري 
بر شيعه وقف بورد    ) رام بور (امام باره خاص باغ     = مشروع  

 /٥/١٠ (_. Qaumi Awaz, Daily _ .كا قبضـه ناجـائز  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٨٥

]٢٣٨٣[ توجيه مذكرة إىل وزير األوقاف عن إساءة إدارة أوقاف 
شيعه اوقاف كى زبون حاىل بر وزير اوقـاف كـو           = الشيعة  

_ . Qaumi Awaz, Daily _ .عرض داشـت دى جـائيكى  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٢٣/٤/١٩٩٢(

  قونيا– تركيا –جاغال زاده  أوقاف 



٣٢٩>> متن الكشاف
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]٢٣٨٤[ .قادر، أجنم
 بنارس= وجهة نظر شيعية    : ذهب السين يف بنارس   مقابر متبعي امل  
 _. Qaumi Awaz, Daily_  .شيعه موقـف : كى سين قربين

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/٥/١٩٨٤(
]٢٣٨٥[ شيعه كو عليحده = مطالبة باستقاللية دستورية ألهل الشيعة 

 /١٠/١٠ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .دستورى حيثيـت 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٣

]٢٣٨٦[ . احملكمة العليا .اهلند
قرار احملكمـة   : جدل بني الشيعة والسنة حول ممتلكات بنارس      
شـيعه سـىن    = العليا بأن اللجنة جيب أن تتقدم بتسوية الرتاع         

 _ .تصفيه كيه لئي مهلت سربمي كورت نيـه منظـور كـرىل           
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٧ص _ ) .٨/٩/١٩٨٢ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþaM@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٢٣٨٧[ )سيد(نقوي، شاه حيدر 
_ .شاه حيدر نقـوي     / شيعة وقف بورد   =  الشيعة أوقافهيئة  

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٣ص_ ) .١٧/٩/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _  .األوردية

]٢٣٨٨[ .نقوي، صوم رضا
صـوم  / شيعه اوقاف كو جبائيـه = وقاف الشيعة  احلفاظ على أ  

 _) .٢٩/٦/١٩٩٤ (_. Qaumi Awaz, Daily _.رضا نقوي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

@òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþaM@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٢٣٨٩[ )سيد(مهدي، علي إمام 

 نقطة لرئيسة   ٢٠اجتماع الشيعة يقدم دعما كامال لربنامج الـ        
ايك روز شيعه اجالس مني وزير اعظم كيـه          = ةيالوزراء اهلند 

علي إمـام   /  نكاتى بروغرام كى ربور محايت كا اعالن       ٢٠
_ ) .١٥/٦/١٩٨٢ (_. The Inquilab, Daily_ .مهـدي  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ١ص

ÒbÓëc @ïßëŠÛa@åí†Ûa@Þýu–bî×Šm@@
]٢٣٩٠[ .أجون، حقي

 .باللغة التركية_  .١٢٤-١٠٩ص_ .حقي أجون / اخلطاطون املولويون
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢ األسبوع التاسع للوقف،يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]٢٣٩١[ .أوندر، حممد

_ .حممـد أونـدر     / وقف خاص بتكية حضرة موالنا ووقفياته     
 .باللغة التركية_  .٢٨-٢٥ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢ألسبوع التاسع للوقف، ايف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]٢٣٩٢[ .جيهون، أكرم
-١٩ص_ .أكرم جيهون   / أرشيف تكية موالنا واملنازل املولوية    

 .باللغة التركية_  .٢١
 IX. Vakiflar = ١٩٩١سمرب  دي٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

ÒbÓëc @ïßëŠÛa@åí†Ûa@Þýu–@bî×Šm@–aìî@@
]٢٣٩٣[ .أوزترك، نظيف

 باللغة_  .٨٢-٦٧ص_ .نظيف أوزترك   / دار املولوية يف سيواس   
 .التركية

 IX. Vakiflar = ١٩٩١سمرب  دي٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

ÒbÓëc @ïßëŠÛa@åí†Ûa@Þýu–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]٢٣٩٤[ .أوجنة، يلماز

بعض األفكار حول األعمال األخرية لتعمري تكيـة موالنـا يف           
 .التركيةباللغة _  .٣٢٨-٣١٩ص_ .يلماز أوجنة / قونيا
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ األسبوع السابع لألوقاف،يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

ÒbÓëc @ïßëŠÛa@åí†Ûa@Þýu–@bî×Šm@–bîãbß@@
]٢٣٩٥[ .تامنان، اء

 . باللغة التركية_ .١٠٨-٩٣ص_ .اء تامنان / املرتل املولوي يف مانيسا
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

ÒbÓëc @ïßëŠÛa@åí†Ûa@Þýu–@bî×Šm@Mpaë†ã@@
]٢٣٩٦[ )أنقرة: ١٩٩١: التاسع(أسبوع الوقف 

 IX. Vakiflar = ١٩٩١يسمرب  د٤-٢ األسبوع التاسع للوقف،
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٢لألوقاف،  
مكانة حضرة موالنا جالل الدين وتكيتـه يف مدينـة الوقـف            

_ .التركي، واملكانة اليت احتلتها فنون اإلسالم يف اآلثار الوقفية          
 .٣تر*_ .ك _ .باللغة التركية 

ÒbÓëc @ïßëŠÛa@åí†Ûa@Þýu–@bî×Šm@–@íÓ@@
]٢٣٩٧[ .كويونج، جناة

باللغة _  .٩٢-٨٣ص_ .جناة كويونج   / املرتل املولوي يف يين قيب    
 .التركية

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

ني قبيي – تركيا –جالل الدين الرومي  أوقاف



متن الكشاف>٣٣٠
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ÒbÓëc @ðbm@êŠÓ@åí†Ûa@Þýu–bî×Šm@@
]٢٣٩٨[ .ينورإدوروقان، 

 =أمهية الوقفيات السلجوقية يف األناضول من الناحية الصـناعية     
Anadolu Selcuklu Sanati Acisindan Vakfiyetlerin 

Onemi /ور دوروقـان  إين. _Vakiflar Dergisi. _٢٦ ع 
 .٥٢، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . )١٩٧٧(

ÒbÓëc òîßý⁄a@òí¨a@†•bÔ½a@òîÈº@
]٢٣٩٩[ . الدين رمضانحمييحممد 

 .٣٨٠–٣٦٣ص_ . الدين رمضان حمييحممد / تثمري ممتلكات األوقاف
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١و؛ ك١٥، ١١سع*

]٢٤٠٠[ . الدين رمضانحمييحممد 
 .٣٨٠–٣٦٣ص_ .حممد حميي الدين رمضان / تثمري ممتلكات األوقاف

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
ÒbÓëc @ïÜße@ð…aìu–æaŠíg@@

]٢٤٠١[ )آية اهللا(آملي، جوادي 
ـ  جواديحجة وقف مرتل     وقفنامـة اى از ايـت اهللا        = ي آمل

 _) .١٩٩٦ (١٤ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _  .آملي جوادي
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧-٤ص

ÒbÓëc @ïÛë@âi@ïuby–bî×Šm@@
]٢٤٠٢[ .أقوش، حممد

ح غـري   حياة حاجي بريم ويل، ومفهومه عن التصوف، واملـدائ        
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٦١ص_ .ش وحممد أق/ املنشورة عنه

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٢٤٠٣[ .أوزترك، نظيف

/  بريم حول األوقاف   احلياة االجتماعية والثقافية يف رواية حاجي     
 . باللغة التركية_  .١٨٠-١٦٧ص_ .نظيف أوزترك 

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٢٤٠٤[ .أوجنه، يلماز

اعات التركيـة   ضريح حاجي بريم ويل، ونظرة عامة على الصن       
 يلمـاز   /)م١٤٥٣-١٣٠٠(العثمانية يف العهد العثماين األول      

 . باللغة التركية_  .٤٦-٣١ص_ .أوجنه 
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٢٤٠٥[ .باي قره، تونر
_ .تونر بـاي قـره      / نظرة عامة حول عصر حاجي بريم ويل      

 . باللغة التركية_  .١٨-١٥ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٢٤٠٦[ .الربوز، ليلى

_  .١٠-٩ص_ .ليلى الـربوز  / رهبيئته وعص : حاجي بريم ويل  
 . باللغة التركية

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٢٤٠٧[ .بوالي، سليمان خريي

_ .بـوالي   . سـليمان خ  / العامل يف نظر حـاجي بـريم ويل       
 . باللغة التركية_  .١٨٨-١٨١ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٢٤٠٨[ .بريم أوغلو، فؤاد
 _ .فؤاد بريم أوغلـو   / اآلثار املعاصرة ألفكار حاجي بريم ويل     

 . لغة التركيةبال_  .٢٠٣-١٩٩ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٢٤٠٩[ .توجنر، حممد

_  .٢٠٩-٢٠٥ ص_ .حممد تـوجنر / تنظيم منطقة حاجي بريم 
 . باللغة التركية

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ ،األسبوع الرابع للوقف يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٢٤١٠[ .قليج، علي

) ١٤٥٣-١٣٠٠(آثار الوقف الباقية من عصر حاجي بريم ويل         
_ .علـي قلـيج     / ودراسات املديرية العامة لألوقاف حوهلـا     

 . باللغة التركية_  .١٤٠-٨١ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٢٤١١[ .كوزال، عبد الرمحن
عبد الرمحن كوزال   / اخللفية التارخيية والتصوفية حلاجي بريم ويل     

 . باللغة التركية_  .١٥٩-١٥١ص_ .
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

 يا ترك–جالل الدين قره تاي  أوقاف 



٣٣١>> متن الكشاف
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ÒbÓëc ubyï@Ü‘@åí†Ûa@õýÇ@–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٢٤١٢[ .قورت، إمساعيل

 ،هـ٩٥٣ لعام   إستانبولير أوقاف   روقف النقود اعتماداً على دفتر حت     
 İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri’ne Göre Para=م ١٥٤٦

Vakiflari / إمساعيل قورت._ Türk Dünyasi Araştirmalari 
Dergisi.  _١٨٠-١٥٣ص_ ) .١٩٩٨ فرباير (١١٢ع . _

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
ÒbÓëc a@Šßdi@á×b§a@

]٢٤١٣[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النـرباوي      / يةاملؤسسات العلم 

٢٦٧. 
دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 

ÒbÓëc @b‘bi@åy–@bî×Šm@–ŠÓ@ðbnç@ê…aŠß@@
]٢٤١٤[ .أتش، إبراهيم

 Hasan= وقف ووقفية حسن باشا يف منطقة هتاي قرة مـراد  
Paşanin Hatay Karamurat’daki, Vakif ve Vakifiyesi/ 

_ ) .١٩٨٢ (١٦مج_  .Vakiflar Dergisi_ .إبراهيم أتش 
 .٦٧، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٢٦-٥ص

ÒbÓëc @Ñî×@åy–bî×Šm@@
]٢٤١٥[ .قليج، علي

_  .١٨٨-١٥٩ص_ .علـي قلـيج     / آثار وقف حسن كيف   
 .باللغة التركية

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ األسبوع اخلامس للوقف،يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M . _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
ÒbÓëc ïÜÇ@åi@´§a@

 عصر صدر     – تاريخ   –أوقاف الصحابة، الوقف     انظر أيضًا
 .اإلسالم

]٢٤١٦[ "ـه٨٥٢-٧٧٣ ")أبو الفضل(بن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد ا
محد بن علي الكناىن ابـن      أ الفضل   أبودين  شهاب ال ]/ الوقف[

، ١٧٣ص: ٣ ج _ .حجر العسقالين؛ حتقيق علي حممد البجاوي     
 .٤١٨ص: ٧، ج٥٨-٥٧ص: ٦ج
دار ضـة   :  القـاهرة  _ .٣ ط _ . اإلصابة يف متييز الصحابة    يف

، ٨،  ٧،  ٤-٢؛ فل ٧،  ٦؛ صر ٥٦تر*_ .ض  _  .١٩٧٠ مصر،
١١، ١٠. 

]٢٤١٧["ـه٨٥٢-٧٧٣ ")أبو الفضل(مد بن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حما
: ٦، ج ١٧٣ص: ٣ج_ .حتقيق علي حممد البجاوي     ]/ الوقف[
 .٤١٨ص: ٧، ج٥٨-٥٧ص
هــ  ١٣٢٣،  ]ن. د: م. د[_ . يف متييز الصـحابة      اإلصابة يف
 .٥٢تر* _.ض _ . )مطبعة السعادة: القاهرة] (١٩٠٥[

@òîàØ§a@ÒbÓëþa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٢٤١٨[ . حسنإبراهيمعلي 
 .٢٥٥-٢٥٤ص_ . حسن إبراهيمتأليف علي ]/ الوقف[
 دراسات يف تاريخ املماليك البحرية ويف عصر الناصر حممـد           يف

مكتبة النهضـة املصـرية،     ]: القاهرة[_  .٢ط_ .بوجه خاص   
 .٣مغ* _.ض _ . ١٩٤٨
ÒbÓëc âaŒ@åi@áîØy@

]٢٤١٩[ "هـ٢٥٥-١٦٣) "بو عثمانأ(اجلاحظ، عمرو بن حبر 
عمرو بن حبر اجلاحظ؛ حتقيق فـوزي       / ]وقف حكيم بن خزام   [

 .٤٨٣ص: ٣ ج_ .عطوى
 _ .]؟١٩٧-[،  للكتابالشركة اللبنانية   :  بريوت _ . البيان والتبيني  يف
 .١١ ،٨-٦ ،٤-٢فل* _ .ض

]٢٤٢٠[ "هـ٢٥٥-١٦٣) "بو عثمانأ(اجلاحظ، عمرو بن حبر 
 .١٩٦ص: ٣ج_ .حتقيق عبد السالم هارون ]/ زامخوقف حكيم بن [
دار إحيـاء   : دار الفكر للجميـع   : بريوت_ .يني   البيان والتب  يف

 .١٠٣، ٧٦، ٦٧، ٥٢تر* _.ض _  .١٩٦٨التراث، 
]٢٤٢١[ "هـ٢٥٥-١٦٣) "بو عثمانأ(اجلاحظ، عمرو بن حبر 

 .١٩٦ص: ٣ج_ .حتقيق عبد السالم هارون ]/ زامخوقف حكيم بن [
املكتب : مكتبة اخلاجني؛ الكويت  : القاهرة_ . البيان والتبيني    يف

 .٦٠، ٥٤، ٥٢، ٥٠ تر*_ .ض _ ] .١٩٦٨[هـ ١٣٨٨العريب، 
]٢٤٢٢[ "هـ٢٥٥-١٦٣) "بو عثمانأ(اجلاحظ، عمرو بن حبر 

أبو عثمان عمرو بن حبـر اجلـاحظ؛        ]/ وقف حكيم بن خزام   [
 .٢٦٣ص: ٣ج_ .حتقيق عبد السالم هارون 

جلنة التأليف والترمجـة    : القاهرة_  .١ ط _ . البيان والتبيني  يف
 .٢٤ ،٧ ،٢صر *_. ض _ .١٩٥٠-١٩٤٨والنشر، 

]٢٤٢٣[ "هـ٢٥٥-١٦٣) "بو عثمانأ(اجلاحظ، عمرو بن حبر 
تصحيح حسـن الفكهـاين، حممـد       ]/ زامخوقف حكيم بن    [

 .١٠٨ص: ٢ج_ .الزهري الغمراوي 
-١٨٩٣[هـ  ١٣١٣-١٣١١،  ]ن. د: م. د[_  .والتبيني البيان يف

 .٦٧، ٦٠، ٣٠تر* _.ض  _) .املطبعة العلمية: القاهرة] (١٨٩٥

@òÐîäy@ÒbÓëc@‰a†zÜÛa@b@á•bÇ–Š–ß@@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 

]٢٤٢٤[ األوقاف املخلفة عن املغفور هلا السيدة حنيفة عاصم خامن 
املعهـد  : القـاهرة _ .عىن حبصرها حممود فخري     / السلحدار

 .٢٥صر* _.ك _ . ١٩٤٧العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، 

ÒbÓëc @ïß…b¨a–bî×Šm@@
]٢٤٢٥[ ، يوسفك داغوكوج

 Hadimi Medresesi’ne Dair = وقفية تتعلق مبدرسة اخلادمي
Bir Vakfiye/ك داغ و يوسف كوج._ Vakiflar Dergisi. _ 

 _.د  _ .باللغة التركيـة    _ . ٩٤-٧٩ص_ ) .١٩٩٨ (٢٧ع
 .٣تر*

 تركيا–الخادمي  أوقاف
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æbİÜ@ïØ•b@ÒbÓëc@
]٢٤٢٦[ .ي، أوديدريب

 لقرنمطبخ خاصكي سلطان للفقراء يف ا     : سياسة الرفاهية العثمانية  
 Ottoman welfare policy: The poor kitchen =الثامن عشر 

of Khasseki Sultan in eighteenth century /ي ريأوديد ب. _
Journal of the economic and social history of the 

orient ._ باللغة_  .١٨٦-١٦٧ص_ ) .١٩٩٢ (٢، ع ٣٥ مج 
 .٧صر*_  .د_ .اإلجنليزية 

]٢٤٢٧[ .ي، أوديدريب
حالة أوقـاف   : قف كأداة لزيادة وتعزيز السلطات السياسية     الو
يف القدس العثمانية يف أواخر القرن الثـامن        " خاصكي سلطان "

 The Waqf as an instrument to increase and= عشـر  
consolidate political powers: The case of Khasseki 
Sultan Waqf in late Eighteenth- century Ottoman 

Jerusalem./        ج.  أوديد بريي؛ حترير جابريـل وربـرج، ج .
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢-٤٧ ص_.جيلرب 
  =مقاالت يف ذاكرة جابريل بري      :  دراسات يف اجملتمع اإلسالمي    يف

Studies in Islamic society: contributions in memory of 
Gabriel Baer ._] مطبعــة جامعــة  (١٩٨٤، ]ن. د: م. د

 .١٩؛ هن٢سع*_ .ض _ .) حيفا
]٢٤٢٨[ منوذج وقف : الوقف كأداة لزيادة القوة السياسية وتعزيزها

سلطان يف العهد العثماين خالل أواخر القرن الثـامن         خاصكي  
 The Waqf as an instrument to increase and = عشـر 

consolidate political power: The case of Khaseki 
Sultan Waqf in late 18th century / ،حترير جابريل وربرج

 . باللغة اإلجنليزية_ .٤٥-٢٩ص _ .جيلرب. ج. ج
  =مقاالت يف ذاكرة جابريل بري      :  دراسات يف اجملتمع اإلسالمي    يف

Studies in Islamic society: contributions in memory of 
Gabriel Baer ._] مطبعــة جامعــة  (١٩٨٤، ]ن. د: م. د

 .١٩؛ هن٢سع*_ .ض _ ) .حيفا
†îÛìÛa@åi@†Ûb@ÒbÓëc@

 عصر صدر     – تاريخ   –أوقاف الصحابة، الوقف     انظر أيضًا
 .اإلسالم
]٢٤٢٩["هـ٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ

؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 
أرض بريحاء على فقراء قومه؛ السـنة يف قولـه          ) رض(طلحة  

أبو عبيد القاسم   / أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده     ) صلعم(
، ٤٩٥ ص _ .بن سالم؛ تصحيح وتعليق حممد حامـد الفقـي        

٥٨٦، ٥٦١. 
 هـ١٣٥٣املكتبة التجارية الكربى،    : القاهرة_ . األموال   كتاب يف
 .١٥كو*_ . ض _] .١٩٣٤[

]٢٤٣٠["هـ٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
أبو عبيد القاسم بن سالم؛ ترمجة عبد الرمحن طـاهر          / ]قفالو[

 .باللغة األوردية_  .٢٢٩-٢٢١، ١٩٧-١٨٠ص: ١مج_ .سوريت 
إدارة : إسـالم ابـاد   _  .مـوال  األ كتاب=  األموال   كتاب يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[التحقيقات اإلسالمية، 

@Ùi@Šíb@ÒbÓëc–Š–ß@@
]٢٤٣١[ "هـ٩٧٠-؟"د براهيم بن حممإ جنيم، زين الدين بن ابن

 تأليف  /]يف شرط كتاب وقف خاير بك     [الرسالة التاسعة عشر    
ـ  إزين العابدين     جنيم املصري احلنفي؛ حقق     ابنبراهيم الشهري ب

 .١٦٢-١٥٥ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٢٤٣٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إ جنيم، زين الدين بن بنا

 ٣_ ] .ت. د[_ .رسالة يف شرط كتاب وقف خـاير بـك          
خمطوط، نسخة أصـلية    _ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١ (ورقات

 جماميع الرساله   – ٦٧/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      
 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[_  .١٩
]٢٤٣٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إ بن  جنيم، زين الدينابن
 .٢مج_ ] .رسالة يف شرط كتاب وقف خاير بك[
 هـ١٢٩٠،  ]ن. د: م. د[_ .، حجرية   ١ط_  .جنيمابن  رسائل   يف
مع غمز عيـون    _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[

 .٦٧تر*_ .ض _ .البصائر على األشباه والنظائر 
]٢٤٣٤[ "هـ٩٧٠-؟"بن حممد براهيم إ جنيم، زين الدين بن ابن
 _] .رسالة يف شرط كتاب وقف خاير بك، أو، رسالة خريي بك[

؛  جممـوع  ٣٢٢، بـرقم    ]ت. د[رشيد أفندي   : النسخ املتوفرة 
، بـرقم   ]ت. د[و   جممـوع    ٥٦٦، برقم   ]ت. د[السليمانية  
 .٣٠، ٢٧تر* _ .خ_ . جمموع ١١٤٤

@Ùi@Šíb@ÒbÓëc–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٤٣٥[ .طفى حممد جنيبحممد مص

إعداد حممد مصطفى حممد جنيب؛ إشـراف فريـد         ]/ الوقف[
، ٥٤، ٤٨، ٤٦-٤٥، ٣٨، ٣٦، ١٩، ٣-٢ص_ .الشــافعي 

٧٢-٦٤. 
_ .دراسة معمارية وأثريـة     :  مدرسة خاير بك بباب الوزير     يف

 كليـة   ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٦٨مايو  
 .٢٣صر*_  .ض _. قسم اآلثار ،اآلداب

@ÝîÇbg@ðìí†¨a@ÒbÓëc–Š–ß@@
]٢٤٣٦[ .جورج جندي

 .٢٠ص_ .جورج جندي، جاك تاجر ]/ الوقف[
، ]ن. د: م. د[_ . إمساعيل كما تصوره الوثـائق الرمسيـة         يف

 .٧صر*_ .ض _ . )مطبعة دار الكتب املصرية: القاهرة (١٩٤٧
ÒbÓëc ïÜİîÜİÛa@†»c@åi@ÑÜ@

]٢٤٣٧[ "ـه٥٧٨-٤٩٤) "القاسمأبو (بن بشكوال، خلف بن عبد امللك بن مسعود ا
_ .بشـكوال   ابـن   خلف بن عبد امللك بن السعود       ]/ الوقف[
 .١٦٨ص: ١ج
الدار املصـرية للتـأليف     : القاهرة_  .١ط_ . الصلة   كتاب يف

، ٤-٢؛ فـل  ٧،  ٢ صر ؛١٠٤تر* _. ض   _ .١٩٦٦والترمجة،  
١١، ٨-٦. 

 أوقاف خاصكي سلطان 
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ÒbÓëc æë†‘aŠÛa@õbÐÜ¨a@
حابة،   انظر أيضًا اف الص ن ع  أوق ان ب اف عثم انأوق  ،ف

ب      ي طال ن أب ي ب اف عل ن    أوق ر ب اف عم ، أوق
 . عصر صدر اإلسالم– تاريخ –الخطاب، الوقف 

]٢٤٣٨[ حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –يف لندن   الندوة اليت عقدت    
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمَّان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

ÒbÓëc @ð‹bÌÛa@òÐîÜ–@bî×Šm@–bîbßc@@
]٢٤٣٩[ ينانج، رفعت

 =الغازي وأوقافه يف أماسيا     خليفة  مدرسة  : من مدارس العهد السلجوقي   
Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifat Gazi 

Medresesi ve Vakiflar / رفعت ينانج._ Vakiflar Dergisi ._ 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٢٢-٢٥ص_ ) .١٩٨٢ (١٥مج

@ò×Ši@†ãì@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٤٤٠[ مرفت حممود دعبس

_ .إعداد مرفت حممود دعبس؛ إشراف سعاد مـاهر    ]/ الوقف[
، ١٥٥،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٢-١٣٧،  ٢٦-٢٣ ،٢٠-١٦ص

١٦٥، ١٦٢. 
دراسة أثرية معمارية   ): أم السلطان شعبان  ( مدرسة خوند بركة     يف

 جامعة –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧_ .م  ١٣٦٩،  هـ٧٧١
 .٢٣صر* _. ض _. قسم اآلثار اإلسالمية ، كلية اآلثار،القاهرة
@ÒbÓëc@b‘bi@“íë‰…–@bí‰ì@MÕ’ß…@@

]٢٤٤١[ "ـه١١٤٣-١٠٥٠"  بن عبد الغينإمساعيلسي، عبد الغين بن عبد الغين النابل
_  .تأليف عبد الغين بن النابلسي    / حتقيق النظرة يف حتقيق النظرة    

 _. يتناول الوقف يف رسالة موجزة       _.ورقات  ] ٩[_  .]ت. د[
 .١كو*_  .خ

ÒbÓëc ‰bÔÐÛa@ð‡@Ùi@
]٢٤٤٢[ رفعتينانج، 

 رفعت /ESHAB-I KEHF Vakiflari =أوقاف أصحاب الكهف 
-٣١١ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_  .Vakiflar Dergisi_ .ينانج 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٣١٩

ÒbÓëc @ð†äÏc@†‘a‰–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@@
]٢٤٤٣[ جونبور، موجغان

 Kaysar’de Raşit Efendi= وقفية مكتبة راشـد أفنـدي   
Kütüphanesi ve Vakfiyesi /  ــور ــان جونب _ .موجغ

Vakiflar Dergisi.  _١٩٥-١٨٦ص_ ) .١٩٦٩ (٨ع . _
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 
@ÞìŠÛa@ÒbÓëc    @äÛa@ÒbÓëc@@@@ŠÄãaN@

@ÒbÓëc@ïãa†àa@a@ÝšÏ@åí†Ûa@†î‘‰–@æaŠíg@MŒím@@
]٢٤٤٤[ )سيد(، حسني اميدياين

جتربة مؤسسية رائدة يف    ": تربيز"جممع الربع الرشيدي يف مدينة      
 جملة ربع سنوية حمكمة تعىن      :أوقاف_  .اميدياينحسني  / الوقف

 _) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو*_ .د _  .٧٧-٥٠ص
]٢٤٤٥[ )سيد(، حسني اميدياين

/ جتربة مؤسسية رائدة يف الوقف    : جممع الربع الرشيدي يف تربيز    
 . ورقة٢٩_  .اميدياينحسني 

: هرانط_ .إليرانية   ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية ا       يف
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

]٢٤٤٦[ مهدي، حممد يبروشك
 بررسي = الرشيدي والتعليم يف وقف الربع      اإلدارةحتقيق حول   

مؤسسة القدس   : مشهد _ .رشيدي واموزشى ربع    يروش ادار 
 .١ران* _ . ك_ . باللغة الفارسية_ .١٩٨٦ ،الرضوي

]٢٤٤٧[ إمساعيل، ي فارسيرضائ
 فـروغ   _ .يموقوفات ربع رشـيد   = ي  الربع الرشيد  أوقاف
ــة _ .)]١٩٨٧[ ش،١٨/٧/١٣٦٦-١٧ (_ .آزادى  باللغـ
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

]٢٤٤٨[ حسينقليستوده، 
عوايد ودرآمدهاى  =  رشيد الدين    اخلواجة ومصارف وقف    إيرادات
 _ .اقتصاديحتقيقات _ . رشيد الدين و كيفيت مصرف آن     خواجة

 .١ران*_ . د _ . باللغة الفارسية_ .)١٩٦٩(
]٢٤٤٩[ ، مصطفىمؤمين

 خواجـة =  مؤسس اجملتمعات الوقفيـة      :رشيد الدين فضل اهللا   
وقف مـرياث    _ . وقفي جمتمعهاي باين ،رشيد الدين فضل اهللا   

 _.باللغة الفارسية   _  .٣٧-٣٠ص_ ) .١٩٩٣ (٤ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د

]٢٤٥٠[ مينوي، جمتيب
= ، رشيد الـدين     مهداين فضل اهللا    الرشيديبع  حجة وقف الر  

آثار :  طهران _ .جمتىب مينوي، ايرج افشار    /وقفنامه ربع رشيد  
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٧٧ ،ملى إيران

]٢٤٥١[ ، حسنيخنجواين
ـ  يف   الرشيديحجة وقف الربع      _ .رشـيدي ربـع   =  زتربي

ـ  أدبياتدانشكده    _ .٣٩-٢٦ص _ .٧-٦، ع ١ ج _.ز  تربي
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

ÒbÓëc ™‰b@ð‰ìã@–@bî×Šm@–lìä@@
]٢٤٥٢[ غلو، فتحيوداود أ

= منوذج ألحد األوقاف املؤسسة من أجل رفع مستوى األتراك          
Türklügü “Yükeseltmek İçin” Tesis Olunmuş Örnek 

Bir Vakif /غلـو  وفتحي داود أ._ Türk Kültür Dergisi . _
باللغـة  _ . ٤٧-٤٤ص_ ) .١٩٦٣ديسـمرب    (١٢ ع ،١مج

 .١٠٤، ٣تر* _.د _ .التركية 

 سنوب– تركيا – نوري ارض أوقاف
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@Ùi@æaì™‰@ÒbÓëc–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٤٥٣[ .مجال عبد الرؤوف عبد العزيز

إعداد مجال عبد الرؤوف عبد العزيز؛ إشراف سعاد        ]/ الوقف[
-٦٩،  ٦٧-٣٥،  ٢٤-٥ص_ .ماهر حممد، حسين نويصـر      

١٩١، ١٨٩-١٥٢، ١٢٦. 
دراسة أثرية  : م١٧،هـ١١بك بالقاهرة القرن     عمائر رضوان    يف

 ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٩٠_ .معمارية  
 .٢٣صر*_  .ض_ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار

ÒbÓëc b‘bi@ãìËa‹@
]٢٤٥٤[ .بركي األقسكي، علي مهت

= نفيسة هامن   : ونس باشا غالوقف يف اإلسالم ووقفيات زوجة زا     
İslamda Vakif Zağanus Paşa ve Zevcesi Nefise hatün 

Vakifiyeleri /  علي مهت بركـي. _Vakiflar Dergisi.  _
 _.د  _ .باللغة التركيـة    _ . ٣٧-١٩ص_ ) .١٩٥٨ (٤مج
 .٦٧، ٣تر*

ÒbÓëc æìmb@käí‹@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٤٥٥[ .كونتر، حليم باكي

 Türk= علقة بالوقفيات األوقاف التركية وجممل الدراسات املت
Vakiflari ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd /

] ١٩٣٩[هــ   ١٣٥٨،  ]ن .د: م. د[_ .حليم باكي كونتر    
باللغة _ .ايض  : ص٦٠،  ٣١_ ) .مطبعة اجلمهورية : إستانبول(

 .٧٥، ٦٧، ٢٨تر* _.ك _ .التركية 

@åíŠmb×@oãb@ÒbÓëc–@Š–ß@–õbäî@@
 .المسيحيةاألوقاف  انظر أيضًا 

]٢٤٥٦[ .س. ريتشاردز، د
= وثائق من سيناء حول ممتلكات القديسـة سـانت كـاترين        

Document from Sinai concerning mainly Catrene 
property /ريتشاردز . س. د. _Journal of the economic 

and social history of the Orient . _ــج  ٣، ع٢٨م
 _.د  _ .زيـة   باللغة اإلجنلي _  .٢٩٣-٢٢٥ص_ ) .١٩٩٥(
 .٧صر*

]٢٤٥٧[ .براهيمإعبد اللطيف 
عبد اللطيف  / ثالث وثائق فقهية  : من وثائق دير سانت كاترين    

 ١، ج ٢٥ مج _ .القاهرة، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .براهيم  إ
 .١؛ كو٢٣صر*_  . د_ .١٣٣-٩٥ص_ ) .١٩٦٣مايو (
þaÛa@ÒbÓëòibz@

]٢٤٥٨[ .رأفت غنيمي الشيخ
/ م١٧٩٨–١٥٧١العثمـاين،   تطور الوقف يف مصر يف العهـد        

 . ورقة١٩_ . رأفت غنيمي الشيخ إعداد
 مايو  ٩–٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

ÒbÓëc b‘bi@bíaŠ@
]٢٤٥٩[ .قليج، علي

 Sofya’da= اآلثار القدمية يف الوقف العثماين يف مدينة صوفيا 
Osmanli Vakif Eski Eserleri /  علي قلـيج. _Vakif ve 

Kültür Dergisi.  _باللغة _ .٥٤-٥٠ص_ ) .١٩٩٨ (٣ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
ÒbÓëc @ïçì×‹ëÏ@‰a…Š–@æaŠíg@–æaŠè@@
]٢٤٦٠[ .، عصمتيإمساعيل

كَزارشـى از   =   موقوفات سردار فريوزكوهى يف طهران     نتقرير ع 
 ١١ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .ريوز كوهى   موقوفات سردار ف  

 .١؛ كو١ران*_ . د _ .باللغة الفارسية_  .١٢٦-١٢٠ص_ ) .١٩٩٥(

cÒbÓë @ìÛìi@æaŠÐ–bî×Šm@@
]٢٤٦١[ .أك ميدايل، هدى فنديغار

هـدى  / آثار وقف سفران بولو يف زنكولداق وخانة جنجـي        
 .باللغة التركية_  .٢٧٤-٢٥٥ص_ .فنديغار أك ميدايل 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤ لثامن للوقف،األسبوع ايف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
õaŠßþaë@ÚìÜ½aë@´ýÛa@ÒbÓëc@

]٢٤٦٢[ .وردي، أكرم حقيآ
 Yugoslafya’da Türk= اآلثار واألوقاف التركية يف يوغسالفيا 

Abideleri ve Vakiflar / وردي آأكرم حقي. _Vakiflar 
Dergisi.  _باللغـة  _ . ٢٢٣-١٥١ص_ ) .١٩٦٥ (٣مج
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

]٢٤٦٣[ .وردي، أكرم حقيآ
بورصة ووقفيته املكتوبة على    بمتحف بايزيد الصاعقة يف مودرنو      

 Mudurnu’da Yildirim Bayazid manzümesi ve= احلجر
taş Vakfiyesi / دي ورآأكرم حقي. _Vakiflar Dergisi. _ 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨٦-٧٩ص_ ) .١٩٦٢ (٥ع
]٢٤٦٤["هـ٧٦٤-؟) "صالح الدين(شاكر، حممد بن شاكر بن أمحد ابن 
: ١ج_ .حسان عباس   إحممد بن شاكر الكتيب؛ حتقيق      ]/ الوقف[
: ٣، ج ٣١٥،  ١٣٠ص: ٢، ج ٤٠٥،  ٢٧٠،  ٢٤٣،  ١٣٧ص
 .٣٦٢، ٣٥٤، ١٨٦، ١٧٠ص: ٤، ج٢٥٦، ٢٥٠، ١٩٨ص
-١٩٧٣دار الثقافة،   : دار صادر : بريوت_ . فوات الوفيات    يف

 .١١، ٨، ٤-٢؛ فل٢٤ ،٧ ،٢؛ صر١٠٤تر*_ . ض _ .١٩٧٤
صـفي  (احلق البغدادي    بن عبد احلق، عبد املؤمن بن عبد      ا

 "هـ٧٣٩-٦٥٨" )الدين
]٢٤٦٥[

صفي الدين عبد املؤمن ابن عبد احلـق البغـدادي؛          ]/ الوقف[
، ٢١٠،  ١٨٧،  ١١٧ص: ١ ج _ .لبجـاوي حتقيق علي حممد ا   

 .١٣٤٠، ١١٩١، ٩٧٧، ٩٥٢، ٥٣١ص: ٢، ج٣٠٠
:  بـريوت  _ .١ ط _ .طالع على األمكنة والبقاع    مراصد اال  يف

 .٢٤؛ صر١١، ٨، ٧، ٤-٢فل*_ .ض _  .١٩٥٤دار املعرفة، 

  رسائل جامعية– القاهرة – مصر –أوقاف رضوان بك  
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]٢٤٦٦[ "ـه٦٩١-٦٣٨) "فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 
 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييالظاهر  بن عبد   ال]/ الوقف[

 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            
 .العملموضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من 

_  .١ط_ .الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة          يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

]٢٤٦٧[ "ـه٩٥٤-٨٩١) "لفضلأبو ا(عبد العزيز بن عمر بن حممد ابن فهد، حممد بن 
 تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهـد املكـي؛             /]الوقف[

 جاء يف مواضـع    موضوع الوقف    _ .حتقيق حممد احلبيب اهليله   
 .العملمتفرقة من 

تاريخ : ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف
 ]:م .د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢  من سنة  مكة املكرمة 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 
]٢٤٦٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

يف شرط وقف الغـوري يف شـيخ        [الرسالة احلادية والعشرون    
ـ  إتأليف زين العابدين    ]/ الغورية  جنيم املصري   ابنبراهيم الشهري ب
_ . حقق أصوله وقدم له وعلق عليـه خليـل املـيس             احلنفي؛
 .١٨٦ -١٧٩ص
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .جنيم  ابن   رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٢٤٦٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

السـليمانية  : النسخ املتوفرة _ ] .رسالة يف شرط وقف الغوري    [
و  جممـوع    ٣٨٦، برقم   ]ت. د[،   جمموع ٥٦٦، برقم   ]ت. د[
و  جمموع   ٥٣١، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٣٩٩، برقم   ]ت. د[
 .٣٠تر*_ . خ_ . جمموع ٧٠٨، برقم ]ت. د[
]٢٤٧٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف شرط وقف الغوري يف شيخ الغورية[
 هـ١٢٩٠،  ]ن. د: م. د[_ .، حجرية   ١ط_ .جنيم  ابن   رسائل   يف
مع غمز عيـون    _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[

 .٦٧تر*_ .ض _ .البصائر على األشباه والنظائر 
]٢٤٧١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 ٤_ ] .ت. د[_ . يف املشـيخة     يرسالة يف شرط وقف الغور    
، نسخة أصـلية    خمطوط_ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١ (اتورق

 جماميع الرسالة   – ٦٧/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      
 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[_  .٢١
]٢٤٧٢[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن  ،أبو السعود

= فتوى تتعلق بوقفية السلطان حممد الفاتح اخلاصة بآياصـوفيا          
 ايا  –اخلاصة  (ني وقفيه سي ايله الكيلي فتوى       سلطان حممد فاحت  

 _ .١٠٣٦خمطوط، برقم   _  .ورقات] ٤[_ ] .ت. د[_ ) .صوفيا
 .٣٠*_ .خ _ .باللغة العثمانية 

]٢٤٧٣[ .أتش، إبراهيم
 /Vakif ve Vatan Savunmasi= الوقف والدفاع عن الوطن 

_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_  .Vakiflar Dergisi_ .إبراهيم أتش 
 .٣تر* _.د _ .اللغة التركية ب_ . ١٨٢-١٦٩ص

]٢٤٧٤[ .محد دراجأ
محد أنشرها وقدم هلا وعلق عليها      / حجة وقف األشرف برسباي   

املعهد العلمي الفرنسي لآلثـار الشـرقية،       : القاهرة_ .دراج  
 _.ك  _ . )٣نصوص وترمجات؛ مـج   (_ .ص  ٨١_  .١٩٦٣

 .٢٧؛ مغ١؛ كو٧؛ فل١٤، ٧، ٢سع*
]٢٤٧٥[ .أمحد رجب حممد علي

موضوع الوقف واملساجد   _ .د رجب حممد علي     أمح]/ الوقف[
 .املوقوفة جاء يف مواضع متفرقة من العمل

: القاهرة_  .١ط_ . تاريخ وعمارة املساجد األثرية يف اهلند        يف
سلسلة اآلثار يف شرق العامل     (_  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية،    

 .١كو*_ .ض _ ) .١اإلسالمي؛ 
]٢٤٧٦[ .أمحد السباعي

 .٥٣٠ص_ .أمحد السباعي / يةاألوقاف السلطان
 _ .واالجتماع والعمران دراسات يف السياسة والعلم     :  تاريخ مكة  يف
مطبوعات نادي  (_  .١٩٩٤نادي مكة الثقايف،    : مكة_  .٧ط

 .٣كو* _.ض _  .)٦مكة الثقايف؛ 
]٢٤٧٧[ .أمحد العلمي

 _.ص ٤٩_  .١٩٨٦دار الكرمل، : عّمان_ .وقفية صالح الدين 
 .١٤ ،١٠ ،٩سع *_.ك 

]٢٤٧٨[ .محد العلميأ
 _ .١٩٨٠ األوقاف العامة،    إدارة:  القدس _ .وقفية صالح الدين  

 .١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٣ ،٢فل *_ .ك
]٢٤٧٩[ .أمحد عوف حممد عبد الرمحن

_ .أمحد عوف حممد عبد الـرمحن       / األوقاف والرعاية الصحية  
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف

_  .١٥٩-١١٩ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع ٣س_ .اخلريي  
وقفيـة  : منوذج عن وقفيات املؤسسات الطبيـة     : ملحق البحث 

 .١كو*_  .د_ .السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري 
]٢٤٨٠[ .أمحد عيسى

 .١٧٧-١٧٥ص_ .وقف البيمارستان املؤيدي 
دار الرائد  : بريوت_  .٢ط_ . تاريخ البيمارستان يف اإلسالم      يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٨١العريب، 
]٢٤٨١[ .أمحد عيسى

_ .وقفية السلطان قـالوون علـى البيمارسـتان املنصـوري           
 .١٥٨-١٣١ص
دار الرائد  : بريوت_  .٢ط_ . تاريخ البيمارستان يف اإلسالم      يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٣العريب، 
]٢٤٨٢[ "هـ٣٣٤-؟ ") زكرياأبو(زدي، يزيد بن حممد بن إياس األ
زدي املوصـلي؛   س األ ياإأبو زكريا يزيد بن حممد بن       ]/ الوقف[

 .٤٢٦، ٤٣ص: ٢ ج_ .حتقيق علي حبيبة
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،    : القاهرة_ . تاريخ املوصل    يف

 .١٠، ٧، ٣؛ فل١٧، ٦؛ صر٥٤تر*_ .ض _ . ١٩٦٧

وك واألمراءأوقاف السالطين والمل
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]٢٤٨٣[ . اهللاإحسان، إشراقي
= شرح على حجة األمري مخارتاش يف مسجد جـامع قـزوين            

 ٢ع _ .تارخييررسيهاى  ب_ ...شرحى بر وقفنامه امريمخارتاش 
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٦-٥٣ص_ ) .١٩٧٨(

]٢٤٨٤[ .اعتماد التولية، حممد شفيع
 = املقدسة بأمر آصف الدولة حاكم خراسان        األرضحجة وقف   

 خمطوطه_ ] .١٨٨٦[هـ  ١٣٠٣_ .سياه موقوفات ارض اقدس     
_ .خ  _ .باللغة الفارسية   _  .٦١٧١يف مكتبة ملك بطهران رقم      

 .٥ران*
]٢٤٨٥[ . جنايت،أقطاش

إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينـارق؛ ترمجـة       / أوقاف مهايون 
 .٧٨ص_ .صاحل سعداوي صاحل 

 _ .هـ١٣٣٤ -١٣١٠ رشيف العثماين، تصانيف اإلدارة يف األيف
_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول

 يف األرشيف العثماين  فهرس بأوقاف السالطني العثمانيني املوجودة      
 .٣تر* _ .ض_  .إستانبولبدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء ب

]٢٤٨٦[ . جنايت،أقطاش
إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛     / دائرة األوقاف اهلمايونية  

 .٨٠ص_ .ترمجة صاحل سعداوي صاحل 
 _ .هـ١٣٣٤-١٣١٠ رشيف العثماين،  تصانيف اإلدارة يف األ    يف

_  .١٩٨٦حباث للتاريخ والفنون والثقافة،     مركز األ : إستانبول
 فهرس بوثائق دائرة أوقاف السالطني املوجودة يف األرشيف العثماين

 .٣تر*_ . ض _ .إستانبولبدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء ب
]٢٤٨٧[ .أنور، سهيل

 İkinci Sultan= وقف الكتب للسلطان بايزيد الثاين يف أدرنة 
Mayazid’in Edirne’deki Vakif Kitaplarina Dair / سهيل

-١٠٥ص_ ) .١٩٥٨ (٤مج_  .Vakiflar Dergisi_  .أنور
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٠٦

]٢٤٨٨[ .أنور، سهيل
 Fatih Külliyesine =وقفية مهمة تتعلق بكلية السلطان حممد الفاتح 

aid diğer muhem bir Vekfiye  / سهيل أنور. _Vakiflar 
Dergisi . _باللغة التركية _ . ٤٥-٣٩ص_ ) .١٩٨٣( ١ع._ 

 .١٠٣، ٦٧تر* _.د 
]٢٤٨٩[ .أوز، حتسني

 Fatih Sultan Mehmt’in= وقفيات السلطان حممد الفـاتح  
Vakfiyeleri / باللغة التركية_ .١٧-١٦ص_ .حتسني أوز . 

 Fatih Sultan Mehmet= آثار السلطان حممد الفاتح الثاين يف 
II. ye Ait Eserler . _مؤسسـة التـاريخ   :  أنقـرة _ .٢ط

 .٦٧تر*_ . ض _ .]١٩٩٣[هـ ١٤١٣التركي، 
]٢٤٩٠[ .أوزترك، نظيف

نظيف / Bayazit Oğullari Vakiflari =أوقاف أوالد بايزيد 
-٤٥ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج_  .Vakiflar Dergisi_ .أوزترك 
 .٨٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٠

]٢٤٩١[ .أوزجليك، سربيل
سـربيل  / Vakiflar Hali Müzesi =متحف سجاد األوقاف 

مـايو   (١ ع_ .Vakif ve Kültür Dergisi_ .أوزجليـك  
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٥٠-٤٦ص_ ) .١٩٩٨

]٢٤٩٢[ .أوزساينار، زبيدة جهان
 Bayazit= متحف الفن وخط الوقف التركي يف مدرسة بايزيد 

Medresesi’nden Türk Vakif Hat Sanatlari Müzesi’ne /
 _ .Vakif ve Kültür Dergisi_ .ر ادة جهان أوزسـاين زبي
 _.د _ .باللغــة التركيــة _ . ٥١-٤٨ص_ ) .١٩٩٨ (٢ع
 .١٠٤تر*

]٢٤٩٣[ .أونور، أورال
 Edirne =وقفيات مكتبات السالطني : وقف املكتبات يف أدرنة

Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif Kütüphaneleri /
ـ   : إستانبول_ .نور  أوأورال   هــ  ١٤٠٦ليمية،  مكتبـة الس

 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٧٥_ ] .١٩٨٦[
]٢٤٩٤[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

: القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، 

]٢٤٩٥[ .أمين فؤاد سيد
 .٤٥١-٤٢١ص_ . فؤاد سيد أمين/ املخطوطات املوقوفة

 :القاهرة_  .١ط_ . الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية، 

]٢٤٩٦[ بيان مجعية العلماء بدمشق يف اعتبار شروط أوقاف السالطني 
 ١٩٤٠،  ]ن. د: م. د[_ .إعـداد مجعيـة العلمـاء       / واألمراء

 .١كو* _.ك _ .ص ١٧_ .) مطبعة الترقي :دمشق(
]٢٤٩٧[ _ ] .ت. د[_ . قمقالتذكرة يف فتوى يف وقف السلطان ج

 .١٠٦تر*_ .خ _  .١٣٦٠خمطوط برقم _ . ورقة ٣١
]٢٤٩٨[ .ن، عدناناتوز

 Romanya Seyahati ve= السياحة إىل رومانيا وأوقافنا الغائبة 
kaybolan Vakif Mirasimiz / عدنان توزان. _Vakif ve 

Kültür Dergisi ._٦٢-٥٨ص_ ) .١٩٩٨أغسطس  (١ ع ._ 
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٢٤٩٩[ .نشأتجاغطاي، 
 Sultan =وقفية نظمت باسم هدى فنديغار السـلطان مـراد   

Murad Hudavendiğar Adina düzenlenmiş Bir 
Vakfiye /جاغطاي نشأت . _Vakiflar Dergisi.  _١٢ع 

 .١٠٤تر* _ .د_ .باللغة التركية _ . ١٣-٧ص_ ) .١٩٧٨(
]٢٥٠٠[ .ينيجعفر احلس

جملـة اجملمـع    _ .ين  يجعفر احلس / التكية السليمانية يف دمشق   
-٢٢٢ص_ ) .١٩٥٦نيسان (٢، ج ٣١ مج _ .العلمي العريب 

 _ .٤٥٠-٤٣٧ص_ ) .١٩٥٦ متوز   ١ (٣، ج ٣١؛ مج ٢٣٧
 .٧صر* _.د 

 أوقاف السالطين والملوك واألمراء 



٣٣٧>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٢٥٠١[ .مجال اخلويل
_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  

 :املالحق_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافة العلمية،    : إلسكندريةا
نشر مناذج من وثـائق االسـتبدال اململوكيـة         . امللحق األول 

بعض األلفاظ االصطالحية اليت تـرد  .  امللحق الثاين  –والعثمانية  
 .١كو*_ .  ك_.يف وثائق االستبدال 

]٢٥٠٢[ .جورج جندي
 .٢٠ص_ .جورج جندي، جاك تاجر ]/ الوقف[
، ]ن. د: م. د[_ .إمساعيل كما تصوره الوثـائق الرمسيـة         يف

 .٧صر*_ .ض _ ) .مطبعة دار الكتب املصرية: القاهرة (١٩٤٧
]٢٥٠٣[ .جونبور، موجغان

 Abdülhamid= وقفية عبد احلميد األول ومكتبة احلميديـة  
Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi / موجغان جونبور._ 

Edebiyat, Tarih ve Cuğrafiye Fakültesi Dergisi.  _
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٦٩-١٧ص_ ) .١٩٦٥ (١، ع ٢٢مج
 .١٠٣، ٣تر*

]٢٥٠٤[امللكية اإلسالمية واالنتحال : ]مصدر الكتروين[ حائط الرباق
صفحة الدراسة املنشورة   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢٢[_ .اليهودي  

 لإلعالم  منتدى القدس : حتت باب دراسات وأحباث مبوقع بوابة القدس      
ـلة  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروض يف   ] (موقع إلكتروين [والثقافة   وص
_ . http://www.alqudsgate.com/Studies/s24.htm: الدراسة

 .١كو*_ .ت 
]٢٥٠٥[ خمطوط يف_ .وقفنامه شاه عباس = حجة وقف شاه عباس 

 _ . باللغة الفارسية  _ . بطهران يسالممكتبة جملس الشورى اإل   
 .٤ران*_ .خ 

]٢٥٠٦[  أمريمسجد = " مدينة يزد"سجد أمري جقماق حجة وقف م
 ٢ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .جقماق يزد و موقوفات آن    

ــية _ .٧٥-٧٤ ص_ .)١٩٩٣( ــة الفارس _  .د _ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]٢٥٠٧[ حجة وقف من شاه عباس الصفوي على القدس الرضوي يف 
 _ .١٢ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  _ ...عكس فرمان   = خراسان  

 .١ران*_ .د  _ . باللغة الفارسية_. ٣٦٥ص
]٢٥٠٨[ .حياة ناصر احلجي

مع حتقيق  : السلطان الناصر حممد بن قالوون ونظام الوقف عنده       
_  .١ط_ .حياة ناصر احلجي    / ودراسة وثيقة وقف سرياقوس   

 ،٥٧تر* _.ك  _ .ص  ٤٤٧_  .١٩٨٣مكتبة الفالح،   : الكويت
 .١١؛ مغ٥، ١؛ كو٨، ٧؛ فل٢؛ سع١٠٤

]٢٥٠٩[ .خان، عتيقي أ
 Waqf =البعد االجتماعي التارخيي : أترابراديشاألوقاف يف والية 

in UP: A socio-historical perception /  عتيقي خـان. _
Islamic Culture . _٦٧-٣٩ص_ ) .١٩٩٠ (١، ع٦٤مج ._ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٢٥١٠[ .تقيدانش بزوه، حممد 
 _ . جقمـاق  أمريه  وقفنام=  يزد   يف جقماق   األمريحجة وقف   

 _ .١١٧-١٠٦ ص _ .)١٩٦٧ (١٤ ع _ .إسـالمي معارف  
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٢٥١١[ _.قايتباي وقفي حماسبه دفتري = دفتر حماسبة وقف قايتباي 
خمطوط،  _. ورقة   ٢٩_ ] .١٥٩٠-١٥٨٧[هـ  ٩٩٩-٩٩٦
دفتر حماسبة أوقاف امللك األشرف السـلطان       _  .٣٠٦٢برقم  

-٩٩٦خـالل الفتـرة مـن        هرة واإلسكندرية قايتباي يف القا  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _ .هـ ٩٩٩

]٢٥١٢[ .دالل بنت خملد احلريب
إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة جند يف القرنني الثالـث            

: الرياض_ .دالل بنت خملد احلريب     / عشر والرابع عشر اهلجريني   
 .١كو*_ .ك _  .٢٠٠١مكتبة امللك فهد الوطنية، 

]٢٥١٣[ .دالل بنت خملد احلريب
مصـدر  [دور أمريات آل سعود يف دعم احلياة االجتماعية والثقافية          

مصدر _ .ورقات  ] ٨[_ .إعداد دالل بنت خملد احلريب      ]/ الكتروين
وصلة _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (صفحة عنوان املقال    : العنوان
ــال _ . http://moustafa1.virtualave.net/faisal38.htm: املق

 .١كو*_ .ت 
]٢٥١٤[ .إبراهيم، يديباج

 _.وقفنامه شاه سلطان حسني     = حجة وقف شاه سلطان حسني      
 باللغة  _ .٨٣-٨٠ ص _) .١٩٦٨( ٥ ع _ .معارف إسالمي 

 .١ران*_  .د _ .الفارسية
]٢٥١٥[ .راشد سعد راشد القحطاين

راشـد سـعد    / أوقاف السلطان األشرف شعبان على احلرمني     
مكتبة امللك فهد الوطنية،    : اضالري_  .١ط_ .راشد القحطاين   

جامعة اإلمـام    -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٥٩_  .١٩٩٤
 _. هـ١٤٠٦،   كلية العلوم االجتماعية   ،حممد بن سعود اإلسالمية   

 .١٠؛ مغ٣، ١؛ كو٨؛ فل١٤، ٦؛ سع٣تر* _.ر 
]٢٥١٦[ .رشيدة بسرور

/ وثيقة وقف السلطان الناصر حممد علي خانقـاه سـرياقوس         
_  .جملة العلوم اإلنسانية  : كراسات التونسية ال_ .رشيدة بسرور   

 _ .٦١-٥ص_ ) .١٩٨٩-١٩٨٨ (١٤٨-١٤٥، ع ٣٨-٣٧مج
 .١كو* _.د 

]٢٥١٧[ .السيد حممد الدقن
 .٢٠٢-١٧٧ص_ .السيد حممد الدقن ]/ الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . كسوة الكعبة املعظمة عرب التاريخ       يف

 .١٦ ،٢صر* _.ض _ ) .مطبعة اجلبالوي :القاهرة (١٩٨٦
]٢٥١٨[ .شوقي شعث

املخلفات املعمارية احلضارية يف العصور اإلسالمية يف القـدس         
 .١٥٥-٩٣ ص_ .شوقي شعث/ الشريف

_ . املسـتقبل    – احلاضر   –املاضي  :  القدس العربية اإلسالمية   يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١دائرة الثقافة واإلعالم، : الشارقة

أوقاف السالطين والملوك واألمراء
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]٢٥١٩[ .شوقي شعث
_ .تأليف شـوقي شـعث      / يفاملعامل التارخيية يف القدس الشر    

 .١٠٤-٥٣ص
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف

املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      
املنظمـة  : الربـاط _ .من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر        

يشتمل الكتـاب   _ . ١٩٨٨اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،     
: ضاً على بعض موضوعات الوقف يف صفحات متفرقة، مثـل         أي

 وقف عثمان بن عفـان عـني        - ١٣٣ص: الوقف على التعليم  
 األسـبلة واحلمامـات     - ١٥٠ص: سلوان على فقراء القدس   

 .١كو*_ .ض _ . ١٥٣ص: املوقوفة
]٢٥٢٠[ .شوقي شعث

_ .شوقي شعث؛ ترمجة موسـى شـامي        ]/ Waqf= الوقف  [
باللغـة  _ .تفرقة من العمـل     موضوع الوقف جاء يف مواضع م     

 .الفرنسية
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف

املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      
 :Al-Qods acharif= من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر  

etude sur la ville sainte des musulmans, son histoire, 
sa geographie et son developpement economique et 

social depuis l’antiquite jusqu’a nos jours.  _الرباط :
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٣املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

]٢٥٢١[ .صالح الدين املنجد
ـ ١١٣٨،  وقف أسعد باشا العظم حاكم دمشـق       كتاب -هـ
دار :  بريوت_ .٢ط_  .ملنجدحتقيق صالح الدين ا / هـ١١٤٣

 ؛١٤؛ سع ١٠٤تر*_  .ك_ .ص  ٢٧ _.١٩٨٠الكتاب اجلديد،   
 .١؛ كو٧، ٣فل
]٢٥٢٢[ "ـه٩٦٨-٩٠١) "أبو اخلري( زاده، أمحد بن مصطفى بن خليل يطاشكرب

 .٥٢ص_ ] .الكوراين ألوقاف السلطان حممد خان يف بورصا تويل أمحد[
دار : بـريوت _ .ة   الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثماني      يف

العقد املنظوم يف   : مع_ ] .١٩٧٥[هـ  ١٣٩٥الكتاب العريب،   
 .٥٦، ٥٠، ٣تر* _.ض _ .ذكران فصل الروم للمؤلف 

]٢٥٢٣[ .عارف النكدي
: م. د[_ .بيان وقف األمري السيد مجال الدين عبد اهللا التنوخي          

_ .ك  _ .ص  ٤٤_ ) .مطبعة الترقـي   :دمشق (١٩٢٤،  ]ن. د
 .١٤سع*

]٢٥٢٤[ .ليعباس الطرابي
 .٣٠٨-٣٠٣ص_ .عباس الطرابيلي / األزهر
_  .١ط_ .خطـط الطرابيلـي     :  أحياء القاهرة احملروسـة    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة
]٢٥٢٥[ .عباس الطرابيلي

 .١٧٧ص_ .عباس الطرابيلي / أوقاف سنان باشا
_  .١ط_ .خطـط الطرابيلـي     :  أحياء القاهرة احملروسـة    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الدار املصرية اللبنانية، : قاهرةال

]٢٥٢٦[ .عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا املنيف
/ دور أئمة آل سعود يف وقف املخطوطات يف منطقة الريـاض          

 .٣٥١-٢٩٥ص_  .عبد اهللا بن حممد املنيفإعداد 
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  الشؤون اإلسالمية   وزارة  : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]٢٥٢٧[ .براهيمإعبد اللطيف 
بقلـم  / شهادات يف ظهر وثيقة الغوري    التوثيقات الشرعية واإل  

_ .القـاهرة   ، جامعة    جملة كلية اآلداب   _ .براهيمإعبد اللطيف   
ــايو  (١، ج١٩مــج  _.د _  .٤٢٠-٢٩٣ص_ ) .١٩٥٧م

 .١؛ كو٢٣صر*
]٢٥٢٨[ .براهيمإعبد اللطيف 

 إبراهيمعبد اللطيف   / نصان جديدان من وثيقة األمري صرغتمش     
 ٢،  ١، ج ٢٧مج_ .القاهرة  ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .علي  

 ٢،  ١، ج ٢٨؛ مج ١٥٨–١٢١ص_ ) .١٩٦٥ديسمرب   /مايو(
من الوثـائق   ( _ .١٨٦–١٤٣ص_ ) .١٩٦٦ديسمرب   /مايو(

 .١؛ كو٢٣صر* _.د  _) .العربية يف العصور الوسطى
]٢٥٢٩[ .براهيمإعبد اللطيف 

دراسة ونشر وحتقيـق    / وثيقة األمري آخور كبري قراقجا احلسين     
 _.القاهرة  ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ . علي   إبراهيمعبد اللطيف   

 سلسلة (_ .٢٥١-١٨٣ص_ ) .١٩٥٦ديسمرب   (٢، ج ١٨مج
 _.د   _) .١ جمموعة الوثائق اململوكيـة؛      .الوثائق التارخيية القومية  

 .١؛ كو٢٣صر*
]٢٥٣٠[ .عبد اللطيف الطيباوي

أصـلها  : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقـدس      
ألفه باإلجنليزية عبد اللطيـف     / وتارخيها واغتصاب إسرائيل هلا   

: عمَّـان _  .١ط_ .الطيباوي؛ نقله إىل العربية عزت جرادات       
_  .١٩٨١وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسـالمية،       

؛ ٨-٦،  ٤؛ فـل  ١٠سـع *_ .ك   _. خرائط ايض،: ص١٢٤
 .٢٥؛ مغ٣كو

]٢٥٣١[ .عبد اهلادي التازي
/ وثيقة تارخييـة سياسـية قانونيـة      : أوقاف املغاربة يف القدس   

 ١٩٨١، إيـداع  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .اهلادي التازي    عبد
 ؛١٠٤تر* _.ك  _ . ص٨٣_ ) .مطبعة فضالة : احملمدية، املغرب (
 .٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٥؛ مغ٣، ١كو
]٢٥٣٢[ . املهتديعبلة

آثار صالح الدين ومؤسساته يف بيت املقدس؛ القدس يف عهـد           
؛ ؛ القـدس يف عهـد املماليـك الشراكسـة         املماليك البحرية 

 _.عبلـة املهتـدي     / املؤسسات االجتماعية يف عهد املماليك    
 .٣١٠-٢٠٤ص
 _ .١ط_ ) .م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠(تاريخ وحضارة :  القدسيف

ـ   : انعمَّ (٢٠٠١،  املؤلفة: عمَّان _  . ض _ .)ةدار نعمه للطباع
 .١كو*

 أوقاف السالطين والملوك واألمراء 
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]٢٥٣٣[ .عمر عبد السالم تدمري
 حتقيق وقفية األمري حممد بن ناصر الدين احلنش على مقام النيب نوح           

_ .عمر عبد السالم تدمري     / م١٤٩٩ ،هـ٩٠٥عليه السالم،   
جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٩٢-٦٧ص_ ) .٢٠٠٣مايو (٤، ع٣س_ .اخلريي 

]٢٥٣٤[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النرباوي / املؤسسات العلمية

دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 

]٢٥٣٥[ شا فرمان لوايل صيدا والشام خبصوص وقف الال مصطفى با
، ]ن. د: م. د[_ .وزوجته فاطمة خاتون بنت سلطان الغوري       

 .١كو* _.ك  _.ص ١٥_ ) .املطبعة العمومية :دمشق (١٩٦٥
]٢٥٣٦[ .فهد بن عبد اهللا السماري

فهـد بـن عبـد اهللا       إعداد  / امللك عبد العزيز ووقف الكتب    
 .٤٣٣-٣٥٣ص_  .السماري

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف ـ  ي _ ...عودية  ة الس
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]٢٥٣٧[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود
غياب الوعي بدور الوقـف يف األمـة        : مدير األوقاف يف حديثه للمنرب    
: مصـدر العنـوان   _ ] .مصدر الكتروين [اإلسالمية كان سبب ختلفها     

 ضمن العدد التاسع املنشور يف "لقاء العدد"قال حتت باب صفحة عنوان امل
: وصلة املقال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف ( بنشرة املنرب    ١٩٩٨يوليو  

http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_4/minbar
_1_4_awqaf.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

]٢٥٣٨[ .قاسم عبده قاسم
 موضـوعات الوقـف   _ .تأليف قاسم عبده قاسم     ]/ الوقف[

، ٢٠٨-٢٠٧ص: جاءت يف مواضع متفرقة من العمـل، مثـل        
٢٦٩، ٢٢٩-٢٢٨، ٢١٣. 
_ .التاريخ السياسي واالجتمـاعي     :  عصر سالطني املماليك   يف
ني للدراسـات والبحـوث اإلنسـانية       ع]: القاهرة[_  .١ط
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨االجتماعية، و

]٢٥٣٩[ .قائم فرد، حمسن
وقف مرياث   _ .ولة الد أمنيوقفنامه  =  الدولة   أمنيحجة وقف   

 باللغة _ .١٢٧-١٢٢ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  . د_ .الفارسية

]٢٥٤٠[ .قونيايل، إبراهيم حقي
وقفية السلطانة حفصة أم السلطان سليمان القـانوين، واآلثـار          

 Kanuni Sultan Süleyman’in Annesi=اخلريية يف مانيسا 
hafsa Sultan’in Vakfiyesi ve manisa’daki Hayir 

Eserleri /م حقي قونيـايل  يإبراه. _Vakiflar Dergisi.  _
 _.د _ .باللغــة التركيــة _ . ٥٦-٤٧ص_ ) .١٩٦٩ (٨ع
 .٦٧، ٥٣تر*

]٢٥٤١[ .كامل مجيل العسلي
_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    

 /زيوليو (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق 
 .٢٢، ١٧مغ*_  . د_ .٦٨-٥٩ص_ ) .١٩٨٣غشت 

]٢٥٤٢[ .كامل مجيل العسلي
_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    

 .١١١-٩٣ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]٢٥٤٣[ .لو، فؤادكوبرو

 = أحباث التاريخ اإلسالمي واحلقوق التركية ومؤسسة الوقـف       
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştirmalari ve Vakif 

Müessesesi /دار نشر أوتوكان،  : إستانبول_ .فؤاد كوبرولو   . م 
 _.ك  _ .باللغة التركية   _ . ص٤٢٠_ ] .١٩٨٣[هـ  ١٤٠٣

 .١٠٤، ١٠٣، ٨٤، ٧٥، ٦٧-٦٥، ٥٤تر*
]٢٥٤٤[ .برولو، فؤادكو

 Sultan Bibarsa Isnad Edilen= وقفية للسـلطان بيـربس   
Vekfiye / فــؤاد كوبرولــو. _Vakiflar Dergisi . _٥ع 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٨-٦ص_ ) .١٩٦٢(
]٢٥٤٥[ .كونتر، حليم باكي

 Emir=سلطان أمري ووقفية السلطان حممـد الفـاتح   الأوقاف 
Sultan Vakiflari ve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi /

 _) .١٩٥٨ (٤مج_  .Vakiflar Dergisi_ .حليم باكي كونتر 
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٦٣-٣٩ص
]٢٥٤٦[ .، أهروناليش

 أوقاف: األوقاف والزوايا الصوفية يف السياسة العثمانية للمستعمرات
 Waqf =١٥١٦السلطان سليم األول لصاحل دير األسد يف عام 

and sufi monasteries in the Ottoman policy of 
colonisation: Sultan Salim I’s waqf of 1516 in favour 

of Dayr al-Asad /   أهـرون اليـش._Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies.  _١، ج٥٠مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٩-٦١ص_ ) .١٩٨٧(
]٢٥٤٧[ .ريليزير، جا

-The endowment of al =وقـف الظاهريـة يف دمشـق    
Zahiriyya in Damascus / جاري ليزير._ Journal of the 

Economic and Social History of the Orient . _٢٨مج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٥-٣٣ص_ ) .١٩٨٤ (١ع

]٢٥٤٨[ .حممد الدسوقي
بقلـم  / الدعوة اإلسـالمية  دور الوقف يف تنمية العمل يف جمال        

 /ابريل (٤٠١، ع ٣٦ س _ .الوعي اإلسالمي _ .حممد الدسوقي   
يونيـو   /مايو (٤٠٢، ع ٣٦؛ س ٦١-٥٦ص_ ) .١٩٩٩ مايو

 .١٢، ١كو* _.د _  .٣٣-٣٠ص_ ) .١٩٩٩

أوقاف السالطين والملوك واألمراء
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]٢٥٤٩[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١
]٢٥٥٠[ .منيأحممد حممد 
 وثائق وقف السـلطان قـالوون علـى البيمارسـتان           كتاب

: ١ج_ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممـد أمـني         / املنصوري
 .٣٩٦-٢٩٥ص
مركز حتقيق  ]: القاهرة[_ .ر وبنيه    تذكرة النبيه يف أيام املنصو     يف

 .١؛ كو٧فل*_ .ض _  .١٩٨٦-١٩٧٦التراث، 
]٢٥٥١[ .منيأحممد حممد 

 وثيقة وقف السلطان قايتباى على املدرسة األشرفية وقاعة السالح        
اجمللة التارخيية  _ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممد أمني       / بدمياط
 .١؛ كو٩صر* _.د  _ .٣٩٠-٣٤٣ص_ ) .١٩٧٥ (٢٢مج_  .املصرية

]٢٥٥٢[ .حممد مطيع احلافظ
_ .حممد مطيـع احلـافظ      / البيمارستان النوري حبلب ووقفيته   

 والعمـل   جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف      : أوقاف
_  .١٧٦-١٦١ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع ٣س_ .اخلريي  

 .١كو*_  .د
]٢٥٥٣[ .مصطفى حممد رمضان

/ دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسـة علميـة إسـالمية          
 .١٤٨-١٢٥ص_ .مصطفى حممد رمضان 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]٢٥٥٤[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

 علـى    ساقية احلواوية الطالعة من تانسيفت     إمساعيلحتبيس املوىل   
 ١_ ] .١٧١٥[هـ  ١١٢٧_ .محد بن ربيعة وإخوانه     أالسيد  
، ملف سنة   )نسخة مصورة (وثيقة  _ .سم  ١٥,٥×١٣,٥ورقة؛  
محد أ إىل السيد    إمساعيلوثيقة موجهة من املوىل     _ .هـ  ١١٢٧

بن ربيعة تفيد حبس ساقية احلواوية عليهم خلف عن خلف كي           
 .٩مغ* _.خ _ .يتعيشون منها 

]٢٥٥٥[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب
 مـاء وادي أيب     إمساعيـل ظهري حتبيس من السلطان موالي      

  ورقـة؛  ٢_ ] .١٦٩٤ سبتمرب   ٦[هـ  ١١٠٦ حمرم   ١٥ _.فكران  
_  .٢٣٠٠٢باآللة الكاتبة، حمفوظة حتت رقم      _ .سم  ٢١×٢٩,٥

 حيبس فيهـا مـاء وادي أيب        إمساعيلظهري من السلطان موالي     
جد األعظم حبضرتنا احملميـة بـاهللا       للمحبس على املس  : فكران

مكناسة صاا اهللا على املنهج الذي كان عليه وموقوف لديـه           
 .٩مغ* _.خ _ . وألجله حىت قدمي األزمان

]٢٥٥٦[ _ .ورقات] ٤[_ . ]مصدر الكتروين[ املؤسس امللك عبد العزيز
 صفحة املقال املنشورة مبوقع مكتبة امللك فهـد       : مصدر العنوان 

 :وصلة املقال _ ) .٢١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   ] (لكتروينموقع إ [الوطنية  
http://www.kfnl.gov.sa/logo/abd_Aziz/Aziz.htm.  _

 .١كو*_ .ت 
]٢٥٥٧[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية، 
 بن عبد اهللا بن   ) املتوكل على اهللا، املعتصم باهللا    (املوىل حممد، حممد    

 "هـ١٢٠٤-١١٣٤" إمساعيل
]٢٥٥٨[

 _] .١٧٨١[هـ  ١١٩٦_ .أحباس السلطان سيدي حممد بن عبد اهللا        
 .٩مغ* _.خ _ . )مصور(خمطوط _ .سم ٢٨ ورقة؛ ٨٩

]٢٥٥٩[ يف ) الديناملعروف بربج عز : (نص وقفية برج األمري جلبان
جملـة  : أوقاف_ .صيدا البحرية   ) قلعة(وا برج    ميناء طرابلس 

ع _  .فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل اخلـريي         
 .١كو*_ .د _  .١٦٩-١٦٤ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (التجرييب 

]٢٥٦٠[ .٨٩-٨٣ص_ .تقدمي وحتقيق عبد اهلادي التازي / ]الوقف[
_ .رحلة ابن عثمان منوذجاً     :  القدس واخلليل يف الرحالت املغربية     يف

_  .١٩٩٧املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،        :الرباط
 .١كو*_ .ض 

]٢٥٦١[ _ ] .وآخ [ ...تأليف رائف يوسف جنم/ ]الوقف[
 .موضوعات الوقف جاءت يف مواضع متفرقة من العمل

منظمة املدن العربيـة؛    ]: الكويت[_  .١ط_ .كنوز القدس    يف
 _ .١٩٨٣مع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،      اجمل]: عمَّان[
 .١كو*_  .ض

@õaŠßþaë@ÚìÜ½aë@´ýÛa@ÒbÓëc–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٥٦٢[ .حسن سيد جودة القصاص

إعداد حسن سيد جودة القصاص؛ إشراف حسـن        ]/ الوقف[
، ٦١-٦٠،  ٤٦،  ٣٩-٢٨،  ٢٣-٢٢،  ٢٠،  ١٨ص_ .الباشا  
٢٩٦-٢٣٥، ٢٢٤-٢٢٣، ١٩٧، ١٦٢، ١٤٦، ٩٣، ٨٧-٧٥. 
قراقجـا احلسـين   "  مساجد األمراء يف عصر السلطان جقمق     يف

_ . دراسـة أثريـة معماريـة    ":اجلمايل يوسف الجني السيفي   
 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٨٥

 .٢٣صر*_ .ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 
]٢٥٦٣[ .حسين حممد حسن نويصر

إشـراف حسـن     ؛ إعداد حسين حممد حسن نويصر     /]الوقف[
ــا -١٠٩، ١٠٣-٧٢، ٦٦، ٦٢-٦٠، ٥٢-١٩ ص_ .الباش
١٩٨،  ١٩٠-١٢٦،  ١٢٤-١١٩،  ١١٧-١١٦،  ١١٠-
٣٥٥،  ٣٤٤-٣٢٣،  ٣١٤-٢٩٣،  ٢١٦-٢٠٥،  ٢٠١-
٤٠٩،  ٤٠٤-٤٠٠،  ٣٩٧-٣٩٣،  ٣٨٧-٣٦١،  ٣٥٦-
٤٩٥. 
دراسـة  :  منشآت السلطان قايتباي الدينية مبدينـة القـاهرة        يف

 جامعـة   –) ارهدكتـو (أطروحة  _  .١٩٧٥_ .معمارية أثرية   
 .٢٣صر* _.ض _ . قسم اآلثار ، كلية اآلداب،القاهرة

  رسائل جامعية–أوقاف السالطين والملوك واألمراء  



٣٤١>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٢٥٦٤[ .خالد أمحد احلمزه
 أوقاف ومؤسسات قنصوه الغوري يف    : الرعاية املتأخرة للمماليك  

 Late Mamluk patronage: Qansuh Al-Ghuri’s= القاهرة 
waqf and his foundations in Cairo / خالد أمحد احلمزه._ 

 جامعة والية   -) دكتوراه(أطروحة  _ .ورقة   ٢٤٠_  .١٩٩٣
 .١كو*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٩٣أوهايو، 

]٢٥٦٥[ .راشد سعد راشد القحطاين
أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حسـني علـى احلـرمني           

إعداد راشد بن سعد بن راشد القحطاين؛ إشـراف         / الشريفني
 حةأطرو_ .ص  ٢٨٠_  .١٩٨٦_ .حممد فتحي يوسف الريس     

 كليـة   ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية       -) ماجستري(
 .١٤ ،٩سع* _.ر _ .هـ ١٤٠٦العلوم االجتماعية، 

]٢٥٦٦[ .ساري ألتني، أكرم
 =حتقيق منت وقفية السلطانة فاطمة بنت السلطان مراد الثالـث           

Sultan III. Murad’in Kizi Fatma Sultan Vakifiyesinin 
Metni ve Transkipsiyonu / أكرم ساري ألتني؛ إشراف أمحد

  جامعة –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ١٠٢_  .١٩٩٠_ .أونقال  
 _.ر  _ .باللغـة التركيـة     _ .  كلية اإلهليات، قونيا   ،سلجوق

 .٩٣، ٦٠تر*
]٢٥٦٧[ .محد حسنأسامي 

 _.إعداد سامي أمحد حسن؛ إشراف سعاد ماهر حممد         ]/ الوقف[
، ١٠٥،  ٩٩،  ٩٧،  ٨٨-٨٠،  ٧٦-٧٤،  ٦١،  ١٥-١ص

١٩٧-١٩١، ١٢٠، ١١٧، ١١١-١١٠، ١٠٧. 
دراسـة أثريـة    :  السلطان إينال وآثاره املعمارية يف القاهرة      يف

 ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٧٦_ .معمارية  
 .٢٣صر* _.ض _ . قسم اآلثار ،كلية اآلداب

]٢٥٦٨[ .محد عبد احلليم إمامأسامي 
 سـعاد   إعداد سامي أمحد عبد احلليم إمام؛ إشـراف     /]الوقف[

، ٩٦-٩١،  ٨٩-٣٧،  ٣٠-٢٤،  ١٠ ،٨ ص _ .ماهر حممـد  
١١٩-١١٨ ،١١٤-١١٣ ،١١١ ،١٠٧ ،١٠٣ ،١٠١، 
١٦٢-١٦١،  ١٤٦،  ١٤١،  ١٣٤،  ١٣٢،  ١٢٧،  ١٢٤ ،
٢١٨،  ٢١٤،  ٢١٠-٢٠٨،  ٢٠٥-١٩٥،  ١٧٥-١٧١-
٤٣٣-٢٤٣، ٢٣٤-٢٣٣، ٢٣٠-٢٢٥، ٢٢٢. 
 _.دراسة أثرية معمارية    :  آثار األمري قاين قرا الرماح بالقاهرة      يف

 ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٧٥
 .٢٣صر* _.ض _ .قسم اآلثار 

]٢٥٦٩[ .محد عبد احلليم إمامأسامي 
إعداد سامي أمحد عبد احلليم إمام؛ إشـراف سـعاد       ]/ الوقف[

ــاهر  -١٧٠، ٥٨-٥٥، ٥٣-٥٢، ٥٠-٣٨، ٧-٢ص_ .م
٢٢٦-٢١٠، ١٩٦، ١٨٥، ١٨٠-١٧٨، ١٧٤. 

_  .١٩٧٠_ .هدي وأعماله املعماريـة      األمري يشبك بن م    يف 
 _. قسم اآلثار    ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  

 .٢٣صر* _.ض 

]٢٥٧٠[ .سعاد حممد حسن حسنني
إعداد سعاد حممد حسن حسنني؛ إشراف سعاد ماهر        ]/ الوقف[

 .١٧٤-١٧٣، ٨٩-٨٨، ٦٢-٦١، ٤٨-٤٦، ٣٩ص_ .حممد 
_ .اصري املعمارية بالقاهرة     أعمال األمري شيخو العمري الن     يف
 كليـة   ، جامعة القـاهرة   –) ماجستري(أطروحة  _ ] .؟١٩٨-[

 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،اآلثار
]٢٥٧١[ .سوسن سليمان حيىي

_ .إعداد سوسن سليمان حيىي؛ إشراف حسن الباشا        ]/ الوقف[
، ١١٤-١٠٩،  ١٠٤-١٠٢،  ٩٢،  ٨٩-٨٤،  ٧٦-٧٤ص

١٩٢،  ١٧٠،  ١٦٦،  ١٦١-١٥٩،  ١٤٧،  ١٣٠-١٢٧-
٣٣٠-٢٩٣، ٢٧٩، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢١٠، ١٩٤. 
 _ .١٩٨٤_ .دراسة أثرية معمارية    : يسحاق منشأة األمري قجماس اإل    يف

 .٢٣صر*_  .ض_ . كلية اآلثار ، جامعة القاهرة–) ماجستري(أطروحة 
]٢٥٧٢[ .شاهنده فهمي كرمي

_ .إعداد شاهنده فهمي كرمي؛ إشراف حسن الباشا        ]/ الوقف[
 .٥٤٠، ٤١٨، ١٧٣، ٨٩ص
_ . جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر حممد بن قالوون          يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتواره(أطروحة  _  .١٩٨٧
 .٢٣صر* _.ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

]٢٥٧٣[ .علي حسن زغلول
 _.عداد علي حسن زغلول؛ إشراف سعاد ماهر حممد         إ]/ الوقف[
-٦١،  ٥٩،  ٥٢-٥١،  ٤٩-٤٣،  ٣٣-٢٢،  ١٩،  ٦-١ص
١٥٩، ١٠٠-٩٨، ٩٢-٧٩، ٧٧-٦٨، ٦٥. 
 _ .١٩٧٧_ .دراسة معمارية وأثرية    :  مدرسة السلطان حسن   يف

 قسم اآلثار   ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  
 .٢٣صر*_  .ض_ .اإلسالمية 

]٢٥٧٤[ .علي حممود سليمان املليجي
اد عداد علي حممود سليمان املليجي؛ إشراف سـع       إ]/ الوقف[

-١٩٣،  ١٦٨-١٦١،  ١٤٥-١٣٩ ،١٢٥ص_ .ماهر حممد   
٣٠١-٣٠٠، ٢٩٦-٢٨٦، ١٩٤. 
 أطروحة_  .١٩٧٥أكتوبر  _ . عمائر الناصر حممد الدينية يف مصر        يف
 .٢٣صر* _.ض _ . قسم اآلثار ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة– )ماجستري(

]٢٥٧٥[ .فهمي عبد العليم رمضان
 _. إشراف حسن الباشا     إعداد فهمي عبد العليم رمضان؛    ]/ الوقف[
 .٣٤٨-٢٨١، ٢٧٩-١٦٩، ١٠١-٤٥، ٤٣-٢٤ص
_ . العمارة اإلسالمية مبصر يف عصر السلطان املؤيد شـيخ           يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٨٨
 .٢٣صر*_ .ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 
]٢٥٧٦[ .حممد عبد الرمحن فهمي

 _.فهمي؛ إشراف حسن الباشا     إعداد حممد عبد الرمحن     ]/ الوقف[
 .٢٢٩، ٢٢٦-٢١٤، ١٠٢-٩٤، ٣٦ص
 _.دراسة أثرية   : م١٤٢٧–هـ  ٨٣٠ ، أعمال جاين بك املعمارية    يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٨
 .٢٣صر*_ .ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

 رسائل جامعية–أوقاف السالطين والملوك واألمراء 



متن الكشاف>٣٤٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٢٥٧٧[ .حممد عبد الستار عثمان
ار عثمان؛ إشراف سعاد مـاهر      إعداد حممد عبد الست   ] / الوقف[

ــد  ، ١١٥، ١١١-٩٠، ٨٨-٦٠، ٥٥، ٤٧-٣٦ص_ .حممـ
١٤٩،  ١٤٧،  ١٤٢-١٤١،  ١٣٨،  ١٣١-١٣٠،  ١١٩-١١٨ ،
١٨٨،  ١٨٥-١٧٥،  ١٧١-١٦٥،  ١٦٢،  ١٥٩-١٥٥،  ١٥٠ ،
٢٣٨،  ٢٣٥،  ٢١٩-٢١٧،  ٢١٥-٢١٠،  ٢٠٢-١٩٥،  ١٩٠-
٣٠٢-٣٠٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٤٩، ٢٤٤-٢٤٣، ٢٤٠. 
_ . األشرف برسباي مبدينة القاهرة       اآلثار املعمارية للسلطان   يف

جامعة القاهرة، كلية اآلثار،     –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧
 .٢٣صر* _.ض _ . اآلثار اإلسالمية قسم

]٢٥٧٨[ .حممد فهيم
: ص_ .إعداد حممد فهيم؛ إشراف سعاد ماهر حممد        ]/ الوقف[

١٠٦،  ١٠٤-٩٩،  ٩٢،  ٨١-٨٠،  ٧٠،  ٦٤،  ٦٠،  ٥٦-٤٣ ،
٢١٣-١٩٩، ١٤٤، ١٣١، ١٢٤، ١٠٩. 
_ .دراسة أثرية معماريـة     :  مدرسة السلطان قانصوه الغوري    يف

جامعة القاهرة، كلية اآلثار،     –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧
 .٢٣صر*_  .ض_ . اآلثار اإلسالمية قسم

]٢٥٧٩[ .حممد مصطفى حممد جنيب
، ٣٩-٢٨ص_ .إعداد حممد مصطفى حممد جنيـب       ] / الوقف[

١٠١،  ٩٦-٩٥،  ٩١-٩٠،  ٨٦،  ٨٢،  ٧١-٧٠،  ٦٣-٥٠-
١٨٠،  ١٦٥-١٣٣،  ١٣٠-١٢٨،  ١٢٥-١٢٣،  ١٠٦ ،
٢٧١،  ٢٥٦،  ٢٤٦،  ٢١١-٢١٠،  ٢٠٠-١٩٨،  ١٩٦-١٩٠ ،
٣٤١-٣٣٩،   ٣٢١-٣١٩،   ٣١٤-٣١١،   ٢٩٣-٢٩١ ،
٣٩٤-٣٨٨،  ٣٨٦،  ٣٨٢-٣٨١،  ٣٧٨-٣٧٧،  ٣٦٤-٣٥١ ،
٤٥٣-٤٤١،  ٤٢٦-٤٢٥،  ٤١٩-٤١٨،  ٤١٣-٤١٢،  ٤٠٢ ،
٥٣٧،  ٤٨٧-٤٨٦،  ٤٨٠-٤٧٩،  ٤٧٣-٤٧٠،  ٤٦٥-٤٦٤ ،
٦٧٢،  ٦١٧،  ٦٠٧،  ٥٨٧،  ٥٧٧،  ٥٧٢،  ٥٦٨،  ٥٥٥ ،
٨٠٢-٧٨٦،  ٧٧٧-٧٧٥،  ٧٧٢،  ٧٦٤-٧٣١،  ٦٧٩-٦٧٨ ،
٨٢٩، ٨٢٣-٨٢١، ٨١٥، ٨٠٥. 
 _.دراسة أثرية معمارية    :  مدرسة األمري كبري قرقماش وملحقاهتا     يف

. كلية اآلداب .  جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٧٥
 .٢٣صر* _.ض  _.قسم اآلثار 

ÒbÓëc †»c@æbİÜÛa@sÛbrÛa@–bî×Šm@@
]٢٥٨٠[ .أوزجليك، سربيل

سـربيل  / Vakiflar Hali Müzesi= متحف سجاد األوقاف 
مـايو   (١ ع_ .Vakif ve Kültür Dergisi_ .أوزجليـك  

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٥٠-٤٦ص_ ) .١٩٩٨
ÒbÓëc @†»c@æbİÜÛa@…aŠß@åi@†àª@åiMŠ–ß@@

]٢٥٨١[ .حممد علي فهيم بيومي
يف :  الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين       خمصصات احلرمني 

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@Þbäíg@ÒŠ‘þa@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٥٨٢[ .محد حسنأسامي 

 _. سامي أمحد حسن؛ إشراف سعاد ماهر حممد         إعداد]/ الوقف[
 ،١٠٧،  ١٠٥،  ٩٩،  ٩٧،  ٨٨-٨٠،  ٧٦-٧٤،  ٦١،  ١٥-١ص

١٩٧-١٩١، ١٢٠، ١١٧، ١١١-١١٠. 
دراسـة أثريـة    :  السلطان إينال وآثاره املعمارية يف القاهرة      يف

 ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٧٦_ .معمارية  
 .٢٣رص* _.ض _ . قسم اآلثار ،كلية اآلداب

ðbjŠi@ÒŠ‘þa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@ðbjŠi@ÒŠ‘þa@æbİÜÛa@ÒbÓëcN@
@ÒŠ‘þa@æbİÜÛa@ÒbÓëcæëëýÓ@åi@ÝîÜ@
]٢٥٨٣[ .مصطفى علي أبو شعيشع

مصـطفى  / وثيقة خاصة بثبوت أوقاف للسلطان األشرف خليل     
 .٢١٨-١٨١ص_ .علي أبو شعيشع 

 _ .١ط_ . دراسات يف الوثائق ومراكز املعلومات الوثائقية        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية

@æbjÈ‘@ÒŠ‘þa@æbİÜÛa@ÒbÓëc–‹bv§a@@
]٢٥٨٤[ .راشد سعد راشد القحطاين

أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حسـني علـى احلـرمني           
عامل _ .راشد بن سعد بن راشد القحطاين       تلخيص  / الشريفني
_ ) .١٩٨٦ديسمرب (٤، ع ٧ مج _... جملة متخصصة : الكتب
 املقال عرض ملخص لرسالة ماجستري بنفس العنوان _ .٥١٧ص

 .١٤سع *_ .د_ .لنفس املؤلف 
]٢٥٨٥[ .راشد سعد راشد القحطاين

راشـد سـعد    / أوقاف السلطان األشرف شعبان على احلرمني     
مكتبة امللك فهد الوطنية،    : الرياض_  .١ط_ .راشد القحطاين   

ة اإلمـام   جامع -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٥٩_  .١٩٩٤
 _.هـ  ١٤٠٦،   كلية العلوم االجتماعية   ،حممد بن سعود اإلسالمية   

 .١٠؛ مغ٣، ١؛ كو٨؛ فل١٤، ٦؛ سع٣تر* _.ر 

@æbjÈ‘@ÒŠ‘þa@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@‹bv§a@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٥٨٦[ .راشد سعد راشد القحطاين

أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حسـني علـى احلـرمني           
د بن راشد القحطاين؛ إشـراف      إعداد راشد بن سع   / الشريفني

_ .ص  ٢٨٠_  .١٩٨٦_ .حممد فتحـي يوسـف الـريس        
 ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      -) ماجستري( أطروحة

 .١٤ ،٩سع* _.ر _ .هـ ١٤٠٦كلية العلوم االجتماعية، 

ÒbÓëc ßc@æbİÜÛa–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@
]٢٥٨٧[ .كونتر، حليم باكي

 Emir Sultan=ان حممد الفاتح سلطان أمري ووقفية السلطالأوقاف 
Vakiflari ve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi /  حلـيم

_ ) .١٩٥٨ (٤مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .باكي كونتر 
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٦٣-٣٩ص

  تركيا–السلطان أحمد الثالث  وقافأ 



٣٤٣>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

ÒbÓëc@æbİÜÛa @†íŒíbi–bî×Šm@@
]٢٥٨٨[ .أوزساينار، زبيدة جهان

 Bayazit= بايزيد متحف الفن وخط الوقف التركي يف مدرسة 
Medresesi’nden Türk Vakif Hat Sanatlari Müzesi’ne /

 ٢ ع_ .Vakif ve Kültür Dergisi _.ر ازبيدة جهان أوزساين
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٥١-٤٨ص_ ) .١٩٩٨(

ÒbÓëc@æbİÜÛa @†íŒíbi–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@
]٢٥٨٩[ .وردي، أكرم حقيآ

بورصة ووقفيته املكتوبة على    بنو  متحف بايزيد الصاعقة يف مودر    
 Mudurnu’da Yildirim Bayazid manzümesi ve=  احلجر

taş Vakfiyesi / وردي آأكرم حقي._ Vakiflar Dergisi . _
 .٦٧تر* _.د _  .باللغة التركية_ . ٨٦-٧٩ص_ ) .١٩٦٢ (٥ع

ÒbÓëc ïãbrÛa@†íŒíbi@æbİÜÛa@
]٢٥٩٠[ .أنور، سهيل

 İkinci Sultan= اين يف أدرنة وقف الكتب للسلطان بايزيد الث
Mayazid’in Edirne’deki Vakif Kitaplarina Dair / سهيل

-١٠٥ص_ ) .١٩٥٨ (٤مج_  .Vakiflar Dergisi_  .أنور
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٠٦

]٢٥٩١[ .أونور، أورال
 Edirne = مكتبات السالطني توقفيا: وقف املكتبات يف أدرنة

Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif Kütüphaneleri /
هــ  ١٤٠٦مكتبـة السـليمية،     : إستانبول_ .نور  أوأورال  

 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٧٥_ ] .١٩٨٦[
îi@æbİÜÛa@ÒbÓëc@

]٢٥٩٢[ .كوبرولو، فؤاد
 İslam= أحباث التاريخ اإلسالمي واحلقوق التركية ومؤسسة الوقف

ve Türk Hukuk Tarihi Araştirmalari ve Vakif 
Müessesesi /دار نشر أوتوكان،  : إستانبول_ .فؤاد كوبرولو   . م 

 _.ك  _ .باللغة التركية   _ . ص٤٢٠_ ] .١٩٨٣[هـ  ١٤٠٣
 .١٠٤، ١٠٣، ٨٤، ٧٥، ٦٧-٦٥، ٥٤تر*

]٢٥٩٣[ .كوبرولو، فؤاد
 Sultan Bibarsa Isnad Edilen= وقفية للسـلطان بيـربس   

Vekfiye / فــؤاد كوبرولــو. _Vakiflar Dergisi . _٥ع 
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٨-٦ص_ ) .١٩٦٢(

]٢٥٩٤[ .ليزير، جاري
 The endowment of al-Zahiriyya =وقف الظاهرية يف دمشق 

in Damascus / جاري ليزير. _Journal of the Economic 
and Social History of the Orient.  _ــج  ١ع، ٢٨م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٥-٣٣ص_ ) .١٩٨٤(
ÒbÓëc @æbİÜÛaÕàÔu@

]٢٥٩٥[ _ ] .ت. د[_ . قمق فتوى يف وقف السلطان جالتذكرة يف
 .١٠٦تر*_ .خ _  .١٣٦٠خمطوط برقم _ . ورقة ٣١

@ÕàÔu@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٥٩٦[ .حسن سيد جودة القصاص

إعداد حسن سيد جودة القصاص؛ إشراف حسـن        ]/ الوقف[
، ٦١-٦٠،  ٤٦،  ٣٩-٢٨،  ٢٣-٢٢،  ٢٠،  ١٨ص_ .الباشا  
٢٩٦-٢٣٥، ٢٢٤-٢٢٣، ١٩٧، ١٦٢، ١٤٦، ٩٣، ٨٧-٧٥. 
قراقجـا احلسـين   "  مساجد األمراء يف عصر السلطان جقمق     يف

_ . دراسـة أثريـة معماريـة    ":اجلمايل يوسف الجني السيفي   
جامعة القاهرة، كلية اآلثار،     –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٨٥
 .٢٣صر *_.ض _ . اآلثار اإلسالمية قسم

@æëëýÓ@åi@†àª@åi@åy@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٥٩٧[ .علي حسن زغلول

 _.عداد علي حسن زغلول؛ إشراف سعاد ماهر حممد         إ]/ الوقف[
-٦١،  ٥٩،  ٥٢-٥١،  ٤٩-٤٣،  ٣٣-٢٢،  ١٩،  ٦-١ص
١٥٩، ١٠٠-٩٨، ٩٢-٧٩، ٧٧-٦٨، ٦٥. 
 _. ١٩٧٧_ .دراسة معمارية وأثرية    :  مدرسة السلطان حسن   يف

 اآلثار  جامعة القاهرة، كلية اآلثار، قسم     –) ماجستري(أطروحة  
 .٢٣صر*_  .ض_ .اإلسالمية 

Þëþa@áîÜ@æbİÜÛa@ÒbÓëc@
]٢٥٩٨[ .، أهروناليش

أوقاف : األوقاف والزوايا الصوفية يف السياسة العثمانية للمستعمرات
 Waqf =١٥١٦السلطان سليم األول لصاحل دير األسد يف عـام  

and sufi monasteries in the Ottoman policy of 
colonisation: Sultan Salim I’s waqf of 1516 in favour 

of Dayr al-Asad /   أهـرون اليـش. _Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies.  _١، ج٥٠مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٩-٦١ص_ ) .١٩٨٧(

ÒbÓëc @áîÜ@æbİÜÛa@sÛbrÛa–bî×Šm@@
]٢٥٩٩[ .أتش، إبراهيم

 /Vakif ve Vatan Savunmasi= الوقف والدفاع عن الوطن 
_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_ . Vakiflar Dergisi_ .إبراهيم أتش 

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٨٢-١٦٩ص
ÒbÓëc ïãbrÛa@áîÜ@æbİÜÛa@

]٢٦٠٠[ أونور، أورال
 Edirne =طني وقفيات مكتبات السال: وقف املكتبات يف أدرنة

Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif Kütüphaneleri /
هــ  ١٤٠٦مكتبـة السـليمية،     : إستانبول_ .نور  أوأورال  

 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٧٥_ ] .١٩٨٦[
ÒbÓëc @áîÜ@æbİÜÛa@ïãìãbÔÛaMŠ–ß@@

]٢٦٠١[ حممد علي فهيم بيومي
يف : العثمـاين خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر        

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

 مصر-القانوني السلطان سليم  أوقاف
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@Þëþa@áîÜ@åi@æbàîÜ@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@bí‰ì@–Õ’ß…@@
]٢٦٠٢[ .ينيجعفر احلس

مـع  جملـة اجمل  _ .ين  يجعفر احلس / التكية السليمانية يف دمشق   
-٢٢٢ص_ ) .١٩٥٦نيسان (٢، ج ٣١ مج _ .العلمي العريب 

 _ .٤٥٠-٤٣٧ص_ ) .١٩٥٦ متوز   ١ (٣، ج ٣١؛ مج ٢٣٧
 .٧صر* _.د 

ïiìíþa@åí†Ûa@ý•@æbİÜÛa@ÒbÓëc@
]٢٦٠٣[ .أمحد العلمي

 _.ص ٤٩_  .١٩٨٦دار الكرمل، : عّمان_ .وقفية صالح الدين 
 .١٤ ،١٠ ،٩سع *_.ك 

]٢٦٠٤[ .أمحد العلمي
 _ .١٩٨٠ األوقاف العامة،    إدارة:  القدس _ .وقفية صالح الدين  

 .١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٣ ،٢فل *_ .ك
]٢٦٠٥[ .قاسم عبده قاسم

موضـوعات الوقـف    _ .تأليف قاسم عبده قاسم     ]/ الوقف[
، ٢٠٨-٢٠٧ص: جاءت يف مواضع متفرقة من العمـل، مثـل        

٢٦٩، ٢٢٩-٢٢٨، ٢١٣. 
_ .التاريخ السياسي واالجتمـاعي     :  عصر سالطني املماليك   يف
 عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،    ]: القاهرة[_ . ١ط

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨
]٢٦٠٦[ .حممد حسام حممود قاسم
بقلم حممـد   / يف مواجهة االزام النفسي   .. حضارتنا اإلسالمية 

 ٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسـالمي    _ .حسام حممود قاسم    
 .١كو*_ .د _  .٣٣-٢٨ص_ ) .١٩٩٩مايو /ابريل(

]٢٦٠٧[  طقوشحممد سهيل
 .٢١٦-٢١٢ص_ .حممد سهيل طقوش / إنشاءات صالح الدين العمرانية

 تاريخ األيوبيني يف مصر وبالد الشام واقليم اجلزيرة العربيـة،           يف
دار : بـريوت _  .١ط_ .م  ١٢٦٣-١١٧٤/ هـ٦٦١-٥٦٩

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩النفائس، 
]٢٦٠٨[ حممد كرد علي

 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ .ط الشام    خط يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _.ض _  .١٩٨٣
]٢٦٠٩[ .مصطفى السباعي

 .٣٣٦-٣٣٢ص_ .مصطفى السباعي / األوقاف
دار : بـريوت _  .١ط_ . التكافل االجتماعي يف اإلسـالم       يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨الوراق، 
]٢٦١٠[ مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .سباعي  مصطفى ال تأليف  ]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق،   : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 

]٢٦١١[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي   تأليف  ]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧
@ïiìíþa@åí†Ûa@ý•@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@´İÜÏ@M†ÔÛa@@

]٢٦١٢[ .شوقي شعث
املخلفات املعمارية احلضارية يف العصور اإلسالمية يف القـدس         

 .١٥٥-٩٣ ص_ .شوقي شعث/ الشريف
 _ . املسـتقبل  – احلاضر   –املاضي  :  القدس العربية اإلسالمية   يف

 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠١دائرة الثقافة واإلعالم، : الشارقة
]٢٦١٣[ .شوقي شعث

_ .تأليف شـوقي شـعث      / املعامل التارخيية يف القدس الشريف    
 .١٠٤-٥٣ص
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف

املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      
املنظمـة  : الربـاط _ .من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر        

يشتمل الكتـاب   _ . ١٩٨٨المية للتربية والعلوم والثقافة،     اإلس
: أيضاً على بعض موضوعات الوقف يف صفحات متفرقة، مثـل         

 وقف عثمان بن عفـان عـني        - ١٣٣ص: الوقف على التعليم  
 األسـبلة واحلمامـات     - ١٥٠ص: سلوان على فقراء القدس   

 .١كو*_ .ض _ . ١٥٣ص: املوقوفة
]٢٦١٤[ .شوقي شعث

_ .شوقي شعث؛ ترمجة موسـى شـامي        ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة الفرنسية_ .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل 

دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف
املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      

 :Al-Qods acharif= من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر  
etude sur la ville sainte des musulmans, son histoire, 
sa geographie et son developpement economique et 

social depuis l’antiquite jusqu’a nos jours.  _الرباط :
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٣املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

]٢٦١٥[ . املهتديعبلة
سساته يف بيت املقدس؛ القدس يف عهـد        آثار صالح الدين ومؤ   

؛ ؛ القـدس يف عهـد املماليـك الشراكسـة         املماليك البحرية 
 _.عبلـة املهتـدي     / املؤسسات االجتماعية يف عهد املماليك    

 .٣١٠-٢٠٤ص
_  .١ط_ ) .م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠(تاريخ وحضارة :  القدسيف

 .١كو*_ .ض _ ) .دار نعمه للطباعة: عمَّان (٢٠٠١املؤلفة، : عمَّان
]٢٦١٦[  املهتديعبلة

_ .إعداد عبلة املهتدي    / آثار صالح الدين ومؤسساته يف القدس     
 .١٧٣-١٥٥ص
دار : عمَّـان _  .١ط_ . صالح الـدين وحتريـر القـدس     يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١جمدالوي، 

  دمشق– سوريا –أوقاف السلطان سليمان بن سليم األول  
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]٢٦١٧[ .كامل مجيل العسلي
_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    

 ٢٣٠ ع _. بالدراسـات اإلسـالمية      تعىنشهرية  : دعوة احلق 
 .٢٢، ١٧مغ*_  . د_ .٦٨-٥٩ص_ ) .١٩٨٣غشت / يوليوز(

]٢٦١٨[ .كامل مجيل العسلي
_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    

 .١١١-٩٣ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@ïiìíþa@åí†Ûa@ý•@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–ñŠçbÔÛa@@
]٢٦١٩[ "ـه٦٩١-٦٣٨) "فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.د السيد   عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤا         

 .العمل الوقف جاء يف مواضع متفرقة من موضوع
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

ÒbÓëc @Þëþa@†îà§a@†jÇ@æbİÜÛa–bî×Šm@@
]٢٦٢٠[ .جونبور، موجغان

 Abdülhamid= وقفية عبد احلميد األول ومكتبة احلميديـة  
Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi / موجغان جونبور._ 

Edebiyat, Tarih ve Cuğrafiye Fakültesi Dergisi.  _
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٦٩-١٧ص_ ) .١٩٦٥ (١، ع ٢٢مج
 .١٠٣، ٣تر*

ÒbÓëc @ÞëŠÌ‰c@æbàrÇ@æbİÜÛa–bî×Šm@@
]٢٦٢١[ دفتر أوقاف السلطان عثمان أرطغرول إىل السلطان مراد 

سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان مراد أوله أوقاف        = األول  
خمطوط، برقم  _ . ورقة   ٨٧_ ] .١٤٥٢[هـ  ٨٥٦_ .دفتري  
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١١٧

]٢٦٢٢[ دفتر أوقاف السلطان عثمان أرطغرول إىل السلطان مراد 
سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان مراد أوله أوقاف        = األول  
خمطوط، برقم  _ . ورقة   ٧٥_ ] .١٤٥٤[هـ  ٨٥٩ _.دفتري  
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١١٧

]٢٦٢٣[ دفتر أوقاف السلطان عثمان أرطغرول إىل السلطان مراد 
سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان برجنـي مـراده         = األول  

_ . ورقـة    ٤٦_ ] .١٤٧٣[هــ   ٧٨٧_ .وقفالر دفتـري    
 .١٤تر* _.خ _ .انية باللغة العثم_  .١١١خمطوط، برقم 

ÒbÓëc @æbİÜÛa@ìibÓMæbàŽÇ@@
]٢٦٢٤[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية، 

@ðbjníbÓ@æbİÜÛa@ÒbÓëc–Š–ß@@
]٢٦٢٥[ .منيحممد حممد أ

 وثيقة وقف السلطان قايتباى على املدرسة األشرفية وقاعة السالح        
اجمللة التارخيية  _ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممد أمني       / بدمياط
 .١؛ كو٩صر* _.د  _ .٣٩٠-٣٤٣ص_ ) .١٩٧٥ (٢٢مج_  .املصرية

ÒbÓëc @ðbjníbÓ@æbİÜÛa–@Š–ß@–òí‰†äØ⁄a@@
]٢٦٢٦[ _.ي وقفي حماسبه دفتري قايتبا= دفتر حماسبة وقف قايتباي 

خمطوط، _ . ورقة   ٢٩_ ] .١٥٩٠-١٥٨٧[هـ  ٩٩٩-٩٩٦
دفتر حماسبة أوقاف امللك األشرف السـلطان       _  .٣٠٦٢برقم  

-٩٩٦قايتباي يف القاهرة واإلسكندرية خـالل الفتـرة مـن           
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _ .هـ ٩٩٩

@ðbjníbÓ@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٦٢٧[ .ين حممد حسن نويصرحس
 إشـراف حسـن     ؛ إعداد حسين حممد حسن نويصر     /]الوقف[

ــا -١٠٩، ١٠٣-٧٢، ٦٦، ٦٢-٦٠، ٥٢-١٩ ص_ .الباش
١٩٨،  ١٩٠-١٢٦،  ١٢٤-١١٩،  ١١٧-١١٦،  ١١٠-
٣٥٥،  ٣٤٤-٣٢٣،  ٣١٤-٢٩٣،  ٢١٦-٢٠٥،  ٢٠١-
٤٩٥-٤٠٩، ٤٠٤-٤٠٠، ٣٩٧-٣٩٣، ٣٨٧-٣٦١، ٣٥٦. 
دراسـة  : دينـة القـاهرة    منشآت السلطان قايتباي الدينية مب     يف

 جامعـة   –) دكتـواره (أطروحة  _  .١٩٧٥_ .معمارية أثرية   
 .٢٣صر* _.ض _ . قسم اآلثار ، كلية اآلداب،القاهرة

ÒbÓëc @ðbjníbÓ@æbİÜÛa–@Š–ß@–ñŠçbÔÛa@@
]٢٦٢٨[ _.قايتباي وقفي حماسبه دفتري = دفتر حماسبة وقف قايتباي 

خمطوط، _ . ورقة   ٢٩_ ] .١٥٩٠-١٥٨٧[هـ  ٩٩٩-٩٩٦
دفتر حماسبة أوقاف امللك األشرف السـلطان       _  .٣٠٦٢برقم  

-٩٩٦قايتباي يف القاهرة واإلسكندرية خـالل الفتـرة مـن           
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _ .هـ ٩٩٩

@ðbjníbÓ@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@òØß@
]٢٦٢٩[ "ـه٩٥٤-٨٩١) "لفضلأبو ا(ابن فهد، حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حممد 

ار اهللا بن العز بن النجم بن فهد املكي؛ حتقيق حممد           تأليف ج ]/ الوقف[
 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل_ .احلبيب اهليله 

 تاريخ: ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف
 ]:م. د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢مكة املكرمة من سنة     

 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 

@ð‰ìÌÛa@êì–äÓ@æbİÜÛa@ÒbÓëc–Š–ß@@
]٢٦٣٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

]/ يف شرط وقف الغوري يف شيخ الغوريـة       [الرسالة احلادية والعشرون    
 جنيم املصري احلنفي؛ حقـق  ابنبراهيم الشهري ـبإتأليف زين العابدين    

 .١٨٦ -١٧٩ص_ .مليس أصوله وقدم له وعلق عليه خليل ا
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .جنيم  ابن   رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

 مصر–أوقاف السلطان قنصوه الغوري 



متن الكشاف>٣٤٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٢٦٣١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
السـليمانية  : النسخ املتوفرة _ ] .رسالة يف شرط وقف الغوري    [
و  جممـوع    ٣٨٦، برقم   ]ت. د[،   جمموع ٥٦٦، برقم   ]ت. د[
و  جمموع   ٥٣١، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٣٩٩، برقم   ]ت. د[
 .٣٠تر*_  .خ_ . جمموع ٧٠٨، برقم ]ت. د[
]٢٦٣٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف شرط وقف الغوري يف شيخ الغورية[
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ .جنـيم   ابـن    رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : انبولإست] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٢٦٣٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 ٤_ ] .ت. د[_ . يف املشـيخة     يرسالة يف شرط وقف الغور    

خمطوط، نسخة أصـلية    _ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١ (اتورق
 جماميع الرسالة   – ٦٧/٨٠برقم  ضمن جمموعة عارف حكمت     

 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[_  .٢١
]٢٦٣٤[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية
نشر مناذج مـن وثـائق االسـتبدال        . امللحق األول : املالحق
بعض األلفاظ االصطالحية   .  امللحق الثاين  – والعثمانية   اململوكية

 .١كو*_  . ك_.اليت ترد يف وثائق االستبدال 
]٢٦٣٥[ .براهيمإعبد اللطيف 

بقلـم  / شهادات يف ظهر وثيقة الغوري    التوثيقات الشرعية واإل  
، ١٩مج_ .القاهرة  ، جامعة    جملة كلية اآلداب   _ .براهيمإاللطيف   عبد
 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .٤٢٠-٢٩٣ص_ ) .١٩٥٧مايو  (١ج

@ð‰ìÌÛa@êì–äÓ@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٦٣٦[ .خالد أمحد احلمزه

 أوقاف ومؤسسات قنصوه الغوري يف    : الرعاية املتأخرة للمماليك  
 Late Mamluk patronage: Qansuh Al-Ghuri’s= القاهرة 

waqf and his foundations in Cairo / خالد أمحد احلمزه._ 
 جامعة والية   -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٢٤٠_  .١٩٩٣

 .١كو*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٩٣أوهايو، 
]٢٦٣٧[ .حممد فهيم

: ص_ .إعداد حممد فهيم؛ إشراف سعاد ماهر حممد        ]/ الوقف[
١٠٦،  ١٠٤-٩٩،  ٩٢،  ٨١-٨٠،  ٧٠،  ٦٤،  ٦٠،  ٥٦-٤٣ ،
٢١٣-١٩٩، ١٤٤، ١٣١، ١٢٤، ١٠٩. 
_ .دراسة أثرية معماريـة     : نصوه الغوري  مدرسة السلطان قا   يف

جامعة القاهرة، كلية اآلثار،     –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧
 .٢٣صر*_  .ض_ . اآلثار اإلسالمية قسم

ÒbÓëc @æb@†àª@æbİÜÛa–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@
]٢٦٣٨[ "ـه٩٦٨-٩٠١) "أبو اخلري( زاده، أمحد بن مصطفى بن خليل يطاشكرب

 .٥٢ص_ ] .لسلطان حممد خان يف بورصاالكوراين ألوقاف ا تويل أمحد[
دار : بـريوت _ . الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية        يف

العقد املنظوم يف   : مع_ ] .١٩٧٥[هـ  ١٣٩٥الكتاب العريب،   
 .٥٦، ٥٠، ٣تر* _.ض _ .ذكران فصل الروم للمؤلف 

ÒbÓëc |mbÐÛa@†àª@æbİÜÛa@
]٢٦٣٩[ .أوز، حتسني

ـ   Fatih Sultan Mehmt’in= اتح وقفيات السلطان حممد الف
Vakfiyeleri / باللغة التركية_ .١٧-١٦ص_ .حتسني أوز . 

 Fatih Sultan Mehmet= آثار السلطان حممد الفاتح الثاين يف 
II. ye Ait Eserler.  _مؤسسـة التـاريخ   : أنقـرة _  .٢ط

 .٦٧تر*_ . ض _ .]١٩٩٣[هـ ١٤١٣التركي، 
]٢٦٤٠[ .أونور، أورال

 Edirne=وقفيات مكتبات السالطني : درنةوقف املكتبات يف أ
Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif Kütüphaneleri /

هــ  ١٤٠٦مكتبـة السـليمية،     : إستانبول_ .نور  أوأورال  
 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ص٧٥_ ] .١٩٨٦[

ÒbÓëc @|mbÐÛa@†àª@æbİÜÛa–bî×Šm@@
]٢٦٤١[ .أنور، سهيل

 Fatih Külliyesine =لطان حممد الفاتح وقفية مهمة تتعلق بكلية الس
aid diğer muhem bir Vekfiye  / سهيل أنور. _Vakiflar 

Dergisi . _باللغة التركية _ . ٤٥-٣٩ص_ ) .١٩٨٣ (١ع._ 
 .١٠٣، ٦٧تر* _.د 

]٢٦٤٢[ .كونتر، حليم باكي
 Emir=سلطان أمري ووقفية السلطان حممـد الفـاتح   الأوقاف 

Sultan Vakiflari ve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi /
 _) .١٩٥٨ (٤مج_  .Vakiflar Dergisi_ .حليم باكي كونتر 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٦٣-٣٩ص

ÒbÓëc @|mbÐÛa@†àª@æbİÜÛa–@bî×Šm@–bîÏì•@@
]٢٦٤٣[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

= لسلطان حممد الفاتح اخلاصة بآياصـوفيا       فتوى تتعلق بوقفية ا   
 ايا  –اخلاصة  (سلطان حممد فاحتني وقفيه سي ايله الكيلي فتوى         

 _ .١٠٣٦خمطوط، برقم   _  .ورقات] ٤[_ ] .ت. د[_ ) .صوفيا
 .٣٠*_ .خ _ .باللغة العثمانية 

@áîÜ@åi@…aŠß@åi@†àª@æbİÜÛa@ÒbÓëcMŠ–ß@@
]٢٦٤٤[ .حممد علي فهيم بيومي

يف :  الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين       خمصصات احلرمني 
حممـد   تأليف/ م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١
ÒbÓëc @…ìàª@æbİÜÛa@ÞëþaMŠ–ß@@

]٢٦٤٥[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : ن العصر العثمـاين   خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبا     

حممـد   تأليف/ م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

  رسائل جامعية– مصر –أوقاف السلطان قنصوه الغوري  



٣٤٧>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
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ÒbÓëc ïãbrÛa@…ìàª@æbİÜÛa@
]٢٦٤٦[ .بايرام، سعدي

 =فن التذهيب والزخرفة يف وقفيات السلطان حممـود الثـاين           
Sultan II. Mahmud’un Vakfiyelerindeki Tezyinat/ 

_ ) .١٩٨٣ (٧مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .سعدي بايرام 
 .١٠٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٨٨-١٤٧ص

ÒbÓëc @…aŠß@æbİÜÛa–bî×Šm@@
]٢٦٤٧[ .نشأتجاغطاي، 

 Sultan =وقفية نظمت باسم هدى فنديغار السـلطان مـراد   
Murad Hudavendiğar Adina düzenlenmiş Bir Vakfiye /

 _) .١٩٧٨ (١٢ع_ . Vakiflar Dergisi _. جاغطاي نشأت
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٣-٧ص

ÒbÓëc @ïãbrÛa@…aŠß@æbİÜÛa–bîÏýËìí@@
]٢٦٤٨[ .وردي، أكرم حقيآ

 Yugoslafya’da= اآلثار واألوقاف التركية يف يوغسـالفيا  
Türk Abideleri ve Vakiflar / وردي آأكــرم حقــي. _

Vakiflar Dergisi.  _٢٢٣-١٥١ص_ ) .١٩٦٥ (٣مج . _
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

ÒbÓëc @ëbØî×@åi@…ìÈß@æbİÜÛa–bî×Šm@@
]٢٦٤٩[ .تركمان، كرمي

 Yapi=مثال على أمهية الوقفيات يف عصر الثـورة الصـناعية   
Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair bir 

Örnek / كــرمي تركمــان. _Vakiflar Dergisi. _٢٧ ع 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٧٨-٧٥ص_ ) .١٩٩٨(
cÒbÓë @æbİÜÛa@óÐİ–ßMŠ–ß@@

]٢٦٥٠[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
 القاهرة للكتـاب،    دار: القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

c@ƒî‘@†íû½a@æbİÜÛa@ÒbÓë–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٦٥١[ .فهمي عبد العليم رمضان

 _.إعداد فهمي عبد العليم رمضان؛ إشراف حسن الباشا         ]/ الوقف[
 .٣٤٨-٢٨١، ٢٧٩-١٦٩، ١٠١-٤٥، ٤٣-٢٤ص
ـ         يف _ .يخ   العمارة اإلسالمية مبصر يف عصر السلطان املؤيد ش

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٨٨
 .٢٣صر*_ .ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

ÒbÓëc @Š•bäÛa@æbİÜÛa@ðbjníbÓ@åia–@´İÜÏ@–Üibã@@
]٢٦٥٢[ .حممد عدنان البخيت

نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات اليت          

_ .املنارة  _ .حممد عدنان خبيت    / يةحتتفظ ا سجالت الدولة العثمان    
 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج
ÒbÓëc æëëýÓ@åi@†àª@Š•bäÛa@æbİÜÛa@

]٢٦٥٣[ .أمحد عيسى
_ .وقفية السلطان قـالوون علـى البيمارسـتان املنصـوري           

 .١٥٨-١٣١ص
دار الرائد  : بريوت_  .٢ط_ . تاريخ البيمارستان يف اإلسالم      يف

 .٣تر* _. ض _ .١٩٨٣العريب، 

@æëëýÓ@åi@†àª@Š•bäÛa@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٦٥٤[ .علي حممود سليمان املليجي

عداد علي حممود سليمان املليجي؛ إشراف سـعاد        إ]/ الوقف[
-١٩٣،  ١٦٨-١٦١،  ١٤٥-١٣٩ ،١٢٥ص_ .ماهر حممد   

٣٠١-٣٠٠، ٢٩٦-٢٨٦، ١٩٤. 
 أطروحة_  .١٩٧٥بر  أكتو_ . عمائر الناصر حممد الدينية يف مصر        يف
 _.ض  _ . قسم اآلثار    ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(
 .٢٣صر*

@æëëýÓ@åi@†àª@Š•bäÛa@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–ìÓbíŠ@@
]٢٦٥٥[ .حياة ناصر احلجي

مع حتقيق  : السلطان الناصر حممد بن قالوون ونظام الوقف عنده       
_  .١ ط _.حياة ناصر احلجي    / ودراسة وثيقة وقف سرياقوس   

 _.ك _ .ص ٤٤٧_  .١٩٨٣مكتبــة الفــالح، : الكويــت
 .١١؛ مغ٥، ١؛ كو٨، ٧؛ فل٢؛ سع١٠٤، ٥٧تر*

]٢٦٥٦[ .رشيدة بسرور
/ وثيقة وقف السلطان الناصر حممد علي خانقـاه سـرياقوس         

_  .جملة العلوم اإلنسانية  : الكراسات التونسية _ .رشيدة بسرور   
 _ .٦١-٥ص_ ) .١٩٨٩-١٩٨٨ (١٤٨-١٤٥، ع ٣٨-٣٧مج
 .١كو* _ .د

@æëëýÓ@åi@†àª@Š•bäÛa@æbİÜÛa@ÒbÓëc–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@
]٢٦٥٧[ .أمحد عوف حممد عبد الرمحن

_ .أمحد عوف حممد عبد الـرمحن       / األوقاف والرعاية الصحية  
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف

_  .١٥٩-١١٩ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع ٣س_ .اخلريي  
وقفيـة  : ج عن وقفيات املؤسسات الطبيـة     منوذ: ملحق البحث 

 .١كو*_  .د_ .السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري 
]٢٦٥٨[ .منيأحممد حممد 
 وثائق وقف السـلطان قـالوون علـى البيمارسـتان           كتاب

: ١ج_ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممـد أمـني         / املنصوري
 .٣٩٦-٢٩٥ص
مركز حتقيق  ]: لقاهرةا[_ . تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه        يف

 .١؛ كو٧فل*_ .ض _  .١٩٨٦-١٩٧٦التراث، 

القاهرة – مصر –أوقاف السلطان الناصر محمد بن قالوون 
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ïiìíþa@åí†Ûa@‰†ã@æbİÜÛa@ÒbÓëc@
]٢٦٥٩[ .حممد كرد علي

 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ . خطط الشام    يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _.ض _ . ١٩٨٣

ÒbÓëc mb@ò–Ðy@òãbİÜÛa@æì–@bî×Šm@–bîãbß@@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٦٦٠[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 وقفية السلطانة حفصة أم السلطان سليمان القانوين، واآلثار اخلريية        
 Kanuni Sultan Süleyman’in Annesi hafsa=يف مانيسا 

Sultan’in Vakfiyesi ve manisa’daki Hayir Eserleri /
 _) .١٩٦٩ (٨ع_ . Vakiflar Dergisi_ .م حقي قونيايل يإبراه
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٥٦-٤٧ص

ÒbÓëc @sÛbrÛa@…aŠß@oäi@òàbÏ@òãbİÜÛa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٦٦١[ .تكني، شينازي

 يف  اليت وقفتإستانبولالوظائف اإلدارية والتعليم يف إحدى مدارس 
 Yilinda Vakfedilmiş, Bir İstanbul 1729= م ١٧٢٩عام 

Medresesinin Öğretim ve İdare Kadrosu Hakkinda /
 ٧١، ع٦مـج _  .Türk Kültür Dergisi_ .شينازي تكني 

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٥-١٢ص_ ) .١٩٦٨سبتمرب (

ÒbÓëc @sÛbrÛa@…aŠß@oäi@òàbÏ@òãbİÜÛa–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٢٦٦٢[ .ساري ألتني، أكرم

 Sultan=حتقيق منت وقفية السلطانة فاطمة بنت السلطان مراد الثالث 
III. Murad’in Kizi Fatma Sultan Vakifiyesinin Metni 

ve Transkipsiyonu / أكرم ساري ألتني؛ إشراف أمحد أونقال._ 
 ،لجوق جامعة س  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ١٠٢_  .١٩٩٠

 .٩٣، ٦٠تر* _.ر _ .باللغة التركية _ . كلية اإلهليات، قونيا
ÒbÓëc @æbàîÜ@…bie–@æaŠíg@–åíëŒÓ@@

]٢٦٦٣[ .دبري سياقي، حممد
وقفنامـه  =  آباد يف قزوين     يحجة وقف مزارع سليمان آباد وصف     

 _ .)١٩٩٦( ١٤ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _ . سليمان آباد    يباغها
 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٣-٦٤ص

ÒbÓëc @b‘bi@æbàîÜ–@bî×Šm@–òã‰…c@@
]٢٦٦٤[ .شنر، عبد القادر

 Edirne’de Süleyman =براءتان بوقف سليمان باشا يف أدرنة 
Paşa Vakfina Ait İki Berat / عبد القادر شنر. _Vakiflar 

Dergisi.  _باللغـة  _ . ١١٩-١١٣ص_ ) .١٩٧٨ (١٢مج
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

]٢٦٦٥[ .لقادرعبد ا شنر،
 Süleyman Paşa Camii =وقفية جامع سليمان باشا يف أدرنة 

Vakfiyesi /لقادر شنر عبد ا. _Vakiflar Dergisi. _١١ ع 
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ١٧-٧ص_ ) .١٩٧٥(

ÒbÓëc b‘bi@æbä@
]٢٦٦٦[ .أتش، إبراهيم

-٩٥ص_ .إبراهيم أتش   / األوقاف اليت أنشأها املعماري سنان    
 .باللغة التركية_  .١٠٢

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥ األسبوع السادس لألوقاف،يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٦٧[ .أرجاغ، بيهان

-٢١٣ص_ .بيهان أرجاغ / األضرحة اليت بناها املعماري سنان
 .ركيةباللغة الت_  .٢٥٢

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٦٨[ .أردوغان، حممد

 آلثار املعماري سنان يف البنيـة العسـكرية         ستراتيجيةاألمهية اإل 
 .باللغة التركية_  .٨٤-٧٣ص_ .حممد أردوغان / للدولة

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٦٩[ .أركمان، عمر

عمـر  / املعماري سنان من وجهة نظر فن العمـارة احلـديث         
 .لغة التركيةبال_  .٣٦٥-٣٦١ص_ .أركمان 

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٧٠[ أصالبنابا، أوكتاي

 _ .٢١٢-٢٠١ص_ .أوكتاي أصالبنابا   / مدارس املعماري سنان  
 .باللغة التركية

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥ع السادس لألوقاف، األسبويف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٧١[ .أهنباي، زينب

-١٣١ص_ .زينب أهنبـاي    / الوجهة املدنية للمعماري سنان   
 .باللغة التركية_  .١٣٩

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ديسمرب  ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٧٢[ .أوجال، مسرة

 _.مسرة أوجال   / التكامل العمراين والزخارف عند املعماري سنان     
 .باللغة التركية_  .٣٦٠-٣٤٧ص
 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

 أوقاف السلطان ندر الدين األيوبي 
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]٢٦٧٣[ .أوجنه، يلماز
-٢٥٥ص_ .يلماز أوجنه   / احلمامات اليت بناها املعماري سنان    

 .باللغة التركية_  .٢٧٢
 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٧٤[ .إجيه، مساوي

 .باللغة التركية_  .١٩٢-١٦٩ص_ .مساوي إجيه / كليات املعماري سنان
 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : نبولإستا
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

]٢٦٧٥[ . رستم،بوزار

 _ .٣٤٦-٣٢٧ _. بوزاررستم  / الزخارف اخلشبية يف آثار سنان    
 .باللغة التركية

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩وقاف، لأل
]٢٦٧٦[ .دمريينو، يلدز

_ .يلـدز دمريينـو     / أعمال اخلط والنقش عند املعماري سنان     
 .باللغة التركية_  .٣٢٣-٣١٥ص
 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ . ض _ .١٩٨٩لألوقاف، 

]٢٦٧٧[ .زعيم، صباح الدين
 _.صباح الدين زعيم    / األوضاع االقتصادية يف عصر املعماري سنان     

 .باللغة التركية_  .٦٤-٤٧ص
 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر *_.ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

]٢٦٧٨[ .شهري أوغلو، فليز يين
فليز يـين  / ستعمال السرياميك الصيين يف أعمال املعماري سنان    ا

 .باللغة التركية_  .٣١٣-٣٠١ص_ .شهري أوغلو 
 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩ لألوقاف،

]٢٦٧٩[ .، رمضاننشيش
 Sinan Paşa’nin Arapça= ترمجة وقفيـة سـنان باشـا    

Vakfiyesinin tercümesi / ـ  Vakiflar_  .نرمضان شيش
Dergisi. _ــة _ . ٤٣٤-٣٣٩ص_ ) .١٩٧٣ (١٠ ع باللغ
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .التركية 

]٢٦٨٠[ .قونيايل، إبراهيم حقي
 = حياتـه    – آثاره اخلرييـة     –ه  وقفيات: املعماري الشيخ سنان  

Mimar Koca Sinan (Vakfiyeleri-Hayir Eserleri-

Hayati) /    هـ ١٣٦٧،  ]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل
_ ) .مطبعة اد طوجبو باشـي عثمـان      : إستانبول] (١٩٤٨[

 .٦٧تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ايض: ص٢٠٨
]٢٦٨١[ .كايلي، مقبول

-٢٧٣ص_ .مقبول كـايلي    / اري سنان الزخرفة يف آثار املعم   
 .باللغة التركية_  .٣٠٠

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٨٢[ .ر، خلوصيوكونك

ـ  / التقنية لدى املعماري سنان    -١٤١ص_ .ر  وخلوصي كونك
 .باللغة التركية_  .١٦٦

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٨٣[ .مري أوغلو، عصمت

عصمت مـري   / عصر املعماري سنان والبنية االجتماعية العثمانية     
 .باللغة التركية_  .٤٣-٣١ص_  .أوغلو

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٢٦٨٤[ .يدي يلدز، اء الدين

/ انالتحليل االجتماعي والثقايف لآلثار اليت أنشأها املعماري سن       
 .باللغة التركية_  .١٢٨-١٠٣ص_ .اء الدين يدي يلدز 

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
ÒbÓëc b‘bi@æbä@Mbî×Šm@@

]٢٦٨٥[ .أتش، إبراهيم
 = ضوء املعلومات الـيت احتوهتـا وقفيتـه          املعماري سنان يف  

Vakfiyenin İhtiva Ettiği bilgiler Işiğinda Mimar 
Sinan/ باللغة التركية_  .٢٦-٣ص_ . إبراهيم أتش. 

 =العصر الذي عاش فيه رئيس املعماريني الشيخ سنان وآثاره يف 
Mimarbaşi Koca Sinan Yaşadiği Çağ ve Eserleri.  _

 _. ١٩٨٨وقف البنك التركي، : مديرية األوقافرئاسة : إستانبول
 .١٠٣، ٣تر* _.ض 

@b‘bi@æbä@ÒbÓëc–@bí‰ì@–Õ’ß…@@
]٢٦٨٦[ .حممد األرناؤوط

معطيات عن دمشق وبالد الشام اجلنوبية يف اية القرن السادس          
 :دمشق_  .١ط_ .األرناؤوط  . حممد م / وقفية سنان باشا  : عشر

 _.ك   _ .ايض، خـرائط  : ص٢٤٧_  .١٩٩٣دار احلصاد،   
 .١؛ كو١٠-٧فل*

 دمشق– سوريا –نان باشا أوقاف س
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]٢٦٨٧[ _.ص ٤٣_ ] .؟١٩٢-ن، . د: م. د[_ .وقف سنان باشا 
 .١كو* _.ك 

ÒbÓëc @b‘bi@æbä–@Š–ß@
]٢٦٨٨[ .عباس الطرابيلي

 .١٧٧ص_ .عباس الطرابيلي / أوقاف سنان باشا
_  .١ط_ .خطـط الطرابيلـي     :  أحياء القاهرة احملروسـة    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة
]٢٦٨٩[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد   تأليف/ م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

ÒbÓëc @b‘bi@æbä–paë†ã@@
]٢٦٩٠[ )أنقرة: ١٩٨٨: ادسالس(أسبوع الوقف 

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥ األسبوع السادس لألوقاف،
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

: عقد األسبوع حتت شعار   _ .ص  ٣٦٧_  .١٩٨٩لألوقاف،  
باللغة _ " .املعماري سنان وعصره ضمن مدنية الوقف التركي      "

 .١٠، ٣تر* _.ك _ .التركية 
ÒbÓëc @åy@†îÛa–@æaŠíg@MŒäİã@@
]٢٦٩١[ .، رضااستادي

= حجة وقف موقوفات السيد حسن الواقف يف مدينـة نطـرت            
 _.وقف مرياث جاويدان    _ .وقفنامه موقوفات سيد حسن واقف      

_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٥٧-٥٠ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ع
 .١؛ كو١ران*

ÒbÓëc æë‰bç@†î@–@@bî×Šm–è‘@ð†î@@
]٢٦٩٢[ .دأوندر، حمم

 =ها يف منطقة سيدي شهري      يأوقاف كلية سيد هارون ومؤسس    
Seydi Şehir’de Seyyid Harun Külliyesi Vakiflari ve 

banisi /   حممـد أونـدر. _Vakiflar Dergisi . _ ٢٠مـج 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _  .٢٨-١٣ص_ ) .١٩٨٨(

ÒbÓëc @ÅÏby@ŠÇb’Ûa–@æaŠíg@M‹a‘@@
]٢٦٩٣[ .ي، علدواين

وقف ديوان حافظ بر    = يوان الشاعر حافظ على مقربته      وقف د 
 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _.وقف مـرياث جاويـدان       _ .مرقد أو 

 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٦٩-٦٠ص
ÒbÓëc @´y@æbİÜ@êb‘–æaŠíg@@
]٢٦٩٤[ .إبراهيم، يديباج

 _.وقفنامه شاه سلطان حسني     = حجة وقف شاه سلطان حسني      
 باللغة  _ .٨٣-٨٠ ص _) .١٩٦٨( ٥ ع _ .معارف إسالمي 

 .١ران*_  .د _ .الفارسية

ÒbÓëc @ðìÐ–Ûa@bjÇ@êb‘MæaŠíg@@
]٢٦٩٥[ خمطوط يف_ .وقفنامه شاه عباس = حجة وقف شاه عباس 

 _ . باللغة الفارسية  _ . بطهران يسالممكتبة جملس الشورى اإل   
 .٤ران*_ .خ 
ÒbÓëc @ðìÐ–Ûa@bjÇ@êb‘–@æaŠíg@–æbaŠ@@

]٢٦٩٦[ اس الصفوي على القدس الرضوي يف حجة وقف من شاه عب
 _ .١٢ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  _ ...عكس فرمان   = خراسان  

 .١ران*_ .د  _ . باللغة الفارسية_ .٣٦٥ص

ÒbÓëc @Ùi@ÙÜß@êb‘–bî×Šm@@
]٢٦٩٧[ .بيلكه، مصطفى

 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  
Vakfiyeleri /كية باللغة التر_ .مصطفى بيلكه. 

 İlk Osmanli=  املــدارس األوىل يف الدولــة العثمانيــةيف 
Medreseleri . _ض   _ .١٩٨٤،  إستانبولجامعة  : إستانبول ._ 

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*
ÒbÓëc b‘bi@ÑíŠ‘@

]٢٦٩٨[ .بايرام، سعدي
بعض املتـاحف   : متاحف الوقف والوقفيات التركية يف بلغاريا     

 Bulgaristan’da Türk= واألوقـاف التركيـة يف بلغاريـا    
Vakfiyeleri ve Vakif Abideleri Bulgaristan daki bazi 

Turk Vakiflari ve abideleri / سعدي بايرام، عثمان كسكي
ــوأ ــج _. Vakiflar Dergisi_  .وغل _ ) .١٩٨٨ (٧م

 .٥٣، ١١تر* _ .د_ . باللغة التركية _ .١٣٧-١٢٩ص
ÒbÓëc Ûa@ÑíŠ’@kÜÈq@åia@åí†Ûa@Š‚Ï–@Š–ß@–ñŠçbÔÛa@@

]٢٦٩٩["ـه٦٩١-٦٣٨) "فتح الدين( عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان ابن
 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[

 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            
 .العمليف مواضع متفرقة من  الوقف جاءع موضو
_  .١ط_ .ط املعزية القـاهرة      الروضة البهية الزاهرة يف خط     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

ÒbÓëc @b‘bi@ÝîÜ@ÑíŠ‘@ìÛìä–bí‰bÌÜi@@
]٢٧٠٠[ .كسكي أوغلو، عثمان

 Şumnulu Şerif Halil =وقفية مشنولو شريف خليل باشـا  
Paşa Vakfiyesi/ عثمان كسكي أوغلو ._ Vakiflar Dergisi ._ 

 _.د  _ .اللغة التركيـة     ب _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩ع
 .٣تر*

ÒbÓëc @ð‰ìàÌîÛa@åi@†»c@åí†Ûa@lbè‘–@´İÜÏ@–@Üibã@
]٢٧٠١[ .حممد عدنان البخيت

نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات اليت          
 _.املنارة  _ .حممد عدنان خبيت    / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج

 مصر –سنان باشا  أوقاف 
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ÒbÓëc @ŠÐÃ@ƒî’Ûa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٢٧٠٢[ .أولغون، نيلغون

ترميم سبيل املاء واملكتب ومقربة الشيخ ظفر يف منطقة بيشـكتاش           
 .باللغة التركية_  .٣٤٠-٣٣٣ص_ .نيلغون أولغون / إستانبولب
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M . _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

ÒbÓëc @ƒî’Ûaïãbq@Þe@a@†jÇ@åi@ïÜÇ@
]٢٧٠٣[ .عمر عبيد حسنة

ـة      : ]مصدر الكتروين  [كتاب األمة  : خطاب للنخبة اليت تشكل عقل األم
صفحة : مصدر العنوان _ .نلتزم مبرجعية الكتاب والسنة وفهم خري القرون        

ضمن العـدد التاسـع املنشـور يف        " لقاء العدد "عنوان املقال حتت باب     
ـال  _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ( بنشرة املنرب    ١٩٩٩مايو  :وصلة املق

http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_9/minbar
_1_9_interview.htm.  _ ١كو*_ .ت. 
]٢٧٠٤[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود

الوقـف يف األمـة     غياب الوعي بدور    : مدير األوقاف يف حديثه للمنرب    
: مصـدر العنـوان   _ ] .مصدر الكتروين [اإلسالمية كان سبب ختلفها     

 ضمن العدد التاسع املنشور يف "لقاء العدد"صفحة عنوان املقال حتت باب 
: وصلة املقال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف ( بنشرة املنرب    ١٩٩٨يوليو  

http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_4/minbar
_1_4_awqaf.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

ÒbÓëc @ƒî’Ûa@ïvv×@†àª@åí†Ûa@tbîË–æaŠíg@@
]٢٧٠٥[ .افشار، ايرج

=  الرب الشيخ غياث الدين حممـد كججـي          أبوابحجة وقف   
 _ . فرهنكَـ إيران زمـني    _ .هـ٧٨١بسال  . .وقفية كَججى 

 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٢١ع
@†íŠÏ@ƒî’Ûa@ÒbÓëc–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@

]٢٧٠٦[ .ك.  آيجوجرال،
ممتلكات األوقاف والرباط اليت أوقفها الشيخ فريد يف القدس قبل          

صوىف فريد كيه ذريعه جار سو      = تزال موجودة    أربعة قرون ال  
سال ليه وقف سرائيه اور وقف امالك يروشلم مني آج ـى            

_  .Siyasat Jadid, Daily _.جوجرال . ك. آي/ موجود هيه
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٣ص_ ) .٦/٢/١٩٩٦(

ÒbÓëc @bÏë@ƒî‘–bî×Šm@@
]٢٧٠٧[ .إر أورنسال، إمساعيل

 Şaih Vafa= معلومات جديدة بشأن وقفيـة شـيخ وفـا    
Vakiyesiyle ilgili yeni bilgiler /  إمساعيل إر أونسـال._ 

İslami Araştirmalari Dergisi. _ ١٩٩٧ (١ع. (_ 
 .١٠٠، ٦٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٤-٤٧ص

  
òíŠÐÈ¦a@ÒbÓëþa@@@@ŠÄãa@@@@òîÈî’Ûa@ÒbÓëþaN@

éuì@Ñìí@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@@@@@ÉibİÛa@kyb•@ÒbÓëcN@

cÒbÓë @bİÇ@kyb•–bî×Šm@@
]٢٧٠٨[ .بايرام، سعدي

سـعدي  / Sahep Ata ve Vakiileri= صاحب عطا ووقفياته 
 ٩ ع_ .Vakiflar Dergisi _ .بايرام، أمحد محدي قره جبـك 

 .٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٩-٣١ص_ ) .١٩٨١(
òibz–Ûa@ÒbÓëc@
اف انظر أيضًا داري، أوق يم ال اف تم ي أوق ن عل ، الحسين ب

اء     اف الخلف د، أوق ن الولي د ب اف خال أوق
ي    ،أوقاف عثمان بن عفان   الراشدون،    أوقاف عل

اف           بن أبي طالب   ن الخطاب، أوق اف عمر ب ، أوق
 .م عصر صدر اإلسال– تاريخ –، الوقف النبي 

أبـو  ( ي اجلـزر  املبارك بن حممد بن حممد الشيباين     ثري،  بن األ ا
 "هـ٦٠٦-٥٤٤) "السعادات

]٢٧٠٩[

 .٣١٢، ٩٧-٩٦، ٢٤-٢٣ص: ٤، ج٣٦٥ص: ٣ج_ ] .الوقف[
مجعية املعـارف،   :  طهران _ . أسد الغابة يف معرفة الصحابة     يف

 .١١ ،١٠ ،٨-٦ ،٤-٢فل*_ .ض _ ] .١٨٦٩[هـ ١٢٨٦
]٢٧١٠[ "ـه٥٩٧-٥٠٨) "الفرج أبو(ي بن حممد ، عبد الرمحن بن علاجلوزيبن ا

بن اجلوزي؛  اأبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد         ]/ الوقف[
: ١ج_ .حتقيق حممود فاخوري، حممـد رواس قلعـه جـي           

 .٥٣ص: ٤ ج،٦١٨-٦١٧، ٤٧٨ص
 :القاهرة (١٩٧١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . صفوة الصفوة    يف

 .٢صر* _.ض _ ) .مطبعة دار الشعب
]٢٧١١["ـه٨٥٢-٧٧٣ ")أبو الفضل(عسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن حجر الا

محد بن علي الكناىن ابـن      أ الفضل   أبوشهاب الدين   ]/ الوقف[
، ١٧٣ص: ٣ ج _ .حجر العسقالين؛ حتقيق علي حممد البجاوي     

 .٤١٨ص: ٧، ج٥٨-٥٧ص: ٦ج
دار ضـة   :  القـاهرة  _ .٣ ط _ . اإلصابة يف متييز الصحابة    يف

، ٨،  ٧،  ٤-٢؛ فل ٧،  ٦؛ صر ٥٦تر*_ .ض  _  .١٩٧٠ مصر،
١١، ١٠. 

]٢٧١٢["ـه٨٥٢-٧٧٣ ")أبو الفضل(بن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد ا
: ٦، ج ١٧٣ص: ٣ج_ .حتقيق علي حممد البجاوي     ]/ الوقف[
 .٤١٨ص: ٧، ج٥٨-٥٧ص
هــ  ١٣٢٣،  ]ن. د: م. د[_ . يف متييز الصـحابة      اإلصابة يف
 .٥٢تر* _. ض _ .)مطبعة السعادة: القاهرة] (١٩٠٥[
]٢٧١٣[ "هـ٢٣٠-١٦٨) "اهللا عبد أبو(بن سعد، حممد بن سعد الزهري ا

-١٨٢ص: ١ ج _] .وآخ [ ...دورد سخاو إ حتقيق   /]الوقف[
 .٢٦٠ ،١٧٣ ،٥٣ ،٣٦ص: ٣، ج١٨٣
: بـرلني _  .١ط_ .بن سعد، أو، الطبقات الكربى  ا طبقات   يف

 _) .مطبعة بريل : ليدن (١٩٤٠-١٩٠٤اجلمعية العلمية الكربى،    
 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٧ ،٢؛ صر١٠٤، ٨٣، ٥٤، ٤٩تر* _.ض 

]٢٧١٤[ "هـ٧٧٤-٧٠١) "الفداءأبو  ( بن عمر إمساعيلبن كثري، ا
بـن كـثري؛ حتقيـق مصـطفى        امساعيل بن عمر    إ]/ الوقف[

ــد ــد عب ، ٣١١ ،٧٣-٧٢ص: ٣، ج٩٨ص: ١ ج_ .الواح

أوقاف الصحابة
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، ٥٦٠،  ٤٩٥،  ٤١٦،  ٤٩،  ٤٧ص: ٤، ج ٤١٦،  ٣٨٥
٧١٥، ٧١٤، ٥٧٨، ٥٧٥، ٥٧٣، ٥٦٩-٥٦٦. 
 _ .]١٩٩٠[دار الفكـر،    :  بريوت _ . السرية النبوية  كتاب يف

 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٣، ٢؛ فل٦٣ ،٥٦تر*_ .ض 
]٢٧١٥[ "هـ٤٨٧-؟"أبو عبيد البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد 

 _.عبد اهللا بن عبد العزيز البكري؛ حتقيق مصطفى السقا ]/ الوقف[
 .٣٢٨ ص:٤، ج٦٥٩-٦٥٨، ٤٣١ص: ٢، ج٣٤٦، ٢٩٢ص: ١ج
_  .٢ ط _ . معجم ما استعجم من أمساء الـبالد واملواضـع         يف

 .١٠٤تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[عامل الكتب، : بريوت
]٢٧١٦[ "هـ٤٨٧-؟"أبو عبيد البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد 

 _ .عبد اهللا بن عبد العزيز البكري؛ حتقيق مصطفى السقا]/ الوقف[
 .٣٢٨ص: ٤ ج،٦٥٩-٦٥٨، ٤٣١ص: ٢، ج٣٤٦، ٢٩٢ص: ١ج
_  .١ ط _ . معجم ما استعجم من أمساء الـبالد واملواضـع         يف
مطبعة جلنة التأليف والترمجـة     : القاهرة (١٩٤٥،  ]ن. د: م .د[

 .٢٤ ،٢صر*_ .ض _ ) .والنشر
]٢٧١٧[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ

 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ ج_ .]الوقف[
_ ] .؟١٩٧-[ التراث العريب،    إحياءدار  : بريوت_  .األغاين يف

؛ ٦٠تـر *_ . ض   _ .نسخة مصورة عن دار الكتب املصـرية      
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٧، ٢ص

]٢٧١٨[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ
 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ج_ ] .الوقف[
ـ  بالكتحياء  إدار  : بريوت_ .غاين   األ يف  _ .١٩٨٦ ة، العربي

 .٦١تر*_ .ض 
]٢٧١٩[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ

لفرج علي بن احلسني بن حممد بن اهليـثم بـن           أبو ا  /]الوقف[
، ٣٦١ص: ١٦، ج ١٦٢ص: ٤ج_ .الرمحن البغـدادي     عبد
 .١٩٢ص: ٢٠ج
_  .١٩٥٢دار الكتب املصرية،    : القاهرة_  .١ ط _ . األغاين يف

 .٢٣ ،٧ ،٢صر*_ .ض 
]٢٧٢٠[ _.املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [أحاديث يف الوقف

 .١كو*_ .د _  .٨١٩-٨١٦ص_ ) .١٩٠٣ نوفمرب٢٠ (١٧، ج٦مج
]٢٧٢١[ .أعريبو الزهرة

 _.إعداد أعريبو الزهرة؛ إشراف حممد احلبيب التجكاين        ]/ الوقف[
 .٣٦-٣٥ص
ث حب_  .١٩٩١–١٩٩٠_ .التنمية االقتصادية يف اإلسالم     يف  

 _ . كلية أصول الدين، تطـوان     –لنيل اإلجازة يف أصول الدين      
 .٢٩مغ*_  .ض

]٢٧٢٢[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )كرأبو ب(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
تصنيف أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي؛         /  الوقف باب

-٣٨ص: ٩، مج ٦١-٥٣ص: ٣مج_ .بتحقيق عبد املعطي قلعجي     
 .٣٣٣-٣٢٩ص: ١٣ مج،٤٦
 _ .١٩٩١دار الوفاء،   : القاهرة_  .١ط_ .فة السنن واآلثار     معر يف

 .٢؛ صر٦٤ ،٦٠ ،٥٢تر* _.ض 

]٢٧٢٣[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
تصنيف أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي؛         /  الوقف باب

 .٥٥٣-٥٤٤ص: ٤مج_ .حتقيق سيد كسروي حسن 
: اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي        معرفة السنن واآلثار عن      يف

_  .١ط_ .مساعيل بن حيىي املزين     إبراهيم  إخمرج على ترتيب خمتصر أيب      
 .٢٩؛ مغ١١، ١كو* _.ض _  .١٩٩١دار الكتب العلمية، : بريوت

]٢٧٢٤[ .احلسيين سلطان
 جملة قضائية : احملاماة الشرعية _ .احلسيين سلطان   / الوقف من الدين  

 _ .٧٨١-٧٧٩ص_ ) .١٩٣٢ يوليو   /يونيو (١٠،  ٩ ع _.شهرية  
 .١؛ كو٨، ٧؛ فل٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د 

]٢٧٢٥[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ")بو جعفرأ( الطربي، حممد بن جرير
 جعفر حممد بن جرير الطربي؛ حتقيق حممود حممد         أبو]/ الوقف[

 .٥٩٣-٥٨٧ص: ٦ ج_ .محد حممد شاكرأشاكر؛ مراجعة 
_ .يل آي القـرآن      تفسري الطربي، أو، جامع البيان عن تأو       يف

 .١١-٦ ،٤-٢فل*_ .ض _ ] .؟١٩٧-[دار املعارف، : مصر
]٢٧٢٦[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ")بو جعفرأ( الطربي، حممد بن جرير

ــف[ -١٤٣ص: ٦، ج٣٧١، ٢٤٧-٢٤٦ص: ٢ج_ ] .الوق
 .٢٦ص :٢٨، ج٤١ص: ١١، ج٦ص: ١٠، ج١٤٤
: بريوت_ . جامع البيان يف تفسري القرآن، أو، تفسري الطربي          يف

 .٦٢، ٥٠تر* _.ض _ ] .١٩٧٢[هـ ١٣٩٢دار املعرفة، 
]٢٧٢٧[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ")بو جعفرأ( الطربي، حممد بن جرير

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي؛ تصحيح جلنة مـن          ]/ الوقف[
 ،١٤٤-١٤٣ص: ٦، ج ٣٧١،  ٢٤٧-٢٤٦ص: ٢ج_ .العلماء  

 .٢٦ص :٢٨، ج٤١ص: ١١، ج٦ص: ١٠ج
_  .١ط_ . جامع البيان يف تفسري القرآن، أو، تفسري الطربي          يف
املطبعـة األمرييـة    : القاهرة (١٩١١-١٩٠٤،  ]ن. د: م. د[

 .٦ ،٢صر *_ .ض_ ) .الكربى
]٢٧٢٨[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ")بو جعفرأ( الطربي، حممد بن جرير

-١٤٣ص: ٦، ج ٣٧١،  ٢٤٧-٢٤٦ص: ٢ج[_ ] .الوقف[
 ]٢٦ص :٢٨، ج٤١ص: ١١، ج٦ص: ١٠، ج١٤٤
: م. د[_ . جامع البيان يف تفسري القرآن، أو، تفسري الطربي          يف
 _.ض _ ) .املطبعة امليمنية: القاهرة] (١٩٠٣[هـ ١٣٢١، ]ن. د
 .١١٤، ٦٧، ٥٢تر*

]٢٧٢٩[ .عائشة الطييب الوزاين
عداد عائشة الطييب   إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 

 .٦٦-٢٧ص_ .الوزاين؛ إشراف حممد بن املكي احلسين الوزاين 
خلرييـة اإلسـالمية    اجلمعيـة ا  : العمل اخلريي مبدينة تطوان   يف  

_ . ورقـة    ١٤٦_  .١٩٩٧-١٩٩٦_ ) .كنموذج(التطوانية  
 .٢٩مغ* _. ض _ . كلية أصول الدين، تطوان–حبث لنيل االجازة 

]٢٧٣٠[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي
 – تارخيية   –دراسة فقهية   : األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام     

 .٢٠٩-١١٥ص_  .بن سعد احلجيليعبد اهللا بن حممد  إعداد /وثائقية
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

 أوقاف الصحابة 



٣٥٣>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٢٧٣١[ .عبد اللطيف حممود آل حممود
 .٢١٤-٢١١ص_ .تأليف عبد اللطيف حممود آل حممود / األوقاف اخلريية

_  .١ط_ . التأمني االجتماعي يف ضوء الشريعة اإلسـالمية         يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤دار النفائس، : بريوت

]٢٧٣٢[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمَّان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٢٧٣٣[ .مهاجراين، عباس
 _.عباس مهاجراين / السبيل القومي خلدمة اإلنسانية املستمرة: الوقف
 .٢٤٩-٢٣٢ص
حبوث ومناقشـات   : إلسالمية يف عامل اليوم   أمهية األوقاف ا  يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمَّان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٢٧٣٤[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .تأليف مصطفى السباعي    ]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق،   : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]٢٧٣٥[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي   تأليف  ]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧
]٢٧٣٦[ .نعمت عبد اللطيف مشهور
 . ورقة١٣_ . نعمت عبد اللطيف مشهور إعداد/ أثر الوقف يف تنمية اجملتمع

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٢٧٣٧[حترير )/ [رد ثان على عزيز أفندي خانكي: (الوقف من الدين
 ديسـمرب   ٢٠ (١٩، ج ٦مـج _ .املنار  _ ] . رضا حممد رشيد 
 .١كو* _.د _  .٧٣٦-٧٢٩ص_ ) .١٩٠٣

@ïÛì×bãþa@pìÐ•@ÒbÓëc–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@
]٢٧٣٨[ .أتش، إبراهيم

ـ          / ةبيوت األرامل اليت أسسها صفوت بك األناكويل يف بورص
 .باللغة التركية_  .٤٠-٢٥ص_ . أتش مإبراهي
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤  ديسمرب٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@ÒbÓëc@…bie@åí†Ûa@ïÐ•–@æaŠíg@MåíëŒÓ@@
]٢٧٣٩[ .دبري سياقي، حممد

وقفنامه =  آباد يف قزوين يحجة وقف مزارع سليمان آباد وصف    
 ١٤ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ . سليمان آباد  يباغها

 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٣-٦٤ ص_) .١٩٩٦(
ïiìíþa@åí†Ûa@ý•@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@@@ŠÄãa@@@@@ïiìíþa@åí†Ûa@ý•@ÒbÓëcN@

@oàØy@Ò‰bÇ@ÒbÓëc–@òí…ìÈÛa@–ñ‰ìä½a@òäí†½a@@
]٢٧٤٠[ .راشد سعد راشد القطحاين

  بـن  راشـد إعداد  / وقفية مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت     
 .٨٢٥-٧٧٣ص_  .راشد القطحاينبن د سع
ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف    _...ة السـعودية    ي

 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف   وزارة الشؤون اإلسالمية     :الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠
@ÒbÓëc@ð†þa@„ë‰b@oäi@õa‰ì‘bÇ–@Š–ß@–ñŠçbÔÛa@@

 .وقفأوقاف المرأة، المرأة وال انظر أيضًا 
]٢٧٤١["ـه٦٩١-٦٣٨) "فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .العملموضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من 
 _ .١ ط _ .رة يف خطط املعزية القـاهرة      الروضة البهية الزاه   يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت
ð†äÏc@ÑbÇ@ÒbÓëc@

]٢٧٤٢[ .سزكني، فؤاد
 Atif Efendi Kütüphanesi =وقفية مكتبة عاطف أفنـدي  

Vakfiyesi /نيفؤاد سزك.  _Türk Edebiyati Dergisi. _ 
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .١٤٤-١٣٢ص_ ) .١٩٥٥ (٦ع
 .١٠٤، ٦٧، ٣رت*

]٢٧٤٣[ .سزكني، فؤاد
 Atif Efendi Kütüphanesi =وقفية مكتبة عاطف أفنـدي  

Vakfiyesi /باللغة التركية_  .٩١٨-٩٠٦ص: ٣مج_ . نيفؤاد سزك. 
 واألناضول من املخطوطات    إستانبولدراسات فيما حتتويه مكتبات     يف  

ــة   Anadolu ve İstanbul Kütühhanelerindeki =العربي
Arapça Yazmalar Tetkikler. _معهد تاريخ :  فرانكفورت

سـبق  _ ] .١٩٨٦[هــ   ١٤٠٧العلوم العربية واإلسالمية،    
، ٦، ع ١٩٥٥ عـام    إستانبولونشرت يف جملة اآلداب التركية ب     

 .٦٧، ٣تر* _. ض _ .١٤٤-١٣٢ص
@òÜöbÇ@ÒbÓëc@æbİÜ@òÐîÜMæaŠíg@@

]٢٧٤٤[ .تقيدانش بزوه، حممد 
 خليفـة اد وقف خاندان    اسن= وثائق وقف عائلة خليفة سلطان      

 _.) ١٩٧١( ٢-١ع،  ٩ ج _ . نامه استان قـدس    _ .سلطان
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١١٧-٩٧ص

 إيران-خليفة سلطان أوقاف عائلة 
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@æbßŠÓ@òÜöbÇ@ÒbÓëc–@bî×Šm@–@bîãìÓ@–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٢٧٤٥[ .أوزلوق، فردون نافذ

 =مان يف عهد السلطان حممـد الفـاتح         فهرس أوقاف إيالة قر   
Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakiflari Fihrisi /

ـ املدير: أنقرة_ .فردون نافذ أوزلوق     ، لألوقـاف ة العامـة    ي
 هـذا مت إعداد   _ .ص  ٨٠،  ٧،  ٦٦_ ] .١٩٥٨[هـ  ١٣٧٨

 _ .الفهرس بناءاً على دفتر أرشيف املديرية العامة للطابو واملساحة        
 .٦٧تر* _.ك _ .ية باللغة الترك

@ðì™ŠÛa@a@†jÇ@ÒbÓëc–@æaŠíg@–æbaŠ@@
]٢٧٤٦[  = التعليمية يف خراسان رضويهللا عبد اعن موقوفة  تقرير

 _.وقف مرياث جاويدان    _  .رضويهللا  عبد ا كَزارشى از موقوفة    
_  . د _ . باللغة الفارسية  _ .٦٣-٥٨ ص _ .)١٩٩٦ (١٤ع
 .١؛ كو١ران*

]٢٧٤٧[ .جهاين، مهدي
_ .مهدي جهاين   /  اهللا الرضوي يف خراسان    مؤسسة وقف عبد  

 . ورقة١٨
: هرانط_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية
]٢٧٤٨[  عداد صادقإ/ موقوفة عبد اهللا الرضوي يف خراسان

 _.ص ٣_  .١٩٩٨ف، األمانة العامة لألوقا: الكويت_ . العبادي
 .١كو* _ .ح_  .)من أدبيات الوقف يف إيران(

@†jÇ@ÒbÓëc‰bàÛa@a@†jÇ@åi@å»ŠÛa@
) زين الدين أبو العدل السودوين(ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا 

 "هـ٨٧٩-٨٠٢"
]٢٧٤٩[

قاسم بن قطلوبغـا؛ مجـع      / كشف العوار عن وقف السمسار    
 .٩٨-٤٧ص_ .وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكي 

 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(

@†jÇ@ÒbÓëc@a†‚n×@å»ŠÛaMŠ–ß@@
]٢٧٥٠[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
تأليف حممـد   / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

ïÜãìÏ‹ß@ïßëŠÛa@áîyŠÛa@†jÇ@ÒbÓëc@–bî×Šm@@
]٢٧٥١[ .تاشان، برين

 Mirzefonli = الرومي مريزفونلي ووقفيته يمالشيخ عبد الرح
Şiih Abdurrehim Rumi ve Vakfiyesi/  برين تاشـان . _

Vakiflar Dergisi ._باللغة _ .١٠٠-٩١ص_ ) .١٩٨١ (٩ ع 
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

@†jÇ@ÒbÓëc@§a@áîÄÈÛa–@æaŠíg@–ð‰@@
]٢٧٥٢[ .محدأ، موسوي

ـ    : عظيم احلسين لعبد ا مقابر   جمموعـة   = ةجمموعة تراثيـة وفني
 _.) ١٩٩٨( ٢١ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  ...لعظيما عبد
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٦٧-٦٠ص

@ÒbÓëcÕînÇ@b‘bi@ïÜÇ@Mbî×Šm@@
]٢٧٥٣[ )إستانبول(وقف االحتاد 

 وقف االحتاد،: إستانبول_  .Birlik Vakif =وقف االحتاد 
 .٣تر* _ .ح_ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٥_ ] .١٩--[

æbÐÇ@åi@æbàrÇ@ÒbÓëc@
حابة،    انظر أيضًا اف الص دون، أوق اء الراش اف الخلف أوق

 . عصر صدر اإلسالم– تاريخ –الوقف 
]٢٧٥٤[ "هـ٢٣٠-١٦٨) "اهللا عبد أبو(د، حممد بن سعد الزهري بن سعا

-١٨٢ص: ١ ج _] .وآخ [ ...دورد سخاو إ حتقيق   /]الوقف[
 .٢٦٠ ،١٧٣ ،٥٣ ،٣٦ص: ٣، ج١٨٣
: بـرلني _  .١ط_ .بن سعد، أو، الطبقات الكربى  ا طبقات   يف

 _. )مطبعة بريل : ليدن (١٩٤٠-١٩٠٤اجلمعية العلمية الكربى،    
 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٧ ،٢؛ صر١٠٤، ٨٣، ٥٤، ٤٩تر* _.ض 

]٢٧٥٥[ _.املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [أحاديث يف الوقف
 .١كو*_ .د _  .٨١٩-٨١٦ص_ ) .١٩٠٣ نوفمرب٢٠ (١٧، ج٦مج

]٢٧٥٦[ .حممد رواس قلعه جي
 .٢٩٦-٢٩٥ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
دار : بـريوت _  .٢ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفـان        يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة   (_  .١٩٨٣س،  النفائ
 .٢٩؛ مغ١٢، ٥، ١كو* _.ض _ ) .موسوعات فقه السلف

]٢٧٥٧[ .حممد رواس قلعه جي
 .٣٤٧ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
جامعـة أم   : مكة_  .١ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفان       يف

_ .ض  _ ) .٣٢من التراث اإلسـالمي؛     (_  .١٩٨٣القرى،  
 .١؛ كو٧٥، ٥٧، ٤٩، ١٩، ٣تر*

]٢٧٥٨[ .حممد رواس قلعه جي
 .٣٤٧ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبـة  : القاهرة_  .١ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفان       يف

_ ) .٣٢سلسلة إحياء التراث اإلسالمي؛     (_  .١٩٨٣اخلاجني،  
 .٨؛ هن١٧مغ* _.ض 

 )عبد اهللا مشس الدين أبو    (البناء   املقدسي، حممد بن أمحد بن أيب بكر      
 "هـ٣٨٠ ن-٣٣٦"

]٢٧٥٩[

مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن       ]/ وقف عثمان رضي اهللا عنه    [
 .١٧١ ص_ .ويهغدي . ج. أمحد املقدسي؛ حتقيق م

مكتبة خياط،  :  بريوت _.األقاليم   أحسن التقاسيم يف معرفة      يف
 _ .ض_  .١٩٠٦،   طبعة باألوفست عن طبعة ليدن     _ .]؟١٩٨-[
 .١١ ،١٠ ،٨-٦ ،٤-٢فل*

  فهارس– قونيا – تركيا –أوقاف عائلة قرمان  
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 )مشس الدين أبو عبد اهللا    (البناء   املقدسي، حممد بن أمحد بن أيب بكر      
 "هـ٣٨٠ ن-٣٣٦"

]٢٧٦٠[

 .١٧١ص_ ] .وقف عثمان رضي اهللا عنه[
 دار صـادر،  : بريوت_ . أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم       يف
 _.ض  _  .١٩٠٦،  ليدنطبعة مصورة عن طبعة     _ ] .؟١٩٧-[
 .٥٤، ٣تر*

 )مشس الدين أبو عبد اهللا    (البناء    بكر املقدسي، حممد بن أمحد بن أيب     
 "هـ٣٨٠ ن-٣٣٦"

]٢٧٦١[

 .١٧١ص_ ] .وقف عثمان رضي اهللا عنه[
 هـ١٣٢٤، ]ن. د: م. د[_ . أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم يف
 .٥٤تر* _.ض _ ) .مطبعة بريل]: ليدن[] (١٩٠٦[

@æbÐÇ@åi@æbàrÇ@ÒbÓëc–@´İÜÏ@M†ÔÛa@@
]٢٧٦٢[ .شوقي شعث

_ .تأليف شـوقي شـعث      /  يف القدس الشريف   املعامل التارخيية 
 .١٠٤-٥٣ص
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسالمية املقدسة      :  القدس الشريف  يف

وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي مـن أقـدم         
املنظمة اإلسـالمية للتربيـة     : الرباط_ .العصور حىت الوقت احلاضر     

تمل الكتاب أيضـاً علـى بعـض        يش_  .١٩٨٨والعلوم والثقافة،   
: الوقف على التعلـيم   : موضوعات الوقف يف صفحات متفرقة، مثل     

:  وقف عثمان بن عفان عني سلوان على فقراء القـدس          – ١٣٣ص
 .١كو*_ .ض _  .١٥٣ص:  األسبلة واحلمامات املوقوفة– ١٥٠ص

]٢٧٦٣[ .شوقي شعث
_ .شوقي شعث؛ ترمجة موسـى شـامي        ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة الفرنسية_ .اء يف مواضع متفرقة من العمل موضوع الوقف ج
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف

املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      
 :Al-Qods acharif= من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر  

etude sur la ville sainte des musulmans, son histoire, 
sa geographie et son developpement economique et 

social depuis l’antiquite jusqu’a nos jours.  _الرباط :
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٣املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

ÚaŠmþa@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@@@@´îãbàrÈÛa@ÒbÓëcN@
ïöa†ç@ŒíŒÇ@ÒbÓëc@
]٢٧٦٤[هدائيعزيز =  تبني األوقاف العائدة له دائيدفتر أوقاف عزيز ه

_ ] .ت. د[_ .وقفلري دفتري وأدنه عائد وقفلرله الكيلي بينات        
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٧٣خمطوط، برقم _ . ورقة ٣٣

@õýÇ@ÒbÓëc@å§a@ìic–@´İÜÏ@MÜibã@@
]٢٧٦٥[ .حممد عدنان البخيت

 على ضوء الوقفيات اليت     نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر     
_ .حممد عـدنان خبيـت      / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج_ . املنارة

@…bjÔî×@åí†Ûa@õýÇ@ÒbÓëc–@bî×Šm@–@bîãìÓ@@
]٢٧٦٦[ .أبيجل، مصطفى ر

/ مشكالت تكية عالء الدين يف ترميمـات جامعـه يف قونيـا           
 .باللغة التركية_  .٧٠-٢٧ص_ .أبيجل . مصطفى ر

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٢٧٦٧[ )أنقرة: ١٩٩٥: الثالث عشر(أسبوع الوقف 

 XIII. Vakiflar  =١٩٩٥ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقف،
Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

:  عقد املؤمتر حتـت شـعار      _ .ص٢٥٥_  .١٩٩٦لألوقاف،  
نضمام األوقاف من الناحية االقتصادية وترميم جامع عالء الدين   ا

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية _ .يف قونيا 
]٢٧٦٨[ .أورال، أتيال

-١٠١ص_ .أورال  أتـيال   / ترميم جامع عالء الدين يف قونيا     
 .باللغة التركية_  .١٠٦
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٢٧٦٩[ .بولوج، سقيم
/ ضريح عالء الدين يف قونيا وأعمال احلفريات اليت متـت فيـه           

 .باللغة التركية_  .١٠٩-١٠٧ص_ .لوج سقيم بو
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٢٧٧٠[ .فرابيربتول أوغلو، ظ
يته من  التعريف جبامع عالء الدين يف قونيا والعاملني يف بنائه وأمه         

 _ .١٢٤-١١١ص_ .فر بيربتول أغلو    اظ/ وجهة نظر الفن التركي   
 .باللغة التركية

 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف
XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 
]٢٧٧١[ .تانيايل، كولسون

األخرية اليت أجريت على جامع عالء الدين يف        تقييم الترميمات   
 .باللغة التركية_  .٢٤٤-٢٣٥ص_ .كولسون تانيايل / قونيا
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٢٧٧٢[ .دركون أوغلو، توران
/ تقوية وإصالح أساسات الدور السفلي جلامع عالء الدين يف قونيا         

 .باللغة التركية_  .١٩٢-١٧١ص_ .توران دركون أوغلو 
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

 قونيا– تركيا –أوقاف عالء الدين كيقباد 
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]٢٧٧٣[ .لغارالر، عثمان نوريدو
نـوري  / تطبيقات مشروع ترميم جامع عالء الدين يف قونيـا        

 .باللغة التركية_  .٢١٧-١٩٣ص_ .الر، يشار قلتفجي ردولغا
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٢٧٧٤[ .شبل، بايرام
 _ .١٠٠-٩٩ص_ .بايرام شبل   / ترميم جامع عالء الدين يف قونيا     

 .باللغة التركية
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٢٧٧٥[ .قربوز، هشام
جامع عالء الدين يف قونيا والنتائج والقرارات اليت اختذت مـن           

_ .هشـام قربـوز     / أجل احملافظة على الطابع الثقايف لقونيـا      
 .باللغة التركية_  .٢٣٤-٢١٩ص
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦ة لألوقاف، املديرية العام

]٢٧٧٦[ .قونيايل، إبراهيم حقي
/ Bir Hüccet iki Vakfiye= احلجج الشـرعية لألوقـاف   

 _) .١٩٦٨ (٧ع_ . Vakiflar Dergisi_ . حقي قونيايل إبراهيم
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١١٠-١٩٧ص
]٢٧٧٧[ .لورإ ،لوقيوردا

/ ١٩٧٨حـىت عـام     الترميمات اليت أجريت جلامع عالء الدين       
 .باللغة التركية_  .١٧٠-١٢٥ ص_.ل وقل يورداورإ
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

Ü‘@æaìÜÇ@ÒbÓëc@
]٢٧٧٨[ .كوربوز، عدنان

 Elvan Şelebi Zeviyesinin = أوقاف زاوية علوان شـليب 
Vakiflari / عدنان كوربوز. _Vakiflar Dergisi.  _٢٣مج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٩٤(
@ÒbÓëc@ðìÜÈÛa–@æaŠíg@Mæa†àç@@
]٢٧٧٩[ .، برويزيأذكائ

وقف  _ . مهدان يموقوفة َعلَو =  يف مهدان    العلويحجة وقفية   
 باللغة  _ .٤١-٣٧ ص _ .)١٩٩٣ (٤ ع _.مرياث جاويدان   

 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية

@´íìÜÈÛa@ÒbÓëc–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٢٧٨٠[ .تازه باي، حممد أيفور

أوقاف العلويني وغري العلويني وأوقاف املقـابر يف بدايـة العهـد            
 . باللغة التركية_ .٣٤-٢٥ص_ .حممد أيفور تازه باي / العثماين

 IV. Vakif = ١٩٨٦ديسمرب  ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

kÛb@ïic@åi@ïÜÇ@ÒbÓëc@
حابة،    انظر أيضًا اف الص دون، أوق اء الراش اف الخلف أوق

 . عصر صدر اإلسالم– تاريخ –الوقف 
]٢٧٨١[ "ـه٣٦٧  بعد-؟) "بو القاسمأ(بن حوقل، حممد بن حوقل البغدادي املوصلي ا

 .٧٥، ٤١-٤٠ص_ ] .الوقف[
دار مكتبة  : بريوت_ . املسالك واملمالك، أو، صورة األرض       يف

 .١١، ٧، ٦، ٤-٢؛ فل٥٢تر* _. ض _ .]؟١٩٧-[احلياة، 
]٢٧٨٢[ "ـه٣٦٧  بعد-؟) "أبو القاسم(بن حوقل، حممد بن حوقل البغدادي املوصلي ا

 . فييت. ج.س، وركرام. عناية ج]/ الوقف[
اللجنة : اليونيسكو: بريوت_ . املسالك واملمالك، أو، صورة األرض       يف

 .٦٠تر* _. ض _] .١٩٦٥[ هـ١٣٨٥ الدولية لترمجة الروائع،
]٢٧٨٣[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ

 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ ج_ .]الوقف[
_ ] .؟١٩٧-[لتراث العريب،    ا إحياءدار  : بريوت_  .األغاين يف

؛ ٦٠تـر *_ . ض   _ .نسخة مصورة عن دار الكتب املصـرية      
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٧، ٢ص

]٢٧٨٤[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ
 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ج_ ] .الوقف[
ـ  الكتبحياء  إدار  : بريوت_ .غاين   األ يف  _ .١٩٨٦ ة، العربي

 .٦١تر*_ .ض 
]٢٧٨٥[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ

 لفرج علي بن احلسني بن حممد بن اهليثم بن عبد الرمحن          أبو ا  /]الوقف[
 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ج_ .البغدادي 

_  .١٩٥٢دار الكتب املصرية،    : القاهرة_  .١ ط _ . األغاين يف
 .٢٣ ،٧ ،٢صر*_ .ض 

]٢٧٨٦[ _.املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [يف الوقفأحاديث 
 _.د  _  .٨١٩-٨١٦ص_ ) .١٩٠٣ نوفمرب ٢٠ (١٧، ج ٦مج
 .١كو*

 ذي  بنااحلسن   أبو(محد بن موسى    أاخلزاعي، علي بن حممد بن      
 "هـ٧٨٩-٧١٠ ")الوزارتني

]٢٧٨٧[

 .٥٦٩-٥٦١ص_ .حتقيق إحسان عباس / ]الوقف[
 الغرب اإلسالمي،   دار: بريوت_ . ختريج الدالالت السمعية     يف

 .٣تر* _. ض _ .١٩٨٥
 ذي  بنااحلسن   أبو(محد بن موسى    أاخلزاعي، علي بن حممد بن      

 "هـ٧٨٩-٧١٠ ")الوزارتني
]٢٧٨٨[

بو احلسن علي بن حممد اخلزاعي التلمساين اخلزاعي؛        أ]/ الوقف[
 .٥٧٤، ٥٧٠، ٥٦٧-٥٦٦، ٢٨٢ص_ .محد حممد أبو سالمة أحتقيق 
ى ما كان يف عهد رسـول اهللا         ختريج الدالالت السمعية عل    يف

 _ .صلى اهللا عليه وسلم من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية        
_ . ض   _ .١٩٨٠ اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،   : القاهرة

 .٨-٦، ٤؛ فل١٧ ،٦ ،٢صر*

 أوقاف علوان شلبي 
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]٢٧٨٩[ .حممد أمني أبو املكارم
مصدر [الوقف واملوقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية         

مصـدر  _ .ورقة  ] ١٤[_ .مد أمني أبو املكارم     حم/ ]الكتروين
 من جملـة    ٩صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد     : العنوان
جملة فصلية تعين بشؤون التـراث والثقافـة واألدب يف          : الواحة

: وصلة املقـال  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (اخلليج العريب   
http://www.alwaha.com/issue9/is09sb08.htm . _ ١وك*_ .ت. 

]٢٧٩٠[ :العنوان  مصدر_.ورقة ] ١١[_  .]مصدر الكتروين[الوقف 
صفحة الدراسة املنشورة حتت باب احلرم الرضوي مبوقع اآلستانة املقدسة          

 :الدراسة وصلة_ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   ] (موقع إلكتروين [الرضوية  
http://www.aqrazavi.org/haram/arabic/h012.htm . _ ١كو*_ .ت. 

ÜÇ@ÒbÓëckÛb@ïic@åi@ï@MƒÜi@@
]٢٧٩١[ .ماكزين، روبرت دنكن

وقف در  =  طالب   أيبموقوفات علي بن    : وسط آسيا الوقف يف   
 تشكيل حـرم علـى در بلـخ         أوليةمراحل  : مركزيآسياى  

 _ . ترمجة مهـوش غالمـي     ؛ماكزين. دي.  آر /وموقوفات آن 
 _ .٦٩-٦٠ ص _ .)١٩٩٥ (٩ ع _ .وقف مرياث جاويدان  

 .١ كو؛١ران* _ .د _ .باللغة الفارسية
@ïÜÇ@ÒbÓëc@ïØjÛa@b‘biMŠ–ß@@

]٢٧٩٢[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

Ùi@ïÜÇ@ÒbÓëc@ïàèÏ@–Š–ß@@
]٢٧٩٣[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

_  .إبـراهيم أمحد  / رد: حبث يف وقفية املرحوم علي بك فهمي      
رد _  .٩٥-٩٢ص_ ) .١٩٢٣أكتوبر   (١، ع ٤س_ .احملاماة  

: وقفية املرحوم علي بك فهمي: "على مقال عزيز خانكي بعنوان  
 .٢صر*_  .د_ " .حبث يف صحتها

]٢٧٩٤[ .عزيز خانكي
 _.عزيز خانكي   / حبث يف صحتها  : ك فهمي وقفية املرحوم علي ب   

_  .٥٦٠-٥٥٧ص_ ) .١٩٢٣يوليو   (١٠، ع ٣س_ . احملاماة
 .١؛ كو٢صر*_  .د

lbİ¨a@åi@ŠàÇ@ÒbÓëc@
حابة،    انظر أيضًا اف الص دون، أوق اء الراش اف الخلف أوق

 . عصر صدر اإلسالم– تاريخ –الوقف 
]٢٧٩٥[ "ـه٥٩٧-٥٠٨) "الفرجأبو (ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد 

 _.أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن علي ابن اجلوزي           ]/ الوقف[
 .٢٠٥-٢٠٤، ١٦٩ص
حممـد أمـني    :  القاهرة _ .١ ط _ . تاريخ عمر بن اخلطاب    يف

 .١١، ٨، ٧، ٣؛ فل٢صر*_ .ض _  .١٩٢٤اخلاجني الكتيب، 

]٢٧٩٦[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
تعليق [لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد؛         ]/ الوقف[

 .٢٣٢-٢٣١، ٢١٢-٢٠٩ص: ٣ج: ٢مج_ ] .حممد منري أغا النقلي
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

صورة عن طبعة املطبعة املنرييـة      _ ] .؟١٩٨-[الكتب العلمية،   
 .٨؛ هن١١-٦، ٤-٢فل*_ .ض _ .بالقاهرة 

]٢٧٩٧[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(بن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع ا
 .٤٤٦ص_  .يحتقيق حممد سعيد املولو]/ الوقف[
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

 .٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .]١٩٩٥[ هـ١٤١٦ الفكر،
]٢٧٩٨[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 

 دقيق  ابنحممد بن علي بن وهب تقي الدين القشريي         ]/ الوقف[
 .٥٣٦-٥٣٥ص_ .العيد؛ حتقيق أمحد حممد شاكر 

: القاهرة_  .١ ط _ .شرح عمدة األحكام  :  إحكام األحكام  يف
 .٢؛ صر٥٢، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤مكتبة السنة، 

]٢٧٩٩[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "فتحأبو ال(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
لتقي الدين بن دقيق العيـد؛ أمـاله علـى الـوزير            ]/ الوقف[

 .١٦٨-١٦٧ص: ٢ج_ .الدين بن األثري احلليب  عماد
: القاهرة_  .١ط_ .شرح عمدة األحكام    :  إحكام األحكام  يف

 .٢٩مغ* _. ض _ .١٩٧٦مكتبة عامل الفكر، 
]٢٨٠٠[ "هـ٢٣٠-١٦٨) "اهللا عبد أبو(بن سعد، حممد بن سعد الزهري ا

-١٨٢ص: ١ ج _] .وآخ [ ...دورد سخاو إ حتقيق   /]الوقف[
 .٢٦٠ ،١٧٣ ،٥٣ ،٣٦ص: ٣، ج١٨٣
: بـرلني _  .١ط_ .بن سعد، أو، الطبقات الكربى  ا طبقات   يف

 _) .مطبعة بريل : ليدن (١٩٤٠-١٩٠٤اجلمعية العلمية الكربى،    
، ٨،  ٧،  ٤-٢؛ فل ٧ ،٢؛ صر ١٠٤،  ٨٣،  ٥٤،  ٤٩تر* _.ض  
١١، ١٠. 

]٢٨٠١[ "هـ٤٣٠-٣٣٦"محد األصبهاين أمحد بن عبد اهللا بن أ نعيم، بوأ
 .٢٦٣ص: ٨ج_ .محد بن عبد اهللا األصفهاين أنعيم  بوأ]/ الوقف[
 املكتبة]: القاهرة[_  .١ط_ . حلية األولياء وطبقات األصفياء      يف

 .١١، ٨-٦، ٤، ٢؛ فل٧ ،٢صر*_ .ض _ ] .؟١٩٥-[السلفية، 
]٢٨٠٢[ _.املنار _ ] .احترير حممد رشيد رض/ [أحاديث يف الوقف

 _.د  _  .٨١٩-٨١٦ص_ ) .١٩٠٣ نوفمرب ٢٠ (١٧، ج ٦مج
 .١كو*

احلسن ابن ذي    أبو(اخلزاعي، علي بن حممد بن أمحد بن موسى         
 "هـ٧٨٩-٧١٠" )الوزارتني

]٢٨٠٣[

أليب احلسن علي بن حممد املعـروف بـاخلزاعي         / يف األوقاف 
 .٢٦٣–٢٦١ص_ .عداد أمحد مبارك البغدادي إالتلمساين؛ 

تصر ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول           خم يف
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلـرف والصـنائع والعمـاالت            

_  .١٩٩٠،  ]مكتبة السـندس  : [الكويت_  .١ط_ .الشرعية  
 .١٢كو* _.ض  _) .٣٥مكتبة السندس؛ (

أوقاف عمر بن الخطاب
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احلسن ابن ذي    أبو(اخلزاعي، علي بن حممد بن أمحد بن موسى         
 "هـ٧٨٩-٧١٠" )الوزارتني

]٢٨٠٤[

 .٥٦٩-٥٦١ص_ .حتقيق إحسان عباس / ]الوقف[
دار الغرب اإلسالمي،   : بريوت_ . ختريج الدالالت السمعية     يف

 .٣تر* _. ض _ .١٩٨٥
احلسن ابن ذي    أبو(اخلزاعي، علي بن حممد بن أمحد بن موسى         

 "هـ٧٨٩-٧١٠" )الوزارتني
]٢٨٠٥[

 زاعي؛ حتقيق بو احلسن علي بن حممد اخلزاعي التلمساين اخل       أ]/ الوقف[
 .٥٧٤، ٥٧٠، ٥٦٧-٥٦٦، ٢٨٢ص_ .محد حممد أبو سالمة أ
 ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسـول اهللا            يف

 _ .صلى اهللا عليه وسلم من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية        
_ . ض   _ .١٩٨٠ اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،   : القاهرة

 .٨-٦، ٤؛ فل١٧ ،٦ ،٢صر*
]٢٨٠٦[ .محد املخزجنيالسيد أ
 .٩٤ص_ .السيد أمحد املخزجني / الوقف
رابطة : مكة_ .، خاصة مبصر    ٢ط_ . الزكاة وتنمية اجملتمع     يف

 .١كو*_ .ض _ ) .١٨٧دعوة احلق؛ (_  .١٩٩٩العامل اإلسالمي، 
]٢٨٠٧[ .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام

: ٢ج_ .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام          ]/ الوقف[
 .١٣٩-١٣٢ص
 ،]ن. د: م. د[_  .٥ط_ .شرح عمدة األحكام    :  تيسري العالم  يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة النهضة احلديثة: مكة] (١٩٧٧[هـ ١٣٩٨
]٢٨٠٨[ .عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح

 .٢٨٦–٢٨٥ص_ .عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح / الوقف
لرسـالة،  مؤسسة ا : بريوت_  .١ط_ . قيود امللكية اخلاصة     يف

 .٨؛ هن١٥كو* _.ض _  .١٩٨٨
]٢٨٠٩[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي

 –دراسة فقهية   : األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام     
_  .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي       إعداد   / وثائقية –تارخيية  
 .٢٠٩-١١٥ص
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : رياضال

 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠
]٢٨١٠[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي

وقفية عمر بن اخلطاب رضي     : دراسة وثائقية وقفية يف اإلسالم    
جملـة نصـف    : أوقاف_ .عبد اهللا بن حممد احلجيلي      / اهللا عنه 

 ٣ ع ،٢س_ .العمل اخلريي   سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف و     
 .١كو*_ .د _  .١٢٠-١٠١ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب(

]٢٨١١[ .فاروق جمدالوي
فـاروق  ]/ تأسيس ديوان الوقف اخلريي ووقف أرض خيـرب       [

 .١٦٨ص_ .جمدالوي؛ تقدمي أمحد شليب 
 /هـ٢٢-هـ١٢ اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب،         يف

روائـع  : ّعمان؛ بريوت؛ الدوحـة   _  .٢ط_ .م  ٦٤٤-م٦٣٤
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨جمدالوي، 

]٢٨١٢[ "ـه٢٧٧-؟) "أبو يوسف(، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي يالفسو
كـرم ضـياء    أسوي؛ حتقيـق    فيعقوب بن سفيان ال   ]/ الوقف[

 .٧٠٤ص: ٢، ج٣٦٧ص: ١ ج_ .العمري
مؤسسة الرسالة،  : بريوت_  .٢ ط _ . املعرفة والتاريخ  كتابيف  

 .٨ ،٧ ،٤ ،٣فل*_ . ض _ .١٩٨١
]٢٨١٣[ "ـه٢٧٧-؟) "أبو يوسف(، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي يالفسو
كـرم ضـياء    أسوي؛ حتقيـق    فيعقوب بن سفيان ال   ]/ الوقف[

 .٧٠٤ص: ٢، ج٣٦٧ص: ١ج_ .العمري 
رئاسة ديوان األوقـاف،    : بغداد_ . املعرفة والتاريخ    كتابيف  

 .٥١، ٣تر* _.ض _ ) .مطبعة اإلرشاد (١٩٧٤
]٢٨١٤[ .حممد عمارة

حممـد  / لوقف يف النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة      دور ا 
 .١٧٢-١٥٥ص_ .عمارة 

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
@@@@@@@@@@@@@@@@@ð…ìà–½a@ðŠÌ½a@äÛa@†jÇ@åi@a@†jÇ@åi@ŠàÇ@ÒbÓëc–@

@´İÜÏMÔÛa@†@
]٢٨١٥[ .٨٩-٨٣ص_ .تقدمي وحتقيق عبد اهلادي التازي / ]الوقف[

 _.رحلة ابن عثمان منوذجاً     :  القدس واخلليل يف الرحالت املغربية     يف
_  .١٩٩٧املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،       : الرباط

 .١كو*_ .ض 
ÞëŠÌ ‰c@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc@

]٢٨١٦[ .عاكفحممد أردوغرو، 
ـ أوقاف الغازي أرطغرول يف  Ertuğrul Gazi’nin  =ك بيلجي
Bilecik’teki Vakiflari / ــرو ــاكف أردوغ ــد ع _ .حمم

Vakiflar Dergisi.  _١١٣-٨١ص_ ) .١٩٩٠ (٢١ع. _ 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

ëŠ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc@@Ùi–ÙŠaë@òäìjÛa@@
]٢٨١٧[ .حممد إبراهيم

 بك واألوضاع األخرية يف البوسنة     غازي خسرو ) مدرسة(كلية  
 .باللغة التركية_  .٢٠٦-١٨١ص_ .حممد إبراهيم / واهلرسك

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M . _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

ëŠ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc@@Ùi–@ÙŠaë@òäìjÛa@–ìÐîíaŠ@@
]٢٨١٨[ .تشرييتش، مصطفى

_ .مصطفى تشـرييتش    / مكتبة الغازي خسرو بيك يف سراييفو     
 مـايو   ٢٧الثالثـاء    (١٠٩٣٢ ع _ .يومية شاملة : الرأي العام 
 _) .٤ من   ٢الرأي العام يف سراييفو؛     (_  .١٢ص_ ) .١٩٩٧

 .١كو*_ .د 

 القدس - فلسطين –أوقاف عمر بن عبد اهللا بن عبد النبي المغري المصمودي  
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@b‘bi@æbàîÜ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨١٩[ .وردي، أكرم حقيآ

 Gazi Süleyman=رير ي سليمان باشا ودفتر التحزوقفية الغا
Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Deftlerleri / أوردي أكرم حقي._ 

Vakiflar Dergisi . _باللغة _ .٢٨-١٩ص_ ) .١٩٦٨ (٧ع 
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc–bîãbßë‰@@
]٢٨٢٠[ .ن، عدناناتوز

 Romanya Seyahati ve= السياحة إىل رومانيا وأوقافنا الغائبة 
kaybolan Vakif Mirasimiz / عدنان توزان. _Vakif ve 

Kültür Dergisi ._٦٢-٥٨ص_ ) .١٩٩٨أغسطس  (١ ع. _ 
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 

@b‘bi@†»c@Ý™bÏ@ÒbÓëc–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٢٨٢١[ )إستانبول(مكتبة كوبريلي 

فاضل أمحد باشا   = فهرست الكتب املوقوفة على يد فاضل أمحد باشا         
_ . ورقة ١٣_ ] .ت. د[_ .افندن وقف اديلن كتابلرين فهرسيت طر

 .٦٩تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٢٦١٥خمطوط، برقم 

@æìmb@òà bÏ@ÒbÓëc–@bí‰ì@–Õ’ß…@@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 

]٢٨٢٢[ فرمان لوايل صيدا والشام خبصوص وقف الال مصطفى باشا 
، ]ن. د: م. د[_ .ت سلطان الغوري    وزوجته فاطمة خاتون بن   

 .١كو* _.ك  _.ص ١٥_ ) .املطبعة العمومية :دمشق (١٩٦٥
]٢٨٢٣[مديرية أوقاف دمشق، : دمشق_ .كتاب وقف فاطمة خاتون 

 .١كو* _.ك  _.ص ٤٤_  .١٩٩٥
]٢٨٢٤[ مديرية ]: دمشق[_ .كتاب وقف الوزير الال مصطفى باشا 

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٦٤_  .١٩٥٥أوقاف دمشق، 
Óëc@òà bÏ@Òb†àª@oäi@

 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٨٢٥[ .حممد أمني أبو املكارم

مصدر [الوقف واملوقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية         
مصـدر  _ .ورقة  ] ١٤[_ .حممد أمني أبو املكارم     ]/ الكتروين
 من جملـة    ٩صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد     : العنوان
جملة فصلية تعين بشؤون التـراث والثقافـة واألدب يف          : الواحة

: وصلة املقـال  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (اخلليج العريب   
http://www.alwaha.com/issue9/is09sb08.htm . _ ١كو*_ .ت. 

@ÒbÓëc@òÛë†Ûa@†ànÈß@a‹ß@…bçŠÏ–æaŠíg@@
]٢٨٢٦[ .إبراهيم، قيصري

سواد وقفنامه  = حجج وقف كتابني لفرهاد مريزا معتمد الدولة        
 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ .دو كتاب 

 _ .١٤٨ص:  ملخص بالعربية  _.باللغة الفارسية   _  .٥٩-٥٨ص
 .١ كو؛١ران*_  .د

ïÜjä§a@bvä½a@åi@†Èc@åi@æbàrÇ@ï™bÔÛa@ÒbÓëc@
]٢٨٢٧[ .صالح الدين املنجد

نشره وقدم له   / وقف القاضي عثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي       
املعهد الفرنسي للدراسات   : دمشق_ . صالح الدين املنجد     ق عليه وعل

 .٧؛ فل١٠ ،٧ ،٢سع* _.ك _ .ص ٤٦_  .١٩٤٩العربية، 

@â‹aìÈÛa@òÜîjÓ@ÒbÓëc–oíìØÛa@@
]٢٨٢٨[ .اهللا بن حممد سعد اهلران العازمي اهلوازين عبد

عشـيات وضـحايا    : (حجج العوازم الوقفية وصدقاهتم اجلارية    
اهللا بن حممد سعد اهلران العازمي       ليف عبد تأ)/ للفقراء واملساكني 

 .٣٣٠-٢٩٣ص_ .اهلوازين 
_  .١ط_ . هوازن   –العامرية  :  حملات من أخبار قبيلة العوازم     يف

 .١٢كو* _.ض  _ .١٩٩٨، ]ذات السالسل: [الكويت

@Ùi@éuaŠÓ@ÒbÓëc–@bî×Šm@–@cñŠÔã@
]٢٨٢٩[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 Ankara  =قـرة أنتاريخ بناء وقفية قراجة بك مـن معابـد   
Abidelerinden – Karaca bey Mamuresi Vakfiyesi 

Tarihi /    هــ  ١٣٦٣ ،]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل
 _ .ص١٧٦_ ) .مطبعة برهان الدين أرنالر   : إستانبول] (١٩٤٣[

 .١٠٤، ١٠٣، ٦٧تر* _.ك _ .باللغة التركية 

@Ùi@ïÜÇ@ìÜËëc@æbßŠÓ@ÒbÓëc–@bî×Šm@–a†îã@@
]٢٨٣٠[ .لي، إمساعيل حقيجارشأوزون 

 Niğde’de =وقفية قرمـان أوغلـو علـي بيـك يف نيـدا      
karamanoğlu Ali Bey Vakfiesi /  إمساعيل حقـي أوزون

-٤٥ص_ ) .١٩٤٢ (٢ع_ . Vakiflar Dergisi _.جارشلي 
 .١٠٣، ٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨٢

b‘bi@†»c@êŠÓ@ÒbÓëc@
]٢٨٣١[  ):صوره(د وقفية سي قره أمح= صورة وقفية قره أمحد باشا 

 هـ١٣٩٤ (٢ ع_. Vakiflar Dergisi _.اوقاف جمموعه سي 
ــة _  .١٦٩-٩٨ص_ ]) .١٩٧٤[ ــة العثماني  _.د  _.باللغ
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*

@b‘bi@†»c@êŠÓ@ÒbÓëc–@bî×Šm@M@Þìjãbng@
]٢٨٣٢[ يالتقايا، شرف الدين

/ Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi = أمحـد باشـا   هوقفية قر
 _) .١٩٤٢ (٢ع_ . Vakiflar Dergisi _.التقايا شرف الدين ي

 .٦٧، ٢٨، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٧٣-٨٣ص

@bËc@óÐİ–ß@ìÜËëc@æbàrÇ@êŠÓ@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨٣٣[ أك تبه، منري

 = أعيان مانيسا ووقفيتـه      أحدقره عثمان أوغلو مصطفى آغا      
Manisa Ayanlarinin kara Osmanoğlu mustafa Ağa ve 

Vakfiyesi / ــه  ٩ ع_ .Vakiflar Dergisi_ .مــنري أك تب
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٨٢-٣٦٧ص_ ) .١٩٧١(

 تركيا–أوقاف قره عثمان أوغلو مصطفى أغا 
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@Ùi@bîÓ@ÒbÓëc–@bî×Šm@–ØÛbi@@
]٢٨٣٤[ .سفيم، سزائي

 =بك من ساللة جندر أوغالري يف بالكسري  أوقاف وجامع قيا
Candaroğullari Sülalesinden Kaya Beyin 

Balikesir’deki Camisi ve Vakiflari /  سزائي سـفيم._ 
Vakiflar Dergisi.  _٢٤-١٩ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣مج. _ 

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

@‰bËë…@æaëŠ×@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨٣٥[ .بنلر، حيايت

باللغة _  .١٥٨-١٤٧ص_ .حيايت بنلر   / سراية كروان دوغار  
 .التركية

 V. Vakif  =١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ األسبوع اخلامس للوقف،يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

@b‘bi@b’më‰b@ìÛìjîÜ×@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨٣٦[ .أراق، بريان

 _ .٢٠٦-١٧٩ص_ .بريان أراق   / محام كليبولو ساروتشا باشا   
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤ األسبوع الثامن للوقف،يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
@ÒbÓëc@âbàa@åi@åí†Ûa@Þbà×Mbî×Šm@@–@aìî@

]٢٨٣٧[ )، تركياسيواس(وقف كمال الدين بن اهلمام 
 Kemaleddin ibn-ilhümam= وقف كمال الدين بن اهلمام 

vakfi.  _كمال الـدين بـن اهلمـام،       إدارة وقف   : سيواس
_ . باللغة التركيـة     _ .يضا: ص٢٤_ ] .١٩٩١[هـ  ١٤١١

 .٣تر* _.ك 

@b‘bi@´çb‘@ü@ü@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨٣٨[ .بيلكه، مصطفى

 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  
Vakfiyeleri /باللغة التركية_ .مصطفى بيلكه . 

 İlk Osmanli=  نيــةاملــدارس األوىل يف الدولــة العثمايف 
Medreseleri . _ض   _ .١٩٨٤،  إستانبولجامعة  : إستانبول ._ 

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*

@ü@ü@ÒbÓëc@óÐİ–ß@b‘bi–@@bí‰ì–Õ’ß…@@
]٢٨٣٩[ فرمان لوايل صيدا والشام خبصوص وقف الال مصطفى باشا 

، ]ن. د: م. د[_ .وزوجته فاطمة خاتون بنت سلطان الغوري       
 _.ك  _.ص ١٥_ ) .لعموميــةاملطبعــة ا :دمشــق (١٩٦٥

 .١كو*

]٢٨٤٠[ مديرية]: دمشق[_ .كتاب وقف الوزير الال مصطفى باشا 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٦٤_  .١٩٥٥أوقاف دمشق، 

@ð…aŠ½a@ðbi@†àª@ÒbÓëc–@lŠÌ½a@–ibÓ@òyaë@@
]٢٨٤١[ .مربوك الباهي

 من خالل وثيقة    ١٧مالحظات حول واحة قابس يف اية القرن        
اجمللـة التارخييـة    _ .مربوك الباهي   / ديوقفيات حممد باي املرا   

 _ .٢٧٨–٢٦٣ص_ ) .١٩٩٥ماي   (٧٨-٧٧، ع ٢٢ س _ .املغربية
 .٨كو* _.د 

kç†Ûa@ìic@Ùi@†àª@ÒbÓëc@
]٢٨٤٢[ .لاكريسيليوس، داني

 The Waqf =وقف حممد بك أبو الدهب من املنظور التارخيي 
of Muhammad Bey Abu Al Dhahab in historical 

perspective ._International Journal of Middle East 
studies ._ ٨١-٥٧ص_ ) .١٩٩١فرباير   (٢، ع ٢٣ مج.  _

 .٢سع* _.د _ .باللغة اإلجنليزية 

@a…a…@†àª@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨٤٣[ .ك داغ، يوسفوكوج

/ Mehmet dede Zaviye Vakfiyesi =وقفية زاوية حممد دادا 
ــ ــف كوج  ٢٢ ع_ .Vakiflar Dergisi _.ك داغ ويوس

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٩٠-٨٣ص_ ) .١٩٩١(
@†àª@ÒbÓëc@b‘bi@æbib–Š–ß@@

]٢٨٤٤[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

تأليف حممـد   / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@ïãa‹ìÛa@ýzÜÛa@ïÜÇ@åi@†àª@ÒbÓëc–@lŠÌ½a@–æa‹ë@@
]٢٨٤٥[ .حممد املنوين

: دعـوة احلـق   _ .حممد املنوين   / خزانة املسجد األعظم بوزان   
يوليـوز  / يونيو (٢٦٥ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية     شهرية
 .١٧مغ*_  .د_  .٣٢-٢٨ص_ ) .١٩٨٧

@†àª@ÒbÓëc@b‘bi@ïØvä½a–í‰ì@b@
]٢٨٤٦[ . حمكمة تصفية األوقاف الذرية واملشتركة .سوريا

_ .ص  ٢٥٦_ ] .١٩٤-ن،  . د: م. د[_ .وقف منجك باشا    
 .١كو*_ .ك 

@†àª@ÒbÓëc@òÛë†Ûa@èÃ@æb@Š•bã–æaŠíg@@
]٢٨٤٧[ .، حممودمحديأ

يكَــ  = حجة وقف من املرحوم حممد ناصر خان ظهري الدولة          
 _) .١٩٧٧ (٦ع _. تارخيي   بررسيهاى_ ...طغرى وقفنامه از    

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٣٦-١١٥ص

  بالكسير– تركيا –أوقاف قيا بك  
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@†àª@ÒbÓëc@ð‹b¸–@æaŠíg@M‹a‘@@
]٢٨٤٨[ .رياحي، نادر

 . ورقة١٨_ .نادر رياحي / جتربة جديدة يف الوقف
_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         يف  
 _.ض  _ .] ؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلريية   : هرانط
 .١كو*

@b‘bi@…ìàª@ÒbÓëc–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٢٨٤٩[ .أنور، سهيل

 Mahmud Paşa Vakiflari= أوقاف حممود باشا وملحقاهتا 
ve Ekleri / أنورأمحد سهيل.  _Vakiflar Dergisi.  _٤مج 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٦-٦٥ص_ ) .١٩٥٨(
@ÒbÓëc@bî×@…ìàª–æaŠíg@@

]٢٨٥٠[ .تقيد دانش بزوه، حمم
 _ .وقفنامه باركَاه حممود كيـا    =  حممود كيا    مقربةحجة وقف   

 باللغة  _ .٥٤-٥١ ص _ .)١٩٦٩ (١٠ ع _ .معارف إسالمي 
 .١ران*_  .د _ .الفارسية
@ÒbÓëcÕí«@

 – أول وقف في اإلسالم، الوقف ،أوقاف النبي  انظر أيضًا
 . عصر صدر اإلسالم–تاريخ 

]٢٨٥١[ "هـ٢١٣-؟) " حممدأبو (أيوبن بن هشام، عبد امللك بن هشام با
مجال الدين أبو حممد عبد امللك بن هشام بن         ]/ حديث خمرييق [

بيـاري،   اإل إبـراهيم أيوب احلمريي؛ حتقيق مصطفى السـقا،       
 .١٦٥ص: ٢ ج_ .احلفيظ شليب عبد
  التراث العـريب،   إحياءدار  :  بريوت _ .السرية النبوية يف  

 .١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٣تر *_ . ض _ .]؟١٩٨-[
]٢٨٥٢[ "هـ٢١٣-؟) " حممدأبو (أيوببن هشام، عبد امللك بن هشام بن ا

مجال الدين أبو حممد عبد امللك بن هشام بن         ]/ حديث خمرييق [
بيـاري،   اإل إبـراهيم أيوب احلمريي؛ حتقيق مصطفى السـقا،       

 .١٦٥ص: ٢ ج_ .احلفيظ شليب عبد
] ١٩٣٦[هــ   ١٣٥٥،  ]ن. د: م. د [_ .السرية النبويـة  يف  

، ٢٨تـر * _.ض  _ ) .مطبعة مصطفى البايب احللـيب    : القاهرة(
٨٣، ٦٤، ٦٢، ٥٤، ٥٢. 

]٢٨٥٣[ "هـ٢١٣-؟) " حممدأبو (أيوببن هشام، عبد امللك بن هشام بن ا
ـبط          / ]حديث خمرييق [ ـافري؛ ض أليب حممد عبد امللك بن هشام املع

 .١٤٠-١٣٩ص: ٢ج_ .وحتقيق حممد علي القطب، حممد الدايل بلطة 
املكتبـة  : صيدا_ .عروفة بسرية ابن هشام      السرية النبوية، امل   يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢العصرية، 
]٢٨٥٤[ "هـ٢١٣-؟) " حممدأبو (أيوببن هشام، عبد امللك بن هشام بن ا

 إعداد حممد عفيف الزعيب؛ مراجعة عبد احلميد      / ]حديث خمرييق [
 .١٥٥-١٤٤ص: ٢ج_ .األحدب 

 دار  :بـريوت _ ) .السرية النبويـة  ( خمتصر سرية ابن هشام      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧النفائس، 

]٢٨٥٥[ .صاحل أمحد العلي
 .٤١٨-٤١٥ص: ٢ج_ .صاحل أمحد العلي / صدقات النيب

اجملمع امللكي لبحـوث    : عمَّان_ . اإلدارة املالية يف اإلسالم      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٠-١٩٨٩احلضارة اإلسالمية، 

]٢٨٥٦[ .علي مجعة حممد
 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
]٢٨٥٧[ .حممد عمارة

حممـد  / دور الوقف يف النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة       
 .١٧٢-١٥٥ص_ .عمارة 

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
ñcŠ½a@ÒbÓëc@

 .الواقفات، المرأة والوقف انظر أيضًا

ñcŠ½a@ÒbÓëc@MæaŠíg@@
]٢٨٥٨[ .، نزهتمحديأ

 _...  بانوان هاينامه  وقف = الصفويحجج وقفية للنساء يف العهد      
-٩٨ص_ .) ١٩٩٨( ٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويـدان     

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٣
]٢٨٥٩[ .، حممد عليخسروي
وقـف   _ .موقوفات زنان در إيران   =  النساء يف إيران     أوقاف

 باللغـة   _ .٦-٤ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية

@ñcŠ½a@ÒbÓëc–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@
]٢٨٦٠[ .جان، سفيم

 Osmanli= وقاف اليت أسستها النساء يف الدولة العثمانيـة  األ
Devleti’nde Vakif kuran Kadinlar /   سـفيم جـان. _

Diyanet Aylik Dergisi.  _١٩٩٩ديسـمرب  (١٠٨ع. ( _
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٦-٦٣ص

@ñcŠ½a@ÒbÓëc–@òí…ìÈÛa@–†¬@@
]٢٨٦١[ .دالل بنت خملد احلريب

إعداد دالل بنـت    /  وقف الكتب يف منطقة جند     إسهام املرأة يف  
 .٧٧٢-٧٠٧ص_ .خملد احلريب 

ـ  يف اململكة العرب   الوقفيةندوة املكتبات   يف   _ ...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]٢٨٦٢[ .دالل بنت خملد احلريب
يف منطقة جند يف القرنني الثالـث       إسهام املرأة يف وقف الكتب      

 نجد– السعودية –أوقاف المرأة 
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: الرياض_ .دالل بنت خملد احلريب     / عشر والرابع عشر اهلجريني   
 .١كو*_ .ك _  .٢٠٠١مكتبة امللك فهد الوطنية، 

]٢٨٦٣[ .دالل بنت خملد احلريب
مصـدر  [دور أمريات آل سعود يف دعم احلياة االجتماعية والثقافية          

مصدر _ .ورقات  ] ٨[_ .إعداد دالل بنت خملد احلريب      ]/ الكتروين
وصلة _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (صفحة عنوان املقال    : العنوان
ــال _ . http://moustafa1.virtualave.net/faisal38.htm: املق

 .١كو*_ .ت 
]٢٨٦٤[ ]٢ [_ .]مصدر الكتروين[رقية بنت عوض بن حممد احلجي 

كتاب نساء شهريات من جند، منشور      : مصدر العنوان _ .ورقة  
موقع [ب مكتبة الدارة املئوية مبوقع دارة امللك عبد العزيز     حتت با 
: وصلة الكتـاب  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروض يف   ] (الكتروين

http://www.darah.org.sa/issues/women/women16.htm.  _
 .١كو*_ .ت 

ñcŠ½a@ÒbÓëc@–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]٢٨٦٥[ .شوقي شعث

ة يف القـدس    املخلفات املعمارية احلضارية يف العصور اإلسالمي     
 .١٥٥-٩٣ ص_ .شوقي شعث/ الشريف

 _ . املسـتقبل  – احلاضر   –املاضي  :  القدس العربية اإلسالمية   يف
 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠١دائرة الثقافة واإلعالم، : الشارقة

ñcŠ½a@ÒbÓëc@–Š–ß@@
]٢٨٦٦["ـه٦٩١-٦٣٨) "فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييلظاهر  بن عبد ا  ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .العمليف مواضع متفرقة من   الوقف جاءموضوع
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت
]٢٨٦٧[ .ريهام أمحد خفاجي
دراسة : مناذج ملشاركة املرأة يف النهضة احلضارية     : أوقاف النساء 

ريهام أمحد  / للحالة املصرية يف النصف األول من القرن العشرين       
جملة نصف سنوية حمكمة تعـين بشـؤون        : أوقاف_ .خفاجي  

_ ) .٢٠٠٣مـايو  (٤، ع ٣س_ .الوقف والعمـل اخلـريي      
 .١كو*_ .د _  .٤٠-١١ص

]٢٨٦٨[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١
]٢٨٦٩[ .مصطفى حممد رمضان

/ دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسـة علميـة إسـالمية          
 .١٤٨-١٢٥ص_ .حممد رمضان مصطفى 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

ñcŠ½a@ÒbÓëc@MòØß@@
]٢٨٧٠[ "ـه٩٥٤-٨٩١) "لفضلأبو ا(ابن فهد، حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حممد 

ر اهللا بن العز بن النجم بن فهـد املكـي؛            تأليف جا  /]الوقف[
 جاء يف مواضـع    موضوع الوقف    _ .حتقيق حممد احلبيب اهليله   

 .العملمتفرقة من 
 تاريخ: ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف

 ]:م. د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢مكة املكرمة من سنة     
 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 

´äßdn½a@ÒbÓëc@
أوقاف األجانب، األوقاف البوذية، األوقاف المسيحية،            انظر أيضًا

غير المسلم، قوانين وتشريعات وقف األوقاف اليهودية، 
الوقف على    ،  وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة           

، وقف غير المسلم، الوقف على الكافر ،غير المسلم
 .تد، الوقف واألقلياتوقف الكافر، وقف المر

@´äßdn½a@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨٧١[ .كونري، حسن

 Azinlik Vakiflarinin =تــدقيقات يف أوقــاف األقليــة 
İncelenmesi / حسن كونري._ Vakiflar Dergisi . _١٠مج 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٠٨-٧٩ص_ ) .١٩٧٣(
‰a†à¦a@ïÜj’Ûa@a@†jÇ@åi@‰ëŠß@ÒbÓëc@

]٢٨٧٢[ .براهيمإطيف عبد الل
 دراسة ونشـر    /وثيقة وقف مسرور بن عبد اهللا الشبلي اجلمدار       

، جامعـة   جملة كليـة اآلداب   _  .إبراهيموحتقيق عبد اللطيف    
 – ١٣٣ص_ ) .١٩٥٦ديسـمرب    (٢، ج ٢١ مـج  _ .القاهرة
 .٧؛ فل٢٣صر* _.د  _ .١٧٣
@ÒbÓëc@ïãbàrÈÛa@†èÈÛa@¿@pëi@¿@´àÜ½aIlbn×H@M†Ôã@@
]٢٨٧٣[ .واد، جنيستاين

 ٩ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ . كتاب معريف= تقييم كتاب   
 أوقـاف : املقال تقييم لكتاب  _  .١٢٣-١٢٢ص_ ) .١٩٩٥(

 ، حلسان حالق، طبعة بريوت     العهد العثماين  يف بريوت   يفاملسلمني  
 ملخص بالعربية بعنوان  _ .باللغة الفارسية   _  .١٩٨٨الدار اجلامعية،   

 .١؛ كو١ران*_ . د _ .١٥٤ص: "وقفيات املسلمني يف بريوت"
òîzî½a@ÒbÓëþa@
أوقاف األجانب، األوقاف البوذية، أوقاف سانت آاترين،        انظر أيضًا

ة،   اف اليهودي تأمنين، األوق اف المس وانين أوق ق
 الدول الغربية،     –غير المسلم، الوقف     وتشريعات وقف   

الوقف على    ،  وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة           
، وقف غير المسلم، لوقف على الكافرا ،غير المسلم

 .وقف الكافر، وقف المرتد، الوقف واألقليات

òîzî½a@ÒbÓëþa@–´–Ûa@@
 )أبو عبد اهللا  (ابن بطوطة، حممد بن عبد اهللا بن حممد اللوايت الطنجي           

 "هـ٧٧٩-٧٠٣"
]٢٨٧٤[

شـرحه وكتـب    / األوقاف يف دمشق؛ أوقاف كنيسة صـينية      
 .٦٣٥، ١٢٢ص_ .هوامشه طالل حرب 

_ . رحلة ابن بطوطة، أو، حتفة النظار يف غرائب األمصـار            يف
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩-[دار الكتب العلمية، : بريوت

  القدس– فلسطين – أوقاف المرأة 
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@òîzî½a@ÒbÓëþa–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٢٨٧٥[ .شاهام، رون

= الوقف املسيحي واليهودي يف فلسطني أواخر العصر العثماين         
Christian and Jewish Waqf in Palestine during the 

late Ottoman period.  _Bulletin of the school of 
oriental and African studies . _١٩٩١ (٣، ع٤٥مج. (_ 

 .٢سع *_ .د_ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٧٢-٤٦٠ص
@ÒbÓëþaòíŠ–½a@IòÜ©H@

]٢٨٧٦[ _.املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [األوقاف املصرية
 .١كو*_ .د _  .٤٢٨ص_ ) .١٩٠٣أغسطس ٢٤ (١١، ج٦مج

½a@ÒbÓëc@´íŠ––‹bv§a@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٨٧٧[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

تأليف حممـد   / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@b‘bi@óÐİ–ß@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨٧٨[ .أك تبه، منري

الوقفيات العائدة ملصطفى باشا ووزراء القبطان درايا قاميـاق يف      
-XVIII. Yüzyil Vezirlerinden kaptan =القرن الثامن عشر 

1 Derya kaymak mustafa paşa’ya Ait Vakfiyeleri / م
_ ) .١٩٦٩ (٨ ع_ .Vakiflar Dergisi_ .مــنري أك تبــه 

 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٥-١٥ص

@ð…ìà–½a@ÒbÓëc–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]٢٨٧٩[ .عبد اهلادي التازي

/ وثيقة تارخييـة سياسـية قانونيـة      : أوقاف املغاربة يف القدس   
 ١٩٨١، إيـداع  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .اهلادي التازي    عبد

 _. ك   _ .ص٨٣_  .)مطبعـة فضـالة   : احملمدية، املغـرب  (
 .٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٥؛ مغ٣، ١؛ كو١٠٤تر*

bi@á–nÈ½a@ÒbÓëc@
]٢٨٨٠[ "هـ٣٣٤-؟ ") زكرياأبو(زدي، يزيد بن حممد بن إياس األ
زدي املوصـلي؛   ياس األ إأبو زكريا يزيد بن حممد بن       ]/ الوقف[

 .٤٢٦، ٤٣ص: ٢ ج_ .حتقيق علي حبيبة
 للشؤون اإلسالمية،   اجمللس األعلى : القاهرة_ . تاريخ املوصل    يف

 .١٠، ٧، ٣؛ فل١٧، ٦؛ صر٥٤تر*_ . ض _ .١٩٦٧
@ÒbÓëc¦a@åí†Ûa@´Èß’ðºþa@@

]٢٨٨١[ .م. كوري، يب
 .باللغة اإلجنليزية_  .٩فصل_ .كوري . يب م]/ waqf= الوقف [
 The Shrine =  معني الدين اجلشيت األمجرييطائفةضريح و يف

and Cult of Muin-al Din Chishti of Ajmer.  _١ط.  _
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٩جامعة أوكسفورد، : دهلي؛ نيويورك

@òi‰bÌ½a@ÒbÓëc–@‹bv§a@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٨٨٢[ .ص٢٦٣_ .وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

ون اإلسالمية واألوقاف   جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤ      
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

الوقـف  : احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  
 جيالن خضر غمدا    إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا   يف وواقعه   اإلسالمي

 - يحسـن الـوراكل   /  احلرمني الشريفني  يف املغاربةحباس  أ -
طارق / ة وصفي ة تارخيي دراسة: املنورة دينةامل يف الوقفيةاملدارس  

 عهد امللـك    يف ة عني زبيد  أوقاف -عبد اهللا عبد القادر حجار      
 العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     إعداد/ عبد العزيز 

 إىل أدت الـيت  العوامـل    - عبد العزيز املقبل     إعداد/  بريده يف
داود عبـد اهللا  عبد القهار   / اإلسالميتدهور الوقف عرب التاريخ     

 دراسـة :  عصر سالطني املماليك   يف األوقاف ازدهار   - العاين
_ .ض   _ .أمـني حممد حممـد    /  منوذج مصر  :وثائقية ةتارخيي

 .١كو*

@òi‰bÌ½a@ÒbÓëc–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٨٨٣[ .أمحد العلمي
_  .١٩٨١دائرة األوقاف العامة،    : القدس_ .وقفيات املغاربة   

 .١١، ١٠، ٧، ٥-٢؛ فل١٠ ،٩سع*_ .ك _ .ص ٣٢١
]٢٨٨٤[ .عبد اللطيف الطيباوي

أصـلها  : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقـدس      
ألفه باإلجنليزية عبد اللطيـف     / وتارخيها واغتصاب إسرائيل هلا   

: عمَّـان _  .١ط_ .الطيباوي؛ نقله إىل العربية عزت جرادات       
_  .١٩٨١ات اإلسـالمية،    وزارة األوقاف والشؤون واملقدس   

؛ ٨-٦،  ٤؛ فـل  ١٠سـع *_ .ك  _  .ايض، خرائط : ص١٢٤
 .٢٥؛ مغ٣كو

]٢٨٨٥[ .عبد اهلادي التازي
/ وثيقة تارخييـة سياسـية قانونيـة      : أوقاف املغاربة يف القدس   

 ١٩٨١، إيـداع  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .اهلادي التازي    عبد
 _. ك   _ .ص٨٣_ ) .مطبعـة فضـالة   : احملمدية، املغـرب  (
 .٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٥؛ مغ٣، ١ كو؛١٠٤تر*

]٢٨٨٦[ .٨٩-٨٣ص_ .تقدمي وحتقيق عبد اهلادي التازي / ]الوقف[
 _.رحلة ابن عثمان منوذجاً     :  القدس واخلليل يف الرحالت املغربية     يف

_  .١٩٩٧املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،       : الرباط
 .١كو*_ .ض 

@òi‰bÌ½a@ÒbÓëc–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–b–yg@pbîö@
]٢٨٨٧[وزارة األوقاف والشؤون / األوقاف املغربية يف القدس الشريف

تعـىن بالدراسـات    شهرية  : دعوة احلق _ .اإلسالمية، املغرب   
 .٢٤مغ* _. د _ .٣١٤ص_ ) .١٩٨١غشت  (٢٢ س_.اإلسالمية 

 إحصائيات– القدس – فلسطين –أوقاف المغاربة 
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@ïÜÇ@åi@ïØ½a@ÒbÓëc–@lŠÌ½a@Mæa‹ë@@
]٢٨٨٨[ .حممد املنوين

: دعـوة احلـق   _ .وين  حممد املن / خزانة املسجد األعظم بوزان   
يوليـوز  / يونيو( ٢٦٥ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  
 .١٧مغ*_  .د_  .٣٢-٢٨ص_ ) .١٩٨٧

@Ùîi@óîÇ@ýß@ÒbÓëc–@bî×Šm@–Þì™bãþa@@
]٢٨٨٩[ .جريس وولد، وليام ج

 A sixteenth=مؤسسة خريية أهلية عثمانية من القرن السادس عشر 
Century Ottoman pious foundation/ جـريس  . وليام ج

 Journal of the Economic and Social History _.وولد 
of the Orient . _ــج  -١٧٥ص_ ) .١٩٨٤ (٢، ع٢٧م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٨

@ð‰bÓ@ýß@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٨٩٠[ .بيلكه، مصطفى

 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  
Vakfiyeleri /باللغة التركية_ .يلكهمصطفى ب . 

 İlk Osmanli=  املــدارس األوىل يف الدولــة العثمانيــةيف 
Medreseleri . _ض   _ .١٩٨٤،  إستانبولجامعة  : إستانبول ._ 

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*
@@@@ÝšÏþa@ÙÜ½a@ÒbÓëc@@@@@@@@@@ïiìíþa@åí†Ûa@ý•@åi@ïÜÇ@åí†Ûa@‰ìã–@

@´İÜÏ–†ÔÛa@@
]٢٨٩١[ة اإلسالمية واالنتحال امللكي: ]مصدر الكتروين[ حائط الرباق
صفحة الدراسة املنشورة   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢٢[_ .اليهودي  

منتدى القدس لإلعالم   : حتت باب دراسات وأحباث مبوقع بوابة القدس      
ـلة  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروض يف   ] (موقع إلكتروين [والثقافة   وص
_ . http://www.alqudsgate.com/Studies/s24.htm: الدراسة
 .١كو*_  .ت

]٢٨٩٢[ .عبد اهلادي التازي
/ وثيقة تارخييـة سياسـية قانونيـة      : أوقاف املغاربة يف القدس   

 ١٩٨١، إيـداع  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .اهلادي التازي    عبد
 _. ك   _ .ص٨٣_ ) .مطبعـة فضـالة   : احملمدية، املغـرب  (
 .٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٥؛ مغ٣، ١؛ كو١٠٤تر*

]٢٨٩٣[ .٨٩-٨٣ص_ .تازي تقدمي وحتقيق عبد اهلادي ال/ ]الوقف[
 _.رحلة ابن عثمان منوذجاً     :  القدس واخلليل يف الرحالت املغربية     يف

_  .١٩٩٧املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،       : الرباط
 .١كو*_ .ض 

@æìmb@ÙÜß@ÒbÓëc–@bî×Šm@–ñŠÔãc@@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا
]٢٨٩٤[ .شاهني، كامل

 Ankara’da Hatun =ن يف مدينة أنقـرة  أوقاف مالكة خاتو
Buluşma Vakiflari / كامل شاهني._ Vakiflar Dergisi ._ 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨٢-٧٧ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج

@æìmb@ÙÜß@ÒbÓëc–@bî×Šm@–æbßŠÓ@@
]٢٨٩٥[ .قونيايل، إبراهيم حقي

إبراهيم / Bir Hüccet iki Vakfiye= احلجج الشرعية لألوقاف 
ـ   _) .١٩٦٨ (٧ع_ . Vakiflar Dergisi _.ي قونيـايل  حق
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١١٠-١٩٧ص

@ÙÜ½a@ÒbÓëcÙí‹‰@åi@Éöý @b–Ûa@
]٢٨٩٦[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

: القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، 

@ÙÜ½a@ÒbÓëc@ïØã‹@åi@…ìàª@åí†Ûa@‰ìã@Þ…bÈÛa–kÜy@@
]٢٨٩٧[ .حممد مطيع احلافظ

 :أوقاف_ .حممد مطيع احلافظ    / البيمارستان النوري حبلب ووقفيته   
_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       

 .١كو*_ .د _  .١٧٦-١٦١ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع٣س
½a@ÒbÓëc@ŒíŒÈÛa@†jÇ@ÙÜ@å»ŠÛa@†jÇ@åi…ìÈ@Þe@

]٢٨٩٨[ .فهد بن عبد اهللا السماري
فهـد بـن عبـد اهللا       إعداد  / امللك عبد العزيز ووقف الكتب    

 .٤٣٣-٣٥٣ص_  .السماري
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]٢٨٩٩[ _ .ورقات] ٤[_ ] .مصدر الكتروين[ املؤسس امللك عبد العزيز
 صفحة املقال املنشورة مبوقع مكتبة امللك فهـد       : مصدر العنوان 

 :وصلة املقال _ ) .٢١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   ] (موقع إلكتروين [الوطنية  
http://www.kfnl.gov.sa/logo/abd_Aziz/Aziz.htm.  _

 .١كو*_ .ت 

@íŠ½a@æbàrÇ@åi@ïÜÇ@ÙÜ½a@ÒbÓëc–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]٢٩٠٠[ .عبد اللطيف الطيباوي

أصـلها  : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقـدس      
ألفه باإلجنليزية عبد اللطيـف     / وتارخيها واغتصاب إسرائيل هلا   

: عمَّـان _  .١ط_ .الطيباوي؛ نقله إىل العربية عزت جرادات       
_  .١٩٨١الشؤون واملقدسات اإلسـالمية،     وزارة األوقاف و  

؛ ٨-٦،  ٤؛ فـل  ١٠سـع *_ .ك  _  .ايض، خرائط : ص١٢٤
 .٢٥؛ مغ٣كو

æëëýÓ@åi@†àª@åi@åy@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@åy@Š•bäÛa@ÙÜ½a@ÒbÓëcN@
õaŠßþa@ë@ÚìÜ½aë@´ ýÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@ÚìÜ½a@ÒbÓëcN@

@b‘bi@Ùväß@ÒbÓëc–bí‰ì@@
]٢٩٠١[ .ية األوقاف الذرية واملشتركة حمكمة تصف .سوريا

_ .ص  ٢٥٦_ ] .١٩٤-ن،  . د: م. د[_ .وقف منجك باشا    
 .١كو*_ .ك 

  وزان- المغرب –أوقاف المكي بن علي  
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@sÛbrÛa@áîÜ@æbİÜÛa@ñ†Ûaë@êb’íŠèß@ÒbÓëc–bî×Šm@@
 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 

]٢٩٠٢[ .أتش، إبراهيم
 /Vakif ve Vatan Savunmasi= الوقف والدفاع عن الوطن 

_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_ . Vakiflar Dergisi_  .إبراهيم أتش
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨٢-١٦٩ص

@ÝîÇbg@µì½a@ÒbÓëc–lŠÌ½a@@
]٢٩٠٣[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

 ساقية احلواوية الطالعة من تانسيفت علـى        إمساعيلحتبيس املوىل   
 ١_ ] .١٧١٥[هـ  ١١٢٧_ .محد بن ربيعة وإخوانه     أالسيد  
، ملف سنة   )نسخة مصورة (وثيقة  _ .سم  ١٥,٥×١٣,٥؛  ورقة

محد بن  أ إىل السيد    إمساعيلوثيقة موجهة من املوىل     _ .هـ  ١١٢٧
ربيعة تفيد حبس ساقية احلواوية عليهم خلف عن خلف كـي           

 .٩مغ* _.خ _ .يتعيشون منها 
]٢٩٠٤[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

 _. ماء وادي أيب فكران      إمساعيلان موالي   ظهري حتبيس من السلط   
 ×٢٩,٥؛   ورقة ٢_ ] .١٦٩٤ سبتمرب   ٦[هـ  ١١٠٦ حمرم   ١٥
ظهري _ . ٢٣٠٠٢باآللة الكاتبة، حمفوظة حتت رقم      _ .سم  ٢١

:  حيبس فيها ماء وادي أيب فكـران       إمساعيلمن السلطان موالي    
للمحبس على املسجد األعظم حبضرتنا احملمية باهللا مكناسة صاا 

هللا على املنهج الذي كان عليه وموقوف لديه وألجله حىت قدمي           ا
 .٩مغ* _.خ _ .األزمان 

@ÝîÇbg@µì½a@ÒbÓëc–@lŠÌ½a@MbäØß@@
]٢٩٠٥[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة ]: الربـاط [_ .تأليف رقية بلمقـدم     / م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .اآلداب، مكناس 

@á–nÈ½a@†àª@µì½a@ÒbÓëc–lŠÌ½a@@
 بن عبد اهللا بن   ) املتوكل على اهللا، املعتصم باهللا    (املوىل حممد، حممد    

 "هـ١٢٠٤-١١٣٤"إمساعيل 
]٢٩٠٦[

هــ  ١١٩٦_ .لسلطان سيدي حممد بـن عبـد اهللا         أحباس ا 
 _. خ   _ .)مصور(خمطوط  _ .سم  ٢٨ ورقة؛   ٨٩_ ] .١٧٨١[
 .٩مغ*

@ÒbÓëc¿Š‘c@Ñìí@†àª@a‹ß@
]٢٩٠٧[ .ستوده، منوجهر

 _ ...وقفنامه مريزا حممد  = شريف  أحجة وقف مريزا حممد يوسف      
 _ .٤٥-٣٨ ص _ .)١٩٩٧ (١٨ ع _ .وقف مرياث جاويدان  

 .١ كو؛١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

@éîi@îß@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٩٠٨[ .بيلكه، مصطفى

 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  
Vakfiyeleri /باللغة التركية_ .مصطفى بيلكه . 

 İlk Osmanli=  املــدارس األوىل يف الدولــة العثمانيــةيف 
Medreseleri . _ض _ .١٩٨٤، إستانبولجامعة : إستانبول ._ 

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*
æëëýÓ@åi@†àª@åi@åy@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@åy@Š•bäÛa@ÒbÓëcN@

ïiìíþa@åí†Ûa@ý•@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@@@@@åí†Ûa@ý•@Š•bäÛa@ÒbÓëcN@
æëëýÓ@åi@†àª@Š•bäÛa@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@æëëýÓ@åi@†àª@Š•bäÛa@ÒbÓëcN@

@äÛa@ÒbÓëc@
اف   انظر أيضًا  حابة، أوق اف الص اء، أوق اف األنبي أوق

ف  ق، الوق ف  –مخيري ة، الوق ث نبوي  – أحادي
ة   – عصر صدر اإلسالم، الوقف         –تاريخ    المدين

 عصر صدر اإلسالم، الوقف     – تاريخ   –المنورة  
 .والحضارة اإلسالمية

]٢٩٠٩[ "هـ٢٣٠-١٦٨) "اهللا عبد أبو(بن سعد، حممد بن سعد الزهري ا
-١٨٢ص: ١ ج _] .وآخ [ ...سخاودورد  إ حتقيق   /]الوقف[

 .٢٦٠ ،١٧٣ ،٥٣ ،٣٦ص: ٣، ج١٨٣
 اجلمعية: برلني_  .١ط_ .بن سعد، أو، الطبقات الكربى      ا طبقات   يف

 _.ض  _ . )مطبعة بريل : ليدن (١٩٤٠-١٩٠٤العلمية الكربى،   
 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٧ ،٢؛ صر١٠٤، ٨٣، ٥٤، ٤٩تر*
]٢٩١٠[ "هـ٧٧٤-٧٠١") الفداءأبو ( بن عمر إمساعيلبن كثري، ا

بـن كـثري؛ حتقيـق مصـطفى        امساعيل بن عمر    إ]/ الوقف[
ــد ــد عب ، ٣١١ ،٧٣-٧٢ص: ٣، ج٩٨ص: ١ ج_ .الواح
، ٥٦٠،  ٤٩٥،  ٤١٦،  ٤٩،  ٤٧ص: ٤، ج ٤١٦،  ٣٨٥
٧١٥، ٧١٤، ٥٧٨، ٥٧٥، ٥٧٣، ٥٦٩-٥٦٦. 
 _ .]١٩٩٠[دار الفكـر،    :  بريوت _ . السرية النبوية  كتاب يف

 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٣، ٢؛ فل٦٣ ،٥٦تر*_ .ض 
]٢٩١١[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ

 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ ج_ .]الوقف[
_ ] .؟١٩٧-[ التراث العريب،    إحياءدار  : بريوت_  .األغاين يف

؛ ٦٠تـر *_ . ض   _ .نسخة مصورة عن دار الكتب املصـرية      
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٧، ٢ص

]٢٩١٢[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "ين، علي بن احلسني بن حممدصبهاأبو الفرج األ
 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ج_ ] .الوقف[
ـ  الكتبحياء  إدار  : بريوت_ .غاين   األ يف  _ .١٩٨٦ ة، العربي

 .٦١تر*_ .ض 
]٢٩١٣[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ

 الرمحن  بن عبد  لفرج علي بن احلسني بن حممد بن اهليثم       أبو ا  /]الوقف[
 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ج_ .البغدادي 

_  .١٩٥٢دار الكتب املصرية،    : القاهرة_  .١ ط _ . األغاين يف
 .٢٣ ،٧ ،٢صر*_ .ض 

 النبي أوقاف



متن الكشاف>٣٦٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

احلسن ابن ذي    أبو(اخلزاعي، علي بن حممد بن أمحد بن موسى         
 "هـ٧٨٩-٧١٠" )الوزارتني

]٢٩١٤[

بـاخلزاعي  أليب احلسن علي بن حممد املعـروف        / يف األوقاف 
 .٢٦٣–٢٦١ص_ .عداد أمحد مبارك البغدادي إالتلمساين؛ 

 خمتصر ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول           يف
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلـرف والصـنائع والعمـاالت            

_  .١٩٩٠،  ]مكتبة السـندس  : [الكويت_  .١ط_ .الشرعية  
 .١٢كو* _.ض  _) .٣٥مكتبة السندس؛ (

احلسن ابن ذي    أبو(ي، علي بن حممد بن أمحد بن موسى         اخلزاع
 "هـ٧٨٩-٧١٠" )الوزارتني

]٢٩١٥[

 .٥٦٩-٥٦١ص_ .حتقيق إحسان عباس / ]الوقف[
دار الغرب اإلسالمي،   : بريوت_ . ختريج الدالالت السمعية     يف

 .٣تر* _. ض _ .١٩٨٥
احلسن ابن ذي    أبو(اخلزاعي، علي بن حممد بن أمحد بن موسى         

 "هـ٧٨٩-٧١٠" )الوزارتني
]٢٩١٦[

 بو احلسن علي بن حممد اخلزاعي التلمساين اخلزاعي؛ حتقيق        أ]/ الوقف[
 .٥٧٤، ٥٧٠، ٥٦٧-٥٦٦، ٢٨٢ص_ .محد حممد أبو سالمة أ
 ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسـول اهللا            يف

 _ .صلى اهللا عليه وسلم من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية        
_ . ض   _ .١٩٨٠ لى للشئون اإلسالمية،  اجمللس األع : القاهرة

 .٨-٦، ٤؛ فل١٧ ،٦ ،٢صر*
]٢٩١٧[ =  اإلسالميةالسنة النبوية يف الوقف ودوره يف نشر الثقافة 

ش، ٧/٨/١٣٦٥ (_ . رســالت_... وقــف نبــويســنت 
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٦٦[

]٢٩١٨[ .صاحل أمحد العلي
 .٤١٨-٤١٥ص: ٢ج_ .صاحل أمحد العلي / صدقات النيب

اجملمع امللكي لبحـوث    : عمَّان_ . اإلدارة املالية يف اإلسالم      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٠-١٩٨٩احلضارة اإلسالمية، 

]٢٩١٩[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي
 –دراسة فقهية   : األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام     

_  .يليعبد اهللا بن حممد بن سعد احلج       إعداد   / وثائقية –تارخيية  
 .٢٠٩-١١٥ص
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]٢٩٢٠[ .عبد اللطيف حممود آل حممود
 .٢١٤-٢١١ص_ .تأليف عبد اللطيف حممود آل حممود / األوقاف اخلريية

_  .١ط_ .مني االجتماعي يف ضوء الشريعة اإلسـالمية         التأ يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤دار النفائس، : بريوت

]٢٩٢١[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     – عقدت يف لندن     الندوة اليت 
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمَّان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٢٩٢٢[ .حممد عبد اجلواد حممد
 .٢٧٨-٢٧٧ص_ . حممد عبد اجلواد حممد /)صلعم(وقف رسول اهللا 

ـ   :  ملكية األراضي يف اإلسالم    يف _ .ة والتـأميم    حتديـد امللكي
 .١٥كو* _.ض  _ .١٩٧١منشأة املعارف، : اإلسكندرية
]٢٩٢٣[ .حممد عمارة

حممـد  / دور الوقف يف النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة       
 .١٧٢-١٥٥ص_ .عمارة 

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
ñcŠ½a@ÒbÓëc@@@@ŠÄãc@@@@@õbäÛa@ÒbÓëcN@

òîzî½a@ÒbÓëþa@@@@ŠÄãc@@@@òîãaŠ–äÛa@ÒbÓëþaN@
bç@òîÐã@ÒbÓëc@

 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٩٢٤[ .بركي األقسكي، علي مهت

= نفيسة هامن   : ونس باشا غالوقف يف اإلسالم ووقفيات زوجة زا     
İslamda Vakif Zağanus Paşa ve Zevcesi Nefise hatün 

Vakifiyeleri /  علي مهت بركـي. _Vakiflar Dergisi.  _
 _.د  _ . باللغة التركيـة     _ .٣٧-١٩ص_ ) .١٩٥٨ (٤مج
 .٦٧، ٣تر*

@ïÇbÏŠÛa@æý•c@kÛc@åí†Ûa@‰ìã@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٩٢٥[ .بايرام، سعدي

 =هـ  ١٢٥٧وقفية السيد نور الدين ألب أصالن الرفاعي بتاريخ         
Seyyid nureddin Alpaslan – Er-rufai 1257 Tarihili 

Vakfiyesi /سعدي بايرام. _ Vakiflar Dergisi.  _٢٣ع 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٤-٣١ص_ ) .١٩٩٤(

ÙÜ½a@†jÇ@åi@âb’ç@ÒbÓëc@
]٢٩٢٦[ "هـ٣٣٤-؟ ") زكرياأبو(زدي، يزيد بن حممد بن إياس األ
زدي املوصـلي؛   ياس األ إد بن   أبو زكريا يزيد بن حمم    ]/ الوقف[

 .٤٢٦، ٤٣ص: ٢ ج_ .حتقيق علي حبيبة
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،    : القاهرة_ . تاريخ املوصل    يف

 .١٠، ٧، ٣؛ فل١٧، ٦؛ صر٥٤تر*_ . ض _ .١٩٦٧
@…ìäa@ÒbÓëc–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
 .أوقاف األجانب انظر أيضًا

]٢٩٢٧[ .ك.  آي،جوجرال
 اليت أوقفها الشيخ فريد يف القدس قبل        ممتلكات األوقاف والرباط  

صوىف فريد كيه ذريعه جار سو      = تزال موجودة    أربعة قرون ال  
سال ليه وقف سرائيه اور وقف امالك يروشلم مني آج ـى            

 _ .Siyasat Jadid, Daily_ .جوجرال . ك. آي/ موجود هيه
 .٧هن* _.د _ .باللغة األوردية _ . ٣ص _ .)٦/٢/١٩٩٦(

 أوقاف نفيسة هانم 



٣٦٧>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
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ßcë@ÒbÓëc@´İÜÏ@¿@´àÜ½a@ÚýIlbn×@H–†Ôã@@
]٢٩٢٨[_ .عرض حممود بيومي / أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني

_  .١٥٩-١٥٦ص_ ) .١٩٨٥إبريــل  (٣١٧ ع_ .العــريب
 _ .مقال يتناول عرض لكتاب أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني        

 .٢٦مغ* _.د 

@Š–ß@¿@òbîÛaë@ÒbÓëþaIlbn×@H–†Ôã@@
]٢٩٢٩[ .أمحد جت

 /١٣/١٢ (_ .األهـرام _ .أمحد جـت    / وقاف والسياسة األ
األوقاف والسياسة يف   : تعليق على كتاب  _  .٢ص_ ) .١٩٩٨

 .١صر*_ .د _ .مصر، تأليف إبراهيم البيومي غامن 
]٢٩٣٠[ .فهمي هويدي

 _ .األهـرام _ .فهمي هويدي   / مشكلة التمويل حيلها الوقف   
تنــاول مشــكلة التمويــل _ . ١١ص_ ) .١٥/١٢/١٩٩٨(
األوقـاف  "جنيب للعمل األهلي وعرض أهم حمتويات كتاب        األ

 .١صر*_ .د _ .براهيم البيومي غامن إتأليف " والسياسة يف مصر
@ÒbÓëc@æbİÜ@ñ†Ûaë–bî×Šm@@

 .أوقاف المرأة، المرأة والوقف انظر أيضًا 
]٢٩٣١[ عتيق والده سلطان وقفي= دفتر وقف عتيق والده سلطان 

خمطـوط،  _ .قات   ور ٦_ ] .١٨٤٦[هـ  ١٢٦٣_ .دفتري  
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١٠٥برقم 

@†í‹bîi@â‰†Üí@ÒbÓëc–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@
]٢٩٣٢[ .آوردي، أكرم حقي
 = درم بيازيد وإحـدى تعهـدات اسـتبداله       لوقفية بورصة لي  

Yildirim Bayazid’in bursa Vakfiyesi / أكــرم حقــي
-٣٧ص_ ) .١٩٦٩ (٨ ع_ .Vakiflar Dergisi_ .وردي آ

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٦
òí…ìèîÛa@ÒbÓëþa@
اف      انظر أيضًا ة، أوق اف البوذي ب، األوق اف األجان أوق

يحية،   اف المس تأمنين، األوق وانين المس ق
ف  ريعات وق ف وتش لم، الوق ر المس دول –غي  ال

ل    ى أه ف عل ة، الوق ل الذم ف أه ة، وق الغربي
ة لم، الذم ر المس ى غي ى  ،الوقف عل الوقف عل
ف   افرالك افر، وق ف الك لم، وق ر المس ف غي ، وق

 .المرتد، الوقف واألقليات

òí…ìèîÛa@ÒbÓëþa@–@æaŠíg@MæbèÐ•c@@
]٢٩٣٣[  ومسألة أصفهانكليميان =  أصفهانالوقف عند اليهود يف 

 _ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ .وقف
 .١ كو؛١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .١٥٥-١٥٣ص

ìèîÛa@ÒbÓëþa@òí…–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٢٩٣٤[ .شاهام، رون

 =الوقف املسيحي واليهودي يف فلسطني أواخر العصر العثماين         
Christian and Jewish Waqf in Palestine during the 

late Ottoman period. _ Bulletin of the school of 
oriental and African studies . _١٩٩١ (٣، ع٤٥مج (. _

 .٢سع *_ .د_ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٧٢-٤٦٠ص

@bËe@Ñìí@ÒbÓëc–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]٢٩٣٥[ )قونيا(مكتبة يوسف آغا 

 Yusuf Ağa= وقفية مكتبة يوسف آغـا  : مكتبة يوسف آغا
Kütüphanesi: Yusuf Ağanin Vakfiye Kütüphanesi.  _

 _ .ص١١٤،  ١٤٧_ ] .؟١٩-- [،مديرية مكتبة يوسف آغا   : قونيا
 .١٠٣، ٣تر* _.ك _ .اللغة التركية ب

@òuì@Ñìí@ÒbÓëc–@ãìm@–åíëbÐÜ§a@õbzİi@@
]٢٩٣٦[ .حممد الطاهر املعموري

 _.حممد الطاهر املعموري / وثيقة عن حتابيس جامع صاحب الطابع
 _) .١٩٨٩ديسمرب  ( ٥٦-٥٥ع،  ١٦س _ .اجمللة التارخيية املغربية  

 .١١؛ مغ٨، ١كو*_  .د_  .٢٦٧-٢٤٥ص
Ñìí@ÒbÓëcéuì@Ñìí@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@@@@ÉibİÛa@kyb•@N@

c@p‰ìËìí@ÒbÓëcë@ìÜË–@bî×Šm@–ß‹c@@
]٢٩٣٧[ .توب قره أوغلو، نادر

نادر توب قـره أوغلـو،      / كلية يوغورت أوغلو يف أزمري وقربه     
 .باللغة التركية_  .٤٤٢-٤٣١ص_ .يعقوب كسجي 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@êŠßc@ãìí@ÒbÓëc–bî×Šm@@
]٢٩٣٨[ .أوجاق، أمحد يشار

/ مشكلة يونس أمره وتقييم البحوث اليت قدمت حوله يف تركيا         
 .باللغة التركية_  .٣٣-٢٩ص_ .أمحد يشار أوجاق 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤ األسبوع الثامن للوقف،يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٢٩٣٩[ .جونبور، موجغان

 _.موجغان جونبور   / حب اخلري واملشاعر الطيبة عند يونس أمره      
 .باللغة التركية_  .١٣٤-٩٧ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]٢٩٤٠[ كونكور، خلوصي
/ وثائق أرشيف الدولة اليت تكشف احلقائق املتعلقة بيونس أمره        

 .باللغة التركية_  .٩٦-٣٥ص_ .خلوصي كونكور 
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

 تركيا–أوقاف يونس أمره 
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âý⁄a@¿@ÑÓë@Þëc@
اف       انظر أيضًا اب، أوق ن الخط ر ب اف عم اف، أوق األوق

ق، الوقف  ورة –مخيري ة المن اريخ – المدين  – ت
ارة      ف والحض الم، الوق در اإلس ر ص عص

 .ةاإلسالمي
]٢٩٤١[ "ـه٣٩٥بعد  -؟"هالل العسكري، احلسن بن عبد اهللا بن سهل  أبو

 الل احلسن بن عبد اهللا بن سهل      أبو ه / أول من احتبس يف اإلسالم    
 .١٧٦ص_ .العسكري؛ حتقيق وتعليق حممد السيد الوكيل 

دار البشري للثقافة والعلوم : القاهرة_  .٢ ط _ . األوائل كتاب يف
 .٢٣ ،٢؛ صر٣تر *_.ض _  .١٩٨٧اإلسالمية، 

]٢٩٤٢[ "ـه٣٩٥بعد  -؟"هالل العسكري، احلسن بن عبد اهللا بن سهل  أبو
 الل احلسن بن عبد اهللا بن سهل؛      أبو ه ]/ أول من أحتبس يف اإلسالم    [

 .٢٥٧-٢٥٦ص: ١ ج_ .حتقيق حممد املصري، وليد القصاب
وزارة الثقافة واإلرشاد القـومي،     :  دمشق _ . األوائل كتاب يف

 .٨ ،٤فل*_ . ض _ .١٩٧٥
]٢٩٤٣[ .علي مجعة حممد

 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

ïãaìÜ§a@‰b¯⁄a@
 .إجارة الوقف انظر أيضًا
]٢٩٤٤[ .رأفت غنيمي الشيخ

/ م١٧٩٨–١٥٧١تطور الوقف يف مصر يف العهـد العثمـاين،          
 . ورقة١٩_ . رأفت غنيمي الشيخ إعداد

 مايو  ٩–٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
ÑÓìÛa@pa…aŠíg@
تثمار  انظر أيضًا اد، اس ف، اإلرص فإدارة الوق ،  الوق

ع  ف، بي ف، اقتصاديات الوق االستحقاق في الوق
اة         الوقف، التصرف في الوقف، ديون الوقف، زآ
وانين  ف، ق ف، قسمة الوق ف، ضرائب الوق الوق

ف  رادات الوق ريعات إي ف  ،وتش بة الوق ، محاس
 .مصارف الوقف، النظام المالي للوقف

]٢٩٤٥[ .أوجو، إينال
_ .إينـال أوجـو     / مشكالت التصرف يف املوارد املالية للوقف     

 .باللغة التركية_  .٨٥-٧٣ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ األسبوع السابع لألوقاف،يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]٢٩٤٦[ .بوران، عبد الرمحن
/ Tapu Senedi Vakiflarimiz =أوقافنا املتعلقة بسندات الطابو 

إبريل  (٧٦ع_  .Diyanet Aylik Dergisi_ .عبد الرمحن بوران 
 .١٠٤ تر *_.د _ .باللغة التركية _  .٤٨-٤٦ص_ ) .١٩٩٧

]٢٩٤٧[ .ص١٢٨_ .تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

إلسالمية واألوقاف  جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون ا       
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

ـ : احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،    ةتنمي
 - الصادق فـداد     ي العياش إعداد/  عليها احملافظةموارد الوقف و  

 سلطان حممد حسني    إعداد/  الوقف وتنميه موارده   أعمالتنظيم  
 - صاحل املالك    إعداد/  عليها احملافظة و  موارد الوقف  ة تنمي -املال  
عبـد الـرمحن    / السـعودية  التجربة و اإلسالمية األوقاف ةدارإ

 .١كو*_ .ض _  .الضحيان
]٢٩٤٨[ .الدربنجوي، حممد أشرف عباس

حممـد أشـرف عبـاس      / األوقاف يف ضوء الكتاب والسـنة     
 .٢٢٦-٢١٨ص_ .الدربنجوي 

 العاشرة جملمع   حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية     :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٢٩٤٩[ .رانديري، رمحت اهللا

اسالمى ضرورت اور اوقاف كـى      = الدخل الفائض لألوقاف    
 دار]: اهلند[راندر  _  .٢ط_ .رمحت اهللا رانديري    / فاضل آمدىن 

_ .ص  ١٥_ ] .١٩٦٥[هــ   ١٣٨٥العلوم األشرفية العربية،    
 .٨هن*_ .ك _ .باللغة األوردية 

]٢٩٥٠[ .ات، مرسيزاكا
 = املؤسسات املالية اخلاصة واألوقاف النقدية  : املخاطرة الرأمسالية 

Risk Sermayesi Özel Finans Kurumlari ve Para 
Vakiflari /مكتبة نشـر العلـم    : إستانبول _.سيزاكا   تمرا ،
 .٢؛ سع٦٧تر*_ . ك _. باللغة التركية _ .ص١٤٤ _ .١٩٩٣

]٢٩٥١[ . بايرام،شبل
-١١١ص  _ .بايرام شـبل    / املصادر املالية األساسية لألوقاف   

 .باللغة التركية_  .١١٢
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣: األسبوع الثاين لألوقاف يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _ املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥ ،لألوقاف

]٢٩٥٢[ .عبد الستار أبو غدة
تأليف عبد السـتار    / األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف    

األمانـة العامـة    : الكويت_  .شحاتةأبو غدة، حسني حسني     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٩٣_  .١٩٩٨لألوقاف، 

]٢٩٥٣[ عداد مكتب الدكتور إ/ القواعد احملاسبية لألموال الوقفية
مانة العامـة لألوقـاف،     األ: الكويت_  .شحاتةحسني حسني   

 .١كو* _.ك _ .ص ٢٣٠_  .١٩٩٥
]٢٩٥٤[ _] .وآخ [… هحممد عبد/ موت ناظر الوقف جمهال

 .١١٤٢-١١٣٩ص: ٤مج
اجمللس : القاهرة_ . الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية        يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _.ض _  .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

 أول وقف في اإلسالم 
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]٢٩٥٥[ .أفضل. واين، إم
  =ساليب للزيـادة يف دخـل األوقـاف       أأن اختاذ   توصيات بش 

Recommendations regarding adoption of techniques 
to increase income from waqfs /أفضــل واين. إم...  

 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٢_ ] .وآخ[
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،       يف  

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٢٩٥٦[ .وهبة الزحيلي

 _ .وهبة الزحيلي / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      
بـني  (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكـتيب،    : دمشق_  .١ط

 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧األصالة واملعاصرة؛ 
ÑÓìÛa@pa…aŠíg@–@æaŠíg@–æbèÐ•c@@
]٢٩٥٧[ شفقي، سريوس
_ . صادق عبـادي     إعدادسريوس شفقي؛   / أصفهانالوقف يف   
من (_  .ورقة ٢٦_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت

 .١كو* _ . ح_ .)أدبيات الوقف يف إيران

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@@æaŠígMŒím@@
]٢٩٥٨[ .حسينقليستوده، 
عوايـد  =  رشـيد الـدين      اخلواجة ومصارف وقف    تإيرادا

_ . رشيد الدين و كيفيـت مصـرف آن          خواجةودرآمدهاى  
_  .د _ . باللغة الفارسـية   _ .)١٩٦٩ (_ .اقتصاديحتقيقات  

 .١ران*

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@@æaŠígMæbaŠ@@
]٢٩٥٩[  =١٩٨٧، عام  من مليار تومانأكثر خراسان أوقافعائدات 

 مجهـورى  _ .از يكميليـارد موقوفات استان خراسان بـيش     
 باللغة  _ .٧ص_  .)]١٩٨٧[ ش،٢٨/٧/١٣٦٦ (_ .إسالمى
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–bî×Šm@@
]٢٩٦٠[ .أركليت، شعبان

: املوارد املالية لألوقاف وتشغيل ودائعها املصرفية وتنمية إيراداهتا       
-٨٥ص_ .شعبان أركليـت    / التحليل الدوري واالقتراحات  

 .للغة التركيةبا_  .١٠٣
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٢٩٦١[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
 Vakiflar =ايضاحات خمتصرة بشـأن عائـدات األوقـاف    

Gelerisi hakkinda muhtasar izahat . _املديريـة  : نقـرة أ
 _ .يضا: ص٢٠،  ٢٧_ ] .١٩٣٩[هـ  ١٣٥٨العامة لألوقاف،   

 .١٤، ١١تر*_  .ح_ .باللغة التركية 

]٢٩٦٢[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
  =١٩٤٨احلساب املؤكد ألوقاف املديرية العامة لألوقاف لسنة 

Vakiflar Genel Müdürlüğü bindokuz yüz kirk sekiz 
besin hesabi.  _دار نشـر  : املديرية العامة لألوقـاف : أنقرة

_ . باللغة التركية    _ .ص٥١_ ] .١٩٤٩[هـ  ١٣٦٠سومر،  
 .١١تر*_ .ك 
]٢٩٦٣[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Bin Dokuz= م ١٩٣٦ضرائب املديرية العامة لألوقاف للعام 
Yüz Otuz Alti Hesabi Kat’isi.  _رية العامة املدي: إستانبول

 _ .ص٢٦_ ] .؟١٩٣٨[دار نشر ومطبعة سـومر،      : لألوقاف
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 

]٢٩٦٤[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
_  .Bütçe Kanunu 1941 = ١٩٤١قانون امليزانيـة لسـنة   

_ ] .١٩٤١[هــ   ١٣٦١املديرية العامة لألوقـاف،     : ةنقرأ
 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٥١
]٢٩٦٥[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Mali yili Bütçe 1942 = ١٩٤٢قـانون امليزانيـة لسـنة    
Kanunu . _هــ  ١٣٦٢املديرية العامـة لألوقـاف،      : أنقرة

 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٦٦ _] .١٩٤٢[
]٢٩٦٦[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

/ yili Bütçe Kanunu 1943 = ١٩٤٣قانون امليزانية لسـنة  
املديريـة العامـة لألوقـاف،      : نقـرة أ_ .كيرب  . ف] إعداد[

_ .ك  _ . باللغة التركيـة     _ .ص٩٦_ ] .١٩٤٣[هـ  ١٣٦٣
 .١١تر*

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٢٩٦٧[ .أنور، سهيل

 Mahmud Paşa Vakiflari= أوقاف حممود باشا وملحقاهتا 
ve Ekleri / أنورأمحد سهيل.  _Vakiflar Dergisi.  _٤مج 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٦-٦٥ص_ ) .١٩٥٨(

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@bî×Šm@–@Þìjãbng@M@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]٢٩٦٨[ .قورت، إمساعيل

 ،هـ٩٥٣ لعام   إستانبولير أوقاف   روقف النقود اعتماداً على دفتر حت     
 İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri’ne Göre Para=م ١٥٤٦

Vakiflari /مساعيل قورت إ._ Türk Dünyasi Araştirmalari 
Dergisi . _١٨٠-١٥٣ص_ ) .١٩٩٨ فرباير (١١٢ع. _ 

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٢٩٦٩[  عثمانلي= واردات ومصروفات األوقاف يف الدولة العثمانية 

_ .دولتنده وقفالرين حاصالتالري ومصروفلري وارداتلـري       
 _.خ  _ .باللغة العثمانية   _  .٩١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٤٩٦

 .١٤تر*

الدولة العثمانية –إيرادات الوقف 
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]٢٩٧٠[ .يدي يلدز، اء الدين
 =االقتصادي لألوقاف التركية يف القرن الثامن عشر امليالدي         الُبعد  

XVIII. Asir Yürk Vakiflarinin İktisadi Boyutu /اء الدين 
_ .) ١٩٨٤ (١٨مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .يدي يلدز 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤١-٥ص
@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–ÑÓìÛa@pa…aŠíg@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–Š–ß@@
]٢٩٧١[ .مصطفى عبد الفتاح حممد فرج

إيرادات األعيان املوقوفـة زادت     : معامل التجربة الوقفية يف مصر    
 _.مصطفى عبد الفتاح حممد فرج بقلم / بأكثر من مائة مليون جنيه

 .١كو* _.د  _) .١٩٩٨مارس  ٢االثنني  (١٩٩، ع٦ س_ .املستقلة

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@Š–ß@–pbîöb–yg@@
]٢٩٧٢[  _ .املنار_  .]رشيد رضاحممد حترير [/ إحصاء األوقاف

صر  *_ .د_  .٨٠-٧٥ص_ ) .١٨٩٩ ابريل   ٨ (٥، ع ٢مج
٧ ،٥ ،٢. 

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@Š–ß@–@@ƒí‰bm–Ûa@ïà bÐÛa@Š–È@
]٢٩٧٣[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

: القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، 

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]٢٩٧٤[ )مد السجلماسي املوىل حم:١٨٧٣-١٨٥٩( امللك  .املغرب

ظهري السلطان املوىل سيدي حممد بن عبد الرمحن ملك املغـرب           
 رقـم  وثيقـة    ، ظهـري  _ .٣/١/١٨٣٨ _ .هـ١٢٥٣لسنة  
السلطان سـيدي حممـد بـن        وثيقة صادرة من   _. ٣/٣/١٥
 عالم السلطان مبا يف ذمة ابـن السـائح نـاظر          إل: الرمحن عبد

 .٦مغ* _.خ _ .خط واضح _ .األحباس من مستفاد األحباس 
@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@†¬@–ƒí‰bm@@

]٢٩٧٥[ .أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام
أوضاع األوقاف يف جند قبل الدعوة اإلصالحية وموقف الشيخ         

 _.أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام       / حممد بن عبد الوهاب منها    
هــ  ١٤١٩ (١،ع٢٤ س _ .جملـة فصـلية حمكمـة     : الدارة

 .٣تر* _.د _  .٦١-٥ ص_ .])١٩٩٨[
@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–†äa@@

]٢٩٧٦[ _. Waqf Boards meeting= اجتماع هيئات األوقاف 
Radiance Views, Weekly. _١٩٨٨ (١٠، ع٢٤ مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤ص
]٢٩٧٧[ _. The Awqaf, Quarterly_  .ايك اداريه= افتتاحية 

_ .د  _ .باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .١٩٧٤مارس   -يناير(
 .٧هن*

]٢٩٧٨[ .أ. آر. بيج، م
ــيج. أ. آر.  م/]waqf= الوقــف [  _ .١١٩-١١٦ص _ .ب

 .باللغة اإلجنليزية
 The Muslim Dilemma in = اهلنـد يف  املسلمني  مأزقيف

India ._١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤فيكاس، : دهلي_  .١ ط. 
]٢٩٧٩[ اوقاف =  تفصيالت أحكام ضريبة الدخل املتعلقة باألوقاف

 ,The Awqaf_  .انكم تيكس كـي تفصـيالت  سى متعلق 
Quarterly.  _)باللغـة  _  .٨٥ص_ ) .١٩٧٤مارس   -يناير

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٢٩٨٠[ .حقي، حممد ريزوانول

حممد / Waqf experience in India= التجربة الوقفية يف اهلند 
 . باللغة اإلجنليزية_.ص ٢٠ _ .ريزوانول حقي

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨جنوب آسيا،    ندوة التجارب الوقفية يف      يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي 
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_  . ض_ .١٩٩٩

]٢٩٨١[ .خان، ساالر حممد
-١٣ص_ .ساالر حممد خان  / تقرير حول نظام الوقف يف اهلند     

٢٧. 
ة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع       حبوث خمتار :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٢٩٨٢[ .خان، ساالر حممد
ممتلكات األوقاف يف اهلند ضحية عجز هيئة األوقاف وإمهـال          

هندوستان مني اوقاف جائداد، وقف بورد كى عدم        = املسلمني  
ساالر حممد  / مسلمانون كى عدم توجهى كا شكار     فعاليت اور   

_ ) .٣٠/٥/١٩٩٩(_  .The Urdu Times, Daily_ .خان 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٢٩٨٣[ )سيد(شهاب الدين 
 =خطاب إىل وزير الشئون االجتماعية عن املمتلكات املوقوفـة          

Letter to Minister of Welfare on waqf property/ سيد 
ــدي ــج_ . Muslim India_ .ن شــهاب ال  ١٧١، ع١٥م

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٧ص_ ) .١٩٩٧(
]٢٩٨٤[ . أمحد رشيد،شريواين

 =  ملسـلمني كـبرية لـدى ا     مشكلة   :إدارة املمتلكات املوقوفة  
Managing Waqf Property: A major problem for 

Muslims /أمحد رشيد شريواين.  _The Radiance Views, 
Weekly. _ ــج  _ .١٥ص _ .)١٩٧٨ (٢٦-٢٥ع، ١٤م

 .٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية
]٢٩٨٥[ .الصديقي، عشرت علي

_ .عشرت علي الصديقي    / اقليتون كى امداد  = إعانة األقليات   
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٨٤

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

  مصر–إيرادات الوقف  
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]٢٩٨٦[  أوضاع ضرورة استخدام موارد هيئة األوقاف يف حتسني
وقف بوردون سيه هونيه واىل     =  املسلمني االجتماعية والتعليمية  

 خـرج  آمدىن كو مسلمانون كى مساجى وتعليمى ترقى كيلئيه       
 _) .٣٠/١٠/١٩٩١(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .كياجائيه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص
]٢٩٨٧[ .عبد القيوم، حممد

 _. حممـد عبـد القيـوم        /اوقاف مسائل = مشاكل األوقاف   
Siyasat, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٩٩ باللغـ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٢٩٨٨[  ميلني ٥٠= قيمة األوقاف اإلسالمية مخسون مليون روبية 

 /٢٥/٨(_ . Dawat, Daily_  .ماليت كى مسـلم اوقـاف  
 .٣هن*_ .د _ .األوردية  باللغة _ .٦ص_ ) .١٩٧٨

]٢٩٨٩[ هندوستان مني = ف يف اهلند كيف نقوم بإصالح األوقا
 /١٠/١(_ . Dawat, Daily_  .اوقاف كو كيسيه تر بناجائيه

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٧٥
]٢٩٩٠[ _ .Bane of waqf= وضع األوقاف احلرج 

Radiance Views, Weekly . _١٩٨٨ (١٠، ع٢٤مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢ص
…aŠíg@ÑÓìÛa@pa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٢٩٩١[ سىن كانفرنس كا = البيانات الصادرة عن املؤمتر السين 
 ٣٩، ع٥١ مــج_. Nida-e-Millat, Weekly _. اعــالن

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٩ص_ ) .١/١٠/١٩٩٥(
@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]٢٩٩٢[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش
إكمال األعمال  :  مليونا ٦٣ي هليئة األوقاف يبلغ     الدخل السنو 

وقف = وتسجيل ممتلكات األوقاف اجلديدة     , اإلنشائية املختلفة 
 الكهـ، خمتلف تعمرياتى كامون كى      ٦٣٠كى ساالنه آمدىن    

-Rahnuma-e_  .تكميل، نئى موقوفه جائدادون كا انـدراج      
Deccan, Daily.  _)ــة _  .٦ص_ ) .٢٨/٢/١٩٨٣ باللغ

 .٣هن*_ .د _ .ة األوردي
]٢٩٩٣[ _ .اوقاف اور ان كا سرمايه= األوقاف وإيراداهتا 

Nida-e-Millat, Weely ._) ١٠ص_ ) .٢٦/١٠/١٩٨٦. _ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@†äa@–lbväjÛa@@

]٢٩٩٤[ استعراض ملشروع أعمال هيئة أوقاف والية البنجاب إلنفاق 
 Review of working of =خلريية املبلغ الفائض يف األعمال ا

the Punjab Waqf Board scheme for expenditure of 
surplus for charitable purposes.  _Muslim India.  _

 _.د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤٩٦ص_ ) .١٩٨٦ (٤٧، ع ٤مج
 .١٦هن*

]٢٩٩٥[  هيئة األوقاف .البنجاب
  =١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

Punjab Waqf Board performance during 1997-1998. _ 
Muslim India. _٢٦٨ص _ .)١٩٩٨ (١٨٣ع، ٦ مج. _ 
 .١٦هن*_  . د_ .باللغة اإلجنليزية

]٢٩٩٦[ بنجاب = دخل هيئة أوقاف البنجاب يبلغ ثالثني مليون روبية 
_  .Qaumi Awaz, Daily _ .وقف بورد كى آمدىن تني كرور

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٥/٤/١٩٩٠(
@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@

]٢٩٩٧[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 
 Waqf and =الصناديق الوقفية والوقف األهلي : األوقاف واملنح

endowment: Waqf fund and family waqfs / شهاب الدين
 _. Islamic and Comparative Law, Quarterly_ .األنصاري 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣١٦ص_ ) .١٩٨١ (٤، ع١مج
@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@†äa@–ï…@@

]٢٩٩٨[  جامع= بدهلي  صيانة املسجد اجلامع روبية يف٩٧,٠٠٠إنفاق 
_  . روبئيه خرج كئيه كئيـه     ٩٧,٠٠٠مسجد كيه جباؤ كيلئيه     
Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٥/٣/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٢٩٩٩[ . هيئة األوقاف .دهلي

خطاب هيئة أوقاف دهلي إىل حكومة اهلنـد بشـأن الوضـع            
 Delhi Waqf Board’s letter= الشرعي إلمام املسجد اجلامع 

to Government of India on status of imam of Jama 
Masjid.  _Muslim India ._١٩٩٧ (١٧٣، ع١٥ مج. (_ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢١٦ص
]٣٠٠٠[ صاحب =   فرما حلماية أمالك الوقفجضمان صاحب سن

وقف امالك كا هر حالـت مـني        : سنغ ورما كى يقني دهاىن    
 /٢/١٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .تفحظ كيا جائيكـا 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٦
]٣٠٠١[ . وآي .قاضي، إم

 Delhi Waqf Board: A=  حملـة سـريعة   : دهليهيئة أوقاف
cursory glance /قاضي. وآي. إم.  _Radiance Views, 

Weekly. _ باللغة _  .١٠،  ٣ص _ .)١٩٧٤ (٨ع،  ١٢مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٣٠٠٢[ ستثناء ممتلكات الوقف من قانون ابتطالب هيئة أوقاف دهلي 
 نترول ايكت سيه مستثىن   وقف امالك كو رينت ك     = التحكم ىف اإلجيار  

 /٢١/٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .قـرار ديـا جائيـه   
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٣

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٣٠٠٣[ _ .كرناتك وقف بورد=  هيئة األوقاف بوالية كرناتكا

Nida-e-Millat, Weekly ._٢٢/١١/١٩٨٦ (٤٥، ع٤١ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .اللغة األوردية ب_  .٢٤ص

 كرناتاكا– الهند –إيرادات الوقف 
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@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@†äa@–üa×@@
]٣٠٠٤[  . روالند إي،ميلر
 _ .٢٤١،  ٢٣٤-٢٣٣ص_ .روالند إي ميلر    ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 =  دراسة لالجتاهـات اإلسـالمية     : كرياال  يف مسلمو مابيال  يف

Mappila Muslims of Kerala: A Study in Islamic 
Trends. _ أورينت لوجنمان  :]اهلند[ مدراس   _ . معدلة ،٢ط ، 
 .١٥هن*_ .ض _  .قدمت أصالً كأطروحة الدكتوراه للمؤلف_ . ١٩٩٢

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٣٠٠٥[ .آزاد، أمحد حسني

 _.أمحد حسني آزاد    / وزير اوقاف كيه نام   = نداء لوزير األوقاف    
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ .) ٨/١٢/١٩٩٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@pa…aŠígIïÐäy@éÔÏH@

]٣٠٠٦[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٣٠٠٧[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(بن أمحد بن موسى الدين العيين، حممود  بدر

 يأليب حممد حممود بن أمحد العيين؛ تصحيح املولـو        /  الوقف كتاب
 .١٨٦-١٣٩ص: ٦ج_ .حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفوري 

دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف
 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١

]٣٠٠٨[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(دين العيين، حممود بن أمحد بن موسى ال بدر
أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح املولـوي         /  الوقف كتاب

 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 
دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف

 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠
]٣٠٠٩[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"صكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين عالء الدين احل

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
@ÑÓìÛa@pa…aŠígIïÈÏb‘@éÔÏH@

]٣٠١٠[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي الشريازي؛ تصحيح     إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب

 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .جلنة من العلماء 
شركة ومطبعة مصطفى البايب    : القاهرة_  .٢ط_ . املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 
]٣٠١١[ "هـ٤٧٦-٣٩٣") إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج _.تصحيح حممد الزهري الغمرواي /  الوقفكتاب
 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _. املهذب   يف
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]٣٠١٢[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 الشريازي؛ حتقيق وتعليق وشـرح      إسحاق أليب/  الوقف كتاب
: ٣ج_ . حممـد الزحيلـي       الراجح يف املـذهب بقلـم      نوبيا
 .٦٩٠-٦٧١ص
دار : دمشـق _  .١ط_ . املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢الدار الشامية، : القلم؛ بريوت
]٣٠١٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

لق عليه  ترتيب عالء الدين بن العطار؛ حققه وع      /  الوقف كتاب
 .١٧٧–١٦٥ص_ .حممد احلجار 

 قوبلـت   ،٤ط_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة        يف
_  .١٩٨٦دار السـالم،    ]: م. د[_ .على نسخة خطية قدمية     

 .١٢؛ كو١٠٤تر* _.ض 
]٣٠١٤[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

قيق وتعليق حممد ترتيب عالء الدين بن العطار؛ حت     /  الوقف كتاب
 .١٧٠-١٥٦ص_ .احلجار 

: حلب_  .٢ط_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة   يف
 .٣٢مغ* _.ض _  .]١٩٧٧[هـ ١٣٩٨مكتبة دار الدعوة، 

]٣٠١٥[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 _.حيىي بن شرف النووي؛ ترتيب عالء الدين بن العطار          ]/ الوقف[
 .٨٢-٧١، ٣١-٢٩ص
_  .١ط_ . فتاوى اإلمام النـووي، أو، املسـائل املنثـورة           يف

مطبعـة  : دمشـق ] (١٩٢٩[هـ  ١٣٤٨مكتبة عرفة،   : دمشق
 .٨هن*_ .ض _ ) .التوفيق

]٣٠١٦[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 .٩٤-٨٦ص_ .دراسة وحتقيق عبد القادر أمحد عطا /  الوقفكتاب
 _.مام النووي، أو، املنثورات وعيون املسائل املهمـات          فتاوى اإل  يف
_ .ض  _  .١٩٨٨مؤسسة الكتب الثقافيـة،     : بريوت_  .٢ط
 .٣٠؛ مغ١٥-١سع*

]٣٠١٧[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
ترتيب عالء الدين بن العطـار؛ حتقيـق        /  الوقف وغريه  كتاب

 .١٦٤-١٥٥ص_ .وتعليق حممد احلجار 
، قوبلـت   ٥ط_ .اوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة        فت يف

: دار البشـائر اإلسـالمية    : الرياض_ .على نسخة خطية قدمية     
 .٢٩؛ مغ٥٧تر* _. ض _ .١٩٩٠مكتبة اإلمام الشافعي، 
]٣٠١٨[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

قيـق   العطـار؛ حت   ابنترتيب عالء الدين    /  الوقف وغريه  كتاب
 .١٧٨-١٦٣ص_ .وتعليق حممد احلجار 

، ]ن. د: م. د[_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة        يف
 .٣تر* _.ض _ ) .املطبعة العربية: حلب (١٩٧١

]٣٠١٩[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 .١٧٨-١٦٣ص_ . الوقف وغريه كتاب
_ .ثورات وعيون املسائل املهمات      فتاوى اإلمام النووي، أو، املن     يف

 .٤٩تر*_ .ض _  .١٩٨٦دار الكتب العلمية، : بريوت
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ïÜçþa@ÑÓìÛa@pa…aŠíg@
ف انظر أيضًا ادإدارة الوق ف، ، ، اإلرص تثمار الوق اس

اديات     ي، اقتص ف األهل ي الوق تحقاق ف االس
الوقف، بيع الوقف األهلي، التصرف في الوقف          

ف،  اة الوق ف، زآ ون الوق ي، دي رائب األهل ض
ريعات      وانين وتش ف، ق مة الوق ف، قس الوق

ف رادات الوق ف  ،إي ريعات الوق وانين وتش  ق
، مصارف الوقف، النظام    محاسبة الوقف األهلي،  

 .المالي للوقف، الوقف األهلي

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pa…aŠíg–bî×Šm@@
]٣٠٢٠[ .شنر، عبد القادر

عبد القـادر   / تقسيم عائدات وقف الذرية حسب النظم القدمية      
 .باللغة التركية_  .٤٣-٤١ ص_.شنر 
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

ð¨a@ÑÓìÛa@pa…aŠíg@
ري    انظر أيضًا ، إدارة الوقف، اإلرصاد، استثمار الوقف الخي

ي  تحقاق ف ف   االس اديات الوق ف، اقتص  الوق
ف  ي الوق رف ف ف، التص ع الوق ري، بي الخي
رائب      ف، ض اة الوق ف، زآ ون الوق ري، دي الخي
ريعات      وانين وتش ف، ق مة الوق ف، قس الوق
ارف    ريعات مص وانين وتش ف، ق رادات الوق إي

ري ف الخي ف ،الوق بة الوق ارف محاس ، مص
ف     ف، الوق الي للوق ام الم ري، النظ ف الخي الوق

 .الخيري

aŠíg@ð¨a@ÑÓìÛa@pa…–Š–ß@@
]٣٠٢١[ . وزارة األوقاف .مصر

ميزانية إيرادات ومصروفات األوقاف اخلريية وأوقاف احلـرمني        
 _ .ص٤٥_  .١٩٣١وزارة األوقاف،   : القاهرة_ .الشريفني  

 .١٤سع*_ .ك 

@ÑÓìÛa@pa…aŠíg´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@–Š–ß@@
]٣٠٢٢[  وزارة األوقاف .مصر

وقاف اخلريية وأوقاف احلـرمني     ميزانية إيرادات ومصروفات األ   
 _ .ص٤٥_  .١٩٣١وزارة األوقاف،   : القاهرة_ .الشريفني  

 .١٤سع*_ .ك 

@@@ÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@@́ ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@–@@Š–ß@@–@@@@ƒí‰bm@–@
ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]٣٠٢٣[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
تأليف حممـد   / م١٨٠٥-١٥١٧ هـ،١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

ÉİÔä½a@ÑÓìÛa@pa…aŠíg@
ف  انظر أيضًا تثمار الوق اد، اس ف، اإلرص ، إدارة الوق

ع  ف، بي ف، اقتصاديات الوق االستحقاق في الوق
اة         الوقف، التصرف في الوقف، ديون الوقف، زآ
وانين  ف، ق ف، قسمة الوق ف، ضرائب الوق الوق

ف رادات الوق ريعات إي ف ،وتش بة الوق ، محاس
ف،   الي للوق ام الم ف، النظ الوقف مصارف الوق

 .المنقطع
]٣٠٢٤[ غلة األوقاف املنقطعة جهاهتا أو الفائض من غالهلا على 

جملة _  .واإلفتاءإعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية      / مصارفها
مجـادى اآلخـرة    / ربيع األول  (٥١ ع _ .ميةالبحوث اإلسال 

 .١٢كو* _.د _  .٩٦-١٩ ص_ .])١٩٩٨[هـ ١٤١٨
@æaŠíg@Nòí¨a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@òíŠí†ß@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٣٠٢٥[ .مجاراين إمامي

 وقف_  .مجاراينمصاحبه باإمامى   =  األوقاف   مديريةمقابلة مع رئيس    
باللغـة  _  .٦١-٥٤ص_ ) .١٩٩٣ (١ع_ .مرياث جاويدان   

 .١؛ كو١ران*_ . د _ .١٦٩-١٦٨ص: ملخص بالعربية_  .الفارسية
]٣٠٢٦[  أهداف=  األوقاف اإليرانية مديرية الوقف ومسئولية أهداف

 /١٤/١٠ (_ . كيهـان  _ .وقف ووظايف سازمان أوقـاف    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٢[ ش،١٣٦١

]٣٠٢٧[  =  والشؤون اخلريية األوقافيريةمد وبرامج أهدافدراسة 
وقف مـرياث    _ . سازمان أوقاف  هاي أهداف وبرنامة    بررسي

 _.باللغة الفارسية   _  .٧٨-٧٦ص_ ) .١٩٩٣ (٢ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د

]٣٠٢٨[ .العبادي، صادق
 -التطور التارخيي   : التجربة الوقفية اإليرانية، أو، الوقف يف إيران      

 . ورقة١٨_ .ادق العبادي ص/ والتجربة املعاصرة
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٣٠٢٩[ =  اخلريية والشؤونقانون صالحيات ونظام األوقاف 
 _ . خرييـة  وأمور وأوقافتشكيالت واختيارات سازمان حج     

 .١ران*_  .ك _ .فارسية باللغة ال_ .]١٩٨٤ن، . د [:طهران
]٣٠٣٠[ سازمان أوقاف =  قاف واحلرب املفروضة األومديرية

 _) .]١٩٨٤[ش،  ١٠/٩/١٣٦٣ (_ .كيهان_  .حتميليوجنكَـ  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٢٦ص

]٣٠٣١[ هى كوتاه به سنت  نكَا= نظرة على السنة النبوية للوقف 
ن اخلرييـة،   مديرية األوقاف والشؤو  :  طهران _...ف   وق نبوي
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _  .ص٧٦_ ] .١٩٨٥[ش ١٣٦٤
@æaŠíg@N@òí¨a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@òíŠí†ßMpbîöb–yg@@
]٣٠٣٢[ . والشؤون اخلريية األوقافمديرية  .إيران

، املديرية:  طهران _ . آمارى هايتازه  =  اجلديدة   اإلحصائيات
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٦٦

 إحصائيات-مديرية األوقاف والشؤون الخيرية . إيران
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aŠíg@æ@N@òí¨a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@òíŠí†ß–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٣٠٣٣[ .تقيربيعيان، 
 _. كل أوقاف در إيران      ةدارإسازمان  =  األوقاف يف إيران     مديرية
 كليـة العلـوم     ، طهران ة جامع –) دكتوراه( رسالة   _ .١٩٦١
 .١ران*_  .ر _ . باللغة الفارسية_ .اإلدارية

]٣٠٣٤[ .شامهريي، ناهيد
 أوقاف   سازمان بررسي = اإليرانيةاألوقاف   مديريةحتقيق حول   

 ،الوطنية إيران    جامعة -) دكتوراه(رسالة  _  .١٩٧١_  .إيران
_ .ر  _ .باللغـة الفارسـية     _  .اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم    

 .١ران*
@åíŠzjÛa@N@ÒbÓëþaë@Þ†ÈÛa@ñ‰a‹ë–òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa@@

ا  انظر أيضًا ة، المؤسس ارب الوقفي ف، التج ت إدارة الوق
 .الوقفية

]٣٠٣٥[ .دعيج آل خليفة
 .٢٣١-٢٢٧ ص_ .دعيج آل خليفة/ إحياء وتطوير نظام الوقف

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
òÏìÓì½a@Õöa†§a@@@@ŠÄãa@@@@@òÏìÓì½a@´mbjÛaN@

bİjÛaòÛbİjÛaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@òÛN@
Ý bjÛa@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@æýİiN@

ÑÓìÛa@¿@õbäjÛa@
 . مشاآل وحلول–غصب الوقف، الوقف  انظر أيضًا
]٣٠٣٦[ .وهبة الزحيلي

 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_  .ض_  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@ÑÓìÛa@¿@õbäjÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٣٠٣٧[ =إساءة استعمال أراضي وقف جامعة عليجره اإلسالمية 

_  .مسلم يونيورسىت كى موقوفه زمني بتيه بر دينيه كـا اراده          
Qaumi Awaz, Daily. _) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٨/٧/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٠٣٨[ مسلم = بناء على أراضي الوقف هليئة تدريس اجلامعة 

يونيورسيت بر استاف كيه لئيه مكانات، آفـس رابطـه كـى            
_ ) .٣١/٧/١٩٨٨ (_ .Qaumi Awaz, Daily_  .وضاحت

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص
@ÑÓìÛa@¿@õbäjÛa–@†äa@–lbväjÛa@@

]٣٠٣٩[  دلجبرنغ= منظمة جبرنج دل حماولة احتالل الضريح من قبل 
 ,Qaumi Awaz_ .كى مزار بر قبضه كرنيه كـى كوشـش  

Daily.  _)ــة _ ) .١٦/٩/١٩٩٨ ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٥هن*

@ÑÓìÛa@¿@õbäjÛa–@†äa@–ï…@@
]٣٠٤٠[ بنجقربستان =  راضي مقربة بانج بريانأشرعي على الالبناء غري 

 _. Qaumi Awaz, Daily_ . بريان كى اراضي بر دوباره ناجائز تعمري
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩١(

]٣٠٤١[ .سيفي، حبيب الرمحن
/ مسلم وقف امالك كا حتفـظ ضـرورى       = مقربة بوابة دهلي    

 /٣/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .حبيب الرمحن سـيفي  
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص _) .١٩٩٧

]٣٠٤٢[ )سيد(شهاب الدين 
مسجد سنك   = دهليب بناء دار الضيافة يف مسجد سانج تراشان      
_ .شـهاب الـدين     / تراشان مني غسيت هاؤس كى تعمـري      

Qaumi Awaz, Daily.  _)ــة _ ) .١٧/١٠/١٩٩٧ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٠٤٣[ .عبد الستار

،  حسني أمحدمقربة شيخ   =  يف دهلي    ضريح الشيخ أمحد حسني   
 /٢٥/١٠(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .عبد الستار / دهلى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٥

]٣٠٤٤[ .قريشي، جاويد حسن
النـزاع بني نائب إمام املسجد والعضو الربملاين سيد شـهاب          

_ .جاويد حسـن قريشـي      / امام بنام شهاب الدين   = الدين  
Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٧ص _) .١/٨/١٩٩٤ 

 .٧هن*_  .د_ .األوردية 
@ÑÓìÛa@¿@õbäjÛa–@†äa@–æbènua‰@@

]٣٠٤٥[ ، واحلكومةالبناء غري الشرعي على أراضي املقربة بعد تدمريها
رت بور مني قربستان اجار كر ناجائز       = تقوم بإجراء التحقيق    

 _ . رياسىت حكومت نيه حتقيقات كا حكم ديا       -تعمري كى كئى  
Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_ . ٥ص_ ) .١٨/١٠/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@¿@õbäjÛaIïØÛbß@éÔÏH@

 العمـراين الفاسـي      حممد املهدي بن حممـد     ،الوزايناملهدي  
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦") عيسى أبو(

]٣٠٤٦[

_ .حممد املهدي بن حممد بن حممد اخلضر الوزاين       / نوازل احلبس 
 .١٧٤-١٤٠ص: ٤ج
 :املغرب_ .ازل الفقهية    النوازل الصغرى، أو، املنح السامية يف النو       يف

 ؛١٥كو* _. ض   _ .١٩٩٣وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     
 .٣١ ،٣٠ ،١٤-١٢مغ

ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@õbäiN@
@lbväjÛa@NÒbÓëþa@ò÷îç@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٣٠٤٧[ استعراض ملشروع أعمال هيئة أوقاف والية البنجاب إلنفاق 

 Review of working of the= غ الفائض يف األعمال اخلريية املبل
Punjab Waqf Board scheme for expenditure of surplus 

for charitable purposes.  _Muslim India.  _٤٧، ع٤مج 
 .١٦هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية_  .٤٩٦ص_ ) .١٩٨٦(

  رسائل جامعية–مديرية األوقاف والشؤون الخيرية . إيران  



٣٧٥>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٣٠٤٨[ .أصغر قامسي، حممد
/ بنجاب وقف بورد كى تقسيم     =تقسيم هيئة أوقاف البنجاب     

 /١٨/١١ (_ .Qaumi Awaz, Daily_ .حممد أصغر قامسي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٢

]٣٠٤٩[ .األنصاري، بشري أمحد
بشـري أمحـد    / وقف جباؤ كنونشـن   = مؤمتر محاية األوقاف    

 _) .٩/١١/١٩٨٣ (_ .Qaumi Awaz, Daily_ .األنصاري 
 .٧هن*_ .د _ .ردية باللغة األو_  .٣ص

]٣٠٥٠[ . هيئة األوقاف .البنجاب
 _. Qaumi Awaz, Daily_  .تعليمى وظائف= املنح الدراسية 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١١/١٢/١٩٩٢(
]٣٠٥١[ . هيئة األوقاف .البنجاب

منح دراسية للتعليم الديين من قبل هيئة أوقاف البنجاب للعـام           
 بورد امباله جهاؤىن، وظائف     بنجاب وقف  = ١٩٧٦-١٩٧٥

 ,The Awqaf_  .١٩٧٥-٧٦ديىن تعلـيم برائيـه سـال    
quarterly.  _)باللغـة  _  .٥٦ص_ ) .١٩٧٥ يونيو   -إبريل
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٠٥٢[ . هيئة األوقاف .البنجاب

بنجاب وقف بورد كيـه     = منح دراسية هليئة أوقاف البنجاب      
_ ) .١٤/١٢/١٩٧٥(_  .Al Jamiat, Daily_  .وظــائف

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص
]٣٠٥٣[ . هيئة األوقاف .البنجاب

 ,Qaumi Awaz_  .بنجاب وقف بورد= هيئة أوقاف البنجاب 
Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٤ص_ ) .١/١/١٩٩٦. _

 .٧هن*
]٣٠٥٤[_. Cheating the Waqf Boards= خداع هيئة األوقاف  

The Tribune, Daily . _)باللغة_  .١ص_ ) .٢٠/١/١٩٩٧ 
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٣٠٥٥[ .إن. ديواكار، د

 = معجـزة األطفـال  : بنجـاب الوالية  يف  إجناز هيئة األوقاف    
Punjab Waqf Board achievement: The Child Prodigy /

 ١٥، ع٢٩مج_ . Radiance Views, Weekly_ .ديواكار . إن. د
 .٢٠هن*_ .د _ .ليزية باللغة اإلجن_  .٨ص_ ) .١٩٩٤(

]٣٠٥٦[ _ .Punajb Waqf Board= هيئة أوقاف البنجاب 
Muslim India . _٩٣-٧٨ص _) .١٩٨٨ (٦٢، ع٦مج. _ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@lbväjÛa@N@ÒbÓëþa@ò÷îç–Ší‰bÔm@@
]٣٠٥٧[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        
Punjab Waqf Board performance during 1997-1998. _ 

Muslim India ._٢٦٨ص_  .)١٩٩٨ (١٨٣ع، ٦ مج. _ 
 .١٦هن*_  . د_ .باللغة اإلجنليزية

]٣٠٥٨[ . هيئة األوقاف .البنجاب
  =١٩٩٧-١٩٩٦اجنازات هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

Punjab Waqf Board achievement during 1996-1997.  _
Muslim India ._٤٥١ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨، ع١٥ مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٣٠٥٩[ . هيئة األوقاف .البنجاب
  =١٩٨٨-١٩٨٧تقرير موجز عن هيئة أوقاف والية البنجاب لعام         

Brief Report on the Punjab Waqf Board for 1987-
1988.  _Muslim India.  _ــج _ ) .١٩٨٨ (٦٧، ع٦م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠٩ص

]٣٠٦٠[ . هيئة األوقاف .البنجاب
امباله مـني   = جلسة هيئة األوقاف لوالية البنجاب يف امباال        

 ,Siyasat Jadia_  . بورد كى ساالنه ميتنغ كا انعقـاد وقف
Daily ._) د  _ .باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٦/٥/١٩٩٥._ 

 .٧هن*
]٣٠٦١[ . هيئة األوقاف .البنجاب
تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : ة األوقاف لوالية البنجاب   هيئ

 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨
-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال   امباله كنيت كى ساالنه ربورت،    

١٩٩٠.  _Muslim India.  _١٩٩١ (١٠١ ع،٩مج(.  _
 .٧هن*_  . د_ . باللغة األوردية_ .٢٣٠-٢٢٩ص

@òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@Nþa@ò÷îçÒbÓë@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٣٠٦٢[ .أ. رحيم، س
_ .رحـيم  . أ.  س/Waqf properties= املمتلكات الوقفية 

The Statesman, Daily. _) ــة _ ) .٢٤/٨/١٩٩٦ باللغ
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٣٠٦٣[  يقر مشروع قانون البنغال الغربيةالس التشريعي يف والية 
بنغال وقف ترميمى بل مغرىب بنغال امسبلى نيه          =معدل للوقف 

_ ) .١٩/٩/١٩٨٥(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .باس كيا
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]٣٠٦٤[ .نامبوديري، أدايان
=  دفاع زائف ضد فضـحية األوقـاف         :حكومة جيويت باسو  

Jyoti Basu Government false flak over waqf scam /
 _ .The Indian Express, Daily_  .ديريأدايـان نـامبو  

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .)٢٦/٨/١٩٩٦(
@òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@N@ÒbÓëþa@ò÷îç–Ší‰bÔm@@

]٣٠٦٥[ مغرىب بنغال مني= مشاكل ممتلكات الوقف يف البنغال الغربية 
_  .Azad Hind, Daily_  .وقف جائدادون كيـه مسـائل  

 .١٦هن*_ .د _ .ردية باللغة األو_ ) .٣١/٨/١٩٩٦(

 تقارير–هيئة األوقاف . البنغال الغربية
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@òîàänÜÛ@ïßý⁄a@ÙäjÛaIñ†uH@
 .)جدة(المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  انظر أيضًا

]٣٠٦٦[ )جدة(البنك اإلسالمي للتنمية 
 =جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف جمال استثمار العقارات الوقفية          
IDB experience of investment in awqaf properties /

 _. ورقات ٣_  .١٩٩٨البنك، : جدة_ .مي للتنمية البنك اإلسال
 .١كو*_ .ح _ .جنليزية باللغة اإل

]٣٠٦٧[ دور الوقف يف التخفيف من مشكلة الفقر وحتسني نوعية 
ورقة عمل مقدمة   : سالمي يف القرن احلادي والعشرين    اجملتمع اإل 

 The role of awqaf in the =  ...من البنك اإلسالمي للتنمية
alleviation of poverty and the quality of Islamic 

community in the 21st century. _ورقـة  ٣٩: ٢ ج . _
 .باللغة اإلجنليزية

 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف
 ،م١/١١/١٩٩٧ - ٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨ - ١٤١٨
 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٧ ،ن.  د:م. د [_ .جاكرتا
]٣٠٦٨[ . صادق فدادالعياشي

 جهود البنك اإلسالمي يف جمال تنمية األوقاف وتطويرها يف الدول         
 . ورقة٣١_ .العياشي فداد / األعضاء واجملتمعات اإلسالمية

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

 املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم      :الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

]٣٠٦٩[ .حممود أمحد مهدي
/ جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف تثمري األوقـاف اإلسـالمية         

 .٩٠-٦٩ص_ .حممود أمحد مهدي 
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر *_ .ض_  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٠٧٠[ .حممود أمحد مهدي
 =جتربة البنك اإلسالمي للتنمية     : تعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األوقاف    

Enhancing growth & perfpormance of awqaf properties: 
the IDB experience ._ اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ١٩. 

ـ      يف  مـايو،   ١٠-٨،  وب آسـيا   ندوة التجارب الوقفية يف جن
١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 

from 8-10 may 1999. _ معهـد الدراسـات   :  نيـودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ض  _ .١٩٩٩املوضوعية، 

@òîàänÜÛ@ïßý⁄a@ÙäjÛaIñ†u@H–òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa@@
 .التجارب الوقفية انظر أيضًا

]٣٠٧١[ )دةج(البنك اإلسالمي للتنمية 
 =جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف جمال استثمار العقارات الوقفية          
IDB experience of investment in awqaf properties /

 _. ورقات ٣_  .١٩٩٨البنك، : جدة_ .البنك اإلسالمي للتنمية 
 .١كو*_ .ح _ .جنليزية باللغة اإل

]٣٠٧٢[ .حممود أمحد مهدي
/  يف تثمري األوقـاف اإلسـالمية      جتربة البنك اإلسالمي للتنمية   

 .٩٠-٦٩ص_ .حممود أمحد مهدي 
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر *_ .ض_  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٠٧٣[ .حممود أمحد مهدي
 جتربة البنك اإلسالمي  : تعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األوقاف    

 Enhancing growth & perfpormance of awqaf= للتنمية 
properties: the IDB experience ._ اللغـة  ب_ . ورقة ١٩

 .اإلجنليزية
 مـايو،   ١٠-٨،   ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا        يف

١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 
from 8-10 may 1999. _ ـ  :  نيـودهلي ات معهـد الدراس

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ض  _ .١٩٩٩املوضوعية، 

@ÒbÓëþa@ÙäiIbî×Šm@H–@ƒí‰bm@–@…b‘‰@æbİÜÛa@
ف،  انظر أيضًا ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي

ة،     ة،      الصناديق الوقفي ة األهلي المؤسسات الوقفي
 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع

]٣٠٧٤[ .بايرام، سعدي
سـعدي  / اف يف عهد السلطان رشاد    أعمال تأسيس بنك األوق   

 .باللغة التركية_  .٢٢٢-٢١٥ص_ .بايرام 
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٣٠٧٥[ .بايرام، سعدي

 Sultan=  رشاد حماوالت بناء بنك األوقاف يف عهد السلطان
Reşed Devrinde Evkaf Bankasi Kurlma Çalişmalari, 
or, Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anomim ortakliği 

kanunu /   املديرية العامـة لألوقـاف،     : أنقرة_ .سعدي بايرام
 _ .ص٨_ ) .مطبعة الوكالـة العامـة    ] (١٩٥٤[هـ  ١٣٧٣

 .١٠٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 
ßìÜÈß@Ùäi@ïßý⁄a@ÑÓìÛa@pbIÊëŠ’ßH@

رعاية الوقف، المشروعات الوقفية، المؤسسات       انظر أيضًا
وض   ف، النه ات الوق م معلوم ة، نظ الوقفي

ات، الوقف       –بالوقف، الوقف     – مصادر المعلوم
 .معاهد البحوث

]٣٠٧٦[ _.إعداد قسم التحرير / التنسيق الدويل يف جمال الوقف
ؤون الوقـف والعمـل     جملة ربع سنوية حمكمة تعىن بش     : أوقاف

_ .د  _  .١٥٩-١٥٢ص_ ) .٢٠٠١ (١، ع ١س_ .اخلريي  
 .١كو*

]٣٠٧٧[ _.إعداد قسم التحرير / التنسيق الدويل يف جمال الوقف
 تعىن بشؤون الوقـف والعمـل       جملة ربع سنوية حمكمة   : أوقاف

 _ .١٦١-١٥١ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب  (ع التجرييب   _ .اخلريي  
 .١كو*_ .د 

 )جدة(البنك اإلسالمي للتنمية  



٣٧٧>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٣٠٧٨[ يق جهود الدول اإلسالمية يف جماالت املشاريع التنفيذية لتنس
خطـة  : م٢٠٠٠-١٩٩٨هـ،  ١٤٢٠-١٤١٨العمل الوقفي   

/ …مقدمة من دولة الكويت الدولة املنسقة للعمـل الـوقفي           
يف رأس  _ .  ورقـة  ١٦: ١ج_ .إعداد األمانة العامة لألوقاف     

 .الرؤية اإلستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف: العنوان
 ،ء األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية السـادس        مؤمتر وزرا يف  
 /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨ - ٢٨/٦/١٤١٨

 .١كو *_.ض _ .] ؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .م، جاكرتا ١٩٩٧
ÑÓìÛa@Éîi@

ي    انظر أيضًا رف ف ف، التص ي الوق تبدال ف ف، االس إدارة الوق
الوقف، تصرفات ناظر الوقف، خراب الوقف، عقود       

 .ت بيع الوقف، الوقف المعطلالوقف، قوانين وتشريعا
]٣٠٧٩[ "ـه٧٣٩-٦٧٥) "عالء الدين الفارسي(بن بلبان، علي بن بلبان بن عبد اهللا ا

ترتيب عالء الدين علي بن بلبان الفارسي؛ قـدم  /  الوقف كتاب
 .٢٠٣-٢٠١ص: ٧ ج_ .له وضبط نصه كمال يوسف احلوت

دار :  بريوت _ .١ط_ . حبان   ابن اإلحسان بترتيب صحيح     يف
 .٤٠ ،٣١مغ* _. ض _ .١٩٨٧ الفكر،

]٣٠٨٠[ "ـه٧٣٩-٦٧٥) "عالء الدين الفارسي(بن بلبان، علي بن بلبان بن عبد اهللا ا
 عالء الدين على الفارسي؛ قدم له وضبط نصـه          /الوقف كتاب

 .٢٠٣-٢٠١ص :٧ ج_ .كمال يوسف احلوت
دار :  بريوت _ .١ ط _ . اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان     يف

 .٩-٦، ٤فل*_  .ض _ .١٩٨٧الكتب العلمية، 
]٣٠٨١[ "هـ٣٥٤-؟"أبو حامت البسيت، حممد بن حبان بن أمحد التميمي 

 .٢٦٦-٢٦٢ص: ١١مج_ .حتقيق شعيب األرناؤوط ]/ الوقف[
: بـريوت _  .٢ط_ . بلبـان    ابن حبان بترتيب    ابن صحيح   يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩٣مؤسسة الرسالة، 
]٣٠٨٢[ .األعظمي، ظفر اإلسالم

 .١٨٤-١٧٧ص_ .ظمي ظفر اإلسالم األع/ األوقاف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣٠٨٣[ .بري زاده، مشس
 .١٥٦-١٥٤ص_ .مشس بري زاده / حكم الوقف

لعاشرة جملمع  حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية ا      :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣٠٨٤[  جملة _.بيع املوقوف واستبداله : التصرف يف األعيان املوقوفة

 ديسـمرب   ٣١ (٤٥، ع ٩ س _ .القـاهرة ، جامعة   كلية احلقوق 
 .٢صر*_ .د _  .٩٩ص_ ) .١٩٣٦

]٣٠٨٥[ .احلسن بن حممد العمراين
، ١٩١-١٨٣ص_ .احلسن بـن حممـد العمـراين        ]/ لوقفا[

٤٥٩-٤٥٧، ٤٤١-٤٣٩، ٣٩٠-٣٨٢. 
املركز الثقايف  : بريوت_  .٢ط_ . جمموعة األحكام الشرعية     يف

 .٣٠، ٢٤مغ* _. ض _ .]١٩٩-[العريب، 

]٣٠٨٦[_.حكم ما إذا كان من اجلائز بيع الوقف يف حال تعطل منافعه 
يوليـو  / مايو (٣٨، ع ١٠ س _ .جملة البحوث الفقهية املعاصرة   

 .١٢؛ كو٣تر*_  .د_  .٢٥١-٢٤٧ص_ ) .١٩٩٨
]٣٠٨٧[هـ٩٦٩_ .] الوقف املسجلملك رسالة يف عدم صحة بيع [

_ . جمموع   ٣٢٧٤خمطوط برقم   _  .ورقات] ٨[_ ] .١٥٦١[
 .٣٠تر*_ .خ 

]٣٠٨٨[ .زهدي يكن
 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      

 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤قافــة، دار الث: بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]٣٠٨٩[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
براهيم إحممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود       ]/  الوقف كتاب[

 .٣٣٨-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد 
: بريوت_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

؛ ٩-٦،  ٤،  ٣؛ فل ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٥لعلمية،  دار الكتب ا  
 .٣٨، ٣٢-٣٠، ١٧، ٥؛ مغ١٥، ٥، ١كو

]٣٠٩٠[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
حممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود إبـراهيم        /  الوقف كتاب

 .٣٣٧-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد، حممود أمني النواوي 
: القاهرة_ .لى حدائق األزهار     السيل اجلرار املتدفق ع    كتاب يف

 _.ض   _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     
 .١٢؛ كو١٧ ،٧صر*

هللا الدمشقي  عبد ا صالح الدين العالئي، خليل بن كيكلدي بن        

 "هـ٧٦١-٦٩٤) "أبو سعيد(

]٣٠٩١[

صالح الدين أبو سعيد خليل بن سيف الدين العالئي؛         ]/ الوقف[
 .١٥٢-١٤٠ ص_ .د السعوديحتقيق ودراسة حممد ردي

 _ .١٩٩٦دار عامل الكتب،    :  الرياض _ . الكالم يف بيع الفضويل    يف
 .٦فل* _.ض 

]٣٠٩٢[ .عباس طه
جملـة  : األزهـر _ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        

ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _ .شهرية جامعة  ؛ ٥٩-٥٧ص_  .)هـ
ـ ١٣٥٧ (٢، ج ٩مج  ٣، ج ٩؛ مـج  ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ

ـ ١٣٥٧( ٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢ _) .هـ١٣٥٧( _ ) .هـ
ــج٢٨٦-٢٨٤ص ـــ١٣٥٧ (٨، ج٩؛ م -٥٧٣ص_ ) .ه

، ٩؛ مـج  ٦٤٥-٦٤٤ ص _) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤
ـــ١٣٥٧ (١٠ج ــج٧٢٤، ٧٢٣ص_ ) .ه  ١، ج١٠؛ م
_ ) .هـ١٣٥٨ (٢، ج ١٠مج؛  ٨٠-٧٩ص_ ) .هـ١٣٥٨(
ـ ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص -٢٣٢ص_ ) .هـ

ــج٢٣٣ ـــ١٣٥٨ (٤، ج١٠؛ م ؛ ٣١٨-٣١٧ص_ ) .ه
 ٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج ١٠مج

 ١٠، ج١٠؛ مـــج٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هــــ١٣٥٨(
؛ ٢؛ سع ١٠٤تر*_  . د _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(

 .١٧ ،٧ ،٢صر

الوقفبيع 
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]٣٠٩٣[ .عبد العزيز احملمد السمهان
 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السمهان /  الوقفباب
 _ .١١ط_ .عية   األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشر      يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]٣٠٩٤[ .عبد العزيز احملمد السمهان

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

ة واإلرشـاد،   إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعو     : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]٣٠٩٥[ .عبد الكرمي شهبون
 .١٢٨-١٥ص_ .عبد الكرمي شهبون ]/ الوقف[

عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي         يف  
 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األخرى والقانون الوضعي    

 ،١١مـغ * _. ض   _ .)مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (
٢٩ ،٢٥ ،٢٠. 

]٣٠٩٦[ .عبد اهلادي الفضلي
/ اإلحسـاء منوذجـاً   : مشكالت الوقف اإلسالمي وسبل تنميته    

_  .جملة فكرية ثقافية إسـالمية    : الكلمة_ .اهلادي الفضلي    عبد
 .١؛ كو٥صر* _.د  _ .٣٤-٢٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٣، ع٣س

]٣٠٩٧[ .علي أفندي
علي أفندي؛ مجع وترتيب صاحل بـن       / بيع الوقف = بيع الوقف   

 . باللغة العثمانية_ .٣٠٧-٣٠٢ص: ١مج_ . الكفوي أمحد
، ]ن. د: م. د[_ .فتاوى علي أفندي    =  فتاوى علي أفندي     يف

 مطبعـة : إسـتانبول ] (١٩٠٧-١٩٠٦[ هـ١٣٢٥-١٣٢٤
 _. ض   _ .الفتاوى الفيضية : امشه_ ) .شركة الصحافة العثمانية  

 .٦٧، ٦٠، ٤٩تر*
]٣٠٩٨[ .علي أفندي

فندي؛ مجع وترتيب صاحل بـن      علي أ / بيع الوقف = بيع الوقف   
 . باللغة العثمانية_ .٣٩٢-٣٨٩ص: ١مج_ .أمحد الكفوي 

، ]ن. د: م. د[_ .فتاوى علي أفندي    =  فتاوى علي أفندي     يف
 _. ض   _ .)دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٩٣[هـ  ١٣١١

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩، ٣٠، ٣تر*
]٣٠٩٩[ .علي أفندي

مجع وترتيب صاحل بـن     علي أفندي؛   / بيع الوقف = بيع الوقف   
 . باللغة العثمانية_ .٢٧٧-٢٧٥ص_ .أمحد الكفوي 

، ]ن. د: م. د[_ .فتاوى علي أفندي    =  فتاوى علي أفندي     يف
 _.ض  _ ) .دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٢٩[هـ  ١٢٤٥

 .١١٤، ٦٧، ٦٣، ٣٠، ٣تر*
]٣١٠٠[ .علي بدوي

ـ / يهاوفاء الضرائب املقررة عل   احلجز على العني املوقوفة ل      يعل
 مـايو  /مـارس  (١٣ س _ .لة القانون واالقتصاد   جم _ .بدوي
 .١؛ كو٢٣صر* _ .د _ .٣٣٤-٣١٧ ص_ .)١٩٤٣

]٣١٠١[ .القامسي، أنيس الرمحن
 .١٣٦-١٢٥ص_ .أنيس الرمحن القامسي / الوقف يف اإلسالم

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣١٠٢[ .القامسي، زبري أمحد

_ .زبـري أمحـد القـامسي       / الوقف يف ضوء الفقه اإلسـالمي     
 .١٤٧-١٣٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣١٠٣[ .القامسي، شبري أمحد
 .١٦٥-١٥٧ص_ .شبري أمحد القامسي / األوقاف اخلربة واستبداهلا

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣١٠٤[ .القامسي، عتيق أمحد

 .١٥٣-١٥٠ص_ .عتيق أمحد القامسي / مشاكل الوقف وحلوله
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣١٠٥[ مجع سعيد بن/ قول اخللف واألسالف يف منع بيع األوقاف
: مصـر  (١٩٣٦،  ]ن. د: م. د[_ .د الصوري   مبارك بن حمم  
 .١؛ كو١٣سع* _.ك _ .ص ٣٠_ ) .املطبعة التجارية

]٣١٠٦[ .حممد حنيف
 .٨٠-٤٣ص_ .حممد حنيف / أحكام الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣١٠٧[ .حممد رواس قلعه جي

الوعي _ .بقلم حممد رواس قلعه جي      / إدارته واستثماره : الوقف
 _) .٢٠٠١ يناير   -٢٠٠٠ديسمرب (٤٢٢، ع ٣٧س_ .اإلسالمي  

ــر   (٤٢٣، ع٣٧؛ س٤٢-٣٨ص ــاير، فرباي _ ) .٢٠٠١ين
 .١كو*_ .د _  .٥٢-٥٠ص

]٣١٠٨[ .حممود حسن
: ١ مـج  _.حممد فـاروق    ] إعداد[مود حسن؛   حم/ ]الوقف[
 ؛٣١٦-٣١٤،  ٧١ص: ٥؛ مج ٥١٦،  ٤٩٦،  ٤٩٣،  ٥٢٧-٤٦٨ص
 .باللغة األوردية_  .٩؛ مج٢٦٩-٢٥٩، ٢٥٧-١٥٦ص: ٦مج
]: اهلنـد [مـريوت   _  .فتاوى حمموديه =  الفتاوى احملمودية    يف

 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[املكتبة احملمودية، 
]٣١٠٩[مساجد اور اوقاف= املساجد واألوقاف مملوكة هللا جل وعال 

_  .Qaumi Awaz, Daily_  .خـدا كــى هـني  امـالك  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٧/١٢/١٩٩٠(

 بيع الوقف 
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]٣١١٠[ .مصطفى أمحد الزرقا
 .٦١٧-٦١٦ص: ٢ج_ .مصطفى أمحد الزرقاء / الوقف
_ .، مزيدة ومنقحة    ٧ط_ . الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد       يف

 .٥كو* _.ض _  .١٩٦٣جامعة دمشق، : دمشق
]٣١١١[ .زرقامصطفى أمحد ال

 ،٣٤٢ ،٢٧٦ص: ١ج_ .محد الزرقـاء    أمصطفى  ]/ الوقف[
 .١٠٨٤، ٧٥٠-٧٤٨ص: ٢ج
دار الفكـر،   : بـريوت _  .١٠ط_ . املدخل الفقهي العام     يف

 .٣٨ ،٣٢مغ* _. ض _ .١٩٦٨
]٣١١٢[ .مصطفى أمحد الزرقا

 .٢٦٠-٢٥٩، ١٦٣، ٤٧-٣٨ص: ٣ ج_ .الزرقا مصطفى أمحد /]الوقف[
_ .فقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد      املدخل الفقهي العام، أو، ال    يف  

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٤٦[ هـ١٣٦٥ دار الفكر،: دمشق
]٣١١٣[ .ندوي، حممد ظفر عامل

_ .حممد ظفر عامل ندوي     / مسائل من الوقف يف العصر الراهن     
 .١٧٦-١٦٦ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣١١٤[ .نذيري، مجيل أمحد
 .١٩٢-١٨٥ص_ .مجيل أمحد نذيري / قضايا الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣١١٥[ ع وترتيب حممد املختار السوسي؛ إعداد مج/ ]الوقف[

 ،١٦٢ ،١١ص_ .عبد اهللا الدرقاوي؛ تقدمي حممـد املنـوين         
٢٤٣ ،٢٤١ ،٢٣٨ ،٢٣٥. 
أكـادير  _  .١ط_ . اجملموعة الفقهية يف الفتاوى السـوية        يف
كتـب  (_  .١٩٩٥كلية الشريعة،   . جامعة القرويني ]: املغرب[

 .٣١مغ* _. ض _ .)١تراثية؛ 
]٣١١٦[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.لناصر الفقهية   ، أو، موسوعة مجال عبد ا      موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

_ . ١٩٩٣-١٩٩٠اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر*_ . ض

]٣١١٧[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢فل؛  ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@ÑÓìÛa@Éîi–bî×Šm@@
]٣١١٨[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Evkaftan Satilik= ممتلكات األوقاف اليت عرضت للبيـع  
Mahlül Mallar.  _]ـــ ١٣٥٤، ]ن. د: م. د ] ١٩٣٥[ه

_ . باللغة التركية    _ .ص٢٨_ ) .مطبعة عثمان بك  : إستانبول(
 .١١تر* _.ك 

]٣١١٩[ .سنكونري، ح
 هية املؤسسات املنحلة واملتروكة   املوضوعات اليت تتعلق حبقوق وما    

ــاف   Vakiflada Metukiyet ve Mahlüliyet=يف األوق
Müesseselerinin Hukuki Mahiyeti ve Bunlarla ilgili 

Mevzuat Hukümleri / ــونري ــن ك  Vakiflar _.حس
Dergisi . _ــج ــة_ .٢٤-١٩ص_ ) .١٩٧٥ (١١م   باللغ
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 
@ÑÓìÛa@Éîi–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]٣١٢٠[ .، سهراب سعادتيرام
 _ .سـالم إبيع وقف از نظـر      = سالم   نظر اإل   يف الوقفبيع  

 جامعة طهـران،    -جامعية    رسالة _ . ورقة ١٦٠ _ .١٩٨٤
 .١ران*_ .ر  _ . باللغة الفارسية_ .هلياتكلية اإل

]٣١٢١[ .سلطان حممد حسني املال
: سالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة     إدارة الوقف اخلريي اإل   

دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون         
سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف      / ...ف  اإلسالمية واألوقا 

 _. ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .محد سر اخلتم، حسن عباس      م
يـة   كل ، جامعة أم درمـان اإلسـالمية      -) ماجستري(أطروحة  

 .١كو*_ .ر _ .االقتصاد والعلوم االجتماعية 
@ÑÓìÛa@Éîi–ÑÓìÛa@Éîi@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@Éîi–æbäjÛ@@
]٣١٢٢[ .توفيق راشد احلوري

 قدمي مع التركيز علـى      –املؤسسات الوقفية من منظار حديث      
_  .١٩٩٨_ .توفيق راشد احلـوري     / الوقف اخلريي يف لبنان   

ورقة مقدمة للملتقى اخلامس لألمانة العامة لألوقاف       _ .ص  ١٠
 .١كو* _.ح _  .١٩٩٨بدولة الكويت، 

@ÑÓìÛa@Éîi–†äa@@
]٣١٢٣[ = تقرير الس املركزي لألوقاف حول املساجد واملقابر املهجورة

Report of Central Waqf Council on deserted mosques 
and graveyards.  _Muslim India . _ــ  ١٧٨، ع١٥جم

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢ص_ ) .١٩٩٧(
@ÑÓìÛa@Éîi–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٣١٢٤[  ، تبلغاحتالل غري شرعي ملمتلكات هيئة األوقاف اإلسالمية
 مسلم وقف بورد كى اّسى كرور كى    =  مليون روبية    ٨٠٠قيمتها  

 /١٥/٧ (_. The Inquilab, Daily_  .امالك بر ناجائز قبضه
 .٧هن*_ .د _ .األوردية  باللغة_  .٢ص_ ) .١٩٩٦

 مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –بيع الوقف 
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]٣١٢٥[ لوىن = االحتالل غري املشروع ألراضي املقربة يف لوين 
 Qaumi_  .اتربرديش كيه قربستان بر ناجائز قبضه) مريهتـ(

Awaz, Daily.  _)ــة _  .٢ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٨ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣١٢٦[ .إس. بلرامي، أ

= وضع املتدهور ألمالك األوقـاف اإلسـالمية يف عليجـره           ال
_ .إس بلرامـي    . أ/ عليجراه مسلم اوقاف كى زبون حـاىل      

Qaumi Awaz, Daily. _) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٠/٢/١٩٩٠ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٣١٢٧[ عليجره = جامعة عليجره تنفي إشاعات بيع أمالك الوقف 
افـواه  وخت كرنيه كى    يونيورسيت نيه وقف جائدادون كو فر     

 /٢٣/١٠ (_ .Qaumi Awaz, Daily_  .كى ترديـد كـى  
 .٧هن*_  .د_ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٨

]٣١٢٨[  =طلب وضع حد لسوء التصرفات يف هيئة األوقاف السنية 
اجنمن متوليان اوقاف حتفظ اوقاف كا مطالبه، سىن وقف بورد          

 _ .Qaumi Awaz, Daily_  .سيه بدعنوانيون كو ختم كياجائيه
ــة  _  .٦ص _) .١٣/٦/١٩٩٤( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٣١٢٩[ .عتيق الرمحن
 Qaumi_ .عتيق الرمحن / على جراه اوقاف= أوقاف عليجره 
Awaz, Daily. _) باللغة األوردية _  .٣ص _) .٢/١/١٩٨٨._ 

 .٧هن*_ .د 
]٣١٣٠[ .عتيق الرمحن

 Qaumi_ .ن عتيق الرمح/ اوقاف جائداد= املمتلكات الوقفية 
Awaz, Daily.  _)باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٧/١/١٩٨٨._ 

 .٧هن*_ .د 
]٣١٣١[ .علي، إنعام

_ .إنعام علـي    / )لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     
Qaumi Awaz, Daily ._) ٣ص_ ) .٢٣/١٢/١٩٨٧.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@Éîi–@†äa@–@bí‰c@–Üyë@Ý×b’ß@Þì@

]٣١٣٢[وقف امالك كى غري =  الشراء غري املشروع ألراضي الوقف
 ,Qaumi Awaz_  .قانوىن خريد، ايدمنستريشن كيلئيه مسئله

Daily ._) د  _ .باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٢٢/٩/١٩٨٨._ 
 .٧هن*

@ÑÓìÛa@Éîi–@†äa@–bäni@@
]٣١٣٣[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 Waqf= انوين للوقف صالحيات جملس األوقاف بعد البيع الق
Board’s powers after lawful sale of waqf / ،طاهر حممود

 ,Islamic and Comparative Law_ .جـني  . كـرن ب 
Quarterly. _ باللغــة _  .٧٩ص_ ) .١٩٨٧ (١، ع٧مــج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@Éîi–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@
]٣١٣٤[ .أ. رحيم، س

_ .رحـيم  . أ. س/ Waqf properties= املمتلكات الوقفيـة  
The Statesman, Daily. _ )ــة _ ) .٢٤/٨/١٩٩٦ باللغ

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٣١٣٥[ .نامبوديري، أدايان

= دفاع زائف ضد فضـحية األوقـاف        : حكومة جيويت باسو  
Jyoti Basu Government false flak over waqf scam /

 _ .The Indian Express, Daily_ .أدايـان نـامبوديري   
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية  _) .٢٦/٨/١٩٩٦(

@ÑÓìÛa@Éîi–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٣١٣٦[ )سيد(حيدر، شريف 
 Qaumi_ .شريف حيـدر  / دهلى كيه قربستان = مقربة دهلي

Awaz, Daily. _) باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢١/٢/١٩٨٣._ 
 .٧هن*_ .د 

]٣١٣٧[ .خان، نويد يار
وقف بورد كيه باريه    =  من االيضاحات عن هيئة األوقاف       مزيد

 _. Qaumi Awaz, Daily_ .نويد يار خان / مني مزيد وضاحت
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٣/٨/١٩٩٨(

]٣١٣٨[ .شكور خان
زمرد بور كى مسـجد كـا        = دهليب قضية مسجد زمرد فور   

 /١٥/٦ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .شكور خان / مسئله
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٥

]٣١٣٩[ )سيد(شهاب الدين 
 إثارة قضية مسجد تابع هليئة أوقاف دهلي يف جملس الشيوخ بالربملان          

راجيه سبها  دهلى وقف بورد كى مسجد كا معامله        = ي  اهلند
_ . Qaumi Awaz, Daily_ .شهاب الـدين  / مني اهتاياكيا

 .٧هن *_.د _ .اللغة األوردية ب_  .١ص_ ) .٣٠/٣/١٩٨٢(
@ÑÓìÛa@Éîi–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٣١٤٠[ بارليماىن =  )راجيا سبها(جملس الشيوخ , الربملان اهلندي

 /٢٨/٢ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كميىت) راجيه سبها(
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٩

@ÑÓìÛa@ÉîiIðŠÐÈu@éÔÏH@
]٣١٤١[ .ي، حممد عل كاشاينآراين

 _. در جواز بيع وقف      فارسيرسالة  = رسالة يف جواز بيع الوقف      
ط يف مكتبة هالل بن علـي يف         خمطو _ .]١٨٦٧[هـ  ١٢٨٤
 .٧ران*_  .خ _ . باللغة الفارسية_ .كاشان

]٣١٤٢[ "هـ١١٨٦-١١٠٧"بن عصفور، يوسف بن أمحد الدرازي البحراين ا
 بيـع   ؛ موارد جواز  أن يكون طلقا، فال يصح بيع الوقف مطلقاً       

تأليف يوسف البحراين؛ حققه وعلق عليه حممد تقـي         / الوقف
 .٤٤٨-٤٤٤، ٤٤٤-٤٣٨ص: ١٨ج_ .يرواين اإل
 _.، مصححة   ٢ط_ . احلدائق الناضرة يف أحكام العترة الطاهرة        يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٥دار األضواء، : بريوت

  مشاكل وحلول– أريسا – الهند –بيع الوقف  
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]٣١٤٣["هـ١١٨٦-١١٠٧"بن عصفور، يوسف بن أمحد الدرازي البحراين ا
؛ موارد جواز بيـع     ن طلقاً، فال يصح بيع الوقف مطلقاً      أن يكو 
تأليف يوسف البحراين؛ حققه وعلق عليه حممد تقـي         / الوقف
 .٦٦-٥٩ص: ١٢ج_ .يرواين اإل
النجف _ . احلدائق الناضرة يف أحكام العترة الطاهرة        كتاب يف
 _.ض  _] .١٩٦٢[هـ ١٣٨٢دار الكتب اإلسالمية،   ]: العراق[
 .١٤كو*

]٣١٤٤[ . القاسم املوسوياخلوئي، أبو
/  الوقف كتاب؛ أحكام األوقاف العامة؛     موارد جواز بيع الوقف   

، ٣٠-٢٧ص: ٢ج_ .فتاوى أبو القاسم املوسـوي اخلـوئي        
٢٦٥-٢٣٨، ١٧٢-١٧١. 
، ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ . املعـامالت    . منهاج الصـاحلني   يف

 _) .مطبعـة اآلداب  ]: العراق[النجف األشرف    (١٩٧٤ايداع
 .١٢كو*_  .ض
]٣١٤٥[ .مغنيه مد جوادحم

 .٨٩-٥٧ ص:٥ ج_ .الوقف
دار :  بريوت _.عرض واستدالل   :  جعفر الصادق  اإلمام فقه   يف

 .١ران*_  .ض _ .١٩٩٦العلم للماليني، 
]٣١٤٦[ .مغنيه حممد جواد
 .٩١-٥٧ص: ٥ج_ .حممد جواد مغنية / الوقف
_  .٦ط_ .عـرض واسـتدالل     :  فقه اإلمام جعفر الصادق    يف

 _.ض  _  .١٩٩٢ر التيـار اجلديـد،      دا: دار اجلواد : بريوت
 .١كو*

]٣١٤٧[ .مغنيه حممد جواد
 .٨٩-٥٧ص: ٥ج_ ] .الوقف[
_  .٢ط_ .عـرض واسـتدالل     :  فقه اإلمام جعفر الصادق    يف

 .٧ ،٦ ،٤فل*_ .ض  _ .١٩٧٨دار العلم للماليني، : بريوت
]٣١٤٨[ "ـه١٢٨١-١٢١٤" مرتضى األنصاري، مرتضى بن حممد أمني الدزفويل

 .دم جواز بيعهالبحث يف الوقف وع
مؤسسـة  :  بريوت_ . غنية الطالب يف التعليقة على املكاسب     يف

 .٧فل* _.ض _  .١٩٨٣الوفاء، 
]٣١٤٩[ وقف فروخته منى = الوقف ال يباع وال يهدى وال يورث 

 باللغة  _ .)]١٩٨٤[ش،  ٢٨/٨/١٣٦٣ (_ .كيهان _... شود
 .١ران*_  .د _ .الفارسية
@ÑÓìÛa@ÉîiIïÜjäy@éÔÏH@

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أد اهللا بن    بن قدامة، عب  ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "مدحم أبو

]٣١٥٠[

أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسـي؛          ]/ الوقف[
 .٢ج_ .حتقيق حممد فارس سعد عبد احلميد السعدين 

دار : بـريوت _  .١ط_ . الكايف يف فقه اإلمام ابن حنبـل         يف
 .٣١مغ* _. ض _] .١٩٩٣[هـ ١٤١٤الكتب العلمية، 

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "مدحم أبو

]٣١٥١[

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة؛ خـرج            ]/ الوقف[
أحاديثه ورجاله سليم يوسف؛ حققه سعيد حممد اللحام؛ قدم له          

 .٣٣٠-٣١٩ص: ٢ج_ .وراجعه صدقي حممد مجيل 
دار الفكـر،   : بريوت_ .قه اإلمام أمحد بن حنبل       الكايف يف ف   يف

 .٣٠؛ مغ٧ ،٥صر* _.ض _  .١٩٩٢
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "مدحم أبو
]٣١٥٢[

تأليف أيب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـة          /  الوقف كتاب
 .٤٦٤-٤٤٨ص: ٢ج_ .املقدسي 

_  .٥ط_ .ام املبجل أمحد بـن حنبـل         الكايف يف فقه اإلم    يف
؛ ١٠-٦فـل * _.ض  _  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي،   : دمشق
 .١٤، ٥، ١كو

]٣١٥٣[ .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام
: ٢ج_ .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام          ]/ الوقف[
 .١٣٩-١٣٢ص
: م. د[_  .٥ط_ .شرح عمـدة األحكـام      :  تيسري العالم  يف
_ ) .مطبعة النهضة احلديثة  : مكة] (١٩٧٧[هـ  ١٣٩٨،  ]ن .د

 .٨هن*_ .ض 
]٣١٥٤[ "ـه٦٢٤-٥٥٥ ")أبو حممد اء الدين(براهيم بن أمحد إاملقدسي، عبد الرمحن بن 

-٢٨٠ص_ .عناية قاسم بن درويش فخـرو       /  الوقف كتاب
٢٨٣. 
 مكتبة الرياض احلديثـة،   : الرياض_ .شرح العمدة   :  العدة يف
 .١١، ٩-٦؛ فل٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

]٣١٥٥["ـه٦٢٤-٥٥٥ ")أبو حممد اء الدين(براهيم بن أمحد إاملقدسي، عبد الرمحن بن 
 _.تأليف اء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي /  الوقفكتاب
 .٢٨٣-٢٨٠ص
 _ .شرح العمدة يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين:  العدةيف
_ ] .؟١٩٧-[تبتـها،   املطبعة السلفية ومك  ]: القاهرة[_  .٢ط

 .٨؛ هن١٤، ١٢، ٥، ١كو* _.ض 
@ÑÓìÛa@ÉîiIïÐäy@éÔÏH@

]٣١٥٦[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٣١٥٧[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(بن حممد بن علي ابن غامن املقدسي، علي 

ابن غامن املقدسي؛ مجع وحتقيـق      / الوقف املسجل وغري املسجل   
 .٣٣٨-٢٨٩ص_ .حممد شوقي بن إبراهيم مكي 

 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(

)فقه حنفي(ع الوقف بي
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]٣١٥٨[ "هـ٩٧٠-؟"د براهيم بن حممإ، زين الدين بن بن جنيما
بيع الوقف ال علـى وجـه       يف صورة   [الرسالة الثانية والثالثون    

ـ  إتأليف زين العابدين    / ]االستبدال  جنـيم   ابنبراهيم الشهري ب
 _.املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس           

 .٢٤٣-٢٣٨ص
، دار الكتب العلميـة   : بريوت_  .١ط_ .يم   جن ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _ .ض _ .١٩٨٠
]٣١٥٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إ، زين الدين بن بن جنيما

النسخ _ ] .رسالة يف صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال        [
، ]ت. د[و   جممـوع    ٤٢٠، برقم   ]ت. د[السليمانية  : املتوفرة
، ]ت. د[و   جمموع   ٧٨٢، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٥٦٦برقم  
و  جممـوع    ١٧٣٢بـرقم   ،  ]ت. د[و   جممـوع    ١١٨٣برقم  

و  جمموع   ١٩٨برقم  ،  ]ت. د[و   جمموع   ٧٠٨برقم  ،  ]ت .د[
 ٢١١١بـرقم   ،  ]ت. د[و   جممـوع    ٨١١/٣٩ برقم   ،]ت. د[

 ،]ت .د[و   جمموع   ٨٤٥ برقم   ،]ت. د[؛ عاطف أفندي    جمموع
 .٣٣، ٣٠تر* _ .خ _. جمموع ٨٣٨برقم 

]٣١٦٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إ، زين الدين بن بن جنيما
 _] .ت. د[_ .على وجه االستبدال  ة يف صورة بيع الوقف الرسال
خمطوط، نسخة أصلية   _ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١ (ورقات ٣

 جماميع الرسالة   – ٦٧/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      
 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[_  .٣٢

]٣١٦١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إ، زين الدين بن بن جنيما
 .٢مج_ ] .يف صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدالرسالة [
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ .بـن جنـيم     ا رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٣١٦٢[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
أليب حممد حممود بن أمحـد العـيين؛ تصـحيح          /  الوقف كتاب
: ٦ج_ . حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفـوري         ياملولو
 .١٨٦-١٣٩ص
دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف

 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١
]٣١٦٣[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(سى الدين العيين، حممود بن أمحد بن مو بدر

أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح املولـوي         /  الوقف كتاب
 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 

دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف
 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠

]٣١٦٤[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
/ حسام احلكام احملققني لصد البغاة املعتدين عن أوقاف املسلمني        

_ .حسن بن عمار بن يوسف املصري الوفـائي الشـرنباليل           
خمطـوط، حتـت رقـم      _ . ورقة   ٢٢_ ] .١٦ق  [هـ  ١١ق
 رسالة يف اجلواب عن بيع وقف عامر من       _  .١٧٦٠٣) ١٢٧٣(

_ .والشراء  غري مسوغ لبيعه وقد وقفه مشتريه بعد تكرر البيع          
 .٦صر*_  .خ

]٣١٦٥[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
]٣١٦٦[ "هـ١١٢٥-؟ "نقور التميمياملنقور، أمحد بن حممد امل

ألمحد بن حممـد التميمـي      / رسالة يف حكم بيع أنقاض الوقف     
_ ] .١٨٤١-١٨٣٣[هـ  ١٢٥٧-١٢٤٩_ .اخلليلي احلنفي   

خمطوط، ضـمن   _ . سم   ١٠,٥×١٦,٥؛  ) سطر ١١(ص  ١٨١
محداً لك يا   : أوله_  .٤٦١جمموع يضم سبعة رسائل حتت رقم       

 خواصك األنبيـاء،    من رفعت مقام العلماء، وخصصتهم بوراثة     
 خلت من مجـادى     ٢٣وكان الفراغ من تسويدها يف      : وآخره

هـ، ومن تبييضـها يف آخـر حمـرم سـنة           ١٢٤٩الثانية سنة   
 .٢٤مغ* _. خ _ .خط شرقي مبسوط مجيل_ .هـ ١٢٥٧

@ÑÓìÛa@ÉîiIïÈÏb‘@éÔÏH@
]٣١٦٧[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

حياء إبني كتاب _ .ف زكريا بن حممد األنصاري  تألي]/ الوقف[
 .املوات وكتاب اهلبة

هــ، ق   ١٠حو ق   [_ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب       يف
خمطوط، حتـت   _ .سم  ١٦×٢٢؛  ) سطر ١٩( مج١_ ] .١٦

منهج الطالب خمتصر من منهاج الطالبني يف       : أوله_  .٢١٧رقم  
: حتبيس_  .غري مرقم، ناقص النهاية   _ .فروع الشافعية للنووي    

علـى  ) موالي احلاج طرق  (موالي أمحد بن احلسني الباعمراين      
 _ .محرخط مغريب مجيل، رؤوس املسائل باأل      _ .كلية ابن يوسف  

 .٧مغ* _.ض 
]٣١٦٨[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

 .٢٥٩-٢٥٦ص: ١ج_ ] .الوقف[
دار املعرفـة،   : وت بري _ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب     يف
منهج الطالب للمؤلف، الرسائل الذهبية     : امشه_ ] .؟١٩٧-[

 _ .يف املسائل الدقيقة املنهجية للسيد مصطفى الذهيب الشـافعي      
 .٩-٦فل*_ .ض 

]٣١٦٩["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  .سليمان بن حممد البجريمي/  الوقفكتاب
اشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع          ح يف

_ ] .؟١٩٧-[املكتبة اإلسالمية،   ]: تركيا[ديار بكر   _ .العبيد  
 نفائس ولطائف منتخبة من تقريـر العـامل         :امشه مع الشرح  

، ١؛ كـو  ١١،  ٩،  ٧،  ٦فل* _.ض  _ .العالمة حممد املرصفي    
 .١٠ ،٥؛ مغ٥

]٣١٧٠["ـه١٢٢١-١١٣١"  بن عمرسليمان البجريمي، سليمان بن حممد
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
أليب إسـحاق     حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب       يف

امشه مع _  .١٩٧٨دار املعرفة، : بريوت_ .زكريا األنصاري   
 نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممـد          :الشرح

 .١٠٤تر* _.ض  _.املرصفي 

 )شافعيفقه (بيع الوقف  
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]٣١٧١["ـه١٢٢١-١١٣١" يمان بن حممد بن عمرسليمان البجريمي، سل
_ .سليمان بن حممد السويفي الشافعي البجريمي       /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق  حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب أليب          يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
ت مـن   حباشيته منتخبا _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     
 .٦ ،٢صر* _.ض  _.تقرير الشيخ حممد املرصفي 

]٣١٧٢["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .١٩٦-١٨٣ص: ٣ ج_.سليمان بن حممد البجريمي /  الوقفكتاب
  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمـي      يف

 هـ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .على شرح منهج الطالب     
نفـائس  : امشـه _ ) .املطبعة األمرييـة  : القاهرة] (١٨٧٣[

 _.ض   _.ولطائف منتخبة من تقرير الشيخ حممـد املرصـفي          
 .٣٣، مغ٦، ٢صر*

]٣١٧٣["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ .ح املنهج    حاشية اجلمل على شر    يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]٣١٧٤["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
 حاشية اجلمل على شرح املنهج لشـيخ اإلسـالم زكريـا            يف

 املكتبة التجارية الكـربى،   : القاهرة_  .١ط_ .ري  األنصا
شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصـاري      : امشه_ ] .؟١٩٣-[

 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض _ .على شرح املنهج 
]٣١٧٥[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
عبد احلميد أمحد حنفي، : [هرةالقا_  .٢ط_ . فتاوى الرملي   يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٢-

]٣١٧٦[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
املطبعـة  : القاهرة (١٨٩٠،  ]ن. د: م. د[_ . فتاوى الرملي    يف

 .١٠٢، ٣٠تر* _.ض _ ) .امليمنية
]٣١٧٧[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"ة مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محز

 .٩٦-١٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار : بـريوت _ . فتاوى العالمة مشس الدين حممد الرملـي         يف

فتاوى العالمة مشس الدين الرملـي      _  .١٩٨٣الكتب العلمية،   
 _.ض   _.امش الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتمـي         

 .١١ ،١؛ كو٥٢، ٥١تر*
بن عبد الكرمي بن عبد الغفـار       عبد الغفار القزويين، عبد الغفار      

 "هـ٦٦٥-؟) "جنم الدين(
]٣١٧٨[

 .عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين الشافعي/  الوقفباب
هــ  ١٠٢٦ ذي احلجة    ١٩_ ) .الصغري( احلاوي للفتاوي    يف

 _.سم  ١٩,٥×٢٦؛  ) سطر ١٦(مج  ١_ ] .١٦١٧ ديسمرب   ١٨[
أوله احلمد  _ .متالشي األطراف   _  .٥٠٨خمطوط، حتت رقم    

حتبيس موالي عبد اهللا العلوي     _ . حق محد العظمة والكربياء      هللا
 أمحد] نسخ[_ .هـ  ١١٥٧ ذي احلجة    ٨علي العباسي بتاريخ    

 .٧مغ* _. ض _ .خط مشرقي_ . الفزكاري أمحدبن 
@ÑÓìÛa@ÉîiI@éÔÏŠàÇH@

]٣١٧٩[ .حممد رواس قلعه جي
 .٨٧٩-٨٧٧ص_ .حممد رواس قلعه جي / وقف
دار :  بـريوت  _ .٤ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطـاب        يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة   (_  .١٩٨٩النفائس،  
 .٣٢، ٣٠مغ*_ . ض _ .)٨موسوعات فقه السلف؛ 

]٣١٨٠[ .حممد رواس قلعه جي
 .٦٨٢-٦٨٠ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
: الكويـت _  .١ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطـاب        يف

. عة فقهية جامعـة   يف سبيل موسو  (_  .١٩٨١ الفالح،   مكتبة
؛ ٨-٦،  ٤فـل *_ .ض  _ ) .سلسلة موسوعات فقه السـلف    

 .١٢، ٣كو
@ÑÓìÛa@ÉîiIïØÛbß@éÔÏH@

بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

]٣١٨١[

تأليف حممد بن أمحد بن جزى الغرناطي       / يف الوقف وهو احلبس   
_ .الرمحن حسن حممـود     املالكي؛ حتقيق ومراجعة وتقدمي عبد      

 .٣٩٦-٣٩٤ص
_  .١ ط _ . قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية      يف

 .٥، ١؛ كو٦ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٨٥عامل الفكر، : القاهرة
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٣١٨٢[

 .٣٢٠-٣١٧ص _ .البن جزي الكليب/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .٢؛ مغ٣تر*
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٣١٨٣[

 .٢٤٦-٢٤١ص_ .بن جزي ال/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار القلم،   : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .٢٩ ،٢٠، ١٦مغ؛ ٣تر*
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٣١٨٤[

تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن   / يف الوقف وهو احلبس 
 .٣٦٦-٣٦٣ص_ .حممد بن جزي الكليب 

_  .١٩٨٩دار الكتاب العريب،    : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٢، ٥كو*_ .ض 

)مالكيفقه (بيع الوقف 
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 الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا              بن جزي ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

]٣١٨٥[

محد بن  أالقاسم حممد بن     بوأبن جزي   ال/ يف الوقف وهو احلبس   
 .٢٨٢-٢٧٩ص_ .جزي الكليب الغرناطي 

 ن،. د: م. د[_ .جديدة منقحة   . ط_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٥مغ*_ .ض _ ] .؟١٩٧-
بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا           بن جزي الكليب، حممد     ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٣١٨٦[

 .٢٧٤-٢٧٢ص_ .بن جزي  ال/]يف الوقف وهو احلبس[
دار إحياء العامة،   : الدار البيضاء _  .٢ط_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٣، ٤مغ*_ . ض _ .١٩٥٨
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٣١٨٧[

 .٣٧٢-٣٦٩ص_ .بن جزي الكليب ال/ يف الوقف وهو احلبس
: فاس، املغرب  (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٥مغ* _. ض _ .)مطبعة النهضة
]٣١٨٨["ـه٣٧٨-؟" )القاسم بوأ(بن اجلالب، عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن ا

سني بن  أليب القاسم عبيد اهللا بن احل     /  يف احلبس وهو الوقف    باب
 _.احلسن اجلالب البصري؛ دراسة وحتقيق حسني بن سامل الدمهاين          

 .٣١١-٣٠٧ص: ٢ج
 _ .١٩٨٧دار الغرب اإلسـالمي،     : بريوت_  .١ط_ . التفريع   يف

 .٣٢-٢٩ ،٢٧؛ مغ١١، ١؛ كو٩-٦؛ فل٥٧تر* _.ض 
]٣١٨٩["هـ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا(بن راشد، حممد بن عبد اهللا بن راشد ا

بد اهللا حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري         أليب ع /  احلبس كتاب
 .٢٤٣-٢٣٧ص_ .القفصي املالكي 

هـ ١٣٤٦املكتبة العلمية،   ]: م. د[_ . لباب اللباب    كتاب يف
 .٣٩ ،٢٤ ،٣مغ* _. ض _ .) التونسيةاملطبعة: تونس] (١٩٢٧[
]٣١٩٠[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا

يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن         أليف  تأ/  األحباس كتاب
 .٥٤١-٥٣٦ص_ .عبد الرب النمري القرطيب 

: بريوت_  .٢ط_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٢٩، ٢٦ ،١٦مغ* _. ض _ .١٩٩٢دار الكتب العلمية، 

]٣١٩١[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا
يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن         أتأليف  / س األحبا كتاب

يد حعبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممد أ         
 .١٠٢١-١٠١٢ص: ٢ج_ .ولد ماديك املوريتاين 

مكتبـة  : الرياض_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٣٨، ٣٢، ٤؛ مغ١كو*_ .ض _  .١٩٨٠الرياض احلديثة، 

]٣١٩٢[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد عبد الرب، يوسف بن عبد اهللابن ا
 يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن        أتأليف  / ] األحباس كتاب[

يد حعبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممد أ         
 .٣١٦-٣٠٤ص: ٢ج_ .ولد ماديك املوريتاين 

، ]ن. د: م. د[_  . الكايف يف فقه أهل املدينة املـالكي    كتاب يف
 .٨هن* _. ض _ .١٩٨٠، )دار اهلدى للطباعة: القاهرة (١٩٧٩

]٣١٩٣[ "ـه٩٠٣-٨١٧" ) الصنهاجي إسحاقبوأ(براهيم بن هالل بن علي إبن هالل، ا
 .٢١٥-١٤٠ص_ .الوقف على العقب 

 ورقة؛  ٢٧٢_ ] .١٨٩٢[هـ  ١٣١٠_ .بن هالل   ا أجوبة   يف
 هـذه   _) .حجرية (٢٩٥خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ١٧×٢٣

 _. ض   _ .املسائل وجدت خبط اإلمام سـيدي بـن هـالل         
 .٢٤مغ*
]٣١٩٤[ "هـ٤٨٦-٤١٣ "صبغ، عيسى بن سهل بن عبد اهللاأل أبو
 .أليب األصبغ عيسى بن سهل]/ الوقف[
؛ ) سـطر  ٣٥(مـج   ١_ ] .١١ق[هـ  ٥ق  _ . األحكام   يف
 _ .خط أندلسي_  .٣٠٩خمطوط، حتت رقم _ . سم ١٦×٢٣
 .٧مغ* _.ض 

]٣١٩٥[ "ـه٤٧٤-٤٠٣" اجي، سليمان بن خلف بن سعد التجييبأبو الوليد الب
تـأليف أيب الوليـد     /  واحلبس والصـدقة   ى يف معىن العمر   باب

 .١٣٤-١١٩ص: ٦ج_ .سليمان بن خلف الباجي 
شرح موطأ إمام دار اهلجرة سيدنا مالك بـن         :  املنتقى كتاب يف
 :القاهرة] (١٩١٣[هـ  ١٣٣٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ ط _ .أنس

 ،٢٦؛ مغ ١١،  ٨،  ٧،  ٣؛ فل ٣تر* _. ض   _ .)دةمطبعة السعا 
٣١. 

]٣١٩٦[ "هـ٧٦١-٦٦١) "أبو احلجاج(األنفاسي، يوسف بن عمر 
 .يوسف بن عمر األنفاسي الساليل البعتالين األعالين]/ الوقف[

 ديسمرب  ١٣[هـ  ٩٨١ شعبان   ١٨اجلمعة  _ .تقييد الرسالة   يف  
خمطوط، حتت  _ .سم  ١٥×٢١؛  ) سطر ١٩(مج  ١_ ] .١٥٧٣

 مما قيده عن الفقيه احلافظ أيب زيد عبد الرمحن بن         _  .١٠٨/٢رقم  
 _ .، وقيدت عنه تقاييد ثالثـة     )هـ٧٤١:ت(عفان اجلزويل   

 .٧مغ* _ .ض
]٣١٩٧[ براهيم املغريبإحسني 
، حممـد صـاحل الـرئيس       براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حممد علي بـن         الزبريي؛  
 .٢٦٧-٢٥٦ص_ .حسني املالكي 

املكتبة : القاهرة_  .١ط_ . قرة العني بفتاوى علماء احلرمني       يف
 إبـراهيم فتاوى العالمة حسـني     _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   

فتاوى العالمة حممد صـاحل الـرئيس        و املغريب بصلب الكتاب  
 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _.ض  _.الزبريي امش الكتاب 

]٣١٩٨[   "هـ٩٩٥-٩٠٢"رمحن احلطاب، حيىي بن حممد بن حممد بن عبد ال
حممد احلطاب  أبو زكريا حيىي بن     / رسالة يف حكم بيع األحباس    

خمطوط، حتـت   _ . ورقة   ١_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .املالكي  
 .٢صر* _.خ _ . فقه مالكي ٤٢٧رقم 

]٣١٩٩[ خالد عبد الرمحن العك
-٧٠٤ص: ١ج_ . خالد عبد الرمحن العـك        إعداد ]/الوقف[

 .٤٠٩-٤٠٥ص: ٥ج، ٧١١
دار احلكمـة،   : دمشـق _  .١ط_ . الفقه املالكي    موسوعة يف

؛ ٥،  ١ كو ؛٩-٦؛ فل ٦٤،  ٥٢،  ٤٩،  ٣تر* _. ض   _ .١٩٩٣
 .٣١ ،٣٠مغ

 )مالكيفقه (بيع الوقف  
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]٣٢٠٠[ "ـه٣٦٦ ن-؟" )اهللا عبد بوأ(اخلشين، حممد بن احلارث بن أسد القريواين 
 حققه وعلق عليه حممد     ؛حملمد بن حارث اخلشين   /  األحباس باب
 .٢٥٢-٢٤٩ ص_ . عثمان بطيخ، حممد أبو األجفان،وبذاجمل
 _ .١ ط _ . أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالـك         يف

 .٣٠؛ مغ٣تر*_ . ض _ .]١٩٨٥[الدار العربية للكتاب، : تونس
]٣٢٠١[ "ـه٧٣٤-٦٣٥" )إسحاقأبو  (الربعي، إبراهيم بن حسن عبد الرفيع الربعي

براهيم بن حسن بن عبـد الرفيـع؛        إأليب إسحاق   /  احلبس باب
 .٧٤٠-٧٢١ص: ٢ج_ .حتقيق حممد بن قاسم بن عياد 

دار الغرب  : بريوت_ .ام   معني احلكام على القضايا واألحك     يف
 .٨؛ هن٣٠، ٢٩؛ مغ٣تر*_ . ض _ .١٩٨٩اإلسالمي، 

القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السـبيت          
 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(

]٣٢٠٢[

للقاضي عياض وولده حممد؛ تقـدمي وحتقيـق        /  األحباس كتاب
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .وتعليق حممد بن شريفة 

دار الغـرب   : بريوت_ .كام   مذاهب احلكام يف نوازل األح     يف
 .٣٢-٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٠اإلسالمي، 

ïÜçþa@ÑÓìÛa@Éîi@
لغاء الوقف   االستبدال في الوقف، إ   إدارة الوقف،    أنظر أيضًا

ي،  اظر األهل رفات ن ف، تص ي الوق رف ف التص
وانين       ف، ق ود الوق ف، عق راب الوق ف، خ الوق

ف،   ع الوق ريعات بي ريعات وتش وانين وتش ق
 .، الوقف المعطلالوقف األهلي وقف األهلي،ال

]٣٢٠٣[ .رامز امللك
بيـان مديريـة    لنظرة فيما جاء يف نقض مجعية العلماء بدمشق         

: م. د [_.بقلم رامز ملـك     / األوقاف حول بيع الوقف الذري    
 _.ص  ١٦_ ) .مطبعة اللواء ]: الشام[طرابلس  ] (؟١٩٣- ن،. د

 .١؛ كو١٤سع* _.ك 
]٣٢٠٤[ .قاف الذرية واملشتركة حمكمة تصفية األو .سوريا

_ .ص  ٢٥٦_ ] .١٩٤-ن،  . د: م. د[_ .وقف منجك باشا    
 .١كو*_ .ك 

]٣٢٠٥[ فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء األجالء يف مشروعية الوقف 
مطبعة : دمشق] (؟١٩٣-ن،  . د: م. د[_ .الذري وحترمي بيعه    

 .١كو* _.ك  _.ص ] ٣٣[_ ) .الترقى
]٣٢٠٦[ .حممود ياسني

  أوقاف الذرية وحترمي بيعها تعصب ال يستند إال        رد القول بأن بقاء   
 /رجب (٢،  ١ع_ .اهلداية اإلسالمية   _ .على األحاديث املكذوبة    

 .٢سع* _.د _  .١٨-١٦ص_ ]) .١٩٤٣[ هـ١٣٦٣شعبان 
]٣٢٠٧[ نقض مجعية العلماء بدمشق لبيان مديرية األوقاف حول بيع 

مطبعة ] (١٩٣٦[هـ  ١٣٥٦،  ]ن. د: م. د[_ .الوقف الذري   
 .١؛ كو٧فل * _.ك  _.ص ١٠_ ) .ترقيال

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@Éîi–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٣٢٠٨[ Qaumi_  .اوقاف على االوالد=  الوقف على األوالد

Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .٢٢/٨/١٩٨٢ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@ÉîiIð†í‹@éÔÏH@
]٣٢٠٩[ "هـ١٢٢١-١١٨٠"السياغي، احلسني بن أمحد بن احلسني 

: ٤ج_ .شرف الدين احلسـني السـياغي       / أدلة جواز الوقف  
 .١٢٧-١٢٤ص
: بريوت_ .شرح جمموع الفقه الكبري     :  الروض النضري  كتاب يف

 .١٤كو* _.ض  _] .؟١٩٨-[دار اجليل، 
]٣٢١٠[ "هـ١٢٢١-١١٨٠"السياغي، احلسني بن أمحد بن احلسني 

ياغي محد بن احلسني الس   ألشرف الدين احلسني    /  الوقف كتاب
 .١٢٤-١٢١ص: ٤ج_ .احليمي اليمين الصنعاين 

 :م .د[_  .١ط_  .الكـبري شرح جمموع الفقه    :  الروض النضري  يف
 _.ض  _ ) .مطبعة السعادة : القاهرة] (١٩٣٠[هـ  ١٣٤٩،  ]ن. د
 .٣مغ*

]٣٢١١[ .محد الصنعاينأبراهيم بن إمحد بن أالعباس بن 
 الـيمين   العباس بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد احلسيين       ]/ الوقف[

 .١٢٦، ١٢١ص_ .الصنعاين 
 _ .١ ط_. الفقه الكـبري  عشرح جممو: ري تتمة الروض النض يف
 _ .)مطبعة السعادة: القاهرة] (١٩٣٠[هـ ١٣٤٩ ،]ن. د: م. د[

 .٤مغ* _.ض 
ð‰ì–ä½a@æbn‰bàîjÛa@

ة،     انظر أيضًا ف األدوي ة، وق فيات الموقوف ف المستش الوق
ى المستشفيا      على المرضى  ، وقف   ت، الوقف عل
 .الوقف والتنمية الصحية المستشفيات،

]٣٢١٢[ .أمحد عوف حممد عبد الرمحن
_ .أمحد عوف حممد عبد الـرمحن       / األوقاف والرعاية الصحية  

جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
_  .١٥٩-١١٩ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع ٣س_ .اخلريي  

وقفيـة  :  الطبيـة  منوذج عن وقفيات املؤسسات   : ملحق البحث 
 .١كو*_  .د_ .السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري 

]٣٢١٣[ .حياة ناصر احلجي
 .٢٢٦-٢٢٥ص_ .حياة ناصر احلجي / البيمارستان املنصوري

-١٢٧٩/ هـ٧٨٤-٦٧٨ أحوال العامة يف حكم املماليك،       يف
 _.دراسة يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية       : م١٣٨٢

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤توزيع دار القلم، : كويتال_  .٢ط
]٣٢١٤[ .منيأحممد حممد 
 وثائق وقف السـلطان قـالوون علـى البيمارسـتان           كتاب

: ١ج_ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممـد أمـني         / املنصوري
 .٣٩٦-٢٩٥ص
مركز حتقيق  ]: القاهرة[_ . تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه        يف

 .١؛ كو٧فل*_ .ض _  .١٩٨٦-١٩٧٦التراث، 
]٣٢١٥[ .حممود بسام ملص

_  .جملة شـهرية  : اخلفجي_ .الوقف والبيمارستان املنصوري    
_ .د _  .٢٧-٢٦ص_ ) .١٩٩٥تشـــرين الثـــاين  (٥ع
 .١٤سع*

البيمارستان المنصوري
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@ð‰ìäÛa@æbn‰bàîjÛaIkÜyH@
ة،     انظر أيضًا ف األدوي ة، وق فيات الموقوف ف المستش الوق

ى المستشفيات      على المرضى  ، وقف   ، الوقف عل
 .لوقف والتنمية الصحيةا المستشفيات،

]٣٢١٦[ .حممد مطيع احلافظ
 :أوقاف_ .حممد مطيع احلافظ    / البيمارستان النوري حبلب ووقفيته   

_ . والعمل اخلريي جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف      
 .١كو*_ .د _  .١٧٦-١٦١ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع٣س

†iû½a@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@¿@†îidnÛaN@
@paqdmÑÓìÛa@

ة    انظر أيضًا  ،أهداف الوقف، أهمية الوقف، الوقف والتنمي
 .، الوقف والمجتمعالوقف والثقافة

]٣٢١٧[ .، طهأوزآيدن
طـه  / التطور التارخيي للوقف وتأثريه على احلياة االجتماعيـة       

 .باللغة التركية_  .٦٣-٦٢ص_  .أوزآيدن
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]٣٢١٨[ .بوالق، آيدن

آيـدن  / ما هو تأثري األوقاف االقتصادية واالجتماعية اجلديـدة       
 .باللغة التركية_  .٢٢٥-٢٢٣ص_ .بوالق 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٣٢١٩[ .خان، أمحد سرفراز

 /Awqaf: Now is time to think= دعوة إلعادة النظر : األوقاف
، ١٤ مـج _ .Radiance Views, Weekly_ .أمحد سرفراز 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١، ٦ص_ ) .١٩٧٨ (٣٣ع
]٣٢٢٠[ هايوقف از ثروت اندوزى = ر الوقف يف تعديل الثروة دو

ش، ٣٠/٨/١٣٦٣ (_ . كيهان _ .ىب حساب جلوكَري مى كند    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٤[

]٣٢٢١[ .بناهيشريعت، 
 _ .كيهان_ . وقف   اجتماعينتايج  = النتائج االجتماعية للوقف    

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _ ) .]١٩٦٦[ش، ١٩/٨/١٣٦٥(
]٣٢٢٢[ .عبد الكرمي شهبون

 .١٢٨-١٥ص_ .عبد الكرمي شهبون ]/ الوقف[
عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي         يف  

 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األخرى والقانون الوضعي    
 ،١١مـغ * _. ض   _ .)مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (

٢٩ ،٢٥ ،٢٠. 
]٣٢٢٣[ . عبد احلميدالعلوي

إعـداد العلـوي    / الوقف ووسائل إثباته يف الفقه اإلسـالمي      
-١٩٩٠_ .احلميد؛ إشراف حممد احلبيـب التجكـاين         عبد

 كليـة أصـول     –حبث لنيل اإلجازة    _  . ورقة ٤٤_  .١٩٩١
 .٢٩مغ*_ . ح _ .الدين، تطوان

]٣٢٢٤[ .كونري، حسن
مفهوم هدف الوقف من وجهة نظر القانون املـدين التركـي           

 Türk Medeni Kanunu =ألوقاف التركية حسب هدفـه  وا
Açisindan Vakifda Amaç Kavrami Ve Amacina Göre 

Vakif Türkleri / هـ١٣٩٧، ]ن. د: م. د[_ .حسن كونري 
يشتمل على  _ .ص  ٣٠٧_ ) .مطبعة سيفنج : أنقرة] (١٩٧٦[

 .٦٥، ١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .قائمة مصطلحات
]٣٢٢٥[ .لصاحلحممد بن أمحد ا

 .١٢٦-١٢٣ص_ .حممد أمحد الصاحل ]/ الوقف[
 التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية ودوره يف محايـة          يف

جامعة اإلمام حممد بن سـعود      : الرياض_ .املال العام واخلاص    
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٥اإلسالمية، 

]٣٢٢٦[ .حممد الطاهر ابن عاشور
_  .١ط_ .عاشور  حممد الطاهر بن    / الوقف وآثاره يف اإلسالم   

 _) .مطبعة اهلداية اإلسالمية   :تونس(_ ] .؟١٩٤-ن،  . د: م. د[
 .٦ ،٢؛ صر٧سع*_ .ك _ .ص ٣٠

]٣٢٢٧[ .حممد فشتايل
 إعداد حممد فشتايل؛ إشراف/ الوقف وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية

 جامعة -حبث التخرج   _  . ورقة ٤٩و،  -أ_  .١٩٨٤_ .دريس خليفة   إ
 .٢٩؛ مغ١كو*_ . ح _ .١٩٨٤ين،  كلية أصول الد،القرويني

]٣٢٢٨[ .معدن دار، عباس
انكَيزه ها وآثار رواىن    = دوافع الوقف وآثاره النفسية والتربوية      

_  .)١٩٩٤ (٧ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .وتربيىت وقف 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧٥-٧٠ص

]٣٢٢٩[ .١٣٠-١٢١ص: ٢٧مج_ .الوقف 
مؤسسة أعمال املوسـوعة  : الرياض_  .١ط_ .ية  املوسوعة العربية العامل   يف

 .١٣ ،٧ ،٦ ،٤ ،١؛ كو١٥-١سع* _.ض _  .١٩٩٦للنشر والتوزيع، 
@ÑÓìÛa@paqdmMæaŠíg@@
]٣٢٣٠[ .سلماسي زاده، جواد

 تاريخ أوقاف وتأثري آن در     = اإليرانيةتاريخ الوقف وأثره يف الثقافة      
-٣٢٧ ص _ .)١٩٧٤ (١١ ع _ . وحيـد  _ .فرهنكَـ إيران 

 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٣٣٤

@ÑÓìÛa@paqdm–bî×Šm@@
]٣٢٣١[ .أوزترك، نظيف

 Menşei ve Tarihi Gelisşimi= تطور منشأ وتاريخ األوقاف 
Açisindan Vakiflar / املديرية العامة : أنقرة_ .نظيف أوزترك

 باللغـة   _ .ص٤٥،  ١٥٤_ ] .١٩٨٣[هـ  ١٤٠٣لألوقاف،  
 .١١تر*_ .ك _ .التركية 

]٣٢٣٢[ .ار، حممدبريقد
 _ .بريقـدار  حممـد / أثر مدرسة التكية يف احلياة االجتماعيـة      

 .باللغة التركية_  .١٩٧-١٩١ص
 IV. Vakif  =١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

 )حلب(البيمارستان النوري  
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]٣٢٣٣[ .جيالجي، عثمان
 =ومشاكل األوقاف يف بداية القرن احلادي والعشـرين   أهداف  

21. yüzyilin eşiğinde Vakiflarin Problemleri ve 
hedefleri/ عثمان جيالجي . _Diyanet Aylik Dergisi.  _

_ . باللغة التركية    _ .٥١-٤٦ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب   (٩٦ع
 .١٠٤تر* _.د 

]٣٢٣٤[ .زعيم، صباح الدين
_ .صـباح الـدين زعـيم       / لوطينآثار األوقاف يف االقتصاد ا    

 .باللغة التركية_  .٢١٣-٢٠٩ص
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@paqdm–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٣٢٣٥[ . فر، مصطفىسليمي

وقف وآثار اقتصادى   = دية واالجتماعية   الوقف وآثاره االقتصا  
 _ .١٩٩١،  مؤسسة القدس الرضوي  : خراسان_ . آن   اجتماعي
 كلية االقتصاد،   ،تربيةال جامعة   -) دكتوراه( رسالة   _ .ص٣١٥
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٨٧
]٣٢٣٦[ ، يعسوبعباسي

 وقف واثرات آن در     أحكام=  الوقف وآثاره االجتماعية     أحكام
 باللغـة   _ . جامعـة مشـهد    -) دكتوراه( رسالة   _ .عاجتما

 .١ران*_  .ر _ .الفارسية

@ÑÓìÛa@paqdm–lŠÌ½a@@
]٣٢٣٧[ .حممد بن حاجي

إعـداد حممـد بـن    / آثار الوقف يف احلياة االجتماعية مبراكش     
 حبث لنيل دبلوم  _  .١٩٨٩_ .حاجي؛ إشراف إبراهيم حركات     

 _. ح _ .١٩٨٩، ط دار احلديث احلسنية بالربا   –الدراسات العليا   
 .٥مغ*

@ÑÓìÛa@paqdm–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]٣٢٣٨[ .السعيد بوركبة

السـعيد  / آثار الوقف يف احلياة اجملتمعية باملغرب عرب التـاريخ        
 _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  : دعوة احلق _ .بوركبة  

 _. د   _ .١٢٦-١١٦ص_ ) .١٩٩١يوليوز   (٢٨٤، ع ٣٢س
 .٢٦، ١٧؛ مغ١كو*

ÓìÛa@paqdm@ÑIïÜjäy@éÔÏH@
]٣٢٣٩[ "هـ١١٢٥-؟" محد بن حممد املنقور التميميأنقور، امل

_ .محد بن حممد املنقور التميمي النجدي       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٥٥٩-٤١٤ص: ٢ج
: دمشـق _  .١ط_ . الفواكه العديدة يف املسائل املفيـدة        يف

؛ ٥كـو * _. ض   _] .١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠املكتب اإلسالمي،   
 .٨؛ هن١٠مغ

ìÛa@paqdm@ÑÓIïØÛbß@éÔÏH@
]٣٢٤٠[ .علي اخلفيف

 .٢٢٣، ١٩٢-١٩١ ص_.علي اخلفيف / ]الوقف[
_ . امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية          يف

 _.ض _ ] .؟١٩٧-[معهد البحوث والدراسات العربية،  : القاهرة
 .٢٤؛ صر٣تر*

]٣٢٤١[ .علي اخلفيف
 .٤٣-٤٢ص: ٢ج_ .علي اخلفيف ]/ الوقف[
_ .لكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية          امل يف

 _ .١٩٦٩-١٩٦٨معهد البحوث والدراسات العربيـة،      : القاهرة
 .٨، ٧، ٤، ٣؛ فل١٤، ٢؛ صر٣تر* _.ض 

]٣٢٤٢[ .علي اخلفيف
 .١٨٤ص_ .علي اخلفيف / ]الوقف[
:  امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع املقارنة بالشرائع الوضـعية         يف

: القاهرة_ .قيودها   -خواصها   - عناصرها   -أنواعها   - امعناه
املؤلفات الكاملة للشيخ علـي     (_  .١٩٩٦دار الفكر العريب،    

 .١٠كو* _.ض _ ) .٢اخلفيف؛ 
ÑÓìÛa@ñ‰bug@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@udmN@

@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@ƒí‰bm–ƒí‰bm@N@
@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ïßý⁄a@bÈÛa@¿@ÑÓìÛa@ƒí‰bm–Ûa@@ïßý⁄a@bÈ–ƒí‰bm@N@
@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ïiŠÈÛa@bÈÛa@¿@ÑÓìÛa@ƒí‰bmM@ïiŠÈÛa@bÈÛa@Mƒí‰bm@N@

´ßdnÛaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@´ßdnÛaN@
ÑÓìÛa@‰bàrna@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@àrmN@

òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa@
روعات    انظر أيضًا ف، المش ة الوق ف، رعاي إدارة الوق

الوقف،     الوقفية، المؤسسات الو   قفية، النهوض ب
 . مشاآل وحلول–الوقف 

]٣٢٤٣[ )سيد(خالد رشيد 
= التجارب الوقفية املعاصرة ومستقبل مؤسسـات األوقـاف         

Current waqf experience and the future of waqf 
institution /   جملة نصف سنوية حمكمة    : أوقاف_ .خالد رشيد

ـ  (٥، ع ٣س_ .تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي        وبر أكت
 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٥-٥ص_ ) .٢٠٠٣

]٣٢٤٤[ دور الوقف يف التخفيف من مشكلة الفقر وحتسني نوعية 
ورقة عمل مقدمة   : سالمي يف القرن احلادي والعشرين    اجملتمع اإل 

 The role of awqaf in the =  ...من البنك اإلسالمي للتنمية
alleviation of poverty and the quality of Islamic 

community in the 21st century. _ورقـة  ٣٩: ٢ ج . _
 .باللغة اإلجنليزية

 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف
ـــ، ١/٧/١٤١٨ – ١٤١٨  /١/١١ - ٢٩/١٠/١٩٩٧هـ
ــا،١٩٩٧  _ . ض_ .]؟١٩٩٧ ،ن.  د:م. د [_ . جاكرتـ

 .١كو*

التجارب الوقفية
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]٣٢٤٥[ .كورسوي، بدري
-٦٣ص_ .بدري كورسوي   / العامل احلديث تطبيق الوقف يف    

 .باللغة التركية_  .٧٣
 املديرية: أنقرة_  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقفيف

 ،األسبوع الثالث لألوقاف  أعمال  _ . ١٩٨٥العامة لألوقاف،   
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣

]٣٢٤٦[ .حممود أمحد مهدي
/  األوقـاف اإلسـالمية    جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف تثمري     

 .٩٠-٦٩ص_ .حممود أمحد مهدي 
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر *_ .ض_  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٢٤٧[ املشاريع التنفيذية لتنسيق جهود الدول اإلسالمية يف جماالت 
خطـة  : م٢٠٠٠-١٩٩٨ هـ،١٤٢٠-١٤١٨العمل الوقفي   

/ …مقدمة من دولة الكويت الدولة املنسقة للعمـل الـوقفي           
يف رأس  _ .  ورقـة  ١٦: ١ج_ .إعداد األمانة العامة لألوقاف     

 .الرؤية اإلستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف: العنوان
 /٢٨/٦ ،مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  

ـــ، ١/٧/١٤١٨ - ١٤١٨  /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هــ
ــا ١٩٩٧  _.ض _ .]؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .م، جاكرتـ

 .١كو*

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–æ…‰þa@@
]٣٢٤٨[ .عبد الفتاح صالح

_ .عبد الفتاح صالح    / جتربة الوقف يف اململكة األردنية اهلامشية     
 .٦٧-٣٩ص
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .المية  الدول واجملتمعات اإلس  
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٣٢٤٩[ .حممد الشوملي
 _. ورقـة  ٧٦_  .Case study: Jordan= األردن : دراسة حالة
 .جنليزيةباللغة اإل

 = النــدوة العامليــة حــول الوقــف والتنميــة االقتصــادية يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

]٣٢٥٠[ .حممد الشوملي
دور األوقاف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وجتربة اململكة        

ـ  إعـداد / األردنية اهلامشية يف هذا اجملال     _ .د الشـوملي     حمم
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسـات اإلسـالمية،       ]: عمَّان[

ورقة عمل مقدمة   _ .مصور ملون   :  ورقة ٧٦،  ٤٨_  .١٩٩٨
لندوة األوقاف والتنمية االقتصادية اليت يعقدها البنك اإلسالمي        

باللغة _  .٤/٣/١٩٩٨-٢للتنمية يف ماليزيا يف الفترة الواقعة يف        
 .١كو* _.ح  _ .جنليزيةالعربية واإل

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@Mpaë†ã@@
]٣٢٥١[)الرباط: ١٩٩٩ (ندوة التجارب الوقفية يف دول املغرب العريب

حول التجارب الوقفية لدول املغـرب العـريب،        : وقائع الندوة 
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

مية للتربية والعلـوم    املنظمة اإلسال : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ك _ .ص ] ١٤٧[_  .١٩٩٩والثقافة، 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@
]٣٢٥٢[ .مانع بن محاد اجلهين

اإلفادة من التجارب املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمـال          
 . ورقة٤٥_ .إعداد مانع بن محاد اجلهين / الوقف
-١٨مكة املكرمة   :  الدعوة والتنمية   ندوة مكانة الوقف وأثره يف     يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@–òÓ‰b’Ûa@@

]٣٢٥٣[ .سامي حممد الصالحات
إمارة الشـارقة   : تحدةالتجربة الوقفية لدولة اإلمارات العربية امل     

_ .سامي حممـد الصـالحات      )/ م٢٠٠٢-م١٩٩٦(منوذجاً  
جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 _.د  _  .٨٩-٤١ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر   (٥، ع ٣س_ .اخلريي  

 .١كو*
@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–bië‰ëc@@
]٣٢٥٤[ .عبد الرمحن فرفور

 . ورقات٥_ .عبد الرمحن فرفور / ندوة عاملية عن الوقف الثقايف املعاصر
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–æaŠíg@@
]٣٢٥٥[ .العبادي، صادق

 -التطور التارخيي   : التجربة الوقفية اإليرانية، أو، الوقف يف إيران      
 . ورقة١٨_ .صادق العبادي / تجربة املعاصرةوال
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٣٢٥٦[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  

 ؤون الدينية، وزارة األوقاف والش  : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

]٣٢٥٧[ نظام زاده، حممد علي
جتارب ومنجزات العمل الـوقفي يف اجلمهوريـة اإلسـالمية          

 . ورقة١٥_ .حممد علي نظام زاده / اإليرانية
_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         يف  
 _.ض  _ ] .؟١٩٩٩[،  ون اخلريية مديرية األوقاف والشؤ  : هرانط
 .١كو*

  األردن–رب الوقفية التجا 
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@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–æaŠíg@@–paë†ã@@
]٣٢٥٨[ )طهران: ١٩٩٩( ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة           
_ ] .؟١٩٩٩[مديرية األوقاف والشـؤون اخلرييـة،       : طهران
 .١كو*_ .ك _ .ج ١١

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–åíŠzjÛa@@
]٣٢٥٩[ .دعيج آل خليفة

-٢٢٧ ص _ .دعـيج آل خليفـة    / إحياء وتطوير نظام الوقف   
٢٣١. 
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٢٦٠[ .مانع بن محاد اجلهين
 التجارب املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمـال         اإلفادة من 
 . ورقة٤٥_  .إعداد مانع بن محاد اجلهين/ الوقف
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _.ض  _ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني  [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١وك*

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–ðbãëŠi@@
]٣٢٦١[  =جتربة بروناي دار السالم : األوقاف واالستثمار

Endowments and investment: Brunei Darussalam 
experience /   باللغـة  _ . ورقات   ١٠: ٢ج_ .اجمللس الديين
 .اإلجنليزية

 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف
 م،١/١١/١٩٩٧ - ٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨ - ١٤١٨

 .١كو *_ .ض_ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–bî×Šm@@
]٣٢٦٢[  The foundation =ا هيكل املؤسسة اخلريية يف تركي

structure in Turkey.  _]اللغة اإلجنليزية ب_ .ورقة] ٢٩. 
 مـايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا        يف

١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 
from 8-10 may 1999.  _ معهـد الدراسـات   : نيـودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_.ض _  .١٩٩٩املوضوعية، 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٣٢٦٣[ .إرن أوغلو، ناظلي

 Türkiye’de= ختصــيص الضــرائب لألوقــاف التركيــة 
Vakiflarin Vergilendirilmesi/ ــو ــاظلي إرن أوغل _ . ن

 جامعـة   –) ماجسـتري (أطروحة  _ .ص  ٤،  ١٣٣_  .١٩٩١
 _.ر  _ . باللغـة التركيـة      _ . قسم العلوم املاليـة    ،األناضول

 .٢١تر*

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–ŠöaŒ¦a@@
]٣٢٦٤[ مديرية األوقاف بوزارة الشؤون / األمالك الوقفية يف اجلزائر

 .٣٨-٣١ص_ .الدينية باجلزائر 
مناذج خمتارة مـن جتـارب      : الوقف يف التطبيق املعاصر    نظام   يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واجملتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٣٢٦٥[ .حممد ملني بكراوي

 . ورقة١١ _ .حممد ملني بكراوي/ التجربة الوقفية اجلزائرية
 : الكويـت  _.قة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية       حلل ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–bîe@lìäu@@
]٣٢٦٦[ . حممد،منظور عامل

 _ . حممد منظور عامل/Welcome address= كلمة الترحيب 
 . باللغة اإلجنليزية_.ص ١٠
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨  ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،      يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999. _ية، معهد الدراسات املوضـوع :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .١٩٩٩
@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@bîe@lìäu@–paë†ã@@

]٣٢٦٧[ )نيودهلي: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ،ية يف جنوب آسيا   ندوة التجارب الوقف  

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-
10 may, 1999 ._معهد الدراسـات املوضـوعية،   :  نيودهلي

ـ _  .)تعدادات خمتلفة (مج  ١_ ] .؟١٩٩٩[  العربيـة   اتباللغ
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ك  _.ردية وجنليزية واألواإل

]٣٢٦٨[  يف ة، املنعقد جنوب آسيا يفندوة حول جتارب األوقاف
 Seminar on Awqaf  =١٩٩٩ مايو عام ١٠-٨  مننيودهلي

Experience in South Asia, New Delhi, 8-10 may, 
1999. _ Muslim India Educational and Cultural Trust ._ 
_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٢٨ص_ ) .١٩٩٩ (١٩، ع١٧مج
 .١٦هن*

îÐÓìÛa@l‰bvnÛa@ò–bØãýíŠ@@
]٣٢٦٩[ .سليم مرصوف،

 Awqaf experience in Sri= جتربة األوقاف يف سـريالنكا  
Lanka /   جملة نصف سنوية حمكمة    : أوقاف_ .سليم مرصوف

 يونيـو  (٦، ع ٣س_ .تعىن بشؤون الوقف والعمـل اخلـريي        
 .١كو*_  .د_  .٣٦-٥ص: القسم اإلجنليزي_ ) .٢٠٠٤

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–òí…ìÈÛa@@
]٣٢٧٠[ .ص١٢٨_ .أعمال الوقف وتنمية موارده تنظيم 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

 السعودية–التجارب الوقفية 



متن الكشاف>٣٩٠
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: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
ـ تن: احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،    ةمي

 - الصادق فـداد     ي العياش إعداد/  عليها احملافظةموارد الوقف و  
 سلطان حممد حسني    إعداد/  الوقف وتنميه موارده   أعمالتنظيم  

 - صاحل املالك    إعداد/  عليها احملافظة موارد الوقف و   ة تنمي -املال  
عبـد الـرمحن    / السـعودية  التجربة و اإلسالمية األوقاف ةدارإ

 .١كو*_ .ض _  .الضحيان
]٣٢٧١[ .د بن عبد اهللا احلديثيمح

 إعداد/ جتربة اململكة العربية السعودية يف تنمية األوقاف واستثمارها       
 وزارة الشؤون اإلسـالمية   ]: الرياض[_ .محد بن عبد اهللا احلديثي      

_  .ح _.ص  ١٥_ ] .؟١٩٩-[واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*

]٣٢٧٢[ وة واإلرشاد وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدع .السعودية
املشرف العام عبد اهللا بن     / األوقاف يف اململكة العربية السعودية    

 _] .١٩٩٩[عبديل كروم الدولية،    : الرياض_ .عبد احملسن التركي    
 .١؛ كو١٥سع* _.ك  _ .ايض: ص١٣٢

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–æa…ìÛa@@
]٣٢٧٣[ .لرمحنعبد اسعيد احلسني 

سعيد احلسني  / تصاديةاملؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية االق     
 . ورقة٢٩_ .لرمحن عبد ا
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٣٢٧٤[ .الطيب صاحل بانقا اخلليفة

_ .الطيب صـاحل بانقـا اخلليفـة        / جتربة الوقف يف السودان   
 .١١٤-١٠٧ص
 خمتارة مـن جتـارب      مناذج:  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واجملتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@

]٣٢٧٥[ .أمحد الريسوين
: الربـاط _ .أمحد الريسوين    /جماالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي 

األمانة العامة : مة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويت   املنظ
 .١كو*_ .ك _ .ص ٨٠_  .٢٠٠١لألوقاف، 
]٣٢٧٦[ .أمحد الريسوين

 Islamic Waqf= جماالتـه وأبعـاده   : الوقـف اإلسـالمي  
endowment: Scope and implications/  أمحد الريسـوين؛ 

سالمية للتربيـة   املنظمة اإل : الرباط_ .ترمجة عبد الرافع بن علم      
_ .باللغة اإلجنليزية   _ .ص  ٨٠_ ] .١٩٩-[والعلوم والثقافة،   

 .١كو*_ .ك 
]٣٢٧٧[ _ .إعداد قسم التحرير / التنسيق الدويل يف جمال الوقف

تعىن بشؤون الوقـف والعمـل      جملة ربع سنوية حمكمة     : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .١٥٩-١٥٢ص_ ) .٢٠٠١ (١، ع١س_ .اخلريي 

]٣٢٧٨[ _.إعداد قسم التحرير /  جمال الوقفالتنسيق الدويل يف
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل          : أوقاف

 _ .١٦١-١٥١ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب  (ع التجرييب   _ .اخلريي  
 .١كو*_ .د 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@Mpaë†ã@@
]٣٢٧٩[ )الكويت: ١٩٩٧(احللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية 

: الكويـت _ .قة النقاشية حول التجارب الوقفية الدوليـة        احلل
_ ) .تعدادات خمتلفة (مج  ١_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    

_  .١٩٩٧ضمن امللتقى السنوي الرابع لألمانة العامة لألوقاف،        
 .١كو*_ .ح 

]٣٢٨٠[  Seminar on= ندوة حول األوقاف والتنمية االقتصادية 
awqaf and economic development . _ ٢٥-٢٢ورقات. _ 

 .باللغة اإلجنليزية
 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب          يف

 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف 
the subject of awqaf. _] املعهد اإلسالمي للبحوث :]جدة 

 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[والتدريب، 
٣٢٨١[ =تمعات املسلمة املعاصرة ندوة حول دور األوقاف يف ا[

Seminar on "role of awqaf in contemporary muslim 
societies". _  باللغة اإلجنليزية_  .١١-١٠ورقات. 

 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب          يف
 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف 

the subject of awqaf.  _]املعهد اإلسالمي للبحوث : ]ةجد
 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[، والتدريب

]٣٢٨٢[)كواالالمبو: ١٩٩٨(الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية 
 International= الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية 

seminar on awqaf and economic development ._ 
تعـدادات  (مج  ١_ ] .١٩٩٨ تنمية،البنك اإلسالمي لل  : جدة[

 _ .١٩٩٨ مـارس    ٤-٢ ،يف كواالالمبور انعقدت  _  .)خمتلفة
 .١كو* _. ك _ .جنليزيةاإلالعربية وباللغة 

]٣٢٨٣[ مناذج خمتارة من جتارب : نظام الوقف يف التطبيق املعاصر
 _ .١ط_ .حترير حممود أمحد مهدي / الدول واجملتمعات اإلسالمية  

األمانـة  :  للبحوث والتدريب؛ الكويت   إلسالمياملعهد ا : جدة
 _) .٤٥وقائع ندوات؛ (_ .ص ١٤٢_  .٢٠٠٣العامة لألوقاف، 

أوراق عمل قدمت لندوات ومؤمترات ضمن برنـامج توثيـق          
التجارب بني األمانة العامة لألوقاف واملعهد اإلسالمي للبحوث        

 .١كو*_ .ك  _ .والتدريب

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–æbàŽÇ@@
]٣٢٨٤[ .سيايبأمحد بن سعود ال

/ التجربة الوقفية الُعمانية، أو، التجربة الوقفية يف سلطة ُعمـان         
 . ورقة١٥ _ .أمحد بن سعود السيايب

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

  السودان–التجارب الوقفية  
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]٣٢٨٥[ .٢١٠-١٩٧ص_ .لطنة عمان يف إدارة األوقاف جتربة س
وزارة : الكويـت _ . حنو دور تنموي للوقـف        أحباث ندوة  يف

، ٢؛ سع ٣تر *_ . ض _ .١٩٩٣،  األوقاف والشئون اإلسالمية  
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٢٨٦[ .مانع بن محاد اجلهين
اإلفادة من التجارب املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمـال          

 . ورقة٤٥_ .مانع بن محاد اجلهين إعداد / الوقف
مكة املكرمـة   : انة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية      ندوة مك  يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
]٣٢٨٧[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
ارة األوقـاف والشـؤون     وز: مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية، 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–oíìØÛa@@
]٣٢٨٨[ )سيد(خالد رشيد 

= التجارب الوقفية املعاصرة ومستقبل مؤسسـات األوقـاف         
Current waqf experience and the future of waqf 

institution /   ية حمكمة  جملة نصف سنو  : أوقاف_ .خالد رشيد
أكتـوبر   (٥، ع ٣س_ .تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي       

 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٥-٥ص_ ) .٢٠٠٣
]٣٢٨٩[ .داهي الفضلي

داهـي  / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة
]٣٢٩٠[ .الفضليداهي 

= جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت           
Kuwait’s experience in promoting waqf/ داهي الفضلي ._ 

 _ . ورقـة  ٢٩_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقـاف،     : الكويت
 .١كو* _ . ح_.جنليزية باللغة اإل
]٣٢٩١[ .داهي الفضلي

=  لكويـت جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة ا        
Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي. _

_ . ورقـة    ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    : تالكوي
مقدمة إىل الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنميـة حـول           

باللغـة  _ . كوناكري، غينيا    ،النهوض بالدور التنموي للوقف   
 .١كو *_.ح _ .جنليزية اإل

]٣٢٩٢[ .ضليداهي الف
= جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت           

Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 
 .اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ٢٩
 مـايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا        يف

١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 

from 8-10 may 1999 ._ معهـد الدراسـات   :  نيـودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ . ض _ .١٩٩٩املوضوعية، 
]٣٢٩٣[ .داهي الفضلي

إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      
 . ورقة٢١_ .الفضلي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩افـق   هـ، املو ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]٣٢٩٤[ .طارق عبد اهللا

 La= التجربة وآفاقهـا  : األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت
Fondation Publique des Awqaf du Koweit: 

L’experience et ses perspectives /  طـارق عبـد اهللا . _
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف

_  .٤٠-٢٧ص_ ) .٢٠٠٣أكتـوبر    (٥، ع ٣س_ .اخلريي  
 .١كو*_ .د _ .باللغة الفرنسية 

]٣٢٩٥[ .عبد احملسن حممد العثمان
 .١٠٥-٨٩ص_ .عبد احملسن العثمان / جتربة الوقف يف دولة الكويت

ج خمتارة من جتارب الـدول      مناذ:  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف
املعهد اإلسالمي للبحـوث    : جدة_  .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : والتدريب؛ الكويت

]٣٢٩٦[ .عبد احملسن حممد العثمان
نبذة عن ورقة عمل جتربة النهوض بالدور التنموي للوقـف يف           

 . ورقات٣_ .ثمان عبد احملسن حممد الع/ دولة الكويت
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]٣٢٩٧[ .علي فهد الزميع
_ .علـي فهـد الزميـع       / التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف    

 .٦٨-٥٣ص
ـ _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف وزارة : تالكوي

، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٢٩٨[ .غامن عبد اهللا الشاهني
 . ورقة١٢_ .إعداد غامن عبد اهللا الشاهني / حول جتربة الصناديق الوقفية

 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

]٣٢٩٩[ .فؤاد عبد اهللا العمر
التحديات اليت تواجه مؤسسة الوقف وحتسن البنـاء املؤسسـي       

فؤاد / جتربة األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت      : ملواجهتها
 جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون     : أوقاف_ .عبد اهللا العمر    

_ ) .٢٠٠٣أكتـوبر    (٥، ع ٣س_ .الوقف والعمل اخلـريي     
 .١كو*_ .د _  .٤٠-١٣ص

 الكويت–التجارب الوقفية 
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]٣٣٠٠[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت
عداد داهي ليلـي    إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 

ورقـة  _ . ورقـة    ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .الفضلي  
مقدمة إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك اإلسالمي          

 .١كو* _.ح _ . البحرين  بدولة١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥  منللتنمية
]٣٣٠١[ .مانع بن محاد اجلهين

اإلفادة من التجارب املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمـال          
 . ورقة٤٥_ .مانع بن محاد اجلهين إعداد / الوقف
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
ة وزارة الشؤون اإلسالمي  : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _.ض  _ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني  [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*

]٣٣٠٢[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@oíìØÛa@–@paë†ã@
]٣٣٠٣[ )الرباط: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية يف دول املغرب العريب 

حول التجارب الوقفية لدول املغـرب العـريب،        : وقائع الندوة 
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ك _ .ص ] ١٤٧[_  .١٩٩٩والثقافة، 

]٣٣٠٤[ Workshop= ورشة عمل حول إبراز الدور التنموي للوقف 
on enhancing the developmental role of awqaf: the 

experience of Kuwait.  _ باللغة اإلجنليزية_  .١٣-١٢ورقات. 
بحـوث والتـدريب     الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي لل      يف

 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف
the subject of awqaf.  _]هد اإلسالمي للبحوث املع: ]جدة

 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[، والتدريب

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@æbäjÛ@
]٣٣٠٥[ .مانع بن محاد اجلهين

ة من التجارب املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمـال          اإلفاد
 .ورقة ٤٥_ .إعداد مانع بن محاد اجلهين / الوقف
مكة املكرمـة   : ة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       ندو يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _.ض  _ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني  [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*

]٣٣٠٦[ .مروان قباين
 _.مروان قباين   / تنظيمها وواقعها : األوقاف اإلسالمية يف لبنان   

 .٢٢٦-٢١٩ص
وزارة : الكويـت _ .ندوة حنو دور تنموي للوقـف        أحباث   يف

، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٣٠٧[ .مروان قباين
مـروان  / جتربة األوقاف اإلسـالمية يف اجلمهوريـة اللبنانيـة        

 .٨٨-٦٩ص_ .الرؤوف قباين  عبد
ة مـن جتـارب     مناذج خمتار :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واجملتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@bîjîÛ@
]٣٣٠٨[ .املربوك بلعيد املزوغي

/ ارب الوقفية وتوثيقها يف اجلماهرييـة العظمـى       حبث عن التج  
 . ورقة٢٤_ .يد املزوغي إعداد املربوك بلع

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@bíŒîÛbß@
]٣٣٠٩[ .ناحلبشي، سيد عثما

 .١٢٤-١١٥ص_ .سيد عثمان احلبشي / جتربة الوقف يف ماليزيا
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واجملتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–Š–ß@@
]٣٣١٠[ .مانع بن محاد اجلهين

فادة من التجارب املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمـال          اإل
 .ورقة ٤٥_ .إعداد مانع بن محاد اجلهين / الوقف
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _.ض  _ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني  [ة واإلرشاد،   واألوقاف والدعو 
 .١كو*
]٣٣١١[ . وزارة األوقاف .مصر

دراسة عن جتربة وزارة األوقاف يف جمال إحياء وتطوير الوقـف           
 مركز الدراسات االقتصـادية وتطـوير       إىلمقدمة  : اإلسالمي

 .٢١٧-٢١١ص_ .الوقف بالكويت 
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_  .ض_  .١٩٩٣قاف والشئون اإلسالمية،    األو
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٣٣١٢[ .لفتاح حممد فرجعبد امصطفى 
/ التجربة الوقفية املصرية، أو، الوقف يف مجهورية مصر العربيـة         

 .ورقات] ٤[_  .لفتاح حممد فرجعبد امصطفى 
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧مانة العامة لألوقاف، ألا

 ندوات – الكويت –التجارب الوقفية  
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]٣٣١٣[ .لفتاح حممد فرجعبد امصطفى 
إيرادات األعيان املوقوفة زادت بأكثر  : معامل التجربة الوقفية يف مصر    

_ .بقلم مصطفى عبد الفتاح حممـد فـرج         / من مائة مليون جنيه   
 .١كو* _.د  _) .١٩٩٨مارس  ٢االثنني  (١٩٩، ع٦ س_ .املستقلة
]٣٣١٤[ .سعيديموسى البو

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@lŠÌ½a@
]٣٣١٥[ .الدرويش عبد العزيز

 .٣٠-١٣ص_ .عزيز الدرويش عبد ال/ التجربة الوقفية باململكة املغربية
مناذج خمتارة من جتارب الـدول      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحـوث    : جدة_  .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : والتدريب؛ الكويت
]٣٣١٦[ .الدرويش عبد العزيز

من إعـداد الـدرويش     / عرض التجربة الوقفية باململكة املغربية    
 . ورقة٢٢_ .العزيز  عبد
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@ní‰ìßbîãb@
]٣٣١٧[ .أمحد ولد النيين

/ وثيقة عرض التجارب الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية       
 . ورقات٥ _ .مقدم من قبل أمحد ولد النيين

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

نظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     امل: الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–†äa@@
]٣٣١٨[ .حقي، حممد ريزوانول

حممد / Waqf experience in India= التجربة الوقفية يف اهلند 
 . باللغة اإلجنليزية_.ص ٢٠ _ .ريزوانول حقي

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،       يف  
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999. _ معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

]٣٣١٩[ .حقي، حممد ريزوانول
حممـد ريزوانـول   / Case study: India=  اهلند: دراسة حالة

 .جنليزيةاإلاللغة ب_ .ص ٧_ .حقي 
= لعامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية            الندوة ا  يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

]٣٣٢٠[ .خان، عتيقي أ
حنو إدارة أفضـل للمشـاكل      : ١٩٩٥مرسوم الوقف اهلندي    

 The (Indian) wakf act 1995: towards= لتوقعـات  وا
better administration problems & prospects . _ص ١٦._ 

 .اإلجنليزيةاللغة ب
 مـايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا        يف

١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 
from 8-10 may 1999 ._ اسـات  معهـد الدر :  نيـودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ . ض _ .١٩٩٩املوضوعية، 
]٣٣٢١[ .رضوان احلق، حممد

 _.حممد رضوان احلق    / جتربة الوقف لدى اجملتمع اإلسالمي اهلندي     
 .١٣٠-١٢٥ص
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واجملتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    :  والتدريب؛ الكويت  للبحوث

 .١كو*_ .ض 
]٣٣٢٢[ .الندوي، حممد فهيم أختر

حممد فهيم  / التجربة الوقفية اهلندية، أو، جتربة وقفية يف دولة اهلند        
 . ورقة١٦_ .أختر الندوي 

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧اف، ألمانة العامة لألوقا

@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa–@ñ†zn½a@pbíüìÛa@
]٣٣٢٣[ .مجال برزجني

مناذج معاصرة لتطبيقاته   (الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية اجملتمع       
 .١٥٤-١٣٣ص_ .مجال برزجني )/ يف أمريكا الشمالية

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣ة،  األوقاف والشئون اإلسالمي  

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
]٣٣٢٤[ .عبد الرمحن فرفور

 ٥_ .عبد الرمحن فرفور    / ندوة عاملية عن الوقف الثقايف املعاصر     
 .ورقات

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

nÛa@òîÐÓìÛa@l‰bv–@æbibîÛa@
]٣٣٢٥[ .عبد الرمحن فرفور

 ٥_ .عبد الرمحن فرفور    / ندوة عاملية عن الوقف الثقايف املعاصر     
 .ورقات

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

اليابان –التجارب الوقفية 
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òîàänÛa@Ýuc@åß@ïÐÓìÛa@ÉàvnÛaI@ÊëŠ’ßH@
ف،       انظر أيضًا ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي

ة،      المشروعات الوقفية،    ة األهلي المؤسسات الوقفي
 .الوقف والتنمية، الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع

]٣٣٢٦[ = التجمع الوقفي من أجل التنمية إنشاءمدخل حنو مشروع 
Endowments coalition for development / اإلسالمي البنك

 _ .١٩٩٦ _ .للتنمية، مركز الكويت الوقفي للدراسات التنموية     
 .١كو* _.ح _  .باللغة اإلجنليزية_ .ورقات  ٩

ÑÓìÛa@¿@òîÇŠ’Ûa@Ýî§a@@@@@ŠÄãa@@@@@ïÐÓìÛa@ÝíbznÛaN@
ŠØ§a@@@@@ŠÄãa@@@@@ØznÛaN@

ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa@
عاية الوقف، المؤسسات      إدارة الوقف، اإلعالم الوقفي، ر     انظر أيضًا

 . مشاآل وحلول–الوقفية، النهوض بالوقف، الوقف 
]٣٣٢٧[:الكويت_ . للنهوض بالدور التنموي للوقف إستراتيجيةرؤية 

 _. ورقة يف تعدادات خمتلفة      ١٧٦_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    
 مـؤمتر   إىلدراسة مقدمة من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت         

أغسـطس  قاف والشئون اإلسالمية يف العامل اإلسالمي،       وزراء األو 
 .١؛ كو١٥سع*_ .ح _ .النسخة األولية _  .١٩٩٦

]٣٣٢٨[ .حممد بوجالل
 مربرات وشروط : إلحياء سنة الوقف يف البلدان واجملتمعات اإلسالمية      

 Revival of the sunnah of waqf in Muslim= النجـاح  
countries and communities: justifications and conditions 

of success /جنليزيةباللغة اإل_ .ص ١٩_  .حممد بوجالل. 
=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

@ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa–@“í…ýväi@
]٣٣٢٩[ .أظهر اإلسالم، حممد

= ورقة بنجالديش   : جتارب بنجالديش الوقفية يف آسيا اجلنوبية     
Awqaf experiences of Bangladesh in South Asia: 

county paper / ١٢_  .١٩٩٩_ .تأليف حممد أظهر اإلسالم 
 .١كو*_ .ح _  .باللغة اإلجنليزية_ .ورقة 

@ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@
]٣٣٣٠[ .حممد الشحات اجلندي

بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    
مـايو  /إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

@ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa–@ïiŠÈÛa@bÈÛa@
]٣٣٣١[ بدر ناصر املطريي

بدر ناصر املطريي؛ تعقيـب     / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
_  .٨٥٨-٨٠١ص_ .إبراهيم البيومي غامن، نصر حممد عارف       

 .٨٥٨-٨٤٠ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

 حدة العربيةومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الو 
: بـريوت _  .١ط_ .واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 
]٣٣٣٢[ .عبد العزيز الدوري

_ .عبـد العزيـز الـدوري       / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
 .٧٩٩-٧٧٧ص
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف
لندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة           ا

: بـريوت _  .١ط_ .واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 

@ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa–oíìØÛa@@
]٣٣٣٣[ .داهي الفضلي

 داهـي / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]٣٣٣٤[ .داهي الفضلي
=  جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت         

Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 
_ . ورقـة    ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    : تالكوي

الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنميـة حـول         مقدمة إىل   
باللغـة  _ . كوناكري، غينيا    ،النهوض بالدور التنموي للوقف   

 .١كو *_.ح _ .جنليزية اإل
]٣٣٣٥[ .علي فهد الزميع

 _.علي فهد الزميع  / رؤية يف اآلفاق املستقبلية لألوقاف يف الكويت      
_ . ورقـة    ١١_  .١٩٩٤األمانة العامة لألوقـاف،     : الكويت

اآلفـاق  : ورقة عمل مقدمة اىل احلوار املفتوح حتـت عنـوان         
 .١كو*_ .ح _ .املستقبلية لألوقاف يف الكويت 

]٣٣٣٦[ .علي فهد الزميع
بقلم علي فهـد    / رؤية يف اآلفاق املستقبلية لألوقاف يف الكويت      

 ١٢٣، ع ١٢ س _.جملة إسالمية أسـبوعية     : الفرقان_ .الزميع  
 .١٢كو *_ .د_  .١٢-٤ص_ ) .١٩٩٥فرباير (

]٣٣٣٧[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت
عداد داهي ليلـي    إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 

ورقة مقدمة  _ . ورقة   ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .الفضلي  
إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنـك اإلسـالمي           

 .١كو* _.ح _ .بحرين  بدولة ال١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥  منللتنمية
@ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa–Š–ß@@

]٣٣٣٨[ .برجر، موروي
، ٣٢-٣٠،  ١٨ص_ .مـوروي برجـر     ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦١، ٥٥-٤٩
اجلوانب االجتماعية والسياسية للديانة    : اإلسالم يف مصر اليوم    يف

 Islam in Egypt Today: Social and= األكثـر انتشـاراً   
Political Aspects of Popular Religion. _١ ط. _ 

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠جامعة كيمربدج، : كيمربدج

 )مشروع(التجمع الوقفي من أجل التنمية  
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@ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa–†äa@@
]٣٣٣٩[ .حسن الدين أمحد

 Strategies to = استراتيجيات تطوير إدارة األوقاف يف اهلند
develop waqf administration in India / حسن الدين أمحد._ 

_  .١٩٩٧املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة_ . ١ط
 .١؛ هن١كو*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ١٨٦

@ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٣٣٤٠[ .أمحد، محيد

وقف جائدادون كيـه    = بعض املقترحات   : قضية أمالك الوقف  
ى كرنيه كيه   ريكارد ارنيه اور اس مني بريه بيمانيه بر هريا ري         

 /٥/٤(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .محيد أمحـد  / واقعات
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٢

ÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@åÇ@ÉuaÛaN@
æbà÷nüa@@@@@ŠÄãa@@@@@oaÛaN@

ÞbÐ þa@òîiŠmë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@ÞbÐ þa@òîiŠmN@
@bî×Šm@NÛa@òíŠí†½aÒbÓëÿÛ@òßbÈ@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٣٣٤١[ . إبراهيم،أتش

/ Vakiflar ve Vakif Hizmetlerimiz =األوقاف وخدماتنا الوقفية 
 املديريـة   :نقرةأ_ .ام، كرمي أردوغان    ر سعدي باي  ،إبراهيم أتش 

بعضها (ايض : ص٢١٤_ ] .١٩٧٨[هـ ١٣٩٨العامة لألوقاف، 
 .١٠٤، ١٠٣، ٧٣، ٦٧تر*_ .ك _ .لتركية  باللغة ا_ .)ملون

]٣٣٤٢[ .أردوغان، ية
_ .يـة أردوغـان     / خمترب أحباث املديرية العامـة لألوقـاف      

 .باللغة التركية_  .٢٩٦-٢٩١ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٣٣٤٣[ .إشق، علي

_ .علـي إشـق     / أعمال الترميم للمديرية العامـة لألوقـاف      
 .باللغة التركية_  .٢٣٠-٢٢٣ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]٣٣٤٤[ .زر، ناجيأغو
 Vakiflar Genel= أعمال وخدمات املديرية العامة لألوقاف 

Müdürlüğu’nün Çalişma Hizmetleri /  ناجي أغـوزر. _
-٢٢ص_ ) .١٩٧٠(_  .Vakiflar Bülteni =نشرة األوقاف 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٥
]٣٣٤٥[ .أكسو، أورهان

 Yeni= نظرة حول املشاكل اجلديـدة لألوقـاف وحلوهلـا    
Vakiflarin Sorunlari ve Bunlarin Düzeltilmesine 

İlişkin Görüşler /  أورهان أكسـو._ Vakif ve Kültür 

Dergisi. _ باللغـة   _ .٩-٧ص_ ) .١٩٩١أغسطس   (٢ ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
]٣٣٤٦[ .بالطا، روشن

/ Yeni Vakiflar el Kitabi =كتاب اليد لألوقاف اجلديـدة  
هــ  ١٤٠٦ة العامة لألوقاف،    ياملدير: أنقرة_ .روشن بالطا   

 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص١١١_ ] .١٩٨٦[
]٣٣٤٧[ بايرام، سعدي

 li yillara Girerken’2000  =٢٠٠٠أوقافنا يف بداية عـام  
Vakiflarimiz /سعدي بايرام. _ Vakif ve Kültür dergisi. _ 

_ . باللغة التركية    _ .١٢-١٠ص_ ) .١٩٩٨أغسطس   (٢ع
 .١٠٤تر* _.د 

]٣٣٤٨[ .بايرام، سعدي
نظرة عامة على مشاريع اإلعمار اليت قامت ا رئاسة املديريـة           

=  عاماً على تأسيس مجهوريتنـا       ٧٥العامة لألوقاف بعد مرور     
Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Ülkeye Genel Bir 
Bakiş ve Başbakanlik Vakiflar Genel Müdürlüğünün 

Başkentteki İmar Faaliyetleri / سعدي بايرام._ Vakif 
ve Kültür Dergisi. _١١-٦ص_ ) .١٩٩٨ (٣ ع. _ 

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٣٣٤٩[ .بركول، فرموز

ــينات  ــة يف اخلمس ــاف اجلمهوري  Cumhuriyetin= أوق
50.yilinda Vakiflar / املديريـة  : إستانبول_ .فرموز بركول

_ ] .١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤،  أبـا دار نشـر    : العامة لألوقاف 
 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص٢٨٠

]٣٣٥٠[ .بركي األقسكي، علي مهت
 Vakfa Dair Yazilan= اآلثار الوقفية املكتوبة حول الوقف 

Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda geçen 
istilah ve Tabirlri /   ن. د: م. د[_ .علي مهـت بركـي[ ،

 _ .ص٦١_ ) .مطبعـة إقبـال   : نقرةأ] (١٩٦٦[هـ  ١٣٨٦
 .١٠٥، ٦٦، ٥٨، ٤٩، ٢٨، ١٤تر* _.ك _ .غة التركية لبال

]٣٣٥١[ .بركي األقسكي، علي مهت
= اآلثار الوقفية املكتوبـة حـول الوقـف         : اصطالح وتعابري 

İstilah: Vakfa Dair Yazilar Eserlerle Vakfiye ve 
Benzeri Vesikalarda geçen İstilah ve tabirler /  علـي

_ ] .١٩--[املديرية العامة لألوقـاف،     : أنقرة_ .ركي  مهت ب 
 .٦٦، ٤٩، ١٤، ١١تر*_ .ك _ .باللغة التركية  _. ص٦١
]٣٣٥٢[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 =تقرير السنوات العشر األوىل للمديرية العامة لألوقاف يف عهد اجلمهورية           
Evkaf Umum Müdürlüğünün Cumhuriyetin İlk On 

Senesindeki İşleri Hakkinda Rapordar . _املديرية: أنقرة 
_ .ايـض   : ص٣٢_ ] .١٩٣٣[هـ  ١٣٥٢العامة لألوقاف،   

 .١٠٤، ٢٨، ١٤تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٣٣٥٣[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Vakiflar Genel =فعاليات ونشاطات املديرية العامة لألوقاف 
Müdürlüğü Faaliyetleri ._ Vakif ve Kültür Dergisi. _ 

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٤-٥٩ص_ ) .١٩٩٨ (١مج

المديرية العامة لألوقاف.تركيا
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]٣٣٥٤[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
 العامـة  املديرية: أنقرة_  .Mevzuat Kitabi=  القوانني كتاب

_ ) .ص١٧٣٤(مـج  ٢_ ] .١٩٩٣[هــ  ١٤١٣لألوقاف،  
 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 

]٣٣٥٥[ .لعامة لألوقاف املديرية ا .تركيا
 Vakiflar= معلومات عن أعمال املديرية العامـة لألوقـاف   

Genel Müdürlüğünu Çalişmalari Hakkinda Bilgi.  _
] ١٩٦٥[هــ  ١٣٨٥املديرية العامـة لألوقـاف،      : إستانبول

نشرت الرسالة يف جملـة األوقـاف        _.ص  ٤_ ) .مطبعة اء (
Vakiflar Dergisi ١١تر* _ .ح_  .ة التركيةباللغ_ .، العدد الرابع. 
]٣٣٥٦[ .غودان، غالب يغيت

 Vakiflar Genel= خـدمات املديريـة العامـة لألوقـاف     
Müdürlüğü Hizretleri / املديرية: أنقرة_ .غالب يغيت غودان 

_ ] .١٩٨٣[هــ   ١٤٠٣دار نشر دومناز،    : العامة لألوقاف 
 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٦

]٣٣٥٧[ .قيمساعيل حإغوريل، 
/ Vakiflar Genel Müdürlüğü= املديرية العامة لألوقـاف  

 . باللغة التركية_ .٣٥٦-٣٤٩ص_ .مساعيل حقي غوريل إ
جامعة أنقـرة، كليـة   : أنقرة_  .İl İdaresi= إدارة املدن يف 

 .٦٧تر*_ . ض _ .١٩٥٢العلوم السياسية، 
]٣٣٥٨[ .كونري، حسن

_ .حســن كــونري / Vakif İşletmleri =إدارة الوقــف 
Vakiflar Dergisi.  _٤٧-٢٥ص_ ) .١٩٧٥ (١١مج. _ 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

@bî×Šm@N@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òíŠí†½a–ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa@@
]٣٣٥٩[ .كنت، مصطفى

 Yüzyilda .21 =خدمات الوقف يف القرن احلادي والعشرين امليالدي 
Vakif Hizmetleri /  مصطفى كـنت. _Vakif ve Kültür 

Dergisi.  _ــايو  (١ع ــة _ .١٠-٩ص_ ) .١٩٩٨م  باللغ
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

@bî×Šm@N@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òíŠí†½a–òîãaŒî½a@@
]٣٣٦٠[ . إبراهيم،أتش

/ Vakiflar ve Vakif Hizmetlerimiz =األوقاف وخدماتنا الوقفية 
املديريـة  : نقرةأ_ .ام، كرمي أردوغان    رإبراهيم أتش، سعدي باي   

ايـض  : ص٢١٤_ ] .١٩٧٨[هــ   ١٣٩٨قاف،  العامة لألو 
، ٧٣،  ٦٧تـر *_ .ك  _ . باللغة التركيـة     _ .)بعضها ملون (

١٠٤، ١٠٣. 
]٣٣٦١[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

  =١٩٤٨احلساب املؤكد ألوقاف املديرية العامة لألوقاف لسنة 
Vakiflar Genel Müdürlüğü bindokuz yüz kirk sekiz 

besin hesabi.  _دار نشـر  : املديرية العامة لألوقـاف : أنقرة
_ . باللغة التركية    _ .ص٥١_ ] .١٩٤٩[هـ  ١٣٦٠سومر،  

 .١١تر*_ .ك 

]٣٣٦٢[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
 Mali Yili 1939  =١٩٣٩قانون ميزانية األوقاف للسنة املالية 

Bütçe Kanunu . _دار نشـر  : املديرية العامة لألوقاف: أنقرة
 باللغـة   _ .ص١٧_ ] .؟١٩٤٠[هـ  ١٣٥٩،  ومطبعة سومر 

 .١١تر* _.ك _ .التركية 
]٣٣٦٣[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

_ . Bütçe Kanunu 1941 = ١٩٤١قانون امليزانيـة لسـنة   
_ ] .١٩٤١[هــ   ١٣٦١املديرية العامة لألوقـاف،     : ةنقرأ

 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٥١
]٣٣٦٤[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Mali yili Bütçe 1942 = ١٩٤٢قـانون امليزانيـة لسـنة    
Kanunu . _هــ  ١٣٦٢املديرية العامـة لألوقـاف،      : أنقرة

 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٦٦_ ] .١٩٤٢[
]٣٣٦٥[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

/ yili Bütçe Kanunu 1943 = ١٩٤٣قانون امليزانية لسـنة  
املديريـة العامـة لألوقـاف،      : قـرة نأ_ .كيرب  . ف] إعداد[

_ .ك  _ . باللغة التركيـة     _ .ص٩٦_ ] .١٩٤٣[هـ  ١٣٦٣
 .١١تر*
]٣٣٦٦[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Vakiflar =م ١٩٥٥قانون ميزانية املديرية العامة لألوقاف للعام 
Umum Müdürlüğü 1955 yili Bütçe Kanunu. _  أنقـرة :

 _ .ص٢٢_ ] .١٩٥٥[هـ  ١٣٧٤املديرية العامة لألوقاف،    
 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة التركية 

@bî×Šm@N@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òíŠí†½a@N@Ñî‘‰þa–pba‰…@@
]٣٣٦٧[ .غلو، نيازيوبريقدار أ

 Vakiflar Genel Müdürlüğu =أرشيف املديرية العامة لألوقاف 
Arşivi/  غلـو و نيـازي برقـدار أ. _Vakiflar Bülteni.  _

 .٦٧تر* _.د _ .للغة التركية  با_ .١٠٥-٩٤ص_ ) .١٩٧٠(
@bî×Šm@N@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òíŠí†½a@N‰bqŁa@òjÈ‘@
]٣٣٦٨[ .هان جرتوجنر، أو

كيف تزيد من عمل وأمهية ومكانة شعبة اآلثار يف املديرية العامة           
باللغـة  _  .١٤٦-١٣٩ص_ .أورهان جزمي توجنر    / لألوقاف
 .التركية

 XI. Vakiflar  =١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
@bî×Šm@NÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٣٣٦٩[ .فؤاد بن سيد عبد الرمحن الرفاعي

 .٨٧ص_ .فؤاد بن سيد عبد الرمحن الرفاعي / إلغاء وزارة األوقاف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٥، ]املؤلف: الكويت[_ . حقيقة اليهود يف

ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@áîßŠmN@

  التخطيط االستراتيجي–العامة لألوقاف المديرية . تركيا  
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ÑÓìÛa@Ýîvm@
الوقف،   انظر أيضًا رار ب ف، اإلق ات الوق ف،إثب ق الوق  توثي

ة،   ى    سجالت الوقف،   الحجج الوقفي الشهادة عل
ف ف،   ، الوق ود الوق ف، عق يغة الوق وانين ص  ق

 .الوثائق الوقفيةف، وتشريعات تسجيل الوق
]٣٣٧٠[ عداد مكتب الدكتور إ/ القواعد احملاسبية لألموال الوقفية

األمانة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .شحاتةحسني حسني   
 .١كو* _.ك _ .ص ٢٣٠_  .١٩٩٥

]٣٣٧١[ .كسكي أوغلو، عثمان
 _.عثمان كسكي أغلو / İslamda Vakif =الوقف يف اإلسالم 

 . باللغة التركية_ .٢٠٠-١٩٤ص
 Fikih Tarihi ve İslam = تاريخ الفقه واحلقوق اإلسالميةيف 

Hukuk ._ مطبعـة   (١٩٨٤رئاسة الشؤون الدينية،    :  أنقرة
 .٦٧، ٣تر* _.ض  _ .)يلدز

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@âb’Ûa@…ýi@–pbÏb’×@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 . آشافات-الوقف 
]٣٣٧٢[ اكم الشرعية واألوقاف  زمين لسجالت احملإحصائيكشاف 

 : ّعمان _ .]وآخ[...حممد عدنان البخيت  / اإلسالمية يف بالد الشام   
 _.ض  _  .١٩٨٤مركز الوثائق واملخطوطات،    . اجلامعة األردنية 

 .١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٣ ،١فل*

@ÑÓìÛa@Ýîvm–bî×Šm@@
]٣٣٧٣[ .أوزمان، إحسان

 Vakiflarla İlgili Yargitay= القرارات املتعلقة باألوقـاف  
Kararlari / باللغة التركية_ .١٤٩٤-١٤٦١ص_ .إحسان أوزمان . 

 Eski ve =نقولة يف حقوقنا القدمية واجلديدة املاملوضوعات غري يف 
yeni Hukukumuzde Gayrimenkul Mevzuati.  _]م. د :

 .٦٧تر*_ . ض _ .)لمطبعة فريا: أنقرة (١٩٨٦، ]ن. د
]٣٣٧٤[ ألوقاف،العامة لرية ديامل: إستانبول_ . Vakiflar= األوقاف 
 .٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ ١٤٠٤

]٣٣٧٥[ .بالطا، روشن
/ Yeni Vakiflar el Kitabi =كتاب اليد لألوقاف اجلديـدة  

هــ  ١٤٠٦ة العامة لألوقاف،    ياملدير: أنقرة_ .روشن بالطا   
 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص١١١_ ] .١٩٨٦[

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@bî×Šm@–@Þìjãbng@M@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٣٣٧٦[ .يالتقايا، شرف الدين

/ Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi = أمحـد باشـا   هوقفية قر
 _) .١٩٤٢ (٢ع_  .Vakiflar Dergisi_ .شرف الدين يالتقايا 

 .٦٧، ٢٨، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٧٣-٨٣ص

@ÑÓìÛa@ÝîvmM@bî×Šm@–…aŠß@ñŠÓ@ðbnç@@
]٣٣٧٧[ .تش، إبراهيمأ

 Hasan= وقف ووقفية حسن باشا يف منطقة هتاي قرة مـراد  
Paşanin Hatay Karamurat’daki, Vakif ve Vakifiyesi/ 

_ ) .١٩٨٢ (١٦مج_  .Vakiflar Dergisi_ .إبراهيم أتش 
 .٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٦-٥ص

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٣٣٧٨[ .الشاهني، شامل

_ .شـامل الشـاهني     / الدفاتر املهمة يف األرشيف العثمـاين     
 _ .٢٠٠٠مركز مرمرة للدراسات واألحباث العلمية،      : إستانبول

بآخره _ ) .سلسلة سجالت ديوان اهلمايون   (_ .ص  ] ٢٦[،  ١٢
 .١كو*_ .ك _ .مناذج من الدفاتر املهمة 

]٣٣٧٩[ .الشاهني، شامل
مركـز  : انبولإسـت _ .شامل الشاهني   )/ ٣(مهمة دفتري رقم    

 _.ص  ] ٤[،  ٩_  .٢٠٠٠مرمرة للدراسات واألحباث العلمية،     
بآخره مناذج من الدفاتر    _ ) .سلسلة سجالت ديوان اهلمايون   (

 .١كو*_ .ك _ .املهمة 

@ÑÓìÛa@Ýîvm–òí…ìÈÛa@@
]٣٣٨٠[ .سعد بن صاحل اليحىي

_ . سعد بن صـاحل الـيحىي        إعداد/ توثيق األوقاف وتسجيلها  
ورقة مقدمـة لنـدوة     _ . ورقة   ٢٦_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٤١٨

املنعقدة يف دولة   "  الوقف جتربة اململكة العربية السعودية يف جمال     "
الكويت برعاية األمانة العامة لألوقاف يف السابع والعشرين من         

 .١كو* _.ح _  .هـ١٤١٨شهر مجادى األول من عام 
@ÑÓìÛa@Ýîvm–Ýîvm@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@N@

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@@æbäjÛ–@ÜiaŠ @–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٣٣٨١[ .عمر عبد السالم تدمري

األوقاف املنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسها        
 _.عمر عبد السالم تدمري     / ودالالهتا التارخيية يف عصر املماليك    

 _.جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٤٩-٣٩ص_ ) .٢٠٠١نوفمرب  (١، ع١س

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@@Š–ß–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٣٣٨٢[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية
 ستبدال اململوكية نشر مناذج من وثائق اال    . امللحق األول : املالحق

بعض األلفاظ االصطالحية اليت تـرد  .  امللحق الثاين  –والعثمانية  
 .١كو*_  . ك_.يف وثائق االستبدال 

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@@Š–ß–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٣٣٨٣[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية
 نشر مناذج من وثائق االستبدال اململوكية     . امللحق األول : املالحق

بعض األلفاظ االصطالحية اليت تـرد  .  امللحق الثاين  –والعثمانية  
 .١كو*_  . ك_.يف وثائق االستبدال 

 عصر المماليك– تاريخ –مصر  –تسجيل الوقف 
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]٣٣٨٤[ .براهيمإعبد اللطيف 
بقلـم  / شهادات يف ظهر وثيقة الغوري    التوثيقات الشرعية واإل  

_ .القـاهرة   ، جامعة    جملة كلية اآلداب   _ .براهيمإطيف  عبد الل 
ــايو  (١، ج١٩مــج  _.د _  .٤٢٠-٢٩٣ص_ ) .١٩٥٧م

 .١؛ كو٢٣صر*

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@lŠÌ½a@–@bÏ@–@ƒí‰bm@–æbàîÜ@µì½a@@
]٣٣٨٥[ _ ] .١٨٦٤[هـ ١٢٨١_ .حوالة أحباس فاس والقرويني 

، حتـت   )نسخة مصورة على ميكروفيلم   (حوالة  _ . ورقة   ٣٨٦
حوالة أحباس القرويني بفاس تبتدئ برسم يثبت       _  .١١٤ رقم

النظر يف أمور القرويني وأحباسها للسيد بن حممد الشامي اخلزرجي          
واحلاج حممد بن شقرون، مؤرخ بتاريخ مجـادى الثانيـة عـام            

 مقدمة مكتوبة خبط مجيل تتضمن شدة ٧١هـ ويف صحيفة ١٢٨١
مه حبواشيها ومراجعتها   اعتناء املوىل سليمان باألحباس وعظيم اهتما     

فأمر بنسخها وحتديدها وتعيني رموزها وحدودها حفظاً هلا مـن          
التلف واسند األمر للقيام ذا العمل إىل ناظر أحباس فـاس إذ ذاك             

 .٢٢مغ* _.خ _ .احلاج عبد النيب فنيس ا 

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@lŠÌ½a@–@bÏ@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]٣٣٨٦[ _] .١٨٢٩[هـ ١٢٤٥_ .القرويني حوالة أحباس فاس و

، حتـت   )نسخة مصورة على ميكروفيلم   (حوالة  _ .ورقة   ٢٨٧
حوالة أحباس فـاس والقـرويني      _  .٢ مكرر رقم    ١١٣رقم  

احلمد هللا املنفرد بالكربيـاء واجلـالل       : مستهل بافتتاحية أوهلا  
املنعوت بصفات القدس والكمال وهي تتضمن اعتناء السلطان        

لرمحن بضبط أحباس فـاس لكثـرة أوقافهـا         موالي ابن عبد ا   
واهتمامه الكبري بتفقد أحواهلا والبحث عن ما مل يدخل باحلوالة          
القدمية ووجه إىل هذا العمل قاضيه موالي عبـد اهلـادي بـن     
موالي عبد اهللا العلوي، مث أمر ناظر األحباس يف ذلك الوقـف            

د بتاريخ  دريس الشايب للقيام ذه املأمورية وقي     إالسيد عالل بن    
 .٢٢مغ* _.خ  _.هـ ١٢٤٥أوائل رجب عام 

]٣٣٨٧[ _] .١٨٦٤[هـ ١٢٨١_ .حوالة أحباس فاس والقرويني 
، حتت رقم   )نسخة مصورة على ميكروفيلم   (حوالة  _ . ورقة   ٣٨٦
حوالة أحباس القرويني بفاس تبتدئ برسم يثبت النظر يف         _  .١١٤

 واحلاج  أمور القرويني وأحباسها للسيد بن حممد الشامي اخلزرجي       
هـ ويف  ١٢٨١حممد بن شقرون، مؤرخ بتاريخ مجادى الثانية عام         

 مقدمة مكتوبة خبط مجيل تتضمن شدة اعتناء املـوىل          ٧١صحيفة  
سليمان باألحباس وعظيم اهتمامه حبواشـيها ومراجعتـها فـأمر          
بنسخها وحتديدها وتعيني رموزها وحدودها حفظاً هلا من التلـف          

عمل إىل ناظر أحباس فاس إذ ذاك احلـاج         واسند األمر للقيام ذا ال    
 .٢٢مغ* _.خ _ .عبد النيب فنيس ا 

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@lŠÌ½a@–@bäØß@–@ƒí‰bm@–@µì½a@ÝîÇbg@
]٣٣٨٨[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة ]: الربـاط [_ .تأليف رقية بلمقـدم     / م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣مية،  األوقاف والشؤون اإلسال  
 كليـة   ،لعلوم االجتماعية دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف ا     

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ . ك _ .اآلداب، مكناس
@ÑÓìÛa@Ýîvm–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]٣٣٨٩[ .خليل الرمحن، حممد
 _.حممد خليل الرمحن / Waqf properties= املمتلكات الوقفية 
Siasat, Daily . _)ــة _  .٤ص_ ) .١٠/١/١٩٨٨ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@Ýîvm–@†äa@–ï…@@

]٣٣٩٠[  ,Qaumi Awaz_  .ضرورى اعالن= هام إعالن 
Daily ._ )د  _ .باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٢١/٧/١٩٨٨. _

 .٧هن*
]٣٣٩١[  هيئة األوقاف .دهلي

بل هيئة أوقاف   من ق املقامة  املشاريع التعليمية والتنموية واخلريية     
دهلى وقف بورد كيه تعليمى، فالحـى اور ترقيـاتى           = دهلي

_ . Awam, Daily_  .منصوبون كيلئيه عام بروغرام مرتـب 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٣/٣/١٩٩٧(

@ÑÓìÛa@Ýîvm–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٣٣٩٢[ .صديقي، حبيب أمحد

ـ    : أين سجالت املمتلكات الوقفية؟    ة أمـر   إقامة حمـاكم خاص
خصوصى : اوقاف جائيداد كا ريكارد كهان هيه؟      = ضروري

 The Daily_ .حبيب أمحد صـديقي  / عدالت كى ضرورت
Salaar . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١/٩/١٩٩٥. _

 .١٦هن*
@ÑÓìÛa@Ýîvm–@†äa@–a‰†ß@@

]٣٣٩٣[ . احملكمة العليا .مدراس
= سـجلة   موقف حمكمة مدراس العليا من األوقـاف غـري امل         

Madras High Court on unregistered waqfs ._ 
Muslim India ._١٧٤ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع١٧ مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@ÝîvmIïÐäy@éÔÏH@

]٣٣٩٤[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(ابن غامن املقدسي، علي بن حممد بن علي 
هــ  ٩٩٢_ .رسالة يف بيان الوقف املسجل وغري املسـجل         

خمطوط، _ .سم  ١٥×٢٠؛  )طراً س ١٧( ورقة   ٢٣_ ] .١٥٨٤[
 _ .١٢١/٢٥٤نسخة أصلية ضمن جمموعة عارف حكمت برقم        

 .١٣سع*_ .خ _ .عبد اهللا الدبلشاين ] نسخ[
]٣٣٩٥[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(ابن غامن املقدسي، علي بن حممد بن علي 
وحتقيـق  ابن غامن املقدسي؛ مجع     / الوقف املسجل وغري املسجل   
 .٣٣٨-٢٨٩ص_ .حممد شوقي بن إبراهيم مكي 

 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(

  المولى سليمان– تاريخ – فاس – المغرب –تسجيل الوقف  



٣٩٩>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
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]٣٣٩٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
تأليف زيـن   ]/ يف مكاتب األوقاف وبطالا   [الرسالة العشرون   

ـ  الشه إبراهيمالعابدين    جنيم املصري احلنفـي؛ حقـق       ابنري ب
 .١٧٨-١٦٣ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

]٣٣٩٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 _. ورقات   ٣ _] .ت. د[_ ] .رسالة يف كتابة وتسجيل الوقف    [

 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ١٧٣٢خمطوط برقم 
]٣٣٩٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

بايزيد : النسخ املتوفرة _ ] .تب األوقاف وبطالا  اكمرسالة يف   [
، بـرقم   ]ت. د[،   جممـوع  ١١٤٠، بـرقم    ]ت. د[احلكومية  
؛ السـليمانية    جممـوع  ١١٤٦، برقم   ]ت. د[،   جمموع ١١٤١

 جمموع  ٧٨٣، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ١٠٤٠، برقم   ]ت .د[
و  جمموع   ٨٤٨، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ١٩٨برقم  ] ت. د[و  
و  جمموع   ٥٣١، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٣٩٩، برقم   ]ت. د[
 جمموع  ١١٩٧، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٨١٠، برقم   ]ت. د[

 ١١٤٤، بــرقم ]ت. د[و  جممــوع ٧٨٢، بــرقم ]ت. د[و 
، ]ت. د[؛ والية أضـنة      جمموع ٣٨٦، برقم   ]ت. د[و  جمموع  

 .١١٣، ٣٠، ١١تر* _ .خ_ . جمموع ١١٢١برقم 
]٣٣٩٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف مكاتب األوقاف وبطالا[
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ . جنـيم    ابـن  رسائل   يف

مـع  _ ) .العامرةمطبعة الدار   : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٣٤٠٠[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
_  .ورقـات ] ٦[ _ .]ت. د[_ .رسالة يف تسجيل الوقـف      

 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٨٣٥خمطوط برقم 
@ÑÓìÛa@ÝîvmIïØÛbß@éÔÏH@

]٣٤٠١[ "ـه٣٦٦ ن-؟" )اهللا عبد بوأ(، حممد بن احلارث بن أسد القريواين اخلشين
 حققه وعلق عليه حممد     ؛حملمد بن حارث اخلشين   /  األحباس باب
 .٢٥٢-٢٤٩ ص_ . عثمان بطيخ، حممد أبو األجفان،وبذاجمل
 _ .١ ط _ . أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالـك         يف

؛ ٣تـر  *_ . ض _ .]١٩٨٥ [، الدار العربية للكتـاب    :تونس
 .٣٠مغ

]٣٤٠٢[ "ـه٨٠٥-٧٣٤" )أبو البقاء(الدمريي، رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز 
_ .تأليف رام بن عبد اهللا أبو البقـاء الـدمريي           /  الوقف باب
 .٢ج
مج ٢_ ] .١٤٥٤مارس  [هـ  ٨٥٩ربيع الثاين   _ . الشامل   يف
_  .٤٨٤/٢خمطوط، حتت رقـم   _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٢٤(

_ .خمطوط أكلته األردة ويقرأ بصعوبة      _ . يف أوله    ناقص ملزمة 
 _. ض   _ .خط مغريب _ .عبد العزيز بن حممد البوفرجي      ] نسخ[
 .٧مغ*

]٣٤٠٣[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 
أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        /  احلبس كتاب
 .٥٩١-٥٨١ ص_ .التونسي

: الرباط_ .بن عرفة   امام األكرب أيب عبد اهللا       شرح حدود اإل   يف
طبـع بـأمر    _  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     
 .١٤-١٢مغ* _. ض _ .صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين

]٣٤٠٤[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 
أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        / احلبس كتاب
 .٤١٨-٤١٠ ص_ .التونسي

 شرح حدود اإلمام األكرب الربكة القدوة األنور أيب عبـد اهللا            يف
هــ  ١٣٥٠املكتبة العلمية،  : تونس_  .١ط_ .حممد بن عرفة    

 .٢٥ ،٢٢ ،٤ ،٣مغ* _. ض _ .]١٩٣١[
ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’mN@

ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@
 االستبدال  اإلرصاد،    ،ارة الوقف إد،  إجارة الوقف  انظر أيضًا

ف ي الوق ي  ف تحقاق ف ف، االس تثمار الوق ، اس
ف،  فالوق رادات الوق ف،إي ع الوق راب  بي ، خ

ف،     روط الواق ف، ش ن الوق ف، ره ارة الوق عم
ف، ف،   الوق مة الوق ريعات  قس وانين وتش ق

ف،   ي الوق ارف الوالتصرف ف ف مص ف، الوق ق
 .المعطل
]٣٤٠٥[ جملة _.وقوف واستبداله بيع امل: التصرف يف األعيان املوقوفة

 ديسـمرب   ٣١ (٤٥، ع ٩ س _ .القـاهرة ، جامعة   كلية احلقوق 
 .٢صر*_ .د _  .٩٩ص_ ) .١٩٣٦

]٣٤٠٦[ استيفاء املعجلة يف السكىن باألوقاف؛ التصرف يف الوقف
سـتيفاء املعجلـه يف السـكىن       االتصرف يف الوقف؛    = مطلقاً  

 مجع وترتيب حممد عارف حفيـد مشـرب       / باألوقاف مطلقاً 
 . باللغة العثمانية_ .٢٦٧-٢٥١، ١٨٩-١٧٣ص_ .أفندي 

_ .فتـاوى جـامع االجـارتني       = جارتني   فتاوى جامع اإل   يف
 _. ض   _ .]١٨٣٧[هـ  ١٢٥٢دار الطباعة العامرة،    : إستانبول

 .١٠٠، ٦٧ تر*
]٣٤٠٧[ .حبيبأبو سعدي 

حبيب؛ عىن بطبعه ونشره عبد اهللا بن       أبو  سعدي  / وقفحبس؛  
 .١٢٢٠-١٢١٦ص: ٢ج، ٢٩٠ص: ١ج_ . األنصاري إبراهيم
 دار إحياء التراث  : قطر_ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٢٥؛ مغ١؛ كو٣تر* _. ض _ .١٩٨٥اإلسالمي، 
]٣٤٠٨[ .حبيبأبو سعدي 
 .١١٤٣-١١٣٩ص: ٢ج_ .بيب أبو حسعدي / وقف
دار : دمشق_  .٢ط_ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٣٢، ٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٧الفكر، 
]٣٤٠٩[ .علي اخلفيف

 .١٥١-١٤٢ص_ .كعمل من أعمال التصرف االنفرادي " الوقف"
 _ .١ط_ .حبث مقارن   :  التصرف االنفرادي واإلرادة املنفردة    يف

 .٢٤صر *_ .ض_  .١٩٦٤معهد الدراسات العربية، : القاهرة

التصرف في الوقف
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]٣٤١٠[ .علي الشرجبي
/ ضـاري وأهدافه الدينية ودوره احل    وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _  .ص٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

]٣٤١١[ .كونري، حسن
هيـة املؤسسـات املنحلـة      املوضوعات اليت تتعلق حبقوق وما    

ــاف  ــة يف األوق  Vakiflada Metukiyet ve =واملتروك
Mahlüliyet Müesseselerinin Hukuki Mahiyeti ve 

Bunlarla ilgili Mevzuat Hukümleri /  حسن كـونري._ 
Vakiflar Dergisi.  _٢٤-١٩ص_ ) .١٩٧٥ (١١مج. _ 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٣٤١٢[مساجد اور اوقاف= املساجد واألوقاف مملوكة هللا جل وعال 

_  .Qaumi Awaz, Daily_  .امـالك خـدا كــى هـني   
 .٧هن*_  .د_ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٧/١٢/١٩٩٠(

]٣٤١٣[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  

وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية، 

]٣٤١٤[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

-١٩٩٠ ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية   :  القاهرة _ .الفقهية
، ١٢،  ١؛ كـو  ٧،  ٣؛ فل ١٧،  ٧،  ٢صر *_ . ض _ .١٩٩٣
١٥، ١٤. 

@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa–@òÛë†Ûa@òîãbàrÈÛa@
]٣٤١٥[ .كاظمأوكساي، 

وقـف أولونـان    = قوانني التصرف باألراضي املوقوفة واملريية      
_ .كـاظم   / وامرييه اراضني ايله الكيلي تصـرف قـانونلري       

 . باللغة العثمانية_ .٢٠٣-٢٠١ص
_ .قونولن حقوقن تلخـيص     = ضوعة   تلخيص احلقوق املو   يف
مطبعة قـره   : إستانبول] (١٨٩٩[هـ  ١٣١٧،  ]ن. د: م .د[

 .٧٥، ٦٧، ٣تر* _. ض _ .)بت
]٣٤١٦[ .كاظمأوكساي، 

وقـف أولونـان    = قوانني التصرف باألراضي املوقوفة واملريية      
_ .كـاظم   / وامرييه اراضني ايله الكيلي تصـرف قـانونلري       

 . باللغة العثمانية_ .٢٠٣-٢٠١ص
_ .قونولن حقوقن تلخـيص     =  تلخيص احلقوق املوضوعة     يف
 _ .)مطبعة علم : إستانبول] (١٨٩٥[هـ  ١٣١٣،  ]ن. د: م .د[

 .٥٤تر* _.ض 

]٣٤١٧[ .كاظمأوكساي، 
وقـف أولونـان    = قوانني التصرف باألراضي املوقوفة واملريية      

_ .كـاظم   / وامرييه اراضني ايله الكيلي تصـرف قـانونلري       
 .ثمانيةباللغة الع_  .٢٠٣-٢٠١ص
_ .قونولن حقوقن تلخـيص     =  تلخيص احلقوق املوضوعة     يف
مطبعة قـره   : إستانبول] (١٨٩٢[هـ  ١٣١٠،  ]ن. د: م .د[

 .١٠٢، ٧٥، ٣٠تر*_ . ض _ .)بت

@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٣٤١٨[ إبراهيم بن عبد العزيز الغصن

 _ )دكتوراه(أطروحة  _ .ج  ٢_  .١٩٨٩_ .التصرف يف الوقف    
 _ .١٩٨٩ كلية الشريعة،    ،مام حممد بن سعود اإلسالمية    جامعة اإل 

 .١٥ ،٩سع*_ .ر 
@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa–ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa–†äa@@
]٣٤١٩[ اوقاىف= إرشادات حلكومة الوالية لالحتفاظ مبمتلكات الوقف 

_  .ركز كى هـدايت    رياستون كو م   –جائدادون كيه حتفظ    
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٣١/١/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٤٢٠[ . احملكمة العليا .اهلند

 انتفاء حق تصرف الواقف يف ملكه مبجرد إعالنه كوقف حسب الشريعة          
 Mohammedan Law-Waqf-declaration of =اإلسالمية 

particular property as waqf, waqf-effect-right of 
waqif is extinguished . _The All India Reporter. _ 

ــج ــة _  .١٦٩٦-١٦٩١ص_ ) .١٩٧١ (٨، ع٥٨م باللغ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٣٤٢١[ )سيد(أفسر، حسني 

هدم عمارتني تارخييتني لألوقاف يف حسني آباد بلكناو مما يـثري           
وقـف كـى دو تـارخيى       ) لكهنؤ(حسني آباد   = ا  التوتر فيه 

 ,The Inquilab_ .حسني أفسر / عمارتني منهدم كردى كئني
Daily ._) باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٩/١٠/١٩٩٢. _

 .٧هن*_ .د 
@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa–@†äa@–bí‰c@@

]٣٤٢٢[وقف امالك كى غري =  الشراء غري املشروع ألراضي الوقف
 ,Qaumi Awaz_  .ستريشن كيلئيه مسئلهقانوىن خريد، ايدمن

Daily ._) د  _ .باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٢٢/٩/١٩٨٨._ 
 .٧هن*

@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa–@†äa@–ï…@@
]٣٤٢٣[ دهلى وقف بورد كيه =  توضيحات رئيس هيئة أوقاف دهلي

 _. The Inquilab, Daily_  .جيئـرمني كــى وضـاحت  
ـ _  .٢ص_ ) .٢٣/٩/١٩٩٥( ــة األورديـ _ .د _ .ة باللغ
 .٧هن*

  الدولة العثمانية–التصرف في الوقف  
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]٣٤٢٤[ .خان، نويد يار
وقف بورد كيـه    = مزيد من االيضاحات عن هيئة األوقاف       

 ,Qaumi Awaz_ .نويد يار خان /  مني مزيد وضاحتباريه
Daily ._) د  _ .باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢٣/٨/١٩٩٨._ 

 .٥هن*
@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛaIðŠÐÈu@éÔÏH@

]٣٤٢٥[ ف فروخته منى وق= الوقف ال يباع وال يهدى وال يورث 
 باللغة  _ .)]١٩٨٤[ش،  ٢٨/٨/١٣٦٣ (_ .كيهان _... شود

 .١ران*_  .د _ .الفارسية
@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛaIïØÛbß@éÔÏH@

]٣٤٢٦[ "ـه٣٦٦ ن-؟" )اهللا عبد بوأ(اخلشين، حممد بن احلارث بن أسد القريواين 
 حققه وعلق عليه حممد     ؛حملمد بن حارث اخلشين   /  األحباس باب
 .٢٥٢-٢٤٩ ص_ . عثمان بطيخ،بو األجفان حممد أ،وبذاجمل
 _ .١ ط _ . أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالـك         يف

؛ ٣تـر  *_ . ض _ .]١٩٨٥ [، الدار العربية للكتـاب    :تونس
 .٣٠مغ

ïÜçþa@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@
  االستبدال   اإلرصاد،  ،إدارة الوقف  إجارة الوقف،  انظر أيضًا

ف،  ي الوق تحق ف ف، االس تثمار الوق ي اس اق ف
ي  ف األهل ف  ،الوق رادات الوق ي،إي ع  األهل  بي

ف، روط  الوق ف، ش ن الوق ف، ره راب الوق  خ
ارة الوقف،  الواقف،   وانين   قسمة الوقف،   عم ق

وانين     ف، ق ي الوق رف ف ريعات التص وتش
ي،   ف األهل ريعات الوق ارف الووتش ف، مص ق

ي  ف األهل نفس  الوق ى ال ف عل ف ، الوق ، الوق
 .المعطل

Üçþa@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@ï–†äa@@
]٣٤٢٧[  Qaumi_  .اوقاف على االوالد=  الوقف على األوالد

Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .٢٢/٨/١٩٨٢ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

ð¨a@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@
 االستبدال  اإلرصاد،    ،إدارة الوقف ،  إجارة الوقف  انظر أيضًا

ري،        االستحقاق  في الوقف، استثمار الوقف الخي
، بيع الوقف  ،  إيرادات الوقف الخيري   في الوقف، 

ف،       روط الواق ف، ش ن الوق ف، ره راب الوق خ
وانين وتشريعات التصرف في         عمارة الوقف   ، ق

ف ري،   الوق ف الخي ريعات الوق وانين وتش  ، ق
ف، ارف الوق ري مص ف الخي ف الوق ، الوق

 .المعطل
]٣٤٢٨[ .محد الشرباصيأ

_ .تـأليف أمحـد الشرباصـي       / التصرف يف الوقف اخلريي   
 .٢٩٣-٢٩٢ص
دار اجليـل،   : بريوت_  .٤ط_ . يسألونك يف الدين واحلياة      يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٠

ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÏŠ–m@
إجارة الوقف، إدارة الوقف، اإلرصاد، االستبدال         انظر أيضًا

بيع  ، إيرادات الوقف  في الوقف، استثمار الوقف،   
روط   ف، ش ن الوق ف، ره راب الوق ف، خ الوق

ف، ق ارة الوق ف، عم ريعات الواق وانين وتش
ف،    اظر الوق بة ن ف، محاس ي الوق رف ف التص

 .مصارف الوقف، ناظر الوقف، الوقف المعطل
]٣٤٢٩[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

ــاير  (١، ع٣س  ٧، ع٣؛ س٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣ينـ
ـ *_ .د  _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣ مايو( ؛ ٢٣،  ٢رص
 .١كو

]٣٤٣٠[ .أك كوندوز، أمحد
= ويف حقوق اإلسـالم     التطبيقات العثمانية     يف يةؤسسة الوقف امل

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi /    مؤسسة التـاريخ   : أنقرة_ .أمحد أك كوندوز

أطروحــة _ .ص ٤٨٠_ ] .١٩٨٨[هـــ ١٤٠٨التركــي، 
 العلوم االجتماعية، قونيا،     معهد ، جامعة سلجوق  –) دكتوراه(

 .١٠٣، ٦٦تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .١٩٨٧
]٣٤٣١[ .عباس طه

جملـة  : األزهـر _ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        
ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _ .شهرية جامعة  ؛ ٥٩-٥٧ص_ .) هـ

ـ ١٣٥٧ (٢، ج ٩مج  ٣، ج ٩؛ مـج  ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ
ـ ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢_ ) .هـ١٣٥٧( _ ) .ـه
ــج٢٨٦-٢٨٤ص ـــ١٣٥٧ (٨، ج٩؛ م -٥٧٣ص_ ) .ه

، ٩؛ مـج  ٦٤٥-٦٤٤ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤
ـــ١٣٥٧ (١٠ج ــج٧٢٤، ٧٢٣ص_ ) .ه  ١، ج١٠؛ م
_ ) .هـ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مج ٨٠-٧٩ص_ ) .هـ١٣٥٨(
ـ ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص -٢٣٢ص_ ) .هـ

ــج٢٣٣ ـــ١٣٥٨ (٤، ج١٠؛ م ؛ ٣١٨-٣١٧ص_ ) .ه
 ٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج ١٠مج

 ١٠، ج١٠؛ مـــج٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هــــ١٣٥٨(
؛ ٢؛ سع ١٠٤تر*_  . د _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(

 .١٧ ،٧ ،٢صر
]٣٤٣٢[ .عبد العزيز احملمد السمهان

-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السـمهان      /  الوقف باب
٤٩٧. 
 _ .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ] ن.د: [الرياض
]٣٤٣٣[ .عبد العزيز احملمد السمهان

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

صرفات ناظر الوقفت
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]٣٤٣٤[ .علي فكري
_  .٣١٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .تأليف علي فكري  / أحكام الوقف 

نقالً عن كتاب ملخص األحكام الشرعية على املعتمـد مـن           
 .مذهب املالكية

 ١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املعامالت املادية واألدبية     يف
 ،١كـو  *_ .ض_ ) .مطبعة مصطفى البايب احلليب   : القاهرة(
١٥ ،٥. 

]٣٤٣٥[ . الغمراويحممد كامل
جملـة القـانون    _ .حممد كامل الغمـراوي     / أحباث يف الوقف  
ــاد ــاير  (١، ع٢ س_ .واالقتص ؛ ٥٢-٣٣ ص_ .)١٩٣٢ين

ــارس  (٣، ع٣س _ .د _  .٣٧٨-٣٦١ ص_ .)١٩٣٣مـ
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧ ،٢٣ ،١٤ ،٨صر*

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÏŠ–m–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٣٤٣٦[ .أك كوندوز، أمحد

  =العثمانية ويف حقوق اإلسـالم    املؤسسة الوقفية يف التطبيقات     
İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 

Müessesesi/         ـ  أمحد أك كوندوز؛ إشـراف خليـل _ .ن  ج
 ،سلجوق جامعة  –) دكتوراه( أطروحة   _ .ص٤٨٩_  .١٩٨٧

، ٣تر* _.ر  _ . باللغة التركية    _ .معهد العلوم االجتماعية، قونيا   
 .١٤؛ سع١٠٤، ١٠٣، ٦٦، ٥٨
–m@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÏŠ–†äa@@
]٣٤٣٧[ . احملكمة العليا .اهلند

 انتفاء حق تصرف الواقف يف ملكه مبجرد إعالنه كوقف حسب الشريعة          
 Mohammedan Law-Waqf-declaration of =اإلسالمية 

particular property as waqf, waqf-effect-right of 
waqif is extinguished . _The All India Reporter. _ 

ــج ــة _  .١٦٩٦-١٦٩١ص_ ) .١٩٧١ (٨، ع٥٨م باللغ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٣٤٣٨[ . احملكمة العليا .اهلند
 Supreme =قرار احملكمة العليا خبصوص تنمية ممتلكات الوقف 
Court on development of waqf property. _ Muslim 

India. _باللغــة _  .٨٣ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٠، ع١٥ مــج
 .١٦هن*_  .د_ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÏŠ–mI@éÔÏŠàÇ@åiaH@
]٣٤٣٩[ .حممد سالمة

_ .إعـداد حممـد سـالمة       / تصرف الوايل يف صدقة الوقف    
 .٢٣١-٢٣٠ص
وزارة األوقـاف  : املغـرب _ . عمر يف املعـامالت  ابن فقه  يف

أصل الكتاب حبث مقدم لنيل     _  .١٩٨٩والشؤون اإلسالمية،   
طبع بأمر من   _ .سنية   دار احلديث احل   –دبلوم الدراسات العليا    

 ،١٤-١٢مـغ *_ .ض  _ .صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين      
٣٢ ،٢٩ ،٢٠. 

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÏŠ–mI@éÔÏïÜjäyH@
]٣٤٤٠[ .اخلريأبو علي 

 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو علي /  الوقفكتاب
دار : بريوت؛ دمشق _  .٢ط_  .أمحد الواضح يف فقه اإلمام      يف

ة األوقـاف والشـؤون     طبع على نفقة وزار   _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩؛ مغ٥، ١كو* _. ض _ .اإلسالمية بدولة قطر
@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÏŠ–mIïÐäy@éÔÏH@

 )لربكات، سري الدين  أبو ا (بن الشحنة، عبد الرب بن حممد بن حممد         ا
 "هـ٩٢١-٨٥١"

]٣٤٤١[

_ .بـن الشـحنة احلنفـي       اعبد الرب بن حممـد      /  الوقف باب
 .١٢٢-١٢١ص
، ]ن. د: م. د[_ .نفيـة    الذخائر األشـرفية يف ألغـاز احل       يف

_ ) .املطبعة العامرية املليجيـة    :القاهرة] (١٩٠٧[هـ  ١٣٢٥
الذخائر األشرفية حباشية كرت البيان ملصطفى بـن أيب عبـد اهللا            

 .٦صر* _.ض _ .الطائي 
 )أبو الربكات، سري الدين   (بن الشحنة، عبد الرب بن حممد بن حممد         ا

 "هـ٩٢١-٨٥١"
]٣٤٤٢[

 .١٣٨ص_ .دنان درويش حتقيق حممد ع/  الوقفكتاب
 دار اجملـد،  : دمشق_ . الذخائر األشرفية يف األلغاز الفقهية       يف

 .٣تر* _. ض _] .١٩٩٤[ هـ١٤١٤
@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÏŠ–mIïØÛbß@éÔÏH@

]٣٤٤٣["هـ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا(بن راشد، حممد بن عبد اهللا بن راشد ا
 أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري         /  احلبس كتاب

 .٢٤٣-٢٣٧ص_ .القفصي املالكي 
هـ ١٣٤٦املكتبة العلمية،   ]: م. د[_ . لباب اللباب    كتاب يف
 .٣٩ ،٢٤ ،٣مغ* _. ض _ .) التونسيةاملطبعة: تونس] (١٩٢٧[

ÑÓìÛa@õbÌÛg@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@òîÐ–mN@
ÑÓìÛbi@ìèäÛa@@@@@ŠÄãa@@@@ïÐÓìÛa@ÝàÈÛa@ŠíìİmN@

ìÛa@k–Ë@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@óÜÇ@ð†ÈnÛaÑÓN@
ÝİÈ½a@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ÉÏbäß@ÝİÈmN@
áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@áîÜÈnÛaN@

´îÈmÑÓìÛa@ŠÃbã@@
ف،    انظر أيضًا اظر الوق ي ن روط ف ف، الش اظر الوق رة ن أج

بة   ف، محاس اظر الوق زل ن ف، ع روط الواق ش
 .ناظر الوقف، ناظر الوقف

]٣٤٤٤[ .حممد مصطفى الزحيلي
 _ .حممد مصطفى الزحيلـي   / ظر املعاصرة مشموالت أجرة النا  

جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 يف  _ .٣٨-١١ ص _ .)٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣ س _ .اخلريي

األصل حبث مقدم إىل منتدى قضايا الوقـف الفقهيـة األول،           
 .١كو*_  . د_ .٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١الكويت 

èäÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@‰ë…@ÝîÈÐmÑÓìÛbi@ìN@
ÑÓìÛa@òàÓ@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@Éí‰@áîÔmN@

ïÇbànuüa@ÝÏbØnÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@ïÇbànuüa@ÝÏbØnÛaN@

  رسائل جامعية–تصرفات ناظر الوقف  
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bíbØnÛaòÏìÓì½a@@
ات   انظر أيضًا ة، الخان ات الموقوف اف، الحمام األوق

ة،   ارات الموقوف ة، العق ات الموقوف المؤسس
ا،     ف التكاي ة، وق ة األهلي ى   الوقفي ف عل الوق

ى      ف عل وفية، الوق ى الص ف عل ا، الوق التكاي
اء،   راء   العتق ى الفق ف عل ى  الوق ف عل ، الوق

 .الالجئين، الوقف على المالجئ

@bíbØnÛa@òÏìÓì½a–@ïßý⁄a@bÈÛa@–@ƒí‰bm@
]٣٤٤٥[ .قاجةمجعة أمحد 

موضوع الوقف واألوقاف جاء    _  .قاجةمجعة أمحد   ]/ الوقف[
 .يف مواضع متفرقة من العمل

دار : بـريوت _  .٣ط_ . العمارة اإلسـالمية      موسوعة فن  يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١امللتقى، 

ÑÓìÛa@ñ‰bàÇë@bîuìÛìäØnÛa@
ارة الوقف،         انظر أيضًا عمارة المساجد، عمارة المقابر، عم

 .قوانين وتشريعات عمارة الوقف
]٣٤٤٦[ .كوبرولو، إدريس

إدريس / التطبيقات التكنولوجية يف اإلعمار وبعض األمثلة عنها      
 .باللغة التركية_  .١٤٦-١٢٧ص_ .لو كوبرو

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٣٤٤٧[ .ر، خلوصيوكونك

ـ  / التقنية لدى املعماري سنان    -١٤١ص_ .ر  وخلوصي كونك
 .باللغة التركية_  .١٦٦

 VI. Vakiflar= ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
@æbİÜ@ïØ•b@òîØmI†ÔÛaH@

 .الوقف على التكاياوقف التكايا، التكايا الموقوفة،  انظر أيضًا
]٣٤٤٨[ .كامل مجيل العسلي

_ .كامل مجيل العسلي    /  األوقاف ومدارس بيت املقدس    مؤسسة
 ٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 

 .٢٢، ١٧مغ*_  . د_ .٦٨-٥٩ص_ ) .١٩٨٣غشت / يوليوز(
]٣٤٤٩[ .كامل مجيل العسلي

_ .كامل مجيل العسـلي     / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    
 .١١١-٩٣ص
: بغداد_ .امل العريب اإلسالمي     ندوة مؤسسة األوقاف يف الع     يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òîãbàîÜÛa@òîØnÛaIÕ’ß…H@
 .الوقف على التكاياوقف التكايا، التكايا الموقوفة،  انظر أيضًا

]٣٤٥٠[ .ينيجعفر احلس
  العلمـي  جملة اجملمع _ .ين  يجعفر احلس / التكية السليمانية يف دمشق   

؛ ٢٣٧-٢٢٢ص_ ) .١٩٥٦نيسـان  (٢، ج ٣١ مج _ .العريب
 .٧صر* _. د _ .٤٥٠-٤٣٧ص_ ) .١٩٥٦ متوز ١ (٣، ج٣١مج

@ÚbàÛa@òîØmIbî×Šm@Léîçbmì×H@
 .الوقف على التكاياوقف التكايا، التكايا الموقوفة،  انظر أيضًا

]٣٤٥١[ .أران، فاطمة
_ .فاطمـة أران    / ية السماك يف مركز كوتاهية    كخطة ترميم ت  

 .باللغة التركية_  .٣٢٨-٣٢٣ص
 X. Vakiflar =١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٣٤٥٢[ .ألنت تاش، أمينة

-٣١٣ص_ .أمينة ألنت تاش    / الدراسات األولية لتكية السماك   
 .تركيةباللغة ال_  .٣٢٢
 X. Vakiflar =١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@åí†Ûa@õýÇ@òîØmIbî×Šm@LbîãìÓ@@@@H@…bjÔî×@åí†Ûa@õýÇ@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa.@
@òíìÛì½a@òîØnÛaIbî×Šm@LbîãìÓH@
 .الوقف على التكاياوقف التكايا، كايا الموقوفة، الت انظر أيضًا

]٣٤٥٣[ .أوجنة، يلماز
بعض األفكار حول األعمال األخرية لتعمري تكيـة موالنـا يف           

 .باللغة التركية_  .٣٢٨-٣١٩ص_ .يلماز أوجنة / قونيا
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : نقرةأ
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]٣٤٥٤[ .أوندر، حممد

_ .حممـد أونـدر     / وقف خاص بتكية حضرة موالنا ووقفياته     
 .باللغة التركية_  .٢٨-٢٥ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢، لألوقاف
]٣٤٥٥[ .جيهون، أكرم

-١٩ص_ .أكرم جيهون   / أرشيف تكية موالنا واملنازل املولوية    
 .باللغة التركية_  .٢١
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]٣٤٥٦[ .مسيحسركان، 
 رسوم األصباغ املائية يف بارسبورتو كنموذج لبعض خطوط وقفية        

 .باللغة التركية_  .١٤٤-١٤٣ص_ .مسيح سركان / تكية موالنا
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

)قونيا، تركيا(التكية المولوية 
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@òíìÛì½a@òîØnÛaIbî×Šm@LbîãìÓ@HMpaë†ã@@
]٣٤٥٧[ )أنقرة: ١٩٩١: التاسع(أسبوع الوقف 

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢ األسبوع التاسع للوقف،
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٢لألوقاف،  
 وتكيتـه يف مدينـة الوقـف        مكانة حضرة موالنا جالل الدين    

_ .التركي، واملكانة اليت احتلتها فنون اإلسالم يف اآلثار الوقفية          
 .٣تر*_ .ك _ .باللغة التركية 

ÑÓìÛa@òîØÜß@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@ÙÜ·N@
ÑÓìÛa@Ýíì·@

تثمار  انظر أيضًا ف، اس ارة الوق ف،إج اديات الوق  اقتص
ة    الوقف، ، محاسبة  الوقف إيرادات الوقف، تنمي

فال روعات الوقفي وق الي  ، ة، المش ام الم النظ
 . مشاآل وحلول، وقف الجماعة–، الوقف لوقفل

]٣٤٥٨[ .إبراهيم البيومي غامن
/ حنو تفعيل دور نظام الوقف يف توثيق عالقة اجملتمـع بالدولـة           

 ٢٦٦، ع ٢٣س_ .املستقبل العـريب    _ .إبراهيم البيومي غامن    
 .١كو*_ .د _  .٥٤-٣٨ص_ ) .٢٠٠١إبريل (
]٣٤٥٩[ .، عثمانيجاليج

ـ اليعثمـان ج  / أمهية املوارد املالية إلحيـاء الوقـف        _ .يج
 .باللغة التركية_  .٢٤٦-٢٤١ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٣٤٦٠[ ن مشكلة الفقر وحتسني نوعية دور الوقف يف التخفيف م
ورقة عمل مقدمة   : سالمي يف القرن احلادي والعشرين    اجملتمع اإل 

 The role of awqaf in the =  ...من البنك اإلسالمي للتنمية
alleviation of poverty and the quality of Islamic 

community in the 21st century. _ورقـة  ٣٩: ٢ ج . _
 .يزيةباللغة اإلجنل

 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف
 ،١/١١/١٩٩٧ - ٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨ - ١٤١٨
 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٧ ،ن.  د:م. د [_ .جاكرتا

]٣٤٦١[ .سليمان بن صاحل الطفيل
إعـداد  / الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اجملتمعات اإلسالمية     

 .رقة و٧٢_ .سليمان بن صاحل الطفيل 
 ١٩-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠شوال  
 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 

]٣٤٦٢[ .شبل، بايرام
-١١١ص_ .بايرام شـبل    / املصادر املالية األساسية لألوقاف   

 .لتركيةباللغة ا_  .١١٢
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]٣٤٦٣[ .اددالعياشي صادق ف
 العياشي  إعداد /االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     

 املعهـد اإلسـالمي    : جدة _ .د مهدي  حممود أمح  ،اددصادق ف 
 .١كو *_ . ك_ .ص١٧٣ _ .]١٩٩- [،للبحوث والتدريب

]٣٤٦٤[ .حممد أنس الزرقا
= مقدمة مبسـطة    :  األوقاف مشروعاتالتمويل واالستثمار يف    

Financing and investment in awqaf projects: a non-
technical introduction / دراسـات  _ .نس الزرقـا  أحممد

-٥٥ص_ ) .١٩٩٤يونيو   (٢، ع ١ مج _ .ة إسالمية اقتصادي
، والعربيـة  ٦٢-٥٥ صجنليزيـة باللغـة اإل _  .٧٣-٦٥، ٦٢
 .١؛ كو٣تر*_ . د _ .٧٣-٦٥ص

]٣٤٦٥[ .حممد أنس الزرقا
 .٢٠٢-١٨١ص_ .أنس الزرقا / الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
 _ . ض _ .١٩٩٤ ،اإلسالمي للبحوث والتدريب  املعهد  : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٣٤٦٦[ .حممد أنس الزرقا

 .٢٠٢-١٨١ص_ .أنس الزرقا / الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٣٤٦٧[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: انعمَّ[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٣٤٦٨[ .حممد مصطفى الزحيلي
 _ .حممد مصطفى الزحيلـي   / مشموالت أجرة الناظر املعاصرة   

جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 يف  _ .٣٨-١١ ص _ .)٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣ س _ .اخلريي
ل حبث مقدم إىل منتدى قضايا الوقـف الفقهيـة األول،           األص

 .١كو*_  . د_ .٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١الكويت 
]٣٤٦٩[ .حممود أمحد مهدي

/ جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف تثمري األوقـاف اإلسـالمية         
 .٩٠-٦٩ص_ .حممود أمحد مهدي 

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر *_ .ض_  .١٩٩٣ اإلسالمية،   األوقاف والشئون 

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
]٣٤٧٠[ حممود أمحد مهدي

 =جتربة البنك اإلسالمي للتنمية     : تعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األوقاف    
Enhancing growth & perfpormance of awqaf properties: 

the IDB experience ._ اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ١٩. 
 مـايو،   ١٠-٨،   التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا        ندوة يف

١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 

  ندوات-) قونيا، تركيا(التكية المولوية  
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from 8-10 may 1999. _ معهـد الدراسـات   :  نيـودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ض  _ .١٩٩٩املوضوعية، 
]٣٤٧١[ .منذر قحف

 . ورقة٦٣_ .منذر قحف / متويل تنمية أموال األوقاف
وزارة : نواكشـوط _ . إلسالمية وتنميتها  تطوير األوقاف ا   يف

أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    
 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة

]٣٤٧٢[ .منذر قحف
 Financing development of= متويل تنمية عقارات األوقاف 

awqaf properties /جنليزيةباللغة اإل_ .ص ٤٥ _ .منذر قحف. 
= العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية            الندوة   يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 
]٣٤٧٣[ .منذر قحف

_ .منـذر قحـف     / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٢٨_  .٢٠٠٠دار الفكر، : قدمش

]٣٤٧٤[ .منذر قحف
منذر قحف، عـرض    / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
جملة فصلية حمكمة تعـىن بشـؤون       : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    

_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   (ع التجـرييب    _  .الوقف والعمل اخلريي  
 .١كو*_ .د _  .١٧٩-١٧١ص

]٣٤٧٥[ .وليد خري اهللا
 .١٧٩-١٤٩ص_ .وليد خري اهللا / ملقارضة مع حالة تطبيقهسندات ا

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٣٤٧٦[ .وليد خري اهللا

 .١٧٩-١٤٩ص_ .وليد خري اهللا / سندات املقارضة مع حالة تطبيقه
_  .١ط_ ...قائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        و يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٣٤٧٧[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
/ آفاق التعاون املشترك بني مؤسسة الوقف واملنظمات األهليـة        

جملة نصف سنوية حمكمة    : افأوق_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     
_ ) .٢٠٠١ (١، ع ١س_ .تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي      

 .١كو*_ .د _  .١٢٤-٩٨ص

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@æ…‰þa@
]٣٤٧٨[ .أمحد حممد السعد

 أمحد حممد السعد،  / االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     
 ،األمانة العامة لألوقاف  : الكويت_  .١ط_ .حممد علي العمري    

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة     (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠
 .١كو*_  .ك_ ) .١٩٩٩الكويت الدولية ألحباث الوقف 

]٣٤٧٩[ .وليد خري اهللا
 .١٧٩-١٤٩ص_ .وليد خري اهللا / سندات املقارضة مع حالة تطبيقه

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض   _ .١٩٩٤للبحوث والتدريب،   املعهد اإلسالمي   : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٣٤٨٠[ .وليد خري اهللا

 .١٧٩-١٤٩ص_ .وليد خري اهللا / سندات املقارضة مع حالة تطبيقه
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨فل؛ ١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@bîãbİíŠi@
]٣٤٨١[ .جوشي، كالبانا

كالبانا / قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين     : وقفيات اجملتمع 
األمانة : الكويت_  .١ط_ .جوشي؛ ترمجة بدر ناصر املطريي      

تـراجم يف العمـل     (_ .ص  ٣٧_  .١٩٩٦العامة لألوقاف،   
 .١كو* _.ك _ ) .١اخلريي والتطوعي؛ 

ÓìÛa@Ýíì·@Ñ–bî×Šm@@
]٣٤٨٢[ .أركليت، شعبان

: املوارد املالية لألوقاف وتشغيل ودائعها املصرفية وتنمية إيراداهتا       
-٨٥ص_ .شعبان أركليـت    / التحليل الدوري واالقتراحات  

 .باللغة التركية_  .١٠٣
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٣٤٨٣[ .أكار، أيتاج

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده املالية يف اجلمهورية          
 .باللغة التركية_  .٤٦-٣١ص_ .أيتاج أكار / القربصية التركية

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٣٤٨٤[ .أيدن، داود

أهداف تأسيس األوقاف الصحية ومحايتها ومتويلـها يف عـام          
 .باللغة التركية_  .١٢٦-١١١ص_ .داود أيدن / م٢٠٠٠

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٣٤٨٥[ .باالر، سعاد

_ .سـعاد بـاالر     / املشاكل التمويلية للمحافظة على األوقاف    
 .باللغة التركية_  .٨٤-٧٣ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

 تركيا–تمويل الوقف 
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]٣٤٨٦[ .جورجيي أوغلو، كمال
كمال / املشاكل التمويلية لتأسيس الوقف الثقايف واحملافظة عليه      

 .باللغة التركية_  .٥٠-٤٧ص_ .جورجيي أغلو 
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٣٤٨٧[ .ميلونديل، حممد زرلو
مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده املالية يف اجلمهورية          

 .باللغة التركية_  .٣٠ -٢٩ص_ .حممد زرلو ميلونديل / القربصية التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٣٤٨٨[ .يورداقول، إرول

إرول / مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده املالية       
 .باللغة التركية_  .٢٣٢-٢٢٩ص_ .يورداقول 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦عشر،  أسبوع الوقف احلادي يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@bî×Šm@–paë†ã@@
]٣٤٨٩[ )أنقرة: ١٩٩٣: احلادي عشر(أسبوع الوقف 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر،
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٢٦٤_  .١٩٩٤لألوقاف،  
باللغـة  _ .مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده        

 .١٠٠، ٣تر* _.ك _ .التركية 

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٣٤٩٠[ .كوبرولو، فؤاد

 Vakif= سـة الوقـف   تكامل املاهية التارخيية واحلقوقية ملؤس
Müessesesinin Hukuki mahiyeti ve tarihi Tekamülü /

_ ) .١٩٤٢ (٢مج_  .Vakiflar Dergisi_ .فؤاد كوبرولو 
 .١٠٤، ٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٥-١ص

]٣٤٩١[ .يدي يلدز، اء الدين
 =االقتصادي لألوقاف التركية يف القرن الثامن عشر امليالدي         الُبعد  

XVIII. Asir Yürk Vakiflarinin İktisadi Boyutu /  ـاء
 _) .١٩٨٤ (١٨مج_ . Vakiflar Dergisi _.الدين يدي يلدز 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤١-٥ص

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٣٤٩٢[ .كمال منصوري

استثمار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة        
كمال منصـوري؛ حتـت     إعداد  / زائرلوضعية األوقاف يف اجل   

 ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     
 جامعة اجلزائر، معهد العلـوم      –) ماجستري(أطروحة  _  .ورقة

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١االقتصادية، 

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@ïßý⁄a@bÈÛa@
]٣٤٩٣[ .العياشي صادق فداد

قـاف وتطويرهـا يف     جهود البنك اإلسالمي يف جمال تنمية األو      
_ .العياشي فـداد    / الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية   

 . ورقة٣١
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ . ض _ .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@ïiŠÈÛa@bÈÛa@
]٣٤٩٤[ .عبد العزيز الدوري

_ .عبـد العزيـز الـدوري       / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
 .٧٩٩-٧٧٧ص
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .قاف بدولـة الكويـت      العربية واألمانة العامة لألو   

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@Ýíì·–˜Ó@@
]٣٤٩٥[ .أكار، أيتاج

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           
_  .٤٦-٣١ص_ .أيتاج أكـار    / اجلمهورية القربصية التركية  

 .باللغة التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ادي عشر،  أسبوع الوقف احليف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٣٤٩٦[ .ميلونديل، حممد زرلو
مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           

-٢٩ص_ .حممد زرلو ميلونديل    / اجلمهورية القربصية التركية  
 .باللغة التركية_  .٣٠
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@ŠİÓ@
]٣٤٩٧[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود

 الوقف على   يف مؤمتر صحفي حول التقرير اخلتامي ملشروع      
مليون ريال إمجايل   ) ١٨: ( فيصل آل حممود   ،القرآن الكرمي 

_  .]مصدر الكتـروين  [رأس املال الوقفي لصاحل املشروع      
صفحة عنوان  : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٥[_  .١٩٩٩

 املنشور يف   ١١ضمن العدد " مؤمتر صحفي "املقال حتت باب    
 :وصلة املقـال  _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف    (٩/١٩٩٩

http://www.islam.gov.qa/minber/Minbar_2_11/motama
rsahafe.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

  ندوات– تركيا –تمويل الوقف  
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@ÑÓìÛa@Ýíì·–paë†ã@@
]٣٤٩٨[ )جدة: ١٩٨٤(احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف 

وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت جبدة         
-٢٤/١٢/٨٣(هـ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحىت   ٢٠/٣/١٤٠٤من  
: جدة_  .١ط_ .هللا األمني   عبد ا حترير حسن   )/ م٥/١/١٩٨٤

_ .ص  ٤٦٣_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     
نظمت هذه احللقة من قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب         

، ١٠،  ٨،  ٤سع* _.ك   _.التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة      
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١

]٣٤٩٩[ )جدة: ١٩٨٤(ت األوقاف احللقة الدراسية لتثمري ممتلكا
وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت مـن          
قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي        

هــ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحـىت    ٢٠/٣/١٤٠٤للتنمية جبدة من    
ــات إ، أو، )م٥/١/١٩٨٤-٢٤/١٢/٨٣( ــثمري ممتلك دارة وت

املعهد : جدة_  .٢ط_ . األمني   حترير حسن عبد اهللا   / األوقاف
 _.ك  _ .ص  ٤٦٣_  .١٩٩٤اإلسالمي للبحوث والتدريب،    

 .١؛ كو١٥ ،١١سع*
]٣٥٠٠[ =ندوة حول دور األوقاف يف اتمعات املسلمة املعاصرة 

Seminar on "role of awqaf in contemporary muslim 
societies". _  باللغة اإلجنليزية_  .١١-١٠ورقات. 

 اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب          الندوات يف
 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف 

the subject of awqaf.  _]املعهد اإلسالمي للبحوث : ]جدة
 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[، والتدريب

@ÑÓìÛa@Ýíì·–†äa@@
]٣٥٠١[ .حسني، سعد

 _.د حسني   سع/ وقف كونسل كى امداد   = مساعدة جملس األوقاف    
Qaumi Awaz, Daily ._ )باللغة_  .٥ص_ ) .٢٩/٤/١٩٨٢ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٥٠٢[ .خان، مقصود علي

ضرورة إنشاء مؤسسة مركزية لألوقاف برصيد عشرة ماليـني         
دس ميلني روبئيه كى رقم سيه مركزى وقـف اداره          = روبية  
 _ .The Inquilab, Daily_  . مقصود علي خـان /قائم هو

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٢٤/٣/١٩٨٢(
]٣٥٠٣[ ضرورة استخدام موارد هيئة األوقاف يف حتسني أوضاع 

وقف بوردون سيه هونيه واىل     =  املسلمني االجتماعية والتعليمية  
 خـرج  آمدىن كو مسلمانون كى مساجى وتعليمى ترقى كيلئيه       

_ .) ٣٠/١٠/١٩٩١(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .كياجائيه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

]٣٥٠٤[ .عبد القيوم، حممد
 _.حممـد عبـد القيـوم       / اوقاف مسائل = مشاكل األوقاف   
Siyasat, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٩٩ باللغـ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

]٣٥٠٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 للمجلـس املركـزي     ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعـام     

ساالنه ربورت برائيه سـال  : سينترل وقف كونسل = ألوقاف  ل
١٩٨٥-١٩٨٤.  _Muslim India. _٣٨، ع٤ مـــج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٤-٦٣ص_ ) .١٩٨٦(
]٣٥٠٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

مشاريع إنشاء جممعات األوقاف يف املناطق املدنيـة، ومعظـم          
شهرى عالقون مني وقف كيه     = املشاريع حترز تقدماً ملحوظاً     

رهائشى كامبليكس كى تعمري كى اسـكيمني، زيـاده تـر           
-Dawat_  .منصوبون كو خاطر خواه كامياىب مل رهى هيـه        

Bi, Weekly.  _)ــة _  .٧ص_ ) .١٩/٨/١٩٧٨ باللغـ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٣٥٠٧[ .أجروال، ماهيش تشاند

يف مدينـة    يحتالل غري الشرع  ي الوقف من اال   أراض محاية   خطة
 ناجائز قبضه روكنيه كيلئيـه رام       –وقف جائيدادين    = وربرام

 /٢٥/١(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .بور مـني اسـكيم  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٣

]٣٥٠٨[ _ .اطالع برائيه ترقى اوقاف= إشعار عن تطوير األوقاف 
Siyasat Jadid, Daily.  _)٢ص_ ) .٢٩/٣/١٩٨٨.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٣٥٠٩[ بلند = " بلند شهر"إقامة جممع جتاري على أراضي الوقف يف 

_  .شهر مني وقف كى زمني بر شـابنغ كمبلـيكس بنيكـا           
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .٢٩/٩/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٥١٠[  ألغراض الربح أترابراديشية تنمية ممتلكات الوقف بوال

يوىب مني وقف جائدادون كو مسلمانون كيلئيه مفيد        = واملنفعة  
_  .Qaumi Awaz, Daily_  .اور كار آمد بنايـا جائيكـا  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١/٩/١٩٨٧(
]٣٥١١[ =خطوات حكومة حزب ارتيا جانتا لزيادة دخل األوقاف 

 Qaumi_  .ك بر اجبا سركار كى نظريوىب مني وقف امال
Awaz, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٢٨/٧/١٩٩٨ باللغـ

 .٥هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٥١٢[ ضمان توفري القروض بدون فوائد لبناء وتنمية ممتلكات 

اتربرديش مني جائـدادون كـى       = أترابراديشاألوقاف لوالية   
 Siyasat_  .تعمري اور ترقى كيلئيه غري سودى قرض مليكـا 

Jadid, Daily.  _)ــة _  .٢ص_ ) .٢٤/٩/١٩٨٨ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٣٥١٣[ اتربرديش =  أترابراديشمؤسسة لتنمية هيئة األوقاف لوالية 
_  .Qaumi Awaz, Daily_  .وقف وكـاس نغـم مليتيـد   

ــة  _  .٨ص_ ) .١٧/٣/١٩٨٩( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

أترابراديش – الهند –تمويل الوقف 
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]٣٥١٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
املنح التعليمية للمجلس املركزي لألوقاف وهيئة األوقاف السنية        

سينترل وقف كونسل اور يوىب سىن وقف        = أترابراديشلوالية  
_  .Siyasat Jadid, Daily_  .بورد كيه تعلمـىي وظـائف  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩/٨/١٩٨٨(
@ÑÓìÛa@Ýíì·–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]٣٥١٥[ رابرديش وقف هاند=  أندرابراديش هليئة أوقاف والية اعتماد
 /١١/٤(_  .Qaumi Awaz , Daily_  .بورد كيلئيـه فنـد  

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٢
]٣٥١٦[ . رئيس الوزراء .أندرابراديش

حكومة حزب تيلجوديشام ملزمة باختاذ خطوات للحفاظ على        
تيلكو  =  الوزراء بيان رئيس  :األوقاف وحتسني أوضاع األقليات   

ديشم حكومت اقليتون كيه بود واوقاف كى حفاظت كيـه          
 _. Munsif, Daily _ .جيف منستر كا خطاب: اقدام كى بابند

ــة _ .٨ص_  .)٢٤/٦/١٩٩٩( ــة األوردي  _ . د_ . باللغ
 .٣هن*

]٣٥١٧[ . رئيس الوزراء .أندرابراديش
اوقاىف ترستون  = ضمان اإلعانة املالية املمكنة ملشاريع األوقاف       
 ,The Awqaf_ .كيه برجيكتون كى ممكنيه ماىل امداد كا تيقن

Quarterly.  _)  باللغة _  .٨٠ص_ ) .١٩٧٥ سبتمرب   -يوليو
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٥١٨[ .حسني، سعد

سـعد  / وقف كونسل كى امـداد    = مساعدة جملس األوقاف    
_ ) .٢٩/٤/١٩٨٢( _. Qaumi Awaz, Daily_ .حسـني  

 .٧هن*_ .د _ .اللغة األوردية ب_  .٥ص
]٣٥١٩[ Imadad Ghar, Vijay= ، فيجاي وارا دار املساعدات

Wara.  _The Awqaf, Quarterly.  _) سـبتمرب  –يوليو 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٩ص_ ) .١٩٧٥

]٣٥٢٠[ وقف جائدادون = صيانة أمالك الوقف فرض على املسلمني 
_  .Qaumi Awaz, Daily _ .كى حفاظف مسلمانون كا فرض

ــة  _  .٧ص_ ) .٢٩/٨/١٩٨٢( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٣٥٢١[ آندهرابرديش وقف =  أندرابراديشهيئة األوقاف لوالية 
ــورد _  .١ص_ ) .٢٤/٤/١٩٩٤(_ . Siasat, Daily_ . ب

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@Ýíì·–@†äa@–ï…@@

]٣٥٢٢[ دهلى وقف بورد كو=  ف دهلياملساعدة املركزية هليئة أوقا
 _) .٦/١/١٩٩٦(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .مركزى امداد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص
]٣٥٢٣[ جيئرمني وقف =  عامة الناسمناشدة رئيس هيئة األوقاف ل

_  .Aljamiat, Daily_  .بـورد كـى عـوام سـيه ابيـل     
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢/٤/١٩٧٤(

]٣٥٢٤[  دعم من احلكومة املركزية أو يهيئة أوقاف دهلي ال تتلقى أ
 دهلى وقف ورد كو مركزى يا رياسىت حكومت        = الواليةحكومة  

_  .Siyasat Jadid, Daily_  .سيه كوئى امداد ـني ملـىت  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٦/١/١٩٩٦(

@ÑÓìÛa@Ýíì·–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٣٥٢٥[= كاا مسح لإلطالع على مشاكل األقليات يف والية كرناتإجراء

 ,The Inquilab_  .كرناتك مني اقليت كيه مسائل كا سرويه
Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٩٤._ 

 .٧هن*
@ÑÓìÛa@Ýíì·–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@

]٣٥٢٦[دهيه م=  ماديابراديشتنفيذ برنامج الرفاهية لألقليات يف والية 
برديش مني اقليتون كى بود كيه بروغرام بر عمـل درآمـد            

_ ) .٢٧/٦/١٩٩٤(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .شـروع 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]٣٥٢٧[ خطوات حكومية إلزالة التخلف الذي يعاين منه املسلمون يف 
مسلمانون كى بسماندغى دور كرنيه كيلئيه سركارى       = البالد  
_ ) .٢٣/٨/١٩٨٣ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .اتاقدام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص

ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛa@óÜÇ@Ê‹bänÛaN@
ÑÓìÛa@ñ‰a…g@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ñ‰a…gë@áîÄämN@

òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛaë@òîÇbànuüa@òîàänÛaN@
@@@ÑÓìÛaë@òí…b–nÓüa@òîàänÛaòí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@N@

ÑÓìÛbi@ìèäÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ïÐÓìÛa@ÝàÈÛa@òîàämN@
òîàänÛaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@òîàänÛaN@

ÑÓìÛa@òîàäm@
اقتصاديات  اإلضافة في الوقف،    استثمار الوقف،    أنظر أيضًا

ف،   ل الوق ف، تموي ف الوق ة الوق ارة ، رعاي  عم
 .المشروعات الوقفيةالوقف، 

]٣٥٢٨[ .أمحد أبو زيد
تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  

املنظمـة  ]: الربـاط [_ .يـد   أبـو ز  أمحد  / الدراسات احلديثة 
األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٩_  .٢٠٠٠لألوقاف، 
]٣٥٢٩[ .األعظمي، حممد خالد سعيد

 .٢١٧-٢٠٨ص_ .حممد خالد سعيد األعظمي / فتنمية الوق
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣٥٣٠[ )جدة(البنك اإلسالمي للتنمية 
ظـة  مقترح البنك اإلسالمي للتنميـة للنظـام األساسـي حملف         

: جـدة _ . البنك اإلسالمي للتنمية     إعداد/ استثمارات األوقاف 
 .١كو*_ . ح _ . ورقة١٥_ ] .؟١٩٩ -[البنك، 

 أندرابراديش – الهند –تمويل الوقف  
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]٣٥٣١[ .ص١٢٨_ .تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

األوقاف جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية و        
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

ـ : احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،    ةتنمي
 - الصادق فـداد     ي العياش إعداد/  عليها احملافظةموارد الوقف و  

 سلطان حممد حسني    إعداد/  الوقف وتنميه موارده   أعمالتنظيم  
 - صاحل املالك    إعداد/  عليها احملافظة موارد الوقف و   ة تنمي -املال  
عبـد الـرمحن    / السـعودية  التجربة و اإلسالمية األوقاف ةدارإ

 .١كو*_ .ض  _ .الضحيان
]٣٥٣٢[ .ي، عثمانجاليج

ـ اليعثمـان ج  / أمهية املوارد املالية إلحيـاء الوقـف        _ .يج
 .باللغة التركية_  .٢٤٦-٢٤١ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٣٥٣٣[ .الدربنجوي، حممد أشرف عباس
حممـد أشـرف عبـاس      / األوقاف يف ضوء الكتاب والسـنة     

 .٢٢٦-٢١٨ص_ .الدربنجوي 
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .مي يف اهلنـد     الفقه اإلسال 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣٥٣٤[:الكويت_ . للنهوض بالدور التنموي للوقف إستراتيجيةرؤية 
 ورقة يف تعـدادات     ١٧٦_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    

 دراسة مقدمة من األمانة العامـة لألوقـاف بدولـة           _.خمتلفة  
وقاف والشئون اإلسالمية يف العـامل       مؤمتر وزراء األ   إىلالكويت  

_ .ح  _ .النسـخة األوليـة     _  .١٩٩٦أغسطس  اإلسالمي،  
 .١؛ كو١٥سع*

]٣٥٣٥[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _  .ص٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر
]٣٥٣٦[ حنوه استفاده وره بردارى از = وقاف تثمر األكيف نس

 _) .]١٩٨٦[ش،  ١٥/٢/١٣٦٥-١٤ (_ .كيهان_ .موقوفات  
 .١ران*_ .د  _ . باللغة الفارسية_ .٥ص

]٣٥٣٧[ .حممد بوجالل
/ الوقـف النـامي   : حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف     

األمانة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .حممد بوجالل إعداد  
 .١كو*_ .ح _ .ص ٣١_ . ١٩٩٦

]٣٥٣٨[ .حممد بوجالل
/ الوقـف النـامي   : حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف     

، ٥ مج _ .دراسات اقتصادية إسالمية  _ .إعداد حممد بوجالل    
 .٣تر* _.د _  .٨٦-٦٣ص_ ) .١٩٩٧ (١ع

]٣٥٣٩[ .حممود أمحد مهدي
 =تنمية  جتربة البنك اإلسالمي لل   : تعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األوقاف    

Enhancing growth & perfpormance of awqaf properties: 
the IDB experience ._ اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ١٩. 

 مـايو،   ١٠-٨،   ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا        يف
١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 

from 8-10 may 1999. _ معهـد الدراسـات   :  نيـودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ض  _ .١٩٩٩املوضوعية، 
]٣٥٤٠[ .منذر قحف

 . ورقة٦٣_ .منذر قحف / متويل تنمية أموال األوقاف
وزارة : نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    
 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة

]٣٥٤١[ .منذر قحف
 Financing development of= متويل تنمية عقارات األوقاف 

awqaf properties /جنليزيةباللغة اإل_ .ص ٤٥ _ .منذر قحف. 
=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 
]٣٥٤٢[ .منذر قحف

_ .منـذر قحـف     / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٢٨_  .٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق
]٣٥٤٣[ .منذر قحف

منذر قحف، عـرض    / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
صلية حمكمة تعـىن بشـؤون      جملة ف : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    

_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   (ع التجـرييب    _  .الوقف والعمل اخلريي  
 .١كو*_ .د _  .١٧٩-١٧١ص

]٣٥٤٤[  : للنهوض بالدور التنموي للوقفستراتيجيةموجز الرؤية اإل
مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لـوزراء األوقـاف           

نـة العامـة   إعداد األما/ والشئون اإلسالمية يف الدول اإلسالمية    
 . ورقة٤٢: ١ج_ .لألوقاف 

 ،مؤمتر وزراء األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية السـادس         يف  
ـــ، ١/٧/١٤١٨-٢٨/٦/١٤١٨  /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧ه

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .م، جاكرتا ١٩٩٧
]٣٥٤٥[ .أفضل. واين، إم

 = ساليب للزيـادة يف دخـل األوقـاف       أتوصيات بشأن اختاذ    
Recommendations regarding adoption of techniques 

to increase income from waqfs /أفضــل واين. إم...  
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٢_ ] .وآخ[

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،       يف  
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999 ._راسات املوضـوعية،  معهد الد:  نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

لوقفتنمية ا



متن الكشاف>٤١٠
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@ÑÓìÛa@òîàäm–æ…‰þa@@
]٣٥٤٦[ .أمحد حممد السعد

أمحـد حممـد    / االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     
األمانـة  : الكويـت _  .١ط_ .السعد، حممد علي العمري     

سلسلة الدراسـات   (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠ لألوقاف،   العامة
_ ) .١٩٩٩قة الكويت الدولية ألحباث الوقف      الفائزة يف مساب  

 .١كو*_  .ك
]٣٥٤٧[ . وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .األردن

_ .دراسة حول ممتلكات األوقاف يف األردن وحاجاهتا التنموية         
 .١كو*_ .ح _  .ورقات ٨_  .١٩٩٤الوزارة، : عمَّان

@ÑÓìÛa@òîàäm–bî×Šm@@
]٣٥٤٨[ .أركليت، شعبان

: الية لألوقاف وتشغيل ودائعها املصرفية وتنمية إيراداهتا      املوارد امل 
-٨٥ص_ .شعبان أركليـت    / التحليل الدوري واالقتراحات  

 .باللغة التركية_  .١٠٣
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٣٥٤٩[ .أكار، أيتاج

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           
_  .٤٦-٣١ص_ .أيتاج أكـار    / اجلمهورية القربصية التركية  

 .باللغة التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _العامـة  املديريـة : أنقرة 
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٣٥٥٠[ أونان، ترغوت

_ .ترغـوت أونـان     / مناقشة حول األغراض املعطلة للوقـف     
 .باللغة التركية_  .١٨١-١٦٧ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]٣٥٥١[ .أيدن، داود

أهداف تأسيس األوقاف الصحية ومحايتها ومتويلـها يف عـام          
 .باللغة التركية_  .١٢٦-١١١ص_ .داود أيدن / م٢٠٠٠

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ . ض _ .١٩٩٤لألوقاف، 
]٣٥٥٢[ .باالر، سعاد

_ .سـعاد بـاالر     / املشاكل التمويلية للمحافظة على األوقاف    
 .باللغة التركية_  .٨٤-٧٣ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٣٥٥٣[ .ورجيي أوغلو، كمالج
كمال / املشاكل التمويلية لتأسيس الوقف الثقايف واحملافظة عليه      

 .باللغة التركية_  .٥٠-٤٧ص_ .جورجيي أغلو 
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣رت*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٣٥٥٤[ .زعيم، صباح الدين
رؤية من أجل حتقيق : التقييم االقتصادي واالجتماعي للوقفيات املعطلة 

 .باللغة التركية_  .١٥٧-١٤٣ص_ .صباح الدين زعيم / غاياهتا
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _عامـة  املديريـة ال : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]٣٥٥٥[ .سزاي شنل، عمر
_  .٢٤٠-٢٣٣ص_ .سزاي شنل   / احملافظة على أموال الوقف   

 .باللغة التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٣٥٥٦[ .ميلونديل، حممد زرلو
مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           

-٢٩ص_ .حممد زرلو ميلونديل    / اجلمهورية القربصية التركية  
 .باللغة التركية_  .٣٠
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _ديريـة العامـة   امل: أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٣٥٥٧[ .يورداقول، إرول

إرول / مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده املالية       
 .باللغة التركية_  .٢٣٢-٢٢٩ص_ .يورداقول 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@òîàäm–@bî×Šm@–Þì™bãþa@@
]٣٥٥٨[ .أبقريا، توجنر

بعض النماذج من غـرب     : واجب محاية أموال األوقاف الثقافية    
 .باللغة التركية_  .١٣٨-١٣٥ص_ .توجنر أبقريا / األناضول

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@òîàäm–@ŠöaŒ¦a@
]٣٥٥٩[ .حممد ملني بكراوي

 . ورقة١١ _ .حممد ملني بكراوي/ التجربة الوقفية اجلزائرية
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ة العامة لألوقاف، ألمانا

  األردن–تنمية الوقف  
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@ÑÓìÛa@òîàäm–òí…ìÈÛa@@
]٣٥٦٠[ .محد بن عبد اهللا احلديثي

 إعداد/ جتربة اململكة العربية السعودية يف تنمية األوقاف واستثمارها       
 وزارة الشؤون اإلسـالمية   ]: الرياض[_ .محد بن عبد اهللا احلديثي      

 .١كو*_  .ح _.ص ١٥_ ] .؟١٩٩-[واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
]٣٥٦١[ .وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. السعودية 

املشرف العام عبد اهللا بن     / األوقاف يف اململكة العربية السعودية    
 _] .١٩٩٩[عبديل كروم الدولية،    : الرياض_ .عبد احملسن التركي    

 .١؛ كو١٥سع* _.ك  _ .ايض: ص١٣٢

@ÑÓìÛa@òîàäm–@bí‰ì@
]٣٥٦٢[ . الشحاداتعايش حممد

 . ورقات٨_ .إعداد عايش حممد الشحادات / تنمية ممتلكات الوقف
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

@ÑÓìÛa@òîàäm–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]٣٥٦٣[ .بندر محزة حجار

 _ . مستقبلية آفاق_ .بقلم بندر محزة حجار     / إعادة هيكلة قطاع األوقاف   
 .١كو* _.د  _ .٢١-١٨ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب / أكتوبر (٢س

@ÑÓìÛa@òîàäm–@bÈÛa@ïiŠÈÛa@
]٣٥٦٤[ .عبد العزيز الدوري

 املستقبل_ .عبد العزيز الدوري    / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
 _ .١٣٩-١٢١ص_ ) .٢٠٠١ديسمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .العريب  

 الـوطن   يف املدينع  ملف نظام الوقف واجملتم   : حبث مقدم ضمن  
 الـوطن  يف املـدين الوقف واجملتمع  "ة ندو إىل قدم   الذي،  العريب
 بالتعاون مـع    العربية الوحدة نظمها مركز دراسات     اليت" العريب
 بريوت  يف عقدت   اليت دوله الكويت، و   يف لألوقاف العامة ةماناأل

 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر ١١-٨ الفترةخالل 
]٣٥٦٥[ .عبد العزيز الدوري

 .٧٩٩-٧٧٧ص_ .عبد العزيز الدوري / مستقبل الوقف يف الوطن العريب
حبـوث  :  نظام الوقف واجملتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
: بريوت_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت       

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣ مركز دراسات الوحدة العربية،

@ÑÓìÛa@òîàäm–˜Ó@@
]٣٥٦٦[ .أكار، أيتاج

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           
_  .٤٦-٣١ص_ .أيتاج أكـار    / اجلمهورية القربصية التركية  

 .باللغة التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٣٥٦٧[ .ميلونديل، حممد زرلو
مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده املالية يف اجلمهورية          

 .باللغة التركية_  .٣٠-٢٩ص_ .حممد زرلو ميلونديل / القربصية التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣سمرب  دي٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@òîàäm–@oíìØÛa@
]٣٥٦٨[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

عداد داهي ليلـي    إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 
 ورقة مقدمة _ . ورقة   ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .الفضلي  

إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنـك اإلسـالمي           
 .١كو* _.ح _ . بدولة البحرين ١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥  منللتنمية

@ÑÓìÛa@òîàäm–@oíìØÛa@Mpaë†ã@@
]٣٥٦٩[Workshop= ورشة عمل حول إبراز الدور التنموي للوقف 

on enhancing the developmental role of awqaf: the 
experience of Kuwait . _ باللغة اإلجنليزية_  .١٣-١٢ورقات. 

بحـوث والتـدريب     الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي لل      يف
 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف

the subject of awqaf.  _]هد اإلسالمي للبحوث املع: ]جدة
 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[، والتدريب

@ÑÓìÛa@òîàäm–@bíŒîÛbß@
]٣٥٧٠[ .احلبشي، سيد عثمان

سيد عثمان / Case study: Malaysia = ماليزيا: دراسة حالة
 . باللغة اإلجنليزية_.ص ٣٥_ .ي شاحلب
=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : ةجد [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

@ÑÓìÛa@òîàäm–@lŠÌ½a@
]٣٥٧١[ .الدرويش عبد العزيز

 .٣٠-١٣ص_ .الدرويش عبد العزيز / التجربة الوقفية باململكة املغربية
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ . واجملتمعات اإلسالمية    الدول
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٣٥٧٢[ .الدرويش عبد العزيز

من إعـداد الـدرويش     / عرض التجربة الوقفية باململكة املغربية    
 . ورقة٢٢_ .العزيز  عبد
ة لدول املغرب العـريب،     حول التجارب الوقفي  : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

المغرب –تنمية الوقف 
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]٣٥٧٣[ .عبد الكبري العلوي املدغري
/ إدارة األوقاف اإلسـالمية يف اجملتمـع املعاصـر يف املغـرب           

 .٤٩٦-٤٦٧ص_ .ي املدغري الكبري العلو عبد
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمَّان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

@ÑÓìÛa@òîàäm–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@å§a@
]٣٥٧٤[ . وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .املغرب

األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنـا احلسـن           
-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشـر سـنوات      : الثاين

وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : الرباط_  .١٩٧١
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ١٦٥_  .١٩٧١

ìÛa@òîàäm@ÑÓ–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]٣٥٧٥[ .أوالد علي عبد السالم

عـداد  إ/ الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطـوان      
 الشيخي  إشرافأوالد علي عبد السالم، الغلبزوري بدر الدين؛        

 _.ايض  :  ورقة ١٧٩_  .١٩٨٤_ .نور الدين، العبدالوي حممد     
ـ  اإلجازةحبث لنيل    اآلداب  كلية   ، جامعة عبد املالك السعدي    ـ

 .١كو* _.ح _  .١٩٨٤والعلوم اإلنسانية، تطوان، 

@ÑÓìÛa@òîàäm–@lŠÌ½a@–æëb’Ð‘@@
]٣٥٧٦[ .قاسم الطاطة

األوقاف اإلسالمية والتنمية احلبسية بشفشاون خالل فترة ما بني         
 أمحـد   إشـراف  قاسم الطاطـة؛     إعداد/ ١٩٩٤-١٩٥٦سنة  

 يف  اإلجـازة حبث لنيل   _ . ورقة   ٨٧_  .١٩٩٥_ .الصمدي  
-١٩٩٤ كلية أصول الـدين،      ، جامعة القرويني  –الدين  أصول  
 .٢٩؛ مغ١كو* _.ح _  .١٩٩٥

@ÑÓìÛa@òîàämMpaë†ã@@
]٣٥٧٧[ =) ١٩٨٤(ندوة حول إدارة وتطوير عقارات األوقاف 

Seminar on management and development of awqaf 
properties (1984). _ باللغة اإلجنليزية_  .٩-٣ ورقات. 

قدها املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب        الندوات اليت ع   يف
 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف 

the subject of awqaf.  _]املعهد اإلسالمي للبحوث ]: جدة
 .١كو *_ .ض_ ] .؟١٩٩٨[والتدريب، 

]٣٥٧٨[ =ندوة حول دور األوقاف يف اتمعات املسلمة املعاصرة 
Seminar on "role of awqaf in contemporary muslim 

societies". _  باللغة اإلجنليزية_  .١١-١٠ورقات. 
 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب          يف

 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف 
the subject of awqaf.  _]املعهد اإلسالمي للبحوث : ]جدة

 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[، والتدريب

]٣٥٧٩[ )نواكشوط: ١٩٩٧: التاسعة(الندوة العلمية اإلسالمية 
وزارة الثقافة  : نواكشوط_ . تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها   

_  .)تعدادات خمتلفـة  (مج  ١_  .١٩٩٧والتوجيه اإلسالمي،   
 حتت إشراف ١٦/٧/١٩٩٧ إىل ١٣عقدت الندوة يف الفترة من     

شترك بني التجمـع    وزارة الثقافة والتوجيه اإلسالمي وبتنظيم م     
الثقايف اإلسالمي مبوريتانيا واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب       

 .١كو* _.ك  _.جبدة 
@ÑÓìÛa@òîàäm–†äa@@

]٣٥٨٠[ .آزاد، أمحد حسني
 _.أمحد حسني آزاد    / وزير اوقاف كيه نام   = نداء لوزير األوقاف    

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٨/١٢/١٩٩٤ 
 .٧هن*_  .د_ .األوردية 
]٣٥٨١[  :Minorities=  املشاكل االقتصادية للمسلمني: األقليات

Economic Problems of Muslims / جمموعة العمل على حل
 The Radiance _.مشاكل األقليات يف اهلند جبامعة عليجرة اإلسالمية 

Views, Weekly ._) باللغة اإلجنليزية _  .٧ص_ ) .١٩٩٩._ 
 .٦هن*_ .د 

]٣٥٨٢[ .دحسن الدين أمح
 ة خاصة لألوقاف  مموظف مبه : مقابلة مع السيد حسن الدين أمحد     

محد سابق آفيسران اسبيشل    أجناب حسن الدين    = حبكومة اهلند   
 ,The Awqaf_  .ديوتى، حكومـت هنـد سـيه انترويـو    

Quarterly . _)باللغة _  .١١ص_ ) .١٩٧٤ ديسمرب   -أكتوبر
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٣٥٨٣[ =لعموم مسلمي اهلند حول األوقاف رأي الس االستشاري 
All India Muslim Majlis-e-Mushawarat on Waqf /

 ،١ مج_. Muslim India_ .اجمللس االستشاري لعموم مسلمي اهلند 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٥٥-١٥٢ص_ ) .١٩٨٣ (٤ع

]٣٥٨٤[ .رضوان احلق، حممد
 _.حممد رضوان احلق    / جتربة الوقف لدى اجملتمع اإلسالمي اهلندي     

 .١٣٠-١٢٥ص
مناذج خمتارة من جتارب الدول     :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   : جدة_  .١ط_ .واجملتمعات اإلسالمية   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : والتدريب؛ الكويت

]٣٥٨٥[ )سيد(شهاب الدين 
= تماعية عن املمتلكات املوقوفـة      خطاب إىل وزير الشئون االج    

Letter to Minister of Welfare on waqf property / سيد
 ١٧١، ع١٥مــج_  .Muslim India_ .شــهاب الــدين 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٧ص_ ) .١٩٩٧(
]٣٥٨٦[ ضرورة استخدام موارد هيئة األوقاف يف حتسني أوضاع 

وقف بوردون سيه هونيه واىل     =  املسلمني االجتماعية والتعليمية  
 خـرج  آمدىن كو مسلمانون كى مساجى وتعليمى ترقى كيلئيه       

 _) .٣٠/١٠/١٩٩١(_ . Siyasat Jadid, Daily _ .كياجائيه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

  الحسن الثاني– تاريخ – المغرب –تنمية الوقف  
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]٣٥٨٧[ .، هـعبد الوهاب
 = الوظائف واألداء    ، النظام األساسي  :جمالس األوقاف يف اهلند   

Waqf Boards in India: Constitution, function and 
performance /باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠_ .عبد الوهاب . هـ. 

 مـايو،   ١٠-٨  ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا،        يف
١٩٩٩ =Seminar on Awqaf Experiences in South 

Asia from 8-10 may, 1999 . _معهد الدراسات : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ . ض _ .١٩٩٩املوضوعية، 

]٣٥٨٨[ .، جماهد اإلسالمالقامسي
ورقة مقدمة من جماهـد اإلسـالم       / الوقف يف الفقه اإلسالمي   

 . باللغة العربية_.ص ٨ _ .القامسي
،  مـايو  ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا        يف

١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 
from 8-10 may 1999.  _ معهـد الدراسـات   : نيـودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ . ض_ .١٩٩٩ ،املوضوعية
]٣٥٨٩[ .، جماهد اإلسالمالقامسي

جماهـد  / وقف فقه إسالمي مـني    = ه اإلسالمي الوقف يف الفق  
 . باللغة األوردية_.ص ٩ _ .اإلسالم القامسي

،  مـايو  ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا        يف
١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 

from 8-10 may 1999. _ معهـد الدراسـات   : ي نيـودهل
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ . ض_ .١٩٩٩ ،املوضوعية

]٣٥٩٠[ .، جماهد اإلسالمالقامسي
 /Waqf in Islamic Jurisprudence =الوقف يف الفقه اإلسالمي 
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٦_ .جماهد اإلسالم القامسي 

 مـايو،   ١٠-٨ ،تجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا       ندوة ال  يف
١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 

from 8-10 may 1999 ._ معهـد الدراسـات   :  نيـودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ . ض _ .١٩٩٩ املوضوعية،

]٣٥٩١[  ميلني ٥٠= قيمة األوقاف اإلسالمية مخسون مليون روبية 
 /٢٥/٨(_  .Dawat, Daily_  .ماليت كى مسلم اوقـاف 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٧٨
]٣٥٩٢[ . وزارة الشئون االجتماعية. اهلند

 Welfare programmes= برامج الشئون االجتماعية لألقليات 
for minorities . _Muslim India.  _ــج  ١٧٦، ع١٥م

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٤١ص_ ) .١٩٩٧(
]٣٥٩٣[ . وزارة الشئون االجتماعية. اهلند

 = ١٩٩٦-١٩٩٥التقرير السنوي عن شئون األقليـات لعـام         
Annual Report, 1995-96 on welfare of minorities.  _

Muslim India . _١٢٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٥٩، ع١٤مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٣٥٩٤[  وزارة القانون والعدل وشئون الشركات .اهلند
 وزارت قانون  = ١٩٧٨-١٩٧٧قرير السنوي لوزارة القانون لعام      الت

 _. Dawat, Daily_  . كى ساالنه ربورت١٩٧٧-٧٨كى 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٠/٥/١٩٧٨(

]٣٥٩٥[ =الوضع احلايل لتطور العقارات الوقفية يف الضواحي 
Latest position of the development of urban waqf 

properties. _ Muslim India . _١٩٨٥ (٣١، ع٣مج. (_ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠٨-٣٠٧ص

@ÑÓìÛa@òîàäm–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٣٥٩٦[ .أمحد، محيد

وقف جائدادون كيـه    = بعض املقترحات   : قضية أمالك الوقف  
ريكارد ارنيه اور اس مني بريه بيمانيه بر هريا ريى كرنيه كيه            

 /٥/٤(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .محيد أمحـد  / اتواقع
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٢

]٣٥٩٧[ _ .اطالع برائيه ترقى اوقاف= إشعار عن تطوير األوقاف 
Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة_  .٢ص_ ) .٢٩/٣/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٥٩٨[ بلند = " لند شهرب"إقامة جممع جتاري على أراضي الوقف يف 

_  .شهر مني وقف كى زمني بر شـابنغ كمبلـيكس بنيكـا           
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٥ص_ ) .٢٩/٩/١٩٨٨

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٥٩٩[ وقف = اقتراح إنشاء مؤسسة للعناية مبمتلكات األوقاف 

_  .امالك كى نغراىن كيلئيه كاربوريشن قائم كرنيه كى جتويز        
Siyasat Jadid, Daily ._ )٦ص_ ) .٢٢/١٢/١٩٨٦.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٣٦٠٠[ اتربرديش = تطور يف أعمال الرفاهية لألقليات يف أترابردايش 
 ,The Inquilab _ .مني اقليىت فالح كيه كامون مني بيش رفت

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .٧/٨/١٩٨٦. 
]٣٦٠١[  ألغراض الربح أترابراديشوقف بوالية تنمية ممتلكات ال

يوىب مني وقف جائدادون كو مسلمانون كيلئيه مفيد        = واملنفعة  
_  .Qaumi Awaz, Daily_  .اور كار آمد بنايـا جائيكـا  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١/٩/١٩٨٧(
]٣٦٠٢[ آغره كى وقف = حل الرتاع حول ممتلكات أوقاف آجرا 

_  .Qaumi Awaz, Daily_  .ازعـه حـل  جائداد كـا تن 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٢٢/٧/١٩٩٨(

]٣٦٠٣[  =خطوات حكومة حزب ارتيا جانتا لزيادة دخل األوقاف 
 Qaumi_  .يوىب مني وقف امالك بر اجبا سركار كى نظر

Awaz, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٢٨/٧/١٩٩٨ باللغـ
 .٥هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٦٠٤[ اوقاف كى = اولة لرفع عائدات أمالك الوقف ضرورة احمل

 جائداد كى آمدىن برهانيه كى كوشش كى جائيه، مجعية العلماء         
 يوىب نيه وقف جائداد كو رينت كنترول ايكت سيه مستثىن كرنيه          

 _. Siyasat Jadid, Daily_  .كيه اقدام كى سـتائش كـى  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٦/٥/١٩٩٥(

أترابراديش – الهند –تنمية الوقف 
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]٣٦٠٥[ ضمان توفري القروض بدون فوائد لبناء وتنمية ممتلكات 
اتربرديش مني جائدادون كى تعمري اور       = أترابراديشاألوقاف لوالية   

 _. Siyasat Jadid, Daily _ .ترقى كيلئيه غري سودى قرض مليكا
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٤/٩/١٩٨٨(

]٣٦٠٦[ اتربرديش =  أترابراديشية مؤسسة لتنمية هيئة األوقاف لوال
 /١٧/٣(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .وقف وكاس نغم مليتيد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٩
@ÑÓìÛa@òîàäm–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٣٦٠٧[ . رئيس الوزراء .أندرابراديش

 اوقاىف ترستون كيه  = ضمان اإلعانة املالية املمكنة ملشاريع األوقاف       
 ,The Awqaf_  .جيكتون كى ممكنيه ماىل امداد كا تـيقن بر

Quarterly.  _)  باللغة _  .٨٠ص_ ) .١٩٧٥ سبتمرب   –يوليو
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٦٠٨[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش

تـارخيى  =  قرار استرداد مسجد تارخيي من األوقاف اهلندوسية      
_  .مسجد كو هندو اوقاف سيه حاصل كرنيه كـا فصـيله          

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٨/١١/١٩٨٣. _ 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٣٦٠٩[ رياست = بناء جممعات لألوقاف يف أماكن خمتلفة من الوالية 
 _ .مني خمتلف مقامات بر كثري املقاصد وقف عمارت تعمري هوكى         

Siyasat, Daily.  _)ــة _  .٤ص_ ) .٢٦/٢/١٩٨٨ باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

]٣٦١٠[ تصميم أكيد على بناء جممع األوقاف وصيانة ممتلكات 
 اوقاىف جائدادون كيه حتفظ اور وقف كمبليكس كى       = األوقاف  

 /٧/٥(_ . Rahnuma-e-Deccan, Daily_  .تعمر كا عـزم 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٥

]٣٦١١[ Imadad Ghar, Vijay= ، فيجاي وارا دار املساعدات
Wara.  _The Awqaf, Quarterly.  _) سـبتمرب  –يوليو 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٩ص_ ) .١٩٧٥

@ÑÓìÛa@òîàäm–@†äa@–lbväjÛa@@
]٣٦١٢[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٨٨-١٩٨٧تقرير موجز عن هيئة أوقاف والية البنجاب لعام         
Brief Report on the Punjab Waqf Board for 1987-

1988.  _Muslim India.  _ــج _ ) .١٩٨٨ (٦٧، ع٦م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠٩ص

]٣٦١٣[ بنجاب = دخل هيئة أوقاف البنجاب يبلغ ثالثني مليون روبية 
_  .Qaumi Awaz, Daily _ .وقف بورد كى آمدىن تني كرور

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٥/٤/١٩٩٠(
@ÑÓìÛa@òîàäm–a@@†ä–Ší‰bÔm@@

]٣٦١٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 

the year 1984-1985.  _Muslim India ._٤٥، ع٤ مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٠، ٣٩٦ص_ ) .١٩٨٦(

]٣٦١٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Annual Report for = ١٩٨٧-١٩٨٦التقرير السنوي لعام 

the year 1986-1987.  _Muslim India ._٦٠، ع٥ مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٤٥ص_ ) .١٩٨٧(
]٣٦١٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٨-١٩٨٧التقرير السنوي لعام 
the year 1987-1988 . _Muslim India. _٣٨، ع٤ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٢٦-٢٢٥ص_ ) .١٩٨٦(
]٣٦١٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٠-١٩٨٩التقرير السنوي لعام 
the year 1989-1990 ._ Muslim India ._١٠٦، ع٩ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٥ص_ ) .١٩٩١(
]٣٦١٨[ .ركزي لألوقاف الس امل .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٣-١٩٩٢التقرير السنوي لعام 
the year 1992-1993.  _Muslim India. _ ــج ، ١٢م

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤٧٠-٤٦٥ص_ ) .١٩٩٤ (١٤١ع
 .١٦هن*_ .د 
]٣٦١٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٥-١٩٩٤التقرير السنوي لعام 
the year 1994-1995 . _Muslim India ._ ١٧٤، ع١٥مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٩٧(
]٣٦٢٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٧-١٩٩٦التقرير السنوي لعام 
the year 1996-1997 . _Muslim India ._ــج ، ١٦ م

_ .للغة اإلجنليزية   با_ . ٤٥٢-٤٣٩ص_ ) .١٩٩٨ (١٩٠ع
 .١٦هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@òîàäm–@†äa@–…bie@‰†îy@@
]٣٦٢١[ )سيد(خالد رشيد 
 Possibility for =تثمار وتنمية املمتلكات املوقوفة إمكانية اس

investment and development of waqf property / خالد
 . باللغة اإلجنليزية_.ص ٣ _ .رشيد
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨آسيا،   ندوة التجارب الوقفية يف جنوب       يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية : ودهلي ني ،

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_  . ض_ .١٩٩٩
@ÑÓìÛa@òîàäm–@†äa@–ï…@@

]٣٦٢٢[ صاحب =   فرما حلماية أمالك الوقفجضمان صاحب سن
ف امالك كا هر حالـت مـني        وق: سنغ ورما كى يقني دهاىن    

 /٢/١٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .تفحظ كيا جائيكـا 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٦
]٣٦٢٣[ عبد الرحيم

 ,Qaumi Awaz_ .عبد الرحيم / وقف بورد= هيئة األوقاف 
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٣/١/١٩٨٤. 

 أندرابراديش – الهند –تنمية الوقف  
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@ÑÓìÛa@òîàäm–äa@@†–b×bmbãŠ×@@
]٣٦٢٤[ضرورة إقامة حماكم منفصلة لتسوية احلاالت القضائية لألوقاف 

 اوقاف سيه متعلق كورت مقدمات كو جلد حل        = تسوية سريعة 
 _ .كرنيه كيلئيه ايك عليحده كورت كيه قيام كى ضـرورت         

The Daily Salaar ._) باللغة _  .٣ص_ ) .١/١٢/١٩٩٩
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٦٢٥[ = قاف مسئولة عن احلفاظ على ممتلكات األوقافهيئة األو

_  .وقف بورد هى وقف جائيداد كى حفاظف كيلئيه ذمه دار         
The Inquilab, Daily ._) باللغة _  .٥ص_ ) .٢٠/٧/١٩٨٤

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@òîàäm–@†äa@–a‘a‰bèß@@
]٣٦٢٦[ جنمي، حسن

 وقف بـورد كيـه      مراهتا وادا = شؤون هيئة األوقاف ملاراثوادا     
 /١٦/٥ (_. The Inquilab, Daily _.حسن جنمي / معامالت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٤

ÑÓìÛa@laŠ@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@â†èmN@
@bèÈß@ÝÇbÐnÛa@µg@ÒbÓëþa@õbÌÛg@ëc@“îàèmIlbn×@HM†Ôã@@

]٣٦٢٧[ طارق عبد اهللا
ة حمكمة تعىن   جملة فصلي : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    / عرض كتب 

_ ) .٢٠٠١ (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمـل اخلـريي       
 .١كو*_ .د _  .١٦٦-١٦٠ص

ÑÓìÛa@Õîqìm@
ة،     انظر أيضًا  ائق الوقفي ي الوث ة ف ف، األدعي ات الوق إثب

ة،        اإلقرار بالوقف، تسجيل الوقف، الحجج الوقفي
يغة      ف، ص ى الوق هادة عل ف، الش جالت الوق س

 .لوقفيةالوقف، عقود الوقف، الوثائق ا
]٣٦٢٨[ إمضاء ووقفية وشرعي = احلجج الشرعية والوقفية واإلمضاء 

خمطـوط، بـرقم    _ . ورقة   ١٢٣_ ] .ت. د[_ .حجت لر   
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٨٤٨/٥
]٣٦٢٩[ محيد البقال

عداد محيد البقال، حممد السوري القراعي؛      إ/ احلبس توثيقاً وفقهاً  
_ .ج  ١_  .١٩٨٣-١٩٨٢_ .إشراف أمحد الغازي احلسيين     

 كليـة   –حبث مشترك لنيل اإلجازة يف مادة الفقه والتشـريع          
 .٣٠مغ* _.ح _ .الشريعة، فاس 

]٣٦٣٠[ "هـ٥٥٠-؟) "نصر، احلاكم أبو(السمرقندي، أمحد بن حممد 
أبو نصر أمحد بن حممد السمرقندي؛ حتقيـق حممـد          ]/ الوقف[

 .١٨٤ ،١٧٧ ص_ .جاسم املديين
وزارة الداخلية،  : بغداد_  .٢ ط _.  الشروط والوثائق  كتاب يف
 .٤؛ فل٥صر*_ .ض _ ] .؟١٩٧-[

]٣٦٣١[ عبد الكرمي محد احلقيل
جملة شهرية لآلداب والعلوم    : املنهل_ .إثبات األوقاف العقارية    

 _ .٧٧٢-٧٧٠ص_ ) .١٩٦٧أكتوبر  (٧، ع٢٨ مج_.والثقافة 
 .١٤سع* _.د 

]٣٦٣٢[ علي الشرجبي
/ ينية ودوره احلضـاري   وأهدافه الد  وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

]٣٦٣٣[ كوت، غوناي
 Yazma Eserlerde Vakif = أختام الوقف يف املخطوطـات 

Mühürleri /   وزارة : أنقـرة _ .قدار  ريغوناي كوت، نعمت ب
 باللغـة   _ .ص٢٥٤_ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤،  الثقافة والسياحة 

 .١٠٤، ٧٥، ٥٥، ١١تر* _.ك  _.التركية 
]٣٦٣٤[ حممد صباح النشوايت
-٧٣٧ص: ٢مـج _ .حممد صباح النشوايت    / الوقف العقاري 

٧٦١. 
_ .شاراهتا يف السجل العقاري     إ القيود على امللكية العقارية و     يف

 .٢كو*_  .ض _ .١٩٩٣، ]ن. د: [دمشق
]٣٦٣٥[ بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

 _ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف /  الفكر اإلسالميالوقف يف
وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،      ]: املغرب[احملمدية  
-١٢؛ مغ ٣ ،١؛ كو ١٥،  ١٠سع*_ . ك   _ .ج٢_  .١٩٩٦
٣١، ١٤. 

]٣٦٣٦[ حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٣٦٣٧[ حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 
_  .١ط_ ...تلكات األوقاف    وقائع احللقة الدراسية لتثمري مم     يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@Õîqìm–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٣٦٣٨[ الشاهني، شامل

_ .شـامل الشـاهني     / الدفاتر املهمة يف األرشيف العثمـاين     
 _ .٢٠٠٠،  مركز مرمرة للدراسات واألحباث العلمية    : إستانبول

 بآخره_ ) .سلسلة سجالت ديوان اهلمايون   (_ .ص  ] ٢٦[،  ١٢
 .١كو*_ .ك _ .مناذج من الدفاتر املهمة 

]٣٦٣٩[ الشاهني، شامل
مركـز  : إسـتانبول _ .شامل الشاهني   )/ ٣(مهمة دفتري رقم    

 _.ص  ] ٤[،  ٩_  .٢٠٠٠مرمرة للدراسات واألحباث العلمية،     
ه مناذج من الدفاتر    بآخر_ ) .سلسلة سجالت ديوان اهلمايون   (

 .١كو*_ .ك _ .املهمة 

الدولة العثمانية –توثيق الوقف 
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@ÑÓìÛa@Õîqìm–òí…ìÈÛa@@
]٣٦٤٠[ .سعد بن صاحل اليحىي

_ . سعد بن صـاحل الـيحىي        إعداد/ توثيق األوقاف وتسجيلها  
ورقة مقدمـة لنـدوة     _ . ورقة   ٢٦_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٤١٨

املنعقدة يف دولة   "  الوقف جتربة اململكة العربية السعودية يف جمال     "
عاية األمانة العامة لألوقاف يف السابع والعشرين من        الكويت بر 

 .١كو* _.ح _  .هـ١٤١٨شهر مجادى األول من عام 

@ÑÓìÛa@Õîqìm–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٣٦٤١[ .أمين فؤاد سيد

 .٤٥١-٤٢١ص_ .أمين فؤاد سيد / املخطوطات املوقوفة
_  .١ط_ . الكتاب العريب املخطوط وعلـم املخطوطـات         يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧اللبنانية، الدار املصرية : القاهرة

@ÑÓìÛa@Õîqìm–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٣٦٤٢[ .براهيمإعبد اللطيف 

بقلـم  / شهادات يف ظهر وثيقة الغوري    التوثيقات الشرعية واإل  
 ،١٩مج_ .القاهرة  ، جامعة    جملة كلية اآلداب   _ .براهيمإاللطيف   عبد
 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .٤٢٠-٢٩٣ص_ ) .١٩٥٧مايو  (١ج

@ÑÓìÛa@Õîqìm–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@
]٣٦٤٣[ .قاسم الطاطة

ـنة            األوقاف اإلسالمية والتنمية احلبسية بشفشاون خالل فترة ما بني س
_ . أمحـد الصـمدي     إشراف قاسم الطاطة؛    إعداد/ ١٩٩٤-١٩٥٦
 جامعة  – يف أصول الدين     اإلجازةحبث لنيل   _ . ورقة   ٨٧_  .١٩٩٥
 .٢٩؛ مغ١كو* _.ح _  .١٩٩٥-١٩٩٤ كلية أصول الدين، ،القرويني

@ÑÓìÛa@Õîqìm–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٣٦٤٤[ .جني، كرن ب

 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيماً دستورياً 
Waqf / جـني  . كـرن ب. _Islamic and Comparative 

Law, Quarterly.  _٢٦٩ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع٥مج-
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٧٠
Õîqìm@ÑÓìÛa@IïÐäy@éÔÏH@

]٣٦٤٥[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(ابن غامن املقدسي، علي بن حممد بن علي 
هــ  ٩٩٢_ .رسالة يف بيان الوقف املسجل وغري املسـجل         

خمطوط، _ .سم  ١٥×٢٠؛  )طراً س ١٧( ورقة   ٢٣_ ] .١٥٨٤[
_  .١٢١/٢٥٤نسخة أصلية ضمن جمموعة عارف حكمت برقم        

 .١٣سع*_ .خ _ .عبد اهللا الدبلشاين ] نسخ[
@ÑÓìÛa@ÕîqìmIïØÛbß@éÔÏH@

]٣٦٤٦[ "ـه٩٠٣-٨١٧" ) الصنهاجي إسحاقبوأ(براهيم بن هالل بن علي إبن هالل، ا
 .٢١٥-١٤٠ص_ .الوقف على العقب 

 ورقة؛  ٢٧٢_ ] .١٨٩٢[هـ  ١٣١٠_ .بن هالل   ا أجوبة   يف
هـذه  _ ) .حجرية (٢٩٥خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ١٧×٢٣

 .٢٤مغ* _. ض _ .اللاملسائل وجدت خبط اإلمام سيدي بن ه

sí‰ìm@ÑÓìÛa@IðŠÐÈu@éÔÏH@
ف     انظر أيضًا ف، الوق ي الوق رف ف ف، التص داء الوق إه

 .األهلي
]٣٦٤٧[ وقف فروخته منى = الوقف ال يباع وال يهدى وال يورث 

 باللغة  _ .)]١٩٨٤[ش،  ٢٨/٨/١٣٦٣ (_ .كيهان _... شود
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

a@òàÓ@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@Éí‰@Éí‹ìmÑÓìÛN@
ÑÓìÛa@‰bàrna@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@Þaìßc@ÑîÃìmN@

ÑÓìÛa@Õîqìm@@@@ŠÄãa@@@@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@¿@ÉîÓìnÛaN@
ÑÓìÛa@pbjqg@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@pìjqN@

òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@òÏbÔrÛa@
ÑÓìÛa@òÏbÔq@

احف الوقف،            انظر أيضًا ع الوقف، مت وقفي، دواف اإلعالم ال
ات،   –لوقف  النهوض بالوقف، ا   مصادر المعلوم

ف  ف  –الوق ت، الوق ف الوق وث، وق د البح  معاه
 .والمجتمع

]٣٦٤٨[ .محد بن سلمانأ ، سعيدأبو
تـأليف  / مقدمه اى برفرهنكَـ وقف   = مقدمة يف ثقافة الوقف     

 ،أوقـاف طهـران   : طهـران _  .وحتقيق أبو سعيد بن سلمان    
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _ .ص ١٧١ _] .١٩٨٢[ش ١٣٥٨

]٣٦٤٩[ .، حممد جعفريجتلّ
لـزوم بازشناسـى     = اإلسـالم  ثقافة الوقف يف     إعادةضرورة  

ش، ٨/١/١٣٦٩ (_ . اطالعـات  _ .إسالمفرهنكَـ وقف در    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٩٠[

@bîÏì•@bíe@ÉßbuIbî×ŠmH@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٣٦٥٠[ .أوجال، أردم

 = ترميم آيا صوفيا وبعض املعلومات املوجودة يف أرشيف الوقف        
Ayasofya Onarimi ve Vakif Arşivinde Bulunan Bazi 

Belgeler /  أردم أوجـال. _Vakiflar Dergisi.  _١مــج 
ــة _ .٢٢٨-٢١٩ص_ . )١٩٧٣( ــة التركي  _.د _ . باللغ
 .٦٧، ٥٣تر*

@b‘bi@Öbzg@ÉßbuIbî×Šm@@@@Hzg@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@ïãaë‰Œ×@Öb–bî×Šm@N@
@æbİÜ@æbèc@ÉßbuIbîãbßë‰@@@H@ïãbrÛa@áîÜ@æbİÜÛa@oäi@æbèc@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–bîãbßë‰@N@
@ïÜÔväu@ÉßbuIbî×Šm@LðaŠ@ÖcH@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٣٦٥١[ .آر، عمر بكر

قلـي يف أق    جتربة تصميم وتعديل اهلندسة املعمارية ملسجد جنج      
_  .٢٢٦-٢١٣ ص _.آر   عمر بكـر  / سراي يف القرن العاشر   

 .باللغة التركية
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

  السعودية–توثيق الوقف  



٤١٧>> متن الكشاف
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@b‘bi@án‰@ÉßbuIbî×ŠmH@
ى المساجد، وقف       ،  قوفةالمساجد المو  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٣٦٥٢[ .أرجاغ، بيهان

 .باللغة التركية_  .٨٦-٨٥ص_ .بيهان أرجاع / جامع رستم باشا
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
ãìËa‹@Éßbub‘bi@ãìËa‹@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@b‘bi@N@

@ßc@æbİÜÛa@ÉßbuIò•‰ìiH@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@bİÜÛaæ@ßc@–@bî×Šm@Mò•‰ìi@N@
@b‘bi@æbàîÜ@ÉßbuIòã‰…cLbî×Šm@@@@@@H@b‘bi@æbàîÜ@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–@bî×Šm@–òã‰…c@N@
@æë‰bç@†î@ÉßbuIè‘@ð†îLbî×Šm@@@@@H@æë‰bç@†î@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–@bî×Šm@–è‘@ð†î@N@

b‘bi@ÑíŠ‘@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@@@@b‘bi@ÑíŠ‘@ÉßbuN@
@†àª@ê…a‹@ƒî‘@ÉßbuIÞìjãbngH@

ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل
 .المساجد

]٣٦٥٣[ .أرجاغ، بيهان
بيهـان  / بدايات املعماري سنان عامل يف جامع شيخ زاده حممد        

 . باللغة التركية_ .٩٣-٨٧ص_ .أرجاغ 
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ألسبوع اخلامس للوقف، ايف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٣٦٥٤[ .أرجاغ، بيهان

_ .بيهـان أرجـاغ     / إسـتانبول ترميم جامع شـيخ زاده يف       
 .باللغة التركية_  .٢٢٨-٢١٣ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠  ديسمرب٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
@ïÜ’î‘@ÉßbuIbî×ŠmH@

ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل
 .المساجد

]٣٦٥٥[ ألوقاف،العامة لديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar= األوقاف 
 .٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[ـ ه١٤٠٤

@åí†Ûa@õýÇ@ÉßbuIbî×Šm@LbîãìÓ@@@@H@…bjÔî×@åí†Ûa@õýÇ@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–@bî×Šm@MbîãìÓ@N@
@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ÉßbuIbîãbßë‰@@@@H@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–bîãbßë‰@N@

@Ùi@bîÓ@ÉßbuIØÛbiLbî×Šm@@@@@Hi@bîÓ@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@Ù–@bî×Šm@–ØÛbi@N@
@jØÛa@Éßb¦aIbí‰bÌÜiH@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٣٦٥٦[ .قليج، علي

 Sofya’da= اآلثار القدمية يف الوقف العثماين يف مدينة صوفيا 
Osmanli Vakif Eski Eserleri /  علي قلـيج. _Vakif ve 

Kültür Dergisi.  _باللغة _ .٥٤-٥٠ص_ .) ١٩٩٨ (٣ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

@jØÛa@Éßb¦aIbî×Šm@LýîßH@
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة انظر أيضًا
]٣٦٥٧[ .أرجنني، أوزقان

أوزقان ارجنني، بريسـن    / أعمال تتعلق باجلامع الكبري يف ميالس     
 .باللغة التركية_  .١٢٦-١٠٧ص_ .إرات 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ع اخلامس للوقف، األسبويف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
@jØÛa@òí†ubß@ÉßbuIbî×Šm@Lðì×@b ‰ëcH@

 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، المساجد الموقوفة انظر أيضًا
]٣٦٥٨[ .أسان، صديقة

 _.صديقة أسان   /  الكبري يف منطقة أورطا كوي     ترميم جامع ماجدية  
 .باللغة التركية_  .٢٣٦-٢٢٩ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@Ùi@bîÛg@†Üîß@ÉßbuIbî×ŠmH@
 .الوقف على المساجد، وقف المساجد، مساجد الموقوفةال انظر أيضًا

]٣٦٥٩[ .يلنيإأوتاي، 
 _.يلني أوتاي   إ/ التدابري العاجلة حلل مشاكل جامع ميلد إلياس بك       

 .باللغة التركية_  .٣٧٨-٣٦٣ص
 X. Vakiflar =١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _لعامـة  املديريـة ا : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

òî½bÈÛa@òîÐÓìÛa@ïÜÇ@ƒî’Ûa@òjnØß@ñŒöbu@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، وقف الجوائز والمكافآت انظر أيضًا
]٣٦٦٠[ .عمر عبيد حسنة
ـة      ]: مصدر الكتروين [كتاب األمة    : خطاب للنخبة اليت تشكل عقل األم

صفحة : مصدر العنوان _ .نلتزم مبرجعية الكتاب والسنة وفهم خري القرون        
ضمن العـدد التاسـع املنشـور يف        " لقاء العدد "عنوان املقال حتت باب     

ـال  _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ( بنشرة املنرب    ١٩٩٩مايو  :وصلة املق
http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_9/minbar

_1_9_interview.htm.  _ ١كو*_ .ت. 
Ú†¦a@

 .الحكرتثمار الوقف، اسالوقف، إجارة  انظر أيضًا
]٣٦٦١[ ، ٩س_  .، جامعة القاهرةجملة كلية احلقوق_ .اجلدك 
 .٢صر*_ .د _  .٩٨ص_ ) .١٩٣٦ ديسمرب ٣١ (٤٥ع

@ŠöaŒ¦a@N@òîäí†Ûa@æëû’Ûa@ñ‰a‹ë@N@ÒbÓëþa@òíŠí†ß–òîÈßbu@Ýöb‰@@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٣٦٦٢[ كمال منصوري

القتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة     استثمار األوقاف وآثاره ا   
 إعداد كمال منصـوري؛ حتـت     / لوضعية األوقاف يف اجلزائر   
 ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     

 رسائل جامعية–مديرية األوقاف . وزارة الشؤون الدينية .الجزائر
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 جامعة اجلزائر، معهد العلـوم      –) ماجستري(أطروحة  _  .ورقة
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠١-٢٠٠٠االقتصادية، 

@òîßý⁄a@òîÈà¦aIbí‰bÌÜiH@
ف،   يضًاانظر أ ة الوق ة  رعاي ة األهلي ات الوقفي ، المؤسس

اعي ل االجتم ف والتكاف ل الوق ف والعم ، الوق
 .األهلي، الوقف والمجتمع

]٣٦٦٣[ .ماميش أوغلو، حسني
 Bulgaristan’da =اجلمعية اإلسالمية يف بلغاريا ومؤسسات الوقف 

Cemaati Islamiya Ve Vakif Kurumlari/ حسني ماميش 
ــو  ــج_  .Vakiflar Dergisi_ .أوغل _ ) .١٩٩٥ (٢٥م

 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠٨-٢٩٧ص
@ÒbÓëþa@òîÈºIãìmH@
ف،   انظر أيضًا ة الوق ة  رعاي ة األهلي ات الوقفي ، المؤسس

اعي ل االجتم ف والتكاف ل الوق ف والعم ، الوق
 .األهلي، الوقف والمجتمع

]٣٦٦٤[ .أمحد قاسم
أمحد / وقاف واإلنزال أحباس العثمانيني األوائل بتونس ومجعية األ     

جوان  (٣٨–٣٧، ع ١٢ س _ .اجمللة التارخيية املغربية  _ .قاسم  
ــة  _  .٣٠٠–٢٤١ص_ ) .١٩٨٥ ــاللغتني العربي ــنص ب ال

 .١١؛ مغ٨كو* _.د _ .والفرنسية 
@òí¨a@†äa@ÒbÓëc@òîÈºIï…H@

ف،   انظر أيضًا ة الوق ة  رعاي ة األهلي ات الوقفي ، المؤسس
اعي ل االجتم ف والتكاف ل الوق ف والعم ، الوق

 .األهلي، الوقف والمجتمع
]٣٦٦٥[ اوقاف ويلفيئر كونسل=  تشكيل مجعية أوقاف اهلند اخلريية

_ ) .١٩/١٢/١٩٨٩ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص

@òîßý⁄a@òí¨a@òîÈà¦aIŠ–ßH@
ف،   انظر أيضًا ة الوق ة األه رعاي ات الوقفي ة المؤسس ، لي

اعي ل االجتم ف والتكاف ل الوق ف والعم ، الوق
 .األهلي، الوقف والمجتمع

]٣٦٦٦[ /االحتفال األول بامتحان مدارس اجلمعية اخلريية اإلسالمية
 يوليـو   ٨ (١٣، ج ٣مج_ .املنار  _ ] .حترير حممد رشيد رضا   [

اجلمعية اخلريية  : عنوان جاري _  .٣٠١-٢٩٤ص_ ) .١٩٠٠
 .١كو*_ .د _ .اإلسالمية 

]٣٦٦٧[ /مجعية العروة الوثقى اخلريية؛ عية اخلريية اإلسالميةاجلم
 يونيـو   ١٩ (٨، ج ٨ مج _ .املنار_  .]رشيد رضا حممد  حترير  [

 .١؛ كو٧ ،٢صر*_ .د  _ .٣٢٠-٣١٩ص_ ) .١٩٠٥
]٣٦٦٨[ /؛ مدرسة اجلمعية يف احمللة الكربىاجلمعية اخلريية اإلسالمية

ـ  ١٦ (٥، ج ٧مج_ .املنار  _  .]رشيد رضا حممد  حترير  [  ايو م
 .١؛ كو٢٣ ،٧ ،٥ ،٢صر* _. د _ .١٩٧-١٩٥ص_ ) .١٩٠٤

]٣٦٦٩[ .عبد احلليم اجلندي
 . ورقة١٩_ .عبد احلليم اجلندي / يف الوقف األهلي

 _ .١٩٩٨ مايو   ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٨جامعة قناة السويس، ]: مصر[بورسعيد 

@òîÈºpba‰†Ûa⁄a@@òîßýIbî×ŠmH@
ف،   انظر أيضًا ة الوق ة،   رعاي ة األهلي ات الوقفي المؤسس

اعي،  ل االجتم ف والتكاف يم، الوق ف والتعل الوق
ة،     ي، الوقف        الوقف والثقاف الوقف والعمل األهل

 .والمجتمع
]٣٦٧٠[ )تركيا(سات اإلسالمية امجعية الدر

دار = صورة القوانني واحلقوق املتعلقة مبدرسـة دار الشـفقة          
 _ .نك وضعيت قانونيه وحقوقيه سـىن تنـوير مـدار        الشفقه  
 .باللغة العثمانية_  .٢٨٠-٢٧٤ص
مجعيـت تدريسـيه    =  اإلسالمية   الدراسات سالنامة مجعية    يف

] ١٩١٤[هــ   ١٣٣٢دار اخلالفـة،    : إستانبول_ .اسالميه  
السلنامه تعين كتـاب سـنوي      _ ) .مطبعة حكمة اإلسالمية  (

 .٣٠تر* _. ض _ .ملؤسسة ما
Ûa@òîÈº@òí¨a@óÔqìÛa@ñëŠÈIñŠçbÔÛaH@

ف،   انظر أيضًا ة الوق ة  رعاي ة األهلي ات الوقفي ، المؤسس
اعي ل االجتم ف والتكاف ل الوق ف والعم ، الوق

 .األهلي، الوقف والمجتمع
]٣٦٧١[ / مجعية العروة الوثقى اخلريية؛اجلمعية اخلريية اإلسالمية

 ١٩ (٨، ج ٨ مـج  _ .املنـار _  .]رشيد رضا حممد  حترير  [
؛ ٧ ،٢صـر *_ .د  _  .٣٢٠-٣١٩ص_ ) .١٩٠٥يونيو  
 .١كو

@ñ‰ìØ’½a@ïÇb½a@òîÈºIŠ–ß@LòîÏìä½aH@
ف،   انظر أيضًا ة الوق ة  رعاي ة األهلي ات الوقفي ، المؤسس

اعي ل االجتم ف والتكاف ل الوق ف والعم ، الوق
 .األهلي، الوقف والمجتمع

]٣٦٧٢[ ٢٠ ع،٢س_ .املوسوعات _ .مجعية املساعي املشكورة 
 .٧صر*_ . د_ ) .١١/٨/١٩٠٠(
]٣٦٧٣[ . جملس الشعب .مصر

 عن أسـباب عـدم      …طلب إحاطة موجه إىل وزير األوقاف       
موقوفة علـى   ) حدائق( فداناً   ٩٩٥تسلم الوزارة مساحة قدرها     

 .٥٤٢٠-٥٣٨١ص_ ...مجعية املساعي املشكورة اخلريية 
: دور االنعقـاد العـادي األول     :  الثالث ي الفصل التشريع  يف

 مـن   ١٨ …مسني املعقودة يوم    مضبطة اجللسة الرابعة واخل   
 _ .١٩٨٠جملس الشعب،   ]: القاهرة[_  .١٩٨٠فرباير سنة   

 .١كو* _.ض 
@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@ÒbÓëdi@òjÛbİ½a@òîÈºIòØßH@

ف،   انظر أيضًا ة الوق ة،   رعاي ة األهلي ات الوقفي المؤسس
الوقف على الحرمين الشريفين، الوقف والعمل          

 .األهلي، الوقف والمجتمع
]٣٦٧٤[ . عبد القادر الشييبعبد اهللا

رسالة من عبـد اهللا     / [مجعية املطالبة بأوقاف احلرمني الشريفني    
_ .املنـار   _ ] .عبد القادر الشييب؛ علق عليها حممد رشيد رضا       

_ .د  _  .٢٩٨-٢٩٣ص_ ) .١٩٣٢ابريـل    (٤، ج ٣٢مج
 .١؛ كو٧، ٥، ٢صر*

 )بلغاريا(المية الجمعية اإلس 
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@…b‘‰⁄aë@òîiÜÛ@ïßý⁄a@ÑÓìÛa@òîÈºIbíŠvîãH@
ف،  ر انظر أيضًا ة الوق ة  عاي ة األهلي ات الوقفي ، المؤسس

اعي ل االجتم ف والتكاف يم، الوق ف والتعل ، الوق
 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع

]٣٦٧٥[ .حممود بيومي
للغوث اإلسـالمي ومحايـة     " وقف عاملي "األمة مطالبة بإنشاء    

 ٦٧٩٦ ع _ .الشـرق األوسـط    _.حممود بيومي   / الالجئني
 .١كو*_ . د _ .١٢ص_ ) .٧/٧/١٩٩٧(

ÑÓìÛa@‹aìu@
 – أحاديث نبوية، الوقف     –شرعية الوقف، الوقف     انظر أيضًا

 . تفسير– القرآن –دفع مطاعن، الوقف 
محد القرشـي التميمـي     أ بن   إبراهيمبن بزيزة، عبد العزيز بن      ا

 "هـ٦٦٢-٦٠٦ ")حممد أبو(
]٣٦٧٦[

/ ت وما يتصل بذل    األحباس والوقوف والصدقات واهلبا    كتاب
 .١٤٠-١٣٤ورقة _ . بن بزيزة إبراهيمعبد العزيز بن 

 ٢٢[هـ  ١٠٢٦ ذو احلجة    ٢٣_ .شرح التلقني   :  روضة املستبني  يف
 _.سم  ٢٠×٢٦,٥؛  ) سطر ٣٩( ورقة   ١٥٠_ ] .١٨١١ديسمرب  

من حتبيس زيدان السعدي علـى      _  .٢٣٩خمطوط، حتت رقم    
 .٧مغ*_ . ض _ .خط مغريب_ .جامع خزانة احلرة 

]٣٦٧٧[ "ـه٧٣٩-٦٧٥) "عالء الدين الفارسي(عبد اهللا بن بلبان، علي بن بلبان بن ا
ترتيب عالء الدين علي بن بلبان الفارسي؛ قـدم  /  الوقف كتاب

 .٢٠٣-٢٠١ص: ٧ ج_ .له وضبط نصه كمال يوسف احلوت
دار :  بريوت _ .١ط_ . حبان   ابن اإلحسان بترتيب صحيح     يف

 .٤٠ ،٣١مغ* _. ض _ .١٩٨٧الفكر، 
]٣٦٧٨[ "ـه٧٣٩-٦٧٥) "عالء الدين الفارسي(د اهللا بن بلبان، علي بن بلبان بن عبا

 عالء الدين على الفارسي؛ قدم له وضبط نصـه          /الوقف كتاب
 .٢٠٣-٢٠١ص :٧ ج_ .كمال يوسف احلوت

دار :  بريوت _ .١ ط _ . اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان     يف
 .٩-٦، ٤فل*_  .ض _ .١٩٨٧الكتب العلمية، 

]٣٦٧٩[ "هـ٣٥٤-؟"التميمي أبو حامت البسيت، حممد بن حبان بن أمحد 
-٢٦٢ص: ١١مـج _ .حتقيق شعيب األرنـاؤوط     ]/ الوقف[

٢٦٦. 
: بـريوت _  .٢ط_ . بلبـان    ابن حبان بترتيب    ابن صحيح   يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩٣مؤسسة الرسالة، 
]٣٦٨٠[ .أمحد عيسى عاشور

 .٧٤-٧٣ص_ .أمحد عيسى عاشور / الوقف
 مكتبـة   :القـاهرة _ . الفقه امليسر يف العبادات واملعامالت       يف

 .٢٩؛ مغ١١ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[القرآن، 
]٣٦٨١[ .عبد الكبري أسعد

إعـداد  / مشروعية نظام الوقف األهلي ومدى املصـلحة فيـه        
_  .١٩٩٠ -١٩٨٩ _ .الكرمي أسعد؛ إشراف طالبون احلسن عبد

-١٩٨٩ كلية الشريعة، أكادير،     –جازة الشرعية   إلحبث لنيل ا  
 .٣١مغ* _.ح _  .١٩٩٠

]٣٦٨٢[ .بيسيحممد عبيد الك
_ .حممد الكبيسي   / مشروعية الوقف األهلي ومدى املصلحة فيه     

 ٢٣٠ع_ .تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 
 ،١٧مغ* _. د   _ .١٠٣-٨٥ص_ ) .١٩٨٣غشت  /يوليوز(

٣٧ ،٢٢. 
@ÑÓìÛa@‹aìuIïÐäy@éÔÏH@

]٣٦٨٣["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا
: ١٢ج: ٦مـج _ .لشمس الدين السرخسـي     / ف الوق كتاب
 .٤٧-٢٧ص
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]٣٦٨٤["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

: ١٢ج: ٤ مـج  _ .لشمس الـدين السرخسـي    /  الوقف باب
 .٤٧-٢٧ص
ــاب يف ــوط كت -١٣٢٤، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبس

 _ .)مطبعة السـعادة  : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[هـ  ١٣٣١
؛ ١٤؛ كـو ٢؛ صر١٠٠، ٦٧،  ٥٦،  ٥٢-٥٠،  ٣٠تر* _.ض  
 .٨؛ هن٣٩مغ

]٣٦٨٥[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
ـ : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف ركة ش

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٣٦٨٦[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

 – ٣١٣ص_ .براهيم  إتأليف أمحد   / خمتصر يف الوقف وأحكامه   
٣٤٩. 
ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف

 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         
األعمال الكاملة للمرحوم   (_ ] .١٩٨ - [دار األنصار : القاهرة
 .٣٩؛ مغ١؛ كو٣تر*_ . ض _ .)٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٣٦٨٧[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 _.تـأليف أمحـد إبـراهيم       / خمتصر يف الوقـف وأحكامـه     

 .٣٥٠–٣١٣ص
ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف

 _.صية واملرياث والوقف    وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والو     
األعمال الكاملة للمرحـوم    (_  .١٩٣٦دار األنصار،   : القاهرة
 .١؛ فل١١ ،٩ ،٨سع*_ .ض _ ) .٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٣٦٨٨["ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(بدرالدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى 
أليب حممد حممود بن أمحـد العـيين؛ تصـحيح          /  الوقف كتاب
: ٦ج_ .لشهري بناصر اإلسالم الرامفـوري       حممد عمر ا   ياملولو
 .١٨٦-١٣٩ص
دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف

 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١

)فقه حنفي(جواز الوقف 
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]٣٦٨٩["ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(بدرالدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى 
ولـوي  أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح امل       /  الوقف كتاب

 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 
دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف

 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠
]٣٦٩٠[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ .ملختار يف شرح تنـوير األبصـار         الدر ا  يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
@ÑÓìÛa@‹aìuIð†í‹@éÔÏH@

]٣٦٩١[ "هـ١٢٢١-١١٨٠"السياغي، احلسني بن أمحد بن احلسني 
: ٤ج_ .شرف الدين احلسـني السـياغي       / أدلة جواز الوقف  

 .١٢٧-١٢٤ص
: بريوت_ .الكبري  شرح جمموع الفقه    :  الروض النضري  كتاب يف

 .١٤كو* _.ض  _] .؟١٩٨-[دار اجليل، 
]٣٦٩٢[ "هـ١٢٢١-١١٨٠"السياغي، احلسني بن أمحد بن احلسني 

محد بن احلسني السياغي    ألشرف الدين احلسني    /  الوقف كتاب
 .١٢٤-١٢١ص: ٤ج_ .احليمي اليمين الصنعاين 

 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_  .الكبريشرح جمموع الفقه   :  الروض النضري  يف
 .٣مغ* _.ض _ ) .مطبعة السعادة: القاهرة] (١٩٣٠[هـ ١٣٤٩
]٣٦٩٣[ .محد الصنعاينأبراهيم بن إمحد بن أالعباس بن 

العباس بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد احلسيين الـيمين          ]/ الوقف[
 .١٢٦، ١٢١ص_ .الصنعاين 

 _ .١ ط_. الفقه الكـبري  عشرح جممو: ري تتمة الروض النض يف
 _ .)مطبعة السعادة: القاهرة] (١٩٣٠[هـ ١٣٤٩ ،]ن. د: م. د[

 .٤مغ* _.ض 
@ÑÓìÛa@‹aìuI@éÔÏïÈÏb‘H@

]٣٦٩٤[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج _.تصحيح حممد الزهري الغمرواي /  الوقفكتاب

 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _.يف املهذب   
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]٣٦٩٥[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي الشريازي؛ تصحيح     إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب

 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .جلنة من العلماء 
شركة ومطبعة مصطفى البايب    : القاهرة_  .٢ط_ . املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 
]٣٦٩٦[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف براهيمإالشريازي، 
 الشريازي؛ حتقيق وتعليق وشـرح      إسحاق أليب/  الوقف كتاب
: ٣ج_ . حممـد الزحيلـي       الراجح يف املـذهب بقلـم      وبيان
 .٦٩٠-٦٧١ص
دار : دمشـق _  .١ط_ . املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢الدار الشامية، : القلم؛ بريوت

@ÑÓìÛa@‹aìuIïØÛbß@éÔÏH@
بن سلمون، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علـي الكنـاين              ا

 "هـ٧٤١-٦٦٩) "حممد أبو(
]٣٦٩٧[

حممـد ابـن سـلمون       بوأتأليف عبد اهللا بن علي      ]/ الوقف[
 .القاسم الكناين بوأ

 _.العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام           يف  
 خمطوط،_ .سم  ١٩×٣٠؛  ) سطر ٣٧(مج  ١_ ] .١٤ق[هـ  ٨ق
من حتبيس السلطان عبد احلفيظ العلوي علـى        _ . ٣١٧: رقم

 .٧مغ* _.ض  _.خط مغريب _ . خزانة بن يوسف
بن سلمون، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علـي الكنـاين              ا

 "هـ٧٤١-٦٦٩) "حممد أبو(
]٣٦٩٨[

 .١١١-٩٨ص_ .تأليف أيب حممد عبد اهللا بن سلمون الكناين ]/ الوقف[
العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيـديهم مـن العقـود            يف  

 _ .١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط_ .واألحكام  
 كتاب تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام         امش
 .٢٩؛ مغ١١؛ كو٣تر* _. ض _ .بن فرحون املالكيال

]٣٦٩٩[ يعثمان بن عبد القاسم بن املكي التوزري الزبيد
تأليف عثمان بن املكي التـوزري      /  احلبس واهلبة والصدقة   باب

 .٢٧-١ص: ٤، ج٢مج_ .الزبيدي 
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ .توضيح األحكام على حتفة احلكام      يف  

_ . ض   _ .)املطبعة التونسـية  : تونس] (١٩٢٠[هـ  ١٣٣٩
 .٣٩ ،٢٠ ،٣ مغ*

ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@j§aN@
òîÐÓìÛa@wv§a@
ة،    إ انظر أيضًا ائق الوقفي ي الوث ة ف ف، األدعي ات الوق ثب

 توثيق الوقف،   تسجيل الوقف،  اإلقرار بالوقف، 
 ،الشهادة على الوقف شروط الواقف، سجالت الوقف،

 .الوثائق الوقفية صيغة الوقف، عقود الوقف،

òîÐÓìÛa@wv§a@–@æbnãbÌÏc@–@paŠç@Mpba‰…@@
]٣٧٠٠[ .، رضايمايل هرو

 = أفغانسـتان  هـرات    هـ يف ٩١٢حجة وقف كبرية من عام    
ـ ٩١٢وقفنامه بزركَـ مورخـه     ٣٠ ع _ . آريانـا  _ ...هـ

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٢٥-٩ ص_ .)١٩٧٢(

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@æb×…‰c@–pba‰…@@
]٣٧٠١[ .تقيدانش بزوه، حممد 

اسناد استانه نور    = ردكاينأ غازيوثائق مقربة نور الدين علي      
 _ .)١٩٦٩ (٣ع ،٨ ج _ .قـدس  نامه آسـتان     _...الدين  
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .١٢٩-١١٠ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@æbèÐ•c@–pba‰…@@
]٣٧٠٢[ .يالعل  برومند، عبدأديب

 _ .وقفنامه مدرسة امامية   = أصفهان يف   إماميهحجة وقف مدرسه    
-١٣٧ ص _ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويدان    

 .١ كو؛١ران*_  .د _.  باللغة الفارسية_ .١٣٩

 )فقه زيدي(جواز الوقف  
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]٣٧٠٣[ .، حمموديفاضل يزد
 معـريف  = أصفهانحجة شرعية قدمية حول مدرسة سلطان يف        

، ٣ س _ .تـارخيي  فصلنامه مطالعات    _ .وقفنامه كهن مربوط  
 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٢-١ع

]٣٧٠٤[ .قائم فرد، حمسن
مسجد سيد  =  وحجة الوقف    أصفهانموقوفة مسجد السيد يف     

 ١٣ ع _.وقف مـرياث جاويـدان       _ .وقفنامه آن  و أصفهان
 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٨٩-٨٤ص_ ) .١٩٩٦(
]٣٧٠٥[ . مقدم، حممد نادرينصري

وقفنامه مدرسـه    = أصفهانحجة وقف مدرسة جهارباغ يف      
 _) .١٩٩٥ (٨ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .أصفهانجهارباغ  

 .١ كو؛١ران* _ . باللغة الفارسية_ .١١٨-١١٢ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@æbèjèi@–pba‰…@@
]٣٧٠٦[ .، حممد بهاينطباطبائي

 _ . منصورية بهان  موقوفة= حجة وقف املنصورية يف بهان      
 _ .٥٩-٤٦ ص _ .)١٩٩٨ (٢١ ع _ .وقف مرياث جاويدان  

 .١ كو؛١ران*_  . د_ .باللغة الفارسية

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@ƒí‰bm@
٣٧٠٧[ يدشريف زاده، عبد ا[

 در  وقفي يتاريخ دستنوشته ها  = تاريخ احلجج الوقفية يف إيران      
-٤٨ ص _ .)١٩٩٤ (٥ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ .إيران
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥١

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@Œím–pba‰…@@
]٣٧٠٨[ .ي، عبد العلككارن

قفنامـه  ، و تـارخيي يكـ سند    = تربيزحجة وقف صادقيه يف     
 ٢٣ ع _ .إنسـاين  وعلـوم    أدبياتدانشكده  _  .تربيزصادقية  

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٣٩٠-٣٥١ص_ ) .١٩٧١(
]٣٧٠٩[ .مشكور، حممد جواد

وقفنامه مظفرية مسـجد     = زتربيحجة وقف مسجد كبود يف      
 _ .)١٩٧٤ (٢ ع _ .يـراين إ كنكَره حتقيقات    _ .زتربيكبود  
 .١ران*_  .د _ .سية باللغة الفار_ .٤٠٥-٣٨٨ص
]٣٧١٠[ .، مسلمملكويت

 مصـالي نامه  وقف = زتربي يف   اخلميين اإلمامحجة وقف مصلّى    
 _) .١٩٩٧ (١٧ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .تربيز  مخيين إمام
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥٧-٤٦ص

]٣٧١١[ .مينوي، جمتيب
= ، رشيد الـدين     مهداين فضل اهللا    الرشيديحجة وقف الربع    
آثار :  طهران _ .جمتىب مينوي، ايرج افشار    /وقفنامه ربع رشيد  

 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٧٧ ،ملى إيران
]٣٧١٢[ .، حسنيخنجواين

ـ  يف   الرشيديحجة وقف الربع      _ .رشـيدي ربـع   = ز  تربي

ـ  أدبياتدانشكده    _ .٣٩-٢٦ص_  .٧-٦، ع ١ ج _.ز  تربي
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

@wv§a@òîÐÓìÛa–@æaŠíg@–@æbaŠ@–pba‰…@@
]٣٧١٣[ .اعتماد التولية، حممد شفيع

 = املقدسة بأمر آصف الدولة حاكم خراسان        األرضحجة وقف   
 خمطوطه يف _ ] .١٨٨٦[هـ  ١٣٠٣_ .سياه موقوفات ارض اقدس     

 .٥ران*_ .خ _ .باللغة الفارسية _  .٦١٧١مكتبة ملك بطهران رقم 
]٣٧١٤[ ى القدس الرضوي يف حجة وقف من شاه عباس الصفوي عل

 _ .١٢ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  _ ...عكس فرمان   = خراسان  
 .١ران*_ .د  _ . باللغة الفارسية_ .٣٦٥ص

]٣٧١٥[ .، حسنيطباطبائيمدرس 
 =  ملشهد خراسان  الصفوي وحجج وقفية من العهد      اناتمخسة فرم 

 _) .١٩٧٣ (٤ ع _ .نامه آستان قدس  _ ... صفويبنج فرمان   
 .١ران*_  .د _ .للغة الفارسية با_ .١٥٨-١٤٣ص

]٣٧١٦[ ، حسنيطباطبائيمدرس 
 ده فرمان مربوط  =  وحجج حول مشهد خراسان      ناتامعشرة فر 
 _ .)١٩٧٧ (٣٨ ع _ . نامه آسـتان قـدس     _ ...به مشهد 

 باللغــة _ .٨٩-٧٤ ص_ .)١٩٧٧ (٣٩ ع؛١٦٤ -١٥٣ص
 .١ران*_  .د _ .الفارسية
]٣٧١٧[ .، عبد املؤمنمنجم باشي
كتاجبه موقوفات اسـتان    =  الرضوي    حجج آستان قدس   كتاب
 خمطوط مبكتبة استان قدس     _ .]١٨٥١[هـ  ١٢٦٨ _ .قدس

 .٣ران*_  .خ _ . باللغة الفارسية_ .٨٥٥٧خراسان برقم 
]٣٧١٨[  عداد صادقإ/ موقوفة عبد اهللا الرضوي يف خراسان

 _.ص ٣_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف، : الكويت_ . العبادي
 .١كو* _ .ح_  .)رانمن أدبيات الوقف يف إي(

]٣٧١٩[ وقفنامه = وثائق وحجج استان القدس الرضوي يف خراسان 
 كتاب خطى يف مكتبة ملكَـ      _ .ىرضوهاواسناد آستان قدس    

 .٥ران*_  .خ _ . باللغة الفارسية_ .١١٣٧رقم 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@‰bãaì–pba‰…@@
]٣٧٢٠[ .، رضاخمتاري

 علويوقفنامه مدرسه   =  وموقوفاهتا   العلويحجة وقف مدرسة    
 ١٧ ع _.وقف مرياث جاويـدان      _ .خوانسار وموقوفات آن  

ــية _ .٤١-٢٦ ص_ .)١٩٩٧( ــة الفارس _  . د_ . باللغ
 .١ كو؛١ران*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@æbÌßa…–pba‰…@@
]٣٧٢١[ .، عماد الديناحلكمائيشيخ 

وقفنامه كهـن   = حجة وقف مقربة امامزاده جعفر يف دامغان        
 ٥ ع _.وقف مـرياث جاويـدان       _ . دامغان امامزاده جعفر 

ــية _ .٦٨-٥٨ ص_ .)١٩٩٤( ــة الفارس _  .د _ . باللغ
 .١ كو؛١ران*

 دراسات–دامغان  – إيران –الحجج الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@wv§a–æaŠíg@@M@pba‰…@
]٣٧٢٢[ )آية اهللا(آملي، جوادي 

ـ  جواديحجة وقف مرتل     وقفنامـة اى از ايـت اهللا        = ي آمل
 _) .١٩٩٦ (١٤ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .آملي جوادي
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .للغة الفارسية با_ .٧-٤ص

]٣٧٢٣[ .، حممودمحديأ
يكَــ  = حجة وقف من املرحوم حممد ناصر خان ظهري الدولة          

 _) .١٩٧٧ (٦ ع _. تارخيي   بررسيهاى_ ...طغرى وقفنامه از    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٣٦-١١٥ص
]٣٧٢٤[ .ي برومند، عبد العلأديب

 مـورخ   تارخييقفنامه  و = هـ٩٩٨حجة وقف تارخيية بتاريخ     
-٦٩٩ص_ ) .١٩٧٦ (١٩ ع _ .راهنماى كتاب _ .هـ  ٩٩٨
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧٠٤

]٣٧٢٥[ .افشار، ايرج
جامع  = اهلجريحجة من القرن السابع     : حجة جامع اخلريات  

 _.ص  ٢٣١_  .١٩٦٢فرهنكَـ إيران زمني،    : طهران_ .اخلريات  
 .١ران*_  .ك _ .باللغة الفارسية

]٣٧٢٦[ .ار، ايرجافش
=  الرب الشيخ غياث الدين حممـد كججـي          أبوابحجة وقف   

 _ . فرهنكَـ إيران زمـني    _ .هـ٧٨١بسال  . .وقفية كَججى 
 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٢١ع

]٣٧٢٧[ .، حممد رضاي قمأنصارى
منونه اى   = اهلجريمنوذج من حجة وقفية من القرن الثاين عشر         

وقف مـرياث    _ .هجريزدهم  از انشاى وقفنامه از قرن دوا     
 _.باللغة الفارسية   _  .٣٩-٣٦ص_ ) .١٩٩٥ (٩ ع _ .جاويدان

 .١ كو؛١ران*_  .د
]٣٧٢٨[ وقف مرياث _ .موقوفات جديد =  حجج ملوقوفات جديدة

 باللغـة   _ .١٠٩-١٠٧ ص _ .)١٩٩٥( ١١ ع _.جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د_  .الفارسية

]٣٧٢٩[ _ .آب شاه سواد وقفنامه تقسيم =  وقف تقسيم مياه ةحج
 _ .١٤-١ ص _ .)١٩٧٩ (٢٤ ع _ .فرهنكَـ إيران زمـني   

 .١ران*_  . د_ .باللغة الفارسية
]٣٧٣٠[ خمطوط يف _ .وقفنامه شاه عباس = حجة وقف شاه عباس 

 _ . باللغة الفارسية  _ . بطهران يسالممكتبة جملس الشورى اإل   
 .٤ران*_ .خ 
]٣٧٣١[ .كربأ ي، علحممديخان 

وقفنامه مدرسة ومسجد   = ه دولت حجة وقف مدرسة ومسجد درواز    
_ ) .١٩٩٦ (١٤ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .دروازه دولت   

 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .١١٥-١١٢ص
]٣٧٣٢[ .تقيدانش بزوه، حممد 

 _ .وقفنامه باركَاه حممود كيـا    =  حممود كيا    مقربةحجة وقف   
 باللغة  _ .٥٤-٥١ ص _ .)١٩٦٩ (١٠ ع _ .معارف إسالمي 

 .١ران*_  .د _ .سيةالفار

]٣٧٣٣[ .إبراهيم، يديباج
 _.وقفنامه شاه سلطان حسني     = حجة وقف شاه سلطان حسني      

 باللغة  _ .٨٣-٨٠ ص _) .١٩٦٨( ٥ ع _ .معارف إسالمي 
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

]٣٧٣٤[ .ستوده، منوجهر
 _ ...وقفنامه مريزا حممد  = شريف  أحجة وقف مريزا حممد يوسف      

 _ .٤٥-٣٨ ص _ .)١٩٩٧ (١٨ ع _ .وقف مرياث جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٣٧٣٥[ .شريف زاده، عبد ايد
 در  وقفي يتاريخ دستنوشته ها  = تاريخ احلجج الوقفية يف إيران      

-٤٨ ص _ .)١٩٩٤ (٥ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ .إيران
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥١

]٣٧٣٦[ .قائم فرد، حمسن
وقف مرياث   _ . الدولة أمنيوقفنامه  =  الدولة   منيأحجة وقف   

 _ .١٢٧-١٢٢ ص_ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع_.جاويــدان 
 .١ كو؛١ران*_  . د_ .باللغة الفارسية

]٣٧٣٧[ .إبراهيم، قيصري
سواد وقفنامه  = حجج وقف كتابني لفرهاد مريزا معتمد الدولة        

 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ .دو كتاب 
 _ .١٤٨ص:  ملخص بالعربية  _.ة الفارسية   باللغ_  .٥٩-٥٨ص
 .١ كو؛١ران*_  .د

]٣٧٣٨[ .جمد امللك
هــ  ١٢٨٥_ . موقوفـات    كتاجبه=  حجج املوقوفات    كتاب

 اإلسالميخمطوط يف جملس الشورى     _  . ورقة ٩٧_ ] .١٨٦٨[
 .٤ران*_ . خ _ . باللغة الفارسية_ .٧٧٧ و٩٠٧١برقم

]٣٧٣٩[ ات  از موقوفمنتخيب=  جديدة يةخمتارات من حجج وقف
_ ) .١٩٩٦ (١٤ ع _.وقف مـرياث جاويـدان       _ .جديد
ــة _ .٧١-٦٦ ص_ .)١٩٩٧ (١٧ ع؛١١١-١٠٨ص  باللغ

 .١ كو؛١ران*_  .د _ .الفارسية
]٣٧٤٠[ .تقي، حممد يالقامس أبومري 

 _ .فرهنكَـ إيران زمني_ .وقفنامه سوهان = حجة وقف سوهان 
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية_  .١١ع

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@Ù¸@ê…–pba‰…@@
]٣٧٤١[ .، حسنيأردكاين حمبويب

ـ   = حجة وقف قرية ده منك     فرهنكَـ إيران   _ .وقفنامه ده منكَ
ــني ــة _ .١٨-١٠ ص_ .)١٩٧٣ (٢٠-١٩ ع_ .زم  باللغ
 .١ران*_  . د_ .الفارسية

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@x†ää–pba‰…@@
]٣٧٤٢[مه وقفنا= ، سنندج اإلحسانحجة وقف مسجد ومدرسة دار 

وقـف مـرياث     _ .سـنندج ،   اإلحسان مسجد ومدرسة دار  
باللغـة  _  .١١٩-١١٧ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ ع _.جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_ .د  _ .الفارسية

 دراسات -  إيران–الحجج الوقفية  
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@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@æaŠè–pba‰…@@
]٣٧٤٣[ .، رضاياستاد

نامـه  وقف=  حجة وقف مدرسة مـروى طهـران         حتقيق حول 
ـ   _ .مدرسه مروى هتران    ١٣ ع_ .دان وقـف مـرياث جاوي

ــية _ .٧١-٥٦ ص_ .)١٩٩٦( ــة الفارس _  .د _ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@ð†ãŒÛa@Š–ÈÛa–pba‰…@@
]٣٧٤٤[ .شيخ احلكمائي، عماد الدين

معـريف  = حجة وقفية حول وزارة األوقاف يف العصر الزندي         
وقف مرياث   _ .سندي درباره وزارت أوقاف در دوره زنديه      

 _.باللغة الفارسية   _  .١٠-٧ص_ ) .١٩٩٥ (٧ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .١٤٧ص: ملخص بالعربية

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa–pba‰…@@
]٣٧٤٥[ .، نزهتمحديأ

 _...  بـانوان  هاينامه  وقف = الصفويحجج وقفية للنساء يف العهد      
-٩٨ص_  .)١٩٩٨( ٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويـدان     

 .١ كو؛١ران*_  .د _ .الفارسية باللغة _ .١٠٣
]٣٧٤٦[ ه، جمتيباميانَي

صـورت   = الصـفوي حجة وقف لكتاب ومدرسة من العهد       
وقف مـرياث    _. ومدرسه اى ازدوران صفوى      وقفنامه كتاب 
 _ .١١٢-١١٠ ص_ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع_.جاويــدان 
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٣٧٤٧[ .، رضايخمتار
دو  = الصـفوي  يف العهـد     منوذجان من حجج وقف الكتاب    

 _ . وقف مرياث جاويـدان    _ .صفويوقفنامه كتاب از عهد     
_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٧٥-٧٢ ص _ .)١٩٩٦ (١٣ع
 .١ كو؛١ران*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@åíëŒÓ–pba‰…@@
]٣٧٤٨[ . اهللاإحسان، إشراقي

= شرح على حجة األمري مخارتاش يف مسجد جـامع قـزوين            
 ٢ع _ .تارخيي بررسيهاى   _ ...امريمخارتاششرحى بر وقفنامه    

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٦-٥٣ص_ ) .١٩٧٨(
]٣٧٤٩[ .دبري سياقي، حممد

وقفنامه =  آباد يف قزوين يحجة وقف مزارع سليمان آباد وصف    
 ١٤ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ . سليمان آباد  يباغها

ــية _ .٧٣-٦٤ ص_) .١٩٩٦( ــة الفارس _  .د_  . باللغ
 .١ كو؛١ران*

]٣٧٥٠[ .دبري سياقي، حممد
 وقفـي جند سند   = عدة وثائق وحجج حول الوقف يف قزوين        

 _) .١٩٩٥ (١١ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _ .مربوط به قزوين    
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٨١-٧٠ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@áÓ–pba‰…@@
]٣٧٥١[ .، حسنيطباطبائيمدرس 

 _ .وقفنامه دوقنات درقـم   = لمياه يف قم    حجة وقف قناتني ل   
ــد ــة _ .٥٧٧-٥٧٥ ص_ .)١٩٦٧ (٥ ع_ .وحي  باللغ
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@æë‰‹b×–pba‰…@@
]٣٧٥٢[ .، عماد الديناحلكمائيشيخ 

بـازخواين يـك    = قراءة حلجة وقف قدمية يف مدينة كازرون        
 ١ع_ .ويـدان   وقف مـرياث جا    _ .وقفنامه قدميى كازرون  

 _ .٥٣-٤٦ص_ ) .١٩٩٣ (٢؛ ع ٧٢-٦٨ص_ ) .١٩٩٣(
 .١؛ كو١ران*_  .د_  .باللغة الفارسية

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@æb‘b×–pba‰…@@
]٣٧٥٣[ .افشار، ايرج

_  .وقفنامه سهديه در كاشان   = حجة وقف سه ديه يف كاشان       
 باللغـة   _ .١٣٨-١٢٢ ص _ .٤ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  

 .١ران*_ . د _ .الفارسية
]٣٧٥٤[ .افشار، ايرج

وقفنامـه مدرسـة   =  يف كاشـان    حجة وقف مدرسة سلطاين   
_ ) .١٩٨٧ (٢٣ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني   _. كاشان   سلطاين

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]٣٧٥٥[ .، حسنيشهشهاين

خالصـه اى از    = حجة وقف مسجد مري عماد يف كَاشـان         
ـ _ .وقفنامه مسجد مري عماد كَاشان      _ . إيران زمـني    فرهنكَ

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥٠-٢٣ ص_ .٥ع

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@æa‰†ã‹bß–pba‰…@@
]٣٧٥٦[ .تقيدانش بزوه، حممد 

_ .ان سـارى    وقفنامه از مازندر  = حجة وقف من مازندران     
 باللغة  _ .٦٦-٦١ ص _ .)١٩٧١ (١٣ ع _ .معارف إسالمي 

 .١ران*_  .د _ .الفارسية
]٣٧٥٧[ .تقيه، حممد دانش بزو

_ .مازندران  دو وقفنامه از    = وثيقتان عن الوقف من مازندران      
 باللغة  _ .٧٥-٦٨ ص _) .١٩٦٩( ٨ ع _ .معارف إسالمي 

 .١ران*_  .د _ .الفارسية

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@Œäİã–pba‰…@@
]٣٧٥٨[ .، رضااستادي

= حجة وقف موقوفات السيد حسن الواقف يف مدينـة نطـرت            
 _.وقف مرياث جاويدان    _ .فات سيد حسن واقف     وقفنامه موقو 

_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٥٧-٥٠ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ع
 .١؛ كو١ران*

 دراسات–نطنز  – إيران –الحجج الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@æa†àç–pba‰…@@
]٣٧٥٩[ .، برويزيأذكائ

وقف  _ . مهدان يموقوفة َعلَو =  يف مهدان    العلويحجة وقفية   
لغة  بال _ .٤١-٣٧ ص _ .)١٩٩٣ (٤ ع _.مرياث جاويدان   

 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية
]٣٧٦٠[ .ستوده، منوجهر

طومار وقفنامـه   سواد  = حجة وقف املدرسة الكبرية يف مهدان       
ــزرك مهــدان ــاريخ_ .مدرســه ب  _ .)١٩٧٦ (١ ع_ . ت

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٩٩-١٥٩ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æaŠíg@–@@…Œí–pba‰…@@
]٣٧٦١[ أمريمسجد = "  يزدمدينة"حجة وقف مسجد أمري جقماق 

 ٢ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .جقماق يزد و موقوفات آن    
 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٥-٧٤ص_ ) .١٩٩٣(

]٣٧٦٢[ .تقيدانش بزوه، حممد 
 _ . جقمـاق  أمريوقفنامه  =  يزد   يف جقماق   األمريحجة وقف   

 _ .١١٧-١٠٦ ص _ .)١٩٦٧ (١٤ ع _ .إسـالمي معارف  
 .١ران*_  .د _ .يةباللغة الفارس

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bí‰bÌÜi@–pba‰…@@
]٣٧٦٣[ .كسكي أوغلو، عثمان

 Şumnulu Şerif Halil Paşa =وقفية مشنولو شريف خليل باشا 
Vakfiyesi/ عثمان كسكي أوغلو . _Vakiflar Dergisi.  _

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية  _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩ع

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æbÔÜjÛa@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–pba‰…@@
]٣٧٦٤[ .رناؤوطحممد األ

تطور وقف النقود يف بالد البلقان؛ وقفيـة مـن          دور الوقف؛   
الوقف [؛ البلقان يف اللغة العربية من منتصف القرن السادس عشر 

، ٤٨-٣١،  ٢١-١٩ ص _ .نـاؤوط األر. حممد م ]/ يف البوسنة 
١٤٥-١٤٣، ٦٨-٤٩. 
 زغوان،_  .١ط_ . يف البلقان  دراسات يف التاريخ احلضاري لإلسالميف

مركز : ؛ ديب مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات    : تونس
 .١كو؛ ٣تر*_  . ض_ .١٩٩٩، مجعة املاجد للثقافة والتراث

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æbÔÜjÛa@–Ö@QV@–pba‰…@@
]٣٧٦٥[ .رناؤوطحممد األ

/ وقفية من البلقان باللغة العربية من منتصف القرن السادس عشر         
علميـة فصـلية     جملة: دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  .  م حممد

 .٣تر* _.د _  .١٥٣-١٣٤ص_ ) .١٩٩١ (٤٢-٤١ ع_.حمكمة 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@ÙŠaë@òäìjÛa@–@ìÐîíaŠ@–pba‰…@@
]٣٧٦٦[ .تشرييتش، مصطفى

_ .مصطفى تشـرييتش    / مكتبة الغازي خسرو بيك يف سراييفو     
 مـايو   ٢٧لثالثـاء   ا (١٠٩٣٢ ع _ .يومية شاملة : الرأي العام 

 _) .٤ من   ٢الرأي العام يف سراييفو؛     (_  .١٢ص_ ) .١٩٩٧
 .١كو*_ .د 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æbn×Šm@–pba‰…@@
]٣٧٦٧[ .، عصمتبينارق

الوقف عند اإلتراك األوغيوريون، والوقف كأقـدم مؤسسـة         
 Türk Dünyasinin En Eski İçtimai= تعاونية اجتماعيـة  

Yardim Müessesesi Vakiflar ve Uygur Türklerinde 
Vakif / بينارقعصمت.  _Türk Kültür Dergisi. _٧ مج ،

 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٤٨-٣٨ص_ ) .١٩٦٩ أبريل (٧٨ع
 .١٠٤تر*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@òã‰…c@–pba‰…@@
]٣٧٦٨[ .أنور، سهيل

 İkinci Sultan= وقف الكتب للسلطان بايزيد الثاين يف أدرنة 
Mayazid’in Edirne’deki Vakif Kitaplarina Dair / سهيل

-١٠٥ص_ ) .١٩٥٨ (٤مج_  .Vakiflar Dergisi_  .أنور
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٠٦

]٣٧٦٩[ .لقادرعبد اشنر، 
 Süleyman Paşa Camii =وقفية جامع سليمان باشا يف أدرنة 

Vakfiyesi /لقادر شنر عبد ا. _Vakiflar Dergisi. _١١ ع 
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٧-٧ص_ ) .١٩٧٥(

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–pba‰…@@
]٣٧٧٠[ .يالتقايا، شرف الدين

/ Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi = أمحـد باشـا   هوقفية قر
_ ) .١٩٤٢ (٢ع_  .Vakiflar Dergisi _.شرف الدين يالتقايا 

 .٦٧، ٢٨، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٧٣-٨٣ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@bîbßc@–pba‰…@@
]٣٧٧١[ .ينانج، رفعت

الغازي وأوقافه يف   خليفة  مدرسة  : من مدارس العهد السلجوقي   
 Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifat= أماسـيا  

Gazi Medresesi ve Vakiflar / رفعت ينانج. _Vakiflar 
Dergisi.  _ــج ــة _ .٢٢-٢٥ص_ ) .١٩٨٢ (١٥م  باللغ

 .٣تر* _.د _ .لتركية ا
]٣٧٧٢[ .ينانج، رفعت

  رفعت /ماسياأوالية    خليفة غازي يف   :وقفية املدرسة السلجوقية  
ــانج  ــج _ .Vakiflar Dergisi_ .ين  _ .)١٩٨٢ (١٥م

 .٣تر* _ . د_ .٢٢-١٦ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@Þì™bãþa@–pba‰…@@
]٣٧٧٣[ أورال، حممد زكي

-Turğut Oğullari, Eserleri= آثار ووقفيات أوالد تورغوت 
Vekifiyeleri/زكي أورال .  م._ Vakiflar Dergisi. _٣ ع 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٤-٣١ص_ ) .١٩٥٦(

  دراسات–همدان  – إيران –الحجج الوقفية  
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@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–•‰ìi@ò@–pba‰…@@
]٣٧٧٤[ .وردي، أكرم حقيآ

بورصة ووقفيته املكتوبة على    بمتحف بايزيد الصاعقة يف مودرنو      
 Mudurnu’da Yildirim Bayazid manzümesi ve=  احلجر

taş Vakfiyesi / وردي آأكرم حقي. _Vakiflar Dergisi. _ 
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨٦-٧٩ص_ ) .١٩٦٢ (٥ع
]٣٧٧٥[ .وردي، أكرم حقيآ

 = درم بيازيد وإحـدى تعهـدات اسـتبداله       لوقفية بورصة لي  
Yildirim Bayazid’in bursa Vakfiyesi / أكــرم حقــي

-٣٧ص_ ) .١٩٦٩ (٨ ع_ .Vakiflar Dergisi_ .وردي آ
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٦
]٣٧٧٦[ .عدنان. هـ إرزي،

 Bursa’da =وقفية الزاوية اخلاصة بدارويش إسحاق يف بورصة 
İshaki Dervişlerine Mahsus Zaviyenin Vakfiiyesi/ هـ .

ــدنان أرزي  _ ) .١٩٤٢ (٢ع_  .Vakiflar Dergisi_ .ع
 .٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٢٨-٤٢٣ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–pba‰…@@
]٣٧٧٧[ .أتش، إبراهيم

_ .إبـراهيم أتـش     / األفكار اإلسالمية واإلنسانية يف الوقفيات    
 .باللغة التركية_  .٣٠٨-٣٠٥ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]٣٧٧٨[ .إر أورنسال، إمساعيل
 Şaih Vafa= معلومات جديدة بشأن وقفيـة شـيخ وفـا    

Vakiyesiyle ilgili yeni bilgiler /  إمساعيل إر أونسـال. _
İslami Araştirmalari Dergisi. _٤٧ص_ ) .١٩٩٧ (١ ع-

 .١٠٠، ٦٣تر* _. د _. باللغة التركية _ .٦٤
]٣٧٧٩[ .أك تبه، منري

 Manisa = أعيان مانيسا ووقفيته أحدقره عثمان أوغلو مصطفى آغا 
Ayanlarinin kara Osmanoğlu mustafa Ağa ve Vakfiyesi/ 

_ ) .١٩٧١ (٩ ع_ .Vakiflar Dergisi_ .مــنري أك تبــه 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٨٢-٣٦٧ص

]٣٧٨٠[ .أك تبه، منري
الوقفيات العائدة ملصطفى باشا ووزراء القبطان درايا قاميـاق يف      

 XVIII. Yüzyil Vezirlerinden= القـرن الثـامن عشـر    
kaptan-1 Derya kaymak mustafa paşa’ya Ait 

Vakfiyeleri /  م منري أك تبـه. _Vakiflar Dergisi. _٨ ع 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٥-١٥ص_ ) .١٩٦٩(

]٣٧٨١[ .أنور، سهيل
 Fatih =وقفية مهمة تتعلق بكلية السـلطان حممـد الفـاتح    

Külliyesine aid diğer muhem bir Vekfiye /سهيل أنور. _ 

Vakiflar Dergisi . _باللغة_ .٤٥-٣٩ص_ ) .١٩٨٣ (١ع  
 .١٠٣، ٦٧تر* _.د _ .التركية 

]٣٧٨٢[ .أوجال، اء الدين
= قفية جاجا بـك  معلومات حول أمساء بعض أعضاء وأشخاص و  

Caca bey Vakifiyesindeki Bazi Ünvan ve Kişi Adlari 
Hakkinda Bilgiler / اء الدين أوجال. _مؤسسة التاريخ: أنقرة 

أخذ الكتاب مـن    _ .ص  ٨_ ] .١٩٧١[هـ  ١٣٩١التركي،  
الكتاب مـرقم  و ،١٩٧٠ عام   "٢"جملة األحباث السلجوقية رقم     

 .٥٣، ١١تر* _ .ك_ . باللغة التركية _ .٧٤-٦٧من 
]٣٧٨٣[ .ويندار، حسنأوز

-١٢٧ص_ .ويندار  حسن أوز / ان أوغلو موقفية إبراهيم بن قر   
 .باللغة التركية_  .١٣١

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٣٧٨٤[  العامةديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar= ألوقاف ا
 _. باللغة التركية    _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤ ألوقاف،ل

 .٣تر* _.ك 
]٣٧٨٥[ .إمساعيلأونال، 

أونـال؛  . مساعيل أ إ/ وقفية الشيخ وفا وبعض املعلومات اجلديدة     
_  .İslami Araştirmalari Dergisi_ .حسان عباس إحتقيق 
أصل الوقفية موجود   _  .٥٤-٥٠ ص _) .١٩٩٧ (١، ع ١س

 ضمن دفاتر الطابو يف املديريـة       إستانبوليف دفتر حترير أوقاف     
 والوقفيـة بتـاريخ     إستانبولالعامة ألرشيف رئاسة الوزراء يف      

 .٣تر*_  .د_  .١٥١٣هـ املوافق أيلول ٩١٩رجب عام 
]٣٧٨٦[ .إينان، أمحد

 Vakfiyesi’nin Dilinden Eyüp =عمارة أيوب حسب وقفيتها 
imareti / أمحد إينان. _Vakif ve Kültür Dergisi. _١ ع 

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٨-٢٣ص_ ) .١٩٩٨(
]٣٧٨٧[ .بايرام، سعدي

سـعدي  / Sahep Ata ve Vakiileri= صاحب عطا ووقفياته 
 ٩ ع_ .Vakiflar Dergisi _ .بايرام، أمحد محدي قره جبـك 

 .٦٧، ٣تر* _.د _ .ة  باللغة التركي_ .٦٩-٣١ص_ ) .١٩٨١(
]٣٧٨٨[ .بايرام، سعدي

 =فن التذهيب والزخرفة يف وقفيات السلطان حممـود الثـاين           
Sultan II. Mahmud’un Vakfiyelerindeki Tezyinat/ 

_ ) .١٩٨٣ (٧مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .سعدي بايرام 
 .١٠٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨٨-١٤٧ص

]٣٧٨٩[ .بايرام، سعدي
 =هـ  ١٢٥٧ نور الدين ألب أصالن الرفاعي بتاريخ        وقفية السيد 

Seyyid nureddin Alpaslan – Er-rufai 1257 Tarihili 
Vakfiyesi /سعدي بايرام. _ Vakiflar Dergisi.  _٢٣ع 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٤-٣١ص_ ) .١٩٩٤(

 دراسات– تركيا –الحجج الوقفية 



متن الكشاف>٤٢٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٣٧٩٠[ .بيربتول أوغلو، ظافر
= أوغلو نور الـدين     أمساء األعمال اليت ذكرت يف وقفية جاجا        

Caca Oğlu Nureddin’in Varkifiyesi’nde Ad Geçen 
Yapilar/فر بيربتـول أوغلـو   ا ظ. _Vakiflar Dergisi. _ 

 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٨-٥ص_ ) .١٩٩٥ (٢٥ع
]٣٧٩١[ .تاشان، برين

 Mirzefonli=  الرومي مريزفونلي ووقفيته يمالشيخ عبد الرح
Şiih Abdurrehim Rumi ve Vakfiyesi/  برين تاشـان . _

Vakiflar Dergisi ._باللغة_ .١٠٠-٩١ص_ ) .١٩٨١ (٩ ع  
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 
]٣٧٩٢[ .تامر، وهيب

 İshak Paşa’nin =أوقــاف ووقفيــات إســحاق باشــا 
Vakifiyeleri ve Vakiflari /   وهـيب تـامر. _Vakiflar 

Dergisi.  _ـ  _ .١٢٤-١٠٧ص_ ) .١٩٥٨ (٤مج ة  باللغ
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

]٣٧٩٣[ .تركمان، كرمي
 Yapi= مثال على أمهية الوقفيات يف عصر الثورة الصـناعية  

Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair bir 
Örnek / كــرمي تركمــان. _Vakiflar Dergisi. _٢٧ ع 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٨-٧٥ص_ ) .١٩٩٨(
]٣٧٩٤[ .نشأتجاغطاي، 
 Sultan =ية نظمت باسم هدى فنديغار السـلطان مـراد   وقف

Murad Hudavendiğar Adina düzenlenmiş Bir Vakfiye/ 
_ ) .١٩٧٨ (١٢ع_ . Vakiflar Dergisi _. جاغطاي نشأت
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _  .١٣-٧ص

]٣٧٩٥[ .جونبور، موجغان
 Abdülhamid= وقفية عبد احلميد األول ومكتبة احلميديـة  
Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi / موجغان جونبور._ 

Edebiyat, Tarih ve Cuğrafiye Fakültesi Dergisi.  _
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٦٩-١٧ص_ ) .١٩٦٥ (١، ع ٢٢مج
 .١٠٣، ٣تر*

]٣٧٩٦[ .جونبور، موجغان
 Kaysar’de Raşit Efendi= وقفية مكتبة راشـد أفنـدي   

Kütüphanesi ve Vakfiyesi/  ــور ــان جونب _ . موجغ
Vakiflar Dergisi.  _١٩٥-١٨٦ص_ ) .١٩٦٩ (٨ع. _ 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٣٧٩٧[ .دورو، حممد

 Yozgat Çaparoğlu Camii =جامع جبار أوغلو يوزغات ووقفياته 
ve Vakifiyeleri/ حممد دورو . _Vakiflar Dergisi. _٩ ع 

 .٦٧، ٣تر* _ .د_ . باللغة التركية _ .٨٧-٧١ص_ ) .١٩٨١(
]٣٧٩٨[ .سزكني، فؤاد

 Atif Efendi Kütüphanesi =وقفية مكتبة عاطف أفنـدي  
Vakfiyesi /نيفؤاد سزك.  _Türk Edebiyati Dergisi. _ 

 _.د  _ . باللغة التركية    _ .١٤٤-١٣٢ص_ ) .١٩٥٥ (٦ع
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*

]٣٧٩٩[ .سزكني، فؤاد
 Atif Efendi Kütüphanesi =وقفية مكتبة عاطف أفنـدي  

Vakfiyesi / باللغة _  .٩١٨-٩٠٦ص: ٣مج_ .  نيفؤاد سزك
 .التركية

 واألناضـول مـن     إسـتانبول دراسات فيما حتتويه مكتبات     يف  
ــة  ــات العربيـ  Anadolu ve İstanbul =املخطوطـ

Kütühhanelerindeki Arapça Yazmalar Tetkikler. _ 
هـ ١٤٠٧معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية،      : فرانكفورت

 إسـتانبول سبق ونشرت يف جملة اآلداب التركية ب      _ ] .١٩٨٦[
 .٦٧، ٣تر* _. ض _ .١٤٤-١٣٢، ص٦، ع١٩٥٥عام 

]٣٨٠٠[ .قونيايل، إبراهيم حقي
 Ankara  =أنقـرة تاريخ بناء وقفية قراجة بك مـن معابـد   

Abidelerinden – Karaca bey Mamuresi Vakfiyesi 
Tarihi /    هــ  ١٣٦٣ ،]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل

 _ .ص١٧٦_ ) .مطبعة برهان الدين أرنالر   : إستانبول] (١٩٤٣[
 .١٠٤، ١٠٣، ٦٧تر* _.ك _ .باللغة التركية 

]٣٨٠١[ .أوغلو، عصمت قيا
 _.أوغلو  عصمت قيا/ Beşir Ağa Vakfiyesi =وقفية بشري أغا 

Belgeler: Türk Tarih Belgeler Dergisi. _١١ مــج ،
_ .لغة التركية    بال _ .٨٧-٧٧ص_ ) .١٩٨٦-١٩٨١ (١٥ع
 .٣تر* _.د 
]٣٨٠٢[ .أوغلو، عصمت قيا

_ . عصمت قيا أوغلو /Turumtay Vakfiyesi =وقفية تورمتاي 
Vakiflar Dergisi. _١١٢-٩١ص_ ) .١٩٧٨ (١٢ ع. _ 

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٣٨٠٣[ .كوجوك داغ، يوسف

_ .يوسـف كوجـوك داغ      / زاوية بريي حممد باشا ووقفيتها    
 .اللغة التركيةب_  .١٧٨-١٥٩ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]٣٨٠٤[ .ك داغ، يوسفوكوج
 Hadimi Medresesi’ne Dair = وقفية تتعلق مبدرسة اخلادمي

Bir Vakfiye  /ك داغ ويوسف كوج. _Vakiflar Dergisi. _ 
 _.د  _ . باللغة التركيـة     _ .٩٤-٧٩ص_ ) .١٩٩٨ (٢٧ع
 .٣تر*
]٣٨٠٥[ .ك داغ، يوسفوكوج

/ Mehmet dede Zaviye Vakfiyesi =وقفية زاوية حممد دادا 
ــ ــف كوج  ٢٢ ع_ .Vakiflar Dergisi _.ك داغ ويوس

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٩٠-٨٣ص_ ) .١٩٩١(
]٣٨٠٦[ .كوربوز، عدنان

 Elvan Şelebi Zeviyesinin =قاف زاوية علوان شـليب  أو
Vakiflari / عدنان كوربوز. _Vakiflar Dergisi.  _٢٣مج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٩٤(

  دراسات– تركيا –الحجج الوقفية  



٤٢٧>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٣٨٠٧[ .كونتر، حليم باكي
 Türk= األوقاف التركية وجممل الدراسات املتعلقة بالوقفيات 

Vakiflari ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd /
] ١٩٣٩[هــ   ١٣٥٨،  ]ن .د: م. د[_ .حليم باكي كونتر    

 باللغة  _ .يضا: ص٦٠،  ٣١_ ) .مطبعة اجلمهورية : إستانبول(
 .٧٥، ٦٧، ٢٨تر* _.ك _ .التركية 

]٣٨٠٨[ .أوغلو، عصمت مري
 Akoyunlu =وقفية آق قيونلو بيلريب فـروه رشـاد بـك    

beylerinden Ferrührşad Bey’in Vakfiyesi /عصمت مري 
 ،١٥ مج_. Belgeler: Türk Tarih Belgeler Dergisi _.أوغلو 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٠٤-١٨٣ص_ ) .١٩٩٣ (١٩ع

]٣٨٠٩[ .يدي يلدز، اء الدين
 _.اء الدين يدي يلدز     / مالمح الثقافة التركية من خالل الوقفيات     

 .باللغة التركية_  .٢٤-١٩ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ وقف،األسبوع الرابع لل يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٣٨١٠[ .ساري ألتني، أكرم

 =حتقيق منت وقفية السلطانة فاطمة بنت السلطان مراد الثالـث           
Sultan III. Murad’in Kizi Fatma Sultan Vakifiyesinin 

Metni ve Transkipsiyonu / أكرم ساري ألتني؛ إشراف أمحد
 جامعة  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ١٠٢_  .١٩٩٠_ .أونقال  
 .٩٣، ٦٠تر* _.ر _ . باللغة التركية _ . كلية اإلهليات، قونيا،سلجوق

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@aìî@Mpba‰…@@
]٣٨١١[ .جودت، م
 Sivas Darül şifasi= ر الشفاء يف سيواس وترمجتها وقفية دا

Vakfiyesi ve tercümesi /جودت . م._ Vakiflar Dergisi ._ 
ــة  _ .٤٦-٣٥ص_ ) .١٩٣٨ (١ع ــة التركي  _.د _ . باللغ
 .١٠٣، ٦٧تر*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@ìŠ @Mpba‰…@@
]٣٨١٢[ .كونتر، حليم باكي

 Tarsustaki=  طـرابلس وقفيات الزاوية التركستانية يف مدينة 
türkistan zaviyelerinin Vakfiyeleri / حليم باكي كونتر._ 

Vakiflar Dergisi . _باللغة_ .٥٠-٣١ص_ ) .١٩٦٥ (٦ع  
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .التركية 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@òÔuýÛa@Š–Ç@Mpba‰…@@
]٣٨١٣[ .ينورإدوروقان، 

=  الناحية الصـناعية  أمهية الوقفيات السلجوقية يف األناضول من   
Anadolu Selcuklu Sanati Acisindan Vakfiyetlerin 

Onemi /ور دوروقـان  إين. _Vakiflar Dergisi. _٢٦ ع 
 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .)١٩٧٧(

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–Ö@QX@Mpba‰…@@
]٣٨١٤[ .يدي يلدز، اء الدين

  =رها يف اجملتمع التركي     مؤسسة الوقف يف القرن الثامن عشر ودو      
Vakif Müessesesinin XVIII. Asir Türk Toplumundaki 

Rolü / اء الدين يدي يلدز. _Vakiflar Dergisi.  _١٤مج 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٧-١ص_ ) .١٩٨٢(

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@ìÜäíìÓaŠÓ@Mpba‰…@@
]٣٨١٥[ .، حسنيطباطبائيمدرس 

وقفنامـه اى از تركمانـان       = قراقوينلو   راكأتحجة وقف من    
 _ .)١٩٧٤ (٢٠ ع _ .زمـني  فرهنكَـ إيـران  _ .قوينلو  قرا
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٢٧٥-٢٤٥ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@æbßŠÓ@Mpba‰…@@
]٣٨١٦[ .قونيايل، إبراهيم حقي

إبراهيم / Bir Hüccet iki Vakfiye= احلجج الشرعية لألوقاف 
 _) .١٩٦٨ (٧ع_ . Vakiflar Dergisi _.نيـايل  حقـي قو 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١١٠-١٩٧ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@bîãìÓ@Mpba‰…@@
]٣٨١٧[ .قونيايل، إبراهيم حقي

إبراهيم / Bir Hüccet iki Vakfiye= احلجج الشرعية لألوقاف 
 _) .١٩٦٨ (٧ع_ . Vakiflar Dergisi _.حقـي قونيـايل   

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١١٠-١٩٧ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@bîãbß@Mpba‰…@@
]٣٨١٨[ .قونيايل، إبراهيم حقي

وقفية السلطانة حفصة أم السلطان سليمان القـانوين، واآلثـار          
 Kanuni Sultan Süleyman’in Annesi=اخلريية يف مانيسا 

hafsa Sultan’in Vakfiyesi ve manisa’daki Hayir 
Eserleri /م حقي قونيايل يإبراه._ Vakiflar Dergisi.  _٨ع 

 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥٦-٤٧ص_ ) .١٩٦٩(

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@a†îã@Mpaë†ã@@
]٣٨١٩[ .جارشلي، إمساعيل حقيأوزون 

 Niğde’de =وقفية قرمـان أوغلـو علـي بيـك يف نيـدا      
karamanoğlu Ali Bey Vakfiesi /يل حقـي أوزون  إمساع

ــلي  _ ) .١٩٤٢ (٢ع_  .Vakiflar Dergisi_ .جارشـ
 .١٠٣، ٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨٢-٤٥ص

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bî×Šm@–@…aŠß@ñŠÓ@ðbnç@Mpba‰…@@
]٣٨٢٠[ .أتش، إبراهيم

 Hasan= وقف ووقفية حسن باشا يف منطقة هتاي قرة مـراد  
Paşanin Hatay Karamurat’daki, Vakif ve Vakifiyesi/ 

_ ) .١٩٨٢ (١٦مج_  .Vakiflar Dergisi_ .إبراهيم أتش 
 .٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٦-٥ص

 دراسات- هتاي قرة مراد – تركيا –الحجج الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@wv§a–@ŠöaŒ¦a@–pba‰…@@
]٣٨٢١[ .عبد اجلليل التميمي

_ .سم اجلامع األعظم مبدينة اجلزائر      اوثيقة عن األمالك احملبسة ب    
_ . ك   _ .ص٧٩_  .١٩٨٠اجمللة التارخيية املغربيـة،     : تونس

 .١؛ كو١٤ ،٩سع*

@òîÐÓìÛa@wv§a–pba‰…@@
]٣٨٢٢[ .إبراهيم البيومي غامن

_ .إبراهيم البيومي غـامن     / حجج األوقاف كنمط للكتابة احلرة    
-١٦٦ص_ ) .١٩٩٨خريف   (٢، ع ١س_ .أحوال مصرية   

 .١؛ كو١٩، ٢صر*_ .د _  .١٧٢
]٣٨٢٣[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) " أبو السعوداملوىل(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

_  .٨٠٧٩٩خمطوط برقم   _ ] .ت. د[_ .تفسري وقف املدينة    
 .٣٠تر*_ .خ 

]٣٨٢٤[ .أتش، إبراهيم
نظرة عامة إىل شروط الوقفية املتعلقة بترميم وتعمري أساسـات          

 Vakif Eserlerin Onarm ve restorasyonu =أبنية األوقاف 
ile ilgili Vakiye şartlari /  إبـراهيم أتـش.  _Vakiflar 

Dergisi. _ــة _ .١٧٦-١٦١ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ ع  باللغ
 .٣تر* _.د _ .التركية 

]٣٨٢٥[ .أركني، عثمان
عثمـان  / Fatih İmareti Vakfiyesi= وقفية عمارة الفـاتح  

 مطبعة: إستانبول] (١٩٤٥[هـ  ١٣٦٤،  ]ن. د: م. د[_ .أركني  
مخسـمائة  صدر مبناسبة مرور    _ .ص  ٨٦٠_ ) .إستانبولبلدية  
 .٦٧تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .إستانبول على فتح عام

]٣٨٢٦[ .رمزي أوزوران، بريا
 Kibris Adasinda Bekir= وقف باكري باشا يف جزيرة قربص 

Paşa Vakif / بريا رمزي أوزوران. _Vakiflar Dergisi.  _
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٢٩-٢٧ص_ ) .١٩٨٢ (١٦مج
 .٣تر*

]٣٨٢٧[_ ] .١٩ق[هـ ١٤ق _ .تلفة تاريخ عشر حجج ألوقاف خم
خمطـوط، نسـخة    _ .سم  ٣١×٢٤؛  )طراً س ١٩( ورقة   ١٠٤

 .٩سع *_ .خ_ .خ /٤٦٣أصلية برقم 
]٣٨٢٨[ إمضاء ووقفية وشرعي = احلجج الشرعية والوقفية واإلمضاء 

خمطـوط، بـرقم    _ . ورقة   ١٢٣_ ] .ت. د[_ .حجت لر   
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٨٤٨/٥

]٣٨٢٩[ .نعماندباغي زاده، 
الوقفيات فصل يف صور    = فصل يف صور الوقفيات وما يتعلق ا        

باللغة _  .٢٢٠-١٨٩ص_ .نعمان دباغي زاده    / وما يتعلق ا  
 .العثمانية

، ]ن. د: م. د[_ .حتفــة الصــكوك =  حتفــة الصــكوك يف
 _. ض   _ .)دار الطباعة العلية  : إستانبول] (١٨٤٣[هـ  ١٢٥٩

 .١٠٥ ،٦٧ ،٦٣، ٣٠تر*

]٣٨٣٠[ .مضان، رنشيش
 Sinan Paşa’nin Arapça= ترمجة وقفيـة سـنان باشـا    

Vakfiyesinin tercümesi / ـ  Vakiflar_  .نرمضان شيش
Dergisi. _ــة _ .٤٣٤-٣٣٩ص_ ) .١٩٧٣ (١٠ ع  باللغ
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .التركية 

]٣٨٣١[  ):صوره(قره أمحد وقفية سي = صورة وقفية قره أمحد باشا 
 هـ١٣٩٤ (٢ ع_. Vakiflar Dergisi _.اوقاف جمموعه سي 

ــة _  .١٦٩-٩٨ص_ ]) .١٩٧٤[ ــة العثماني  _.د  _.باللغ
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*

]٣٨٣٢[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي
وقفية عمر بن اخلطاب رضي     : دراسة وثائقية وقفية يف اإلسالم    

جملـة نصـف    : أوقاف_ .عبد اهللا بن حممد احلجيلي      / اهللا عنه 
 ٣، ع ٢س_ .ف والعمل اخلريي    سنوية حمكمة تعين بشؤون الوق    

 .١كو*_ .د _  .١٢٠-١٠١ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب(
]٣٨٣٣[ .عزيز، جاويش زاده حممد

_ . جاويش زاده حممد عزيـز       / الوقف كتاب=   الوقف كتاب
 . باللغة العثمانية_ .٢٢٧-١٥٣ص: ١مج
هـ ١٢٧٧،  ]ن. د: م. د[_ .در الصكوك   =  در الصكوك    يف
، ٣٣تر* _. ض   _ .)امرةدار الطباعة الع  : إستانبول] (١٨٦٠[

٦٧، ٦٠، ٥٤، ٥٠. 
]٣٨٣٤[  وقفية كمال بن على بنعنوان الوقفية يف شرح كتاب 

 ٧٨٩خمطوط بـرقم    _ .ورقة  ] ٤٦[_ ] .ت. د[_ . سحاقإ
 .١٢٤تر* _.خ _ .جمموع 

]٣٨٣٥[ .قونيايل، إبراهيم حقي
=  حياتـه    – آثاره اخلرييـة     –وقفياته  : املعماري الشيخ سنان  

Mimar Koca Sinan (Vakfiyeleri-Hayir Eserleri-
Hayati) /    هـ ١٣٦٧،  ]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل

_ ) .مطبعة اد طوجبو باشـي عثمـان      : إستانبول] (١٩٤٨[
 .٦٧تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص٢٠٨

]٣٨٣٦[ .حممد العيد اخلطراوي
حممد العيـد    إعداد/ أثر الوقف يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      

 .١١٤-٤٥ص_  .طراوياخل
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]٣٨٣٧[ )قونيا(مكتبة يوسف آغا 
 Yusuf Ağa= وقفية مكتبة يوسف آغـا  : مكتبة يوسف آغا

Kütüphanesi: Yusuf Ağanin Vakfiye Kütüphanesi.  _
 _ .ص١١٤،  ١٤٧_ ] .؟١٩-- [،مديرية مكتبة يوسف آغا   : قونيا

 .١٠٣، ٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@–pba‰…@@
]٣٨٣٨[ .أمحد عاصم، حممود جالل الدين

أوامر ومقررات شرعية تتعلق بالوقفيات واحلجج الشرعية ودفتر        
أوقاف دفترلري وحجت   = ان األراضي األمريية    األوقاف وديو 

  دراسات– الجزائر –الحجج الوقفية  
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حممـود  / شرعية وديوان أراضي امرييه وقفية لري ايله ايلكيلي       
_  .١١٨-١١٥،  ٦١-٢٤ص_ .جالل الدين أمحد عاصـم      

 .باللغة العثمانية
أوامر ومقررات شرعية   =  واملقررات الشرعية    األوامر جمموعة   يف

 _ .]١٩١٢ [هـ١٣٣٠دار سعادت،   : إستانبول_ .جمموعه سي   
 .٣تر* _.ض 

]٣٨٣٩[ .بيلكه، مصطفى
 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  

Vakfiyeleri /باللغة التركية_ .مصطفى بيلكه . 
 İlk Osmanli=  املــدارس األوىل يف الدولــة العثمانيــةيف 

Medreseleri . _ض   _ .١٩٨٤،  إستانبولجامعة  : إستانبول ._ 
 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@–@‰bèÏ@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٣٨٤٠[ . جنايت،أقطاش

إعـداد جنـايت أقطـاش،      / تصنيف الوقفيات املنقولة عن املالية    
 .١٢٣-١٢٢ص_ .عصمت بينارق؛ ترمجة صاحل سعداوي صاحل 

_ .ل لوثائق الدولة العثمانيـة      فهرس شام :  األرشيف العثماين  يف
_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول

فهرس بالوقفيات املوجودة يف األرشيف العثماين بدار الوثـائق         
 .٣تر* _.ض _  .إستانبولالتابعة لرئاسة الوزراء ب

@òîÐÓìÛa@wv§a–@òí…ìÈÛa@–@†¬@–pba‰…@@
]٣٨٤١[ .دالل بنت خملد احلريب

إعداد دالل بنـت    / هام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة جند       إس
 .٧٧٢-٧٠٧ص_ .خملد احلريب 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]٣٨٤٢[ .دالل بنت خملد احلريب
يف وقف الكتب يف منطقة جند يف القرنني الثالـث          إسهام املرأة   

: الرياض_ .دالل بنت خملد احلريب     / عشر والرابع عشر اهلجريني   
 .١كو*_ .ك _  .٢٠٠١مكتبة امللك فهد الوطنية، 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@†äÓŠ@–pba‰…@@
]٣٨٤٣[ .سبهران، ض

 _ .بيام نوين _ . مسرقند   هايوقفنامه  = حجج أوقاف مسرقند    
_ .د  _ .باللغة الفارسية   _  .٦٧-٦٦ص_ ) .١٩٧٥ (٢، ع ١١ج
 .١ران*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bí‰ì@–@kÜy@–pba‰…@@
]٣٨٤٤[ .عبد الرمحن فرفور

 حلب،  –احملكمة الشرعية   : وقفية املسجد واملدرسة اإلمساعيلية   

_ .عبــد الــرمحن فرفــور / م١٨٤٠-١٨٣٩هـــ، ١٢٥٥
 .٣٠٩-٢٩٠ص
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمَّان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–pba‰…@@
]٣٨٤٥[ .أتش، إبراهيم

 Şam Ümeyye Camii ve =اجلامع األموي بالشام ووقفيتـه  
Vakfiyesi / إبراهيم أتـش. _ Vakiflar Dergisi. _١٢ ع 

 _.د _ . باللغـــة التركيـــة _ .٩٠-٢٧ص_ ) .١٩٧٨(
 .١٠٤تر*

 األنصـاري تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكايف بن علي          
 "هـ٧٥٦-٦٨٣ ")احلسن بوأ(

]٣٨٤٦[

تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي؛ عىن بتحقيقه         ]/ الوقف[
 .املنجدصالح الدين 

، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . التمهيد فيما جيب فيه التحديـد        يف
 .٢؛ صر١٥سع*_ .ض _ ) .مطبعة الترقي: دمشق( ١٩٥١
]٣٨٤٧[ .ينيجعفر احلس

جملـة اجملمـع    _ .ين  يجعفر احلس / التكية السليمانية يف دمشق   
-٢٢٢ص_ ) .١٩٥٦نيسان (٢، ج ٣١ مج _ .العلمي العريب 

 _ .٤٥٠-٤٣٧ ص _) .١٩٥٦ متوز   ١ (٣، ج ٣١؛ مج ٢٣٧
 .٧صر* _.د 

]٣٨٤٨[ .س. ريتشاردز، د
 A Damascus=   حول الوقـف ليونوسـيفا  خمطوطة دمشقية

scroll relating to a wqaf for the Yunusivva ._ 
Journal of the Royal Asiatic society of Great Britain . _

 .٢سع* _.د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٨١-٢٦٧ص_ ) .١٩٩٠ (٢ع
]٣٨٤٩[ .لدين املنجدصالح ا

نشره وقدم له   / وقف القاضي عثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي       
 املعهد الفرنسي للدراسات  : دمشق_ . صالح الدين املنجد     وعلق عليه 
 .٧؛ فل١٠ ،٧ ،٢سع* _.ك _ .ص ٤٦_  .١٩٤٩العربية، 

]٣٨٥٠[ .حممد األرناؤوط
: معطيات جديدة عن دمشق يف منتصف القرن السادس عشـر         

جملة : دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  . حممد م /  باشا وقفية أمحد 
 نيسـان   /كانون الثـاين   (٥٢-٥١ع_  .علمية فصلية حمكمة  

 .١كو* _.د _  .٢٢٣-١٩٣ص_ ) .١٩٩٥
]٣٨٥١[ .حممد األرناؤوط

معطيات عن دمشق وبالد الشام اجلنوبية يف اية القرن السادس          
_  .١ط_ .األرنـاؤوط   . حممـد م  / وقفية سنان باشا  : عشر
 _.ك   _.ايض، خرائط   : ص٢٤٧_  .١٩٩٣دار احلصاد،   : مشقد
 .١؛ كو١٠-٧فل*

 دراسات– دمشق – سوريا –الحجج الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@wv§a–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@Mpba‰…@@
]٣٨٥٢[ .كوبرولو، فؤاد

 Sultan Bibarsa Isnad Edilen= وقفية للسـلطان بيـربس   
Vekfiye /   فـؤاد كوبرولـو. _Vakiflar Dergisi.  _٥ع 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨-٦ص_ ) .١٩٦٢(

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æbîãbaŠÓ@–pba‰…@@
]٣٨٥٣[ .خدر، حممد

دو  = الوسـطى مناذج من حجج أوقاف قراخانيان يف آسـيا         
 ؛حممد خدر / مركزي مانده از قراخانيان آسياى      يوقفنامه برجا 

 ١٤ ع _.وقـف مـرياث جاويـدان       _  .يبريترمجة مجيلة د  
ــية_ .١٠١-٨٨ ص_ .)١٩٩٦( ــة الفارس _ .د  _ . باللغ
 .١ كو؛١انر*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@oíìØÛa@–pba‰…@@
]٣٨٥٤[/أَضواء على احلجج األصلية احملفوظة يف األمانة العامة لألوقاف

األمانـة العامـة    : الكويـت _ .إعداد حممد بن ناصر العجمي      
 .١كو*_ .ك  _.ص ] ٥٦[_  .١٩٩٥لألوقاف، 
]٣٨٥٥[  األمانة العامة لألوقاف،: الكويت_  .٢ط_ .سجل العطاء 
 .١كو*_ .ك _ .ج ٣_  .٢٠٠٣

]٣٨٥٦[   ...هيئة التحرير عبد الرمحن عبد اهللا الكندري/ ]الوقف[
 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل_ ] .وآخ[
سلسلة تشمل السري العطرة للمحسـنني      :  حمسنون من بلدي   يف

 _ .٢٠٠٢ -١٩٩٨بيت الزكاة، : الكويت_  .١ط_ .الكويتيني 
 .١كو*_ .ض 

òîÐÓìÛa@wv§a@–@oíìØÛa@–@â‹aìÈÛa@òÜîjÓ@–pba‰…@@
]٣٨٥٧[ .اهللا بن حممد سعد اهلران العازمي اهلوازين عبد

عشـيات وضـحايا    : (حجج العوازم الوقفية وصدقاهتم اجلارية    
هللا بن حممد سعد اهلران العازمي      عبد ا تأليف  )/ للفقراء واملساكني 

 .٣٣٠-٢٩٣ص_ .اهلوازين 
_  .١ط_ . هوازن   –مرية  العا:  حملات من أخبار قبيلة العوازم     يف

 .١٢كو* _.ض  _ .١٩٩٨، ]ذات السالسل: [الكويت

@òîÐÓìÛa@wv§a–@æbäjÛ@–@ÜiaŠ @–pba‰…@@
]٣٨٥٨[ .عمر عبد السالم تدمري

األوقاف املنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسها        
 _.عمر عبد السالم تدمري     / ودالالهتا التارخيية يف عصر املماليك    

 _. فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         جملة: أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٤٩-٣٩ص_ ) .٢٠٠١ نوفمرب (١، ع١س

]٣٨٥٩[ يف ) املعروف بربج عز الدين: (نص وقفية برج األمري جلبان
جملـة  : أوقاف_ .صيدا البحرية   ) قلعة(ميناء طرابلس وا برج     

ع _ .فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل اخلـريي           
ــرييب ال ــوفمرب (تج _ .د _  .١٦٩-١٦٤ص_ ) .٢٠٠٠ن
 .١كو*

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bîjîÛ@–@@émaŠ–ßM@pba‰…@
]٣٨٦٠[ .مجعة حممود الزريقي

/ وثيقة الزاوية املدنية يف مصراته منوذجـاً      : دراسة حجج الوقف  
 ٣١، ع٨س_ .آفاق الثقافة والتـراث  _ .مجعة حممود الزريقي   

 .١كو*_ .د _  .٢٣-٦ص_ ) .٢٠٠٠أكتوبر (

@òîÐÓìÛa@wv§a–@Š–ß@–pba‰…@@
]٣٨٦١[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

_  .إبـراهيم أمحد  / رد: حبث يف وقفية املرحوم علي بك فهمي      
رد _  .٩٥-٩٢ص_ ) .١٩٢٣أكتوبر   (١، ع ٤س_ .احملاماة  

: وقفية املرحوم علي بك فهمي: "على مقال عزيز خانكي بعنوان  
 .٢صر*_  .د_ " .حبث يف صحتها

]٣٨٦٢[ .محد دراجأ
محد أنشرها وقدم هلا وعلق عليها      / جة وقف األشرف برسباي   ح

املعهد العلمي الفرنسي لآلثـار الشـرقية،       : القاهرة_ .دراج  
 _. ك   _ .)٣نصوص وترمجات؛ مـج    (_.ص  ٨١_  .١٩٦٣

 .٢٧؛ مغ١؛ كو٧؛ فل١٤، ٧، ٢سع*
]٣٨٦٣[ .أمحد عوف حممد عبد الرمحن

_ .ن  أمحد عوف حممد عبد الـرمح     / األوقاف والرعاية الصحية  
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف

_  .١٥٩-١١٩ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع ٣س_ .اخلريي  
وقفيـة  : منوذج عن وقفيات املؤسسات الطبيـة     : ملحق البحث 

 .١كو*_  .د_ .السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري 
]٣٨٦٤[ .أمحد املنشاوي

 ٢٤وي اجلديد الصادرة يف     حجة وقف املرحوم أمحد باشا املنشا     
: القاهرة_ . أمام حمكمة مديرية الغربية الشرعية       ١٩٠٣أكتوبر  

 .٣١صر* _.ك _  .١٩٤٥مطبعة وزارة األوقاف، 
 األنصـاري تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكايف بن علي          

 "هـ٧٥٦-٦٨٣ ")احلسن بوأ(
]٣٨٦٥[

ه تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي؛ عىن بتحقيق        ]/ الوقف[
 .صالح الدين املنجد

، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . التمهيد فيما جيب فيه التحديـد        يف
 .٢؛ صر١٥سع*_ .ض _ ) .مطبعة الترقي: دمشق( ١٩٥١

]٣٨٦٦[ .مجال عبد الرؤوف عبد العزيز
إعداد مجال عبد الرؤوف عبد العزيز؛ إشراف سعاد        ]/ الوقف[

-٦٩،  ٦٧-٣٥،  ٢٤-٥ص_ .ماهر حممد، حسين نويصـر      
١٩١، ١٨٩-١٥٢، ١٢٦. 
دراسة أثرية  : م١٧/هـ١١ عمائر رضوان بك بالقاهرة القرن       يف

،  جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٩٠_ .معمارية  
 .٢٣صر*_  .ض_ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار

]٣٨٦٧[ .حسين حممد حسن نويصر
 إشـراف حسـن     ؛ إعداد حسين حممد حسن نويصر     /]الوقف[

ــا -١٠٩، ١٠٣-٧٢، ٦٦، ٦٢-٦٠، ٥٢-١٩ ص_ .الباش

  دراسات- عصر المماليك –الحجج الوقفية  



٤٣١>> متن الكشاف
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١٩٨،  ١٩٠-١٢٦،  ١٢٤-١١٩،  ١١٧-١١٦،  ١١٠-
٣٥٥،  ٣٤٤-٣٢٣،  ٣١٤-٢٩٣،  ٢١٦-٢٠٥،  ٢٠١-
٤٠٩،  ٤٠٤-٤٠٠،  ٣٩٧-٣٩٣،  ٣٨٧-٣٦١،  ٣٥٦-
٤٩٥. 
دراسـة  :  منشآت السلطان قايتباي الدينية مبدينـة القـاهرة        يف

 جامعـة   –) دكتـواره (أطروحة  _  .١٩٧٥_ .معمارية أثرية   
 .٢٣صر* _.ض _ . قسم اآلثار ،داب كلية اآل،القاهرة

]٣٨٦٨[ .حسنني حممد ربيع
حجة متليك ووقف صادرة عن القاضي سديد الدين أيب حممـد           

حسـنني  / عبد اهللا ملنفعة عتيقة أبيه وامسها خطلوا ابنة عبـد اهللا   
-١٩٦٤ (١٢ مـج  _ .اجمللة التارخيية املصـرية   _ .حممد ربيع   
 .١؛ كو٩صر* _.د  _ .٢٠٢ – ١٩١ ص_) .١٩٦٥

]٣٨٦٩[ .اة ناصر احلجيحي
مع حتقيق  : السلطان الناصر حممد بن قالوون ونظام الوقف عنده       

_  .١ط_ .حياة ناصر احلجي    / ودراسة وثيقة وقف سرياقوس   
 _.ك _ .ص ٤٤٧_  .١٩٨٣مكتبــة الفــالح، : الكويــت

 .١١؛ مغ٥، ١؛ كو٨، ٧؛ فل٢؛ سع١٠٤، ٥٧تر*
]٣٨٧٠[ .راشد سعد راشد القحطاين

راشـد سـعد    / بان على احلرمني  أوقاف السلطان األشرف شع   
مكتبة امللك فهد الوطنية،    : الرياض_  .١ط_ .راشد القحطاين   

جامعة اإلمـام    -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٥٩_  .١٩٩٤
 _ .هـ١٤٠٦،   كلية العلوم االجتماعية   ،حممد بن سعود اإلسالمية   

 .١٠؛ مغ٣، ١؛ كو٨؛ فل١٤، ٦؛ سع٣تر* _.ر 
]٣٨٧١[ .رشيدة بسرور

/ طان الناصر حممد علي خانقـاه سـرياقوس       وثيقة وقف السل  
_  .جملة العلوم اإلنسانية  : الكراسات التونسية _ .رشيدة بسرور   

 _ .٦١-٥ص_ ) .١٩٨٩-١٩٨٨ (١٤٨-١٤٥، ع ٣٨-٣٧مج
 .١كو* _.د 

]٣٨٧٢[ .محد حسنأسامي 
 _.إعداد سامي أمحد حسن؛ إشراف سعاد ماهر حممـد          ]/ الوقف[
 ،١٠٥،  ٩٩،  ٩٧،  ٨٨-٨٠،  ٧٦-٧٤،  ٦١،  ١٥-١ص

١٩٧-١٩١، ١٢٠، ١١٧، ١١١-١١٠، ١٠٧. 
دراسـة أثريـة    :  السلطان إينال وآثاره املعمارية يف القاهرة      يف

 ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٧٦_ .معمارية  
 .٢٣صر* _.ض _ . قسم اآلثار ،كلية اآلداب

]٣٨٧٣[ .سوسن سليمان حيىي
 _.إعداد سوسن سليمان حيىي؛ إشراف حسن الباشا        ]/ الوقف[
، ١١٤-١٠٩،  ١٠٤-١٠٢،  ٩٢،  ٨٩-٨٤،  ٧٦-٧٤ص

١٩٢،  ١٧٠،  ١٦٦،  ١٦١-١٥٩،  ١٤٧،  ١٣٠-١٢٧-
٣٣٠-٢٩٣، ٢٧٩، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢١٠، ١٩٤. 
_ .دراسة أثرية معماريـة     : يسحاق منشأة األمري قجماس اإل    يف

_ . كلية اآلثار    ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٤
 .٢٣صر*_  .ض

]٣٨٧٤[ .براهيمإعبد اللطيف 
بقلـم  / شهادات يف ظهر وثيقة الغوري    التوثيقات الشرعية واإل  

_ .القـاهرة   ، جامعة    جملة كلية اآلداب   _ .براهيمإعبد اللطيف   
ــايو  (١، ج١٩مــج  _.د _  .٤٢٠-٢٩٣ص_ ) .١٩٥٧م

 .١؛ كو٢٣صر*
]٣٨٧٥[ .براهيمإعبد اللطيف 

 دراسة ونشـر    /وثيقة وقف مسرور بن عبد اهللا الشبلي اجلمدار       
، جامعـة   جملة كليـة اآلداب   _  .إبراهيمد اللطيف   وحتقيق عب 
 _ .١٧٣-١٣٣ص_ ) .١٩٥٦ديسمرب   (٢، ج ٢١ مج _ .القاهرة

 .٧؛ فل٢٣صر* _.د 
]٣٨٧٦[ .عزيز خانكي

_ .عزيز خانكي   / حبث يف صحتها  : وقفية املرحوم علي بك فهمي    
_  .٥٦٠-٥٥٧ص_ ) .١٩٢٣يوليو   (١٠، ع ٣س_ .احملاماة  

 .١؛ كو٢صر*_  .د
]٣٨٧٧[ .علي حسن زغلول

 _.عداد علي حسن زغلول؛ إشراف سعاد ماهر حممد         إ]/ الوقف[
-٦١،  ٥٩،  ٥٢-٥١،  ٤٩-٤٣،  ٣٣-٢٢،  ١٩،  ٦-١ص
١٥٩، ١٠٠-٩٨، ٩٢-٧٩، ٧٧-٦٨، ٦٥. 
 _ .١٩٧٧_ .دراسة معمارية وأثرية    :  مدرسة السلطان حسن   يف

 قسم اآلثار   ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  
 .٢٣صر* _ .ض_ .اإلسالمية 

]٣٨٧٨[ .علي حممود سليمان املليجي
عداد علي حممود سليمان املليجي؛ إشراف سـعاد        إ]/ الوقف[

-١٩٣،  ١٦٨-١٦١،  ١٤٥-١٣٩ ،١٢٥ص_ .ماهر حممد   
٣٠١-٣٠٠، ٢٩٦-٢٨٦، ١٩٤. 
أطروحة _  .١٩٧٥_ . عمائر الناصر حممد الدينية يف مصر        يف
 .٢٣صر* _.ض _  . قسم اآلثار، كلية اآلداب، جامعة القاهرة–) ماجستري(

]٣٨٧٩[ .فريد شافعي
فريـد  / عصر الوالة : األوقاف؛ حجج األوقاف ووصف العمائر    

 .٣١٢-٢٥٩ص: ١مج_ .شافعي 
اهليئـة  ]: القـاهرة [_ . العمارة العربية يف مصر اإلسـالمية        يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤املصرية العامة للكتاب، 
]٣٨٨٠[ .حممد الغزايل

 .٢٧-٢٥ص_  .حممد الغزايل/ حجة وقف مستشفى قالوون
 _ .١٩٩٧،  القلمدار  : دمشق_  .١ط_ . ليس من اإلسالم     يف

 .١كو* _.ض 
]٣٨٨١[ .حممد فهيم

: ص_ .إعداد حممد فهيم؛ إشراف سعاد ماهر حممد        ]/ الوقف[
١٠٦،  ١٠٤-٩٩،  ٩٢،  ٨١-٨٠،  ٧٠،  ٦٤،  ٦٠،  ٥٦-٤٣ ،
٢١٣-١٩٩، ١٤٤، ١٣١، ١٢٤، ١٠٩. 
_ . معماريـة    دراسة أثرية :  مدرسة السلطان قانصوه الغوري    يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧
 .٢٣صر*_  .ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية 

 دراسات–ر  مص–الحجج الوقفية 
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]٣٨٨٢[ .حممد حممد أمني
 وثيقة وقف السلطان قايتباى على املدرسة األشرفية وقاعة السالح        

اجمللة التارخيية  _ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممد أمني       / بدمياط
 .١؛ كو٩صر* _.د  _ .٣٩٠-٣٤٣ص_ ) .١٩٧٥ (٢٢مج_ .املصرية 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@Š–ß@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٣٨٨٣[ .راشد سعد راشد القحطاين

إعداد / أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حسني على احلرمني الشريفني        
_ .راشد بن سعد بن راشد القحطاين؛ إشراف حممد فتحي يوسف الريس            

جامعة اإلمام حممد بـن      -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٨٠_  .١٩٨٦
ـ ١٤٠٦ كلية العلوم االجتماعية، ،سعود اإلسالمية  .١٤ ،٩سع* _.ر _ .ه

@òîÐÓìÛa@wv§a–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–pba‰…@@
]٣٨٨٤[ .حممود حامد احلسيين

 _.إعداد حممود حامد احلسيين؛ إشراف حسن الباشا        ]/ وقف األسبلة [
 .٤٣٨-٤٣٧، ٤٠٣، ٣٧٤-٣٣٣، ٣٢٥-١٢٩، ٩٠، ٨٠-٣٥، ١٧ص
 _.دراسة معمارية وأثرية    :  األسبلة العثمانية الباقية مبدينة القاهرة     يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٢
 .٢٣صر* _.ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

@òîÐÓìÛa@wv§a–@bîe@Áë@Mpba‰…@@
]٣٨٨٥[ .أورال، حممد زكي

 -Turğut Oğullari, Eserleri= آثار ووقفيات أوالد تورغوت 
Vekifiyeleri/زكي أورال .  م. _Vakiflar Dergisi. _٣ ع 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٤-٣١ص_ ) .١٩٥٦(
]٣٨٨٦[ .خدر، حممد

 دو وقفنامه  = الوسطىمناذج من حجج أوقاف قراخانيان يف آسيا        
 ترمجة  ؛حممد خدر / مركزي مانده از قراخانيان آسياى      يبرجا

 _ .)١٩٩٦ (١٤ ع _.وقف مرياث جاويدان    _  .يبريمجيلة د 
 .١ كو؛١ران*_ .د  _ . باللغة الفارسية_ .١٠١-٨٨ص

ÑÓìÛa@óÜÇ@Œv§a@
ى    انظر أيضًا  ة عل ف، الحراس ي الوق ائية ف ام القض األحك

ف،  وانين   الوق ف، ق ن الوق ف، ره ون الوق دي
 .منازعات الوقفوتشريعات الحجز على الوقف، 

]٣٨٨٧[ .علي بدوي
ـ / وفاء الضرائب املقررة عليها    املوقوفة ل  احلجز على العني    يعل

 مـايو  /مـارس  (١٣ س _ .لة القانون واالقتصاد   جم _ .بدوي
 .١؛ كو٢٣صر* _ .د _ .٣٣٤-٣١٧ ص_ .)١٩٤٣

@ÑÓìÛa@óÜÇ@Œv§a–pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@ÑÓìÛa@óÜÇ@Œv§a@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@N@
@ÑÓìÛa@óÜÇ@Œv§aMŠ–ß@@
]٣٨٨٨[ .سعيد سيف النصر

عداد سعيد سيف   إ/ مزاياه وعيوبه : لتشريعي يف الوقف  التدخل ا 
 . ورقة٣٧_ .النصر 

 مايو  ٩–٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

òÏìÓì½a@Õöa†§a@
ة   األراضي الموقوفة،    انظر أيضًا  ،األوقاف، العقارات الموقوف

ة،   ي الزراعي ف األراض ريعات وق وانين وتش ق
ة،  ة، وقف وقف األراضي الزراعي وقف األغذي

 .وقف النخيلوقف الزيتون، الحدائق، 

@òÏìÓì½a@Õöa†§a–Š–ß@@
]٣٨٨٩[ . جملس الشعب .مصر

 عن أسـباب عـدم      …طلب إحاطة موجه إىل وزير األوقاف       
ـ  ) حدائق( فداناً   ٩٩٥تسلم الوزارة مساحة قدرها      ى موقوفة عل

 .٥٤٢٠-٥٣٨١ص_ ...مجعية املساعي املشكورة اخلريية 
مضبطة : دور االنعقاد العادي األول   :  الثالث ي الفصل التشريع  يف

 من فرباير سـنة     ١٨ …اجللسة الرابعة واخلمسني املعقودة يوم      
 .١كو* _.ض  _ .١٩٨٠جملس الشعب، ]: القاهرة[_  .١٩٨٠

ÑÓìÛa@óÜÇ@òaŠ§a@
 ضائية في الوقف، الحجز على الوقف،        األحكام الق  انظر أيضًا 

 .، منازعات الوقفرهن الوقف، ديون الوقف
]٣٨٩٠[_. ، جامعة القاهرةجملة كلية احلقوق_ .حراسة أعيان الوقف 

 .٢صر*_ .د _  .١٥٠-١٤٧ص_ ) .١٩٣٧ يونيه ٥/ ١ (٣٤-٣٣، ع١٠س
òîßý⁄a@ñ‰bš§aë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@òîßý⁄a@ñ‰bš§aN@

óÜÇ@ÃbÐ§aÑÓìÛa@òíbÇ‰@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@N@
ŠØ§a@

ف،   انظر أيضًا ارة الوق ر،   إج ي الحك ائية ف ام القض األحك
 .الجدك، قوانين وتشريعات الحكراستثمار الوقف، 

]٣٨٩١[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القـانون واالقتصـاد      _ .أمحد إبراهيم إبراهيم    / التزام التربعات 

 مايو (٧، ع ٣؛ س ٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣يناير   (١، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣

]٣٨٩٢[ .أمحد حممد السعد
أمحـد حممـد    / االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     

األمانة العامة  : الكويت_  .١ط_ .السعد، حممد علي العمري     
 سلسلة الدراسات الفائزة يف   (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠لألوقاف،  

 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩دولية ألحباث الوقف مسابقة الكويت ال
]٣٨٩٣[ سحق موسى احلسيينإ

سحق موسى احلسيين، أمني إ/ ...حبث يف الوقف واحلكر واخللو     
 .يلأبو لسعيد 
 .٧ ،٣فل*_ .ض _  .١٩٧٩، ]ن. د: [ القدس_ . وثيقة مقدسية تارخييةيف

]٣٨٩٤[٤٠، ع٩س_  .، جامعة القاهرةجملة كلية احلقوق_ .احلكر 
  نوفمرب ٣٠ (٤١، ع ٩؛ س ٧٩-٧٦ص_ ) .١٩٣٦   نوفمرب ٢٣(

 _) .١٩٣٦ ديسمرب   ١٥ (٤٣، ع ٩؛ س ٨٣-٨٠ص_ ) .١٩٣٦
-٩٢ص_ ) .١٩٣٦ ديسمرب   ٢٣ (٤٤، ع ٩؛ س ٩١-٨٨ص
 .٢صر* _.د _  .٩٥

]٣٨٩٥[ .عز الدين اخلطيب التميمي
عز الدين   /مشكالت وحلول : مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه   

 .٦١-٣٨ص_ .اخلطيب التميمي 
حبوث ومناقشـات   : األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم    أمهية  يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      

 ئل جامعيةرسا – مصر –الحجج الوقفية  



٤٣٣>> متن الكشاف
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
 لمواقع ا*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمَّان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٣٨٩٦[ .عزيز خانكي
 االمتناع عن مبناسبة حبث يف مضي املدة الطويلة ب      : إعمار األوقاف 

 ، جامعة جملة كلية احلقوق  _ .عزيز خانكي   / دفع اإلجيار أو احلكر   
_ ) .١٩٣٧مارس   ٢٧/ ٢٣ (١٤-١٣، ع ١٠س_ .القاهرة  

 .٢صر *_ .د_  .٣-١ص
]٣٨٩٧[ .علي اخلفيف

جملة _ .علي اخلفيف   / تأثري املوت يف حقوق اإلنسان والتزاماته     
_ ) .١٩٤٠يونيه  / مايو (٦،  ٥، ع ١٠ س _ .القانون واالقتصاد 

 .١؛ كو٢٣صر*_ .د _  .٩٢ – ٣ص
]٣٨٩٨[ .ص٢٢٧_ .قضايا األوقاف املعاصرة 

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

 جامعة: مكة_  .١٤٢٢ شعبان –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة  
 األوقافتوحيد   : احملتويات _ .]٢٠٠١ [هـ١٤٢٢ ،أم القرى 
 األوقاف من قضايا    - ي خالد عل  إعداد / وقف واحد  يف املتنوعة
 صاحل بن   إعداد /الذرية ى الوقف عل  ى عل املترتبةاآلثار  : املعاصرة

 / فيه األنقاض على زوال    املترتبة عقد احلكر واآلثار     -حسن املبعوث   
 املتنوعة األوقاف توحيد   -يس  تأليف صاحل بن سليمان بن محد احلو      

 .١كو*_ .ض _ .ي  الديرشوي عبد اهللا حممد نور/ وقف واحديف
]٣٨٩٩[ .حممد أنس الزرقا

 Financing =مقدمة مبسطة :  األوقافمشروعاتالتمويل واالستثمار يف 
and investment in awqaf projects: a non-technical 

introduction /  قتصادية إسالمية دراسات ا _ .نس الزرقا   أحممد. _ 
 باللغة_  .٧٣-٦٥،  ٦٢–٥٥ص_ ) .١٩٩٤يونيو   (٢، ع ١مج
 .١؛ كو٣تر*_ . د _ .٧٣-٦٥، والعربية ص٦٢-٥٥ صجنليزيةاإل

]٣٩٠٠[ .حممد شفيق
 :القاهرة (١٩٢٦،  ]ن. د: م. د[_ .حممد شفيق   / احلكر وتقديره 
 .٣١ ،٢صر* _.ك _ . )مطبعة مصر

]٣٩٠١[ حممد كامل مرسي
.  م/Le Hekr et le driot de preemption =احلكر وحق الشفعة 

 _) .١٩٣٨ (١، ع٨ س_ .جملة القانون واالقتصاد_ .كامل مرسي   
 .١؛ كو٢٣صر* _.د _ .باللغة الفرنسية _  .١٩-١٢ص
@ŠØ§a–@òîöbšÔÛa@âbØyþa@@@@ŠÄãa@@@@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþaŠØ§a@N@
@ŠØ§a–§a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ŠØN@

@ŠØ§a–Š–ß@@
]٣٩٠٢[ .عثمان فهمي

 :القاهرة( ]؟١٩٣-ن،  . د: م. د[_ .عثمان فهمي   / احلكر يف مصر  
 .٢كو* _.ك  _.ص ١٩٣_ ) .مطبعة ملجأ األطفال املاسوين

]٣٩٠٣[ .حممد أبو زهرة
، ١٠ س _ .جملة القانون واالقتصـاد   _ .حممد أبو زهرة    / احلكر
ــايو (٦–٥ع ــه / م  _.د _  .١٥١–٩٣ص_ ) .١٩٤٠يوني
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧، ١٤ ،٨ ،٢صر*

]٣٩٠٤[ ]قوانني الوقف[مصر 
 يف شأن إاء حق احلكر على األعيان ١٩٥٤ لسنة ٢٩٥قانون رقم 

-٧، ع ٢٤ س _ .جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية _ .املوقوفة  
 .٢صر*_ .د _  .٤٧٤-٤٧٣ص_ ) .١٩٥٣ أكتوبر /يوليو (١٠
]٣٩٠٥[ ]قوانني الوقف[مصر 

 يف شأن إاء حق احلكر على األعيان ١٩٥٣  لسنة٦٤٩قانون رقم 
-٤، ع ٢٤ س _.جملة قضائية شهرية    : احملاماة الشرعية _ .املوقوفة  

 .٢صر *_ .د_  .٢٨٤-٢٨٣ص_ ) .١٩٥٣يونيه  /ابريل (٦
@@@@ŠÄãc@@@@@ÑÓìÛa@áØyòîÇŠ‘ÑÓìÛa@N@

@òØy@âb»Ibî×ŠmH@
ف  انظر أيضًا ات، الوق ف الحمام ة، وق ات الموقوف الحمام

 .حماماتعلى ال
]٣٩٠٦[ .رولإ ،جتني

 .باللغة التركية_  .١٠٥-٩٩ص_ .رول جتني إ/ محام حسكة
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

òÏìÓì½a@pbßbà§a@
ا الم انظر أيضًا اف، التكاي ة،  األوق ات الموقوف ة، الخان وقوف

ة،    العقارات الموقوفة،    ة األهلي المؤسسات الوقفي
ات،          ى الحمام الوقف  وقف الحمامات، الوقف عل

 .، الوقف على الالجئينعلى الفقراء

@òÏìÓì½a@pbßbà§a–@@ïßý⁄a@bÈÛaMƒí‰bm@@
]٣٩٠٧[ .قاجةمجعة أمحد 

 موضوع الوقف واألوقاف جاء   _  .قاجةمجعة أمحد    ]/الوقف[
 .يف مواضع متفرقة من العمل

دار : بـريوت _  .٣ط _. موسوعة فن العمارة اإلسـالمية       يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١امللتقى، 

ÑÓìÛa@òíbÇ‰@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@òíb»N@
òîÐÓìÛa@òîßýÇ⁄a@pýà§a@

وقفي انظر أيضًا الم ال ف اإلع الم، الوق ف واإلع ، الوق
 .ووسائل اإلعالم

]٣٩٠٨[ . مكيإبراهيمحسن 
 إبراهيمحسن  /  واإلعالم إلحياء سنة الوقف    ]الدعوة: صح [عوىالد

 ٢٢_ ] .١٩٩-،  األمانة العامة لألوقاف  : الكويت[_ .مكي  
 .١كو* _.ك  _.ورقة 

ÑÓìÛa@œjÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ñ‹bîyN@
ÑÓìÛa@¿@òîÇŠ’Ûa@Ýî§a@

 .دوافع الوقف انظر أيضًا
]٣٩٠٩[ .إبراهيمحممد بن 

 .٣٥٢-٣٤٤ ص_.إبراهيم حممد بن ]/ الوقف[
الدار العربية  ]: بريوت[_ . احليل الفقهية يف املعامالت املالية       يف

 .٤٠، ٣٠؛ مغ١٢كو* _. ض _ .١٩٨٣للكتاب، 

الحيل الشرعية في الوقف



 الكشافمتن >٤٣٤
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@Ýöü†Ûa@æbIbî×Šm@LŠØi@‰bí…H@
ة،  انظر أيضًا ات الموقوف اتالخان ى وقف الخان ، الوقف عل

 .الخانات
]٣٩١٠[ .كوبرولو، إدريس

_ .إدريس كوبرولـو  / تنظيم خان الدالئل كفندق يف ديار بكر   
 .باللغة التركية_  .٨٣-٧١ص
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

òÏìÓì½a@pbãb¨a@
ة،        انظر أيضًا األوقاف، التكايا الموقوفة، الحمامات الموقوف

ة،    العقارات الموقوفة،    ة األهلي المؤسسات الوقفي
ات  ف الخان ة،    وق كان الطلب ى إس ف عل ، الوق

ى الع     ف عل ات، الوق ى الخان ف عل اء، الوق تق
راء  ى الفق ف عل ين،  الوق ى الالجئ ف عل ، الوق
 .الوقف على المالجئ

@òÏìÓì½a@pbãb¨a–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٣٩١١[ .إشق أوزلو، فاضل

 İstanbul’un Eski Vakif  =إستانبولوقف اخلانات القدمية يف 
Hanlari/ فاضل إشق أوزلو . _Vakiflar Dergisi.  _١٠مج 

 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . التركية  باللغة_ .٤٢٤-٤٢١ص_ ) .١٩٧٣(

@òÏìÓì½a@pbãb¨a–@ïßý⁄a@bÈÛa@–@ƒí‰bm@
]٣٩١٢[ .قاجةمجعة أمحد 

موضوع الوقف واألوقاف جاء    _  .قاجةمجعة أمحد    ]/الوقف[
 .يف مواضع متفرقة من العمل

دار : بـريوت _  .٣ط_ . موسوعة فن العمارة اإلسـالمية       يف
 .١كو*_ . ض _. ٢٠٠١امللتقى، 
½a@pbãb¨a@òÏìÓì–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٣٩١٣[ مسلم مسافر "ضرورة إخالء االحتالل غري الشرعي عن نزل 
يف لكناو، وحتويله إىل جلنة احلج اإلقليمية حـىت يـدار           " فرخانه

مسلم مسافر خانه لكهنؤ بر غري قانوىن قبضـه         = حتت إشرافها   
  مني ديدينا  ختم هونا شاهئيه، اسيه رياسىت حج كميىت كى توليت        

_ ) .٢٨/١/١٩٨٧(_  .Siyasat Jadia, Daily_  .شـاهئيه 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

@òîyý–Ûa@êbÔãb¨aI†ÔÛaH@
 .أوقاف السلطان صالح الدين األيوبي انظر أيضًا

]٣٩١٤[ .عبلة املهتدي
_ .إعداد عبلة املهتدي    / آثار صالح الدين ومؤسساته يف القدس     

 .١٧٣-١٥٥ص
، دار جمدالوي : عمان_  .١ط_ .ين وحترير القدس     صالح الد  يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]٣٩١٥[ .كامل مجيل العسلي

_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    

 /يوليوز (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق 
 .٢٢، ١٧مغ*_  . د_ .٦٨-٥٩ص_ ) .١٩٨٣غشت 

]٣٩١٦[ .كامل مجيل العسلي
_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    

 .١١١-٩٣ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@òîÇbànuüa@òß†¨aN@
laŠÑÓìÛa@@

ف،   انظر أيضًا ي الوق تبدال ف اف االس تعمار واألوق االس
ع الوقف   ف، بي اء الوق ، التصرف اإلسالمية، إلغ

 –، الوقف   عمارة الوقف  ، رعاية الوقف  في الوقف، 
 .مشاآل وحلول، الوقف المعطل

]٣٩١٧[ .األعظمي، ظفر اإلسالم
 .١٨٤-١٧٧ص_ .ظفر اإلسالم األعظمي / األوقاف

ة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع       حبوث خمتار :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣٩١٨[ .بري زاده، مشس
 .١٥٦-١٥٤ص_ .مشس بري زاده / حكم الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣٩١٩[ .احلسن بن حممد العمراين

، ١٩١-١٨٣ص_ .احلسن بـن حممـد العمـراين        ]/ الوقف[
٤٥٩-٤٥٧، ٤٤١-٤٣٩، ٣٩٠-٣٨٢. 
املركـز  : بـريوت   _  .٢ط_ . جمموعة األحكام الشرعية     يف

 .٣٠، ٢٤مغ* _.ض _ . ]١٩٩- [،الثقايف العريب
]٣٩٢٠[ .محاين، خالدسيف اهللا الر

_ .خالـد سـيف اهللا الرمحـاين        / الوقف يف العصر احلديث   
 .٩٤-٨١ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣٩٢١[ .عبد ايد حممود مطلوب
 .٢٧٩-٢١٣ص_ .مود مطلوب عبد ايد حم/ الوقف

_ .أحكام الوصية والوقف يف الفقه اإلسـالمي والقـانون          يف  
 .١كو*_ . ض _ .١٩٩١دار النهضة العربية، : القاهرة

]٣٩٢٢[ .عبد اهلادي الفضلي
/ اإلحسـاء منوذجـاً   : مشكالت الوقف اإلسالمي وسبل تنميته    

جملـة فكريـة ثقافيـة      : الكلمة_ .اهلادي الفضلي    عبد
 _.د   _ .٣٤-٢٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٣، ع ٣ س _ .إسالمية

 .١؛ كو٥صر*

 )ديار بكر، تركيا(خان الدالئل  
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]٣٩٢٣[ .القامسي، أنيس الرمحن
 .١٣٦-١٢٥ص_ .أنيس الرمحن القامسي / الوقف يف اإلسالم

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣٩٢٤[ .القامسي، زبري أمحد

_ .زبـري أمحـد القـامسي       / الوقف يف ضوء الفقه اإلسـالمي     
 .١٤٧-١٣٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣٩٢٥[ .القامسي، شبري أمحد
-١٥٧ص_ .شبري أمحد القـامسي     /  واستبداهلا األوقاف اخلربة 

١٦٥. 
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣٩٢٦[ .القامسي، عتيق أمحد
-١٥٠ص_ .عتيق أمحـد القـامسي      / مشاكل الوقف وحلوله  

١٥٣. 
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٣٩٢٧[ .حممد كرد علي
 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ . خطط الشام    يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _.ض _  .١٩٨٣
]٣٩٢٨[ .ندوي، حممد ظفر عامل

_ .حممد ظفر عامل ندوي     / مسائل من الوقف يف العصر الراهن     
 .١٧٦-١٦٦ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٣٩٢٩[ . مجيل أمحدنذيري،

 .١٩٢-١٨٥ص_ .مجيل أمحد نذيري / قضايا الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

@ÑÓìÛa@laŠM@bî×Šm@–Ší‰bÔm@@
]٣٩٣٠[ وقفلرين = ا وانقراضها تقرير عن األوقاف املتعلقة واحنطاطه

 _ .ات ورق ٥_ ] .ت. د[_ .يكلماسي واييت ايله الكلي رايور      
 .١٢٦تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٤خمطوط، برقم 

@ÑÓìÛa@laŠM@paë†ã@
]٣٩٣١[ مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرةحبوث خمتارة : الوقف

إلسـالم  إعداد وتقدمي جماهـد ا    / الفقه اإلسالمي يف اهلند   مع  
_  .٢٠٠١دار الكتب العلميـة،     : بريوت_  .١ط_ .القامسي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٣٦

@ÑÓìÛa@laŠ–†äa@@
]٣٩٣٢[ اوقاف كى =  أمالك األوقاف وعلماء اإلسالم األفاضل

 _. Nida-e-Millat, Weekly _ .جائدادين اور علماء كرام
 _.باللغة األوردية _  .١٢ص_ ) .٣٠/٧/١٩٩٥ (٣٠، ع٥١مج
 .٧هن*_ .د 

]٣٩٣٣[ .األنصاري، أمحد عظيم
_ .أمحد عظيم األنصـاري     / مسلم اوقاف = أوقاف املسلمني   

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .٢٧/٩/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٣٩٣٤[ .خان، ساالر حممد
هندوستان مني وقف بورد     =  يف اهلند  األوقاف حول إدارة    تقرير

ـ / ايك ربورت: كا نظام  The Urdu_ .د خـان  ساالر حمم
Times, Daily.  _)ــة _  .١ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩٧ باللغ

 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@laŠ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٣٩٣٥[ .علي، أنور
هل سـتبقى أم سـتباد      : أترابراديشاملمتلكات الوقفية يف والية     

 Waqf properties in Uttar Pradesh: Are they to= لألبد 
exist or extinct forever/ أنور علي . _Radiance Views, 

Weekly.  _باللغــة _  .٦ص_ ) .١٩٩٢ (١١، ع٢٧مــج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@laŠ–@†äa@–æbènua‰@@
]٣٩٣٦[  ، واحلكومةالبناء غري الشرعي على أراضي املقربة بعد تدمريها

ز رت بور مني قربستان اجار كر ناجائ      = تقوم بإجراء التحقيق    
 _ . رياسىت حكومت نيه حتقيقات كا حكم ديا       -تعمري كى كئى  

Qaumi Awaz, Daily . _)٥ص_ ) .١٨/١٠/١٩٨٤.  _
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة

@ÑÓìÛa@laŠIïÜjäy@éÔÏH@
]٣٩٣٧[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

-٣٦٩ص_ .ربكـات   تأليف جمد الـدين أيب ال     /  الوقف باب
٣٧٠. 
_  .٢ط_ . احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل           يف

النكـت والفوائـد    : معه_  .١٩٨٤مكتبة املعارف،   : الرياض
 تـأليف مشـس     ،السنية على مشكل احملرر د الدين ابن تيمية       

 .١٠مغ* _. ض _ .الدين بن مفلح املقدسي احلنبلي

)فقه حنبلي(خراب الوقف 
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]٣٩٣٨[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(اهللا بن اخلضر بن تيمية، عبد السالم بن عبد ا
 _.بن تيمية اجمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا احلراين /  الوقفباب
 .٣٧٠-٣٦٩ص
_  .١ط_ . احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل           يف
_ ) .مطبعة السـنة احملمديـة     :القاهرة (١٩٥٠،  ]ن. د: م. د[
بـن  ا على مشكل احملرر د الدين       النكت والفوائد السنية  : معه
 _. ض   _ . تأليف مشس الدين بن مفلح احلنبلي املقدسي       ،تيمية

 .٢٥؛ مغ٢صر*
@ÑÓìÛa@laŠIïÐäy@éÔÏH@

]٣٩٣٩[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
 شـركة   :كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٣٩٤٠[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

-٤٢٩ص: ٢مـج _ .عالء الدين احلصكفي    ]/  الوقف كتاب[
٤٦٢. 
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
@ÑÓìÛa@laŠIÏïÈÏb‘@éÔH@

]٣٩٤١[ "ـه٧٩٤-٧٤٥) "أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن ادر بن عبد اهللا 
 للزركشي بدر الدين حممد بن ادر الشافعي؛      / الوقف يف األحكام  

_ .حققه تيسري فائق أمحد حممود؛ راجعه عبد الستار أبو غـدة            
 .٣٤٤-٣٣٩ص: ٣ج
ن وزارة األوقـاف والشـئو    : الكويت_ . املنثور يف القواعد     يف

حتقيـق  . أعمال موسوعية مساعدة  (_ ] .؟١٩٩-[اإلسالمية،  
 .١؛ كو١٠، ٨، ٦؛ فل٣تر *_.ض _ ) .١التراث الفقهي؛ 

]٣٩٤٢[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
حياء إبني كتاب _ .تأليف زكريا بن حممد األنصاري  ]/ الوقف[

 .املوات وكتاب اهلبة
هــ، ق   ١٠حو ق   [_ .شرح منهج الطالب     فتح الوهاب ب   يف
خمطوط، حتت رقم   _ .سم  ١٦×٢٢؛  ) سطر ١٩(مج١_ ] .١٦
منهج الطالب خمتصر من منهاج الطالبني يف فروع        : أوله_  .٢١٧

موالي : حتبيس_ .غري مرقم، ناقص النهاية     _ .الشافعية للنووي   
على كلية ابن   ) موالي احلاج طرق  (أمحد بن احلسني الباعمراين     

 _. خط مغريب مجيل، رؤوس املسائل بـاألمحر         _. يوسف
 .٧مغ* _.ض 

]٣٩٤٣[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
 .٢٥٩-٢٥٦ص: ١ج_ ] .الوقف[
دار املعرفـة،   :  بريوت _ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب     يف
منهج الطالب للمؤلف، الرسائل الذهبية     : امشه_ ] .؟١٩٧-[

 _ .سائل الدقيقة املنهجية للسيد مصطفى الذهيب الشـافعي     يف امل 
 .٩-٦فل*_ .ض 

]٣٩٤٤["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  . سليمان بن حممد البجريمي/ الوقفكتاب
 حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع          يف

_ ] .؟١٩٧-[ املكتبة اإلسالمية،    ]:تركيا[ديار بكر   _ .العبيد  
 نفائس ولطائف منتخبة من تقريـر العـامل         :امشه مع الشرح  

، ١؛ كـو  ١١،  ٩،  ٧،  ٦فل* _.ض  _ .العالمة حممد املرصفي    
 .١٠ ،٥؛ مغ٥

]٣٩٤٥["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
أليب إسـحاق    نهج الطـالب   حاشية البجريمي على شرح م     يف

امشه مع _  .١٩٧٨دار املعرفة، : بريوت_ .زكريا األنصاري   
 نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممـد          :الشرح

 .١٠٤تر* _.ض  _.املرصفي 
]٣٩٤٦["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

_ .البجريمي  سليمان بن حممد السويفي الشافعي      /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق  حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب أليب          يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
حباشيته منتخبات مـن    _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     
 .٦ ،٢صر* _.ض  _.تقرير الشيخ حممد املرصفي 

]٣٩٤٧["ـه١٢٢١-١١٣١" بن عمرسليمان البجريمي، سليمان بن حممد 
-١٨٣ص: ٣ ج _.سليمان بن حممد البجريمي     /  الوقف كتاب
١٩٦. 
  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمـي      يف

 هـ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .على شرح منهج الطالب     
نفـائس  : امشـه _ ) .املطبعة األمرييـة  : القاهرة] (١٨٧٣[

 _.ض   _.قرير الشيخ حممـد املرصـفي       ولطائف منتخبة من ت   
 .٣٣، مغ٦، ٢صر*

@ÑÓìÛa@laŠIïØÛbß@éÔÏH@
]٣٩٤٨[ "ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(محد بن حممد عليش أالشيخ عليش، حممد بن 

 .٢٦١-٢٣٧ص: ٢ج_ .محد عليش أعبد اهللا  بوأ]/ الوقف[
_ . فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمـام مالـك      يف

تبصرة احلكـام يف    : امشه_ ] .؟١٩٧-[كر،  دار الف : بريوت
 براهيم بن علي بن   إأصول األقضية ومناهج األحكام لربهان الدين       

؛ ٩-٦فل*_ . ض   _ . القاسم بن حممد بن فرحون املالكي      أيب
 .٢٩، ٥مغ

]٣٩٤٩[ "ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(محد بن حممد عليش أالشيخ عليش، حممد بن 
 .٢١٨-١٩٧ص: ٢ج_ .ليش عبد اهللا حممد عأبو ]/ الوقف[
_ . فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمـام مالـك      يف
: امشـه _ ] .؟١٩٥-[املكتبة التجارية الكربى،    ]: القاهرة[

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام لربهان الدين         
  القاسم بن حممد بن فرحون املالكي املدينأيب بن علي بن إبراهيم

 .٢٥، ٤، ٣؛ مغ٤٩تر*_ . ض _.

 )فقه حنفي(خراب الوقف  
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]٣٩٥٠[ "ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(محد بن حممد عليش أالشيخ عليش، حممد بن 
: ٢ج_ .د بن أمحد بن حممد عليش       عبد اهللا حمم   أبو]/ الوقف[
 .٢٦٧-٢٣٧ص
.  ط _ . مالك اإلمام فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب         يف

احللـيب،   مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب       : القاهرة _ .األخرية
قضية ومنـاهج   تبصرة احلكام يف أصول األ    : مشه ا _ .١٩٥٩
  القاسم بن حممد بن    أيب بن علي بن     إبراهيم لربهان الدين    األحكام

 .٦؛ صر٣تر *_ . ض_ .فرحون املالكي املدين
 العمـراين الفاسـي      حممد املهدي بن حممـد     ،الوزايناملهدي  

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦") عيسى أبو(
]٣٩٥١[

_ .د املهدي بن حممد بن حممد اخلضر الوزاين       حمم/ نوازل احلبس 
 .١٧٤-١٤٠ص: ٤ج
_ . النوازل الصغرى، أو، املنح السامية يف النوازل الفقهيـة           يف

 _. ض   _ .١٩٩٣وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : املغرب
 .٣١ ،٣٠ ،١٤-١٢؛ مغ١٥كو*

@sí†§a@‰a…Ibî×Šm@@@@H@sí†§a@‰a…@ÑÓë@@@@ŠÄãaIbî×ŠmHN@
ëŠª@‰a…@òIÞìjãbng@@@@H@b‘bi@…ìàª@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–@bî×Šm@M@ÞìjãbngN@

@ÒbÓëþa@ñŠöa…IoíìØÛa@@@H@oíìØÛa@@@ŠÄãa@NÒbÓëþa@ñŠöa…N@
ïi…@Nòîßý⁄a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@ñŠöa…@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٣٩٥٢[ .سلطان حممد حسني املال

اد سلطان حممد حسـني     إعد/ األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    
 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
ÑÓìÛa@ôëbÇ…@
ى   انظر أيضًا ز عل ف، الحج ي الوق ائية ف ام القض األحك

ف،    وى الوق ف، دع ى الوق ة عل ف، الحراس الوق
ف،      ريعات الوق وانين وتش ف، ق اء الوق قض

 . مشاآل وحلول–ازعات الوقف، الوقف من

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–æbn×bi@@
]٣٩٥٣[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 

_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف
the Muhammadan Law of India and Pakistan . _١ط. _ 

 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد
]٣٩٥٤[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 

هدايت اهللا؛ أرشد هدايت    . للمال؛ إعداد م  ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢٤– ١٦٨ص_ .اهللا 
 Principles of Mohammedan = أصول الشريعة اإلسالمية يف

law ._ ض _  .١٩٩٠ريبثـي،   ت. ن. م: بوميب_  .١٩ ط. _
 .١٧هن*

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…Mbî×Šm@@
]٣٩٥٥[ .أك كوندوز، أمحد

= ويف حقوق اإلسـالم     التطبيقات العثمانية     يف يةؤسسة الوقف امل
İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 

Müessesesi /    مؤسسة التـاريخ   : أنقرة_ .أمحد أك كوندوز
طروحــة أ_ .ص ٤٨٠_ ] .١٩٨٨[هـــ ١٤٠٨التركــي، 

 معهد العلوم االجتماعية، قونيا،     ، جامعة سلجوق  –) دكتوراه(
 .١٠٣، ٦٦تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .١٩٨٧

]٣٩٥٦[ .صونقور، عصمت
 Eski Vakiflarin Temel= الكتاب األساسي لألوقاف القدمية 

Kitabi /      ي زاده   دعصمت صونقور، عمر حلمي قارينه بـا. _
مطبعـة  ] (١٩٧٨[هـ  ١٣٩٨،  ]إستانبولجامعة  : إستانبول[

_ . باللغة التركية    _ .يضا: ص٧٢٨،  ١٧_ ) .صلحي غاران 
 .١١تر* _.ك 

]٣٩٥٧[ .تينر، سرحا
نظرة حول بناء حماكم خمتصة من أجل دعاوى حقوق الوقف يف           

 Türk Yargi= الفترة احملددة يف النظام احلديث للقانون التركي 
Sisteminin Yeniden Yapilanma Süreci İçinde Vakif 
Hukuku Davalari İçin İhtisan Mahhemleri Kurulmasi 

Üzerine Bir Düşünce /ينر حاتسر . _Vakif ve Kültür 
Dergisi. _ باللغـة   _ .٩٥-٨٥ص_ ) .١٩٩٨يناير   (٣ ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٣٩٥٨[ .أك كوندوز، أمحد

  =لعثمانية ويف حقوق اإلسـالم    املؤسسة الوقفية يف التطبيقات ا    
İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 

Müessesesi/         ـ  أمحد أك كوندوز؛ إشـراف خليـل _ .ن  ج
 ، جامعة سلجوق  –) دكتوراه( أطروحة   _ .ص٤٨٩_  .١٩٨٧

 _.ر  _ . باللغـة التركيـة      _ .معهد العلوم االجتماعية، قونيا   
 .١٤؛ سع١٠٤، ١٠٣، ٦٦، ٥٨، ٣تر*

bÇ…@ÑÓìÛa@ôë–bí‰ì@@
]٣٩٥٩[ .فتح اهللا صقال

: م. د[_ .قضايا وقف العثمانية أمام احملاكم املختلطة السورية         
 _.ك   _.ص  ٩٣_ ) .مطبعة سبع اخوان  : حلب (١٩٣٨،  ]ن. د
 .١؛ كو٧فل*

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–Š–ß@@
]٣٩٦٠[ .أمحد نصر اجلندي

 .١٢٨٩-١٢٣١ص: ٢ج_ .أمحد نصر اجلندي ]/ الوقف[
: القاهرة_  .٢ط_ .عي يف مخسني عاماً      مبادئ القضاء الشر   يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨دار الفكر العريب، 
]٣٩٦١[ _  .، جامعة القاهرةجملة كلية احلقوق_ .دعاوى املستحقني 

ــر ٢٠ (٦، ع١٠س ــاء  (٣٤-٣٣، ع)١٩٣٧ فرباي / ١الثالث
 .٢صر* _.د  _ .١٤٢-١٤١ص_ ) .١٩٣٧ يونيه ٥السبت 

 مصر–دعاوى الوقف 



 الكشافمتن >٤٣٨
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٣٩٦٢[ .عبد الوهاب خالف
ى ما عليه العمل اآلن باحملاكم املصـرية مـن          أحكام الوقف عل  

: م. د[_  .٣ط_ .مذهب احلنفية وقـانون الوقـف اجلديـد         
_ .ك  _ .ص  ٢٨٩_ ) .مطبعة النصر : القاهرة (١٩٥١،  ]ن .د
 .٢، ١؛ فل١٣ ،٩سع*

]٣٩٦٣[ .عبد الوهاب خالف
أحكام الوقف على ما عليه العمل اآلن باحملاكم املصـرية مـن            

_ .عبد الوهاب خالف    / قف اجلديد مذهب احلنفية وقانون الو   
_ ) .مطبعة النصـر  : القاهرة (١٩٤٦،  ]ن. د: م. د[_  .١ط

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٧٩
]٣٩٦٤[ .عبد الوهاب خالف

_ .عبد الوهاب خـالف     / أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
_  .١٩٤٥جلنة التأليف والترمجـة والنشـر،       : القاهرة_  .١ط

 .٦ ،٢صر*_ .ك _ .ص ١١٠
]٣٩٦٥[ .ب خالفعبد الوها

أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية على ما عليه العمـل اآلن           
، ]ن. د: م. د[_ .تأليف عبد الوهاب خالف     / باحملاكم املصرية 

ــاهرة (١٩٤٢ ــة النصــر: الق  _.ك _ .ص ١٣٢_ ) .مطبع
 .١١مغ*

]٣٩٦٦[ .كريسيليوس، دانيال
-١٦٤٠: وقائع قضايا األوقاف يف ثالثة من حمـاكم القـاهرة         

١٨٠٢ = Incidence of waqf cases in three Cairo 
courts: 1640-1802 / دانيل سريكليوز._ Journal of Economic 

and Social History of the Orient ._ ــج  ٢، ع٢٩م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٨٩-١٧٦ص_ ) .١٩٨٦(

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–†äa@@
]٣٩٦٧[ )سيد(خالد رشيد 

 Wakf =راسة اجتماعيـة قانونيـة    د:إدارة األوقاف يف اهلند
Administration in India: A Socio-Legal Study /إس .

 _ .١٩٧٨ ، دارفيكـاس  : نيـودهلي  _ .١ ط _ .خالد رشيد 
 _ .١٩٧٢ قدمت أصالً كأطروحـة للمؤلـف،        _.ص  ١٨٤

 .١٧؛ هن٢سع*_ .ر _ . باللغة اإلجنليزية
]٣٩٦٨[ .مشس اهلدى مشس

كم يف األجرة، وتشـكيل     إعفاء أراضي األوقاف من قانون التح     
اوقاف كى زمينـات    = جلنة من عضوين لتطبيق القانون اجلديد       

رينت كنترولر سيه مستثىن، نئيه ايكت كيه نفـاذ كيلئيـه دو            
 /٢١ (_. The Urdu Times, Daily_  .ركىن كميىت تشكيل

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٥/١٩٩٨
]٣٩٦٩[ .ضياء الرمحن

 –وقـف امـالك     = مة ملن يهمه األمر     أمالك الوقف مسألة ها   
_ .ضـياء الـرمحن     / ارباب حل وعقد كيلئيه ايك حمله فكرية      

Qaumi Awaz, Daily ._) ٣ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٨٣.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٣٩٧٠[  Waqf properties-lost= ضياع ممتلكات األوقاف 
properties. _ Radiance Views, Weekly . _٢٤مــج ،

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧ص_ ) .١٩٨٩ (٢٦ع
]٣٩٧١[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 

-٤٨٧ص_ .فيض بدر الدين طيبجـي      ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
قانون األحوال الشخصية للمسـلمني يف      :  الشريعة اإلسالمية  يف

 Muslim Law: The Personal Law of= اهلند وباكسـتان  
Muslims in India and Pakistan ._إعداد حمسـن  / ٤ ط

 .١٧هن*_ . ض _ .١٩٦٨تريبثي، . م. إن: بوميب_ .طيبجي 
]٣٩٧٢[ -١٩٠٠"فرما، بابو رام 

. بيج، إس . إتش. بابو رام فرما؛ مراجعة م    ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٩٤٣-٨٦٢ص_ .فرما . ك
 Islamic Law: Being= فسري تعليق وت:  الشريعة اإلسالميةيف

a Commentary on Mohammedan law ._دهلي_  .٦ ط :
 .٩هن*_ .ض _  .١٩٨٦لو ببلشر، 

]٣٩٧٣[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 
_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف

the Muhammadan Law of India and Pakistan . _١ط. _ 
 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد

]٣٩٧٤[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر
_  .٣٣٠-٢٧٤ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Outlines of Muhammadan= ة  اإلسالميالشريعةموجز  يف

Law . _ض  _  .١٩٧٤ة أوكسفورد،   جامع: نيودهلي_  .٤ط._ 
 .١٧هن*

]٣٩٧٥[  =قصة مسجد عبد الغين بشارع شيلمسفودر يف نيودهلي 
Story of Masjid Abdul Ghani, Chelmsford Road, 

New Delhi / هيئة أوقاف دهلي. _Muslim India . _٢مج، 
_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣ع
 .٧هن*

]٣٩٧٦[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
باللغة _  .٢٩٣-٢٦٩ص_ .طاهر حممود   ]/ Waqf= الوقف  [

 .اإلجنليزية
 _. Muslim Law of India=  الشريعة اإلسالمية يف اهلنـد  يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٠لو بوك للنشر، ]: اهلند[اله آباد 
]٣٩٧٧[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 

 _ .٣٣٠-٢٧٣ص_ .مال؛ ترمجة مسعود علي     . إف. د/ ]الوقف[
 .باللغة األوردية

_  .١ط_  . اصول شرع اسالم   = مبادئ الشريعة اإلسالمية     يف
 _.ض  _  .١٩٣٩دار الطباعة جامعة عثمانية،     ]: اهلند[حيدر آباد   

 .٢٣هن*

  الهند–دعاوى الوقف  
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]٣٩٧٨[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 
هـدايت اهللا؛ أرشـد     . للمال؛ إعـداد م   ]/ Waqf= الوقف  [

 .اللغة اإلجنليزيةب_  .٢٢٤–١٦٨ص_ .اهللا  هدايت
 Principles of Mohammedan = أصول الشريعة اإلسالمية يف

law . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٩٠تريبثي، . ن. م: بوميب_  .١٩ط. 
@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٣٩٧٩[ .ا احملكمة العلي .أترابراديش
نقض شروط الوقف أو عدم : صحة الوقف يف الشريعة اإلسالمية  

-Mohammedan Law-Waqf= ضـر بصـحته   تنفيذها ال ت
validity, breach of terms of waqf or not carrying 

them out does not affect validity. _The All India 
Reporter ._ باللغة _  .١١٩-١٠٩ص_ ) .١٩٥٠ (٣٧ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٣٩٨٠[ . احملكمة العليا .أترابراديش

أ ٥٧، جـزء  ١٩٦٠ الصادر يف ١٦م  رققانون أوقاف املسلمني    
املمتلكـات   اسـتعادة    :أترابراديشاخلاص بأوقاف املسلمني يف     

 Muslim Waqf Act 16 of 1960, S. 57-A-UP= املوقوفة 
Muslim Waqf (Recovery of Waqf Property).  _The 

All India Reporter ._ــج -٢٧١ص_ ) .١٩٧٨ (٦٥ م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٧٣

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٣٩٨١[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش

إكمال األعمال  :  مليونا ٦٣الدخل السنوي هليئة األوقاف يبلغ      
وقف = وتسجيل ممتلكات األوقاف اجلديدة     , اإلنشائية املختلفة 

 الكهـ، خمتلف تعمرياتى كامون كى      ٦٣٠كى ساالنه آمدىن    
-Rahnuma-e _ .دادون كا انـدراج   تكميل، نئى موقوفه جائ   

Deccan, Daily.  _)ــة _  .٦ص_ ) .٢٨/٢/١٩٨٣ باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

]٣٩٨٢[ . احملكمة العليا .اهلند
 Creation of public waqf =إنشاء األوقاف العامة بإصدار فتوى 

by religious order ._ The All India Reporter ._ ٨٦مج ،
 .١١هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٣٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢ع

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@†äa@–lbväjÛa@@
]٣٩٨٣[ . احملكمة العليا .دهلي

= قضية ضد هيئة أوقاف البنجاب لدى احملكمة العليـا بـدهلي          
_  .دهلى هائى كورت مني بنجاب وقف بورد بـر مقدمـه          

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٢ص_ ) .٢٦/٣/١٩٨٢ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٣٩٨٤[ Census= مسح املساجد واملقابر يف والييت البنجاب وهريانا 
of mosques/graveyards in Punjab and Haryana. _ 

Muslim India.  _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@
]٣٩٨٥[ . احملكمة العليا .اهلند

 =فصل اكتساب األراضي    :  االستئجار يف البنغال الغربية    قوانني
Tenancy Laws-West Bengal estates acquisition Act 
(1953) (1 of 1954), SS, 6 (1), 2 (c), 2 (R), 3-Waqf 
deeds not exclusively for charitable and religious 

purposes.  _The All India Reporter ._٣، ع٥٢ مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧٢٨-١٧٢٢ص_ ) .١٩٦٥(

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@†äa@–ï…@@
]٣٩٨٦[لرد على قضية مقربة بانج من أجل المدعى عليه لإنذار احملكمة 

 _ .قربستان بنج بريان كيس، مدعيون كو وجه بتاؤ نوتس         = بريان
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٢ص_ ) .١/٨/١٩٩٣

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٣٩٨٧[ Government statement= بيان احلكومة عن أوقاف دهلي 

on Delhi Waqf / حكومة اهلند. _Muslim India ._٨ مج، 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٩٢ص_ ) .١٩٩٠ (٩٤ع

]٣٩٨٨[ .شفيع، حممد
 وثائق قرار حكم الوقف بتـاريخ إبريـل         :قضية املسجد اجلامع  

١٩٧٥ = The Jama Masjid case-documents, Waqf 
award of the arbitrator April 1975 (Extracts) /  حممـد

 ١٧٢، ع١٥مــج_  .Muslim India _ .شــفيع قريشــي
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .١٦٧ص_ ) .١٩٩٧(

]٣٩٨٩[ =  قضية استيالء غري شرعي ١٢٥هيئة أوقاف دهلي تسجل 
 _ .وقف بورد نيه دائر كئيه     ناجائز قبضون بر مقدمات دهلى       ١٢٥

Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة _  .٨ص_ ) .٥/١/١٩٨٦
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@†äa@–‰ìÐãb×@@
]٣٩٩٠[Plea against = املوقوفةدعوى ضد إساءة استخدام املمتلكات 

bungling of waqf properties ._ Radiance Views, 
Weekly.  _باللغـة  _  .٢٢ص_ ) .١٩٩٧ (٤٥، ع ٣٢مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@†äa@–a‰†ß@@
]٣٩٩١[ . احملكمة العليا .اهلند

 Recovery of= استعادة ملكية العقارات الوقفيـة املنقولـة   
posession of transferred waqf propert ._ Supreme 

Court Cases.  _ باللغة _  .١٠٩ص_ ) .١٩٩٤ (٢ملحق
 .١١هن*_ .د _ .ية اإلجنليز

@ÑÓìÛa@ôëbÇ…–@†äa@–bãbíŠç@@
]٣٩٩٢[ Census= مسح املساجد واملقابر يف والييت البنجاب وهريانا 

of mosques/graveyards in Punjab and Haryana. _ 
Muslim India.  _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
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ف،   انظر أيضًا ي الوق ائية ف ام القض ف  األحك اوى الوق ، دع

 ، قوانين وتشريعات دعوى الوقف،     قضاء الوقف 
 .منازعات الوقف، قوانين وتشريعات الوقف

]٣٩٩٣[ .أمحد الرهوين التطواين
 .٩٢ص_ .أمحد الرهوين التطواين ]/ الوقف[
احلسن بـن  ]: م. د[_ .لنوازل واألحكام  نتائج األحكام يف ا يف

 .٢٤مغ* _. ض _ .١٩٤٢أمحد عبد الوهاب، 
]٣٩٩٤[ .ركي، شاكرب

 Vakiflarla İlgili Önemli =مسائل مهمة تتعلق بـالوقف  
Meseleler /  دار نشـر بـريق،     : إسـتانبول  _ .ركيبشاكر

 _.ك  _ . باللغة التركية    _ .ص٧٢_ ] .١٩٩٠[هـ  ١٤١٠
 .٦٧، ٣تر*

]٣٩٩٥[ .زهدي يكن
املكتبـة  : بـريوت _  .١ط_ .زهدي يكـن    / حكام الوقف أ

؛ ١٣،  ١٠-٨سع*_ .ك  _ .ص  ٣٠٤_ ] .١٩٧-[العصرية،  
 .٣١، ٣٠، ١١؛ مغ١كو

]٣٩٩٦[ .شاه أفندي
_  .ورقـات ] ٨[ _ .]ت. د[_ ] .رسالة يف دعوى الواقف   [

 .١١تر* _.خ _ .جمموع  ١١٤١خمطوط برقم 
]٣٩٩٧[ .عباس طه

جملـة   :األزهر_ . عليه   نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة     
ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _ .شهرية جامعة  ؛ ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ

ـ ١٣٥٧ (٢، ج ٩مج  ٣، ج ٩؛ مـج  ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ
ـ ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢_ ) .هـ١٣٥٧( _ ) .هـ
؛ ٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٨، ج ٩؛ مج ٢٨٦-٢٨٤ص
ـ ١٣٥٧ (٩، ج ٩مج  ١٠، ج ٩؛ مـج  ٦٤٥-٦٤٤ص_ ) .هـ

 _) .هـ١٣٥٨ (١، ج ١٠؛ مج ٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .هـ١٣٥٧(
ـ ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مج ٨٠-٧٩ص ؛ ١٦٠-١٥٩ص_ ) .هـ
 ٤، ج ١٠؛ مـج  ٢٣٣-٢٣٢ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٣، ج ١٠مج

_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج١٠؛ مج٣١٨-٣١٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(
؛ ٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص

ــج ـــ١٣٥٨ (١٠، ج١٠م _  . د_ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .ه
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*

]٣٩٩٨[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  

وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
_ .ك  _ . لوحـات     ورقـة  ١٣ص،  ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية،  

 .١كو*
@ÑÓìÛa@ôìÇ…–ÑÓìÛa@ôìÇ…@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@ôìÇ…–Š–ß@@
]٣٩٩٩[ .أمحد زكي

_ .احملاماة  _ .أمحد زكي   / وى الوقف على الوقف   حبث يف دع  
 .٢صر*_  .د_  .٣٠٩-٢٩٧ص_ ) .١٩٤١نوفمرب  (٣، ع٢٢س

@ÑÓìÛa@ôìÇ…–†äa@@
]٤٠٠٠[ . احملكمة العليا .أترابراديش

دعوى حق الشفعة من قبل املتويل أو الواقف طبقـاً للشـريعة            
 Mohammedan Law-Pre-emption-claim by= اإلسالمية 

mutwalli or waqif ._ The All India Reporter ._  
 _.د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .٦٩٣-٦٨٦ص_ ) .١٩٥٢ (٢٩مج
 .٧هن*

]٤٠٠١[ وقف جائدادون كيلئيه = قانون الشروط ملمتلكات الوقف 
_  .The Inquilab, Daily_  .قانون كى شرائط مني نرمـى 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٩/٦/١٩٨٦(
Ûa@ôìÇ…@ÑÓì–@†äa@M@“í…aŠiaŠmc@
]٤٠٠٢[ . احملكمة العليا .أترابراديش

أ ٥٧، جـزء  ١٩٦٠ الصادر يف ١٦رقم  قانون أوقاف املسلمني    
 اسـتعادة املمتلكـات     :أترابراديشاخلاص بأوقاف املسلمني يف     

 Muslim Waqf Act 16 of 1960, S. 57-A-UP= املوقوفة 
Muslim Waqf (Recovery of Waqf Property). _ The 

All India Reporter ._ــج -٢٧١ص_ ) .١٩٧٨ (٦٥ م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٧٣

@ÑÓìÛa@ôìÇ…–@†äa@–bäni@@
]٤٠٠٣[ . احملكمة العليا .بتنا

= أحقية عضو جملس األوقاف يف االعتـراض علـى اإلشـعار     
Waqf Board member has locus standi to challenge 

notification ._ The All India Reporter ._ ٧ع، ٨٦ مج 
 .٢٢هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٥ص_ ) .١٩٩٩(

@ÑÓìÛa@ôìÇ…–@†äa@–paŠvu@@
]٤٠٠٤[ . احملكمة العليا .ججرات

= قرار احملكمة العليا بوالية ججرات حـول قـانون الوقـف            
Gujarat High Court on waqf law ._ Muslim India ._ 

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٦٨-٦٧ص_ ) .١٩٨٦ (٣٨، ع ٤مج
 .٧هن*_ .د 

]٤٠٠٥[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
 Notice= متطلبات اإلخطار لرفع القضايا ذات الصلة بالوقف 

requirements for decalring suits concerning waqf /
 Islamic and Comparative_ .جني . طاهر حممود، كرن ب

Law, Quarterly.  _ــج _  .٧٥ ص_) .١٩٨٧ (١، ع٧م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@ôìÇ…–@†äa@Mb×bmbãŠ×@@

]٤٠٠٦[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
 Locus standi to= مكانة ممتلكات الوقف املتنـازع عليهـا   

disputed waqf property /  طاهر حممـود. _Islamic and 
Comparative Law, Quarterly . _١٩٨٧ (١، ع٧مج. (_ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٩-٧٨ص

 دعوى الوقف 
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]٤٠٠٧[ . احملكمة العليا .مدراس

موقف حمكمة مدراس العليا من رعاية املسلمات املطلقات من قبل          
 Madras High Court on maintenance of= جملس األوقاف 

Muslim divorced women through Waqf Board ._ 
Muslim India . _١٧٧ص_ ) .١٩٩٥ (١٤٨، ع١٣مج. _ 
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية
@ÑÓìÛa@ôìÇ…IïÐäy@éÔÏH@

العزيـز   سـرائيل بـن عبـد     إبن قاضي مساونة، حممود بن      ا
 "هـ٨٢٣-؟) "الدين بدر(

]٤٠٠٨[

: ١٣ج_ .بن قاضي مساونة    ا/ يف دعوى الوقف والشهادة عليه    
 .١٣٦-١٢٧ص
 هـ١٣٠٠،  ]ن. د :م. د[_  .١ط_ . جامع الفصولني    كتاب يف
: باهلـامش _ ) .املطبعة الكربى األمرييـة   : القاهرة] (١٨٨٢[

 جامع أحكام الصـغار     –حواشي وتعليقات خري الدين الرملي      
 .١٥؛ كو١٠٢، ٦٧، ٥٢، ٣٠، ٢٨تر*_ .ض _ .السروشين ل
]٤٠٠٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 /]ل دعوى املدعي وخصـومه    فيما يبط [الرسالة السابعة والثالثون     
ـ  إتأليف زين العابدين     املصري احلنفي؛   جنيم   ابنبراهيم الشهري ب

 .٣٠١-٢٨١ص_ .حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٠١٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

ـ  إتأليف زين العابدين    / القضاة واحلكام   جنيم  ابنبراهيم الشهري ب
_ .املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس           

 .٣٩٧-٣٤٦ص
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
@ÑÓìÛa@ôìÇ…IïØÛbß@éÔÏH@

]٤٠١١[ . جعيطحممد العزيز
 دراسة وحتقيق حممد بن   / ؛ فتوى التحبيس على األوالد    دعوى احلبس 

 .١٠٨-١٠٦ص_ .إبراهيم بوزغيبة 
القـريوان  _ .العزيـز جعـيط       فتاوى شيخ اإلسالم حممد    يف
 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٤مركز الدراسات اإلسالمية، ]: تونس[

@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@åÇ@åÇbİ½a@ÉÏ…–åÇbİß@ÉÏ…@N@
a@ÉÏ…@ïÜçþa@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ïÜçþa@ÑÓìÛa@åÇ@åÇbİ½–åÇbİß@ÉÏ…@N@
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 .المؤسسات الوقفية، إدارة الوقف انظر أيضًا
]٤٠١٢[ .إدريس خان، حممد

حممد إدريـس   / دهلى وقف امالك   = وقاف دهلي أأمالك هيئة   
_ ) .١٦/١٢/١٩٨٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .خـان  

 .٧هن*_ .د _ .ية باللغة األورد_  .٣ص

]٤٠١٣[ =  هيئة دهلي للتنمية على ممتلكات هيئة األوقاف بدهلياستيالء
_  .كـا قبضـه   . ايـه . دى. دهلى اوقاف كى جائداد بر دى     

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٠/٧/١٩٩٧ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٠١٤[ .أسلم، مجشيد فوري
دهلى وقف بورد كا     = هلي على إنقاذ هيئة أوقاف د     قادراهللا وحده   

 ,Qaumi Awaz_ .مجشيد فوري أسلم / صرف اهللا هى حافظ هيه
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٢/٩/١٩٩٤. 

]٤٠١٥[ _. Qaumi Awaz, Daily_  .اطالع عام= إعالن عام 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢٥/٦/١٩٩٤(

]٤٠١٦[ _. Qaumi Awaz, Daily_  .اطالع عام= إعالن عام 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٩/٩/١٩٨٥(

]٤٠١٧[لرد على قضية مقربة بانج من أجل المدعى عليه لإنذار احملكمة 
 _ .قربستان بنج بريان كيس، مدعيون كو وجه بتاؤ نوتس         = بريان

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٢ص_ ) .١/٨/١٩٩٣
 .٧هن*_ . د _.األوردية 
]٤٠١٨[ .باندي، راهول

وكالة التفتيش املركزية حتقق يف املطالبات غري القانونيـة هليئـة           
 CBI probe into Waqf Board irregularities=األوقـاف  

sought / راهول باندي. _The Pioneer, Daily ._) ٧/٣/ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .١٩٩٨

]٤٠١٩[ دهلى مني =  اهية األقليات بدهليبرنامج مخسة عشر نقطة لرف
 The_  . نكـاتى بروكـرام  ١٥اقليتون كى فالح كيلئيـه  

Inquilab, Daily ._) ــة _  .٢ص_ ) .٢١/٣/١٩٩٤ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٠٢٠[ اوقاف ويلفيئر كونسل=  تشكيل مجعية أوقاف اهلند اخلريية
_ ) .١٩/١٢/١٩٨٩ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص

]٤٠٢١[ )سيد(حيدر، شريف 
 ,Qaumi Awaz _.شريف حيدر / دهلى كيه قربستان = مقربة دهلي

Daily ._ )د  _ .باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢١/٢/١٩٨٣._ 
 .٧هن*
]٤٠٢٢[ . احملكمة العليا .دهلي

 Justice =واد حول إجراءات هيئة الوقف بدهلي . ب. قرار القاضي إس
S. B. Wad (Delhi) on procedure of supercession of 

Waqf Board . _Muslim India ._١٩٨٣ (١١، ع١ مج. (_ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥١٦ص
]٤٠٢٣[ . هيئة األوقاف .دهلي

من قبل هيئة أوقاف    املقامة  املشاريع التعليمية والتنموية واخلريية     
يمى، فالحـى اور ترقيـاتى      دهلى وقف بورد كيه تعل     = دهلي

_ . Awam, Daily_  .منصوبون كيلئيه عام بروغرام مرتـب 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٣/٣/١٩٩٧(

هيئة األوقاف. دلهي 
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]٤٠٢٤[ . هيئة األوقاف .دهلي
 تدار من قبل  املمتلكات املوقوفة بدهلي اليت اكتسبتها احلكومة و      

 Delhi Waqf properties  =هيئة أوقاف دهلي مبوجب االتفاقية
acquired by Government but managed by Delhi 

Waqf Board under agreement. _ Muslim India.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٠ص_ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع٧مج
]٤٠٢٥[ . هيئة األوقاف .دهلي

=  هيئة األوقاف بدهلي للطالب املسلمني       املنح الدراسية من قبل   
_  .لى وقف بـورد كـا فيصـله       ده: مسلم طلبه كو وظائف   

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٢/٤/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٠٢٦[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلى وقف بورد سيه     = منح دراسية من قبل هيئة أوقاف دهلي      

 /٣٠/١٠(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .تعليمى وظـائف 
 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٨٧

]٤٠٢٧[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلى وقـف    = النشاطات التعليمية والدينية هليئة أوقاف دهلي     
 ,Qaumi Awaz_  .بورد كيه تعمريى، تعلمىي اور مذهىب اقدام

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١/٦/١٩٨٨. 
]٤٠٢٨[ . هيئة األوقاف .دهلي

لـى وقـف بـورد دو       ده = هيئة أوقاف دهلي تفتح مدرستني    
 /٣/٨(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .اسكول قائم كريكـا 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٥
]٤٠٢٩[ .رشيد أمحد

 ,Qaumi Awaz_ .رشيد أمحد / وقف بورد= هيئة األوقاف 
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٦/١٠/١٩٨٨. 
]٤٠٣٠[ .رئيس أمحد

 Qaumi_ .رئيس أمحد / دهلى وقف بورد= ي هيئة أوقاف دهل
Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .١٢/٨/١٩٩١ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٠٣١[ .زكريا، حممد

= محاية أمالك الوقف وحسن استخدامها ضرورة هلذا العصـر          
وقف امالك كا حتفظ اور صحيح استعمال وقف كـى اهـم            

 /٣١/١٠(_ . Awam, Daily_ .حممـد زكريـا   / ضرورت
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٦

]٤٠٣٢[ متام وقف =  سيطرة هيئة األوقاف على مجيع ممتلكات الوقف
 ,Qaumi Awaz_  .بر وقف بورد كى عملـدارى هـوكى  

Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢/٨/١٩٩٤. 
]٤٠٣٣[ .صديقي، سليم

= ت االحتالل غري الشـرعي      ممتلكات هيئة األوقاف يف دهلي حت     
/ دهلى مني وقف بورد كى جائدادين غري قانوىن قبضـيه مـني   

 /٣/٩ (_. The Urdu Times, Daily_ .سـليم صـديقي   
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٥

]٤٠٣٤[  =  قانون التحكم يف اإلجيارإعفاء هيئة األوقاف من ضرورة
Need to exempt waqf board from Rent Control Act. _ 

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغـــة _ .)١١/٧/١٩٩٧ 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٤٠٣٥[ .عبد الرحيم

 ,Qaumi Awaz_ .عبد الرحيم / وقف بورد= هيئة األوقاف 
Daily ._) باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٣/١/١٩٨٤. _

 .٧هن*_ .د 
]٤٠٣٦[ .عبد القيوم

 ,Qaumi Awaz_ .عبد القيوم / وقف بورد= هيئة األوقاف 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٤/١٠/١٩٨٤. _

 .٧هن*_ .د 
]٤٠٣٧[ وقف بورد كى =   ممتلكات الوقفتأجريفرض احلظر على 

_  .Qaumi Awaz, Daily _ .امالك كو بتيه بر دينيه بر بابندى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٣٠/٤/١٩٩٧(

]٤٠٣٨[ .فريد أمحد
 ,Qaumi Awaz _.فريد أمحـد  / وقف بورد = قافهيئة األو

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢/٣/١٩٩٣. _
 .٧هن*_ .د 

]٤٠٣٩[ .وآي. قاضي، إم
 Delhi Waqf Board: A= حملـة سـريعة   : هيئة أوقاف دهلي

cursory glance /قاضي. وآي. إم.  _Radiance Views, 
Weekly. _ اللغة ب_  .١٠ ،٣ص_  .)١٩٧٤ (٨ع،  ١٢مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٤٠٤٠[  =قصة مسجد عبد الغين بشارع شيلمسفودر يف نيودهلي 
Story of Masjid Abdul Ghani, Chelmsford Road, 

New Delhi / هيئة أوقاف دهلي. _Muslim India . _٢مج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣ع

]٤٠٤١[  دهلى وقف بورد كو=  دهلي  أوقافاملساعدة املركزية هليئة
 _) .٦/١/١٩٩٦(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .مركزى امداد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص
]٤٠٤٢[ مطالبة بتحويل املسجد اجلامع بدهلي إىل إشراف هيئة أوقاف 

دهلى كى جامع مسجد وقف بورد كو سونبنيه كـا          = دهلي  
_ ) .١٠/٨/١٩٩٤( _. Qaumi Awaz, Daily _ .مطالبـه 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
]٤٠٤٣[ )سيد(نقوي، شاه حيدر 

_ .شاه حيدر نقـوي     / شيعة وقف بورد   =  الشيعة أوقافهيئة  
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٧/٩/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٠٤٤[ .نقوي، صوم رضا

 صوم رضا / جبائيهشيعه اوقاف كو    = احلفاظ على أوقاف الشيعة     
_ ) .٢٩/٦/١٩٩٤ ( _. Qaumi Awaz, Daily_ .نقـوي  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

 هيئة األوقاف . دلهي 
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]٤٠٤٥[ .نور أمحد
  ...نـور أمحـد   / آثار قدميه كى تباهى    = تدمري املباين التارخيية  

_ ) .١٠/١١/١٩٩٧( _. Qaumi Awaz, Daily_ ] .وآخ[
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٤٠٤٦[  دعم من احلكومة املركزية أو يدهلي ال تتلقى أهيئة أوقاف 
 سـيه   دهلى وقف ورد كو مركزى يا رياسىت حكومت        = الواليةحكومة  

_ . Siyasat Jadid, Daily_  .كـوئى امـداد ـني ملـىت    
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٦/١/١٩٩٦(

]٤٠٤٧[ .وصي أمحد
 Qaumi_  .وصـي أمحـد  / مجيليان قربستان= مقربة مجيليان 

Awaz, Daily ._ )باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٧/٨/١٩٨٢._ 
 .٧هن*_ .د 

]٤٠٤٨[ .وكيل، م
 ,Qaumi Awaz_ .وكيل . م/ جامع مسجد= املسجد اجلامع 

Daily ._ )باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٨/٨/١٩٩٤. _
 .٧هن*_ .د 

]٤٠٤٩[ .ويل حممد
 Qaumi_ .ويل حممد / دهلى وقف بورد= هيئة أوقاف دهلي 
Awaz, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٢٣/١/١٩٨٣ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ï…@N@ÒbÓëþa@ò÷îç–ƒí‰bm@@

]٤٠٥٠[ دهلى وقف بورد كى تاريخ =  نشر تاريخ هيئة أوقاف دهلي
 _) .٢٦/٦/١٩٨٩ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كى اشاعت

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
@ï…@N@ÒbÓëþa@ò÷îç–Ší‰bÔm@@
]٤٠٥١[ . هيئة األوقاف .دهلي

=  هليئة أوقـاف دهلـي       ١٩٨٦-١٩٨٥التقرير السنوي لعام    
Delhi Waqf Board Annual Report 1985-86 ._ 

Muslim India.  _ ٣٥٩ص_ ) .١٩٨٧ (٥٦، ع٥مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٤٠٥٢[ . هيئة األوقاف .دهلي
 = ١٩٨٨-١٩٨٧تقرير عن تقدم هيئة أوقاف دهلـي لعـام          

Progress Report of the Delhi Waqf Board for 1987-
88 ._ Muslim India.  _ــج _ ) .١٩٨٨ (٦٧، ع٦مـ
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠٨ص
@ï…@N@ÒbÓëþa@ò÷îç–òîãaŒî½a@@

]٤٠٥٣[ .وآي. قاضي، إم
 Delhi Waqf Board: A= حملـة سـريعة   : هيئة أوقاف دهلي

cursory glance /قاضي. وآي. إم.  _Radiance Views, 
Weekly. _ باللغة _  .١٠،  ٣ص_  .)١٩٧٤ (٨ع،  ١٢مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٤٠٥٤[وضعت هيئة أوقاف دهلي خطة شاملة للتنمية التعليمية والرفاهية 
 دهلى وقف بورد نيه تعليمى اور فالحى ترقياتى منصوبون         = تماعيةجاال

 _ .Siyasat Jadid, Daily_  .ب كئيهكيلئيه جامع بروغرام مرت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٣/٣/١٩٩٧(

ÑÓìÛa@ÉÏaë…@
ف،  انظر أيضًا أثيرات الوق ف، ت ة الوق ف، أهمي داف الوق أه

 .ثقافة الوقف، الرجوع في الوقف
]٤٠٥٥[ .محدأ، محديأ

هـدفها  : انكَيزه ها : وقف=  وفلسفته   وأهدافهدوافعه  : الوقف
ش، ١٣٦٣/ ٢٩/٨ (_ . كيهــان_ .وجــودى آنوفلســفه 

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية _ .)]١٩٨٤[
]٤٠٥٦[ .فيض، علي رضا

_ .وقف مرياث جاويدان    _ . آن   هايوقف وانكَيزه   = الوقف ودوافعه   
 .١؛ كو١ران*_ .د _ . باللغة الفارسية _ .٣٤ص_ ) .١٩٩٣ (٤ع

]٤٠٥٧[ .معدن دار، عباس
انكَيزه ها وآثار رواىن    = لتربوية  دوافع الوقف وآثاره النفسية وا    

_  .)١٩٩٤ (٧ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .وتربيىت وقف 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧٥-٧٠ص

@ïã†½a@Éàna@òîàäm@¿@ÑÓìÛa@‰ë…IòyëŠc@HM†Ôã@@
]٤٠٥٨[ .إبراهيم عبد الباقي

ألوقاف منوذج األمانة العامة ل   : دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
جملـة  : أوقـاف _ .إبراهيم حممود عبد الباقي     / بدولة الكويت 

_ .نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلـريي          
ملخـص  _  .٢١٧-٢٠٩ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر   (٥، ع ٣س

 جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كليـة         –) دكتوراه(أطروحة  
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠٣اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس، 

a@òîãbàrÈÛa@òÛë†Û@N@ñ‰bÄãÒbÓëþa@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٤٠٥٩[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
أوقـاف  = قوانني ونظام تشكيالت وظائف نظارة األوقـاف        

نظـارة  / نظارتنك وظائفي ونظام تشكياليت حقنده قانوننامه لر      
 .ة باللغة العثماني_ .٥٦٩-٥٦١ص: ٤مج_ .العدلية 

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٤٠٦٠[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
أوقاف نظارتنك  = وقاف  الئحة التشكيالت ووظائف نظارة األ    

: ٤مـج _ .نظارة العدليـة    / وظائفي وتشكيالت الئحة سي   
 . باللغة العثمانية_ .٦٩٢-٦٩٠ص
 ،]ن. د: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف

 _ .)مطبعة عامرة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـ  ١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

األوقافنظارة . الدولة العثمانية 
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]٤٠٦١[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية
 =جمموعات إدارية   : تعليمات نظارة أوقاف اهلمايون عن املوقعات     

أوقاف مهايون نظارتنك امضا ايله الكيلي      : إداري جمموعه لري  
ــري  ] ١٩٠٧[هـــ ١٣٢٥، ]ن. د: م. د[_ .تعليمــات ل

 باللغـة   _ .ص٢٤،  ١٨٤_ ) .مطبعـة سـالنيك   : إستانبول(
 .١٠٢تر* _.ك _ .العثمانية 

]٤٠٦٢[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية
أوقاف مهايون نظاريت   = جمموعة تعليمات نظارة أوقاف اهلمايون      

_ ] .١٩٠٩[هــ   ١٣٢٧_ .حمررات عمومية جمموعة سـي      
 .١٠٢تر*_ .خ _ .باللغة العثمانية _  .٢٥٣خمطوط، برقم _ . ورقة ١٨٤

]٤٠٦٣[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية
= هــ   ١٣٢٨وعة عمومية لنظارة أوقاف اهلمايون لعـام        جمم

 سنه سي حمـررات عموميـة       ١٣٢٨أوقاف مهايون نظارتينني    
ــي  ــة س ـــ ١٣٣٦، ]ن. د: م. د[_ .جمموع ] ١٩١٨[ه

باللغـة  _ .ص  ١٠٥_ ) .مطبعة األوقاف اإلسالمية  : إستانبول(
 .١٠٤تر* _.ك _ .العثمانية 

]٤٠٦٤[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية
وعة حمررات وقوانني وأنظمة نظارة أوقاف اهلمايون لعـام         جمم

 سنة سي حمررات    ١٣٣٢أوقاف مهايون نظارتنني    = هـ  ١٣٣٢
هــ  ١٣٣٦،  ]ن. د: م. د[_ .وقوانني وانظمة جمموعة سي     

 باللغـة   _ .ص٤٦_ ) .مطبعة األوقاف : إستانبول] (١٩١٧[
 .٣تر* _.ك _ .العثمانية 

]٤٠٦٥[ .ف نظارة األوقا .الدولة العثمانية
= نظام الوظائف وتشكيالت اإلدارة املركزية لنظارة األوقـاف         

 أوقاف نظارتنني أداري ومركز تشكياليت ايدن وظيفه لري حقنده        
 :إستانبول] (١٩١١[هـ  ١٣٣٠،  ]ن. د: م. د[_ .نظامنامه سي   
 .١٠٢تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .ص ٤٩_ ) .مطبعة هالل
]٤٠٦٦[ .الشاهني، شامل

 _ .شامل الشاهني/ يالا اإلدارية يف الدولة العثمانيةاألوقاف وتشك
 . ورقة٢٥
:  الكويـت  _ .ية التجارب الوقفية الدول    احللقة النقاشية حول   يف

 .١كو*_  .ض_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف، 
]٤٠٦٧[  _.أوقاف مهايون نظاريت = نظارة أوقاف اهلمايون 

_ . ٢٤٣٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١_ ] .١٩١٣[هـ  ١٣٣٢
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@N@ñ‰bÄã@ÒbÓëþaMƒí‰bm@@

]٤٠٦٨[ .ابن األمني، حممود كمال
أوقاف = نظارة أوقاف اهلمايون وتراجم نظارها      تاريخ تكوين   

/ مهايون نظارتنك تارخيجه تشكيالته ونظارك تـراجم احـوايل        
، ]ن. د: م. د[_ .حممود كمال بن األمني، حسني حسام الدين        

_ ) .مطبعة األوقاف اإلسالمية  : إستانبول] (١٩٣٦[هـ  ١٣٥٥
، ٣٠،  ٢٢،  ١١،  ٥تر* _.ك  _ .باللغة العثمانية   _ .ص  ٢٥١
١١٤، ١٠٦، ١٠٢، ٧٦، ٦٧. 

]٤٠٦٩[ . حممود كمال،بن األمنيا
 Evkaf-1= تاريخ تكوين نظارة أوقاف اهلمايون وتراجم نظارها 

Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazirlarinin 
Hal Tercümeleri /حسني حسام الدين؛ بن األمنيحممود كمال ، 

 ١٥مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .ترمجة نظيـف أوزتـرك   
 _ .٤٢-٣١ص_ ) .١٩٨٢ (١٦مج_  .٩٩-٨٩ص_ ) .١٩٨٣(

ــج ــج_  .٧٨-٦١ص_ ) .١٩٨٣ (١٧م _ ) .١٩٨٤ (١٨م
املقـال  _  .٨٩-٦١ص_ ) .١٩٨٥ (١٩مج_  .٥٩-٤٣ص

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .ة العثمانيةمترجم من اللغ
]٤٠٧٠[ أوقاف مهايون = نظارة أوقاف اهلمايون وتاريخ تشكيالهتا 

هــ  ١٣٥٥،  ]ن. د: م. د[_ .نظارتنك تارخيجه تشـكيالته     
باللغة _ .ص  ٢٥١_ ) .مطبعة دار اخلالفة  : إستانبول] (١٩١٦[

 .٧٦، ٤٩تر* _.ك _ .العثمانية 

@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@N‰bÄã@ñÒbÓëþa@–òîãaŒî½a@@
]٤٠٧١[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

الترتيبات املعمولة لقانون ميزانيـة نظـارة األوقـاف لسـنة           
/ نه سي بوجته قانوين    س ١٣٢٦أوقاف نظارتنك   = هـ  ١٣٢٦

 . باللغة العثمانية_ .١٤-١٣ص: ٣مج_ .نظارة العدلية 
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر*_ .ض 

]٤٠٧٢[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
هــ وعـام    ١٣٢٧موازنة بني قانون ميزانية األوقاف لعـام        

ي وقفلر بوجتله   نه س  س ١٣٢٨ سنه سي و     ١٣٢٧= هـ  ١٣٢٨
-٥٨٠: ٤مـج _ .نظارة العدلية   / مه قانونك اراسنده موازنه   

 . باللغة العثمانية_ .٥٩٦
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٤٠٧٣[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
هــ، وقـانون    ١٣٢٧ميزانية أوقاف احلرمني الشريفني لعام      

 حرمني شريفني وقفلري بوجته سي،      ١٣٢٧= مكتب األوقاف   
: ٣مـج _ .نظـارة العدليـة     / ومكتب أوقاف حقنده قانون   

 .باللغة العثمانية_  .٣٦٦-٣٦٥ص
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    = لثاين   الترتيب ا  . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٤٠٧٤[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
= ف  هـ، وقوانني تتعلق بنظارة األوقا    ١٣٣٣ميزانية األوقاف لعام    

 /هـ سنة سي وقفلر بوجته سي، وأوقاف نظارتنك قانونناملر        ١٣٣٣
 . باللغة العثمانية_ .٧٥-٧٣ص: ١٠مج_ .نظارة العدلية 

 ،]ن. د: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف

  تاريخ-األوقاف نظارة . الدولة العثمانية  
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 مطبعـة   :إسـتانبول ] (١٩٢٨-١٩١١[هـ  ١٣٤٧-١٣٢٩
 _ . ض_ .)سـالمية  مطبعة األوقاف اإل: مطبعة عامرة :عثمانية

 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر*
]٤٠٧٥[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية

هـ ١٣٢٤ مالواردات واملصروفات لعا  : ملحق ميزانية األوقاف  
 سنه سي أوقافلر ١٣٢٥ سنه سي و ١٣٢٤= هـ ١٣٢٥وعام  

هـ ١٣٢٦،  ]ن. د: م. د[_ .بوجته سنه ملحق واردات ومصروفات      
، ٩،  ١_ ) .بعة األوقاف اإلسـالمية   مط: إستانبول] (١٩٠٨[

 .٣تر* _.ك _ . باللغة العثمانية _.ص ٢١
]٤٠٧٦[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية

هـ واألسـباب املوجبـة     ١٣٢٧ميزانية نظارة األوقاف لعام     
 سنه سي أوقاف نظاريت بوجته سي ومضبطه        ١٣٢٧= لضبطها  

 هـ١٣٢٧] دار سعادت؟ : م. د[_ .سي اجني موجب اسبابلر     
باللغـة  _ .ص  ١٦٩_ ) .مطبعة سالنيك : إستانبول] (١٩٠٩[

 .١٠٤تر* _.ك _ .العثمانية 
]٤٠٧٧[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية

ميزانية نظارة أوقاف مهايون الدولـة العليـة العثمانيـة لعـام            
 سنه سي دولت علية عثمانيـة أوقـاف         ١٣٢٨= هـ  ١٣٢٨

هــ  ١٣٢٨،  ]ن. د: م. د[_ .مهايون نظاريت بوجتـه سـي       
باللغـة  _ .ص  ٢٤_ ) .مطبعة عـامرة  : إستانبول] (١٩١٠[

 .١٠٣تر* _.ك _ .العثمانية 
òÛë†Ûaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@òÛë†ÛaN@

@bjyþa@æaìí…IñŠçbÔÛa@@@@H@Š–ß@@@@@ŠÄãa@Nbjyþa@æaìí…N@
@ÒbÓëþa@âìàÇ@æaìí…IñŠçbÔÛa@@@@@HŠ–ß@@@@ŠÄãa@NÒbÓëþa@âìàÇ@æaìí…N@

ÓìÛa@óÜÇ@æìí†ÛaÑÓìÛa@æìí…@@@@ŠÄãa@@@@@ÑN@
ÑÓìÛa@æìí…@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÜÛ@òÔzn½a@æìí†ÛaN@

ÑÓìÛa@æìí…@
فاإلرصاد،  انظر أيضًا رادات الوق ف، إي ى الوق ، الحجز عل

اة   ف، زآ ن الوق ف، ره ى الوق ة عل الحراس
قسمة  ، ضرائب الوقف   ،  شروط الواقف   الوقف،  

النظام  ،مصارف الوقف ،  الوقف، محاسبة الوقف  
 .للوقفالمالي 

]٤٠٧٨[ .حسنني حممد خملوف
 .١٦٩-١٦٥ص: ١ج_ .بقلم حسنني حممد خملوف / يف الوقف

مكتبـة  : القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى شرعية وحبوث إسالمية      يف
؛ ٦،  ٢؛ صـر  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٦٥مصطفى البايب احلليب،    

 .١٢، ٥، ١كو
]٤٠٧٩[  _.، جامعة القاهرة جملة كلية احلقوق_ .ديون الوقف 

ــر  فرب٢٠ (٦، ع١٠س ــه ١/٥ (٣٤-٣٣، ع)١٩٣٧اي  يوني
 .٢صر*_  .د_  .١٤٦-١٤٣ص_ ) .١٩٣٧

]٤٠٨٠[ :٤مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
الس األعلى  :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 

]٤٠٨١[  /من أحكام االستحقاق يف الوقف واإلقرار به والتنازل عنه
 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 

الس األعلى  :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف
 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]٤٠٨٢[ .ناصر بن عبد اهللا امليمان

جملة نصف  : أوقاف_ .ناصر بن عبد اهللا امليمان      / ن الوقف ديو
 ٦، ع ٣س_ .سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي        

يف األصل حبث مقـدم إىل      _  .٧٢-٣٩ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو(
 أكتـوبر   ١٣-١١منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، الكويت       

 .١كو*_  .د_  .٢٠٠٣
]٤٠٨٣[ .وهبة الزحيلي

 _ .وهبة الزحيلي / يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف    رؤية اجتهادية   
بـني  (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكـتيب،    : دمشق_  .١ط

 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧األصالة واملعاصرة؛ 
@ÑÓìÛa@æìí…MŠ–ß@@

]٤٠٨٤[ .سعيد سيف النصر
عـداد سـعيد    إ/ مزاياه وعيوبـه  : التدخل التشريعي يف الوقف   

 . ورقة٣٧_ .النصر  سيف
 _ .١٩٩٨ مايو   ٩–٧و إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،        ندوة حن يف  

 .١كو* _.ض _  .١٩٩٨جامعة قناة السويس، ]: مصر[بورسعيد 
@ÑÓìÛa@æìí…IïÐäy@éÔÏH@

]٤٠٨٥[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٤٠٨٦[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

تقـدمي  / الفائدة الرابعة عشر بعد املـائتني     : االستدانة يف الوقف  
 .عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان أبو
دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
]٤٠٨٧[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
@ÑÓìÛa@æìí…IïØÛbß@éÔÏH@

]٤٠٨٨["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"بو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي أ
 .لعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي]/ الوقف[

 _.سم  ٧×٢١ص؛  ١٨_ ] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .العمل الفاسي   يف  
 بيت  ٣٧٥أرجوزة يف   _  .١٧٧/٥،  ٣٣٥/٤:خمطوط، حتت أرقام  

ـ      من ∴احلمد هللا الذي باحلق دل      : أوهلا ري شاء رشده علـى خ
 وهو ألصل   ملن له  ∴حبس جائز     ورهن منفعة  : وآخرها ،العمل
 .٢١مغ* _.ض _ .خط مغريب مجيل شبيه باألندلسي، ملون _ .حائز 

)فقه مالكي(ديون الوقف 
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]٤٠٨٩[  _.رسالة يف مسألة من أوقف أو وهب ألهله وهو عليه ديون 
 خمطوط،_ .سم  ١٧×٢٣,٥؛  ) سطر ١٥(ص  ١٣٠_ ] .ت. د[

مت البلوى بأن   أما بعد أنه ع   : أوله_  .٣٢ضمن جمموع برقم    
واهللا تعاىل  : من عليه ديون بادر فوقف ما ميلكه أو وهبه، وآخره         

اموع يضـم   _ .مت ذلك واحلمد هللا رب العاملني أوالً وأخرياً         
حاشية الشيخ مصطفى البلتاين علـى مـنت        : سبعة رسائل منها  

 خامتة العالمة حممد بن اإلمام األمري       –البيقونية ملصطلح احلديث    
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط شرقي ملون _ .لزرقاين على العزية على شرح ا

املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين الفاسـي           
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦) "عيسى أبو(

]٤٠٩٠[

مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن شرح عمليـات           
تأليف أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين الفاسي؛ تقـدمي         / فاس

 .٤٢٧-٣٨٠ص_ .قامسي وإعداد هاشم العلوي ال
وزارة : الربـاط _ . حتفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١األوقاف والشئون اإلسالمية، 
املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين الفاسـي           

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦) "عيسى أبو(
]٤٠٩١[

: ١ج_ .عيسى املهدي بن حممد الوزاين العمراين       أبو  ]/ الوقف[
 .٣٢٤-٢٨٥ص
. ط_ . شرح عمليات أيب زيد سيدي عبد الرمحن الفاسـي           يف

 .٣مغ*_ . ض _ .]١٩--ن، . د: م. د[_ .حجرية 
òî’î¦a@Ö‹ŠÛa@@@@ŠÄãa@@@@@…ìä¦a@kma‰N@

ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@kma‰N@
ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ŠÃbã@kma‰N@

@æbènua‰@NÒbÓëþa@ò÷îç@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٤٠٩٢[  Waqf Board= جدل حول تعيني هيئة األوقاف 
appointment sparks off a row ._ The Hindu, Daily ._ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .٢٧/٧/١٩٩٧(
ÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛa@
  ثقافة الوقف، دوافع   إنشاء الوقف،  ،إلغاء الوقف  انظر أيضًا

وانين   قوانين وتشريعات إلغاء الوقف،    الوقف،    ق
ف،     زوم الوق ف، ل ي الوق وع ف ريعات الرج وتش

 . مشاآل وحلول، الوقف المنقطع–الوقف 
]٤٠٩٣[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.ملصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد          عبد الظاهر ا  

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت
]٤٠٩٤[ .أمحد فراج حسني

 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام
 :اإلسكندرية_ .لوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية   أحكام ا يف  

 .١كو*_ .ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠منشأة املعارف، 

]٤٠٩٥[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ص _.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*_ .ض _  .١٩٩٧دار املطبوعات اجلامعية، 

]٤٠٩٦[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 : بريوت _ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية      يف
 .١١ ،٩سع *_ . ض_. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 

]٤٠٩٧[ .غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ .وقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   األ يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

]٤٠٩٨[ _.مجعها عبد الكرمي بن حممد الكردي /  الوقفكتاب
 .١٨٦–١٦٢ص: ٢ج
 ،]ن. د: م. د[_ . جواهر الفتاوى، أو، خري الزاد يف اإلرشـاد          يف

 .٥ ،١كو* _.ض  _) .مطبعة دار البصري :بغداد (١٩٦٩
]٤٠٩٩[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر        سالمي موسوعة الفقه اإل   يف

-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   :  القاهرة _ .الفقهية
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ . ض_ .١٩٩٣

]٤١٠٠[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
_  .١٩٨٩دار الفكـر،    : دمشق_  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

 .٨هن؛ ٣١، ١١؛ مغ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل١٥-١؛ سع٦٢، ٣تر *_.ض 
@ÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛa–pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@ÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛa@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@N@

@ÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@
]٤١٠١[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
سني بن علي البيهقي؛    تصنيف أيب بكر أمحد بن احل     /  الوقف باب

: ٩، مـج  ٦١-٥٣ص: ٣مـج _ .بتحقيق عبد املعطي قلعجي     
 .٣٣٣-٣٢٩ص: ١٣، مج٤٦-٣٨ص
 _ .١٩٩١دار الوفاء،   : القاهرة_  .١ط_ . معرفة السنن واآلثار     يف

 .٢؛ صر٦٤ ،٦٠ ،٥٢تر* _.ض 
]٤١٠٢[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
 أمحد بن احلسني بن علي البيهقي؛       تصنيف أيب بكر  /  الوقف باب

 .٥٥٣-٥٤٤ص: ٤مج_ .حتقيق سيد كسروي حسن 
 معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس            يف

مساعيل بن حيىي   إبراهيم  إخمرج على ترتيب خمتصر أيب      : الشافعي
 _.ض  _  .١٩٩١دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط_ .املزين  

 .٢٩؛ مغ١١، ١كو*

 هيئة األوقاف. راجستهان  
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@ÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛaIïØÛbß@éÔÏH@
]٤١٠٣[ .براهيم املغريبإحسني 
، حممـد صـاحل الـرئيس       براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حممد علي بـن         الزبريي؛  
 .٢٦٧–٢٥٦ص_ .حسني املالكي 

املكتبة : القاهرة_  .١ط_ . قرة العني بفتاوى علماء احلرمني       يف
 إبـراهيم فتاوى العالمة حسـني     _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   

فتاوى العالمة حممد صـاحل الـرئيس        و املغريب بصلب الكتاب  
 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _.ض  _.الزبريي امش الكتاب 

òî’î¦a@Ö‹ŠÛa@
ة، الوقف         اإلرصاد انظر أيضًا ، مصارف الوقف، وقف الدول

ة    ف والمالي ة، الوق ف والدول اد، الوق ى الجه عل
 .العامة

Ö‹ŠÛa@òî’î¦a@–@ƒí‰bm@–ïbjÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٤١٠٤[ .صفاء حافظ عبد الفتاح

 .٢٠٠-١٩٦ص_ .صفاء حافظ عبد الفتاح / أرزاق اجلند
من أوائـل القـرن الثالـث       :  نظم احلكم يف الدولة العباسية     يف

دار الثقافـة   : القـاهرة _ . دخول بين بويه بغـداد       إىلاهلجري  
 .١٢كو* _.ض  _ .١٩٨٦للطباعة والنشر، 

@Ö‹ŠÛa@òî’î¦a–@ÖaŠÈÛa@–@ñŠ–jÛa@–@ƒí‰bm@–Ö@Qç@
]٤١٠٥[ .صاحل أمحد العلي

 .١٧٠–١٦٧ص_ .صاحل أمحد العلي / اِلرزْق
 التنظيمات االجتماعية واالقتصادية يف البصرة يف القرن األول         يف

 _.ض   _ .١٩٦٩دار الطليعة،   : بريوت_  .٢ط_ .اهلجري  
 .١٢كو*

ë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@Ýßa‰þa@òíbÇ‰Ýßa‰þa@òíbÇ‰N@
pbÔÜİ½a@òíbÇ‰ë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@pbÔÜİ½a@òíbÇ‰N@

ÑÓìÛa@òíbÇ‰@
ف،دارةإ انظر أيضًا يط    الوق ف، التخط تثمار الوق  اس

ة   ف، تنمي ل الوق ف، تموي تراتيجي للوق االس
ارة   الوقف،  خراب  الوقف،    –الوقف   الوقف،   عم

 .المعطل الوقفمشاآل وحلول، 
]٤١٠٦[ .عيداألعظمي، حممد خالد س

 .٢١٧-٢٠٨ص_ .حممد خالد سعيد األعظمي / تنمية الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٤١٠٧[ .ي، عثمانجاليج
ـ اليعثمـان ج  / أمهية املوارد املالية إلحيـاء الوقـف        _ .يج

 .باللغة التركية_  .٢٤٦-٢٤١ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٤١٠٨[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .لد الشرجبي   علي خا 
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

]٤١٠٩[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  

وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
_ .ك  _ . لوحـات     ورقـة  ١٣ص،  ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية،  

 .١كو*
]٤١١٠[ .أفضل. إمواين، 

 = ساليب للزيـادة يف دخـل األوقـاف       أتوصيات بشأن اختاذ    
Recommendations regarding adoption of techniques 

to increase income from waqfs /أفضــل واين. إم...  
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٢_ ] .وآخ[

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،       يف  
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999 ._معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–ÙŠaë@òäìjÛa@@
]٤١١١[ .عبد الباقي خليفة

املشيخة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك تطالب باألوقاف اإلسالمية        
_ .ورقات  ] ٤[_ .عبد الباقي خليفة    / ]روينمصدر الكت [املصادرة  

 املنشور يف   ٨١٠٣صفحة عنوان املقال ضمن العدد      : مصدر العنوان 
جريـدة  : جبريدة الشرق األوسط  " دين" حتت باب    ٣/٢/٢٠٠١

: وصـلة املقـال   _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   (العرب الدولية   
http://www.asharqalawsat.com/pcdaily/03-02-

2001/religion/religion.html.  _ ١كو*_ .ت. 

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–bî×Šm@@
]٤١١٢[ .أكار، أيتاج

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           
_  .٤٦-٣١ص_ .أيتاج أكـار    / اجلمهورية القربصية التركية  

 .باللغة التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٤١١٣[ .أوزتون، عائشة

التعريف باألغلفة اجللدية للمخطوطات املوجودة يف مكتبة تـريا         
عائشـة  / جنيب باشا وبعض التعليمات املتعلقة باحملافظة عليهـا       

 .باللغة التركية_  .١٨٥-١٧٣ص_ .أوزتون 
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦لوقف احلادي عشر،  أسبوع ايف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

 تركيا–رعاية الوقف 
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]٤١١٤[ .أيدن، داود
أهداف تأسيس األوقاف الصحية ومحايتها ومتويلـها يف عـام          

 .باللغة التركية_  .١٢٦-١١١ص_ .داود أيدن / م٢٠٠٠
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ الوقف احلادي عشر،  أسبوعيف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٤١١٥[ .باالر، سعاد

_ .سـعاد بـاالر     / املشاكل التمويلية للمحافظة على األوقاف    
 .باللغة التركية_  .٨٤-٧٣ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦  أسبوع الوقف احلادي عشر،يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٤١١٦[ .هان جرتوجنر، أو
كيف تزيد من عمل وأمهية ومكانة شعبة اآلثار يف املديرية العامة           

باللغـة  _  .١٤٦-١٣٩ص_ .أورهان جزمي توجنر    / لألوقاف
 .التركية

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٤١١٧[ .سزاي شنل، عمر

_  .٢٤٠-٢٣٣ص_ .سزاي شنل   / احملافظة على أموال الوقف   
 .باللغة التركية

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ديسمرب  ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٤١١٨[ .كولونسوي، توجنر

تـوجنر  / األحكام املنسية للوقف واحملافظة على أوقافنا الثقافيـة       
 .باللغة التركية_  .١٧١-١٦٧ص_ .كولونسوي 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦،  أسبوع الوقف احلادي عشريف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٤١١٩[ .مفيت أوغلو، أوغوز

أوغـوز  / الوثائق اليت تتعلق باحملافظة على ثقافة أساليب التصوير       
 .باللغة التركية_  .١٩٤-١٨٧ص_ .مفيت أوغلو 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ احلادي عشر،  أسبوع الوقفيف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٤١٢٠[ .ميلونديل، حممد زرلو

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           
-٢٩ص_ .حممد زرلو ميلونديل    / اجلمهورية القربصية التركية  

 .باللغة التركية_  .٣٠
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٤١٢١[ .يازجي، منسيمي
ـات        تنظيم قانون اإل   : شراف واحملافظة على أموال اليتيم يف عهد التنظيم

 .باللغة التركية_  .٥٣-٤٥ص_ .منسيمي يازجي / ض التطبيقاتبع
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

]٤١٢٢[ .يدي يلدز، اء الدين
 Türk= مؤسسة الوقف اتمع التركي يف القرن الثامن عشر و

Toplum ve Vakif Müessesesi XVIII. Asirda / اء الدين
_ ) .١٩٨٢ (١٥مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .يدي يلدز 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥٣-٢٣ص

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@bî×Šm@–Þì™bãþa@@
]٤١٢٣[ .أبقريا، توجنر

غـرب  بعض النماذج من    : واجب محاية أموال األوقاف الثقافية    
 .باللغة التركية_  .١٣٨-١٣٥ص_ .توجنر أبقريا / األناضول

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@bî×Šm@–ìÛìi@@
]٤١٢٤[ .أوزقيا، يوجل

يوجـل  /  األوقاف واألبنية القدمية يف مدينة بولـو       احملافظة على 
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٦٣ص_ .أوزقيا 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@bî×Šm@Mpaë†ã@@
]٤١٢٥[ )أنقرة: ١٩٩٣: احلادي عشر(سبوع الوقف أ

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر،
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٢٦٤_  .١٩٩٤لألوقاف،  
باللغـة  _ .مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده        

 .١٠٠، ٣تر* _.ك _  .التركية
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–bí‰ì@@

]٤١٢٦[ .عايش حممد الشحادات
 . ورقات٨_ .إعداد عايش حممد الشحادات / تنمية ممتلكات الوقف

 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–˜Ó@@
]٤١٢٧[ .أكار، أيتاج

 وجود الوقف الثقايف وموارده املالية يف اجلمهورية        مساعي احملافظة على  
 .باللغة التركية_  .٤٦-٣١ص_ .أيتاج أكار / القربصية التركية

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

  األناضول– تركيا –رعاية الوقف  
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Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٤١٢٨[ .يل، حممد زرلوميلوند
مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           

-٢٩ص_ .حممد زرلو ميلونديل    / اجلمهورية القربصية التركية  
 .باللغة التركية_  .٣٠
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _امـة  املديريـة الع : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–òØß@@
]٤١٢٩[ .أولو أنكني، هناد

اد أولـو   / احملافظة على مكة املكرمة ومرياثنا املعماري الغائب      
 .باللغة التركية_  .١٣٤-١٢٧ص_ .أنكني 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–†äa@@
]٤١٣٠[ أمحد، سعيد

_  .ويران مساجد كى آبادكـارى    = إحياء املساجد املهجورة    
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٧/٥/١٩٩٣ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤١٣١[ .إسحاق، قمر

 Protection of waqf= قوفـة  آلية محايـة املمتلكـات املو  
properties-mechanism /     ص  ٢_ .قمر إسحاق، سليم أختر._ 

 .باللغة اإلجنليزية
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-
10 may, 1999. _وضـوعية،  معهد الدراسـات امل :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٤١٣٢[ بيان حكومة دهلي حول إعفاء املمتلكات الدينية من قانون 

 Delhi Notification on exemption of religious= التملك 
property from acquisition.  _Muslim India.  _١٠مج، 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٩ص_ ) .١٩٩٢ (١١٣ع
]٤١٣٣[ س املركزي لألوقاف حول املساجد واملقابر تقرير ال

 Report of Central Waqf Council on deserted= املهجورة 
mosques and graveyards.  _Muslim India.  _١٥مج ،

_ .د  _ .باللغة اإلجنليزيـة    _  .٤٥٢ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨ع
 .١٦هن*

]٤١٣٤[  مذكرة قدمت إىل :حزب رابطة املسلمني املركزية اهلندي
 Indian Union =١٩٨٣مـايو   ٦الداخليـة بتـاريخ   ير وز

Muslim League: Memorandum to the Home Minister 
dated 6 May 1983. _ Muslim India. _  ٦ع ،١مـج 

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٦٠ص_  .)١٩٨٣(

]٤١٣٥[  =محاية املمتلكات الوقفية من االستيالء غري القانوين 
Protection of and vacation of encroachment on waqf 

properties ._ Muslim India ._ ١٩٨٤ (١٨، ع٢مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٥٨ص

]٤١٣٦[ )سيد(خالد رشيد 
 How to streamline  =ة يف اهلنديكيف جنعل األوقاف أكثر فعال

awqaf in India /  خالد رشـيد._The Radiance Views, 
Weekly ._ باللغـة  _  .٧٥ص_ ) .١٩٩٢ (٢١، ع ٢٧ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٤١٣٧[ .خان، رمحت نيب
 /Spare Muslim Waqfs =  على األوقاف اإلسـالمية احملافظة

_  .١٩٤٩مجعية محاية األوقاف،    ]: اهلند[_ .رمحت نيب خان    
 .٦هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٤

]٤١٣٨[ =  ملسلمي اهلند التنمية التعليمية الدور اهلام هليئات األوقاف يف
ملك كيه مسلمانون كى تعلمىي ترقى مني وقف بوردون كـا           

_ ) .١٥/٨/١٩٨٣( _. The Inquilab, Daily_  .اهم رول
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

]٤١٣٩[  Muslim= ضرورة إبقاء أوقاف املسلمني منفصلة ومستقلة 
waqfs must be kept separate ._The Radiance Views, 

Weekly ._باللغــة _  .١٦ص_ ) .١٩٦٤ (١١، ع٢ مــج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٤١٤٠[ .فرقان أمحد

 The Waqf=  دراسة حتليلية :١٩٨٤قانون الوقف املعدل لعام 
(Amendment) Act 1984: An analysis/ فرقان أمحـد . _ 

Islamic and Comparative Law, Quarterly ._ ٥ مـج، 
_  . د _ . باللغة اإلجنليزيـة   _ .٨٤-٨١ص_ ) .١٩٨٥( ١ع
 .١٦هن*

]٤١٤١[ .فضل، حممد
وقـف  = استعمال دخل األوقاف يف تطوير التعليم للمسلمني        

امالك سيه مسلمانون كى تعليمى ومعاشى مواقع مني مناسـب    
 /٣/٤(_ . The Inquilab, Daily_ .حممـد فضـل   / حصه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٨٤

]٤١٤٢[ وقف جائدادون كيلئيه = قانون الشروط ملمتلكات الوقف 
_  .The Inquilab, Daily_  .قانون كى شرائط مني نرمـى 

ــة  _  .٢ص_ ) .٢٩/٦/١٩٨٦( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٤١٤٣[ اليت قدمها نواب الربملان املسلمون حلزب " سيثي"مذكرة جلنة 
 Memorandum to the Sethi= ١٩٨٣املؤمتر اهلندي يف أبريل 

Committee by the Muslim Congress (I) M. Ps. in 
April 1983 / حزب املؤمتر اهلنـدي. _ Muslim India. _ 

 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٣١٠-٣٠٩ص_ ) .١٩٨٣ (٧، ع ١مج
 .١٦هن *_ .د

 الهند–رعاية الوقف 
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 _ . حممد منظور عامل/Welcome address= كلمة الترحيب 

 .اللغة اإلجنليزية ب_.ص ١٠
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999. _ية، معهد الدراسات املوضـوع :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .١٩٩٩
]٤١٤٥[ )دهلي(مؤمتر األوقاف لعموم اهلند 

 All India Awqaf Conference  =وقاف لعموم اهلند مؤمتر األقرارات
resolution. _ The Radiance Views, Weekly . _١٤مج، 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٢ص_ ) .١٩٧٩ (٤٢ع
]٤١٤٦[ هيئة األحوال الشخصية للمسلمني تناشد الرئيس بأن ال يوقع 

 Muslim  =١٩٨٤على مشروع قـانون األوقـاف لعـام    
Personal Law Board appeals to the President not to sign 

Waqf Bill 1984 into law ._ Muslim India. _  ٢مـج، 
 .٧هن*_ .د _  .اإلجنليزية باللغة_  .٥١٤ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣ع

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٤١٤٧[ لكهنؤ مني = إبداء املخاوف على مسجد تيله وايل يف لكناو 

 ,Qaumi Awaz_  .د مني جلسيه كيه بعد بيجيىنتيله واىل مسج
Daily.  _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢١/٢/١٩٨٤. 

]٤١٤٨[ قربستان بر = احتالل أرض املقربة من قبل زعيم حزب جانتا 
 /٨/١٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .جنتا بارتى ليدر كا قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٧
]٤١٤٩[ رائش كى مسجد كى= إعادة مسجد رائج 

 ٢٤، ع٢٨مـج _  .Nida-e-Milat, Weekly_ . واغذارى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٧٤(

]٤١٥٠[  شهر كيه قربستان= إهناء االستيالء غري الشرعي ملقربة البلدة 
 ,Qaumi Awaz_ .سيه جبيس سال بعد ناجائز قبضـه خـتم  

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٩/٦/١٩٩٣. 
]٤١٥١[ وقف كيه = تأسيس مكتب إقليمي حلل مشاكل الوقف 

 _ .مسائل حل كرنيه كيه لئيه زونل آفس كا انتظـام        
Al Jamiat, Daily.  _)باللغـة  _  .١ص_ ) .٢٦/٨/١٩٨٣

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤١٥٢[ لربح  ألغراض اأترابراديشتنمية ممتلكات الوقف بوالية 

يوىب مني وقف جائدادون كو مسلمانون كيلئيه مفيد        = واملنفعة  
_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اور كار آمد بنايـا جائيكـا  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١/٩/١٩٨٧(
]٤١٥٣[ اوقاف كى = ضرورة احملاولة لرفع عائدات أمالك الوقف 

ـ         ه، مجعيـة   جائداد كى آمدىن برهانيه كى كوشش كى جائي
العلماء يوىب نيه وقف جائداد كو رينت كنترول ايكت سـيه           

 ,Siyasat Jadid_  .مستثىن كرنيه كيه اقدام كى ستائش كى
Daily . _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٦/٥/١٩٩٥._ 

 .٧هن*

]٤١٥٤[  Waqf=  أترابراديشعدم تشكيل هيئة لألوقاف يف والية 
board not set up in Uttar Pradesh ._Radiance Views, 

Weekly ._ باللغـة  _  .٢٢ص_ ) .١٩٩٨ (٢٧، ع ٣٣ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤١٥٥[ .آزاد، حممد حسني

وقف بورد  = مناشدة لالحتجاج على سوء إدارة هيئة األوقاف        
/  ابيل ديسمرب كو احتجاج كى   ٢٥كى بدعنوانيون كيه خالف     

 /٢٣/١٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .حممد حسـني آزاد  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩١

]٤١٥٦[  = أترابراديشإجراء مسح ملمتلكات األوقاف يف والية 
 _. Siyasat Jadid, Daily_  .اتربرديش مني وقف سـرويه 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١١/٥/١٩٨٧(
]٤١٥٧[ .ال، ماهيش تشاندأجرو
يف مدينـة    يحتالل غري الشرع  أراضي الوقف من اال    محاية   خطة
 ناجائز قبضه روكنيه كيلئيـه رام       –وقف جائيدادين    = وربرام

 /٢٥/١(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .بور مـني اسـكيم  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٣

]٤١٥٨[ ، تبلغ اإلسالميةاحتالل غري شرعي ملمتلكات هيئة األوقاف 
مسلم وقف بورد كى اسى كرور كى     =  مليون روبية    ٨٠٠قيمتها  

 /١٥/٧( _. The Inquilab, Daily_  .امالك بر ناجائز قبضه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٦
]٤١٥٩[ .أمحد، محيد

وقف جائدادون كيـه    = بعض املقترحات   : قضية أمالك الوقف  
 اس مني بريه بيمانيه بر هريا ريى كرنيه كيه          ريكارد ارنيه اور  

ــات ــد / واقع ــد أمح _ . Qaumi Awaz, Daily_ .محي
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٥/٤/١٩٨٢(

]٤١٦٠[ )سيد(أفسر، حسني 
هدم عمارتني تارخييتني لألوقاف يف حسني آباد بلكناو مما يـثري           

 تـارخيى   وقـف كـى دو    ) لكهنؤ(حسني آباد   = التوتر فيها   
 ,The Inquilab_ .حسني أفسر / عمارتني منهدم كردى كئني

Daily ._) باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٩/١٠/١٩٩٢. _
 .٧هن*_ .د 

]٤١٦١[ .األنصاري، عبد احلميد
قربستان بـر ناجـائز     = االحتالل غري الشرعي ألراضي املقربة      

_  .Qaumi Awaz, Daily _.عبد احلميد األنصـاري  / قبضه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/٦/١٩٨٩(

]٤١٦٢[ .األنصاري، حممد أسلم
مسـلم  = املطالبة بإزالة االحتالل غري الشرعي ألراضي املقربة        

 ,Siyasat Jadid_  .قربستان سيه ناجائز قبضه هتانيه كا مطالبه
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٩٣. _

 .٧هن*_ .د 

 أترابراديش – الهند –رعاية الوقف  



٤٥١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٤١٦٣[ . إس.بلرامي، أ
= الوضع املتدهور ألمالك األوقـاف اإلسـالمية يف عليجـره           

_ .إس بلرامـي    . أ/ عليجراه مسلم اوقاف كى زبون حـاىل      
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٠/٢/١٩٩٠ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤١٦٤[ رام بور مني = توتر حول إنشاء معبد على أراضي الوقف 

 Qaumi_  .ري سيه ماحول كشيدهوقف كى زمني بر مندر تعم
Awaz, Daily . _)د _ .باللغة األوردية _ ) .٨/٨/١٩٩٨. _

 .٥هن*
]٤١٦٥[ عليجره = جامعة عليجره تنفي إشاعات بيع أمالك الوقف 

يونيورسيت نيه وقف جائدادون كو فروخت كرنيه كى افـواه          
 /٢٣/١٠ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كى ترديـد كـى  

 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٦ص_ ) .١٩٨٨
]٤١٦٦[ .احلسنني، حمفوظ

/ حتفظ اوقـاف كـا مسـئله   = قف ومشكلة محاية ممتلكات ال 
 /٢١/١٠(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .حمفـوظ احلسـنني   

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٩
]٤١٦٧[ .شيدا، أصغر

أصغر / سهارن بور كا وقف   = هيئة األوقاف ملنطقة سهارنبور     
ــيدا  _ ) .٢٨/١/١٩٨٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .ش

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٤١٦٨[ضرورة انتباه احلكومة فوراً إىل مؤامرة حتويل ممتلكات األوقاف 

وقف جائدادون كو جنى ملكيت مني      = إىل ممتلكات شخصية    
تبديل كرنيه كى سازشون كى طرف حكومت كـى فـورى           

_ ) .٨/٩/١٩٨٦( _. Siyasat Jadid, Daily_  .توجه هـو 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص

]٤١٦٩[ يويب =  ترابراديشطلب بإلغاء قانون الوقف اإلسالمي أل
 Qaumi_  .وقف ايكت كو منسوخ كرنيه كا مطالبـه مسلم 

Awaz, Daily.  _)ــة _  .٤ص_ ) .٣٠/٤/١٩٩٢ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤١٧٠[ .عبد املاجد

 ,Qaumi Awaz_ .عبد املاجد / وقف بورد= هيئة األوقاف 
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢١/١٢/١٩٨٧. _

 .٧هن*_ .د 
]٤١٧١[ .علي، إنعام

_ .إنعام علـي    / )لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٣/١٢/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤١٧٢[ .علي، إنعام
_ .إنعام علـي    / )لكهنؤ(وقف بورد   = ة األوقاف يف لكناو     هيئ

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٧ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤١٧٣[ مركزى وقف =   تطبيق قانون الوقف املركزيجتاهالقلق 
 ,Qaumi Awaz_  .ايكت كيه نفاذ كيه باريه مني تشـويش 

Daily . _)٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٦ص_ ) .٨/١٢/١٩٨٨. 
]٤١٧٤[ )أترابراديش(جلنة محاية األوقاف 

_  .اجنمن حتفظ اوقاف كى ميتنج    = اجتماع جلنة محاية األوقاف     
Siyasat Jadid, Daily ._) باللغة _ . ٢ص_ ) .٨/٤/١٩٩٠

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤١٧٥[ _ .عليجراه اوقاف كى زبون حاىل= نكبة أوقاف عليجره 

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .١٢/٧/١٩٨٧ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٤١٧٦[ ، وتأكيد إعادة تشكيل هيئة األوقاف مقنعأداء هيئة األوقاف 

وقف بورد كى كاركردغى اطمينان خبش،      = خالل شهر واحد    
_  .ايك ماه كيه اندر نئيه بورد كـى تشـكيل كـا امكـان           

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٢٣/٣/١٩٨٣. _ 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٤١٧٧[Waqf land= استمرار تعدي احلكومة على األراضي املوقوفة 
encroachment by the State Government / ــة اللجن

_ . حـول ممتلكـات األوقـاف        أندرابراديشالتشريعية لوالية   
Deccan Chronicle, Daily ._) ١ص_ ) .٢٠/٤/١٩٩٩. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٤١٧٨[ . رئيس الوزراء .أندرابراديش

حكومة حزب تيلجوديشام ملزمة باختاذ خطوات للحفاظ على        
تيلكو  =  الوزراء بيان رئيس : األوقاف وحتسني أوضاع األقليات   

 ديشم حكومت اقليتون كيه بود واوقاف كى حفاظت كيه اقدام         
 _ .Munsif, Daily _ . جيف منستر كا خطـاب :كى بابند

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢٤/٦/١٩٩٩(
]٤١٧٩[ . رئيس الوزراء .أندرابراديش

اوقاىف ترستون  = ضمان اإلعانة املالية املمكنة ملشاريع األوقاف       
 ,The Awqaf_  .كيه برجيكتون كى ممكنيه ماىل امداد كا تيقن

Quarterly.  _)باللغة _  .٨٠ص_ ) .١٩٧٥ سبتمرب   – يوليو
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤١٨٠[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش

تـارخيى  =  قرار استرداد مسجد تارخيي من األوقاف اهلندوسية      
_  .مسجد كو هندو اوقاف سيه حاصل كرنيه كـا فصـيله          

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٨/١١/١٩٨٣. _ 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٤١٨١[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش
 تقدر قيمتها بعشرين ألف     أندرابراديشممتلكات الوقف يف والية     

رابرديش مني دو هزار كرور روبئيـه       هاند= مليون روبية هندية    
 ٢٦ع _. Nida-e- Millat, Weekly_  .كى وقف جائـداد 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٨/٧/١٩٩٣(

أندرابراديش – الهند –رعاية الوقف 



 الكشافمتن >٤٥٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٤١٨٢[  أكيد على بناء جممع األوقاف وصيانة ممتلكات تصميم
اوقاىف جائدادون كيه حتفظ اور وقف كمبلـيكس        = األوقاف  

 /٧/٥(_ . Rahnuma-e-Deccan, Daily _ .كى تعمر كا عزم
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٥

]٤١٨٣[ صدور أمر بالتحقيق يف االستيالء غري الشرعي ملمتلكات
اوقاىف جائدادون بر ناجائز قبضه كيه معاملة كـى          =األوقاف  

_ . Rahnuma-e-Deccan, Daily _ .حتقيقات كـا حكـم  
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٤/٥/١٩٨٤(

]٤١٨٤[ وقف جائدادون = صيانة أمالك الوقف فرض على املسلمني 
_  .Qaumi Awaz, Daily _ .كى حفاظف مسلمانون كا فرض

ــة  _  .٧ص_ ) .٢٩/٨/١٩٨٢( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤١٨٥[ من االستيالء ومقابر املسلمني ضرورة محاية ممتلكات األوقاف 

اوقايف جائداد اور مسلم قربستان بر سيه ناجائز        = غري الشرعي   
 _. The Inquilab, Daily _ .قبضه برخاست كيـا جائيـه  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٧/١/١٩٨٢(
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@lbväjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٤١٨٦[ وقوفة على أيدي بعض السيخ االحتالل بالقوة لألرض امل
 _. Nahangs forced occupation on waqf land= املتعصبني 

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_ . ٦ص_ .) ٢/١/١٩٨٢ 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٤١٨٧[ .األنصاري، بشري أمحد
_ .بشري أمحد األنصـاري     / قربستان باىن بت  = مقربة باين بت    

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٧/٦/١٩٨٧ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤١٨٨[ .األنصاري، بشري أمحد
/ باىن بت كى وقف جائيداد    = املمتلكات املوقوفة يف باين بت      

 /١٥/٤( _. Qaumi Awaz, Daily_ .نصاري بشري أمحد األ
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٣

]٤١٨٩[ .األنصاري، بشري أمحد
بشـري أمحـد    / وقف جباؤ كنونشـن   = مؤمتر محاية األوقاف    

_ ) .٩/١١/١٩٨٣( _. Qaumi Awaz, Daily _.األنصاري 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٤١٩٠[ .عمر، حممد
_ .حممد عمر   / بنجاب وقف بورد  = األوقاف يف البنجاب    هيئة  

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٩/٥/١٩٨٣
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤١٩١[ = جورجاون يف هريانا ةلتتوىل هيئة أوقاف البنجاب رعاية مقرب
_  .بنجاب وقف بورد غرغاؤن قربستان كى حفاظف كريـه        

Qaumi Awaz, Daily ._ )باللغـــة _ ) .١٩/٢/١٩٩٧
 .٥هن*_ .د _ .األوردية 

]٤١٩٢[ =مطالبة باستعادة املمتلكات املوقوفة يف باين بت من االستيالء 
Demand to get evacuated waqf properties in Panipat 

from adverse possession.  _Qaumi Awaz, Daily ._ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨ص_ ) .٥/٣/١٩٨٣(

òíbÇ‰@ÑÓìÛa@–@†äa@–@òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤١٩٣[  اوقاف كى نوت كيسيه =؟ كيف ميكن منع هنب األوقاف

_ ) .١٠/١٠/١٩٩٧(_ . Dawat-Bi, Weekly_  .بند هو؟
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–‰bèîi@@
]٤١٩٤[ات الوقف خطوة تارخيية اختذها السيد غالم سرور حلماية ممتلك

اختالس أموال الوقف املقررة باملاليني بالتواطؤ بـني        : يف بيهار 
ار مني  = وزارة األوقاف وبني هيئة األوقاف وأمناء األوقاف        

وقف جائدادون كى حتفظ كيلئيه غالم سرور كا طريقه اقدام،          
وزارت اوقاف وقف بورد اور متوليان نيه مل كر اربن كـى            

 _. Sangam, Daily_  .ركهيه هيهوقف امالك كى لوت جما 
 .١٦هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٤ص_ ) .١٧/١٢/١٩٩٤(

]٤١٩٥[ =موافقة رئيس اجلمهورية اهلندية على قرار الوقف لوالية بيهار 
 ,The Inquilab_  .صدر مجهوريه نيه ار وقف بل كو منظورى ديدى

daily . _)٧هن*_  .د_ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١١/١٠/١٩٨٦. 
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@‰bèîi@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤١٩٦[ .خباري، عبد اهللا

 Qaumi_ .عبد اهللا خباري / مونغري كا مقربه= مقربة موجنري 
Awaz, Daily . _)باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١/٤/١٩٨٩._ 

 .٧هن*_ .د 
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–ë…bã@Ýîßbm@@

]٤١٩٧[  تامل نادو مني مسلم= هيئة األوقاف لوالية تاميل نادو 
 _ .١ص_ ) .١٩/١١/١٩٧٨(_ . Dawat, Daily_  .اوقاف

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@à’×ë@ìßbu@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٤١٩٨[قربستان =   املقربةيراضأل االحتالل غري املشروع مناالستياء 
_  .ى هلر زمني بر غري قانوىن قبضه كى بنا بر غم وغصه ك           كى

Qaumi Awaz, Daily ._ )باللغة _  .٥ص_ ) .٣/٧/١٩٨٨
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@paŠvu@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤١٩٩[ _ .مسلم قربستان كى حباىل= استعادة مقابر املسلمني 

Nida-e-Millat, Weekly . _١٩٧٨ (٥٠، ع٣٣مــج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص
]٤٢٠٠[ .ؤمن، أنيسم

امحد آباد كيه قربستان كى سوديه      = مقربة جارتورا يف أمحد آباد      
 /٢٩/١(_  .The Inquilab, Daily_ .أنيس مـؤمن  / بازى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٧

  مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –رعاية الوقف  



٤٥٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@aìu@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤٢٠١[ل الشخصية القرار الذي مت االتفاق عليه يف اجتماع هيئة األحوا

آل انديا مسلم برسنل ال بورد اجالس       = للمسلمني مبدينة بونا    
_ . Nida-e-Millat, Weekly_  .مني منظور قراردادين) بونا(
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٩ص_ ) .٢٣/٧/١٩٧٨ (٥٠ع

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–ï…@@
]٤٢٠٢[  ,Qaumi Awaz_  .ضرورى اعالن= هام إعالن 

Daily . _)د  _  .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢١/٧/١٩٨٨._ 
 .٧هن*

]٤٢٠٣[ =  بدهلي  صيانة املسجد اجلامع روبية يف٩٧,٠٠٠إنفاق 
 _ . روبئيه خرج كئيه كئيه    ٩٧,٠٠٠جامع مسجد كيه جباؤ كيلئيه      

Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٥/٣/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٠٤[  االحتالل غري ضد ات اختاذ إجراءولحبيان ىف الربملان 
بارليمنت مني وقف بورد اراضى بر      = األوقاف  راضي  ألشرعى  ال

 Qaumi_  .ناجائز قبضه كيه خالف كـارروائى بـر بيـان   
Awaz, Daily . _)ــة _  .٨ص_ ) .٣٠/٤/١٩٩٣ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٢٠٥[ جامع =  الشرعي  غرياالستيالء من مامورفورحترير مسجد 

_  .سيه ناجائز قابضني كا اخنـالء     ) دهلى(مسجد مامور بور    
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة األوردية _ ) .٦/٧/١٩٩٧._ 

 .٧هن*_ .د 
]٤٢٠٦[ مسجد ويسترن = بدهلي ترميم مسجد وسترن كورت 
 /٢٢(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كورت دهلى كى مرمت

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٦/١٩٨٢
]٤٢٠٧[ اوقاف ويلفيئر كونسل=  تشكيل مجعية أوقاف اهلند اخلريية

_ ) .١٩/١٢/١٩٨٩( _. Qaumi Awaz, Daily_  .كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص

]٤٢٠٨[ جامع مسجد كيه =  بدهلي سجد اجلامعاملتكاليف صيانة 
_  .Qaumi Awaz, Daily_  .حتفـظ كيلئيـه اخراجـات   

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .٢٥/٣/١٩٨٨(
]٤٢٠٩[ .خان، امتياز أمحد

 Confiscation and= مصادرة واستعادة املسجد اجلامع بدهلي 
restoration of the Jama Masjid Delhi / امتياز أمحد خان._ 

Muslim India.  _ــج -٤٥١ص_ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع٧م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢

]٤٢١٠[ .دزكريا، حمم
= محاية أمالك الوقف وحسن استخدامها ضرورة هلذا العصـر          

وقف امالك كا حتفظ اور صحيح استعمال وقف كـى اهـم            
 /٣١/١٠(_  .Awam, Daily_ .حممـد زكريـا   / ضرورت
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٦

]٤٢١١[ .زكي، حممد
 ,Qaumi Awaz_ .حممد زكـي  / اطالع عام= إشعار عام 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٩/١٠/١٩٨٥. _
 .٧هن *_.د 

]٤٢١٢[ متام وقف =  سيطرة هيئة األوقاف على مجيع ممتلكات الوقف
 ,Qaumi Awaz_  .بر وقف بورد كى عملـدارى هـوكى  

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٢/٨/١٩٩٤. _
 .٧هن*_ .د 

]٤٢١٣[ صاحب =   فرما حلماية أمالك الوقفجضمان صاحب سن
وقف امالك كا هر حالـت مـني        : سنغ ورما كى يقني دهاىن    

 /٢/١٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .تفحظ كيا جائيكـا 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٦
]٤٢١٤[ .عبد الستار

،  حسني أمحدمقربة شيخ   =  يف دهلي    ضريح الشيخ أمحد حسني   
 /٢٥/١٠(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .عبد الستار / دهلى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٥

]٤٢١٥[  =قصة مسجد عبد الغين بشارع شيلمسفودر يف نيودهلي 
Story of Masjid Abdul Ghani, Chelmsford Road, 

New Delhi /   هيئة أوقـاف دهلـي. _Muslim India.  _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣، ع ٢مج
 .٧هن*_ .د 
]٤٢١٦[  تنظيم حتفظ مساجد= نة محاية املساجد واملقابر جل

باللغة _ ) .٣١/٥/١٩٩٧(_  .Awam, Daily_ . وقربستان
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢١٧[ جيئرمني وقف =  عامة الناسمناشدة رئيس هيئة األوقاف ل
 /٢/٤(_ . Aljamiat, Daily_  .بورد كى عوام سـيه ابيـل  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٧٤
]٤٢١٨[ دهلى وقف بورد كى تاريخ =  نشر تاريخ هيئة أوقاف دهلي

 _) .٢٦/٦/١٩٨٩(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .كى اشاعت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص

]٤٢١٩[ مسجد =   الغرف ىف مسجد األولياءتستعيدهيئة أوقاف دهلي 
 Qaumi_  .اولياء كيه كمريه وقف بورد كى حتويل مني وابس

Awaz, Daily.  _)ــة _  .٨ص_ ) .٢٥/١/١٩٩٤ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٢٠[  = قضية استيالء غري شرعي ١٢٥هيئة أوقاف دهلي تسجل 
_  . ناجائز قبضون بر مقدمات دهلى وقف بورد نيه دائر كئيه          ١٢٥

Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة _  .٨ص_ ) .٥/١/١٩٨٦
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٢١[ دهلى وقف =   أوقاف دهلي ستتوىل ترميم مساجد دهليهيئة
 ,Qaumi Awaz_  .بورد مسجدون كى مرمـت كرائيكـا  

Daily . _)باللغة األورديـة   _  .٦ص_ ) .٢/٧/١٩٨٧. _
 .٧هن*_ .د 

 دلهي– الهند –رعاية الوقف 



 الكشافمتن >٤٥٤
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٤٢٢٢[ دارة التنمية لوالية دهلي تسليم املمتلكات املوقوفة إ جيب على
بوضه وقف امـالك    مق. ايه. دى. دى= اليت مت االستيالء عليها     

 _) .٥/٨/١٩٩٤(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .وابس كريه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤٢٢٣[ .إدريس خان، حممد

حممد إدريـس   / دهلى وقف امالك   = وقاف دهلي أأمالك هيئة   
_ ) .١٦/١٢/١٩٨٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .خـان  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٤٢٢٤[ =  هيئة دهلي للتنمية على ممتلكات هيئة األوقاف بدهلياستيالء

_  .كـا قبضـه   . ايـه . دى. دهلى اوقاف كى جائداد بر دى     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .١٠/٧/١٩٩٧

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٢٢٥[ .أسلم، مجشيد فوري

دهلى وقف بورد    = قاذ هيئة أوقاف دهلي    على إن  قادراهللا وحده   
 Qaumi_ .مجشيد فوري أسلم / كا صرف اهللا هى حافظ هيه

Awaz, Daily ._ )ــة _  .٣ص_ ) .١٢/٩/١٩٩٤ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٢٦[  = مسجد يف قرية نظام الدين على أيدي الشرطةحرمة انتهاك 
 بسىت نظام الدين كى ايك مسجد كى بولس كى جانب سـيه           

 /١٩/١٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .مبينه بيـه حـرمىت  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٩
]٤٢٢٧[ قربستان =  راضي مقربة بانج بريانأشرعي على الالبناء غري 

 Qaumi_  .بنج بريان كى اراضي بر دوباره ناجـائز تعمـري  
Awaz, Daily ._ )ــة _  .٨ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩١ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٢٢٨[ .اريت، آفتاب أمحد

آفتـاب  / ليفتينت غورنر متوجه هون=  دهلي طلب انتباه حاكم  
 _) .٢٦/٩/١٩٨٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .أمحد اريت 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٤٢٢٩[ )سيد(حيدر، شريف 
 Qaumi_ .شريف حيـدر  / دهلى كيه قربستان = مقربة دهلي

Awaz, Daily ._ )ــة _  .٣ص_ ) .٢١/٢/١٩٨٣ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٢٣٠[ .خان، نويد يار

وقف بورد كيه باريه    = مزيد من االيضاحات عن هيئة األوقاف       
 _. Qaumi Awaz, Daily_ .نويد يار خان / مني مزيد وضاحت

 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٣/٨/١٩٩٨(
]٤٢٣١[ .سيفي، حبيب الرمحن

/ مسلم وقف امالك كا حتفـظ ضـرورى       = ة بوابة دهلي    مقرب
 /٣/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .حبيب الرمحن سـيفي  

 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٧

]٤٢٣٢[ .شاهد حسني
شـاهد  / وقف بورد كى بيه توجهى    = إمهال هيئة أوقاف دهلي     

_ ) .١٥/١٢/١٩٨٢( _. Qaumi Awaz, Daily_ .حسني 
 .٧هن*_ .د _ .للغة األوردية با_  .٣ص

]٤٢٣٣[ .شكور خان
زمرد بور كى مسـجد كـا        = دهليب قضية مسجد زمرد فور   

 /١٥/٦( _. Qaumi Awaz, Daily_ .شكور خان / مسئله
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٥

]٤٢٣٤[ .صديقي، أظهر
سنهرى مسجد بـر     = دهلييف   الدعوة للعناية باملسجد الذهيب   

_  .Qaumi Awaz, Daily_ .أظهر صـديقي  / ئيهتوجه دجي
ــة _  .٣ص_ ) .٢٩/١١/١٩٨٩( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٤٢٣٥[ .عامل، جاويد
جاويد / وقف امالك كى جتارت    = التجارة يف أمالك األوقاف   

 _ .٣ص_ ) .١٠/٣/١٩٩٨ (_. Qaumi Awaz, Daily _.عامل 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٤٢٣٦[ .عبد القيوم
 ,Qaumi Awaz_ .عبد القيوم / وقف بورد= ئة األوقاف هي

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٤/١٠/١٩٨٤. _
 .٧هن*_ .د 

]٤٢٣٧[ .فريد أمحد
 ,Qaumi Awaz _.فريد أمحـد  / وقف بورد = هيئة األوقاف

Daily . _)باللغة األورديـة   _  .٣ص_ ) .٢/٣/١٩٩٣. _
 .٧هن*_ .د 

]٤٢٣٨[  قربستان بر قبضه كى= ة حماولة االستيالء على مقرب
_ ) .٢٦/٩/١٩٩٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_ . كوشش

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
]٤٢٣٩[ مطالبة بتحويل املسجد اجلامع بدهلي إىل إشراف هيئة أوقاف 

دهلى كى جامع مسجد وقف بورد كو سونبنيه كـا          = دهلي  
_ .) ١٠/٨/١٩٩٤( _. Qaumi Awaz, Daily _ .مطالبـه 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
]٤٢٤٠[ هليئة أوقاف التابع  لفريق اإلحصاء  الالزمةتوفري احلمايةبمطالبة 
دهلى وقف بورد كيه سرويه عمله كو حتفظ فـراهم           = دهلي

 /٢٠/٦( _. Qaumi Awaz, Daily_  .كرنيه كـا مطالبـه  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٧

]٤٢٤١[ شاهدره كا قدميى مسلم  = دهلي ، ىف شاهدرااملقربة القدمية
_ ) .٢٢/٤/١٩٨٤(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .قربستان

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٤٢٤٢[ اوقاف كانفرنس كى اهم =  مقترحات مهمة لندوة األوقاف

_ ) .٤/٣/١٩٧٩ (٢٧ ع_. Nida-e- Millat, Weekly_  .جتاويز
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٠ص

  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –رعاية الوقف  



٤٥٥>متن الكشاف>
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]٤٢٤٣[ = املمتلكات الضائعة هليئة أوقاف دهلي واملستأجرون املفسدون
 _.دهلى وقف بورد كى بيكار جائداد اور فسادى كرايه دار           

The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٢/٨/١٩٨٣ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٤٤[ )سيد(نقوي، شاه حيدر 
_ .شاه حيدر نقـوي     / ردشيعة وقف بو   =  الشيعة أوقافهيئة  

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٧/٩/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٤٥[ .نقوي، صوم رضا
صـوم  / شيعه اوقاف كو جبائيـه = احلفاظ على أوقاف الشيعة    

 _) .٢٩/٦/١٩٩٤( _. Qaumi Awaz, Daily_ .رضا نقوي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

]٤٢٤٦[ ستثناء ممتلكات الوقف من قانون ابتطالب  دهلي هيئة أوقاف
وقف امالك كو رينت كنترول ايكت سيه        = التحكم ىف اإلجيار  

 /٢١/٧( _. Qaumi Awaz, Daily_  .مستثىن قرار ديا جائيه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٣
]٤٢٤٧[ .وكيل، م

 ,Qaumi Awaz_ .وكيل . م/ جامع مسجد= املسجد اجلامع 
Daily ._ )٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٨/٨/١٩٩٤. 
]٤٢٤٨[ .ويل حممد

 Qaumi_ .ويل حممد / دهلى وقف بورد= هيئة أوقاف دهلي 
Awaz, Daily ._ )ــة _  .٣ص_ ) .٢٣/١/١٩٨٣ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@æbènua‰@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٤٢٤٩[ ، واحلكومة على أراضي املقربة بعد تدمريهاالبناء غري الشرعي 
رت بور مني قربستان اجار كر ناجائز       = تقوم بإجراء التحقيق    

 _ . رياسىت حكومت نيه حتقيقات كا حكم ديا       -تعمري كى كئى  
Qaumi Awaz, Daily . _)٥ص_ ) .١٨/١٠/١٩٨٤.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٤٢٥٠[  الس التشريعي لوالية بيان وزير األوقاف يثري ضجة يف

راجستهان امسبلى مني وزير اوقاف كيه بيان بـر         = راجستهان  
_ ) .١٩/١٠/١٩٨٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .هنغامه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]٤٢٥١[ راجستهان مني = الضريح واملقربة يف والية راجستهان 
/ ٨/٥ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .قربســتان اور مــزار

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٢
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–‰ìÐãb×@@

]٤٢٥٢[  Plea= دعوى ضد إساءة استخدام املمتلكات املوقوفة 
against bungling of waqf properties ._Radiance Views, 

Weekly.  _باللغـة  _  .٢٢ص_ ) .١٩٩٧ (٤٥، ع ٣٢مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

‰@ÑÓìÛa@òíbÇ–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٤٢٥٣[  مليون من مئيتا يستحق مل  سنويجيارإ روبية هندية ٢٥٠٠
 بيس كرور ماليت كى وقف جائيداد كا كرايـه      =  الوقف يأراض

 _. Siyasat Jadid, Daily_  . روبئيه سـاالنه ٢٥٠٠صرف 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٣٠/٦/١٩٩٤(

]٤٢٥٤[ ع على مشاكل األقليات يف والية إجراء مسح لإلطال
 The_ .كرناتك مني اقليت كيه مسائل كا سرويه=  كااكرنات

Inquilab, Daily.  _)ــة _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٩٤ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٥٥[ تقرير قدمته جلنة رفاهية األوقاف التابعة للمجلس التشريعي
يلفيئر كميىت كى   امسبلى كى اقليىت و    = حول األوقاف يف الس   

 The Daily_  .وقف سيه متعلق ربورت امسبلى مـني بـيش  
Salaar . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٣/٧/١٩٩٩. _

 .١٦هن*_ .د 
]٤٢٥٦[ وقف بورد كى =  تلقى االستحسان خطوة من هيئة األوقاف

 /١٧/٩( _. The Daily Salaar_  .قابل تعريف بيش قدمى
 .١٦هن*_ .د _ .ية باللغة األورد_  .٣ص_ ) .١٩٩٩

]٤٢٥٧[  Welcome decision . _Deccan= القرار احلكيم 
Helard, Daily . _)باللغــة _  .٥ص_ ) .١٠/٦/١٩٩٧

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@b×bmbãŠ×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤٢٥٨[ .سعادت حسني

 م، حول املسجد اجلامع الواقع يف هشا      العليا إىل احملكمة     مقدمة عريضة
غلربغه كى جامع مسجد هشام شيه متعلق هـائى          = اججولرب

 _. The Inquilab, Daily_ .سعادت حسني / كورت مني ابيل
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٧/٨/١٩٩٤(

]٤٢٥٩[ = هيئة األوقاف مسئولة عن احلفاظ على ممتلكات األوقاف
_  .روقف بورد هى وقف جائيداد كى حفاظف كيلئيه ذمه دا         

The Inquilab, Daily ._ )باللغة_  .٥ص_ ) .٢٠/٧/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@“í…aŠibí…bß@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤٢٦٠[ .جوجي، اجيت

مدهيه  = ماديابراديش سنة يف والية     ١٥٠هدم مسجد بين قبل     
/  برس براىن مسجد شهيد كريـدى كئـى        ١٥٠برديش مني   

 /٢٢/١٢(_ . The Inquilab, Daily_ .اجيــت جــوجي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٢

@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٤٢٦١[ .أمحد، محيد

اقليتون كيه بعض مسـائل     = بعض مشاكل األقليات وواجباتنا     
_  .Qaumi Awaz, Daily_ .محيد أمحد / اور مهاريه فرائض

 .٧هن*_ .د _ .وردية باللغة األ_  .٣ص_ ) .٧/١٢/١٩٨٣(

 مشاكل وحلول– الهند –رعاية الوقف
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]٤٢٦٢[ .أمحد، منصور
_ .منصـور أمحـد     / اسالم مني اوقاف  = الوقف يف اإلسالم    

Azad Hind, Daily ._ )باللغة األوردية _ ) .٢٨/٦/١٩٩٦._ 
 .٧هن*_ .د 

]٤٢٦٣[ _ .اوقاف مني مهارى دجلسىب= وقاف األاعتناؤنا ب
Dawat, Daily . _)باللغـــة _  .١ص_ ) .١٣/٧/١٩٧٨

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٢٦٤[ .أجنم، سهيل

وقف امالك كـو    = كيف يتم احلفاظ على ممتلكات األوقاف       
_  .Afkar–e-Milli_ .سهيل أجنـم    / كيسيه حمفوظ كياجائيه  

 _.باللغة األوردية   _  .١٨-١٤ص_ ) .١٩٩٧ (١٠، ع ١٢مج
 .١٦هن*_ .د 

]٤٢٦٥[ اوقاف اور حكومت كى= األوقاف وإجراءات احلكومة 
 _) .١٧/٧/١٩٨٧ (_. Qaumi Awaz, Daily _ .كارغزارى

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص
]٤٢٦٦[اوقاف اور حكومت كى=  ٢. األوقاف وإجراءات احلكومة

_ ) .١٩٨٧ /١٢/٨( _. Qaumi Awaz, Daily_  .٢ .كارغزارى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

]٤٢٦٧[ .بدر، مغري
مغري / مسلمانوقف مسائل اور    = املسلمون ومشاكل األوقاف    

ــدر  _  .٢ص_ ) .٢٢/٤/١٩٧٥(_ . Dawat, Daily_ .ب
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٤٢٦٨[ بارليماىن= ) راجيا سبها(جملس الشيوخ , الربملان اهلندي
 /٢٨/٢( _. Qaumi Awaz, Daily_  .كميىت) راجيه سبها(

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٩
]٤٢٦٩[ قانون الوقف املعدل لعام مشروع الربملان يوافق على

نيـه  ) ايوان باال، بارليمنت هندوستان   (راجيه سبها   =  ١٩٨٤
وقف معامالت طيه كرنيه      باس كرديا  ١٩٨٤وقف ترميمى بل    

 /٢٤/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .كيلئيه تريبونل كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٤

]٤٢٧٠[ستوى من قبل رئيس الوزراء لدراسة مطالب تعيني جلنة رفيعة امل
وزير اعظم كى طرف سيه مسلم مطالبه بر غـور          = املسلمني  

 _. The Inquilab, Daily _ .كيلئيه اعلى سطحى كميىت كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١١/٤/١٩٨٣(

]٤٢٧١[ وقف= ثالثة تعديالت جديدة يف القانون املعدل لألوقاف 
_  .ائدادون سيه متعلق بل مني تني مزيد ترميمـات شـامل          ج

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٧ص_ ) .٢٨/٨/١٩٨٤ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]٤٢٧٢[ .خان، ساالر حممد
هندوستان مني وقف بورد     =  يف اهلند  األوقاف حول إدارة    تقرير

 The Urdu_ .ساالر حممـد خـان   / ايك ربورت: كا نظام
Times, Daily.  _)ــة _  .١ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩٧ باللغ

 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٧٣[ .الصديقي، عشرت علي
_ .عشرت علي الصديقي    / اقليتون كى امداد  = إعانة األقليات   

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٧٤[  =اجتماع عام يف مدينة لكناو : صيانة املساجد واملقابر
-Nida_  .لكهنؤ كا جلسه عام: اور قربستان كا حتفظ مساجد  

e-Millat, Weekly ._ ــج _ ) .٤/٢/١٩٧٩ (٢٣، ع٣٤م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ٢ص

]٤٢٧٥[  Waqf properties-lost= ضياع ممتلكات األوقاف 
properties ._ Radiance Views, Weekly . _٢٦، ع٢٤مج 

 .٧هن*_ .د _ .ة اإلجنليزية باللغ_  .١٧ص_ ) .١٩٨٩(
]٤٢٧٦[ . أنور،علي

 ,Qaumi Awaz_  . أنور علي/وقف كونسل= جملس الوقف 
Daily ._) باللغة األوردية  _ .٣ص_  .)٢١/١١/١٩٨٧ . _ 

 .٧هن *_ .د
]٤٢٧٧[ .كسريي، سيتا رام

نيا وقف قـانون     =  يناير ١من  بدءاً  تطبيق قانون الوقف اجلديد     
 ,Siyasat jadid_ .كيسري سيتا رام / جنورى سيه الغو هوكا

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٤/١٢/١٩٩٥. _
 .٧هن*_ .د 

]٤٢٧٨[ هندوستان مني = كيف نقوم بإصالح األوقاف يف اهلند 
 /١٠/١(_ . Dawat, Daily_  .اوقاف كو كيسيه تر بناجائيه

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٧٥
]٤٢٧٩[ .وم مسلمي اهلندالس االستشاري لعم

 All = ١٩٨٦ فربايـر  ٢٤قرار الس املركزي بنيـودهلي يف  
India Muslim Majlis-e-Mushawarat. Resolution of 
the Central Majlis (New Delhi), 24th February 1986 /

 _ .Muslim India_ .االستشاري لعموم مسلمي اهلند الس 
 .١٦هن*_ .د _ .ليزية باللغة اإلجن_  .)١٩٨٦ (٣٩ع، ٤مج

]٤٢٨٠[ .منشري، أكرب برويز
_ .أكرب برويـز منشـري      / وقف جائداد = املمتلكات الوقفية   

Qaumi Awaz, Daily ._ )باللغة _  .٣ص_ ) .٤/٩/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٢٨١[ .النعماين، شبلي

شبلي النعماين؛ حتقيـق    / اوقاف اسالمى = األوقاف اإلسالمية   
 .باللغة األوردية_  .٢٨-٢٦ص: ٨ج_ .سليمان الندوي 

]: اهلنـد [أعظم جـراه    _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨مطبع معارف، 

]٤٢٨٢[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
 للجنة التنفيذية هليئة األحوال الشخصية للمسلمني       حاجتماع ناج 
ـ        = لعموم اهلند  ا كاميـاب   آل انديا مسلم برسنل ال بورد ك
_ ) .٢٥/٥/١٩٨٨(_ . The Inquilab, Daily_  .اجـالس 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص

  مشاكل وحلول– الهند –رعاية الوقف  
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]٤٢٨٣[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
= اجتماع هيئة األحوال الشخصية للمسلمني مبدينة رانتشـي         

 ,Nida-e-Millat_  .مسلم برسنل ال بورد، رانتشى كانفرنس
Weekly ._ــج ــة _ .٧ص_ ) .١٩٧٧ (٥ع، ٣٢ م  باللغ
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]٤٢٨٤[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
آل انديا مسلم   = لعموم اهلند   هيئة األحوال الشخصية للمسلمني     

 ٣، ع٣٩مج_  .Nida-e-Millat, Weekly_  .برسنل ال بورد
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٤(

]٤٢٨٥[  Muslim waqfs in =ج ألوقاف املسلمني الوضع احلر
melting point ._ Radiance Views, Weekly. _ ٢٤مج ،

 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .٣٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٦ع
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–a‘a‰bèß@@

]٤٢٨٦[ مهاراشترا = مطالبة إقامة هيئة أوقاف املسلمني يف مهاراشترا 
 _ .The Al jamiat, Daily_  .يام كيا جائيهمني مسلم وقف بورد كا ق

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٩/٣/١٩٧٤(
@ÑÓìÛa@òíbÇ‰–@†äa@–@a‘a‰bèß@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٤٢٨٧[قربستان كى = االحتالل غري الشرعي ألراضي مقابر املسلمني 
 /٢٥/٢ (_. The Inquilab, Daily_  .زمني بر ناجائز قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٩٥
]٤٢٨٨[ .أمحد، سعيد

والية ب اإلنشاء والتعمري قسم  مساجد مدينة بونا تواجه خطراً من       
بونيه كى مسجد حمكمه تعمريات كيه تعصب كا         = مهاراشترا
 /١١/١(_ . The Inquilab, Daily_ .سعيد أمحـد  / شكار
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٧

]٤٢٨٩[ خان، حتسني أمحد
االحتالل غري الشرعي ملئات من ممتلكات الوقف ملنجم الفحـم          

كوئلـه كـى    = احلجري مبنطقة راجوار يف حمافظة تشاندربور       
كانون كيلئيه مشهور ضلع جندر بور كيـه راجـوارا مـني            

_ .حتسني أمحد خان    / سيكرون وقف جائيداد كى بندر بانت     
Aurangabad Times, Daily . _)٣ص_ ) .٢/٧/١٩٩٤.  _

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٤٢٩٠[ .خان، منصور

 /وقف كيه توجه طلب مسائل= مشاكل األوقاف اليت حتتاج لعناية 
_  .Marathawada Waqf Board Bulletin_ .منصور خان 

ــج ــة _  .٢٧-٢٦ص_ ) .١٩٨٧(_  .١٠-٨، ع٢م باللغ
 .١٣هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٢٩١[ .سعيد نور، حممد
 على أراضي األوقاف يف   " فانداي ماترام "ج على بناء قاعة     احتجا

 اورنغ آباد مني وقف كى زمني بر ونديه ماترم هال         = أورنج آباد   
 _. Munsif, Daily_ .حممد سعيد نور / كى تعمري نه خالف احتجاج

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٩٩(

]٤٢٩٢[ .صالح الدين أمحد، غالم
 :على أرض املسجد يف أورنج آباد     " فانداي ماترام "ناء قاعة   حماولة ب 

احتجاج لدى وزير العالقات العامة على السلوك املتعنت حملصل         
اورنغ آباد كى زمني كى جكه بر ونديه ماترم هـال           = املدينة  

كى تعمري كى كوشش، كلكتر كيه ونديه رويه كيه خـالف        
 غالم صالح الـدين     /وزير برائيه رابطه عامه كيه يهان احتجاج      

_  .٦ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٩(_  .Munsif, Daily_ .أمحد 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٤٢٩٣[ =قرار احملكمة يف صاحل املسجد الذي هدم بصورة غري شرعية 
 ,The Inquilab_  .غري قانوىن ادام كيه خالف عدالت كا فيصله

Daily ._) باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .٢١/٣/١٩٩٢. _
 .٧هن*_ .د 

]٤٢٩٤[مشاكل هيئة األوقاف ملنطقة بارفاين حتتاج حلل من هيئة أوقاف 
كيه سامنيه يـه    ) اورنغ آباد (مراا وادا وقف بورد     = ماراثوادا  

 _. .  _The Inquilab, Dailyى اوقاف كا فورى مسـئله 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١/٤/١٩٨٧(

]٤٢٩٥[ .ناخدا، حمتشم
 درغاه كى زمني  =  غري شرعي ألراضي أحد أضرحة األولياء        احتالل

 _. The Inquilab, Daily _.حمتشم ناخدا / بر ناجائز قبضه
ــة  _  .٣ص_ ) .٢٦/٧/١٩٩٧( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٤٢٩٦[ .جنمي، حسن
مراا وادا وقف بـورد كيـه       = شؤون هيئة األوقاف ملاراثوادا     

 /١٦/٥ (_. The Inquilab, Daily_ .حسن جنمي / معامالت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٤

ÑÓìÛa@åç‰@
ف انظر أيضًا رادات الوق ىإي ز عل ف، الحج ة  الوق ، الحراس

 .شروط الواقفعلى الوقف، ديون الوقف، 
]٤٢٩٧[ .علي اخلفيف

جملة _ .علي اخلفيف   / تأثري املوت يف حقوق اإلنسان والتزاماته     
_ ) .١٩٤٠يونيه  / مايو (٦،  ٥، ع ١٠ س _ .القانون واالقتصاد 

 .١؛ كو٢٣صر* _. د _ .٩٢-٣ص
]٤٢٩٨[ . احملكمة العليا .كلكتا

=  اـال    – ٨٤قانون شـرعية الوقـف اإلسـالمي رقـم          
Mussalman Waqf validation Act 84 – scope. _ The 

All India Reporter ._٤٣٦-٤٢٩ص_ ) .١٩٢٢ (٩ مج. _ 
 .٧هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

]٤٢٩٩[ .ناصر بن عبد اهللا امليمان
جملة نصف  : أوقاف_ .ناصر بن عبد اهللا امليمان      / ديون الوقف 

 ٦، ع ٣س_ .سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي        
يف األصل حبث مقـدم إىل      _  .٧٢-٣٩ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو(

 أكتـوبر   ١٣-١١منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، الكويت       
 .١وك*_  .د_  .٢٠٠٣

رهن الوقف
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@ÑÓìÛa@åç‰–@æbäjÛ@–pëi@@
]٤٣٠٠[ .أمحد أمني اخليال

 دراسة قانونية حول القرض   : كشف الستار عما خفى من األسرار     
/ اللييب املضمون برهن عقارات األوقاف اإلسالمية يف بـريوت        

_ ] .؟١٩٧-ن،  . د: [بـريوت _ .بقلم أمحد أمـني اخليـال       
 .١كو* _.ك  _.ص ٢٠

@ÑÓìÛa@åç‰IïÐäy@éÔÏH@
) زين الدين أبو العدل السودوين(وبغا، قاسم بن قطلوبغا ابن قطل

 "هـ٨٧٩-٨٠٢"
]٤٣٠١[

قاسم بن قطلوبغـا؛ مجـع      / كشف العوار عن وقف السمسار    
 .٩٨-٤٧ص_ .وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكي 

 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(
]٤٣٠٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إالدين بن بن جنيم، زين ا

/ ]فيما يبطل دعوى املدعي وخصومه    [الرسالة السابعة والثالثون    
ـ  إتأليف زين العابدين      جنيم املصري احلنفي؛    ابنبراهيم الشهري ب

 .٣٠١-٢٨١ص_ .حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
يـة،  دار الكتب العلم  : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
òî’î¦a@Ö‹ŠÛa@@@@ŠÄãa@@@@@†ä¦a@kmaë‰N@

ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@kmaë‰N@
ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ŠÃbã@kmaë‰N@

ÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@Éí‰N@
@ïã†ß@Öbzg@òíëa‹I†äa@L‰ìnãìuH@

 .يا، الوقف على الزواياوقف الزوا انظر أيضًا
]٤٣٠٣[Waqf land= استمرار تعدي احلكومة على األراضي املوقوفة 

encroachment by the State Government / ــة اللجن
 Deccan_ . حول ممتلكات األوقاف أندرابراديشالتشريعية لوالية 

Chronicle, Daily ._) باللغـة  _  .١ص_ ) .٢٠/٤/١٩٩٩
 .٣هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@b‘bi@†àª@ði@òíëa‹Ibî×Šm@@@@H@b‘bi@†àª@ði@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–bî×Šm@N@
@ß@éuaì@†î@òíëa‹I†äa@L…bie@‰†äØaH@

 .وقف الزوايا، الوقف على الزوايا انظر أيضًا
]٤٣٠٤[ . احملكمة العليا .اهلند

 Creation of public waqf =إنشاء األوقاف العامة بإصدار فتوى 
by religious order ._ The All India Reporter ._٨٦ مج، 

 .١١هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٣٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢ع
@òíŠ•bäÛa@òíëaŒÛaIÂbiŠÛaH@
 .وقف الزوايا، الوقف على الزوايا انظر أيضًا

]٤٣٠٥[ .اخلمليشي عبد العزيز
 .١٨٧-١٤٥ص_ .اخلمليشي عبد العزيز ]/ الوقف[

الناصرية بالربـاط يف القـرن      جوانب من تاريخ فرع الزاوية      يف  
_ .م  ١٩٢٦-١٨٥٥التاسع عشر وبداية القـرن العشـرين،        

 .١١مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-ن، . د: م .د[

ÑÓìÛa@ñb×‹@
ف،   انظر أيضًا اديات الوق ف، اقتص ي الوق تحقاق ف االس

 ضرائب الوقف،   ديون الوقف،  إيرادات الوقف،
الي    ،، مصارف الوقف محاسبة الوقف النظام الم

 .لوقف والزآاة، اللوقف
]٤٣٠٦[ "ـه٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ

؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 
أبو عبيد القاسم بن    / أرض بريحاء على فقراء قومه    ) رض(طلحة  

 .٥٥٧، ٤٩٥ص_ .سالم؛ حتقيق وتعليق حممد خليل هراس 
دار الكتـب العلميـة،     : بريوت_ . ١ط_ . األموال   كتاب يف

 .١كو*_  .ض _ .١٩٨٦
]٤٣٠٧[ "ـه٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ

؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 
أليب عبيد القاسـم    / أرض بريحاء على فقراء قومه    ) رض(طلحة  

 .٥٩٦ص_ .بن سالم؛ حتقيق وتعليق حممد خليل هراس 
مكتبـة الكليـات    : القـاهرة _  .٢ط_ . األمـوال    كتاب يف

 .١كو* _.ض  _ .١٩٧٥دار الفكر، : األزهرية
]٤٣٠٨[ "ـه٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ

؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 
 )صلعم( قوله   أرض بريحاء على فقراء قومه؛ السنة يف      ) رض(طلحة  

 سـالم؛  أبو عبيد القاسم بن / أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده     
 .٥٨٦، ٥٦١، ٤٩٥ ص_ .تصحيح وتعليق حممد حامد الفقي

املكتبـة التجاريـة الكـربى،      : القاهرة_ . األموال   كتاب يف
 .١٥كو*_  .ض _] .١٩٣٤[هـ ١٣٥٣

]٤٣٠٩[ "ـه٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
أبو عبيد القاسم بن سالم؛ ترمجة عبد الرمحن طـاهر          / ]الوقف[

 .باللغة األوردية_  .٢٢٩-٢٢١، ١٩٧-١٨٠ص: ١مج_ .سوريت 
إدارة : إسـالم ابـاد   _  .مـوال  األ كتاب=  األموال   كتاب يف

 .٨هن *_ . ض_ .]؟١٩--[، ةالتحقيقات اإلسالمي
]٤٣١٠[ .الروباري، عبد اهللا حمدث

؛ ٣٤٨-٣٠٧ص: ١مج_ . حمدث الروباري    عبد اهللا  / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٠٥-٩٢ص: ٣؛ مج٥٢٩ص: ٢مج
_  .١ط_  .فتاوى اهل حـديث   = علماء احلديث     فتاوى يف

الهـور   (١٩٧٣ ،إدارة إحيـاء السـنة النبويـة      : سرجوداه  
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة كمربيدج] : باكستان[

]٤٣١١[ .عبد العزيز احملمد السمهان
 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .أليف عبد العزيز السمهان ت/  الوقفباب
_  .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]٤٣١٢[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ . السمهان  احملمدتأليف عبد العزيز/  الوقفباب
_  .٣ط_ .وبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية       األسئلة واألج  يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

  بيروت– لبنان –رهن الوقف  
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]٤٣١٣[ .حممود خطاب السبكي
حممود خطاب السبكي؛ تنقيح وتصـحيح وتنسـيق        ]/ الوقف[

وتعليق وضبط اآليات واألحاديث وترقيمها وبيان مراجعها أمني        
 .٩٩-٩٨ص: ٨ج_ .كي خطاب السب

_  .١ط_ . الدين اخلالص، أو، إرشاد اخللق إىل دين احلـق           يف
 .٢ صر* _.ض _ ) .مطبعة االستقامة: القاهرة (١٩٥٠، ]ن. د: م. د[

]٤٣١٤[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@ÑÓìÛa@ñb×‹IñŠíŠç@ïic@éÔÏH@
]٤٣١٥[ .قلعه جيحممد رواس 

 .٢٥٤ص_  .قلعه جيحممد رواس ]/ الوقف[
: بريوت_  .١ط_ . موسوعة فقه زيد بن ثابت وأيب هريرة         يف

. جامعـة فقهيـة   يف سبيل موسوعة    (_  .١٩٩٣دار النفائس،   
 .٣٠ ،٢٩؛ مغ٦٤تر* _. ض _ .)السلفسلسلة موسوعات فقه 

@ÑÓìÛa@ñb×‹IðŠÐÈu@éÔÏH@
]٤٣١٦["هـ١١٨٦-١١٠٧"بن عصفور، يوسف بن أمحد الدرازي البحراين ا

تأليف يوسف البحراين؛ حققه وعلق     / ال جتب الزكاة يف الوقف    
 .٤١٧ص: ١٨ج_ .يرواين عليه حممد تقي اإل

 _.صححة  ، م ٢ط_ . احلدائق الناضرة يف أحكام العترة الطاهرة        يف
 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٥دار األضواء، : بريوت

]٤٣١٧["هـ١١٨٦-١١٠٧"بن عصفور، يوسف بن أمحد الدرازي البحراين ا
تأليف يوسف البحراين؛ حققه وعلق     / ال جتب الزكاة يف الوقف    

 .٣٨ص: ١٢ج_ .يرواين عليه حممد تقي اإل
 ]:لعراقا[النجف  _ . احلدائق الناضرة يف أحكام العترة الطاهرة        كتاب يف

 .١٤كو* _.ض  _] .١٩٦٢[هـ ١٣٨٢دار الكتب اإلسالمية، 
@ÑÓìÛa@ñb×‹Ioibq@åi@†í‹@éÔÏH@
]٤٣١٨[ .قلعه جيحممد رواس 

 .٢٥٤ص_  .قلعه جيحممد رواس ]/ الوقف[
: بريوت_  .١ط_ . موسوعة فقه زيد بن ثابت وأيب هريرة         يف

. جامعـة فقهيـة   يف سبيل موسوعة    (_  .١٩٩٣دار النفائس،   
 .٣٠ ،٢٩؛ مغ٦٤تر* _. ض _ .)وعات فقه السلفسلسلة موس
@ÑÓìÛa@ñb×‹IïØÛbß@éÔÏH@

]٤٣١٩["ـه٣٧٨-؟" )القاسم بوأ(بن اجلالب، عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن ا
أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن       /  يف احلبس وهو الوقف    باب

 _.احلسن اجلالب البصري؛ دراسة وحتقيق حسني بن سامل الدمهاين          
 .٣١١-٣٠٧ص: ٢ج
 _ .١٩٨٧دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .١ط_ . التفريع   يف

 .٣٢-٢٩ ،٢٧؛ مغ١١، ١؛ كو٩-٦؛ فل٥٧تر* _.ض 

]٤٣٢٠[ "هـ٥٩٥-٥٢٠) "أبو الوليد(بن رشد، حممد بن أمحد بن حممد ا
_ . يف زكاة األحباس املوقوفة والصدقات واهلبات املبتوتة         فصل
 .٢٣٤-٢٣٠ص: ٢ج
: بـريوت _ .جديدة، باألوفست . ط_ . مقدمات ابن رشد     يف

 .١١ ،١كو* _.ض  _] .؟١٩٨ -[دار صادر، 
]٤٣٢١[ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري

_ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري      ]/  صح وقف مملوك   باب[
 .٣٩٧-٣٩٦ص
 :الكويت_ .شرح خمتصر خليل يف الترتيل      : كليل فهرس جواهر اإل   يف

 .٣٩مغ* _. ض _ .١٩٨٣وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 
@æìmb@ÙÜß@ÝîjIñŠÔãc@@@@H@æìmb@ÙÜß@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–@bî×Šm@–ñŠÔãc@N@
ÑÓìÛa@pýv@
الوقف،  انظر أيضًا رار ب ف، اإلق ات الوق ف،إثب  تسجيل الوق

ف،  ق الوق ة،  توثي ج الوقفي ى   الحج هادة عل الش
ف ف الوق يغة الوق ائق   ،، ص ف، الوث ود الوق عق
 . تاريخ-، الوقف الوقفية

pýv@ÑÓìÛa@–@âb’Ûa@…ýi@–Ö@QV@
]٤٣٢٢[ شام = والية الشام : دفتر حماسبة أوقاف احلرمني الشريفني

هـ ٩٦٧_ .أوقاف حرمني شريفني حماسبه دفتري      : والية سي 
باللغـة  _  .٣٠٦١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٤٧_ ] .١٥٥٩[

 .٧٢تر* _.خ _ .العثمانية 

@ÑÓìÛa@pýv–@ÙŠaë@òäìjÛa@–@pba‰…@
]٤٣٢٣[ .مت، عصبينارق

-١٥٢٨،  هـ٩٣٧-٩٣٥ (١٦٤أوقاف البوسنة حسب دفتر رقم      
ـ ٦٧٥ (٤٦٢ودفتر حترير طابو رقم     ) م١٥٣١ -١٥٦٧،  هـ
 .باللغة التركية_  .٢٧٢-٢٠٧ ص_.بينارق عصمت )/ م١٥٦٨

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _مـة  املديريـة العا : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–@ÖQV@–pba‰…@@
]٤٣٢٤[ .باركان، عمر لطفي

= م  ١٥٤٦هــ،   ٩٥٣ لعـام    إسـتانبول دفتر حترير أوقاف    
İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri, 953H/1546M 

Tarihli /     إستانبول_ .ي  دعمر لطفي باركان، أكرم حقي آور :
 باللغـة   _ .ص٥٠٤_ ] .١٩٧٠[هــ   ١٣٩٠مجعية فاتح،   

 .٦٧، ٣تر*_ .ك _ .التركية 
]٤٣٢٥[ .شامل ،الشاهني

شامل / م١٥٤٦ هـ،٩٥٣ ،إستانبولتعريف بدفتر حترير أوقاف     
 إستانبولدفتر حترير أوقاف    _ .ص  ٣_ ] .؟١٩٩-[_ .الشاهني  

 ،١وردي، ط آأكرم حقي   وكان  ار لعمر لطفي ب   ،باللغة التركية 
 .٣تر* _ . ح_. ١٩٧٠، ستانبولإ مجعية فتح ،إستانبول

 دراسات– ١٦ق – إستانبول – تركيا –سجالت الوقف 
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]٤٣٢٦[ .قورت، إمساعيل
 ،هـ٩٥٣ لعام   إستانبولير أوقاف   روقف النقود اعتماداً على دفتر حت     

 İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri’ne Göre=م ١٥٤٦
Para Vakiflari / ــورت ــل ق  Türk Dünyasi _.إمساعي

Araştirmalari Dergisi . _١٩٩٨ فربايــر (١١٢ع. ( _
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨٠-١٥٣ص

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–@ÖQW@
]٤٣٢٧[ -١٠٢٧ خالل الفترة من إستانبولدفتر تويل أوقاف 

 وقفلري تويل   إستانبولهـ أراسي   ١٠٥٥-١٠٢٧= هـ  ١٠٥٥
 ١٤_ ] .١٦٤٥-١٦١٧[هـــ ١٠٥٥-١٠٢٧_ .دفتــري 

 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٦٩خمطوط، برقم _ .ورقة 

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@bîãbna@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٤٣٢٨[ استانيا ورودس كوي = دفتر أوقاف قرية استانيا و رودس 

 _ .٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٢٧_ ] .ت. د[_ .وقفلر دفتري   
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@Þì™bãþa@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٤٣٢٩[  =  اليت كانت موجودة يف منطقة األناضول والرومدفتر األوقاف

 _] .ت. د[_ .أناضول وروم منطقة سندة بولونن وقفلر دفتري        
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٤٩٨خمطوط، برقم _ . ورقة ٦١

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@ñŠÔãc@–Ö@QV@
]٤٣٣٠[ هـ ٩١٨_ .أنقره وقفلر دفتري =  أنقرةدفتر أوقاف 

باللغـة  _  .١١٦ خمطوط، بـرقم  _ . ورقة   ٦٣_ .] ١٥١٢[
 .١٤تر* _.خ _ .العثمانية 

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@ò•‰ìi@–Ö@QU@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٤٣٣١[ .توجنر، يعقوب

 =أوقاف بورصة يف القرن اخلامس عشر حسب سجالت احملكمة          
XV. Yüzyilda Mahkeme Sicillerine Göre Bursa 

Vakiflari /    ١٩٩٢_ .عثمان جتني   يعقوب توجنر؛ إشراف. _ 
 معهـد   ، جامعة أولـوداغ   –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ١٩٢

 .٩١تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .العلوم االجتماعية، بورصة

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@ìÛìi@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٤٣٣٢[ بولو = دفتر األوقاف اإلسالمية املتعلقة مبدينة بولو وملحقاهتا 

 ١٠٤_ ] .ت. د[_ .مي وقفلر دفتري    وجوره سيله الللي إسال   
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١٥خمطوط، برقم _ .ورقة 

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–pba‰…@@
]٤٣٣٣[ .غلو، نيازيوبريقدار أ

 Vakiflar Genel =أرشـيف املديريـة العامـة لألوقـاف     
Müdürlüğu Arşivi/ غلـو و نيازي برقـدار أ. _Vakiflar 

Bülteni.  _)باللغة التركية    _ .١٠٥-٩٤ص_ .) ١٩٧٠ . _
 .٦٧تر* _.د 

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@…ë‰@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٤٣٣٤[ استانيا ورودس كوي= دفتر أوقاف قرية استانيا و رودس 

 _ .٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٢٧_ ] .ت. د[_ .وقفلر دفتري   
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–İÓ@à@ïãì–@ÖQV@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٤٣٣٥[ .قروجا، ناظم

 Yüzyilda .16 =موين يف القرن السادس عشر طدفتر حترير والية قس
Kastamoun Sancaği Vakif Tahrir Defteri / ناظم قروجا؛

أطروحـة  _ .ص  ٢٥٥_  .١٩٩٥_ .إشراف حسني أوزدغري    
 معهـد العلـوم االجتماعيـة،       ،إستانبول جامعة   –) ماجستري(

 .٨٨تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .إستانبول

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@ðŠ–îÓ@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٤٣٣٦[ .أوزارماق، يامسني

 Tarhrir ve =أوقاف قيصري حسب دفتر حتريـر األوقـاف   
Evkaf Defterine Göre Kayseri Vakiflari/ إعداد يامسني 

 –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٢٢٦_  .١٩٨٥_  .قأوزارما
 _. باللغة التركية    _ .هد العلوم االجتماعية، أنقرة    مع ،جامعة غازي 

 .٩٧تر* _.ر 

@ÑÓìÛa@pýv–@bî×Šm@–@åàäß@–pba‰…@@
]٤٣٣٧[ .بقال، جواد

 =القيود الوقفية العائدة إىل قضاء منمن حسب دفتر حترير الطابو    
Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen İle İlgili 

Vakiflar Kayitlari / قال بجواد. _Vakiflar Dergisi.  _
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٨٦-٧٥ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج
 .٥٢، ٣تر*

@ÑÓìÛa@pýv–@ãìm@–@@æaëÔÛa–pba‰…@@
]٤٣٣٨[ .عبد اجلليل التميمي

 احلياة احلرفية والدينية ملدينة القريوان من خالل دفتر حسابات مسجد         
_ .عبد اجلليـل التميمـي      / ١٨٢٤-١٨١٦السادة األنصار،   

 .٩٨-٧٥ص
_ . دراسات ووثائق يف التاريخ املغاريب يف العصر احلـديث           يف
مؤسسة التميمـي للبحـث العلمـي       : زغوان، تونس _  .١ط

تاريخ الواليات العربية أثنـاء العهـد       (_  .١٩٩٩واملعلومات،  
 .١كو*_ .ض _ ) .٣٥العثماين؛ 

ÑÓìÛa@pýv@–pba‰…@@
]٤٣٣٩[ .روجرز، مايكل

سـي جديـد للعمـارة     مصدر رئي : الوثائق والسجالت الوقفية  
ــالمية   Waqfiyyas and Waqf-registers: New= اإلس

primary sources for Islamic Architecture/ ــل  مايك
_ .باللغة اإلجنليزية   _ . ورقة   ١٥_ ] .؟١٩٨-[_ .روجرز  

 .١كو*_  .ح

 ١٧ق – إستانبول – تركيا –سجالت الوقف  
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ÑÓìÛa@pýv@–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٤٣٤٠[  حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 

_  .٣٠٤٩خمطوط، بـرقم    _ ] .١٥٥٦[هـ  ٩٦٤_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٤١[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 
خمطوط، برقم  _ . ورقة   ٢٩_ ] .١٥٥٨[هـ  ٩٦٦_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٥٩

]٤٣٤٢[ ني وقفلرحرمني شريف= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 
_  .٣٠٤٨خمطوط، برقم   _ ] .١٥٩٥[هـ  ١٠٠٤_ .دفتري  

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٤٣[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 

خمطـوط،  _ . ورقة   ٥١_ ] .١٦٠٠[هـ  ١٠٠٩_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٠برقم 

]٤٣٤٤[ حرمني شريفني وقفلر=  دفتر أوقاف احلرمني الشريفني
خمطـوط،  _ . ورقات   ٣_ ] .١٦٠٠[هـ  ١٠٠٩_ .دفتري  

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٦برقم 
]٤٣٤٥[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 

خمطـوط،  _ . ورقات   ٥_ ] .١٦٠١[هـ  ١٠١٠_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٧برقم 

]٤٣٤٦[ حرمني شريفني وقفلر= ر أوقاف احلرمني الشريفني دفت
خمطـوط،  _ . ورقات   ٩_ ] .١٦٠٧[هـ  ١٠١٦_ .دفتري  

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٨برقم 
]٤٣٤٧[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 

خمطـوط،  _ . ورقة   ٤٤_ ] .١٦٠٩[هـ  ١٠١٨_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .مانية باللغة العث_  .٣٠٦٩برقم 

]٤٣٤٨[ دفتر أوقاف السلطان عثمان أرطغرول إىل السلطان مراد 
سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان مراد أوله أوقاف        = األول  
خمطوط، برقم  _ . ورقة   ٨٧_ ] .١٤٥٢[هـ  ٨٥٦_ .دفتري  
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١١٧

]٤٣٤٩[ طان مراد دفتر أوقاف السلطان عثمان أرطغرول إىل السل
سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان مراد أوله أوقاف        = األول  
خمطوط، برقم  _ . ورقة   ٧٥_ ] .١٤٥٤[هـ  ٨٥٩_ .دفتري  
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١١٧

]٤٣٥٠[ دفتر أوقاف السلطان عثمان أرطغرول إىل السلطان مراد 
سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان برجنـي مـراده         =  األول

_ . ورقـة    ٤٦_ ] .١٤٧٣[هــ   ٧٨٧_ .وقفالر دفتـري    
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١١١خمطوط، برقم 

]٤٣٥١[ عزيز=  تبني األوقاف العائدة له دفتر أوقاف عزيز هدائي
_ .هدائي وقفلري دفتري وأدنه عائد وقفلرله الكيلـي بينـات     

باللغـة  _  .٧٣خمطوط، بـرقم    _ . ورقة   ٣٣_ ] .ت .د[
 .١٤تر* _.خ _  .يةالعثمان

]٤٣٥٢[ وقف متويل تصديق = دفتر تطبيقات وتصديق متويل الوقف 
خمطوط، برقم  _ . ورقة   ٦٣_ ] .ت. د[_ .وتطبيقات دفتري   

 .١٤تر* _.خ _ . باللغة العثمانية _ .١٦
]٤٣٥٣[  هـ١٠٩٦_ .تعمريات دفتري = دفتر التعمريات 

تكملـة  _  .٣٠٤٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٤٤_ ] .١٦٨٤[
_ . باللغة العثمانية    _ .٣٠٤٧ حماسبة أوقاف دشيشة رقم      دفتر
 .٧٢تر* _.خ 

]٤٣٥٤[_] .ت. د[_ .وقفلر تفتيس دفتري = دفتر تفتيش األوقاف 
باللغـة  _ .جممـوع    ١٣٥٩٥خمطوط، برقم   _  .ورقات] ٤[

 .٣٠تر* _.خ _ .العثمانية 
]٤٣٥٥[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٧٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٤_ ] .١٦٧٩[هـ  ١٠٩٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٥٦[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٧٤خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٢[هـ  ١٠٩٣

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٥٧[ _.مني دفتر حماسبه أوقاف حر= دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٧٥خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٧[هـ  ١٠٩٩
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٥٨[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٧٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٢٨_ ] .١٦٨٧[هـ  ١٠٩٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٥٩[ _.تر حماسبه أوقاف حرمني دف= دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٧٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٨[هـ  ١١٠٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٦٠[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .١٥٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٩٧[هـ  ١١٠٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٦١[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = وقاف احلرمني دفتر حماسبة أ
ـــ ١١١٤-١١١٣ ــة ١٥_ ] .١٧٠٢-١٧٠١[ه _ . ورق

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٧٨خمطوط، برقم 
]٤٣٦٢[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٨١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٣[هـ  ١١١٥
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٦٣[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٨٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٦[هـ  ١١١٨

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٦٤[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٧٩خمطوط، برقم  _ . ورقات   ٣_ ] .١٧٠٧[هـ  ١١١٩
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
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]٤٣٦٥[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٨٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٧[هـ  ١١١٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٦٦[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٨٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٨[هـ  ١١٢٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٦٧[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٤٨خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٩[هـ  ١١٢١

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٦٨[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٨٥خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٠[هـ  ١١٢٢
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٦٩[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .١٥٥٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١١[هـ  ١١٢٣

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٧٠[ _.ني دفتر حماسبه أوقاف حرم= دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .١٥٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٣[هـ  ١١٢٥
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٧١[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٨٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٤_ ] .١٧١٤[هـ  ١١٢٦

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٧٢[ _. حماسبه أوقاف حرمني دفتر= دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٨٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٥[هـ  ١١٢٧
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٧٣[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٨٨خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٦[هـ  ١١٢٨

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٧٤[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = قاف احلرمني دفتر حماسبة أو
 _ .٣٠٨٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٧[هـ  ١١٣٠

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٧٥[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٩٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٨[هـ  ١١٣١
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٣٧٦[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٩١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٩[هـ  ١١٣٢

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٧٧[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٩٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٥١_ ] .١٧٢٠[هـ  ١١٣٣
 .٧٢تر* _.خ _ .انية باللغة العثم

]٤٣٧٨[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 ٣٠٩٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٢١[هـ  ١١٣٤

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _ .

]٤٣٧٩[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .١٤٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٦٩_ ] .١٧٧٦[هـ  ١١٩٠

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٨٠[ أوقاف دشيشه حماسبه= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 

خمطوط، برقم  _ . ورقة   ٧٥_ ] .١٥٨٥[هـ  ٩٩٣_ . دفتري
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٤٩

]٤٣٨١[ أوقاف دشيشه حماسبه= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
خمطـوط،  _ . ورقة   ٦٩_ ] .١٥٩٤[هـ  ١٠٠٣_ . دفتري
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٤٨برقم 

]٤٣٨٢[  أوقاف دشيشه حماسبه= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
خمطـوط،  _ . ورقة   ٦٠_ ] .١٦٠٢[هـ  ١٠١١_ . دفتري
 .٧٢تر*_ .خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٥٢برقم 

]٤٣٨٣[  أوقاف دشيشه حماسبه= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
خمطـوط،  _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٠٤[هـ  ١٠١٣_ . دفتري
 .٧٢تر* _.خ  _.باللغة العثمانية _  .٣٠٥١برقم 

]٤٣٨٤[  أوقاف دشيشه حماسبه= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
خمطـوط،  _ . ورقة   ١٦_ ] .١٦٠٨[هـ  ١٠١٧_ . دفتري
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٥٠برقم 

]٤٣٨٥[  أوقاف دشيشه حماسبه= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
خمطـوط،  _ . ورقة   ٦٧_ ] .١٦٦٩[هـ  ١٠٨٠_ . فتريد

باللغـة  _ .دفتر التعمريات   : له تكملة بعنوان  _  .٣٠٤٧برقم  
 .٧٢تر* _.خ _ .العثمانية 
]٤٣٨٦[ _ ] .١٥٩٦[هـ ١٠٠٥_ .وقف دفتري = دفتر الوقف 

_ .باللغة العثمانيـة    _  .٣٠٦٤خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٢٢
 .٧٢تر* _ .خ

]٤٣٨٧[ _.تيمار ونفوس وقفي دفتري =  دفتر وقف التيمار والنفوس
_  .٨٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٢٩_ ] .١٤٧٣[هـ  ٨٧٨

 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٤٣٨٨[ عتيق والده سلطان وقفي = دفتر وقف عتيق والده سلطان 

خمطـوط،  _ . ورقات   ٦_ ] .١٨٤٦[هـ  ١٢٦٣_ .دفتري  
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١٠٥برقم 
]٤٣٨٩[=لوقف والنفوس يف قرمان وقيصري ومخسة عشر قضاء دفتر ا

_ .قرمان وقيصري واون بش قضالرده نفوس ووقف دفتـري          
 _.خ  _ . باللغة العثمانية    _ .١١٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٥٥

 .١٤تر*
]٤٣٩٠[ هـ ١٠٢٥_ .وقف دفتري صوريت = صورة دفتر الوقف 

باللغـة  _  .٣٠٥٤خمطوط، برقم   _ . ورقات   ٧_ ] .١٦١٦[
 .٧٢تر* _.خ _ .ثمانية الع

]٤٣٩١[ هـ ٩٠٧_ .تيمار ووقف دفتري = الوقف ودفتر التيمار 
باللغـة  _  .١١٧خمطوط، بـرقم    _ . ورقة   ٦٢_ ] .١٥٠١[

 .١٤تر* _.خ _ .العثمانية 
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]٤٣٩٢[ -٨٧٢= هـ ٨٨١-٨٧٢الوقف ودفتر التيمار للفترة من 
خمطـوط،  _ . ورقة   ٢٨_ . سنة سي تيمار وقف دفتري       ٨٨١
 .١٤تر* _.خ _ .لغة العثمانية بال_  .٧٦برقم 

ÑÓìÛa@pýv@–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@–pba‰…@@
]٤٣٩٣[ .أمحد عاصم، حممود جالل الدين

أوامر ومقررات شرعية تتعلق بالوقفيات واحلجج الشرعية ودفتر        
 أوقاف دفترلري وحجت شرعية   = األوقاف وديوان األراضي األمريية     

حممود جالل الدين   / ليوديوان أراضي امرييه وقفية لري ايله ايلكي      
 .باللغة العثمانية_  .١١٨-١١٥، ٦١-٢٤ص_ .أمحد عاصم 

أوامر ومقررات شرعية   =  واملقررات الشرعية    األوامر جمموعة   يف
 _ .]١٩١٢[هـ  ١٣٣٠دار سعادت،   : إستانبول_ .جمموعه سي   

 .٣تر* _.ض 
]٤٣٩٤[ .أقطاش، جنايت
حل إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛ ترمجة صـا       / األوقاف

 .٢٧١، ٢٥٩ص_ .سعداوي صاحل 
-١٥٨٣ودفاتر  ) ١٢١٢-١١٩٦دفاتر رقم    (: دفاتر العينيات  يف

مركـز  : إسـتانبول _ . املوجودة يف األرشيف العثماين      ١٥٨٤
 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٦األحباث للتاريخ والفنون والثقافة، 

]٤٣٩٥[ .أمني، حممد
املنتخب مـن قـانون احلـرمني       : دفتر حماسبة أوقاف احلرمني   

أوقاف حرمني  : املنتخب من قانون حرمني شريفني    = ريفني  الش
_ ] .١٧٥٨[هـ ١١٧٢_ .حممد أمني   / شريفني حماسبه دفتري  

 .١٤تر*_ .خ _ . باللغة العثمانية _ .٦٩٢خمطوط، برقم _ . ورقة ٢٩
]٤٣٩٦[ .رفعتينانج، 

نظرة حول بناء الدولة العثمانية حسب دفتر حتريـر األوقـاف           
 .باللغة التركية_  .٧٩-٧٧ص_ .ينانج  رفعت/ األخري
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@pýv–@ÖaŠÈÛa@M@…a†Ìi@–Ö@QV@
]٤٣٩٧[حرمني شريفني = دفتر أوقاف بغداد : دفتر احلرمني الشريفني

 ١٧_ ] .١٥٩١[هـ  ١٠٠٠_ .بغداد أوقايف دفتري    : دفتري
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٣خمطوط، برقم _ .ورقة 

@ÑÓìÛa@pýv–@Š–ß@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٤٣٩٨[ عثمانلي فتحي أوجنه = دفتر أوقاف مصر قبل الفتح العثماين 

خمطوط، _ . ورقة   ٩٩_ ] .ت. د[_ .سي مصر وقفلر دفتري     
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٨٣برقم 

@ÑÓìÛa@pýv–@Š–ß@–Ö@QV@
]٤٣٩٩[ _ .قايتباي وقفي حماسبه دفتري = دفتر حماسبة وقف قايتباي 

خمطوط، _ . ورقة   ٢٩_ ] .١٥٩٠-١٥٨٧[هـ  ٩٩٩-٩٩٦

دفتر حماسبة أوقاف امللك األشرف السـلطان       _  .٣٠٦٢برقم  
-٩٩٦ة مـن    قايتباي يف القاهرة واإلسكندرية خـالل الفتـر       

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _ .هـ ٩٩٩

@ÑÓìÛa@pýv–@lŠÌ½a@–@bÏ@–@ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@
]٤٤٠٠[ _ ] .١٨٢٩[هـ ١٢٤٥_ .حوالة أحباس فاس والقرويني 

، حتـت   )نسخة مصورة على ميكروفيلم   (حوالة  _ .ورقة   ٢٨٧
حوالة أحبـاس فـاس والقـرويني       _  .٢ مكرر رقم  ١١٣رقم  

احلمد هللا املنفرد بالكربيـاء واجلـالل       : تتاحية أوهلا مستهل باف 
املنعوت بصفات القدس والكمال وهي تتضمن اعتناء السلطان        
موالي ابن عبد الرمحن بضبط أحباس فـاس لكثـرة أوقافهـا            
واهتمامه الكبري بتفقد أحواهلا والبحث عن ما مل يدخل باحلوالة          

اهلـادي بـن   القدمية ووجه إىل هذا العمل قاضيه موالي عبـد   
موالي عبد اهللا العلوي، مث أمر ناظر األحباس يف ذلك الوقـف            

دريس الشايب للقيام ذه املأمورية وقيد بتاريخ       إالسيد عالل بن    
 .٢٢مغ* _.خ  _.هـ ١٢٤٥أوائل رجب عام 

]٤٤٠١[ _] .١٨٦٤[هـ ١٢٨١_ .حوالة أحباس فاس والقرويني 
 حتـت   ،)نسخة مصورة على ميكروفيلم   (حوالة  _ . ورقة   ٣٨٦
حوالة أحباس القرويني بفاس تبتدئ برسم يثبت       _  .١١٤رقم  

النظر يف أمور القرويني وأحباسها للسيد بـن حممـد الشـامي            
اخلزرجي واحلاج حممد بن شقرون، مؤرخ بتاريخ مجادى الثانية         

 مقدمة مكتوبة خبـط مجيـل       ٧١هـ ويف صحيفة    ١٢٨١عام  
ـ        يم اهتمامـه   تتضمن شدة اعتناء املوىل سليمان باألحباس وعظ

حبواشيها ومراجعتها فأمر بنسخها وحتديدها وتعـيني رموزهـا         
وحدودها حفظاً هلا من التلف واسند األمر للقيام ذا العمل إىل           

 .٢٢مغ* _.خ _ .ناظر أحباس فاس إذ ذاك احلاج عبد النيب فنيس ا 
@ÑÓìÛa@pýv–@†äa@–b×bmbãŠ×@@

]٤٤٠٢[ .صديقي، حبيب أمحد
إقامة حمـاكم خاصـة أمـر       : ات الوقفية؟ أين سجالت املمتلك  

خصوصى : اوقاف جائيداد كا ريكارد كهان هيه؟      = ضروري
 The Daily_ .حبيب أمحد صـديقي  / عدالت كى ضرورت

Salaar . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١/٩/١٩٩٥. _
 .١٦هن *_.د 

@‰bËë…@æaëŠ×@òíaŠIbî×Šm@@@@H@‰bËë…@æaëŠ×@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–bî×Šm@N@
ÓŠÑÓìÛa@k–Ë@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@òN@

@òí…ìÈÛa@NóÜÇþa@ÒbÓëþa@Ü©@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٤٤٠٣[ .أسعد محزة شرية

_ . شرية مدير األوقاف باملدينة املنـورة        ةورقة األخ أسعد محز   
 .٣٢٧–٣٢١ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤عهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     امل: جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

مجلس األوقاف األعلى. السعودية
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]٤٤٠٤[ .أسعد محزة شرية
_ . شرية مدير األوقاف باملدينة املنـورة        ةورقة األخ أسعد محز   

 .٣٢٧–٣٢١ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _ .ض_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@òí…ìÈÛa@N…b‘‰⁄aë@ñìÇ†Ûaë@ÒbÓëþaë@òîßý⁄a@æëû’Ûa@ñ‰a‹ë@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٤٤٠٥[ .يوسف بن إبراهيم احلميد
جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد        

  إعداد يوسف بن   /ملكةوخططها يف رعاية املكتبات الوقفية يف امل      
 .٩٤٣-٩٠٣ص_ .إبراهيم احلميد 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي
 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

òÜjþa@ÑÓë@@ŠÄãa@@@òíbÔÛaN@
@æa…ìÛa@Nòîßý⁄a@ÒbÓëþa@ò÷îç@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية  أيضًاانظر

]٤٤٠٦[ .لرمحنعبد اسعيد احلسني 
سعيد احلسني  / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية     

 . ورقة٢٩_ .لرمحن عبد ا
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
@@@ÑÓìÛaë@òybîÛa@@@@@ŠÄãaòybîÛaë@ÑÓìÛaN@

òbîÛaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@òbîÛaN@
@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ƒîÛa–†äa@@

ف،   انظر أيضًا راب الوق اف اإلسالمية، خ تعمار واألوق االس
اف اإلسالمية،   دوس واألوق ف، الهن غصب الوق

 مشاآل   –الوثنيون واألوقاف اإلسالمية، الوقف       
 .وحلول

]٤٤٠٧[  Muslim Waqfs . _Radiance= أوقاف املسلمني 
Views, Weekly ._باللغة _  .٥ص_ ) .١٩٧٧ (٥، ع٨ مج

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ƒîÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٤٤٠٨[ .أمحد، حممد
تصاعد التوتر يف عليجره بسبب حماوالت جرت الحتالل أراضي         

راضى على جراه مني مسجد كى وقف ا      = الوقف ملسجد ميمران    
 ,Awam_ .حممد أمحـد  / بر قبضه كى كوشش سيه كشيدغي

Daily . _)٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٤/١١/١٩٩٧. 
@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ƒîÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]٤٤٠٩[ وقوفة على أيدي بعض السيخ االحتالل بالقوة لألرض امل

 _. Nahangs forced occupation on waqf land= املتعصبني 
Qaumi Awaz, Daily ._ )باللغة_. ٦ص_ .) ٢/١/١٩٨٢  

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

òÓ‰b’Ûa@N@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òãbßþa@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٤٤١٠[ .سلطان حممد حسني املال
إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    

 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من       ملتقى   يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٤٤١١[ .علي سلطان

ـة            مصـدر  [األمانة العامة ألوقاف الشارقة تسعى لتعزيز األصـول الوقفي
 للحكومة احمللية،   ٤٧ لألهايل و  ١٢٥ وقفاً بالشارقة منها     ١٧٢]: الكتروين
ـلطان  / املستثمرة مليون درهم حجم أموال الوقف اخلريي    ٩٠ _ .علي س

 ٩٠٩٨صفحة عنوان املقال ضمن العدد      : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[
_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ( جبريدة االحتاد    ٢/٦/٢٠٠٠املنشور يف   
_  .http://www.alittihad.co.ae/jun02/din/din07.htm: وصلة املقال 

 .١كو*_ .ت 
ÑÓìÛa@…ìè‘@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@†çb‘N@

’ÛaÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚@
ف،       انظر أيضًا ع الوق ف، دواف ة الوق ف، أهمي داف الوق أه

ة للوقف،        قوانين وتشريعات الشخصية االعتباري
 .ملكية الوقف

]٤٤١٢[ .إبراهيم البيومي غامن
/ حنو تفعيل دور نظام الوقف يف توثيق عالقة اتمـع بالدولـة           

 ٢٦٦ع،  ٢٣س_ .املستقبل العـريب    _ .إبراهيم البيومي غامن    
 .١كو*_ .د _  .٥٤-٣٨ص_ ) .٢٠٠١إبريل (

]٤٤١٣[ .مجعة حممود الزريقي
مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    

 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        
 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات

 حبـوث :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         
_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت

 .١كو*
]٤٤١٤[ .مجعة حممود الزريقي

/ وثيقة الزاوية املدنية يف مصراته منوذجـاً      : دراسة حجج الوقف  
 ٣١، ع٨س_ .آفاق الثقافة والتـراث  _ .زريقي مجعة حممود ال  

 .١كو*_ .د _  .٢٣-٦ص_ ) .٢٠٠٠أكتوبر (
]٤٤١٥[ .مجعة حممود الزريقي

دراسة مقارنـة بـني     : شخصية الوقف املعنوية  لالطبيعة القانونية   
_  .١ط_ .إعداد مجعة حممـود الزريقـي       / الشريعة والقانون 

_  .٢٠٠١كلية الـدعوة اإلسـالمية،      : طرابلس، اجلماهريية 
ملحق هلا مشروع قانون منوذجي لألوقـاف مـع         _ .ص  ٢٣٢

 .١كو*_ .ك _ .مذكرته التفسريية 

 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. السعودية  
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]٤٤١٦[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 
-٤٨٧ص_ .فيض بدر الدين طيبجـي      ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
قانون األحوال الشخصية للمسـلمني يف      :  الشريعة اإلسالمية  يف

 Muslim Law: The Personal Law of = باكستان اهلند و
Muslims in India and Pakistan ._إعداد حمسـن  / ٤ ط

 .١٧هن*_ . ض _ .١٩٦٨تريبثي، . م. إن: بوميب_ .طيبجي 
]٤٤١٧[ .عبد الستار أبو غدة

تأليف عبد السـتار    / األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف    
 األمانـة العامـة     :الكويت_  .شحاتةأبو غدة، حسني حسني     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٩٣_  .١٩٩٨لألوقاف، 
]٤٤١٨[ .علي مجعة حممد

 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٤٤١٩[ .شحممد بن أمحد العك
: أوقاف_ .حممد بن أمحد العكش     / الشخصية االعتبارية للوقف  

، ١س_ .اخلريي  جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل   
 .١كو*_ .د _  .١٥١-١٢٥ص_ ) .٢٠٠١ (١ع

]٤٤٢٠[ .حممد كامل الغمراوي
جملـة القـانون    _ .حممد كامل الغمـراوي     / أحباث يف الوقف  
ــاد ــاير  (١، ع٢ س_ .واالقتص ؛ ٥٢-٣٣ ص_ .)١٩٣٢ين

 ،٨صر*_ .د  _  .٣٧٨-٣٦١ ص _ .)١٩٣٣مارس   (٣، ع ٣س
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧ ،٢٣ ،١٤

]٤٤٢١[ .حممد حممد شتا أبو سعد
 Shari’a and juridical= الشريعة والشخصية االعتبارية للوقف 

personality of Waqf /جملـة  : أوقاف_ .أبو سعد  حممد شتا
 ١، ع ١س_ .ي  فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلري      

 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ . ٢٣-٧ص_ ) .٢٠٠١(
]٤٤٢٢[ .حممود النجريي

 الـوعي   _ .بقلم حممـود الـنجريي    / ة عامة يالوقف ليس ملك  
-٢٤ص_ ) .٢٠٠٠ مايو   –إبريل   (٤١٣، ع ٣٦س_ .اإلسالمي  

 .١كو*_ .د _ .تصحيح خلطأ شائع : يف رأس العنوان_  .٢٦
]٤٤٢٣[ .مصطفى أمحد الزرقا

 .٦١٧-٦١٦ ص:٢ج_  . مصطفى أمحد الزرقاء/فالوق
 _ . مزيدة ومنقحة  ،٧ط _ . الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد     يف

 .٥كو* _ . ض_ .١٩٦٣ ، جامعة دمشق:دمشق
]٤٤٢٤[ .مصطفى أمحد الزرقا

 ،٣٤٢ ،٢٧٦ص: ١ ج _ .محد الزرقـاء  أمصطفى  ]/ الوقف[
 .١٠٨٤، ٧٥٠-٧٤٨ص: ٢ج
دار الفكـر،   : ت بـريو  _ .١٠ ط _ . املدخل الفقهي العام   يف

 .٣٨ ،٣٢مغ* _ . ض_ .١٩٦٨

]٤٤٢٥[ .مصطفى أمحد الزرقا
 .٢٦٠-٢٥٩، ١٦٣، ٤٧-٣٨ص: ٣ ج_ .الزرقا مصطفى أمحد /]الوقف[
 _ . الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد     ، أو ، املدخل الفقهي العام   يف

 .٣تر* _ . ض_ .]١٩٤٦[ هـ١٣٦٥ ، دار الفكر:دمشق
]٤٤٢٦[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / ية للوقف الشخصية االعتبار 
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو *_ . ك_ . لوحات ورقة١٣ص، ٢٨٤ _ .٢٠٠٢

]٤٤٢٧[ .ناصر بن عبد اهللا امليمان
جملة نصف  : أوقاف_ .ناصر بن عبد اهللا امليمان      / ديون الوقف 

 ٦، ع ٣س_ .خلريي  سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل ا      
يف األصل حبث مقـدم إىل      _  .٧٢-٣٩ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو(

 أكتـوبر   ١٣-١١منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، الكويت       
 .١كو*_  .د_  .٢٠٠٣

]٤٤٢٨[ .هرندي، حممد جعفري
 . ورقة١٤_ .حممد جعفري هرندي / جتربة اإلدارة احلكومية للوقف يف إيران

 :هرانط_ .هورية اإلسالمية اإليرانية    ندوة التجربة الوقفية يف اجلم    يف  
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

]٤٤٢٩[ السؤال: الوقف شخصية اعتبارية ميثلها ناظرها أو ويل األمر
 .٢١٥ص_  .٢٩٤
: الكويت_  .١ط_ . الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية       يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧بيت التمويل الكوييت، 
@@@@ÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚’Ûa–@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

ÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚’ÛaN@
ÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚’Ûa@IðŠÐÈu@éÔÏH@

]٤٤٣٠[ .كاتوزيان، ناصر
سريى در  =  للوقف يف كالم الفقهاء      احلقوقيةظهور الشخصية   

 وقـف   _ . وقف در كالم فقهـاء     حقوقيبيدايش شخصيت   
 باللغة  _ .٦٥-٦٢ ص _ .)١٩٩٣ (١ ع _ . جاويدان مرياث
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية

@´Ôzn½a@óÜÇ@òàÔÛaë@´ÐÓaìÛa@ÃbÐÛc@Š‘Ilbn×@HM†Ôã@@
]٤٤٣١[ .طارق عبد اهللا

جملة فصلية حمكمة تعىن    : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    / عرض كتب 
_ ) .٢٠٠١ (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمـل اخلـريي       

 .١كو*_  .د_  .١٦٦-١٦٠ص
ÂŠ‘ìÛa@a@@@ŠÄãa@@@ÑÓ@ÂëŠ‘ìÛaaÑÓN@

ÑÓìÛa@òîÇŠ‘@
 – أحاديث نبوية، الوقف      –جواز الوقف، الوقف     انظر أيضًا

 . تفسير– القرآن –دفع مطاعن، الوقف 
]٤٤٣٢[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 

 .٤٤٦ص_  .يحتقيق حممد سعيد املولو]/ الوقف[
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

 .٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .]١٩٩٥[ هـ١٤١٦ الفكر،

شرعية الوقف
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]٤٤٣٣[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
 دقيق  ابنحممد بن علي بن وهب تقي الدين القشريي         ]/ الوقف[

 .٥٣٦-٥٣٥ص_ .العيد؛ حتقيق أمحد حممد شاكر 
: القاهرة_  .١ ط _ .شرح عمدة األحكام  : إحكام األحكام  يف

 .٢؛ صر٥٢، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤مكتبة السنة، 
]٤٤٣٤[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 

تعليق [لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد؛         ]/ الوقف[
 .٢٣٢-٢٣١، ٢١٢-٢٠٩ص: ٣ج: ٢مج_ ] .حممد منري أغا النقلي

دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف
صورة عن طبعة املطبعة املنرييـة      _ ] .؟١٩٨-[الكتب العلمية،   

 .٨؛ هن١١-٦، ٤-٢فل*_ .ض _ .بالقاهرة 
]٤٤٣٥[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 

قيق العيـد؛ أمـاله علـى الـوزير         لتقي الدين بن د   ]/ الوقف[
 .١٦٨-١٦٧ص: ٢ج_ .الدين بن األثري احلليب  عماد
: القاهرة_  .١ط_ .شرح عمدة األحكام    :  إحكام األحكام  يف

 .٢٩مغ* _. ض _ .١٩٧٦مكتبة عامل الفكر، 
]٤٤٣٦[ .أمحد أبو زيد

تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  
املنظمـة  ]: الربـاط [_ .يـد   أبـو ز  محد  أ/ الدراسات احلديثة 

األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٩_  .٢٠٠٠لألوقاف، 

]٤٤٣٧[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
محد بن حنبل الشيباين مع     أند اإلمام   ترتيب مس :  الفتح الرباين  يف

 _ .٥ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      " شرحه خمتصر
 .٨؛ هن٧، ٢؛ صر٦٧تر* _. ض _] .؟١٩٨-[دار الشهاب، : القاهرة

]٤٤٣٨[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
 محد بن حنبل الشيباين مع خمتصر     أترتيب مسند اإلمام    : الفتح الرباين  يف

]: بريوت[_  .١ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      "شرحه
 .٣١، ٢٩، ٧مغ* _. ض _ .]؟١٩٧-[ حياء التراث العريب،إدار 

]٤٤٣٩[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
 .١٨٠-١٧٤ص: ١٥ ج_ . الوقفكتاب
اين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين مع          الفتح الرب  يف

: م. د [_ ."بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين     "خمتصر شرحه   
ـــ١٣٧٧-١٣٥٣ ،]ن. د ــاهرة (]١٩٥٧-١٩٣٤[ ه : الق

 .٦٧، ٥٦، ٤٩، ٣تر *_ . ض_ .)مطبعة األخوان املسلمني
]٤٤٤٠[ .أمحد حممد السعد

أمحـد حممـد    / لوقفياالجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار ا     
األمانة العامة  : الكويت_  .١ط_ .السعد، حممد علي العمري     

سلسلة الدراسات الفـائزة    (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠لألوقاف،  
 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف 

]٤٤٤١[ .أمحد النجدي زهو
 .٨٠-٧٩ص_ .أمحد النجدي زهو ]/ الوقف[
دار النهضة العربيـة،  :  القاهرة _ .سالم أسس االقتصاد يف اإل    يف

 .٧ ،٢صر *_ .ض_  .١٩٨٢
]٤٤٤٢[ .أمحد بن يوسف بن أمحد الدريويش

أمحد بن يوسف بن    إعداد  / مشروعيته وأمهيته احلضارية  : الوقف
 . ورقة٦٤ _ .أمحد الدريويش

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   : ياضالر_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]٤٤٤٣[ .أك كوندوز، أمحد

= ويف حقوق اإلسـالم     التطبيقات العثمانية     يف يةؤسسة الوقف امل
İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 

Müessesesi /    ريخ مؤسسة التـا  : أنقرة_ .أمحد أك كوندوز
أطروحــة _ .ص ٤٨٠_ ] .١٩٨٨[هـــ ١٤٠٨التركــي، 

 معهد العلوم االجتماعية، قونيا،     ، جامعة سلجوق  –) دكتوراه(
 .١٠٣، ٦٦تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .١٩٨٧

]٤٤٤٤[ .حسن عبد اللطيف الشافعي
/ قة بإدارة الوقف يف الوقت احلاضـر      بعض املسائل الفقهية املتعل   
 . ورقة١٦ _ .حسن عبد اللطيف الشافعي

=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

]٤٤٤٥[ .احلسيين سلطان
جملـة   : احملاماة الشرعية  _.احلسيين سلطان   / الوقف من الدين  
_ ) .١٩٣٢ يوليـو    /يونيـو  (١٠،  ٩ ع _ .قضائية شـهرية  

 .١؛ كو٨، ٧؛ فل٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د _  .٧٨١-٧٧٩ص
]٤٤٤٦[ بيان من : حكم الشريعة اإلسالمية يف الوقف اخلريي واألهلي

: القـاهرة  _ .١ط_ .علماء األزهر الشريف    ] عدادإ/ [العلماء
صـدر  _  .]١٩٢٧[هــ   ١٣٤٦ املطبعة السلفية ومكتبتها،  

 يف  ١٩٢٧-١٩٢٦مبناسبة طرح فكرة حل الوقف األهلي سنة        
؛ ١٢،  ١٠،  ٩،  ٧سـع *_ . ك   _ .ص٦٦_ .الربملان املصري   

 .٢، ١؛ كو٢١ ،٦صر
]٤٤٤٧[ .الدربنجوي، حممد قمر عامل

_ .حممد قمر عامل الدربنجوي     / الوقف يف ضوء الكتاب والسنة    
 .٢٣٧-٢٢٧ص
 الندوة الفقهية العاشرة مع     حبوث خمتارة مقدمة يف   :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٤٤٤٨[ رضوان السيد

املستقبل _ .رضوان السيد   / فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
 _ .٩١-٧٧ص_ ) .٢٠٠١ديسمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .العريب  

 الـوطن   يف املدينواتمع  ملف نظام الوقف    : حبث مقدم ضمن  

 شرعية الوقف 
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 الـوطن  يف املـدين الوقف واتمع " ة ندو إىل قدم   الذي،  العريب
 بالتعاون مـع    العربية الوحدة نظمها مركز دراسات     اليت" العريب
 بريوت  يف عقدت   اليت دوله الكويت، و   يف لألوقاف العامة ةماناأل

 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر ١١-٨ الفترةخالل 
]٤٤٤٩[ .رضوان السيد

-٤٣ص_ .رضوان السيد   / فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
 .٧٣-٦٢ص: املناقشات _ .٧٣
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣ات الوحدة العربية، مركز دراس: بريوت
]٤٤٥٠[ .السعيد بوركبة

دعـوة  _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        
 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق

 ،٢٢ ،١٧مـغ  *_. د   _ .١١٦-١٠٤ص_ ) .١٩٨٣غشت  
٣٧. 

]٤٤٥١[ .السعيد بوركبة
جملـة  _ .ياة االجتماعية باملغرب    الوقف اإلسالمي وأثره يف احل    

_ . د   _ .٣٧٣-٣٤٧ص_ ) .١٩٨٣ (٥ ع _ .هذه سـبيلي  
 .١٧؛ مغ٩سع*

]٤٤٥٢[ .سليمان بن صاحل الطفيل
مصـدر  [حنو مؤسسة وقفية متويليـة تنمويـة        : إحياء سنة الوقف  

: مصـدر العنـوان   _ .ورقات  ] ٤[_ .سليمان الطفيل   / ]الكتروين
جملة :  من جملة البيان   ١٤٥صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد       

 :وصلة املقال _ ) .٢/١/٢٠٠٠معروضة يف   (إسالمية شهرية جامعة    
http://www.albayan-mag.com/145/html/p020_c1.html. _ 

 .١كو*_ .ت 
]٤٤٥٣[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _.ض  _ .١٩٩٢
]٤٤٥٤[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو*_ . ض _ .١٩٨٥
]٤٤٥٥[ .السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ ،دار الكتاب العريب  :  بريوت _ .٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]٤٤٥٦[ .سيد علي أبو السعود العقيب

 _.مشروعيته ولزومه يف نظر الشريعة والقـانون        : الوقف
حبث مقارن يف كليـة الشـريعة       _ .ص  ١١٩ _ .]؟١٩٧-[

 .٢سع*_ .ح _ .والقانون يف مصر 

]٤٤٥٧[ .شفيقة الورياشي
يف اململكـة  مسـارها التـارخيي   : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

 حممد  إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ/ منوذج شفشاون : املغربية
حبـث لنيـل    _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  يناحلبيب التجكا 

 _. ح   _ .١٩٩٢ كلية أصول الدين،     ، جامعة القرويني  – اإلجازة
 .٢٩؛ مغ١كو*

]٤٤٥٨[ "ـه١٢٨١-١٢٢٩ "محد بن حممد بن علي بن عبد اهللاأالشوكاين، 
محد بن حممد بن علي الشوكاين؛ حققه       أنيف  تص/  الوقف كتاب

براهيم باحسني عبد ايد؛ قدم له وترجم ملؤلفه إوخرج نصوصه  
 .٢٢٧-٢٢٥ص_ . األكوع ي علإمساعيل

: بـريوت _  .١ط_ . السموط الذهبية احلاوية للدرر البهية       يف
؛ ١٥؛ كـو  ١٠٤ ،٣تر* _.ض  _  .١٩٩٠مؤسسة الرسالة،   

 .٨، هن٢٩مغ
]٤٤٥٩[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"ن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين، حممد ب

 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين /  الوقفكتاب
دار : مكـة _  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨دار املعرفة، : الباز؛ بريوت
]٤٤٦٠[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين / لوقف اكتاب
دار : القاهرة_  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .١٥كو*_  .ض_ ] .١٩٢٨[هـ ١٣٤٧العصور، 
]٤٤٦١[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد

إعداد صـاحل بـن     / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اتمع      
 اخلضـراء،    األندلس دار: جدة_  .١ط_ .الرمحن السعد    عبد

 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٤_ ] .١٩٩٩[هـ ١٤٢٠
]٤٤٦٢[ .عائشة الطييب الوزاين

عـداد عائشـة    إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 
_ .إشراف حممد بن املكي احلسـين الـوزاين           الوزاين؛ الطييب
 .٦٦-٢٧ص
اجلمعيـة اخلرييـة اإلسـالمية      : العمل اخلريي مبدينة تطوان   يف  

_ . ورقة   ١٤٦_  .١٩٩٧ – ١٩٩٦_ ) .كنموذج(ة  التطواني
 _. ض   _ . كلية أصول الـدين، تطـوان      –حبث لنيل االجازة    

 .٢٩مغ*
]٤٤٦٣[ .عباس طه

 صفته، مشـروعيته،    :الوقف: أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته   
شـوال   (١٠ ع _ .جملة شـهرية جامعـة    : األزهر_ .شروطه  
 .٢سع*_ .د _  .٧٠٢-٧٠٠ص_ ]) .١٩٣٥[هـ ١٣٥٤
]٤٤٦٤[ . طهعباس

 بعض مسائله املختلـف عليهـا بـني      :نظام الوقف يف اإلسالم   
الواليتني القضائية الشرعية والقضـائية األهليـة واحلكمـة يف          

جملة قضـائية    :احملاماة الشرعية _ .املؤلف عباس طه    / مشروعيته
 _ .٢١٢-٢٠٨ص_ ) .١٩٣٨ديسمرب   (٣، ع ١٠ س _.شهرية  

 .٢صر*_ .د 

شرعية الوقف
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]٤٤٦٥[ .عباس طه
جملـة  : األزهـر _ .اإلسالم وآثاره املترتبة عليه     نظام الوقف يف    

ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _ .شهرية جامعة  ؛ ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ
ـ ١٣٥٧ (٢، ج ٩مج  ٣، ج ٩؛ مـج  ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ

ـ ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢_ ) .هـ١٣٥٧( _ ) .هـ
ــج٢٨٦-٢٨٤ص ـــ١٣٥٧ (٨، ج٩؛ م -٥٧٣ص_ ) .ه

، ٩؛ مـج  ٦٤٥-٦٤٤ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤
ـــ١٣٥٧ (١٠ج ــج٧٢٤، ٧٢٣ص_ ) .ه  ١، ج١٠؛ م
_ ) .هـ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مج ٨٠-٧٩ص_ ) .هـ١٣٥٨(
ـ ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص -٢٣٢ص_ ) .هـ

ــج٢٣٣ ـــ١٣٥٨ (٤، ج١٠؛ م ؛ ٣١٨-٣١٧ص_ ) .ه
 ٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج ١٠مج

 ١٠، ج١٠؛ مـــج٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هــــ١٣٥٨(
؛ ٢؛ سع ١٠٤تر*_  . د _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(

 .١٧ ،٧ ،٢صر
]٤٤٦٦[ .محد الزيدأعبد اهللا 

_ .جملة البحوث اإلسالمية    _ .أمهية الوقف وحكمة مشروعيته     
_ ]) .١٩٩٣[هــ   ١٤١٣مجادى الثانية   / ربيع األول  (٣٦ع
 .٣٧ ،١٧؛ مغ٤؛ فل٢سع*_ . د _ .٢٢٥-١٧٩ص

]٤٤٦٧[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
_  .٢ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب

_ . ك   _ .)مطبعـة الرجـاء    :القاهرة (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١-٧سع*

]٤٤٦٨[ عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
_  .١ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب

 _) . مطبعة املعاهد الدينية   :القاهرة( ١٩١٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢١صر* _.ك 

]٤٤٦٩[ .عبد الكرمي شهبون
 .١٢٨-١٥ص_ .عبد الكرمي شهبون ]/ الوقف[

عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي         يف  
 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األخرى والقانون الوضعي    

 ،١١مـغ * _. ض   _ .)مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (
٢٩ ،٢٥ ،٢٠. 

]٤٤٧٠[ .عبد ايد حممود مطلوب
 .٢٧٩-٢١٣ص_ . مطلوب عبد ايد حممود/ الوقف

_ .أحكام الوصية والوقف يف الفقه اإلسـالمي والقـانون          يف  
 .١كو*_ . ض _ .١٩٩١دار النهضة العربية، : القاهرة

]٤٤٧١[ .عبد الوهاب أبو سليمان
 أبـو    بن إبراهيم  عبد الوهاب إعداد  / مفهومه ومقاصده : الوقف

 .٧٠٥-٦٥٣ ص_.سليمان 
ـ  العرب ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة    يف   _ ...ة السـعودية    ي

 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]٤٤٧٢[ .عز الدين اخلطيب التميمي
عز الدين   /مشكالت وحلول : مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه   

 .٦١-٣٨ص_ .اخلطيب التميمي 
وث ومناقشـات   حب: أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٤٤٧٣[ . اجلهينمحد عبد الرمحنأعلي 
محد عبـد الـرمحن     أعلي  / رسالة يف مشروعية الوقف وشروطه    

 جامعة  –حبث للتخصص   _  .ورقة ٨٢_  .١٩٢٩ _ .اجلهين
 .٢؛ كو١٥صر* _.ح _ . كلية الشريعة والقانون ،األزهر

]٤٤٧٤[ .علي مجعة حممد
 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥صر؛ ١٥، ١٠
]٤٤٧٥[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

]٤٤٧٦[ .حممد أمني أبو املكارم
مصدر [الوقف واملوقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية         

مصـدر  _ .ورقة  ] ١٤[_ .حممد أمني أبو املكارم     / ]كتروينال
 من جملـة    ٩صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد     : العنوان
جملة فصلية تعين بشؤون التـراث والثقافـة واألدب يف          : الواحة

: وصلة املقـال  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (اخلليج العريب   
http://www.alwaha.com/issue9/is09sb08.htm . _ ت._ 

 .١كو*
]٤٤٧٧[ .حممد خبيت املطيعي

املطبعة : القاهرة_ .حممد خبيت املطيعي    / حماضرة يف نظام الوقف   
رداً على احملاضرة   _ ] .١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦السلفية ومكتبتها،   

_ .ص  ٤١_ .اليت ألقاها حممد علي باشا وزير األوقاف سابقاً         
 .١ كو؛١٠؛ صر١٢، ١٠؛ سع٦٧تر* _.ك 

]٤٤٧٨[ .حممد البهاوي
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف األيام الدراسية اليت         عرض

 _.حممد البهاوي / نظمها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب جبدة
 ٢٣٠ع_ .تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 

 .٣٧مغ* _. د _ .١٢٩-١٢٣ ص_) .١٩٨٣يوليو (
]٤٤٧٩[ .حممد رواس قلعه جي

الوعي _ .م حممد رواس قلعه جي      بقل/ إدارته واستثماره : الوقف
 _) .٢٠٠١ يناير   -٢٠٠٠ديسمرب (٤٢٢، ع ٣٧س_ .اإلسالمي  

ــر   (٤٢٣، ع٣٧؛ س٤٢-٣٨ص ــاير، فرباي _ ) .٢٠٠١ين
 .١كو*_ .د _  .٥٢-٥٠ص

 شرعية الوقف 
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]٤٤٨٠[ .حممد علي علوبة
هل الوقف من الدين؟ آثار األوقـاف األهليـة يف          : يف الوقف 

 _.احملاماة  _ .ة  حممد علي علوب  /  أسباب الوقف  –املصلحة العامة   
 _ .٣٢٢-٣٠٩؛  ٢٨–١٨ص_ ) .١٩٢٧يناير  (_  .٤، ع ٧س

) وزير األوقاف املصري يف العشـرينات     (حماضرة ألقاها املؤلف    
على احملامني مبحكمة االستئناف بالقاهرة، انتقد فيهـا نظـام          

 _.د  _ .الوقف األهلي، حماوالً إثبات أن ضرره أكثر من نفعه          
 .١؛ كو١٧ ،١٤ ،٢صر*

]٤٤٨١[ .اروق النبهانحممد ف
؛ شرعية الوقف؛ اخـتالف الفقهـاء يف حقيقـة          ماهية الوقف 

 .٢٣٥، ٢٣٢ص_ .حممد فاروق النبهان / الوقف
_  .٣ط_ . االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي       يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٥، مؤسسة الرسالة: بريوت
]٤٤٨٢[ .حممد فاروق النبهان

ـ    ماهية الوقف  تالف الفقهـاء يف حقيقـة      ؛ شرعية الوقف؛ اخ
 .٢٣٥، ٢٣٢ص_ .حممد فاروق النبهان / الوقف
_  .١ط_ . االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي       يف

 .٧صر* _.ض _  .١٩٧٠دار الفكر، : القاهرة
]٤٤٨٣[ .حممد فشتايل

إعداد حممد فشتايل؛ إشراف / الوقف وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية
 –حبث التخرج   _  . ورقة ٤٩و،  -أ_  .١٩٨٤_ .دريس خليفة   إ

 .٢٩؛ مغ١كو*_ . ح _ .١٩٨٤ كلية أصول الدين، ،جامعة القرويني
]٤٤٨٤[ .حممد مونا

_ .إعداد حممد مونا؛ إشراف حممد احلبيب التجكاين        ]/ الوقف[
 .٩٩-٩٦ص
حبـث  _  .١٩٩١-١٩٩٠_ . امللكية ووظيفتها يف اإلسالم      يف

 .٢٩مغ*_  . ض_ . تطوان–لنيل اإلجازة يف أصول الدين 
]٤٤٨٥[ .حممود حممد بابللي

 .٩٦-٩٥ص_ .حممود حممد بابللي تأليف / الوقف
 _ .١٩٨٢دار الكتاب اللبناين،    : بريوت_ . املال يف اإلسالم     يف
 .١كو*_  .ض

]٤٤٨٦[ .حممود حممد بابللي
 .٩٦-٩٥ص_ .حممود حممد بابللي / الوقف
 :الرياض (١٩٧٦،  ]ن. د: م. د[_  .٢ط_ . املال يف اإلسالم     يف

 .١٧مغ* _.ض _  .)مطبعة املدينة
]٤٤٨٧[ . الدين عطيةحميي

 .١٢٧-١٢٦ص_ . الدين عطية حميي/ الوقف ومشروعيته
هريندن، [_ . الكشاف االقتصادي لألحاديث النبوية الشريفة       يف

 _ .]١٩٩١[ هـ١٤١٠ املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،   ]: فريجينيا
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض 

]٤٤٨٨[  يف مشروعية الوقف األهلي مذكرة علماء املعهد األمحدي
 ١٩٢٨،  ]ن. د: م. د[_ .واخلريي، ولزومه وعدم جواز حله      

 .٢صر*_  .ك_ ) . مطبعة جريدة الكمال]:مصر[طنطا (

]٤٤٨٩[ .مصطفى عرجاوي
الجتماعية والثقافيـة يف املاضـي      االوقف وأثره على الناحيتني     

 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر
 مايو  ٩-٧ء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،       ندوة حنو إحيا  يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 
]٤٤٩٠[ .١٣٠–١٢١ص: ٢٧مج_ .الوقف 
مؤسسة أعمال  : الرياض_  .١ط_ . املوسوعة العربية العاملية     يف

؛ ١٥-١سـع * _.ض _  .١٩٩٦املوسوعة للنشر والتوزيـع،   
 .١٣ ،٧ ،٦ ،٤ ،١كو
]٤٤٩١[ .ص٣٣٥_ .مفهومه وفضله وأنواعه  :فالوق
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

: الوقف: احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢جامعة أم القرى،    
 بن عبد العزيز بن عبد اهللا       إبراهيم إعداد/ أنواعهمفهومه وفضله و  

 إعـداد / أنواعـه مفهومه وفضله وشروطه و   :  الوقف -الغصن  
 - شروطه   -مفهومه  :  الوقف - البدوي حسنني   إبراهيم إمساعيل
/ أنواعـه فقهه و :  الوقف - صادق فداد    ي العياش إعداد/ أنواعه
مفهومـه،  : وقـف  ال - احملمـدي  حممد يوسـف     ي عل إعداد

 حممد عبد الرحيم    إعداد/  وحكمه، وشروطه  أنواعهومشروعيته،  
/ اإلسالم يف شروط الوقف    -ليل  ال أبومحد  أسلطان العلماء، حممد    

 - شروطه   - أركانه - فضله   -مفهومه  :  الوقف -حممد نبيل غنامي    
 .١كو*_ .ض _  . حممود عبد الرمحن عبد املنعمإعداد/ أنواعه

]٤٤٩٢[حترير)/ [رد ثان على عزيز أفندي خانكي( :الوقف من الدين
 ديسـمرب   ٢٠ (١٩، ج ٦مـج _ .املنار  _ ] .حممد رشيد رضا  

 .١كو* _.د _  .٧٣٦-٧٢٩ص_ ) .١٩٠٣
]٤٤٩٣[ وهبة الزحيلي
 .٢٠٦-١٣١ص_ .وهبة الزحيلي / الوقف

_ .، مزيـدة    ٢ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسـالمي       يف  
 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، : دمشق

]٤٤٩٤[ وهبة الزحيلي
 .٢٣٨-١٥١ص_ .تأليف وهبة الزحيلي / الوقف

دار : دمشق_  .١ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي      يف  
، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _. ض   _ .١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١

@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٤٤٩٥[ .إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف    : ية اتمع املدين  دور الوقف يف تنم   
 إشراف محيد   ؛ عبد الباقي   حممود  إبراهيم دإعدا/ بدولة الكويت 

 -) دكتـوراه ( أطروحـة    _ . ورقة ٣٦٠ _ .٢٠٠٣ _.فتاح  
 والعلوم اإلنسانية،   جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب       

 .١كو*_  . ر_ .٢٠٠٣فاس، 

 رسائل جامعية–شرعية الوقف 
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]٤٤٩٦[ .أك كوندوز، أمحد
  =املؤسسة الوقفية يف التطبيقات العثمانية ويف حقوق اإلسـالم        

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi/         ـ  أمحد أك كوندوز؛ إشـراف خليـل _ .ن  ج

 ، جامعة سلجوق  –) دكتوراه( أطروحة   _ .ص٤٨٩_  .١٩٨٧
 _.ر  _ . باللغـة التركيـة      _ .معهد العلوم االجتماعية، قونيا   

 .١٤؛ سع١٠٤، ١٠٣، ٦٦، ٥٨، ٣تر*

@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘–@paë†ã@
]٤٤٩٧[  /خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف

 .٤٥٢–٤٤٣ص_ .هللا األمني عبد احسن ] حترير[
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _ .ض_  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٤٤٩٨[ /خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف
 .٤٥٢–٤٤٣ص_ .هللا األمني عبد احسن ] حترير[
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘IŠàÇ@åia@éÔÏH@
]٤٤٩٩[ .حممد رواس قلعه جي

 .٧٤٣ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
: بريوت_  .١ط_ .عصره وحياته   :  موسوعة فقه عبد اهللا بن عمر      يف

ـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعـة     (_  .١٩٨٦دار النفائس،    سلس
 .٤٠ ،٣٢ ،٣٠؛ مغ٥، ١كو* _. ض _ .)٧موسوعات فقه السلف؛ 

@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘I…ìÈß@åia@éÔÏH@
]٤٥٠٠[ .حممد رواس قلعه جي

 .٥٨٠ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
جامعة أم  : مكة_  .١ط_ . موسوعة فقه عبد اهللا بن مسعود        يف

مـن  (_  .١٩٨٤كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،     . القرى
؛ ٧٥، ٥٢، ١٩، ٣تـر * _. ض  _ .)٢٢التراث اإلسـالمي؛    

 .٨؛ هن١٧مغ
îÇŠ‘@ÑÓìÛa@òI@éÔÏðŠÐÈuH@

]٤٥٠١[ .حممد مهدي الروحاين
حممـد مهـدي    / اإلسالميةنبذة يف أحكام الوقف يف الشريعة       

 .٧٣-٦٢ص_ .الروحاين 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
بحوث احلضارة اإلسالمية،   امع امللكي ل  ]: عمان[_  .م١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘IïÈÏb‘@éÔÏH@
ابن امللقن، عمر بن علي بـن أمحـد األنصـاري الشـافعي             

 "هـ٨٠٤-٧٢٣) "الدين أبو حفص سراج(
]٤٥٠٢[

ابن امللقن؛ حتقيق ودراسة عبد اهللا بن سـعاف         /  الوقف كتاب

 .٣٠٢-٣٠١ص: ٢ج_ .اللحياين 
دار حـراء،   : مكة_  .١ط_ .حملتاج إىل أدلة املنهاج      حتفة ا  يف
 .١١ ،١كو* _.ض _ ] .١٩٨٦[

]٤٥٠٣[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
: ٣ ج_. زكريــا بــن حممــد األنصــاري / الوقــفبــاب
 .٣٨٧–٣٦٥ص
 شرح زكريا األنصاري على منت البهجة للعالمة ابن الوردي          يف

 _. الشافعي، أو، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية          يف فقه اإلمام  
: امشه_ ) .املطبعة امليمنية : القاهرة] (؟١٩٣-ن،  . د: م. د[

 حاشية اإلمام ابن قاسم العبادي وتقرير الشيخ عبد الرمحن الشربيين         
 .٣٣؛ مغ١٢؛ كو٦، ٢صر* _. ض _ .عليها

]٤٥٠٤[ .محد الداه الشنقيطي املوريتاينأحممد 
محد امللقب بالـداه الشـنقيطي      أتأليف حممد بن    / ف الوق باب

 .١٠٤-٩٩ص: ٢ج_ .املوريتاين 
_ .شرح على بلوغ املرام من أدلة األحكـام         :  فتح الوهاب  يف
بلوغ املرام البن حجر    _  .١٩٧٤دار الفكر،   : بريوت_  .١ط

 .٢٩مغ* _. ض _ .العسقالين
]٤٥٠٥[ .مصطفى اخلن
: ٤ج_ .شرجبي  مصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي ال     / الوقف
 .٣٨-٩ص
_  .٣ط_ . الفقه املنهجي على مذهب اإلمـام الشـافعي          يف

 .٥ ،١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٢دار القلم، : دمشق
@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘I@éÔÏðŠçbÃH@

) بو حممد أ(محد بن سعيد بن حزم الظاهري       أبن حزم، علي بن     ا
 "هـ٤٥٦-٣٨٤"

]٤٥٠٦[

م؛ بن حـز  امحد بن سعيد    أأبو حممد علي بن     /  األحباس كتاب
 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق جلنة إحياء التراث العريب 

محـد  أمصححة ومقابلة، وقوبلت على نسخة      . ط_ . احمللى   يف
_ ] .؟١٩٧-[دار اآلفاق اجلديـدة،     : بريوت_ .حممد شاكر   

 .٣٠، ٢٦، ٢٠مغ* _.ض _ ) .املوسوعة اإلسالمية(
) بو حممد أ(محد بن سعيد بن حزم الظاهري       أبن حزم، علي بن     ا

 "هـ٤٥٦-٣٨٤"
]٤٥٠٧[

 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق أمحد حممد شاكر / األحباس
دار اآلفاق اجلديـدة،    : دار اجليل : بريوت_  .ى احملل يف
فست عن طبعة إدارة الطباعة    وطبعة مصورة باأل  _  .]؟١٩٧-[

ــة،  ــر* _.ض  _ .١٩٢٨املنريي ؛ ٥٧، ٥٦، ٥٢، ٥٠، ٣ت
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل١٥-١سع

) بو حممد أ(بن حزم الظاهري    محد بن سعيد    أبن حزم، علي بن     ا
 "هـ٤٥٦-٣٨٤"

]٤٥٠٨[

 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق أمحد حممد شاكر / األحباس
إدارة الطباعـة   : القاهرة (١٩٢٨،  ]ن. د: م. د[_  .ى احملل يف
 .٤؛ مغ٥، ١؛ كو٦، ٢؛ صر٧٦تر* _.ض _ ) .يةرياملن

 ندوات –شرعية الوقف  



٤٧١>متن الكشاف>
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@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘IæbàrÇ@éÔÏH@
]٤٥٠٩[ .حممد رواس قلعه جي

 .٣٤٧ص_ .عه جي بقلم حممد رواس قل/ وقف
جامعـة أم   : مكة_  .١ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفان       يف

_ .ض  _ ) .٣٢من التراث اإلسـالمي؛     (_  .١٩٨٣القرى،  
 .١؛ كو٧٥، ٥٧، ٤٩، ١٩، ٣تر*

]٤٥١٠[ .حممد رواس قلعه جي
 .٢٩٦-٢٩٥ص_ . تأليف حممد رواس قلعه جي /فوق
دار : بـريوت _  .٢ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفـان        يف
. يف سبيل موسـوعة فقهيـة جامعـة       (_  .١٩٨٣ائس،  النف

؛ ١٢،  ٥،  ١كـو * _.ض  _ ) . موسوعات فقه السلف   سلسلة
 .٢٩مغ

]٤٥١١[ .حممد رواس قلعه جي
  .٣٤٧ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبـة  : القاهرة_  .١ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفان       يف

_ .) ٣٢سلسلة إحياء التراث اإلسالمي؛     (_  .١٩٨٣اخلاجني،  
 .٨؛ هن١٧مغ* _.ض 

@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘IïÜÇ@éÔÏH@
]٤٥١٢[ .حممد رواس قلعه جي

 .٦٤١ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
: بريوت؛ دمشق _  .١ط_ . موسوعة فقه علي بن أيب طالب        يف

سلسلة . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٨٣دار الفكر،   
؛ ٦٢-٦٠ ،٣تـر * _. ض   _ .)٤موسوعات فقه السـلف؛     

 .٣٢، ٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٨-٦، ٤ل؛ ف٧صر
@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘IŠàÇ@éÔÏH@

]٤٥١٣[ .حممد رواس قلعه جي
 .٨٧٩-٨٧٧ص_ .حممد رواس قلعه جي / وقف
دار :  بـريوت  _ .٤ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطـاب        يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة   (_  .١٩٨٩النفائس،  
 .٣٢، ٣٠مغ*_ . ض _ .)٨موسوعات فقه السلف؛ 

]٤٥١٤[ . قلعه جيحممد رواس
 .٦٨٢-٦٨٠ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبة : الكويت_  .١ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٨١الفالح،  
 .١٢، ٣؛ كو٨-٦، ٤فل*_ .ض _ ) .موسوعات فقه السلف

@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘IïØÛbß@éÔÏH@
]٤٥١٥[ "ـه٧٣٤-٦٣٥" )إسحاقأبو  (رفيع الربعيالربعي، إبراهيم بن حسن عبد ال

 بن حسن بن عبـد الرفيـع؛        إبراهيمأليب إسحاق   /  احلبس باب
 .٧٤٠-٧٢١ص: ٢ج_ .حتقيق حممد بن قاسم بن عياد 

دار الغرب  : بريوت_ . معني احلكام على القضايا واألحكام       يف
 .٨؛ هن٣٠، ٢٩؛ مغ٣تر*_ . ض _ .١٩٨٩اإلسالمي، 

ïÜçþa@ÑÓìÛa@òîÇŠ‘@
ف  ر أيضًاانظ ف، الوق واز الوق اعن، –ج ع مط ف  دف الوق

 .األهلي
]٤٥١٦[ .مجعة حممود الزريقي

: أوقاف_ .مجعة حممود الزريقي    / الوقف األهلي بني اإللغاء واإلبقاء    
_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلـريي           

 .١كو*_ .د _  .١٠٠-٨٣ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب (٣ ع،٢س
]٤٥١٧[ .عبد الكبري أسعد

 الكرمي أسعد؛  إعداد عبد / مشروعية نظام الوقف األهلي ومدى املصلحة فيه      
ـازة  حبث لنيل اإل  _  .١٩٩٠ -١٩٨٩ _ .إشراف طالبون احلسن   ج

 .٣١مغ* _.ح _  .١٩٩٠-١٩٨٩ كلية الشريعة، أكادير، –الشرعية 
]٤٥١٨[ .علي اخلفيف

علي / نشأته، مشروعيته، عيوبه، حله، إصالحه    : الوقف األهلي 
 /مارس (٤-٣، ع ١٠ س _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .اخلفيف  
، ١٤،  ٨،  ٢صـر * _.د  _  .٦٥-٣٥ص_ ) .١٩٤٠ابريل  
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧، ٢٣

]٤٥١٩[ فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء األجالء يف مشروعية الوقف 
مطبعة : دمشق] (؟١٩٣-ن،  . د: م. د[_ .الذري وحترمي بيعه    

 .١كو* _.ك  _.ص ] ٣٣[_ ) .الترقى
]٤٥٢٠[ .يت املطيعيحممد خب
حممـد خبيـت    /  إرشاد العباد إىل الوقف على األوالد      كتاب

 _) .مطبعة الرغائب : القاهرة (١٩٥٥،  ]ن. د: م. د[_ .املطيعي  
 .١٥كو*_ .ك  _.ص ١٧٤

]٤٥٢١[ .حممد خبيت املطيعي
 _.حممد خبيت املطيعـي     / إرشاد العباد إىل الوقف على األوالد     

مطبعة : القاهرة] (١٩١٥[هـ  ١٣٣٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط
 .٦صر* _.ك _ . ص١٧٤_ ) .الرغائب

]٤٥٢٢[ .حممد عبيد الكبيسي
 دعوة_ .حممد الكبيسي   / مشروعية الوقف األهلي ومدى املصلحة فيه     

 /يوليـوز  (٢٣٠ع_ .تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  : احلق
 .٣٧ ،٢٢ ،١٧مغ* _. د _ .١٠٣-٨٥ص_ ) .١٩٨٣غشت 

]٤٥٢٣[ .حممد عبيد الكبيسي
_ .حممد الكبيسي   / وقف األهلي ومدى املصلحة فيه    مشروعية ال 

 .٤٩-١٩ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع*_  .ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@¿@ÂëŠ’ÛaÒìÓì½a@
ف     انظر أيضًا ول، وق ف المجه ف، وق فة الوق اف، ص األوق

 .قف المشاعالمرهون، و
]٤٥٢٤[ إبراهيم إبراهيمأمحد 

 .٣٤٩-٣١٣ص_ .براهيم إتأليف أمحد / خمتصر يف الوقف وأحكامه
ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف

وفالموقالشروط في 



 الكشافمتن >٤٧٢
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 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         
ة للمرحوم  األعمال الكامل (_ ] .١٩٨- [دار األنصار : القاهرة
 .٣٩؛ مغ١؛ كو٣تر*_ . ض _ .)٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٤٥٢٥[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 .٣٥٠-٣١٣ ص_.تأليف أمحد إبراهيم / خمتصر يف الوقف وأحكامه

ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف
 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         

األعمال الكاملة للمرحـوم    (_  .١٩٣٦دار األنصار،   : القاهرة
 .١؛ فل١١ ،٩ ،٨سع*_ .ض _ ) .٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

ÑÓìÛa@ŠÃbã@¿@ÂëŠ’Ûa@
وانين انظر أيضًا ريعات ق ارة وتش ى النظ ف، عل اظر الوق  ن

النظارة على   نظارة األعمى على الوقف،      الوقف،
ف ة الوق ف، والي ى الوق لم عل ر المس ة غي  ، والي

 .المرأة على الوقف
]٤٥٢٦[ .أجبور احلسن

شراف طالبون  إعداد أجبور احلسن، فتاح احلسن؛      إ/ ناظر الوقف 
 حبث لنيل شـهادة     _ .ص٥٢_  .١٩٩١-١٩٩٠_ .احلسن  

 .٣١مغ* _. ح _ . كلية الشريعة، أكادير–جازة الشرعية اإل
]٤٥٢٧[ .حممد مصطفى الزحيلي

 _ .لـي حممد مصطفى الزحي  / مشموالت أجرة الناظر املعاصرة   
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 يف  _ .٣٨-١١ ص _ .)٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣ س _ .اخلريي

األصل حبث مقدم إىل منتدى قضايا الوقـف الفقهيـة األول،           
 .١كو*_  . د_ .٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١الكويت 

]٤٥٢٨[ .نور بنت حسن بن عبد احلليم قاروت
نور بنت حسن بـن     / اإلسالميوظائف ناظر الوقف يف الفقه      

جملة نصف سنوية حمكمة تعـين      : أوقاف_ .احلليم قاروت    عبد
 _) .٢٠٠٣أكتوبر   (٥، ع ٣س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     

 .١كو*_ .د _  .١٧٩-١٣٥ص
ÑÓaìÛa@¿@ÂëŠ’Ûa@

ف  انظر أيضًا روط الواق ى،   ش ف األعم ف، وق يغة الوق ، ص
 ين،وقف غير المسلم، وقف الفضولي، وقف المد         
 .وقف المريض، وقف المريض مرض الموت

]٤٥٢٩[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 .٣٤٩-٣١٣ص_ .براهيم إتأليف أمحد / خمتصر يف الوقف وأحكامه

ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف
 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         

األعمال الكاملة للمرحوم   (_ ] .١٩٨- [اردار األنص : القاهرة
 .٣٩؛ مغ١؛ كو٣تر*_ . ض _ .)٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٤٥٣٠[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 .٣٥٠-٣١٣ ص_.تأليف أمحد إبراهيم / خمتصر يف الوقف وأحكامه

ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف
 _.والوصية واملرياث والوقف    وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة      

األعمال الكاملة للمرحـوم    (_  .١٩٣٦دار األنصار،   : القاهرة
 .١؛ فل١١ ،٩ ،٨سع*_ .ض _ ) .٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٤٥٣١[ .بركي، شاكر
 =أهلية الوقف واألشخاص الذين يستطيعون بنـاء األوقـاف          

Vakif Yapabilecek olan Şahislar ve Vakif Yapmak 
Ehliyeti / بركي شاكر. _Vakiflar Bülteni.  _)١٩٧٠. (_ 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٧-١٤ص
@ÑÓaìÛa@¿@ÂëŠ’Ûa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٤٥٣٢[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
 Execution of =تنفيذ الوقف على يد فضويل ووقف املشاع 

Waqf by Fuduli and Waqf of Musha / طاهر حممود. _
Islamic and Comparative Law, Quarterly . _١، ع٧مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧١-٧٠ص_ ) .١٩٨٧(
@ÑÓaìÛa@¿@ÂëŠ’ÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@

]٤٥٣٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 _.زكرياء حميي الدين النووي      حيىي بن شرف أبو   /  الوقف كتاب

 .هلبةبني كتاب إحياء املوات وكتاب ا
_ . منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف خمتصر احملرر للرافعـي           يف
_ . سـم    ١٨×٢٦؛  ) سـطر  ٢٢(مج  ١_ ] .١٣ق[هـ  ٧ق

احلمد هللا الرب اجلواد الـذي      : أوله_  .٣١٢خمطوط، حتت رقم    
سـيدي حممـد    : حتبيس_ .حلت نعمه عن اإلحصاء باألعداد      

 خط  _ .]١٧٨٩[هـ  ١٢٠٤العلوي على كلية مراكش سنة      
 .٧مغ* _.ض _ .شرقي م

ÑÓaìÛa@ÂëŠ‘@
إجارة الوقف، االستحقاق في الوقف، التصرف            انظر أيضًا

ارف       ف، مص ي الواق روط ف ف، الش ي الوق ف
 .، ناظر الوقفالوقف

]٤٥٣٤[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .٦٩، ٥٣، ٤١-٣٢ص: ٥مج_ . حجر العسقالين بنال]/ الوقف[
دار الفكر،  : بريوت_ .شرح صحيح البخاري    : تح الباري  ف يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩١
 ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي          بن قيم اجلوزية  ا

 "هـ٧٥١-٦٩١) "اهللا أبو عبد(
]٤٥٣٥[

حترير حممد  / [شروط الواقفني وعدم التعبد بكالم غري املعصومني      
_  .)١٩٠٢ابريـل    (١، ج ٥ مـج  _ . املنار _ .]رشيد رضا 

 .١كو* _ .د _ .٢١٨-٢١٠ص
]٤٥٣٦[ .أتش، إبراهيم

نظرة عامة إىل شروط الوقفية املتعلقة بترميم وتعمري أساسـات          
 Vakif Eserlerin Onarm ve restorasyonu=أبنية األوقاف 

ile ilgili Vakiye şartlari /   إبـراهيم أتـش. _Vakiflar 
Dergisi. _ــة _ .١٧٦-١٦١ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ ع  باللغ
 .٣تر* _.د _ .التركية 

]٤٥٣٧[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

، ٢صر*_ .د  _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣مايو (٥، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣

 ي ناظر الوقفالشروط ف 
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]٤٥٣٨[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 .٣٤٩-٣١٣ص_ .براهيم إتأليف أمحد / خمتصر يف الوقف وأحكامه

ويليه ملحق وجيز يف املهـر      : لشرعية املالية  املعامالت ا  كتاب يف
 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         

األعمال الكاملة للمرحوم   (_ ] .١٩٨- [دار األنصار : القاهرة
 .٣٩؛ مغ١؛ كو٣تر*_ . ض _ .)٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٤٥٣٩[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 .٣٥٠-٣١٣ ص_.أمحد إبراهيم تأليف / خمتصر يف الوقف وأحكامه

ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف
 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         

األعمال الكاملة للمرحـوم    (_  .١٩٣٦دار األنصار،   : القاهرة
 .١؛ فل١١ ،٩ ،٨سع*_ .ض _ ) .٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٤٥٤٠[ . عاشورأمحد عيسى
 .٧٤-٧٣ص_ .أمحد عيسى عاشور / الوقف
مكتبـة  : القـاهرة _ . الفقه امليسر يف العبادات واملعامالت       يف

 .٢٩؛ مغ١١ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[القرآن، 
]٤٥٤١[ .أمحد فراج حسني

 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام
 :دريةاإلسكن_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  

 .١كو*_ .ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠منشأة املعارف، 
]٤٥٤٢[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ص _.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*_ .ض _  .١٩٩٧دار املطبوعات اجلامعية، 

]٤٥٤٣[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.أمحد فراج حسني / كام الوقفأح
 : بريوت _ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية      يف

 .١١ ،٩سع *_ . ض_. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 
]٤٥٤٤[ .أمحد حممد السعد

أمحـد حممـد    / االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     
ة العامة  األمان: الكويت_  .١ط_ .السعد، حممد علي العمري     

 سلسلة الدراسات الفائزة يف   (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠لألوقاف،  
 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف 

]٤٥٤٥[ .أمحد حممد شاكر
 .٣١-٢٢ص_ .محد حممد شاكر أ/ إبطال وقف اجلنف واإلمث

مذكرة يف قضية احملرومني وإبطال شروط الـواقفني مؤيـدة          يف  
: القاهرة_ .أهل السنة حممد بن عبد الوهاب     بفتوى جليلة إلمام    

 .٢؛ صر١١، ٩، ٦سع* _.ض _  .١٩٥٣دار املعارف، 
]٤٥٤٦[ .أمحدأك كوندوز، 

/ مؤسسة الوقف يف احلقوق اإلسالمية وتطبيقاا عند العثمانيني       
 _ .١٩٨٨مؤسسة التاريخ التركي،    : أنقرة_ .أمحد أك كوندوز    

 .١كو* _.ك _ .ص ٢٥

]٤٥٤٧[ .ت علي مهاألقسكي،بركي 
 =وقف املياه وشروط الواقف والشروط املعتـربة يف الوقـف           

Vakif sular, Vakif sular Şarti, Şarti’l Vakif/ علي مهت 
 . باللغة التركية_ .٤٦-٤٠ص_ .بركي، سدات جامريل 

 Sular Halari =حقوق املياه حسب األحكام القدمية واجلديدة يف 
Eski ve Yeni Hükümlere Göre ._] هـ١٣٧٨، ]ن.  د:م. د 

 .٦٧تر* _. ض _ .)املطبعة اجلديدة: أنقرة] (١٩٥٩[
]٤٥٤٨[ بيان مجعية العلماء بدمشق يف اعتبار شروط أوقاف السالطني 

 ١٩٤٠،  ]ن. د: م. د[_ .إعـداد مجعيـة العلمـاء       / واألمراء
 .١كو* _.ك _ .ص ١٧_ ) .مطبعة الترقي :دمشق(

]٤٥٤٩[ .مجال اخلويل
_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  

_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية
نشر مناذج مـن وثـائق االسـتبدال        . امللحق األول : املالحق

بعض األلفاظ االصطالحية   .  امللحق الثاين  –اململوكية والعثمانية   
 .١كو*_  . ك_.اليت ترد يف وثائق االستبدال 

]٤٥٥٠[ )ية اهللاآ (إبراهيم، حممد جنايت
شروط الواقف والعني املوقوفة واملوقوف عليهم من وجهة نظر         

 _.وقف مرياث جاويدان    _  ...شرايط واقف  = اإلسالميالفقه  
_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٤٩-٤٢ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ع
 .١؛ كو١ران*

]٤٥٥١[ .زهدي يكن
 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      

 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : وتبــري_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]٤٥٥٢[ .زهدي يكن
دار : بـريوت _ .زهدي يكـن    / الوقف يف الشريعة والقانون   

 _. ك   _ .ص٣٣٨_ ] .١٩٦٨[هــ   ١٣٨٨النهضة العربية،   
؛ ١٥؛ كـو  ١١،  ٧،  ٤،  ١؛ فـل  ٢؛ صـر  ١١-٨،  ٤،  ٢سع*
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،٢٠ ،١٥ ،١١مغ

]٤٥٥٣[ .السعيد بوركبة
 :دعوة احلق _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        

 غشـت  /يوليوز (٢٣٠ ع_.تعىن بالدراسات اإلسالمية   شهرية  
 .٣٧ ،٢٢ ،١٧مغ *_. د _ .١١٦-١٠٤ص_ ) .١٩٨٣

]٤٥٥٤[ .السعيد بوركبة
 جملة هذه _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        

 .١٧؛ مغ٩سع*_ . د _ .٣٧٣-٣٤٧ص_ ) .١٩٨٣ (٥ ع_ .سبيلي
]٤٥٥٥[ .سليمان الزهدي اخلالدي

تقريض جلواب السؤال املرفوع للشيخ عبد الرمحن مفيت مكة يف          
 .٢-١ص_ .سليمان الزهدي أفندي اخلالدي / شروط الواقف

، ]ن. د: م. د[_ . جمموعة الرسائل يف حتقيق بعض املسـائل         يف
_ ) .اعيل أفنـدي  مسإمطبعة  : إستانبول] (١٨٨٢[هـ  ١٣٠٠

 .٦٧تر* _.ض 

شروط الواقف
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]٤٥٥٦[ .السيد أمحد احلسيين شهاب الدين
 السيد أمحد احلسيين  / القول الفصل يف حكم قيام الفرع مقام األصل       

] ١٨٩٧[ هـ١٣١٥،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .شهاب الدين   
 يتناول العمل مسألة قيام الفرع مقام     _ ) .مطبعة اإلدارة  :القاهرة(

 .٦صر*_  .ك_ .واب فقه شروط الواقفني أصله يف الوقف وهو من أب
]٤٥٥٧[ _  .، جامعة القاهرةجملة كلية احلقوق_ .شرط الواقف 

 ٦ (٣، ع ١٠؛ س ٨-١ص_ ) .١٩٣٧ يناير   ٣٠ (٢، ع ١٠س
 .٢صر* _.د _  .١٢٣-١١٦ص_ ) .١٩٣٧فرباير 

]٤٥٥٨[ .شفيقة الورياشي
 :مسارها التارخيي يف اململكة املغربية    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

 حممد احلبيب   إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ/ وذج شفشاون من
 – اإلجازةحبث لنيل   _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  ينالتجكا

 .٢٩؛ مغ١كو* _. ح _ .١٩٩٢ كلية أصول الدين، ،جامعة القرويني
]٤٥٥٩[ .عبد اهللا صاحل حامد أمحد

 :أوقاف_ .عبد اهللا صاحل حامد أمحد      / شرط الواقف وقضايا االستبدال   
_ .نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلـريي          جملة  
 .١كو*_ .د _  .٢٠٧-١٨١ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر  (٥، ع٣س

]٤٥٦٠[ .عبد العزيز الدوري
 .١٢٠-٨٠ص_ .عبد العزيز الدوري  /دور الوقف يف التنمية

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هــ،  ١٤١٧ملكة املتحـدة،     امل –الندوة اليت عقدت يف لندن      

امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٤٥٦١[ .عبد العزيز احملمد السمهان
 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السمهان /  الوقفباب
 _ .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]٤٥٦٢[ .عبد العزيز احملمد السمهان

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

د، إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـا       : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]٤٥٦٣[ .عبد اهلادي سليمان ميتو
_ .عبد اهلادي سليمان ميتو     / رسالة يف أصل الوقف وشروط الواقفني     

 – حبث للتخصـص  _  . ورقة ١١٨_ ] .١٩٣٠[ هـ١٣٤٩
 .٢؛ كو٦صر*_ .ح _ . كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر

]٤٥٦٤[ .عزيز، جاويش زاده حممد
_ .جاويش زاده حممد عزيـز       / الوقف كتاب=   الوقف كتاب
 . باللغة العثمانية_ .٢٢٧-١٥٣ص: ١مج
هـ ١٢٧٧،  ]ن. د: م. د[_ .در الصكوك   =  در الصكوك    يف
، ٣٣تر* _. ض   _ .)دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٦٠[

٦٧، ٦٠، ٥٤، ٥٠. 

]٤٥٦٥[ .القامسي، اشتياق أمحد
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .اشتياق أمحد القامسي / استبدال الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        : قف الو يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٤٥٦٦[ .حممد أبو شادي

جملة شـهرية  : األزهر_ .رأي الفقهاء يف تطبيق شروط الواقفني       
ـة ــطس  (٥ع_  .جامعـ _ .د _  .٥٠٤-٥٠٣ص_ ) .١٩٧١أغس

 .٢سع*
]٤٥٦٧[ .حممد كرد علي

 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ . خطط الشام    يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _. ض _ .١٩٨٣
]٤٥٦٨[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

باللغة _  .٢٩٣-٢٦٩ص_ .طاهر حممود   ]/ Waqf= الوقف  [
 .اإلجنليزية

 _. Muslim Law of India=  اهلنـد   الشريعة اإلسالمية يفيف
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٠لو بوك للنشر، ]: اهلند[اله آباد 
]٤٥٦٩[ . احملكمة العليا .مدراس

الواقف الذي ميلـك حـق      : مىت ميكن للمتويل أن يعني خلفاً له      
-Mohammedan Law =إدارة الوقف ميكن أن يعني خلفاً له 

Waqf-Mutawalli when can appoint his successor-
waqif reserving power to take over management of 

waqf. He can appoint his successor.  _The All India 
Reporter ._ باللغـة  _  .٩٦٨-٩٥٨ص_ ) .١٩٥٣ (٤ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٤٥٧٠[ .مصطفى أمحد الزرقا
 .٦١٧-٦١٦ص: ٢ج_ .مصطفى أمحد الزرقاء / الوقف
_ .، مزيدة ومنقحة    ٧ط_ .ي يف ثوبه اجلديد      الفقه اإلسالم  يف

 .٥كو* _.ض _  .١٩٦٣جامعة دمشق، : دمشق
]٤٥٧١[ .مصطفى أمحد الزرقا

 ،٣٤٢ ،٢٧٦ص: ١ج_ .محد الزرقـاء    أمصطفى  ]/ الوقف[
 .١٠٨٤، ٧٥٠-٧٤٨ص: ٢ج
دار الفكـر،   : بـريوت _  .١٠ط_ . املدخل الفقهي العام     يف

 .٣٨ ،٣٢مغ* _. ض _ .١٩٦٨
]٤٥٧٢[ .مصطفى أمحد الزرقا

، ١٦٣،  ٤٧-٣٨ص: ٣ ج _ .الزرقا مصطفى أمحد  /]الوقف[
٢٦٠-٢٥٩. 

_ .املدخل الفقهي العام، أو، الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد          يف  
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٤٦[ هـ١٣٦٥ دار الفكر،: دمشق

]٤٥٧٣[ _] .وآخ [… هحممد عبد/ من أحكام خمالفة شرط الواقف
 .٤١٧٩-٤١٦٥ص: ١٢مج
 الس األعلى : القاهرة_  .املصريةمن دار اإلفتاء     الفتاوى اإلسالمية    يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 

 لشروط الواقف



٤٧٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٤٥٧٤[ .نظام الدين
 .١٤٩-١٤٨ص_ .نظام الدين / كلمة موجزة أصولية يف الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   :  بـريوت  _ .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٤٥٧٥[:٢ج_ .مجعها عبد الكرمي بن حممد الكردي /  الوقفكتاب
 .١٨٦–١٦٢ص
 ،]ن. د: م. د[_ . جواهر الفتاوى، أو، خري الزاد يف اإلرشـاد          يف

 .٥ ،١كو* _.ض  _) .مطبعة دار البصري :بغداد (١٩٦٩
]٤٥٧٦[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   :  القاهرة _ .الفقهية
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ . ض_ .١٩٩٣

]٤٥٧٧[حترير حممد رشيد / [الوقف وأصح ما ورد فيه وأشهر أحكامه
_  .)١٩٢٨ ابريـل    ٢٠ (٢، ج ٢٩ مـج  _ . املنار _ .]رضا
وقف أيب طلحة على ذوي     : بعض احملتويات _ . ١٤٢-١٢٨ص

: حممد بن عبد الوهاب   / ل الوقف األهلي   إبطا -١٣٣ص: القرىب
نقلها حممد نصيف من كتاب روضة األفكـار      : ١٤٢-١٣٦ص

وهـو  (واإلفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم      
تاريخ جند يف زمان اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأمراء جند آل            

 ١٣٣٧املطبوع يف بومباي اهلند باملطبعة املصطفوية عام        ) سعود
_  . د _ .وهو كثري األغـالط والتحريـف     ) ١٦٠ص: ١ج(
 .١كو؛ ١٠، ٧، ٢؛ صر٢سع*

]٤٥٧٨[ .وهبة الزحيلي
 _ .وهبة الزحيلي / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      

 بني األصالة (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكتيب،   : دمشق_  .١ط
 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧واملعاصرة؛ 
]٤٥٧٩[ .وهبة الزحيلي

 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ قفالو[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@ÑÓaìÛa@ÂëŠ‘Mpaë†ã@@
]٤٥٨٠[  /خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف

 .٤٥٢-٤٤٣ ص_ .نياهللا األم حسن عبد] حترير[
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _ .ض_  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٤٥٨١[ /خالصة بأهم القضايا اليت أثريت يف ندوة استثمار األوقاف
 .٤٥٢-٤٤٣ ص_ .اهللا األمني حسن عبد] حترير[
_  .١ط_ ... الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف       وقائع احللقة  يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓaìÛa@ÂëŠ‘IðŠÐÈu@éÔÏH@
]٤٥٨٢[ )آية اهللا (إبراهيم، حممد جنايت

شروط الواقف والعني املوقوفة واملوقوف عليهم من وجهة نظر         
 _.وقف مرياث جاويدان    _  ...شرايط واقف  = اإلسالميالفقه  
_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٤٩-٤٢ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ع
 .١؛ كو١ران*

@ÑÓaìÛa@ÂëŠ‘IïÜjäy@éÔÏH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]٤٥٨٣[

  بن مع حاشية منقولة من خط سليمان بن عبد اهللا        :  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .حممد بن عبد الوهاب 

 _] .؟١٩٩-[املؤسسة السعيدية،   : الرياض_  .٣ط_ . املقنع   يف
 .٨؛ هن١٧؛ مغ١٢؛ كو٣تر* _.ض 

زيـن الـدين    (بن املنجي، املنجي بن عثمـان بـن أسـعد           ا
 "هـ٦٩٥-٦٣١) "الربكات أبو

]٤٥٨٤[

تصنيف زين الدين املنجي التنـوخي؛ دراسـة        /  الوقف كتاب
 .١٥٣-١١٥ص: ٤ج_ . عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش وحتقيق
 _ .١٩٩٧دار خضر،   : مكة_  .١ط_ . املمتع يف شرح املقنع      يف

 .٥ ،١كو* _.ض 
]٤٥٨٥[ .اخلريأبو علي 

 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو علي /  الوقفكتاب
دار : بريوت؛ دمشق _  .٢ط_  .أمحد الواضح يف فقه اإلمام      يف

وزارة األوقـاف والشـؤون     طبع على نفقة    _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩؛ مغ٥، ١كو* _. ض _ .اإلسالمية بدولة قطر

]٤٥٨٦[ "هـ١١٢٥-؟" محد بن حممد املنقور التميميأنقور، امل
_ .محد بن حممد املنقور التميمي النجدي       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٥٥٩-٤١٤ص: ٢ج
: دمشـق _  .١ط_ . الفواكه العديدة يف املسائل املفيـدة        يف

؛ ٥كـو * _. ض   _] .١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠ املكتب اإلسالمي، 
 .٨؛ هن١٠مغ

@ÑÓaìÛa@ÂëŠ‘IïÐäy@éÔÏH@
]٤٥٨٧["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

: ١٢ج: ٦مـج _ .لشمس الدين السرخسـي     /  الوقف كتاب
 .٤٧-٢٧ص
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*

)فقه حنفي(شروط الواقف 



 الكشافمتن >٤٧٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
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]٤٥٨٨["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(هل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل بن سا
 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٤ مج_ .لشمس الدين السرخسي/  الوقفباب
 هـ١٣٣١-١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبسوط   كتاب يف
 _. ض _ .)مطبعــة الســعادة: القــاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[
 .٨؛ هن٣٩؛ مغ١٤؛ كو٢؛ صر١٠٠، ٦٧، ٥٦، ٥٢-٥٠، ٣٠تر*
]٤٥٨٩[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن ع

حممـد  / العقود الدرية يف قول الواقف على الفريضة الشـرعية        
 .٣٢-١٧ص: ٢ج_  . عابدينابنأفندي الشهري ب

دار إحياء التـراث    : بريوت_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
؛ ١٥-١؛ سع ٦٧ ،٥٩ ،٣٠تر*_ .ض  _ ] .؟١٩٨-[العريب،  

 .٨ هن؛٢، ١كو
]٤٥٩٠[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

: ٢ج_ .العقود الدرية يف قول الواقف على الفريضة الشـرعية          
 .٣٤-١٩ص
هــ  ١٣٢٥،  ]ن. د: م. د[_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
_ ) .مطبعة الشركة الصحافية العثمانيـة    : إستانبول] (١٩٠٧[

 .٦٧تر*_ .ض 
]٤٥٩١[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨" حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين،

حممـد  /  قول الواقف على الفريضة الشـرعية      العقود الدرية يف  
 .٣٢–١٧ص: ٢ج_ . عابدين ابنأفندي الشهري ب

] ١٨٨٣[هـ  ١٣٠١،  ]ن. د: م. د[_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
 .٨؛ هن١٠؛ سع١٠٢تر *_ . ض_ .)مطبعة املعارف: دمشق(

]٤٥٩٢[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"دين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عاب
حممد أمني الشهري   / ضة الشرعية العقود الدرية يف قوهلم على الفري     

 .٤٠-٢٦ص: ٢ج_ .بن عابدين اب
عامل الكتـب،  : بريوت_ .بن عابدين ا جمموعة رسائل  يف
 .١٥كو* _ .ض _ .]؟١٩٨-[

]٤٥٩٣[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجة األقرب          

 .٤٥-٣٤ص: ٢ج_ . عابدين ابنأفندي الشهري بحممد / فاألقرب
دار إحياء التـراث    : بريوت_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف

؛ ١٥-١؛ سع ٦٧ ،٥٩ ،٣٠تر* _.ض   _] .؟١٩٨-[العريب،  
 .٨؛ هن٢، ١كو

]٤٥٩٤[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨" حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين،
غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           

 .٤٥-٣٤ص_ . عابدين ابنحممد أمني الشهري ب/ األقرب فاألقرب
عامل الكتـب،   : بريوت_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
 .١٥كو* _.ض  _] .؟١٩٨-[

]٤٥٩٥[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، حممد أمني بن 
غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           

 .٥٨-٣٦ص_ .بن عابدين احممد أمني / األقرب فاألقرب
املكتبـة اهلامشيـة،    : دمشق_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف

 .٢٥*_ .ض _ ] .١٩٠٧[هـ ١٣٢٥

]٤٥٩٦[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"عزيز ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد ال
غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           

 .٤٧-٣٥ ص:٢ج_ .األقرب فاألقرب 
هــ  ١٣٢٥،  ]ن. د: م. د[_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
_ ) .مطبعة الشركة الصحافية العثمانيـة    : إستانبول] (١٩٠٧[

 .٦٧تر* _.ض 
]٤٥٩٧[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"بد العزيز ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن ع

 غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجة األقرب          
 .٤٥-٣٤ص: ٢ج_ . عابدين ابنحممد أفندي الشهري ب/ فاألقرب

 ]١٨٨٣[هـ  ١٣٠١،  ]ن. د: م. د[_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
 .٨؛ هن١٠؛ سع١٠٢تر*_ .ض _ ) .مطبعة املعارف: دمشق(

]٤٥٩٨[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"دين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عاب
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٤٥٩٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

ـ  ٤ _] .ت. د[_ ] .رسالة استقر احلال عليهـا    [  _.ات   ورق
 .٣٠ تر*_ .خ _ . جمموع ٥٦٦خمطوط برقم 

]٤٦٠٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 تأليف  /]يف شرط كتاب وقف خاير بك     [الرسالة التاسعة عشر    

ـ  إزين العابدين     جنيم املصري احلنفي؛ حقق     ابنبراهيم الشهري ب
 .١٦٢-١٥٥ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابنرسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

]٤٦٠١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
]/ يف صدور دعوى استبدال عـني     [الرسالة التاسعة والعشرون    

ـ  إتأليف زين العابدين      جنيم املصري احلنفي؛    ابنبراهيم الشهري ب
 .٢٣٢-٢٢٩ص_ .م له وعلق عليه خليل امليس حقق أصوله وقد

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

]٤٦٠٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
/ ]كـذا  [الرسالة الثالثة والعشرون اليت استقر احلال عليها ثانياً       

 جنيم املصري احلنفـي؛     ابناهيم الشهري ب  برإتأليف زين العابدين    
 .٢٠٠-١٩٤ص_ .حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . رسائل ابن جنيم     يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٨٠

]٤٦٠٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
رتب وظائف دينيـة مـن      يف واقف   [الرسالة الثامنة والعشرون    

بـراهيم  إتأليف زين العابـدين     ]/ وطلبتهمجلتها مدرس حنفي    
ـ   جنيم املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق         ابنالشهري ب

 .٢٢٨-٢٢٥ص_ .عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . رسائل ابن جنيم     يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

 )فقه حنفي(شروط الواقف  
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]٤٦٠٤[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إين بن بن جنيم، زين الدا
يف صورة وقفية اختلفـت األجوبـة       [الرسالة الثانية والعشرون    

ـ  إتأليف زين العابدين    ]/ فيها  جنيم املصري   ابنبراهيم الشهري ب
_ .احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليـه خليـل املـيس             

 .١٩٣-١٨٧ص
ميـة،  دار الكتب العل  : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٦٠٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

يف شرط وقف الغـوري يف شـيخ        [الرسالة احلادية والعشرون    
ـ    إتأليف زين العابدين    ]/ الغورية  جنـيم   ابنبراهيم الشـهري بـ

 _.املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل املـيس            
 .١٨٦ -١٧٩ص
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٦٠٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

يف بيـان مـا يسـقط مـن احلقـوق       [الرسالة اخلامسة عشر    
ـ   إتأليف زين العابدين    / ]باإلسقاط  جنـيم   ابنبراهيم الشهري بـ

 _.ق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل املـيس          املصري احلنفي؛ حق  
 .١٤٣-١٤٠ص
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . رسائل ابن جنيم     يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٦٠٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

تأليف زيـن   ]/ يف مكاتب األوقاف وبطالا   [الرسالة العشرون   
ـ  ا إبراهيمالعابدين    جنيم املصري احلنفـي؛ حقـق       ابنلشهري ب

 .١٧٨-١٦٣ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٦٠٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 ورقـات  ٩_ ] .ت. د[_ .رسالة يف استبدال وقف قوصيون      
خمطوط، نسخة أصـلية ضـمن      _ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١(

_  .٢٠ جماميع الرسالة    – ٦٧/٨٠جمموعة عارف حكمت برقم     
 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[
]٤٦٠٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 _. ورقة ٥٥_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف بيان أوقاف املستخدمني   [
 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ١٧٣٢طوط برقم خم
]٤٦١٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 ٤ _] .ت. د[_ ] .صـورة الوقفيـة   على  رسالة يف اجلواب    [
 .٣٠تر*_  .خ_ . جمموع ٤٢٠ خمطوط برقم _.ورقات 

]٤٦١١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 ٣_ ] .ت. د[_ .ير بـك    رسالة يف شرط كتاب وقف خـا      

خمطوط، نسخة أصـلية    _ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١ (ورقات
 جماميع الرساله   – ٦٧/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      

 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[_  .١٩

]٤٦١٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 .٢مج_ ] .رسالة يف شرط كتاب وقف خاير بك[
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ . جنـيم    ابـن  رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٤٦١٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 _] .رسالة يف شرط كتاب وقف خاير بك، أو، رسالة خريي بك[

؛  جممـوع  ٣٢٢، بـرقم    ]ت. د[رشيد أفندي   : النسخ املتوفرة 
، بـرقم   ]ت. د[و   جممـوع    ٥٦٦، برقم   ]ت. د[السليمانية  
 .٣٠، ٢٧تر* _ .خ_ . جمموع ١١٤٤

]٤٦١٤[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
السـليمانية  : النسخ املتوفرة _ ] .رسالة يف شرط وقف الغوري    [
جممـوع و    ٣٨٦، برقم   ]ت. د[موع،  جم ٥٦٦، برقم   ]ت. د[
جمموع و   ٥٣١، برقم   ]ت. د[جمموع و    ٣٩٩، برقم   ]ت. د[
 .٣٠تر*_  .خ_ .جمموع  ٧٠٨، برقم ]ت. د[
]٤٦١٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف شرط وقف الغوري يف شيخ الغورية[
، ]ن. د:  م .د[_ .، حجريـة    ١ط_ . جنـيم    ابـن  رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٤٦١٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 ٤_ ] .ت. د[_ . يف املشـيخة     يرسالة يف شرط وقف الغور    

ة أصـلية   خمطوط، نسخ _ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١ (اتورق
 جماميع الرسالة   – ٦٧/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      

 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[_  .٢١
]٤٦١٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 ١٣_ ] .ت. د [_ .]رسالة يف صدور دعوى استبدال عـني      [
 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ٥٥٦خمطوط برقم _ .ورقة 

]٤٦١٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إ زين الدين بن بن جنيم،ا
النسـخ  _ ] .رسالة يف صورة وقفية اختلفت األجوبـة فيهـا     [

؛  جممـوع  ١٤٤٧، بـرقم    ]ت. د[بايزيد احلكوميـة    : املتوفرة
، ١١تـر * _ .خ_ . جممـوع    ٥٦٦، برقم   ]ت. د[السليمانية  

٣٠. 
]٤٦١٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] . صورة وقفية اختلفت األجوبة فيهارسالة يف[
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ .بـن جنـيم     ا رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٤٦٢٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 ٤_ ] .ت. د[_ .ورة وقفية اختلفت منها األجوبة      رسالة يف ص  

خمطوط، نسخة أصـلية    _ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١ (ورقات
 جماميع الرسالة   – ٦٧/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      

 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[_  .٢٢

)فقه حنفي(شروط الواقف 
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]٤٦٢١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
بايزيد : النسخ املتوفرة _ ] .ألوقاف وبطالا تب ا اكمرسالة يف   [

، بـرقم   ]ت. د[،   جممـوع  ١١٤٠، بـرقم    ]ت. د[احلكومية  
؛ السـليمانية    جممـوع  ١١٤٦، برقم   ]ت. د[،   جمموع ١١٤١

و  جمموع   ٧٨٣، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ١٠٤٠، برقم   ]ت .د[
و  جممـوع    ٨٤٨، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ١٩٨برقم  ] ت. د[
و  جمموع   ٥٣١، برقم   ]ت. د[و  موع   جم ٣٩٩، برقم   ]ت. د[
 و جمموع   ١١٩٧، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٨١٠، برقم   ]ت. د[
 و جمموع   ١١٤٤، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٧٨٢، برقم   ]ت. د[
، بـرقم   ]ت. د[؛ واليـة أضـنة       جمموع ٣٨٦، برقم   ]ت. د[

 .١١٣، ٣٠، ١١تر* _ .خ_ . جمموع ١١٢١
]٤٦٢٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف مكاتب األوقاف وبطالا[
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ . جنـيم    ابـن  رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٤٦٢٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
رسالة يف واقف رتب وظائف دينية من مجلتها مدرس حنفـي           [

 ٣٠٩٩هـ، برقم   ٩٧٠السليمانية  : النسخ املتوفرة _ ] .وطلبته
ـ ٩٧٠موع و   جم ٨١٠هـ، برقم   ٩٧٠جمموع و     بـرقم   ،هـ

ـ ٩٧٠جمموع و    ٥٦٦ برقم   ،هـ٩٧٠موع و   جم ٣٨٦  ،هـ
هـ، برقم  ٩٧٠و  ١١٩٧ برقم   ،هـ٩٧٠جمموع و    ٤٢٠برقم  
هــ،  ٩٧٠جمموع و    ٧٨١ برقم   ،هـ٩٧٠جمموع و    ٧٨٣
جممـوع و    ١٠٤٠هــ، بـرقم     ٧٠جممـوع و     ٧٨٤برقم  
 .٣٠تر* _ .خ_  .٧٠٨هـ، برقم ٩٧٠

]٤٦٢٤[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
رسالة يف واقف رتب وظائف دينية من مجلتها مدرس حنفـي           [

 .٢مج_ ] .وطلبته
، ]ن. د:  م .د[_ .، حجريـة    ١ط_ . رسائل ابـن جنـيم       يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٤٦٢٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 _] .ت. د[_ .رسالة يف وقف الرتب على مدرس حنفي وطلبته         

 نسخة أصـلية    خمطوط،_ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١( ورقة   ٢
 جماميع الرسالة   – ٦٧/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      

 .١٣سع*_ .خ _ .حممد قرة جليب زادة ] نسخ[_  .٢٨
]٤٦٢٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .يف اجلواب على صورة الوقفيةاحلال عليه استقر فيما رسالة [
، ]ن. د: م. د [_.، حجريـة    ١ط_ .جنـيم    ابـن  رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٤٦٢٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 _] .١٥٦٢[هـ ٩٧٠ _ .]املناظرة يف تفسري كالم الواقف ةرسال[

 .٣٠تر* _ .خ_ .موع  جم٧٠٨ خمطوط برقم _. ورقة ١٢

]٤٦٢٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
تقدمي / الفائدة السبعون : شرط الواقف جيب اتباعه إال يف مسائل      
 .٨٠-٧٦ص_ .أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان 

دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي

]٤٦٢٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
السليمانية :  النسخ املتوفرة _ .صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها    

و  جمموع   ١١٩٧، برقم   ]ت. د[و جمموع   ٩٤٧، برقم   ]ت. د[
 و جمموع   ١٠٤٠، برقم   ]ت. د[و جمموع   ١٩٨، برقم   ]ت. د[
ــرقم ]ت. د[ ــرقم ]ت. د[و جممــوع ٧٠٨، ب   و٢١١١، ب
، ]ت. د[و جمموع   ٧٨٢، برقم   ]ت. د[ و ٦٩٨، برقم   ]ت .د[

، ]ت. د[و جمموع   ٣٦٩٤، برقم   ]ت. د[و جمموع   ٨١٠برقم  
، بـرقم   ]ت. د[و جممـوع    ٦٧٧، برقم   ]ت. د[ و ٨٨١برقم  
، ٧٨١، بـرقم    ]ت. د[ و ٦٩٨، برقم   ]ت. د[،   جمموع ٨٤٨
 جممـوع   ٧٨٣، برقم   ]ت. د[و جمموع   ٩٤٧، برقم   ]ت. د[و
 جمموع  ٤٢٠، برقم   ]ت. د[و جمموع   ٢٠٩٥ برقم   ،]ت. د[و
 _. جمموع   ٣٨٦، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٥٣١، برقم   ]ت. د[و
 .٣٠تر* _ .خ
]٤٦٣٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 _. ورقات   ٦_ ] .ت. د [_ .] فيها صورة وقفية اختلفت األجوبة   [
 .٣٠تر* _ .خ_  . جمموع١١٨٣خمطوط برقم 

]٤٦٣١[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"اليل، حسن بن عمار بن علي املصري الشرنب
املصـري  / حتقيق األعالم الواقفني على مفاد عبارات الـواقفني       

هــ  ١٠٦٩ يـد بايز: النسخ املتـوفرة  _ .الوفائي الشرنباليل   
جممـوع؛ السـليمانية     ١٥٥٠ورقات، برقم   ] ٧[،  ]١٦٥٨[

 و جممـوع    ٢١٤ورقات، بـرقم    ] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩
 و جممـوع    ١١٩٨ورقات، برقم   ] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩
 و جممـوع    ١٣٤٤ورقات، برقم   ] ٩[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩
و  جممـوع    ٦٥٥ورقات، بـرقم    ] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩
هــ،  ١١٤٣جمموع و  ٦٦٠ورقات، برقم   ] ٣[هـ،  ١١٤٤

] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩جمموع و    ٦١١ برقم   ،ورقة] ٢٢[
] ٧[،  ]١٦٥٨[هــ   ١٠٦٩ جمموع و  ٢٤٧٠ورقات، برقم   

] ١٤[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩ جمموع و  ١٠٤٤ برقم   ،قاتور
] ١٥[،  ]١٦٥٨[هــ   ١٠٦٩ جمموع و  ٢٧١٦رقة، برقم   و

] ٩[،  ]ت. د[جممـوع؛ عـاطف أفنـدي        ٣٠٥ورقة، برقم   
ورقات، برقم  ] ٦[هـ،  ١٠٦٧جمموع و    ٨٣٩ورقات، برقم   

 بـرقم   ،ورقات] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩ جمموع و  ١٢٦٧
 ]٦[،  ]١٦٥٨[هــ   ١٠٦٩جمموع؛ وحيـد باشـا       ٢٧٨٢

 .١٠٧، ٣٣، ٣٠، ١١تر* _.خ _  .٥١٤ورقات، برقم 
]٤٦٣٢[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

_ .حتقيق األعالم الواقفني علـى مفـاد عبـارات الـواقفني            
_ .سم  ١٦×٢١؛  ) سطراً ١٢( ورقة   ١٢_ ] .١٧٠١[هـ  ١١١٣

خمطوط، نسخة أصلية ضمن جمموعة عارف حكمـت بـرقم          
أمحد بن عبد الـرمحن     ] نسخ[_  .٣جماميع الرسالة    - ٩/٨٠

 .١٣سع* _.خ _ .السلموين 

 )فقه حنفي(شروط الواقف  



٤٧٩>متن الكشاف>
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]٤٦٣٣[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
 حسن بن عمار  / حتقيق األعالم الواقفني على مفاد عبارات الواقفني      

_ ] .١٦ق[هـ  ١١ق_ .بن يوسف املصري الوفائي الشرنباليل      
م فقه ٥٣م فقه حنفي،    ٥٢: ت األرقام خمطوط، نسخة حمفوظة حت   

_ . فقه حنفي    ٧٠٧ فقه حنفي،    ٤٧٨ فقه حنفي،    ٤٧٧حنفي،  
 .٢صر* _. خ _.الذرية رسالة يف رجل وقف على أوالده مث 

]٤٦٣٤[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
حسن بن عمار   / حتقيق األعالم الواقفني على مفاد عبارات الواقفني      

 _] .١٦ق[هـ  ١١ق_ . املصري الوفائي الشرنباليل     بن يوسف 
رسالة _  .١٧٦٠٣) ١٢٧٣(خمطوط، نسخة حمفوظة حتت رقم      

 .٦صر* _. خ _.الذرية يف رجل وقف على أوالده مث 
]٤٦٣٥[ "ـه١١٤٣-١٠٥٠"  بن عبد الغينإمساعيلعبد الغين النابلسي، عبد الغين بن 

_  .بن النابلسي تأليف عبد الغين    / حتقيق النظرة يف حتقيق النظرة    
 _. يتناول الوقف يف رسالة موجزة       _.ورقات  ] ٩[_  .]ت. د[
 .١كو*_  .خ

]٤٦٣٦[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: قاهرةال (١٨٨٣
@ÑÓaìÛa@ÂëŠ‘Ið†í‹@éÔÏH@

محد بن حيىي بن املرتضى بن مفضـل بـن          أاملهدي لدين اهللا،    
 "هـ٨٤٠-٧٧٥ "منصور احلسين

]٤٦٣٧[

 .١٦٦-١٤٦ص: ٥ج_ .ف ق الوكتاب
قام / ٢ط_ . البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار        كتابيف  

مؤسسة الرسـالة،   : بريوت_ .ل  مبراجعتها حيىي عبد الكرمي الفضي    
كتاب جواهر األخبار واآلثار املستخرجة من      : امشه_  .١٩٧٥

ملحـق بـه   _ .جلة البحر الزخار حملمد بن حيىي ران الصـعدي      
تعليقات من مراجع خمتلفة ملصححه عبد اهللا بن عبد الكرمي اجلرايف           

 .٣٠، ٢٩؛ مغ١١، ٩، ٧، ٦، ٢فل*_ . ض _ .اليمين الصنعاين
محد بن حيىي بن املرتضى بن مفضـل بـن          أهدي لدين اهللا،    امل

 "هـ٨٤٠-٧٧٥ "منصور احلسين
]٤٦٣٨[

محد بن حيىي بن املرتضـى؛ ملصـححه        أتأليف  /  الوقف كتاب
 .١٦٧-١٤٦ص: ٤ج_ .اهللا بن عبد الكرمي اجلرايف  عبد
 _ .١ط_ . البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار        كتاب يف
كتـاب جـواهر    : يليه_  .١٩٤٩ي،  مكتبة اخلاجن ]: القاهرة[

األخبار واآلثار املستخرجة من خنبة البحر الزخار حملمد بن حيىي          
 .٤؛ مغ١٢كو* _. ض _ .ران الصعدي
@ÑÓaìÛa@ÂëŠ‘IïÈÏb‘@éÔÏH@

ي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصـاري         مبن حجر اهليت  ا
 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "العباس أبو(

]٤٦٣٩[

_ ] .ت. د[_ ...ل الواقـف    سوابغ املدد يف العمل مبفهوم قو     
 .٣٠تر*_ .خ _ . جمموع ١١٥٢برقم _ .ورقة ] ٣٤[

بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصـاري           ا
 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "العباس أبو(

]٤٦٤٠[

أمحد بن حممد بن علـي بـن        / خمالفة شرط الواقف من الكبائر    
 .٤٦٤ص: ١ج_ .حجر اهليتمي 

 .٧صر* _.ض _ ] .؟١٩٧-[رفة، دار املع: بريوت_ . الزواجر يف
]٤٦٤١[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

حياء إبني كتاب _ .تأليف زكريا بن حممد األنصاري  ]/ الوقف[
 .املوات وكتاب اهلبة

 _] .١٦هـ، ق   ١٠حو ق   [_ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب       يف
 _ .٢١٧ رقم   خمطوط، حتت _ .سم  ١٦×٢٢؛  ) سطر ١٩( مج١
منهج الطالب خمتصر من منهاج الطالبني يف فروع الشافعية         : أوله

موالي أمحد بن   : حتبيس_ .غري مرقم، ناقص النهاية     _ .للنووي  
 _ .على كلية ابن يوسف   ) موالي احلاج طرق  (احلسني الباعمراين   

 .٧مغ* _. ض _ .خط مغريب مجيل، رؤوس املسائل باألمحر
]٤٦٤٢[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أ بن حممد بن زكريا األنصاري، زكريا

 .٢٥٩-٢٥٦ص: ١ج_ ] .الوقف[
دار املعرفـة،   :  بريوت _ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب     يف
منهج الطالب للمؤلف، الرسائل الذهبية     : امشه_ ] .؟١٩٧-[

 _ .يف املسائل الدقيقة املنهجية للسيد مصطفى الذهيب الشـافعي      
 .٩-٦فل*_ .ض 
]٤٦٤٣["ـه١٢٠٤-؟" مل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهريسليمان اجل
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ . حاشية اجلمل على شرح املنهج       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]٤٦٤٤["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
 حاشية اجلمل على شرح املنهج لشـيخ اإلسـالم زكريـا            يف

 املكتبة التجارية الكـربى،   : القاهرة_  .١ط_ .األنصاري  
شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصـاري      : امشه_ ] .؟١٩٣-[

 .١١، ٩، ٧ ،٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض _ .على شرح املنهج 
]٤٦٤٥[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
عبد احلميد أمحد حنفي، : [القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى الرملي   يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٢-

]٤٦٤٦[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
املطبعـة  : القاهرة (١٨٩٠،  ]ن. د: م. د[_ . فتاوى الرملي    يف

 .١٠٢، ٣٠تر* _.ض _ ) .امليمنية
]٤٦٤٧[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٦-١٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار الكتـب   : بريوت_ . فتاوى العالمة مشس الدين حممد الرملي        يف

س الدين الرملي امش الفتاوى     فتاوى العالمة مش  _  .١٩٨٣العلمية،  
 .١١ ،١؛ كو٥٢، ٥١تر* _.ض  _ .يالكربى الفقهية البن حجر اهليتم

)فقه شافعي(شروط الواقف 



 الكشافمتن >٤٨٠
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]٤٦٤٨[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج _.تصحيح حممد الزهري الغمرواي /  الوقفكتاب
 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _. املهذب   يف
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]٤٦٤٩[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي الشريازي؛ تصحيح     إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب

 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .جلنة من العلماء 
شركة ومطبعة مصطفى البايب    : القاهرة_  .٢ط_ . املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢ر؛ ص٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 
]٤٦٥٠[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
  الشريازي؛ حتقيق وتعليق وشرح وبيان     إسحاق أليب/  الوقف كتاب

 .٦٩٠-٦٧١ص: ٣ج_ . حممد الزحيلي الراجح يف املذهب بقلم
دار : دمشـق _  .١ط_ . املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢، الدار الشامية: القلم؛ بريوت
]٤٦٥١[ .حممد بن علي بن حمسن الشافعي

تأليف حممد بن علي بن حمسن الشافعي؛ مراجعـة         /  الوقف باب
 .٣١٢-٣٠٩ص_ .عبد اهللا احلبشي 

: بـريوت _  .١ط_ .بن رسـالن    اشرح زيد   :  فتح املنان  يف
 .٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٨٨مؤسسة الكتب الثقافية، 

]٤٦٥٢[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (ين مرالنووي، حيىي بن شرف ب
حملي الدين أيب زكرياء حيىي بـن شـرف النـووي           ]/ الوقف[

 .٣٦٠-٣٢٠ص: ١٥ج_ .الدمشقي الشافعي 
 _ .]؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ .شرح املهذب   :  اموع يف

 .٣١؛ مغ١١-٦، ٤-٢فل* _.ض 
]٤٦٥٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 _.أليب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي   / ]الوقف[
 .٣٦٠-٣١٩ص: ١٥ج
 املكتبة السلفية، : املدينة املنورة _ .شرح املهذب   :  اموع يف
تكملة اموع حملمـد خبيـت      : بعض احملتويات  _. ]؟١٩٨-[

 .٣٠؛ مغ١٥-١سع* _. ض _. املطيعي
]٤٦٥٤[ "ـه٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

حملي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي         ]/ الوقف[
 .٣٦٠-٣٢٠ص: ١٥ج_ .الشافعي 

 :القاهرة] (؟١٩٦-ن،  . د: م. د[_ .شرح املهذب   :  اموع يف
 .٣٢مغ*_ . ض _ .)مطبعة العاصمة
@ÑÓaìÛa@ÂëŠ‘IïØÛbß@éÔÏH@

]٤٦٥٥[ .براهيم املغريبإحسني 
مـد صـاحل الـرئيس      ، حم براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حممد علي بـن         الزبريي؛  
 .٢٦٧–٢٥٦ص_ .حسني املالكي 

املكتبة : القاهرة_  .١ط_ . قرة العني بفتاوى علماء احلرمني       يف
 إبـراهيم فتاوى العالمة حسـني     _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   

فتاوى العالمة حممد صـاحل الـرئيس        و املغريب بصلب الكتاب  
 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _.ض  _.زبريي امش الكتاب ال

]٤٦٥٦["هـ٩٩٥-٩٠٢"احلطاب، حيىي بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن 
 تأليف حيىي بـن   / شرح ألفاظ الواقفني والقسمة على املستحقني     

هــ  ١٣٤١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .حممد الرعيين   الشيخ  
 _. ك   _ .ص١١٦_ ) .مطبعـة العـرب   : تونس] (١٩٢٢[
 .٢٤ ،٢٢ ،٤؛ مغ١؛ كو٦٥، ١٤، ١٠، ٥سع*

]٤٦٥٧[ "ـه٨٠٥-٧٣٤" )أبو البقاء(الدمريي، رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز 
 .٢ج_ .تأليف رام بن عبد اهللا أبو البقاء الدمريي /  الوقفباب
مج ٢_ ] .١٤٥٤مارس  [هـ  ٨٥٩ربيع الثاين   _ . الشامل   يف
_  .٤٨٤/٢خمطوط، حتت رقـم   _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٢٤(
_ .خمطوط أكلته األردة ويقرأ بصعوبة      _ .اقص ملزمة يف أوله     ن
 .٧مغ* _. ض _ .خط مغريب_ .عبد العزيز بن حممد البوفرجي ] نسخ[
]٤٦٥٨[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
_ .ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمـريات        /  الوقف باب
 .٤٠٣-٣٦١ص: ٧ج
 _.علـى اخلرشـي      يأمحد العـدو   حاشية الشيخ علي بن      يف

ـ    _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية،    : بريوت  يحاشية الشـيخ عل
 _.ض  _ .بأسفل صفحات حاشية اخلرشي على خمتصر خليل        

 .١١ ،١كو*
]٤٦٥٩[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ . الوقف باب
 دار صـادر  : بريوت_  .ي حاشية الشيخ علي العدو    يف
 امش اخلرشي على    يحاشية الشيخ على العدو   _ ] .؟١٩٧-[

 .١١ ،١كو* _.ض _ .خمتصر سيدي خليل 
]٤٦٦٠[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 

شهاب الدين أمحد بن ادريس القـرايف؛ حتقيـق         /  الوقف كتاب
 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 

 _.ض  _  .١٩٩٤رب اإلسالمي،   دار الغ :  بريوت _ . الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

]٤٦٦١[ .٨ص_ .] الوقف[
_ ] .ت. د[_ .جمهول املؤلـف    ]/ كتاب يف الفقه املالكي    [يف

خمطوط، حتت رقـم    _ .سم  ١٧×٢٦؛  ) سطر ٣٣(ص،  ١٧٦
 يبتدئ بالعارية وينتهي بكتاب الديات،      ،مبتور األول _  .٥٠٤

موضوع كحاشية على   _ . مجع الديوان    وبتمامه مت : قال ناسخه 
مصنف يف الفقه املالكي، يظهر أنه من احلواشي املوضوعة على          

من حتبيس السلطان سـيدي     _ . املختصر الفرعي البن احلاجب   
 .٣مغ* _. ض _.] ١٧٦١[هـ ١١٧٥حممد بن عبد اهللا عام 

ÑÓìÛa@ÂëŠ‘@
ل،    انظر أيضًا ف الباط ف، الوق زوم الوق ف، ل ان الوق أرآ

 .ف الصحيحالوق
]٤٦٦٢[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

: ٢ج_  .يالعدو  أمحد ي الضو صفاءاختصار وتعليق   ]/ الوقف[
٥٤٩-٥٤٤، ٥٤١-٥٣٦، ٥٢٧. 
دار ابـن   :  الـدمام  _ . باختصار فتح الباري   يحتاف القار إ يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٣[ هـ١٤١٤ ،ياجلوز

 )فقه مالكي(شروط الواقف  
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]٤٦٦٣[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ين، أمحد بن علي بن حممد ابن حجر العسقال
سعيد عبد الـرمحن    ] ترتيب[ حجر العسقالين؛    بنال]/ الوقف[

 .٤٣٠-٤٢١ص: ٣مج_ .موسى 
: بـريوت _  .١ط_ . تغليق التعليق على صحيح البخـاري        يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٥املكتب اإلسالمي، 
]٤٦٦٤[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") الفضلأبو (ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

 .٢٨٥ص: ٥ج_ .بن حجر العسقالين ال/  الوقفباب
دار : بـريوت _  .٢ط_ . فتح الباري، أو، اهلدي الساري       يف

 .٢مغ* _.ض _ ] .١٨٨٣[هـ ١٣٠١املعرفة، 
]٤٦٦٥[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

: ٥ج_ .أمحد بن علـي بـن حجـر العسـقالين           ]/ الوقف[
 .٤٠٩-٣٨٣ص
: القـاهرة _  .١ط_ .شرح صحيح البخاري    :  فتح الباري  يف

 .٧ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٧-[املطبعة السلفية ومكتبتها، 
]٤٦٦٦[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

بن حجر العسقالين؛ رقم كتبه وأبوابه      امحد بن علي    أ]/ الوقف[
اد عبد الباقي؛ قرأ أصله تصـحيحاً وحتقيقـاً         حاديثه حممد فؤ  أو
شرف على مقابلة نسخه املطبوعة واملخطوطة عبد العزيز بـن          أو

 .٤١٣-٣٧٩ص: ٥ ج_ .عبد اهللا بن باز
 إمساعيل عبد اهللا حممد بن      أيب اإلمام فتح الباري بشرح صحيح      يف

تر * _. ض   _ .]؟١٩٧-[دار الفكر،   ]: بريوت [_ .البخاري
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٤٩

]٤٦٦٧[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .٤٨٠-٤٤٦ص: ٥ج_ ] .الوقف[
_  .٣ط_ . فتح الباري بشرح صحيح اإلمـام البخـاري          يف

 .١٥-١سع *_ .ض_  .١٩٨٧املكتبة السلفية، : القاهرة
]٤٦٦٨[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

لرؤوف سعد، مصطفى حممد    عبد ا مراجعة وتقدمي طه    ]/ فالوق[
، ٢٢٦-٢١٨ص: ١١ج_ .اهلواري، السيد حممد عبد املعطي      

٢٥٣-٢٣٧. 
مكتبـة  :  القـاهرة  _ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري     يف

 .٦٢ ،٣تر *_ .ض_  .]١٩٨٧[ هـ١٣٩٨ الكليات األزهرية،
]٤٦٦٩[ "ـه٨٥٢-٧٧٣" )أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

شهاب الدين أمحد بن علي بن حممـد بـن حجـر            ]/ الوقف[
_ .العسقالين؛ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، حمب الدين اخلطيب   

 .٤٠٩-٣٧٩، ٣٥٤ص: ٥مج
: القـاهرة _  .٢ط_ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       يف

 .٢٣ ،٧ ،٦ ،٢صر* _.ض _  .١٩٧٩املطبعة السلفية ومكتبتها، 
]٤٦٧٠[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(عسقالين، أمحد بن علي بن حممد ابن حجر ال

_ .لباقي، حمب الدين اخلطيب     عبد ا حتقيق حممد فؤاد    ]/ الوقف[
 .٤٠٩-٣٧٩، ٣٥٤ص: ٥ج
 هـ١٣٨٠،  ]ن. د: م. د[_ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       يف
 .٦٧تر *_ .ض_ ) .املطبعة السلفية: القاهرة (]١٩٦٠[

]٤٦٧١[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(محد بن علي بن حممد ابن حجر العسقالين، أ
 ترقيم وختريج حممد  ؛   حتقيق عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز        /]الوقف[

 .٤٠٩-٣٧٩ ،٣٥٤ص: ٥ج_ .لباقي، حمب الدين اخلطيب عبد افؤاد 
مكتبـة  : الريـاض _ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       يف

 .٦٧، ٣تر *_ .ض_  .]١٩٥٩[ هـ١٣٧٩ الرياض احلديثة،
]٤٦٧٢[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

 .٢٥٠-٢٤٧ص: ٦ج_ ] .الوقف[
 ـه١٣٢٩-١٣١٩ ،]ن. د: م. د[_ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       يف
 .١١٤تر *_ .ض_ ) .املطبعة اخلريية: القاهرة(_  .]١٩١١-١٩٠١[

]٤٦٧٣[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .٢٥٠-٢٤٧ص: ٦ج_ ] .الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_ . فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري         يف

_ ) .املطبعة الكربى األمريية  : القاهرة(_  .]١٨٨٢[ هـ١٣٠١
 .٦٠، ٥٦تر *_ .ض

]٤٦٧٤[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .٢٨٥، ٤٣ص_ .ر العسقالين محد بن حجأ/  الوقفباب
_ .شرح صحيح البخاري    :  هدي الساري مقدمة فتح الباري     يف
 .٢٩مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[دار املعرفة، : بريوت_  .٢ط

]٤٦٧٥[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
 .٤٤٦ص_  .يحتقيق حممد سعيد املولو]/ الوقف[
دار : بـريوت _ .رح عمدة األحكـام     ش:  إحكام األحكام  يف

 .٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .]١٩٩٥[ هـ١٤١٦ الفكر،
]٤٦٧٦[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 

 دقيق  ابنحممد بن علي بن وهب تقي الدين القشريي         ]/ الوقف[
 .٥٣٦-٥٣٥ص_ .العيد؛ حتقيق أمحد حممد شاكر 

: القاهرة_  .١ ط _ . عمدة األحكام  شرح:  إحكام األحكام  يف
 .٢؛ صر٥٢، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤مكتبة السنة، 

]٤٦٧٧[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
تعليق [لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد؛         ]/ الوقف[

 .٢٣٢-٢٣١، ٢١٢-٢٠٩ص: ٣ج: ٢مج_ ] .حممد منري أغا النقلي
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

صورة عن طبعة املطبعة املنرييـة      _ ] .؟١٩٨-[الكتب العلمية،   
 .٨؛ هن١١-٦، ٤-٢فل*_ .ض _ .بالقاهرة 

]٤٦٧٨[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
لـى الـوزير    لتقي الدين بن دقيق العيـد؛ أمـاله ع        ]/ الوقف[

 .١٦٨-١٦٧ص: ٢ج_ .الدين بن األثري احلليب  عماد
: القاهرة_  .١ط_ .شرح عمدة األحكام    :  إحكام األحكام  يف

 .٢٩مغ* _. ض _ .١٩٧٦مكتبة عامل الفكر، 
]٤٦٧٩[  احملكمة العليا .أترابراديش

قانون صحة الوقف اإلسالمي لسنة    : شروط صحة الوقف الذري   
ــم : ١٩١٣ ــادة رق -Mohammedan Law-Waqf = ٣م

Creation of waqf for maintenance of waqif’s family-
validity: Musalman Waqf Validating Act 1913: S. 3. _ 

شروط الوقف
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The All India Reporter ._١٩٧٨ (٥، ع٦٥ مــج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٣٨٠-١٣٦٢ص

]٤٦٨٠[ .أتش، إبراهيم
قة بترميم وتعمري أساسـات     نظرة عامة إىل شروط الوقفية املتعل     

 Vakif Eserlerin Onarm ve restorasyonu=أبنية األوقاف 
ile ilgili Vakiye şartlari /   إبـراهيم أتـش. _Vakiflar 

Dergisi ._ــة _ .١٧٦-١٦١ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ ع  باللغ
 .٣تر* _.د _ .التركية 

]٤٦٨١[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _  .أمحد إبراهيم إبراهيم/ التزام التربعات

 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣مايو (٥، ع٣س
]٤٦٨٢[ .أمحد عيسى عاشور

 .٧٤-٧٣ص_ .أمحد عيسى عاشور / الوقف
مكتبـة  : القـاهرة _ . الفقه امليسر يف العبادات واملعامالت       يف

 .٢٩؛ مغ١١ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[القرآن، 
]٤٦٨٣[ .أمحد فراج حسني

 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام
: اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية يف  

 .١كو*_ .ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠منشأة املعارف، 
]٤٦٨٤[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ص _.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

_ .ية  أحكام الوصـايا واألوقـاف يف الشـريعة اإلسـالم         يف  
_ .ض  _  .١٩٩٧دار املطبوعـات اجلامعيـة،      : اإلسكندرية

 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*
]٤٦٨٥[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 : بريوت _ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية      يف
 .١١ ،٩سع *_ . ض_. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 
]٤٦٨٦[ .أمحد حممد السعد

أمحـد حممـد    / املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي    االجتاهات  
األمانة العامة  : الكويت_  .١ط_ .السعد، حممد علي العمري     

 سلسلة الدراسات الفائزة يف   (_ .ص  ٢٧٨_  .٢٠٠٠لألوقاف،  
 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف 

]٤٦٨٧[ . احملكمة العليا .بتنـا
-Mohammedan Law= اإلسالمية شروط الوقف يف الشريعة 

Waqf-Creation of, Requirements ._ The All India 
Reporter ._ باللغة_  .١٠٣٩-١٠٣٥ص_ ) .١٩٧٠ (٥٧ مج 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٤٦٨٨[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ ج_ . الشروط يف الوقفباب
املكتبة : إستانبول_ .ح البخاري، أو، اجلامع الصحيح      صحييف  

طبعة مصورة باألوفست عـن طبعـة       _ ] .١٩--[اإلسالمية،  
 .١٠٢ ،٣٠ ،٣تر*_ .ض _ .الدار العامرة 

]٤٦٨٩[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ ج_ . الشروط يف الوقفباب
مكتبـة  : إستانبول_ .و، اجلامع الصحيح صحيح البخاري، أ  يف  

 .٣تر*_ .ض _ ] .١٩--[باموق، 
]٤٦٩٠[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

 :٣ج_ .تقدمي أمحد حممـد شـاكر       /  الشروط يف الوقف   باب
 .١٢٦-١٢١ص
دار : القـاهرة _ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح       يف  

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩--[ر اجلليل، دا: احلديث؛ بريوت
]٤٦٩١[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ج: ١ مج_ . الشروط يف الوقفباب
 دار الدعوة؛ : إستانبول_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح      يف  

ـ ١٤١٣ دار سحنون، : تونس موسـوعة  (_  .]١٩٩٢[ هـ
 .٣تر*_ .ض _ ) .تة وشروحهاالكتب الس. السنة

]٤٦٩٢[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ج: ١ مج_ . الشروط يف الوقفباب
دار : إسـتانبول _ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح    يف  

 الكتـب . السـنة  موسوعة(_  .]١٩٨١[ هـ١٤٠٢ الدعوة،
 .٦٧ ،٥٢ ،٤٩رت*_ .ض _ ) .الستة وشروحها

]٤٦٩٣[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ج_ . الشروط يف الوقف باب
دار : بـريوت _ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح       يف  

طبعة مصورة باألوفست عن    _  .]١٩٨١[ هـ١٤٠١ الفكر،
 .٢؛ مغ٣تر*_ .ض _ .طبعة الدار العامرة 

]٤٦٩٤[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري
 .١٩٢-١٨٥ص :٣ج_ . الشروط يف الوقف باب
 ،]ن. د: م. د[_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح       يف  

_ .ض  _ ) .املطبعة العـامرة  : إستانبول (]١٨٩٧[ هـ١٣١٥
 .٦٠ ،٥٢ ،٣٠تر*

]٤٦٩٥[ "ـه٢٥٦-١٩٤")  اهللاأبو عبد(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
تصحيح نصر العاديل، حممـود بـن       /  الشروط يف الوقف   باب

 .١٢٨-١٢١ص: ٣ج_ .مصطفى 
 هـ١٣١٢ ،]ن. د: م. د[_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح يف 
 .٦٧ ،٦٠تر* _.ض _ ) .املطبعة الكربى: القاهرة (]١٨٩٤[

]٤٦٩٦[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .تصحيح حممد الزهري الغمراوي/  الشروط يف الوقفباب
 هـ١٣١٢ ،]ن. د: م. د[_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح يف 
 .٦٧ ،٣٠،٦٠تر* _.ض _ ) .يمنيةاملطبعة امل: القاهرة (]١٨٩٤[

]٤٦٩٧[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
تصحيح نصر العاديل، حممـود بـن       /  الوقف  الشروط يف  باب

 .١٩٨-١٩١ص: ٣ج_  .مصطفى
 هـ١٢٩٦ ،]ن. د: م. د[_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح      يف  
 .١٠٦ ،٣٠تر* _.ض _ ) .املطبعة الكربى: القاهرة (]١٨٧٩[

 شروط الوقف 



٤٨٣>متن الكشاف>
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]٤٦٩٨[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 تصحيح نصر العاديل، حممـود بـن        / الشروط يف الوقف   باب

 .١٩٨-١٩١ص: ٣ج_  .مصطفى
 ،]ن. د: م. د[_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح       يف  

 .٣٠تر* _.ض _ ) .املطبعة الكربى: القاهرة (]١٨٦٩[ هـ١٢٨٦
]٤٦٩٩[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

_ .ى حممـد عمـارة      اختصره مصطف /  الشروط يف الوقف   باب
 .٢٥٣-٢٥٢ص
 مكتبة بـاموق،  : إستانبول_ .صحيح البخاري    خمتصريف  

 .٣تر*_ . ض _ .]١٩--[
]٤٧٠٠[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

 بن املغـرية    إبراهيم بن   إمساعيلأليب عبد اهللا حممد بن      ]/ الوقف[
، ٣٩٦،  ٣٨٤ ص :٤مـج _ .البخاري؛ حتقيق قاسم الشماعي     

٦٢٦، ٤٠٣-٤٠٠. 
  املسند املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا        :اجلامع الصحيح يف  

 _ .١٩٨٧دار القلم،   : بريوت_  .١ط_ .عليه وسلم وسننه وأيامه     
 .٢٩مغ* _.ض 

]٤٧٠١[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
قيق حسونة النـواوي     البخاري؛ حت  إمساعيلحممد بن   ]/ الوقف[

: ٤ج ،٢١٨-٢١٧ ،١١٥ص: ٣ج ،١٢٧ص: ٢ ج _ .احلنفي
 ،٤١ص: ٦ج ،١٥٤ ،١٠٠ص :٥ج ،٨٥ ،١٣-١٠ ،٧ ،٢ص
 .١٠٧ص: ٩ج ،١٩١ ،١٥٦ص: ٨ج ،١٢٤-١٢٣ ،٧١ص :٧ج
_  .ض_ ] .١٨٩٥[هـ١٣١٣،  ]ن. د: [مصر_ . الصحيح   يف
 .١١، ٨-٦، ٤-٢فل*

]٤٧٠٢[ "ـه٢٥٦-١٩٤") اهللاأبو عبد (البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري؛ ترمجة أختـر          / ]الوقف[

 .باللغة األوردية_  .٥٥-٣٧ص: ٣مج_ .شاه 
دار : نيودهلي_  .صحيح خبارى شريف   = صحيح البخاري    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٣اعتقاد للنشر، 
]٤٧٠٣[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 .٧٥-٦٦، ٥٧-٤٤، ٢٥-٢٣ص: ١٤ج: ٧مج_ ] .الوقف[
دار : بـريوت _ .شرح صحيح البخـاري     :  عمدة القاري  يف

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩--[الفكر، 
]٤٧٠٤[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
ــف[ ، ٢٥-٢٣ص: ١٤ج؛ ١٧٥، ١٤٩ص: ١٠ج_ ] .الوق

٧٥-٦٦، ٥٧-٤٤. 
 :القاهرة_  .١ط_ .شرح صحيح البخاري    : قاري عمدة ال  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٢شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، 
]٤٧٠٥[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
: ١٤ ج :٧مـج _ .بدر الدين حممود بن أمحد العيين       ]/ الوقف[
 .٧٥-٦٦، ٥٧-٤٤، ٢٥-٢٣ص
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ .رح صحيح البخاري    ش:  عمدة القاري  يف

 .٧ ،٦ ،٢صر* _.ض  _) .إدارة الطباعة املنريية :القاهرة (١٩٢٩

]٤٧٠٦[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 .٥٢٠ ،٥١٣، ٥٠٣-٤٩١، ٤٧٠-٤٦٨ص: ٦ مج_ .]الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخـاري     :  عمدة القاري  يف

 _.ض  _ ) .دار الطباعة العامرة  : إستانبول (]١٨٩٠[هـ  ١٣٠٨
 .١٠٢ ،٦٠ ،٥٠تر*

]٤٧٠٧[ بركي األقسكي، علي مهت
 Vakiflarda Şartlara Riayet =مسألة رعاية شروط الوقف 

Meselesi / علي مهت بركي. _Vakiflar Dergisi.  _٧مج 
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٦-١٣ص_ ) .١٩٦٨(

]٤٧٠٨[ قسكي، علي مهتبركي األ
 İslamda= أنواعه الصـحيحة والباطلـة   : الوقف يف اإلسالم

Vakif, Sahih Ve Gayr-i Sahih Nev’ileri /   علـي مهـت
 _) .١٩٥٧ (٦ مج_ .Ankara İlahiyet Fakültesi_ .بركي 
ــج_  .٢٦-١٩ص _  .١٠-١ص_ ) .١٩٥٩-١٩٥٨ (٧م

 .٦٧، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٤٧٠٩[  مهتبركي األقسكي، علي

 =وقف املياه وشروط الواقف والشروط املعتـربة يف الوقـف           
Vakif sular, Vakif sular Şarti, Şarti’l Vakif/ علي مهت 

 . باللغة التركية_ .٤٦-٤٠ص_ .بركي، سدات جامريل 
 Sular =حقوق املياه حسب األحكام القدميـة واجلديـدة   يف 

Halari Eski ve Yeni Hükümlere Göre. _] ن. د: م. د[، 
 .٦٧تر* _. ض _ .)املطبعة اجلديدة: أنقرة] (١٩٥٩[هـ ١٣٧٨

]٤٧١٠[ بركي، شاكر
= شروط الوقف يف حقوق وقـف اإلمرباطوريـة العثمانيـة           

İmparatorluk ve Cumhuriyet Vakif Hukukunda Vakif 
Şartlarili /بركي رشاك . _Vakiflar Dergisi.  _ ١٠مـج 

 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .ة  باللغة التركي_ .٨٧-٧١ص_ ) .١٩٧٣(
]٤٧١١[ بالل بكار

إعداد بالل بكار؛   / الوقف يف الشريعة اإلسالمية والقانون املغريب     
 حبـث   _ .ص٧٢_  .١٩٨٥-١٩٨٤_ .إشراف أمحد الوايف    
 .٣١مغ* _.ح _ . كلية الشريعة، أكادير –لنيل اإلجازة الشرعية 

]٤٧١٢[  احملكمة العليا .البنجاب
= عة اإلسـالمية    عدم صـحة الوقـف املشـروط يف الشـري         

Contingent Waqf is not valid under Muslim Law.  _
The All India Reporter ._١٩٩٧ (٩٩٧، ج٨٤ مج. ( _

 .١١هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .١٠٥-١٠٤ص
]٤٧١٣[ الفضل جنم الدين بن حممدو بأالبهيسين، 

_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف صحة الوقف ولزومـه وشـروطه       [
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٧٢٥خمطوط برقم _ .ورقة ] ٢[

]٤٧١٤[ تربيز خان، مشس
 .باللغة األوردية_  .١٨٢-٩٦ص_ .مشس تربيز خان / ]الوقف[
=  األحوال الشخصية للمسلمني والنظام العـائلي لإلسـالم          يف

لكنـاو  _  .١ط_  .مسلم برسنل ال اور اسالم كا عائلى نظام       
 .٢هن*_ .ض _  .١٩٦٩جملس حتقيقات ونشريات اإلسالم، ]: اهلند[

شروط الوقف



 الكشافمتن >٤٨٤
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]٤٧١٥[ )آية اهللا (إبراهيم، حممد جنايت
شروط الواقف والعني املوقوفة واملوقوف عليهم من وجهة نظر         

 _.وقف مرياث جاويدان    _  ...شرايط واقف  = اإلسالميالفقه  
_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٤٩-٤٢ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ع
 .١؛ كو١ران*

]٤٧١٦[ .احلسن بن حممد العمراين
، ١٩١-١٨٣ص_ .سن بـن حممـد العمـراين        احل]/ الوقف[

٤٥٩-٤٥٧، ٤٤١-٤٣٩، ٣٩٠-٣٨٢. 
املركز الثقايف  : بريوت_  .٢ط_ . جمموعة األحكام الشرعية     يف

 .٣٠، ٢٤مغ* _. ض _. ]١٩٩-[العريب، 
]٤٧١٧["ـه٣٨٨-٣١٩" )سليمانأبو ( البسيت إبراهيممحد اخلطايب، محد بن حممد بن 

أليب / الفقه القيم للوقف   باب؛   اإلشهاد يف الوقف والصدقة    باب
 _.سليمان محد بن حممد اخلطايب؛ دراسة وحتقيق يوسف الكتاين          

 .٧٧٠-٧٦٨ص: ٢ج
منشورات عكاظ،  : الرباط_ .شرح البخاري   : عالم السنن إ يف
 .٣١مغ*_ .ض _ ] .١٩٩-[

]٤٧١٨["ـه٣٨٨-٣١٩" )سليمانأبو ( البسيت إبراهيممحد اخلطايب، محد بن حممد بن 
أليب /  الفقه القيم للوقف   باب؛  لوقف والصدقة  اإلشهاد يف ا   باب

 _.سليمان محد بن حممد اخلطايب؛ دراسة وحتقيق يوسف الكتاين          
 .٣٨-٣٥ص: ٣ج
املكتبـة  : بريوت_  .٢ط_ .شرح البخاري   : عالم السنن إ يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨١العلمية، 
]٤٧١٩["ـه٣٨٨-٣١٩" )سليمانأبو ( البسيت إبراهيممحد اخلطايب، محد بن حممد بن 

بن حممد اخلطـايب؛    ] محد: صح[أليب سليمان أمحد    ]/ الوقف[
_ .حتقيق ودراسة حممد بن سعد بن عبد الـرمحن آل سـعود             

 .٧٩٦-٧٨٨ص: ٢، مج٦٤٦ص: ١مج
: مكة_  .١ط_ . أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري        يف

_  .١٩٨٨معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي،       
 .٨هن*_ .ض 

]٤٧٢٠[ .زهدي يكن
دار : بـريوت _ .زهدي يكـن    / الوقف يف الشريعة والقانون   

 _. ك   _ .ص٣٣٨_ ] .١٩٦٨[هــ   ١٣٨٨النهضة العربية،   
؛ ١٥؛ كـو  ١١،  ٧،  ٤،  ١؛ فـل  ٢؛ صـر  ١١-٨،  ٤،  ٢سع*
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،٢٠ ،١٥ ،١١مغ

]٤٧٢١[ .حبيبأبو سعدي 
حبيب؛ عىن بطبعه ونشره عبد اهللا بن       أبو  سعدي  / وقفحبس؛  
 .١٢٢٠-١٢١٦ص: ٢ج، ٢٩٠ص: ١ج_  . األنصاريإبراهيم
دار إحيـاء   : قطـر _ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٢٥؛ مغ١؛ كو٣تر* _. ض _ .١٩٨٥التراث اإلسالمي، 
]٤٧٢٢[ .حبيبأبو سعدي 
 .١١٤٣-١١٣٩ص: ٢ج_ .حبيب  بوأسعدي / وقف
دار : دمشق_  .٢ط_ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٣٢، ٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٧الفكر، 

]٤٧٢٣[ .شفيقة الورياشي
مسـارها التـارخيي يف اململكـة    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

 حممد  إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ/ منوذج شفشاون : املغربية
حبـث لنيـل    _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  يناحلبيب التجكا 

 _. ح   _ .١٩٩٢ كلية أصول الدين،     ، جامعة القرويني  – اإلجازة
 .٢٩؛ مغ١وك*

]٤٧٢٤[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد
إعداد صـاحل بـن     / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اتمع      

دار األندلس اخلضـراء،    :  جدة _ .١ط_ .الرمحن السعد    عبد
 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٤_ ] .١٩٩٩[هـ ١٤٢٠

صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن بـن علـي        
 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨) "الطيب أبو(

]٤٧٢٥[

 .٤٢٥-٤٢٢ص: ٣ج_ .لوقف  اكتاب
 عون الباري حلل أدلة البخاري، أو، شرح كتاب التجريـد           يف

 دار الرشيد،]: سوريا[حلب _ .الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح 
 _) .املطبعة العربية احلديثـة   : القاهرة (]١٩٨٤[ هـ١٤٠٤

 .٣تر* _.ض 
]٤٧٢٦[ .عباس طه

يته،  صفته، مشـروع   :الوقف: أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته   
 هـ١٣٥٤شوال   (١٠ ع _ .جملة شهرية جامعة  : األزهر_ .شروطه  

 .٢سع*_ .د _  .٧٠٢-٧٠٠ص_ ]) .١٩٣٥[
]٤٧٢٧[ .عبد العزيز حممد الداود

 ١١ ع _ .أضـواء الشـريعة   _ .شروطه وخصائصـه    : الوقف
 .٧؛ فل٩سع*_ .د _  .١٨٥-١٠٣ ص_ .)١٩٩٤(

]٤٧٢٨[ .عبد العزيز احملمد السمهان
 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .يز السمهان تأليف عبد العز/  الوقفباب
 _ .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]٤٧٢٩[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ . السمهان  احملمدتأليف عبد العزيز/  الوقفباب
_  .٣ط_ .ملقرونة باألدلة الشرعية     األسئلة واألجوبة الفقهية ا    يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]٤٧٣٠[ .عبد الكرمي شهبون
 .١٢٨-١٥ص_ .عبد الكرمي شهبون ]/ الوقف[

عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي         يف  
 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األخرى والقانون الوضعي    

 ،١١مـغ * _. ض   _ .)مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (
٢٩ ،٢٥ ،٢٠. 

]٤٧٣١[ عبد ايد حممود مطلوب
 .٢٧٩-٢١٣ص_ .عبد ايد حممود مطلوب / الوقف

_ .أحكام الوصية والوقف يف الفقه اإلسـالمي والقـانون          يف  
 .١كو*_ . ض _ .١٩٩١دار النهضة العربية، : القاهرة

 شروط الوقف 



٤٨٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٤٧٣٢[ .العلوي عبد احلميد
إعـداد العلـوي    / الوقف ووسائل إثباته يف الفقه اإلسـالمي      

-١٩٩٠_ .احلميد؛ إشراف حممد احلبيـب التجكـاين         عبد
 كليـة أصـول     –حبث لنيل اإلجازة    _  . ورقة ٤٤_  .١٩٩١

 .٢٩مغ*_ . ح _ .الدين، تطوان
]٤٧٣٣[ . اجلهينمحد عبد الرمحنأعلي 

محد عبـد الـرمحن     أعلي  / رسالة يف مشروعية الوقف وشروطه    
 جامعة  –حبث للتخصص   _  .ورقة ٨٢_  .١٩٢٩ _ .اجلهين
 .٢؛ كو١٥صر* _.ح _ . كلية الشريعة والقانون ،األزهر
]٤٧٣٤[ .عمر حلمي

عمر حلمي؛ تعريب حممد    / إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف    
مطبعة : حلب (١٩٠٩،  ]ن. د: م. د [_ .كمال الغزي احلليب  

؛ ١٠٣،  ١٠٠،  ٧٦،  ٥٤تـر  *_ .ك _ .ص٣٨٦ _ .)البهاء
 .١٤، ١٢، ١١، ٩سع

]٤٧٣٥[ .عمر حلمي
احتـاف االخـالف يف     = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      

، ]ن. د: م. د [_.لرمحن  عبد ا بن  عمر حلمي   / احكام االوقاف 
_ .ص  ٢٣١_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٩٠٩[هـ  ١٣٢٧

 .٣٠، ٢٨تر* _.ك _ .باللغة العثمانية 
]٤٧٣٦[ .يعمر حلم

احتـاف االخـالف يف     = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      
 _ .لرمحن قرين آبـادي   عبد ا بن   عمر حلمي    /احكام االوقاف 

 _) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٨٩٠ [١٣٠٧،  ]ن. د: م. د[
، ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ١١تر *_ . ك _ . باللغة العثمانية  _.ص  ٢٣١
 .٣٩؛ مغ١١٢، ١٠٢، ٧٩، ٧٦، ٦٧، ٥٤

]٤٧٣٧[ .عمر حلمي
 İthaf- ül Ahlaf fi= إحتاف األخالف يف أحكام األوقـاف  

Ahkam-il Evkaf / املديريـة العامـة    :نقرةأ_ .عمر حلمي
 _. باللغة التركية    _ .ص١٦٨_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٣٩٧لألوقاف،  

 .١٠٤، ٨٤، ٣تر* _.ك 
القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             

 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(
]٤٧٣٨[

-١٥ص: ٥، ج ٤٥٨-٤٥٦ص: ٤ج_ . شروط الوقف    باب
٢٨-٢٣، ١٩. 
 ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخـاري     :  إرشاد الساري  يف

 _.ض  _ ) .املطبعـة امليمنيـة   : القاهرة (]١٩٠٨[ هـ١٣٢٦
 .٦٧، ٥٢، ٤٩، ٣٠تر*

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٤٧٣٩[

-١٥ص: ٥، ج ٤٥٨-٤٥٦ص: ٤ج _. الوقف    شروط باب
٢٨-٢٣، ١٩. 
 ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخـاري     :  إرشاد الساري  يف

 _.ض  _ ) .املطبعة الكربى األمريية  : القاهرة (]١٩٠٤[ هـ١٣٢٣
 .٦٧، ٦٢، ٥٢، ٣٠تر*

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٤٧٤٠[

-١٥ص: ٥، ج ٤٥٨-٤٥٦ص: ٤ج_ . الوقف    شروط باب
٢٨-٢٣، ١٩. 
 هـ١٢٩٢ ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخاري    :  إرشاد الساري  يف
 .٦٧، ٦٠، ٣٠تر*_  .ض_ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (]١٨٧٥[

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٤٧٤١[

-١٥ص: ٥، مج ٤٦٥-٤٥٨ص: ٤ مج _ . شروط الوقف  باب
٢٨-٢٣، ١٩. 
: م. د[_  .٢ط_ .شرح صحيح البخاري    :  إرشاد الساري  يف
_ .ض  _ ) .مطبعة بوالق األمرييـة    :القاهرة (١٨٥٩،  ]ن. د
 .٦، ٢؛ صر٣٠تر*

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٤٧٤٢[

-١٥ص: ٥، ج ٤٥٨-٤٥٦ص: ٤ج_ . شروط الوقف    باب
 .٢٨-٢٣ص: ٥، ج١٩
 هـ١٢٦٧ ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخاري    :  إرشاد الساري  يف
 .٦٧تر* _.ض _ ) .دار الطباعة املصرية: القاهرة (]١٨٥٠[

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٤٧٤٣[

، ١٩،  ١٧-١٢ص: ٥، مج ١٨٣،  ١٦٦ص: ٤مج_ ] .الوقف[
٢٨-٢٣. 
 دار إحيـاء  : بريوت_ . إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري       يف

 .٨؛ هن٦٠، ٤٩تر*_ .ض _ ] .ُ؟١٩٨-[التراث العريب، 
]٤٧٤٤[ .كازجيي، ضياء

 . باللغة التركية_ .٢١٦-١٨٣ص_ .ضياء كازجيي / Vakif= الوقف 
 İslam Müesseseleri= تاريخ املؤسسـات اإلسـالمية   يف 

Tarihi. _ ١٩٩١[هــ   ١٤١١هان،  دار كي : إستانبول[. _ 
 .٦٧، ٦٠، ٤٩، ٣تر*_ .ض 

]٤٧٤٥[ "ـه٧٨٦-٧١٧) "مشس الدين(الكرماين، حممد بن يوسف بن علي 
حممد بن يوسف بن علي بن سـعيد البغـدادي          /  الوقف كتاب

 .٧٤-٦٩ص :١٢ج_ .الكرماين 
 :م. د[_  .١ط_ . الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري       يف
_ ) .ملطبعة املصرية األزهرية  ا :القاهرة (١٩٣٩–١٩٣٢،  ]ن. د

 .٢٣ ،٦ ،٢؛ صر٥٢تر* _.ض 
]٤٧٤٦[ . احملكمة العليا .كلكتا

الوقف ينطوي على حتويل األمالك     : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   
 ،١٨٠٩ قانون األوصياء ومن هم حتت الوصايه لسـنة       (إىل اهللا   
 Mohammedan Law- “Waqf” – Assumed): ٢٩الفقرة 

that waqf involves transfer of property to God 
(Guardians and Wards Act (1809), Sec. 29). _ The 

All India Reporter ._ــج -٤٦٣ص_ ) .١٩٥٤ (٤١ م
 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية_  .٤٦٨

شروط الوقف
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]٤٧٤٧[ .مساعيلإحممد بكر 
 .٦١٩-٦١٦ص: ٢مج_  .إمساعيلحممد بكر / الوقف
_ . املذاهب األربعـة      الفقه الواضح من الكتاب والسنة على      يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٠دار املنار، : القاهرة
]٤٧٤٨[ .حممد عبد ايد املنياوي

حممد عبد ايـد املنيـاوي،      / رسالة يف لزوم الوقف وشروطه    
رسالة لنيل درجة التخصـص     _ . ورقة   ١٠٣و،  -أ_  .١٩٣١

 .١كو*_ .ح _ .يف القضاء الشرعي 
]٤٧٤٩[ . احملكمة العليا .مدراس

ــروط ا ــالمية  ش ــريعة اإلس ــحيح يف الش ــف الص  =لوق
Mohammedan Law-Waqf-Essentials of vaild waqf.  _

The All India Reporter ._ــج _ ) .١٩٥٥ (٤٢ مـ
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .٣٩٢٥-٣٩٢٤ص
]٤٧٥٠[ . احملكمة العليا .اهلند

 =عدم جـواز الوقـف املشـروط يف الشـريعة اإلسـالمية             
Contingent Waqf is not valid under Muslim Law.  _

The All India Reporter. _١٩٩٩ (٢، ع٨٦ مــج. ( _
 .١١هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .١٠٩٨ص
]٤٧٥١[ .ص٣٣٥_ .مفهومه وفضله وأنواعه : الوقف
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

الشؤون اإلسالمية واألوقاف   جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة       
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

: الوقف: احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  
 بن عبد العزيز بن عبد اهللا       إبراهيم إعداد/ أنواعهمفهومه وفضله و  

 إعـداد / أنواعـه مفهومه وفضله وشروطه و   :  الوقف -الغصن  
 - شروطه   -مفهومه  :  الوقف - البدويحسنني   إبراهيم إمساعيل
/ أنواعـه فقهه و :  الوقف - صادق فداد    ي العياش إعداد/ أنواعه
 مفهومه، ومشروعيته، :  الوقف - احملمدي حممد يوسف    ي عل إعداد
 حممد عبد الـرحيم سـلطان       إعداد/  وحكمه، وشروطه  أنواعه

مد حم/ اإلسالم يف شروط الوقف    -ليل  ال أبومحد  أالعلماء، حممد   
 - شـروطه    - أركانه - فضله   -مفهومه  :  الوقف -نبيل غنامي   

 .١كو*_ .ض  _ . حممود عبد الرمحن عبد املنعمإعداد/ أنواعه
]٤٧٥٢[ .وهبة الزحيلي

 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

]٤٧٥٣[ .وهبة الزحيلي
 .٢٠٦-١٣١ص_ .وهبة الزحيلي / الوقف

_ .، مزيـدة    ٢ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسـالمي       يف  
 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، : دمشق

]٤٧٥٤[ .وهبة الزحيلي
 .٢٣٨-١٥١ص_ .تأليف وهبة الزحيلي / الوقف

دار : دمشق_  .١ط_  .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي    يف  

، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _. ض   _ .١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١
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]٤٧٥٥[ .إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف    : دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
 إشراف محيد   ؛ عبد الباقي   حممود  إبراهيم دإعدا/ بدولة الكويت 

 -) دكتـوراه ( أطروحـة    _ . ورقة ٣٦٠ _ .٢٠٠٣ _.فتاح  
 والعلوم اإلنسانية،   جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب       

 .١كو*_  . ر_ .٢٠٠٣فاس، 
]٤٧٥٦[ .خالد عبد اهللا الشعيب

خالد عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسـي       / النظارة على الوقف  
أطروحـة  _ .ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ .عبد العزيز السماحي    

 _ .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون،     ، جامعة األزهر  -) دكتوراه(
 .١كو*_ .ر 

]٤٧٥٧[ .سلطان حممد حسني املال
: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        

دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون         
لطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف      س/ ...ف  اإلسالمية واألوقا 

 _. ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      
  كلية االقتصاد  ، جامعة أم درمان اإلسالمية    -) ماجستري(أطروحة  

 .١كو*_ .ر _ .والعلوم االجتماعية 
]٤٧٥٨[ .حممد عبد اهللا سعد

 _ .١٩٢٩_ .حممد عبد اهللا سعد     / لزوم الوقف وشروط صحته   
 كلية الشريعة   ، جامعة األزهر  –) ماجستري(روحة  أط_ .ص  ٣٧

 .١٥صر* _.ر _ .والقانون 
@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٤٧٥٩[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 Musalman = ١٩١٣قانون صحة الوقف اإلسـالمي لعـام   

Waqf Validating Act (1913) maintenance and 
support, meaning.  _The All India Reporter ._٣٩ مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٢٧-٣٧ص_ ) .١٩٥٢(
]٤٧٦٠[ . احملكمة العليا .أترابراديش

صحة وقف املشاع لصيانة    : وقف املشاع يف الشريعة اإلسالمية    
 Mohammedan Law-Mushaa-Waqf of Waqf= املساجد 

of Mushaa for maintenance and upkeep of a mosque 
Valid. _ The All India Reporter. _ ١٩٦٦ (٥٣ مـج (

 .٧هن*_ . د_ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٠٤-٢٠١ص_ .
@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٤٧٦١[ .جني، كرن ب

 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دستوريا 
Waqf / جـني  . كـرن ب. _Islamic and Comparative 

Law, Quarterly ._٢٦٨ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع٥ مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة

  رسائل جامعية–شروط الوقف  
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@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘–@†äa@–üa×@@
]٤٧٦٢[ .جني، كرن ب

 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دستوريا 
Waqf / جـني  . كـرن ب. _Islamic and Comparative 

Law, Quarterly ._٢٦٨ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع٥ مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة

@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘–@†äa@–‰ìçü@@
]٤٧٦٣[ . احملكمة العليا .الهور

= ضرورة إثبـات الوقـف حسـب الشـريعة اإلسـالمية            
Mohammedan Law-Waqf-Dedication must be proved ._ 

The All India Reporter. _٣٩١ص_ ) .١٩٢١ (٨ مج-
 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية_  .٣٩٢

@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘–a@@†ä–a‰†ß@@
]٤٧٦٤[ . احملكمة العليا .مدراس

ــالمية   ــريعة اإلس ــحيح يف الش ــف الص ــروط الوق  =ش
Mohammedan Law-Waqf-Essentials of vaild waqf. _ 

The All India Reporter ._٣٩٢٤ص_ ) .١٩٥٥ (٤٢ مج-
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٩٢٥
]٤٧٦٥[ . احملكمة العليا .مدراس

اً يف حالة اإلعالن عنه سواء شفوياً أو بشكل         يكون الوقف قائم  
 Mohammedan Law-Waqf-Necessities for= مكتوب 

creation of waqf may be oral or in writing.  _The 
All India Reporter ._ــج -١٩١ص_ ) .١٩٧٣ (٦٠ م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٨
@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘IðŠÐÈu@éÔÏH@

]٤٧٦٦[ )آية اهللا (اهيمإبر، حممد جنايت
شروط الواقف والعني املوقوفة واملوقوف عليهم من وجهة نظر         

 _.وقف مرياث جاويدان    _  ...شرايط واقف  = اإلسالميالفقه  
_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٤٩-٤٢ص_ ) .١٩٩٧ (١٧ع
 .١؛ كو١ران*

]٤٧٦٧[ .حممد مهدي الروحاين
مهـدي  حممـد   / نبذة يف أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية      

 .٧٣-٦٢ص_ .الروحاين 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٤٧٦٨[ .يمعرفت، حممد هاد
وقف مـرياث    _ .شرط خيار وقف  =  الوقف   ر يف شرط اخليا 

ــدان  ــة _ .٤٥-٣٨ ص_ .)١٩٩٨ (٢١ ع_.جاوي  باللغ
 .١؛ كو١ران*_ .د  _ .الفارسية

@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘IïÜjäy@éÔÏH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]٤٧٦٩[

محد بن قدامـة    أ تأليف موفق الدين عبد اهللا بن     /  الوقف كتاب
 .١٦٤-١٦١ص_ .املقدسي 

_  .١ط_ .محد بن حنبل الشيباين     أ املقنع يف فقه إمام السنة       يف
؛ ١٤كـو * _ .ض_  .١٩٧٩دار الكتب العلميـة،     : بريوت
 .٣٢ ،٢٩مغ
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]٤٧٧٠[

 _.محد بن قدامة املقدسي     أ عبد اهللا بن     ملوفق الدين /  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج
 املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشـيباين رضـي اهللا              يف
املطبعة : القاهرة] (؟١٩٥-ن،  . د: م. د[_ . مع حاشيته    ،عنه

 .٣٠؛ مغ٦، ٢صر*_ . ض _ .)السلفية ومكتبتها
]٤٧٧١[ "ـه٩٠٩-٨٤٠") مجال الدين(بن املربد، يوسف بن حسن الصاحلي ا

مجال الدين يوسف بن احلسـن بـن        / قاعدة يف شروط الوقف   
اهلادي الدمشقي احلنبلي؛ حتقيق جاسم بن سليمان الفهيـد          عبد

 .٧٧ص_ .الدوسري 
: بريوت_  .١ط_ . القواعد الكلية والضوابط الفقهية      كتاب يف

املدارج العليـة إىل اآلثـار      (_  .١٩٩٤دار البشائر اإلسالمية،    
 .١٤؛ كو٣تر* _.ض _ ) .٤احلنبلية؛ 
]٤٧٧٢["ـه٩٣٩-؟") شهاب الدين أبو الفضل( أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي،
تأليف أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي؛ دراسة        /  الوقف كتاب

-٨١٩ص: ٢ج_ .وحتقيق عبد اهللا بن عبد العزيـز امليمـان          
٨٥٠. 
: مكـة _  .١ط_ . التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقـيح         يف
 جامعـة أم    –) دكتـوراه ( أطروحة   _ .١٩٩٧بة املكية،   املكت

 .١كو* _. ض _.القرى 
]٤٧٧٣[ .عبد الرمحن بن ناصر السعدي

_ .عبد الرمحن بـن ناصـر السـعدي         /  الوقف واهلبة  كتاب
 .٦٢-٦٠ص
مطبعة  :القاهرة (١٩٥٨،  ]ن. د: م. د[_ . املختارات اجللية    يف

 _. الدين   منهج السالكني وتوضيح الفقه يف    : يليه_ ) .املدين
 .١٥كو* _.ض 

]٤٧٧٤[ .عبد الرمحن بن ناصر السعدي
_ .تأليف عبد الرمحن الناصر السـعدي       /  الوقف واهلبة  كتاب
 .١٤٠-١٣٦ص
: الريـاض _  .٢ط_ . املختارات اجللية من املسائل الفقهية       يف

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة          
املناظرات الفقهيـة   : يليه_ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٥واإلرشاد،  
 .١٧مغ* _. ض _ .للمؤلف

)فقه حنبلي(شروط الوقف 
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@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘IïÐäy@éÔÏH@
]٤٧٧٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

تـأليف  ]/ يف مسائل شرط الوقف واالستبدال    [الرسالة التاسعة   
ـ  إزين العابدين     جنيم املصري احلنفي؛ حقق     ابنبراهيم الشهري ب

 .١٠١-٨٠ص_ .ل امليس أصوله وقدم له وعلق عليه خلي
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٧٧٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 _] .ت .د[_  .]رسالة يف إظهار خطأ جواب واقع يف مسألة الوقف        [
 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ١٧٣٢ خمطوط برقم _. ورقات ٣
]٤٧٧٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف مسائل شرط الوقف واالستبدال[
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ .بـن جنـيم     ا رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

Š‘@ÑÓìÛa@ÂëIïÈÏb‘@éÔÏH@
 عبد العزيز بن عبد السالم بـن أيب القاسـم           ،بن عبد السالم  ا

 "هـ٦٦٠-٥٧٧) "الدين عز(
]٤٧٧٨[

 علـي   ،حتقيق عادل أمحد عبد املوجـود     / قبول الوقف للشرط    
 .حممد معوض

 _ .١٩٩٤ ،دار اجليل : بريوت  _  .٢ط_ . القواعد الصغرى    يف
 .٦٤، ٥٧، ٥٢، ٣تر* _.ض 

محد بن حممد بن أمحـد بـن القاسـم الضـيب            بن احملاملي، أ  ا
 "هـ٤١٥-٣٦٨) "احلسن أبو(

]٤٧٧٩[

تأليف أيب احلسن أمحد بن حممد بن أمحد الضيب         /  الوقف كتاب
احملاملي الشافعي؛ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه عبد الكـرمي        

 .٢٩٤ص_ .بن صنيتان العمري 
-[ري،  دار البخا : املدينة املنورة _ . اللباب يف الفقه الشافعي      يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٨
]٤٧٨٠["هـ٥١٠-٤٣٦ ")أبو حممد(البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد 

تأليف أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي؛       /  العطايا واحلبس  كتاب
 .٥٢٦-٥٠٩ص_ .حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، على حممد معوض 

دار : بـريوت _  .١ط_ . التهذيب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف
 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧لكتب العلمية، ا

 بكر بن حممد بن عبد املؤمن احلسـيين         أبوتقي الدين احلصين،    
 "هـ٨٢٩-٧٥٢"

]٤٧٨١[

تأليف تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسـيين         /  يف الوقف  فصل
 .٢٠٢-١٩٧ص: ١ج_ .احلصين الدمشقي الشافعي 

 _ .١ط_ . كفاية األخيار يف حل غاية االختصار لألصفهاين         يف
 .٢صر* _.ض  _ .١٩٥٠دار إحياء الكتب العربية، : القاهرة

 بكر بن حممد بن عبد املؤمن احلسـيين         أبوتقي الدين احلصين،    
 "هـ٨٢٩-٧٥٢"

]٤٧٨٢[

تأليف تقي الدين أيب بكر بن حممد       / الوقف جائز بثالث شرائط   
 .٦١٠-٦٠٢ص: ٢ج_ .احلسيين احلصين الدمشقي الشافعي 

إدارة : قطر_  .٤ط_ .االختصار   كفاية األخيار يف حل غاية       يف

؛ ٥ ،١؛ كو ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٦إحياء التراث اإلسالمي،    
 .٨؛ هن٣٥، ٢٩، ١٧مغ

]٤٧٨٣["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 
 العطايا والصدقات واحلبس وما دخل يف ذلك من كتاب          كتاب
ردي؛ تصنيف أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاو        / السائبة

حتقيق وتعليق علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود؛ قدم          
: ٧ج_ .سـنة    مساعيل، عبد الفتاح أبـو    إله وقرظه حممد بكر     

 .٥٣٨-٥١١ص
:  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه          يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .وهو شرح خمتصر املـزين      
؛ ١١،  ٩-٦،  ٤-٢؛ فل   ٥-١سع* _. ض   _ .١٩٩٤العلمية،  

 .٣١ ،٣٠ ،٢٠ مغ؛٥، ١كو
]٤٧٨٤["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 

 .١٣ج_ . الوقف كتاب
_ ] .ت. د[_ . احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي         يف

، )٢٥٣٦/٤نسخة مصورة على ميكـروفيلم بـرقم        (خمطوط  
 .٧سع*_  .ض _.املكتبة األزهرية : األصل يف القاهرة

]٤٧٨٥[ .محد الداه الشنقيطي املوريتاينأحممد 
محد امللقب بالـداه الشـنقيطي      أتأليف حممد بن    /  الوقف باب

 .١٠٤-٩٩ص: ٢ج_ .املوريتاين 
_ .شرح على بلوغ املرام من أدلة األحكـام         :  فتح الوهاب  يف
بلوغ املرام البن حجر    _  .١٩٧٤دار الفكر،   : بريوت_  .١ط

 .٢٩مغ* _. ض _ .العسقالين
]٤٧٨٦[ .مصطفى اخلن

 .٣٨-٩ص: ٤ج_ .مصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي الشرجبي / الوقف
_  .٣ط_ . الفقه املنهجي على مذهب اإلمـام الشـافعي          يف

 .٥ ،١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٢دار القلم، : دمشق
]٤٧٨٧[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 شرف النووي؛ حتقيق عادل      زكريا حيىي بن   أليب/  الوقف كتاب
 .٤٢٦-٣٧٧ص: ٤ج_ .محد عبد املوجود، علي حممد معوض أ
 _ .١٩٩٢دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . روضة الطالبني    يف
 منتقى الينبـوع    –املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي       : معه

، ٣تر* _. ض   _ .فيما زاد على الروضة من الفروع للسيوطي      
 .٣٢ ،٣١ ،٢٩ ،٥؛ مغ١١، ١؛ كو١٠٤، ٦٤، ٦٠

]٤٧٨٨[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 .٣٧٣-٣١٤ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
املكتـب اإلسـالمي،    : بريوت_  .١ط_  . روضة الطالبني  يف

 .١١، ٩-٦، ٤، ٣؛ فل٢؛ صر٥٢، ٣تر* _. ض _ .١٩٧٥
@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘IŠàÇ@éÔÏH@

]٤٧٨٩[ حممد رواس قلعه جي
 .٨٧٩-٨٧٧ص_ . جي حممد رواس قلعه/ وقف
دار :  بـريوت  _ .٤ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطـاب        يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة   (_  .١٩٨٩النفائس،  
 .٣٢، ٣٠مغ*_ . ض _ .)٨موسوعات فقه السلف؛ 

 )فقه حنفي(شروط الوقف  
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]٤٧٩٠[ .حممد رواس قلعه جي
 .٦٨٢-٦٨٠ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبة : الكويت_  .١ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٨١الفالح،  
 .١٢، ٣؛ كو٨-٦، ٤فل*_ .ض _ ) .موسوعات فقه السلف

@ÑÓìÛa@ÂëŠ‘IïØÛbß@éÔÏH@
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٤٧٩١[

زى الغرناطي  تأليف حممد بن أمحد بن ج     / يف الوقف وهو احلبس   
_ .املالكي؛ حتقيق ومراجعة وتقدمي عبد الرمحن حسن حممـود          

 .٣٩٦-٣٩٤ص
_  .١ ط _ . قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية      يف

 .٥، ١؛ كو٦ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٨٥عامل الفكر، : القاهرة
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٤٧٩٢[

تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن   / يف الوقف وهو احلبس 
 .٣٦٦ – ٣٦٣ص_ .حممد بن جزي الكليب 

_  .١٩٨٩دار الكتاب العريب،    : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٢، ٥كو*_ .ض 

بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

]٤٧٩٣[

 .٣٢٠-٣١٧ص _ .البن جزي الكليب/ بسيف الوقف وهو احل
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .٢؛ مغ٣تر*
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٤٧٩٤[

 .٢٤٦-٢٤١ص_ .بن جزي ال/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[قلم،  دار ال : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .٢٩ ،٢٠، ١٦؛ مغ٣تر*
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٤٧٩٥[

محد بن  أالقاسم حممد بن     بوأبن جزي   ال/ يف الوقف وهو احلبس   
 .٢٨٢-٢٧٩ص_ .جزي الكليب الغرناطي 

  ن، .د: م. د[_ .جديدة منقحة   . ط_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٥مغ*_ .ض _ ] .؟١٩٧-
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٤٧٩٦[

 .٢٧٤-٢٧٢ص_ .بن جزي  ال/]يف الوقف وهو احلبس[
دار إحياء العامة،   : الدار البيضاء _  .٢ط_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٣، ٤مغ*_ . ض _ .١٩٥٨
محد بـن حممـد بـن عبـد اهللا          بن جزي الكليب، حممد بن أ     ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٤٧٩٧[

 .٣٧٢-٣٦٩ص_ .بن جزي الكليب ال/ يف الوقف وهو احلبس
: فاس، املغرب  (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٥مغ* _. ض _ .)مطبعة النهضة

]٤٧٩٨[ "ـه٦٤٦-٥٧٠") عمروأبو ( بكر أيببن احلاجب، عثمان بن عمر بن ا
بـني  _ .بن احلاجب   ا عمرو   أيبعثمان بن عمر    / ف الوق كتاب

 .كتاب إحياء املوات وكتاب اهلبة
 تسهيل املهمات يف شرح األمهات، أو، خمتصر ابن احلاجب          يف

 ؛) سطر ٢٢(ج  ١_ ] .١٥٥٣يونيه  [هـ  ٩٦١شعبان  _ .الفرعي  
نسـخة  _  .٤٢٣خمطوط، حتـت رقـم      _ . سم   ١٩,٥×٢٦

 جعفر علـى  أيبحممد بن مساعيل بن   إبراهيم  إيب  أمراجعة للشيخ   
نسخ مراجعة تنتهي بنسخة عتيقة ذات روايات وتصـحيحات         

خـط  _ .داود بن احلسن اجلازويل     ] نسخ[_ .وطرر وتنبيهات   
 .٧مغ* _. ض _ .مغريب مجيل، رؤوس مسائله باألمحر

]٤٧٩٩["هـ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا(بن راشد، حممد بن عبد اهللا بن راشد ا
حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري       أليب عبد اهللا    /  احلبس كتاب

 .٢٤٣-٢٣٧ص_ .القفصي املالكي 
هـ ١٣٤٦املكتبة العلمية،   ]: م. د[_ . لباب اللباب    كتاب يف
 .٣٩ ،٢٤ ،٣مغ* _. ض _ .) التونسيةاملطبعة: تونس] (١٩٢٧[

]٤٨٠٠[ "ـه١٢٣٢-١١٥٤"محد السنباوي األزهري أاألمري، حممد بن حممد بن 
األمري حممد بن   / ا اعتيد يف صرفه   الوقف إذا محل شرطه عمل مب     

 .محد السنباويأحممد بن 
رجـب  _ .شرح اموع يف الفقه املالكي      : بن عاشر ا شرح   يف

؛ )طر س ٢٥( ورقة   ٢٤٤: مج١_ ] .١٧٦٣يناير  [هـ  ١١٧٦
من حتبيس عمة   _  .١٥٠٣خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٦×٢٢

املنرب ألف يف اجلامع األزهر جتاه _ .هـ ١٣٥٣املنصور باهللا عام  
علي بـن   ] نسخ[_ .هـ  ١١٨٧وكان الفراغ من الشرح سنة      

خط مشرقي كتب فيه املنت     _ .حممد اجلزائري الغرميي الشريف     
 .٣مغ* _.ض _ .باللون األمحر 

]٤٨٠١[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 
عـروف  حممد بن حممـد أيب عبـد اهللا امل        / الشروط يف الوقف  
 .باحلطاب الرعيين

 ٣٤(مج  ١_ ] .ت. د[_ . حترير الكالم يف مسائل االلتزام       يف
من _  .٣١١/٢خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٠,٥×٣٠؛  )سطر

 ٢٤حتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي على املواسـني بتـاريخ           
 .٧مغ* _. ض _ .خط مغريب_ .هـ ١٣٣٠رجب 

]٤٨٠٢[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 
عبد اهللا حممد بن حممد احلطـاب؛ حتقيـق         / الشروط يف الوقف  

 .٤٠٠ص_ .السالم حممد الشريف  عبد
دار : بـريوت _  .١ط_ . حترير الكالم يف مسائل االلتـزام        يف

 .٣٠،٣٢مغ* _. ض _ .١٩٨٤الغرب اإلسالمي، 
]٤٨٠٣[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )بد اهللاع بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 

 _.أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب           ]/ الوقف[
 .٤٦١، ٤٣٩، ٢٨٣ص
 ورقة] ١٦٣[_ ] .ت. د[_ . حترير الكالم يف مسائل االلتزام       يف
نسخة حمفوظة ضـمن    (خمطوط،  _ .سم  ١٤×٢٠؛  ) سطر ٢٥(

 ملؤمننيأوله احلمد هللا الذي ألزم عباده ا      _  .٦٠٧، حتت رقم    )جمموع

)مالكيفقه (شروط الوقف 



 الكشافمتن >٤٩٠
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

وقد انتهى الكالم مبا حررته من مسائل       : بالوفاء بالعهود، وآخره  
 .٢٤مغ* _. ض _ .خط مغريب مجيل مييل إىل البسط_ .لتزام اال

]٤٨٠٤[ .خالد عبد الرمحن العك
-٧٠٤ص: ١ج_ . خالد عبد الرمحن العـك        إعداد ]/الوقف[

 .٤٠٩-٤٠٥ص: ٥ج، ٧١١
ار احلكمـة،   د: دمشـق _  .١ط_ . موسوعة الفقه املالكي     يف

؛ ٥،  ١ كو ؛٩-٦؛ فل ٦٤،  ٥٢،  ٤٩،  ٣تر* _. ض   _ .١٩٩٣
 .٣١ ،٣٠مغ

]٤٨٠٥[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 
شهاب الدين أمحد بن ادريس القـرايف؛ حتقيـق         /  الوقف كتاب

 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 
 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    :  بريوت _ . الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@ŠÈ‘MŠÈ’Ûa@N@
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]٤٨٠٦[ . احملكمة العليا .أترابراديش
دعوى حق الشفعة من قبل املتويل أو الواقف طبقـاً للشـريعة            

 Mohammedan Law-Pre-emption-claim by= اإلسالمية 
mutwalli or waqif.  _The All India Reporter ._٢٩ مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٩٣-٦٨٦ص_ ) .١٩٥٢(
]٤٨٠٧[ -١٩١٣"بيج، مريزا محيد اهللا 

بعض : اهلدايا والوقف األهلي وحق الشفعة يف الشريعة اإلسالمية       
 Gifts, family waqf and pre-emptions= املالحظـات  

under Islamic law: Some observations /بيج . إتش. إم._ 
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢١١-٢٠٩ص
 Islamic Law in=  الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصـرة  يف

Modern India / تريبثـي،  . إم: بوميب_ .حترير طاهر حممود
أوراق خمتارة من ندوة الشريعة اإلسالمية يف اهلنـد         _  .١٩٧٢

يـة مؤسسـة     حتت رعا  ١٩٧٢املعاصرة املنعقدة يف دهلي عام      
 .١٧هن*_ .ض _ .القانون اهلندية 

]٤٨٠٨[ -١٩٢٨"ترتيل الرمحن 
 _ .٢١٨٥،  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ص: ١مج_ .ترتيل الرمحن   / ]الوقف[

 .باللغة األوردية
 _ .١ط_  .جمموعه قوانني اسالم  =  جمموعة القوانني اإلسالمية     يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨١إدارة التحقيقات اإلسالمية، : اسالم آباد
]٤٨٠٩[ .٥٣٩-٥٣٥ص: ١ج_ .ركة الوقف الشفعة بش

 _ .١ ط _. أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية         يف
الرئاسة العامة إلدارات البحوث    : الرياضمكتبة السنة؛   : القاهرة

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤، العلمية واإلفتاء
]٤٨١٠[ .٥٣٩-٥٣٥ص: ١ج_ .الشفعة بشركة الوقف 

_ .ملكـة العربيـة السـعودية        أحباث هيئة كبار العلماء بامل     يف
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء،        : الرياض
 .١٥ ،١٤ ،٥ ،٢سع*_ .ض _  .١٩٨٨

]٤٨١١[ .حممد كامل مرسي
 /Le Hekr et le driot de preemption= احلكر وحق الشفعة 

 ١، ع ٨ س _ .جملة القـانون واالقتصـاد    _ .كامل مرسي   . م
ــية  بال_  .١٩-١٢ص_ ) .١٩٣٨( ــة الفرنس  _.د _ .لغ
 .١؛ كو٢٣صر*

ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ…bè’Ûa@
ف،  انظر أيضًا الوقف، تسجيل الوق رار ب ف، اإلق ات الوق إثب

ف،  ة، دعوى الوق ف، الحجج الوقفي توثيق الوق
ف،   ود الوق ف، عق يغة الوق ف، ص هود الوق ش

 .الوثائق الوقفية
]٤٨١٢[ .عباس طه

جملـة  : زهـر األ_ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        
ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _ .شهرية جامعة  ؛ ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ

ـ ١٣٥٧ (٢، ج ٩مج  ٣، ج ٩؛ مـج  ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ
ـ ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢_ ) .هـ١٣٥٧( _ ) .هـ
ــج٢٨٦-٢٨٤ص ـــ١٣٥٧ (٨، ج٩؛ م -٥٧٣ص_ ) .ه

، ٩؛ مـج  ٦٤٥-٦٤٤ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤
ـــ١٣٥٧ (١٠ج ــج٧٢٤، ٧٢٣ص_ ) .ه  ١، ج١٠؛ م
_ ) .هـ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مج ٨٠-٧٩ص_ ) .هـ١٣٥٨(
ـ ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص -٢٣٢ص_ ) .هـ

ــج٢٣٣ ـــ١٣٥٨ (٤، ج١٠؛ م ؛ ٣١٨-٣١٧ص_ ) .ه
 ٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج ١٠مج

 ١٠، ج١٠؛ مـــج٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هــــ١٣٥٨(
؛ ٢؛ سع ١٠٤تر*_  . د _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(

 .١٧ ،٧ ،٢صر
@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ…bè’Ûa–@Š–ß@–‰bm@@ƒí–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@

]٤٨١٣[ .مجال اخلويل
_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  

_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية
نشر مناذج مـن وثـائق االسـتبدال        . امللحق األول : املالحق

بعض األلفاظ االصطالحية   .  امللحق الثاين  –اململوكية والعثمانية   
 .١كو*_  . ك_.يت ترد يف وثائق االستبدال ال

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ…bè’Ûa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٤٨١٤[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية
دال نشر مناذج مـن وثـائق االسـتب       . امللحق األول : املالحق

بعض األلفاظ االصطالحية   .  امللحق الثاين  –اململوكية والعثمانية   
 .١كو*_  . ك_.اليت ترد يف وثائق االستبدال 

]٤٨١٥[ .براهيمإعبد اللطيف 
بقلـم  / شهادات يف ظهر وثيقة الغوري    التوثيقات الشرعية واإل  

_ .القـاهرة   ، جامعة    جملة كلية اآلداب   _ .براهيمإعبد اللطيف   
ــايو  (١، ج١٩مــج  _.د _  .٤٢٠-٢٩٣ص_ ) .١٩٥٧م

 .١؛ كو٢٣صر*

 الشفعة في الوقف 
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@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ…bè’ÛaIïÐäy@éÔÏH@
]٤٨١٦[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
العزيـز   سـرائيل بـن عبـد     إد بن   بن قاضي مساونة، حممو   ا

 "هـ٨٢٣-؟) "الدين بدر(
]٤٨١٧[

: ١٣ج_ .بن قاضي مساونة    ا/ يف دعوى الوقف والشهادة عليه    
 .١٣٦-١٢٧ص
 هـ١٣٠٠،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . جامع الفصولني    كتاب يف
: باهلـامش _ ) .املطبعة الكربى األمرييـة   : القاهرة] (١٨٨٢[

مع أحكام الصـغار     جا –حواشي وتعليقات خري الدين الرملي      
 .١٥؛ كو١٠٢، ٦٧، ٥٢، ٣٠، ٢٨تر*_ .ض _ .السروشين ل
]٤٨١٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

تأليف زيـن   ]/ يف مكاتب األوقاف وبطالا   [الرسالة العشرون   
ـ  إبراهيمالعابدين    جنيم املصري احلنفـي؛ حقـق       ابن الشهري ب

 .١٧٨-١٦٣ص_ .يس أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امل
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٨١٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

بايزيد : النسخ املتوفرة _ ] .تب األوقاف وبطالا  اكمرسالة يف   [
، بـرقم   ]ت. د[،   جممـوع  ١١٤٠، بـرقم    ]ت. د[احلكومية  
؛ السـليمانية    جممـوع  ١١٤٦، برقم   ]ت. د[،   جمموع ١١٤١

 و جمموع   ٧٨٣، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ١٠٤٠، برقم   ]ت .د[
و  جممـوع    ٨٤٨، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ١٩٨برقم  ] ت. د[
و  جمموع   ٥٣١، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٣٩٩، برقم   ]ت. د[
 و جمموع   ١١٩٧، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٨١٠، برقم   ]ت. د[
 و جمموع   ١١٤٤، برقم   ]ت. د[و   جمموع   ٧٨٢ برقم   ،]ت. د[
، بـرقم   ]ت. د[؛ واليـة أضـنة       جمموع ٣٨٦، برقم   ]ت. د[

 .١١٣، ٣٠، ١١تر* _ .خ_ . جمموع ١١٢١
]٤٨٢٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢مج_ ] .رسالة يف مكاتب األوقاف وبطالا[
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ . جنـيم    ابـن  رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]٤٨٢١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
ـ  إتأليف زين العابدين    / القضاة واحلكام   جنيم املصري   ابنبراهيم الشهري ب

 .٣٩٧-٣٤٦ص_ .دم له وعلق عليه خليل امليس احلنفي؛ حقق أصوله وق
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر*_ .ض  _ .١٩٨٠
]٤٨٢٢[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ .رح تنـوير األبصـار       الدر املختار يف ش    يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ…bè’ÛaIïØÛbß@éÔÏH@
]٤٨٢٣["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أبن رشد، حممد بن ا

، ١٨٥،  ١٧٤،  ١٤٥ص: ١ج_ .حتقيق حممد احلبيب التجكاين     ]/ الوقف[
 .١٢١٣، ٩٩٥، ٩٨٩-٩٨٨، ٩١١ص: ٢، ج٢٨٥، ٢٦٠، ٢٣٥، ١٨٩
دار : الدار البيضـاء  _  .١ط_ . مسائل أيب الوليد ابن رشد       يف

 .٢٣ ،١٦مغ*_ . ض _ .١٩٩٢اآلفاق اجلديدة، 
]٤٨٢٤[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد 

األحباس والصدقات واهلبات والعمـرى واملـنح واألخـدام         [
 .٢٢١-٢٢٠ص: ٢ج_ ] .واملرافق

_ . تبصرة احلكام يف أصول األقضـية ومنـاهج األحكـام            يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٦مكتبة الكليات األزهرية، : القاهرة

]٤٨٢٥[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد 
ـان  / خدام واملرافق  واملنح واأل  ىاألحباس والصدقات واهلبات والعمر    بره

 .١١١-٩٨ص_ . بن حممد بن فرحون اليعمري راهيمإبالدين أيب الوفاء 
 _ .١ط_ . احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام        ة تبصر يف

كتاب العقـد   : امشه_  .١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : بريوت
يب  أل املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام        

 .٣٠؛ مغ١١ ،١كو* _.ض _ .حممد عبد اهللا بن سلمون 
]٤٨٢٦[ "هـ٤٨٦-٤١٣ "صبغ، عيسى بن سهل بن عبد اهللاأل أبو
 .أليب األصبغ عيسى بن سهل]/ الوقف[
 ١٦×٢٣؛ ) سطر٣٥(مج ١_ ] .١١ق[هـ ٥ق _ . األحكام يف

 .٧مغ* _. ض _ .خط أندلسي_  .٣٠٩خمطوط، حتت رقم _ .سم 
القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السـبيت          

 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(
]٤٨٢٧[

للقاضي عياض وولده حممد؛ تقـدمي وحتقيـق        /  األحباس كتاب
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .وتعليق حممد بن شريفة 

دار الغـرب   : بريوت_ . مذاهب احلكام يف نوازل األحكام       يف
 .٣٢-٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٠اإلسالمي، 
ÑÓìÛa@…ìè‘@

ف،  انظر أيضًا الوقف، تسجيل الوق رار ب ف، اإلق ات الوق إثب
ف، تو ة، دعوى الوق ف، الحجج الوقفي ثيق الوق

ود      ف، عق يغة الوق ف، ص ى الوق هادة عل الش
 .الوقف، الوثائق الوقفية

]٤٨٢٨[ .مجعة حممود الزريقي
/ وثيقة الزاوية املدنية يف مصراته منوذجـاً      : فدراسة حجج الوق  

 ٣١، ع٨س_ .آفاق الثقافة والتـراث  _ .مجعة حممود الزريقي   
 .١كو*_ .د _  .٢٣-٦ص_ ) .٢٠٠٠أكتوبر (

|îz–Ûa@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@òz•N@
ÑÓìÛa@òÐ•@

 .الشروط في الموقوف انظر أيضًا
]٤٨٢٩[ .عباس طه

 صفته، مشـروعيته،    :الوقف: أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته   
شـوال   (١٠ ع _ .جملة شـهرية جامعـة    : األزهر_ .شروطه  
 .٢سع*_ .د _  .٧٠٢-٧٠٠ص_ ]) .١٩٣٥[هـ ١٣٥٤

صفة الوقف
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òîÐÓìÛa@Õí…bä–Ûa@
ف،  انظر أيضًا ة الوق ف، تنمي ل الوق ف، تموي إدارة الوق

ات    ف، المؤسس ارف الوق ف، مص ة الوق رعاي
ة، النهوض   ة األهلي ات الوقفي ة، المؤسس الوقفي

 . مشاآل وحلول–بالوقف، الوقف 
]٤٨٣٠[ )جدة(سالمي للتنمية البنك اإل

مقترح البنك اإلسالمي للتنميـة للنظـام األساسـي حملفظـة           
: جـدة _ . البنك اإلسالمي للتنمية     إعداد/ استثمارات األوقاف 

 .١كو*_ . ح _ . ورقة١٥_ ] .؟١٩٩ -[البنك، 
]٤٨٣١[ دور الوقف يف التخفيف من مشكلة الفقر وحتسني نوعية 

ورقة عمل مقدمة   : والعشرينسالمي يف القرن احلادي     اتمع اإل 
 The role of awqaf in the =  ...من البنك اإلسالمي للتنمية

alleviation of poverty and the quality of Islamic 
community in the 21st century. _ورقـة  ٣٩: ٢ ج . _

 .باللغة اإلجنليزية
 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

 /١/١١ - ٢٩/١٠/١٩٩٧هــــ، ١/٧/١٤١٨ - ١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .، جاكرتا م١٩٩٧

]٤٨٣٢[:الكويت_ . للنهوض بالدور التنموي للوقف إستراتيجيةرؤية 
 ورقة يف تعـدادات     ١٧٦_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    

  دراسة مقدمة من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت        _.خمتلفة  
 مؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العامل اإلسـالمي،          إىل

 .١؛ كو١٥سع*_ .ح _ .النسخة األولية _  .١٩٩٦أغسطس 
]٤٨٣٣[ .شوقي أمحد دنيا

/ مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا املعاصـرة       : الوقف النقدي 
جملة نصف سنوية حمكمـة تعـين       : أوقاف_ .شوقي أمحد دنيا    

 _) .٢٠٠٢نوفمرب   (٣، ع ٢س_ .اخلريي  بشؤون الوقف والعمل    
 .١كو*_ .د _  .٨٢-٥٧ص

]٤٨٣٤[ .عبد احلليم عويس
بقلم / واجتماعياً - دور الوقف يف تنمية اتمع اإلسالمي ثقافياً      

 . ورقة١٤_ .عبد احلليم عويس 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨السويس،  جامعة قناة   ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@òîÐÓìÛa@Õí…bä–Ûa–bî×Šm@@
]٤٨٣٥[ .كونتجان، زاهد

البنوك والتأمني والشركات املسامهة والغرف التجارية والصناعية       
والبورصات وتأثريها على صناديق األوقاف الشخصية للتـأمني        

 _.زاهد كونتجان   / االجتماعي وتقييم احللول املطروحة ملشاكلها    
 .للغة التركيةبا_  .١٠٩-١٠٥ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@òîÐÓìÛa@Õí…bä–Ûa–@ïßý⁄a@bÈÛa@
]٤٨٣٦[ ورد ضمن البيان (صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته 

 ث بشـأن صـندوق      - ٣١/٢٢ قرار رقم    ؛)٣٠ص: اخلتامي
ضمن تقرير وقـرارات الشـؤون      (التضامن اإلسالمي ووقفيته    

 )٣٦، ٣٥ص: الثقافية واإلسالمية
اململكـة  :  املؤمتر اإلسالمي الثاين والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

-١٠/ هجريـة ١٤١٥ رجب   ١٠-٨-: املغربية، الدار البيضاء  
 .١كو*_ .ض _ ] .١٩٩٤[_  .١٩٩٤ ديسمرب ١٢
]٤٨٣٧[  ورد(س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٣م قرار رق

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةضمن تقرير وقرارات الشؤون     
؛ قرار رقم   )١٩-١٨ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد ضمن  (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته       -٣٢/٢٣

 )٣٣-٣٢ص: اإلسالمية والثقافيةون ؤالتقرير والقرارات حول الش
غينيـا،  :  املؤمتر اإلسالمي الثالث والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

 ديسـمرب   ٢٢-٩/  هجرية ١٤١٦ رجب   ٢٠-١٧: كوناكري
دورة : عقد املؤمتر حتـت مسـمى     _ ] .١٩٩٥[_ .م  ١٩٩٥

 .١كو*_ .ض _ .السالم والتضامن والتسامح 
]٤٨٣٨[ ورد (س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٤قرار رقم 

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
رقـم  ؛ قرار   ١٥-١٤ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة

ورد  (األعضـاء  الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٤
: وم والتكنولوجيا العل و االقتصاديةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

ضـامن  ث بشـأن صـندوق الت     -٣٢/٢٤؛ قرار رقم    ٧-٦ص
القرارات حـول الشـؤون     ضمن التقرير و  ( ووقفيته   اإلسالمي
 )٢٩–٢٨ص: إلسالميةا والثقافية
اندونيسيا، :  املؤمتر اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

 ديسمرب  ١٣-٩/ هجرية١٤١٧شعبان  ٣ - رجب ٢٨: جاكرتا
دورة اإلخاء  : عقد املؤمتر حتت مسمى   _ ] .١٩٩٦[_  .١٩٩٦

 .١كو*_ .ض _ .والتعاون 
]٤٨٣٩[ ورد (س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٥قرار رقم 

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
رقم ؛ قرار   )١٦-١٥ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة

ورد  (األعضـاء  الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٥
:  والعلوم والتكنولوجيا  اديةاالقتصقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٤/٢٥رقم  ؛ قرار   ١٢-١١ص
ضـمن التقريـر    ( اإلسالمية تنميه اتمعات    يفتفعيل دورها   و
؛ )٢٥-٢٤ص: اإلسـالمية  و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و

ث بشأن صـندوق التضـامن اإلسـالمي        -٣٣/٢٥رقم  قرار  
 الثقافيـة  الشـؤون    القرارات حـول  ضمن التقرير و  (ووقفيته  

 )٣٣-٣٢ص: اإلسالميةو
قطـر،  :  املؤمتر اإلسالمي اخلامس والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

ـ ١٤١٨ ذو القعدة    ١٩-١٧: الدوحة مـارس   ١٧-١٥/ هـ
دورة مـن   : عقد املؤمتر حتت مسمى   _ ] .١٩٩٨[_  .١٩٩٨

 .١كو*_ .ض _ .أجل غد أفضل لشعوب األمة اإلسالمية 

 الصناديق الوقفية 



٤٩٣>متن الكشاف>
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]٤٨٤٠[ ورد (ندوق القدس ووقفيته س بشأن ص-٥/٢٦قرار رقم 
اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

؛ قـرار   )١٥ -١٤ص: اإلعالميـة  و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد  (األعضاء الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٦رقم

:  والعلوم والتكنولوجيا  االقتصاديةقرارات الشؤون   قرير و ضمن ت 
 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٥/٢٦رقمقرار  ؛  )١٤-١٢ص

ضـمن التقريـر    ( اإلسالمية تنميه اتمعات    وتفعيل دورها يف  
رقم ؛ قرار   )٢٧ص :اإلسالمية و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و
ضمن (وقفيته   و ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي    -٣٣/٢٦

 )٣٦-٣٥ص: اإلسالمية والثقافيةالتقرير والقرارات حول الشؤون 
 واغادوغو،:  املؤمتر اإلسالمي السادس والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

 - يونيو   ٢٨/  هجرية ١٤٢٠ ربيع األول    ١٨-١٥: بوركينا فاسو 
: عقد املؤمتر حتت مسـمى    _ ] .؟١٩٩٩[_  .١٩٩٩يوليو  ١

 .١كو*_ .ض _ .دورة السالم والشراكة من أجل التنمية 
]٤٨٤١[ دور(س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٦/٢٧قرار رقم

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
؛ قـرار   )١٤-١٣ص: اإلعالميـة  و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد  (األعضاء الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٦/٢٧رقم

:  والعلوم والتكنولوجيا  ةالقتصادياقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
 األوقـاف  ايـة رعث بشأن   -٢٤/٢٧رقم  ؛ قرار   )١٢-١١ص
ضـمن التقريـر     (اإلسالمية تنميه اتمعات    يفتفعيل دورها   و
؛ قـرار رقـم     )اإلسـالمية  و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و
ضمن (ووقفيته  ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي      -٣٥/٢٧

 )اإلسالمية والثقافيةالتقرير والقرارات حول الشؤون 
: زراء اخلارجيـة   املؤمتر اإلسالمي السـابع والعشـرين لـو        يف

/ هجريـة ١٤٢١ ربيـع األول     ٢٧-٢٤: كواالالمبور، ماليزيا 
عقد املـؤمتر حتـت     _ ] .؟٢٠٠٠[_  .٢٠٠٠يونيو٣٠-٢٧

 .١كو*_ .ض _ .دورة اإلسالم والعوملة : مسمى

@òîÐÓìÛa@Õí…bä–Ûa–@æbàŽÇ@
]٤٨٤٢[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .ي  البوسعيد
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية، 

@òîÐÓìÛa@Õí…bä–Ûa–oíìØÛa@@
]٤٨٤٣[ .بندر محزة حجار

آفـاق  _ .بقلم بندر محزة حجار     / إعادة هيكلة قطاع األوقاف   
 _ .٢١-١٨ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب  / أكتوبر (٢ س _ .مستقبلية

 .١كو* _.د 
]٤٨٤٤[ .فضليداهي ال

داهـي  / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]٤٨٤٥[ .داهي الفضلي
=  جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت         

Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 
_ . ورقـة    ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    : تالكوي

مقدمة إىل الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنميـة حـول           
باللغـة  _ . كوناكري، غينيا    ،النهوض بالدور التنموي للوقف   

 .١كو *_.ح _ .جنليزية اإل
]٤٨٤٦[ .داهي الفضلي

 إعـداد داهـي   / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      
 . ورقة٢١_ .الفضلي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

]٤٨٤٧[ .علي فهد الزميع
 _.علي فهد الزميع    / ة وطموحات وطنية  قيم إسالمي : التنمية الوقفية 

_  .ورقـة  ٢٣_  .١٩٩٥األمانة العامة لألوقـاف،     : الكويت
_ .ورقة مقدمة إىل امللتقى السنوي الثاين لألمانة العامة لألوقاف          

 .١كو* _.ح 
]٤٨٤٨[ .عبد احملسن حممد العثمان

 .١٠٥-٨٩ص_ .عبد احملسن العثمان / جتربة الوقف يف دولة الكويت
مناذج خمتارة مـن جتـارب      : وقف يف التطبيق املعاصر    نظام ال  يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٤٨٤٩[ .عبد احملسن حممد العثمان

نبذة عن ورقة عمل جتربة النهوض بالدور التنموي للوقـف يف           
 . ورقات٣_ .عبد احملسن حممد العثمان /  الكويتدولة
 مايو  ٩–٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]٤٨٥٠[ .غامن عبد اهللا الشاهني
_ .إعداد غامن عبد اهللا الشـاهني       / حول جتربة الصناديق الوقفية   

 . ورقة١٢
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٤٨٥١[ غنيم حممد املطريي

غنـيم حممـد    / سالمية للعمل التنموي املستدمي   إصيغة  .. الوقف
 _ .١٥ص_ ) .١/١١/١٩٩٦ (_ .الشرق األوسط _ .املطريي  

 .١كو* _.د 
]٤٨٥٢[  األمانة العامة لألوقاف .الكويت
-١٩٩٧(طالع اآلراء حول األمانة العامة لألوقاف وإستراتيجيتها        است

 .١كو*_ .ح _ . ورقة ١٢، ٥٥، ٤٨_  .١٩٩٦_ ) .٢٠٠٥

 الكويت–الصناديق الوقفية 



 الكشافمتن >٤٩٤
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]٤٨٥٣[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت
عداد داهي ليلـي    إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 

قدمة ورقة م _ . ورقة   ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .الفضلي  
 إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك اإلسالمي للتنمية         

 .١كو* _.ح _ . بدولة البحرين ١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥ من

@òîÐÓìÛa@Õí…bä–Ûa–oíìØÛa@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٤٨٥٤[ .إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف بدولة     : دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
ـاح           / كويتال _ .إعداد إبراهيم حممود عبد الباقي؛ إشراف محيـد فت

  جامعة سيدي حممد بن    -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٣٦٠_  .٢٠٠٣
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٣عبد اهللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس، 

òÇbä–Ûaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@òÇbä–ÛaN@
@Öë†ä•ïßý⁄a@åßbšnÛa@

ف، تم انظر أيضًا ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق وي
ة،   روعات الوقفي ة، المش ناديق الوقفي الص
ة،      ف والتنمي ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع
]٤٨٥٥[ ورد ضمن البيان (صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته 

ث بشـأن صـندوق     -٣١/٢٢؛ قرار رقـم     )٣٠ص: اخلتامي
ضمن تقرير وقـرارات الشـؤون      (سالمي ووقفيته   التضامن اإل 

 )٣٦، ٣٥ص: الثقافية واإلسالمية
اململكـة  :  املؤمتر اإلسالمي الثاين والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

-١٠/ هجريـة ١٤١٥ رجب   ١٠-٨-: املغربية، الدار البيضاء  
 .١كو*_ .ض _ ] .١٩٩٤[_  .١٩٩٤ ديسمرب ١٢
]٤٨٥٦[  ورد(فيته س بشأن صندوق القدس ووق-٥/٢٣م قرار رق

 املسلمة واجلماعات األقليات والسياسيةضمن تقرير وقرارات الشؤون 
ث -٣٢/٢٣؛ قرار رقم    )١٩-١٨ص: اإلعالمية و القانونيةوالشؤون  

ورد ضـمن التقريـر     (بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيتـه       
 )٣٣-٣٢ص: اإلسالمية والثقافيةون ؤوالقرارات حول الش

غينيـا،  : ثالث والعشرين لوزراء اخلارجية    املؤمتر اإلسالمي ال   يف
 ديسـمرب   ٢٢-٩/  هجرية ١٤١٦ رجب   ٢٠-١٧: كوناكري
دورة : عقد املؤمتر حتـت مسـمى     _ ] .١٩٩٥[_ .م  ١٩٩٥

 .١كو*_ .ض _ .السالم والتضامن والتسامح 
]٤٨٥٧[ ورد (س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٤قرار رقم 

اجلماعـات   و اتاألقلي و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
رقـم  ؛ قرار   ١٥-١٤ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة

ورد  (األعضـاء  الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٤
: وم والتكنولوجيا العل و االقتصاديةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

ث بشـأن صـندوق التضـامن       -٣٢/٢٤؛ قرار رقم    ٧-٦ص
رات حـول الشـؤون     القراضمن التقرير و  ( ووقفيته   اإلسالمي
 )٢٩–٢٨ص: إلسالميةا والثقافية
اندونيسيا، :  املؤمتر اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

 ديسمرب  ١٣-٩/ هجرية١٤١٧شعبان  ٣ - رجب ٢٨: جاكرتا
دورة اإلخاء  : عقد املؤمتر حتت مسمى   _ ] .١٩٩٦[_  .١٩٩٦

 .١كو*_ .ض _ .والتعاون 

]٤٨٥٨[ ورد (القدس ووقفيته س بشأن صندوق -٥/٢٥قرار رقم 
اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

رقم ؛ قرار   )١٦-١٥ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد  (األعضـاء  الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٥

:  والعلوم والتكنولوجيا  االقتصاديةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٤/٢٥قم  ر؛ قرار   ١٢-١١ص
ضـمن التقريـر    ( اإلسالمية تنميه اتمعات    يفتفعيل دورها   و
؛ )٢٥-٢٤ص: اإلسـالمية  و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و

ث بشأن صـندوق التضـامن اإلسـالمي        -٣٣/٢٥رقم  قرار  
 الثقافيـة القرارات حـول الشـؤون      ضمن التقرير و  (ووقفيته  

 )٣٣-٣٢ص: اإلسالميةو
قطـر،  : ملؤمتر اإلسالمي اخلامس والعشرين لوزراء اخلارجية      ا يف

ـ ١٤١٨ ذو القعدة    ١٩-١٧: الدوحة مـارس   ١٧-١٥/ هـ
دورة مـن   : عقد املؤمتر حتت مسمى   _ ] .١٩٩٨[_  .١٩٩٨

 .١كو*_ .ض _ .أجل غد أفضل لشعوب األمة اإلسالمية 
]٤٨٥٩[ ورد (س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٦قرار رقم 

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةرات الشؤون   قراضمن تقرير و  
؛ قـرار   )١٥ -١٤ص: اإلعالميـة  و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد  (األعضاء الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٦رقم

:  والعلوم والتكنولوجيا  االقتصاديةقرارات الشؤون   قرير و ضمن ت 
 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٥/٢٦رقم؛ قرار   )١٤-١٢ص

ضـمن التقريـر    ( اإلسالمية تنميه اتمعات     دورها يف  وتفعيل
؛ قـرار   )٢٧ ص :اإلسالمية و الثقافيةوالقرارات حول الشؤون    

وقفيتـه   و ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي    -٣٣/٢٦ رقم
: اإلسـالمية  و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    ضمن التقرير و  (
 )٣٦-٣٥ص
: اخلارجيـة  املؤمتر اإلسالمي السادس والعشـرين لـوزراء         يف

/  هجرية١٤٢٠ ربيع األول  ١٨-١٥: واغادوغو، بوركينا فاسو  
عقـد املـؤمتر    _ ] .؟١٩٩٩[_  .١٩٩٩يوليو  ١_  يونيو   ٢٨

_ .دورة السالم والشراكة من أجل التنميـة        : حتت مسمى 
 .١كو*_  .ض

]٤٨٦٠[ ورد(س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٦/٢٧قرار رقم
اجلماعـات   و قلياتاأل و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

؛ قـرار   )١٤-١٣ص: اإلعالميـة  و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد  (األعضاء الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٦/٢٧رقم

:  والعلوم والتكنولوجيا  ةالقتصادياقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٤/٢٧رقم  ؛ قرار   )١٢-١١ص
ضـمن التقريـر     (اإلسالميةات   تنميه اتمع  يفتفعيل دورها   و
؛ قـرار رقـم     )اإلسـالمية  و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و
ضمن (ووقفيته  ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي      -٣٥/٢٧

 )اإلسالمية والثقافيةالتقرير والقرارات حول الشؤون 
:  املؤمتر اإلسالمي السـابع والعشـرين لـوزراء اخلارجيـة          يف

/ هجريـة ١٤٢١ ربيـع األول     ٢٧-٢٤: كواالالمبور، ماليزيا 
عقد املـؤمتر حتـت     _ ] .؟٢٠٠٠[_  .٢٠٠٠يونيو٣٠-٢٧

 .١كو*_ .ض _ .دورة اإلسالم والعوملة : مسمى

  رسائل جامعية–  الكويت–وقفية الصناديق ال 
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@Öë†ä•†ÔÛa@
ف،  انظر أيضًا ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي

دس،     ف الق ندوق وق ة، ص ناديق الوقفي الص
ة،   روعات الوقفي ة  المش ات الوقفي المؤسس

ة جد األقصى  ، الواألهلي ى المس ف عل ف ،ق  الوق
 .على المقدسات

]٤٨٦١[  ورد(س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٣م قرار رق
اجلماعـات   و األقليات و السياسيةضمن تقرير وقرارات الشؤون     

؛ قرار رقم   )١٩-١٨ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد (ووقفيتـه   ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي      -٣٢/٢٣

: اإلسـالمية  و الثقافيـة ون  ؤالقرارات حول الش  تقرير و ضمن ال 
 )٣٣-٣٢ص
غينيـا،  :  املؤمتر اإلسالمي الثالث والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

 ديسـمرب   ٢٢-٩/  هجرية ١٤١٦ رجب   ٢٠-١٧: كوناكري
دورة : عقد املؤمتر حتـت مسـمى     _ ] .١٩٩٥[_ .م  ١٩٩٥

 .١كو*_ .ض _ .السالم والتضامن والتسامح 
]٤٨٦٢[ ورد (س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٤قرار رقم 

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
رقـم  ؛ قرار   ١٥-١٤ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة

ورد  (األعضـاء  الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٤
: وم والتكنولوجيا العل و االقتصاديةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

ث بشـأن صـندوق التضـامن       -٣٢/٢٤؛ قرار رقم    ٧-٦ص
القرارات حـول الشـؤون     ضمن التقرير و  ( ووقفيته   اإلسالمي
 )٢٩–٢٨ص: إلسالميةا والثقافية
اندونيسيا، :  املؤمتر اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

 ديسمرب  ١٣-٩/ هجرية١٤١٧شعبان  ٣ - رجب ٢٨: جاكرتا
دورة اإلخاء  : ؤمتر حتت مسمى  عقد امل _ ] .١٩٩٦[_  .١٩٩٦

 .١كو*_ .ض _ .والتعاون 
]٤٨٦٣[ ورد (س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٥قرار رقم 

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
رقم ؛ قرار   )١٦-١٥ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة

ورد  (األعضـاء  الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٥
:  والعلوم والتكنولوجيا  االقتصاديةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٤/٢٥رقم  ؛ قرار   ١٢-١١ص
ضـمن التقريـر    ( اإلسالمية تنميه اتمعات    يفتفعيل دورها   و
؛ )٢٥-٢٤ص: اإلسـالمية  و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و

مي ث بشأن صـندوق التضـامن اإلسـال       -٣٣/٢٥رقم  قرار  
 الثقافيـة القرارات حـول الشـؤون      ضمن التقرير و  (ووقفيته  

 )٣٣-٣٢ص: اإلسالميةو
:  املؤمتر اإلسالمي اخلامس والعشرين لـوزراء اخلارجيـة        يف

ـ ١٤١٨ ذو القعدة    ١٩-١٧: قطر، الدوحة   ١٧-١٥/ هـ
: عقد املؤمتر حتت مسـمى    _ ] .١٩٩٨[_  .١٩٩٨مارس  

_  .دورة من أجل غد أفضل لشعوب األمة اإلسـالمية        
 .١كو*_ .ض 

]٤٨٦٤[ ورد (س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٦قرار رقم 
اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

؛ قـرار   )١٥ -١٤ص: اإلعالميـة  و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد  (األعضاء الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٦رقم

:  والعلوم والتكنولوجيا  تصاديةاالققرارات الشؤون   قرير و ضمن ت 
 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٥/٢٦رقم؛ قرار   )١٤-١٢ص

ضـمن التقريـر    ( اإلسالمية تنميه اتمعات    وتفعيل دورها يف  
رقم ؛ قرار   )٢٧ص :اإلسالمية و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و
ضمن (وقفيته   و ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي    -٣٣/٢٦

 )٣٦-٣٥ص: اإلسالمية والثقافيةالشؤون التقرير والقرارات حول 
واغادوغو، :  املؤمتر اإلسالمي السادس والعشرين لوزراء اخلارجية      يف

_  يونيو   ٢٨/  هجرية ١٤٢٠ ربيع األول    ١٨-١٥: بوركينا فاسو 
دورة : عقد املؤمتر حتت مسمى   _ ] .؟١٩٩٩[_  .١٩٩٩يوليو  ١

 .١كو*_ .ض _ .السالم والشراكة من أجل التنمية 
]٤٨٦٥[ ورد(س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٦/٢٧رقمقرار 

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
؛ قـرار   )١٤-١٣ص: اإلعالميـة  و القانونيةالشؤون   و املسلمة
ورد  (األعضاء الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٦/٢٧رقم

: جيا والعلوم والتكنولو  ةالقتصادياقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٤/٢٧رقم  ؛ قرار   )١٢-١١ص
ضـمن التقريـر     (اإلسالمية تنميه اتمعات    يفتفعيل دورها   و
؛ قـرار رقـم     )اإلسـالمية  و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و
ضمن (ووقفيته  ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي      -٣٥/٢٧

 )اإلسالمية والثقافيةالتقرير والقرارات حول الشؤون 
:  املؤمتر اإلسالمي السـابع والعشـرين لـوزراء اخلارجيـة          يف

/ هجريـة ١٤٢١ ربيـع األول     ٢٧-٢٤: كواالالمبور، ماليزيا 
عقد املـؤمتر حتـت     _ ] .؟٢٠٠٠[_  .٢٠٠٠يونيو٣٠-٢٧

 .١كو*_ .ض _ .دورة اإلسالم والعوملة : مسمى
@ÒbÓëþa@òÛbÐ×@Öë†ä•Ibî×ŠmH@

ف، ر انظر أيضًا ة الوق ف، تنمي ل الوق ف، تموي ة الوق عاي
ة،   روعات الوقفي ة، المش ناديق الوقفي الص
ة،      ف والتنمي ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع
]٤٨٦٦[  املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Evkaf Kefalet Sandiği= نظام صندوق كفالة األوقـاف  
Nizamnamesi.  _الدولة، مديرية نشريات وكالة    : إستانبول

 .١١تر* _ .ح_ . باللغة التركية _ .ص٨_ ] .١٩٣٥[هـ ١٣٥٤
@Öë†ä•@ïÛë†Ûa@ïãëbÈnÛa@ÑÓìÛaIÔßH@

ف،  انظر أيضًا ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي
ة،   روعات الوقفي ة، المش ناديق الوقفي الص
ة،      ف والتنمي ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .مجتمعالوقف والعمل األهلي، الوقف وال
]٤٨٦٧[ مصطفى عرجاوي

الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر

_  .١٩٩٨ مايو   ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٨جامعة قناة السويس، ]: مصر[بورسعيد 

)مقترح(الوقف التعاوني الدولي صندوق 
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@Öë†ä•æbàvÇ@ÑÓë@
ف،   أيضًاانظر ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي

ة،   روعات الوقفي ة، المش ناديق الوقفي الص
ة،      ف والتنمي ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع
]٤٨٦٨[ .سلطان حممد حسني املال

إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    
 .رقة و١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٤٨٦٩[ _ .ورقة] ١[ _ .]مصدر الكتروين[صندوق وقف عجمان 

 ٢٩/٥/٢٠٠٠صفحة عنوان اخلرب املنشـور يف       : مصدر العنوان 
موقـع  ) [وام(حتت أرشيف األخبار لوكالة أنبـاء اإلمـارات         

ـ ] (انترنت : وصـلة املوقـع   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١ة يف   معروض
http://www.wam.org.ae . _ ١كو*_ .ت. 

@Öë†ä•@@†ÔÛa@ÑÓëIÊëŠ’ßH@
ف،  انظر أيضًا ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي

الصناديق الوقفية، صندوق القدس، المشروعات     
ة،  ة الوقفي ة األهلي ات الوقفي ف المؤسس ، الوق

 .مقدسات الوقف على ال،على المسجد األقصى
]٤٨٧٠[ .العناين جواد أمحد

 .٤٧-٤٦ص_ .جواد أمحد العناين / صندوق وقف القدس
 _. واقع القدس ومستقبلها يف ظل التطورات اإلقليمية والدولية          يف
مركز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث       : أبو ظيب _  .١ط

 _) .٥٤سلسلة حماضرات اإلمارات؛    (_  .٢٠٠٢اإلستراتيجية،  
 .١كو*_ .ض 

òîãìîè–Ûaòîßý⁄a@ÒbÓëþaë@‰bàÈnüa@@@@ŠÄãa@@@@@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@N@
ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@òãbî•N@

ÑÓìÛa@òÌî•@
الوقف،     انظر أيضًا رار ب ف، اإلق ان الوق ف، أرآ ات الوق إثب

ف،   اء الوق ف، إنش جيل الوق ف،  تس ق الوق  توثي
ة، ف، الحجج الوقفي ى  سجالت الوق الشهادة عل

 .وقف، الوثائق الوقفيةعقود ال الوقف،
]٤٨٧١[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

 .٣٤٩-٣١٣ص_ .براهيم إتأليف أمحد / خمتصر يف الوقف وأحكامه
ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف

 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         
عمال الكاملة للمرحوم   األ(_ ] .١٩٨- [دار األنصار : القاهرة
 .٣٩؛ مغ١؛ كو٣تر*_ . ض _ .)٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٤٨٧٢[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 .٣٥٠-٣١٣ ص_.تأليف أمحد إبراهيم / خمتصر يف الوقف وأحكامه

ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف
 _. والوقف   وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث      

األعمال الكاملة للمرحـوم    (_  .١٩٣٦دار األنصار،   : القاهرة
 .١؛ فل١١ ،٩ ،٨سع*_ .ض _ ) .٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]٤٨٧٣[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
 .١كو*_ .ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠منشأة املعارف، 
]٤٨٧٤[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ص _.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*_ .ض _  .١٩٩٧دار املطبوعات اجلامعية، 

]٤٨٧٥[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ص _.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 : بريوت _ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية      يف
 .١١ ،٩سع *_ . ض_. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 
]٤٨٧٦[ .أمحد حممد رفعت

التأصـيل  : األوقاف الدولية يف القانون الدويل اجلديد للبحـار       
القانوين ملبدأ التراث املشترك لإلنسانية يف اتفاقية األمم املتحـدة          

 :القاهرة_  .١ط_ .أمحد حممد رفعت / ١٩٨٢حار لعام لقانون الب
 _.ك _  .ص٢٠٧_  .١٩٩١دار النهضــة العربيــة، إيــداع

 .٣ ،١؛ كو٤، ١فل*
]٤٨٧٧[ _] .ت. د[_ .وقفية حترير أصولو = أصول حترير الوقفية 

_  .١٥٠٤خمطـوط، بـرقم     _ ) .ب٩٢ -أ  ٨٧(ورقة  ] ١١[
 .٤٧تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٤٨٧٨[ .أمين فؤاد سيد
 .٤٥١-٤٢١ص_ .أمين فؤاد سيد / املخطوطات املوقوفة

_  .١ط_ . الكتاب العريب املخطوط وعلـم املخطوطـات         يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

]٤٨٧٩[ .بدر ناصر املطريي
بدر ناصر املطريي؛ تعقيـب     / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
_  .٨٥٨-٨٠١ص_ . عارف   إبراهيم البيومي غامن، نصر حممد    

 .٨٥٨-٨٤٠ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت
]٤٨٨٠[ )آية اهللا (إبراهيم، حممد جنايت

 ٩ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ .صيغة وقف = صيغة الوقف   
 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٣-٧٠ص_  .)١٩٩٥(

]٤٨٨١[ .عز الدين اخلطيب التميمي
عز الدين  / مشكالت وحلول : مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه   

 .٦١-٣٨ص_ .اخلطيب التميمي 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم      يف

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     -الندوة اليت عقدت يف لندن      
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

 وقف عجمانصندوق  
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]٤٨٨٢[ .علي الشرجبي
/ ودوره احلضـاري  وأهدافه الدينية    وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

]٤٨٨٣[ .غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_ . ١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

]٤٨٨٤[ .غلو، عثمانوكسكي أ
 /Bazi Yönlerden Vakiflar= جوانب من خصائص األوقاف 

 ١٠مـج _ . Vakiflar Dergisi_ .غلـو  وعثمان كسكي أ
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١١٢-١٠٩ص_ ) .١٩٧٣(

]٤٨٨٥[ .حممد عبد املنعم مخيس
 ٥، ع٣٥ س_ . اإلسالم منرب_ .حممد عبد املنعم مخيس     / الوقف وأحكامه 

 .٢٦؛ مغ١٧، ٦، ٢صر* _. د _ .٩٤-٩٣ص_ ) .١٩٧٧ إبريل ١٩(
]٤٨٨٦[ وهبة الزحيلي

 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

]٤٨٨٧[ .ليوهبة الزحي
 .٢٠٦-١٣١ص_ .وهبة الزحيلي / الوقف

_ .، مزيـدة    ٢ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسـالمي       يف  
 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، : دمشق

]٤٨٨٨[ .وهبة الزحيلي
 .٢٣٨-١٥١ص_ .تأليف وهبة الزحيلي / الوقف

دار : دمشق_  .١ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي      يف  
، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _. ض   _ .١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١

@ÑÓìÛa@òÌî•I@éÔÏðŠÐÈuH@
]٤٨٨٩[ .حممد مهدي الروحاين

حممـد مهـدي    / نبذة يف أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية      
 .٧٣-٦٢ص_ .الروحاين 

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     -دن  الندوة اليت عقدت يف لن    

امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع

]٤٨٩٠[ .هاشم معروف احلسيين
 .٢٨٤-١٢٧ص_ .هاشم معروف احلسيين / الوقف
 واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب مـن         ة الوصاي يف

دار القلـم،   : بريوت_ .فقه اإلسالمي   األحوال الشخصية يف ال   
 .٢٩؛ مغ١؛ كو١سع* _.ض _  .١٩٨٠

@ÑÓìÛa@òÌî•IïÈÏb‘@éÔÏH@
]٤٨٩١["هـ٥١٠-٤٣٦ ")أبو حممد(البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد 

تأليف أيب حممد احلسني بـن مسـعود        /  العطايا واحلبس  كتاب
_ .البغوي؛ حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، على حممد معوض          

 .٥٢٦-٥٠٩ص
دار : بـريوت _  .١ط_ . التهذيب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧الكتب العلمية، 
]٤٨٩٢[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

_ .أبو حيىي زكريا بن حممد بن زكريا املصـري          /  الوقف باب
 .٨٦-٨٥ص
ـ       يف اب يف فقـه اإلمـام       حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللب

_ ] .؟١٩٤-[دار إحياء الكتب العربية،     : القاهرة_ .الشافعي  
 .٥كو* _.ض _ .منت هذا الشرح : حترير التنقيح: امشه

]٤٨٩٣[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
زكريا بن حممد األنصاري؛ خرج أحاديثه وعلـق        /  الوقف باب

 .١٨١-١٨٠ص_ .ن صالح بن حممد بن عويضة عليه أبو عبد الرمح
 حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمـام            يف

 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية، : بريوت_ .الشافعي 
]٤٨٩٤[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

حياء إبني كتاب _ .تأليف زكريا بن حممد األنصاري  ]/ الوقف[
 .املوات وكتاب اهلبة

 _] .١٦هـ، ق   ١٠حو ق   [_ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب       يف
_  .٢١٧خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٦×٢٢؛  ) سطر ١٩( مج١
منهج الطالب خمتصر من منهاج الطالبني يف فروع الشافعية         : أوله

موالي أمحد بن   : حتبيس_ .غري مرقم، ناقص النهاية     _ .للنووي  
 _. على كلية ابن يوسف   ) موالي احلاج طرق  (احلسني الباعمراين   

 .٧مغ* _. ض _. خط مغريب مجيل، رؤوس املسائل باألمحر
]٤٨٩٥[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

 .٢٥٩-٢٥٦ص: ١ج_ ] .الوقف[
دار املعرفـة،   :  بريوت _ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب     يف
منهج الطالب للمؤلف، الرسائل الذهبية     : امشه_  .]؟١٩٧-[

 _ .يف املسائل الدقيقة املنهجية للسيد مصطفى الذهيب الشـافعي      
 .٩-٦فل*_ .ض 

@ÑÓìÛa@òÌî•IïØÛbß@éÔÏH@
]٤٨٩٦[ "ـه٦٤٦-٥٧٠") عمروأبو ( بكر أيببن احلاجب، عثمان بن عمر بن ا

بـني  _ .بن احلاجب   ا عمرو   أيبعثمان بن عمر    /  الوقف كتاب
 .تاب إحياء املوات وكتاب اهلبةك
 تسهيل املهمات يف شرح األمهات، أو، خمتصر ابن احلاجب          يف

 ؛) سطر ٢٢(ج  ١_ ] .١٥٥٣يونيه  [هـ  ٩٦١شعبان  _ .الفرعي  
نسـخة  _  .٤٢٣خمطوط، حتـت رقـم      _ . سم   ١٩,٥×٢٦

 جعفر علـى  أيبمساعيل بن حممد بن   إبراهيم  إيب  أمراجعة للشيخ   
عتيقة ذات روايات وتصـحيحات     نسخ مراجعة تنتهي بنسخة     

خـط  _ .داود بن احلسن اجلازويل     ] نسخ[_ .وطرر وتنبيهات   
 .٧مغ* _. ض _ .مغريب مجيل، رؤوس مسائله باألمحر

)فقه مالكي(لوقف صيغة ا
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]٤٨٩٧["هـ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا(بن راشد، حممد بن عبد اهللا بن راشد ا
أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري          /  احلبس كتاب

 .٢٤٣-٢٣٧ص_ .لكي القفصي املا
هـ ١٣٤٦املكتبة العلمية،   ]: م. د[_ . لباب اللباب    كتاب يف
 .٣٩ ،٢٤ ،٣مغ* _. ض _ .) التونسيةاملطبعة: تونس] (١٩٢٧[

ÑÓìÛa@köaŠ™@
اديات    انظر أيضًا ف، اقتص ي الوق تحقاق ف اد، االس اإلرص

ف،  ف، الوق رادات الوق ف،    إي ى الوق ز عل الحج
ف،    ى الوق ة عل ف الحراس ون الوق ن   ،دي ره

قوانين وتشريعات ضرائب   زآاة الوقف،الوقف، 
النظام  مصارف الوقف، محاسبة الوقف، الوقف،

 .المالي للوقف

@ÑÓìÛa@köaŠ™–bî×Šm@@
]٤٨٩٨[ .أرسالن، أردوغان

/ وضع األوقاف يف قانون الضرائب واإلعفاءات املمنوحة فيـه        
 .باللغة التركية_  .٩٦-٨٧ص_ .أردوغان أرسالن 

 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥  عشر للوقـف،   األسبوع الثالث  يف
XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 
]٤٨٩٩[ .بركول، فرموز

ــينات  ــة يف اخلمس ــاف اجلمهوري  Cumhuriyetin= أوق
50.yilinda Vakiflar / املديريـة  : إستانبول_ .فرموز بركول

_ ] .١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤،  أبـا دار نشـر    : العامة لألوقاف 
 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص٢٨٠
]٤٩٠٠[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Bin Dokuz= م ١٩٣٦ضرائب املديرية العامة لألوقاف للعام 
Yüz Otuz Alti Hesabi Kat’isi . _املديرية العامة : إستانبول

 _ .ص٢٦_ ] .؟١٩٣٨[دار نشر ومطبعة سـومر،      : لألوقاف
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٤٩٠١[ .نشأتصايغلي أوغلو، 

_ . صـايغلي أوغلـو      نشأت/ تطبيقات الضريبة على األوقاف   
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٥٩ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠وقاف، لأل

@ÑÓìÛa@köaŠ™–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٤٩٠٢[ .إرن أوغلو، ناظلي

 Türkiye’de= ختصــيص الضــرائب لألوقــاف التركيــة 
Vakiflarin Vergilendirilmesi/ ــو ــاظلي إرن أوغل _ . ن

 جامعـة   -) ماجسـتري (أطروحة  _ .ص  ٤،  ١٣٣_  .١٩٩١
 .٢١تر* _.ر _ .لتركية  باللغة ا_ .قسم العلوم املالية. األناضول

]٤٩٠٣[ . سدات،دميرييل
ختصيص الضرائب ونظام احملاسبة يف األعمال االقتصادية املتعلقة        

 Vakif ve Bağli İktisadi İşletmelerinde= باألوقـاف  

Muhaselbe Sistemi ve Vergilendirme/ سدات دميرييل؛ 
_  .١٩٩٥_ .إشــراف تــوغرول توفــاكجي أوغلــو 

  معهـد  ،جامعة األناضول  - )ستريماج( أطروحة   _.ص  ١١٥
 _ . ر _ . باللغة التركيـة   _ . أسكي شهري  ،العلوم االجتماعية 

 .٨٩تر*
@ÑÓìÛa@köaŠ™–ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@köaŠ™–Š–ß@@
]٤٩٠٤[ .زكريا حممد شفيق

حبث يف مدى خضوع االستحقاق يف الوقف للضريبة العامة على         
، ٤٣ س _ .جملة مصر املعاصـرة   _ .زكريا حممد شفيق    / يراداإل
، ٢صـر * _.د   _ .٧٢-٣٤ص_ ) .١٩٥٢أكتوبر   (٢٧٠ع
 .٢ ،١؛ كو١٣، ٨

]٤٩٠٥[ .عزيز خانكي
فرض ضريبة على التركات واهلبـات والتأمينـات والوصـايا          

 _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .عزيز خانكي   / واألوقاف واليانصيب 
 ؛٢٣صر* _.د   _ .٨٢٦-٨٠٧ص_ ) .١٩٣٧مايو   (٥، ع ٧س
 .١كو

]٤٩٠٦[ .علي بدوي
ـ / وفاء الضرائب املقررة عليها   احلجز على العني املوقوفة ل      يعل

 مـايو  /مـارس  (١٣ س _ .لة القانون واالقتصاد   جم _ .بدوي
 .١؛ كو٢٣صر* _ .د _ .٣٣٤-٣١٧ ص_ .)١٩٤٣

@ÑÓìÛa@köaŠ™–lŠÌ½a@@
]٤٩٠٧[ .رشيد احلسن

الة _ .رشيد احلسن   / املغربيةاألمالك احلبسية والقوانني اجلبائية     
-٩٩ص_ ) .١٩٩٧ (١٩ع_ .املغربية لإلدارة احمللية والتنمية     

 .١١مغ*_ .د _  .١١٥
@ÑÓìÛa@köaŠ™–†äa@@
]٤٩٠٨[ .آزاد، غالم نيب

 تصريح من السيد غالم نيب آزاد     : وضع هيئة الوقف فوق السياسة    
 تراوقاف كو سياست سيه باال    = يف مؤمتر هيئة الوقف لعموم اهلند       

_  .ركها جائيه، كل هند اوقاف كانفرنس مني غالم نيب آزاد         
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٦ص_ ) .١٠/٥/١٩٨٣ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٩٠٩[ .أمحد، منصور

_ .منصـور أمحـد     / اسالم مني اوقاف  = الوقف يف اإلسالم    
Azad Hind, Daily ._) باللغة األوردية _ ) .٢٨/٦/١٩٩٦. _

 .٧نه*_ .د 
]٤٩١٠[ ندرابراديش أإعفاء ممتلكات األوقاف من الضريبة يف والية 

آندرا برديش اور ديكر رياستون مـني       = وتسع واليات أخرى    
 The_  .اوقاىف جائدادين رينت كنترول ايكت سيه مسـتثىن 

Inquilab, Daily . _)ــة _  .٢ص_ ) .٣١/٥/١٩٨٥ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

 ضرائب الوقف 
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]٤٩١١[ .إكرام، شيخ حممد
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٥ص_ .إكرام . م. إس]/ waqf= وقف ال[
 Muslim civilization in = احلضارة اإلسالمية يف اهلنـد  يف

India . _ض  _  .١٩٦٤جامعة كولومبيا،   : نيويورك_  .١ط._ 
 .١٥هن*

]٤٩١٢[ اوقاف=  تفصيالت أحكام ضريبة الدخل املتعلقة باألوقاف
 ,The Awqaf _ .سى متعلق انكم تيكس كـي تفصـيالت  

Quarterly . _)  باللغة_  .٨٥ص_ ) .١٩٧٤مارس   -يناير 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٩١٣[ )سيد(خالد رشيد 

ـ كيف جنعل األوقـاف أكثـر فعال    How to = ة يف اهلنـد ي
streamline awqaf in India / ــيد ــد رش  The_ .خال

Radiance Views, Weekly ._١٩٩٢ (٢١، ع٢٧ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .جنليزية باللغة اإل_  .٧٥ص

]٤٩١٤[ .مشس اهلدى مشس
إعفاء أراضي األوقاف من قانون التحكم يف األجرة، وتشـكيل          

اوقاف كى زمينـات    = جلنة من عضوين لتطبيق القانون اجلديد       
ركىن رينت كنترولر سيه مستثىن، نئيه ايكت كيه نفاذ كيلئيه دو        

 /٢١/٥ (_. The Urdu Times, Daily_  .كميىت تشـكيل 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٨

]٤٩١٥[ .الصديقي، عشرت علي
عشـرت علـي    / اوقاف كا اسـتعمال   = استخدام األوقاف   

 _) .٣٠/١٠/١٩٨٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .الصديقي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٤٩١٦[ .الصديقي، عشرت علي
_ .ديقي  عشرت علي الص  / اقليتون كى امداد  = إعانة األقليات   

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٩١٧[=ضرورة إجراء التحقيق يف حالة األوقاف قبل موافقة احلكومة 
 The_ .حكومت منظورى سيه قبل ترست كى حتقيقـات كريـه  

Inquilab, Daily . _)باللغــة _  .٣ص _ ) .٢٦/٥/١٩٨٣
 .هن٧*_ .د _ .األوردية 
]٤٩١٨[ .ضياء الرمحن

 - وقـف امـالك   = أمالك الوقف مسألة هامة ملن يهمه األمر        
_ .ضـياء الـرمحن     / ارباب حل وعقد كيلئيه ايك حمله فكرية      

Qaumi Awaz, Daily ._) ٣ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٨٣.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٤٩١٩[ تم فرض ضريبة على دخل جتارة يسوف : العجز يف امليزانية

متام مذهىب  : خساريه كا جبت  =  مانات اخلريية والدينية  مجيع األ 
اور خرياتى اوقاف كى كاروبارى آمدىن بـر ـى تـيكس            

_ ) .٢/٣/١٩٨٣(_ . The Inquilab, Daily_  .لياجائيكـا 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]٤٩٢٠[ . احملكمة العليا .اهلند
قف حسب  انتفاء حق تصرف الواقف يف ملكه مبجرد إعالنه كو        

-Mohammedan Law-Waqf= الشــريعة اإلســالمية  
declaration of particular property as waqf, waqf-

effect-right of waqif is extinguished.  _The All India 
Reporter ._ ١٦٩٦-١٦٩١ص_ ) .١٩٧١ (٨، ع ٥٨ مج ._ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٤٩٢١[  لعموم اهلند ال تعارض هيئة األحوال الشخصية للمسلمني

اوقاف كي آمدين بر انكم      =  األوقاف إيرادات الدخل على    ضريبة
_ . Qaumi Awaz, Daily_  .تيكس نافذ نه كرىن كا خري مقدم

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢١/٩/١٩٨٨(
@ÑÓìÛa@köaŠ™–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٤٩٢٢[ .أمحد، محيد
وقف جائدادون كيـه    =  املقترحات   بعض: قضية أمالك الوقف  

ريكارد ارنيه اور اس مني بريه بيمانيه بر هريا ريى كرنيه كيه            
 /٥/٤(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .محيد أمحـد  / واقعات
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٢

]٤٩٢٣[ من قانون التحكم أترابراديشاستثناء ممتلكات الوقف يف والية 
 _ .يوىب وقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثىن        = ريف اإلجيا 

The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .١ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٥ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٩٢٤[ اوقاف=  استثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم يف اإلجيار
 -Nida-e_  .كى جائدادين رينت كنترول ايكت سيه مستثىن

Millat, Weekly ._ ١٥/١١/١٩٩٨ (٤٦، ع٥٤ مـج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٩ص

]٤٩٢٥[ استثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم يف اإلجيار يلقى 
وقف جائدادون كو رينت كنترول ايكت سـيه       = ترحيباً حاراً 

_ . Qaumi Awaz, Daily_  .مستثىن كرنيه كا خري مقـدم 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١١/١١/١٩٩٤(

]٤٩٢٦[ =  أترابراديشبعض األسئلة من أعضاء الس املسلمني يف 
-Nida-e_  .يوىب ممربان جملس قانون ساز سيه جنـد سـوال         

Millat, Weekly ._ ٣ص_ ) .١٩٨٤ (٢٢، ع٣٩ مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٤٩٢٧[وقف= قرار استثناء أمالك الوقف من قانون التحكم يف اإلجيار 
_  .ك رينت كنترول ايكت سيه مستثىن كرنيه كا فيصـله         امال

Siyast Jadid, Daily . _)باللغة _  .١ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٥
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@köaŠ™–@†äa@–ë…bã@Ýîßbm@@
]٤٩٢٨[ .إم. باتوشا، ك

 Problems of = ل نادويمشاكل األوقاف واملتوليني يف والية تام
awqaf and mutawallis in Tamil Nadu/باتوشا . إم.  ك. _

Journal of Objective Studies. _ ١٩٩٢ (١ع ،٤مج(.  _
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .١٣٦-٤١ص

 تاميل نادو– الهند –ضرائب الوقف 
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@ÑÓìÛa@köaŠ™–@†äa@–ï…@@
]٤٩٢٩[ =  قانون التحكم يف اإلجيارإعفاء هيئة األوقاف من ضرورة

Need to exempt waqf board from Rent Control Act. _ 
Qaumi Awaz, Daily. _) باللغـــة _ .)١١/٧/١٩٩٧ 

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٤٩٣٠[ = املمتلكات الضائعة هليئة أوقاف دهلي واملستأجرون املفسدون

 _.دهلى وقف بورد كى بيكار جائداد اور فسادى كرايه دار           
The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٢/٨/١٩٨٣ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٩٣١[ ستثناء ممتلكات الوقف من قانون ابتطالب هيئة أوقاف دهلي 

وقف امالك كو رينت كنترول ايكت سيه        = التحكم ىف اإلجيار  
 /٢١/٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .مستثىن قرار ديا جائيه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٣
@ðìbí@†»c@|íŠ™Ibî×Šm@@@@H@†»c@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@ðìbí–bî×Šm@N@

@ïãaë‰Œ×@Öbzg@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@b‘bi@Öbzg@|íŠ™–bî×Šm@N@
@|íŠ™@ßc@æbİÜÛaIò•‰ìiHbİÜÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@æ@ßc@–@bî×Šm@Mò•‰ìi@N@

@åí†Ûa@õýÇ@|íŠ™Ibî×Šm@LbîãìÓH@@@@ŠÄãa@@@@…bjÔî×@åí†Ûa@õýÇ@ÒbÓëc–@bî×Šm@–bîãìÓ@N@
@ïãbrÛa@æý‰c@wîÜ×@|íŠ™IbîãìÓLm@bî×ŠH@

ف      انظر أيضًا ابر، وق ى المق ف عل ة، الوق ابر الموقوف المق
 .المقابر

]٤٩٣٢[ .بوزار، رستم
مصراع الباب اخلشيب لصريح كليج أرسالن الثـاين يف قونيـا           
كأحد األمثلة على األشـكال املقعـرة لتكنيـك احلمايـة يف            

كـروان  (حبث يف عالقة العمل باملكان يف خانـات         : األناضول
_  .٢٥٢-٢٢٧ص_ .رستم بوزار   / جقةيف عهد السال  ) سراي

 .باللغة التركية
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@ðºþa@’¦a@åí†Ûa@´Èß@|íŠ™I†äa@LºcH@
ابر الموقو انظر أيضًا ف    المق ابر، وق ى المق ف عل ة، الوق ف

 .المقابر
]٤٩٣٣[ .م. كوري، يب

 .باللغة اإلجنليزية_  .٩فصل _ .كوري . يب م]/ waqf= الوقف [
 The Shrine =  معني الدين اجلشيت األمجرييطائفةضريح و يف

and Cult of Muin-al Din Chishti of Ajmer. _ ١ط.  _
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٩جامعة أوكسفورد، : دهلي؛ نيويورك

@òíìäÈ½a@ÑÓìÛa@òî–‚’Û@òîãìãbÔÛa@òÈîjİÛaIlbn×@HM†Ôã@@
]٤٩٣٤[ .طارق عبد اهللا

جملة فصلية حمكمة تعىن    : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    / عرض كتب 
_ ) .٢٠٠١ (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمـل اخلـريي       

 .١كو*_ .د _  .١٦٦-١٦٠ص
ÞbÐ þaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@ÝÐİÛaN@

@ÖaŠÈÛa@NŠí†ßòßbÈÛa@ÒbÓëþa@òí@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٤٩٣٥[ . مديرية األوقاف العامة .العراق
:  بغداد _ .مديرية األوقاف العامة  / ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٠_  .١٩٥٨املديرية، 
ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ÞŒÇ@

إدارة الوقف، شروط الواقف، قوانين وتشريعات       انظر أيضًا
ف م و الوق ف، موظف ف، وظفي الوق اظر الوق ، ن

 .الوالية على الوقف

@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ÞŒÇ–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٤٩٣٦[ . احملكمة العليا .أندرابراديش

إـاء  ): ب) (١(١٨، الفقـرة    ١٩٥٤قانون األوقاف لسـنة     
 = شروط قناعة احلكومة جيب أن تكون أمينة وحقيقيـة           -العضوية

Waqf Act, 1954, section 18 (1) (b)-Removal from 
membership, Requisites for-satisfaction of Government 

must be honest and bona fide . _The All India 
Reporter ._ باللغة  _ .٢٤٧-٢٤٤ص_ ) .١٩٦٤ (٥١مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ÞŒÇIïÐäy@éÔÏH@
]٤٩٣٧[ "هـ٩٧٠-؟"مد بن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حما

 رسالة اشتملت على نقل كالم الثقات من علماء احلنفية فيما يتعلق          
_ .بالوظائف يف األوقاف والسعي فيها وعزل القاضي ألرباا         

 . ورقات٨: ٣رسالة رقم 
خمطوط، نسـخة أصـلية     _ ] .ت .د[_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 ورقة ضـمن جمموعـة      ١٦٣ رسالة وتقع يف     ٣٤حتتوي على   
 .١٣سع*_ .ض _ .الفضيل املدين ] نسخ[_  .٢٦٦٥ودية برقم احملم

ÑÓìÛa@ŠÃbã@ÞŒÇ@
اظر         انظر أيضًا إدارة الوقف، تصرفات ناظر الوقف، تعيين ن

وانين       ف، ق اظر الوق ي ن روط ف ف، الش الوق
ف،     اظر الوق بة ن ريعات محاس وانين  وتش ق

ريعات وظفي  وتش فم ريعات  الوق وانين وتش ، ق
 ناظر الوقف، ناظر    النظارة على الوقف، محاسبة   

 .الوقف، النظارة على الوقف، الوالية على الوقف
]٤٩٣٨[ .أجبور احلسن

شراف طالبون  إعداد أجبور احلسن، فتاح احلسن؛      إ/ ناظر الوقف 
 حبث لنيل شـهادة     _ .ص٥٢_  .١٩٩١-١٩٩٠_ .احلسن  

 .٣١مغ* _. ح _ .كلية الشريعة، أكادير - جازة الشرعيةاإل
]٤٩٣٩[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

 مايو (٧، ع ٣؛ س ٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣يناير   (١، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣
]٤٩٤٠[ سيد عفيفي

: احملاماة الشرعية _ .سيد عفيفي   / نظام الوقف نظام املثل األعلى    
 _ .٢٥٩ص_ ) .١٩٣٠يناير  ( ٤، ع ١ س _.جملة قضائية شهرية    

 .١٤صر*_ .د 

  دلهي– الهند –ضرائب الوقف  
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]٤٩٤١[ مبادئ أحكام للمحكمة العليا الشرعية بشأن ما يوجب عزل 
، ١س_  .جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية _ .نظار الوقف   

 .١؛ كو١٤صر* _.د  _ .٣٦١ص_ ) .١٩٣٠فرباير  (٥ع
]٤٩٤٢[ . احملكمة العليا .مدراس

واقف الذي ميلـك حـق      ال: مىت ميكن للمتويل أن يعني خلفاً له      
-Mohammedan Law= إدارة الوقف ميكن أن يعني خلفاً له 

Waqf-Mutawalli when can appoint his successor-
waqif reserving power to take over management of 

waqf. He can appoint his successor.  _The All India 
Reporter ._ للغـة  با_ . ٩٦٨-٩٥٨ص_ ) .١٩٥٣ (٤ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٤٩٤٣[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر        وسوعة الفقه اإلسالمي   م يف

-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   :  القاهرة _ .الفقهية
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ . ض_ .١٩٩٣

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@ÞŒÇ–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٤٩٤٤[ .خالد عبد اهللا الشعيب

ف املرسـي   خالد عبد اهللا الشعيب؛ إشرا    / النظارة على الوقف  
أطروحـة  _ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ .عبد العزيز السماحي    

 _ .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون،     ، جامعة األزهر  -) دكتوراه(
 .١كو*_ .ر 

]٤٩٤٥[ .سلطان حممد حسني املال
: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        

ارة العدل والشؤون   دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوز      
سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف      / ...ف  اإلسالمية واألوقا 

 _. ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      
 كليـة   ، جامعة أم درمـان اإلسـالمية      -) ماجستري(أطروحة  

 .١كو*_ .ر _ .االقتصاد والعلوم االجتماعية 
@ÑÓìÛa@ŠÃbã@ÞŒÇM@†äa@–b×bmbãŠ×@@

]٤٩٤٦[ -١٩٣٩"اري، شهاب الدين األنص
 Waqf Board vs. State= هيئات األوقاف واحلكومات احمللية 

Government /  شهاب الدين األنصـاري. _Islamic and 
Comparative Law, Quarterly ._١٩٨١ (٢، ع١ مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٦-١٦٥ص
@ÑÓìÛa@ŠÃbã@ÞŒÇM@†äa@–a‰†ß@@

]٤٩٤٧[ . احملكمة العليا. مدراس
 Removal of Mutawalli . _The All India= عزل الناظر 

Reporter  ._) ١١هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .١٢٩ص_ ) .١٩٨٦. 

]٤٩٤٨[ . احملكمة العليا .مدراس
قرار حمكمة مدراس العليا حول عزل نظار الوقف من قبل جملس           

ــاف   Madras High Court on removal of =األوق
Mutawallis by Waqf Board.  _Muslim India . _٥مج ،

_ . د   _.باللغة اإلجنليزية   _  .٢٣٧-٢٢١ص_ ) .١٩٨٧ (٥٣ع
 .١٦هن*

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@ÞŒÇIïÜjäy@éÔÏH@
]٤٩٤٩[ "هـ١١٢٥-؟" محد بن حممد املنقور التميميأنقور، امل

_ .النجدي   محد بن حممد املنقور التميمي    أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٥٥٩-٤١٤ص: ٢ج
: دمشـق _  .١ط_ . الفواكه العديدة يف املسائل املفيـدة        يف

؛ ٥كـو * _. ض   _] .١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠املكتب اإلسالمي،   
 .٨؛ هن١٠مغ

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@ÞŒÇIïÐäy@éÔÏH@
]٤٩٥٠[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ .ملختار   حاشية ابن عابدين على الدر ا      يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٤٩٥١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

تأليف زيـن   ]/ القول النقي يف الرد على املفتري      [الثالثةالرسالة  
ـ  إالعابدين    جنيم املصري احلنفـي؛ حقـق       ابنبراهيم الشهري ب

 .٣٥-٢٦ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . رسائل ابن جنيم     يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٩٥٢[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

  عشـر  الفائدة الثالثة : ال يعزل الناظر إذا كان هو املوقوف عليه       
 .تقدمي أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان/ بعد املائة

دار ابـن   : الريـاض _ .فوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        ال يف
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي

òÏìÓì½a@pa‰bÔÈÛa@
ة،          انظر أيضًا ا الموقوف اف، التكاي ة، األوق األراضي الموقوف

ات       الحدائق الموقوفة، الحمامات الموقوفة، الخان
ار،  ف العق ريعات وق وانين وتش ة، ق الموقوف

دارس الموقو ة،  الم اجد الموقوف ة، المس ف
ة،   ابر الموقوف ة، المق فيات الموقوف المستش

 .المكتبات الموقوفة، وقف العقار

@òÏìÓì½a@pa‰bÔÈÛaMæbäjÛ@@
]٤٩٥٣[ .مروان قباين

 _.مروان قباين   / تنظيمها وواقعها : األوقاف اإلسالمية يف لبنان   
 .٢٢٦–٢١٩ص
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣وقاف والشئون اإلسالمية،    األ
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

 لبنان-العقارات الموقوفة 
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ÑÓìÛa@ñ‰bug@…ìÔÇ@
 .، استثمار الوقفإجارة الوقف انظر أيضًا

@ÑÓìÛa@ñ‰bug@…ìÔÇ–oíìØÛa@@
]٤٩٥٤[ .بدر جاسم اليعقوب
 .٢٧٥-٢٧٢ص_ .بدر جاسم اليعقوب / إجيار الوقف

_ .ون إجيار العقـارات      عقد اإلجيار وفقاً للقانون املدين وقان      يف
 .٢كو* _.ض _  .)مطابع القبس :الكويت (١٩٨١، ]ن. د: م. د[

@ÑÓìÛa@ñ‰bug@…ìÔÇ–@Š–ß@
]٤٩٥٥[ .عبد الرزاق أمحد السنهوري

، ١٠١،  ٩٨-٨٤ ص _ . عبد الرزاق أمحد السنهوري    /]الوقف[
٢٠١-٢٠٠. 
 امع العلمي العريب اإلسالمي،   :  بريوت _.اإلجيار   عقد   يف
 .٨ ،٧ ،٣ ،٢فل* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

ÑÓìÛa@…ìÔÇ@
الوقف،          انظر أيضًا رار ب اتفاقيات الوقف، إثبات الوقف، اإلق

ة    تسجيل الوقف، توثيق الوقف       ، ، الحجج الوقفي
يغة      ف، ص ى الوق هادة عل ف، الش جالت الوق س

 .الوقف، لزوم الوقف، الوثائق الوقفية
]٤٩٥٦[ .زهدي يكن

دار : بـريوت _ .زهدي يكـن    / الوقف يف الشريعة والقانون   
 _. ك   _ .ص٣٣٨_ ] .١٩٦٨[هــ   ١٣٨٨النهضة العربية،   

؛ ١٥؛ كـو  ١١،  ٧،  ٤،  ١؛ فـل  ٢؛ صـر  ١١-٨،  ٤،  ٢سع*
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،٢٠ ،١٥ ،١١مغ

]٤٩٥٧[ . السنهوري أمحدعبد الرزاق
-١٧٨ص: ٤ ج :٢مـج _ .نهوري  سعبد الرزاق ال  / ]الوقف[

٢٨٦-٢٧٦، ١٨٢. 
 _.الفقه الغريب   دراسة مقارنة ب  :  مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي     يف
 _] .؟١٩٧-[دار إحياء التراث العـريب،      : بريوت_  .١ط

 .٢٤ ،٨ ،٧؛ صر٣تر* _.ض 
]٤٩٥٨[ .عدنان خالد التركماين

_ .عدنان خالـد التركمـاين      / ]حقوق القرار على األوقاف   [
 .٣٦٠ص
دار : جـدة _  .٢ط_ . ضوابط العقد يف الفقه اإلسـالمي        يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٢املطبوعات احلديثة، 
]٤٩٥٩[ . الدين القره داغيحمييعلي 

 .٣٧ص_ .عقد الوقف عن طريق آالت االتصال احلديثة 
ت االتصال احلديثة على ضوء قواعد      آال حكم إجراء العقود ب    يف

ـ ١٤١٢ مؤسسـة الرسـالة،   :  بريوت _ .الفقه اإلسالمي   هـ
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[

]٤٩٦٠[ . الدين القره داغيحمييعلي 
 .١٠٣٨-١٠٣٧ص: ٢ج_ . داغي ه القر الدين عليحمييعلي / الوقف

دراسة مقارنة يف الفقـه اإلسـالمي       : مبدأ الرضا يف العقود   يف  
 _.والقانون املدين الروماين والفرنسي واالجنليزي واملصري والعراقي        

 .١٥كو* _.ض  _] .؟١٩٨-ن،  .د: م .د[

]٤٩٦١[ .بو زهرةأحممد 
 .١٩٦-١٩٥ص_ .حممد بن أمحد أبو زهرة ]/ الوقف[
 :القاهرة_  .١ط_ .ية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية        امللك يف

 .٦، ٥، ٢؛ صر٣تر* _.ض _  .١٩٧٧دار الفكر العريب، 
]٤٩٦٢[ .نزيه محاد
 .١٥٤-١٥١ص_ .نزيه محاد / الوقف
مكتبـة دار   : دمشق_ . احليازة يف العقود يف الفقه اإلسالمي        يف

 .٢كو* _.ض  _ .١٩٨٧البيان، 
]٤٩٦٣[ .نزيه محاد
 .١٠١-٩٩ص_ . نزيه محاد تأليف/ الوقف
دار : دمشق_  .١ط_ . احليازة يف العقود يف الفقه اإلسالمي        يف

 .٨؛ هن١٢كو* _.ض  _ .١٩٧٨البيان، 
]٤٩٦٤[ .اليعقويب عبد العزيز

إعداد اليعقويب عبـد العزيـز؛      / املعطيات الفقهية لعقد الوقف   
 - حبث متهيدي _  .١٩٩١-١٩٩٠_ .شراف عالل اخلياري    إ

ث، شعبة األحوال الشخصـية والتربعـات،       قسم السلك الثال  
 .٣٠مغ* _.ح _  .١٩٩١-١٩٩٠

@ÑÓìÛa@…ìÔÇIïÐäy@éÔÏH@
]٤٩٦٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

/ ]يف صورة دعوى فسخ اإلجـارة الطويلـة       [الرسالة الثالثون   
 جنيم املصري احلنفـي؛     ابنبراهيم الشهري ب  إتأليف زين العابدين    

 .٢٣٤-٢٣٣ص_ .قدم له وعلق عليه خليل امليس حقق أصوله و
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]٤٩٦٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

تقـدمي  / الفائدة الثامنة والعشرون بعـد املائـة      : العقد املوقوف 
 .١١٦ص_ .ل سليمان عبيدة مشهور بن حسن آ أبو
دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
@ÑÓìÛa@…ìÔÇIïÈÏb‘@éÔÏH@

]٤٩٦٧[ "ـه٧٩٤-٧٤٥) "أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن ادر بن عبد اهللا 
للزركشي بدر الدين حممـد بـن ـادر         / الوقف يف األحكام  

قه تيسري فائق أمحد حممود؛ راجعه عبـد السـتار          الشافعي؛ حق 
 .٣٤٤-٣٣٩ص: ٣ج_ .غدة  أبو
وزارة األوقـاف والشـئون     : الكويت_ . املنثور يف القواعد     يف

حتقيـق  . أعمال موسوعية مساعدة  (_ ] .؟١٩٩-[اإلسالمية،  
 .١؛ كو١٠، ٨، ٦؛ فل٣تر *_.ض _ ) .١التراث الفقهي؛ 

@ÑÓìÛa@…ìÔÇIïØÛbß@éÔÏH@
]٤٩٦٨["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أمد بن بن رشد، حما

، ١٨٥،  ١٧٤،  ١٤٥ص: ١ج_ .حتقيق حممد احلبيب التجكاين     ]/ الوقف[
 .١٢١٣، ٩٩٥، ٩٨٩-٩٨٨، ٩١١ص: ٢، ج٢٨٥، ٢٦٠، ٢٣٥، ١٨٩
دار : الدار البيضـاء  _  .١ط_ . مسائل أيب الوليد ابن رشد       يف

 .٢٣ ،١٦مغ*_ . ض _ .١٩٩٢اآلفاق اجلديدة، 

 عقود إجارة الوقف 
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ضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السـبيت          القا
 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(

]٤٩٦٩[

للقاضي عياض وولده حممد؛ تقـدمي وحتقيـق        /  األحباس كتاب
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .وتعليق حممد بن شريفة 

دار الغـرب   : بريوت_ . مذاهب احلكام يف نوازل األحكام       يف
 .٣٢-٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٠اإلسالمي، 

aòîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛN@
†ub½a@ñ‰bàÇ@

ف،    انظر أيضًا ارة الوق ا وعم ف التكنولوجي راب الوق ، خ
رعاية الوقف، عمارة الوقف، قوانين وتشريعات      
ارف    ة، مص اجد الموقوف ف، المس ارة الوق عم
الوقف، الوقف على األزهر، الوقف على الجامع         

ى الحرم     الوقف األموي،  الوقف    اإلبراهيمي،   عل
ريفين   رمين الش ى الح ى ،عل ف عل ارة  الوق  عم

اجد ى     ، المس ف عل ة، الوق ى الكعب ف عل الوق
ى المسجد األقصى، الوقف           المساجد ، الوقف عل

، وقف المساجد، الوقف المعطل،    على المقدسات 
المية،    ار اإلس ف واآلث ة  الوق ف والزخرف الوق

 .ميةالوقف والعمارة اإلسالالمعمارية، 

@†ub½a@ñ‰bàÇ–@òí…ìÈÛa@–ñ‰ìä½a@òäí†½a@@
]٤٩٧٠[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي

 -دراسة فقهية   : األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام     
_  .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي       إعداد   / وثائقية -تارخيية  
 .٢٠٩-١١٥ص
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@†ub½a@ñ‰bàÇ–@ïßý⁄a@bÈÛa@
]٤٩٧١[ حممد ماجد عباس خلوصي

تصميم وتاريخ وطراز وعناصر مخسة ومثـانون    : عمارة املساجد 
 ،]ن. د: القـاهرة [_ .حممد ماجد عباس خلوصـي      / مسجداً
عمارة : املسجد: عنوان الغالف _ .ايض  : ص٥٦٧_  .١٩٩٨

 .١كو*_ .ك _ .وطراز وتاريخ 
@†ub½a@ñ‰bàÇ–†äa@@

]٤٩٧٢[ .أمحد، سعيد
_  .ويران مساجد كى آبادكـارى    = إحياء املساجد املهجورة    
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٧/٥/١٩٩٣ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٤٩٧٣[ = ملسلمي اهلند التنمية التعليميةاألوقاف يف الدور اهلام هليئات 

ملك كيه مسلمانون كى تعلمىي ترقى مني وقف بوردون كـا           
_ ) .١٥/٨/١٩٨٣ (_. The Inquilab, Daily_  .اهم رول

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
]٤٩٧٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 The Central= مساعدة الس املركزي لألوقـاف للطلبـة   

Waqf Council will help students. _ Radiance Views, 
Weekly ._باللغــة _  .١٦ص_ ) .١٩٨٦ (١٧، ع٨ مــج
 .٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@†ub½a@ñ‰bàÇ–@†äa@–lbväjÛa@@
]٤٩٧٥[ . هيئة األوقاف .البنجاب

تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   
 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨

-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال   امباله كنيت كى ساالنه ربورت،    
١٩٩٠.  _Muslim India . _ ١٩٩١ (١٠١ ع،٩مـج(.  _
 .٧هن*_  . د_ . باللغة األوردية_ .٢٣٠-٢٢٩ص

@†ub½a@ñ‰bàÇ–@†äa@–ƒí‰bm@@
]٤٩٧٦[ .أمحد رجب حممد علي

ف واملساجد  موضوع الوق _ .أمحد رجب حممد علي     ]/ الوقف[
 .املوقوفة جاء يف مواضع متفرقة من العمل

: القاهرة_  .١ط_ . تاريخ وعمارة املساجد األثرية يف اهلند        يف
سلسلة اآلثار يف شرق العامل     (_  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية،    

 .١كو*_ .ض _ ) .١اإلسالمي؛ 
@†ub½a@ñ‰bàÇ–@†äa@–ï…@@

]٤٩٧٧[ =  بدهلي سجد اجلامع صيانة امل روبية يف٩٧,٠٠٠إنفاق 
 _ . روبئيه خرج كئيه كئيه    ٩٧,٠٠٠جامع مسجد كيه جباؤ كيلئيه      

Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٥/٣/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٤٩٧٨[  مسجد ويسترن= بدهلي ترميم مسجد وسترن كورت 
_  .Qaumi Awaz, Daily_  .كورت دهلى كـى مرمـت  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ ص_) .٢٢/٦/١٩٨٢(
]٤٩٧٩[  جامع مسجد كيه=  بدهلي سجد اجلامعاملتكاليف صيانة 

 /٢٥/٣(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .حتفظ كيلئيه اخراجات
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٨
]٤٩٨٠[ .قمر، حممود

 Political struggle for= نضال سياسي إلصالح مسـجد  
repair of a mosque / وآخ [ ...حممود قمـر. [ _Muslim 

India.  _ــج _  .١٣٤-١٣٢ص_ ) .١٩٨٣ (٣٤، ع١مـ
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٤٩٨١[ دهلى وقف=  هيئة أوقاف دهلي ستتوىل ترميم مساجد دهلي
 _ .Qaumi Awaz, Daily_  .بورد مسجدون كى مرمت كرائيكا

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢/٧/١٩٨٧(
@†ub½a@ñ‰bàÇ–@†äa@–a‘a‰bèß@@

]٤٩٨٢[ .أمحد، سعيد
والية ب اإلنشاء والتعمري قسم  مساجد مدينة بونا تواجه خطراً من       

بونيه كى مسجد حمكمه تعمريات كيه تعصب كا         = مهاراشترا
 /١١/١(_  .The Inquilab, Daily_ .سعيد أمحـد  / شكار
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٧

 مهاراشترا– الهند –عمارة المساجد 
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ŠibÔ½a@ñ‰bàÇ@
ف،    انظر أيضًا ارة الوق ا وعم ف التكنولوجي راب الوق ، خ

رعاية الوقف، عمارة الوقف، قوانين وتشريعات      
ابر    ف، المق ارف الوق ف، مص ارة الوق عم
ابر، الوقف المعطل،          الموقوفة، الوقف على المق

ار اإلسالمية،     وقف المقابر،    الوقف  الوقف واآلث
 .الوقف والعمارة اإلسالمية، والزخرفة المعمارية

@ŠibÔ½a@ñ‰bàÇ–†äa@@
]٤٩٨٣[ = ملسلمي اهلند التنمية التعليميةالدور اهلام هليئات األوقاف يف 

ملك كيه مسلمانون كى تعلمىي ترقى مني وقف بوردون كـا           
_ ) .١٥/٨/١٩٨٣ (_. The Inquilab, Daily_  .اهم رول

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
@ñ‰bàÇÑÓìÛa@

اف،      انظر أيضًا ف، األوق اء الوق ف، إنش تثمار الوق اس
ف،    ارة الوق ا وعم ف، التكنولوجي راب الوق  خ

رعاية الوقف، قوانين وتشريعات عمارة الوقف،      
ار    مصارف الوقف، الوقف المعطل،      الوقف واآلث

ة،       اإلسالمية،   ة المعماري الوقف  الوقف والزخرف
 .والعمارة اإلسالمية

]٤٩٨٤[ .أتش، إبراهيم
رة عامة إىل شروط الوقفية املتعلقة بترميم وتعمري أساسات أبنية          نظ

 Vakif Eserlerin Onarm ve restorasyonu ile=األوقـاف  
ilgili Vakiye şartlari / إبراهيم أتش. _Vakiflar Dergisi. _ 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٧٦-١٦١ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ع
]٤٩٨٥[ .احلسن بن حممد العمراين

، ١٩١-١٨٣ص_ .احلسن بـن حممـد العمـراين        ]/ قفالو[
٤٥٩-٤٥٧، ٤٤١-٤٣٩، ٣٩٠-٣٨٢. 
املركز الثقايف  : بريوت_  .٢ط_ . جمموعة األحكام الشرعية     يف

 .٣٠، ٢٤مغ* _. ض _ .]١٩٩-[العريب، 
]٤٩٨٦[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

براهيم إيق حممود   حممد بن علي الشوكاين؛ حتق    ]/  الوقف كتاب[
 .٣٣٨-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد 
: بريوت_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

؛ ٩-٦،  ٤،  ٣؛ فل ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٥دار الكتب العلمية،    
 .٣٨، ٣٢-٣٠، ١٧، ٥؛ مغ١٥، ٥، ١كو

]٤٩٨٧[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 علي الشوكاين؛ حتقيق حممود إبـراهيم       حممد بن /  الوقف كتاب

 .٣٣٧-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد، حممود أمني النواوي 
: القاهرة_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

 _.ض   _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤الس األعلى للشئون اإلسالمية،     
 .١٢؛ كو١٧ ،٧صر*

]٤٩٨٨[ .عزيز، جاويش زاده حممد
_ .جاويش زاده حممد عزيـز       / الوقف كتاب=   الوقف كتاب
 . باللغة العثمانية_ .٢٢٧-١٥٣ص: ١مج
هـ ١٢٧٧،  ]ن. د: م. د[_ .در الصكوك   =  در الصكوك    يف
، ٣٣تر* _. ض   _ .)دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٦٠[

٦٧، ٦٠، ٥٤، ٥٠. 

]٤٩٨٩[ .عزيز خانكي
مبناسبة حبث يف مضي املدة الطويلة باالمتنـاع        : إعمار األوقاف 

، جملة كلية احلقوق  _ .عزيز خانكي   /  اإلجيار أو احلكر   عن دفع 
ــاهرة جامعــة  مــارس  ٢٧/ ٢٣ (١٤-١٣، ع١٠س_ .الق
 .٢صر *_ .د_  .٣-١ص_ ) .١٩٣٧
]٤٩٩٠[ .علي فكري

_  .٣١٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .تأليف علي فكري  / أحكام الوقف 
نقالً عن كتاب ملخص األحكام الشرعية على املعتمـد مـن           

 .مذهب املالكية
 ١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .ت املادية واألدبية     املعامال يف
 .١٥ ،٥ ،١كو *_ .ض_ ) .مطبعة مصطفى البايب احلليب: القاهرة(

]٤٩٩١[ .عمر حلمي
عمر حلمي؛ تعريب حممد    / إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف    

مطبعة : حلب (١٩٠٩،  ]ن. د: م. د [_ .كمال الغزي احلليب  
؛ ١٠٣،  ١٠٠ ،٧٦،  ٥٤تـر  *_ . ك _ .ص٣٨٦ _ .)البهاء
 .١٤، ١٢، ١١، ٩سع

]٤٩٩٢[ .عمر حلمي
احتـاف االخـالف يف     = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      

، ]ن. د: م. د [_.لرمحن  عبد ا بن  عمر حلمي   / احكام االوقاف 
_ .ص  ٢٣١_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٩٠٩[هـ  ١٣٢٧

 .٣٠، ٢٨تر* _.ك _ .باللغة العثمانية 
]٤٩٩٣[ .عمر حلمي

احتـاف االخـالف يف     = الف يف أحكام األوقاف     إحتاف األخ 
 _ .لرمحن قرين آبـادي   عبد ا بن   عمر حلمي    /احكام االوقاف 

 _) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٨٩٠ [١٣٠٧،  ]ن. د: م. د[
، ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ١١تر *_ . ك _ . باللغة العثمانية  _.ص  ٢٣١
 .٣٩؛ مغ١١٢، ١٠٢، ٧٩، ٧٦، ٦٧، ٥٤

]٤٩٩٤[ .عمر حلمي
 İthaf- ül Ahlaf fi= ف يف أحكام األوقـاف  إحتاف األخال

Ahkam-il Evkaf / املديريـة العامـة   : نقرةأ_ .عمر حلمي
 _. باللغة التركية    _ .ص١٦٨_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٣٩٧لألوقاف،  

 .١٠٤، ٨٤، ٣تر* _.ك 
]٤٩٩٥[ .قوج، رضا

 _.رضا قوج   / تشخيص ترميم اآلثار وتنظيمها يف مصادر األوقاف      
 .كيةباللغة التر_  .١٠٣-١٠٠ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]٤٩٩٦[ .غلو، عثمانوكسكي أ
 Bazi Yönlerden= جوانـب مـن خصـائص األوقـاف     

Vakiflar /غلـو  وعثمان كسكي أ. _Vakiflar Dergisi . _
 _. باللغة التركية    _ .١١٢-١٠٩ص_ ) .١٩٧٣ (١٠مج
 .٦٧تر* _.د 

 عمارة المقابر 
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]٤٩٩٧[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ املتحـدة،     اململكة -الندوة اليت عقدت يف لندن      
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٤٩٩٨[ .حممد كرد علي
 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ . خطط الشام    يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _. ض _ .١٩٨٣
]٤٩٩٩[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج ،٣٨٠-٣٧٩ ،١٩٨-١٨٤ص: ١٢ج ،٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
عة مجال عبـد الناصـر      ، أو، موسو   موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   :  القاهرة _ .الفقهية
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ . ض_ .١٩٩٣

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@æbÔÜjÛa@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@†îà§a@†jÇ@
]٥٠٠٠[ .أوزترك، نظيف

احملافظة على األوقاف يف دول البلقان اليت خرجت من الدولـة           
ية، والتدابري اليت اختذت من أجلها يف عهـد السـلطان           العثمان
_ . نظيـف أوزتـرك      /م١٩٠٩-١٨٧٧ احلميد الثـاين،   عبد
 .باللغة التركية_  .٢٨٦-٢٧٣ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣رت*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@æbnãbà×Šm@–wä×ëc@@
]٥٠٠١[ .هاملوف، نازار

ـ نـازار   / ترميم اآلثار الثقافية القدمية يف أوكـنج       _ .املوف  ه
 .باللغة التركية_  .١٠٨-١٠٥ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–bî×Šm@@
]٥٠٠٢[ . إبراهيم،أتش

ــة   ــدماتنا الوقفي ــاف وخ  Vakiflar ve Vakif= األوق
Hizmetlerimiz /   ام، كرمي أردوغان    رإبراهيم أتش، سعدي باي._ 

 _ .]١٩٧٨[هــ   ١٣٩٨ ، املديرية العامة لألوقـاف    :نقرةأ
 _ . ك _ . باللغـة التركيـة    _ .)بعضها ملون (يض  ا :ص٢١٤

 .١٠٤، ١٠٣، ٧٣، ٦٧تر*

]٥٠٠٣[ . إبراهيم،أتش
إبـراهيم  / الترميم واحملافظة على اآلثار القدمية ومساجد الوقف      

 .باللغة التركية_  .٦٥-٦٤ص_ .أتش 
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _ .ض_  .١٩٨٤لألوقاف، 
]٥٠٠٤[ .أراق، بريان

 _ .٢٠٦-١٧٩ص_ .بريان أراق   / محام كليبولو ساروتشا باشا   
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٥٠٠٥[ .انأرجاغ، بيه

بيهـان  / بدايات املعماري سنان عامل يف جامع شيخ زاده حممد        
 . باللغة التركية_ .٩٣-٨٧ص_ .أرجاغ 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٥٠٠٦[ .أرجاغ، بيهان

باللغـة  _  .٨٦-٨٥ص_ .بيهان أرجـاع    / باشاجامع رستم   
 .التركية

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٥٠٠٧[ .إشق، علي

_ .علـي إشـق     / أعمال الترميم للمديرية العامـة لألوقـاف      
 .اللغة التركيةب_  .٢٣٠-٢٢٣ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]٥٠٠٨[ .إشق، علي

_  .٢٠٨-٢٠٧ص_ .علي إشـق    / ملحق عن ترميم األوقاف   
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٥٠٠٩[ .أك ميدايل، هدى فنديغار

هـدى  / آثار وقف سفران بولو يف زنكولداق وخانة جنجـي        
 .باللغة التركية_  .٢٧٤-٢٥٥ص_ .فنديغار أك ميدايل 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤من للوقف، األسبوع الثايف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

 تركيا–عمارة الوقف 
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 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٥٠١٠[ .يلنيإأوتاي، 
 _.يلني أوتاي   إ/ التدابري العاجلة حلل مشاكل جامع ميلد إلياس بك       

 .باللغة التركية_  .٣٧٨-٣٦٣ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧للوقف،  األسبوع العاشر يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٥٠١١[ .أوجال، أردم

 = ترميم آيا صوفيا وبعض املعلومات املوجودة يف أرشيف الوقف        
Ayasofya Onarimi ve Vakif Arşivinde Bulunan Bazi 

Belgeler/وجـال   أردم أ. _Vakiflar Dergisi.  _١مــج 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٢٨-٢١٩ص_ ) .١٩٧٣(

]٥٠١٢[ .أوغوز، فليز
 _.فليز أوغوز   / احملافظة على معابد الوقف واملشاكل اليت تواجهها      

 .باللغة التركية_  .٢١١-٢٠٩ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٥٠١٣[ .أوجنه، يلماز

/ أفكار يف حق تكوين اإلطارات وترميم اآلثار القدمية للوقـف         
 .باللغة التركية_  .١٠٣-٨٩ص_ .يلماز أوجنه 

: أنقـرة _  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقـف يف
األسـبوع الثالـث   أعمال _ . ١٩٨٥ العامة لألوقاف،  املديرية
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣ ،لألوقاف
]٥٠١٤[ .أوجنه، يلماز

_  .٤٨-٤٧ص_ .يلماز أوجنـه    / ترميم آثار األوقاف القدمية   
 .باللغة التركية

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M. _املديريـة العامـة   :  أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٥٠١٥[ .آر، عمر بكر

 Vakfiyelerde= الشروط املتعلقة بإصالح األبنية يف األوقاف 
Binalarin Tamirati İle İlgili Şartlar / آر  عمر بكـر. _

Vakiflar Dergisi.  _١٢٦-١١٣ص_ ) .١٩٧٣ (١٠مج. _ 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٥٠١٦[ .آر، عمر بكر
مشكلة الترميم والتعديل الداخلي للنوافذ اليت أجريت يف مبـاين          

 .باللغة التركية_  .٣٤٣-٣٢٩ص_ .عمر بكر آر / الوقف
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]٥٠١٧[ .بوزار، رستم

مصراع الباب اخلشيب لصريح كليج أرسالن الثـاين يف قونيـا           
كأحد األمثلة على األشـكال املقعـرة لتكنيـك احلمايـة يف            

كـروان  (حبث يف عالقة العمل باملكان يف خانـات         : األناضول

_  .٢٥٢-٢٢٧ص_ .رستم بوزار   / يف عهد السالجقة  ) سراي
 .باللغة التركية

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،  يف
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]٥٠١٨[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Vakiflar= معلومات عن أعمال املديرية العامـة لألوقـاف   
Genel Müdürlüğünu Çalişmalari Hakkinda Bilgi.  _

] ١٩٦٥[هــ  ١٣٨٥املديرية العامـة لألوقـاف،      : إستانبول
نشرت الرسالة يف جملـة األوقـاف        _.ص  ٤_ ) .مطبعة اء (

Vakiflar Dergisiح_ .باللغة التركيـة  _  .، العدد الرابع. _ 
 .١١تر*

]٥٠١٩[ .توجنر، أورهان ج
دراسة حول األسس واحلسابات الرياضية الرتفـاع اجلـدران         

واملسافات اليت بينها واليت كانت تؤسس يف العادة يف         ومساكتها  
 _ .٢٩٦-٢٨٥ص_ .أورهان جزمي توجنر    / بعض أبنية الوقف  
 .باللغة التركية

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]٥٠٢٠[ .ر، أورهان جتوجن

مكانة ضريح الشيخ أمحد ياسوي يف الفن التركـي ومشـاكل           
باللغـة  _  .٥٤-٣٩ص_ .أورهان جزمـي تـوجنر      / إعماره
 .التركية

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٥٠٢١[ .ششمان، فؤاد

فـؤاد  / احملافظة على اآلثار القدمية للوقف ورعايتها وترميمهـا       
 .باللغة التركية_  .١١٤-١١٣ص_ .ششمان 

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٥٠٢٢[ .قاال، أمحد

 _.أمحد قاال / İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولتاريخ وقف 
هــ  ١٤١٨مركـز األحبـاث،     . إسـتانبول بلدية  : إستانبول

، ٣تـر * _.ك  _ . باللغة التركيـة     _ .ص٤١٦_ ] .١٩٩٨[
٦٧، ١٤. 

]٥٠٢٣[ .قوبان، دوغان
_  .٢٥٤-٢٤٧ص_ .دوغـان قوبـان     / نرممها قبل أن تنتهي   

 .باللغة التركية
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،  يف

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

  تركيا–عمارة الوقف  
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]٥٠٢٤[ .كوبرولو، إدريس
إدريس / التطبيقات التكنولوجية يف اإلعمار وبعض األمثلة عنها      

 .باللغة التركية_  .١٤٦-١٢٧ص_ .كوبرولو 
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]٥٠٢٥[ .كوبرولو، إدريس
_ .إدريس كوبرولـو  / تنظيم خان الدالئل كفندق يف ديار بكر   

 .باللغة التركية_  .٨٣-٧١ص
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]٥٠٢٦[ .ياغوز، ايشيل توكيل
عالقة العمل باملكان يف احلماية واملدافعة عن خانات املسـافرين          

ايشيل توكيل  / باألناضول يف العهد السلجوقي   ) كروان سراي (
 .باللغة التركية_  .٢٨٤-٢٥٣ص_ .ياغوز 

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]٥٠٢٧[ .يلماز، جهاد

جهـاد  / مناذج من زخارف األوقاف واملشكالت اليت تواجهها      
 .لتركيةباللغة ا_  .٢٨٩-٢٧٥ص_ .يلماز 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–òã‰…c@@
]٥٠٢٨[ .قليج جوته، جانسون

 _.ج جوته   جانسون قلي / األعمال الترميمية لآلثار القدمية يف أدرنه     
 .باللغة التركية_  .٤٢٩-٤٢٣ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ ، األسبوع العاشر للوقفيف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]٥٠٢٩[ .أرجاغ، بيهان

_ .يهـان أرجـاغ     ب/ إسـتانبول ترميم جامع شـيخ زاده يف       
 .باللغة التركية_  .٢٢٨-٢١٣ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٥٠٣٠[ .أولغون، نيلغون

ـ             ة ترميم سبيل املاء واملكتب ومقـربة الشـيخ ظفـر يف منطق
_  .٣٤٠-٣٣٣ص_ .نيلغون أولغـون    / إستانبولبيشكتاش ب 

 .باللغة التركية
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٥٠٣١[ .إجيه، مساوي
اجد وعمليـات    اليت حولت إىل جوامع ومس     إستانبولكنائس  
 .باللغة التركية_  .٢٩١-٢٧٩ص_ .مساوي إجيه / ترميمها

 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–ðaŠ@Öc@@
]٥٠٣٢[ .آر، عمر بكر

يم وتعديل اهلندسة املعمارية ملسجد جنجقلـي يف أق         جتربة تصم 
_  .٢٢٦-٢١٣ ص _.آر   عمر بكـر  / سراي يف القرن العاشر   

 .باللغة التركية
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

ìÛa@ñ‰bàÇ@ÑÓ–@bî×Šm@–Þì™bãþa@@
]٥٠٣٣[ .أوجنه، يلماز

مبادئ اإلعمار احلديث يف الوقف األناضويل التركـي وأقـدم          
 .باللغة التركية_  .٤٦-٤١ص_ .يلماز أوجنه / تطبيقاته

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥قاف، لألو

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–ðì×b ‰ëc@@
]٥٠٣٤[ .أسان، صديقة

 _.صديقة أسان   / ترميم جامع ماجدية الكبري يف منطقة أورطا كوي       
 .باللغة التركية_  .٢٣٦-٢٢٩ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : رةأنق
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–‰ë…‰ìi@@
]٥٠٣٥[ .أونال، رمحي حسين

أعمال التنظيف والبحوث األساسية اليت أجريت خلـان إجنـري          
_ .رمحي حسين أونـال     / ١٩٩٢بوجان يف بوردور يف سبتمرب      

 .باللغة التركية_  .٤٢٢-٣٩٩ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧لوقف،  األسبوع العاشر ليف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

 بوردور– تركيا –عمارة الوقف 
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@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–ìÛìi@@
]٥٠٣٦[ .أوزقيا، يوجل

يوجـل  / احملافظة على األوقاف واألبنية القدمية يف مدينة بولـو        
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٦٣ص_ .أوزقيا 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–òÔuýÛa@Š–Ç@@
]٥٠٣٧[ .أوزدمري، مصطفى

 Türkiye =تأسيس األوقاف واألبنية يف املدن السلجوقية التركية 
Selçuklu Şehirlerinde Imaret Kurumlari ve Vakiflari /

 _) .١٩٩٨ (٢٧مج_  .Vakiflar Dergisi_ .مصطفى أوزدمري 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٥-١١ص

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–ð‰bØäu@@
]٥٠٣٨[ .ألنت تاش، أمينة

الدراسة الثانية لتحقيق اآلثـار القدميـة يف واليـة جنكـاري            
باللغـة  _  .١٥٢-١٤١ص_ .أمينة ألـنت تـاش      / ومركزها
 .التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٥٠٣٩[ .تكني، سبيل

اليـة جنكـاري    الدراسة األوىل لتحقيق اآلثـار القدميـة يف و        
 .باللغة التركية_  .١٤٠-١٣٩ص_ .سبيل تكني / ومركزها

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٥٠٤٠[ .توب قره أوغلو، نادر

ثـار القدميـة يف واليـة جنكـاري         الدراسة الثالثة لتحقيق اآل   
باللغة _  .١٦٤-١٥٣ص_ .نادر توب قره أوغلو     / ومركزها
 .التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–@òÜØäu@
]٥٠٤١[ .أوزال، شكران

_  .١٧٠-١٦٥ص_ .شـكران أوزال    / حتقيق أعمال جنكلة  
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]٥٠٤٢[ .كورمتان، نظيف
_  .١٧٨-١٧١ص_ .نظيف كورمتان   / آثار جنكلة مناذج من   
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]٥٠٤٣[ .أبيجل، مصطفى ر

/ كية عالء الدين يف ترميمـات جامعـه يف قونيـا          مشكالت ت 
 .باللغة التركية_  .٧٠-٢٧ص_ .أبيجل . مصطفى ر

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٥٠٤٤[ .أورال، أتيال

-١٠١ص_ .أتـيال أورال    / ن يف قونيا  ترميم جامع عالء الدي   
 .باللغة التركية_  .١٠٦
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٥٠٤٥[ .أوجنة، يلماز
 موالنـا يف    بعض األفكار حول األعمال األخرية لتعمري تكيـة       

 .باللغة التركية_  .٣٢٨-٣١٩ص_ .يلماز أوجنة / قونيا
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]٥٠٤٦[ .بولوج، سقيم

/ اليت متـت فيـه    ضريح عالء الدين يف قونيا وأعمال احلفريات        
 .باللغة التركية_  .١٠٩-١٠٧ص_ .سقيم بولوج 

 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف
XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 
]٥٠٤٧[ .تانيايل، كولسون

جامع عالء الدين يف    تقييم الترميمات األخرية اليت أجريت على       
 .باللغة التركية_  .٢٤٤-٢٣٥ص_ .كولسون تانيايل / قونيا
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٥٠٤٨[ .دركون أوغلو، توران
 /الدور السفلي جلامع عالء الدين يف قونيا      تقوية وإصالح أساسات    

 .باللغة التركية_  .١٩٢-١٧١ص_ .توران دركون أوغلو 
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

  بولو– تركيا –عمارة الوقف  



٥٠٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٥٠٤٩[ .دولغارالر، عثمان نوري
نـوري  / تطبيقات مشروع ترميم جامع عالء الدين يف قونيـا        

 .باللغة التركية_  .٢١٧-١٩٣ص_ .الر، يشار قلتفجي ردولغا
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٥٠٥٠[ .امشبل، باير
 _ .١٠٠-٩٩ص_ .بايرام شبل   / ترميم جامع عالء الدين يف قونيا     

 .باللغة التركية
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٥٠٥١[ .قربوز، هشام
ونيا والنتائج والقرارات اليت اختذت مـن       جامع عالء الدين يف ق    

_ .هشـام قربـوز     / أجل احملافظة على الطابع الثقايف لقونيـا      
 .باللغة التركية_  .٢٣٤-٢١٩ص
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٥٠٥٢[ .لورإ ،لوقيوردا
/ ١٩٧٨يت جلامع عالء الدين حـىت عـام         رالترميمات اليت أج  

 .باللغة التركية_  .١٧٠-١٢٥ ص_.ل وقل يورداورإ
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر *_.ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@@
]٥٠٥٣[ .أبيجل، مصطفى ر

 _ .٢٥٤-٢٣٧ص_ .أبيجل  . مصطفى ر / مدرسة مركز قيصري  
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–òîçbmì×@@
]٥٠٥٤[ .أران، فاطمة

_ .فاطمـة أران    / ية السماك يف مركز كوتاهية    كخطة ترميم ت  
 .باللغة التركية_  .٣٢٨-٣٢٣ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _ . ١٩٩٣لألوقاف، 
]٥٠٥٥[ .ألنت تاش، أمينة

-٣١٣ص_ .أمينة ألنت تاش    / الدراسات األولية لتكية السماك   
 .باللغة التركية_  .٣٢٢
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

Ûa@ñ‰bàÇ@ÑÓì–@bî×Šm@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٥٠٥٦[ .جتني، أرول

 أهم املشكالت اليت تعترض ترميم اآلثار القدمية واحملافظة عليها يف         
 .باللغة التركية_  .٣٣٢-٣٢٩ص_ .أرول جتني / الوقت احلاضر

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _يريـة العامـة   املد: أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–ýîß@@
]٥٠٥٧[ .أرجنني، أوزقان

أوزقان ارجنني، بريسـن    / أعمال تتعلق باجلامع الكبري يف ميالس     
 .باللغة التركية_  .١٢٦-١٠٧ص_ .إرات 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@bî×Šm@–paë†ã@@
]٥٠٥٨[ )أنقرة: ١٩٨٧: اخلامس(أسبوع الوقف 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ األسبوع اخلامس للوقف،
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M ._ املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ك _ . التركية باللغة_ .ص ٢٣٩_  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٥٠٥٩[ )أنقرة: ١٩٨٩: السابع(أسبوع الوقف 

 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ األسبوع السابع لألوقاف،
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

: عقد األسبوع حتت شعار   _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٠لألوقاف،  
ملعطلة وترميم  حول األوقاف ا  : أعمال إدارة األوقاف يف قربص    

_ .باللغة التركية   _ .آثارها القدمية يف مدينة األوقاف التركية       
 .٣تر* _ .ك

]٥٠٦٠[ )أنقرة: ١٩٩٠: الثامن(أسبوع الوقف 
 .VIII = ١٩٩٠ ديسـمرب  ٩-٤ األسبوع الثـامن للوقـف،  

Vakiflar Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة  : أنقرة
د األسبوع حتـت    عق_ .ص  ٣٢٠_  .١٩٩١العامة لألوقاف،   

الترميمات يف عصر يونس أمره ضمن مدينـة الوقـف          : شعار
، ٣تر*_ .ك  _ .باللغة التركية   _ .التركي وندوة أوقاف قربص     

٧٥، ٤٩. 
]٥٠٦١[ )أنقرة: ١٩٩٢: العاشر(أسبوع الوقف 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف،
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _ديريـة العامـة   امل: أنقرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٤٤٨_  .١٩٩٣لألوقاف،  
قيمة الثقافة املوجودة يف اجلمهورية التركية، واملوجودة يف وقف         

_ .باللغة التركيـة  _ .البوسنة واهلرسك، وإعمار يلماز أوجنة     
 .٣تر* _ .ك

 ندوات– تركيا –عمارة الوقف 



 الكشافمتن >٥١٠
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٥٠٦٢[ )أنقرة: ١٩٩٥: الثالث عشر(أسبوع الوقف 
 XIII. Vakiflar = ١٩٩٥ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقف،

Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
:  عقد املؤمتر حتـت شـعار      _ .ص٢٥٥_  .١٩٩٦لألوقاف،  

نضمام األوقاف من الناحية االقتصادية وترميم جامع عالء الدين   ا
 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية _ .يف قونيا 
@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–pbÔîjİnÛa@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇë@bîuìÛìäØnÛa@@@@ŠÄãa@@@@òîuìÛìäØnÛa@N@

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٥٠٦٣[ .أونسال، جت

األوقاف التركية وطريقة إعمارها وبنـاء وتأسـيس مكتبـات         
 Türk Vakif İstanbul Kütüphanelerinin = إســتانبول

Mimar Yöntemi /جت أونسال. _ Vakiflar Dergisi. _ 
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .١٢٤-٩٥ص_ ) .١٩٨٤ (١٨مج
 .٣تر*

]٥٠٦٤[ .يدي يلدز، اء الدين
 Tanzimat Donemi =تطبيقات الوقف يف عصر التنظيمات 

Vakif Uygulamalari /اء الدين يدي يلدز نظيف أوزترك ،. _
 . باللغة التركية_ .٥٩٨-٥٧١ص
_ . Yilinda Tanzimat ,150 = ١٥٠ التنظيمـات سـنة   يف

_  .ض _ .١٩٩٢ مطبعة مؤسسة التـاريخ التركـي،        :أنقرة
 .٣تر*

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٥٠٦٥[ .كمال منصوري

استثمار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة        
 إعداد كمال منصـوري؛ حتـت     / لوضعية األوقاف يف اجلزائر   
 ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     

 جامعة اجلزائر، معهد العلـوم      -) ماجستري(وحة  أطر_  .ورقة
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١االقتصادية، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–†äÓŠ@@
]٥٠٦٦[ .ياوز، يلدرم

-٨٥ص_ .يلدرم يـاوز    / كلية تركستان يف مسرقند وترميمها    
 .باللغة التركية_  .١٠٠
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@@bí‰ì–@kÜy@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
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 Le waqf d’ipsir pasa a alep (1063/1653)= تارخييـة  
etude d’urbanisme historigve /فيـد  يلـود د جون ك… 

_ .ص  ١٠٧_  .١٩٨٢املعهد الفرنسـي،    : دمشق_ ] .وآخ[
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]٥٠٦٨[ .يوسف حممد البشر

تـه  مشروع تبن : مشروع تأهيل املساجد التراثية بدولة الكويت     
األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت للحفاظ على التـراث          

: الكويـت [_ .إعداد يوسف حممد البشـر      / الفين واملعماري 
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]٥٠٦٩[ .أردوغان، ية

_ .يـة أردوغـان     /  أحباث املديرية العامـة لألوقـاف      خمترب
 .باللغة التركية_  .٢٩٦-٢٩١ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
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]٥٠٧٠[ .يلنيإأوتاي، 

 _.يلني أوتاي   إ/ التدابري العاجلة حلل مشاكل جامع ميلد إلياس بك       
 .باللغة التركية_  .٣٧٨-٣٦٣ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
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]٥٠٧١[ .أولو أنكني، هناد

اد أولـو   / احملافظة على مكة املكرمة ومرياثنا املعماري الغائب      
 .باللغة التركية_  .١٣٤-١٢٧ص_ .أنكني 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
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@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@@†¬Mƒí‰bm@@
]٥٠٧٢[ .أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام

أوضاع األوقاف يف جند قبل الدعوة اإلصالحية وموقف الشيخ         
 _.أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام       / حممد بن عبد الوهاب منها    

هــ  ١٤١٩ (١،ع٢٤ س _ .جملـة فصـلية حمكمـة     : الدارة
 .٣تر* _.د _  .٦١-٥ ص_ .])١٩٩٨[

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–†äa@@
]٥٠٧٣[  حول املساجد واملقابرتقرير الس املركزي لألوقاف 

ــورة   Report of Central Waqf Council on= املهج
deserted mosques and graveyards.  _Muslim India. _ 

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤٥٢ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨، ع ١٥مج
 .١٦هن*_ .د 

 الدولة العثمانية –عمارة الوقف  
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]٥٠٧٤[ = ملسلمي اهلند التنمية التعليميةألوقاف يف الدور اهلام هليئات ا
ملك كيه مسلمانون كى تعلمىي ترقى مني وقف بوردون كـا           

_ ) .١٥/٨/١٩٨٣ (_. The Inquilab, Daily_  .اهم رول
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٥٠٧٥[  وقف كيه= تأسيس مكتب إقليمي حلل مشاكل الوقف 

 ,Al Jamiat_ .مسائل حل كرنيه كيه لئيه زونل آفس كا انتظام
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٦/٨/١٩٨٣. _

 .٧هن*_  .د
@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇIðŠÐÈu@éÔÏH@

]٥٠٧٦[ .هاشم معروف احلسيين
 .٢٨٤-١٢٧ص_ .هاشم معروف احلسيين / الوقف
 واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب مـن         ة الوصاي يف

دار القلـم،   : بريوت_ .األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي      
 .٢٩؛ مغ١؛ كو١سع* _.ض _  .١٩٨٠

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇIïÐäy@éÔÏH@
]٥٠٧٧[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٥٠٧٨["ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(بدرالدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى 

أليب حممد حممود بن أمحـد العـيين؛ تصـحيح          /  الوقف كتاب
: ٦ج_ . حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفـوري         ياملولو
 .١٨٦-١٣٩ص
دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف

 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١
]٥٠٧٩["ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(بدرالدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى 

أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح املولـوي         /  الوقف كتاب
 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 

دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف
 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠

]٥٠٨٠[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
 حسن بن / حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكىن يف الوقف للولد        

_ .عمار الشرنباليل؛ مجع وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكي          
 .٣٥٦-٣٣٩ص
 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: لرياضا(

]٥٠٨١[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣

ÑÓìÛa@ñ‰bàÇI@ïÈÏb‘@éÔÏH@
]٥٠٨٢[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
عبد احلميد أمحد حنفي، : [القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى الرملي   يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٢-

]٥٠٨٣[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
املطبعـة  : القاهرة (١٨٩٠،  ]ن. د: م. د[_ . فتاوى الرملي    يف

 .١٠٢، ٣٠تر* _.ض _ ) .امليمنية
]٥٠٨٤[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٦-١٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار : بـريوت _ . فتاوى العالمة مشس الدين حممد الرملـي         يف

 مشس الدين الرملـي     فتاوى العالمة _  .١٩٨٣الكتب العلمية،   
ـ         _.ض   _ .يامش الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتم

 .١١ ،١؛ كو٥٢، ٥١تر*
@æbàŽÇ@Nòîäí†Ûa@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٥٠٨٥[  وزارة األوقاف والشؤون الدينية .ُعمان

مصـدر  [ وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة        ،سلطنة ُعمان 
صفحة عنـوان   :  مصدر العنوان  _ .ورقة] ٥٤ [_. ]الكتروين

 _) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع الكتروين [موقع الوزارة   
ــع  ــلة املوق _  . ت_ .http://www.maraoman.net: وص

 .١كو*
]٥٠٨٦[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
 وزارة األوقـاف والشـؤون      :مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

_ .ك  _ . لوحـات     ورقـة  ١٣ص،  ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية،  
 .١كو*
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ÑÓìÛa@k–Ë@
ف،     انظر أيضًا اء الوق المية، إلغ اف اإلس تعمار واألوق االس

ف     ة الوق ف، رعاي ي الوق اء ف يخ البن ، الس
وانين وتشريعات غصب          واألوقاف اإلسالمية، ق
اف   دوس واألوق ف، الهن ة الوق ف، ملكي الوق
المية،   اف اإلس ون واألوق المية، الوثني اإلس

 مشاآل وحلول، الوقف المعطل، الوقف       –الوقف  
 .واألحوال السياسية

]٥٠٨٧[ "هـ٤٨٧-؟"أبو عبيد البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد 
_ .د اهللا بن عبد العزيز البكري؛ حتقيق مصطفى السقا عب]/ الوقف[
: ٤، ج ٦٥٩-٦٥٨،  ٤٣١ص: ٢، ج ٣٤٦،  ٢٩٢ص: ١ج
 .٣٢٨ص
_  .٢ ط _ . معجم ما استعجم من أمساء الـبالد واملواضـع         يف

 .١٠٤تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[عامل الكتب، : بريوت

غصب الوقف
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]٥٠٨٨[ "هـ٤٨٧-؟"أبو عبيد البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد 
 _ .عبد اهللا بن عبد العزيز البكري؛ حتقيق مصطفى السقا]/ الوقف[
: ٤، ج ٦٥٩-٦٥٨،  ٤٣١ص: ٢، ج ٣٤٦،  ٢٩٢ص: ١ج
 .٣٢٨ص
_  .١ ط _ . معجم ما استعجم من أمساء الـبالد واملواضـع         يف
مطبعة جلنة التأليف والترمجـة     : القاهرة (١٩٤٥،  ]ن. د: م .د[

 .٢٤ ،٢صر*_ .ض _ ) .والنشر
]٥٠٨٩[ .، حممودمييناألروح 

 ودزديدن  سعدي=  الوقف   أموال ومسألة سرقة    سعديالشاعر  
 _ .)١٩٩٨ (٢١ ع _ . وقف مرياث جاويـدان    _ .مال وقف 

 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧٥-٧٢ص
]٥٠٩٠[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب

_  .٢ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب
_ . ك   _ .)عـة الرجـاء   مطب :القاهرة (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١-٧سع*

]٥٠٩١[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
_  .١ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب

 _) . مطبعة املعاهد الدينية   :القاهرة( ١٩١٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢١صر* _ .ك

]٥٠٩٢[ : ٤مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
الس :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

]٥٠٩٣[ .حممد بن زاهد بن احلسن الكوثري
 .٢١٢-٢٠٨ص_ .باألوقاف اإلسالمية س خطورة املسا

مكتبـة الكليـات    : لقـاهرة ا_  .٣ط_ . مقال من الكوفة     يف
 .٦٤، ٦٣، ٣تر* _.ض _  .١٩٩٤األزهرية، 
]٥٠٩٤[ .حممد كرد علي

 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ . خطط الشام    يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _. ض _ .١٩٨٣
]٥٠٩٥[ .أفضل. واين، إم

  = دخـل األوقـاف    ساليب للزيـادة يف   أتوصيات بشأن اختاذ    
Recommendations regarding adoption of techniques 

to increase income from waqfs /أفضــل واين. إم...  
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٢_ ] .وآخ[

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،       يف  
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999 ._معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٥٠٩٦[  _.معناه، حكمته، التعدي على ممتلكات األوقاف : الوقف

هــ  ١٤١٣شـعبان    (٨ج_  .جملة شهرية جامعـة   : األزهر
 .١٧ ،٢صر *_ .د_  .١١٥٥-١١٥٤ص_ ]) .١٩٩٢[

]٥٠٩٧[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .يلي حممد وهبة الزح]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@ÑÓìÛa@k–Ë–@ÙŠaë@òäìjÛa@Mƒí‰bm@@
]٥٠٩٨[ .عبد الباقي خليفة

املشيخة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك تطالب باألوقاف اإلسالمية        
_ .ورقات  ] ٤[_ .عبد الباقي خليفة    ]/ مصدر الكتروين [ادرة  املص

 املنشور يف   ٨١٠٣صفحة عنوان املقال ضمن العدد      : مصدر العنوان 
جريـدة  : جبريدة الشرق األوسط  " دين" حتت باب    ٣/٢/٢٠٠١

: وصـلة املقـال   _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   (العرب الدولية   
http://www.asharqalawsat.com/pcdaily/03-02-

2001/religion/religion.html.  _ ١كو*_ .ت. 
@ÑÓìÛa@k–Ë–@ïßý⁄a@bÈÛa@Mƒí‰bm@@

]٥٠٩٩[ .ص٢٦٣_ .وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –شاد، مكة املكرمة    والدعوة واإلر 

الوقـف  : احملتويات_ . ]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  
 - جيالن خضر غمدا     إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا   يف وواقعه   اإلسالمي

 املدارس  - يحسن الوراكل /  احلرمني الشريفني  يف املغاربةحباس  أ
طارق عبد اهللا   / ة وصفي ة تارخيي دراسة: املنورة املدينة يف الوقفية

 / عهد امللك عبد العزيز    يف ة عني زبيد  أوقاف -عبد القادر حجار    
/  بريـده  يف العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     إعداد
 تدهور الوقـف    إىل أدت اليت العوامل   - عبد العزيز املقبل     إعداد

 ازدهار  - عبد القهار داود عبد اهللا العاين     / اإلسالميعرب التاريخ   
ـ  دراسة:  عصر سالطني املماليك   يف افاألوق  :وثائقيـة  ة تارخيي

 .١كو*_ .ض  _ .أمنيحممد حممد / منوذج مصر
@ÑÓìÛa@k–Ë–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@

]٥١٠٠[ مصادرة األوقاف وهدمها : إمام وخطيب املسجد األقصى
 _ . املستقلة _ .حماولة أخرى للقضاء على اهلوية اإلسالمية للقدس      

 .١كو*_  .د_ ) .١٩٩٨أغسطس  ٣ (٢٢١، ع٦س
]٥١٠١[ .شوقي شعث

_ .تأليف شـوقي شـعث      / املعامل التارخيية يف القدس الشريف    
 .١٠٤-٥٣ص
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف

املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      
املنظمـة  : الربـاط _ .من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر        

يشتمل الكتـاب   _  .١٩٨٨مية للتربية والعلوم والثقافة،     اإلسال
: أيضاً على بعض موضوعات الوقف يف صفحات متفرقة، مثـل         

 وقف عثمان بن عفـان عـني        – ١٣٣ص: الوقف على التعليم  
 األسـبلة واحلمامـات     – ١٥٠ص: سلوان على فقراء القدس   

 .١كو*_ .ض _ . ١٥٣ص: املوقوفة

  تاريخ- البوسنة والهرسك –غصب الوقف  
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]٥١٠٢[ .شوقي شعث
_ .قي شعث؛ ترمجة موسـى شـامي        شو]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة الفرنسية_ .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل 
دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف

املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      
 :Al-Qods acharif=من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر  

etude sur la ville sainte des musulmans, son histoire, 
sa geographie et son developpement economique et 

social depuis l’antiquite jusqu’a nos jours.  _الرباط :
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٣املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

]٥١٠٣[ .عبد اللطيف الطيباوي
أصـلها  : ية جبوار املسجد األقصى بالقـدس     األوقاف اإلسالم 

ألفه باإلجنليزية عبد اللطيـف     / وتارخيها واغتصاب إسرائيل هلا   
: عمـان _  .١ط_ .الطيباوي؛ نقله إىل العربية عزت جرادات       

_  .١٩٨١وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسـالمية،       
؛ ٨-٦،  ٤؛ فـل  ١٠سـع *_ .ك  _  .ايض، خرائط : ص١٢٤
 .٢٥؛ مغ٣كو
]٥١٠٤[ .د اللطيف الطيباويعب

أصـلها  : األوقاف اإلسالمية جبوار املسجد األقصى بالقـدس      
 The Islamic Pious=وتارخيها واغتصـاب إسـرائيل هلـا    

foundation in Jerusalem: Origin, history and 
usurpation by Israel.  _املركز الثقايف اإلسـالمي،  : لندن

ايـض،  : حاتورقات لو ] ٤[ورقات،  ] ٥[،  ٥٤_  .١٩٧٨
 .١٤سع* _.ك _ .باللغة اإلجنليزية  _ .خرائط

]٥١٠٥[ .حممد صربي عابدين
 .١٤-١١ص_ .حممد صربي عابدين ]/ الوقف[
 مطامع اليهود الصهيونيني يف االستيالء على املسجد األقصى         يف

 _ .١٩٤٦،  ]ن. د: م. د[_ .واملقدسات اإلسالمية يف فلسطني     
 .٨هن*_ .ض 

]٥١٠٦[ .مها عبد اهلادي
]/ مصدر الكتـروين  [إسرائيلية لنهب األوقاف اإلسالمية باالنترنت      محلة  

صفحة عنوان املقال   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[_ .مها عبد اهلادي    
 مبوقع اسالم اون الين     ٢٠/٦/٢٠٠٠ املنشور يف    ١٨/٦/٢٠٠٠بتاريخ  

ـال   _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (موقع انترنت [ : صـفحة املق
http://www.islamonline.net/magazine/arabic/Details.asp?hM

agazineID=7762.  _ ١كو*_ .ت. 
@ÑÓìÛa@k–Ë–ÑÓìÛa@k–Ë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@k–Ë–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٥١٠٧[ .عبد احلليم عويس

بقلم /  واجتماعياً – دور الوقف يف تنمية اتمع اإلسالمي ثقافياً      
 . ورقة١٤_ .عبد احلليم عويس 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

@ÑÓìÛa@k–Ë–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٥١٠٨[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†¬@–ƒí‰bm@@
]٥١٠٩[ .أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام

أوضاع األوقاف يف جند قبل الدعوة اإلصالحية وموقف الشيخ         
 _.د بن عبد العزيز احملمد البسام       أمح/ حممد بن عبد الوهاب منها    

هــ  ١٤١٩ (١،ع٢٤ س _ .جملـة فصـلية حمكمـة     : الدارة
 .٣تر* _.د _  .٦١-٥ ص_ .])١٩٩٨[

@ÑÓìÛa@k–Ë–†äa@@
]٥١١٠[ .أمحد، منصور

_ .منصـور أمحـد     / اسالم مني اوقاف  = الوقف يف اإلسالم    
Azad Hind, Daily ._) باللغة األوردية _ ) .٢٨/٦/١٩٩٦. _

 .٧هن*_ .د 
]٥١١١[اوقاىف = رشادات حلكومة الوالية لالحتفاظ مبمتلكات الوقف إ

_  . رياستون كو مركز كى هـدايت      –جائدادون كيه حتفظ    
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٣١/١/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥١١٢[ =االستيالء على املمتلكات املوقوفة من قبل اإلدارات الرمسية 

Waqf properties occupied by official agencies.  _
Muslim India.  _ــج _  .٧٨ص_ ) .١٩٨٨ (٦٢، ع٦م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٥١١٣[ .إسحاق، قمر

 Protection of waqf= آلية محايـة املمتلكـات املوقوفـة    
properties-mechanism /     ص  ٢_ .قمر إسحاق، سليم أختر._ 

 .باللغة اإلجنليزية
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ب الوقفية يف جنوب آسيا،       ندوة التجار  يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-
10 may, 1999. _وضـوعية،  معهد الدراسـات امل :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٥١١٤[ اوقاف كى =  أمالك األوقاف وعلماء اإلسالم األفاضل

 _. Nida-e-Millat, Weekly_  .جائدادين اور علماء كرام
 _.باللغة األوردية _  .١٢ص_ ) .٣٠/٧/١٩٩٥ (٣٠، ع٥١مج
 .٧هن*_ .د 

]٥١١٥[ .أجنم، سهيل
وقف امالك كـو    = كيف يتم احلفاظ على ممتلكات األوقاف       

_  .Afkar–e-Milli_ .سهيل أجنـم    / كيسيه حمفوظ كياجائيه  
 _.باللغة األوردية   _  .١٨-١٤ص_ ) .١٩٩٧ (١٠، ع ١٢مج
 .١٦هن*_ .د 

 الهند–غصب الوقف 
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]٥١١٦[  Muslim =األوقاف اإلسالمية على وشك أن تتالشى 
waqfs in melting point ._ The Radiance Views, 

Weekly ._ باللغـة  _  .٢-١ص_ ) .١٩٧٤ (١، ع ١٢ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٥١١٧[  Muslim Waqfs.  _Radiance =أوقاف املسلمني 
Views, Weekly ._لغة بال_  .٥ص_ ) .١٩٧٧ (٥، ع٨ مج

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٥١١٨[ اوقاف اور حكومت كى= األوقاف وإجراءات احلكومة 

 _) .١٧/٧/١٩٨٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كارغزارى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

]٥١١٩[_. Waqfs and integration =األوقاف والدمج يف اهلند 
Radiance Views, Weekly ._١٩٨٠ (٣، ع١٦ مج (. _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢ص
]٥١٢٠[ .بدر، مغري

مغري / وقف مسائل اور مسلمان   = املسلمون ومشاكل األوقاف    
ــدر  _  .٢ص_ ) .٢٢/٤/١٩٧٥(_ . Dawat, Daily_ .ب

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٥١٢١[ بارليماىن ) = راجيا سبها(جملس الشيوخ , الربملان اهلندي

 /٢٨/٢ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كميىت) راجيه سبها(
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٩
]٥١٢٢[ .أ. آر. بيج، م

ــيج. أ. آر.  م/]waqf= الوقــف [  _ .١١٩-١١٦ص_  .ب
 .باللغة اإلجنليزية

 The Muslim Dilemma in = اهلنـد يف  املسلمني  مأزقيف
India ._١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤فيكاس، : دهلي_  .١ ط. 

]٥١٢٣[ وقف = تعامل املسلمني أنفسهم مع ممتلكات األوقاف 
-Nida-e_  .جائدادون كيه ساـ خود مسلمانون كا سلوك      

Millat, Weekly ._ــج _ ) .٢٢/٨/١٩٩٣ (٣١، ع٤٩ م
 .٧*هن_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

]٥١٢٤[تعيني جلنة رفيعة املستوى من قبل رئيس الوزراء لدراسة مطالب 
اعظم كى طرف سيه مسلم مطالبه بر غـور         وزير  = املسلمني  

 _. The Inquilab, Daily_  .كيلئيه اعلى سطحى كميىت كا قيام
ــة  _  .١ص_ ) .١١/٤/١٩٨٣( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٥١٢٥[  مذكرة قدمت إىل :حزب رابطة املسلمني املركزية اهلندي
 Indian Union =١٩٨٣مـايو   ٦وزير الداخليـة بتـاريخ   

Muslim League: Memorandum to the Home Minister 
dated 6 May 1983. _ Muslim India ._ ٦ع ،١مــج 

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٦٠ص_  .)١٩٨٣(
]٥١٢٦[ =محاية املمتلكات الوقفية من االستيالء غري القانوين 

Protection of and vacation of encroachment on waqf 
properties . _Muslim India . _١٩٨٤ (١٨، ع٢مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٥٨ص

]٥١٢٧[ )سيد(خالد رشيد 
ـ كيف جنعل األوقـاف أكثـر فعال    How to = ة يف اهلنـد ي
streamline awqaf in India / ــيد ــد رش  The_ .خال

Radiance Views, Weekly ._١٩٩٢ (٢١، ع٢٧ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٥ص

]٥١٢٨[ )سيد(شهاب الدين 
سـيد شـهاب   / Statement on waqf= بيان حول األوقاف 

ــدين  _ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع٧مــج_ . Muslim India_ .ال
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٠ص

]٥١٢٩[ .صديقي، مصباح احلق
 ASI’s=تدخل دائرة اهلند للمساحة األثرية يف املساجد احملمية 
undue interference in protected mosques/ــو.  م . ي

 ١٤، ع٣٤مج_  .Radiance Views, Weekly_ .صديقي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٨-١٦ص_ ) .١٩٩٩(

]٥١٣٠[ = اجتماع عام يف مدينة لكناو : صيانة املساجد واملقابر
_  .لكهنؤ كـا جلسـه عـام      : مساجد اور قربستان كا حتفظ    

Nida-e-Millat, Weekly ._٤/٢/١٩٧٩ (٢٣، ع٣٤ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص

]٥١٣١[  غري لضرورة إعطاء السلطة هليئة الوقف إلهناء االحتال
ناجائز قبضيه كيه خامتيه كيلئيه وقف بـورد كـو          = الشرعي  

 /٢٦/٨ (_. The Inquilab, Daily_  .اختيــار دياجائيــه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٦

]٥١٣٢[  Waqf properties-lost= ضياع ممتلكات األوقاف 
properties ._ Radiance Views, Weekly.  _٢٤مــج ،

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧ص_ ) .١٩٨٩ (٢٦ع
]٥١٣٣[ .فضل، حممد

وقـف  = استعمال دخل األوقاف يف تطوير التعليم للمسلمني        
ني مناسـب  امالك سيه مسلمانون كى تعليمى ومعاشى مواقع م  

 /٣/٤(_ . The Inquilab, Daily_ .حممـد فضـل   / حصه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٨٤

]٥١٣٤[ وقف جائدادون كيلئيه = قانون الشروط ملمتلكات الوقف 
_  .The Inquilab, Daily_  .قانون كى شرائط مني نرمـى 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٩/٦/١٩٨٦(
]٥١٣٥[ .ريي، سيتا رامكس

 نيا وقف قانون جنورى    =  يناير ١من  بدءاً  تطبيق قانون الوقف اجلديد     
 _ .Siyasat jadid, Daily_ .سيتا رام كيسري / سيه الغو هوكا

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٤/١٢/١٩٩٥(
]٥١٣٦[ .الس االستشاري لعموم مسلمي اهلند
 All = ١٩٨٦ فربايـر  ٢٤ يف قرار الس املركزي بنيـودهلي 

India Muslim Majlis-e-Mushawarat. Resolution of 
the Central Majlis (New Delhi), 24th February 1986 /

 _ .Muslim India_ .االستشاري لعموم مسلمي اهلند الس 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .)١٩٨٦ (٣٩ع، ٤مج

  الهند– الوقف غصب 
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]٥١٣٧[ .لمي اهلندالس االستشاري لعموم مس
 ٦قرارات الس االستشاري لعموم مسلمي اهلند، نيـودهلي،         

 Resolutions of All India Muslim  =١٩٨٤أكتـوبر  
Majlis-e- Mushawarat, New Delhi, October 6,1984 ._ 

Muslim India ._٥٩-٥٠ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣، ع٢ مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٥١٣٨[ اليت قدمها نواب الربملان املسلمون حلزب " يسيث"مذكرة جلنة 
 Memorandum to the Sethi= ١٩٨٣املؤمتر اهلندي يف أبريل 

Committee by the Muslim Congress (I) M. Ps. in 
April 1983 / حزب املؤمتر اهلنـدي. _ Muslim India. _ 

 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٣١٠-٣٠٩ص_ ) .١٩٨٣ (٧، ع ١مج
 .١٦هن *_ .د

]٥١٣٩[ =املمتلكات الوقفية للمسلمني ومسؤولية حكومة اهلند 
Muslim waqf properties and responsibilities of the 

Government of India. _ Radiance Views, Weekly ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٠،  ٧ص_ ) .١٩٦٧ (٧، ع ٥مج
 .٧هن*_ .د 

]٥١٤٠[ )دهلي(مؤمتر األوقاف لعموم اهلند 
 All India Awqaf Conference  = مؤمتر األوقاف لعموم اهلندقرارات

resolution ._ The Radiance Views, Weekly.  _١٤مج، 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٢ص_ ) .١٩٧٩ (٤٢ع

]٥١٤١[ A glimpse of= نظرة على املغالطات بشأن املساجد 
fallacious thinking: Mosques ._ Muslim India ._ ٤مج، 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_ ) .١٩٨٦ (٤٨ع
]٥١٤٢[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 

آل انديا مسلم   = لعموم اهلند   هيئة األحوال الشخصية للمسلمني     
 ٣، ع٣٩مج_  .Nida-e-Millat, Weekly_  .برسنل ال بورد

  .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٤(
]٥١٤٣[ Muslim waqfs in =لوضع احلرج ألوقاف املسلمني ا

melting point. _ Radiance Views, Weekly. _ ٢٤مج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٦ع

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@M@“í…aŠiaŠmc@
]٥١٤٤[  منيلكهنؤ= إبداء املخاوف على مسجد تيله وايل يف لكناو 

 ,Qaumi Awaz_  .لسيه كيه بعد بيجيىنتيله واىل مسجد مني ج
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢١/٢/١٩٨٤. _

 .٧هن*_  .د
]٥١٤٥[ . احملكمة العليا .أترابراديش

أ ٥٧، جـزء  ١٩٦٠ الصادر يف ١٦قانون أوقاف املسلمني رقم     
اسـتعادة املمتلكـات    : أترابراديشاخلاص بأوقاف املسلمني يف     

 Muslim Waqf Act 16 of 1960, S. 57-A-UP=املوقوفة 
Muslim Waqf (Recovery of Waqf Property).  _The 

All India Reporter ._ــج -٢٧١ص_  .)١٩٧٨ (٦٥ م
 .٧هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٧٣

]٥١٤٦[ . احملكمة العليا .أترابراديش
موقف حمكمة اله آباد العليا مـن قـانون الوقـف يف واليـة              

 _ .Allahabad High Court on UP Waqf Act = أترابراديش
Muslim India ._ ١٧٤ص_ ) .١٩٨٦ (٢٨، ع٣ مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٥١٤٧[  =اهتام باستخدام وثائق مزورة لالستيالء على أراضي مقربة 
 _ .قربستان كى زمني بر قبضه كرنيه كيلئيه دستاويز بنانيه كا الزام       

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٩/١/١٩٩٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥١٤٨[  =اهتام باالستيالء غري الشرعي على مقربة بالسبور يف رامبور 
 _ .كيه قربستان بر قبضه كا الزام     ) ضلع رام بور  (بالسبور حتصيل   

Qaumi Awaz, Daily . _)٥ص_ ) .١٦/١٢/١٩٩٠.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٥١٤٩[  = أترابراديشات األوقاف يف والية إجراء مسح ملمتلك

 _. Siyasat Jadid, Daily_  .اتربرديش مني وقف سـرويه 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١١/٥/١٩٨٧(

]٥١٥٠[ .أجروال، ماهيش تشاند
يف مدينـة    يحتالل غري الشرع  أراضي الوقف من اال    محاية   خطة
ه كيلئيـه رام     ناجائز قبضه روكني   –وقف جائيدادين    = وربرام

 /٢٥/١(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .بور مـني اسـكيم  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٣

]٥١٥١[ قربستان بر = احتالل أرض املقربة من قبل زعيم حزب جانتا 
 /٨(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .جنتا بارتى ليدر كا قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص _ ) .١٢/١٩٨٧
]٥١٥٢[ بالس بور كيه = االحتالل غري الشرعي ملقربة بالس بور 

 /١٦/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .قربستان بـر قبضـه  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٧

]٥١٥٣[ ، تبلغ احتالل غري شرعي ملمتلكات هيئة األوقاف اإلسالمية
رور مسلم وقف بورد كى اسى ك     =  مليون روبية    ٨٠٠قيمتها  

 _. The Inquilab, Daily_  .كى امالك بر ناجـائز قبضـه  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٥/٧/١٩٩٦(

]٥١٥٤[ لوىن = االحتالل غري املشروع ألراضي املقربة يف لوين 
 ,Qaumi Awaz_  .اتربرديش كيه قربستان بر ناجائز قبضه) مريـ(

Daily . _)٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٢ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٨. 
]٥١٥٥[ احتالل هيئة األوقاف الشيعية إلمام بارا يعترب احتالل غري 

بر شيعه وقف بورد    ) رام بور (امام باره خاص باغ     = مشروع  
 /٥/١٠ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كا قبضـه ناجـائز  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٨٥
]٥١٥٦[ .أمحد، حممد

 ه بسبب حماوالت جرت الحتالل أراضي الوقف      تصاعد التوتر يف عليجر   
على جراه مني مسجد كى وقف اراضى بـر         = ملسجد ميمران   

 ,Awam_ .حممد أمحـد  / قبضه كى كوشش سيه كشيدغي
Daily . _)٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٤/١١/١٩٩٧. 

أترابراديش - الهند –غصب الوقف 
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]٥١٥٧[ .أمحد، حممود
جـوهى  = االحتالل غري الشرعي ملقربة جوهي غـري مقبـول          

/ قربستان بر غري قانوىن قبضه برداشته ني كيا جائيكا        ) بوركان(
 _) .١١/٢/١٩٩٠(_ . Siyasat Jadid, Daily_ .حممود أمحد 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص
]٥١٥٨[  =إساءة استعمال أراضي وقف جامعة عليجره اإلسالمية 

_  .مسلم يونيورسىت كى موقوفه زمني بتيه بر دينيه كـا اراده          
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٨/٧/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥١٥٩[ .أشرفيو، كامل أمحد

 قًربا يف منطقـة     ١٥٠خطة دنيئة لبناء مركز الفيلم على أنقاض        
 نوئيدا كى ايك سو جباس قربون كو مسمار كركيه فلم سنتر          = نويدا  

 _. Siyasat Jadid, Daily_  .تعمري كرنيه كا منصوبه قابل مذمت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٨٦(

]٥١٦٠[ )سيد(أفسر، حسني 
هدم عمارتني تارخييتني لألوقاف يف حسني آباد بلكناو مما يـثري           

وقـف كـى دو تـارخيى       ) لكهنؤ(حسني آباد   = التوتر فيها   
 ,The Inquilab_ .حسني أفسر / عمارتني منهدم كردى كئني

Daily ._) باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٩/١٠/١٩٩٢. _
 .٧هن*_ .د 

]٥١٦١[ .األنصاري، عبد احلميد
قربستان بـر ناجـائز     = االحتالل غري الشرعي ألراضي املقربة      

_  .Qaumi Awaz, Daily_.عبد احلميد األنصـاري  / قبضه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/٦/١٩٨٩(

]٥١٦٢[ .األنصاري، حممد أسلم
مسـلم  =  بإزالة االحتالل غري الشرعي ألراضي املقربة        املطالبة

 ,Siyasat Jadid_  .قربستان سيه ناجائز قبضه هتانيه كا مطالبه
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٩٣. _

 .٧هن*_ .د 
]٥١٦٣[ شهر كيه قربستان = إهناء االستيالء غري الشرعي ملقربة البلدة 

 ,Qaumi Awaz_ .قبضـه خـتم  سيه جبيس سال بعد ناجائز 
Daily.  _)د  _ .باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .٩/٦/١٩٩٣._ 

 .٧هن*
]٥١٦٤[  اليت حيكمها احلزب الشعيب أترابراديشاألوقاف يف والية 

 االستيالء على األراضي املوقوفة اإلسالمية من قبل املؤسسات       : اهلندي
 :Waqf in Uttar Pradesh in BJP ruled UP=احلكوميـة  

Encroachments upon Muslim Waqf Lands by Government 
body . _Radiance Views, Weekly . _ ١٩، ع٢٧مـج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢ص_ ) .١٩٩٢(
]٥١٦٥[ =  أترابراديشبعض األسئلة من أعضاء الس املسلمني يف 

-Nida-e_  .يوىب ممربان جملس قانون ساز سيه جنـد سـوال         
Millat, Weekly ._ ٣ص_ ) .١٩٨٤ (٢٢، ع٣٩ مـج.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٥١٦٦[ .إس. بلرامي، أ
= الوضع املتدهور ألمالك األوقـاف اإلسـالمية يف عليجـره           

_ .إس بلرامـي    . أ/ عليجراه مسلم اوقاف كى زبون حـاىل      
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٠/٢/١٩٩٠ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥١٦٧[  مسلم= ء على أراضي الوقف هليئة تدريس اجلامعة بنا

يونيورسيت بر استاف كيه لئيه مكانات، آفـس رابطـه كـى            
_ ) .٣١/٧/١٩٨٨ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .وضاحت

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص
]٥١٦٨[  ألغراض الربح أترابراديشتنمية ممتلكات الوقف بوالية 

جائدادون كو مسلمانون كيلئيه مفيد     يوىب مني وقف    = واملنفعة  
 /١/٩(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اور كار آمد بنايا جائيكا

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٨٧
]٥١٦٩[ رام بور مني = توتر حول إنشاء معبد على أراضي الوقف 

 Qaumi_  .وقف كى زمني بر مندر تعمري سيه ماحول كشيده
Awaz, Daily.  _)د _ .باللغة األوردية _ ) .٨/٨/١٩٩٨._ 

 .٥هن*
]٥١٧٠[ .احلسن، إظهار

 إظهـار   /كيا وقف بورد توجه ديكا    = هل تعتين هيئة األوقاف     
_ ) .٢٨/٣/١٩٩٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .احلسـن  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٥١٧١[ .احلسنني، حمفوظ

/ حتفظ اوقـاف كـا مسـئله   = مشكلة محاية ممتلكات الوقف  
 /٢١/١٠(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .حمفـوظ احلسـنني   

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٩
]٥١٧٢[ .خان راو، إس أ

_ .خان راو . إس أ/ Muslim Awqaf= األوقاف اإلسالمية 
Radiance Views, Weekly ._١٩٨١ (٤٤، ع١٦ مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩ص
]٥١٧٣[ لتحويل املساجد التارخيية بوالية . إس. إس. رخطة منظمة آ
يوىب كى قدمي مساجد كـو      =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش

_  .مندرون مني تبديل كرنيه كا آر ايس ايس كـا منصـوبه           
Nida-e-Millat, Weekly . _١٩٨٥ (٣٣، ع٤٠مــج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٤ص
]٥١٧٤[ قربستان كى = ور املقربة سخط شديد على حماولة هدم س

 ,Qaumi Awaz_ .ديوار كو تورنيه كى كوشش بر غم وغصه
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .١٣/١١/١٩٩١. _

 .٧هن*_ .د 
]٥١٧٥[ وقف كى = شكوى ضد احتالل الشرطة ألرض موقوفة 

 _. Qaumi Awaz, Daily _ .زمني بر بوليس قبضه كى شكايت
ــة  _  .٥ص_ ) .١٩/٢/١٩٩٤( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

 أترابراديش - الهند –غصب الوقف  
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]٥١٧٦[ مسلم مسافر "ضرورة إخالء االحتالل غري الشرعي عن نزل 
يف لكناو، وحتويله إىل جلنة احلج اإلقليمية حـىت يـدار           " فرخانه

مسلم مسافر خانه لكهنؤ بر غري قانوىن قبضـه         = حتت إشرافها   
 ختم هونا شاهئيه، اسيه رياسىت حج كميىت كى توليت مني ديدينا          

_ ) .٢٨/١/١٩٨٧(_ . Siyasat Jadia, Daily_  .شـاهئيه 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٥١٧٧[ضرورة انتباه احلكومة فوراً إىل مؤامرة حتويل ممتلكات األوقاف 
وقف جائدادون كو جنى ملكيت مني      = إىل ممتلكات شخصية    

تبديل كرنيه كى سازشون كى طرف حكومت كـى فـورى           
_ ) .٨/٩/١٩٨٦ (_. Siyasat Jadid, Daily_  .توجه هـو 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص
]٥١٧٨[ اوقاف كى = ضرورة احملاولة لرفع عائدات أمالك الوقف 

جائداد كى آمدىن برهانيه كى كوشش كى جائيـه، مجعيـة           
العلماء يوىب نيه وقف جائداد كو رينت كنترول ايكت سـيه           

 ,Siyasat Jadid_ .مستثىن كرنيه كيه اقدام كى ستائش كـى 
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٦/٥/١٩٩٥. 
]٥١٧٩[ .عبد الرمحن

 _ . عبد الرمحن  /قصه جبنور قربستان كا   " = جبنور"قصة مقربة   
Qaumi Awaz, Daily.  _)٣ص_ ) .٣١/١٢/١٩٨٧.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٥١٨٠[ عبد املاجد

 ,Qaumi Awaz_ . املاجد عبد/ وقف بورد= هيئة األوقاف 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢١/١٢/١٩٨٧. _

 .٧هن*_ .د 
]٥١٨١[  Waqf=  أترابراديشعدم تشكيل هيئة لألوقاف يف والية 

board not set up in Uttar Pradesh ._ Radiance 
Views, Weekly ._٢٢ص_ ) .١٩٩٨ (٢٧، ع٣٣ مج.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٥١٨٢[ .علي، إنعام

_ .إنعام علـي    / )لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .٢٣/١٢/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥١٨٣[ .علي، إنعام

_ .إنعام علـي    / )لكهنؤ(وقف بورد   = هيئة األوقاف يف لكناو     
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _ .٣ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥١٨٤[ .فرما، جنيش الل

لتحويل املساجد التارخييـة بواليـة      . إس. إس. خطة منظمة آر  
 RSS plan for conversion= إىل معابد هندوسية أترابراديش

of Ancient Mosques in U. P. (India) into temples /
ــا  ــيش الل فرم  ٢٩، ع٣ مــج_. Muslim India_ .جن

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٢ص_ .) ١٩٨٥(

]٥١٨٥[  _. Agra Waqf scandal= فضيحة وقف آكره 
Radiance Views, Weekly . _١٩٨١ (٣٥، ع١٦مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .١ص
]٥١٨٦[ )أترابراديش(جلنة محاية األوقاف 

 _ .اجنمن حتفظ اوقاف كى ميتنج    = جتماع جلنة محاية األوقاف     ا
Siyasat Jadid, Daily ._) باللغة _  .٢ص_ ) .٨/٤/١٩٩٠

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥١٨٧[  = أترابراديش، حماولة احتالل أراضي الوقف يف فرخ آباد

_  .آباد مني وقف زمني بر قبضه كرنيه كـى كوشـش          فرخ  
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٥ص_ ) .٩/٦/١٩٨٩

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥١٨٨[ .حسنحممد 

 _.حممد حسن   / قربستان جان حممد وقف   = مقربة جان حممد الوقفية     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٩/٣/١٩٩١

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥١٨٩[ )سيد(مظهر علي 

موقـوف شـاه    = االحتالل غري الشرعي ملقربة موقوف شـاه        
 /٧/١٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .قربستان بر ناجائز قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٨
]٥١٩٠[ منظمة الشئون االجتماعية اإلسالمية يف نويدا تبدأ محلة 

قربستان كى واغذارى كيلئيه نوئيدا مسـلم       = الستعادة املقربة   
 ,Siyasat Jadia_  .ويلفري آرلنائزيشن حتريك شروع كريكـا 

Daily . _)ة  باللغة األوردي _  .١ص_ ) .١٥/٨/١٩٨٧. _
 .٧هن*_  .د

]٥١٩١[ رائش كى = نزاع حول زاوية ساالر غازي يف رائج 
 ,Qaumi Awaz  _ .ساالر غازى درغاه كـا تنازعـه  سيد 

Daily ._) باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .١/١٢/١٩٨٧. _
 .٧هن*_ .د 

]٥١٩٢[ _ .عليجراه اوقاف كى زبون حاىل= نكبة أوقاف عليجره 
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .١٢/٧/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]٥١٩٣[ Waqf land= استمرار تعدي احلكومة على األراضي املوقوفة 
encroachment by the State Government / ــة اللجن

_ . حـول ممتلكـات األوقـاف        أندرابراديشالتشريعية لوالية   
Deccan Chronicle, Daily ._) ١ص_ ) .٢٠/٤/١٩٩٩. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٥١٩٤[  هيئة األوقاف .أندرابراديش

 تقدر قيمتها بعشرين ألف     أندرابراديشممتلكات الوقف يف والية     
رابرديش مني دو هزار كرور روبئيـه       هاند= مليون روبية هندية    
 ٢٦ ع_. Nida-e- Millat, Weekly_  .كى وقف جائـداد 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٨/٧/١٩٩٣(

أندرابراديش – الهند –غصب الوقف 



 الكشافمتن >٥١٨
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]٥١٩٥[ صدور أمر بالتحقيق يف االستيالء غري الشرعي ملمتلكات 
اوقاىف جائدادون بر ناجائز قبضه كيه معاملة كـى         = األوقاف  

_ . Rahnuma-e-Deccan, Daily _ .حتقيقات كـا حكـم  
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٤/٥/١٩٨٤(

]٥١٩٦[ من االستيالءومقابر املسلمني لكات األوقاف ضرورة محاية ممت
اوقايف جائداد اور مسلم قربستان بر سيه ناجائز        = غري الشرعي   

 _. The Inquilab, Daily _ .قبضه برخاست كيـا جائيـه  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٧/١/١٩٨٢(

]٥١٩٧[ .هناري، عز الدين
موقوفـة  = وقـاف   حماولة غري مشروعة الستئجار ممتلكات األ     

_ .عز الدين اري    / جائداد كو نوزول بر لينيه كى ناجائز كوشش       
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٤/٧/١٩٨٣. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–lbväjÛa@@

]٥١٩٨[  وقوفة على أيدي بعض السيخاملاالحتالل بالقوة لألرض 
 _. Nahangs forced occupation on waqf land= املتعصبني 

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_. ٦ ص_.) ٢/١/١٩٨٢  
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٥١٩٩[إطالق سراح حمامي : وقوفةاالحتالل غري الشرعي لألراضي امل
وقف بورد كى جائيداد بر قبضـه، بسـىت         = بتياله بالضمان   

 _. Qaumi Awaz, Daily_  .بتهانان كيه ايدوكيت كى ضمانت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٧/٤/١٩٨٣(

]٥٢٠٠[ .األنصاري، بشري أمحد
_ .بشري أمحد األنصـاري     / قربستان باىن بت  = مقربة باين بت    

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .٢٧/٦/١٩٨٧ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٢٠١[ .األنصاري، بشري أمحد
/ باىن بت كى وقف جائيداد    = اين بت   املمتلكات املوقوفة يف ب   
 /١٥/٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .بشري أمحد األنصاري 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٣
]٥٢٠٢[ . احملكمة العليا .البنجاب

ليس لس أوقاف والية البنجاب أدىن سلطة على وقف عـام           
 =كان يقع سابقاً ضمن سلطة وصي ملمتلكـات مت اخالؤهـا            

Punjab Waqf Board has no authority over public 
waqf vested earlier in custodian of evacuee property. _ 

Muslim India ._ــج -٢٠٣ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢ م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٠٧

]٥٢٠٣[ .عمر، حممد
 Qaumi_ .حممد عمـر  / درغاه كى زمني= أراضي الزاوية 

Awaz, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .١٤/١٠/١٩٨٣ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٢٠٤[ Mosques and graveyards= غصب املساجد واملقابر 
under adverse occupation . _Muslim India.  _٥مج ،

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٨ص_ ) .١٩٨٧ (٥٧ع

]٥٢٠٥[ = هريانا  جورجاون يفةلتتوىل هيئة أوقاف البنجاب رعاية مقرب
ـه   Qaumi_  .بنجاب وقف بورد غرغاؤن قربستان كى حفاظف كري

Awaz, Daily ._) ٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩/٢/١٩٩٧. 
]٥٢٠٦[ جبرنغ دل = حماولة احتالل الضريح من قبل منظمة جبرنج دل 

 ,Qaumi Awaz_ .كى مزار بر قبضه كرنيه كـى كوشـش  
Daily.  _)٥هن*_ .د _ .ة األوردية باللغ_ ) .١٦/٩/١٩٩٨. 

]٥٢٠٧[ Census =مسح املساجد واملقابر يف والييت البنجاب وهريانا 
of mosques/graveyards in Punjab and Haryana. _ 

Muslim India.  _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٥٢٠٨[ =ستيالء مطالبة باستعادة املمتلكات املوقوفة يف باين بت من اال
Demand to get evacuated waqf properties in Panipat 

from adverse possession.  _Qaumi Awaz, Daily ._ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨ص_ ) .٥/٣/١٩٨٣(

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@
]٥٢٠٩[  اوقاف كى نوت كيسيه =؟ كيف ميكن منع هنب األوقاف

_ ) .١٠/١٠/١٩٩٧(_ . Dawat-Bi, Weekly_  .بند هو؟
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص

]٥٢١٠[   =١٩٥٤ نطاق سلطة قانون األوقاف :جلنة األقليات
Minorities Commission: Terms and reference on 

Waqf Act 1954 ._ Muslim India.  _ــج  ١، ع١م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣-٢٢ص_ ) .١٩٨٣(

]٥٢١١[ جامع = ور ألداء الصالة بمطالبة بفتح املسجد اجلامع يف سيد
-Nida_  .مسجد سيدبور كو منازيون كيلئيه كهول دياجائيه      

e-Millat, Weekly ._ ٧/١٢/١٩٨٠ (٤٥، ع٣٥ مـج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–‰bèîi@@
]٥٢١٢[ .خباري، عبد اهللا
 ,Qaumi Awaz_ .عبد اهللا خباري / مونغري كا مقربه= ري مقربة موجن

Daily  ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١/٤/١٩٨٩. 
]٥٢١٣[خطوة تارخيية اختذها السيد غالم سرور حلماية ممتلكات الوقف 

اختالس أموال الوقف املقررة باملاليني بالتواطؤ بـني        : يف بيهار 
ار مني  = ألوقاف وأمناء األوقاف    وزارة األوقاف وبني هيئة ا    

وقف جائدادون كى حتفظ كيلئيه غالم سرور كا طريقه اقدام،          
وزارت اوقاف وقف بورد اور متوليان نيه مل كر اربن كـى            

 _. Sangam, Daily_  .وقف امالك كى لوت جما ركهيه هيه
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٧/١٢/١٩٩٤(

@ÑÓìÛa@k–Ë–a@@†ä–ë…bã@Ýîßbm@@
]٥٢١٤[ .إم. باتوشا، ك

 Problems of =ل نادويمشاكل األوقاف واملتوليني يف والية تام
awqaf and mutawallis in Tamil Nadu/باتوشا . إم.  ك._ 

Journal of Objective Studies ._ ١٩٩٢ (١ع ،٤مج(.  _
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .١٣٦-٤١ص

  البنجاب– الهند –غصب الوقف  



٥١٩>متن الكشاف>
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]٥٢١٥[ .سراج، مقبول أمحد
_ . مقبول أمحد سـراج  /Waqf Affairs= شؤون األوقاف 

Radiance Views, Weekly ._١٩٧٨ (١٠، ع١٤ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٠ص

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–Ší‰bÔm@@
]٥٢١٦[ . جلنة حتقيق األوقاف .اهلند

 Waqf Inquiry= التقرير املؤقت للجنـة حتقيـق األوقـاف    
Interim Report ._ The Radiance Views, Weekly ._ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_ ) .١٩٧٤ (٢، ع١٢مج
@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–à’×ë@ìßbu@@

]٥٢١٧[قربستان =   املقربةيراضأل االحتالل غري املشروع مناالستياء 
_  .كى زمني بر غري قانوىن قبضه كى بنا بر غم وغصه كى هلر            

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٥ص_ ) .٣/٧/١٩٨٨
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–paŠvu@@
]٥٢١٨[ _ .مسلم قربستان كى حباىل= استعادة مقابر املسلمني 

Nida-e-Millat, Weekly . _١٩٧٨ (٥٠، ع٣٣مــج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

]٥٢١٩[ .فرما، جنيش الل
جـرات إىل   جحويل املساجد يف    تل. سإ. سإ. رآمنظمة  خطة  
 RSS Plan to convert mosques in Gujarat= ية دوسهنمعابد 

to temples / جنيش الل فرما. _Muslim India ._٣ مج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٥٨ص_ ) .١٩٨٥ (٣٢ع

]٥٢٢٠[ .مؤمن، أنيس
امحد آباد كيه قربسـتان كـى       = مقربة جارتورا يف أمحد آباد      

_  .The Inquilab, Daily_ .أنـيس مـؤمن   / يه بازىسود
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٩/١/١٩٩٧(

]٥٢٢١[ "١٨٢٥-؟١٧٣٣) "شيخ(مرياثي، غالم الدين قرشي 
 Encroachment upon places of =التعدي على أماكن العبادة 

worship /شيخ . كيو. جي. _Radiance Views, Weekly ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١١،  ٤ص_ ) .١٩٨٠( ٨، ع ١٥مج
 .٧هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–ï…@@
]٥٢٢٢[ .إدريس خان، حممد

حممد إدريـس   / دهلى وقف امالك   = وقاف دهلي أأمالك هيئة   
_ ) .١٦/١٢/١٩٨٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .خـان  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٥٢٢٣[ =  ممتلكات هيئة األوقاف بدهلي هيئة دهلي للتنمية علىاستيالء

_  .كـا قبضـه   . ايـه . دى. دهلى اوقاف كى جائداد بر دى     
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٠/٧/١٩٩٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٢٢٤[= صاحل هيئة األوقاف ل"وزير النساء" خبصوص وقفصدار قرار إ
_  . مني وقف وزير النساء كيه مقدميه كا وقف بورد كيه حق         

Al Jamiat, Daily ._) باللغــة _  .٦ص_ ) .٥/٤/١٩٧٢
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٢٢٥[لرد على قضية مقربة بانج من أجل المدعى عليه لإنذار احملكمة 
 _ .قربستان بنج بريان كيس، مدعيون كو وجه بتاؤ نوتس         = بريان

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٢ص_ ) .١/٨/١٩٩٣
 .٧هن*_ . د _.األوردية 

]٥٢٢٦[ قربستان =  راضي مقربة بانج بريانأشرعي على الالبناء غري 
 Qaumi_  .بنج بريان كى اراضي بر دوباره ناجـائز تعمـري  

Awaz, Daily ._) ــة _  .٨ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩١ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٢٢٧[ اريت، آفتاب أمحد
 آفتـاب  /ليفتينت غورنر متوجه هون=  دهلي طلب انتباه حاكم  

 _) .٢٦/٩/١٩٨٣ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .أمحد اريت 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٥٢٢٨[Government statement= بيان احلكومة عن أوقاف دهلي 
on Delhi Waqf / حكومة اهلند. _Muslim India ._٨ مج، 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٩٢ص_ ) .١٩٩٠ (٩٤ع
]٥٢٢٩[   االحتالل غريضد ات اختاذ إجراءحول ىف الربملان بيان
 بارليمنت مني وقف بورد اراضى بر     = األوقاف  راضي  ألشرعى  ال

 Qaumi_  .ناجائز قبضه كيه خالف كـارروائى بـر بيـان   
Awaz, Daily ._) ــة _  .٨ص_ ) .٣٠/٤/١٩٩٣ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٢٣٠[ جامع=  لشرعيا  غرياالستيالء من مامورفورحترير مسجد 

 Qaumi_  .سيه ناجائز قابضني كا اخنالء) دهلى(مسجد مامور بور 
Awaz, Daily  ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٦/٧/١٩٩٧. 
]٥٢٣١[ .خان، امتياز أمحد

 Confiscation and= مصادرة واستعادة املسجد اجلامع بدهلي 
restoration of the Jama Masjid Delhi /د خان امتياز أمح. _

Muslim India . _ــج -٤٥١ص_ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع٧م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢

]٥٢٣٢[ .خان، نويد يار
وقف بورد كيه باريه    = مزيد من االيضاحات عن هيئة األوقاف       

 _. Qaumi Awaz, Daily_ .نويد يار خان / مني مزيد وضاحت
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٣/٨/١٩٩٨(
]٥٢٣٣[ . هيئة األوقاف .دهلي

 تدار من قبل  املمتلكات املوقوفة بدهلي اليت اكتسبتها احلكومة و      
 Delhi Waqf properties = هيئة أوقاف دهلي مبوجب االتفاقية

acquired by Government but managed by Delhi 
Waqf Board under agreement. _ Muslim India.  _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤٥٠ ص _) .١٩٨٩ (٨٢، ع ٧مج
 .١٦هن*_  .د

 دلهي– الهند –غصب الوقف 



 الكشافمتن >٥٢٠
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]٥٢٣٤[ .زكريا، حممد
= محاية أمالك الوقف وحسن استخدامها ضرورة هلذا العصـر          

وقف امالك كا حتفظ اور صحيح استعمال وقف كـى اهـم            
 /٣١/١٠(_  .Awam, Daily_ .حممـد زكريـا   / ضرورت
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٦
]٥٢٣٥[ .سعيد قاسم

دهلى مني اوقـاف كـى      = الوضع املؤسف لألوقاف ىف دهلي      
_  .Rashtriya Sahara, Daily_ .سعيد قاسـم  / حالت زار

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٢/٩/١٩٩٩(
]٥٢٣٦[ .سيفي، حبيب الرمحن

/ مسلم وقف امالك كا حتفـظ ضـرورى       = مقربة بوابة دهلي    
 /٣/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .حبيب الرمحن سـيفي  

 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٧
]٥٢٣٧[ .شاهد حسني

شـاهد  / وقف بورد كى بيه توجهى    = إمهال هيئة أوقاف دهلي     
_ ) .١٥/١٢/١٩٨٢ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .حسني 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٥٢٣٨[ .شفيق أمحد
لنت واىل، دريا مسجد ب= مسجد بلتان وايل ىف داريا جنج بدهلي 

 /٥/٥(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .شفيق أمحد / دهلى، غنج
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٤

]٥٢٣٩[ )سيد(شهاب الدين 
  غري الشـرعي   املعادي حتت االحتالل     مسجداً ٩٢ أمساء ومواقع 
 Name and location of 92 mosques under=يف دهلـي  

adverse and illegal occupation in Delhi / شهاب الدين. _
Muslim India.  _٢٣٧-٢٣٦ص_ ) .١٩٨٣ (٥، ع٥مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٥٢٤٠[ .صديقي، سليم
= ممتلكات هيئة األوقاف يف دهلي حتت االحتالل غري الشـرعي           
/ دهلى مني وقف بورد كى جائدادين غري قانوىن قبضـيه مـني   

 /٣/٩ (_. The Urdu Times, Daily_ .سـليم صـديقي   
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٥
]٥٢٤١[ =  قانون التحكم يف اإلجيارإعفاء هيئة األوقاف من ضرورة

Need to exempt waqf board from Rent Control Act 
._ Qaumi Awaz, Daily ._) باللغــة _ .)١١/٧/١٩٩٧ 

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٥٢٤٢[ .ظهري، نصرت
مسلم اوقاف   = وقاف املسلمني أل املسلمني غري الشرعي     احتالل

 ,Qaumi Awaz_.نصرت ظهـري  / بر مسلمانون كيه قبضه
Daily ._) ١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٢٣/٦/١٩٩٧. 
]٥٢٤٣[ .عبد الستار

،  حسني أمحدمقربة شيخ   =  يف دهلي    ضريح الشيخ أمحد حسني   
 /٢٥/١٠(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .عبد الستار / دهلى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٥

]٥٢٤٤[ .عبد القيوم
 ,Qaumi Awaz_ .عبد القيوم / وقف بورد= هيئة األوقاف 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٤/١٠/١٩٨٤. _
 .٧هن*_ .د 

]٥٢٤٥[  =بشارع شيلمسفودر يف نيودهلي قصة مسجد عبد الغين 
Story of Masjid Abdul Ghani, Chelmsford Road, 

New Delhi / هيئة أوقاف دهلي. _Muslim India . _٢مج ،
_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣ع
 .٧هن*

]٥٢٤٦[   يففوردجيمسالواقع على شارع قصة مسجد عبد الغين 
_  .مسجد جيمسفورد ورد، نئى دهلى كى كهاىن       = نيودهلي

Qaumi Awaz, Daily ._) ــة _ ) .٢٣/١١/١٩٨٤ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٢٤٧[  قربستان بر قبضه كى= حماولة االستيالء على مقربة 
_ ) .٢٦/٩/١٩٩٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_ . كوشش

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
]٥٢٤٨[ هليئة أوقاف التابع  لفريق اإلحصاء  الالزمةتوفري احلمايةبمطالبة 
كيه سرويه عمله كو حتفظ فـراهم       دهلى وقف بورد     = دهلي

 /٢٠/٦ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كرنيه كـا مطالبـه  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٧

]٥٢٤٩[ شاهدره كا قدميى مسلم  = دهلي ،املقربة القدمية ىف شاهدرا
_ ) .٢٢/٤/١٩٨٤(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .قربستان

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٥٢٥٠[ اوقاف كانفرنس كى اهم=  مقترحات مهمة لندوة األوقاف

_ ) .٤/٣/١٩٧٩ (٢٧ ع_. Nida-e- Millat, Weekly_  .جتاويز
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٠ص

]٥٢٥١[ نص السؤال املطروح يف جملس الشيوخ اهلندي حول ممتلكات 
 Text of Rajya Sabha= األوقاف واالستيالء غري القـانوين  

starred Question… (Waqf properties under adverse 
occupation).  _Muslim India.  _١٩٨٣ (٢، ع١مج. (_ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٩-٦١ص
]٥٢٥٢[ من املمتلكات املوقوفة بدهلي اليت مت املوافقة عليها يف ١٢٣نقل 

 Transfer of 123 Delhi Waqf = مل ينفذ بعـد  ١٩٨٤عام 
Properties, approved in 1984, not yet effected ._ 

Muslim India.  _ــج -٤٥٩ص_ ) .١٩٨٨ (٧٠، ع٦م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٢

]٥٢٥٣[_. Looting waqf properties=  هنب املمتلكات املوقوفة
The Tribune, Daily . _)ــة _  .١٠ص_ ) .١٩٩٩ باللغ

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٥٢٥٤[ .محدنور أ

  ...نـور أمحـد   / آثار قدميه كى تباهى    = تدمري املباين التارخيية  
_ ) .١٠/١١/١٩٩٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_ ] .وآخ[

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
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]٥٢٥٥[ مسجد =   الغرف ىف مسجد األولياءتستعيدهيئة أوقاف دهلي 
 Qaumi_  .اولياء كيه كمريه وقف بورد كى حتويل مني وابس

Awaz, Daily . _)ــة _  .٨ص_ ) .٢٥/١/١٩٩٤ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٢٥٦[  = قضية استيالء غري شرعي ١٢٥هيئة أوقاف دهلي تسجل 
_  . ناجائز قبضون بر مقدمات دهلى وقف بورد نيه دائر كئيه          ١٢٥

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٨ص_ ) .٥/١/١٩٨٦
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٢٥٧[ .وصي أمحد

 ,Qaumi Awaz_ .وصي أمحد / مجيليان قربستان= قربة مجيليان م
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٧/٨/١٩٨٢. 
]٥٢٥٨[ .ويل حممد

 Qaumi_ .ويل حممد / دهلى وقف بورد= هيئة أوقاف دهلي 
Awaz, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٢٣/١/١٩٨٣ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٢٥٩[ ة التنمية لوالية دهلي تسليم املمتلكات املوقوفة دارإ جيب على

مقبوضه وقف امـالك    . ايه. دى. دى= اليت مت االستيالء عليها     
_ ) .٥/٨/١٩٩٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .وابس كريه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص
@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–æbènua‰@@

]٥٢٦٠[ ، واحلكومة عد تدمريهاالبناء غري الشرعي على أراضي املقربة ب
رت بور مني قربستان اجار كر ناجائز       = تقوم بإجراء التحقيق    

 _ . رياسىت حكومت نيه حتقيقات كا حكم ديا       -تعمري كى كئى  
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .١٨/١٠/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٢٦١[ الية بيان وزير األوقاف يثري ضجة يف الس التشريعي لو

راجستهان امسبلى مني وزير اوقاف كيه بيان بـر         = راجستهان  
_ ) .١٩/١٠/١٩٨٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .هنغامه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]٥٢٦٢[ .زاهدي، ظفر
 جيبور كيه قربستان  = قاعة السينما على أراضي املقربة يف جايبور        

 _ .Qaumi Awaz, Daily_.ظفر زاهـدي  / مني سنيما هال
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٣/١/١٩٨٩(

]٥٢٦٣[  راجستهان مني= الضريح واملقربة يف والية راجستهان 
 /٨/٥(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .قربســتان اور مــزار

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٢
@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–‰ìÐãb×@@

]٥٢٦٤[  Plea =ملمتلكات املوقوفة دعوى ضد إساءة استخدام ا
against bungling of waqf properties ._Radiance 

Views, Weekly.  _٢٢ص_ ) .١٩٩٧ (٤٥، ع٣٢مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٥٢٦٥[ .م. إقبال، جي

كـا معرضـة حملابـاة األقـارب        اهيئة األوقاف بوالية كرنات   
كرناتك وقف بورد مني استحصـال اور اقربـا         = لواالستغال
 /١٠/٢(_ . Blitz, Weekly_ .إقبـال  . م. جـي / برسـىت 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٢ص_ ) .١٩٧٩

]٥٢٦٦[ وقف بورد كى=  تلقى االستحسان خطوة من هيئة األوقاف
 /١٧/٩ (_. The Daily Salaar_  .قابل تعريف بيش قدمى

 .١٦هن*_ .د _ .لغة األوردية بال_  .٣ص_ ) .١٩٩٩
]٥٢٦٧[حكومت =  يف مدينة بيدر  مسجدة علىكوم تفاهم يف احلسوء

-Nida-e_  .ايك مسجد سيه متعلق غلط فهمى كـا شـكار         
Millat, Weekly . _باللغة_  .٤ص_ ) .٣/١١/١٩٧٤ (٣٧ع 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٢٦٨[  Welcome decision . _Deccan= القرار احلكيم 

Helard, Daily . _)باللغــة _  .٥ص_ ) .١٠/٦/١٩٩٧
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٥٢٦٩[ Karnataka =  كرناتاكا املتعلقة باملمتلكات املوقوفةقرارات
orders relating to waqf properties ._ Muslim India.  _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٨٨ (٧٢، ع ٦مج
 .١٦هن*_  .د

]٥٢٧٠[ _ .كرناتك وقف بورد=  كرناتكاهيئة األوقاف بوالية 
Nida-e-Millat, Weekly ._٢٢/١١ (٤٥، ع٤١ مــج /

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢٤ص_ ) .١٩٨٦
]٥٢٧١[  = هيئة األوقاف مسئولة عن احلفاظ على ممتلكات األوقاف

_  .وقف بورد هى وقف جائيداد كى حفاظف كيلئيه ذمه دار         
The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٠/٧/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@
]٥٢٧٢[ .جوجي، اجيت

مدهيه  = ماديابراديش سنة يف والية     ١٥٠هدم مسجد بين قبل     
/  برس براىن مسجد شهيد كريـدى كئـى        ١٥٠برديش مني   

 /٢٢/١٢(_ . The Inquilab, Daily_ .اجيــت جــوجي 
 .٧هن*_ .د _ .ألوردية باللغة ا_  .١ص_ ) .١٩٩٢

]٥٢٧٣[ اندور اور اجني= جلان األوقاف مبحافظيت اندور وأوجني 
 _. Qaumi Awaz, Daily_  .كى ضلع وقـف كميتيـان  

ــة  _  .٥ص_ ) .١٤/٥/١٩٨٢( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٥٢٧٤[ ىل دور إ ملساجد خيططون لتحويلها سراًا قضية املتهمون يف
جد كو مكان بنانيه كـى      سجد كيه خري خواه مس    م = للسكىن

 _) .٢١/٩/١٩٨٨ (_. The Inquilab, Daily _.كوشش مني 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
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]٥٢٧٥[ املمتلكات الوقفية حتت سيطرة الداوئر : ماديابراديشوالية 
 .M. P = ١/١١/١٩٧٩احلكومية واهليئـات احملليـة حـىت    

(Madhya Pradesh): Waqf properties under 
occupation of State Government Departments or 

Local Bodies (as on 1.11.1979).  _Muslim India.  _
_ ) .١٩٨٦ (٣٩، ع ٤؛ مج ٦٢ص_ ) .١٩٨٦ (٣٨، ع ٤مج
ــج١٣٦ص ــة_  .١٣٦ص_ ) .١٩٨٦ (٤٠، ع٤؛ م  باللغ

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–a‘a‰bèß@@

]٥٢٧٦[قربستان كى= اضي مقابر املسلمني االحتالل غري الشرعي ألر
 /٢٥/٢ (_. The Inquilab, Daily_  .زمني بر ناجائز قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٩٥
]٥٢٧٧[ أين كان أعضاء هيئة األوقاف حينما هدمت املساجد يف مدن

هرسل اور سالمى كهات مني مسجد      = هرسل وسالمي جات    
_  .كيـه ممـربان كهـان يـه       كى شهادت كيه وقت بورد      

Aurangabad Times, Daily . _)باللغة_ ) .١٩/١٢/١٩٩٧ 
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٢٧٨[ .خان، حتسني أمحد
االحتالل غري الشرعي ملئات من ممتلكات الوقف ملنجم الفحـم          

كوئلـه كـى    = احلجري مبنطقة راجوار يف حمافظة تشاندربور       
كيـه راجـوارا مـني      كانون كيلئيه مشهور ضلع جندر بور       
_ .حتسني أمحد خان    / سيكرون وقف جائيداد كى بندر بانت     

Aurangabad Times, Daily . _)٣ص_ ) .٢/٧/١٩٩٤. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٥٢٧٩[ .سعيد نور، حممد

على أراضي األوقاف يف    " فانداي ماترام "احتجاج على بناء قاعة     
زمني بر ونديه ماترم هال     اورنغ آباد مني وقف كى      = أورنج آباد   

 ,Munsif_ .حممد سعيد نـور  / كى تعمري نه خالف احتجاج
Daily . _)٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٩٩. 

]٥٢٨٠[ .صالح الدين أمحد، غالم
: على أرض املسجد يف أورنج آباد     " فانداي ماترام "حماولة بناء قاعة    

= ى السلوك املتعنت حملصل املدينة      احتجاج لدى وزير العالقات العامة عل     
اورنغ آباد كى زمني كى جكه بر ونديه ماترم هال كى تعمـري كـى               
كوشش، كلكتر كيه ونديه رويه كيه خالف وزير برائيه رابطه عامـه            

_ . Munsif, Daily _.غالم صالح الدين أمحد / كيه يهان احتجاج
 .٣نه*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٩(

]٥٢٨١[ =قرار احملكمة يف صاحل املسجد الذي هدم بصورة غري شرعية 
 The_  .غري قانوىن ادام كيه خالف عدالت كـا فيصـله  

Inquilab, Daily ._) ــة _  .٥ص_ ) .٢١/٣/١٩٩٢ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٢٨٢[ .ناخدا، حمتشم

 درغاه كى زمني  = احتالل غري شرعي ألراضي أحد أضرحة األولياء        
 _. The Inquilab, Daily _.حمتشم ناخدا /  ناجائز قبضهبر
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٦/٧/١٩٩٧(

]٥٢٨٣[ .جنمي، حسن
مراا وادا وقف بـورد كيـه       = شؤون هيئة األوقاف ملاراثوادا     

 /١٦/٥ (_. The Inquilab, Daily_ .حسن جنمي / معامالت
 .٧هن*_ . د _.باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٤

@ÑÓìÛa@k–Ë–@†äa@–bãbíŠç@@
]٥٢٨٤[ Census= مسح املساجد واملقابر يف والييت البنجاب وهريانا 

of mosques/graveyards in Punjab and Haryana. _ 
Muslim India.  _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@k–Ë–bîe@Áë@@
]٥٢٨٥[ .حممود شاكر

 .١٠٧ص: ٢١مج_ .حممود شاكر ]/ مصادرات األوقاف[
: ٢١مج_  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي،   : بريوت_ . اإلسالمي   ريخ التا يف

 .٣تر* _.ض _ .الروسية  اإلمرباطورية املسلمون يفالتاريخ املعاصر، 

@ÑÓìÛa@k–Ë–@åàîÛa@
]٥٢٨٦[ .إمساعيل علي األكوع

 كيـف أدى الوقـف دوره خـالل       : مناذج وتطبيقات تارخيية  
 .٢٣١-٢١٨ص_ .إمساعيل بن علي األكوع / التاريخ

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      

امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع

@ÑÓìÛa@k–ËI@éÔÏïÈÏb‘H@
]٥٢٨٧[ "ـه٧٩٤-٧٤٥) "أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن ادر بن عبد اهللا 

للزركشي بدر الدين حممـد بـن ـادر         / الوقف يف األحكام  
الشافعي؛ حققه تيسري فائق أمحد حممود؛ راجعه عبـد السـتار           

 .٣٤٤-٣٣٩ص: ٣ج_ .غدة  أبو
ـ    : الكويت_ . املنثور يف القواعد     يف ئون وزارة األوقـاف والش

حتقيـق  . أعمال موسوعية مساعدة  (_ ] .؟١٩٩-[اإلسالمية،  
 .١؛ كو١٠، ٨، ٦؛ فل٣تر *_.ض _ ) .١التراث الفقهي؛ 

ÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@òÜËN@
ÑÓìÛa@ôëbnÏ@
 .)فقه إسالمي(أحكام الوقف، الوقف  انظر أيضًا

بن أمر اهللا بن عبد القادر احلميـدي        ) جليب(بن احلنايل، علي    ا
 "هـ٩٧٩-٩١٦ ")عالء الدين(

]٥٢٨٨[

، ]ت. د[ السليمانية :النسخ املتوفرة_ ] .رسالة يف مسألة وقف  [
] ٨[،  ]ت. د[و   جممـوع    ١٦٠٤، خمطوط بـرقم     ورقات ٧

، خمطوط ورقات] ٣[،  ]ت. د[ و   ١٦٠٦، خمطوط برقم    ورقات
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٣٦٧٣برقم 
]٥٢٨٩[ _ .]وآخ [… هحممد عبد/ سمة أعيان الوقفقأحكام 
 .٤٢٠٢-٤١٩٩ص: ١٢مج
الس األعلى  : القاهرة_ . الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية        يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 

  مهاراشترا– الهند –غصب الوقف  
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]٥٢٩٠[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
الوقف وبيان أحكامه مع عرض آراء الفقهاء يف املسائل اخلالفية          

 مكتبة وهبة، : القاهرة_  .١ط_ .براهيم  إبراهيم  إأمحد  / وأدلتها
 .٢١ ،٧؛ صر٧سع* _.ك  _.ص ٢٤٢ _ .١٩٤٣

]٥٢٩١[ .محد الشرباصيأ
_ .تـأليف أمحـد الشرباصـي       / التصرف يف الوقف اخلريي   

 .٢٩٣-٢٩٢ص
دار اجليـل،   : بريوت_  .٤ط_ .يف يسألونك يف الدين واحلياة      

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٠
]٥٢٩٢[ .أمحد عبد احلليم العسكري

 _.أمحد عبد احلليم العسكري     ]/ ريع الوقف حكم شراء كتب من     [
 .١٨٢-١٨١ص
مطبعة : القاهرة (١٩٥٦،  ]ن. د: م. د[_ . من حقيبة املفيت     يف

 .٢ صر* _.ض _ ) .مصر
األشفورقاين، حممد بن حممد بن إمساعيل بن حممـد اخلطيـب           

 "هـ٦٤٦ -؟ ")عماد الدين(
]٥٢٩٣[

تـأليف  / الفتوى على أنه ال جيوز ما مل يـبني جهـة الوقـف            
الدين حممد بن حممد بن إمساعيل بـن حممـد اخلطيـب             مادع

_ .األشفورقاين؛ حتقيق ودراسة جماهـد اإلسـالم القـامسي          
 .١٠٥ص
وزارة األوقـاف   : الكويت_ . صنوان القضاء وعنوان اإلفتاء      يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١والشئون اإلسالمية، 
األشفورقاين، حممد بن حممد بن إمساعيل بن حممـد اخلطيـب           

 "هـ٦٤٦ -؟) "د الدينعما(
]٥٢٩٤[

 تأليف عماد الدين حممد بن    / الوصية مبصاحف توقف على املسجد    
حممد إمساعيل بن حممد اخلطيب األشفورقاين؛ حتقيق ودراسـة         

 .١٢٣ص_ .جماهد اإلسالم القامسي 
وزارة األوقـاف   : الكويت_ . صنوان القضاء وعنوان اإلفتاء      يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١والشئون اإلسالمية، 
]٥٢٩٥[ .األعظمي، ظفر اإلسالم

 .١٨٤-١٧٧ص_ .ظفر اإلسالم األعظمي / األوقاف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٥٢٩٦[/ليم صرف ريعها يف التع–أوقاف الزوايا واحلرمني واألشراف    
 ٢٣( ٢٠ج،  ٧ مـج  _ . املنـار  _ .]حترير حممد رشيد رضا   [

 .١كو*_ .د _  .٧٧٨ص_ ) .١٩٠٤ديسمرب 
]٥٢٩٧[ .بايت، حممد إسحاق

_  .٢١٧-٢١٥،  ١٥٠ص_ .حممد إسحاق بـايت     / ]الوقف[
 .باللغة األوردية

بر صغري باك وهند    =  علم الفقه يف شبه قارة اهلند وباكستان         يف
إدارة ثقافـة   ]: باكسـتان [ر  الهـو _  .١ط_  .مني علم فقه  

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٣اإلسالم، 

]٥٢٩٨[ .البخاري، حممد بن أمحد
خمطوط برقم  _  .ورقات] ٣[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة الوقف [

 .٢٧تر* _.خ _ . جمموع ٢٦١٨٩
]٥٢٩٩[ .بري زاده، ش مس
 .١٥٦-١٥٤ص_ .مشس بري زاده / حكم الوقف

ة العاشرة مع   حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهي     :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٥٣٠٠[ _] .ت. د[_ . قمقالتذكرة يف فتوى يف وقف السلطان ج

 .١٠٦تر*_ .خ _  .١٣٦٠خمطوط برقم _ . ورقة ٣١
]٥٣٠١[ .جاجنوهي، رشيد أمحد

: ٢مج_ .رشيد أمحد جاجنوهي  /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب
 .باللغة األوردية_  .٩٧-٩٤ص
: دهلـي _  .فتاوى رشيديه مبوب  =  الفتاوى الرشيدية املبوبة     يف

 .٧هن*_ .ض _ ] .١٩٤٣[هـ ١٣٦٣كتب خانة رحيمية، 
]٥٣٠٢[ .حسنني حممد خملوف

 .١٦٩-١٦٥ص: ١ج_ .بقلم حسنني حممد خملوف / يف الوقف
مكتبـة  : القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى شرعية وحبوث إسالمية      يف

؛ ٦،  ٢؛ صـر  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٦٥مصطفى البايب احلليب،    
 .١٢، ٥، ١كو

]٥٣٠٣[ "هـ١١٠٩-؟"حسني بن مصطفى 
_  .ورقـات ] ٣[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف مسائل الوقف   [

 .٣٠تر*_ . خ _ .٤٠٦خمطوط برقم 
]٥٣٠٤[ .خان، ساالر حممد

 _.سـاالر حممـد خـان       / تقرير حول نظام الوقف يف اهلند     
 .٢٧-١٣ص
 خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        حبوث:  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٥٣٠٥[ .دوز داغ، حممد أرتغرول
 Çeşitli Vatvalar= فتاوى خمتلفة عن الوقـف ومسـائله   [

Vakifla ilgili[ / ٢٣٥: باألرقام _.حممد أرتغرول دوز داغ ،
٤٦٩،  ٤٥٥-٤٥٣،  ٤٠١،  ٣٨٩،  ٣٢٩-٢٩٨،  ٢٧٧-
٧٦٧،  ٦٨١،  ٦١٩،  ٦٠٤-٦٠٣،  ٥٦٧،  ٥٢٠،  ٤٧٠ ،
 .باللغة التركية_  .٨٩٤، ٨٥٠، ٨٤١، ٨٣٣، ٨٢٥، ٨١٤

 Şeyhul İslam =فتاوى شيخ اإلسالم أيب السعود أفنـدي  يف 
Ebussud Efendi Fetvalari ._ مكتبة أنـدرون،  : إستانبول

 .٦٧، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣
]٥٣٠٦[ .امللكرامز 

_ .بقلم رامز ملك    / رأي فضيلة شيخ األزهر يف األوقاف الذرية      
 _.ص  ١٦_ ) .مطبعة اللواء ] (١٩٣٨[هـ  ١٣٥٧،  ]ن. د: م. د[

 .١كو* _.ك 

فتاوى الوقف
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]٥٣٠٧[ .رامز امللك
ن، . د: م. د[_ .بقلم رامز امللك    / رسالة يف حل األوقاف الذرية    

 .١كو* _.ك _  .ص١٩_ ) . مطبعة اللواء]:طرابلس الشام[] (؟١٩٣-
]٥٣٠٨[ .رامز امللك

بيـان مديريـة    لنظرة فيما جاء يف نقض مجعية العلماء بدمشق         
: م. د [_.بقلم رامز ملـك     / األوقاف حول بيع الوقف الذري    

 _.ص  ١٦_ ) .مطبعة اللواء ]: الشام[طرابلس  ] (؟١٩٣- ن،. د
 .١؛ كو١٤سع* _.ك 

]٥٣٠٩[ بطال رسالة األستاذ الشيخ إرسالة مجعية العلماء بدمشق يف 
مكتبـة  : دمشـق _ .رامز امللك يف جواز حل أوقاف الذريـة    

 .١؛ كو١١ ،٩ ،٥سع* _.ك  _.ص ٨٧_  .١٩٣٧الترقى، 
]٥٣١٠[ ] ٧[_ ] .ت. د[_ .] رسالة يف بيان حق مسألة الوقف[

 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ١٠٥٢خمطوط برقم _  .ورقات
]٥٣١١[ السليمانية: النسخ املتوفرة_ .] رسالة يف بيان عدد الواقف[

 ،]ت. د[و   جمموع   ١٦٠٩/٥برقم  _  .ورقات] ٤[_ ] .ت. د[
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٢٠١٠/١، برقم ورقات] ٨[

]٥٣١٢[ _] .ت. د[_ .] رسالة يف بيان مسألة شرعية يف الوقف[
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ١٠٥١/١٢خمطوط برقم _  .ورقات] ٩[

]٥٣١٣[ _ .ورقات] ٣[_ ] .ت. د[_ . ]رسالة يف بيان الوقف[
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٢٨٢٤/٩رقم خمطوط ب

]٥٣١٤[ هـ٩٦٩_ . ]املسجلالوقف ملك  عدم صحة بيع رسالة يف[
_ . جمموع   ٣٢٧٤خمطوط برقم   _  .ورقات] ٨[_ ] .١٥٦١[

 .٣٠تر*_ .خ 
]٥٣١٥[ .الروباري، عبد اهللا حمدث

؛ ٣٤٨-٣٠٧ص: ١مج_ .عبد اهللا حمدث الروباري     / ]الوقف[
 .ألورديةباللغة ا_  .١٠٥-٩٢ص: ٣؛ مج٥٢٩ص: ٢مج
_  .١ط_  .فتاوى اهل حـديث    = فتاوى علماء احلديث     يف

الهــور  (١٩٧٣إدارة إحيـاء الســنة النبويـة،   : سـرجوداه 
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة كمربيدج]: باكستان[

]٥٣١٦[ .الزمزمي الصديقي
نـوفمرب   (_ .اإلسالم_ .الزمزمي الصديقي   / فتوى يف الوقف  

 .١٧ ،٧ ،٢صر*_ .د _  .٣٣-٣١ص_ ) .١٩٣٥
]٥٣١٧[ .ين، حممدزه

 _ .١٣٠-١٢٨ص_ .حممد زهين   /  وقف كتاب=  الوقف   كتاب
 .باللغة العثمانية

هــ  ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_ .لغاز فقهيه   أ=  ألغاز فقهية    يف
 .١٠٢، ٦٧، ٤٩تر*_ . ض _ .)مطبعة قصبار: إستانبول] (١٨٩١[

]٥٣١٨[ "هـ٩٨٠-؟"طاشكربي زاده، أمحد 
النسـخ  _ ] .قـاف رسالة يف الوقف، أو، رسالة متعلقة باألو      [

 ٣٢٧٤، بـرقم    ورقات] ٩[،  ]ت. د[بايزد احلكومية   : املتوفرة
_ . جمموع   ١١٨١، برقم   ورقات] ٧[،  ]ت. د[؛ السليمانية   جمموع

 .٣٠، ١١تر* _.خ 

]٥٣١٩[ .عبد الرمحن
استحقاق حبس من يد من بىن فيه بشبهة وقد أطال فيها النفس            [

 .١٢٧-١٢٦ص_ .تأليف عبد الرمحن ]/ رمحه اهللا
تصر نوازل ابن احلاج، أو، تقريب املنهاج لفوائد نوازل ابن           خم يف

؛ ) سـطر ٢٦( ورقـة    ٢٧٦_ ] .ت. د[_ .احلاج أبو القاسم    
أمـا  : أوله_  .٤٩١خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٧,٥×٢٩,٥

بعد فإين ملا انتسخت كتاب نوازل قاضي اجلماعة بقرطبـة أيب           
خط _ .اية  به نقص يف النه   _ .عبد اهللا حممد بن أمحد بن احلاج        

 .٧مغ* _.ض _ .أندلسي 
]٥٣٢٠[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ . تأليف عبد العزيز السمهان / الوقفباب
 _ .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]٥٣٢١[ .عبد العزيز احملمد السمهان

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   / الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠
]٥٣٢٢[ .عزيز الرمحن
 عزيز الرمحن، حممـد شـفيع،     /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب

_  .٢٧٨-٢٣٤ص: ٦-٥مـج _ .حممد  . أكمل إس ] إعداد[
 .باللغة األوردية

، ديوبند_  .فتاوى دار العلوم ديوبند   =  فتاوى دار العلوم ديوبند      يف
 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[كتب خانة إمدادية، ]: اهلند[سهارن بور 
]٥٣٢٣[ .علي أفندي

ــالوقف  ــق ب ــاوى تتعل _  .Vakifla İlgili Fetvalar= فت
 . باللغة التركية_ .٢٢٣-١٧٣ص
 Şeyhjulislam= فتاوى شيخ اإلسـالم علـي أفنـدي    يف 

Fetvalari Ali Efendi.  _وقف مؤسسة فيصـل،  : إستانبول
التركية لفتاوى الشـيخ علـي     باللغةةالكتاب ترمج _  .١٩٩٥

 .٣تر*_ . ض _ .أفندي، سبق أن طبعت باللغة العثمانية
]٥٣٢٤[ .علي أفندي
 لي أفندي؛ مجع وترتيب صاحل بنع/  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب

 . باللغة العثمانية_ .٣٥٥-٢٦٢ص: ١مج_ .أمحد الكفوي 
 ]؟١٩--ن،  . د: م. د[_ .فتاوى علي أفندي    =  فتاوى علي أفندي     يف
 .٦٧، ٣تر*_ . ض _ .)مطبعة احلاج حممد البوسنوي: إستانبول(

]٥٣٢٥[ .علي أفندي
 احل بنعلي أفندي؛ مجع وترتيب ص/  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب

 . باللغة العثمانية_ .٢٧٥-٢٠٥ص: ١مج_ .أمحد الكفوي 
، ]ن. د: م. د[_ .فتاوى علي أفندي    =  فتاوى علي أفندي     يف

مطبعة شركة  : إستانبول] (١٩٠٧-١٩٠٦[هـ  ١٣٢٥-١٣٢٤
_ . ض   _ .الفتاوى الفيضـية  : امشه_ ) .الصحافة العثمانية 

 .٦٧، ٦٠، ٤٩تر*

 فتاوى الوقف 
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]٥٣٢٦[ .علي أفندي
 علي أفندي؛ مجع وترتيب صاحل بن/  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب

 . باللغة العثمانية_ .٢٥٢-١٨٨ص: ١مج_ .أمحد الكفوي 
، ]ن. د: م. د[_ .فتاوى علي أفندي     = أفندي فتاوى علي    يف

 _. ض   _ .)دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٩٣[هـ  ١٣١١
 .١١٤، ٦٧ ،٦٣ ،٦٠، ٥٤، ٤٩، ٣٠، ٣تر*

]٥٣٢٧[ .عيسى زكي
 :عطاءات_ .عيسى زكي   / ريع األوقاف اخلريية  من ضوابط صرف    

 .١كو*_ .د _  .٢ص_ ) .٢٠٠٣يوليو (٢ع_ .نشرة فصلية 
]٥٣٢٨[  :٤مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة

 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
 الس األعلى :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠سالمية، للشئون اإل
]٥٣٢٩[ الة_ .وقف الدار، ختان الولد : الفتاوى واألحكام

 .٢سع*_ .د _  .٢٠ص_ ) .١٩٤٠نوفمرب  (٢ع_ . الزيتونية
]٥٣٣٠[ .٤٣٦-٤٢٨ص: ١مج_ .] فتاوى الوقف[

 _. جمموعة الفتاوى الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية          يف
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦،  والشئون اإلسالميةافوزارة األوق: الكويت

]٥٣٣١[ .الفرغاين، حامد مرزا
 .٣٧٩-٣٦٥ص: ٢ج_ .حامد مرزا الفرغاين ]/ الوقف[
: دمشـق _  .الفتح الرمحاين يف فتاوى السيد ثابت أيب املعاين        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة دار اجلهاد: القاهرة (١٩٦٧، ]ن. د[

]٥٣٣٢[ .القامسي، زبري أمحد
_ .زبـري أمحـد القـامسي       / ء الفقه اإلسـالمي   الوقف يف ضو  

 .١٤٧-١٣٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٥٣٣٣[ .القامسي، شبري أمحد
 .١٦٥-١٥٧ ص_.شبري أمحد القامسي / األوقاف اخلربة واستبداهلا

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٥٣٣٤[ .القامسي، عتيق أمحد

 .١٥٣-١٥٠ص_ .عتيق أمحد القامسي / مشاكل الوقف وحلوله
دوة الفقهية العاشرة مع    حبوث خمتارة مقدمة يف الن    :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٥٣٣٥[ .قاضي أسكي بزار، أمحد بن حسان
] ٢[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف مسائل وقف العقار والنقـود      [

 .٩تر* _.خ _ . جمموع ٢٥٧٩خمطوط برقم _ .ورقة 

]٥٣٣٦[ "هـ٨٨٦-؟) "برييه قر(الرومي القرماين، حممد بن يوسف 
خمطـوط  _  .ورقات] ٧[_ ] .ت .د[_ ] .رسالة يف الوقف  [

 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٨٠٥برقم 
]٥٣٣٧["ـه٧٧٧-؟ ")أبو الثناء، مجال الدين(القونوي، حممود بن أمحد بن مسعود 

_ .ورقـة   ] ٢٥[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة مسـائل الوقـف    [
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٢٠٠٣خمطوط برقم 
]٥٣٣٨[ .كفاية اهللا، حممد

-١٧ص: ٧مـج _ .حممد كفاية اهللا    /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب
  .باللغة األوردية_  .٣٢٧
 جمموعه فتاوى مفىت  : كفايت املفىت =  جمموعة فتاوى كفاية اهللا      يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٣كوة نور للنشر، : دهلي_  .١ط_  .كفايت اهللا
]٥٣٣٩["هـ٣٣٣-؟) "أبو منصور(د املاتريدي، حممد بن حممد بن حممو

خمطوط برقم  _ . ورقة   ٨٥_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف الوقف  [
 .٣٠تر* _.خ _  .٧٨٨

]٥٣٤٠[ .حممد بن إبراهيم آل الشيخ
: ٩ج_ .مجع وترتيب حممد بن عبد الرمحن بن قاسم         ]/ الوقف[
 .٢٠٨-٣٥ص
: م. د[_ . فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ          يف
 .١٥-١سع*_ .ض _ ) .مطبعة احلكومة :مكة (١٩٧٩، ]ن. د

]٥٣٤١[ .حممد أبو زهرة
ديسـمرب   (_ .اإلسـالم  _.حممد أبو زهرة    / فتوى يف الوقف  

 .٢صر* _.د _  .٧١-٦٧ص_ ) .١٩٦٩
]٥٣٤٢[ .محد قراعةأحممد 

جملة قضـائية   : احملاماة الشرعية _ .محد قراعة   أحممد  / يف الوقف 
_  .٤١ص_ ) .١٩٣٧مارس  / يناير (٦-٤، ع ٨ س _ .شهرية

 .١؛ كو١٤،٢٧ ،٢صر* _.د 
]٥٣٤٣[ .حممد خبيت املطيعي

_ .صورة فتوى، عن وقف متيم الداري الصحايب وأعقابـه          
 .١١ ،٧فل* _.ك _  .١٩٨٤، ]ن .د: م .د[

]٥٣٤٤[ .حممد رشيد رضا
مجعها وحققها صـالح الـدين      / نفاق ريع الوقف على العلم    إ

 .٩٠٤ص: ٣ج_ .املنجد 
دار الكتـاب   :  بـريوت  _. فتاوى اإلمام حممد رشيد رضا       يف

 .١٤كو*_ .ض _  .١٩٧٠اجلديد، 
]٥٣٤٥[ .حممد عبد اللطيف الفحام

جملة شـهرية   : األزهر_ .حممد عبد اللطيف الفحام     / يف الوقف 
 _) .١٩٣٧(٤؛ ع ١١٦-١١٥ص_ ) .١٩٣٧ (٢ ع _ .جامعة
ــج٤٦٦ص_ ) .١٩٣٨ (٧؛ ع٣٧٣-٢٧٢ص  ١، ج٩؛ مـ

_  .٤٢٠-٤١٩ص_ ) .١٩٤١ (٧؛ ع ٤٦٦ص_ ) .١٩٣٨(
عبارة عن سؤال وجواب    ) ١٩٣٨ (١، ع ٩ املنشور يف مج   املقال

_ .حول جواز بناء قرب يف جزء متبقي من أرض موقوفة ملسجد            
 .١٤؛ كو١٧ ،٧ ،٦ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*_  .د

الوقففتاوى 
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]٥٣٤٦[ .حممد عبده
 .٦١٦-٥٣٥ص: ٢مج_ .دراسة وحتقيق حممد عمارة ]/ الوقف[
دار : اهرةالق_ . اإلمام حممد عبده     األستاذ:  األعمال الكاملة  يف

 .٧ ،٥ ،٢صر* _.ض _  .١٩٩٣الشروق، 
]٥٣٤٧[ .حممد عبده

، ٢٦-٢٣ص: ٢مـج _ .حتقيق وتقدمي حممد عمارة     ]/ الوقف[
٣١١-٣٠١. 
: بـريوت _  .٢ط_ . حممد عبـده     لإلمام األعمال الكاملة    يف

 .٣تر* _. ض _ .١٩٧٩املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
]٥٣٤٨[ .حممد عبيد اهللا األسعدي

 .١٠٤-٩٥ص_ .د عبيد اهللا األسعدي حمم/ األوقاف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٥٣٤٩[ .حممد علي علوبة
 .٣٠٧-٢٨٧ص_ .حممد علي علوبة ]/ الوقف[
 _ .١٩٤٢دار الكتب،   : القاهرة_ . مبادئ يف السياسة املصرية      يف
 .٢صر *_ .ض

]٥٣٥٠[ .حممود حسن
احكـام  =  املساجد؛ أحكام املسـاجد      باب=  املساجد   باب

: ٦مـج _ .حممـد فـاروق     ] إعداد[حممود حسن؛   / املساجد
 .باللغة األوردية_  .٢٥٧-١٥٦ص
]: اهلنـد [مـريوت   _  .فتاوى حمموديه =  الفتاوى احملمودية    يف

 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[املكتبة احملمودية، 
]٥٣٥١[ .حممود حسن

: ١مـج _ .حممد فـاروق    ] إعداد[ حممود حسن؛    ]/الوقف[
-٣١٤،  ٧١ص: ٥؛ مج ٥١٦،  ٤٩٦،  ٤٩٣،  ٥٢٧-٤٦٨ص

باللغـة  _  .٩؛ مج ٢٦٩-٢٥٩،  ٢٥٧-١٥٦ص: ٦؛ مج ٣١٦
 .األوردية

]: اهلنـد [مـريوت   _  .فتاوى حمموديه =  الفتاوى احملمودية    يف
 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[املكتبة احملمودية، 
]٥٣٥٢[ .حممود محزة احلسيين

 .١٧٤-١٥٠ص_ .حممود محزة / ائل الوقفسم
: دمشق_  .١ط_ . الفرائد البهية يف القواعد والفوائد الفقهية  يف

، ٦٧،  ٦١،  ٥٢-٥٠،  ٣تـر *_ .ض  _  .١٩٨٦دار الفكر،   
 .١٢؛ كو١٠٢

]٥٣٥٣[ .حممود محزة احلسيين
 .٢٥٥-٢١٢ص_ .حممود محزة / مسائل الوقف

: م. د[ _ .ائد البهية يف القواعد والفوائد الفقهيـة     الفر كتاب يف
مطبعة حبيب أفنـدي    : دمشق] (١٨٨٠[هـ  ١٢٩٨،  ]ن. د

 .٨هن*_ .ض _ ) .خالد
]٥٣٥٤[ .حممود خطاب السبكي

حممود خطاب السبكي؛ تنقيح وتصـحيح وتنسـيق        ]/ الوقف[

وتعليق وضبط اآليات واألحاديث وترقيمها وبيان مراجعها أمني        
 .٩٩-٩٨ص: ٨ج_ .خطاب السبكي 

_  .١ط_ . الدين اخلالص، أو، إرشاد اخللق إىل دين احلـق           يف
 .٢ صر* _.ض _ ) .مطبعة االستقامة: القاهرة (١٩٥٠، ]ن. د: م. د[

]٥٣٥٥[ .حممود فتح اهللا
سـبتمرب   (_ .اإلسـالم _ .حممود فـتح اهللا     / فتوى يف الوقف  

 .١٧، ٧ ،٢صر* _.د _  .٨-٧ص_ ) .١٩٣٩
]٥٣٥٦[ .مصطفى أمحد الزرقا

بقلم / مس اجللية يف الرد على من أفىت ببطالن أوقاف الذرية         الش
 _] .١٩٢٥[هـ  ١٣٤٤،  ]ن. د: م. د[_ .مصطفى أمحد الزرقا    

 .١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ٢٨_ ) .املطبعة العلمية: حلب(
]٥٣٥٧[ … هحممد عبد/ الوقف وشروطه من أحكام استبدال

 .٤١٩٤-٤١٨٣ص: ١٢مج_ . ]وآخ[
الس : القاهرة_ . اإلفتاء املصرية     الفتاوى اإلسالمية من دار    يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

]٥٣٥٨[  /من أحكام االستحقاق يف الوقف واإلقرار به والتنازل عنه
 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 

الس :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف
ــ ــالمية، األعل ــئون اإلس  _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠ى للش

 .١؛ كو١٠٤تر*
]٥٣٥٩[_] .وآخ [… هعبدحممد / الواقف شرط خمالفةمن أحكام 

 .٤١٧٩-٤١٦٥ص: ١٢مج
الس : القاهرة_  .املصرية الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

]٥٣٦٠[ .لرحيممنتشي زاده، عبد ا
_ .عبد الرحيم منتشـى زاده      /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب
 . باللغة العثمانية_ .٥٧٨-٥٦٤ص: ١مج
، ]ن. د: م. د[_ .فتاوى عبد الرحيم    =  عبد الرحيم    فتاوى يف

دار طباعــة املــأمورات : إســتانبول] (١٨٢٧[هـــ ١٢٤٣
 .١٠٠، ٦٤، ٤٩، ٣٠، ٢٦تر* _. ض _ .)السلطانية

]٥٣٦١[ :٤مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ الجمه الوقف ناظر موت
 .١١٤٢-١١٣٩ص
الس : القاهرة_ . الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية        يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _.ض _  .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

]٥٣٦٢[ .ندوي، حممد ظفر عامل
_ .حممد ظفر عامل ندوي     / مسائل من الوقف يف العصر الراهن     

 .١٧٦-١٦٦ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        : قف الو يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

 فتاوى الوقف 
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]٥٣٦٣[ .نذيري، مجيل أمحد
 .١٩٢-١٨٥ص_ .مجيل أمحد نذيري / قضايا الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .فقه اإلسالمي يف اهلنـد      ال

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٥٣٦٤[ .نزير حسني، حممد

حممد نزير حسني؛ ترمجة نزيـر      /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب
 .باللغة األوردية_  .٣٢٦-٣١٧ص: ٢مج_  .يأمحد راز

إدارة : دهلـي _  .٣ط_  .فتاوى نذيريه =  الفتاوى النذيرية    يف
 .٧هن*_ .ض _ ) .نيوببليك للطباعة: دهلي (١٩٧١ميان، نور اإل
]٥٣٦٥[ .نظام الدين

 .١٤٩-١٤٨ص_ .نظام الدين / كلمة موجزة أصولية يف الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٥٣٦٦[ قض مجعية العلماء بدمشق لبيان مديرية األوقاف حول بيع ن
مطبعة ] (١٩٣٦[هـ  ١٣٥٦،  ]ن. د: م. د[_ .الوقف الذري   

 .١؛ كو٧فل * _.ك  _.ص ١٠_ ) .الترقي
]٥٣٦٧[ وصية أخذت حكم الوقف فيجوز الصرف على أبناء املوصى 

 .٢١٧ص_  .٢٩٦السؤال : عند ظهور احلاجة فيهم
: الكويت_  .١ط_ .املسائل االقتصادية    الفتاوى الشرعية يف     يف

 .١كو* _.ض _  .١٩٨٧بيت التمويل الكوييت، 
]٥٣٦٨[ .١٤٦-١١٩ص_ .] الوقف[

 ؛) سطر ٤٢(ص  ٣٠٤_ ] .ت. د[_ .تلخيص نوازل ابن سهل     يف  
: أوله_  .٣٥٣خمطوط، ضمن جمموع حتت رقم      _ .سم  ١٧×٢٧

قصدت يف هذا إىل تلخيص نوازل ابن سهل ومسائله على حسب           
وقد انتهى ما خلص من أحكام نوازل ابن سـهل          : ها، وآخره ترتيب

 .٢٤مغ* _. ض _ .وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
]٥٣٦٩[ _.مجعها عبد الكرمي بن حممد الكردي /  الوقفكتاب
 .١٨٦–١٦٢ص: ٢ج
 ،]ن. د: م. د[_ . جواهر الفتاوى، أو، خري الزاد يف اإلرشاد         يف

 .٥ ،١كو* _.ض  _) .ريمطبعة دار البص :بغداد (١٩٦٩
]٥٣٧٠[، ١١٨٩، ١١٦٧، ١١٦٥، ١١٣٩ص: ٤مج_ .] الوقف[

١٢١٩،  ١٢٠٥،  ١٢٠١،  ١١٩٩،  ١١٩٧،  ١١٩٥،  ١١٩٣ ،
 ،٢٣٨٧،  ٢٣٧٨،  ٢٣٦٥،  ٢٣٦٣ص: ٧، مج ١٥٦٤،  ١٢٧١
 .١٣-١١، مج٣٤٨١ص: ١٠، مج٢٥١١، ٢٤٨٦، ٢٤٤٢

: دار اإلفتاء املصرية  : القاهرة_  .١ط_ . الفتاوى اإلسالمية    يف
 .٥؛ كو٢٢ ،٦ ،٢ص*_ .ض _ ] .؟١٩٦-[ألوقاف، وزارة ا

]٥٣٧١[ _.مجع وترتيب حممد بن عبد العزيز املسند / ]الوقف[
 .٢٨-١٥ص: ٣ج
 فتاوى إسالمية ألصحاب الفضيلة العلماء ابـن بـاز، ابـن            يف

_  .١٩٩٤دار الـوطن،    : الرياض_ .، ابن جربين    نيعثيم
 .١٥-١سع*_ .ض 

]٥٣٧٢[إعداد عبد اهللا سي؛السو املختارمجع وترتيب حممد / ]الوقف[
 ،٢٣٨ ،٢٣٥ ،١٦٢ ،١١ص_ .الدرقاوي؛ تقدمي حممد املنوين     

٢٤٣ ،٢٤١. 
أكـادير  _  .١ط_ . اموعة الفقهية يف الفتاوى السـوية        يف
كتـب  (_  .١٩٩٥ كلية الشريعة،    ،جامعة القرويني ]: املغرب[

 .٣١مغ* _. ض _ .)١تراثية؛ 
]٥٣٧٣[ _ .] ١٨القرن [هـ ١٣ القرن _ .Vakif= الوقف 
 خمطوط، نسخة أصلية حتتـوي      _ .سم٢٢ × ١٣,٤ ؛ ورقة ١٨

 سؤال وجواب يف مسائل وقفية يتعرض هلا القضـاة          ٢٤٠على  
 .٢سع* _ . خ_ . باللغة التركية_ .يف أحكامهم
]٥٣٧٤[  :٧مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ وقف خريي

 .٢٤٨٩-٢٤٨٢ص
 لس األعلى ا:  القاهرة _ . الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية      يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _.ض _  .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]٥٣٧٥[  السؤال: الوقف شخصية اعتبارية ميثلها ناظرها أو ويل األمر

 .٢١٥ص_  .٢٩٤
: الكويت_  .١ط_ . الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية       يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧بيت التمويل الكوييت، 
]٥٣٧٦[ .يوسف الدجوي

يونيـو   (_ .اإلسـالم _ .يوسف الـدجوي    / لوقففتوى يف ا  
 .١٧ ،٧ ،٢صر *_ .د_  .١٩-١٧ص_ ) .١٩٣٩

@ÑÓìÛa@ôëbnÏ–bí‰ì@@
]٥٣٧٧[ بيان مجعية العلماء بدمشق يف اعتبار شروط أوقاف السالطني 

 ١٩٤٠،  ]ن. د: م. د[_ .إعـداد مجعيـة العلمـاء       / واألمراء
 .١كو* _.ك _ .ص ١٧_ ) .مطبعة الترقي :دمشق(

Ûa@ôëbnÏ@ÑÓì–@æbàŽÇ@
]٥٣٧٨[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية، 

@ÑÓìÛa@ôëbnÏ–Š–ß@@
]٥٣٧٩[ أمحد أمني حسان

_ . اهلـادي    أمحد أمني حسان، فتحي عبد    / موسوعة األوقاف 
الكتـب  (_  .ج٣_  .١٩٩٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ك _  .)القانونية

@ÑÓìÛa@ôëbnÏ–@paë†ã@
]٥٣٨٠[ .١١٦-١١٢ص: قضايا األوقاف

_ .قرارات وتوصـيات    :  يف الندوات الفقهية   معاصرة قضايا   يف
من النـدوة األوىل    _  .٢٠٠١جممع الفقه اإلسالمي،    : نيودهلي

 .١كو*_ .ض _ .شرة للندوة الثالثة ع

ندوات –فتاوى الوقف 
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]٥٣٨١[ حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة : الوقف
إعداد وتقدمي جماهـد اإلسـالم      / الفقه اإلسالمي يف اهلند   مع  

_  .٢٠٠١دار الكتب العلميـة،     : بريوت_  .١ط_ .القامسي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٣٦

@ÑÓìÛa@ôëbnÏIðŠÐÈu@éÔÏH@
ف  انظر أيضًا ام الوق ه جعف(أحك ف )ريفق ه (، الوق فق

 .)جعفري
]٥٣٨٢["ـه٣٨١-٣٠٦" حممد بن علي بن احلسني بن موسى ابن بابويه القمي،

 .١٨٧-١٧٦ص: ٤مج_ ] .الوقف[
دار الكتـب   : طهـران _  .٥ط_ . من ال حيضره الفقيـه       يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٧٠[هـ ١٣٩٠اإلسالمية، 
]٥٣٨٣[ "ـه٤٨١-؟")  القاسمأبو(بن الرباج، عبد العزيز بن حبر بن عبد العزيز ا

 .عبد العزيز الطرابلسي الرباج/ مسائل تتعلق بالوقف والصدقة
مؤسسة النشـر اإلسـالمي،     ]: إيران[ قم   _ . جواهر الفقه  يف

 .٦فل*_  . ض_ .١٩٨٦
]٥٣٨٤[ . نيل بنيامني إدمونستون،بيلي
 . باللغة اإلجنليزية_ .٤ فصل _ .]Waqf= وقف [
 مع  ،النص العريب ن  م وترمجة   دعداإ : موجز الشريعة اإلسالمية   يف

.  لنيـل ب   مقدمة وحواشي تتضمن أصول مذهب الفقه احلنفي      
 A digest of Mohammedan Law: Compiled= بيلي . إي

and translated from authorities in original Arabic, 
with an introduction and explanatory notes, by Neil 

B. E. Baillie. _ بـرميري بـوك   :]نباكستا[ الهور _ .٢ط 
 .١٧؛ هن٢سع*_  . ض_ .١٩٥٧ ،هاوس
]٥٣٨٥[ .، أمحدتويسركاين

دو فقيه اختالف نظر = اختالف رأى فقيهني حول مسألة فقهية     
 _ . وقف مرياث جاويدان   _ .يهم عصر در يكـ مسأله وقف     

 _. د   _.باللغة الفارسية   _  .٥٥-٤٨ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع
 .١؛ كو١ران*

]٥٣٨٦[ . ترابأبو خراساين، حسيين
 خمطوط حول مسائل    _ .]١٨٦٥[هـ  ١٢٨٢ _ .صفوة املقال 

 .٩ران*_  .خ _. يف قم يالوقف مبكتبة املرعش
]٥٣٨٧[ .اخلوئي، أبو القاسم املوسوي
/  الوقف كتاب؛ أحكام األوقاف العامة؛     موارد جواز بيع الوقف   

، ٣٠-٢٧ص: ٢ج_ .فتاوى أبو القاسم املوسـوي اخلـوئي        
٢٦٥-٢٣٨، ١٧٢-١٧١. 
ـ   يف ، ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ . املعـامالت    .احلني منهاج الص

 _) .مطبعـة اآلداب  ]: العراق[النجف األشرف    (١٩٧٤ايداع
 .١٢كو*_  .ض

]٥٣٨٨[ .اخلوئي، أبو القاسم املوسوي
 .٢٥١-٢٢٦ص :٢ج_ ] .الوقف[
، دار أسامة للنشـر     ]م. د [_ . املعامالت . منهاج الصاحلني  يف

 .٧فل*_  .ض_ ] .١٩٧-[والتوزيع، 

]٥٣٨٩[ .علي احلسيينالسيستاين، 
علي احلسـيين    فتاوى السيد / ]مصدر الكتروين [حوارية الوقف   

فهرس كتاب املسائل   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢[_ .السيستاين  
وصلة _ ) .١٦/٥/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع الكتروين [الفقهية  
_ . http://www.rafed.net/maktab/ftawa/index.htm: املقال
 .١كو*_  .ت

]٥٣٩٠[ . علي احلسيينالسيستاين،
_ .فتاوى السيد علي احلسيين السيستاين      / ]مصدر الكتروين [الوقف  

فهرس كتاب املسـائل الفقهيـة      : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢[
: وصلة املقال _ ) .١٢/٣/٢٠٠٠معروضة يف   ] (موقع إلكتروين [

http://www.rafed.net/books/fegh/masael/index.htm. _ 
 .١كو *_ .ت

]٥٣٩١[ .مد بن املهدي احلسيينالشريازي، حم
_ .مطابقة لفتاوى حممد احلسـيين الشـريازي        / أحكام الوقف 

 .٦٧١-٦٦٨ص
 وفضـائل   – أصول الـدين     إىلباإلضافة  :  املسائل اإلسالمية  يف

: م. د[_  .٢ط_ ... ونظام احلكم يف اإلسالم  –القرآن احلكيم   
 .١٢كو* _.ض  _] .١٩٨٢[هـ ١٤٠٢، ]ن. د

]٥٣٩٢[ .محمسن الطباطبائي احلكي
 .٢٧٣-٢٣٧ص: ٢ج_ ] .الوقف[
دار التعـارف   :  بريوت _ .قسم املعامالت .  منهاج الصاحلني  يف

 تأليف حممد باقر    ،التعليق عليه : امشه_  .١٩٨٠للمطبوعات،  
 .٧فل*_ . ض _ .الصدر

]٥٣٩٣[ مصدر _.ورقة ] ٣١[_  .]مصدر الكتروين[الوقف 
علـى  كتاب البيع، حتت باب االستفتاءات املتاحـة        : العنوان

] موقـع إلكتـروين   [صفحة املركز اإلسالمي يف إجنلتـرا       
-http://ic:  وصلة الكتاب  _ .)١١/١٠/٢٠٠٣يف  معروضة  (

el.org/arabic/html/menu/relig/Isteftaat/AJVEBA2 . _
 .١كو*_ .ت 

@ÑÓìÛa@ôëbnÏIy@éÔÏïÜjäH@
 .)فقه حنبلي(، الوقف)فقه حنبلي( أحكام الوقف أنظر أيضًا

]٥٣٩٤["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
اختارها عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن         /  الوقف كتاب

عباس البعلي الدمشقي؛ أشرف على تصحيحه عبد الرمحن بـن          
 .٣١٤-٢٩٣ص_ .مي النجدي حممد بن قاسم العاص

_ . تيميـة    ابن االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم        يف
مطـابع  : القـاهرة ] (١٩--[املؤسسة السـعيدية،    : الرياض
 .٨؛ هن٣٥؛ مغ٣تر*_ .ض _ ) .الدجوي

]٥٣٩٥["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
حلسن علي بن حممد بن     أبو ا  الدين   اختارها عالء /  الوقف كتاب

 .١٨٣-١٧٠ص_ .عباس البعلي الدمشقي 
_ .بن تيميـة    ا االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم        يف

 .٣٥مغ* _.ض _ ] .؟١٩٨-[مكتبة الرياض احلديثة، : الرياض

 ) جعفريفقه(فتاوى الوقف  
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]٥٣٩٦["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
احلسن علي بن حممد بن      بوأ اختارها عالء الدين     / الوقف كتاب

_ .عباس البعلي الدمشقي؛ حتقيـق حممـد حامـد الفقـي            
 .١٨٣-١٧٠ص
_ .بن تيميـة    ا االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم        يف

 .٣٠ ،٢٩، ٢٤مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[، الفكردار : بريوت
]٥٣٩٧["ـه٧٢٨-٦٦١ ")لعباسأبو ا(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

علي بن حممد احلنبلي؛ حتقيـق حممـد        ] رتبه]/ [ الوقف كتاب[
 .١٨٣-١٧٠ص_ .حامد الفقي 

_ .بن تيميـة    ا االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم        يف
 .١٥-١سع* _.ض _  .١٩٥٠مكتبة السنة احملمدية، : مصر

]٥٣٩٨["ـه٧٢٨-٦٦١ ")اسأبو العب(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
 .٣١ج_ .بن تيمية ال/  الوقفكتاب
_  .١٩٦٠مكتبة املعـارف،    : الرباط_  .١ط_ . الفتاوى   يف
 .٤مغ* _ .ض

]٥٣٩٩["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
لتقي الدين بن تيمية؛ حتقيق وتعليق وتقدمي حممد        /  الوقف كتاب

: ٤مـج _ .مصطفى عبـد القـادر عطـا        عبد القادر عطا،    
 .٢٦٥-٢٣٥ص
 _ .١٩٨٧دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . الفتاوى الكربى    يف

 .٢٣مغ* _.ض 
]٥٤٠٠["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

تأليف أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبد احللـيم          /  الوقف باب
_ . له وعرف به حسنني حممد خملـوف         بن تيمية؛ قدم  االشهري ب 

 .٣٩-٤ص: ٤ج
 _.ض  _  .]؟١٩٧-[دار املعرفة،   : بريوت_ . الفتاوى الكربى    يف
 .٣٢، ٣٠، ٢٩غ؛ م١٢كو*

]٥٤٠١["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
_ . اجلمـل    إمساعيـل اختصار وحتقيق حسني    /  الوقف كتاب
 .٢١٣-٢١٢ص
بـن  اتاوى النافعة ألهل العصر، أو، خمتصر جمموع فتاوى          الف يف

ـ ١٤١١ ،يبن اجلوز ادار  : الدمام_ .تيمية   _  .]١٩٩١[ هـ
 .٣تر* _.ض 

]٥٤٠٢["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسـم         ]/  الوقف كتاب[

 .٢٦٧-٥ص: ٣١ج_ .دة ابنه حممد مبساع، العاصمي النجدي
املكتـب  : املغرب_ .بن تيمية   ا جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      يف

 .١٧مغ* _.ض _ ] .؟١٩٨-[العلمي السعودي، 
]٥٤٠٣["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسـم         ]/  الوقف كتاب[
 .٢٦٧-٥ص: ٣١ج_ .ه حممد ابن مبساعدة ،نجديالعاصمي ال

 :م. د[_  .٣ ط _. تيمية   ابن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      يف
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٧٩[هـ ١٣٩٨، ]ن. د

]٥٤٠٤["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
 _ . النجدي مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم       ]/ الوقف[
 .٢٦٩-٥ص: ٣١ج
وزارة : الرياض_ . جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية   يف

_  .١٩٩٥الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد،       
 .١٥-١سع* _ .ض

]٥٤٠٥["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
سـم  مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بـن قا        /  الوقف كتاب

 .٣٠ج_ . ساعده ابنه حممد ،العاصمي النجدي احلنبلي
]: م. د[_ .محد بـن تيميـة      أ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      يف

_ ] .؟١٩٨-[مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السـلفية،         
 .٢٠مغ* _.ض 

]٥٤٠٦["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
 .٤١٦ص: ٣١، ج٤٦٢ص: ٣٠ج_ . الوقف كتاب
: القـاهرة _ . بن تيميـة     أمحد جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      يف

 .١١مغ* _.ض _  .١٩٨٤مكتبة النهضة املصرية، 
]٥٤٠٧["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بـن قاسـم          /  الوقف كتاب
 .٤١٦ص: ٣١، ج٤٦٢ص: ٣٠ج_  . حممدبنها مبساعدة ،النجدي

مكتبة : الرباط_ .محد بن تيمية    أ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      يف
 .١١ ،٢مغ* _.ض _  .١٩٨١املعارف، 

]٥٤٠٨["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
محد بن عبد احلليم بن تيمية؛ مجع وترتيب        أتقي الدين   ]/ الوقف[

: ١٩ج_ .بنـه حممـد     النجدي، ساعده   حممد ا لرمحن بن   عبد ا 
، ٦٥٥،  ٥٨٩-٥٨٨ص: ٢٨، ج ٢٠٩ص: ٢٦، ج ٢٥٩ص
 .١٧٨ ،١٧٥ص: ٣٠، ج١٣٤ص: ٢٩ج
: مكة_  .٢ط_ .محد بن تيمية    أ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      يف

طبعـة  _ ] .؟١٩٧-[الرئاسة العامة لشئون احلرمني الشريفني،      
-١٣٨١ مصورة باألوفست عـن طبعـة مطـابع الريـاض،         

 .٦٧، ٣تر* _. ض _.هـ ١٣٨٣
]٥٤٠٩["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

محد بن عبد احلليم بن تيمية؛ مجع وترتيب        أتقي الدين   ]/ الوقف[
: ١٩ج_ .بنـه حممـد     اعبد الرمحن بن حممد النجدي، ساعده       

، ٦٥٥،  ٥٨٩-٥٨٨ص: ٢٨، ج ٢٠٩ص: ٢٦، ج ٢٥٩ص
 .١٧٨ ،١٧٥ص: ٣٠، ج١٣٤ص: ٢٩ج
 :م. د[_  .١ط_ .محد بن تيمية    أ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم      يف
ـــ ١٣٨٣-١٣٨١، ]ن. د ــاض] (١٩٦٣-١٩٦١[ه : الري

-٢؛ فـل ١٠٤، ٦٤، ٦٣، ٥٧تر*_ .ض  _ ) .مطابع الرياض 
 .٣٨، ٣٢، ٣١، ٢٧؛ مغ١١، ٨، ٦، ٤

]٥٤١٠["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
 .٣٢-٢ص: ٤ج_ . الوقف كتاب
_ .منقحـة ومصـححة     . ط_ .بن تيمية   ا جمموعة فتاوى    يف

 .٣٥مغ* _.ض _  .١٩٨٠دار الفكر، : بريوت

)فقه حنبلي(فتاوى الوقف 
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]٥٤١١["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
 تأليف بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن علي احلنبلي         /  الوقف كتاب
 .٤١٥-٣٩٠ص_ .علي؛ أشرف على تصحيحه عبد ايد سليم الب
 دار الكتب العلميـة،   : بريوت_  .ةبن تيمي ا خمتصر فتاوى    يف
 .٣٢مغ*_ .ض _ ] .؟١٩٧-[

]٥٤١٢["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن علي احلنبلـي          ]/ الوقف كتاب[
 .٥١٣-٤٩١ص_ .لبعلي؛ تصحيح وتعليق حممد حامد الفقي ا

_ .األخـرية   . ط_ .بـن تيميـة     خمتصر الفتاوى املصرية ال   يف  
 .٢؛ صر٣تر* _.ض _  .١٩٨٩دار التقوى، : القاهرة

]٥٤١٣["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
مد بن علي البعلـي     أبو عبد اهللا بدر الدين حم     ]/ الوقف كتاب[

 _ .احلنبلي؛ تصحيح حممد حامد الفقي؛ إشراف عبد ايد سليم 
 .٤٥٩-٤٣٤ص
دار : بـريوت _  .٢ط_ .بن تيمية  خمتصر الفتاوى املصرية ال  يف

 .٢صر*_ .ض _  .١٩٨٧اجليل، 
]٥٤١٤["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

رها أبو عبد اهللا بن علي البعلي احلنبلي؛        اختص]/ الوقف كتاب[
 .٤٠٧-٣٩٠ ص_ .حتقيق حممد حامد الفقي

دار ابن القيم،   : الدمام_ .بن تيمية    خمتصر الفتاوى املصرية ال    يف
 .١٥-١سع* _. ض _ .١٩٨٦

]٥٤١٥["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
الدين حممد بن علي احلنبلـي        بدر أبو عبد اهللا  ]/ الوقف كتاب[

_ .ايد سليم    البعلي؛ تصحيح حممد حامد الفقي؛ إشراف عبد      
 .٤٠٧-٣٩٠ص
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . تيمية   بن خمتصر الفتاوى املصرية ال    يف

 .٦ ،٢صر* _.ض  _) .مطبعة السنة احملمدية :القاهرة (١٩٤٩
د الزرعـي   بن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سع          ا

 "هـ٧٥١-٦٩١) "أبو عبد اهللا(
]٥٤١٦[

 حممد بن أيب بكر بن قيم     / مسألة إذا اشترى أرضاً وخاف أن خترج وقفاً       
 .٨ص: ٢ج_ .اجلوزية؛ حتقيق وتصحيح وتعليق حممد حامد الفقي 

دار املعرفـة؛   : بريوت_ . الشيطان   مصائد إغاثة اللهفان من     يف
 .٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٧-[مكتبة الباز، : مكة

بن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي             ا
 "هـ٧٥١-٦٩١) "أبو عبد اهللا(

]٥٤١٧[

 حممد بن أيب بكر بن قيم     / مسألة إذا اشترى أرضاً وخاف أن خترج وقفاً       
 .٨ص: ٢ج_ .اجلوزية؛ حتقيق وتصحيح وتعليق حممد حامد الفقي 

ن، . د: م. د[_  .١ط_ . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان       يف
 .٢صر*_  .ض_ ) .مطبعة السنة احملمدية: القاهرة] (؟١٩٦-

]٥٤١٨[ .أمحد حممد شاكر
 .٣١-٢٢ص_ .محد حممد شاكر أ/ إبطال وقف اجلنف واإلمث

مذكرة يف قضية احملرومني وإبطال شروط الـواقفني مؤيـدة          يف  
: القاهرة_ .بفتوى جليلة إلمام أهل السنة حممد بن عبد الوهاب        

 .٢؛ صر١١، ٩، ٦سع* _.ض _  .١٩٥٣دار املعارف، 

]٥٤١٩[ .أمحد موايف
شـراف حممـد    إتأليف أمحد موايف؛    / من مسائل كتاب الوقف   

 .٩٢٩-٩٠٥ص: ٢ج_ .حسن بلتاجي 
بـن  اختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم      تيسري الفقه اجلامع لال    يف

 _ .١٩٩٣دار ابن اجلوزي،    ]: السعودية[الدمام  _  .١ط_ .تيمية  
 _. جامعة القاهرة    –) ماجستري(أطروحة  _ ) .٣رسائل جامعية؛   (

 .١٥كو* _.ض 
]٥٤٢٠[ .عبد اهللا بن عبد الرمحن أبابطني

إبراهيم بن عبـد اهللا     ها ورتبها وخرج أحاديثها     مجع]/ الوقف[
 .٢٨١-٢٧٢ ص_ .احلازمي

_ . رسائل وفتاوى الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن أبـابطني            يف
 .١٤ ،٥ ،٢؛ سع٣تر*_ .ض _  .١٩٩٥دار الشريف، : الرياض

]٥٤٢١[ .عبد الرمحن بن ناصر السعدي
-٤٤٢ص_ .تأليف عبد الرمحن الناصر السعدي      /  الوقف باب
٤٥٦. 
مكتبـة املعـارف،    : الرياض_  .٢ط_ . الفتاوى السعدية    يف

 .٨؛ هن١٢؛ كو٦١، ٦٠، ٥٧، ٥١، ٤٩تر* _.ض _  .١٩٨٢
]٥٤٢٢[ .اخلريأبو علي 

 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو علي /  الوقفكتاب
دار : بريوت؛ دمشق _  .٢ط_  .أمحدح يف فقه اإلمام      الواض يف

طبع على نفقة وزارة األوقـاف والشـؤون        _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩؛ مغ٥، ١كو* _. ض _ .اإلسالمية بدولة قطر

]٥٤٢٣[ "هـ١١٢٥-؟" محد بن حممد املنقور التميميأنقور، امل
_ .محد بن حممد املنقور التميمي النجدي       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٥٥٩-٤١٤ص: ٢ج
: دمشـق _  .١ط_ . الفواكه العديدة يف املسائل املفيـدة        يف

؛ ٥كـو * _. ض   _] .١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠املكتب اإلسالمي،   
 .٨؛ هن١٠مغ

]٥٤٢٤[ مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم / ]الوقف[
 .٧٩-٥ص: ٧ج_ .احلنبلي 

، ]ن. د: م .د[_  .٥ط_ . الدرر السنية يف األجوبة النجدية       يف
 واإلمث  اجلنفرسالة يف إبطال وقف     :  احملتويات بعض _ .١٩٩٥

 .١٥-١سع*_ .ض _  .حملمد بن عبد الوهاب
]٥٤٢٥[ مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم/ ]الوقف[

 .٢٧٦-٢٤٤ص: ٢ج_ .احلنبلي 
_ . أو، رسائل علماء جند       الدرر السنية يف األجوبة النجدية،     يف
_ ) .قـرى مطبعة أم ال  : مكة] (١٩--ن،  . د: م. د[_  .١ط

  .٨هن*_ .ض 
]٥٤٢٦[ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ / ]الوقف[

 .١ج_ ] .وآخ [ ...حممد بن عبد الوهاب
رسائل وفتاوى لعلماء جند    :  جمموعة الرسائل واملسائل النجدية    يف

مطبعـة  : القاهرة (١٩٢٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األعالم  
 .٨هن*_ .ض _ ) .املنار

 )فقه حنبلي(فتاوى الوقف  
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 .)فقه حنفي(، الوقف )فقه حنفي(أحكام الوقف  انظر أيضًا

 )أبو الربكات، سري الدين   (بن الشحنة، عبد الرب بن حممد بن حممد         ا
 "هـ٩٢١-٨٥١"

]٥٤٢٧[

_ .بـن الشـحنة احلنفـي       اعبد الرب بن حممـد      /  الوقف باب
 .١٢٢-١٢١ص
، ]ن. د: م. د[_ . الذخائر األشـرفية يف ألغـاز احلنفيـة          يف

_ ) .املطبعة العامرية املليجيـة    :القاهرة] (١٩٠٧[هـ  ١٣٢٥
الذخائر األشرفية حباشية كرت البيان ملصطفى بـن أيب عبـد اهللا            

 .٦صر* _.ض _ .الطائي 
 )أبو الربكات، سري الدين   (بن الشحنة، عبد الرب بن حممد بن حممد         ا

 "هـ٩٢١-٨٥١"
]٥٤٢٨[

 .١٣٨ص_ .حتقيق حممد عدنان درويش /  الوقفكتاب
 دار اـد،  : دمشق_ .ائر األشرفية يف األلغاز الفقهية       الذخ يف

 .٣تر* _. ض _] .١٩٩٤[ هـ١٤١٤
]٥٤٢٩[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

تقـدمي  / الفائدة السادسة واخلمسـون    :استبدال الوقف العامر  
 .٦٥-٦٤ص _.عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان  أبو
دار ابـن   : الريـاض _ .احلنفيـة    الفوائد الزينية يف مذهب      يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
]٥٤٣٠[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

تقـدمي  / الفائدة الرابعة عشر بعد املـائتني     : االستدانة يف الوقف  
 .عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان أبو
ر ابـن   دا: الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
]٥٤٣١[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

تقدمي أبو عبيدة   /  بعد املائتني   عشر الفائدة الثانية : اإلقرار بالوقف 
 .١٧٤ص_ .مشهور بن حسن آل سليمان 

دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف
 .٣تر*_ .ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي

]٥٤٣٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 _] .ت. د [_ .رسالة يف بيان احلق الصريح يف مسائل الوقف       

 .١١تر* _ .خ_ . جمموع ٣١٨٨ خمطوط برقم _. ورقات ٦
]٥٤٣٣[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

 _ .]ت. د [_ .]يف مسائل الوقف  رسالة يف بيان احلق الصريح      [
 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ٣٦٨٤خمطوط برقم _  . ورقات٣
]٥٤٣٤[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

 _] .١٥٦٢[هـ  ٩٧٠ _] .رسالة يف سؤال عن مرتبة األوقاف     [
 .٣٠تر*_  .خ_  .١٨٠٢ خمطوط برقم _. ورقات ٤
]٥٤٣٥[ "هـ٩٧٠-؟ "دحممبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن ا

تقـدمي  / الفائدة اخلامسة عشر بعد املائتني    : شرط صحة الوقف  
 .١٧٥ص_ .عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان  أبو
دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي

]٥٤٣٦[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما
تقدمي / الفائدة السبعون : رط الواقف جيب اتباعه إال يف مسائل      ش

 .٨٠-٧٦ص_ .أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان 
دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
]٥٤٣٧[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

تقـدمي  / الفائدة الثامنة والعشرون بعـد املائـة      : فالعقد املوقو 
 .١١٦ص_ .عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان  أبو
دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
]٥٤٣٨[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

  عشـر  الفائدة الثالثة : ملوقوف عليه ال يعزل الناظر إذا كان هو ا      
 .تقدمي أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان/ بعد املائة

دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي

]٥٤٣٩[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما
الفائـدة  : فع إىل املوقوف عليهم   املتويل على الوقف إذا ادعى الد     

 _.تقدمي أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان         / الثالثة بعد املائة  
 .١٠٣ص
دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
]٥٤٤٠[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما

_ .بن جنيم   ابراهيم بن حممد املصري احلنفي      إ زين بن    /]الوقف[
 .١٣٦-١٣٢ص
 ،]ن. د: م. د [_ .١ط_  .بن جنيم، أو، الفتاوى الزينية    ا فتاوى   يف

بن جنيم ـامش    افتاوى  _ ) .املطبعة األمريية : القاهرة (١٩٠٣
 .٦، ٢؛ صر١٠٤، ٤٩تر* _.ض _ .الفتاوى الغياثية 

]٥٤٤١[ "هـ٩٧٠-؟ "دبن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حمما
 . باللغة العثمانية_ .١٤٣-١١٨ص_  .]الوقف[
، ]ن. د: م. د[_ .بـن جنـيم     افتـاوى   = بن جنيم   ا فتاوى   يف

 _ .)مطبعة حمرم أفنـدي   : إستانبول] (١٨٧٢[هـ  ١٢٨٩
 .٦٧، ٥١تر* _ .ض

]٥٤٤٢[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
= ية السلطان حممد الفاتح اخلاصة بآياصـوفيا        فتوى تتعلق بوقف  

 ايا  –اخلاصة  (سلطان حممد فاحتني وقفيه سي ايله الكيلي فتوى         
 _ .١٠٣٦خمطوط، برقم   _  .ورقات] ٤[_ ] .ت. د[_ ) .صوفيا

 .٣٠*_ .خ _ .باللغة العثمانية 
]٥٤٤٣[ .أبو القادر، حممد

_ .حممد رضا األنصـاري     ] إعداد[حممد أبو القادر؛    / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .٢٦٤–٢٥٤ص
فتاوى فرجنى  =  فتاوى فرجني حمل املوسومة بالفتاوى القادرية        يف

حممـد  ]: اهلند[لكناو  _  .١ط_ . حمل موسوم به فتاوى قادريه    
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٦٥عطا اهللا القامسي، 

)يففقه حن(فتاوى الوقف 
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]٥٤٤٤[ . احملكمة العليا .أترابراديش
= احلنفـي   ختصيص دخل الوقف لغري الواقف تبعاً للمـذهب         

Mohammedan Law-Hanafi Law-Waqf-Reservation 
of income for maintenance for person other than 

waqif. _ The All India Reporter. _١٩٥٨ (٤٥ مج(. _ 
 .٧هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٧٨-٦٧ص

]٥٤٤٥[ . احملكمة العليا .أترابراديش
صحة وقف املشاع لصيانة    : وقف املشاع يف الشريعة اإلسالمية    

 Mohammedan Law-Mushaa-Waqf of Waqf= املساجد 
of Mushaa for maintenance and upkeep of a mosque 

Valid.  _The All India Reporter. _١٩٦٦ (٥٣ مج. (_ 
 .٧هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٠٤-٢٠١ص

]٥٤٤٦[ "ـه١١٦-١٠٥٠"احلسيين اري داألسك) أيب بكر(أسعد املدين، أسعد بن حلمي 
رتبها على أبواب الفقه حممد بن مصطفى أفندي،        /  الوقف كتاب

 .٢٧٩-١٨٣ص_  .ةقنوي زاده خليف
 ١٨٩١،  ]ن. د: م. د[_ . الفتاوى األسعدية يف فقه احلنفية       يف
 .٨؛ هن١٠٠، ٤٩، ٣٠تر* _.ض _ ) .املطبعة اخلريية: القاهرة(
]٥٤٤٧[ .نشأتلتون، اأك 

 Vakif Hakkinda ahkam ve=  بالوقف فتاوى وأحكام تتعلق
Fetvalar /باللغة التركية_ .١٦١-١٠٧ص_ .لتون ا أك نشأت . 

دار نشـر  :  أنقرة_. Seçme Fetvalar= الفتاوى املختارة يف 
 .٣تر*_ . ض _ .]١٩٧٩[هـ ١٣٩٩موالين، 

]٥٤٤٨[ . نيل بنيامني إدمونستون،بيلي
 . باللغة اإلجنليزية_ .٤ فصل _ .]Waqf= وقف [
 مع  ،النص العريب من   وترمجة   دعداإ : موجز الشريعة اإلسالمية   يف

.  لنيـل ب   مقدمة وحواشي تتضمن أصول مذهب الفقه احلنفي      
 A digest of Mohammedan Law: Compiled=بيلي . إي

and translated from authorities in original Arabic, 
with an introduction and explanatory notes, by Neil 

B. E. Baillie. _ بـرميري بـوك   :]باكستان[ الهور _ .٢ط 
 .١٧؛ هن٢سع*_  . ض_ .١٩٥٧ ،هاوس

]٥٤٤٩[ .التانوي، أشرف علي
: ٢مج_ .حممد شفيع   ] إعداد [؛أشرف علي التانوي  / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .٧٣٠-٥٥٢ص
 _] .؟١٩--ن،  . د: م. د[_  .امداد الفتاوى =  إمداد الفتاوى    يف

 .٨هن*_ .ض 
بـدر الـدين    (اجلربيت، حسن بن إبراهيم الزيلعـي العقيلـي         

 "هـ١١٨٨-١١١٠) "التهاين أبو
]٥٤٥٠[

_ .حسن بن إبراهيم بن حسن بن علي اجلربيت         / رسالة اجلربيت 
) ٣٤٧٠(خمطوط، حتت رقم    _ . ورقة   ٢_ ] .١٧ق[هـ  ١٢ق

رسالة خمتصرة أجاب فيها املؤلف على سؤال عن        _  .٥٣١٤٨
 .٦صر*_  .خ_ .حكم وقف اجلامكية 

]٥٤٥١[ "ـه٩٥٤-؟")  الدينحميي(لياس احلنفي الرومي إجوي زاده، حممد بن 
 أبو السعود فتوى  = رسالة يف رد فتوى أبو السعود يف وقف النقود          
: النسخ املتوفرة _ .سي وقف نقود ايله الكيلي رديه رساله سي         

 ١،  ]ت. د[ و   ٤٤٩، بـرقم    ورقات] ٤[،  ]ت. د[السليمانية  
 .٣٠تر* _.خ _ . باللغة العثمانية _ .١١٧٧ورقة، برقم 

]٥٤٥٢[ "ـه٩٥٤-؟") حميي الدين(لياس احلنفي الرومي إجوي زاده، حممد بن 
] ١٦[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف عدم جواز وقف الـدنانري      [

 .١٢٢تر* _.خ _ . جمموع ٣٦١خمطوط برقم _ .ورقة 
العبـاس شـهاب     أبو(احلموي، أمحد بن حممد مكي احلسيين       

 "هـ١٠٩٨-؟) "الدين
]٥٤٥٣[

 ١٢٢ _ .]ت. د[_ ] .رسالة يف سؤايل على مسألة الوقـف      [
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ١١٥٢خمطوط برقم _ .ورقة 

]٥٤٥٤[ "هـ٢٦١-؟) "أبو بكر(اخلصاف، أمحد بن عمر الشيباين 
 ١٧( ورقـة    ٤١_ ] .ت. د[_ .فتاوى اخلصاف يف األوقاف     

، األصل  )٣١٢نسخة مصورة حمفوظة برقم     (خمطوط  _ ) .سطراً
 .٨سع*_ .خ _  .٤٣٧٠يف مكتبة شستربيت بربيطانيا رقم 

]٥٤٥٥[ .الدهلوي، عامل بن العالء األنصاري األندرييت اهلندي
 .٨٩٣-٦٨٨ص: ٥مج_ .حتقيق سجاد حسني /  الوقفكتاب
إدارة القـرآن   : كراتشـي _  .٢ط_ . الفتاوى التاتارخانية    يف

 .١٠٤تر* _.ض _  .١٩٩٦والعلوم اإلسالمية، 
]٥٤٥٦[ .مدركن الدين، حم

: ٢؛ مج ١٨٥-١٧١ص: ١مج_ .حممد ركن الدين    / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .٤٠٤-٣٧٩ص
]: اهلنـد [حيدر آبـاد   _  .فتاوى نظاميه =  الفتاوى النظامية    يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[جملس إشاعة العلوم، 
]٥٤٥٧[ "ـه١٠٨١-٩٩٣"الرملي، خري الدين بن أمحد األيويب العليمي الفاروقي 

 .٢٢٠-١١٥ص: ١ج_  . الوقفكتاب
_ . الفتاوى اخلريية لنفع الربية على مذهب اإلمام أبو حنيفة           يف
، ٤٩تـر * _.ض  _  .١٩٧٤دار املعرفـة،    : بريوت_  .٢ط

 .٣٠، ٢١؛ مغ١٠٠
]٥٤٥٨[ "ـه١٠٨١-٩٩٣"الرملي، خري الدين بن أمحد األيويب العليمي الفاروقي 

األيويب خري الدين بن أمحد بن أمحد بن نور الدين /  الوقف كتاب
 .٢٢٠-١١٥ص :١ج_ .العليمي الفاروقي الرملي 

_  . الفتاوى اخلريية لنفع الربية على مذهب اإلمام أبو حنيفة         يف
_ ) .املطبعة العثمانية : ستانةاآل (١٨٩٣،  ]ن. د: م. د[_  .١ط

 .٦، ٢؛ صر٦٧، ٦٠، ٥٦، ٤٩تر*_ .ض 
]٥٤٥٩[ "ـه١٠٨١-٩٩٣"الرملي، خري الدين بن أمحد األيويب العليمي الفاروقي 

خري الدين بن أمحد بن أمحد بن نور الدين األيويب /  الوقف كتاب
 الدين بن خري الدين     حمييالعليمي الفاروقي الرملي؛ مجع وترتيب      

 .٢١٨-١١٥ص: ١ج_ .الرملي 
_ . الفتاوى اخلريية لنفع الربية على مذهب اإلمام أبو حنيفة           يف
ــاهرة (١٨٥٦، ]ن. د: م. د[_  .١ط ــوال :الق ــة ب ق مطبع

 .٣١ ،٢؛ صر٦٧، ٦٣، ٣تر* _.ض _ ) .األمريية
]٥٤٦٠[ "هـ٤٦١-؟) "أبو احلسن(السغدي، علي بن احلسني بن حممد 

 أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد السغدي؛ حتقيق/  الوقفكتاب
 .٥٢٩-٥٢٣ص: ١ج_ .وختريج أحاديث وتعليق صالح الدين الناهي 

رسـالة؛  مؤسسـة ال  : بريوت_  .٢ط_ . النتف يف الفتاوى     يف
 .١٤؛ كو٥، ٢؛ سع٣تر* _.ض  _ .١٩٨٤دار الفرقان، : عمان

 )يففقه حن(فتاوى الوقف  
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]٥٤٦١[ "هـ٤٦١-؟) "أبو احلسن(السغدي، علي بن احلسني بن حممد 
أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد السـغدي؛         /  الوقف كتاب

حققها وقدم هلا وترجم ملصنفها ورجاهلا وخرج أحاديثها وعلق         
 .٥٢٩–٥٢٣ص: ١ج_ .عليها صالح الدين الناهي 

 ،رئاسـة ديـوان األوقـاف     : بغداد_ . النتف يف الفتاوى     يف
 .٥، ١؛ كو٥٠تر* _. ض _ .١٩٧٦-١٩٧٥

]٥٤٦٢[ "هـ١١٤٣-؟"السفطي، عيسى بن عيسى 
عيسى بن عيسـى    / عطية الرمحن يف إرصاد اجلوامك واألطيان     

 _. ورقة   ٣٤_ ] .١٧١٤[هـ  ١١٢٦_ .الصفيت البحريي احلنفي    
 .٢صر* _. خ _. ٦٩١٧خمطوط، حمفوظ برقم 
]٥٤٦٣[ "هـ١١٤٣-؟"السفطي، عيسى بن عيسى 

عيسـى بـن   / عطية الرمحن يف صحة إرصاد اجلوامك واألطيان     
، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .عيسى الصفيت الـبحريي احلنفـي       

_ ) .مطبعة جريـدة اإلسـالم    : القاهرة] (١٨٩٦[هـ  ١٣١٤
 .٦؛ صر٩سع*_ . ك _ .ص٢٨

]٥٤٦٤["هـ١١١٨-١٠٢٨"سلطان اهلند، حممد أورنك زيب عامل كري 
 .٤٠٣، ٣٨٤-٣٧٢ص: ٦، ج٤٩١-٣٥٠ص: ٢ج_ ] .الوقف[
_  .٣ ط _ . الفتاوى اهلندية، أو، الفتـاوى العـامل كرييـة         يف

 ،٢فـل * _.ض  _  .١٩٨٠  التراث العريب،  إحياءدار  : بريوت
٧ ،٣. 

]٥٤٦٥["هـ١١١٨-١٠٢٨"سلطان اهلند، حممد أورنك زيب عامل كري 
 _. عبد الرمحن البحراوي     نظام الدين اهلندي؛ تصحيح   ]/ الوقف[
 .٢٠٠ص: ٦، ج٤٦٦-٣٦٣ص: ٢ج
: م. د[_  .١ط_ . الفتاوى اهلندية، أو، الفتاوى العامل كريية        يف
فتـاوى  : امشه_ ) .املطبعة امليمنية : القاهرة (١٩٠٥،  ]ن. د

 .٦ ،٢صر* _.ض _ .قاضي خان والفتاوى البزازية 
]٥٤٦٦["هـ١١١٨-١٠٢٨"سلطان اهلند، حممد أورنك زيب عامل كري 

: ٦مج_ .تأليف الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند        ]/ الوقف[
 .٢٨٤-٢٤٦ص
 _. الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان           يف
فتاوى قاضي  : امشه_  .١٩٧٣دار املعرفة،   : بريوت_  .٢ط

صورة باألوفست عن طبعة املطبعـة      _ .خان والفتاوى البزازية    
 .٣٠، ٢٩مغ* _.ض  _.اهرة األمريية بالق

]٥٤٦٧["هـ١١١٨-١٠٢٨"سلطان اهلند، حممد أورنك زيب عامل كري 
نظام الدين اهلندي؛ ترمجة كفيل     /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب

 .باللغة األوردية_  .٩٦-١٦ص: ٢٠مج_ .الرمحن نشأت 
 ، ديوبند _ .١ ط _ .يفتاوى عاري =  الفتاوى العامل كريية     يف

 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[ وسيم بك دبو، ]:اهلند[سهارن بور 
]٥٤٦٨[ .شاه جهان بوري، رياست علي خان

: ٢مـج _ .رياست علي خان شاه جهان بـوري        / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .٨٧-٥٩ص
شاه جهان بور   _  .١ط_ .جامع الفتاوى   = جامع الفتاوى   يف  

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩١٣[هـ ١٣٣٢حممد عبد الباقي، ]: اهلند[

]٥٤٦٩[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"، حسن بن عمار بن علي املصري الشرنباليل
 حسن بن / حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكن يف الوقف للولد        

هــ  ١١ق_ .عمار بن يوسف املصري الوفائي الشـرنباليل        
 _ .٥٣٧٠) ٥٢٠(خمطوط، حتت رقم    _  .ات ورق ٥_ ] .١٦ق[

جواب لسؤال فيمن شرط له الريع هل ميلك السكىن أو شرط له            
 .٦صر* _.خ _ .لسكىن هل ميلك إجارة املوقوف وإعارته ا

]٥٤٧٠[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
النسـخ  _ .حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكىن يف الوقف         

 ،]ت. د[؛ السليمانية   ورقات] ٨[،  ]ت. د[راشد أفندي   : املتوفرة
، ورقات] ٧[هـ،  ١١٣٤ و جمموع   ٢٤٧٠، برقم   ورقات] ٧[

 ،]ت. د[  و ١٠٤٤، برقم   ورقات] ٦[،  ]ت. د[ و جمموع   ٨٩برقم  
، ورقات] ٨[هـ،  ١١٣٧و جمموع   ١٠٢٧، برقم   ورقات] ٧[

  جمموع ٢٧١٦، برقم   ورقات] ٧[،  ]ت. د[و   جمموع   ٣٠٥برقم  
هـ، ١١٠٣ و جمموع   ١١٩٨، برقم   ورقات] ٦[،  ]ت. د[و  
ـ   ١٣،  ]ت. د[ و جمموع   ٢١٤، برقم   ورقات] ٥[ رقم  ورقة، ب

؛ وحيـد باشـا     ١٨٨٤، برقم   ورقات ٩،  ]ت. د[  و ١١٨٤
 .١٠٧، ٣٠، ٢٧تر *_.خ _  .٥١٦، برقم ورقات ٨هـ، ١٠٥٩

]٥٤٧١[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
حسن بـن   / تذكرة البلغاء النظار بوجوه رد حجة الوالة النظار       

ـ ١١ ق_ .عمار بن يوسف املصري الوفائي الشـرنباليل          هـ
) ٣٤٨١(خمطوط، حتـت رقـم      _  .ورقات ٨_ ] .١٦ ق[

رسالة يف أخوين أرادا إثبات دخوهلما يف وقـف         _  .٥٣٦٨٩
أبيهما ونظارة بيت الوقف الذي وقفه والدمها على آخر وذريته          
وزوجته وأدعيا أن اآلخر أدخلهما بعد انقراض ذريته وزوجته مبا   

 .٦صر* _.خ _ .له من شرط اإلدخال واإلخراج 
]٥٤٧٢[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"نباليل، حسن بن عمار بن علي املصري الشر

/ حسام احلكام احملققني لصد البغاة املعتدين عن أوقاف املسـلمني         
_ .حسن بن عمار بن يوسف املصـري الوفـائي الشـرنباليل            

) ١٢٧٣(خمطوط، حتت رقم _ . ورقة ٢٢_ ] .١٦ق [هـ ١١ق
سوغ رسالة يف اجلواب عن بيع وقف عامر من غري م         _  .١٧٦٠٣

 .٦صر*_  .خ_ .لبيعه وقد وقفه مشتريه بعد تكرر البيع والشراء 
]٥٤٧٣[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

 حسن بن / فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف      
هــ  ١١ق_ .عمار بن يوسف املصري الوفائي الشـرنباليل        

) ٢٦٦٢(خمطوط، حتـت رقـم      _  .ورقات ٤_ ] .١٦ ق[
 .٦صر*_ . خ _ .٤١٨٥٧جوهري 

]٥٤٧٤[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
النسخ _ .فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف     

 ١٥٥٠، برقم   ورقات] ٣[،  ]ت. د[بايزيد احلكومية   : املتوفرة
؛ ١٣٤٤، بـرقم    ورقات] ٦[،  ]ت. د[؛ رشيد أفندي    جمموع

] ٤[،  ]ت. د[ و   ١١٨٤، برقم   ورقات ٥ ،]ت. د[السليمانية  
، بـرقم  ورقـات ] ٣[،  ]ت. د[و   جمموع   ٦٥٥، برقم   ورقات
 و  ٨٥٤٤٧، بـرقم    ورقات ٥هـ،  ١٢٥٣و   جمموع   ١١٩٨

] ١٥[،  ]ت. د[و   جمموع   ٢٤٧٠، برقم   ورقات] ٤[،  ]ت .د[

)يففقه حن(فتاوى الوقف 
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، بـرقم   ورقات] ٥[هـ،  ١١٣٧و   جمموع   ٢٧١٦ورقة، برقم   
و  جمموع   ١٠٤٤رقم  ، ب ورقات] ٤[،  ] ت .د[و   جمموع   ٣٠٥

هـ، ١٠٦٠؛ وحيد باشا     جمموع ١٢٠٧، برقم   ورقات] ٦[،  ]ت. د[
  .١٠٧، ٣٠، ٢٧، ١١تر* _.خ _  .٥١٧، برقم ورقات ٥

]٥٤٧٥[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
_ .فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مسـتحقي األوقـاف          

خمطوط، _ .سم  ١٦×٢١؛  ) سطراً ٢١ (ورقات ٣_ ] .ت .د[
 نسخة أصلية حسنة مشكولة ضمن جمموعة عارف حكمت برقم        

 .١٣سع*_ .خ _ .خط معتاد _  .١٧جماميع الرسالة . ٩/٨٠
]٥٤٧٦["٧٥٨-٧٢١) "جنم الدين(الطرسوسي، إبراهيم بن علي بن أمحد 

جنم الدين إبراهيم بن علي بن أمحد بن عبد الصـمد           ]/ الوقف[
، حممود  ي خفاج الطرسوسي؛ تصحيح ومراجعة مصطفى حممد    

 .٢٣١-٦٦ص_ .إبراهيم 
_ . أنفع الوسائل إىل حترير املسائل، أو، الفتاوى الطرسوسية          يف
 .٦ ،٢صر*_ .ض _ ) .مطبعة الشرق: القاهرة (١٩٢٦، ]ن. د: م. د[

]٥٤٧٧[ .عبد احلي، أبو احلسنات حممد
 _.حلي؛ ترمجة خورشيد عامل     عبد ا أبو احلسنات حممد    / ]الوقف[
 .غة األورديةبالل_  .٢٦٨-٢٦٣ص
جمموعه فتـاوى موالنـا     =  جمموعة فتاوى موالنا عبد احلي       يف
مالـك  ]: اهلنـد [ديو بند، سهارن بور     _  .١ط_ .ي  احل عبد

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٦٩للنشر، 
]٥٤٧٨[ "ـه١١٤٣-١٠٥٠"  بن عبد الغينإمساعيلعبد الغين النابلسي، عبد الغين بن 

_  .غين بن النابلسي  تأليف عبد ال  / حتقيق النظرة يف حتقيق النظرة    
 _. يتناول الوقف يف رسالة موجزة       _.ورقات  ] ٩[_  .]ت. د[
 .١كو*_  .خ

]٥٤٧٩[ "ـه١١٤٣-١٠٥٠"  بن عبد الغينإمساعيلعبد الغين النابلسي، عبد الغين بن 
: النسـخ املتـوفرة   _ ] .رسالة يف جواب سؤالني يف الوقـف      [

 ،]ت. د[و   جمموع   ٣٨٥، برقم   ورقات] ٦[هـ،  ١١١٦السليمانية  
 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٣٨٦، برقم ورقات] ٤[

]٥٤٨٠[ .عبد القادر
 .باللغة األوردية_  .٧٨-٧٤ص_ .عبد القادر / ]الوقف[
غالم علـي،   ]: م. د[_  .خالصة املسائل =  خالصة املسائل    يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٨٩٥[هـ ١٣١٣
قاضي خان، حسن بن منصـور بـن أيب القاسـم حممـود             

 "هـ٥٩٢-؟) "الدين فخر(
]٥٤٨١[

فخر الدين أبو احملاسن احلسن بن منصـور بـن          / إجارة الوقف 
 .١٤٣-١٣٨ص: ٢مج_ .العزيز الفرغاين احلنفي  عبد
: القاهرة (١٩٠٥،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . الفتاوى اخلانية    يف

 .٦ ،٢صر*_ .ض _ .مطبوع حباشية الفتاوى اهلندية _ ) .املطبعة امليمنية
قاسـم حممـود    قاضي خان، حسن بن منصـور بـن أيب ال         

 "هـ٥٩٢-؟) "الدين فخر(
]٥٤٨٢[

أبو احملاسن احلسن بن منصور بن حممود بن عبد العزيـز           / إجارة الوقف 
 .٣١٤-٣١١ص: ٢ج_ .راوي حقاضي خان؛ تصحيح عبد الرمحن الب

: م. د[_  .٢ط_ . الفتاوى اخلانية، أو، فتاوى قاضـيخيان        يف

الفتاوى _ ) .املطبعة األمريية الكربى  : القاهرة (١٨٩٣،  ]ن .د
 .٦ ،٢صر*_ .ض _ .اخلانية حباشية الفتاوى اهلندية 

قاضي خان، حسن بن منصـور بـن أيب القاسـم حممـود             
 "هـ٥٩٢-؟) "الدين فخر(

]٥٤٨٣[

فخر الدين أبو احملاسن احلسن بن منصـور بـن          /  الوقف كتاب
 .٣٧٦-٣١٧ص: ٣مج_ .العزيز الفرغاين احلنفي  عبد
املطبعة  :القاهرة (١٩٠٥،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . الفتاوى اخلانية    يف

 .٦ ،٢صر*_ .ض _ .مطبوع حباشية الفتاوى اهلندية _ ) .امليمنية
قاضي خان، حسن بن منصـور بـن أيب القاسـم حممـود             

 "هـ٥٩٢-؟) "الدين فخر(
]٥٤٨٤[

أبو احملاسن احلسن بن منصور بن حممـود بـن          /  الوقف كتاب
_ .العزيز قاضي خان؛ تصحيح عبد الـرمحن البحـراوي           عبد
 .٣٤٣-٢٨٥ص: ٣ج
 ،]ن. د: م. د[_  .٢ط_ . الفتاوى اخلانية، أو، فتاوى قاضيخيان       يف

الفتاوى اخلانيـة   _ ) .املطبعة األمريية الكربى  : القاهرة (١٨٩٣
 .٦ ،٢صر*_ .ض _ .حباشية الفتاوى اهلندية 

قاضي خان، حسن بن منصـور بـن أيب القاسـم حممـود             
 "هـ٥٩٢-؟) "الدين فخر(

]٥٤٨٥[

ضي خان فخر الدين حسـن بـن منصـور          قا/  الوقف كتاب
 .٣٤٣-٢٨٥ص: ٣ج_ .األوزجندي الفرغاين احلنفي 

دار إحيـاء التـراث     : بريوت_  .٤ط_ .فتاوى قاضيخان   يف  
فتاوى قاضيخان امش الفتـاوى اهلنديـة       _  .١٩٨٦العريب،  

 .١٢كو* _.ض  _.املسماة بالفتاوى العاملكريية 
]٥٤٨٦[ "هـ١١٧٣-؟"ي قاضي زاده، حممد عارف بن حممد األرضروم

 . باللغة العثمانية_ .٢٢٣-١٦٧ص_ . الوقف كتاب=  الوقف كتاب
_ .نتيجة الفتاوى مع املنقـول      =  نتيجة الفتاوى مع املنقول      يف
دار الطباعـة   : إستانبول] (١٨٢٢[هـ  ١٢٣٧،  ]ن. د: م. د[

 .٦٧، ٥٤، ٢٨تر*_ . ض _ .)العامرة
]٥٤٨٧[ "هـ١٢٢٢-؟" ستانبويلقره بكزاده، حممد أمني بن عثمان اإل

ـ رسالة يف صحة منازل مت شراءها مـن         [ _ ] . الوقـف  تالغ
 _ .١٧٣٧خمطوط برقم   _  .ورقات] ٣[_ ] .١٧٧٢[هـ  ١١٨٦

 .٣٠تر* _.خ 
]٥٤٨٨[ "هـ١٠١٠-؟" حممد بن محزه اآليديين ،كوزل حصاري

] ٥[ ،] ت .د[  سكي ق آ :النسخ املتوفرة _  .]رسالة يف الوقف  [
] ٤[ ،]ت. د[ي   رشـيد أفنـد    ؛ جمموع ١٥٠ برقم   ،ورقات
] ٢ [،]ت. د[ السـليمانية    ؛ جممـوع  ١١٧٨/٣ برقم   ،ورقات
 بـرقم   ،ورقات] ٤[ ،هـ١١٠٦و   جمموع   ١١٥٣ برقم   ؛ورقة

 ١٧١٩ بـرقم    ،ورقات] ٧[ ،]ت. د[ أزمري الوطنية    ؛٣٦٩٩
 _.خ  _ . جمموع   ١٨٨١، برقم   ورقات] ٦[،  ]ت. د[و  جمموع  

 .١٠٩، ٣٠، ٢٧، ٤تر*
]٥٤٨٩[ "ـه١٠٩٨-؟" األنكوري الرومي حممد األنكوري، حممد بن حسني

حممـد بـن حسـني      / أنفع الوسائل يف مسئلة أوقاف املدارس     
 .١٥٨-١٥٧ص: ١ج_ .األنقوري 

هــ  ١٢٨١،  ]ن. د: تركيا[اآلستانة  _ . الفتاوى األنقروية    يف
 .١٥كو* _.ض  _) .املطبعة العامرة السلطانية] (١٨٦٤[

 )يففقه حن(فتاوى الوقف  
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]٥٤٩٠[ "ـه١٠٩٨-؟"حممد األنكوري، حممد بن حسني األنكوري الرومي 
 .١٥٧ص: ١ج_ .حممد بن حسني األنقوري / معني املفيت يف كتاب الوقف

هــ  ١٢٨١،  ]ن. د: تركيا[اآلستانة  _ . الفتاوى األنقروية    يف
 .١٥كو* _.ض  _) .املطبعة العامرة السلطانية] (١٨٦٤[

]٥٤٩١[ "ـه١٠٩٨-؟"حممد األنكوري، حممد بن حسني األنكوري الرومي 
 .٢٤٠-٢٠٢ص: ١ج_ . العدوي ةمد قطعناية حم/  الوقفكتاب
: القـاهرة  (١٨٦٤،  ]ن. د: م. د[_ . الفتاوى األنقرويـة     يف

 .٦٧، ٦٠، ٥١، ٣٠تر* _.ض _ ) .مطبعة بوالق
]٥٤٩٢[ "ـه١٠٩٨-؟"حممد األنكوري، حممد بن حسني األنكوري الرومي 

 .٢٤٦-٢٠٧ص: ١ج_ .حممد بن حسني األنقوري /  الوقفكتاب
] ١٨٦٤[هـ  ١٢٨١،  ]ن. د: م. د [_. الفتاوى األنقروية    يف
 .١٥كو* _.ض  _) . املطبعة العامرة السلطانية:اآلستانة(

]٥٤٩٣[ .منفعت علي، حممد
 _ .١٩٩-١٠٧ص: ٢مـج  _ . حممد منفعت علي   /]الوقف[

 .باللغة األوردية
 مطبع  :]اهلند[ مريوت   _ .مسائل شريعت =  مسائل الشريعة    يف

 .٨هن*_  . ض_ .]١٨٩٤[هـ ١٣١٢ ،اهلامشي
 بن حممد أمني املهدي الكـبري     ) العباسي(هدي العباسي، حممد    امل

 "هـ١٣١٥-١٢٤٣"
]٥٤٩٤[

 .٨٢٤-٤٤٣ص: ٢ج_ .حممد العباسي املهدي /  الوقفكتاب
، ]ن. د: م. د[_ . الفتاوى املهديـة يف الوقـائع املصـرية          يف

 .١٥كو* _.ض  _) .املطبعة األزهرية :القاهرة] (١٨٨٣[هـ ١٣٠١
 بن حممد أمني املهدي الكـبري     ) عباسيال(املهدي العباسي، حممد    

 "هـ١٣١٥-١٢٤٣"
]٥٤٩٥[

 .٥٤-٣٧ص_ . السوسي نعبد الرمح]/ الوقف[
خمتصر الفتاوى املهدية، أو، تلخيص النصوص البهيـة مـن          يف  

: القـاهرة  (١٩٠٠،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .الفتاوى املهدية   
 .٦صر* _.ض _ ) .مطبعة املؤيد

]٥٤٩٦[ .الناصري، حممد بن احلريري
_  .ورقـات ] ٦[_ ] .ت. د[_ ] . يف استبدال الوقف   ةرسال[

 .٣٠تر*_ .خ _ . جمموع ١١٥٢خمطوط برقم 
]٥٤٩٧[ .الناصري، حممد بن احلريري

 ٨_ ] .ت. د[_ .رسالة يف استبدال الوقف هل جيـوز أم ال          
خمطوط، نسخ أصـلية    _ .سم  ١٤×١٨؛  ) سطراً ١٥ (ورقات

لة  جماميع الرسا  – ١٠٣/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      
 .١٣سع*_ .خ _ .خط نسخ _ ) .ناقصة(نسخة خمرومة اآلخر _  .٨

]٥٤٩٨[ .الناصري، حممد بن احلريري
] ٤[_ ] .ت. د[_ ] . يف عدم جواز استبدال الوقـف      ةرسال[

 .٣٠تر*_ .خ _ . جمموع ٢٥٠خمطوط برقم _  .ورقات
]٥٤٩٩[  عبد القادر بن يوسف الشهري] مجع وتدوين/ []الوقف[

 .٨٧-٧٣ص_ .بقدري أفندي 
 ]؟١٩--[دائرة املعارف اإلسالمية، ]: م. د[_ . واقعات املفتني يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .يةسحاقمطبعة اإل: كراتشي(

@ÑÓìÛa@ôëbnÏIïÈÏb‘@éÔÏH@
ف   انظر أيضًا ام الوق افعي (أحك ه ش ف )فق ه (، الوق فق

 .)شافعي
]٥٥٠٠[ "ـه٦٤٢-٥٨٣" )أبو إسحاق(  بن عبد اهللا اهلمداين احلمويإبراهيمبن أيب الدم، ا

 بن عبد اهللا    إبراهيم إسحاق أيبشهاب الدين   / مسائل من الوقف  
: ٢ج_ . هـالل السـرحان      حميـي اهلمداين؛ حتقيق ودراسة    

 .٤٤٠–٤٣٤ص
 .٢كو* _.ض  _ .١٩٨٤وزارة األوقاف، : بغداد_ . أدب القضاء يف
]٥٥٠١[ "ـه٦٤٢-٥٨٣" )أبو إسحاق(  بن عبد اهللا اهلمداين احلمويإبراهيمبن أيب الدم، ا

براهيم بن  إسحاق  إللقاضي شهاب الدين أيب     / ل من الوقف  مسائ
بن أيب الدم احلموي الشافعي؛ حتقيق حممـد        اعبد اهللا املعروف ب   
 .٦٦٣-٦٥٩ص_ .مصطفى الزحيلي 

_ . أدب القضاء وهو الدرر املنظومات يف األقضية واحلكومات كتاب يف
 .٢؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٢دار الفكر، : دمشق_  .٢ط

]٥٥٠٢[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(عسقالين، أمحد بن علي بن حممد ابن حجر ال
رسالة تشتمل على أسئلة تتعلق بوقف بلد اخلليل عليه السـالم،           

 _ .ورقات ١٠_ .بن حجر العسقالين، وأجاب عنها      اوردت إىل   
 .٦صر* _. خ _ .٤٩٠٩١إمبايب ) جماميع١٠٠٣(خمطوط، حتت رقم 

ي السعدي األنصـاري    بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن عل       ا
 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "العباس أبو(

]٥٥٠٣[

 .٣٦٢-١٩٤ص: ٣ج_ . الوقف باب
دار املعرفة،  : بريوت_  .٥ط_ . الفتاوى الكربى الفقهية     يف
 _.ض   _.فتاوى مشس الدين الرملـي      : امشه_ ] .؟١٩٨-[
 .١٠٤، ٥٠تر*
بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصـاري           ا

 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "العباس أبو(
]٥٥٠٤[

 .٣٦١-١٩٤ص: ٣ج_ .بن حجر اهليتمي ال/  الوقفباب
دار الكتـب العلميـة،     : بريوت_ . الفتاوى الكربى الفقهية     يف

 _.ض   _.فتاوى العالمة مشس الدين الرملي      : امشه_  .١٩٨٣
 .٣٢ ،٢٩،٣٠ ،٥؛ مغ١١، ١؛ كو٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٧تر*
األنصـاري  بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي          ا

 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "العباس أبو(
]٥٥٠٥[

 .١٧ص: ٣ج_ ] . الوقفباب[
مكتبة ومطبعة املشـهد    : القاهرة_ . الفتاوى الكربى الفقهية     يف

_  .ض_ .فتـاوى الرملـي     : امشه _ .]؟١٩٦-[احلسيين،  
 .٨-٦ ،٤ ،٣فل*
بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصـاري           ا

 "ـه٩٧٤-٩٠٩) "العباس أبو(
]٥٥٠٦[

بن حجر  االعباس أمحد بن حممد      شهاب الدين أبو  /  الوقف باب
 .٣٦٢-١٩٤ص: ٣ج_ .اهليتمي 

_  .٢ط_ . الفتاوى الكربى الفقهية، أو، الفتاوى احلديثيـة         يف
فتاوى : امشه_ ] .؟١٩١-حلميد أمحد حنفي،    عبد ا [ :القاهرة
 .٦، ٢؛ صر١٠٤تر* _.ض  _.الرملي 

)فقه شافعي(فتاوى الوقف 
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د بن علي السعدي األنصـاري      بن حجر اهليتمي، أمحد بن حمم     ا
 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "العباس أبو(

]٥٥٠٧[

بن الشهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن علي          /  الوقف باب
 حجر مكي اهليتمي؛ مجعها ودوا ورتبها عبد القادر بن أمحد بن          

علي الفاكهي؛ ضبطه وصححه وخرج آياتـه عبـد اللطيـف           
  .٢٦١ – ١٤٠ص: ٣ج_ .الرمحن  عبد
_ .لكربى الفقهية على مذهب اإلمـام الشـافعي          الفتاوى ا  يف

 .١١ ،١كو* _.ض  _] .؟١٩٨ -[دار الكتب العلمية، : بريوت
بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصـاري           ا

 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "العباس أبو(
]٥٥٠٨[

 .٣٦١-١٩٤ص: ٣ج_  .] الوقفباب[
_ . الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمـام الشـافعي           يف

 .١٥-١سع*_ .ض _ ] .؟١٩٧-[دار صادر، : بريوت
]٥٥٠٩[ "هـ٩٧٥-٩٠٠"ابن زياد، عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن إبراهيم 

 .١٩٥-١٧١ص _.الوقف 
_ .األخـرية   . ط_ . زياد   ابن غاية تلخيص املراد من فتاوى       يف
 غاية تلخيص املراد  _  .١٩٥٢مصطفى البايب احلليب،    ]: القاهرة[

 مـن    يف تلخيص فتاوى بعض األئمـة      امش بغية املسترشدين  
 .١كو*_ .ض  _. لعبد الرمحن باعلوي العلماء املتأخرين

]٥٥١٠[ "هـ٩٧٥-٩٠٠"ابن زياد، عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن إبراهيم 
 .١٩٥-١٧١ص_ .الوقف 

 ن،. د: م. د[_ .بن زياد   ا غاية تلخيص املراد من فتاوى       يف
ة تلخـيص املـراد     غاي_ ) .املطبعة امليمنية : القاهرة] (؟١٩٣-

 .٦ ،٢صر* _.ض _ .امش بغية املسترشدين 
ابن عثمان  ) صالح الدين (الرمحن   بن الصالح، عثمان بن عبد    ا

 "هـ٦٤٣-٥٧٧ ")عمرأبو (الشهرزوري 
]٥٥١١[

حققه وخرج حديثه وعلق عليه عبد املعطـى أمـني          / ]الوقف[
 .٦٣٥-٦٣٣ص: ٢ج، ٣٩٨-٣٦٢ص: ١ج_  .جي قلعه
الح يف التفسري واحلديث واألصـول      بن الص ا فتاوى ومسائل    يف

 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفـة،    : بريوت_  .١ط_ .والفقه  
 .٣٠؛ مغ١٥-١سع*
بن عبد السالم، عبد العزيز بن عبد السالم بـن أيب القاسـم             ا

 "هـ٦٦٠-٥٧٧) "الدين عز(
]٥٥١٢[

 ،٢٥٦ص: ١٨ مسألة رقم    _ .حتقيق حممد مجعة كردي   ]/ الوقف[
ـ   ٣٣٠ص: ٧٣مسألة رقم    ، ٣٣٢-٣٣١ص: ٧٤م  ، مسألة رق
-٤٤٥ص: ١٥٨، مسألة رقم    ٣٩٨-٣٩٧ص: ١٢٩مسألة رقم   

 .٥٠٦ص: ٢٠٩لة رقم أ، مس٥٠٥ص: ٢٠٨، مسألة رقم ٤٤٦
: بـريوت _ . فتاوى شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم          يف

 .١٥-١سع*_ . ض _ .١٩٩٦ مؤسسة الرسالة،
]٥٥١٣[ .أبو بكر بن أمحد بن عبد اهللا احلضرمي

_ .ن أمحد بن عبد اهللا احلضرمي الشـافعي         أبو بكر ب  ]/ الوقف[
 .١٢٤-١٠٥ص
: القـاهرة _ . الفتاوى النافعة يف مسائل األحـوال الواقعـة          يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٦٠مصطفى البايب احلليب، 

الكـايف   الوهاب بن علي بن عبـد      تاج الدين السبكي، عبد   
 "هـ٧٧١-٧٢٧) "نصر أبو(

]٥٥١٤[

 ،٢٤٨ص: ٢ج_ . تصحيح حممد عبد اللطيف اخلطيب    / ]الوقف[
 .١٨٤ص: ٦ج
دار املعرفة،  :  بريوت _ .٢ ط _ . طبقات الشافعية الكربى   يف
_ . طبعة باألوفست عن طبعة املطبعة احلسـينية         _ .]؟١٩٨-[

 .١٠ ،٨-٦ ،٢،٣فل*_ .ض 
الكـايف   الوهاب بن علي بن عبـد      تاج الدين السبكي، عبد   

 "هـ٧٧١-٧٢٧) "نصر أبو(
]٥٥١٥[

 بن علي بن عبد الكايف السبكي؛     تاج الدين عبد الوهاب     ]/ الوقف[
 ،٦٨ص: ٣ج_ .حتقيق عبد الفتاح حممد احللو، حممود حممد الطناحي         

، ٤٠-٣٩ص: ٧، ج ٤٦-٤٥ص: ٦، ج ٩٠،  ٦٠ص: ٥، ج ٣٤٢
 .٢٣٢ص: ١٠، ج٢٠٦، ٩٩ص: ٩، ج٣٧٠ص: ٨، ج١٠٦، ١٠٤
عيسى البايب   ]:القاهرة [_ .١ط_ . طبقات الشافعية الكربى     يف

 .٧، ٢؛ صر٥٦، ٣رت*_ .ض _  .١٩٦٥احلليب، 
الكـايف   الوهاب بن علي بن عبـد      تاج الدين السبكي، عبد   

 "هـ٧٧١-٧٢٧) "نصر أبو(
]٥٥١٦[

 ،٢٤٨ص: ٢ج_ .تصحيح حممد عبد اللطيف اخلطيب      ]/ الوقف[
 .١٨٤ص: ٦ج
 :القـاهرة  (١٩٠٦، ]ن. د: م. د [_ . طبقات الشافعية الكربى   يف

 .٥٦ ،٢٨تر* _.ض _ ) .املطبعة احلسينية
لسبكي، علي بن عبد الكايف بن علي األنصـاري         تقي الدين ا  

 "هـ٧٥٦-٦٨٣) "احلسن أبو(
]٥٥١٧[

أليب احلسن تقي الدين علي بن عبد الكـايف         / مسألة يف الوقف  
 .٣٦-٥٢٦ص: ٢ج_ .السبكي 

 _.ض   _] .؟١٩٨-[دار املعرفة،   : بريوت_ . فتاوى السبكي    يف
 .٣٠ ،٢٩؛ مغ٥، ١كو*

ن علي األنصـاري    تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكايف ب       
 "هـ٧٥٦-٦٨٣) "احلسن أبو(

]٥٥١٨[

_ .علي بن عبد الكايف السـبكي       / موقف الرماة يف وقف محاة    
) ٦٧٩(خمطوط، حتت رقم    _ . ورقة   ٤١_ ] .١٣ق[هـ  ٨ق

 .٢٦صر*_ .خ _  .٥٣٩٥
تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكايف بن علي األنصـاري           

 "هـ٧٥٦-٦٨٣) "احلسن أبو(
]٥٥١٩[

 تصحيح حسام الدين  / لرماة يف وقف محاة   ؛ موقف ا   الوقف كتاب
 .٢٢٣-٢٠٠ص: ٢، ج٥١٧-٤٧١ص: ١ج_ .القدسي 

 _] .؟١٩٦-[دار املعرفة،   : بريوت_  .٢ط_ . فتاوى السبكي    يف
 .١٠٤، ٤٩، ٣تر* _.ض 

تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكايف بن علي األنصـاري           
 "هـ٧٥٦-٦٨٣) "احلسن أبو(

]٥٥٢٠[

تقي الدين أبو احلسن    / قف محاة ؛ موقف الرماة يف و     الوقف كتاب
_ .علي بن عبد الكايف السبكي؛ تصحيح حسام الدين القدسي          

 .٢٢٣-٢٠٠ص: ٢، ج٥١٧-٤٧١ص: ١ج
 _ .١٩٣٧،  يمكتبة القدس : القاهرة_  .١ط_ . فتاوى السبكي    يف

 .٢٤، ٢٢؛ مغ٦ ،٢؛ صر١٥-١سع* _.ض 

 )فقه شافعي(فتاوى الوقف  
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]٥٥٢١["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
هـ، ١٠٤٢السليمانية  : النسخ املتوفرة _ .اإلنصاف يف متييز األوقاف     

، ]ت. د[جمموع؛ ملـت    ) ٧٠٧٩٥ (٦٧٨، برقم   ورقات] ٣[
 .١٠٢، ٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٢١٢١ورقة، برقم ] ٢[

]٥٥٢٢["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
ل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر       جال/ اإلنصاف يف متييز األوقاف   

خمطـوط،  _  .ورقات ٣_ ] .١٥ق  [هـ  ١٠ق_ .السيوطي  
 .٦صر* _.خ _  .٤٥٢٥جماميع) ١٨٧(نسخة حمفوظة برقم 

]٥٥٢٣["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
خمطـوط، نسـخة    _ ] .ت. د[_ .اإلنصاف يف متييز األوقاف     

 جمـاميع   -١٦١/٨٠عارف حكمت برقم    من جمموعة   ضأصلية  
 .١٣سع* _.خ _  .٨الرسالة 

]٥٥٢٤["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر      / بذل اهود يف خزانة حممود    

خمطوط، ضمن  _ . ورقة   ٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .السيوطي  
فتـوى يف جـواز     _  .٤٩٠٩٢إمبايب  ) ١٠٠٤(جمموع رقم   

 .٦صر* _.خ _ .استعارة الكتب املوقوفة على مكتبة إىل خارجها 
]٥٥٢٥["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 ]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ .القول املشيد يف وقف املؤيد      

 ،ورقات] ٦[ ،]ت. د[؛ ملت    جمموع ١١٥٢ورقة، برقم   ] ١١[
 .١٠٢، ٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٢١٢١برقم 

]٥٥٢٦["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 .٢٣٤-١٩٨ص: ١ج_ . الوقف باب
 طبعة  _ .]؟١٩٨-[دار الكتاب العريب،    : بريوت_ . احلاوي للفتاوي    يف

 .٦٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٣٢مصورة عن طبعة مكتبة القدسي بالقاهرة، 
]٥٥٢٧["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(ل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر اجلال

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بـن حممـد           /  الوقف باب
 .١٥٨-١٤٩ص: ١ج_ .السيوطي 

_  .١٩٨٨دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . احلاوي للفتاوي    يف
 .٨كو* _.ض 

]٥٥٢٨["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 .١٧٦-١٤٩ص: ١ج_ . الوقف باب
_  .١٩٨٢دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . احلاوي للفتاوي    يف

 .١٥-١سع* _.ض 
]٥٥٢٩["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 .٢٣٤-١٩٨ص: ١ج_ . الوقف باب
مكتبـة الصـباح،    ): مصـر (طنطـا   _ . احلاوي للفتاوي    يف

 .١٠٤تر* _. ض _ .]١٩٧٩[هـ ١٤٠٠
]٥٥٣٠["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

_ .للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السـيوطي        /  الوقف باب
 .١٧٦-١٤٩ص: ٢ج
] ١٩٣٣[هــ   ١٣٥٢،  ]ن. د: م. د[_ . احلاوي للفتاوي    يف
 .٢٣، ٢٢؛ مغ٦٧تر* _.ض _  .)إدارة الطباعة املنريية: القاهرة(

]٥٥٣١["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 .٢٣٤-١٩٨ص: ١ج_ . الوقف باب
 _. ض   _ .١٩٣٢مكتبة القدسي،   : القاهرة_ . احلاوي للفتاوي    يف
 .٦٧، ٤٩تر*

]٥٥٣٢["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
د الرمحن بن أيب بكر بن حممـد        جلالل الدين عب  ]/  الوقف باب[

 .١٦٦-١٤٩ص: ١ج_ .السيوطي 
 احلاوي للفتاوي يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول         يف

دار البـاز،   : مكة_  .٢ط_ .والنحو واالعراب وسائر الفنون     
 .٣٨ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،٣مغ* _. ض _ .١٩٧٥

]٥٥٣٣["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
جلالل الدين عبد الرمحن أيب بكر حممد السيوطي؛        /  الوقف باب

_ . الدين عبد احلميـد      حمييحقق أصوله وعلق حواشيه حممد      
 .٣٣١-٢٥٨ص: ١ج
 احلاوي للفتاوي يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول         يف

_ .، مزيدة ومنقحـة     ٣ط_ . وسائر الفنون    واإلعرابوالنحو  
ـ ]: القاهرة[ _ . ض   _ .١٩٥٩ة التجاريـة الكـربى،      املكتب
 .١٥*مغ

]٥٥٣٤[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
 .٢٤١-١٩١ص_ .تقدمي أمحد عبيد / أحكام الوقف

: دمشـق _ . اإلعالم واالهتمام جبميع فتاوى شيخ اإلسالم        يف
 .٣تر* _.ض _  .١٩٣٦املكتبة العربية، 

]٥٥٣٥[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أبن حممد بن زكريا األنصاري، زكريا 
تقدمي وترتيب أمحد عبيد؛ صـححه وراجعـه        / أحكام الوقف 

 .١٩٣-١٥٩:ص_ .العزيز عز الدين السريوان  عبد
  اإلعالم واالهتمام جبميع فتاوى شيخ اإلسالم أيب حيىي زكريا بن          يف

_  .١٩٨٤عامل الكتب،   : بريوت_  .٢ط_ .حممد األنصاري   
 .٣٢-٣٠ مغ؛٣تر*_ .ض 

]٥٥٣٦[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
عبد احلميد أمحد حنفي، : [القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى الرملي   يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٢-

]٥٥٣٧[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
املطبعـة  : القاهرة (١٨٩٠،  ]ن. د: م. د[_ .فتاوى الرملي    يف

 .١٠٢، ٣٠تر* _.ض _ ) .امليمنية
]٥٥٣٨[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٦-١٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار : بـريوت _ . فتاوى العالمة مشس الدين حممد الرملـي         يف

 الدين الرملـي    فتاوى العالمة مشس  _  .١٩٨٣الكتب العلمية،   
ـ         _.ض   _ .يامش الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتم

 .١١ ،١؛ كو٥٢، ٥١تر*

)ه شافعيفق(فتاوى الوقف 



 الكشافمتن >٥٣٨
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عبد الغفار القزويين، عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفـار            
 "هـ٦٦٥-؟) "جنم الدين(

]٥٥٣٩[

 .عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين الشافعي/  الوقفباب
هــ  ١٠٢٦ ذي احلجة    ١٩ _) .الصغري( احلاوي للفتاوي    يف
 _.سم  ١٩,٥×٢٦؛  ) سطر ١٦(مج  ١_ ] .١٦١٧ ديسمرب   ١٨[

أوله احلمد  _ .متالشي األطراف   _  .٥٠٨خمطوط، حتت رقم    
حتبيس موالي عبد اهللا العلوي     _ .هللا حق محد العظمة والكربياء      

 أمحد] نسخ[_ .هـ  ١١٥٧ ذي احلجة    ٨علي العباسي بتاريخ    
 .٧مغ* _. ض _ .خط مشرقي_ . الفزكاري أمحدبن 

]٥٥٤٠[ "هـ١٢٨٠-؟"مصطفى الذهيب، مصطفى بن حنفي بن حسن 
هـ وسئل عنـها    ١٢٤٨رسالة يف جواب حوادث وقعت سنة       

_ .الشيخ مصطفى الذهيب وأجاب عنـها وهـي يف الوقـف            
خمطـوط، حتـت رقـم      _  .ورقات ٤_ ] .١٨ق[هـ  ١٣ق
 .٦صر *_ .خ_  .٢٨٩١٨سقا ) ٢١٧١(

]٥٥٤١[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "بو زكرياأ (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
ترتيب عالء الدين بن العطار؛ حققه وعلق عليه        /  الوقف كتاب

 .١٧٧-١٦٥ص_ .حممد احلجار 
 قوبلـت   ،٤ط_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة        يف

_  .١٩٨٦دار السـالم،    ]: م. د[_ .على نسخة خطية قدمية     
 .١٢؛ كو١٠٤تر* _.ض 

]٥٥٤٢[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يرالنووي، حيىي بن شرف بن م
ترتيب عالء الدين بن العطار؛ حتقيق وتعليق حممد      /  الوقف كتاب

 .١٧٠-١٥٦ص_ .احلجار 
: حلب_  .٢ط_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة   يف

 .٣٢مغ* _.ض _  .]١٩٧٧[هـ ١٣٩٨مكتبة دار الدعوة، 
]٥٥٤٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 _.حيىي بن شرف النووي؛ ترتيب عالء الدين بن العطار          ]/ الوقف[
 .٨٢-٧١، ٣١-٢٩ص
_  .١ط_ . فتاوى اإلمام النـووي، أو، املسـائل املنثـورة           يف

مطبعـة  : دمشـق ] (١٩٢٩[هـ  ١٣٤٨مكتبة عرفة،   : دمشق
 .٨هن*_ .ض _ ) .التوفيق

]٥٥٤٤[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
_ .دراسة وحتقيق عبد القادر أمحـد عطـا         /  الوقف كتاب
 .٩٤-٨٦ص
 _. فتاوى اإلمام النووي، أو، املنثورات وعيون املسائل املهمات          يف
_ .ض  _  .١٩٨٨مؤسسة الكتب الثقافيـة،     : بريوت_  .٢ط
 .٣٠؛ مغ١٥-١سع*

]٥٥٤٥[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
ترتيب عالء الدين بن العطـار؛ حتقيـق        /  الوقف وغريه  كتاب

 .١٦٤-١٥٥ص_ .وتعليق حممد احلجار 
، قوبلـت   ٥ط_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة        يف

: دار البشـائر اإلسـالمية    : الرياض_ .على نسخة خطية قدمية     
 .٢٩؛ مغ٥٧تر* _. ض _ .١٩٩٠مكتبة اإلمام الشافعي، 

]٥٥٤٦[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "و زكرياأب (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 العطـار؛ حتقيـق     ابنترتيب عالء الدين    /  الوقف وغريه  كتاب

 .١٧٨-١٦٣ص_ .وتعليق حممد احلجار 
، ]ن. د: م. د[_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة        يف

 .٣تر* _.ض _ ) .املطبعة العربية: حلب (١٩٧١
]٥٥٤٧[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 .١٧٨-١٦٣ص_ . الوقف وغريه كتاب
 _. فتاوى اإلمام النووي، أو، املنثورات وعيون املسائل املهمات          يف

 .٤٩تر*_ .ض _  .١٩٨٦دار الكتب العلمية، : بريوت
]٥٥٤٨[  عبد الرمحن بن حممد بن حسني بن عمرمجع / الوقف

 .١٧٦-١٦٩ص_ .باعلوي 
: القـاهرة ] (؟١٩٣- ن،. د: م. د[_ . بغية املسترشـدين     يف

حباشيته غاية تلخيص املراد من فتاوى ابـن        _ ) .املطبعة امليمنية 
 .٦ ،٢صر* _.ض _ .زياد 
]٥٥٤٩[ .١٧٦-١٦٩ص_ .مجع عبد الرمحن باعلوي / الوقف
 بغية املسترشدين يف تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلمـاء           يف

 _.املتأخرين، مع ضم فوائد مجة من كتب شىت للعلماء اتهدين           
 _ .١٩٥٢مصطفى البايب احللـيب،     ]: القاهرة[_ .األخرية  . ط

 .١كو* _.ض _ .غاية تلخيص املراد من فتاوى ابن زياد : امشه
@ÑÓìÛa@ôëbnÏIïØÛbß@éÔÏH@
 .)فقه مالكي(، الوقف )فقه مالكي(أحكام الوقف  انظر أيضًا

]٥٥٥٠["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أبن رشد، حممد بن ا
محد بن رشد القرطيب املالكي؛     أمحد بن   أيب الوليد حممد بن     أل]/ الوقف[

-١٥٩ص: ١ج_ .تقدمي وحتقيق ومجع وتعليق املختار بن الطاهر التليلي 
٩٥٩،  ٧٢٨،  ٦٦٧،  ٦٢٤،  ٦٢١-٦٢٠،  ٤٧١،  ٤٦٩،  ٣١٣،  ١٦٤ ،
، ١١٣٩،  ١١٢٠،  ١١١٤،  ١٠٨٠،  ١٠٥٠-١٠٤٩ص: ٢، ج ١٠٣٤
، ١٣٩١-١٣٩٠،  ١٣٥٩-١٣٥٨،  ١٣٤٠ص: ٣، ج ١٢١٩،  ١٢٠٧
١٦٣٤، ١٥٧٣، ١٥٦٩-١٥٦٧، ١٥٦٢، ١٤٠١. 
دار : بـريوت _ .، مزيدة ومنقحة    ١ط_ .بن رشد   ا فتاوى   يف

ه الدولة يف العلوم    اأطروحة دكتور _  .١٩٨٧الغرب اإلسالمي،   
؛ ٧،  ٥؛ صـر  ١٠٤،  ٦٠،  ٥١،  ٣تـر *_  . ض _ .اإلسالمية

 .٣٨، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٠، ٤مغ
]٥٥٥١[ "ـه٩٠٣-٨١٧" ) الصنهاجيإسحاق بوأ(براهيم بن هالل بن علي إبن هالل، ا

 .٢١٥-١٤٠ص_ .الوقف على العقب 
 ورقة؛  ٢٧٢_ ] .١٨٩٢[هـ  ١٣١٠_ .بن هالل   ا أجوبة   يف
هـذه  _ ) .حجرية (٢٩٥خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ١٧×٢٣

 .٢٤مغ* _. ض _ .املسائل وجدت خبط اإلمام سيدي بن هالل
]٥٥٥٢["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 

مسائل يف احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن نظم العمل الشهري      
 .٢٦-٢٥ص_ .منظومة عبد الرمحن الفاسي / بالعمل الفاسي

تأليف أيب عيسـى    /  حتفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس      يف
سيدي املهدي الوزاين الفاسي؛ تقدمي وإعداد هاشـم العلـوي          

ف والشـؤون اإلسـالمية،     وزارة األوقـا  : الرباط_ .القامسي  
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

 )فقه مالكي(فتاوى الوقف  
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]٥٥٥٣["ـه٨٤٤-٧٤١" محد بن حممد البلوي القريواينأ القاسم بن أبوالربزيل، 
تأليف أبو القاسم بن حممد املعقل البلوي القـريواين         ]/ الوقف[

 .أ٤٦ورقة : ٢ج_ .التونسي الشهري بالربزيل 
  النصف الثاين  .جامع مسائل األحكام مبا نزل باملفتني من األحكام       يف  

 _.سم  ٢١×٢٩؛  ) سطر ٢٩( مج٢_ ] .١٥ق[هـ  ٩ق_ .األخري  
خط _ .أوله القسمة والشفعة    _  .٥١٠/٢خمطوط، حتت رقم    

 .٧مغ* _.ض _ .مغريب 
]٥٥٥٤[ .براهيم املغريبإحسني 
، حممـد صـاحل الـرئيس       براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حممد علي بـن         الزبريي؛  
 .٢٦٧-٢٥٦ص_ .سني املالكي ح
املكتبة : القاهرة_  .١ط_ . قرة العني بفتاوى علماء احلرمني       يف

 إبـراهيم فتاوى العالمة حسـني     _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   
فتاوى العالمة حممد صـاحل الـرئيس        و املغريب بصلب الكتاب  

 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _.ض  _.الزبريي امش الكتاب 
]٥٥٥٥[ "ـه٣٦٦ ن-؟" )اهللا عبد بوأ(ارث بن أسد القريواين اخلشين، حممد بن احل

 حققه وعلق عليه حممد     ؛حملمد بن حارث اخلشين   /  األحباس باب
٢٥٢-٢٤٩ ص_ . عثمان بطيخ، حممد أبو األجفان،وبذا. 
 _ .١ ط _ . أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالـك         يف

 .٣٠؛ مغ٣رت*_ . ض _ .]١٩٨٥[الدار العربية للكتاب، : تونس
]٥٥٥٦[  _.رسالة يف مسألة من أوقف أو وهب ألهله وهو عليه ديون 

 خمطوط،_ .سم  ١٧×٢٣,٥؛  ) سطر ١٥(ص  ١٣٠_ ] .ت. د[
أما بعد أنه عمت البلوى بأن      : أوله_  .٣٢ضمن جمموع برقم    

واهللا تعاىل  : من عليه ديون بادر فوقف ما ميلكه أو وهبه، وآخره         
اموع يضـم   _ .والً وأخرياً   مت ذلك واحلمد هللا رب العاملني أ      

حاشية الشيخ مصطفى البلتاين علـى مـنت        : سبعة رسائل منها  
 خامتة العالمة حممد بن اإلمام األمري       –البيقونية ملصطلح احلديث    
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط شرقي ملون _ .على شرح الزرقاين على العزية 

]٥٥٥٧[ "هـ٧٩٠-؟ "براهيم بن موسى بن حممد اللخميإالشاطيب، 
 بن موسى بن حممد الشاطيب؛ مجعها       إبراهيمأبو اسحق   / قفالو

 .١٧٢-١٦٥ص_ .وحققها حممد أبو األجفان 
 مطبعة االحتـاد    :تونس (١٩٨٤،  ]ن. د: م. د[_ . الفتاوى   يف

من آثـار فقهـاء     :  يف رأس العنوان   _) .العام التونسي للشغل  
 .٨؛ هن٢كو* _.ض _ .األندلس 

]٥٥٥٨[ "هـ٧٩٠-؟ " اللخميبراهيم بن موسى بن حممدإالشاطيب، 
 .١٧٢-١٦٥ص_ .حققها وقدم هلا حممد أبو األجفان / الوقف
 ١٩٨٥،  ]ن. د: م. د[_  .٢ط_ . فتاوى اإلمام الشـاطيب      يف
 .١٢؛ كو٦٠، ٣تر*_  .ض _) .مطبعة الكواكب: تونس(

]٥٥٥٩[ "ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(محد بن حممد عليش أالشيخ عليش، حممد بن 
 .٢٦١-٢٣٧ص: ٢ج_ .محد عليش أاهللا عبد  بوأ]/ الوقف[
: بريوت_ . فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك           يف

تبصرة احلكام يف أصول األقضية     : امشه_ ] .؟١٩٧-[دار الفكر،   
 القاسـم بـن     أيببراهيم بن علي بن     إومناهج األحكام لربهان الدين     

 .٢٩، ٥؛ مغ٩-٦فل*_ . ض _ .حممد بن فرحون املالكي

]٥٥٦٠[ "ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(محد بن حممد عليش أالشيخ عليش، حممد بن 
 .٢١٨-١٩٧ص: ٢ج_ .عبد اهللا حممد عليش أبو ]/ الوقف[
_ . فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمـام مالـك      يف
 تبصرة: امشه_ ] .؟١٩٥-[املكتبة التجارية الكربى،    ]: القاهرة[

  بن إبراهيمضية ومناهج األحكام لربهان الدين      احلكام يف أصول األق   
 _. ض   _ . القاسم بن حممد بن فرحون املالكي املدين       أيبعلي بن   

 .٢٥، ٤، ٣؛ مغ٤٩تر*
]٥٥٦١[ "ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(محد بن حممد عليش أالشيخ عليش، حممد بن 

: ٢ج_ .د بن أمحد بن حممد عليش       عبد اهللا حمم   أبو]/ الوقف[
 .٢٦٧-٢٣٧ص
.  ط _ . مالك اإلمام فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب         يف

 مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب احللـيب،        : القاهرة _ .األخرية
قضية ومنـاهج   تبصرة احلكام يف أصول األ    : مشه ا _ .١٩٥٩
  القاسم بن حممد بن    أيب بن علي بن     إبراهيم لربهان الدين    األحكام

 .٦ صر؛٣تر *_ . ض_ .فرحون املالكي املدين
]٥٥٦٢[ .عيسى بن علي احلسين العلمي

 العلمي؛ حتقيق   عيسى بن علي احلسين   تأليف  / من مسائل احلبس  
 .٤٤٨-٤٤٦ص: ٢ج_ .الس العلمي بفاس 

وزارة األوقـاف والشـئون     : املغـرب _ . النوازل   كتاب يف
 .١٥؛ كو١٤سع* _.ض _  .١٩٨٩-١٩٨٣اإلسالمية، 
]٥٥٦٣[ :٢ج_ .اهيب مجع وتنظيم حممد اهلبطي املو/ يف األحباس

 .٣٧٦-٣٤٥ص
]: الرباط[_ . فتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا من اجلبال           يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
]٥٥٦٤[ "ـه٨٤٨-؟") أبو القاسم(قاضي اجلماعة، حممد بن حممد بن سراج 

 .١٦٦-١٥٨ص_ .مجع ودراسة وحتقيق حممد أبو األجفان / اهلبة واحلبس
_ . فتاوى قاضي اجلماعة أيب القاسم بن سراج األندلسـي           يف
_ ) .٧السلسلة األندلسية؛   (_  .٢٠٠٠امع الثقايف،   : ظيب أبو

 .١كو*_ .ض _ .فتاوى علماء غرناطة : يف رأس العنوان
]٥٥٦٥[ .حممد العزيز جعيط
 دراسة وحتقيق حممد بن   / ؛ فتوى التحبيس على األوالد    دعوى احلبس 

 .١٠٨-١٠٦ص_ .بوزغيبة إبراهيم 
 ]:تونس[القريوان  _ .العزيز جعيط     فتاوى شيخ اإلسالم حممد    يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٤مركز الدراسات اإلسالمية، 
]٥٥٦٦[ جملة_ .تقدمي وترمجة الشيخ بردلة / خمتارات من نوازل بردلة

مـاي   (٦-٥ع_ .الفقه املالكي والتراث القضائي بـاملغرب       
 .١٥كو* _ .د_  .٣٠٧-٢٨١ص_ ) .١٩٨٧

]٥٥٦٧["ـه١١٠٣-؟" )عبد اهللا بوأ(املكناسي، حممد بن احلسن ااحي الغياثي 
 .١٦٥ ،١١٣ ،٩٨ ،٨٩ص_ ] .الوقف[
 نوازل الشيخ اإلمام العالمة أيب عبد اهللا سيدي حممـد بـن             يف

] ١٩--ن،  . د: م. د[_ .حجريـة   . ط_ .احلسن اـاحي    
 أيب عبد اهللا حممد     نوازل الشيخ : يليه_ ) .املطبعة احلجرية  :فاس(

 .٢٢ ،٣مغ* _. ض _ .التاودي بن سودة

)فقه مالكي(فتاوى الوقف 
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]٥٥٦٨[ .املليجي، علي بن حممد بن عمر بن حممد بن علي
 إزالة األحداث الظاهرة بالنور الراد على من منع أوالد الظهور األماجد          

علي بـن   / وأدخل سائر اإلناث وأوالدهن من الرجال األباعد      
 ١٣_ ] .ت. د[_ .ملالكي  حممد بن عمر بن حممد بن علي املليجي ا        

 .٦صر*_ .خ _  .٨٧٩٨ )جماميع٢٩٠(خمطوط، حتت رقم _  .ورقة
 العمـراين الفاسـي      حممد املهدي بن حممـد     ،الوزايناملهدي  

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦") عيسى أبو(
]٥٥٦٩[

_ .حممد املهدي بن حممد بن حممد اخلضر الوزاين       / نوازل احلبس 
 .١٧٤-١٤٠ص: ٤ج
_ . السامية يف النوازل الفقهيـة        النوازل الصغرى، أو، املنح    يف

 _. ض   _ .١٩٩٣وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : املغرب
 .٣١ ،٣٠ ،١٤-١٢؛ مغ١٥كو*

، حممد املهدي بن حممـد العمـراين الفاسـي          املهدي الوزاين 
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦) "عيسى أبو(

]٥٥٧٠[

 .٣٥٦ص: ٩ج_ .املهدي الوزاين ]/ الوقف[
 عن فتاوى املتأخرين من علمـاء        املعيار اجلديد اجلامع املعرب    يف

 .٣مغ* _.ض _ ] .١٩--ن، . د: [فاس_ .املغرب 
]٥٥٧١["ـه٧٣٦-٦٥٠ن") أبو علي(اهلواري، عمر بن علي التونسي املغريب 

 .١٨٣ ،١١٣ص_ .دراسة وحتقيق حممد أبو األجفان / احلبس
مركـز الدراسـات    ]: تونس[القريوان  _ . املسائل الفقهية    يف

 .٣تر*_  .ض_  .١٩٩٢اإلسالمية، 
]٥٥٧٢[ "ـه٩١٤-٨٣٤" )العباسأبو (محد بن حيىي بن حممد التلمساين أالونشريسي، 

 . العباس الونشريسيأيبمحد بن حيىي أتأليف ]/ الوقف[
هــ  ١٠ق_ . اختصار نوازل الربزيل القريواين التلمسـاين        يف
خمطـوط، يف   _ . سم   ١٩×٢٧؛  ) سطر ٢٧( مج١_ ] .١٦ق[

 يوسف بن ] نسخ [_ .٤٩٢ خزانة ابن يوسف مبراكش حتت رقم     
 .٧مغ* _. ض _ .خط مغريب_ .حممد بن احلسن 

]٥٥٧٣[ "ـه٩١٤-٨٣٤" )العباسأبو (محد بن حيىي بن حممد التلمساين أالونشريسي، 
 تأليف أيب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي؛ خرجـه          ]/الوقف[

، ٥٢٨-٥ص: ٧ج_ .شراف حممد حجي    إمجاعة من الفقهاء ب   
 .٤١٣ص: ١٠، ج٢٥٤-٢٥١ص: ٩ج
 أهل إفريقية واألندلس    ى املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاو      يف

:  بريوت ؛وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   : الرباط_ .واملغرب  
ـر * _.ض   _ .١٩٨١،  دار الغرب اإلسالمي   ؛ ١١،  ٧،  ٤-٢؛ فـل  ٥ص

 .٨؛ هن٣٨، ٣٢-٣٠، ٢٧، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٤-١٢ ،٥ ،٣؛ مغ٥، ١كو
@@ÑÓìÛa@óÜÇ@òaŠ§a@ŠÏÑÓìÛa@óÜÇ@òaŠ§a@@@@@@ŠÄãa@@N@

ŠÔÐÛaë@ÑÓìÛa@@@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛaë@ŠÔÐÛaN@
@´İÜÏ@Nòîäí†Ûa@æì÷’Ûaë@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٥٥٧٤[ . وزارة األوقاف والشئون الدينية .فلسطني

 اجنـازات   –مخس سـنوات    : وزارة األوقاف والشئون الدينية   
وزارة األوقـاف والشـئون الدينيـة،       : فلسطني_ .وتطلعات  

 .١كو*_ .ك _ .ايض : ص٤٤١_ ] .٢٠٠٠[
ÑÓìÛa@laŠ@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@õbäÏN@

ÑÓìÛa@Òa†çc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@†öaìÏN@

@ÒbÓëþa@pýØ’ß@óÜÇ@õbšÔÜÛ@Òb–ã⁄aë@Þ†ÈÛa@æìãbÓIlbn×@H–†Ôã@@
]٥٥٧٥[ .حممد قدري

أن كتـاب قـانون     صورة القرار الصادر من نظارة املعارف بش      
_  .٣ط_ .العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف       

_ ) .املطبعة الكربى األمرييـة    :القاهرة (١٨٩٢،  ]ن. د: م. د[
 .١١ ،٩ ،٦سع* _.ك _ .ص ٢٤٠
œjÓÑÓìÛa@@

ة         انظر أيضًا إدارة الوقف، إنشاء الوقف، لزوم الوقف، ملكي
 .الوقف، ناظر الوقف

œjÓÑÓìÛa@I@éÔÏðŠÐÈu@H@
]٥٥٧٦[ . حممد باقرشفيت

 يخمطوط مبكتبة املرعش  _  .لوقف املختص  ا عدم لزوم القبض يف   
 .٩ران*_ . خ _ .ب١٢ب١برقم  يف قم يالنجف

ÑÓìÛa@ÞìjÓ@
 .إنشاء الوقف، شروط الوقف انظر أيضًا
]٥٥٧٧[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
، ٣س_ .جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣ايوم (٥ع
]٥٥٧٨[ .حممد الغريب

 .٧٦-٤ ص_. حممد الغريب ]/الوقف[
 ]؟١٩٧-ن،  . د: م. د[_ .الوقف، الوصية، املرياث    :  جمموعة القوانني  يف
 .٨؛ هن٢٢؛ مغ١٠سع*_  .ض_ ) .مطبعة عطية: القاهرة(

@ÑÓìÛa@ÞìjÓI@éÔÏðŠÐÈuH@
]٥٥٧٩[ .هاشم معروف احلسيين

 .٢٨٤-١٢٧ص_ .هاشم معروف احلسيين / الوقف
 واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب مـن         ة الوصاي يف

دار القلـم،   : بريوت_ .األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي      
 .٢٩؛ مغ١؛ كو١سع* _.ض _  .١٩٨٠

@ÑÓìÛa@ÞìjÓIïÜjäy@éÔÏH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "دحمم بوأ
]٥٥٨٠[

محد بن قدامـة    أتأليف موفق الدين عبد اهللا بن       /  الوقف كتاب
 .١٦٤-١٦١ص_ .املقدسي 

 :بريوت_  .١ط_ .محد بن حنبل الشيباين     أ املقنع يف فقه إمام السنة       يف
 .٣٢ ،٢٩؛ مغ١٤كو* _ .ض_  .١٩٧٩دار الكتب العلمية، 

وفق الـدين   م(محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]٥٥٨١[

 _.محد بن قدامة املقدسي     أملوفق الدين عبد اهللا بن      /  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج
 املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشـيباين رضـي اهللا              يف
املطبعة : القاهرة] (؟١٩٥-ن،  . د: م. د[_ . مع حاشيته    ،عنه

 .٣٠؛ مغ٦، ٢صر*_ . ض _ .)السلفية ومكتبتها

 وزارة األوقاف والشئون الدينية. فلسطين  



٥٤١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]٥٥٨٢[

 مع حاشية منقولة من خط سليمان بن عبد اهللا بن         :  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .حممد بن عبد الوهاب 

 _] .؟١٩٩-[املؤسسة السعيدية،   : الرياض_  .٣ط_ . املقنع   يف
 .٨؛ هن١٧مغ؛ ١٢؛ كو٣تر* _.ض 

زيـن الـدين أبـو      (بن املنجي، املنجي بن عثمان بن أسعد        ا
 "هـ٦٩٥-٦٣١) "الربكات

]٥٥٨٣[

 تصنيف زين الدين املنجي التنوخي؛ دراسة وحتقيق      /  الوقف كتاب
 .١٥٣-١١٥ص: ٤ج_ .عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش 

_  .١٩٩٧دار خضر،   : مكة_  .١ط_ . املمتع يف شرح املقنع      يف
 .٥ ،١كو* _.ض 

@ÑÓìÛa@ÞìjÓIïÈÏb‘@éÔÏH@
]٥٥٨٤[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 _.زكرياء حميي الدين النووي      حيىي بن شرف أبو   /  الوقف كتاب
 .بني كتاب إحياء املوات وكتاب اهلبة

_ . منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف خمتصر احملرر للرافعـي           يف
_ . سـم    ١٨×٢٦؛  ) سـطر  ٢٢(مج  ١_ ] .١٣ق[هـ  ٧ق

احلمد هللا الرب اجلواد الـذي      : أوله_  .٣١٢خمطوط، حتت رقم    
سـيدي حممـد    : حتبيس_ .حلت نعمه عن اإلحصاء باألعداد      

 خط  _ .]١٧٨٩[هـ  ١٢٠٤العلوي على كلية مراكش سنة      
 .٧مغ* _.ض _ .مشرقي 

ÑÓìÛa@òàÓ@
رادات      انظر أيضًا ف، إي ي الوق تحقاق ف اد، االس اإلرص

ون الو ف، دي فالوق ف، ، ق روط الواق وانين ش ق
ف، مة الوق ريعات قس ف وتش بة الوق ، محاس
 .مصارف الوقف، ناظر الوقف

]٥٥٨٥[  _] .وآخ [… هحممد عبد/ سمة أعيان الوقفقأحكام 
 .٤٢٠٢-٤١٩٩ص: ١٢مج
 الس األعلى : القاهرة_ . الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية        يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]٥٥٨٦[ .أمحد، احلامتي

_ ] .ت. د [_.أمحد احلامتي / املنحة اخلفية يف نقد قسمة الوقف     
_ .جمموع  ) ٨٧٤٧٨ (١١٥٢خمطوط برقم   ورقات،  ] ٣[
 .٣٠تر* _ .خ

]٥٥٨٧[ .زهدي يكن
 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      

 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]٥٥٨٨[ .صقر عبد الوهاب الشعراين
صـقر  / رسالة يف مسألة نقض القسمة يف األوقاف ومضـارها        

: القـاهرة  (١٩٣٦،  ]ن. د: م. د[_ .الوهاب الشـعراين     عبد
 .٦ ،٢؛ صر١٠سع*_ .ك _ .ص ٤٤_ ) .مطبعة النصر

]٥٥٨٩[ .عبد العزيز احملمد السمهان
 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .ز السمهان تأليف عبد العزي/  الوقفباب
_  .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]٥٥٩٠[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ . السمهان  احملمدتأليف عبد العزيز/  الوقفباب
_  .٣ط_ .ملقرونة باألدلة الشرعية     األسئلة واألجوبة الفقهية ا    يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]٥٥٩١[ ]قوانني الوقف[مصر 
احملامـاة  _ . بشأن قسمة الوقف     ١٩٤٨ لسنة   ١٠منشور رقم   

يوليه / ابريل (١٠-٧، ع ١٩س_  .جملة قضائية شهرية  : الشرعية
 .٢صر *_ .د_  .٣٤٢ص_ ) .١٩٤٨

]٥٥٩٢[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.و، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية       ، أ  موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

]٥٥٩٣[ .وهبة الزحيلي
 _ .وهبة الزحيلي / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      

بـني  (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكـتيب،    : دمشق_  .١ط
 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧األصالة واملعاصرة؛ 

@ÑÓìÛa@òàÓ–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٥٥٩٤[ .حسين، حسني

أوقاف أراضني نيـك تقسـيم      = نظام تقسيم أراضي األوقاف     
 . باللغة العثمانية_ .٢٥-٢٤ص_ .حسني حسين / نظامي
_ .اراضي قانوننامه سي شـرحي      =  شرح قوانني األراضي     يف
 _ .)مطبعة إقدام : إستانبول] (١٩٠٦[هـ  ١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[

 .٦٧، ٥٤تر* _.ض 
@ÑÓìÛa@òàÓ–ÑÓìÛa@òàÓ@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’m@ë@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@òàÓIïÜjäy@éÔÏH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]٥٥٩٥[

محد بن قدامـة    أن عبد اهللا بن     تأليف موفق الدي  /  الوقف كتاب
 .١٦٤-١٦١ص_ .املقدسي 

_  .١ط_ .محد بن حنبل الشيباين     أ املقنع يف فقه إمام السنة       يف
؛ ١٤كـو * _ .ض_  .١٩٧٩دار الكتب العلميـة،     : بريوت
 .٣٢ ،٢٩مغ

)فقه حنبلي(قسمة الوقف 



 الكشافمتن >٥٤٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]٥٥٩٦[

 _.محد بن قدامة املقدسي     أملوفق الدين عبد اهللا بن      /  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج
 املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشـيباين رضـي اهللا              يف
املطبعة : القاهرة] (؟١٩٥-ن،  . د: م. د[_ . مع حاشيته    ،عنه

 .٣٠؛ مغ٦، ٢صر*_ . ض _ .)السلفية ومكتبتها
موفق الـدين   (يلي املقدسي   محد اجلماع أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]٥٥٩٧[

 مع حاشية منقولة من خط سليمان بن عبد اهللا بن         :  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .حممد بن عبد الوهاب 

 _] .؟١٩٩-[املؤسسة السعيدية،   : الرياض_  .٣ط_ . املقنع   يف
 .٨؛ هن١٧؛ مغ١٢؛ كو٣تر* _.ض 

@ÑÓìÛa@òàÓIïÐäy@éÔÏH@
]٥٥٩٨[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين

 .١٨-٤ص: ٢مج_ .األقوال الواضحة اجللية يف حترير مسألة نقض القسمة 
الشركة الصحافية  : إستانبول_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف

 .٦٧تر*_ .ض _ ] .١٩٠٧[هـ ١٣٢٥العثمانية، 
]٥٥٩٩[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

األقوال الواضحة اجللية يف مسئلة نقض القسمة ومسئلة الدرجة         
 .١٦-٢ص: ٢ج_ .بن عابدين احممد أفندي الشهري ب/ اجلعلية
 دار إحياء التراث العريب، : بريوت_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
 .٨؛ هن٢، ١؛ كو١٥-١؛ سع٦٧تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

]٥٦٠٠[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨" بن عبد العزيز ابن عابدين، حممد أمني بن عمر
األقوال الواضحة اجللية يف مسئلة نقض القسمة ومسئلة الدرجة         

 .٢١-٦ص: ٢ج_ .بن عابدين احممد أمني الشهري ب/ اجلعلية
عامل الكتـب،   : بريوت_ . جمموعة رسائل ابن عابدين      يف
 .١٥كو* _.ض  _] .؟١٩٨-[

]٥٦٠١[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
األقوال الواضحة اجللية يف مسئلة نقض القسمة ومسئلة الدرجة         

 .١٩-٤ص: ٢ج_ .بن عابدين احممد أفندي الشهري ب/ اجلعلية
] ١٨٨٣[هـ  ١٣٠١،  ]ن. د: م. د[_ . عابدين   ابن جمموعة رسائل    يف
 .٨؛ هن١٠؛ سع١٠٢تر*_ .ض _ ) .مطبعة املعارف: دمشق(

]٥٦٠٢[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨" عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، حممد أمني بن
 غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجة األقرب          

 .٤٥-٣٤ص: ٢ج_ . عابدين ابنأفندي الشهري بحممد / فاألقرب
دار إحياء التـراث    : بريوت_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف

؛ ١٥-١؛ سع ٦٧ ،٥٩ ،٣٠تر* _.ض   _] .؟١٩٨ -[العريب،  
 .٨؛ هن٢، ١كو

]٥٦٠٣[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجة األقرب          

 .٤٥-٣٤ص_ . عابدين ابنحممد أمني الشهري ب/ فاألقرب
عامل الكتـب،   : بريوت_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
 .١٥كو* _.ض  _] .؟١٩٨-[

]٥٦٠٤[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن 
غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           

 .٥٨-٣٦ص_ .بن عابدين احممد أمني / األقرب فاألقرب
املكتبـة اهلامشيـة،    : دمشق_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف

 .٢٥*_ .ض _ ] .١٩٠٧[هـ ١٣٢٥
]٥٦٠٥[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، حممد 

غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           
 .٤٧-٣٥ ص:٢ج_ .األقرب فاألقرب 

هــ  ١٣٢٥،  ]ن. د: م. د[_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
_ ) .مطبعة الشركة الصحافية العثمانيـة    : إستانبول] (١٩٠٧[

 .٦٧تر* _.ض 
]٥٦٠٦[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، 

غاية املطلب يف اشتراط الواقف عود النصيب إىل أهل الدرجـة           
: ٢ج_ . عابـدين    ابنحممد أفندي الشهري ب   / األقرب فاألقرب 

 .٤٥-٣٤ص
 ]١٨٨٣[هـ  ١٣٠١،  ]ن. د: م. د[_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
 .٨؛ هن١٠؛ سع١٠٢تر*_ .ض _ ) .مطبعة املعارف: دمشق(

]٥٦٠٧[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٥٦٠٨[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(ابن غامن املقدسي، علي بن حممد بن علي 

 متعلقة بنقض القسمة، أو، رسالة يف مسألة الوقـف        بديعة مهمة 
على األوالد مث على مجاعة معينني مع بيان نقض القسمة، وبيان           
عباريت السبكي واخلصاف، والرد على صاحب االشتباه والتنبيه        

بن اعلي بن حممد    / على ما وقع له يف ذلك من اخلطأ واالشتباه        
ـ  ور ١٠_ ] .؟١٦ ق ،هـ؟١١ق[_ .غامن املقدسي    _  .اتق

 .٢صر* _.خ _ .به نقص _ . ب ٢٦٢١١ خمطوط، حتت رقم
]٥٦٠٩[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(ابن غامن املقدسي، علي بن حممد بن علي 

: النسـخ املتـوفرة   _ .رسالة يف مسألة الوقف علـى األوالد        
 ،]ت. د[جمموع و    ٢٣٤٩، برقم   ورقات] ٨[،  ]ت. د[السليمانية  

ورقـة،  ] ٢[،  ]ت. د[جمموع و    ٣٧٧٧، برقم   ورقات] ١٠[
 .٣٠تر *_.خ _ .جمموع  ٣٧٧٧برقم 

]٥٦١٠[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 يأليب حممد حممود بن أمحد العيين؛ تصحيح املولو       /  الوقف كتاب

 .١٨٦-١٣٩ص: ٦ج_ .حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفوري 
دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف

 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١
]٥٦١١[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح املولـوي         /  الوقف كتاب
 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 

دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف
 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠

 )فقه حنفي(قسمة الوقف  
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]٥٦١٢[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
حسن بن  / حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكن يف الوقف للولد        

هــ  ١١ق_ .عمار بن يوسف املصري الوفائي الشـرنباليل        
_  .٥٣٧٠) ٥٢٠(خمطوط، حتت رقم    _  .ات ورق ٥_ ] .١٦ق[

جواب لسؤال فيمن شرط له الريع هل ميلك السكىن أو شرط له            
 .٦صر* _.خ _ .السكىن هل ميلك إجارة املوقوف وإعارته 

]٥٦١٣[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
النسـخ  _ .حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكىن يف الوقف         

، ]ت. د[؛ السليمانية   ورقات] ٨[،  ]ت. د[راشد أفندي   : املتوفرة
، ورقات] ٧[هـ،  ١١٣٤جمموع و  ٢٤٧٠، برقم   ورقات] ٧[

 ،]ت. د[ و ١٠٤٤، برقم   ورقات] ٦[،  ]ت. د[جمموع و  ٨٩برقم  
، ورقات] ٨[هـ،  ١١٣٧جمموع و  ١٠٢٧، برقم   ورقات] ٧[

 ٢٧١٦، بـرقم    ورقـات ] ٧[،  ]ت. د[جمموع و    ٣٠٥برقم  
جممــوع  ١١٩٨، بــرقم ورقــات] ٦[، ]ت. د[جممــوع و 

 ١٣،  ]ت. د[ جمموع و  ٢١٤، برقم   ورقات] ٥[هـ،  ١١٠٣و
 ؛ وحيد ١٨٨٤، برقم   ورقات ٩،  ]ت. د[  و ١١٨٤ورقة، برقم   

، ٢٧تـر  *_.خ  _  .٥١٦، برقم   ورقات ٨هـ،  ١٠٥٩باشا  
١٠٧، ٣٠. 

]٥٦١٤[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .ي عالء الدين احلصكف]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
]٥٦١٥[ .حممد اازي

حممـد  / التحفة الفقهية يف الرسالة املرضية على الفريضة الشرعية      
 .١كو* _.ك _ .ص ٤٠_ ] .؟١٩٣-ن، . د: م. د[_ .اازي 

@ÑÓìÛa@òàÓIïØÛbß@éÔÏH@
]٥٦١٦["ـه٣٧٨-؟" )القاسم بوأ(بن اجلالب، عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن ا

أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن       /  يف احلبس وهو الوقف    باب
 _.احلسن اجلالب البصري؛ دراسة وحتقيق حسني بن سامل الدمهاين          

 .٣١١-٣٠٧ص: ٢ج
 _ .١٩٨٧دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .١ط_ . التفريع   يف

 .٣٢-٢٩ ،٢٧؛ مغ١١، ١؛ كو٩-٦؛ فل٥٧تر* _.ض 
]٥٦١٧["هـ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا(بن راشد، حممد بن عبد اهللا بن راشد ا

أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري          /  احلبس كتاب
 .٢٤٣-٢٣٧ص_ .القفصي املالكي 

هـ ١٣٤٦املكتبة العلمية،   ]: م. د[_ . لباب اللباب    كتاب يف
 .٣٩ ،٢٤ ،٣مغ* _. ض _ .) التونسيةاملطبعة: تونس] (١٩٢٧[

]٥٦١٨[ "ـه٤٧٤-٤٠٣" أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجييب
تـأليف أيب الوليـد     /  واحلبس والصـدقة   ى يف معىن العمر   باب

 .١٣٤-١١٩ص: ٦ج_ .سليمان بن خلف الباجي 
ـ        :  املنتقى كتاب يف ن شرح موطأ إمام دار اهلجرة سيدنا مالك ب
 :القاهرة] (١٩١٣[هـ  ١٣٣٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ ط _ .أنس

 .٣١، ٢٦؛ مغ١١، ٨، ٧، ٣؛ فل٣تر* _. ض _ .)مطبعة السعادة

]٥٦١٩["هـ٩٩٥-٩٠٢"احلطاب، حيىي بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن 
  الشيخ تأليف حيىي بن  / شرح ألفاظ الواقفني والقسمة على املستحقني     

] ١٩٢٢[هـ  ١٣٤١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .حممد الرعيين   
، ١٠،  ٥سـع * _. ك   _ .ص١١٦_ ) .مطبعة العرب : تونس(

 .٢٤ ،٢٢ ،٤؛ مغ١؛ كو٦٥، ١٤
]٥٦٢٠[ .عثمان بن عبد القاسم بن املكي التوزري الزبيدي

تأليف عثمان بن املكي التـوزري      /  احلبس واهلبة والصدقة   باب
 .٢٧-١ص: ٤، ج٢مج_ .الزبيدي 

ـ ١٣٣٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .توضيح األحكام على حتفة احلكام      يف   ه
 .٣٩ ،٢٠ ،٣ مغ*_ . ض _ .)املطبعة التونسية: تونس] (١٩٢٠[

]٥٦٢١[ ـه١١٠٣-؟" )عبد اهللا بوأ(املكناسي، حممد بن احلسن ااحي الغياثي 
 .١٦٥ ،١١٣ ،٩٨ ،٨٩ص_ ] .الوقف[
 نوازل الشيخ اإلمام العالمة أيب عبد اهللا سيدي حممـد بـن             يف

] ١٩--ن،  . د: م. د[_ .حجريـة   . ط_ .احلسن اـاحي    
نوازل الشيخ أيب عبد اهللا حممد      : يليه_ ) .املطبعة احلجرية  :فاس(

 .٢٢ ،٣مغ* _. ض _ .التاودي بن سودة
ïÜçþa@ÑÓìÛa@òàÓ@

رادات      انظر أيضًا ف، إي ي الوق تحقاق ف اد، االس اإلرص
ف  ون الوق ف، دي ف، ، الوق روط الواق وانين ش ق

ف، مة الوق ريعات قس وان وتش ريعات ق ين وتش
ف ي، الوق ف  األهل بة الوق ارف محاس ، مص

 .الوقف، ناظر الوقف، الوقف األهلي

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@òàÓ–bî×Šm@@
]٥٦٢٢[ .شنر، عبد القادر

عبد القـادر   / تقسيم عائدات وقف الذرية حسب النظم القدمية      
 .باللغة التركية_  .٤٣-٤١ص_ .شنر 
 XII. Vakiflar=  ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
ÑÓìÛa@õbšÓ@

 األحكام القضائية في الوقف، دعاوى الوقف، دعوى         انظر أيضًا 
وانين          الوقف ، قوانين وتشريعات قضاء الوقف، ق

ف  ريعات الوق ف وتش ات الوق ف ، ، منازع  –الوق
 .، الوالية القضائية على الوقفمشاآل وحلول

]٥٦٢٣[ .إبراهيم البيومي غامن
/ حنو تفعيل دور نظام الوقف يف توثيق عالقة اتمـع بالدولـة           

 ٢٦٦، ع ٢٣س_ .املستقبل العـريب    _ .إبراهيم البيومي غامن    
 .١كو*_ .د _  .٥٤-٣٨ص_ ) .٢٠٠١إبريل (
]٥٦٢٤[ ، جامعةجملة كلية احلقوق_ .ختصاص القضاء املختلط ا

-٢٩ص_ ) .١٩٣٦  أغسـطس  ٢٣ (٢٨، ع ٩س_  .هرةالقا
 .٢صر* _.د _  .٣٢

]٥٦٢٥[،احلقوقجملة كلية _ .االختصاص القضائي يف مسائل األوقاف 
ــاهرة ــة الق ــو ٢٣ (٢٤، ع٩س_  .جامع _ ) .١٩٣٦ يولي

 .٢صر*_  .د_  .١٦-١٤ص

قضاء الوقف
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]٥٦٢٦[ _ .مدى سلطة القضاء الشرعي يف نظر مشكالت األوقاف 
 أغسطس ٧ (٢٦، ع ٩س_  .اهرة، جامعة الق  جملة كلية احلقوق  

 .٢صر*_  .د_  .٢٤-٢١ص_ ) .١٩٣٦
@ÑÓìÛa@õbšÓ–æbn×bi@@

]٥٦٢٧[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 
_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف

the Muhammadan Law of India and Pakistan ._١ ط. _ 
 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد

@ÑÓìÛa@õbšÓ–bî×Šm@@
]٥٦٢٨[ .صونقور، عصمت

 Eski Vakiflarin Temel= الكتاب األساسي لألوقاف القدمية 
Kitabi /      ي زاده   دعصمت صونقور، عمر حلمي قارينه بـا. _

مطبعـة  ] (١٩٧٨[هـ  ١٣٩٨،  ]إستانبولجامعة  : إستانبول[
_ . باللغة التركية    _ .يضا: ص٧٢٨،  ١٧_ ) .غارانصلحي  

 .١١تر* _.ك 
]٥٦٢٩[ .تينر، سرحا

نظرة حول بناء حماكم خمتصة من أجل دعاوى حقوق الوقف يف           
 Türk Yargi= الفترة احملددة يف النظام احلديث للقانون التركي 

Sisteminin Yeniden Yapilanma Süreci İçinde Vakif 
Hukuku Davalari İçin İhtisan Mahhemleri Kurulmasi 

Üzerine Bir Düşünce /ينر حاتسر . _Vakif ve Kültür 
Dergisi. _ باللغـة   _ .٩٥-٨٥ص_ ) .١٩٩٨يناير   (٣ ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
@ÑÓìÛa@õbšÓ–ÑÓìÛa@õbšÓ@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@õbšÓ–Š–ß@@
]٥٦٣٠[ .أمحد أمني حسان
_ .أمحد أمني حسان، فتحي عبد اهلـادي        /  األوقاف موسوعة

الكتـب  (_  .ج٣_  .١٩٩٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ك _  .)القانونية

]٥٦٣١[ .أمحد نصر اجلندي
 .١٢٨٩-١٢٣١ص: ٢ج_ .أمحد نصر اجلندي ]/ الوقف[
: القاهرة_  .٢ط_ . مبادئ القضاء الشرعي يف مخسني عاماً        يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨دار الفكر العريب، 
]٥٦٣٢[ .عطية فتحي الويشي

حالـة  :  العامل اإلسالمي  حكام الوقف وحركة التقنني يف دول     أ
 _ .١ ط _ .عطيـة فتحـي الويشـي     / مجهورية مصر العربية  

 _.ص  ١٩٣ _ .٢٠٠٢األمانة العامـة لألوقـاف،      : الكويت
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحبـاث         (

 .١كو*_  . ك_.) ٢٠٠٠الوقف 
]٥٦٣٣[ .علي عبد الفتاح علي جربيل

 علي عبد الفتاح/ حركة تقنني أحكام الوقف يف تاريخ مصر املعاصر
 األمانـة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .١ط_ .علي جربيل   

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة     (_ .ص  ١٦٦_  .٢٠٠٢
 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠٠الكويت الدولية ألحباث الوقف 

]٥٦٣٤[  أصل الوقف وألي داع أخرج عن اختصاص احملاكم ما هو
_ ) .١٩٢٠ أكتـوبر أول   (٤، ع ١س_ .احملامـاة   _ .األهلية  
 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د  _ .١٨٠-١٧٨ص

@ÑÓìÛa@õbšÓ–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@å§a@µì½a@Þëþa@
]٥٦٣٥[ )األولاحلسن املوىل : ١٨٩٤-١٨٧٣( امللك  .املغرب

 ٢٣_ . القاضي الشـرعي     شؤون األوقاف هي من اختصاص    
، حتت رقم سجل    )مصورة(وثيقة  _ . ورقة   ١_  .١٨٧٩دجنرب  
رسالة من السلطان موالي احلسن األول      _ . حمفظة زرهون    ٩٢٤٢

الوثيقـة  _ .محد النجـاري    أإىل عامل فاس السيد عبد اهللا بن        
، اموعة السادسة من الوثائق اليت تصدرها مديرية الوثائق         ٧٣٩

ط، بانتقاء مؤرخ اململكة عبد الوهاب ابن منصـور         امللكية بالربا 
رسالة من السلطان موالي احلسن األول إىل :  وهذا نصها١٦ص

محد النجاري يبني فيها أن شؤون      أعامل فاس السيد عبد اهللا بن       
 .٩مغ*_  .خ_ .األوقاف هي من اختصاص القاضي الشرعي 

@ÑÓìÛa@õbšÓ–†äa@@
]٥٦٣٦[ .آزاد، غالم نيب

تصريح من السيد غالم نـيب      : ف فوق السياسة  وضع هيئة الوق  
اوقاف كو سياسـت    = آزاد يف مؤمتر هيئة الوقف لعموم اهلند        

سيه باالتر ركها جائيه، كل هند اوقاف كانفرنس مني غالم نيب           
_ ) .١٠/٥/١٩٨٣(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .آزاد
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

]٥٦٣٧[ =   مسودة قانون األوقافاختصاصات حمكمة األوقاف حتت
_  .وقف مسوده قانون كيه حتت وقف تريبونل كيه اختيارات        

Siyasat Jadid, Daily.  _)باللغة _  .٣ص_ ) .٣/٩/١٩٨٨
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٦٣٨[ = ١٩٨٤الربملان يوافق على مشروع قانون الوقف املعدل لعام 
 وقف ترميمى   نيه) ايوان باال، بارليمنت هندوستان   (راجيه سبها   

وقف معامالت طيه كرنيه كيلئيه تريبونل        باس كرديا  ١٩٨٤بل  
_ ) .٢٤/٧/١٩٨٤(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص

]٥٦٣٩[  مذكرة قدمت إىل:حزب رابطة املسلمني املركزية اهلندي
 Indian Union =١٩٨٣مـايو   ٦وزير الداخليـة بتـاريخ   

Muslim League: Memorandum to the Home Minister 
dated 6 May 1983. _ Muslim India ._ ٦ع ،١مــج 

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٦٠ص_  .)١٩٨٣(
]٥٦٤٠[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 

-٤٨٧ص_ .فيض بدر الدين طيبجـي      ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
قانون األحوال الشخصية للمسـلمني يف      :  اإلسالمية  الشريعة يف

 Muslim Law: The Personal Law of= اهلند وباكسـتان  
Muslims in India and Pakistan ._إعداد حمسـن  / ٤ ط

 .١٧هن*_ . ض _ .١٩٦٨تريبثي، . م. إن: بوميب_ .طيبجي 

  باكستان–قضاء الوقف  
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]٥٦٤١[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 
_  .٥فصـل   _ .ر الدين طيبجي    فيض بد ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
مقال يف قانون األحوال الشخصية     :  مبادئ الشريعة اإلسالمية   يف

 Principles of =القابل للتطبيق على املسلمني يف اهلند الربيطانية 
Mohammedan Law: An essay at a Complete Statement 
of the Personal Law applicable to Muslims in British 

India . _١٧هن*_ .ض _  .١٩١٩بترورث، : لندن_  .٢ط. 
]٥٦٤٢[ .عبد القيوم، حممد

 _.حممـد عبـد القيـوم       / اوقاف مسائل = مشاكل األوقاف   
Siyasat, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٩٩ باللغـ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٦٤٣[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 

_  .٣٩٦-٣٧٩ص_  .فيضي. أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف
the Muhammadan Law of India and Pakistan ._١ ط.  _

 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد
]٥٦٤٤[ =م ١٩٨٤موافقة جملس الشيوخ على مشروع قرار الوقف لعام 

 The_  . منظور كرلياكيـا ١٩٨٤ف بل راجيه سبها مني وق
Inquilab, Daily ._) ــة _  .٤ص_ ) .٢٥/٧/١٩٨٤ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٦٤٥[ -٢٠٩ص_ .حترير طاهر حممود ]/ Waqf=  الوقف[

 . باللغة اإلجنليزية_ .٢٣٨
 Islamic Law in=  الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصـرة  يف

Modern India ._١٩٧٢تريبثي، . إم. إن: بومباي_  .١ ط. _ 
 .١٧هن *_ .ض

@ÑÓìÛa@õbšÓ–†äa@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٥٦٤٦[ .حممد يوسف

 مع اإلشارة بشكل    ،دور القضاء يف جمال القانون اخلاص بالوقف      
 Role of Judiciary in the =خاص إىل واليـة مهاراشـترا   

Field of Law Dealing with Waqf, with Special 
Reference to the State of Maharashtra / حممد يوسف. _

جامعـة   -) دكتـوراه (أطروحـة   _ . ورقة   ٣٧٦_  .١٩٩٤
 .١٦هن*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية _  .عليجره اإلسالمية

@ÑÓìÛa@õbšÓ–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٥٦٤٧[ تقرير قدمته جلنة رفاهية األوقاف التابعة للمجلس التشريعي 

 قليىت ويلفيئر كميىت كى وقف    امسبلى كى ا   = حول األوقاف يف الس   
 _ .The Daily Salaar_  .سيه متعلق ربورت امسبلى مني بيش

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٣/٧/١٩٩٩(
]٥٦٤٨[ .صديقي، حبيب أمحد

إقامة حمـاكم خاصـة أمـر       : أين سجالت املمتلكات الوقفية؟   
خصوصى : اوقاف جائيداد كا ريكارد كهان هيه؟      = ضروري

 The Daily_ .حبيب أمحد صـديقي  / لت كى ضرورتعدا
Salaar . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١/٩/١٩٩٥. _

 .١٦هن*_  .د
]٥٦٤٩[ضرورة إقامة حماكم منفصلة لتسوية احلاالت القضائية لألوقاف 

اوقاف سيه متعلق كورت مقدمات كو جلـد         = تسوية سريعة 
 _ .ضرورتحل كرنيه كيلئيه ايك عليحده كورت كيه قيام كى          

The Daily Salaar ._) باللغة _  .٣ص_ ) .١/١٢/١٩٩٩
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@õbšÓ–@†äa@–üa×@@
]٥٦٥٠[ . احملكمة العليا .كرياال

 Kerala= قرار احملكمة العليا لوالية كرياال حول معامل الوقف 
High Court on Waqf Tribunals.  _Muslim India ._ 

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤١٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢٠١، ع ١٧مج
 .٧هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@õbšÓ–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@
]٥٦٥١[ إقامة كرسي قضائي خاص، خطوة ترحب به ا حكومة 

وقف تريبونل كا مدهيه برديش كا ايك اجهـا         = ماديابراديش  
 _ .١ص_ ) .١٤/٦/١٩٩٤(_ . Urdu Times, Daily _ .قدم

 .١هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٥٦٥٢[ صرف أكثر من عشرة ماليني روبية يف بناء وإصالح ممتلكات 

 وبال كو وقف جائيدادون كى تعمري اور مرمت       = األوقاف يف بوبال    
_ . Dawat-Bi, Weekly_  .كا خرج ايك كرور سيه زيـاده 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٠/٦/١٩٩٦(
]٥٦٥٣[ .كاظمي، حممد أمحد

 = ماديـابراديش ئي خاص باألوقاف يف والية      إقامة كرسي قضا  
حممد أمحد  / مدهيه برديش مني خصوصى وقف ترانبونل كا قيام       

_ ) .١٤/١١/١٩٩٤(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .كاظمي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

@ÑÓìÛa@õbšÓ–@†äa@–a‘a‰bèß@@
]٥٦٥٤[ اوقاف= جيب أن تستخدم ممتلكات األوقاف ألغراض بناءة 

 ,The Inquilab_  .جائيداد تعمريى كامون مني لكائى جائينكىكى 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٢١/٩/١٩٨٥. _

 .٧هن*_  .د
@ÑÓìÛa@õbšÓIïÐäy@éÔÏH@

]٥٦٥٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
ـ  إتأليف زين العابدين    / القضاة واحلكام   جنيم  ابنبراهيم الشهري ب

 _. احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس           املصري
 .٣٩٧-٣٤٦ص
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
ÑÓìÛa@ôëbÇ…@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@bíbšÓN@

)فقه حنفي(قضاء الوقف 
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@ŠİÓ@Nòîßý⁄a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@
 .يةإدارة الوقف، المؤسسات الوقف انظر أيضًا

]٥٦٥٦[ . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .قطر
 -هـ ١٤١٧التقرير السنوي، : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

خ، رسوم  : ص٢٣٨_  .١٩٩٩الوزارة،  : قطر_ .هـ  ١٤١٨
 .١كو*_ .ك _ .بيانية 

ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ف،    انظر أيضًا ارة الوق ود إج ف، عق ارة الوق وانين  إج ق

وانين وتشريعات    ، استثمار الوقف  وتشريعات  ق
 .الحكر

ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@Mæ…‰þa@@
]٥٦٥٧[ ]قوانني الوقف[األردن 
_ .بـراهيم أبـو رمحـة       إإعداد املكتب الفين بإدارة     / الوقف
 .٢١٦-٢١١ص
 _ .١٩٨٥نقابة احملـامني،  : عمان_ . القانون املدين األردين   يف

 .١كو* _.ض 

ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@–@òÛë†ÛaãbàrÈÛa@òî@
]٥٦٥٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

نظارة أوقـافلرن   = جارات األوقاف   حتصيل نظارة األوقاف إل   
 _ .٣٦٤ص: ٤مـج _ .نظارة العدلية   / وقفلر اجاريت حتصيلي  

 .باللغة العثمانية
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
مطبعة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢ [١٢٩٦-١٢٨٩،  ]ن. د

، ٦٧،  ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تـر * _. ض   _ .)عامرة
١١٤، ١٠٢. 

]٥٦٥٩[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
امالك موقوفه نـك    = التصرف باالجارتني يف األراضي املوقوفة      

: ٣مـج _ .نظـارة العدليـة     / اجارتينينك تصرف اولنماسي  
 . باللغة العثمانية_ .٤٦١-٤٥٩ص
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    .لدستور ا يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر*_ . ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 

]٥٦٦٠[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
القانون املؤقت املتعلق بوقف األراضي اإلقطاعية وغري الصحيحة        

اجارتني = االجيارتني، مع إصدار تأمينات مقابل الديون       ألوقاف  
وقفلرين اراضي اقطاعية وغري الصحيحة وقفي ايلـه الكيلـي          

/ مؤقت قانون وبورجالرقارشيسي تأميناتيك إصدار ايتمسـي      
 . باللغة العثمانية_ .٢٣٩ص: ٥مج_  .نظارة العدلية

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٥٦٦١[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 من نظام اجيـارات     ٧مادة رقم   : معدل اجيار العقارات املوقوفة   

حقنده ماده معدلـه رقـم      اجاره عقارات موقوفه    = العقارات  
 باللغة  _ .٧ص_ .إعداد نظارة الداخلية، نظارة العدلية      / يدي

 .العثمانية
_ .معدل اجيار عقار نظامنامه سي =  معدل نظام اجيار العقارات      يف
 _ .)مطبعة مشس : إستانبول] (١٨٧٤[هـ  ١٢٩١،  ]ن. د: م. د[

 .٣تر* _.ض 

@ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–oíìØÛa@@
]٥٦٦٢[ .أمحد الفزيعأنور 

أنور أمحـد   )/ دراسة يف القانون الكوييت   : (احلماية املدنية للوقف  
_ ) .١٩٩٩يونيـو    (٢، ع ٢٣ س _ .جملة احلقوق _ .الفزيع  
 .١٢ ،١كو* _.د  _ .١٢٢-٧٧ص

]٥٦٦٣[ .بدر جاسم اليعقوب
 .٢٧٥-٢٧٢ص_ .بدر جاسم اليعقوب / إجيار الوقف

_ . إجيار العقـارات      عقد اإلجيار وفقاً للقانون املدين وقانون      يف
 .٢كو* _.ض _  .)مطابع القبس :الكويت (١٩٨١، ]ن. د: م. د[

]٥٦٦٤[ ]قوانني الوقف[الكويت 
 .١٨٦-١٨٤ص_ .إعداد إدارة الفتوى والتشريع / إجيار الوقف

إدارة الفتوى والتشريع،   : الكويت_  .٣ط_ .القانون املدين   يف  
 .١كو* _.ض  _ .١٩٨٨

ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@–@æbäjÛ@
]٥٦٦٥[ ]قوانني الوقف[ لبنان
بوا ووضع فهارسها   / لة الطوي ةجاراإلجارتني و  الوقف واإل  يف

 .١٠٩-١٠٧ ص:١ج_  .أديب يوسف صادر
منقحـة  : جمموعة املراسيم االشتراعية واملراسيم التنظيميـة     يف  

تطلب من مطبعـة    : بريوت_  .١٩٦٥حزيران   ١ ومعدلة حىت 
 _ . بريوت ،لة القضائية امن إصدارات    _] .؟١٩٦٥[صادر،  

 .١كو* _ .ض

@ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@
]٥٦٦٦[  إعداد أمحد إبراهيم/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 

]٥٦٦٧[ .عبد الرزاق أمحد السنهوري
، ١٠١،  ٩٨-٨٤ ص _ .رزاق أمحد السنهوري   عبد ال  /]الوقف[

٢٠١-٢٠٠. 
امع العلمي العريب اإلسالمي،    :  بريوت _.اإلجيار   عقد   يف
 .٨ ،٧ ،٣ ،٢فل* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

]٥٦٦٨[ .حممد أبو زهرة
، ١٠ س _ .جملة القانون واالقتصـاد   _ .حممد أبو زهرة    / احلكر
ــايو (٦–٥ع ــه / م  _. د _ .١٥١-٩٣ص_ ) .١٩٤٠يوني
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧، ١٤ ،٨ ،٢صر*

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. قطر  
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]٥٦٦٩[ ]قوانني الوقف[مصر 
: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      

_ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،      
 .١؛ كو٢صر*_  .ك

]٥٦٧٠[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        

؛ ٢؛ صـر  ١٠٤تر*_ .ك  _ .ص  ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف،  
 .١كو

@ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–lŠÌ½a@@
]٥٦٧١[ .السعيد بوركبة

خصوصية التشريع الكرائي احلبسي واالمتيازات اليت يضـمنها        
_ .السعيد بوركبة   / لصاحل مؤسسات األوقاف باململكة املغربية    

 _ .٣٢-١٣ص_ ) .١٩٩١ (٩ ع _ .جملة دار احلديث احلسنية   
 .٢٦، ٢٤، ٥مغ* _.د 

@ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@
]٥٦٧٢[ .أمحد، منصور

_ .منصـور أمحـد     / اسالم مني اوقاف  = الوقف يف اإلسالم    
Azad Hind, Daily ._) باللغة األوردية _ ) .٢٨/٦/١٩٩٦._ 

 .٧هن*_ .د 
]٥٦٧٣[Government= بيان احلكومة حول إجيار املمتلكات املوقوفة 

statement on lease of waqf property ._ Muslim India ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٨٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٤، ع ١٧مج
 .٧هن*_ .د 

]٥٦٧٤[ .الصديقي، عشرت علي
عشـرت علـي    / اوقاف كا اسـتعمال   = استخدام األوقاف   

 _) .٣٠/١٠/١٩٨٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .الصديقي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٥٦٧٥[ .رت عليالصديقي، عش
_ .عشرت علي الصديقي    / اقليتون كى امداد  = إعانة األقليات   

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٦٧٦[ .ضياء الرمحن

 –وقـف امـالك     = أمالك الوقف مسألة هامة ملن يهمه األمر        
_ .ضـياء الـرمحن     / ارباب حل وعقد كيلئيه ايك حمله فكرية      

Qaumi Awaz, Daily ._) ٣ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٨٣.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٥٦٧٧[  يف معية علماء اهلند اليت عقدت جلستهاجب جلنة العمل قرارات
 Jamiat-ul-Ulema-i-Hind: Working = ١٩٨٥، بوفـال 

Committee meeting: Resolutions, Bhopal, 1985 /مجعية 
_ ) .١٩٨٣ (٣٤، ع٣مج_ . Muslim India_ .علماء اهلند 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٤٩ص

@ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٥٦٧٨[ من قانون التحكم أترابراديشاستثناء ممتلكات الوقف يف والية 

 _ .يوىب وقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثىن        = يف اإلجيار 
The Inquilab, Daily ._) ١ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٥.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٥٦٧٩[ اوقاف=  استثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم يف اإلجيار

 -Nida-e_  .كى جائدادين رينت كنترول ايكت سيه مستثىن
Millat, Weekly ._١٥/١١/١٩٩٨ (٤٦، ع٥٤ مــج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٩ص
]٥٦٨٠[ ات الوقف من قانون التحكم يف اإلجيار يلقى استثناء ممتلك

وقف جائدادون كو رينت كنترول ايكت سـيه       = ترحيباً حاراً 
_ . Qaumi Awaz, Daily_  .مستثىن كرنيه كا خري مقـدم 

ــة _  .٦ص_ ) .١١/١١/١٩٩٤( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٥٦٨١[وقف= قرار استثناء أمالك الوقف من قانون التحكم يف اإلجيار 
_  .امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثىن كرنيه كا فيصـله         

Siyast Jadid, Daily.  _)باللغة_  .١ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٥ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–lbväjÛa@@
]٥٦٨٢[  =سيطرة املزارعني على أراضي هيئة األوقاف يف البنجاب 

_  .رد كى زمني بر قبضه كيا     كسانون نيه بنجاب كيه وقف بو     
The Inquilab, Daily ._) باللغة _  .١ص_ ) .٧/٩/١٩٩٤

 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@ñ‰bug@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–ï…@@

]٥٦٨٣[ =  قانون التحكم يف اإلجيارإعفاء هيئة األوقاف من ضرورة
Need to exempt waqf board from Rent Control Act. _ 

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغـــة _ .)١١/٧/١٩٩٧ 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٥٦٨٤[ اوقاف كانفرنس كى =  مقترحات مهمة لندوة األوقاف
 /٤/٣ (٢٧ ع_. Nida-e- Millat, Weekly_  .جتــاويزاهــم 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٠ ص_) .١٩٧٩

]٥٦٨٥[ = فسدوناملمتلكات الضائعة هليئة أوقاف دهلي واملستأجرون امل
 _.دهلى وقف بورد كى بيكار جائداد اور فسادى كرايه دار           

The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٢/٨/١٩٨٣ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٦٨٦[ ستثناء ممتلكات الوقف من قانون ابتطالب هيئة أوقاف دهلي 
وقف امالك كو رينت كنترول ايكت سيه        = التحكم ىف اإلجيار  

 _. Qaumi Awaz, Daily_  .قـرار ديـا جائيـه   مسـتثىن  
ــة  _  .٨ص_ ) .٢١/٧/١٩٨٣( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

 دلهي– الهند –قوانين وتشريعات إجارة الوقف 
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ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
وانين         انظر أيضا  أجرة موظفي الوقف، أجرة ناظر الوقف، ق

ريعات   وانين وتش ف، ق ريعات إدارة الوق وتش
ريعات     وانين وتش ف، ق ي الوق تحقاق ف االس

ارف وظفي  مص ريعات م وانين وتش ف، ق  الوق
ى الوقف،         الوقف، قوانين وتشريعات النظارة عل
و         قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف، موظف

 .الوقف، ناظر الوقف

@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]٥٦٨٧[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

وقفلرين = وقاف  املخصصات الشهرية ملوظفي ومستخدمي األ    
_ .نظارة العدلية   / مأمورلره ومستخدمينلره ايليك ختصيصا تلري    

 . باللغة العثمانية_ .١٣-١٢ص: ١٠مج
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)يةمطبعة األوقاف اإلسـالم   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ات     انظر أيضًا ريعات المؤسس وانين وتش ف، ق إدارة الوق

ف،     وظفي الوق ريعات م وانين وتش ة، ق الوقفي
ف،    ى الوق ارة عل ريعات النظ وانين وتش ق
ارة   ف، النظ و الوق ة، موظف ات الوقفي المؤسس

 .على الوقف، الوالية على الوقف

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æ…‰þa@
]٥٦٨٨[ ]قوانني الوقف[األردن 

_ .دراسة ألنظمة وقوانني األوقاف يف اململكة األردنية اهلامشية         
 _ . ورقة ٢٣_  .١٩٩٤مديرية الشؤون القانونية،    : ]األردن[

 .١كو* _.ك 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@
]٥٦٨٩[ ]قوانني الوقف[بية املتحدة اإلمارات العر

 ١٩٩٨لسـنة   ] كـذا ) [___(مشروع قانون احتادي رقم     
وزارة العـدل   : أبـو ظـيب   _ .بإنشاء اهليئة العامة لألوقاف     

 _ . ح _.ص  ] ٨[_  .١٩٩٨والشئون اإلسالمية واألوقاف،    
 .١كو*

]٥٦٩٠[ .سلطان حممد حسني املال
د حسـني   إعداد سلطان حمم  / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    

 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æaŠíg@
]٥٦٩١[تشكيالت=  اخلريية والشؤونصالحيات ونظام األوقاف قانون 

 ن،. د: [طهران_ . خريية   وأمور وأوقافواختيارات سازمان حج    
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .]١٩٨٤

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ƒí‰bm@@
]٥٦٩٢[ /٢٣/٥ (١١، ع١س_ .جريدة احلرية _ .حول األحباس 

 ؛٤-١ص_ ) .٦/٦/١٩٣٧ (١٢، ع ١؛ س ١،٤ص_ ) .١٩٣٧
 /٢٠/٦ (١٤، ع ١؛ س ١ص_ ) .١٣/٦/١٩٣٧ (١٣، ع ١س

 .٢٤مغ*_  . د_ .٥ص_ ) .١٩٣٧
a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@ñ‰Mbî×Šm@@

]٥٦٩٣[ .أنور، صادق سامي
وقـف  = تقرير عن قانون الوقف وقوانني مؤسسات الوقـف         

_ .صادق سـامي    / قورومله ري قانوننامه سي وقانون رابورو     
باللغـة  _  .١٣٤٧خمطوط بـرقم    _ . ورقات   ٩_ ] .ت. د[

 .١٤تر* _.خ _ .العثمانية 
]٥٦٩٤[ .أنور، صادق سامي

 صادق سامي / مؤسسلري قانوين وقفلر  = قانون مؤسسات األوقاف    
_  .١٨٤٧خمطوط بـرقم    _ . ورقات   ٩_ ] .ت. د[_ .أنور  

 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٥٦٩٥[ .بايرام، سعدي

 li yillara Girerken’2000  =٢٠٠٠أوقافنا يف بداية عـام  
Vakiflarimiz /سعدي بايرام.  _Vakif ve Kültür dergisi. _ 

_ . باللغة التركية    _ .١٢-١٠ص_ ) .١٩٩٨أغسطس   (٢ع
 .١٠٤تر* _.د 
]٥٦٩٦[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 العامـة  املديرية: أنقرة_ . Mevzuat Kitabi =  القواننيكتاب
_ ) .ص١٧٣٤(مـج  ٢_ ] .١٩٩٣[هــ  ١٤١٣لألوقاف،  

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]٥٦٩٧[ .هللا العمرفؤاد عبد ا

 _.فؤاد العمر   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات _ .٦٢٢-٥٨٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .لكويـت   االعربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة       

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òÛë†Ûa@îãbàrÈÛaò@
]٥٦٩٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

نظـارة  / وقفيه لرين إداري نظـاملري    = أنظمة اإلدارة الوقفية    
 . باللغة العثمانية_ .١٨٣-١٤٦ص: ٢مج_ .العدلية 

: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    .لدستور ا يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 

 قوانين وتشريعات أجرة موظفي الوقف 
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]٥٦٩٩[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 نظارة أوقافلرن وقفلر  = جارات األوقاف   حتصيل نظارة األوقاف إل   

 . باللغة العثمانية_ .٣٦٤ص: ٤مج_ .نظارة العدلية / حتصيلياجاريت 
 ،]ن. د: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف

 _ .)مطبعة عامرة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢ [١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

]٥٧٠٠[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
ت املعمولة لقانون ميزانيـة نظـارة األوقـاف لسـنة           الترتيبا
/ نه سي بوجته قانوين    س ١٣٢٦أوقاف نظارتنك   = هـ  ١٣٢٦

 . باللغة العثمانية_ .١٤-١٣ص: ٣مج_ .نظارة العدلية 
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : ةمطبعة عثماني 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر*_ .ض 

]٥٧٠١[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 أوقاف اورما نلرينك اداره سي صوره     = صورة إدارة أوقاف الغابات     

 . باللغة العثمانية_ .٤١٩-٤١٧ص: ٤مج_ .نظارة العدلية / سي
 ،]ن. د: م. د[_ .ور برجني ترتيب    دست=  الترتيب األول    . الدستور يف

 _ .)مطبعة عامرة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـ  ١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

]٥٧٠٢[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
أوقـاف  = قوانني ونظام تشكيالت وظائف نظارة األوقـاف        

نظـارة  / ه لر نظارتنك وظائفي ونظام تشكياليت حقنده قانوننام     
 . باللغة العثمانية_ .٥٦٩-٥٦١ص: ٤مج_ .العدلية 

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٥٧٠٣[ ]قوانني الوقف[مانية الدولة العث
أوقاف نظارتنك  = الئحة التشكيالت ووظائف نظارة األوقاف      

: ٤مـج _ .نظارة العدليـة    / وظائفي وتشكيالت الئحة سي   
 . باللغة العثمانية_ .٦٩٢-٦٩٠ص
 ،]ن. د: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف

 _ .)ة عامرة مطبع: إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـ  ١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

]٥٧٠٤[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
هــ، وقـانون    ١٣٢٧ميزانية أوقاف احلرمني الشريفني لعام      

 حرمني شريفني وقفلري بوجته سي،      ١٣٢٧= مكتب األوقاف   
: ٣مـج _ .نظـارة العدليـة     / ومكتب أوقاف حقنده قانون   

 .غة العثمانيةبالل_  .٣٦٦-٣٦٥ص
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٥٧٠٥[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 =هـ، وقوانني تتعلق بنظارة األوقاف      ١٣٣٣ ميزانية األوقاف لعام  

 /هـ سنة سي وقفلر بوجته سي، وأوقاف نظارتنك قانونناملر        ١٣٣٣
 . باللغة العثمانية_ .٧٥-٧٣ص: ١٠مج_ .نظارة العدلية 

 :م. د [_ .دستور اكينجي ترتيب  =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
 :إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩ ،]ن. د

 _ .) مطبعة األوقاف اإلسـالمية    : مطبعة عامرة  :مانيةمطبعة عث 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _ .ض

]٥٧٠٦[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 واملتعلقة  ٤٨نظام وإدارة األوقاف؛ نظام التوجيهات؛ املادة رقم        

أوقاف شريفه نك اداره سـي؛ توجيهـات        = بنظام األوقاف   
 ماده سـي وقفلـر      ٤٨نظامنامه سي؛ اوقاف نظامنامه سنك      

 _ .٥٠٩-٥٠٠ص: ٣مج_ .نظارة العدلية   / نظامي ايله الكيلي  
 .باللغة العثمانية

: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 
]٥٧٠٧[ . نظارة األوقاف .عثمانيةالدولة ال

أوقاف مهايون نظاريت   = جمموعة تعليمات نظارة أوقاف اهلمايون      
 ١٨٤_ ] .١٩٠٩[هـ  ١٣٢٧_ .حمررات عمومية جمموعة سي     

 .١٠٢تر*_ .خ _ .باللغة العثمانية _  .٢٥٣خمطوط، برقم _ .ورقة 
]٥٧٠٨[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية

ة نظارة أوقاف اهلمايون لعـام      جمموعة حمررات وقوانني وأنظم   
 سنة سي حمررات    ١٣٣٢أوقاف مهايون نظارتنني    = هـ  ١٣٣٢

هــ  ١٣٣٦،  ]ن. د: م. د[_ .وقوانني وانظمة جمموعة سي     
 باللغـة   _ .ص٤٦_ ) .مطبعة األوقاف : إستانبول] (١٩١٧[

 .٣تر* _.ك _ .العثمانية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bí‰ì@
]٥٧٠٩[ ]قوانني الوقف[سوريا 

 _.طبعتها إدارة أوقاف حلب     / جمموعة أنظمة إدارية ألوقاف سوريا    
 _.ص  ٦٧_ ) .مطبعة اجلامعة اإلسالمية   (١٩٤٧،  ]اإلدارة: [حلب

 .١كو*_ .ك 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ÖaŠÈÛa@@
]٥٧١٠[ .كامل السامرائي

املكتبة األهليـة،   : بغداد_ .تصفيته والقوانني اخلاصة به     : الوقف
 .٣٨؛ مغ١٠، ٩سع*_ . ك _ .ص١٩٢_  .١٩٦٨

]٥٧١١[ .محدأحممد شريف 
/ مؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعـاد        

تعـىن بالدراسـات    شهرية  : دعوة احلق _  .أمحدحممد شريف   
 _ .٥٨-٤٩ص_ ) .١٩٨٣غشت  /يوليوز (٢٣٠ ع _.اإلسالمية  

 .٢٢ ،١٧مغ*_  .د

 العراق–قوانين وتشريعات إدارة الوقف 
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]٥٧١٢[ .محدأحممد شريف 
/ عراق ودورها التارخيي املتعدد األبعـاد     مؤسسة األوقاف يف ال   

 .٩٢-٦١ص_ .حممد شريف أمحد 
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع *_ .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æbàŽÇ@
]٥٧١٣[ ]قوانني الوقف[ُعمان 

القرار الـوزاري   :  اللجان الفرعية لألوقاف وبيت املال     تشكيل
وزارة األوقاف والشـئون الدينيـة،      : مسقط_  .٩١/٩٩رقم  

 .١كو*_ .ح _ . ص٥_ ] .؟٢٠٠١[

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æbäjÛ@
]٥٧١٤[ ]قوانني الوقف[لبنان 

: بـريوت _ .أنظمة وقوانني دوائر اإلفتاء واألوقاف يف لبنـان         
 يف  ]٢٦٤[_ ] .١٩٩-[ي اإلسالمي األعلـى،     الس الشرع 

 .١كو* _.ك _  .تعدادات خمتلفة لألوراق

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٥٧١٥[  إعداد أمحد إبراهيم/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 

]٥٧١٦[ . أمحد شتاتةأسام
 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  أسامة/ حكارقوانني األوقاف واأل  

 .١كو*_ .ك _ .ص ١٢٢_  .٢٠٠١دار الكتب القانونية، : مصر
]٥٧١٧[ .عبد احلميد الشواريب

عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  
ره ملحقاً بأهم القوانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف           بآخ

 .٢صر* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 
]٥٧١٨[ .عبد احلميد الشواريب

 /… االستحقاق يف الوقف   –نظام الوقف   : منازعات األوقاف واألحكار  
 منشأة: اإلسكندرية_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمان      

 .٣-١؛ كو٩، ٨فل* _.ك _  .ص١٥٩_  .١٩٨٦ إيداعاملعارف،
]٥٧١٩[ .عبد احلميد الشواريب

منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        
 عبد احلميد / اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع       

منشأة املعارف،  : اإلسكندرية_  .٣ط_ .الشواريب، أسامة عثمان    
 .٢ ،١كو* _.ك _ ) .الكتب القانونية(_ .ص ٣٤٤_  .١٩٩٧

]٥٧٢٠[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

 عبد احلميد / اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع       
منشـأة  : اإلسـكندرية  _] .٢ط[_ .الشواريب، أسامة عثمان    

وانني ملحق بأهم الق  : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥املعارف،  
 .٢ ،١كو* _.ك _ .اليت صدرت يف شأن األوقاف واألحكار 

]٥٧٢١[ .حممد خليفة
حممـد  / ...مشروع قانون تعديل بعض أحكام الوقف وتنظيمـه         

 ٨، ع ١٠س_  .جملة قضائية شـهرية   : احملاماة الشرعية _ .خليفة  
اقتراح من قبل حممد خليفة     _  .٦٦٩-٦٦٤ص_ ) .١٩٣٨مايو  (

 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر*_  .د_ . آنذاك بك نقيب احملامني الشرعيني
]٥٧٢٢[ .حممود حممد عبد احملسن

 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     
 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٥٧٢٣[ .حممود حممد عبد احملسن

 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     
 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٥٧٢٤[ ]لوقفقوانني ا[مصر 

 .٢٨١-٢٧٩ ص_ .]الوقف[
، ]ن. د: م. د[_  .١٩١٣ قوانني احلكومة املصـرية سـنة        يف

 .٧صر*_  .ض_ ) .املطبعة األمريية: القاهرة (١٩١٤

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Þëþa@ïàÜy@bjÇ@@
]٥٧٢٥[ . ديوان عموم األوقاف .مصر

ـ، ١٢٦٧ب  رج١١الئحة ديوان األوقاف الصادرة بتاريخ        _ .١٨٥١ه
خمطوط، ضمن  (_ ] .١٨٥٠ مايو   ١٣[هـ  ١٢٦٧ رجب   ١١

قـرارات  : ١٩٥٨ دفتر   – ١٢٥ حمفظة رقم    –حمافظ األحباث   
نسخة مترمجـة   _  .١٨٢الس اخلصوصي بند الفروعات رقم      

الوثيقة هي الالئحة الثانيـة لـديوان       _ .من التركية إىل العربية     
 .٣صر* _.خ _ .عموم األوقاف املصرية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbrÛa@ïàÜy@bjÇ@@
]٥٧٢٦[ إجراءات؛ الئحة الئحة اإلجراءات الداخلية للمحاكم الشرعية

 _ .٢ط_ .ديوان عموم األوقاف والس احلسيب؛ الئحة بيت املال         
 .٢١صر* _.ك _ ) .مطبعة هندية: القاهرة (١٩٠٢، ]ن. د: م. د[

…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@ñ‰a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Þëþa@Öë‰bÏ@@
]٥٧٢٧[ . وزارة األوقاف .مصر

مطبعـة وزارة   : القـاهرة _ .الالئحة الداخلية لوزارة األوقاف     
 .٢صر*_ .ك  _ .١٩٤٦األوقاف، 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïÜÇ@†àª@@
]٥٧٢٨[ . ديوان عموم األوقاف .مصر

هــ  ١٢٥٢_ .غور والبنادر   الئحة ترتيب عملية األوقاف بالث    
 –خمطوط، حتت حمافظ األحباث     _  .ورقات ١٠_ ] .١٨٣٧[

 ُعمان –قوانين وتشريعات إدارة الوقف  
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 –٣  علبـة  –دفتر جمموع ترتيبات ووظائف     : ١٢٥حمفظة رقم   
أول الئحة لتنظيم ديوان عموم األوقـاف يف        _  .٤دوسيه رقم   

 .٣صر*_ .خ _ .مترجم عن التركية _ .مصر احلديثة 
@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–a@†ä@

]٥٧٢٩[ .أمحد، منصور
_ .منصـور أمحـد     / اسالم مني اوقاف  = الوقف يف اإلسالم    

Azad Hind, Daily ._) باللغة األوردية _ ) .٢٨/٦/١٩٩٦._ 
 .٧هن*_ .د 
]٥٧٣٠[ .د. إتش. إم

ــاف  ــى إدارة األوق ــواء عل  Sidelight on Waqf= أض
Administration/ د . إتش. إم. _The Radiance Views, 

Weekly ._ــج ــة _  .٩ص_ ) .١٩٦٨ (١٥ع، ٦ م باللغ
 .٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٥٧٣١[  ,Dawat_  .وقف بورد=  دهليانتخاب هيئات األوقاف ب
Daily . _)٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٤/٢/١٩٧٥. 

]٥٧٣٢[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 
 Waqf and= الوقف وحكومات الواليـات  : األوقاف واملنح

endowment: Waqf and the state government /شهاب الدين 
 _. Islamic and Comparative Law, Quarterly_ .األنصاري 

 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٣١٧-٣١٦ص_ ) .١٩٨١ (٤، ع ١مج
 .٧هن*_ .د 

]٥٧٣٣[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 
 Waqf Board vs. State= هيئات األوقاف واحلكومات احمللية 

Government /ب الدين األنصـاري  شها. _Islamic and 
Comparative Law, Quarterly ._١٩٨١ (٢، ع١ مج. (_ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٦-١٦٥ص
]٥٧٣٤[ .خان، عتيقي أ

 The Waqf=طلب إعادة النظر : ١٩٨٤قانون الوقف املعدل لعام 
(Amendment) Act 1984: A plea for reconsideration/عتيقي  

 ،٥مج_ . Islamic and Comparative Law, Quarterly_ .خان 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩٠-٨٥ص_ ) .١٩٨٥ (١ع

]٥٧٣٥[نامزدكى كا طريقه=  تنايف روح الدميقراطية طريقة الترشيح
 /١٩/٤(_  .Dawat, Daily_  .مجهورى مزاج كيه خالف هيه

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٧٥
]٥٧٣٦[ . أنور،علي

 ,Qaumi Awaz _.أنور علي / وقف كونسل= جملس الوقف 
Daily ._) باللغة األوردية  _ .٣ص_  .)٢١/١١/١٩٨٧ . _ 

 .٧هن *_ .د
]٥٧٣٧[ .فرقان أمحد

 The Waqf=  دراسة حتليلية :١٩٨٤قانون الوقف املعدل لعام 
(Amendment) Act 1984: An analysis/ فرقان أمحـد . _ 

Islamic and Comparative Law, Quarterly ._١ع ،٥ مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٤-٨١ص_ ) .١٩٨٥(

]٥٧٣٨[ عوامى= قانون مماثل للممتلكات العامة واخلاصة املوقوفة 
 Qaumi_  .وجنى وقف امالك كيه انتظام كيلئيه يكسان قانون

Awaz, Daily ._) ــة _  .١ص_ ) .٢١/٤/١٩٨٣ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٧٣٩[  _.م ١٩٩٥ لعام ٤٣ رقم ١٩٩٥ لعام الوقفقانون 
 .٣٢٦-٢٥٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٥٧٤٠[  قانون لتحسني إدارة: ١٩٩٥مشروع قانون الوقف لعام 
 The Waqf Bill, 1995: A Bill to provide for= األوقاف 

the better administration of waqf.  _Muslim India. _ 
_  .باللغة اإلجنليزية _  .٥٠٢ص_ . )١٩٩٥ (١٥٥ع ،١٣مج
 .١٦هن*_ .د 
]٥٧٤١[ ]قوانني الوقف[اهلند 

 _ .اجلريدة الرمسية حلكومة اهلند   _  .١٩٩٥ من   ٤٣قانون الوقف رقم    
 .١كو* _.د  _ .٥٣-١ص_ ) .١٩٩٥ نوفمرب ٢٢ (٤٥١قم الر
]٥٧٤٢[ ]قوانني الوقف[اهلند 

_ . Waqf Act, 1995  =١٩٩٥قانون الوقف الصادر عـام  
_ .ص  ٥٢_  .١٩٩٥كونترولر أوف ذي ببليكشـرت،      : دهلي

 .١٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية 
]٥٧٤٣[ ]قوانني الوقف[اهلند 

 املركـزي لس  انني   مع قوا  ،١٩٩٥ الصادر عام  الوقف   قانون
 The Wakf act, 1995, along with the Central= لألوقاف 

Wakf Council rules ._شركة نشر قانون اجلامعـة،  :  دهلي
 .١كو* _.ك _ .جنليزية  باللغة اإل_ .ص٦٨_  .١٩٩٨

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٥٧٤٤[ة حتويل ممتلكات األوقاف ضرورة انتباه احلكومة فوراً إىل مؤامر

وقف جائدادون كو جنى ملكيت مني      = إىل ممتلكات شخصية    
تبديل كرنيه كى سازشون كى طرف حكومت كـى فـورى           

_ ) .٨/٩/١٩٨٦ (_. Siyasat Jadid, Daily_  .توجه هـو 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٥٧٤٥[ واقتراح التعديلحلكومة تنوي منح سلطة تنفيذية هليئة األوقافا

حكومت اوقاف بورد كو عامالنه اختيارات دينيه        = يف القانون 
-Rahnuma-e_  . قانون مني ترميم كى جتـويز      :كى خواهان 

Deccan, Daily.  _)ــة _  .٥ص_ ) .٢٢/١/١٩٧٩ باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٧٤٦[ خليل الرمحن، حممد
 _.حممد خليل الرمحن / Waqf properties= متلكات الوقفية امل

Siasat, Daily . _)ــة _  .٤ص_ ) .١٠/١/١٩٨٨ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

أندرابراديش – الهند –قوانين وتشريعات إدارة الوقف 
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]٥٧٤٧[ .الصديقي، حممد أجمد اهللا
قانون وقـف كـا   = أزمة قانون الوقف مسؤولية جملس الوالية    

 _.الصديقي  حممد أجمد اهللا    / حبران رياسىت امسبلى كى ذمه داريان     
Rahnuma-e- Deccan, Daily.  _)٢٣/٨/١٩٨٦. ( _

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص
]٥٧٤٨[  رديةوعل اللغة األجبطالبة امل و،ضرورة تعديل قانون الوقف

اردو كـو    = كـا ا وكرنات أندرابراديشثانية رمسية لوالييت     لغة
قـف  آندهرا اور كرناتك مني دوسرى زبان بنانيه كا مطالبه، و        

 _ .The Inquilab, Daily_  .ايكت مـني تـرميم نـاغزير   
ــة  _  .٢ص_ ) .١٦/٣/١٩٨٢( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–bäni@@
]٥٧٤٩[ . احملكمة العليا .بتنا

= ١٩٩٥إعالن احملكمة العليا ببتنا عن قانون األوقـاف لعـام           
Patna High Court on promulgation of Waqf Act 1995 

._ Muslim India ._ــج _ ) .١٩٩٩ (٢٠١، ع١٧ مـ
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٧ص
]٥٧٥٠[ . احملكمة العليا .بتنا

تشكيل جملس األوقاف للوالية بعد البدء بالعمل بالقانون اجلديد         
 Constitution of= وإلغاء القانون السابق يعترب غري قـانوين  

State Waqf Board after commencement of new Act 
under repealed Act illegal.  _The All India Reporter. _ 

 _.باللغة اإلجنليزية   _  .١١٧-١١٦ص_ ) .١٩٩٩ (٧، ع ٨٦مج
 .٢٢هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@
]٥٧٥١[ ورة إعادةضر: بنغال الغربيةالاحلالة السيئة لألوقاف يف والية 

 Plight of waqf = ١٩٣٤النظر يف قانون الوقف للوالية لعام 
in West Bengal: Need for review of State Waqf Act 

 Islamic and Comparative _.مجعية شئون األوقاف / 1934
Law, Quarterly ._٥٦-٥١ص_ ) .١٩٨٩ (١، ع٩ مج.  _

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
´ãaìÓ@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@–@†äa@–‰bèîi@@

]٥٧٥٢[  اهلندية على قرار الوقف لواليةموافقة رئيس اجلمهورية 
 _ .صدر مجهوريه نيه ار وقف بل كو منظورى ديدى        = بيهار  

The Inquilab, daily.  _)٢ص_ ) .١١/١٠/١٩٨٦.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–äa@@†–æbènua‰@@
]٥٧٥٣[ . احملكمة العليا .راجستهان

= رأي احملكمة العليا لوالية راجستهان حـول إدارة الوقـف           
Rajasthan High Court on Waqf Administration ._ 

Muslim India . _٤١٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢٠١، ع١٧مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٥٧٥٤[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

_ . Nature of Waqf . _Muslim India= طبيعة الوقـف  
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٧٤ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع ١٧مج
 .١٦هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@åàîÛa@
]٥٧٥٥[ ]قوانني الوقف[اليمن 

ارة وز]: صـنعاء [_ .قانون الوقف الشرعي ولوائح الـوزارة       
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٣_ ] .١٩٩٥[األوقاف واإلرشاد، 

…b•‰⁄a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ريعات   انظر أيضًا وانين وتش ف، ق ون الوق اد، دي اإلرص

ريعات     وانين وتش ف، ق ي الوق تحقاق ف االس
 .مصارف الوقف

@…b•‰⁄a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]٥٧٥٦[ .كاظمأوكساي، 

وقـف أولونـان    = وقوفة واملريية   قوانني التصرف باألراضي امل   
_ .كـاظم   / وامرييه اراضني ايله الكيلي تصـرف قـانونلري       

 . باللغة العثمانية_ .٢٠٣-٢٠١ص
 :م. د[_ .قونولن حقوقن تلخيص =  تلخيص احلقوق املوضوعة يف
 _ .)مطبعة قره بـت   : إستانبول] (١٨٩٩[هـ  ١٣١٧،  ]ن. د

 .٧٥، ٦٧، ٣تر* _.ض 
]٥٧٥٧[ .كاظمأوكساي، 
وقـف أولونـان    = التصرف باألراضي املوقوفة واملريية     قوانني  

_ .كـاظم   / وامرييه اراضني ايله الكيلي تصـرف قـانونلري       
 . باللغة العثمانية_ .٢٠٣-٢٠١ص
 :م. د[_ .قونولن حقوقن تلخيص =  تلخيص احلقوق املوضوعة يف
 _ .)مطبعة علـم  : إستانبول] (١٨٩٥[هـ  ١٣١٣،  ]ن. د
 .٥٤تر* _ .ض

]٥٧٥٨[ .كاظمأوكساي، 
وقـف أولونـان    = قوانني التصرف باألراضي املوقوفة واملريية      

_ .كـاظم   / وامرييه اراضني ايله الكيلي تصـرف قـانونلري       
 .باللغة العثمانية_  .٢٠٣-٢٠١ص
 :م. د[_ .قونولن حقوقن تلخيص =  تلخيص احلقوق املوضوعة يف
 _ .)مطبعة قره بـت   : إستانبول] (١٨٩٢[هـ  ١٣١٠،  ]ن. د

 .١٠٢، ٧٥، ٣٠تر*_ .ض 
]٥٧٥٩[ .عاطف بك

اراضـي  = أقسام األراضي املوقوفة؛ اإلرصاد؛ األراضي املوقوفة       
_ .عاطف بك   / موقوفه نك قسمالري؛ ارصاد؛ اراضي موقوفه     

-١٨٩،  ١٧٩-١٧٧،  ١٦٩-١٦٨،  ٩٥-٩٢،  ٣٩-٣٢ص
 . باللغة العثمانية_ .٢٩٩-٢٩٨، ١٩٠
اراضي قانوننامـه مهـايوين     =  شرح قوانني أراضي اهلمايون      يف

: إسـتانبول ] (١٩١٢[هـ  ١٣٣٠،  ]ن. د: م. د[_ .ي  شرح
 .١٠٣، ٦٧، ٢٨تر* _. ض _ .)مطبعة خريية

  بتنا–  الهند–قوانين وتشريعات إدارة الوقف  
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üa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÑÓìÛa@¿@Þa†jn@
ف،       انظر أيضًا اظر الوق رفات ن ف، تص ي الوق تبدال ف االس

 .الوقفقوانين وتشريعات التصرف في 

üa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@¿@Þa†jn–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]٥٧٦٠[ ]قوانني الوقف[ولة العثمانية الد

قانون وقف مع األموال غري املنقوله مقابل النقود ما عدا اجلوامع           
ـ  ٣واملساجد اليت وصلت مرحلة االستغناء عنها بتاريخ          ىاد مج

أموال غري منقوله نيـك نقـود مقابلنـه         = هـ  ١٣٢٩اآلخره  
ساتلماسي وقفي وازكاجيلر حاله كلميش اوالن جامع ومسجد        

ـ  ٣ج ايله الكيلي قانون     لر خار  هــ  ١٣٢٩اده اآلخـره     مج
 باللغة  _ .٤٢٢-٤٢٠ص: ٣مج_ .نظارة العدلية   / وتارخينجه
 .العثمانية

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

üa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@¿@Þa†jn–@oíìØÛa@
]٥٧٦١[ .أنور أمحد الفزيع

أنور أمحـد   )/ دراسة يف القانون الكوييت   : (احلماية املدنية للوقف  
_ ) .١٩٩٩يونيـو    (٢، ع ٢٣ س _ .جملة احلقوق _ .الفزيع  
 .١٢ ،١كو* _.د  _ .١٢٢-٧٧ص

üa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@¿@Þa†jn–Š–ß@@
]٥٧٦٢[  إعداد أمحد إبراهيم/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 

]٥٧٦٣[ .سعيد سيف النصر
عداد سعيد سيف   إ/ مزاياه وعيوبه : التدخل التشريعي يف الوقف   

 . ورقة٣٧_ .النصر 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]٥٧٦٤[ .عبد احلميد الشواريب
عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  

_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  
 بأهم القوانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف          بآخره ملحقاً 

 .٢صر* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 
]٥٧٦٥[ .عبد احلميد الشواريب

 االسـتحقاق يف    –نظام الوقف   : منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمـان       / …الوقف  

_ .ص  ١٥٩_  .١٩٨٦ إيداع منشأة املعارف، : اإلسكندرية
 .٣-١؛ كو٩، ٨فل* _ .ك

]٥٧٦٦[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

/ اخلاصة ونزع امللكية يف ضـوء الفقـه والقضـاء والتشـريع           
: اإلسـكندرية _  .٣ط_ .احلميد الشواريب، أسامة عثمان      عبد

_ ) .الكتب القانونية (_ .ص  ٣٤٤_  .١٩٩٧منشأة املعارف،   
 .٢ ،١كو* _.ك 

]٥٧٦٧[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

/ اخلاصة ونزع امللكية يف ضـوء الفقـه والقضـاء والتشـريع           
: اإلسكندرية _] .٢ط[_ .احلميد الشواريب، أسامة عثمان      عبد

ملحق بـأهم   : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥منشأة املعارف،   
 _.ك _ .ليت صدرت يف شأن األوقـاف واألحكـار      القوانني ا 

 .٢ ،١كو*
]٥٧٦٨[ .براهيم نسيإعبد الفتاح 

_  . نسي إبراهيمعبد الفتاح   / نظام الوقف يف تشريعاته املتعددة    
 .٤ج

_ .األحوال الشخصية والوقـف يف تشـريعاما املتعـددة          يف  
مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية
 .١كو*_  .ض_ ) .انونيةاإلشعاع الق

]٥٧٦٩[ _.واالستثمار ألموال وأعيان األوقاف الئحة االستبدال 
_ .ك  _ .ص  ٢٤_  .١٩٧٤هيئة األوقاف املصرية،    ]: القاهرة[
 .١*كو
]٥٧٧٠[ ]قوانني الوقف[مصر 

مجـع وترتيـب    / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم     
_  .١ط_ . عثمان صـربي     إبراهيماحلميد فتوح حالوة،     عبد

_ ) .املطبعة التجارية احلديثة   :القاهرة] (؟١٩٤-ن،  . د: م. د[
 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠

]٥٧٧١[ ]قوانني الوقف[مصر 
: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      

_ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،      
 .١؛ كو٢صر*_  .ك

]٥٧٧٢[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ .وقف والقوانني املتعلقـة ـا       قوانني ال 

؛ ٢؛ صـر  ١٠٤تر*_ .ك  _ .ص  ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف،  
 .١كو

@ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@
]٥٧٧٣[ .فرقان أمحد

 The Waqf=  دراسة حتليلية :١٩٨٤قانون الوقف املعدل لعام 
(Amendment) Act 1984: An analysis/ فرقان أمحـد . _ 

Islamic and Comparative Law, Quarterly. _ ٥ مـج، 
_  . د _ . باللغة اإلجنليزيـة   _ .٨٤-٨١ص_ ) .١٩٨٥ (١ع
 .١٦هن*

 الهند–الوقف قوانين وتشريعات االستبدال في 



 الكشافمتن >٥٥٤
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ÑÓìÛa@‰bàrna@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
وانين     استثمار الوقف   انظر أيضًا اظر الوقف، ق ، تصرفات ن

ريعات   وانين وتش ف، ق ارة الوق ريعات إج وتش
ي  فالتصرف ف وانين وتشريعاتالوق ام ، ق  النظ
 .المالي للوقف

ÑÓìÛa@‰bàrna@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@MŠöaŒ¦a@@
]٥٧٧٤[ ]قوانني الوقف[اجلزائر 

؛ منشـور    يتعلق باألوقـاف   ٩١/١٠قانون بأحكام الوقف رقم   
وزارة الشـؤون   :  اجلزائـر  _.وزاري مشترك؛ مشروع قانون     

 يف تعدادات خمتلفة    ]١٩[_  .١٩٩٨مديرية األوقاف،   . الدينية
 .١كو* _. ح_  .لألوراق

@ÑÓìÛa@‰bàrna@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٥٧٧٥[ _.واالستثمار ألموال وأعيان األوقاف الئحة االستبدال 

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٤_  .١٩٧٤هيئة األوقاف املصرية، ]: القاهرة[
ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

ريعات     انظر أيضًا وانين وتش ف، ق ي الوق تحقاق ف االس
 .مصارف الوقف

aìÓÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüa@pbÈíŠ’më@´ã@MŠ–ß@@
]٥٧٧٦[ .عبد احلميد الشواريب

عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  

بآخره ملحقاً بأهم القوانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف           
 .٢صر* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 

]٥٧٧٧[ .د احلميد الشواريبعب
 االسـتحقاق يف    –نظام الوقف   : منازعات األوقاف واألحكار  

_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمـان       / …الوقف  
 _.ك  _ .ص  ١٥٩_  .١٩٨٦ إيداع منشأة املعارف، : اإلسكندرية

 .٣-١؛ كو٩، ٨فل*
]٥٧٧٨[ .عبد احلميد الشواريب

 ألمالك الدولـة    منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين    
/ اخلاصة ونزع امللكية يف ضـوء الفقـه والقضـاء والتشـريع           

: اإلسـكندرية _  .٣ط_ .احلميد الشواريب، أسامة عثمان      عبد
_ ) .الكتب القانونية (_ .ص  ٣٤٤_  .١٩٩٧منشأة املعارف،   

 .٢ ،١كو* _.ك 
]٥٧٧٩[ .عبد احلميد الشواريب

ك الدولـة   منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمال     
 احلميد عبد/ اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع       

منشـأة  : اإلسـكندرية  _] .٢ط[_ .الشواريب، أسامة عثمان    
ملحق بأهم القوانني   : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥املعارف،  

 .٢ ،١كو* _.ك _ .اليت صدرت يف شأن األوقاف واألحكار 
]٥٧٨٠[ )القاهرة(ملستحقي األوقاف جلنة الدفاع عن احلقوق املكتسبة 

 مرفوعة إىل رئيس الـديوان      ٨/٥/١٩٤٤عريضة تظلم بتاريخ    
امللكي من جلنة الدفاع عن احلقـوق املكتسـبة ملسـتحقي           

خمطـوط، ضـمن    _ . ورقة   ٢_  .٨/٥/١٩٤٤_  .األوقاف
وثيقة تظلم من مستحقي    _  .١٦٨ حمفظة رقم    –حمافظ عابدين   

حقاقام طبقاً ملشروع قانون    األوقاف خوفاً من حرمام من است     
الوقف الذي كان مطروحاً للنقاش يف الربملان املصـري سـنة           

 .٣صر*_  .خ_  .٤٤/١٩٤٥
]٥٧٨١[ .محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .تأليف حممد أمحد فرج السـنهوري       / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ . جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي         يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر

]٥٧٨٢[ .حممد كامل الغمراوي
جملـة القـانون    _ .حممد كامل الغمـراوي     / أحباث يف الوقف  
ــاد ــاير  (١، ع٢ س_ .واالقتص ؛ ٥٢-٣٣ ص_ .)١٩٣٢ين

ــارس  (٣، ع٣س _ .د _  .٣٧٨-٣٦١ ص_ .)١٩٣٣مـ
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧ ،٢٣ ،١٤ ،٨صر*

]٥٧٨٣[ ]قوانني الوقف[مصر 
مجـع وترتيـب    / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم     

_  .١ط_ . عثمان صـربي     إبراهيماحلميد فتوح حالوة،     عبد
_ ) .املطبعة التجارية احلديثة   :القاهرة] (؟١٩٤-ن،  . د: م. د[

 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠
]٥٧٨٤[ ]قوانني الوقف[مصر 

: القاهرة_  .٢ط_ .يذية  قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنف    
_ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،      

 .١؛ كو٢صر*_  .ك
]٥٧٨٥[ ]قوانني الوقف[مصر 

وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        
؛ ٢؛ صـر  ١٠٤تر*_ .ك  _ .ص  ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف،  

 .١كو
@ÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–a@@†ä–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@

]٥٧٨٦[  تعترض على بنود يف قانونالبنغال الغربيةهيئة األوقاف لوالية 
بنغال وقف بورد كو مطلقه خواتني سيه       = املطلقة    املسلمة املرأة

 ,Qaumi Awaz_  .متعلق ايكت كى دفعات بـر اعتـراض  
Daily ._) باللغة األوردية  _ .١ص_  .)١٨/١٢/١٩٨٧ . _ 

 .٧هن *_ .د
´ãaìÓ@pbÈíŠ’më@æbà÷nüa@

 .االستئمان انظر أيضًا

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@æbà÷nüa–@ñ†zn½a@pbíüìÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٥٧٨٧[ .، قاسمشريعيت

مقايسـه   = األمريكيمقارنة بني الوقف والتراست يف القانون       
 رسـالة   _ .١٩٩٣ _ .أمريكـا  وقف با تراست در حقـوق     

 .١نرا*_  .ر _ . باللغة الفارسية_ .جامعية

 قوانين وتشريعات استثمار الوقف 



٥٥٥>متن الكشاف>
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ÑÓìÛa@õbÌÛg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ف،  انظر أيضًا اء الوق ي،   إلغ ف األهل اء الوق وانين  إلغ ق

 .، الوقف والدولةالرجوع في الوقفوتشريعات 

@ÑÓìÛa@õbÌÛg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@ÖaŠÈÛa@
]٥٧٨٨[ .كامل السامرائي

املكتبة األهليـة،   : بغداد_ .تصفيته والقوانني اخلاصة به     : الوقف
 .٣٨؛ مغ١٠، ٩سع*_ .ك  _ .ص١٩٢_  .١٩٦٨

@ÑÓìÛa@õbÌÛg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æbäjÛ@
]٥٧٨٩[ ]قوانني الوقف[لبنان 

: بـريوت _ .أنظمة وقوانني دوائر اإلفتاء واألوقاف يف لبنـان         
 يف  ]٢٦٤[_ ] .١٩٩-[الس الشرعي اإلسالمي األعلـى،      

 .١كو* _.ك _  .تعدادات خمتلفة لألوراق

@ÑÓìÛa@õbÌÛg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٥٧٩٠[  إعداد أمحد إبراهيم/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 

]٥٧٩١[ .أمحد سليمان حممد
_ .أمحد سليمان حممد     بقلم/ حبث يف قانون إلغاء نظام الوقف     

/ يناير (٣-١، ع ٢٣س_ . جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية 
 .١؛ كو٢صر*_ .د _  .٢٣-١٩ص_ ) .١٩٥٢مارس 
]٥٧٩٢[ . أمحد شتاتأسامة

 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  أسامة/ حكارقوانني األوقاف واأل  
_  . ك _ .ص١٢٢ _ .٢٠٠١دار الكتب القانونيـة،     : مصر

 .١كو*
]٥٧٩٣[ .سعيد سيف النصر

 سعيد سيف   عدادإ/ مزاياه وعيوبه : التدخل التشريعي يف الوقف   
 . ورقة٣٧_ .النصر 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٥٧٩٤[ .براهيم نسيإعبد الفتاح 

 .٤ج_  . نسيإبراهيمعبد الفتاح / نظام الوقف يف تشريعاته املتعددة
_ .ة والوقـف يف تشـريعاما املتعـددة         األحوال الشخصي يف  

مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية
 .١كو*_  .ض_ ) .اإلشعاع القانونية

]٥٧٩٥[ ]قوانني الوقف[مصر 
 بتعديل بعض أحكـام املرسـوم       ١٩٥٤ لسنة   ٢٧٧قانون رقم   

 بإلغاء نظام الوقف علـى غـري        ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   
، ٢٤ س _ .جملة قضائية شـهرية   : اة الشرعية احملام_ .اخلريات  

_  .٤٧٢-٤٧١ص_ ) .١٩٥٣ أكتوبر   /يوليو (١٠-٧ع
 .٢صر*_  .د

]٥٧٩٦[ ]قوانني الوقف[مصر 
 بتعديل بعض أحكـام املرسـوم       ١٩٥٣ لسنة   ٣٩٩قانون رقم   

 بإلغاء نظام األوقاف على غـري       ١٩٥٣ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   
سبتمرب  (١، ع ٣٤ س _ .احملاماة_  .ايضاحيةاخلريات ومذكرة   

 .٨صر* _.د  _ .١٨-١٧ص_ ) .١٩٥٣
]٥٧٩٧[ ]قوانني الوقف[مصر 

: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      
_ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،      

 .١؛ كو٢صر*_  .ك
]٥٧٩٨[ ]قوانني الوقف[مصر 

ـ [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا         وزارة ]: اهرةالق
؛ ٢؛ صـر  ١٠٤تر*_ .ك  _ .ص  ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف،  

 .١كو
]٥٧٩٩[ ]قوانني الوقف[مصر 

 .١٥-٣ص_ ] .الوقف[
 قانون الوقف والوصية واملرياث باملذكرات التفسريية والتقارير        يف

_  .١٩٥٢دار الفكـر احلـديث،      : مصر_  .١ط_ .الربملانية  
 .٣٣مغ* _. ض _ .)رسائل اجليب اإلسالمية(
ãaìÓÑÓìÛa@õb’ãg@pbÈíŠ’më@´@

 .، صيغة الوقفشروط الوقف إنشاء الوقف، انظر أيضًا

@ÑÓìÛa@õb’ãg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bî×Šm@@
]٥٨٠٠[ .حامتي، حسني برفيز

= معاملة بناء وقف يف احلقوق التركي يف املاضـي واحلاضـر            
Önceki ve Bügünkü Türk Hukukunda Vakif Kuruma 

Mu’amelesi /   جامعـة  : إسـتانبول _  .حسني برفيز حـامتي
 _ .ص٣٦١_ ] .١٩٦٩[هـ  ١٣٨٩كلية احلقوق،   . إستانبول

 .٧٦، ٦٦، ٢٨، ٢٠، ١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÛa@õb’ãg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٥٨٠١[ بركي، شاكر

= شروط الوقف يف حقوق وقـف اإلمرباطوريـة العثمانيـة           
İmparatorluk ve Cumhuriyet Vakif Hukukunda Vakif 

Şartlarili /بركي رشاك . _Vakiflar Dergisi.  _ ١٠مـج 
، ٥٣تر* _.د  _ . باللغة التركية    _ .٨٧-٧١ص_ ) .١٩٧٣(

٦٧. 

@ÑÓìÛa@õb’ãg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٥٨٠٢[ ]قوانني الوقف[مصر 

 .١٥-٣ص_ ] .الوقف[
 قانون الوقف والوصية واملرياث باملذكرات التفسريية والتقارير        يف
_  .١٩٥٢دار الفكـر احلـديث،      : مصر_  .١ط_ .ربملانية  ال
 .٣٣مغ* _. ض _ .)رسائل اجليب اإلسالمية(

 مصر–قوانين وتشريعات إنشاء الوقف 
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ÑÓìÛa@pa…aŠíg@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ريعات    انظر أيضًا وانين وتش ف، ق رادات الوق بة إي محاس

ف ف،  الوق ارف الوق ريعات مص وانين وتش ، ق
 .قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف

pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@pa…aŠíg@–†äa@@
]٥٨٠٣[ اوقاف=  تفصيالت أحكام ضريبة الدخل املتعلقة باألوقاف

 ,The Awqaf_  .سى متعلق انكم تيكس كـي تفصـيالت  
Quarterly.  _)باللغـة  _  .٨٥ص_ ) .١٩٧٤مارس   –يناير

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
ÑÓìÛa@Éîi@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

ي     انظر أيضًا  رف ف ف، التص ع الوق  ف،الوقبي
ريعات     وانين وتش ف، ق اظر الوق رفات ن تص

 .الوقفالتصرف في 

@ÑÓìÛa@Éîi@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òÛë†ÛaãbàrÈÛa@òî@
]٥٨٠٤[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

قانون وقف مع األموال غري املنقوله مقابل النقود ما عدا اجلوامع           
ـ  ٣واملساجد اليت وصلت مرحلة االستغناء عنها بتاريخ          ىاد مج

أموال غري منقوله نيـك نقـود مقابلنـه         = هـ  ١٣٢٩ه  اآلخر
 ساتلماسي وقفي وازكاجيلر حاله كلميش اوالن جامع ومسجد لر        

 /هـ وتارخينجه ١٣٢٩اده اآلخره    مج ٣خارج ايله الكيلي قانون     
 . باللغة العثمانية_ .٤٢٢-٤٢٠ص: ٣مج_ .نظارة العدلية 

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

@ÑÓìÛa@Éîi@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@
]٥٨٠٥[  أمحد شتاتأسامة

 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  أسامة/ حكارقوانني األوقاف واأل  
_  . ك _ .ص١٢٢ _ .٢٠٠١ الكتب القانونيـة،     دار: مصر

 .١كو*
@ÑÓìÛa@Éîi@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٥٨٠٦[ ضرورة انتباه احلكومة فوراً إىل مؤامرة حتويل ممتلكات األوقاف
وقف جائدادون كو جنى ملكيت مني      = إىل ممتلكات شخصية    

تبديل كرنيه كى سازشون كى طرف حكومت كـى فـورى           
_ ) .٨/٩/١٩٨٦ (_. Siyasat Jadid, Daily_  .توجه هـو 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص
@ÑÓìÛa@Éîi@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–‰bèîi@@

]٥٨٠٧[ . احملكمة العليا .بتنا
= رأي حمكميت بتنا وكرناتاكا العليتني حول قانون األوقـاف          

Patna and Karnataka High Courts on Waqf Law ._ 
Muslim India ._٦٨ص_ ) .١٩٨٥ (٣٨، ع٤ مــج.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

ÑÓìÛa@Ýîvm@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
 .الوقفتسجيل  انظر أيضًا

@ÑÓìÛa@Ýîvm@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òÛë†ÛaãbàrÈÛa@òî@
]٥٨٠٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

 وقف أوالن اراضينك سند لري    = دفتر سندات األراضي املوقوفة     
 . باللغة العثمانية_ .٤٥٦-٤٥٢ص: ٣مج_ .نظارة العدلية / يدفتر
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر*_ . ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 

ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ي  انظر أيضًا رف ف ف،التص ف، الوق اظر الوق رفات ن  تص

وانين    ف، ق ريعات إدارة الوق وانين وتش ق
وانين   ف، ق ي الوق تبدال ف ريعات االس وتش

 .وتشريعات بيع الوقف

@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òÛë†ÛaãbàrÈÛa@òî@
]٥٨٠٩[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

 ٢١ املنقولة بتـاريخ     القانون املؤقت املتعلق بانتقال األموال غري     
أموال غري منقوله تصرفلرينه خمصوص مؤقـت        = ١٣٢٨فرباير  

: ٥مـج _ .نظارة العدلية   /  سنه سي  ١٣٢٨ شباط ٢١قانون،  
 . باللغة العثمانية_ .١١٥-١١٤ص
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : ة عثمانية مطبع
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٥٨١٠[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
قانون وقف مع األموال غري املنقوله مقابل النقود ما عدا اجلوامع           

ـ  ٣واملساجد اليت وصلت مرحلة االستغناء عنها بتاريخ          ىاد مج
غري منقوله نيـك نقـود مقابلنـه        أموال  = هـ  ١٣٢٩اآلخره  

ساتلماسي وقفي وازكاجيلر حاله كلميش اوالن جامع ومسجد        
ـ  ٣لر خارج ايله الكيلي قانون       هــ  ١٣٢٩اده اآلخـره     مج

 باللغة  _ .٤٢٢-٤٢٠ص: ٣مج_ .نظارة العدلية   / وتارخينجه
 .العثمانية

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÑÓìÛa@óÜÇ@Œv§a@
ي  انظر أيضًا ائية ف ام القض فاألحك ى الوق ز عل ، الحج

 .الوقف، الحراسة على الوقف

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÛa@óÜÇ@Œv§a@ÑÓìMŠöaŒ¦a@@
]٥٨١١[ مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    

 قوانين وتشريعات إيرادات الوقف 
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 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        
 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
 نظمها مركز دراسات الوحـدة      ومناقشات الندوة الفكرية اليت   

_  .١ط_ .الكويـت   العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة       
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@óÜÇ@Œv§aMbîjîÛ@@
]٥٨١٢[ .مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .ريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        الز

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .الكويـت   العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة       

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣سات الوحدة العربية، مركز درا: بريوت
@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@óÜÇ@Œv§aMŠ–ß@@

]٥٨١٣[ ]قوانني الوقف[مصر 
: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      

_ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،      
 .١؛ كو٢صر*_  .ك

]٥٨١٤[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ .وقف والقوانني املتعلقـة ـا       قوانني ال 

 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف، 
@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@óÜÇ@Œv§aMlŠÌ½a@@
]٥٨١٥[ .مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ ص _.الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .الكويـت   العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة       

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت
ŠØ§a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

ر،   انظر أيضًا ي الحك ائية ف ام القض راألحك وانين ، الحك ق
ف ارة الوق ريعات إج ريعات وتش وانين وتش ، ق

 .استثمار الوقف

@ŠØ§a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æ…‰þa@
]٥٨١٦[ ]قوانني الوقف[األردن 
_ .بـراهيم أبـو رمحـة       إإعداد املكتب الفين بإدارة     / الوقف
 .٢١٦-٢١١ص
 _ .١٩٨٥نقابة احملـامني،  : عمان_ . املدين األردين   القانون يف

 .١كو* _.ض 

@ŠØ§a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٥٨١٧[  إعداد أمحد إبراهيم/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 

]٥٨١٨[ .أمحد أمني حسان
_ .أمحد أمني حسان، فتحي عبد اهلـادي        / عة األوقاف موسو

الكتـب  (_  .ج٣_  .١٩٩٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ك _  .)القانونية

]٥٨١٩[ . أمحد شتاتأسامة
 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  أسامة/ حكارقوانني األوقاف واأل  

 .١كو*_ .ك _ .ص ١٢٢_  .٢٠٠١دار الكتب القانونية، : مصر
]٥٨٢٠[ .سن منصورحسن ح

عرض متكامل لتشـريعات احلكـر والوقـف        : احلكر والوقف 
ولألحكام واملبادئ الصادرة عن دائـرة األحـوال الشخصـية          
مبحكمة النقض يف شأما منذ إنشائها حىت العـام القضـائي           

 .٥مج_ .حسن حسن منصور / ٢٠٠٠
_ . املوسوعة القضـائية يف مسـائل األحـوال الشخصـية          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢اجلامعة اجلديدة، دار : اإلسكندرية
]٥٨٢١[ .سعيد سيف النصر

عداد سعيد سيف   إ/ مزاياه وعيوبه : التدخل التشريعي يف الوقف   
 . ورقة٣٧_ .النصر 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٥٨٢٢[ . الشواريبعبد احلميد

عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  

بآخره ملحقاً بأهم القوانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف           
 .٢صر* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 
]٥٨٢٣[ .عبد احلميد الشواريب

 االسـتحقاق يف    –ظام الوقف   ن: منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمـان       / …الوقف  

_ .ص  ١٥٩_  .١٩٨٦ إيداع منشأة املعارف، : اإلسكندرية
 .٣-١؛ كو٩، ٨فل* _ .ك

]٥٨٢٤[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

 عبد احلميد /  والقضاء والتشريع  اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه     
منشأة املعارف،  : اإلسكندرية_  .٣ط_ .الشواريب، أسامة عثمان    

 .٢ ،١كو* _.ك _ ) .الكتب القانونية(_ .ص ٣٤٤_  .١٩٩٧
]٥٨٢٥[ عبد احلميد الشواريب

منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        
 عبد احلميد / ء والتشريع اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضا      

 مصر–قوانين وتشريعات الحكر 



 الكشافمتن >٥٥٨
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منشـأة  : اإلسـكندرية  _] .٢ط[_ .الشواريب، أسامة عثمان    
ملحق بأهم القوانني   : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥املعارف،  

 .٢ ،١كو* _.ك _ .اليت صدرت يف شأن األوقاف واألحكار 
]٥٨٢٦[ براهيم نسيإعبد الفتاح 

 .٤ج_  .نسي إبراهيمعبد الفتاح / نظام الوقف يف تشريعاته املتعددة
_ .األحوال الشخصية والوقـف يف تشـريعاما املتعـددة          يف  

مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية
 .١كو*_  .ض_ ) .اإلشعاع القانونية

]٥٨٢٧[ عزيز خانكي
جملـة  _ .عزيز خانكي   / الوقف واحلكر والتقادم شرعاً وقانوناً    

ــاد ــانون واالقتص ــمرب  (٧، ع٦ س_ .الق _ ) .١٩٣٧ديس
؛ ٢٣صـر *_ . د   _ .بالعربية والفرنسية _  .٨٢٩ – ٧٧٩ص
 .٢٢؛ مغ١كو

]٥٨٢٨[ عطية فتحي الويشي
حالـة  :  العامل اإلسالمي  حكام الوقف وحركة التقنني يف دول     أ

 _ .١ ط _ .عطيـة فتحـي الويشـي     / مجهورية مصر العربية  
 _.ص  ١٩٣ _ .٢٠٠٢األمانة العامـة لألوقـاف،      : الكويت

زة يف مسابقة الكويت الدولية ألحبـاث       سلسلة الدراسات الفائ  (
 .١كو*_  . ك_) .٢٠٠٠الوقف 

]٥٨٢٩[ علي عبد الفتاح علي جربيل
 علي عبد الفتاح/ حركة تقنني أحكام الوقف يف تاريخ مصر املعاصر

األمانة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .١ط_ .علي جربيل   
ـابقة   سلسلة الدراسات الفائزة    (_ .ص  ١٦٦_  .٢٠٠٢ يف مس
 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠٠الدولية ألحباث الوقف الكويت 

]٥٨٣٠[  _.واالستثمار ألموال وأعيان األوقاف الئحة االستبدال 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٤_  .١٩٧٤هيئة األوقاف املصرية، ]: القاهرة[

]٥٨٣١[ حممد أبو زهرة
، ١٠ س _ .جملة القانون واالقتصـاد   _ .حممد أبو زهرة    / احلكر
ــايو (٦–٥ع ــه / م  _.د _  .١٥١-٩٣ص_ ) .١٩٤٠يوني
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧، ١٤ ،٨ ،٢صر*

]٥٨٣٢[ ]قوانني الوقف[مصر 
 يف شأن إاء حق احلكر علـى        ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٥قانون رقم   

 _ .جملة قضـائية شـهرية    : احملاماة الشرعية _ .األعيان املوقوفة   
 _ .٤٧٤-٤٧٣ص_ ) .١٩٥٣ أكتوبر   /يوليو (١٠-٧، ع ٢٤س
 .٢صر*_ .د 

]٥٨٣٣[ ]قوانني الوقف[مصر 
 يف شأن إاء حق احلكر علـى        ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٩قم  قانون ر 

 _ .جملة قضائية شـهرية    :احملاماة الشرعية _ .األعيان املوقوفة   
_  .٢٨٤-٢٨٣ص_ ) .١٩٥٣يونيه   /ابريل (٦-٤، ع ٢٤س
 .٢صر *_ .د

]٥٨٣٤[ ]قوانني الوقف[مصر 
: القاهرة_  .٢ط_ . واحلكر والقرارات التنفيذية     فقوانني الوق 

ك _ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣ املطابع األمريية،    اهليئة العامة لشئون  
 .١؛ كو٢صر*_ .

]٥٨٣٥[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        

 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف، 
@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÑÓìÛa@ôìÇ…@

ف،     انظر أيضًا اوى الوق ف، دع ي الوق ائية ف ام القض األحك
 .وى الوقف، قضاء الوقف، منازعات الوقفدع

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÑÓìÛa@ôìÇ…@MæbäjÛ@@
]٥٨٣٦[ ]قوانني الوقف[ لبنان
بوا ووضع فهارسها   / لة الطوي ةجاراإلجارتني و  الوقف واإل  يف

 .١٠٩-١٠٧ ص:١ج_  .أديب يوسف صادر
منقحـة  : جمموعة املراسيم االشتراعية واملراسيم التنظيميـة     يف  

تطلب من مطبعـة    : بريوت_  .١٩٦٥يران  حز ١ ومعدلة حىت 
 _ . بريوت ،الة القضائية من إصدارات    _] .؟١٩٦٥[صادر،  

 .١كو* _ .ض
@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛa@

 .الرجوع في الوقف انظر أيضًا

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛaMŠ–ß@@
]٥٨٣٧[ .محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .السـنهوري   تأليف حممد أمحد فرج     / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ . جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي         يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚’Ûa@
 .الشخصية االعتبارية للوقف انظر أيضًا

’më@´ãaìÓ@pbÈíŠ@ÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚’Ûa–òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@@
]٥٨٣٨[ .مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  : يب نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـر          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚’Ûa–ïiŠÈÛa@bÈÛa@@
]٥٨٣٩[ .مجعة حممود الزريقي

دراسة مقارنـة بـني     : ة القانونية لشخصية الوقف املعنوية    الطبيع
_  .١ط_ .إعداد مجعة حممـود الزريقـي       / الشريعة والقانون 

_  .٢٠٠١كلية الـدعوة اإلسـالمية،      : طرابلس، اجلماهريية 
ملحق هلا مشروع قانون منوذجي لألوقـاف مـع         _ .ص  ٢٣٢

 .١كو*_ .ك _ .مذكرته التفسريية 

 دعوى الوقفقوانين وتشريعات  



٥٥٩>متن الكشاف>
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@pbÈíŠ’më@´ãaìÓòî–‚’Ûa@ÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@–oíìØÛa@@
]٥٨٤٠[ .أنور أمحد الفزيع

أنور أمحـد   )/ دراسة يف القانون الكوييت   : (احلماية املدنية للوقف  
_ ) .١٩٩٩يونيـو    (٢، ع ٢٣ س _ .جملة احلقوق _ .الفزيع  
 .١٢ ،١كو* _.د  _ .١٢٢-٧٧ص

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚’Ûa–bîjîÛ@@
]٥٨٤١[ .مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / طار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    اإل
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .مانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت        العربية واأل 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت
@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÜÛ@òí‰bjnÇüa@òî–‚’Ûa–bîãbní‰ìß@@
]٥٨٤٢[ .مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .يد ولد أباه    الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا الس    

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت
ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

ف  انظر أيضًا رائب الوق ريعات  ،ض وانين وتش بة  ق محاس
ف ف الوق ارف الوق ريعات مص وانين وتش  ،، ق

 .قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف

@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bî×Šm@@
]٥٨٤٣[ .أرسالن، أردوغان

/ ت املمنوحة فيـه   وضع األوقاف يف قانون الضرائب واإلعفاءا     
 .باللغة التركية_  .٩٦-٨٧ص_ .أردوغان أرسالن 

 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف
XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@ŠöaŒ¦a@
]٥٨٤٤[ .قيمجعة حممود الزري

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .ربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         الع

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æbàŽÇ@
]٥٨٤٥[ .أنور أمحد الفزيع

أنور الفزيـع؛   / اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اجلزيرة العربية      
التعقيب _  .٣٠٧-٢٧١ص_ .تعقيب حممد عبد امللك املتوكل   

 .٣٠٧-٢٩٢ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

Ó@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaì–@ŠİÓ@
]٥٨٤٦[ .أنور أمحد الفزيع

أنور الفزيـع؛   / اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اجلزيرة العربية      
التعقيب _  .٣٠٧-٢٧١ص_ .تعقيب حممد عبد امللك املتوكل   

 .٣٠٧-٢٩٢ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة       ومناقشات الندوة   
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bîjîÛ@
]٥٨٤٧[ .مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@
]٥٨٤٨[ ]قوانني الوقف[مصر 

 اهليئة: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      
 .١؛ كو٢صر*_ .ك _ .ص ١٧٤_  .١٩٩٣، العامة لشئون املطابع األمريية

]٥٨٤٩[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ . الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        قوانني

 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف، 

@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–lŠÌ½a@@
]٥٨٥٠[ مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

 المغرب–قوانين وتشريعات ضرائب الوقف 



 الكشافمتن >٥٦٠
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]٥٨٥١[ .رشيد احلسن
الة _ .رشيد احلسن   / األمالك احلبسية والقوانني اجلبائية املغربية    

-٩٩ص_ ) .١٩٩٧ (١٩ع_ .املغربية لإلدارة احمللية والتنمية     
 .١١مغ*_ .د _  .١١٥

@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@
]٥٨٥٢[ .أمحد، منصور

_ .منصـور أمحـد     / اسالم مني اوقاف  = الوقف يف اإلسالم    
Azad Hind, Daily ._) باللغة األوردية _ ) .٢٨/٦/١٩٩٦. _

 .٧هن*_ .د 
]٥٨٥٣[ ندرابراديش أإعفاء ممتلكات األوقاف من الضريبة يف والية 

آندرا برديش اور ديكر رياستون مـني       = وتسع واليات أخرى    
 The_  .اوقاىف جائدادين رينت كنترول ايكت سيه مسـتثىن 

Inquilab, Daily . _)ــة _  .٢ص_ .) ٣١/٥/١٩٨٥ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٨٥٤[  اوقاف=  تفصيالت أحكام ضريبة الدخل املتعلقة باألوقاف
 ,The Awqaf_  .سى متعلق انكم تيكس كـي تفصـيالت  

Quarterly.  _)  باللغة _  .٨٥ص_ ) .١٩٧٤مارس   –يناير
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٥٨٥٥[ .مشس اهلدى مشس
 التحكم يف األجرة، وتشـكيل      إعفاء أراضي األوقاف من قانون    

اوقاف كى زمينـات    = جلنة من عضوين لتطبيق القانون اجلديد       
ركىن رينت كنترولر سيه مستثىن، نئيه ايكت كيه نفاذ كيلئيه دو     

 /٢١/٥ (_. The Urdu Times, Daily_  .كميىت تشـكيل 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٨
]٥٨٥٦[ .ضياء الرمحن

 –وقـف امـالك     = لة هامة ملن يهمه األمر      أمالك الوقف مسأ  
_ .ضـياء الـرمحن     / ارباب حل وعقد كيلئيه ايك حمله فكرية      

Qaumi Awaz, Daily ._) ٣ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٨٣.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٥٨٥٧[ هيئة األحوال الشخصية للمسلمني لعموم اهلند ال تعارض 
 كي آمدين بر انكم   اوقاف   =  األوقاف إيرادات الدخل على    ضريبة

 _. Qaumi Awaz, Daily_  .تيكس نافذ نه كرىن كا خري مقدم
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢١/٩/١٩٨٨(

@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٥٨٥٨[  من قانون التحكمأترابراديشاستثناء ممتلكات الوقف يف والية 

 _ .ك رينت كنترول ايكت سيه مستثىن     يوىب وقف امال   = يف اإلجيار 
The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .١ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٥ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٨٥٩[اوقاف=  استثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم يف اإلجيار

 -Nida-e_  .كى جائدادين رينت كنترول ايكت سيه مستثىن
Millat, Weekly ._ ١٥/١١/١٩٩٨ (٤٦، ع٥٤ مـج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٩ص

]٥٨٦٠[  قانون التحكم يف اإلجيار يلقىاستثناء ممتلكات الوقف من 
وقف جائدادون كو رينت كنترول ايكت سـيه       = ترحيباً حاراً 

_ . Qaumi Awaz, Daily_  .مستثىن كرنيه كا خري مقـدم 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١١/١١/١٩٩٤(
]٥٨٦١[ =من قانون التحكم يف اإلجيار ر استثناء أمالك الوقف قرا

 _ .وقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثىن كرنيه كا فيصله         
Siyast Jadid, Daily . _)باللغة_  .١ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٥ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@köaŠ™@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–ï…@@

]٥٨٦٢[ = نون التحكم يف اإلجيارقا إعفاء هيئة األوقاف من ضرورة
Need to exempt waqf board from Rent Control Act.  _

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغـــة _ .)١١/٧/١٩٩٧ 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٥٨٦٣[ اوقاف كانفرنس كى=  مقترحات مهمة لندوة األوقاف
 /٤/٣ (٢٧ ع_. Nida-e- Millat, Weekly_  .اهم جتـاويز 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ١٠ص_ ) .١٩٧٩
]٥٨٦٤[ = املمتلكات الضائعة هليئة أوقاف دهلي واملستأجرون املفسدون

 _.دهلى وقف بورد كى بيكار جائداد اور فسادى كرايه دار           
The Inquilab, Daily ._) ٣ص_ ) .١٢/٨/١٩٨٣.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٥٨٦٥[ ات الوقف من قانونستثناء ممتلكابتطالب هيئة أوقاف دهلي 

وقف امالك كو رينت كنترول ايكت سيه        = التحكم ىف اإلجيار  
 /٢١/٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .مستثىن قرار ديا جائيه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٣
ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

 .، قوانين وتشريعات مصارف الوقفالوقفعمارة  انظر أيضًا

aìÓ@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@pbÈíŠ’më@´ã–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]٥٨٦٦[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

امرييه ووقفيه بنـالرين    = إنشاء وتعمري األبنية الوقفية واألمريية      
: ٣مـج _ .نظارة العدليـة    / انشاءايت وتعمريايت نظامنامه سي   

 . باللغة العثمانية_ .٦٢٨-٦٢٧ص
: م. د[_ .ور برجني ترتيب    دست=  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

@ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@
]٥٨٦٧[ .محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .د فرج السـنهوري     تأليف حممد أمح  / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ . جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي         يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر

  الهند–قوانين وتشريعات ضرائب الوقف  



٥٦١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
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]٥٨٦٨[ ]قوانني الوقف[مصر 
مجـع وترتيـب    / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم     

_  .١ط_ . عثمان صـربي     إبراهيموح حالوة،   احلميد فت  عبد
_ ) .املطبعة التجارية احلديثة   :القاهرة] (؟١٩٤-ن،  . د: م. د[

 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠
]٥٨٦٩[ ]قوانني الوقف[مصر 

: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      
_ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،      

 .١؛ كو٢رص*_  .ك
]٥٨٧٠[ ]قوانني الوقف[مصر 

وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        
 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف، 

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÑÓìÛa@k–Ë@
 .، قوانين وتشريعات إلغاء الوقفالوقفغصب  انظر أيضًا

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@k–ËMŠ–ß@@
]٥٨٧١[ .شواريبعبد احلميد ال

عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  

بآخره ملحقاً بأهم القوانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف           
 .٢صر* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 
]٥٨٧٢[ .عبد احلميد الشواريب

 /… االستحقاق يف الوقف   – الوقف   نظام: منازعات األوقاف واألحكار  
 منشأة: اإلسكندرية_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمان      

 .٣-١؛ كو٩، ٨فل* _.ك _ .ص ١٥٩_  .١٩٨٦ إيداعاملعارف،
]٥٨٧٣[ .عبد احلميد الشواريب

منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        
 عبد احلميد / قضاء والتشريع اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه وال      

 منشأة املعارف، : اإلسكندرية_  .٣ط_ .الشواريب، أسامة عثمان    
 .٢ ،١كو* _.ك _ ) .الكتب القانونية(_ .ص ٣٤٤_  .١٩٩٧

]٥٨٧٤[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

 عبد احلميد/ التشريعاخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء و   
منشـأة  : اإلسـكندرية  _] .٢ط[_ .الشواريب، أسامة عثمـان     

ملحق بأهم القـوانني    : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥املعارف،  
 .٢ ،١كو* _.ك _ .اليت صدرت يف شأن األوقاف واألحكار 

ÑÓìÛa@òàÓ@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
االستحقاق في     قوانين وتشريعات    قسمة الوقف،  انظر أيضًا

 .، قوانين وتشريعات محاسبة الوقففالوق

ÑÓìÛa@òàÓ@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@MoíìØÛa@@
]٥٨٧٥[ .أنور أمحد الفزيع

أنور أمحـد   )/ دراسة يف القانون الكوييت   : (احلماية املدنية للوقف  
_ ) .١٩٩٩يونيـو    (٢، ع ٢٣ س _ .جملة احلقوق _ .الفزيع  
 .١٢ ،١كو* _.د  _ .١٢٢-٧٧ص

@ÑÓìÛa@òàÓ@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ––ß@Š@
]٥٨٧٦[  إعداد أمحد إبراهيم/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 
]٥٨٧٧[ . أمحد شتاتأسامة

 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  أسامة/ حكارقوانني األوقاف واأل  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٢٢_  .٢٠٠١دار الكتب القانونية، : مصر

]٥٨٧٨[ .عبد احلميد الشواريب
عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  

_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  
بآخره ملحقاً بأهم القوانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف           

 .٢صر* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 
]٥٨٧٩[ .عبد احلميد الشواريب

 االسـتحقاق يف    –نظام الوقف   : منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمـان       / …الوقف  

 _.ك  _ .ص  ١٥٩_  .١٩٨٦ إيداع منشأة املعارف، : اإلسكندرية
 .٣-١؛ كو٩، ٨فل*

]٥٨٨٠[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

/ خلاصة ونزع امللكية يف ضـوء الفقـه والقضـاء والتشـريع           ا
: اإلسـكندرية _  .٣ط_ .احلميد الشواريب، أسامة عثمان      عبد

_ ) .الكتب القانونية (_ .ص  ٣٤٤_  .١٩٩٧منشأة املعارف،   
 .٢ ،١كو* _.ك 

]٥٨٨١[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

/ ونزع امللكية يف ضـوء الفقـه والقضـاء والتشـريع          اخلاصة  
: اإلسكندرية _] .٢ط[_ .احلميد الشواريب، أسامة عثمان      عبد

ملحق بـأهم   : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥منشأة املعارف،   
 _.ك _ .القوانني اليت صدرت يف شأن األوقـاف واألحكـار       

 .٢ ،١كو*
]٥٨٨٢[ .براهيم نسيإعبد الفتاح 

 إبـراهيم عبد الفتـاح    / ته املتعددة نظام الوقف يف تشريعا   
 .٤ج_  .نسي

_ .األحوال الشخصية والوقـف يف تشـريعاما املتعـددة          يف  
مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية

 .١كو*_  .ض_ ) .اإلشعاع القانونية
]٥٨٨٣[ .محد فرج السنهوريأحممد 

 _ .٣ج_ .تأليف حممد أمحد فرج السـنهوري       / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ . جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي         يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر

 مصر–قوانين وتشريعات قسمة الوقف 



 الكشافمتن >٥٦٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٥٨٨٤[ ]قوانني الوقف[مصر 
 مجع وترتيب عبد احلميد   / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم     

] ؟١٩٤-ن،  . د: م. د[_  .١ط_ .ن صربي    عثما إبراهيمفتوح حالوة،   
 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠_ ) .املطبعة التجارية احلديثة :القاهرة(

]٥٨٨٥[ ]قوانني الوقف[مصر 
 اهليئة: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      

 .١؛ كو٢صر*_ .ك _ .ص ١٧٤_  .١٩٩٣ العامة لشئون املطابع األمريية،
]٥٨٨٦[ ]لوقفقوانني ا[مصر 

وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        
 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف، 

]٥٨٨٧[ ]قوانني الوقف[مصر 
احملامـاة  _ . بشأن قسمة الوقف     ١٩٤٨ لسنة   ١٠منشور رقم   

يوليه / ابريل (١٠-٧، ع ١٩س_  .جملة قضائية شهرية  : الشرعية
 .٢صر *_ .د_  .٣٤٢ص_ ) .١٩٤٨

]٥٨٨٨[ ]قوانني الوقف[مصر 
 .١٥-٣ص_ ] .الوقف[
 قانون الوقف والوصية واملرياث باملذكرات التفسريية والتقارير        يف

_  .١٩٥٢دار الفكـر احلـديث،      : مصر_  .١ط_ .الربملانية  
 .٣٣مغ* _. ض _ .)رسائل اجليب اإلسالمية(

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓõbšÓÑÓìÛa@@
وانين وتشريعات     الوقف  في   األحكام القضائية  انظر أيضًا ، ق

 .دعوى الوقف، الوالية القضائية على الوقف

@pbÈíŠ’më@´ãaìÓõbšÓÑÓìÛa@@MŠ–ß@@
]٥٨٨٩[ .صليب سامي

 /"أصل الوقف:  من الئحة ترتيب احملاكم األهلية   ١٦حبث املادة   "
_ ) .١٩٢٧ديسمرب   (٣، ع ٨س_ .احملاماة  _ .صليب سامي   

 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د  _ .٢٨٢-٢٧٦ص
]٥٨٩٠[ .حممد قدري

 تأليف حممد / قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف      
مكتبة األهـرام،  ]: القاهرة[_ .، منقحة ومتممة    ٥ط_ .قدري  
 .١٥ ،١؛ كو١٠، ٩، ٧فل*_ .ك _ .ص ٢٤٠_  .١٩٢٨
]٥٨٩١[ .حممد قدري

 _.حممد قدري   / قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف      
مطبعة : القاهرة] (١٨٩٤[هـ  ١٣١١،  ]ن. د :م. د[_  .١ط

 .٢١؛ صر١٥-١؛ سع٥٤ ،٣تر*_ .ك _ ) .بوالق األمريية
@òjbª@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ŠÃbãÑÓìÛa@

وانين   انظر أيضًا ف، ق وظفي الوق ريعات م وانين وتش ق
 .وتشريعات النظارة على الوقف، محاسبة ناظر الوقف

@òjbª@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ŠÃbãÑÓìÛa@MoíìØÛa@@
]٥٨٩٢[ .أنور أمحد الفزيع

أنور أمحـد   )/ دراسة يف القانون الكوييت   : (احلماية املدنية للوقف  
_ ) .١٩٩٩يونيـو    (٢، ع ٢٣ س _ .جملة احلقوق _ .الفزيع  
 .١٢ ،١كو* _.د  _ .١٢٢-٧٧ص

ÑÓìÛa@òjbª@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
وانين   انظر أيضًا ف، ق رادات الوق ريعات إي وانين وتش ق

ف،  مة الوق ريعات قس ريعات وتش وانين وتش ق
 .الوقفمحاسبة  النظام المالي للوقف،

@ÑÓìÛa@òjbª@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bî×Šm@@
]٥٨٩٣[ . إبراهيم،أتش

ــة   ــدماتنا الوقفي ــاف وخ  Vakiflar ve Vakif= األوق
Hizmetlerimiz /   ام، كرمي أردوغان    رإبراهيم أتش، سعدي باي._ 

_ ] .١٩٧٨[هــ   ١٣٩٨املديرية العامة لألوقـاف،     : نقرةأ
_ .ك  _ . باللغـة التركيـة      _ .)بعضها ملون (يض  ا: ص٢١٤

 .١٠٤، ١٠٣، ٧٣، ٦٧تر*
]٥٨٩٤[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Vakiflar =ايضاحات خمتصرة بشـأن عائـدات األوقـاف    
Gelerisi hakkinda muhtasar izahat.  _املديريـة  : نقرةأ

 _ .يضا: ص٢٠،  ٢٧_ ] .١٩٣٩[هـ  ١٣٥٨العامة لألوقاف،   
 .١٤، ١١تر*_  .ح_ .غة التركية بالل
]٥٨٩٥[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

  =١٩٤٨احلساب املؤكد ألوقاف املديرية العامة لألوقاف لسنة 
Vakiflar Genel Müdürlüğü bindokuz yüz kirk sekiz 

besin hesabi.  _دار نشـر  : املديرية العامة لألوقـاف : أنقرة
_ . باللغة التركية    _ .ص٥١_ ] .١٩٤٩[هـ  ١٣٦٠سومر،  

 .١١تر*_ .ك 
ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

رادات      انظر أيضًا ريعات إي وانين وتش ف، ق رادات الوق إي
الوقف، قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف،       

 .مصارف الوقف

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bîjîÛ@@
]٥٨٩٦[ .مجعة حممود الزريقي

ر الـدفاعي يف مدينـة      حالة وقف السو  : تغيري مصارف الوقف  
جملـة  : أوقاف_ .مجعة حممود الزريقي    / طرابلس الغرب منوذجاً  

، ١س_ .ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         
 .١كو*_ .د _  .٢٧-١٠ص_ ) .٢٠٠١نوفمرب  (١ع

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٥٨٩٧[ .محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .د فرج السـنهوري     تأليف حممد أمح  / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ . جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي         يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر
]٥٨٩٨[ ]قوانني الوقف[مصر 

مجـع وترتيـب    / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم     
_  .١ط_ . عثمان صـربي     إبراهيمتوح حالوة،   احلميد ف  عبد

_ ) .املطبعة التجارية احلديثة   :القاهرة] (؟١٩٤-ن،  . د: م. د[
 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠

  الوقفقضاءقوانين وتشريعات  
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]٥٨٩٩[ ]قوانني الوقف[مصر 
: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      

_ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،      
 .١؛ كو٢صر*_  .ك

]٥٩٠٠[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        

 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف، 
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@

]٥٩٠١[  اوقاف=  تفصيالت أحكام ضريبة الدخل املتعلقة باألوقاف
 ,The Awqaf_ . سى متعلق انكم تيكس كـي تفصـيالت  

Quarterly.  _)باللغـة  _  .٨٥ص_ ) .١٩٧٤مارس   -يناير
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٥٩٠٢[ .فرقان أمحد

 The Waqf=  دراسة حتليلية :١٩٨٤قانون الوقف املعدل لعام 
(Amendment) Act 1984: An analysis/ فرقان أمحـد . _ 

Islamic and Comparative Law, Quarterly ._ ٥ مـج، 
_  . د _ . باللغة اإلجنليزيـة   _ .٨٤-٨١ص_ ) .١٩٨٥ (١ع
 .١٦هن*

ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ف،  انظر أيضًا الي للوق ام الم ريعات النظ وانين وتش  ق

 .مصارف الوقف الخيري، الوقف الخيري

@ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٥٩٠٣[ . أمحد شتاتأسامة

 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  مةأسا/ حكارقوانني األوقاف واأل  
_  . ك _ .ص١٢٢ _ .٢٠٠١دار الكتب القانونيـة،     : مصر

 .١كو*
]٥٩٠٤[ .سعيد سيف النصر

عداد سعيد سيف   إ/ مزاياه وعيوبه : التدخل التشريعي يف الوقف   
 . ورقة٣٧_ .النصر 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٥٩٠٥[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بشأن النظر على األوقاف اخلريية      ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧قانون رقم   
 ١٠، ع ٣٣ س _ .احملاماة_ .وتعديل مصارفها على جهات الرب      

 .٨صر* _.د _  .٦٠٦-٦٠٥ص_ ) .١٩٥٣يونيه (
]٥٩٠٦[ ]قوانني الوقف[مصر 

ل بعض أحكام القانون رقم      بتعدي ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٦قانون رقم   
 بشأن النظر على األوقاف اخلريية وتعـديل        ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧

جملـة قضـائية    : احملاماة الشرعية _ .مصارفها على جهات الرب     
_ ) .١٩٥٣ أكتـوبر    /يوليـو  (١٠-٧، ع ٢٤ س _ .شهرية
 .٢صر* _.د _  .٤٧٦-٤٧٥ص

]٥٩٠٧[ ]قوانني الوقف[مصر 
 ٢٤٧حكام القانون رقم     بتعديل بعض أ   ١٩٥٣ لسنة   ٥٤٧قانون رقم   

 ،٢٤ س _.جملة قضائية شهرية    : احملاماة الشرعية _  .١٩٥٣لسنة  
 .٢صر* _.د _  .٢٨٦-٢٨٥ص_ ) .١٩٥٣ يونيه /ابريل (٦-٤ع

ÑÓìÛa@òîØÜß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
وانين  انظر أيضًا ف، ق اء الوق ريعات إنش وانين وتش ق

ة للوقف،     ة وتشريعات الشخصية االعتباري  ملكي
 .الوقف

]٥٩٠٨[ .العلي العبوديعبد 
_ .عبد العلي العبـودي     / أراضي األحباس؛ العقارات احلبسية   

 .١٠٩-٩٩ص
فقهية وقرارات  دراسة معززة بنظريات    :  احليازة فقهاً وقضاء   يف

املركز الثقايف العريب،   : الدار البيضاء _  .١ط_ .حديثة  قضائية  
التعقيب حمكمة  ،  الس األعلى بالرباط  : صدرت عن _  .١٩٩٦
 .٣٠؛ مغ١كو* _.ض _ .حمكمة النقض بالقاهرة ، سبتون

]٥٩٠٩[ .حممود النجريي
 الـوعي _ .بقلم حممـود الـنجريي      / ة عامة يالوقف ليس ملك  

_ ) .٢٠٠٠ مـايو    -إبريـل    (٤١٣، ع ٣٦س_ .اإلسالمي  
 .١كو*_ .د _ .تصحيح خلطأ شائع : يف رأس العنوان_  .٢٦-٢٤ص

@ÑÓìÛa@òîØÜß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–oíìØÛa@@
]٥٩١٠[ .د الفزيعأنور أمح

أنور أمحـد   )/ دراسة يف القانون الكوييت   : (احلماية املدنية للوقف  
_ ) .١٩٩٩يونيـو    (٢، ع ٢٣ س _ .جملة احلقوق _ .الفزيع  
 .١٢ ،١كو* _.د  _ .١٢٢-٧٧ص

@ÑÓìÛa@òîØÜß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@
]٥٩١١[  إعفاء املمتلكات الدينية من قانونبيان حكومة دهلي حول 

 Delhi Notification on exemption of religious= التملك 
property from acquisition. _ Muslim India ._ ١٠مج، 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٩ص_ ) .١٩٩٢ (١١٣ع
òîÐÓìÛa@pbû½a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

ف،    انظر أيضًا ريعات إدارة الوق وانين وتش ف، ق إدارة الوق
وظفي ال  ريعات م وانين وتش وانين ق ف، ق وق

ات    ف، المؤسس ى الوق ارة عل ريعات النظ وتش
ف،   ى الوق ارة عل ف، النظ و الوق ة، موظف الوقفي

 .الوالية على الوقف

@òîÐÓìÛa@pbû½a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ÖaŠÈÛa@@
]٥٩١٢[ .كامل السامرائي

املكتبة األهليـة،   : بغداد_ .تصفيته والقوانني اخلاصة به     : الوقف
 .٣٨؛ مغ١٠ ،٩سع*_ .ك _ .ص ١٩٢_  .١٩٦٨

@òîÐÓìÛa@pbû½a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٥٩١٣[ إعداد أمحد إبراهيم/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 

 مصر–قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@pbû½a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@
]٥٩١٤[ .خان، عتيقي أ

 The Waqf=طلب إعادة النظر : ١٩٨٤الوقف املعدل لعام قانون 
(Amendment) Act 1984: A plea for reconsideration/عتيقي  

_ . Islamic and Comparative Law, Quarterly_ .خان 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٩٠-٨٥ص_ ) .١٩٨٥ (١، ع ٥مج
 .١٦هن*_  .د

ÑÓìÛa@ïÐÃìß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
رة  ع انظر أيضًا ريعات أج وانين وتش ف، ق وظفي الوق زل م

موظفي الوقف، قوانين وتشريعات إدارة الوقف،      
وانين        قوانين وتشريعات محاسبة ناظر الوقف، ق
وانين  ة، ق ات الوقفي ريعات المؤسس وتش
ات    ف، المؤسس ى الوق ارة عل ريعات النظ وتش
ف،   ى الوق ارة عل ف، النظ و الوق ة، موظف الوقفي

 .الوالية على الوقف

ãaìÓ@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@pbÈíŠ’më@´–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]٥٩١٥[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

وقفلرين = املخصصات الشهرية ملوظفي ومستخدمي األوقاف      
_ .نظارة العدلية   / مأمورلره ومستخدمينلره ايليك ختصيصا تلري    

 . باللغة العثمانية_ .١٣-١٢ص: ١٠مج
: م. د[_ .كينجي ترتيب   دستور ا =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@
]٥٩١٦[ On appointment = حول تعيني شخص غري مسلم يف األوقاف

of non-Muslim in waqf ._ Muslim India.  _١٧مج ،
_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٨٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٤ع
 .١٦هن*

ÑÓìÛa@@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ف، انظر أيضًا اظر الوق ف، أجرة ن اظر الوق ي ن  الشروط ف

ف  اظر الوق زل ن ريعات ، ع وانين وتش رة ق أج
 قوانين وتشريعات إدارة الوقف،    ،موظفي الوقف 

وانين    وتشريعات محاسبة ناظر الوقف    قوانين ، ق
وانين  ة، ق ات الوقفي ريعات المؤسس وتش

، موظفو الوقف، ناظر    وتشريعات موظفي الوقف  
ف،  ف،    الوق ى الوق ارة عل ى   النظ ة عل الوالي
 .الوالية القضائية على الوقف الوقف،

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓM@æaŠíg@
]٥٩١٧[ .بناه، علي إسالمي
/  األوقاف يف القوانني اإليرانية واملصرية والتركيـة       النظارة على 

 . ورقة٣٣_ .علي إسالمي بناه 
_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         يف  

_ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة    : طهران
 .١كو*_  .ض

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bî×Šm@
]٥٩١٨[ .يبناه، علي إسالم

/ النظارة على األوقاف يف القوانني اإليرانية واملصرية والتركيـة        
 . ورقة٣٣_ .علي إسالمي بناه 

_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         يف  
_ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة    : طهران
 .١كو*_  .ض

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓM@aŒ¦aŠö@
]٥٩١٩[ ]قوانني الوقف[اجلزائر 

؛ منشـور    يتعلق باألوقـاف   ٩١/١٠قانون بأحكام الوقف رقم   
وزارة الشـؤون   :  اجلزائـر  _.وزاري مشترك؛ مشروع قانون     

 يف تعدادات خمتلفة    ]١٩[_  .١٩٩٨مديرية األوقاف،   . الدينية
 .١كو* _ .ح_  .لألوراق

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓMŠ–ß@@
]٥٩٢٠[ إعداد أمحد إبراهيم/ ف يف الشريعة اإلسالميةأحكام الوق

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 
]٥٩٢١[  أمحد شتاتأسامة

 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  أسامة/ حكارقوانني األوقاف واأل  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٢٢_  .٢٠٠١دار الكتب القانونية، : مصر

]٥٩٢٢[ .بناه، علي إسالمي
/ النظارة على األوقاف يف القوانني اإليرانية واملصرية والتركيـة        

 . ورقة٣٣_ .علي إسالمي بناه 
_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         يف  

_ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة    : طهران
 .١كو*_  .ض

]٥٩٢٣[ .عبد احلميد الشواريب
عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  

_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  
بآخره ملحقاً بأهم القوانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف           

 .٢صر* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 
]٥٩٢٤[ .عبد احلميد الشواريب

 االسـتحقاق يف    –نظام الوقف   : منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمـان       / …الوقف  

 _.ك  _ .ص  ١٥٩_  .١٩٨٦ إيداع منشأة املعارف، : اإلسكندرية
 .٣-١؛ كو٩، ٨فل*

]٥٩٢٥[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

/ التشـريع اخلاصة ونزع امللكية يف ضـوء الفقـه والقضـاء و          
: اإلسـكندرية _  .٣ط_ .احلميد الشواريب، أسامة عثمان      عبد

_ ) .الكتب القانونية (_ .ص  ٣٤٤_  .١٩٩٧منشأة املعارف،   
 .٢ ،١كو* _.ك 

  الهند–قوانين وتشريعات المؤسسات الوقفية  
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]٥٩٢٦[ .عبد احلميد الشواريب
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        

 احلميد عبد/ عاخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء والتشري       
منشـأة  : اإلسـكندرية  _] .٢ط[_ .الشواريب، أسامة عثمان    

ملحق بأهم القوانني   : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥املعارف،  
 .٢ ،١كو* _.ك _ .اليت صدرت يف شأن األوقاف واألحكار 

]٥٩٢٧[ .حمرم فهيم
حبث فيمن هو األحق بالنظر على الوقف ومن جيب شرعاً توجيه           

_ .حمرم فهيم   / تراط الواقف النظر ألحد؟   النظر إليه عند عدم اش    
 ينـاير  (٤، ع ١س_  .جملة قضـائية شـهرية    : احملاماة الشرعية 

 .١؛ كو١٤صر*_  .د_  .٢٥٩-٢٥٦ص_ ) .١٩٣٠
]٥٩٢٨[ .محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .تأليف حممد أمحد فرج السـنهوري       / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ .ارة من الفقه اإلسالمي      جمموعة القوانني املصرية املخت    يف
؛ ١١سع *_ .ض _. )مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر

]٥٩٢٩[ .حممد قدري
تأليف / قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف      

 مكتبة األهرام،]: القاهرة[_ .، منقحة ومتممة ٥ط_ .حممد قدري 
 .١٥ ،١؛ كو١٠، ٩، ٧فل*_ .ك _ .ص ٢٤٠_  .١٩٢٨
]٥٩٣٠[ .حممد قدري

حممد / قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف      
 :القاهرة] (١٨٩٤[هـ  ١٣١١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .قدري  

 .٢١؛ صر١٥-١؛ سع٥٤ ،٣تر*_ .ك _ ) .مطبعة بوالق األمريية
]٥٩٣١[ .حممد كامل الغمراوي
ن جملـة القـانو   _ .حممد كامل الغمـراوي     / أحباث يف الوقف  

 ،٣؛ س ٥٢-٣٣ ص _ .)١٩٣٢يناير   (١، ع ٢ س _ .واالقتصاد
 ،٨صـر *_ .د  _  .٣٧٨-٣٦١ ص _ .)١٩٣٣مارس   (٣ع
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧ ،٢٣ ،١٤
]٥٩٣٢[ ]قوانني الوقف[مصر 

مجـع وترتيـب    / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم     
_  .١ط_ . عثمان صـربي     إبراهيماحلميد فتوح حالوة،     عبد

_ ) .املطبعة التجارية احلديثة   :قاهرةال] (؟١٩٤-ن،  . د: م. د[
 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠

]٥٩٣٣[ ]قوانني الوقف[مصر 
 بشأن النظر على األوقاف اخلريية      ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧قانون رقم   

 ١٠، ع ٣٣ س _ .احملاماة_ .وتعديل مصارفها على جهات الرب      
 .٨صر* _.د _  .٦٠٦-٦٠٥ص_ ) .١٩٥٣يونيه (

]٥٩٣٤[ ]قوانني الوقف[مصر 
 بتعديل بعض أحكام القانون رقم      ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٦قانون رقم   

 بشأن النظر على األوقاف اخلريية وتعـديل        ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧
جملـة قضـائية    : احملاماة الشرعية _ .مصارفها على جهات الرب     

_ ) .١٩٥٣ أكتـوبر    /يوليـو  (١٠-٧، ع ٢٤ س _.شهرية  
 .٢صر* _.د _  .٤٧٦-٤٧٥ص

]٥٩٣٥[ ]قوانني الوقف[مصر 
 بتعديل بعض أحكام القانون رقم      ١٩٥٣ لسنة   ٥٤٧قانون رقم   

 _.جملة قضائية شهرية    : احملاماة الشرعية _  .١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧
_  .٢٨٦-٢٨٥ص_ ) .١٩٥٣ يونيه   /ابريل (٦-٤، ع ٢٤س
 .٢صر* _.د 

]٥٩٣٦[ ]قوانني الوقف[مصر 
: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      

 _.ك  _ .ص  ١٧٤_  .١٩٩٣مريية،  اهليئة العامة لشئون املطابع األ    
 .١؛ كو٢صر*

]٥٩٣٧[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة ـا        

 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف، 
]٥٩٣٨[ ]قوانني الوقف[مصر 

 .١٥-٣ص_ ] .الوقف[
التقارير  قانون الوقف والوصية واملرياث باملذكرات التفسريية و       يف

_  .١٩٥٢دار الفكـر احلـديث،      : مصر_  .١ط_ .الربملانية  
 .٣٣مغ* _. ض _ .)رسائل اجليب اإلسالمية(

]٥٩٣٩[ _. ، جامعة القاهرةجملة كلية احلقوق_ .النظارة على الوقف 
ــبتمرب ١٥ (٣١، ع٩س  ٣٢، ع٩؛ س٤٤ص_ ) .١٩٣٦ س
_ ) .١٩٣٦ سـبتمرب  ٣٠ (٣٣، ع٩؛ س)١٩٣٦ سبتمرب  ٢٣(
 .٢صر* _.د _  .٥٢-٤٩ص

@@@@@@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@@@Š–ß@–@@@ƒí‰bm@–@@bjÇ@
ïãbrÛa@ïàÜy@

]٥٩٤٠[ . احملكمة الشرعية الكربى .مصر
: القـاهرة _ .تقرير احلضرة اخلديوية على األوقاف املبينة فيـه         

يتضمن _ .ص  ١٢٠_  .١٨٩٧مطبعة ديوان عموم األوقاف،     
خلديوي عبـاس   العمل نص تقارير حمكمة مصر الشرعية بإقامة ا       

_ .حلمي الثاين ناظراً على األوقاف اليت رأت إسناد نظارا إليه           
 .٣١صر*_ .ك 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٥٩٤١[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

، ١٤أهلية املتويل املالية ال تتعارض والضمانات حتت الفقـرات          
 Income eligibility of a = مـن الدسـتور   ٢٦، ٢٥، ١٥

mutawalli not violation of guarantees under Articles 
14, 15, 25, 26 of the Constitution. _ The All India 

Reporter ._ باللغة _  .١١٩-١١٢ص_ ) .١٩٩٩ (٨٦ مج
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٥٩٤٢[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
= تعـيني نـاظر الوقـف       رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف حق       

Karnataka High Court on Right to appoint Mutawalli.  _
Muslim India ._ــج -٣١٤ص_ ) .١٩٨٧ (٥٥، ع٥ م

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣١٥

 كرناتاكا– الهند –قوانين وتشريعات النظارة على الوقف 
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ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
اديات انظر أيضًا ف،اقتص ارة   الوق ريعات إج وانين وتش ق

شريعات أجرة موظفي الوقف،  الوقف، قوانين وت 
وانين  ف، ق تثمار الوق ريعات اس وانين وتش ق
ريعات   وانين وتش ف، ق رادات الوق ريعات إي وتش
وانين وتشريعات ضرائب الوقف،           بيع الوقف، ق
وانين   ف، ق مة الوق ريعات قس وانين وتش ق

وانين وتشريعات    الوقف، وتشريعات محاسبة    ق
 .مصارف الوقف، النظام المالي للوقف

´ãaìÓ@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa@pbÈíŠ’më@–bî×Šm@@
]٥٩٤٣[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Mali Yili 1939  =١٩٣٩قانون ميزانية األوقاف للسنة املالية 
Bütçe Kanunu . _دار نشـر  : املديرية العامة لألوقاف: أنقرة

 باللغـة   _ .ص١٧_ ] .؟١٩٤٠[هـ  ١٣٥٩،  ومطبعة سومر 
 .١١تر* _.ك _ .التركية 

]٥٩٤٤[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
_ . Bütçe Kanunu 1941 = ١٩٤١قانون امليزانيـة لسـنة   

_ ] .١٩٤١[هــ   ١٣٦١املديرية العامة لألوقـاف،     : ةنقرأ
 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٥١
]٥٩٤٥[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Mali yili Bütçe 1942 = ١٩٤٢قـانون امليزانيـة لسـنة    
Kanunu . _هــ  ١٣٦٢املديرية العامـة لألوقـاف،      : أنقرة

 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٦٦_ ] .١٩٤٢[
]٥٩٤٦[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

/ yili Bütçe Kanunu 1943 = ١٩٤٣قانون امليزانية لسـنة  
املديريـة العامـة لألوقـاف،      : نقـرة أ_ .كيرب  . ف] إعداد[

 .١١تر*_ .ك _ .باللغة التركية  _ .ص٩٦_ ] .١٩٤٣[هـ ١٣٦٣
]٥٩٤٧[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Vakiflar =م ١٩٥٥قانون ميزانية املديرية العامة لألوقاف للعام 
Umum Müdürlüğü 1955 yili Bütçe Kanunu. _  أنقـرة :

 _ .ص٢٢_ ] .١٩٥٥[هـ  ١٣٧٤املديرية العامة لألوقاف،    
 .١٠٤تر* _.ك _ .باللغة التركية 

ìÓ@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]٥٩٤٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

الترتيبات املعمولة لقانون ميزانيـة نظـارة األوقـاف لسـنة           
/ نه سي بوجته قانوين    س ١٣٢٦أوقاف نظارتنك   = هـ  ١٣٢٦

 . باللغة العثمانية_ .١٤-١٣ص: ٣مج_ .نظارة العدلية 
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    = يب الثاين    الترت . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر*_ .ض 

]٥٩٤٩[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
هــ وعـام    ١٣٢٧موازنة بني قانون ميزانية األوقاف لعـام        

نه سي وقفلر بوجتله     س ١٣٢٨ سنه سي و     ١٣٢٧= هـ  ١٣٢٨

-٥٨٠: ٤مـج _ .نظارة العدلية   / مه قانونك اراسنده موازنه   
 . باللغة العثمانية_ .٥٩٦
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .) األوقاف اإلسـالمية   مطبعة: مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٥٩٥٠[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
هــ، وقـانون    ١٣٢٧ميزانية أوقاف احلرمني الشريفني لعام      

 حرمني شريفني وقفلري بوجته سي،      ١٣٢٧= مكتب األوقاف   
: ٣مـج _ .نظـارة العدليـة     / ومكتب أوقاف حقنده قانون   

 .لعثمانيةباللغة ا_  .٣٦٦-٣٦٥ص
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٥٩٥١[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 سـنه   ١٣٢٨= هـ  ١٣٢٨ت لعام   ميزانية أوقاف دور املكتبا   

: ٤مـج _ .نظارة العدلية   / سي وقفلر كتبخانه لري بوجته سي     
 . باللغة العثمانية_ .٤٤١-٤٤٠ص
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)ميةمطبعة األوقاف اإلسـال   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٥٩٥٢[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 =هـ، وقوانني تتعلق بنظارة األوقاف      ١٣٣٣ميزانية األوقاف لعام    

 /هـ سنة سي وقفلر بوجته سي، وأوقاف نظارتنك قانونناملر        ١٣٣٣
 . باللغة العثمانية_ .٧٥-٧٣ص: ١٠مج_ .نظارة العدلية 

 :م. د [_ .دستور اكينجي ترتيب  = رتيب الثاين    الت . الدستور يف
 :إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩ ،]ن. د

 _ .) مطبعة األوقاف اإلسـالمية    : مطبعة عامرة  :مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _ .ض

ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ف،  انظر أيضًا ي الوق ائية ف ام القض ف،األحك ام الوق   أحك

ف اوى الوق ف، ،دع وى الوق ف، دع  قضاء الوق
 .منازعات الوقف

]٥٩٥٣[ .أمحد علي اخلطيب
 .١٩١-٣٧ ص_ .أمحد علي اخلطيب/ الوقف
ضربان من صدقة التطـوع يف الشـريعة        :  الوقف والوصايا  يف

_  .٢ط_ .مع بيان األحكام القانونية اليت تنظمهـا        : اإلسالمية
 ،٧سع*_ .ض  _ .ص  ٣٥٩ _ .١٩٧٨،  جامعة بغداد : بغداد
 .١؛ كو٧ فل؛١١-٩

]٥٩٥٤[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
 .١كو*_ .ض _ ) .الكتب القانونية(_  .٢٠٠٠منشأة املعارف، 

 قوانين وتشريعات النظام المالي للوقف 
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]٥٩٥٥[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ص _.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

_ .لوصـايا واألوقـاف يف الشـريعة اإلسـالمية          أحكام ا يف  
_ .ض  _  .١٩٩٧دار املطبوعـات اجلامعيـة،      : اإلسكندرية

 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*
]٥٩٥٦[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 : بريوت _ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية      يف
 .١١ ،٩سع *_ . ض_. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 
]٥٩٥٧[ .برادران، دالوران

وقـف   _ . وقـف  حقوقيفرهنكَـ  =  للوقف   القانويناملعجم  
 باللغــة _ .٥٤ ص_ .)١٩٩٤ (٦ ع_.مــرياث جاويــدان 

 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية
]٥٩٥٨[ .زهدي يكن

مطبعة : بريوت( ١٩٦٦،  ]ن. د: م. د[_ .املختصر يف الوقف    
 خمتصر كتـاب الوقـف يف الشـريعة       _  .ص١٥٩ _) .سيما

 .١١؛ مغ٧؛ فل١١، ١٠سع* _.ك _ .والقانون 
]٥٩٥٩[ .زهدي يكن

دار : بـريوت _ .زهدي يكـن    / الوقف يف الشريعة والقانون   
 _. ك   _ .ص٣٣٨_ ] .١٩٦٨[هــ   ١٣٨٨النهضة العربية،   

؛ ١٥؛ كـو  ١١،  ٧،  ٤،  ١؛ فـل  ٢؛ صـر  ١١-٨،  ٤،  ٢سع*
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،٢٠ ،١٥ ،١١مغ

]٥٩٦٠[ .العاين عبد القهار داود
 .العاين د القهار داودعب/ ]الوقف[
مكتبة اجليل  : صنعاء_ . أحكام الوصايا يف الشريعة والقانون       يف

 .٧فل*_ .ض _  .١٩٩٤اجلديد، 
]٥٩٦١[ عبد امللك أمحد السيد

_ .إعـداد عبـد امللـك السـيد         / إدارة الوقف يف اإلسالم   
 .٢٢١-٢٠٣ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤عهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     امل: جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٥٩٦٢[ .عبد امللك أمحد السيد
 _ . عبـد امللـك السـيد      إعـداد / إدارة الوقف يف اإلسالم   

 .٢٢١-٢٠٣ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥ ،١٤ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٤سع*

]٥٩٦٣[ .عبد املنعم فرج الصدة
 .٢٥٨ص_ .عبد املنعم فرج الصدة  ]/الوقف[
دراسة يف القانون اللبناين والقـانون      :  احلقوق العينية األصلية   يف

_ .ض  _  .١٩٧٨دار النهضة العربيـة،     :  بريوت _ .املصري
 .٨ ،٧ ،٣فل*

]٥٩٦٤[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 
 .باللغة اإلجنليزية_  .٧١-٧٠ص_ ] .waqf= الوقف [
 _. Compendium of Fatmid Law=  القانون الفاطمي خمتصريف
 _ .١٩٦٩املعهد اهلندي للدراسات العليا،     ]: اهلند[مشال  _  .١ط

 .١٧هن*_ .ض 
]٥٩٦٥[ .حممد أبو زهرة

دار ]: القاهرة[_  .٢ط_ .حممد أبو زهرة   / حماضرات يف الوقف  
؛ ٤٩ ،٢٨ ،٣تر* _.ك   _.ص  ٣٩٩ _. ١٩٧١الفكر العريب،   

، ٣٠،  ٢٧،  ٢٢،  ١١؛ مـغ  ٢،  ١؛ كو ١٣،  ١١-٩،  ٧،  ٢سع
٣٣، ٣١. 

]٥٩٦٦[ .حممد أبو زهرة
معهد : القاهرة_  .١ط_ .حممد أبو زهرة    / حماضرات يف الوقف  

 _.ك   _.ص  ٤٤٦_  .١٩٥٩الدراسات العربيـة العاليـة،      
 .١٥؛ كو٩-٢؛ فل٢٢ ،٧ ،٥صر*

]٥٩٦٧[ .حممد بن أمحد العكش
: أوقاف_ .حممد بن أمحد العكش     /  االعتبارية للوقف  الشخصية

، ١س_  .جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو*_ .د _  .١٥١-١٢٥ص_ ) .٢٠٠١ (١ع

]٥٩٦٨[ .حممد سراج
: اإلسكندرية[_ .حممد سراج   / أحكام الوقف يف الفقه والقانون    

؛ ٢؛ صـر  ١١،  ٢سع*_ .ك  _ .ص  ٢٧٨_  .١٩٩٣،  ]ن. د
 .٢ ،١؛ كو٧ ،٦فل

]٥٩٦٩[ .حممد حممد شتا أبو سعد
 Shari’a and =الشريعة والشخصـية االعتباريـة للوقـف    

juridical personality of Waqf/  أوقاف_ .حممد شتا أبو سعد: 
، ١س_ .جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         

 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣-٧ص_ ) .٢٠٠١ (١ع
]٥٩٧٠[ .ى أمحد الزرقامصطف

دار : عمان_  .١ط_ .مصطفى أمحد الزرقا    / أحكام األوقاف 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٢٦_  .١٩٩٧عمار، 

]٥٩٧١[ .مصطفى أمحد الزرقا
 :م. د[_ .، منقحة   ٢ط_ .مصطفى أمحد الزرقا    / أحكام األوقاف 

 _.ص  ١٩٦_ ) .مطبعة اجلامعة السورية  : دمشق (١٩٤٧،  ]ن. د
 .٢٤؛ مغ١٥ ،١؛ كو٥، ٢؛ صر١٣، ١١، ٩سع *_ .ك

]٥٩٧٢[ .منصور عبد اهللا أبو عبيد
 :الكويت_ .إعداد منصور عبد اهللا أبو عبيد       / موجز أحكام الوقف  

؛ ٣تـر * _.ك  _ .ص  ٢٤_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    
 .١كو

]٥٩٧٣[ .وهبة الزحيلي
 .٢٠٦-١٣١ص_ .وهبة الزحيلي / الوقف

ـ  ٢ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسـالمي       يف   _ .دة  ، مزي
 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، : دمشق

يعات الوقفقوانين وتشر



 الكشافمتن >٥٦٨
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الد رقم عد= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٥٩٧٤[ .وهبة الزحيلي
 .٢٣٨-١٥١ص_ .تأليف وهبة الزحيلي / الوقف

دار : دمشق_  .١ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي      يف  
، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _. ض   _ .١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–æ…‰þa@@
]٥٩٧٥[ ]قوانني الوقف[األردن 

_ .دراسة ألنظمة وقوانني األوقاف يف اململكة األردنية اهلامشية         
 _ . ورقة ٢٣_  .١٩٩٤مديرية الشؤون القانونية،    : ]األردن[

 .١كو* _.ك 
]٥٩٧٦[ ]قوانني الوقف[األردن 

/ مع األسباب املوجبـة :  م١٩٩٨مشروع قانون األوقاف لسنة   
_ .الشؤون واملقدسـات اإلسـالمية       وزارة األوقاف و   إعداد

 .١كو* _.ك  _.ص ١٢_  .١٩٩٨الوزارة، ]: األردن[
]٥٩٧٧[ ]قوانني الوقف[األردن 
_ .بـراهيم أبـو رمحـة       إإعداد املكتب الفين بإدارة     / الوقف
 .٢١٦-٢١١ص
 _ .١٩٨٥نقابة احملـامني،  : عمان_ . القانون املدين األردين   يف

 .١كو* _.ض 
]٥٩٧٨[ ]قوانني الوقف[األردن 

 املكتب الفين بإدارة طارق شفيق نبيل، توفيـق         إعداد]/ الوقف[
 .٧٤٠-٧٢٧ ،٥٧٦-٥٧٤ص: ٢ ج_ .سامل، منري مزاوي

نقابة :  عمان _ . للقانون املدين األردين   االيضاحيةاملذكرات  يف  
 .٩ ،٨ ،٦فل*_ .ض _ ] .؟١٩٨-[احملامني، 
]٥٩٧٩[ .برهان زريق

برهان زريق؛  / صيباإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخل      
التعقيــب _  .٢٦٩-٢١١ص_ .تعقيــب رضــوان الســيد 

 .٢٩٦-٢٦٣ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣ات الوحدة العربية، مركز دراس: بريوت
]٥٩٨٠[ دراسة ميدانية حول األوقاف اإلسالمية يف اململكة األردنية 

مقدمة من وزارة األوقـاف والشـؤون واملقدسـات         / اهلامشية
 . ورقة٣٧_ .اإلسالمية 

وزارة : نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف
أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    

 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة
]٥٩٨١[ .طارق شفيق نبيل

: ٤ ج _.ي  طارق شفيق نبيل، توفيق سامل، منري مزاو      / األوقاف
 .حرف أ

نقابة احملـامني،   :  عمان _ . موسوعة التشريع األردين   يف
 .١٠ ،٨ ،٧ ،٤فل* _ . ض_ .]؟١٩٧-[

]٥٩٨٢[ .عبد السالم العبادي
/ اإلسالمية يف اتمع املعاصر يف األردن وفلسطني      إدارة األوقاف   

 .٢٨٩-٢٥٤ص_ .عبد السالم العبادي 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _ . ١٩٩٧إيداع

]٥٩٨٣[ .عبد الفتاح صالح
_ .عبد الفتاح صالح    / جتربة الوقف يف اململكة األردنية اهلامشية     

 .٦٧-٣٩ص
 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   : جدة_  .١ط_ .واتمعات اإلسالمية   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣نة العامة لألوقاف، األما: والتدريب؛ الكويت

]٥٩٨٤[ .حممد الشوملي
 _. ورقة ٧٦_  .Case study: Jordan= األردن : دراسة حالة
 .جنليزيةباللغة اإل

=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  ي للتنمية البنك اإلسالم : جدة [. _
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

]٥٩٨٥[ .حممد الشوملي
دور األوقاف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وجتربة اململكة        

_ . حممـد الشـوملي      إعـداد / األردنية اهلامشية يف هذا اال    
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسـات اإلسـالمية،       ]: عمان[

ورقة عمل مقدمة   _ .مصور ملون   :  ورقة ٧٦،  ٤٨_  .١٩٩٨
لندوة األوقاف والتنمية االقتصادية اليت يعقدها البنك اإلسالمي        

باللغة _  .٤/٣/١٩٩٨-٢للتنمية يف ماليزيا يف الفترة الواقعة يف        
 .١كو* _.ح  _.جنليزية العربية واإل
]٥٩٨٦[ .وهبة الزحيلي

 .٢٦١-٢٥٨:  ص_.وهبة الزحيلي / ]الوقف[
  العقود املسماة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدينيف

 .٨ ،٧ ،٣فل* _. ض _ .١٩٨٧دار الفكر، :  دمشق_ .١ ط_ .األردين
@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bîÔíŠÏc@@

]٥٩٨٧[ -١٩٠٨) "سري(إندرسون، جيمس نورمان دلرمبل 
، ٣٧،  ٣٠ص_ .إندرسـون   . د. ن. ج]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٤٠، ٩٩-٩٣، ٧٨-٧٧، ٣٩
 _. Islamic Law in Africa=  الشريعة اإلسالمية يف أفريقيا يف
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠فرانك كاس، : لندن_  .١ط

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@@
]٥٩٨٨[ .مجعة حممود الزريقي

 مجعـة  /اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        

 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

  األردن–قوانين وتشريعات الوقف  
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ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣ مركز دراسات الوحدة العربية، :بريوت
]٥٩٨٩[ .عبد الستار اخلويلدي

عبد الستار  / دراسة مقارنة لقوانني الوقف يف دول املغرب العريب       
 .ورقة] ١٧[_ .اخلويلدي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@
]٥٩٩٠[ ]قوانني الوقف[اإلمارات العربية املتحدة 

وزارة : أبو ظـيب  _ . ملشروع قانون الوقف     االيضاحيةاملذكرة  
 _.ص  ٥٧_ ] .؟١٩٨ -[،   واألوقاف يةالعدل والشئون اإلسالم  

 .٢كو* _.ك 
]٥٩٩١[ ]قوانني الوقف[اإلمارات العربية املتحدة 

 يف  ١٩٩٨لسـنة   ] كـذا ) [___(مشروع قانون احتادي رقم     
وزارة العـدل والشـئون اإلسـالمية       : أبو ظيب / شأن الوقف 
 .١كو* _ . ح_.ص ١٥_  .١٩٩٨واألوقاف، 

]٥٩٩٢[ .يحممود حممد طنطاو
 .١٦٨-١٢٥ص_  .يود حممد طنطاومحمتأليف / الوقف

 ،]ن. د: م .د[_  .١ ط _ .الوصايا والوقف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
دراسة مقارنـة بـني     _ ) .مطابع البيان التجارية  : ديب (١٩٨٩

مشروع القانون االحتادي لدولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة          
 _.ومشروع القانون العريب املوحد لس وزراء العدل العـرب       

 .٢ ،١كو* _.ض 
]٥٩٩٣[ .وهبة الزحيلي

 .٢٦١-٢٥٨:  ص_.وهبة الزحيلي / ]الوقف[
  العقود املسماة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدينيف

 .٨ ،٧ ،٣فل* _. ض _ .١٩٨٧دار الفكر، :  دمشق_ .١ ط_ .األردين

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@MòÓ‰b’Ûa@@
]٥٩٩٤[ .مي حممد الصالحاتسا

إمارة الشـارقة   : التجربة الوقفية لدولة اإلمارات العربية املتحدة     
: أوقاف_ .سامي حممد الصالحات    )/ م٢٠٠٢-م١٩٩٦(منوذجاً  

_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو*_ .د _  .٨٩-٤١ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر  (٥، ع٣س

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–æaŠíg@@
]٥٩٩٥[ .، حسنيإمامي

 . باللغة الفارسية_ .١ج_ .حسني إمامي / وقف = الوقف
 _ .٧ ط _ . إيـران  مدينحقوق  =  اإليرانية احلقوق املدنية    يف

 .١ران*_  .ض _ .١٩٦٩الدار اإلسالمية، : طهران

]٥٩٩٦[ ]قوانني الوقف[إيران 
جمموعـة قـوانني    =  الوقفية يف إيران     واألنظمةجمموعة القوانني   

 اخلريية،  والشؤون األوقاف   مديرية:  طهران _ .قررات اوقاىف وم
 .١ران*_  . ك_ . باللغة الفارسية_ .١٩٩٨

]٥٩٩٧[ ]قوانني الوقف[إيران 
_  .جمموعة قوانني ومقررات أوقـايف    = جمموعة قوانني الوقف    

ش  ١٣٧٦،   اخلريية الشؤونوقاف و أل ا مديرية :هرانط_  .٢ط
 .١؛ كو١ران* _.ك _  .اللغة الفارسيةب_ .ص ٤٨٩_ ] .١٩٩٧[

]٥٩٩٨[  الشرعية والقانوناألحكاميف تعاريف واصطالحات الوقف 
نكَاهى درباره وقف وتعاريف واصطالحات وقف در        = املدين
مؤسسـة القـدس   ]: خراسان [_ .مدين وقانون  شرعي أحكام
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _ .ص ١٦_  .١٩٨٨ ،الرضوي

]٥٩٩٩[ .، مهديثابيت
 در  وقفي أراضى = اإليراين األراضيية يف قانون     الوقف األراضي

 _ .)١٩٩٤ (٦ ع _ . وقف مرياث جاويـدان    _ .قوانني زمني 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٣٠ص
]٦٠٠٠[ .، عليبهاين موسوي

وقف از   = اإليراين املدينالوقف من وجهة نظر الفقه والقانون       
 ٧ ع _ .ن وقـف مـرياث جاويـدا      _ .مديننظر فقه وقانون    

 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _  .٥٠ص_ ) .١٩٩٤(
]٦٠٠١[ .نظام زاده، حممد علي

جتارب ومنجزات العمل الـوقفي يف اجلمهوريـة اإلسـالمية          
 . ورقة١٥_ .حممد علي نظام زاده / اإليرانية

 :طهران_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، ف والشؤون اخلرييةمديرية األوقا

]٦٠٠٢[ .هرندي، حممد جعفري
 _.حممد جعفري هرندي    / جتربة اإلدارة احلكومية للوقف يف إيران     

 . ورقة١٤
_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         يف  

_ ] .؟١٩٩٩[،  وقاف والشؤون اخلرييـة   مديرية األ : طهران
 .١كو*_ .ض 

´ãaìÓ@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@–æaŠíg@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٠٠٣[ . عليحممدنواب، 

وقف در فقه   =  يف إيران    املدين والقانون   اإلسالمالوقف يف فقه    
 رسالة  _ .ص١٠٠ _ .١٩٧١ _ . إيران مدين وحقوق   إسالم

 _ .باللغة الفارسية  _.هليات   اإل ة كلي ، جامعة طهران  -جامعية  
 .١ران*_  .ر

ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@–æaŠíg@@–paë†ã@@
]٦٠٠٤[ )طهران: ١٩٩٩( ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة           
_ ] .؟١٩٩٩[مديرية األوقاف والشـؤون اخلرييـة،       : طهران
 .١كو*_ .ك _ .ج ١١

 ندوات–  إيران–قوانين وتشريعات الوقف 
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@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–æbn×bi@@
]٦٠٠٥[ -١٩٢٨ "ترتيل الرمحن

 .باللغة األوردية_  .٣مج_ .ترتيل الرمحن / ]الوقف[
_  .جمموعه قوانني اسـالم   =  جمموعة التشريعات اإلسالمية     يف
_  .١٩٨٥إدارة التحقيقات اإلسـالمية،     : إسالم آباد _  .٣ط

 .٨هن*_ .ض 
]٦٠٠٦[ .حسني، آفتاب

 Classification and condition= تصنيف األوقاف وأوضاعها 
of Auqaf/ آفتــاب حســني ._Hamdard Islamicus.  _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٨-٣ص_ ) .١٩٨٩ (٣، ع ١٢مج
 .١٦؛ هن١؛ كو٢سع*_  .د

]٦٠٠٧[ )سيد(خالد رشيد 
 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا

legislation in South Asia: A comparative study / سيد
 . اإلجنليزيةباللغة_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

]٦٠٠٨[ -١٩٠١"ساكسينا، كاشي براساد 
 – ٤٦٠ص_ .د ساكسـينا    كاشي براسا ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٧٣٦
 Muslim= الشريعة اإلسالمية املطبقة يف اهلند وباكسـتان  يف

Law as Administered in India and Pakistan.  _٤ط.  _
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٣إيسترن بوك، ]: اهلند[لكنو 

]٦٠٠٩[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 
-٤٨٧ص_ .ض بدر الدين طيبجـي      في]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
قانون األحوال الشخصية للمسـلمني يف      :  الشريعة اإلسالمية  يف

 Muslim Law: The Personal Law of= اهلند وباكسـتان  
Muslims in India and Pakistan ._إعداد حمسـن  / ٤ ط

 .١٧هن*_ . ض _ .١٩٦٨تريبثي، . م. إن: بوميب_ .طيبجي 
]٦٠١٠[ - ١٩٠٠"فرما، بابو رام 

سييت؛ تقدمي  . د. بابو رام فرما؛ مراجعة آر    ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٦٣-٥٤٥ص_ .ويل اهللا . إقبال أمحد، م

 Mohammedan = الشريعة اإلسالمية يف اهلند وباكسـتان  يف
Law in India and Pakistan . _لو ]: اهلند[اله آباد _  .٤ط

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤ببلشر، 
]٦٠١١[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 

هدايت اهللا؛ أرشد هدايت    . للمال؛ إعداد م  ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢٤–١٦٨ص_ .اهللا 
 Principles of=  أصــول الشــريعة اإلســالمية   يف

Mohammedan law ._تريبثـي،  . ن. م: بـوميب _  .١٩ ط
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٩٠

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–“í…ýväi@@
]٦٠١٢[ أظهر اإلسالم، حممد

= ورقة بنجالديش   : جتارب بنجالديش الوقفية يف آسيا اجلنوبية     
Awqaf experiences of Bangladesh in South Asia: 

county paper / ١٢_  .١٩٩٩_ .تأليف حممد أظهر اإلسالم 
 .١كو*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ورقة 

]٦٠١٣[ )سيد(د رشيد خال
 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا

legislation in South Asia: A comparative study / سيد
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–æbmìi@@
]٦٠١٤[ )سيد(خالد رشيد 

 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا
legislation in South Asia: A comparative study / سيد

 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ƒí‰bm@@
]٦٠١٥[ .تأمحد حممد رفع

التأصـيل  : األوقاف الدولية يف القانون الدويل اجلديد للبحـار       
القانوين ملبدأ التراث املشترك لإلنسانية يف اتفاقية األمم املتحـدة          

_  .١ط_ .أمحد حممـد رفعـت      / ١٩٨٢لقانون البحار لعام    
_  .ص٢٠٧_  .١٩٩١دار النهضة العربية، إيـداع    : القاهرة

 .٣ ،١؛ كو٤، ١فل* _ .ك
]٦٠١٦[ . خلضرعبد اهللا

دعوة _ .عبد اهللا خلضر    / أضواء على احلواالت الوقفية باملغرب    
 _) .١٩٩٦ (٣١٧ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 .١١ ،٥مغ*_ .د _  .١٦٢-١٤٩ص

]٦٠١٧[ .عبد اهللا خلضر
جملـة  _ .عبد اهللا خلضر    / أضواء على احلواالت الوقفية باملغرب    

 _ .٣٧٨-٣٥٨ص_ .) ١٩٨٩ (٧ ع _ .دار احلديث احلسنية  
 .١١ ،٥مغ* _.د 

]٦٠١٨[ .عطية فتحي الويشي
حالـة  :  العامل اإلسالمي  حكام الوقف وحركة التقنني يف دول     أ

 _ .١ ط _ .عطيـة فتحـي الويشـي     / مجهورية مصر العربية  
 _.ص  ١٩٣ _ .٢٠٠٢األمانة العامـة لألوقـاف،      : الكويت

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحبـاث         (
 .١كو*_  . ك_) .٢٠٠٠الوقف 

  باكستان–قوانين وتشريعات الوقف  



٥٧١>متن الكشاف>
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]٦٠١٩[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
_  .بنعبد اهللا حممد بن عبد العزيز     / قدميةالوقف يف التشريعات ال   

 ٢٣١ ع _.تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 
 .٣، ١كو* _.د _  .٨٨-٧٧ص_ ) .١٩٨٣ اكتوبر /شنتنرب(
]٦٠٢٠[ .بنعبد اهللا بن عبد العزيز حممد
 _ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف / ف يف الفكر اإلسالميالوق

 _ .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ]: املغرب[احملمدية 
 .٣١، ١٤-١٢؛ مغ٣ ،١؛ كو١٥، ١٠سع*_ . ك _ .ج٢

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bî×Šm@@
]٦٠٢١[ .رولإأتكان، 

ول رإ/ األوقاف اليت تأسست حسب القانون املـدين التركـي        
 .باللغة التركية_  .٥٣-٥٢ص_ .أتكان 

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]٦٠٢٢[ .إسري، أمحد

 Türk Medeni=  وقف حسب القانون املدين التركي ستأسي
Kanununa Göre Vakif Tesisi /  أنقـرة _ .أمحد إسـري :

_ ] .١٩٦٨[هــ   ١٣٨٨،  قكليـة احلقـو   . أنقـرة جامعة  
 .١٠٣، ٥٤، ١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص٥٣٢

]٦٠٢٣[ .أك كوندوز، أمحد
_ .أمحـد أك كونـدوز      / أهم التنظيمات يف مسائل الوقـف     

 .باللغة التركية_  .٥٩-٣٥ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ديسمرب  ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]٦٠٢٤[ .أك كوندوز، أمحد
= ويف حقوق اإلسـالم     التطبيقات العثمانية     يف يةؤسسة الوقف امل

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi /   مؤسسة التـاريخ   : أنقرة_ .وز  أمحد أك كوند

أطروحــة _ .ص ٤٨٠_ ] .١٩٨٨[هـــ ١٤٠٨التركــي، 
 معهد العلوم االجتماعية، قونيا،     ،جامعة سلجوق  –) دكتوراه(

 .١٠٣، ٦٦تر* _.ر _ .باللغة التركية _  .١٩٨٧
]٦٠٢٥[ .أوزاك، علي

 .٣٧٠-٣٣٦ص_ .علي أوزاك / إدارة األوقاف يف اتمع املعاصر يف تركيا
حبوث ومناقشـات   : ألوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم    أمهية ا يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧ إيداع

]٦٠٢٦[ .أوزترك، نظيف
ـاف   أحكام ا  : املاليلي األوقاف حسب وجهة نظر حممد محدي       =ألوق

Elmalili M. Hamdi Yazir Gözüyle Vakiflar: 
Ahkamül-Evkaf /   وقف الديانة التركي  : أنقرة_ .نظيف أوزترك ،

ـ ١٤١٥  .١٠٤تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٥١٥_ ] .١٩٩٥[ه

]٦٠٢٧[ .أوزمان، إحسان
 Vakiflarla İlgili Yargitay= القرارات املتعلقة باألوقـاف  

Kararlari /باللغة التركية _ .١٤٩٤-١٤٦١ص_ .وزمان إحسان أ. 
 Eski =نقولة يف حقوقنا القدمية واجلديدة املاملوضوعات غري يف 

ve yeni Hukukumuzde Gayrimenkul Mevzuati . _]م. د: 
 .٦٧تر*_ . ض _ .)لمطبعة فريا: أنقرة (١٩٨٦، ]ن. د

]٦٠٢٨[ .أوغرال، راغب
عامة لألوقـاف    الصادر يف عهد املديرية ال     ٧٠٤٤القانون رقم   

واملتعلق باألوقاف ذات القيمة التارخيية واملعمارية الـيت يطلـق          
_  .١٤١-١٣٧ص_ .راغـب أوغـرال     / عليها اآلثار القدمية  

 .باللغة التركية
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠، لألوقاف

]٦٠٢٩[ ألوقاف،العامة لديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar= األوقاف 
 .٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ ١٤٠٤

]٦٠٣٠[ .بالطا، روشن
 Türk =األوقاف اليت أسست حسب القانون املدين التركـي  

Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakiflar / روشن بالطا._ 
Vakiflar Dergisi . _٣٨٧-٣٨٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢مج. _ 

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٦٠٣١[ .بالطا، روشن

/ Yeni Vakiflar el Kitabi =كتاب اليد لألوقاف اجلديـدة  
هــ  ١٤٠٦ة العامة لألوقاف،    ياملدير: أنقرة_ .روشن بالطا   

 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص١١١_ ] .١٩٨٦[
]٦٠٣٢[ .ي مهتبركي األقسكي، عل

/ Akar Vakfi İntikali=  قانون املوقوفات الوقف؛انتقال عقار 
 _ .١٧٦-١٧٢،  ١٥٦-١٤٥ ص _. األقسكي علي مهت بركي  
 .باللغة التركية

ــالمي  يف  ــه اإلس ــال يف الفق ــرائض واالنتق  İslam= الف
Hukukunda Feraiz ve İntikal . _]هـ١٣٧٣، ]ن. د: م. د 

 .٦٧تر*_ . ض _ .) اجلميلةبولإستانمطبعة : إستانبول] (١٩٥٤[
]٦٠٣٣[ .بركي األقسكي، علي مهت

علي / Vakiflar. (Ikinci Kitab)) = الكتاب الثاين( .األوقاف
] ١٩٥٠[هـ  ١٣٧٠،  ]ن. د: م .د[_  .١ط_ .مهت بركي   

 _.ك  _ . باللغة التركية    _ .ص٢٠٨_ ) .مطبعة النور : أنقرة(
 .٦٧تر*

]٦٠٣٤[ بوالق، آيدن
ف اليت تأسست بناء على قانون الوقف       العالقات اخلارجية لألوقا  

 .باللغة التركية_  .٧١-٦١ص_ .أمحد آيدن بوالق / ٩٠٣رقم 
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

 تركيا–قوانين وتشريعات الوقف 



متن الكشاف>٥٧٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٠٣٥[ .تاش أوغلو، صباح
 …صباح تـاش أوغلـو   / Vakif Kanunu= قانون الوقف 

 . باللغة التركية_ .١٦٥-١٦١ص: ١مج_ ] .وآخ[
، ]ن. د: م. د[_ . Ceza Hükümleri= أحكـام اجلـزاء   يف 

 .٦٧تر*_ . ض _ .)مطبعة يلديز: أنقرة (١٩٥٥
]٦٠٣٦[ ] الوقفنيانوق[تركيا 

 _. Vakiflar Kanunu No. 2762 = ٢٧٦٢رقم قانون األوقاف 
_ ] .١٩٨٢[هـ  ١٤٠٢ مديرية نشريات وكالة الدولة،      :أنقرة
 باللغـة   _ .م١٣/٦/١٩٣٥نشر هذا القـانون يف      _ .ص  ١١

 .١١، ٣تر* _.ك _ .التركية 
]٦٠٣٧[ .املديرية العامة لألوقاف. تركيا 

املديرية العامـة  : أنقرة_ . Mevzuat Kitabi=  القوانني كتاب
_ ) .ص١٧٣٤(مـج  ٢_ ] .١٩٩٣[هــ  ١٤١٣لألوقاف،  

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٦٠٣٨[ .تونال، ياغمر

 Vakif Müesseseine Bir= نظرة على مؤسسـة الوقـف   
Bakiş/  ياغمر تونـال . _Milli Kültür Dergisi . _٤٦ع 

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٧-٦٤ص_ ) .١٩٨٤سبتمرب (
]٦٠٣٩[ .جانسل، إرول

 Vakif, Kuruluşu, İşleyişi ve= ه إدارة الوقف وغاية تأسيس
Amaci/  إرول جانسـل . _Vakiflar Dergisi.  _ ٢٠مـج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٢٧-٣٢١ص_ ) .١٩٨٨(
]٦٠٤٠[ .حامتي، حسني برفيز

= معاملة بناء وقف يف احلقوق التركي يف املاضـي واحلاضـر            
Önceki ve Bügünkü Türk Hukukunda Vakif Kuruma 

Mu’amelesi /     جامعـة  : إسـتانبول _ .حسني برفيز حـامتي
 _ .ص٣٦١_ ] .١٩٦٩[هـ  ١٣٨٩كلية احلقوق،   . إستانبول

 .٧٦، ٦٦، ٢٨، ٢٠، ١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٦٠٤١[ .صونقور، عصمت

 Eski Vakiflarin Temel= الكتاب األساسي لألوقاف القدمية 
Kitabi /      ي زاده   دعصمت صونقور، عمر حلمي قارينه بـا._ 

مطبعـة  ] (١٩٧٨[هـ  ١٣٩٨،  ]جامعة إستانبول : إستانبول[
_ . باللغة التركية    _ .يضا: ص٧٢٨،  ١٧_ ) .صلحي غاران 

 .١١تر* _.ك 
]٦٠٤٢[ .غورزومار، فكري

 Vakif = عرف البلـدة  وتصرفاتوقف األموال غري املنقولة 
Gayrimenkuller Ile Orfubelde Tasarruflar / ــري فك

ـ ١٣٦٨ العامة للطابو واملساحة،     املديرية: أنقرة_ .غورزومار    هـ
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ .ص ٦٣_ ] .١٩٤٩[

]٦٠٤٣[ .قوج، وهيب
وجهة نظر حول األوقاف اليت أسست بناء على قـانون رقـم            

 . باللغة التركية_  .١٠٣-١٠٢ص_ .وهيب قوج / ٩٠٣
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : ستانبولإ.  _
 .٣تر* _.ض 

]٦٠٤٤[ .كوبرولو، بالنت
 نقد وحتليل أنواع األوقاف اخلاصة حسب تعديل القانون املدين رقم         

 .باللغة التركية_  .٢٣٤-٢٢٩ص_ .بالنت كوبرولو / ٩٠٣
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١  األسبوع الرابع للوقف،يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٦٠٤٥[ .كونري، حسن

 Azinlik Vakiflarinin =تــدقيقات يف أوقــاف األقليــة 
İncelenmesi/ حسن كونري . _Vakiflar Dergisi.  _١٠مج 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٠٨-٧٩ص_ ) .١٩٧٣(
]٦٠٤٦[ .كونري، حسن

ف من وجهة نظر القانون املـدين التركـي         مفهوم هدف الوق  
 Türk Medeni Kanunu= واألوقاف التركية حسب هدفـه  

Açisindan Vakifda Amaç Kavrami Ve Amacina Göre 
Vakif Türkleri / هـ١٣٩٧، ]ن. د: م. د[_ .حسن كونري 

يشتمل على  _ .ص  ٣٠٧_ ) .مطبعة سيفنج : أنقرة] (١٩٧٦[
 .٦٥، ١١تر* _.ك _ .ركية  باللغة الت_ .قائمة مصطلحات

]٦٠٤٧[ .يازجي، منسيمي
 :شراف واحملافظة على أموال اليتيم يف عهد التنظيمات       تنظيم قانون اإل  
 .باللغة التركية_  .٥٣-٤٥ص_ .منسيمي يازجي / بعض التطبيقات

 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف
Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : رةأنق

 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bî×Šm@Mƒí‰bm@@
]٦٠٤٨[ .كوبرولو، فؤاد

=  أحباث التاريخ اإلسالمي واحلقوق التركية ومؤسسة الوقـف       
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştirmalari ve Vakif 

Müessesesi /دار نشـر   : إسـتانبول _ .فؤاد كوبرولـو    . م
 _.باللغة التركية _ .ص ٤٢٠_ ] .١٩٨٣[هـ ١٤٠٣أوتوكان، 

 .١٠٤، ١٠٣، ٨٤، ٧٥، ٦٧ -٦٥، ٥٤تر* _.ك 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bî×Šm@MŠí‰bÔm@@
]٦٠٤٩[ .أنور، صادق سامي

وقـف  = تقرير عن قانون الوقف وقوانني مؤسسات الوقـف         
_ .صادق سـامي    / قورومله ري قانوننامه سي وقانون رابورو     

باللغـة  _  .١٣٤٧خمطوط بـرقم    _ . ورقات   ٩_ ] .ت. د[
 .١٤تر* _.خ _ .العثمانية 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٠٥٠[ أك كوندوز، أمحد

  =املؤسسة الوقفية يف التطبيقات العثمانية ويف حقوق اإلسـالم        
İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 

Müessesesi/   ـ ز؛ إشـراف خليـل       أمحد أك كوندو _ .ن  ج
ــة _ .ص٤٨٩_  .١٩٨٧ ــوراه( أطروح ــة –) دكت  جامع
_ . باللغة التركية    _ .معهد العلوم االجتماعية، قونيا   . سلجوق

 .١٤؛ سع١٠٤، ١٠٣، ٦٦، ٥٨، ٣تر* _ .ر

  تاريخ- تركيا –قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦٠٥١[ .كوبرولو، بالنت
ماهية الوقف يف حقوقنا القدمية واحلديثة، واخلصوصيات الـيت         

 Yeni ve Eski=رتني جـا إلتتعلـق بأوقـاف املقاطعـة وا   
Hukukumuzda Vakfin Mahiyeti ve kendilerinde 
Tedavil Kaabiliyeti Bulunan Mukataali ve İcareynli 

Vakfilarin Arzettiği Hususiyetler /  بالنت كوبرولـو. _
ــة _ .ص ٢١١_  .١٩٥٢ ــوراه(أطروح ــة –) دكت  جامع
 .١٠٤تر* _.ر _ . باللغة التركية _ . كلية احلقوق،إستانبول

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bî×Šm@MpbzÜİ–ß@@
]٦٠٥٢[ .أركون، حلمي

 Vakif Terimlerile= تعريفات تتعلق مبصطلحات الوقـف  
İlgili Sözlük / باللغة التركية_ .٤٨١-٤٧٩ص_ .حلمي أركون . 

ــة  يف  ــوانني التركي ــطلحات يف الق ــة واملص  Türk =اللغ
Hukukunda Lüğat Ve İstilahlar. _ دار النشر :إستانبول 

 .٣تر* _ . ض_ .١٩٧٣ ،ةداجلدي

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ãìm@@
]٦٠٥٣[ .حممد السنوسي

التوافق بني الشريعة اإلسالمية والقـانون التونسـي يف جمـال           
 Concordance du droit musulman avec le= األحبـاس  

droit Tunisien en matiere"Habous"Ouakf / ــد حمم
_  .١٩٣٥،  ]ن. د: [تـونس _ .ر  السنوسي؛ تقدمي بيار سيك   

 .١١مغ* _.ك _ .باللغة الفرنسية _ .ص ٦٧
]٦٠٥٤[ .حممد العزيز بن عاشور

 =التأسيس القانوين والواقع بتونس العاصمة      : األحباس أو األوقاف  
Le Habous ou Waqf: l’institution Juridique et la 

pratique Tunisoise/  ٥١ص_ . حممد العزيز بن عاشـور-
 .للغة الفرنسية با_ .١٠٤
 =القرابة، التحالفات واملواريث يف تـونس     :  حسب ونسب  يف

Hasab wa Nasab: parente, alliance et patrimoine en 
Tunisie . _١٩٩٢املركز القومي للبحوث العلمية،     : باريس.  _

 .١١مغ* _.ض 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ŠöaŒ¦a@@
]٦٠٥٥[ ]قوانني الوقف[اجلزائر 

؛ منشـور    يتعلق باألوقـاف   ٩١/١٠لوقف رقم قانون بأحكام ا  
وزارة الشـؤون   :  اجلزائـر  _.وزاري مشترك؛ مشروع قانون     

 يف تعدادات خمتلفة    ]١٩[_  .١٩٩٨مديرية األوقاف،   . الدينية
 .١كو* _ .ح_  .لألوراق
]٦٠٥٦[ .فرناند، ديلو

احلـبس  : حتقيق جزئـي  : ش أو السبخة يف اجلزائر    رأراضي الع 
 ,La terre arch ou sabqa en Algerie =والقانون اجلزائري 

enquetes partielles: le habous et la jurisprudence 
Alegerienne /   باسـتيد جـوردان،    : اجلزائر_ .ديلو فرناند

 .١١مغ* _.ك _ .باللغة الفرنسية _ .ص ١٢٩_  .١٩٢٣

]٦٠٥٧[ .حممد البشري مغلي
لبشري حممد ا / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب      

التعقيـب   _ .٣٤٤-٣١١ص_ .مغلي؛ تعقيب مجعة الزريقي     
 .٣٥٣-٣٤٥ص: واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣لوحدة العربية، مركز دراسات ا: بريوت

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bîe@lìäu@@
]٦٠٥٨[ )سيد(خالد رشيد 

 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا
legislation in South Asia: a comparative study / خالد

جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل       : أوقاف_ .رشيد  
_  .٣٦-٥ص_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   (تجـرييب   الع  _ .اخلريي  

 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٦٠٥٩[ )سيد(خالد رشيد 

 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا
legislation in South Asia: A comparative study / سيد

 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ يف جنوب آسيا،      ندوة التجارب الوقفية   يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bîe@lìäu@–paë†ã@@

]٦٠٦٠[ )نيودهلي: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ،ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا     

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8–
10 may, 1999 ._معهد الدراسـات املوضـوعية،   :  نيودهلي

ـ _  .)تعدادات خمتلفة (مج  ١_ ] .؟١٩٩٩[  العربيـة   اتباللغ
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ك  _.ردية وجنليزية واألواإل
]٦٠٦١[  يف ة، املنعقد جنوب آسياوة حول جتارب األوقاف يفند

 Seminar on Awqaf  =١٩٩٩ مايو عام ١٠-٨  مننيودهلي
Experience in South Asia, New Delhi, 8-10 may, 

1999. _ Muslim India Educational and Cultural 
Trust. _ باللغـة   _ .٣٢٨ص_ ) .١٩٩٩ (١٩، ع ١٧ مج 

 .١٦هن*_  . د_ .اإلجنليزية

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]٦٠٦٢[ .أنور أمحد الفزيع

أنور الفزيـع؛   / اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اجلزيرة العربية      
التعقيب _  .٣٠٧-٢٧١ص_ .تعقيب حممد عبد امللك املتوكل   

 .٣٠٧-٢٩٢ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

دول الخليج العربية –قوانين وتشريعات الوقف 
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@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@
]٦٠٦٣[ )تركيا(سات اإلسالمية امجعية الدر

دار = قوق املتعلقة مبدرسـة دار الشـفقة        صورة القوانني واحل  
 _ .الشفقه نك وضعيت قانونيه وحقوقيه سـىن تنـوير مـدار         

 .باللغة العثمانية_  .٢٨٠-٢٧٤ص
مجعيـت تدريسـيه    =  اإلسالمية   الدراسات سالنامة مجعية    يف

] ١٩١٤[هــ   ١٣٣٢دار اخلالفـة،    : إستانبول_ .اسالميه  
 كتـاب سـنوي     السلنامه تعين _ ) .مطبعة حكمة اإلسالمية  (

 .٣٠تر* _. ض _ .ملؤسسة ما
]٦٠٦٤[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

وقـف  = فة، واألراضي املريية، وقوانني األراضي      واألراضي املوق 
 _.نظارة العدلية   / أوالن اراضي، واراضي مرييه، وقانوننامه اراضي     

 . باللغة العثمانية_ .٢٤٣-١٦٥ص: ١مج
: م. د[_ .تور برجني ترتيب    دس=  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 

]٦٠٦٥[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
نظارة / اراضي امرييه ووقف اوالن    = واألمريية   ةاألراضي املوقوف 

 .باللغة العثمانية _ .٤٤-٤٣، ص٩-٥ص: ٤مج_ .العدلية 
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[ هـــ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

_ . )مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ٦٣تر* _.ض 

]٦٠٦٦[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
وقف أوالن اراضينيك   = وقوفة  نتقال وتوسيع أمالك األراضي امل    ا

 _ .٤٢١ص: ٤مج_ .نظارة العدلية   / امالكينيك توسيعي وانتقايل  
 .باللغة العثمانية

: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤ ،١٠٢، ٦٧. 

]٦٠٦٧[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
امرييه ووقفيه بنـالرين    = إنشاء وتعمري األبنية الوقفية واألمريية      

: ٣مـج _ .نظارة العدليـة    / انشاءايت وتعمريايت نظامنامه سي   
 . باللغة العثمانية_ .٦٢٨-٦٢٧ص
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

]٦٠٦٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
نظـارة  / وقفيه لرين إداري نظـاملري    = أنظمة اإلدارة الوقفية    

 .العثمانية باللغة _ .١٨٣-١٤٦ص: ٢مج_ .العدلية 
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف

: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د
، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة عامرة 

١١٤، ١٠٢، ٦٧. 
]٦٠٦٩[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

أوقـاف  = أوقاف إسالمية، أوقاف عامة، أوقـاف خاصـة         
 .باللغة العثمانية_ .ية، أوقاف عمومية، أوقاف خصوصية اسالم
 مجاعت إسالميه =  الئحة القانون األساسي للجماعة اإلسالمية       يف

 .٣تر* _.ض _ .خمطوط _ ] .ت. د[_ .قانون أساسي الحيه سي 
]٦٠٧٠[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

بيت املال وقفلري تركات    = أوقاف بيت املال ما عدا التركات       
 .باللغة العثمانية _ .٣٩٨-٢٨٩ص: ١مج_ .نظارة العدلية / ارجخ
 ،]ن. د: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف

 _ .)مطبعة عامرة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـ  ١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

]٦٠٧١[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
أوقاف = األراضي واملسقفات واملستغالت    : صحيحةالاف  األوق

_ .نظـارة العدليـة     / اراضي مسقفات ومستغالت  : صحيحه
 . باللغة العثمانية_ .٣٦٢ص: ٤مج
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
مطبعة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢ [١٢٩٦-١٢٨٩،  ]ن. د

 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _. ض _ .)عامرة
]٦٠٧٢[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

نظارة أوقـافلرن   = جارات األوقاف   حتصيل نظارة األوقاف إل   
 _ .٣٦٤ص: ٤مـج _ .نظارة العدلية   / وقفلر اجاريت حتصيلي  

 .باللغة العثمانية
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
مطبعة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢ [١٢٩٦-١٢٨٩،  ]ن. د

، ٦٧،  ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تـر * _. ض   _ .)عامرة
١١٤، ١٠٢. 

]٦٠٧٣[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
الترتيبات املعمولة لقانون ميزانيـة نظـارة األوقـاف لسـنة           

/ نه سي بوجته قانوين    س ١٣٢٦أوقاف نظارتنك   = هـ  ١٣٢٦
 .اللغة العثمانية ب_ .١٤-١٣ص: ٣مج_ .نظارة العدلية 

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر*_ .ض 

]٦٠٧٤[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
امالك موقوفه نـك    = يف األراضي املوقوفة    التصرف باالجارتني   

: ٣مـج _ .نظـارة العدليـة     / اجارتينينك تصرف اولنماسي  
 . باللغة العثمانية_ .٤٦١-٤٥٩ص
 ،]ن. د: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف

 _ .)مطبعة عامرة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـ  ١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر*_ .ض 

  الدولة العثمانية–قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦٠٧٥[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
وقف أوالن اراضينك سـند     = دفتر سندات األراضي املوقوفة     

 باللغة  _ .٤٥٦-٤٥٢ص: ٣مج_ .نظارة العدلية   / لري دفتري 
 .العثمانية

: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول(] ١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر*_ . ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 

]٦٠٧٦[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
أوقاف اورما نلرينك اداره سي     = صورة إدارة أوقاف الغابات     

 باللغة  _ .٤١٩-٤١٧ص: ٤مج_ .نظارة العدلية   / صوره سي 
 .العثمانية

: م. د[_ . برجني ترتيب    دستور=  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 

]٦٠٧٧[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 ربيـع   ٢٧القانون املؤقت املتعلق باألموال غري املنقولة بتـاريخ         

 ربيع  ٢٧متعلق اوالن   اموال غري منقوله يه     = هـ  ١٣٣١األول  
_ .نظـارة العدليـة     / هـ تارخيلي مؤقت قانون   ١٣٣١األول  
 .باللغة العثمانية_  .١٤٥ص: ٦مج
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٧٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 ٢١القانون املؤقت املتعلق بانتقال األموال غري املنقولة بتـاريخ          

أموال غري منقوله تصرفلرينه خمصوص مؤقـت        = ١٣٢٨فرباير  
: ٥مـج _ .نظارة العدلية   /  سنه سي  ١٣٢٨  شباط ٢١قانون،  
 .ية باللغة العثمان_ .١١٥-١١٤ص
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٧٩[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
راضي اإلقطاعية وغري الصحيحة    القانون املؤقت املتعلق بوقف األ    

اجارتني = ألوقاف االجيارتني، مع إصدار تأمينات مقابل الديون        
وقفلرين اراضي اقطاعية وغري الصحيحة وقفي ايلـه الكيلـي          

/ مؤقت قانون وبورجالرقارشيسي تأميناتيك إصدار ايتمسـي      
 . باللغة العثمانية_ .٢٣٩ص: ٥مج_  .نظارة العدلية

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    = ب الثاين    الترتي . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٨٠[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
ا اجلوامع  قانون وقف مع األموال غري املنقوله مقابل النقود ما عد         

ـ  ٣واملساجد اليت وصلت مرحلة االستغناء عنها بتاريخ          ىاد مج
أموال غري منقوله نيـك نقـود مقابلنـه         = هـ  ١٣٢٩اآلخره  

ساتلماسي وقفي وازكاجيلر حاله كلميش اوالن جامع ومسجد        
ـ  ٣لر خارج ايله الكيلي قانون       هــ  ١٣٢٩اده اآلخـره     مج

 باللغة  _ .٤٢٢-٤٢٠ص: ٣مج_ .نظارة العدلية   / وتارخينجه
 .العثمانية

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٨١[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
أوقـاف  = تشكيالت وظائف نظارة األوقـاف      قوانني ونظام   

نظـارة  / نظارتنك وظائفي ونظام تشكياليت حقنده قانوننامه لر      
 . باللغة العثمانية_ .٥٦٩-٥٦١ص: ٤مج_ .العدلية 

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : عة عامرة مطب: مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٨٢[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
أوقاف نظارتنك  = الئحة التشكيالت ووظائف نظارة األوقاف      

: ٤مـج _ .نظارة العدليـة    / وظائفي وتشكيالت الئحة سي   
 . باللغة العثمانية_ .٦٩٢-٦٩٠ص
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    = ول   الترتيب األ  . الدستور يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 

]٦٠٨٣[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
وقفلرين = املخصصات الشهرية ملوظفي ومستخدمي األوقاف      

_ .نظارة العدلية   / ا تلري مأمورلره ومستخدمينلره ايليك ختصيص   
 . باللغة العثمانية_ .١٣-١٢ص: ١٠مج
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٨٤[ ]قوانني الوقف[ثمانية الدولة الع
وقـف اوالن مسـقفات     = املسقفات واملستغالت املوقوفـة     

-٤٦٣،  ١٦٤-١٦٣ص: ٣مج_ .نظارة العدلية   / ومستغالت
 . باللغة العثمانية_ .٤٦٧
: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـــ ١٢٩٦-١٢٨٩، ]ن. د

، ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة عامرة 
١١٤، ١٠٢، ٦٧. 
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]٦٠٨٥[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 _.نظارة العدلية   / وقفله الكيلي مقاطعه لري   = املقاطعات الوقفية   

 . باللغة العثمانية_ .١٤٧-١٤٥ص: ٥مج
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٨٦[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 =هـ  ١٣٢٨هـ وعام   ١٣٢٧موازنة بني قانون ميزانية األوقاف لعام       

نده نه سي وقفلر بوجتله مه قانونك اراس    س ١٣٢٨ سنه سي و     ١٣٢٧
 . باللغة العثمانية_ .٥٩٦-٥٨٠: ٤مج_ .نظارة العدلية / موازنه
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 
]٦٠٨٧[ ]قوانني الوقف[ العثمانية الدولة

هــ، وقـانون    ١٣٢٧ميزانية أوقاف احلرمني الشريفني لعام      
 حرمني شريفني وقفلري بوجته سي،      ١٣٢٧= مكتب األوقاف   

: ٣مـج _ .نظـارة العدليـة     / ومكتب أوقاف حقنده قانون   
 .باللغة العثمانية_  .٣٦٦-٣٦٥ص
: م. د [_.دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٨٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 سـنه   ١٣٢٨= هـ  ١٣٢٨ميزانية أوقاف دور املكتبات لعام      
: ٤مـج _ .ة العدلية   نظار/ سي وقفلر كتبخانه لري بوجته سي     

 . باللغة العثمانية_ .٤٤١-٤٤٠ص
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٠٨٩[ ]نني الوقفقوا[الدولة العثمانية 
 =هـ، وقوانني تتعلق بنظارة األوقاف      ١٣٣٣ميزانية األوقاف لعام    

، وأوقـاف نظارتنـك   هـ سنة سي وقفلر بوجته سـي     ١٣٣٣
 . باللغة العثمانية_ .٧٥-٧٣ص: ١٠مج_ .نظارة العدلية / قانونناملر

 :م. د [_ .دستور اكينجي ترتيب  =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
 :إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[ـ هــ١٣٤٧-١٣٢٩ ،]ن. د

 _ .) مطبعة األوقاف اإلسـالمية    : مطبعة عامرة  :مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _ .ض

]٦٠٩٠[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
  واملتعلقة بنظام  ٤٨نظام وإدارة األوقاف؛ نظام التوجيهات؛ املادة رقم        

 نظامنامه سي؛ أوقاف شريفه نك اداره سي؛ توجيهات       = األوقاف  
/  ماده سي وقفلر نظامي ايله الكيلي      ٤٨اوقاف نظامنامه سنك    

 . باللغة العثمانية_ .٥٠٩-٥٠٠ص: ٣مج_ .نظارة العدلية 
 ،]ن. د: م. د[_ .دستور برجني ترتيـب  =  الترتيب األول  . الدستور يف

 _ .)مطبعة عامرة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـ  ١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

]٦٠٩١[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 .باللغة العثمانية_  .٥٢-٣٤ص_  .]الوقف[
أمـوال غـري منقولـه      =  الئحة قوانني األموال غري املنقولة       يف

هــ  ١٣٢٨،  ]ن. د: م. د[_ .قانوننامه سي الئحـه سـي       
 .٣تر* _. ض _ .ص٥٢_ ) .املطبعة العثمانية: إستانبول] (١٩١٠[

]٦٠٩٢[ . نظارة املعارف .الدولة العثمانية
اوقاف منـدثره دائـر     = التعليمات اخلاصة باألوقاف املندثرة     

، ]ن. د: م. د[_ .إعداد نظارة املعـارف     / خمصوص تعليماتلر 
 _ .ص]٣٧[_ ) .مطبعة عصر : إستانبول] (١٩١٤[هـ  ١٣٣٣

 .١٠٢، ٦٧تر* _.ك _ .باللغة العثمانية 
]٦٠٩٣[ .املعارف نظارة  .الدولة العثمانية

اوقاف منـدثره دائـر     = التعليمات اخلاصة باألوقاف املندثرة     
، ]ن. د: م. د[_ .إعداد نظارة املعـارف     / خمصوص تعليماتلر 

 _ .ص٣٧_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٩٠٧[هـ  ١٣٢٥
 .١٠٢تر* _.ك _ .باللغة العثمانية 

]٦٠٩٤[ .طارق، توفيق
: قوانني جديـده  = جديدة  قوانني  : قوانني األموال غري املنقولة   

 مكتبة: إستانبول_ .توفيق طارق   / اموال غري منقوله يه عائد قوانني     
 .٣تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ ] .١٩١٠[هـ ١٣٢٨إقبال، 

]٦٠٩٥[ سالطنية بأمالك اهلمايون اليت أعطيتقوانني مهمة وقرارات 
احفـادي  = ألحفاد حممود جليب ووالدته أصفهان شاه هـامن         

ملكنامه (يب ووالده سي اصفهان شاه خامنه بيوريالن        حممود جل 
مهايون أمالكلري ايله الكيلي سالطنيه قرارالر ومهمه       ) مهايون

ــانونلري ــة أوقــاف اهلمــايون / ق ، ]ن. د: م. د[_ .مديري
_ ) .مطبعة أمحـد كامـل    : إستانبول(] ١٩١٣[هـ  ١٣٣١
 .٣تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .ص ٢٨

]٦٠٩٦[ مسقفات=  سقفات واملستغالت الوقفيةباملالئحة قانونية 
، ]ن. د: م. د[_ .ومستغالت موقوفة قانوننامه سي الحيه سي       

مطبعـة  : إسـتانبول ] (١٩١٥-١٩١٤[هـ  ١٣٣٤-١٣٣٣
 .٣تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .ص ٢٧_ ) .جملس مبعوثان

]٦٠٩٧[ :بغداد( ١٩٩٣، ]ن. د: م. د[_ .نظام توجيه اجلهات 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٤_ ) .مطبعة احلكومة

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٠٩٨[ .أك كوندوز، أمحد

  =املؤسسة الوقفية يف التطبيقات العثمانية ويف حقوق اإلسـالم        
İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 

Müessesesi/         ـ  أمحد أك كوندوز؛ إشـراف خليـل _ .ن  ج
 . جامعة سلجوق  –) دكتوراه( أطروحة   _ .ص٤٨٩_  .١٩٨٧

 _.ر  _ . باللغـة التركيـة      _ .معهد العلوم االجتماعية، قونيا   
 .١٤؛ سع١٠٤، ١٠٣، ٦٦، ٥٨، ٣تر*

  رسائل جامعية–قوانين وتشريعات الوقف  
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@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bØãýíŠ@@
]٦٠٩٩[ )سيد(خالد رشيد 

 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا
legislation in South Asia: A comparative study / سيد

  .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٦١٠٠[ .إم. حمروف، حممد إم

 Mosques and their ambience=  وبيئتها يف سريالنكا املساجد
in Sri Lanka /حمروف . إم. حممد إم. _Radiance Views, 

Weekly. _ باللغة _  .٨-٧ص_ ) .١٩٨٧ (٢٠، ع ٢٣مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٦١٠١[ .سليم مرصوف،

 Awqaf experience in Sri= جتربة األوقاف يف سـريالنكا  
Lanka / جملة نصف سنوية حمكمة    : أوقاف_  .سليم مرصوف

 يونيـو  (٦، ع ٣س_ .تعىن بشؤون الوقف والعمـل اخلـريي        
 .١كو*_  .د_  .٣٦-٥ص: القسم اإلجنليزي_ ) .٢٠٠٤
]٦١٠٢[ .سليم مرصوف،

التجربة : الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقع لألوقاف     
ــريالنكية   Socio-Economic Potential and =السـ

Administration of Waqfs: Sri Lankan Experience.  _
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ] ٤[، ٢٣
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999 ._معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–æa…ìÛa@@

]٦١٠٣[ . صاحلإبراهيمعبد الغفار 
 .٢٤٠-٢١٩ص_ . صاحل إبراهيمعبد الغفار / الوقف

 أحكام املرياث والوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي مع بيان ما         يف  
 :القاهرة_  .١ط_ .جيري عليه العمل يف احملاكم املصرية والسودانية        

 .٣ ،٢؛ كو٨فل*_ .ض _  .١٩٨٧مكتبة النهضة املصرية، 
]٦١٠٤[ .كولسن، نويل جيمس

_  .٢٥٦-٢٣١ص_ .كولسـن   . ج. ن]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 _ .A History of Islamic Law=  تاريخ التشريع اإلسالمي يف
دار النشر جلامعة إيدنربج،    ]: اململكة املتحدة [إيدنربج  _  .١ط

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٤
@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa–bí‰ì@@
]٦١٠٥[ .أمحد احلجي الكردي

 _ .أمحد احلجي الكـردي   /  اإلسالمي أحكام األوقاف يف الفقه   
 دورة العلوم الشرعية    : ورقة مقدمة إىل   _ . ورقة ٢٨ _ .١٩٩٦

 ٦ املوافق   هـ١٤١٦ ذي القعدة    ٢٩ إىل   ١٨ من   ،لالقتصاديني
 .٢ ،١كو* _ . ح_ .١٩٩٦ ابريل ١٧إىل 

]٦١٠٦[ .برهان زريق
برهان زريق؛  / تشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب     اإلطار ال 

التعقيــب _  .٢٦٩-٢١١ص_ .تعقيــب رضــوان الســيد 
 .٢٩٦-٢٦٣ص: واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

_  .١ط_ .الكويـت   العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة       
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

]٦١٠٧[ .عدنان القوتلي
 .٢٨٠-٢٧٢ص: ١ ج_ .]الوقف[
، ]جامعـة دمشـق   : دمشـق  [_ . الوجيز يف احلقوق املدنية    يف

 .٤فل *_ .ض_  .١٩٦١
]٦١٠٨[ .فتح اهللا صقال

 ،]ن. د: م. د[_ .قضايا وقف العثمانية أمام احملاكم املختلطة السورية 
 .١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ٩٣_ ) .مطبعة سبع اخوان: حلب (١٩٣٨

]٦١٠٩[ .كولسن، نويل جيمس
_  .٢٥٦-٢٣١ص_ .كولسـن   . ج. ن]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
_ . A History of Islamic Law=  تاريخ التشريع اإلسالمي يف
ربج، دار النشر جلامعة إيدن   ]: اململكة املتحدة [إيدنربج  _  .١ط

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٤
]٦١١٠[ .مصطفى عرجاوي

الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
Ó@@@@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaì–@@@bí‰ì@–@@@Õ’ß…@–@@@ƒí‰bm@–@@@la†nãüa@

@ïãŠÐÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 

]٦١١١[ .، راندي كارولينيديغيليم
تاريخ الوقف ودراسات حالة يف دمشق يف أواخر احلكم العثماين         

_  .راندي كاروليني دجيويليهم شوم   / نتداب الفرنسي وفترة اال 
 جامعـة   –) هادكتـور (أطروحـة   _ . ورقة   ١٨٤_  .١٩٨٦

 .١كو* _.ر _  .١٩٨٦نيويورك، 
]٦١١٢[ ، راندي كارولينيديغيليم

 تاريخ الوقف ودراسات حالة يف دمشق يف أواخر احلكم العثماين وفترة          
 History of awqaf and case studies from= االنتداب الفرنسي 

Damascus in late ottoman and French mandatory 
times . _جامعة -) هادكتور(أطروحة  _ . ورقة   ٤٣٦_  .١٩٨٦  

 .١؛ كو١١سع*_ .ر _ .جنليزية باللغة اإل_  .١٩٨٦نيويورك، 

 رسائل جامعية– االنتداب الفرنسي – تاريخ – دمشق – سوريا–قوانين وتشريعات الوقف
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@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]٦١١٣[ -١٩٠٨) "سري(إندرسون، جيمس نورمان دلرمبل 

-٣١،  ١٨ص_ .إندرسـون   . د. ن. ج]/ Waqf= الوقف  [
١٦٩-١٦٢،  ١٠٠،  ٩٣،  ٧٨،  ٥٨-٥٧،  ٤٣،  ٤٠،  ٣٢ ،
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢١، ١٨٨
 Law Reform =  يف العامل اإلسالميية القانوناتصالحاإل يف

in the Muslim World . _أثلـون للنشـر  : لندن _ .١ط :
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٦جامعة لندن، 

]٦١١٤[ "١٩٦٩-١٩٠٢"  جوزيف،شاخت
، ٨٣،  ٧٦،  ١٩ص_  . جوزيف شـاخت   /]waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_ .١٤٣، ١٤١، ١٣٥، ٩٠
 An Introduction to Islamic = ة اإلسالميللشريعة  مقدمةيف

law ._ دار نشر كالرنـدن،     : نيويورك ؛ أوكسفورد _ .١ ط 
 .١٧هن *_ . ض_ .١٩٦٤

]٦١١٥[ .عبد العزيز الدوري
 _ .ريباملستقبل الع _ .عبد العزيز الدوري    / دور الوقف يف التنمية   

 ،٧صر* _.د  _  .٢٦-٤ص_ ) .١٩٩٧يوليو   (٢٢١، ع ٢٠س
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

]٦١١٦[ .عبد العزيز الدوري
 .١٢٠-٨٠ص_ .عبد العزيز الدوري  /دور الوقف يف التنمية

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      

امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع 

]٦١١٧[ .قدري، أنور أمحد
_  .٢٤٩-٢٢٢ص_ .أنور أمحد قدري    ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 دراسة مقارنة مع القانون     :الفقه اإلسالمي يف العامل احلديث    يف  

 :Islamic Jurisprudence in the modern world =الوضعي 
A refelction upon comparative study of the law.  _

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٣تربثي، . م. سول إجينتس ن: بوميب_  .١ط
]٦١١٨[ -١٩٤١) "سيد ( طاهر،حممود

= التشريعات املعاصرة لألوقاف يف البلدان واتمعات اإلسالمية        
Contemporary awqaf legislation in Muslim countries 

and communities/ جنليزيةباللغة اإل_ .ص ٢٠ _. طاهر حممود. 
=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ïiŠÈÛa@bÈÛa@@
]٦١١٩[ .حسن الفكهاين

 .١٩٧٨، ٩٧٧، ٨٩٥-٦٨٨: ٢٦ ج_ .حسن الفكهاين]/ الوقف[
الـدار  ]: م. د [_ . موسوعة القضاء والفقه للدول العربيـة      يف

، ٢سـع *_ . ض   _ .]؟١٩٨-[العربية للموسوعات القانونية،    
 .٩، ٨؛ فل٧؛ صر١٥

]٦١٢٠[ .دعيبس املر
 .٢٠٦-٢٠٥ ،١١٨، ٣٩-١٥ص_ ] .الوقف[
 _ . أحكام األراضي املتبعة يف البالد العربية املنفصلة عن السلطة العثمانية          يف
_ .ض  _ ) .مطبعة بيت املقدس  : القدس (١٩٢٣،  ]ن. د: م.د[
 .٤ ،٣؛ فل١٤سع*

]٦١٢١[ .حممد بن يونس
 .٩، ج٨ ج_ .حممد بن يونس، نبيل سعيد/ أحكام شرعية

 _ .١٩٨٥دار البشري،   :  عّمان _ .عات العربية  موسوعة التشري  يف
 .٨، ٣؛ فل٧صر* _.ض 

]٦١٢٢[ .يحممود حممد طنطاو
 .١٦٨-١٢٥ص_  .يتأليف حممود حممد طنطاو/ الوقف

 ،]ن. د: م .د[_  .١ ط _ .الوصايا والوقف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
دراسة مقارنـة بـني     _ ) .مطابع البيان التجارية  : ديب (١٩٨٩

االحتادي لدولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة        مشروع القانون   
 _.ومشروع القانون العريب املوحد لس وزراء العدل العـرب       

 .٢ ،١كو* _.ض 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@ïiŠÈÛa@bÈÛa@Mpaë†ã@@
]٦١٢٣[ )بريوت: ٢٠٠١(ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب 

حبوث ومناقشات  : العريبنظام الوقف واتمع املدين يف الوطن       
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة           

حترير إبراهيم البيـومي    / واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت    
ـة،      : بريوت_  .١ط_ .غامن    _ .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربي
 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٢٦

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ÖaŠÈÛa@@
]٦١٢٤[ .برهان زريق

برهان زريق؛  / اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
 :التعقيب واملناقشات_  .٢٦٩-٢١١ص_ .تعقيب رضوان السيد 

 .٢٩٦-٢٦٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .اف بدولـة الكويـت      العربية واألمانة العامة لألوق   

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت
]٦١٢٥[ عدنان نادر عبد القادر

 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشئون الدينية، العـراق       
 .٣٩٢-٣٨١ص_ .عدنان نادر عبد القادر 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤ املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،      :جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٦١٢٦[ عدنان نادر عبد القادر

 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشئون الدينية، العـراق       
 .٣٩٢-٣٨١ص_ .عدنان نادر عبد القادر 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩ للبحوث والتدريب،    املعهد اإلسالمي : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

  العالم اإلسالمي–قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦١٢٧[ ]قوانني الوقف[العراق 
جملس األوقـاف   / م١٩٦٩ لسنة   ٦٤قانون إدارة األوقاف رقم     

_ ) .١٩٦٩ (٩ ع _ .جملـة الرسـالة اإلسـالمية     _ .األعلى  
 .١٠٤تر* _.د _  .١٠٨ص

]٦١٢٨[ ]قوانني الوقف[العراق 
إعداد ديـوان   / لتعليمات اخلاصة باألوقاف  القوانني واألنظمة وا  

 .١كو* _.ك  _.ص ٢١١_  .١٩٧٢، ]الديوان: بغداد[_ .األوقاف 
]٦١٢٩[ ]قوانني الوقف[العراق 

مديرية األوقاف  : بغداد_ .جمموعة القوانني واألنظمة والتبليغات     
 _ .ص٣٠٢_ ) .املطبعة العربية ] (١٩٥٦[هـ  ١٣٧٦العامة،  

 .٦٠تر*_ .ك 
]٦١٣٠[ .ة األوقاف العامة مديري .العراق

:  بغداد _ .مديرية األوقاف العامة  / ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٠_  .١٩٥٨املديرية، 

]٦١٣١[ .كامل السامرائي
املكتبة األهليـة،   : بغداد_ .تصفيته والقوانني اخلاصة به     : الوقف
 .٣٨؛ مغ١٠، ٩سع*_ . ك _ .ص١٩٢_  .١٩٦٨
]٦١٣٢[ .جميد النجار

باللغـة  _  .٣٧باب  _ .جميد محد النجار    ]/ waqf= الوقف  [
 .اإلجنليزية

القواعد اإلسالمية اجلعفرية للمكانة الشخصـية والقواعـد         يف
 Islam-Jafri Rules of Personal = لقانون العراقيبااملتعلقة 

Status and Related Rules of Iraqian Law . _١ط.  _
تمل علـى   يش_ ) .مطبعة سرب : طهران (١٩٧٤،  ]ن. د: م. د[

 .٧هن*_ .ض _ .كشافات 
]٦١٣٣[ .حممد أمحد العمر

، ]ن. د: م. د[_ .حممد أمحد العمر    / الدليل إلصالح األوقاف  
_ .ك  _ .ص  ١٨٦_ ) .مطبعة معارف بغداد  : بغداد (١٩٤٨

 .١؛ كو٣تر*
]٦١٣٤[ .حممد مصطفى املاحي

حممـد مصـطفى    / صالحهاإتقرير عن أوقاف العراق ووسائل      
 .١كو* _.ك _ .ص ٥٣_  .١٩٣٧، ]ن .د: بغداد[_ .املاحي 

]٦١٣٥[ .مصطفى عرجاوي
الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          

 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]٦١٣٦[ -١١٠٤٠ ،١٠٨٢٠-١٠٨٠٥ص: ١٤ ج_. ]الوقف[
 .٢٠٣١٠-٢٠٢٩٥ص: ٢٠، ج١٢١٥٠-١٢١٤٩ص: ١٥، ج١١٠٤٢

الـدار العربيـة    :  بـريوت  _ . املوسوعة القانونية العراقيـة    يف
 .٨فل*_ . ض _ .]؟١٩٧-[للموسوعات، 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@ÖaŠÈÛa@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٦١٣٧[ .خالد السعدون

يف العراق واملوقف العثماين    " أوده"نظيم الربيطاين لوقف    إعادة الت 
الـة  _ .خالد السـعدون    / ١٩١٣و١٩١٢منه خالل سنيت    

ديسـمرب   (٤-٣ع_ .التارخيية العربية للدراسـات العثمانيـة       
 .٧صر* _.د _  .١٠٨-٩١ص_ ) .١٩٩١

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æbàŽÇ@
]٦١٣٨[ ]قوانني الوقف[ُعمان 

القرار الـوزاري   : عية لألوقاف وبيت املال   تشكيل اللجان الفر  
وزارة األوقاف والشـئون الدينيـة،      : مسقط_  .٩١/٩٩رقم  

 .١كو*_ .ح _ .ص ٥_ ] .؟٢٠٠١[
]٦١٣٩[ ]قوانني الوقف[ُعمان 

وزارة : عمان_  .٦٥/٢٠٠٠املرسوم السلطاين   : قانون األوقاف 
_ .ح  _ .ص  ٩_ ] .؟٢٠٠١[األوقاف والشـئون الدينيـة،      

 .١كو*
]٦١٤٠[ ]قوانني الوقف[ُعمان 

القـرار الـوزاري رقـم      : الالئحة التنفيذية لقانون األوقـاف    
وزارة األوقاف والشـئون الدينيـة،      : عمان_ .م  ٢٣/٢٠٠١

 .١كو*_ .ح _ .ص ١٣_ ] .؟٢٠٠١[
]٦١٤١[ ]قوانني الوقف[ُعمان 

_ .م بإصدار قانون األوقـاف      ٦٥/٢٠٠٠مرسوم سلطاين رقم    
 .١كو*_ .ح _ .ص ٨
]٦١٤٢[ .قاف والشؤون الدينية وزارة األو .ُعمان

مصـدر  [ وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة        ،سلطنة عمان 
 صفحة عنوان موقع  : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٥٤[_ .] الكتروين
 _ .)٢٩/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (موقع الكتـروين  [الوزارة  

 .١كو*_ .ت _  .http://www.maraoman.net: وصلة املوقع
]٦١٤٣[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / عتبارية للوقف الشخصية اال 
وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

_ .ك  _ . لوحـات     ورقـة  ١٣ص،  ٢٨٤_  .٢٠٠٢الدينية،  
 .١كو*

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bãŠÏ@@
]٦١٤٤[ .فرشتيان، ح

 _. صادق العبادي إعداد فرشتيان؛  .ح/ الوقف يف القانون الفرنسي   
مـن  (_ .ص  ١٢_  .١٩٩٨مانة العامة لألوقاف،    األ: الكويت

 .١كو* _ . ح_ .)أدبيات الوقف يف إيران
]٦١٤٥[ .فرشتيان، ح

 وقف  _ .وقف در حقوق فرانسه    = الفرنسيالوقف يف القانون    
 باللغة  _ .٧٥-٦٨ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ ع _ .مرياث جاويدان 

 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية

 فرنسا–قوانين وتشريعات الوقف 
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]٦١٤٦[ .حممد حسنني خملوف
حممد حسنني بن حممد خملوف العدوي؛ دراسة        تأليف]/ الوقف[

: ١مـج _ .وحتقيق حممد أمحد سراج، علـي مجعـة حممـد           
-٢٦٥،  ٢٥٢،  ٢٤١،  ٢٣٤-٢٣٣،  ٢٠٩،  ٢٠٣-٢٠٢ص

 .٥١٣، ٤٩٣، ٤٧٠ص: ٢؛ مج٢٨٠، ٢٦٦
 تطبيق القانون املدين واجلنائي على مذهب     :  املقارنات التشريعية  يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩م، دار السال: القاهرة_  .١ط_ .اإلمام مالك 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@´İÜÏ@
]٦١٤٧[ .برهان زريق

برهان زريق؛  / اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      
 :التعقيب واملناقشات_  .٢٦٩-٢١١ص_ .تعقيب رضوان السيد 

 .٢٩٦-٢٦٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة       ومناقشات الندوة   
 :بريوت_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت       

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 
]٦١٤٨[ .عبد السالم العبادي

/ قاف اإلسالمية يف اتمع املعاصر يف األردن وفلسطني       إدارة األو 
 .٢٨٩-٢٥٤ص_ .عبد السالم العبادي 

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      

امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧إيداع 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ–@@́ İÜÏ–@ƒí‰bm@–ýnyüa@ïÜîöaŠ⁄a@Þ@
]٦١٤٩[ .دمرب، مايكل
-١٩٤٨سرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسـطني،        إسياسة  
مؤسسة الدراسـات   : بريوت_  .١ط_ .مايكل دمرب   / ١٩٨٨

_ .ك  _ .ايـض، خـرائط     : ص٢٩٣_  .١٩٩٢الفلسطينية،  
 .١٠، ٨، ٦، ٥، ٣، ٢؛ فل١٠؛ سع١٠٤، ٤٩تر*

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ŠİÓ@@
]٦١٥٠[ النشرة الدورية_ .  بشأن الوقف١٩٩٦سنة ل) ٨(قانون رقم 

 أكتوبر (٤٢، ع ١٤س_ ] .لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر    [
 .١كو* _.د _ .، ضمن باب شؤون إدارية ٢٩-٣ص_ ) .١٩٩٦

]٦١٥١[ ]قوانني الوقف[قطر 
وزارة األوقاف  : الدوحة_  .١٩٩٦ لسنة   ٨قانون الوقف رقم    
 .١؛ كو١٥سع* _.ك  _.ص ٢٠_  .١٩٩٦ ،والشؤون اإلسالمية

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–oíìØÛa@@
]٦١٥٢[ .أنور أمحد الفزيع

أنور أمحـد   )/ دراسة يف القانون الكوييت   : (احلماية املدنية للوقف  
_ ) .١٩٩٩يونيـو    (٢، ع ٢٣ س _ .جملة احلقوق _ .الفزيع  
 .١٢ ،١كو* _.د  _ .١٢٢-٧٧ص

]٦١٥٣[ ن بمجعها وعلق عليها يوسف/ األوقاف وجملس شورى الكويت
 .٣٥١-٣٥٠ص_ .عيسى القناعي 

 ،]ن. د: الكويت[_  .٢ط_ .حكم وأدب وطرائف    :  امللتقطات يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطابع الرسالة: الكويت (١٩٩٨
]٦١٥٤[ / يف أكثر من مخسني عاماًإدارات األوقاف ودورها: الرواد

األمانة العامـة   : الكويت_  .١ط_ .إعداد وفاء حامد العماين     
_ .ك  _ . ايض، صور : ص١٠٠_  .٢٠٠١ لألوقاف، إيداع 

 .١كو*
]٦١٥٥[ .زكي الدين شعبان

_ .زكي الدين شعبان، أمحد الغندور      تأليف  / الوقف وأحكامه 
 .٨٢٧-٤٥٥ص
_ .أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسـالمية         يف  
مكتبة الفـالح،   : الكويت_ .، مزيدة ومنقحة ومصححة     ٢ط

 جيري عليه العمـل يف      مع مراعاة ما  : عنوان فرعي _  .١٩٨٩
 _.حماكم الكويت وما جاء يف قانون األحوال الشخصية الكوييت          

 .٢ ،١كو*_ .ض 
]٦١٥٦[ .زكي الدين شعبان

_ .زكي الدين شـعبان، أمحـد الغنـدور         / الوقف وأحكامه 
 .٨٢٧-٤٥٥ص
_ .أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسـالمية         يف  

، ٢؛ سع ١٠٤تر*_ .ض  _  .١٩٨٤مكتبة الفالح،   : الكويت
 .٨؛ فل١٤ ١١
]٦١٥٧[ .اهللا احلوطي الوهاب عبد عبد

اهللا  الوهاب عبـد   عبد/ تقرير عن إدارة الوقف بدولة الكويت     
 .٣٩٨-٣٩٥ص_ .احلوطي 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٦١٥٨[ .اهللا احلوطي الوهاب عبد عبد

اهللا  الوهاب عبـد   عبد/ تقرير عن إدارة الوقف بدولة الكويت     
 .٣٩٨-٣٩٥ص_ .احلوطي 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
 _ . ض _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٦١٥٩[ حيكي سرية خنبة من رواد إدارات : بة من الروادكوك

اإلشـراف العـام إبـراهيم      / األوقاف يف أكثر من نصف قرن     
 التـدقيق اللغـوي مطيـع       ؛البيومي؛ إعداد وفاء حامد العماين    

األمانـة  : الكويـت _  .٢ط_ .احلالق؛ التجميع بدر املطريي     
 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٣٢_  .٢٠٠٢العامة لألوقاف، 

]٦١٦٠[ ]قوانني الوقف[الكويت 
صورة األمر السامي بتطبيق أحكام : أحكام شرعية خاصة باألوقاف  

 _ .ورقات] ٥[_ ] .؟١٩٩-[_ .شرعية خاصة باألوقاف    
 .١كو*_  .ح

 فلسطين –قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦١٦١[ ]قوانني الوقف[الكويت 
األمانة العامة لألوقـاف،    : الكويت_ .مشروع قانون األوقاف    

 .١كو* _.ك _ .ص ٢١_  .١٩٩٤
]٦١٦٢[ ]انني الوقفقو[الكويت 

_ .احية ملشروع القانون    يضمشروع قانون األوقاف واملذكرة اال    
 .١كو* _.ك _ .ص ٥٧_  .١٩٩٤األمانة العامة لألوقاف، : الكويت
]٦١٦٣[ ]قوانني الوقف[الكويت 

األمانة العامة لألوقـاف،    : الكويت[_ .مشروع قانون الوقف    
 .١كو* _.ك  _. ورقة ١١_ ] .؟١٩٩٣

a@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛ–æbäjÛ@@
]٦١٦٤[ .أمحد أمني اخليال

 دراسة قانونية حول القرض   : كشف الستار عما خفى من األسرار     
/ اللييب املضمون برهن عقارات األوقاف اإلسالمية يف بـريوت        

_ ] .؟١٩٧ -ن،  . د: [بـريوت _ .بقلم أمحد أمني اخليـال      
 .١كو* _.ك  _.ص ٢٠

]٦١٦٥[ .برهان زريق
برهان زريق؛  / اهلالل اخلصيب اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان      

 :التعقيب واملناقشات_  .٢٦٩-٢١١ص_ .تعقيب رضوان السيد 
 .٢٩٦-٢٦٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣ مركز دراسات الوحدة العربية، :بريوت
]٦١٦٦[ .عبد الرمحن احلوت

 :لبنان[_ .تأليف عبد الرمحن احلوت     / األوقاف اإلسالمية يف لبنان   
 .١؛ كو١٠٤تر*_ . ك _ .ص١٧٤_  .١٩٨٤، ]ن. د

]٦١٦٧[ .عدنان أمحد بدر
/ ماضياً وحاضراً ومستقبالً  : اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية يف لبنان    

املؤسسـة اجلامعيـة    : بـريوت _  .١ط_ .ن أمحد بدر    عدنا
 ،٣٠ ،٣تر*_ .ك  _ .ص  ٢٨٠_  .١٩٩٢للدراسات والنشر،   

 .٣، ١؛ كو٧، ٦، ٤؛ فل١٠٤
]٦١٦٨[ ]قوانني الوقف[لبنان 

: بـريوت _ .أنظمة وقوانني دوائر اإلفتاء واألوقاف يف لبنـان         
 يف  ]٢٦٤[_ ] .١٩٩-[الس الشرعي اإلسالمي األعلـى،      

 .١كو* _.ك _  .لفة لألوراقتعدادات خمت
]٦١٦٩[ ]قوانني الوقف[لبنان 
بوهبا ووضع فهارسها   / لة الطوي ةجاراإلجارتني و  الوقف واإل  يف

 .١٠٩-١٠٧ ص:١ج_  .أديب يوسف صادر
منقحـة  : جمموعة املراسيم االشتراعية واملراسيم التنظيميـة     يف  

تطلب من مطبعـة    : بريوت_  .١٩٦٥  حزيران ١ ومعدلة حىت 
 _ . بريوت ،الة القضائية من إصدارات    _] .؟١٩٦٥[صادر،  

 .١كو* _ .ض

]٦١٧٠[ ]قوانني الوقف[لبنان 
ـ ١٣٩٢لسنة  ) ١٢٤(قانون رقم   : قانون الوقف  م ١٩٧٢ ،هـ

دار : بـريوت _ .مع املذكرة االيضاحية    ،  بشأن أحكام الوقف  
 .٢كو*_ .ك _ .ص ٧٥_  .١٩٧٣الفتح، 

]٦١٧١[ ]قوانني الوقف[لبنان 
 املديرية: بريوت_ .تعلق باألوقاف اإلسالمية    جمموعة قرارات وأحكام ت   

 .١كو* _.ك _ .ص ٨٠_  .١٩٥٩العامة لألوقاف اإلسالمية، 
]٦١٧٢[ ]قوانني الوقف[لبنان 

:  بـريوت  _ .مديرية األوقاف اإلسالمية العامة   / جمموعة قوانني 
جتدد طبع هذه اموعة مـن      _ .ص  ١٠٣_  .١٩٥٩املديرية،  

 .١كو* _.ك _  .١٦/٧/٥٩تاريخ القوانني والقرارات والتعاميم ب
]٦١٧٣[ ]قوانني الوقف[لبنان 

_ .املديرية العامة لألوقاف اإلسالمية     / جمموعة قوانني األوقاف  
 .١كو* _.ك _ .ص ٥٦_ ] .١٩٦٧[املديرية، ]: بريوت[

]٦١٧٤[ .إمامحممد كمال الدين 
 .٢٤٣–١٣٩ص_  .إمامحممد كمال الدين / األوقاف

: بـريوت _  .١ ط _ .سالميالوصايا واألوقاف يف الفقه اإل    يف  
 _.ض  _  .١٩٩٦للدراسـات والنشـر،      املؤسسة اجلامعيـة  

 .٢، ١ كو؛١٠، ٩، ٧؛ فل١٠٤ ،٥٢ ،٤٩تر*
]٦١٧٥[ . الدين رمضانحمييحممد 

_ . الـدين رمضـان      حميـي حممـد   / تثمري ممتلكات األوقاف  
 .٣٨٠-٣٦٣ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤عهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     امل: جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٦١٧٦[ . الدين رمضانحمييحممد 
_ . الـدين رمضـان      حميـي حممـد   / تثمري ممتلكات األوقاف  

 .٣٨٠-٣٦٣ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٦١٧٧[ .مصطفى عرجاوي
الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          

 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æbäjÛ@–ƒí‰bm@@
]٦١٧٨[ .نزار سكر

الفكـر  _ .نـزار سـكر     / أوقافنا عرب نصف قرن من الزمان     
 _ .٥٦-٣٥ص_ ) .١٩٦٩تشرين ثاين    (٢، ج ١س_ .اإلسالمي  

 .١كو*_ .د 

 تاريخ– لبنان –قوانين وتشريعات الوقف 
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 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æbäjÛ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٦١٧٩[ .حسان حالق

سجالت احملكمة  : ت يف العهد العثماين   أوقاف املسلمني يف بريو   
_  .٢ط_ .دراسة وحتقيق حسان حـالق      / الشرعية يف بريوت  

؛ ٩سع* _.ك   _.ص  ٣٦٣_  .١٩٨٨الدار اجلامعية،   : بريوت
 .٣١؛ مغ١؛ كو٨فل

]٦١٨٠[ .حسان حالق
سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      

_ .حـالق   يق حسان   تقدمي ودراسة وحتق  / الشرعية يف بريوت  
_  .ص٣٦٣_  .١٩٨٥املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء،     : بريوت

 .١؛ كو١٠٤تر*_ .ك 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@bîjîÛ@
]٦١٨١[ .مجعة حممود الزريقي

مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    
 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        

 .١٨٠-١٧١ص: تعقيب واملناقشاتال
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت
]٦١٨٢[ .املزوغياملربوك بلعيد 

/ اجلماهرييـة العظمـى   حبث عن التجارب الوقفية وتوثيقها يف       
 . ورقة٢٤_ .إعداد املربوك بلعيد املزوغي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

ية والعلـوم   املنظمة اإلسالمية للترب  : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Ñí†Ûb½a@@
]٦١٨٣[ )سيد(خالد رشيد 

 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا
legislation in South Asia: A comparative study / سيد

 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ية يف جنوب آسيا،      ندوة التجارب الوقف   يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bíŒîÛbß@@

]٦١٨٤[ .روزينثال، ايروين إسحاق يعقوب
-٢٩١ص_ .روزينثـال   .  ج .ايروين آي ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٩٢
 Islam in Modern=  اإلسالم يف الدولة القومية احلديثـة  يف

National State ._جامعـة كيمـربدج،   : كيمربدج_  .١ ط
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٦٥

]٦١٨٥[ .سامي حممد الصالحات
دور الوقف يف جمال التعليم والثقافـة يف اتمعـات العربيـة            

سـامي حممـد    / دولة ماليزيـا منوذجـاً    : ة املعاصرة واإلسالمي
األمانة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .١ط_ .الصالحات  

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة     (_ .ص  ١٩٣_  .٢٠٠٣
 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠١الكويت الدولية ألحباث الوقف 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٦١٨٦[  داد أمحد إبراهيمإع/ أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 

]٦١٨٧[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
الوقف وبيان أنواعه وخصائص كل نوع وما جيب أن يكـون           

_ .أمحد إبراهيم   / عليه قانون الوقف اجلديد يف شكله وموضوعه      
فربايـر   /ينـاير  (٢ ،١، ع ١٤ س _ .صـاد جملة القانون واالقت  

ــوفمرب (٧ ،٦، ع١٤؛ س)١٩٤٤ ــمرب  /ن _ ) .١٩٤٤ديس
 .١؛ كو٢٧ ،٢٣ ،١٤ ،٨صر* _.د _  .٤٦٠-٤٢٣ص

]٦١٨٨[ .أمحد زكي
_ .احملاماة  _ .أمحد زكي   / حبث يف دعوى الوقف على الوقف     

 .٢صر*_  .د_  .٣٠٩-٢٩٧ص_ ) .١٩٤١نوفمرب  (٣، ع٢٢س
]٦١٨٩[ .أمحد نصر اجلندي

 .١٦٥٩-١٥٨٢ص_ .محد نصر اجلندي أ/ الوقف
، ]ن. د: م. د[_ . مبادئ القضاء يف األحـوال الشخصـية         يف

 .٢كو*_ .ض  _) .القاهرة احلديثة للطباعة: القاهرة (١٩٩٢
]٦١٩٠[ . أمحد شتاتأسامة

 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  أسامة/ حكارقوانني األوقاف واأل  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٢٢_  .٢٠٠١دار الكتب القانونية، : مصر

]٦١٩١[ بدران أبو العينني بدران
 .٣٣٠-٢٥٤ص_ .بدران أبو العينني بدران ]/ الوقف[
مؤسسة : اإلسكندرية_  .١ط_ . أحكام الوصايا واألوقاف     يف

-١؛ فـل  ١٤،  ١١-٩سع*_ .ض  _  .١٩٨٢شباب اجلامعة،   
 .٣ ،١؛ كو٨-٦، ٣

]٦١٩٢[ -١٩٢٨"ترتيل الرمحن 
 . األورديةباللغة_  .٣مج_ .ترتيل الرمحن / ]الوقف[
_  .جمموعه قوانني اسـالم   =  جمموعة التشريعات اإلسالمية     يف
_  .١٩٨٥إدارة التحقيقات اإلسـالمية،     : إسالم آباد _  .٣ط

 .٨هن*_ .ض 
]٦١٩٣[ .حسن حسن منصور
عرض متكامل لتشـريعات احلكـر والوقـف        : احلكر والوقف 

ولألحكام واملبادئ الصادرة عن دائـرة األحـوال الشخصـية          
ض يف شأما منذ إنشائها حىت العـام القضـائي          مبحكمة النق 

 .٥مج_ .حسن حسن منصور / ٢٠٠٠
_ . املوسوعة القضـائية يف مسـائل األحـوال الشخصـية          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢دار اجلامعة اجلديدة، : اإلسكندرية

  العصر العثماني– تاريخ – لبنان –قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦١٩٤[ .سعيد سيف النصر
عداد سعيد سيف   إ/ مزاياه وعيوبه : التدخل التشريعي يف الوقف   

 . ورقة٣٧_ .النصر 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]٦١٩٥[ .سيد عبد اهللا بن علي حسني التيدي
 . سيد عبد اهللا بن علي حسني التيدي]/الوقف[
  احملاكم ا يف م الوجيز يف شرح قانوين الوقف واملواريث املعمول هب        يف

: القاهرة_  .١ط_  .املصرية ومع كل قانون مذكرته التفسريية     
 .٢؛ صر١١سع* _. ض _.ص ٢٣٢ _] .١٩٤٥[املكتبة العربية، 
]٦١٩٦[ .عبد احلميد بدوي

 عبد احلميد / مقدمة يف كتاب شرح قانون الوقف ويف القوانني الشرعية        
، ٢١ س _.جملة قضـائية شـهرية      : احملاماة الشرعية _ .بدوي  

 .٢صر *_ .د_  .٧-٣ص_ ) .١٩٥٠ فرباير /يناير (٢-١ع
]٦١٩٧[ .عبد احلميد الشواريب

عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  

بآخره ملحقاً بأهم القوانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف           
 .٢رص* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 
]٦١٩٨[ .عبد احلميد الشواريب

 االسـتحقاق يف    –نظام الوقف   : منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمـان       / …الوقف  

 _.ك  _ .ص  ١٥٩_  .١٩٨٦ إيداع منشأة املعارف، : اإلسكندرية
 .٣-١؛ كو٩، ٨فل*

]٦١٩٩[ .عبد احلميد الشواريب
لقانوين ألمالك الدولـة    منازعات األوقاف واألحكار والنظام ا    

 عبد احلميد / اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع       
، منشأة املعارف : اإلسكندرية_  .٣ط_ .الشواريب، أسامة عثمان    

 .٢ ،١كو* _.ك _ ) .الكتب القانونية(_ .ص ٣٤٤_  .١٩٩٧
]٦٢٠٠[ .عبد احلميد الشواريب

 ألمالك الدولـة    منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين    
 عبد احلميد / اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع       

منشـأة  : اإلسـكندرية  _] .٢ط[_ .الشواريب، أسامة عثمان    
ملحق بأهم القوانني   : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥املعارف،  

 .٢ ،١كو* _.ك _ .اليت صدرت يف شأن األوقاف واألحكار 
]٦٢٠١[ .محد السنهوريأعبد الرزاق 

: ٩، ج ٢٢٦ص: ٨ج_ .عبد الـرزاق السـنهوري      ]/ الوقف[
، ١٠٠٧،  ١٠٠٢،  ٥٩٩،  ٥٩٥،  ٥٩٣،  ٥٨٥،  ١٠٩ص

١٦٠١ ،١٠١٩، ١٠١٧. 
دار النشر  :  القاهرة _ . الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد      يف

؛ ٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢صر*_ . ض   _ .١٩٥٢للجامعات املصرية،   
 .١؛ كو٨، ٦، ٣فل

]٦٢٠٢[ . صاحلإبراهيمعبد الغفار 
 .٢٤٠-٢١٩ص_ . صاحل إبراهيمعبد الغفار / الوقف

أحكام املرياث والوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي مع بيان         يف  
_  .١ط_ .ما جيري عليه العمل يف احملاكم املصرية والسودانية         

؛ ٨فـل *_ .ض  _  .١٩٨٧مكتبة النهضة املصـرية،     : القاهرة
 .٣ ،٢كو

]٦٢٠٣[ .براهيم هبنسيإعبد الفتاح 
 .٤ج_  . هبنسيإبراهيمعبد الفتاح / قف يف تشريعاته املتعددةنظام الو

_ .األحوال الشخصية والوقف يف تشـريعاهتما املتعـددة         يف   
مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية

 .١كو*_  .ض_ ) .اإلشعاع القانونية
]٦٢٠٤[ .محد النمرأعبد املنعم 

وزارة : القـاهرة _ .النمـر   أمحـد   عبد املنعم   / قصة األوقاف 
 .١؛ كو١٧صر* _.ك _  .ص٣١_  .١٩٨٠األوقاف، 

]٦٢٠٥[ .عبد الوهاب خالف
تـأليف  / أحكام الوقف بعد إلغاء نظام الوقف على غري اخلريات        

مكتبـة األجنلـو    : القـاهرة _  .٣ط_ .عبد الوهاب خالف    
. ١: ق به حمل_ .ص  ١٩٧_ ) .مطبعة النصر  (١٩٥٤املصرية،  

القانون رقـم   . ٢ –كام الوقف    بأح ٤٦ لسنة   ٤٨القانون رقم   
. ٣ – بإلغاء نظام الوقف على غري اخلريات        ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠

 بشأن النظر علـى األوقـاف       ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧القانون رقم   
 .٣٣؛ مغ١٤، ٢سع* _.ك _ .اخلريية وتعديل مصارفها 

]٦٢٠٦[ .عبد الوهاب خالف
 أحكام الوقف على ما عليه العمل اآلن باحملاكم املصرية من مذهب          

 ١٩٥١،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .حلنفية وقانون الوقف اجلديد     ا
 .٢، ١؛ فل١٣ ،٩سع*_ .ك _ .ص ٢٨٩_ ) .مطبعة النصر: القاهرة(

]٦٢٠٧[ عبد الوهاب خالف
أحكام الوقف على ما عليه العمل اآلن باحملاكم املصـرية مـن            

_ .عبد الوهاب خالف    / مذهب احلنفية وقانون الوقف اجلديد    
_ ) .مطبعة النصـر  : القاهرة (١٩٤٦،  ]ن. د: م. د[_  .١ط

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٧٩
]٦٢٠٨[ .عبد الوهاب خالف

_ .عبد الوهاب خـالف     / أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
_  .١٩٤٥جلنة التأليف والترمجـة والنشـر،       : القاهرة_  .١ط

 .٦ ،٢صر*_ .ك _ .ص ١١٠
]٦٢٠٩[ .عبد الوهاب خالف

ا عليه العمـل اآلن     أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية على م      
، ]ن. د: م. د[_ .تأليف عبد الوهاب خالف     / باحملاكم املصرية 

 .١١مغ* _.ك _ .ص ١٣٢_ ) .مطبعة النصر: القاهرة (١٩٤٢
]٦٢١٠[ عبد الوهاب خالف

جملـة  _ .عبد الوهاب خالف    / اجلديد يف قانون الوقف اجلديد    
ــاد ــانون واالقتص ــه  (٢، ع١٧ س_ .الق _ ) .١٩٤٧يوني

 لسنة  ٤٨تناول قانون الوقف املصري رقم      ي_  .٢٠٤-١٦٩ص
 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢صر* _. د _ .١٩٤٦

 مصر–قوانين وتشريعات الوقف 



متن الكشاف>٥٨٤
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٢١١[ .عزيز خانكي
التـارخيي،  : حبث يف وجوه الوقف األربعـة     : رسائل يف الوقف  

، ]ن. د: م. د[_ .عزيز خانكي   / الشرعي، القضائي، العمراين  
 ؛٥٤تر* _.ك  _ .ص  ٦٠_ ) .مطبعة األخبار : القاهرة( ١٩٠٧
 .١كو؛ ٢١ ،٦صر

]٦٢١٢[ .عزيز خانكي
جملـة  _ .عزيز خانكي   / الوقف واحلكر والتقادم شرعاً وقانوناً    

ــاد ــانون واالقتص ــمرب  (٧، ع٦ س_ .الق _ ) .١٩٣٧ديس
؛ ٢٣صـر *_ . د   _ .بالعربية والفرنسـية  _  .٨٢٩-٧٧٩ص
 .٢٢؛ مغ١كو

]٦٢١٣[ .عطية فتحي الويشي
حالـة  :  العامل اإلسالمي  حكام الوقف وحركة التقنني يف دول     أ

 _ .١ ط _ .عطيـة فتحـي الويشـي     / ورية مصر العربية  مجه
 _.ص  ١٩٣ _ .٢٠٠٢األمانة العامـة لألوقـاف،      : الكويت

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحبـاث         (
 .١كو*_  . ك_) .٢٠٠٠الوقف 
]٦٢١٤[ .علي بدوي

ـ / وفاء الضرائب املقررة عليها   احلجز على العني املوقوفة ل      يعل
 مـايو  /مـارس  (١٣ س _ . القانون واالقتصاد  لة جم _ .بدوي
 .١؛ كو٢٣صر* _ .د _ .٣٣٤-٣١٧ ص_ .)١٩٤٣

]٦٢١٥[ .علي عبد الفتاح علي جربيل
 علي عبد الفتاح/ حركة تقنني أحكام الوقف يف تاريخ مصر املعاصر

األمانة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .١ط_ .علي جربيل   
 مسابقة  سلسلة الدراسات الفائزة يف   (_ .ص  ١٦٦_  .٢٠٠٢

 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠٠الكويت الدولية ألحباث الوقف 
]٦٢١٦[ .عمر طوسون

، ]ن. د: م. د[_ .مذكرة حول تشريع تنظيم أحكام الوقـف        
 .٩سع*_ .ك _ .ص ٢٧_ ) .مطبعة العدل: اإلسكندرية (١٩٤٣

]٦٢١٧[ .كولسن، نويل جيمس
_  .٢٥٦-٢٣١ص_ .كولسـن   . ج. ن]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 _. A History of Islamic Law=  تاريخ التشريع اإلسالمي يف
دار النشر جلامعة إيدنربج،    ]: اململكة املتحدة [إيدنربج  _  .١ط

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٤
]٦٢١٨[ .حممد أبو زهرة

_ .حممد أبو زهـرة     / انتهاء الوقف األهلي واألدوار اليت مر هبا      
نيـه  يو/ مـارس  (٢ ،١، ع ٢٣ س _ .جملة القانون واالقتصاد  

ــر* _.د  _ .١٠٦-٥٣ص_ ) .١٩٥٣ ؛ ٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢ص
 .١؛ كو٧فل

]٦٢١٩[ .حممد أبو زهرة
جملـة القـانون    _ .حممد أبـو زهـرة      / مشروع تنظيم الوقف  

_ ) .١٩٤٣ ديسـمرب    /نوفمرب (٧-٦، ع ١٣ س _ .واالقتصاد
 .١؛ كو٢٣صر* _.د  _ .٤٨٨-٣٩١ص

]٦٢٢٠[ .محد فرج السنهوريأحممد 
 ٣-١، ع ١٨ س _ .ة الشرعية احملاما_ .التعريف بقانون الوقف    

 مأخوذ عن كتاب  _  .١٠-٤ص_ ) .١٩٤٦ديسمرب /أكتوبر(
، حتت  ٣٦حملمد أمحد فرج السنهوري، ص    " شرح قانون الوقف  "

 .٢صر* _.د _  ."عالم استقر هذا القانون "عنوان
]٦٢٢١[ .محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .تأليف حممد أمحد فرج السـنهوري       / قانون الوقف 
 .لدين يقع يف جم٣ج
 :م. د[_ . جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي         يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر

]٦٢٢٢[ .حممد خليفة
حممـد  / ...مشروع قانون تعديل بعض أحكام الوقف وتنظيمه        

 ٨ ع ،١٠س_  .جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية _ .خليفة  
اقتراح من قبل حممـد     _  .٦٦٩-٦٦٤ص_ ) .١٩٣٨مايو  (

 ،٢صـر *_  .د_ .خليفة بك نقيب احملامني الشرعيني آنـذاك        
 .١؛ كو٢٧ ،١٤

]٦٢٢٣[ .حممد سراج
 .٣٨٦-١٣٥ص_ .حممد أمحد سراج / الوقف

دراسة فقهيـة   : أحكام الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي     يف  
_  .١٩٩٨اجلامعيـة،   دار املطبوعات   : اإلسكندرية_ .مقارنة  

أحكام الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسـالمي       : عنوان الغالف 
 .١كو*_ .ض _  .دراسة فقهية قانونية مقارنة: والقانون

]٦٢٢٤[ .حممد شوقي الفنجري
حممـد شـوقي    / قانون الوقف وإعاقته للعمل األهلي اخلـريي      

 .١صر *_ .د_  .١٠ص_ ) .٩/٨/١٩٩٨ (_ .األهرام_ .الفنجري 
]٦٢٢٥[ .لغريبحممد ا

 .٧٦-٤ ص_. حممد الغريب ]/الوقف[
ن، . د: م. د[_ .الوقف، الوصية، املرياث    :  جمموعة القوانني  يف
 .٨؛ هن٢٢؛ مغ١٠سع*_  .ض_ ) .مطبعة عطية: القاهرة] (؟١٩٧-

]٦٢٢٦[ .حممد قدري
صورة القرار الصادر من نظارة املعارف بشأن كتـاب قـانون           

_  .٣ط_ .قاف  العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األو     
_ ) .املطبعة الكربى األمرييـة    :القاهرة (١٨٩٢،  ]ن. د: م. د[

 .١١ ،٩ ،٦سع* _.ك _ .ص ٢٤٠
]٦٢٢٧[ .حممد قدري

تأليف / قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف      
 مكتبة األهرام،]: القاهرة[_ .، منقحة ومتممة ٥ط_ .حممد قدري 

 .١٥ ،١كو؛ ١٠، ٩، ٧فل*_ .ك _ .ص ٢٤٠_  .١٩٢٨
]٦٢٢٨[ .حممد قدري

حممد / قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف      
 :القاهرة] (١٨٩٤[هـ  ١٣١١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .قدري  

 .٢١؛ صر١٥-١؛ سع٥٤ ،٣تر*_ .ك _ ) .مطبعة بوالق األمريية

  مصر–قوانين وتشريعات الوقف  



٥٨٥>متن الكشاف>
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]٦٢٢٩[ .حممد كامل مرسي
 .٢٢٥-٢٠٤ص_ .حممد كامل مرسي ]/ الوقف[
مطبعة  :القاهرة (١٩٤٣ ،]ن. د: م. د[_  .٣ط_ . األموال   يف

 .٨؛ فل٢صر*_  .ض_ ) .االعتماد
]٦٢٣٠[ .حممد كمال الدين إمام

 حممد كمال الدين  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيل       
التعقيـب  _  .٢٠٩-١٨١ص_ .إمام؛ تعقيب طارق البشري     

 .٢٠٩-٢٠٠ص: واملناقشات
حبـوث  : لـوطن العـريب    نظام الوقف واتمع املـدين يف ا       يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت
]٦٢٣١[ .حممد كمال الدين إمام

 .٢٤٣–١٣٩ص_  .إمامحممد كمال الدين / األوقاف
: بـريوت _  .١ ط _ .ا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي    الوصاييف  

 ،٤٩تر* _.ض  _  .١٩٩٦للدراسات والنشر،    املؤسسة اجلامعية 
 .٢، ١ كو؛١٠، ٩، ٧؛ فل١٠٤ ،٥٢

]٦٢٣٢[ .حممد مصطفى شليب
 .٤٤٨-٢٨٥ص_  .حممد مصطفى شليب/ يف األوقاف

الـدار  : بـريوت _  .٤ط_ . أحكام الوصايا واألوقـاف      يف
؛ ١١-٨ ،٦؛ سـع  ١٠٤،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٢اجلامعية،  

 .٨؛ هن٣٨، ٣١، ٣٠؛ مغ١٠، ٢؛ كو١٠، ٩، ٧، ٦فل
]٦٢٣٣[ .حممد مصطفى شليب
 .٤٨٠-٣٣١ص_ .حممد مصطفى شليب / يف األوقاف

دار التأليف،  : القاهرة_  .٣ط_ . أحكام الوصايا واألوقاف     يف
 .٤مغ*_ .ض _  .١٩٦٧

]٦٢٣٤[ .حممد مصطفى شليب
 .٥٣٠-٣٢٢ص_ .حممد مصطفى شليب / يف األوقاف

 أحكام الوصايا واألوقاف املعمول هبا يف اجلمهورية العربيـة          يف
ــاهرة (١٩٦٢، ]ن .د: م. د[_ .املتحــدة  ــة دار  :الق مطبع
 .١٥كو *_ .ض_ ) .التأليف

]٦٢٣٥[ .حممود علي قراعة
كتاب يف الوقف على ما عليه العمل يف احملاكم الشرعية املصرية           

 _ .١ط_ .ود علي قراعة    حمم/ وفقا ملنهج الليسانس بكلية احلقوق    
 _.ص  ٣٣٨_ ) .مطبعة الفتوح  :القاهرة (١٩٣٤،  ]ن. د: م. د[

 .٦، ٢صر* _.ك 
]٦٢٣٦[_ .، جامعة القاهرةجملة كلية احلقوق_ .مسائل األوقاف 

 ٢٤، ع٩؛ س١٢-٩ص_ ) .١٩٣٦ يوليــو ١٥ (٢٣، ع٩س
 .٢صر*_  . د_ .١٣ص_ ) .١٩٣٦ يوليو ٢٣(

]٦٢٣٧[ ]قوانني الوقف[مصر 
 مجع وترتيب عبد احلميد   / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨ الوقف رقم    قانون بأحكام 
 ]؟١٩٤-ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . عثمان صربي    إبراهيمفتوح حالوة،   

 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠_ ) .املطبعة التجارية احلديثة :القاهرة(

]٦٢٣٨[ ]قوانني الوقف[مصر 
 ،٢٧ س _ .احملاماة_ . بأحكام الوقف    ١٩٤٦ لسنة   ٤٨القانون رقم   

 .٨صر* _.د _  .١٩١-١٨٢ص_ ) .١٩٤٦ أكتوبر /ربسبتم (٢، ١ع
]٦٢٣٩[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بأحكام الوقف؛ تقرير جلنة العدل      ١٩٤٦ لسنة   ٤٨القانون رقم   
مبجلس الشيوخ عن مشروع قانون أحكام الوقـف؛ املـذكرة          

وهي املرفوعـة مـع     : التفسريية ملشروع قانون أحكام الوقف    
جملة : احملاماة الشرعية _ .ن  املشروع من جملس الوزراء إىل الربملا     

_ ) .١٩٤٦ ابريـل    /فرباير (٧-٥، ع ١٧ س _.قضائية شهرية   
 .١ كو؛٢صر* _.د _  .٢٦١-٢٠٠ص
]٦٢٤٠[ ]قوانني الوقف[مصر 

  بتعديل الفقرة الثالثة من املادة احلادية عشرة       ١٩٤٧ لسنة   ٧٨قانون رقم   
 _ .احملاماة_ . اخلاص بالوقف    ١٩٤٦ لسنة   ٤٨من القانون رقم    

 .٨صر* _.د _  .٩٠٦ص_ ) .١٩٤٧ ابريل /مارس (٨، ٧ع، ٢٧س
]٦٢٤١[ ]قوانني الوقف[مصر 

 اهليئة: القاهرة_  .٢ط_ .قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية      
 .١؛ كو٢صر*_ .ك _ .ص ١٧٤_  .١٩٩٣، العامة لشئون املطابع األمريية

]٦٢٤٢[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة هبـا        

 .١؛ كو٢؛ صر١٠٤تر*_ .ك _ .ص ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف، 
]٦٢٤٣[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بتعديل بعض أحكـام     ١٩٥٢ لسنة   ١٢٤مرسوم بقانون رقم    
 _ .احملامـاة _ . بأحكام الوقف    ١٩٤٦ لسنة   ٤٨القانون رقم   

 .٨صر* _.د _  .٢٧ص_ ) .١٩٥٢سبتمرب  (١، ع٣٣س
]٦٢٤٤[ ]قوانني الوقف[مصر 

 .١٥-٣ص_ ] .فالوق[
 قانون الوقف والوصية واملرياث باملذكرات التفسريية والتقارير        يف

_  .١٩٥٢دار الفكـر احلـديث،      : مصر_  .١ط_ .الربملانية  
 .٣٣مغ* _. ض _ .)رسائل اجليب اإلسالمية(
]٦٢٤٥[ . هيئة األوقاف .مصر

 بإنشاء  ١٩٧١ لسنة   ٨٠قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم       
 قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم     : صرية؛ ثانياً هيئة األوقاف امل  

_ . بتنظيم العمل هبيئة األوقاف املصـرية        ١٩٧٢ لسنة   ١١٤١
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٠_  .١٩٩٥اهليئة، : القاهرة

]٦٢٤٦[ . وزارة األوقاف .مصر
_ ] .١٩٨-[الوزارة،  : القاهرة_ .نظام وزارة األوقاف املصرية     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤
]٦٢٤٧[ .مصطفى عرجاوي

الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

 مصر–قوانين وتشريعات الوقف 



متن الكشاف>٥٨٦
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]٦٢٤٨[ .معوض حممد مصطفى سرحان
 مصطفى   حممد معوض/ ت يف قانون الوقف اجلديد    أهم التعديال 

 _.للبحوث القانونيـة واالقتصـادية      جملة احلقوق   _ .سرحان  
 يتناول_  .٢٦١-٢١٩ص_ ) .١٩٤٨مارس  / يناير (١، ع ٣س

 لسـنة   ٤٨التعديالت اليت أدخلها قانون الوقف املصري رقـم         
 .١؛ كو١٤ ،١٣صر*_ .د _ . على نظام الوقف ١٩٤٦

]٦٢٤٩[ .رحانمعوض حممد مصطفى س
 _ .١ط_ .معوض حممد مصطفى سرحان     / الوقف يف نظامه اجلديد   

_ ) .مطبعـة رمسـيس   : اإلسكندرية (١٩٤٧،  ]ن. د: م. د[
 بأحكام الوقف الذي صدر     ١٩٤٦ لسنة   ٤٨يتناول القانون رقم    

 .٢صر* _.ك _  .١٩٤٦يف مصر سنة 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٦٢٥٠[ .أمحد أمني حسان

_ .أمحد أمني حسان، فتحي عبد اهلـادي        / ألوقافموسوعة ا 
الكتـب  (_  .ج٣_  .١٩٩٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ك _  .)القانونية

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@@ðìí†¨aÝîÇbg@
]٦٢٥١[ )إمساعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣( اخلديوي  .مصر

 _.هـ  ١٢٨٠ شعبان   ١٦أمر كرمي إىل ناظر عموم األوقاف بتاريخ        
_ . ورقـة    ١_ ] .١٨٦٤ ينـاير    ٢٧[هـ  ١٢٨٠ شعبان   ١٦

 ١٩٠٧ دفتـر    – ١٢٧حمفظة  : خمطوط، ضمن حمافظ األحباث   
تتناول الوثيقة  _ .مترمجة إىل العربية عن التركية      _ .أوامر كرمية   

تعميم من اخلديوي إمساعيل باشا إىل ناظر عمـوم األوقـاف           
 _. وحيسن إدارهتا    املصرية لكي يهتم باألوقاف وأن يتحرى عنها      

 .٣صر* _.خ 
]٦٢٥٢[ )إمساعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣( اخلديوي  .مصر

 _.هـ  ١٢٨٠صفر  ٢٨أمر كرمي إىل ناظر عموم األوقاف بتاريخ        
_ . ورقـة    ١_ ] .١٨٦٣أغسطس   ١٦[هـ  ١٢٨٠صفر  ٢٨

 - ١٩٠٣ دفتر   - ١٢٧حمفظة  : خمطوط، ضمن حمافظ األحباث   
أوقـاف  عبارة عن أمر خديوي بضم مصلحة       _ .أوامر كرمية   
مترمجة _ . إىل ديوان عموم األوقاف املصرية مبصر        اإلسكندرية

 .٣صر* _.خ _ .إىل العربية عن التركية 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@@ðìí†¨aÕîÏìm@
]٦٢٥٣[ )توفيق: ١٨٩٢-١٨٧٩( اخلديوي  .مصر

  حمرم ٢٧صورة الدكريتو اخلديوي الوارد لديوان األوقاف بتاريخ        
_ . ورقـة    ١_ ] .١٨٨٢[هـ  ١٢٩٩_  .٨ة  هـ منر ١٢٩٩

 حمفظة رقم   –، متوفرة مبحافظ عابدين     )نسخة مصورة (خبط اليد   
 .٣صر* _.خ _ .مترمجة للعربية عن التركية _  .١٦٣

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Þëþa@ïàÜy@bjÇ@@
]٦٢٥٤[ .أمني سامي

 .٢٤ص: ٣ج_ .أمني سامي ]/ الوقف[
_ .باس باشا األول وحممد سعيد باشـا         تقومي النيل وعصر ع    يف

 .٧صر* _. ض _ .١٩٦٦دار الكتب، : القاهرة

]٦٢٥٥[ )عباس حلمي األول: ١٨٥٣-١٨٤٩( اخلديوي  .مصر
ـ  ٣_ .أمر خديوي إىل حضرة الباشا كتخـدا         ادى األوىل   مج

خمطوط، حمافظ _ . ورقة ١_ ] .١٨٥١ فرباير   ٢٥[هـ  ١٢٦٨
 ترمجـة   –تركي   معية   ٤٨٠ دفتر   – ١٢٧األحباث حمفظة رقم    

األمـر  _ .مترمجة للعربية عن التركيـة      _  .٤٩١الوثيقة برقم   
 .٣صر* _.خ _ .صادر من اخلديوي عباس األول 

]٦٢٥٦[ . ديوان عموم األوقاف .مصر
هـ، ١٢٦٧ رجب   ١١الئحة ديوان األوقاف الصادرة بتاريخ      

_ ] .١٨٥٠ مـايو    ١٣[هــ   ١٢٦٧ رجب   ١١_  .١٨٥١
 دفتـر   – ١٢٥فظة رقـم     حم –خمطوط، ضمن حمافظ األحباث     (

_  .١٨٢قرارات الس اخلصوصي بند الفروعات رقم       : ١٩٥٨
الوثيقة هـي الالئحـة     _ .نسخة مترمجة من التركية إىل العربية       
 .٣صر* _.خ _ .الثانية لديوان عموم األوقاف املصرية 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbrÛa@ïàÜy@bjÇ@@
]٦٢٥٧[ إجراءات؛ الئحة ية للمحاكم الشرعية الداخلالئحة اإلجراءات

 _ .٢ط_ .ديوان عموم األوقاف والس احلسيب؛ الئحة بيت املال         
 .٢١صر* _.ك _ ) .مطبعة هندية: القاهرة (١٩٠٢، ]ن. د: م. د[
]٦٢٥٨[ )عباس حلمي الثاين: ١٩١٤-١٨٩٢( اخلديوي  .مصر

_ .نص األمر العايل بإنشاء نظارة لألوقاف بدالً من الـديوان           
باآللة الكاتبة، حمافظ جملـس     _  .اتورق٣_  .١٩١٣نوفمرب  
 .٣صر* _.خ _  .٤ حمفظة رقم–الوزراء 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]٦٢٥٩[ .رأفت غنيمي الشيخ

/ م١٧٩٨–١٥٧١تطور الوقف يف مصر يف العهـد العثمـاين،          
 . ورقة١٩_ . رأفت غنيمي الشيخ إعداد

 _ .١٩٩٨ مايو   ٩–٧إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،       ندوة حنو   يف  
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٨جامعة قناة السويس، ]: مصر[بورسعيد 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Þëþa@Öë‰bÏ@
]٦٢٦٠[ . وزارة األوقاف .مصر

مطبعـة وزارة   : القـاهرة _ .الالئحة الداخلية لوزارة األوقاف     
 .٢صر *_. ك _ .١٩٤٦األوقاف، 

]٦٢٦١[ . وزارة األوقاف .مصر
 مذكرة ايضاحية عن مشروع قانون بتعديل الئحة إجراءات وزارة        

باآللة الكاتبة، ضـمن    _ .ص  ٤٥_ ] .؟١٩٤-[_ .األوقاف  
املذكرة خاصة بتعـديل     _ .١٦٦ حمفظة رقم    –حمافظ عابدين   

قانون الئحة إجراءات وزارة األوقاف اليت كان معموالً هبا حىت          
 .٣صر* _.خ _  . مصر ومعها مشروع القانون يف١٩٤٦سنة 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïÜÇ@†àª@@
]٦٢٦٢[ أمني سامي

 .٢٤ص: ٣ج_ .أمني سامي ]/ الوقف[
_ . تقومي النيل وعصر عباس باشا األول وحممد سعيد باشـا            يف

 .٧صر* _.ض _  .١٩٦٦دار الكتب، : القاهرة

  تاريخ– مصر –قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦٢٦٣[ .ريفلني، هيلني آن
ني آن ريفلني؛ ترمجة أمحد عبد الرحيم مصطفى،        هيل]/ الوقف[

 .٩٠-٦٥، ٥٣ص_ .مصطفى احلسيين 
_ . االقتصاد واإلدارة يف مصر يف مستهل القرن التاسع عشر           يف

 .٧صر* _.ض _  .١٩٦٨دار املعارف، : القاهرة
]٦٢٦٤[ .حممد رفعت

 .٨٦-٨٤ص_ .حممد رفعت ]/ الوقف[
_ .مد رفعـت    حم/  تاريخ مصر السياسي يف األزمنة احلديثة      يف

 .٧صر *_ .ض_  .١٩٥٠دار املعارف، : القاهرة
]٦٢٦٥[ . ديوان عموم األوقاف .مصر

هــ  ١٢٥٢_ .الئحة ترتيب عملية األوقاف بالثغور والبنادر       
 –خمطوط، حتت حمافظ األحباث     _  .ورقات ١٠_ ] .١٨٣٧[

 – ٣ علبـة  –دفتر جمموع ترتيبات ووظائف     : ١٢٥حمفظة رقم   
ة لتنظيم ديوان عموم األوقـاف يف       أول الئح _  .٤دوسيه رقم   

 .٣صر*_ .خ _ .مترجم عن التركية _ .مصر احلديثة 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–kî¬@†àª@@
]٦٢٦٦[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بتعديل بعض أحكام القانون رقم      ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٦قانون رقم   
املذكرة  وزارة األوقاف،   إجراءات بشأن الئحة    ١٩٤٦ لسنة   ٣٦
_ ) .١٩٥٣يونيـو    (١٠، ع ٣٣ س _ .احملاماة_  .يضاحيةاال
 .٨صر* _.د  _ .٦٠٥-٦٠٤ص

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–lŠÌ½a@@
]٦٢٦٧[ .بالل بكار

إعداد بالل بكار؛   / الوقف يف الشريعة اإلسالمية والقانون املغريب     
 حبـث   _ .ص٧٢_  .١٩٨٥-١٩٨٤_ .إشراف أمحد الوايف    

 _.ح  _ .ة، أكـادير     كليـة الشـريع    –لنيل اإلجازة الشرعية    
 .٣١مغ*

]٦٢٦٨[ .براهيمإزعيم 
 .، فركت حممدإبراهيمزعيم ]/ الوقف[
 الكراء، األحباس، األراضي الفالحية، املسـاكن املفروشـة،         يف

األراضي اجلماعية، الكراء الطويل األمد، امللك العائلي، احملالت        
نصـوص  : التجارية، كـراء السـيارات، حمـالت السـكىن        

: الــدار البيضــاء_  .١ط_  .١٩٨٥-١٩١٣واجتــهادات، 
ة اجلديـدة يف التشـريع      لالسلس(_  .١٩٨٥مؤسسة النشرة،   

 .١١مغ*_ .ض _ ) .١املغريب؛ 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@å§a@
]٦٢٦٩[ . وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .املغرب

سـن  األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنـا احل         
-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشـر سـنوات      : الثاين

وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : الرباط_  .١٩٧١
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ١٦٥_  .١٩٧١

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@lŠÌ½a@MbäØß@@
]٦٢٧٠[ .عبد الرمحن بن زيدان

_ .عبد الرمحن بن زيدان؛ تقدمي عبد اهلادي التازي         ]/ الوقف[
 .٤٤٢-٤٤٠، ١٩٣، ١٢١، ١٠٠ص: ١ج
ـاس         إ يف  :م. د[_  .٢ط_ .حتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكن
 .٤مغ* _. ض _ .)مطابع اديال: الدار البيضاء (١٩٩٠، ]ن. د

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ–@lŠÌ½a@M@bäØß@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]٦٢٧١[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢ أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،     
وزارة ]: الربـاط [_ .تأليف رقية بلمقـدم     / م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ . ك _ .اآلداب، مكناس

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@lŠÌ½a@Mpaë†ã@@
]٦٢٧٢[ )الرباط: ١٩٧٨(ة األوقاف يف مواكبة مسرية النماء ندو

 وزارة: الرباط_ .تقدمي أمحد رمزي    / األوقاف يف مواكبة مسرية النماء    
 .٣مغ*_ . ك _ .ص١٦٠_  .١٩٧٨األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–bîãbní‰ìß@@
]٦٢٧٣[ .أمحد ولد النيين

/ ورية اإلسالمية املوريتانية  وثيقة عرض التجارب الوقفية يف اجلمه     
 . ورقات٥ _ .مقدم من قبل أمحد ولد النيين

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

]٦٢٧٤[ .مجعة حممود الزريقي
مجعـة  / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العـريب    

 _ .١٨٠-١٣٥ص_ .الزريقي؛ تعقيب عبد اهللا السيد ولد أباه        
 .١٨٠-١٧١ص: التعقيب واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
ز دراسات الوحـدة    ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مرك     

_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–‰b¸bîß@@
]٦٢٧٥[ )سيد(خالد رشيد 

 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا
legislation in South Asia: A comparative study / سيد

 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

 ميانمار–قوانين وتشريعات الوقف 



متن الكشاف>٥٨٨
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më–paë†ã@@
]٦٢٧٦[ )جدة: ١٩٨٤(احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف 

وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت جبدة         
-٢٤/١٢/٨٣(هـ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحىت   ٢٠/٣/١٤٠٤من  
: جدة_  .١ط_ .هللا األمني   عبد ا حترير حسن   )/ م٥/١/١٩٨٤

_ .ص  ٤٦٣_  .١٩٨٩تدريب،  املعهد اإلسالمي للبحوث وال   
نظمت هذه احللقة من قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب         

، ١٠،  ٨،  ٤سع* _.ك   _.التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة      
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١

]٦٢٧٧[ )جدة: ١٩٨٤(احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف 
يت عقدت مـن    وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف ال      

قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي        
هــ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحـىت    ٢٠/٣/١٤٠٤للتنمية جبدة من    

ــات إ، أو، )م٥/١/١٩٨٤-٢٤/١٢/٨٣( ــثمري ممتلك دارة وت
املعهد : جدة_  .٢ط_ .حترير حسن عبد اهللا األمني      / األوقاف

 _.ك  _ .ص  ٤٦٣_  .١٩٩٤اإلسالمي للبحوث والتدريب،    
 .١؛ كو١٥ ،١١سع*

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†Ôã@@
]٦٢٧٨[ .إبراهيم البيومي غامن

إبـراهيم  / التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اتمـع العـريب        
ديسـمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العريب   _ .البيومي غامن   

ملف نظـام   : حبث مقدم ضمن  _  .١٢٠-٩٢ص_ ) .٢٠٠١
 ة نـدو  إىل قـدم    الذي،  العريبطن   الو يف املدينالوقف واتمع   

 نظمهـا مركـز     اليت" العريب الوطن   يف املدينالوقف واتمع   "
 يف لألوقاف العامة ةمان بالتعاون مع األ   العربية الوحدةدراسات  

 ١١-٨ الفتـرة  بريوت خـالل     يف عقدت   اليتدوله الكويت، و  
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر

]٦٢٧٩[ .إبراهيم البيومي غامن
إبـراهيم  / ارخيي لوظيفة الوقف يف اتمـع العـريب       التكوين الت 

_  .١٣٢-٧٥ص_ .البيومي غامن؛ تعقيب وجيـه كـوثراين        
 .١٣٢-١١٧ص: التعقيب واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

_  .١ط_ .وقاف بدولـة الكويـت      العربية واألمانة العامة لأل   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Þbjîã@@
]٦٢٨٠[ )سيد(خالد رشيد 

 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا
legislation in South Asia: A comparative study / سيد

 .للغة اإلجنليزيةبا_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@
]٦٢٨١[ "١٩٧٧-١٩٠٥"أمحد، فخر الدين علي 
 The Muslim = كيف ميكـن حتسـينها  : األوقاف اإلسالمية

Waqfs: How to improve them? / فخر الدين علي أمحد. _
The Radiance Views, Weekly. _ــج  ٢٤/٢٥، ع٥ م

 .١٩هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٩، ٩ص_ ) .١٩٦٧(
]٦٢٨٢[ .أمحد، منصور

 Azad_ .منصور أمحد / اسالم مني اوقاف= الوقف يف اإلسالم 
Hind, Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٢٨/٦/١٩٩٦. 

]٦٢٨٣[ .أختر، سليم
 Wakf administration: How to= كيفية تبسيطها : إدارة الوقف

streamline / سليم أختر. _Khashmir University Law 
Review . _باللغة اإلجنليزية   _  .٩٠-٧٨ص_ ) .١٩٩٧ (٤ع._ 

 .١كو*_  .د
]٦٢٨٤[  = اختصاصات حمكمة األوقاف حتت مسودة قانون األوقاف

_  .وقف مسوده قانون كيه حتت وقف تريبونل كيه اختيارات        
Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٣/٩/١٩٨٨

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٢٨٥[  _ .١ط_ . Waqf administration= إدارة األوقاف 
 _ .١٩٦١ ،قسـم األوقـاف   . والطاقة وزارة الري    :نيودهلي
 .٦هن *_ .ح _ . باللغة اإلجنليزية_ .ص١٥

]٦٢٨٦[  إقرار مشروع القانون املعدل لألوقاف لعاماإلسراع يف 
 = عن طريق الربملان بدون أي إشعار ملكاسب سياسـية      ١٩٨٤

Suddenly, almost without notice Waqf Amendment 
Bill 1984 rushed through Parliament for political 

gains. _ Muslim India ._ ــج  _. )١٩٨٤ (٢١، ع٢م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ . ٤٣٢، ٤٢٣ص

]٦٢٨٧[ .أفضل الدين
 مركزي وقف قانون   = دراسة حتليلية : ١٩٥٤قانون الوقف املركزي    

 Marathwada_ .أفضل الـدين  / ايك سرسري نظر: ١٩٥٤
Waqf Board Bulletin ._ــج _ ) .١٩٨٧ (١، ع١ مـ

 .١٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣٧-٣٦ص
]٦٢٨٨[ .إكرام، شيخ حممد

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٥ص_ .إكرام . م. إس]/ waqf= الوقف [
 _. Muslim civilization in India  =احلضارة اإلسالمية يف اهلند يف
 .١٥هن*_ .ض _  .١٩٦٤جامعة كولومبيا، : نيويورك_  .١ط

]٦٢٨٩[ .عظيماألنصاري، أمحد 
_ .أمحد عظيم األنصـاري     / مسلم اوقاف = أوقاف املسلمني   

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .٢٧/٩/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٦٢٩٠[ = ١٩٨٤على مشروع قانون الوقف املعدل لعام الربملان يوافق 
نيه وقف ترميمى   ) ايوان باال، بارليمنت هندوستان   (راجيه سبها   

وقف معامالت طيه كرنيه كيلئيه تريبونل       اس كرديا  ب ١٩٨٤بل  
_ ) .٢٤/٧/١٩٨٤(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص

  ندوات–قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦٢٩١[ حول إجراء التعديالت على قانون اهلامةبعض االقتراحات 
 جلنة/ Major proposals for reform in Waqf Law =األوقاف 

_ ) .١٩٨٣ (٤، ع١مج_  .Muslim India_ .حتقيق األوقاف 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧١-١٦٨ص

]٦٢٩٢[ = ١٩٨٤حول قانون األوقاف املعدل لعام بيان احلكومة 
Government statement on Amendment in Waqf Act, 

1984.  _Muslim India . _١٩٩٢ (١١٧، ع١٠مج. ( _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٩٢ص

]٦٢٩٣[= ١٩٨٤وضع قانون الوقف املعدل لعام بيان احلكومة حول 
Government statement on status of Amendment to 

Waqf Act, 1984. _ Muslim India . _ــج  ٩٤، ع٨م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٣ص_ ) .١٩٩٠(

]٦٢٩٤[ إعفاء املمتلكات الدينية من قانونبيان حكومة دهلي حول 
 Delhi Notification on exemption of religious= التملك 

property from acquisition. _ Muslim India ._ ١٠مج، 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٩ص_ ) .١٩٩٢ (١١٣ع

]٦٢٩٥[ .بيج، مريزا عبد السالم
دركاه = مشروع قانون زاوية حضرة خواجه معني الدين تشيت         

_ .مريزا عبد السالم بيج     / ني الدين تشىت  بل حضرت خواجه مع   
_ ] .؟١٩--[مريزا عبد السالم بـيج،      ]: اهلند[امجري  _  .١ط
 .٦هن*_ .ك _ .باللغة األوردية _ .ص ٣٩

]٦٢٩٦[ بيج، مريزا منور
ضرورة إدخال تعديالت على قانون الوقف اإلسالمي حلمايـة         

مقبوضه اوقاف كى صيانت كى لئى قانون       = ممتلكات الوقف   
_ .مـريزا منـور بـيج       / اوقاف مني تـرميم نـاكزير     مسلم  

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٤ص_ ) .٢٩/٧/١٩٨٣. _ 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٦٢٩٧[ -١٩٢٨"ترتيل الرمحن 
 .باللغة األوردية_  .٣مج_ .ترتيل الرمحن / ]الوقف[
 _ .٣ط_  .جمموعه قوانني اسـالم   =  جمموعة التشريعات اإلسالمية     يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٥إدارة التحقيقات اإلسالمية، : م آبادإسال
]٦٢٩٨[ وقف= القانون املعدل لألوقاف ثالثة تعديالت جديدة يف 

_  .جائدادون سيه متعلق بل مني تني مزيد ترميمـات شـامل          
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٧ص_ ) .٢٨/٨/١٩٨٤ 

 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]٦٢٩٩[ .س. جوش، أ
. س.  أ/The Muslim Waqf Act = اإلسالميوقف قانون ال
_  .١٩٥٤مطبعة الشـرق،    ]: اهلند[كلكتا   _ .١ط_ .جوش  
 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ١٠٥، ٧١

]٦٣٠٠[ .حبيب اهللا، أبو منصور
 أبو منصور حبيـب  /The Law of Waqfs= قانون األوقاف 

 _ .١٩٩٠ساركار،  . س. إس]: اهلند[كلكتا  _  .٢ط_ .اهللا  
 .١٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٧٢، ١٥

]٦٣٠١[   مذكرة قدمت إىل:املسلمني املركزية اهلنديحزب رابطة 
 Indian Union =١٩٨٣مـايو   ٦وزير الداخليـة بتـاريخ   

Muslim League: Memorandum to the Home Minister 
dated 6 May 1983. _ Muslim India ._ ٦ع ،١مــج 

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٦٠ص_  .)١٩٨٣(
]٦٣٠٢[ .حسن الدين أمحد

 Strategies to = استراتيجيات تطوير إدارة األوقاف يف اهلند
develop waqf administration in India / حسن الدين أمحد._ 

_  .١٩٩٧املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة_  .١ط
 .١ هن؛١كو*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ١٨٦
]٦٣٠٣[ )سيد( أطهر ،حسني

 Waqf Law and = قـوانني األوقـاف وإدارهتـا يف اهلنـد    
Administration in India/خالد رشـيد ، أطهر حسني . _ 

 باللغـة   _.ص  ٥٣٦ _ .١٩٧٣ ، لـو تـاميز    : لكناو _ .٢ط
 .١٧هن *_ . ك_ .اإلجنليزية

]٦٣٠٤[ .حقي، حممد ريزوانول
مـد ريزوانـول   حم/ Case study: India=  اهلند: دراسة حالة

 .جنليزيةاإلاللغة ب_ .ص ٧_ .حقي 
=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 
]٦٣٠٥[ =لكات الوقفية من االستيالء غري القانوين محاية املمت

Protection of and vacation of encroachment on waqf 
properties . _Muslim India . _١٩٨٤ (١٨، ع٢مج. (_ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٥٨ص
]٦٣٠٦[ مجعية/ On waqf administration= حول إدارة األوقاف 

 ،١٤ مج_ .Muslim India_ .سلمني تشجيع تعليم وتوظيف امل
_ .د  _ .باللغة اإلجنليزيـة    _  .٤٦١ص_ ) .١٩٩٦ (١٦٦ع
 .١٦هن*

]٦٣٠٧[ )سيد(خالد رشيد 
 Wakf = دراسة اجتماعيـة قانونيـة   :إدارة األوقاف يف اهلند

Administration in India: A Socio-Legal Study /إس .
 _ .١٩٧٨ ، دارفيكـاس  : نيـودهلي  _ .١ ط _ .خالد رشيد 

_  .١٩٧٢للمؤلـف،    قدمت أصالً كأطروحـة      _.ص  ١٨٤
 .١٧؛ هن٢سع*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية 

]٦٣٠٨[ )سيد(خالد رشيد 
 Awqaf= دراسة مقارنـة  : التشريعات الوقفية يف جنوب آسيا

legislation in South Asia: A comparative study / سيد
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨رب الوقفية يف جنوب آسيا،       ندوة التجا  يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

 الهند–قوانين وتشريعات الوقف 



متن الكشاف>٥٩٠
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]٦٣٠٩[ )سيد(خالد رشيد 
 How to streamline  =ة يف اهلنديكيف جنعل األوقاف أكثر فعال

awqaf in India / خالد رشيد. _The Radiance Views, 
Weekly. _ باللغـة  _  .٧٥ص_ ) .١٩٩٢ (٢١، ع ٢٧ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٦٣١٠[ )سيد(خالد رشيد 

_ .هبارتيـا   . ب. خالد رشيد؛ مراجعة يف   ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢١٤-١٨٢ص
 لكنـو  _ .٣ط_ . Muslim Law= الشريعة اإلسـالمية  يف 
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٩٦ايسترن بوك، ]: اهلند[

]٦٣١١[ .خان، أمحد اهللا
: ١٩٩٥وقف ايكـت    = ميزات بارزة   : ١٩٩٥قانون الوقف   

 ,Nida-e-Millat_ .ألمحـد اهللا خـان   / اهم خط و خـال 
Weekly.  _باللغة _  .١٥-٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٠، ع٥٢مج
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٣١٢[ خان، أمحد اهللا

وقـف   = ١٩٩٦ اعتباًرا من يناير     ١٩٩٥الوقف  تطبيق قانون   
/  سى سارى ملك مني نافذ     ١٩٩٦نوري   ج ١،  ١٩٩٥ايكت  

، ٥٢مـج _ . Nida-e-Millat, Weekly_ .أمحد اهللا خـان  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٠-٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٠ع

]٦٣١٣[ .خان، عتيقي أ
بعض اجلوانـب   : إدارة األوقاف خالل احلكم اإلسالمي للهند     

 Administration of waqf during= القانونيـة والتارخييـة   
Muslim rule in India: Some legal and historical 

sidelights /خان . عتيقي أ. _Religion and law review.  _
 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٨-٧٦ص_ ) .١٩٩٤ (٣مج

]٦٣١٤[ .خان، عتيقي أ
 The Waqf=طلب إعادة النظر : ١٩٨٤قانون الوقف املعدل لعام 

(Amendment) Act 1984: A plea for reconsideration/عتيقي  
_ . Islamic and Comparative Law, Quarterly_ .خان 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٩٠-٨٥ص_ ) .١٩٨٥ (١، ع ٥مج
 .١٦هن*_ .د 

]٦٣١٥[ .خان، عتيقي أ
 =ل والتوقعات   حنو إدارة أفضل للمشاك   : ١٩٩٥مرسوم الوقف اهلندي    

The (Indian) wakf act 1995: towards better 
administration problems & prospects . _ص ١٦. _

 .اإلجنليزيةاللغة ب
ـيا        يف ـايو،    ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آس  =١٩٩٩ م

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-
10 may 1999 . _الدراسـات املوضـوعية،   معهد : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ . ض _ .١٩٩٩
]٦٣١٦[ . حممد،خورشيد علي

 _ . حممد خورشيد علـي /The Waqf Laws= قوانني الوقف 
 _.ص  ٣١٠،  ١٦_  .١٩٩٥آسيا لو هاوس،    : حيدر آباد _  .٤ط

 .١٧هن *_ . ك_ .باللغة اإلجنليزية

]٦٣١٧[ )سيد(دستغري باشا 
: اري املتوقـع لألوقـاف    الدور االجتماعي واالقتصادي واإلد   

 Socio-Economic = أنـدرابراديش دراسة حالـة واليـة   
Potential and Administration of Waqfs: A case study 

of Andhra Pradesh Waqf /  ص١٠_ .سيد دسـتغري. _ 
 .باللغة اإلجنليزية

 مـايو،   ١٠-٨  ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا،        يف
١٩٩٩= Seminar on Awqaf Experiences in South 

Asia from 8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ . ض_ .١٩٩٩املوضوعية، 

]٦٣١٨[ .، بارسديون
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ ص _ .بارس ديـون  ]/ waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_ .٣٥٢
 Muslim Law in=  القوانني اإلسالمية يف اهلنـد احلديثـة   يف

Modern India . _١٩٨٧وكالة القانون، : اله آباد_  .٤ط.  _
 .١٧هن*_  .ض

]٦٣١٩[ =رأي الس االستشاري لعموم مسلمي اهلند حول األوقاف 
All India Muslim Majlis-e-Mushawarat on Waqf/  لسا

 ٤، ع١ مج_. Muslim India _.االستشاري لعموم مسلمي اهلند 
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية باللغة _  .١٥٥-١٥٢ص_ ) .١٩٨٣(

]٦٣٢٠[ .رضوان احلق، حممد
_ .حممد رضوان احلق    / جتربة الوقف لدى اتمع اإلسالمي اهلندي     

 .١٣٠-١٢٥ص
 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   : جدة_  .١ط_ .واتمعات اإلسالمية   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مانة العامة لألوقاف، األ: والتدريب؛ الكويت

]٦٣٢١[ -١٩٠١"ساكسينا، كاشي براساد 
-٤٦٠ص_ .كاشي براساد ساكسـينا     ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٧٣٦
 Muslim Law= الشريعة اإلسالمية املطبقة يف اهلند وباكستان يف

as Administered in India and Pakistan.  _لكنو _  .٤ط
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٣إيسترن بوك، ]: نداهل[

]٦٣٢٢[ .مشس اهلدى مشس
إعفاء أراضي األوقاف من قانون التحكم يف األجرة، وتشـكيل          

اوقاف كى زمينـات    = جلنة من عضوين لتطبيق القانون اجلديد       
ركىن رينت كنترولر سيه مستثىن، نئيه ايكت كيه نفاذ كيلئيه دو           

 /٢١/٥ (_. The Urdu Times, Daily _ .كميىت تشـكيل 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٨

]٦٣٢٣[ )سيد(شهاب الدين 
البيان احلكومي حول تطبيق قانون احلـد النـهائي المـتالك           

 Government statement on =األراضي هليئـة األوقـاف   
application of ceiling laws to Waqf Board / سيد شهاب

_ ) .١٩٨٨ (٦٥، ع٦ مــج_ .Muslim India_ .الــدين 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٢٢ص

  الهند–قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦٣٢٤[ )سيد(شهاب الدين 
سـيد شـهاب   / Statement on waqf= بيان حول األوقاف 

ــدين  _ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع٧مــج_ . Muslim India_ .ال
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٠ص

]٦٣٢٥[ .الصديقي، عشرت علي
عشـرت علـي    / الاوقاف كا اسـتعم   = استخدام األوقاف   

_ ) .٣٠/٨/١٩٨٤ (_ .Qaumi Awaz, Daily_ .الصديقي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٦٣٢٦[ .الصديقي، عشرت علي
_ .عشرت علي الصديقي    / اقليتون كى امداد  = إعانة األقليات   

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٦٣٢٧[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"ن بدر الدين طيبجي، فيض حس
-٤٨٧ص_ .فيض بدر الدين طيبجـي      ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢٧
قانون األحوال الشخصية للمسـلمني يف      :  الشريعة اإلسالمية  يف

 Muslim Law: The Personal Law of = اهلند وباكستان 
Muslims in India and Pakistan . _إعداد حمسـن  / ٤ط

 .١٧هن*_ . ض _ .١٩٦٨تريبثي، . م. إن: بوميب_  .طيبجي
]٦٣٢٨[ "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 

_  .٥فصـل   _ .فيض بدر الدين طيبجي     ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

مقال يف قانون األحوال الشخصية     :  مبادئ الشريعة اإلسالمية   يف
 Principles of= ية القابل للتطبيق على املسلمني يف اهلند الربيطان

Mohammedan Law: An essay at a Complete Statement 
of the Personal Law applicable to Muslims in British 

India . _١٧هن*_ .ض _  .١٩١٩بترورث، : لندن_  .٢ط. 
]٦٣٢٩[ "١٩٢٨-١٨٤٩) "سيد(علي، أمري 

 .باللغة اإلجنليزية_  .١مج_ .سيد أمري علي ]/ Waqf= وقف [
 Mahommedan= معد من املراجع العربية :  الشريعة اإلسالميةيف

Law: Compiled from authorities in the original Arabic ._ 
 .٧؛ هن٢سع*_ .ض _  .١٩٨٥مهاليان، : نيودهلي_  .٤ط
]٦٣٣٠[ . أنور،علي

 ,Qaumi Awaz_  . أنور علي/وقف كونسل =جملس الوقف 
Daily ._) اللغة األوردية  ب _ .٣ص_  .)٢١/١١/١٩٨٧. _ 

 .٧هن *_ .د
]٦٣٣١[ .إن. علي، ج

_ . Waqf Act, 1954 = ١٩٥٤قانون الوقف الصادر عـام  
Radiance Views, Weekly . _١٩٨٠ (٨، ع١٥مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٠ص
]٦٣٣٢[ . الدينحمييغازي، 

 الدين  حميي/ درجاه ايكت بر تبصره   = تعليق على قانون الزاوية     
باللغة _ .ص ٤٨_  .١٩٣٦، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .ي غاز

 .٦هن*_ .ك _ .األوردية 

]٦٣٣٣[ .أمحدفرقان 
ـاين     : ١٩١٣خلفية قانون صحة الوقف اإلسالمي لعام         =مسامهة شبلي نعم

Background of the Mussalman Waqf Validating Act, 
1913: Shibli Numani’s contribution/ فرقان أمحـد . _ 

Islamic and Comparative Law, Quarterly . _٣-٢، ع٦مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٨-١٩١ص_ ) .١٩٨٦(

]٦٣٣٤[ .أمحدفرقان 
 The Waqf=  دراسة حتليلية :١٩٨٤قانون الوقف املعدل لعام 

(Amendment) Act 1984: An analysis/ فرقان أمحـد . _ 
Islamic and Comparative Law, Quarterly ._١، ع٥ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٤-٨١ص_ ) .١٩٨٥(
]٦٣٣٥[ -١٩٠٠"فرما، بابو رام 

. بيج، إس . إتش. بابو رام فرما؛ مراجعة م    ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٩٤٣-٨٦٢ص_ .فرما . ك
 Islamic Law: Being= تعليق وتفسري :  الشريعة اإلسالميةيف

a Commentary on Mohammedan law . _دهلي_  .٦ط :
 .٩هن*_ .ض _  .١٩٨٦لو ببلشر، 
]٦٣٣٦[ -١٩٠٠"فرما، بابو رام 

سييت؛ تقدمي  . د. بابو رام فرما؛ مراجعة آر    ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٦٣-٥٤٥ص_ .ويل اهللا . إقبال أمحد، م

 Mohammedan = الشريعة اإلسالمية يف اهلند وباكسـتان  يف
Law in India and Pakistan . _اهلنـد [اله آباد _  .٤ط :[

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤ببلشر،  لو
]٦٣٣٧[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر

_  .٣٣٠-٢٧٤ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Outlines of Muhammadan= ة  اإلسالميالشريعةموجز  يف
Law . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤،  أوكسفوردجامعة: نيودهلي_  .٤ط. 

]٦٣٣٨[ وقف جائدادون كيلئيه= قانون الشروط ملمتلكات الوقف 
 /٢٩/٦(_ . The Inquilab, Daily _ .قانون كى شرائط مني نرمى

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٦
]٦٣٣٩[  _.م ١٩٩٥ لعام ٤٣ رقم ١٩٩٥قانون الوقف لعام 

 .٣٢٦-٢٥٩ص
دمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع      حبوث خمتارة مق  :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٦٣٤٠[ . أرشد علي،قدوائي
ترميم شده وقـف     = قانون الوقف املعدل واألوقاف اإلسالمية    

-Nida-e_  . أرشد علـي قـدوائي     /ايكت اور مسلم اوقاف   
millat, Weekly ._٤٢؛ ع٨-٦ص_ ) .٢١/١٠/١٩٨٤ (٤١ ع 

_  .)٤/١١/١٩٨٤ (٤٣ع ؛٨-٧ص_  .)٢٨/١٠/١٩٨٤(
 _.باللغة األوردية   _  .٧ص_ ) .١١/١١/١٩٨٤ (٤٤؛ ع ٧ص
 .٧هن*_  .د

 الهند– وتشريعات الوقف قوانين
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]٦٣٤١[ طالبة احلكومةمبقرار األحوال الشخصية للمسلمني يف كلكتا 
 مركزي حكومت  =  مشروع قانون الوقف املعدل    بسحباملركزية  

كلكته مني منعقده   : وابس ليىن كا مطالبه   سى وقف ترميمي بل     
 _ .مسلم برسنل ال بورد كى اجالس مني قرار داد كي منظوري          

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٦ص_ ) .١/٤/١٩٨٥. _ 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٦٣٤٢[ يف معية علماء اهلند اليت عقدت جلستهاجب جلنة العمل قرارات
 Jamiat-ul-Ulema-i-Hind: Working = ١٩٨٥، بوفـال 

Committee meeting: Resolutions, Bhopal, 1985/ مجعية 
_ ) .١٩٨٣ (٣٤، ع٣مج_  .Muslim India_ .علماء اهلند 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٤٩ص
]٦٣٤٣[ .لرحيمعبد االقريشي، 

ستعراض موجز لتـاريخ الوقـف وأغراضـه    ا: قوانني األوقاف 
ن وقف، تاريخ، مقاصد اور اهم نكات       قانو = ونقاطه األساسية 
_ . Mujahidul Islam _.عبد الرحيم القريشي / كا خمتصر جائزة

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥٠٠-٤٨٢ص_ ) .١٩٩٩(
]٦٣٤٤[ -١٩٤٥"قريشي، حممد أمحد 
 Waqfs  = اإلدارية والتشريعيةللسلطة دراسة :األوقاف يف اهلند

in India: Study of administrative and legislative 
control /ار جيان للنشر  د: نيودهلي_  .١ط_  .قريشي. أ. م ،
 .١٥؛ هن١١سع*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٦٨٢_  .١٩٩٠
]٦٣٤٥[ .حممد عبد الرحيم ،القريشي

/ استعراض وجيز لتارخيه وأهدافه وجوانبه املهمة     : قانون الوقف 
 .ورقة] ١٩[_ .حممد عبد الرحيم القريشي 

 ٢٤ مدينة ممبائي من     ، جدول األعمال للندوة الفقهية العاشرة     يف
 _ .١٩٩٧جممع الفقه اإلسالمي،    : اهلند_ .  أكتوبر ٢٧ىل  إأكتوبر  
 .١كو*_ . ض

]٦٣٤٦[ .حممد عبد الرحيم ،القريشي
/ استعراض وجيز لتارخيه وأهدافه وجوانبه املهمة     : قانون الوقف 

 .٢٥٠-٢٣٨ص_ .حممد عبد الرحيم القريشي 
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        : الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٦٣٤٧[ .كسريي، سيتا رام
نيا وقف قـانون     =  يناير ١من  بدءاً  تطبيق قانون الوقف اجلديد     
 ,Siyasat jadid_ .سيتا رام كيسري / جنورى سيه الغو هوكا

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٤/١٢/١٩٩٥. _
 .٧هن*_ .د 

]٦٣٤٨[ .كولسن، نويل جيمس
_  .٢٥٦-٢٣١ص_ .كولسـن   . ج. ن]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 _. A History of Islamic Law=  تاريخ التشريع اإلسالمي يف
عة إيدنربج،  دار النشر جلام  ]: اململكة املتحدة [إيدنربج  _  .١ط

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٤

]٦٣٤٩[   =١٩٥٤ نطاق سلطة قانون األوقاف :جلنة األقليات
Minorities Commission: Terms and reference on Waqf 

Act 1954. _ Muslim India . _١٩٨٣ (١، ع١مج. ( _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣-٢٢ص

]٦٣٥٠[ )سري(ماركيب، وليام 
_  .١٥٦-١٥٤ص_ .وليـام مـاركيب     ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Hindu and Muhammaden = القانون اإلسالمي واهلندوسي يف

Law ._ إعادة إصدار من   _  .١٩٧٧انترانديا،  : دهلي_  .٢ ط
 An introduction to Hindu and:  حتت عنوان١٩٠٦طبعة 

Mohammedan law.  _ ١٩هن*_ .ض. 
]٦٣٥١[ .وم مسلمي اهلندالس االستشاري لعم

 ٦قرارات الس االستشاري لعموم مسلمي اهلند، نيـودهلي،         
 Resolutions of All India Muslim = ١٩٨٤أكتـوبر  

Majlis-e- Mushawarat, New Delhi, October 6,1984. _ 
Muslim India.  _٥٩-٥٠ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣، ع٢مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٦٣٥٢[ .يوسف حممد
= الوقف يف ضوء الشريعة اإلسالمية وأصول الفقه اإلسـالمي          

Review of the Mohammedan Law of Waqf, 
According to Oosool-e-Fiqh for Mohammedan 

Jurisprudence /   بابتسـت  : كلكتا_  .١ط_ .حممد يوسف
 .١٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٥٥٤_  .١٩٠٦ميشن، 

]٦٣٥٣[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
_ .طاهر حممـود  / Inaugural Address= الكلمة االفتتاحية 

 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
]٦٣٥٤[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 .باللغة اإلجنليزية_  .٤٤٥-٢٨٩ص_ .طاهر حممود ]/ Waqf= الوقف [
 دراسة من الناحية الدستورية: التشريعات اخلاصة باملسلمني يف اهلند  يف  

 :Statute-Law Relating to Muslims in India =واإلسالمية 
A Study in Constitutional and Islamic Perspective. _ 

 .١٦هن*_ .ض _  .١٩٩٥معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي_ . ١ط
]٦٣٥٥[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٩٣-٢٦٩ص_ .طاهر حممود ]/ Waqf= الوقف [
 _. Muslim Law of India=  الشريعة اإلسالمية يف اهلنـد  يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٠للنشر، لو بوك ]: اهلند[اله آباد 
]٦٣٥٦[ اليت قدمها نواب الربملان املسلمون حلزب" سيثي"مذكرة جلنة 

 Memorandum to the Sethi= ١٩٨٣املؤمتر اهلندي يف أبريل 
Committee by the Muslim Congress (I) M. Ps. in 

April 1983 / حزب املؤمتر اهلنـدي. _ Muslim India ._ 
 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٣١٠-٣٠٩ص_ ) .١٩٨٣ (٧، ع ١مج
 .١٦هن *_ .د

  الهند–قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦٣٥٧[ =لألوقاف يف خمتلف الواليات مسح للوضع القانوين 
Statewise survey of legal status of waqfs. _ Muslim 

India . _باللغة اإلجنليزية   _  .٩ص_ ) .١٩٨٤ (١٣، ع ٢مج._ 
 .١٦هن*_ .د 

]٦٣٥٨[ مركزى=  لس الوقف ومسئولية املسلمني انونمشروع ق
 ,The Inquilab_  .وقف بل اور مسلمانون كى ذمـه دارى 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٨/٦/١٩٩٥. _
 .٧هن*_  .د

]٦٣٥٩[=بيان األهداف واألسباب : ١٩٩٣الوقف لعام مشروع قانون 
The Waqf Bill, 1993: Statement of objects and 

reasons. _ Muslim India . _١٩٩٥ (١٥٥، ع١٣مج. (_ 
 .١٦هن*_  . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٥٠٣ص

]٦٣٦٠[  قانون لتحسني إدارة: ١٩٩٥الوقف لعام مشروع قانون 
 The Waqf Bill, 1995: A Bill to provide for= األوقاف 

the better administration of waqf. _ Muslim India ._ 
 _. باللغة اإلجنليزية    _ .٥٠٢ص_ . )١٩٩٥ (١٥٥ع ،١٣مج
 .١٦هن*_ .د 

]٦٣٦١[  بيان األهداف: ١٩٨٤مشروع قانون الوقف املعدل لعام 
 :The Waqf (Amendment) Bill, 1984= واألســباب 

Statements of Objects and Reasons.  _Muslim India ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٧٤ص_ ) .١٩٨٤ (١٨، ع ٢مج
 .٧هن *_ .د

]٦٣٦٢[  ل جلنة العلماءقرار تشكي: معارضة مشروع قانون الوقف
 = أنـدرابراديش للنظر يف مشروع قانون الوقف املقترح لوالية        

جموزة اندهرابريش وقف بل كى خمالفت كهر خوض كيلئيـه          
 ,Munsif_  .علماء كرام كى كميىت كى تشكيل كا فيصـله 

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٢٤/١٠/١٩٩٧. _
 .١٦هن*_ .د 

]٦٣٦٣[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 
هدايت اهللا؛ أرشد هدايت    . للمال؛ إعداد م  ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢٤–١٦٨ص_ .اهللا 
 Principles of Mohammedan=  أصول الشريعة اإلسالمية يف

law . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٩٠تريبثي، . ن. م: بوميب_  .١٩ط. 
]٦٣٦٤[ )دهلي(مؤمتر األوقاف لعموم اهلند 

 All India Awqaf  = مؤمتر األوقاف لعمـوم اهلنـد  راتقرا
Conference resolution. _ The Radiance Views, 

Weekly.  _باللغـة  _  .١٢ص_ ) .١٩٧٩ (٤٢، ع ١٤مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٦٣٦٥[ .٢٥٥-٢٥١ص_ .م ١٩٩٥نظرة على قانون الوقف لعام 
لعاشرة مع  حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية ا      :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٦٣٦٦[ ]قوانني الوقف[اهلند 
 _ .اجلريدة الرمسية حلكومة اهلند   _  .١٩٩٥ من   ٤٣قانون الوقف رقم    

 .١كو* _.د  _ .٥٣-١ص_ ) .١٩٩٥ نوفمرب ٢٢ (٤٥١الرقم 
]٦٣٦٧[ ]قوانني الوقف[اهلند 

/ The Waqf Act, 1954  =١٩٥٤الوقف الصادر عام قانون 
 كونترولر أوف ذي  : دهلي_ .وزارة القانون والعدل وشئون الشركة      

 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٩_  .١٩٨٢ببليكشرت، 
]٦٣٦٨[ ]قوانني الوقف[اهلند 

وقوانني األوقـاف لواليـة      ١٩٥٤قانون الوقف الصادر عام     
 The Waqf Act, 1954 and the Karnataka = كرناتاكـا 

Waqf Rules 1964 . _ الشـئون القانونيـة   ]: اهلند[بنجلور
 .١٩هن*_ .ك _  .باللغة اإلجنليزية_  .١٩٧٦والربملانية لكرناتاكا، 

]٦٣٦٩[ ]قوانني الوقف[اهلند 
_  .Waqf Act, 1995  =١٩٩٥قانون الوقف الصادر عـام  

_ .ص  ٥٢_  .١٩٩٥كونترولر أوف ذي ببليكشـرت،      : دهلي
 .١٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية 

]٦٣٧٠[ ]قوانني الوقف[اهلند 
 املركـزي لس  امع قوانني    ،١٩٩٥ الصادر عام  الوقف   قانون

 The Wakf act, 1995, along with the Central = لألوقاف
Wakf Council rules ._شركة نشر قانون اجلامعـة،  :  دهلي

 .١كو* _.ك _ .جنليزية  باللغة اإل_ .ص٦٨_  .١٩٩٨
]٦٣٧١[ ]قوانني الوقف[اهلند 

_ . The Waqf Bill, 1995  =١٩٩٥مشروع قانون الوقف 
_ .ص  ٥٥_  .١٩٩٥سكرتارية جملـس الشـعب،      : نيودهلي

 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية 
]٦٣٧٢[ ]قوانني الوقف[اهلند 

ترمجة عبد الرحيم قريشي؛ مراجعـة      / ٩٥] كذا[وقف ايكت   
، جممع الفقـه اإلسـالمي    : اهلند_ .سيد أمني احلسن رضوي     

 .١كو* _.ك _ .ص ٨٤_  .١٩٩٨
]٦٣٧٣[ . جلنة حتقيق األوقاف .اهلند

 Waqf Inquiry= التقرير املؤقت للجنـة حتقيـق األوقـاف    
Interim Report ._ The Radiance Views, Weekly. _ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_ ) .١٩٧٤ (٢، ع١٢مج
]٦٣٧٤[ .ركزي لألوقاف الس امل .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٨-١٩٨٧التقرير السنوي لعام 
the year 1987-1988 ._ Muslim India ._ ٣٨، ع٤ مـج 

 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢٦-٢٢٥ص_ ) .١٩٨٦(
]٦٣٧٥[ هيئة األحوال الشخصية للمسلمني تناشد الرئيس بأن ال يوقع 

 Muslim  =١٩٨٤على مشروع قـانون األوقـاف لعـام    
Personal Law Board appeals to the President not to 

sign Waqf Bill 1984 into law ._ Muslim India. _ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٥١٤ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣، ع ٢مج
 .٧هن *_ .د

 الهند–قوانين وتشريعات الوقف 



متن الكشاف>٥٩٤
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٣٧٦[ لعموم اهلند ال تعارض الشخصية للمسلمنيهيئة األحوال 
 اوقاف كي آمدين بر انكـم      = ف األوقا إيرادات الدخل على    ضريبة

 _. Qaumi Awaz, Daily_  .تيكس نافذ نه كرىن كا خري مقدم
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢١/٩/١٩٨٨(

]٦٣٧٧[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
 للجنة التنفيذية هليئة األحوال الشخصية للمسلمني       حاجتماع ناج 
مسلم برسنل ال بورد كـا كاميـاب        آل انديا    = لعموم اهلند 
_ ) .٢٥/٥/١٩٨٨(_ . The Inquilab, Daily_  .اجـالس 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص
]٦٣٧٨[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 

= اجتماع هيئة األحوال الشخصية للمسلمني مبدينة رانتشـي         
 ,Nida-e-Millat_  .مسلم برسنل ال بورد، رانتشى كانفرنس

Weekly ._ ــج ــة _ .٧ص_ ) .١٩٧٧ (٥، ع٣٢م  باللغ
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]٦٣٧٩[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
قانون وقف   = مداوالت حول قوانني الوقف والقضايا األخرى     

 ،٤٨مج_  .Nida-e-Millat, Weekly _ .اور ديكر مسائل بر غور
 .٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .١٢ص_ ) .١٩٩٢ (٣٢ع

]٦٣٨٠[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
آل انديا مسلم   = لعموم اهلند   هيئة األحوال الشخصية للمسلمني     

 ٣، ع٣٩مج_  .Nida-e-Millat, Weekly_  .برسنل ال بورد
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٤(

]٦٣٨١[ Muslim waqfs in =الوضع احلرج ألوقاف املسلمني 
melting point. _ Radiance Views, Weekly ._ ٢٤مج ،

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٦ع
]٦٣٨٢[ -٢٠٩ص_ .حترير طاهر حممود / ]Waqf=  الوقف[

 . باللغة اإلجنليزية_ .٢٣٨
 Islamic Law in Modern = الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصرة يف

India . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٢تريبثي، . إم. إن: مبايبو_  .١ط. 
]٦٣٨٣[ "١٩١٩-١٨٤٠) "سري( روالند نيفت ،ويلسون

 _ .٣٧٣-٣٣٧ص_  . روالند ويلسـون   /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 جمموعة قـوانني    : القانون اإلسالمي يف ظل احلكم الربيطاين      يف
 Anglo-Mohammedan =  ...مسبوقة مبقدمة تارخيية وافيـة 

law: A Digest preceded by a historical and 
descriptive introduction …. _ويلـيم  : لنـدن _ .٢ ط 

 .١٧؛ هن٢سع*_  . ض_ .]؟١٩٠٨ [،كلوز
@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٦٣٨٤[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 لسـنة   ١٣ رقـم    أترابراديشقانون األوقاف اإلسالمية لوالية     

 UP Muslim Waqf Act 13=  تعريف الوقف وجماله :١٩٣٦
of 1936 -Waqf-Definition, Scope of Dedication by 

user. _ The All India Reporter ._١٩٥٤ (٤١ مج(. _ 
 .٧هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٩٤-٨٨ص

]٦٣٨٥[ . احملكمة العليا .أترابراديش
أ ٥٧، جـزء  ١٩٦٠ الصادر يف ١٦قانون أوقاف املسلمني رقم     
اسـتعادة املمتلكـات    : أترابراديشاخلاص بأوقاف املسلمني يف     

 Muslim Waqf Act 16 of 1960, S. 57-A-UP =املوقوفة 
Muslim Waqf (Recovery of Waqf Property).  _The 

All India Reporter ._ــج -٢٧١ص_  .)١٩٧٨ (٦٥ م
 .٧هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٧٣

]٦٣٨٦[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 Musalman Waqf  =١٩١٣قانون صحة الوقف اإلسالمي لعام 

Validating Act (1913) maintenance and support, 
meaning.  _The All India Reporter . _١٩٥٢ (٣٩مج. (_ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٢٧-٣٧ص
]٦٣٨٧[ . احملكمة العليا .أترابراديش

= ه آباد العليا اهلام حول الوقـف باالكتسـاب          قرار حمكمة ال  
Allahabad High Court’s landmark judgement on 

waqf by user. _ Muslim India ._ــج  ١٦٩، ع١٥ م
 .١٦هن *_ . د_ .ليزيةجن باللغة اإل_ .٢٣ ص_ .)١٩٩٧(

]٦٣٨٨[ . احملكمة العليا .أترابراديش
واليـة  موقف حمكمة اله آباد العليا مـن قـانون الوقـف يف             

 _. Allahabad High Court on UP Waqf Act = أترابراديش
Muslim India ._  ١٧٤ص_ ) .١٩٨٦ (٢٨، ع٣مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٦٣٨٩[ . احملكمة العليا .أترابراديش
أحقية من ميلك أراضي مبوجـب      : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

راضـي لواليـة    قانون القضاء على االقطاعية وإصـالحات األ      
 Mohammedan=  أن يوقف ويكون وقفه صحيًحا أترابراديش

Law-Waqf: a person who is bhumidhar (land holder) 
of land under the UP Zamindari Abolition and Land 

Reforms Act, make a valid waqf ._ The All India 
Reporter ._ باللغة_  .٣٧١-٣٦٦ص_ ) .١٩٧١ (٥٨مج 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٦٣٩٠[  :من قانون التحكم يف االجياراستثناء املمتلكات املوقوفة 
 Exemption of waqf= مالحظة هيئة األوقاف يف أترا برايش 

properties from the operation of Rent Control Act, 
UP Waqf Board note.  _Muslim India. _ ١٧ مـج ،

_ .د  _ .باللغة اإلجنليزيـة    _  .٣٢٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٩ع
 .٧*هن

]٦٣٩١[ من قانون التحكم أترابراديشاستثناء ممتلكات الوقف يف والية 
_  .يوىب وقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثىن        = يف اإلجيار 

The Inquilab, Daily . _)١ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٥.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٦٣٩٢[ اوقاف=   التحكم يف اإلجياراستثناء ممتلكات الوقف من قانون
 -Nida-e_  .كى جائدادين رينت كنترول ايكت سيه مستثىن

Millat, Weekly ._  ١٥/١١/١٩٩٨ (٤٦، ع٥٤مـج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٩ص

 أترابراديش – الهند –قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦٣٩٣[  من قانون التحكم يف اإلجيار يلقىاستثناء ممتلكات الوقف 
ترول ايكت سـيه  وقف جائدادون كو رينت كن     = ترحيباً حاراً 

_ . Qaumi Awaz, Daily_  .مستثىن كرنيه كا خري مقـدم 
ــة _  .٦ص_ ) .١١/١١/١٩٩٤( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٦٣٩٤[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين
توسـيع  : ١٩٥٩ لعام   أترابراديشقانون األوقاف العامة بوالية     

 UP Public Waqf (Extension of =نطــاق احلــدود 
Limitation) Act, 1959 /    شـهاب الـدين األنصـاري. _

Islamic and Comparative Law, Quarterly. _ ١ مـج ،
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٦٥-١٦٤ص_ ) .١٩٨١ (٢ع
 .٧هن*_  .د

]٦٣٩٥[ اتربرديش مسلم=  أترابراديشاألوقاف اإلسالمية يف والية 
املترجم، ]: اهلند[لكناو  _ .ترمجة تشودهري فريد احلق     / اوقاف
 .٦هن*_ .ك _ .باللغة األوردية _ .ص ٩٦_ . ١٩٧٣

]٦٣٩٦[ تعديل يف قانون إلغاء األراضي حسب ضرورة قانون األحوال 
زميندارى خامته قانون مني مسلم برسنل      = الشخصية للمسلمني   
 /٢٣/٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .ال كيه مطابق ترميم

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٤
]٦٣٩٧[ .فوظاحلسنني، حم

/ حتفظ اوقـاف كـا مسـئله   = مشكلة محاية ممتلكات الوقف  
/ ٢١/١٠(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .حمفوظ احلسـنني  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٩
]٦٣٩٨[ يويب=  ترابراديشقانون الوقف اإلسالمي ألطلب بإلغاء 

 Qaumi_  .مسلم وقف ايكت كو منسوخ كرنيه كا مطالبـه 
Awaz, Daily.  _)ــة _  .٤ص_ ) .٣٠/٤/١٩٩٢ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٣٩٩[ .علي، أنور

هل سـتبقى أم سـتباد      : أترابراديشاملمتلكات الوقفية يف والية     
 Waqf properties in Uttar Pradesh: Are they to= لألبد 

exist or extinct forever/ أنور علي . _Radiance Views, 
Weekly . _ــة _  .٦ص_ ) .١٩٩٢ (١١، ع٢٧مــج باللغ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٦٤٠٠[ =الوقف من قانون التحكم يف اإلجيار قرار استثناء أمالك 
 _ .وقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثىن كرنيه كا فيصله         

Siyast Jadid, Daily . _)باللغة _  .١ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٥
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٦٤٠١[ مركزى وقف=  ن الوقف املركزيقانو تطبيق جتاهالقلق 
 ,Qaumi Awaz_  .ايكت كيه نفاذ كيه باريه مني تشـويش 

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٨/١٢/١٩٨٨. _
 .٧هن*_  .د

]٦٤٠٢[ . احملكمة العليا .اهلند
 قـوانني األراضـي     مـن  األوالد   عدم إعفاء الوقف علـى    

 علـى   األعلـى  احلد   أترابراديش فرض حكومة    ،واإلجيارات
يف  وقانون األراضي    ١٩٦٠عام  لقانون اخلاص مبلكية األراضي     ال

  =١٩٧٦عام  ل)  األراضي ك المتال األعلى واحلد   اإلدارة (الضواحي
Waqf Alal Aulad not exempted from: Tenancy and 
Land Laws, UP imposition of Ceiling on Land 
Holding Act, 1960, and Urban Land (Ceiling and 

Regulation) Act, 1976 (ULCRA) ._ Supreme Court 
Cases . _)باللغة اإلجنليزية   _ . ٢٤٨ص_ .) ١٩٩٧. _

 .١١هن *_ .د
@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ƒí‰bm@@–Ö@QWMRP@

]٦٤٠٣[ .خان، عتيقي أ
عرض تـارخيي للوضـع     : أترابراديشإدارة األوقاف يف والية     

 لعـام   أترابراديشن األوقاف اإلسالمية لوالية     قبل قانو (القانوين  
١٩٦٠ = (Waqf administration in UP: A legislative 

retrospect (before the UP Muslim Waqf Act of 
 _. Islam and the Modern Age _ .عتيقي خـان / (1960
_ . باللغة اإلجنليزية    _ .٧٥-٥٣ ص _ .)١٩٩٠(١، ع ٢١مج
 .٧هن*_ .د 

Š’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@pbÈí–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٦٤٠٤[ . احملكمة العليا .أندرابراديش

 جمـال   -١١،  ٢٠،  ١٢، الفقـرة    ١٩٥٤قانون األوقاف لسنة    
 أعمال اهليئة اليت أدت إىل إعادة تشـكيل         -١٢أحكام الفقرة   

 ,Waqf Act = ٢٠اللجنة غري صحيحة بناء على الفقرة رقـم  
1954, section 12, 20, 11-scope of provision to section 
12-proceedings of Board resulting in reconstitution 

of committee-not valid in view of section. _ The All 
India Reporter ._١٧١-١٦٩ص_ ) .١٩٧٦ (٦٣ مج.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٦٤٠٥[ . احملكمة العليا .أندرابراديش

إـاء  ): ب) (١(١٨، الفقـرة    ١٩٥٤قانون األوقاف لسـنة     
 = شروط قناعة احلكومة جيب أن تكون أمينة وحقيقية          -العضوية

Waqf Act, 1954, section 18 (1) (b)-Removal from 
membership, Requisites for-satisfaction of 

Government must be honest and bona fide ._ The 
All India Reporter ._ــج -٢٤٤ص_ ) .١٩٦٤ (٥١ م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٤٧
]٦٤٠٦[ .أويسي، صالح الدين

 طبقا لرغبات الواقفني يف     وضعمشروع قانون الوقف جيب أن ي     
 Waqf Bill =التمثيل الفعال مجاعات قرار : الشريعة اإلسالمية

ko manshai waqif aur shariat ke mutabiq banane aur 
moassir numaindagi ka faisla =Waqf Bill should be 

made according to donors’ wishes and Islamic laws: 
Decision of the group for effective representation. _ 

Siasat, Daily ._) باللغة األوردية _ .) ٣/٧/١٩٩٥. _
 .١٦هن*_  .د

أندرابراديش – الهند –قوانين وتشريعات الوقف 
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]٦٤٠٧[ بيان وزير: قانون األوقاف إمكانية تعديل احلكومةتدرس 
قانون وقف  =  يف اجلمعية التشريعية     أندرابراديشالية  األوقاف لو 

 _ . كونسل مني وزير اوقاف كا بيان      :ترميم كيه مسئليه كا جائزه    
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٢٧/٨/١٩٨٣. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٦٤٠٨[ ردية لغةوعل اللغة األجبطالبة املو ،ضرورة تعديل قانون الوقف

اردو كو آنـدهرا     = كاا وكرنات أندرابراديشمسية لوالييت   ثانية ر 
اور كرناتك مني دوسرى زبان بنانيه كا مطالبه، وقف ايكـت           

 /١٦/٣ (_ .The Inquilab, Daily_  .مني ترميم نـاغزير 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٢

]٦٤٠٩[  ملصاحل املستفيدين من األوقاف والمشروع القانون املقترح 
جموزه وقف بل اوقاف كيه مفـاد مـني         = ضرر على املتولني    

_ . Munsif , Daily_  .استفادة كنندكان اور متوليان غري متأثر
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩/١٠/١٩٩٧(

]٦٤١٠[ قرار تشكيل جلنة العلماء للنظر: معارضة مشروع قانون الوقف
جمـوزة   = أندرابراديشية  يف مشروع قانون الوقف املقترح لوال     

اندهرابريش وقف بل كى خمالفت كهر خوض كيلئيه علمـاء          
_ . Munsif, Daily _ .كرام كى كميىت كى تشكيل كا فيصله

 .١٦هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٨ص_ ) .٢٤/١٠/١٩٩٧(

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–lbväjÛa@@
]٦٤١١[ :جيارحكم يف اإلاملوقوفة من قانون التاستثناء املمتلكات 

 Exemption of waqf= مالحظة هيئة األوقاف يف أترا برايش 
properties from the operation of Rent Control Act, 

UP Waqf Board note.  _Muslim India. _١٩٩، ع١٧ مج 
 .٧*هن_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٢٧ص_ ) .١٩٩٩(

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–Ûa@òîiŠÌÛa@ÞbÌäj@
]٦٤١٢[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 

 Waqf and =الصناديق الوقفية والوقف األهلـي  : األوقاف واملنح
endowment: Waqf fund and family waqfs /شهاب الدين 

 _. Islamic and Comparative Law, Quarterly _.األنصاري 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٣١٦ص_ ) .١٩٨١ (٤، ع ١مج
 .٧هن*_ .د 

]٦٤١٣[ ]قوانني الوقف[البنغال الغربية 
 The Bengal  =بنغالال لوالية ١٩٣٤ لعام ١٣  رقمقانون الوقف

Waqf Act XIII, 1934 /  القسم التشريعي لوالية البنغـال. _
، ١٧_  .١٩٣٩القسم التشريعي لوالية البنغال،     ]: اهلند[كلكتا  
 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٥
]٦٤١٤[ ضرورة إعادة: بنغال الغربيةال السيئة لألوقاف يف والية احلالة

 Plight of waqf = ١٩٣٤النظر يف قانون الوقف للوالية لعام 
in West Bengal: Need for review of State Waqf Act 

 Islamic and Comparative _ .مجعية شئون األوقاف/ 1934
Law, Quarterly ._٥٦-٥١ص_ ) .١٩٨٩ (١، ع٩ مج. _ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٦٤١٥[ .أ. ك. صديقي، م
 باللغة_  .٤٥-٤٢ص_ .صديقي  . أ. ك. م]/ waqf= الوقف  [

 .اإلجنليزية
=  مسح مبـدئي     : مؤسسات ومنظمات املسلمني يف كلكتا     يف

Institutions and Associations of the Muslims in 
Calcutta: a preliminary survey. _ــودهلي ن_ .١ ط  :ي

 .١٦هن*_  . ض_ .١٩٩٧ ،معهد الدراسات املوضوعية
]٦٤١٦[ . احملكمة العليا .كلكتا

 املعدل بقانون   ١٩٣٤ لسنة   ١٣قانون األوقاف يف البنغال رقم      
 وشـرعية هـذا     ١٩٧٣ لسنة   ١٤التعديل ألوقاف البنغال رقم     

 Bengal Waqf Act (13 of 1934) as amended= القانون 
by the Bengal Waqf (amenment) Act (14 of 1973), 

validity of the Act. _ The All India Reporter ._ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٤٩-١٤٣ص_ ) .١٩٧٦ (٦٣مج

]٦٤١٧[  يقر مشروع قانونالبنغال الغربيةوالية الس التشريعي يف 
بنغال وقف ترميمى بل مغرىب بنغال امسبلى نيه         = معدل للوقف 

_ ) .١٩/٩/١٩٨٥(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .كياباس 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]٦٤١٨[ جامع=  ور ألداء الصالةبسيدمطالبة بفتح املسجد اجلامع يف 
-Nida_  .مسجد سيدبور كو منازيون كيلئيه كهول دياجائيه      

e-Millat, Weekly . _ ٧/١٢/١٩٨٠ (٤٥، ع٣٥مـج. ( _
 .٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٧ص

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–‰bèîi@@
]٦٤١٩[ ]قوانني الوقف[بيهار 

هبار وقـف ايكـت      = ١٩٤٧قانون الوقف لوالية بيهار لعام      
هيئـة  ]: اهلنـد [باتنه  _  .١ط_ .ترمجة محيد الدين    / ١٩٤٧

باللغة _ .ص  ٦٦_ ] .؟١٩٤٧[األوقاف السنية لوالية بيهار،     
 .٦هن*_ .ك _ .األوردية 

]٦٤٢٠[ ]قوانني الوقف[بيهار 
 يوليـو   ١٥، املعدل لغاية    ١٩٤٧قانون الوقف لوالية بيهار لعام      

١٩٥٤ =The Bihar Waqf Act 1947, modified upto 
15th July 1954 / م. د[_  .٨ط_ .قسم القانون لوالية بيهار: 

باللغة _ .ص  ٤٣_ ) .املطبعة احلكومية : باتنا (١٩٥٤،  ]ن. د
 .١٩هن *_.ك _ .اإلجنليزية 

]٦٤٢١[=لوالية بيهار قرار الوقف موافقة رئيس اجلمهورية اهلندية على 
 The_  .صدر مجهوريه نيه هبار وقف بل كو منظورى ديدى

Inquilab, daily . _)باللغــة _  .٢ص_ ) .١١/١٠/١٩٨٦
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–ƒí‰bm@@
]٦٤٢٢[ .د. إتش. إم

 /Sidelight on Waqf Administration =رة األوقاف أضواء على إدا
، ٦ مج_ .The Radiance Views, Weekly_ .د . إتش. إم
 .٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩ص_ ) .١٩٦٨ (١٥ع

  البنجاب– الهند –قوانين وتشريعات الوقف  
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]٦٤٢٣[ )سيد( أطهر ،حسني
 Waqf Law and = قـوانني األوقـاف وإدارهتـا يف اهلنـد    

Administration in India/رشـيد  خالد ، أطهر حسني. _ 
 باللغـة   _.ص  ٥٣٦ _ .١٩٧٣ ، لـو تـاميز    : لكناو _ .٢ط

 .١٧هن *_ . ك_ .اإلجنليزية
]٦٤٢٤[ .صديقي، عادل

 Qaumi_ .عادل صديقي / مسلم اوقاف= األوقاف اإلسالمية 
Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .١٨/١/١٩٨٩ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٤٢٥[ .لرحيمعبد االقريشي، 

راض موجز لتـاريخ الوقـف وأغراضـه    ستعا: قوانني األوقاف 
قانون وقف، تاريخ، مقاصد اور اهم نكات        = ونقاطه األساسية 
 _. Mujahidul Islam _.عبد الرحيم القريشي / كا خمتصر جائزة

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥٠٠-٤٨٢ص_ ) .١٩٩٩(
]٦٤٢٦[ -١٩٤٥"قريشي، حممد أمحد 
 Waqfs  =ارية والتشريعية اإلدللسلطة دراسة :األوقاف يف اهلند

in India: Study of administrative and legislative 
control /ار جيان للنشر  د: نيودهلي_  .١ط_  .قريشي. أ. م ،
 .١٥؛ هن١١سع*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٦٨٢_  .١٩٩٠

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@ƒí‰bm@–@ïãbİíÛa@Þýnyüa@
 .الستعمار واألوقاف اإلسالميةا انظر أيضًا 

]٦٤٢٧[ .عديل، حممد
 .باللغة األوردية_  .١٥٥-١٥٠ص_ .حممد عديل / ]الوقف[
خالصه اصول شرع حممدى موسوم به      =  الشريعة اإلسالمية    يف

هــ  ١٢٩٥مطبع نظامي،   ]: اهلند[كانفور  _  .قانون شريعت 
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٨٧٨[

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@Ýîßbm@ë…bã@
]٦٤٢٨[ .إم. باتوشا، ك

 Problems of = ل نادويمشاكل األوقاف واملتوليني يف والية تام
awqaf and mutawallis in Tamil Nadu/باتوشا . إم.  ك._ 

Journal of Objective Studies ._ ١٩٩٢ (١ع ،٤مج(.  _
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .١٣٦-٤١ص

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–äa@@†–Ší‰bÔm@@
]٦٤٢٩[ اوقاف اور حكومت كى=  احلكومةاألوقاف وإجراءات 

 _) .١٧/٧/١٩٨٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .كارغزارى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–æbènua‰@@
]٦٤٣٠[  :املوقوفة من قانون التحكم يف االجيار املمتلكاتاستثناء 

 Exemption of waqf= وقاف يف أترا برايش مالحظة هيئة األ
properties from the operation of Rent Control Act, 

UP Waqf Board note.  _Muslim India. _ ١٧ مـج ،
 .٧*هن_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٣٢٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٩ع

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٦٤٣١[ .حممد يوسف
 مع اإلشارة بشكل    ،ضاء يف جمال القانون اخلاص بالوقف     دور الق 

 Role of Judiciary in the =خاص إىل واليـة مهاراشـترا   
Field of Law Dealing with Waqf, with Special 

Reference to the State of Maharashtra /حممد يوسف . _
 جامعة عليجره  -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٣٧٦_  .١٩٩٤
 .١٦هن*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية _  .ميةاإلسال

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٦٤٣٢[ :من قانون التحكم يف االجيار املوقوفة املمتلكاتاستثناء 

 Exemption of waqf= مالحظة هيئة األوقاف يف أترا برايش 
properties from the operation of Rent Control Act, 

UP Waqf Board note.  _Muslim India. _ ١٧ مـج ،
 .٧*هن_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٢٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٩ع

]٦٤٣٣[ Karnataka =  كرناتاكا املتعلقة باملمتلكات املوقوفةقرارات
orders relating to waqf properties . _Muslim India.  _

 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٢٦٢ص_ ) .١٩٨٨ (٧٢، ع٦مج
]٦٤٣٤[ ]قوانني الوقف[اهلند 

وقوانني األوقـاف لواليـة      ١٩٥٤قانون الوقف الصادر عام     
 The Waqf Act, 1954 and the Karnataka = كرناتاكـا 

Waqf Rules 1964.  _ الشـئون القانونيـة   ]: اهلند[بنجلور
 .١٩هن*_ .ك _  .باللغة اإلجنليزية_  .١٩٧٦والربملانية لكرناتاكا، 
pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓìÛa@–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@

]٦٤٣٥[ :املمتلكات املوقوفة من قانون التحكم يف االجياراستثناء 
 Exemption of waqf= مالحظة هيئة األوقاف يف أترا برايش 

properties from the operation of Rent Control Act, 
UP Waqf Board note.  _Muslim India. _ ١٧ مـج ،

 .٧*هن_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٢٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٩ع
]٦٤٣٦[ .كاظمي، حممد أمحد

 مدهيه برديش  = ماديابراديشإقامة كرسي قضائي خاص باألوقاف يف والية        
ـاظمي  / مني خصوصى وقف ترانبونل كا قيام  Qaumi _.حممد أمحد ك

Awaz, Daily . _)٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية_ ) .١٤/١١/١٩٩٤. 
ìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÑÓ–@†äa@–a‘a‰bèß@@

]٦٤٣٧[ فراق، حممد علي
 بر  مسلم اوقاف = سيطرة حكومة والية مهاراشترا على األوقاف اإلسالمية        

 ,The Inquilab _.حممد علي فراق / حكومت مهاراشترا كا كنترول
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٢/٦/١٩٨٣. 

]٦٤٣٨[ ]قوانني الوقف[مهاراشترا 
 The = ١٩٦١ لسـنة شـترا  ا الوقـف لواليـة مهار  قوانني

Maharashtra (Marathwara) Waqf Rules, 1961. _ بوميب :
_ .ص  ٢٣_  .١٩٦١قسم الدخل،   . حكومة والية مهاراشترا  

 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية 

 مهاراشترا– الهند –قوانين وتشريعات الوقف 
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@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@a‘a‰bèß@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٦٤٣٩[ .حممد يوسف

 مع اإلشارة بشكل    ، يف جمال القانون اخلاص بالوقف     دور القضاء 
 Role of Judiciary in the =خاص إىل واليـة مهاراشـترا   

Field of Law Dealing with Waqf, with Special 
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ار، وقف األراضي          انظر أيضًا قوانين وتشريعات وقف العق
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 .٤ج_  . هبنسيإبراهيمعبد الفتاح / م الوقف يف تشريعاته املتعددةنظا
_ .األحوال الشخصية والوقـف يف تشـريعاهتما املتعـددة          يف  

مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية
 .١كو*_  .ض_ ) .اإلشعاع القانونية

ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
تح   انظر أيضًا ف، االس ام الوق ي،   أحك ف األهل ي الوق قاق ف

ع   الوقف األهلي إلغاء الوقف األهلي، إيرادات      ، بي
ي  ف األهل ي الوق رف ف ي، التص ف األهل  ،الوق

ي   ف األهل رعية الوق مة ش ي ، قس ف األهل ، الوق
 .الوقف األهلي

]٦٤٦٤[ .مجعة حممود الزريقي
_ .مجعة حممـود الزريقـي      / الوقف األهلي بني اإللغاء واإلبقاء    

ية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمـل       جملة نصف سنو  : أوقاف
_  .١٠٠-٨٣ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب (٣ ع ،٢س_ .اخلريي  

 .١كو*_  .د
]٦٤٦٥[ -١٩٤١) "سيد ( طاهر،حممود

 Islamic= دراسة مقارنـة  : الوقف األهلي يف القوانني احلديثة
Family Waqf in Twentieth Century Legislation: A 

Comparative perspective / طاهر حممود. _Islamic and 
Comparative Law, Quarterly ._١٩٨٨ (١، ع٨ مج. (_ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٠–١ص
@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–æbn×bi@@

]٦٤٦٦[ . احلقحمييفاروقي، شاه 
دراسة تارخيية للقوانني املتعلقة بالوقف علـى األوالد يف شـبه           

ف على االوالد كـا تـارخيي       بر صغري مني قانون وق     = القارة
_ . Fikr-O-Nazar_ . احلـق فـاروقي      حميـي شاه  / مطالعه
باللغــة _  .١٠٩٦-١٠٧٠ص_ ) .١٩٧٦ (١٢، ع١٣مــج

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–òí…ìÈÛa@@

]٦٤٦٧[ .حممد عبد الرحيم اخلالد
رنة دراسة مقا : أحكام الوقف على الذرية يف الشريعة اإلسالمية      

: م. د[_ .مع التطبيق القضائي يف اململكة العربية السـعودية         
_ .ك  _ .ص  ٦٢٢_ ) .مطابع الصـفا  : مكة (١٩٩٦،  ] ن .د
 .١*سع

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–ÖaŠÈÛa@@
]٦٤٦٨[ .كامل السامرائي

املكتبة األهليـة،   : بغداد_ .تصفيته والقوانني اخلاصة به     : الوقف
 .٣٨؛ مغ١٠، ٩سع*_ .ك _ .ص ١٩٢_  .١٩٦٨

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–æbäjÛ@@
]٦٤٦٩[ -١٩٠٨") سري(إندرسون، جيمس نورمان دلرمبل 

= نظام األوقاف   : ٩املستجدات الراهنة يف قانون الشريعة رقم       
Recent Developments in Sharia Law IX: The Waqf 

System /إندرسون . د. إن. ج. _The Moslem world.  _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٧٦-٢٥٧ص_ .) ١٩٥٢ (٤٢ع
 .١٦؛ هن٧صر*_  .د

]٦٤٧٠[ .زهدي يكن
 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      

 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]٦٤٧١[ ]قوانني الوقف[لبنان 
: بـريوت _ .لبنـان   أنظمة وقوانني دوائر اإلفتاء واألوقاف يف       

 يف  ]٢٦٤[_ ] .١٩٩-[الس الشرعي اإلسالمي األعلـى،      
 .١كو* _.ك _  .تعدادات خمتلفة لألوراق

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ–@æbäjÛ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٦٤٧٢[ .حسان حالق

سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      
_  .٢ط_ .سة وحتقيق حسان حـالق      درا/ الشرعية يف بريوت  

؛ ٩سع* _.ك   _.ص  ٣٦٣_  .١٩٨٨الدار اجلامعية،   : بريوت
 .٣١؛ مغ١؛ كو٨فل

]٦٤٧٣[ .حسان حالق
سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      

_ .تقدمي ودراسة وحتقيق حسان حـالق       / الشرعية يف بريوت  
 _ .ص٣٦٣_  .١٩٨٥ املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء،   : بريوت

 .١؛ كو١٠٤تر*_ .ك 

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٦٤٧٤[ إعداد أمحد إبراهيم/ الشريعة اإلسالمية يف الوقفأحكام 

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 

]٦٤٧٥[ .أمحد أمني حسان
_ .حسان، فتحي عبد اهلـادي      أمحد أمني   / موسوعة األوقاف 

الكتـب  (_  .ج٣_  .١٩٩٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ك _  .)القانونية

]٦٤٧٦[ .أمحد سليمان حممد
_ .أمحد سليمان حممد     بقلم/ حبث يف قانون إلغاء نظام الوقف     

/ يناير (٣-١، ع ٢٣س_  .جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية 
 .١؛ كو٢صر*_  .د_ . ٢٣-١٩ص_ ) .١٩٥٢مارس 

]٦٤٧٧[ .أمحد حممد عبادة
_ .بقلم أمحد حممد عبادة     / شرح وتعليق على قانون حل الوقف     

 /يناير (٣-١، ع ٢٣ س _ .جملة قضائية شهرية  : الشرعيةاحملاماة  
 .١؛ كو٢صر*_  .د_  .٢٤-٢٣ص_ ) .١٩٥٢مارس 

 الزراعيةقوانين وتشريعات وقف األراضي  



٦٠١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٤٧٨[ .سعيد سيف النصر
سيف عداد سعيد   إ/ مزاياه وعيوبه : التدخل التشريعي يف الوقف   

 . ورقة٣٧_ .النصر 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]٦٤٧٩[ .براهيم هبنسيإعبد الفتاح 
 إبـراهيم عبد الفتـاح    / نظام الوقف يف تشريعاته املتعددة    

 .٤ج_  .هبنسي
_ .قـف يف تشـريعاهتما املتعـددة        األحوال الشخصية والو  يف  

مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية
 .١كو*_  .ض_ ) .اإلشعاع القانونية

]٦٤٨٠[ ]قوانني الوقف[مصر 
 بتعديل بعض أحكـام املرسـوم       ١٩٥٤ لسنة   ٢٧٧قانون رقم   

 بإلغاء نظام الوقف علـى غـري        ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   
، ٢٤ س _ .جملة قضائية شـهرية   : رعيةاحملاماة الش _ .اخلريات  

_  .٤٧٢-٤٧١ص_ ) .١٩٥٣ أكتوبر   /يوليو (١٠-٧ع
 .٢صر*_  .د

]٦٤٨١[ ]قوانني الوقف[مصر 
 بتعديل بعض أحكـام املرسـوم       ١٩٥٣ لسنة   ٣٩٩قانون رقم   

 بإلغاء نظام األوقاف على غـري       ١٩٥٣ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   
بتمرب س (١، ع ٣٤ س _ .احملاماة_  .ايضاحيةاخلريات ومذكرة   

 .٨صر* _.د  _ .١٨-١٧ص_ ) .١٩٥٣
]٦٤٨٢[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بإلغاء نظام الوقف على غري      ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠مرسوم بقانون   
 ١، ع ٣٣ س _ .احملاماة_ . للقانون   االيضاحيةاخلريات واملذكرة   

 .٨صر* _.د _  .٧٥-٧٢ص_ ) .١٩٥٢سبتمرب (
]٦٤٨٣[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بتعديل بعض أحكـام     ١٩٥٢ لسنة   ٣٤٢مرسوم بقانون رقم    
 اخلاص بإلغـاء نظـام      ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠املرسوم بقانون رقم    

جملـة قضـائية    : الشرعيةاحملاماة  _ .الوقف على غري اخلريات     
-١٤٨ص_ ) .١٩٥٢مارس   /يناير (٣-١، ع ٢٣ س _. شهرية
 .٢صر*_  .د_  .١٥٠

]٦٤٨٤[ ]قوانني الوقف[مصر 
مشروع قانون بإصالح نظام الوقـف األهلـي وقسـمته؛          

 تفسريية ملشروع قانون إصالح نظام الوقف األهلـي         ذكرةم
، ١٠س_ .جملة قضائية شـهرية     : احملاماة الشرعية _ .وقسمته  

؛ ٢صـر *_ .د  _  .٥٧٣-٥٧٠ص_ ) .١٩٣٩مارس   (٦ع
 .١كو
]٦٤٨٥[ . وزارة العدل .مصر

قرار باإلجراءات الواجب إتباعها لشهر إلغاء الوقف على غـري          
_ ) .١٩٥٢أكتـوبر    (٢، ع ٣٣ س _ .احملامـاة _ .اخلريات  

 .٨صر*_ .د _  .١٤٠-١٣٩ص

@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–†äa@@
]٦٤٨٦[ .حنيفي، حممد إمساعيل

حممـد  / قانون وقف على االوالد   = قانون الوقف على األوالد     
 _.ص  ٧٢_  .١٩٣٢عبد ايد خان،    ]: م. د[_ .إمساعيل حنيفي   
 .٨هن*_ .ك _ .باللغة األوردية 

]٦٤٨٧[ . احلقييحمفاروقي، شاه 
  =دراسة تارخيية للقوانني املتعلقة بالوقف على األوالد يف شبه القارة          

شاه / بر صغري مني قانون وقف على االوالد كا تارخيي مطالعه         
 ١٢، ع ١٣مـج _ . Fikr-O-Nazar_ . احلق فـاروقي     حميي

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٠٩٦-١٠٧٠ص_ ) .١٩٧٦(
]٦٤٨٨[ .أمحدفرقان 

 =مسامهة شبلي نعماين    : ١٩١٣انون صحة الوقف اإلسالمي لعام      خلفية ق 
Background of the Mussalman Waqf Validating Act, 

1913: Shibli Numani’s contribution /  فرقان أمحـد. _
Islamic and Comparative Law, Quarterly.  _٢ ع،٦مج-

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٨-١٩١ص_ ) .١٩٨٦ (٣
]٦٤٨٩[ .لطيفي، دانيل

 Law of Family= احلاجة إىل إعاة نظر : قانون الوقف األهلي
Waqf: Need for recosideration / ٢٢٨ص_ .دانيل لطيفي-

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٣٠
 Islamic Law in=  الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصـرة  يف

Modern India / تريبثي، . إم. إن: بوميب_ .حترير طاهر حممود
أوراق خمتارة من ندوة الشريعة اإلسالمية يف اهلنـد         _  .١٩٧٢

 حتت رعايـة مؤسسـة      ١٩٧٢ املعاصرة املنعقدة يف دهلي عام    
 .١٧هن*_ .ض _ .القانون اهلندية 
]٦٤٩٠[ .النعماين، شبلي

وقف علـى   = إىل أي مرحلة وصلت محلة الوقف على األوالد         
لي النعماين؛ حتقيق   شب/ االوالد كى كاروائى كهان تك هبوجنى     

 .باللغة األوردية_  .٢٥-٢٢ص: ٨ج_ .سليمان الندوي 
]: اهلنـد [أعظم جـراه    _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨مطبع معارف، 
]٦٤٩١[ .النعماين، شبلي

وقف على االوالد   = حركة الزمة خبصوص الوقف على األوالد       
ماين؛ حتقيق سليمان    شبلي النع  /سيه متعلق ايك ضرورى حتريك    

 . باللغة األوردية_ .٢٠٤ص: ٨ج_ .الندوي 
 :]اهلنـد [ أعظم جـراه     _ .مقاالت شبلي =  مقاالت شبلي    يف

 .٧هن *_ . ض_ .١٩٣٨ ،مطبع معارف
@ïÜçþa@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٦٤٩٢[ . احملكمة العليا .أترابراديش
=  األمـالك املهـداه      موقف حمكمة اله آباد العليا بشأن وقف      

Allahabad High Court on Waqf of gifted property.  _
Muslim India ._ ٤٠٥ص_ ) .١٩٨٥ (٣٣، ع٣ مـج.  _
 .٧هن*_ . د_ .باللغة اإلجنليزية 

أترابراديش – الهند –قوانين وتشريعات الوقف األهلي 



متن الكشاف>٦٠٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓðŠÐÈ¦a@
 .، إدارة الوقف الجعفري)فقه جعفري(أحكام الوقف  انظر أيضًا

@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓaðŠÐÈ¦@MÖaŠÈÛa@@
]٦٤٩٣[ ]قوانني الوقف[العراق 

جملة :  املوسم _ .١٩٦٦قانون العتبات واألوقاف اجلعفرية عام      
_ ) .١٩٩٠ (٥، ع ٢ مج _.فصلية مصورة تعىن باآلثار والتراث      

 .١كو* _.د _  .٢٥٤-٢٥٢ص
ð¨a@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@

رادات انظر أيضًا ري،  إي ف الخي ي   الوق رف ف ف التص الوق
ارف ري، الخي ريعات مص وانين وتش ف ق  الوق

 .الوقف الخيري الخيري، مصارف الوقف الخيري،

@ð¨a@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٦٤٩٤[ .عبد احلميد الشواريب

عبد احلميد الشـواريب، أسـامة      / منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١٩٨٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية_  .١ط_ .عثمان  

وانني اليت صدرت يف شـأن األوقـاف        بآخره ملحقاً بأهم الق   
 .٢صر* _.ك _ .ص ١٥٩_ .واألحكار يف مصر 
]٦٤٩٥[ .عبد احلميد الشواريب

 االسـتحقاق يف    –نظام الوقف   : منازعات األوقاف واألحكار  
_  .١ط_ .عبد احلميد الشواريب، أسامة عثمـان       / …الوقف  

_ .ص  ١٥٩_  .١٩٨٦ إيداع منشأة املعارف، : اإلسكندرية
 .٣-١ كو؛٩، ٨فل* _ .ك

]٦٤٩٦[ .عبد احلميد الشواريب
نظام القانوين ألمالك الدولـة     لمنازعات األوقاف واألحكار وا   

 عبد احلميد / اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع       
 منشأة املعارف، : اإلسكندرية_  .٣ط_ .الشواريب، أسامة عثمان    

 .٢ ،١كو* _.ك _ ) .الكتب القانونية(_ .ص ٣٤٤_  .١٩٩٧
]٦٤٩٧[ .عبد احلميد الشواريب

منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوين ألمالك الدولـة        
عبـد  / اخلاصة ونزع امللكية يف ضوء الفقه والقضاء والتشـريع        

منشأة : اإلسكندرية _] .٢ط[_ .احلميد الشواريب، أسامة عثمان     
ملحق بأهم القـوانني    : بآخره_ .ص  ٢٨٦_  .١٩٩٥املعارف،  

 .٢ ،١كو* _.ك _ . شأن األوقاف واألحكار اليت صدرت يف
]٦٤٩٨[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بشأن النظر على األوقاف اخلريية      ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧قانون رقم   
 ١٠، ع ٣٣ س _ .احملاماة_ .وتعديل مصارفها على جهات الرب      

 .٨صر* _.د _  .٦٠٦-٦٠٥ص_ ) .١٩٥٣يونيه (
]٦٤٩٩[ ]قوانني الوقف[مصر 

ديل بعض أحكام القانون رقم      بتع ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٦قانون رقم   
 بشأن النظر على األوقاف اخلريية وتعـديل        ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧

جملـة قضـائية    : احملاماة الشرعية _ .مصارفها على جهات الرب     
_ ) .١٩٥٣ أكتـوبر    /يوليـو  (١٠-٧، ع ٢٤ س _ .شهرية
 .٢صر* _.د _  .٤٧٦-٤٧٥ص

]٦٥٠٠[ ]قوانني الوقف[مصر 
 ٢٤٧أحكام القانون رقم     بتعديل بعض    ١٩٥٣ لسنة   ٥٤٧قانون رقم   

 ،٢٤ س _.جملة قضائية شهرية    : احملاماة الشرعية _  .١٩٥٣لسنة  
 .٢صر* _.د _  .٢٨٦-٢٨٥ص_ ) .١٩٥٣ يونيه /ابريل (٦-٤ع

‰bÔÈÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ف   انظر أيضًا ي، وق ف األراض ريعات وق وانين وتش ق

 .األراضي، وقف العقار

‰bÔÈÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@M…‰þa@æ@
]٦٥٠١[ ]قوانني الوقف[األردن 
 .٢١٦-٢١١ص_ .براهيم أبو رمحة إإعداد املكتب الفين بإدارة / الوقف
 _ .١٩٨٥نقابة احملـامني،  : عمان_ . القانون املدين األردين   يف

 .١كو* _.ض 

@‰bÔÈÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]٦٥٠٢[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

أوقاف = األراضي واملسقفات واملستغالت    : صحيحةالاألوقاف  
_ .نظـارة العدليـة     / اراضي مسقفات ومستغالت  : صحيحه

 . باللغة العثمانية_ .٣٦٢ص: ٤مج
 ،]ن. د: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف

 _ .)مطبعة عامرة : إستانبول] (١٨٧٩-١٨٧٢ [١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦ ،٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _.ض 

]٦٥٠٣[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
 ربيـع   ٢٧القانون املؤقت املتعلق باألموال غري املنقولة بتـاريخ         

 ربيع  ٢٧اموال غري منقوله يه متعلق اوالن       = هـ  ١٣٣١األول  
_ .نظـارة العدليـة     / هـ تارخيلي مؤقت قانون   ١٣٣١األول  
 .باللغة العثمانية_  .١٤٥ص: ٦مج
: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    .تور الدس يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

]٦٥٠٤[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 
سـقفات  وقـف اوالن م   = املسقفات واملستغالت املوقوفـة     

-٤٦٣،  ١٦٤-١٦٣ص: ٣مج_ .نظارة العدلية   / ومستغالت
 . باللغة العثمانية_ .٤٦٧
 ،]ن. د: م. د[_ .دستور برجني ترتيب    =  الترتيب األول    . الدستور يف

مطبعـة  : إسـتانبول ] (١٨٧٩-١٨٧٢[هـ  ١٢٩٦-١٢٨٩
 .١١٤، ١٠٢، ٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٣٠، ٢٨، ٢٠تر* _. ض _ .)عامرة

]٦٥٠٥[ ]وانني الوقفق[الدولة العثمانية 
 من نظام اجيـارات     ٧مادة رقم   : معدل اجيار العقارات املوقوفة   

 /اجاره عقارات موقوفه حقنده ماده معدله رقم يـدي        = العقارات  
 . باللغة العثمانية_ .٧ص_ .إعداد نظارة الداخلية، نظارة العدلية 

 _.معدل اجيار عقار نظامنامه سي =  معدل نظام اجيار العقارات      يف
 _ .)مطبعة مشس : إستانبول] (١٨٧٤[هـ  ١٢٩١،  ]ن. د:  م .د[

 .٣تر* _.ض 

 الجعفريقوانين وتشريعات الوقف  



٦٠٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@‰bÔÈÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–@æbäjÛ@
]٦٥٠٦[ .مروان قباين

 منوذج األوقاف يف اجلمهورية   : مؤسسة الوقف يف التطبيق املعاصر    
فصـلية   جملـة : أوقاف_ .مروان عبد الرؤوف قباين     / اللبنانية

ع التجـرييب   _ .خلـريي   حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل ا     
 .١كو*_ .د _  .٩٧-٧٣ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (

@‰bÔÈÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٦٥٠٧[ ]قوانني الوقف[مصر 

 .١٤٢-١٤١، ١٠-٩ص_ ] .الوقف[
احلكومـة  : القـاهرة _ . القوانني العقارية يف الديار املصرية       يف

 .٧ ،٢صر* _.ض _ . ١٩٠١املصرية، 
@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ½a@ËáÜ@

اف    انظر أيضًا ة، أوق اف البوذي ف، األوق ام الوق أحك
اف    يحية، األوق اف المس تأمنين، األوق المس
ل       ى أه ف عل ة، الوق ل الذم ف أه ة، وق اليهودي

لم  ر المس ى غي ة، الوقف عل ى  ،الذم الوقف عل
افر ف   الك افر، وق ف الك لم، وق ر المس ف غي ، وق

لم   ر المس ة غي ات، والي ف واألقلي د، الوق المرت
 .قف، والية الكافر على الوقفعلى الو

@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@áÜ½a@Ë–òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@@
]٦٥٠٨[ .أنور أمحد الفزيع

أنور الفزيـع؛   / اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اجلزيرة العربية      
التعقيب _  .٣٠٧-٢٧١ص_ .تعقيب حممد عبد امللك املتوكل   

 .٣٠٧-٢٩٢ص: واملناقشات
حبـوث  : ع املـدين يف الـوطن العـريب        نظام الوقف واتم   يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت
@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@áÜ½a@Ë–Š–ß@@

]٦٥٠٩[ إعداد أمحد إبراهيم/ سالميةيف الشريعة اإل الوقفأحكام 
مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  

 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 
]٦٥١٠[ .محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .تأليف حممد أمحد فرج السـنهوري       / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ .اإلسالمي   جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه        يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر
]٦٥١١[ ]قوانني الوقف[مصر 

مجـع وترتيـب    / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم     
_  .١ط_ . عثمان صـربي     إبراهيماحلميد فتوح حالوة،     عبد

_ ) .ديثةاملطبعة التجارية احل   :القاهرة] (؟١٩٤-ن،  . د: م. د[
 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠

]٦٥١٢[ ]قوانني الوقف[مصر 
وزارة ]: القـاهرة [_ .قوانني الوقف والقوانني املتعلقـة هبـا        

؛ ٢؛ صـر  ١٠٤تر*_ .ك  _ .ص  ٣٣٢_  .١٩٧٠األوقاف،  
 .١كو

@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@áÜ½a@Ë–åàîÛa@@
]٦٥١٣[ .أنور أمحد الفزيع

أنور الفزيـع؛   / ربيةاإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اجلزيرة الع      
التعقيب _  .٣٠٧-٢٧١ص_ .تعقيب حممد عبد امللك املتوكل   

 .٣٠٧-٢٩٢ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : وتبري
 .١كو*

†ub½a@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ارة المساجد،  انظر أيضًا ى عم ارة المساجد، الوقف عل عم

ات،   ى المقدس ف عل اجد، الوق ى المس ف عل الوق
 .وقف المساجد

@†ub½a@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–Š–ß@@
]٦٥١٤[ .براهيم سعيدإ

 _.احملاماة  _ .براهيم سعيد   إ/ مالك العامة اجلوامع ومىت تعترب من األ    
 _ .د_  .٧٥٦-٧٥٤ص_ ) .١٩٢٧ابريـــل  (٧، ع٧س
 .٢٧ ،١٤ ،٢صر*

]٦٥١٥[  ؛ الئحة املساجد وما أنفذ منها؛ الئحةاملساجدالئحة 
 ١ (٦، ج ٧مج_ .املنار  _ ] . رضا حترير حممد رشيد  / [املساجد

 يونيـو   ١٥ (٧، ج ٧؛ مـج  ٢٢٢-٢٢١ص_ ) .١٩٠٤يونيو  
_ ) .١٩٠٥يونيو  ١٩ (٨، ج ٨؛ مج ٢٨٠-٢٧٩_ ) .١٩٠٤
 .١؛ كو٧، ٢صر*_ .د _  .٣١٤-٣٠٧ص

@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÊb’½a@
 .وقف المشاع انظر أيضًا

@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@Êb’½a–Š–ß@@
]٦٥١٦[ .محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .تأليف حممد أمحد فرج السـنهوري       / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ .قوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي        جمموعة ال  يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر
]٦٥١٧[ ]قوانني الوقف[مصر 

مجـع وترتيـب    / ١٩٤٦ لسنة   ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم     
_  .١ط_ . عثمان صـربي     إبراهيماحلميد فتوح حالوة،     عبد

_ ) .املطبعة التجارية احلديثة   :القاهرة] (؟١٩٤-ن،  . د: م. د[
 .١كو* _.ك _ .ص ١٧٠

 مصر–اع المشقوانين وتشريعات وقف 



متن الكشاف>٦٠٤
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓÞìÔä½a@
 .قوانين وتشريعات وقف النقود، وقف المنقول انظر أيضًا

@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ÞìÔä½aMŠ–ß@@
]٦٥١٨[ محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .تأليف حممد أمحد فرج السـنهوري       / قانون الوقف 
 .قع يف جملدين ي٣ج
 :م. د[_ . جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي         يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر

†iû½a@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
 .الوقف المؤقت الوقف المؤبد، الوقف المنقطع، انظر أيضًا

û½a@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@†i–Š–ß@@
]٦٥١٩[ محد فرج السنهوريأحممد 

_  .٣ج_ .تأليف حممد أمحد فرج السـنهوري       / قانون الوقف 
 . يقع يف جملدين٣ج
 :م. د[_ . جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه اإلسالمي         يف
؛ ١١سـع  *_ .ض_ ) .مطبعة مصر : القاهرة (١٩٤٩،  ]ن. د
 .٢، ١؛ كو١٨ ،٥ ،٢صر
]٦٥٢٠[ ]قوانني الوقف[مصر 

 .١٥-٣ص_ ] .الوقف[
 قانون الوقف والوصية واملرياث باملذكرات التفسريية والتقارير        يف

_  .١٩٥٢دار الفكـر احلـديث،      : مصر_  .١ط_ .الربملانية  
 .٣٣مغ* _. ض _ .)رسائل اجليب اإلسالمية(

êbî½a@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
 .وقف اآلبار، وقف األسبلة، وقف المياه انظر أيضًا

Š’më@´ãaìÓ@êbî½a@ÑÓë@pbÈí–bî×Šm@@
]٦٥٢١[ . علي مهتاألقسكي،بركي 

 =وقف املياه وشروط الواقف والشروط املعتـربة يف الوقـف           
Vakif sular, Vakif sular Şarti, Şarti’l Vakif/ علي مهت 

 . باللغة التركية_ .٤٦-٤٠ص_ .بركي، سدات جامريل 
 Sular =حقوق املياه حسب األحكام القدميـة واجلديـدة   يف 

Halari Eski ve Yeni Hükümlere Göre. _] ن. د: م. د[، 
 .٦٧تر* _. ض _ .)املطبعة اجلديدة: أنقرة] (١٩٥٩[هـ ١٣٧٨

…ìÔäÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
 .، وقف النقودالمنقول وقف قوانين وتشريعات انظر أيضًا

@…ìÔäÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٥٢٢[ .حممد عبد السالم حممد الطيب

/ حكم األموال املوقوفة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي       
 إعداد حممد عبد السالم الطيب؛ إشراف علي عبد العال عبد الرمحن،          

_ .ج  ٢_ ] .؟١٩٨٩[_ . مسهـان    إمساعيل عبد الغين    إمساعيل
_ . كلية الشريعة والقانون     ، جامعة األزهر  –) هادكتور(أطروحة  

 .٢؛ كو٦؛ صر١سع*_ .ر 

ãaìÓ@…ìÔäÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´–Š–ß@@
]٦٥٢٣[ . السنهوري أمحدعبد الرزاق

-١٧٨ص: ٤ ج :٢مـج _ .عبد الرزاق السنهوري    / ]الوقف[
٢٨٦-٢٧٦، ١٨٢. 
 _.دراسة مقارنة بالفقه الغريب     :  مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي     يف
 _.ض  _ ] .؟١٩٧-[دار إحياء التراث العريب،     : بريوت_  .١ط
 .٢٤ ،٨ ،٧؛ صر٣تر*
]٦٥٢٤[ . كامل مرسيحممد

 _.حممد كامل مرسي    / األموال اخلاصة والعامة يف القانون املصري     
_ ) .١٩٣٩ديسـمرب    (٧، ع ٩ س _ .جملة القانون واالقتصاد  

 .٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢صر* _.د _  .٧٣٣-٧٢٨ص
òÏìÓì½a@knØÛa@
احف     انظر أيضًا ب، المص ف الكت رأة ووق اف، الم األوق

ف ع ة، الوق ات الموقوف ة، المكتب ى الموقوف ل
ف     ات، الوق ى الجامع ف عل ي، الوق ث العلم البح
ى  اء، الوقف عل ى العلم ة، الوقف عل ى الطلب عل
ب،   ات، وقف الكت ى المكتب دارس، الوقف عل الم
ة        وقف المكتبات، الوقف والتعليم، الوقف والتنمي
 .الثقافية، الوقف والتنمية العلمية، الوقف والثقافة

]٦٥٢٥[ .أونور، أورال
 Edirne =وقفيات مكتبات السالطني : وقف املكتبات يف أدرنة

Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif Kütüphaneleri /أورال 
_ ] .١٩٨٦[هـ  ١٤٠٦مكتبة السليمية،   : إستانبول_ .نور  أو
 .١٠٤تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٧٥

@òÏìÓì½a@knØÛa–@æaŠíg@
]٦٥٢٦[ .كربأ، علي حممديخان 

 هاي وكتاخبانه   كتابداري= ن  الكتب واملكتبات الوقفية يف إيرا    
 _ .١٣٩-١٢٥ص_ ) .١٩٩٧ (١٨ع_  .كتابداري_  .موقوفة

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]٦٥٢٧[ .إبراهيم، قيصري

 سواد وقفنامه دو  = حجج وقف كتابني لفرهاد مريزا معتمد الدولة        
 _ .٥٩-٥٨ص_ ) .١٩٩٥ (٧ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _ .كتاب  

 .١؛ كو١ران*_ .د  _ .١٤٨ص: خص بالعربية مل_ .باللغة الفارسية

@òÏìÓì½a@knØÛa–@æaŠíg@Mæb‘b×@@
]٦٥٢٨[ .، رضااستادي

فهرست النسخ اخلطية يف مكتبة مقربة حممـد        : أوقاف املكتبات 
 وقـف   _ . خطى هايفهرست نسخه   = هالل آران، كاشان    

باللغة  _ .٧٢-٥٦ص_  .)١٩٩٣ (٣ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١و؛ ك١ران*_  .د _ .الفارسية

@òÏìÓì½a@knØÛa–@bî×Šm@Mòã‰…c@@
]٦٥٢٩[ .أنور، سهيل

 İkinci Sultan= وقف الكتب للسلطان بايزيد الثاين يف أدرنة 
Mayazid’in Edirne’deki Vakif Kitaplarina Dair /سهيل 

-١٠٥ص_ ) .١٩٥٨ (٤مج_ . Vakiflar Dergisi_  .أنور
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٠٦

 المنقولقوانين وتشريعات وقف  
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òÏìÓì½a@knØÛa@–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٦٥٣٠[ )إستانبول(مكتبة كوبريلي 

حاجي أمحد  = فهرست الكتب املوقوفة على يد حاجي أمحد باشا         
 ١٣_ ] .ت. د[_ .باشا طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرسيت       

 .٦٩تر* _.خ _  .العثمانية باللغة _ .٢٤٦٢خمطوط، برقم _ .ورقة 
]٦٥٣١[ )إستانبول(مكتبة كوبريلي 

حاجي أمحد  = فهرست الكتب املوقوفة على يد حاجي أمحد باشا         
 ١٣_ ] .ت. د[_ .باشا طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرسيت       

 .٦٩تر* _.خ _  .العثمانية باللغة_  .٢٤٦٢خمطوط، برقم _ .ورقة 

@òÏìÓì½a@knØÛa–@bî×Šm@–Ó@@bîãì–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٦٥٣٢[ )قونيا(مكتبة يوسف آغا 

 Yusuf Ağa= وقفية مكتبة يوسف آغـا  : مكتبة يوسف آغا
Kütüphanesi: Yusuf Ağanin Vakfiye Kütüphanesi.  _

 _ .ص١١٤،  ١٤٧_ ] .؟١٩-- [،مديرية مكتبة يوسف آغا   : قونيا
 .١٠٣، ٣تر* _.ك _ . التركية للغةبا

@òÏìÓì½a@knØÛa–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٦٥٣٣[ .عبد القادر املغريب
بتاعها امع العلمـي    اب املخطوطة املوقوفة اليت     تعلم بيان الك  

 _.م  ١٩٢٧ يف متوز    بدمشق من قبل السادة عبيد وهاشم والقصيباين      
 _ .)١٩٢٧ (٧، ع ٧ مـج  _ .العـريب العلمـي   جملة امـع    

 .١٠٤تر* _ . د_ .٥٧٦-٥٧٣ص

@òÏìÓì½a@knØÛa–@Š–ß@–æbíŠÛa@Ší…@@
]٦٥٣٤[ .زاكية حممد رشدي

جملة كلية  _ .زاكية حممد رشدي    / دراسة يف املخطوط السرياين   
_ ) .١٩٦٢مـايو    (١، ج ٢٤ مج _ .القاهرة، جامعة   اآلداب
به إشارات لعبـارات الوقـف الـواردة        _  .١٧٧-١٦٣ص

 .٢٣صر* _.د _  .١٧٢-١٧١ ص:باملخطوطات السريانية
Ú†¦a@@@@@ŠÄãa@@@@@Ú†ØÛaN@

@b×bmbãŠ×@NÒbÓëþa@ò÷îç@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٦٥٣٥[ .م. إقبال، جي
كـا معرضـة حملابـاة األقـارب        اهيئة األوقاف بوالية كرنات   

كرناتك وقف بورد مني استحصـال اور اقربـا         = واالستغالل
 /١٠/٢(_ . Blitz, Weekly_ .إقبـال  . م. جـي / برسـىت 
 .٣هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .١٢ص_ ) .١٩٧٩
]٦٥٣٦[ .، هـعبد الوهاب

 =النظام األساسي، الوظائف واألداء     : جمالس األوقاف يف اهلند   

Waqf Boards in India: Constitution, function and 
performance /باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠_ .عبد الوهاب . هـ. 

 مـايو،   ١٠-٨  ندوة التجارب الوقفية يف جنـوب آسـيا،        يف
١٩٩٩ =Seminar on Awqaf Experiences in South 

Asia from 8-10 may, 1999 . _معهد الدراسات : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩املوضوعية، 

]٦٥٣٧[ _ .كرناتك وقف بورد=  بوالية كرناتكا األوقافهيئة 
Nida-e-Millat, Weekly . _٢٢/١١ (٤٥، ع٤١مـــج/ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢٤ص_ ) .١٩٨٦
]٦٥٣٨[ = مسئولة عن احلفاظ على ممتلكات األوقافهيئة األوقاف 

_  .وقف بورد هى وقف جائيداد كى حفاظف كيلئيه ذمه دار         
The Inquilab, Daily . _)باللغة _  .٥ص_ ) .٢٠/٧/١٩٨٤

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÒbÓëþa@pbîi…c@pbÏb’×IÊëŠ’ßH@

الوقف،         انظر أيضًا ة، النهوض ب الوقف  المشروعات الوقفي
ف – ات، الوق ارس– ببليوجرافي ف  فه  –، الوق

 – مصادر المعلومات، الوقف      –آشافات، الوقف   
 .معاهد البحوث

]٦٥٣٩[ _.إعداد قسم التحرير / يف جمال الوقف التنسيق الدويل
 جملة ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل         : أوقاف

_ .د  _  .١٥٩-١٥٢ص_ ) .٢٠٠١ (١، ع ١س_ .اخلريي  
 .١كو*

]٦٥٤٠[ _.إعداد قسم التحرير / التنسيق الدويل يف جمال الوقف
 جملة ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل         : أوقاف

 _ .١٦١-١٥١ص_ ) .٢٠٠٠رب  نوفم(ع التجرييب   _ .اخلريي  
 .١كو*_ .د 

]٦٥٤١[ .حممود أمحد مهدي
جتربة البنك اإلسالمي   : تعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األوقاف    

 Enhancing growth & perfpormance of awqaf= للتنمية 
properties: the IDB experience . _اللغـة  ب_ . ورقة ١٩

 .اإلجنليزية
 مـايو،   ١٠–٨،  نـوب آسـيا    ندوة التجارب الوقفية يف ج     يف

١٩٩٩ =Seminar on awqaf experiences in South Asia 
from 8 – 10 may 1999. _معهـد الدراسـات   :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ض  _ .١٩٩٩املوضوعية، 
]٦٥٤٢[  التنفيذية لتنسيق جهود الدول اإلسالمية يف جماالتاملشاريع 

خطة : م٢٠٠٠ – ١٩٩٨هـ،  ١٤٢٠-١٤١٨العمل الوقفي   
/ …مقدمة من دولة الكويت الدولة املنسقة للعمـل الـوقفي           

يف رأس  _ .  ورقـة  ١٦: ١ج_ .إعداد األمانة العامة لألوقاف     
 .الرؤية اإلستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف: العنوان

 ،مؤمتر وزراء األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية السـادس         يف  
 /١/١١–٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨ – ٢٨/٦/١٤١٨

ــا م١٩٩٧  _.ض _ . ]؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .، جاكرتـ
 .١كو*

)مشروع(كشافات أدبيات األوقاف 
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]٦٥٤٣[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
 :أوقاف_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     / جتربة الوقف يف إطار عاملي    

_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو*_ .د _  .١٩٨-١٧٧ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع٣س

íbi@òîÜ×@†íŒIbî×Šm@@@@H@†íŒíbi@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@@ŠÄãaMbî×Šm@N@
@òîãbàîÜÛa@òîÜ×Ibî×ŠmH@
 .، الوقف والتعليمالمؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]٦٥٤٤[ .رولإجتني، 
 .باللغة التركية_  .٩٨-٩٥ص_ .رول جتني إ/ كلية السليمانية

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
@òîàîÜÛa@òîÜ×Ibî×Šm@LbîãìÓH@
 .، الوقف والتعليمالمؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]٦٥٤٥[ .دولغارالر، عثمان نوري
 /كلية السليمية يف منطقة قرة بنار يف حمافظة قونيا وحمكمة محامي هبا  

 .باللغة التركية_  .٣٩٨-٣٧٩ص_ . نوري دولغارالر عثمان
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@oíìØÛa@NÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òãbßþa@
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  انظر أيضًا
]٦٥٤٦[ .إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف    : دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
جملـة  : أوقـاف _ .إبراهيم حممود عبد الباقي     / بدولة الكويت 

_ .نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلـريي          
ملخـص  _  .٢١٧-٢٠٩ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر   (٥، ع ٣س

ة سيدي حممد بن عبد اهللا، كليـة         جامع –) دكتوراه(أطروحة  
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠٣اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس، 

]٦٥٤٧[ .داهي الفضلي
داهـي  / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       

 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]٦٥٤٨[ .داهي الفضلي
 Kuwait’s=  ر التنموي للوقف يف دولة الكويتجتربة النهوض بالدو

experience in promoting waqf / تالكوي_ .داهي الفضلي: 
مقدمة إىل الندوة   _ . ورقة   ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    

اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنمية حول النهوض بالدور التنمـوي          
 .١كو *_.ح _ .ية جنليزباللغة اإل_ . كوناكري، غينيا ،للوقف

]٦٥٤٩[ .داهي الفضلي
 Kuwait’s=  جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت

experience in promoting waqf /  ٢٩_ .داهي الفضـلي 
 .اإلجنليزيةاللغة ب_ .ورقة 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠–٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 
]٦٥٥٠[ .داهي الفضلي

إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      
 . ورقة٢١_ .الفضلي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ إىل    رجب ٣٠ الرباط

لـوم  املنظمة اإلسالمية للتربية والع   : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]٦٥٥١[ .طارق عبد اهللا

 La= التجربة وآفاقهـا  : األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت
Fondation Publique des Awqaf du Koweit: 

L’experience et ses perspectives / أوقاف_ .طارق عبد اهللا: 
 ،٣س_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي          

 .١كو*_ .د _ .باللغة الفرنسية _  .٤٠-٢٧ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر  (٥ع
]٦٥٥٢[ .علي فهد الزميع
 _.علي فهد الزميع    / قيم إسالمية وطموحات وطنية   : التنمية الوقفية 

ورقة _  .ورقة ٢٣_  .١٩٩٥امة لألوقاف،   األمانة الع : الكويت
 .١كو* _.ح _ .مقدمة إىل امللتقى السنوي الثاين لألمانة العامة لألوقاف 

]٦٥٥٣[ .العياشي صادق فداد
جهود البنك اإلسالمي يف جمال تنمية األوقـاف وتطويرهـا يف           

 . ورقة٣١_ .العياشي فداد / الدول األعضاء واتمعات اإلسالمية
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : ةوقائع الندو يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]٦٥٥٤[ .فؤاد عبد اهللا العمر

التحديات اليت تواجه مؤسسة الوقف وحتسن البنـاء املؤسسـي       
فؤاد / جتربة األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت      : اجهتهاملو

 جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون     : أوقاف_ .عبد اهللا العمر    
_ ) .٢٠٠٣أكتـوبر    (٥، ع ٣س_ .الوقف والعمل اخلـريي     

 .١كو*_ .د _  .٤٠-١٣ص
]٦٥٥٥[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

عداد داهـي   إ/ ألوقاف لألمانة العامة ل   ستراتيجيةالتوجهات اإل 
 ورقة_ . ورقة   ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .ليلي الفضلي   

 مقدمة إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك اإلسالمي         
 .١كو* _.ح _ . بدولة البحرين ١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥  منللتنمية

]٦٥٥٦[ _.األمانة العامة لألوقاف / حملات عن األوقاف يف الكويت
 .١كو*_ .ح _ .ورقة ] ١٥[_  .١٩٩٤

]٦٥٥٧[ ياسر عبد الكرمي احلوراين
 :أوقاف_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     / جتربة الوقف يف إطار عاملي    

_ . بشؤون الوقف والعمل اخلريي   جملة نصف سنوية حمكمة تعىن    
 .١كو*_ .د _  .١٩٨-١٧٧ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع٣س

 )تركيا(كلية السليمانية  
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@oíìØÛa@N@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òãbßþa–‰@òîÈßbu@Ýöb@
]٦٥٥٨[ .إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف    : دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
 إشراف محيد   ؛ عبد الباقي   حممود  إبراهيم دإعدا/ بدولة الكويت 

 -) دكتـوراه ( أطروحـة    _ . ورقة ٣٦٠ _ .٢٠٠٣ _.فتاح  
نية،  والعلوم اإلنسا  جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب       

 .١كو*_  . ر_ .٢٠٠٣فاس، 

@oíìØÛa@N@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òãbßþa–âbÈÛa@ðcŠÛa@bîÓ@@
]٦٥٥٩[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

-١٩٩٧(استطالع اآلراء حول األمانة العامة لألوقاف وإستراتيجيتها        
 .١كو*_ .ح _ . ورقة ١٢، ٥٥، ٤٨_  .١٩٩٦_ ) .٢٠٠٥
]٦٥٦٠[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

استطالع آراء الواقفني واملستفيدين ورؤساء وأعضـاء جمـالس         
الصناديق الوقفية وأهل الرأي والفكر حول األمانة العامة         إدارات

 .١كو* _.ح _ .ص ]٥[_  .١٩٩٦األمانة، : الكويت_ .لألوقاف 
@oíìØÛa@N@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òãbßþa@N@ðìäÛa@óÔnÜ½aIÉiaŠÛa@ZQYYWH@

وض ب  انظر أيضًا ف النه ول،  –الوقف، الوق اآل وحل  مش
 . ندوات- مؤتمرات، الوقف –الوقف 

]٦٥٦١[ )الكويت: ١٩٩٧(احللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية 
 األمانة: الكويت_ .احللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية       

ضمن امللتقى  _ ) .تعدادات خمتلفة (مج  ١_  .١٩٩٧العامة لألوقاف،   
 .١كو*_ .ح _  .١٩٩٧ع لألمانة العامة لألوقاف، السنوي الراب

@oíìØÛa@NÒbÓëþa@ñŠöa…@
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  انظر أيضًا

@oíìØÛa@N@ÒbÓëþa@ñŠöa…–ƒí‰bm@@
]٦٥٦٢[  عاد طباعتها مركز البحوثأمجعها و/ دائرة األوقاف

_ ) .١٩٩٧ (٣، مـج  ٣س_ .البعثة  _ .والدراسات الكويتية   
 .١*كو_ .د _  .٢٧١ص
]٦٥٦٣[ . دائرة األوقاف .الكويت

-١٩٤٩هـ،  ١٣٧٧-١٣٦٨تاريخ دائرة األوقاف العامة من      
، ٥٩_  .١٩٩٥األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .م  ١٩٥٧

 .١كو*_ .ك _ .ايض : ص] ٩٥[

@oíìØÛa@N@ÒbÓëþa@ñŠöa…–@pýaŠß@
]٦٥٦٤[ . دائرة األوقاف .الكويت

-١٩٥٩اسالت،  جمموعة مر : دائرة األوقاف العامة بالكويت   [
جمموعة من املراسالت   _ ) .تعدادات خمتلفة (مج  ١_ ] .١٩٦٠

بني دائرة األوقاف العامة وبعض اجلهات حـول األوقـاف يف           
 .١كو*_ .خ _  .١٩٦٠ و١٩٥٩الكويت، يقع جلها بني عامي 

@üa×@NÒbÓëþa@ò÷îç@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٦٥٦٥[ بورد وقفكرياال=  أوقاف كرياال ال يوجد مربر لتجميد هيئة
 /١١/١٠(_  .Al Jamiat, Daily_  .كا تعطل غري منصفانه

 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٣

@æbäjÛ@Nòîßý⁄a@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òíŠí†½a@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]٦٥٦٦[ .مروان قباين
 دراسة عن استثمار العقارات   : ية اللبنانية اإلدارة الوقفية يف اجلمهور   

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ الوقفية
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٦٥٦٧[ .مروان قباين
 اسة عن استثمار العقارات   در: اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ الوقفية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ŠibÔ½aë@†ub½a@òíb»@òä¦Iï…H@
ة ال انظر أيضًا ابر  رعاي ة، المق اجد الموقوف ف، المس وق

ة   ة األهلي ات الوقفي ة، المؤسس ف ، الموقوف الوق
ف  ابر، وق ى المق ف عل اجد، الوق ى المس عل

ابر،      ي،      المساجد، وقف المق الوقف والعمل األهل
 .الوقف والمجتمع

]٦٥٦٨[ تنظيم حتفظ مساجد= جلنة محاية املساجد واملقابر 
باللغة _ .) ٣١/٥/١٩٩٧(_ . Awam, Daily_  .وقربستان
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

ÑÓìÛa@âëŒÛ@
الرجوع في الوقف، عقود الوقف، قبض الوقف،       انظر أيضًا

 .ملكية الوقف
محد القرشـي التميمـي     أ بن   إبراهيمبن بزيزة، عبد العزيز بن      ا

 "هـ٦٦٢-٦٠٦ ")حممد أبو(
]٦٥٦٩[

 /كت وما يتصل بذل    األحباس والوقوف والصدقات واهلبا    كتاب 
 .١٤٠-١٣٤ورقة _ . بن بزيزة إبراهيم عبد العزيز بن

هـ ١٠٢٦ ذو احلجة    ٢٣_ .شرح التلقني   :  روضة املستبني  يف
 ×٢٦,٥؛  ) سـطر  ٣٩( ورقة   ١٥٠_ ] .١٨١١ ديسمرب   ٢٢[

من حتبـيس زيـدان     _  .٢٣٩خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٠
_ . ض   _ .خط مغـريب  _ .السعدي على جامع خزانة احلرة      

 .٧مغ*
]٦٥٧٠[ أمحد إبراهيم إبراهيم

 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / تزام التربعاتال
، ٢صر*_ .د  _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣مايو (٥، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣

]٦٥٧١[ أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام

_ .أحكام الوصـايا واألوقـاف يف الشـريعة اإلسـالمية           يف  
_ ) .الكتب القانونية (_  .٢٠٠٠منشأة املعارف،   : اإلسكندرية

 .١كو*_ .ض 

لزوم الوقف



متن الكشاف>٦٠٨
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]٦٥٧٢[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ص _.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 :اإلسكندرية_ .أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*_ .ض _  .١٩٩٧دار املطبوعات اجلامعية، 

]٦٥٧٣[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_.ني أمحد فراج حس/ أحكام الوقف

 : بريوت _ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية      يف
 .١١ ،٩سع *_ .ض _. ١٩٨٦الدار اجلامعية، 

]٦٥٧٤[ .الفضل جنم الدين بن حممدو بأالبهيسين، 
_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف صحة الوقف ولزومـه وشـروطه       [
 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٧٢٥خمطوط برقم _ .ورقة ] ٢[

]٦٥٧٥[ .نزهدي يك
 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      

 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]٦٥٧٦[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _. ض _ .١٩٩٢
]٦٥٧٧[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو*_ . ض _ .١٩٨٥
]٦٥٧٨[ .السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ دار الكتاب العريب،  :  بريوت _ .٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]٦٥٧٩[ .سيد علي أبو السعود العقيب

ـانون         : الوقف ـريعة والق  _ .]؟١٩٧-[_ .مشروعيته ولزومه يف نظر الش
 .٢سع*_ .ح _ .صر مبحبث مقارن يف كلية الشريعة والقانون _ .ص ١١٩
]٦٥٨٠[ .عباس طه

جملـة  : احملاماة الشرعية _ .عباس طه   / نظام الوقف يف اإلسالم   
-١٩ص_ ) .١٩٣٩ أكتـوبر  (١، ع ١١ س _ .ريةشهقضائية  
 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د  _ .٢٢

]٦٥٨١[ .عباس طه
 جملة شهرية : األزهر_ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        

ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مـج  _ .جامعة  ٢، ج ٩؛ مـج  ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ
-٢١٢_ ) .ـه١٣٥٧ (٣، ج ٩؛ مج ١٤٢-١٣٨ص_ ) .ـه١٣٥٧(

 ٨، ج٩؛ مــج٢٨٦-٢٨٤ص_ ) .هـــ١٣٥٧ (٤، ج٩؛ مــج٢١٤
 _) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـ١٣٥٧(
 ،١٠؛ مج ٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .ـه١٣٥٧ (١٠، ج ٩؛ مج ٦٤٥-٦٤٤ص
 _) .هـ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مج ٨٠-٧٩ص_ ) .هـ١٣٥٨ (١ج
 ؛٢٣٣-٢٣٢ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص

 ٥، ج ١٠؛ مـج  ٣١٨-٣١٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٤، ج ١٠مج
 _) .هـ١٣٥٨ (٦، ج١٠ مج؛٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨(
 _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (١٠، ج ١٠؛ مج ٤٧٨-٤٧٧ص
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*_  .د

]٦٥٨٢[ .عبد الكبري أسعد
 إعداد عبد الكرمي أسعد؛   / مشروعية نظام الوقف األهلي ومدى املصلحة فيه      

ـازة  حبث لنيل اإل  _  .١٩٩٠ -١٩٨٩ _ .إشراف طالبون احلسن   ج
 .٣١مغ* _.ح _  .١٩٩٠-١٩٨٩ة، أكادير،  كلية الشريع–الشرعية 

]٦٥٨٣[ .عجيل جاسم النشمي
عجيـل جاسـم    / أحكام الوقف اخلريي يف الشريعة اإلسالمية     

 . ورقة٢٩_ .النشمي 
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 
]٦٥٨٤[ .عز الدين اخلطيب التميمي

عز الدين  / مشكالت وحلول : ف وطبيعته وأنواعه  مشروعية الوق 
 .٦١-٣٨ص_ .اخلطيب التميمي 

حبوث ومناقشـات   :  أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم      يف
هــ،  ١٤١٧  اململكة املتحـدة،   –الندوة اليت عقدت يف لندن      

امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع 

]٦٥٨٥[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر
]٦٥٨٦[ .عمر حلمي

 عمر حلمي؛ تعريب حممد كمال    / إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف    
_ ) .مطبعة البـهاء  : حلب (١٩٠٩،  ]ن. د: م. د[_ .الغزي احلليب   

 .١٤، ١٢، ١١، ٩؛ سع١٠٣، ١٠٠، ٧٦، ٥٤تر*_ .ك _ .ص ٣٨٦
]٦٥٨٧[ .عمر حلمي

احتـاف االخـالف يف     = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      
، ]ن. د: م. د [_.لرمحن  عبد ا بن  عمر حلمي   / احكام االوقاف 

_ .ص  ٢٣١ _) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٩٠٩[هـ  ١٣٢٧
 .٣٠، ٢٨تر* _.ك _ .باللغة العثمانية 

]٦٥٨٨[ .عمر حلمي
احتـاف االخـالف يف     = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      

 _ .لرمحن قرين آبـادي   عبد ا بن   عمر حلمي    /احكام االوقاف 
 _) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٨٩٠ [١٣٠٧،  ]ن. د: م. د[

، ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ١١تر *_ . ك _ . باللغة العثمانية  _.ص  ٢٣١
 .٣٩؛ مغ١١٢، ١٠٢، ٧٩، ٧٦، ٦٧، ٥٤

]٦٥٨٩[ .عمر حلمي
 İthaf- ül Ahlaf fi= إحتاف األخالف يف أحكام األوقـاف  

Ahkam-il Evkaf / املديريـة العامـة   : نقرةأ_ .عمر حلمي
 _. باللغة التركية    _ .ص١٦٨_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٣٩٧لألوقاف،  

 .١٠٤، ٨٤، ٣تر* _.ك 

 لزوم الوقف 



٦٠٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٥٩٠[ .محد شطاأحممد 
_  .١٩٢٩_ .حممد أمحد شطا    / زومه دينياً واجتماعياً  الوقف ول 

 كلية الشـريعة    ، جامعة األزهر  –حبث للتخصص   _  . ورقة ٦٠
 .١٥صر* _.ح _  .١٩٢٩والقانون، 

]٦٥٩١[ .حممد بن زاهد بن احلسن الكوثري
 _.حممد زاهد احلسن الكوثري     / حمادثة قدمية حول الوقف األهلي    

 .٢١٥-٢٠٠ص
 :القاهرة] (؟١٩٧-ن،  . د: م. د[_  .٢ط_ .مقاالت الكوثري   يف  

 .٨؛ هن٥؛ صر٥٤، ٣تر* _.ض _ ) .مطبعة األنوار
]٦٥٩٢[ .حممد سعيد رمضان البوطي

 .٧٩-٦٨ص_ .تأليف حممد سعيد رمضان البوطي / لزوم الوقف
 حماضرات يف الفقه املقارن مع مقدمة يف بيان أمهيـة دراسـة          يف

دار : ريوتب_  .١ط_ .الفقه املقارن وأسباب اختالف الفقهاء      
 .٣٠؛ مغ٣تر* _.ض _  .١٩٧٠الفكر، 

]٦٥٩٣[ .حممد عبد ايد املنياوي
حممد عبد ايـد املنيـاوي،      / رسالة يف لزوم الوقف وشروطه    

رسالة لنيل درجة التخصـص     _ . ورقة   ١٠٣و،  -أ_  .١٩٣١
 .١كو*_ .ح _ .يف القضاء الشرعي 
]٦٥٩٤[ .حممد عبيد الكبيسي

_ .حممد الكبيسي   / ة فيه مشروعية الوقف األهلي ومدى املصلح    
 ٢٣٠ع_ .تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 

 ،١٧مغ* _. د   _ .١٠٣-٨٥ص_ ) .١٩٨٣غشت   /يوليوز(
٣٧ ،٢٢. 

]٦٥٩٥[ .حممد عبيد الكبيسي
_ .حممد الكبيسي   / مشروعية الوقف األهلي ومدى املصلحة فيه     

 .٤٩-١٩ص
: بغداد_ .ي   ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالم       يف

، ٩سع*_  .ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]٦٥٩٦[ .حممد كامل الغمراوي
جملـة القـانون    _ .حممد كامل الغمـراوي     / أحباث يف الوقف  
ــاد ــاير  (١، ع٢ س_ .واالقتص ؛ ٥٢-٣٣ ص_ .)١٩٣٢ين

 ،٨صر*_ .د  _  .٣٧٨-٣٦١ ص _ .)١٩٣٣مارس   (٣، ع ٣س
 .١؛ كو٧ل؛ ف٢٧ ،٢٣ ،١٤

]٦٥٩٧[ .حممود حممد شلتوت
_ .حممود حممد شلتوت، حممد علـي السـايس         / لزوم الوقف 

 .١٢٧-١٢٤ص
ـ ١٣٧٣ ،]ن. د: م. د[_ . مقارنة املذاهب يف الفقـه       يف  هـ
 .٣تر* _.ض _ ) .مطبعة حممد علي صبيح: القاهرة (]١٩٥٣[

]٦٥٩٨[  يف مشروعية الوقف األهلي املعهد األمحدي علماءمذكرة 
 ١٩٢٨،  ]ن. د: م. د[_ .زومه وعدم جواز حله     واخلريي، ول 

 .٢صر*_  .ك_ ) . مطبعة جريدة الكمال]:مصر[طنطا (

]٦٥٩٩[ .وهبة الزحيلي
 _ .وهبة الزحيلي / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      

بـني  (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكـتيب،    : دمشق_  .١ط
 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧األصالة واملعاصرة؛ 

@ÑÓìÛa@âëŒÛ–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٦٠٠[ .حممد عبد اهللا سعد

 _ .١٩٢٩_ .حممد عبد اهللا سعد     / لزوم الوقف وشروط صحته   
 كلية الشريعة   ، جامعة األزهر  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٣٧

 .١٥صر* _.ر _ .والقانون 

@ÑÓìÛa@âëŒÛ–@paë†ã@
]٦٦٠١[ /أثريت يف ندوة استثمار األوقاف اليت القضاياخالصة بأهم 

 .٤٥٢-٤٤٣ ص_ .اهللا األمني حسن عبد] ريرحت[
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _ .ض_  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٦٦٠٢[ /أثريت يف ندوة استثمار األوقاف اليت القضاياخالصة بأهم 
 .٤٥٢-٤٤٣ ص_ .اهللا األمني حسن عبد] حترير[
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@âëŒÛI…ìÈß@åia@éÔÏH@
]٦٦٠٣[ .حممد رواس قلعه جي

 .٥٨٠ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
جامعة أم  : مكة_  .١ط_ .هللا بن مسعود     موسوعة فقه عبد ا    يف

مـن  (_  .١٩٨٤كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،     . القرى
؛ ٧٥، ٥٢، ١٩، ٣تـر * _.ض  _ ) .٢٢التراث اإلسـالمي؛    

 .٨؛ هن١٧مغ
@ÑÓìÛa@âëŒÛIïÜjäy@éÔÏH@

]٦٦٠٤[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
؛  بن حممد بن سامل بـن ضـويان        إبراهيم فتألي/  الوقف كتاب

 .٣٣-٣ص: ٢ج_ .حتقيق زهري الشاويش 
شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن        :  منار السبيل  يف

 _.ض  _  .١٩٨٤املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٦ط_ .حنبل  
 .٨ هن؛٢٩؛ مغ١٢كو*

]٦٦٠٥[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
: ٢ج_ .براهيم بن حممد بن سامل بن ضويان        إل/  الوقف كتاب
 .١٩-٥ص
مكتبـة  : الريـاض _  .٢ط_ . منار السبيل يف شرح الدليل       يف

حاشية النكت والفوائد على منـار      : عليه_  .١٩٨٥املعارف،  
 .١٦مغ* _. ض _ .السبيل لعصام القلعجي

)فقه حنبلي(لزوم الوقف 



متن الكشاف>٦١٠
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٦٠٦[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
 .٢٠٣ص: ٢ج_ . إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان تأليف/ الوقف
  شرح الدليل، أو، شرح دليل الطالب ملرعـي         منار السبيل يف   يف

 _] .؟١٩٦-[املكتب اإلسالمي،   : دمشق_  .٢ط_  .احلنبلي
 .٣تر* _.ض 
]٦٦٠٧[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
تأليف إبراهيم بن حممد بن سامل بـن ضـويان؛          /  الوقف كتاب

 .١٨-٣ص: ٢ج_ .حتقيق زهري الشاويش 
 ذهب اإلمام املبجل أمحد بن     منار السبيل يف شرح الدليل على م       يف

هــ  ١٣٩٢املكتب اإلسـالمي،    : دمشق_  .٣ط_ .حنبل  
 .١٤كو* _.ض  _] .١٩٧٢[

]٦٦٠٨[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
_ .د بن سامل بن ضويان      متأليف إبراهيم بن حم   /  الوقف كتاب
 .٢٠-٣ص: ٢ج
 منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل          كتاب يف

مؤسسـة دار السـالم،     : دمشـق _  .١ط_ .ن حنبل   أمحد ب 
 .١٤كو* _.ض _ ] .١٩٥٨[هـ ١٣٧٨

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١" )حممد أبو

]٦٦٠٩[

محد بن قدامـة    أتأليف موفق الدين عبد اهللا بن       /  الوقف كتاب
 .١٦٤-١٦١ص_ .املقدسي 

_  .١ط_ .محد بن حنبل الشيباين     أ املقنع يف فقه إمام السنة       يف
؛ ١٤كـو * _.ض  _ .١٩٧٩ ،دار الكتب العلميـة   : بريوت
 .٣٢ ،٢٩مغ
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١" )حممد أبو
]٦٦١٠[

 _.محد بن قدامة املقدسي     أملوفق الدين عبد اهللا بن      /  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج
قه إمام السنة أمحد بن حنبل الشـيباين رضـي اهللا            املقنع يف ف   يف
املطبعة : القاهرة] (؟١٩٥-ن،  . د: م. د[_ . مع حاشيته    ،عنه

 .٣٠؛ مغ٦، ٢صر*_ . ض _ .)السلفية ومكتبتها
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١" )حممد أبو
]٦٦١١[

 ط سليمان بن عبد اهللا بن     مع حاشية منقولة من خ    :  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .حممد بن عبد الوهاب 

 _] .؟١٩٩-[املؤسسة السعيدية،   : الرياض_  .٣ط_ . املقنع   يف
 .٨؛ هن١٧؛ مغ١٢؛ كو٣تر* _.ض 

زيـن الـدين    (بن املنجي، املنجي بن عثمـان بـن أسـعد           ا
 "هـ٦٩٥-٦٣١) "الربكات أبو

]٦٦١٢[

نـوخي؛ دراسـة    تصنيف زين الدين املنجي الت    /  الوقف كتاب
: ٤ج_ .وحتقيق عبد امللك بـن عبـد اهللا بـن دهـيش             

 .١٥٣-١١٥ص
دار خضـر،   : مكـة _  .١ط_ . املمتع يف شرح املقنـع       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧

]٦٦١٣[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 
  حتقيق عبد القادر بن عمر التغليب الشيباين احلنبلي؛      /  الوقف كتاب

_ . أمحد عبد احلميد احلنبلي األثـري        إبراهيموختريج أحاديثه   
 .١٦-٣ص: ٢ج
عيسى البـايب   : القاهرة_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب       يف

 .١٤كو* _.ض _  .١٩٩٤ يداعإاحلليب، 
]٦٦١٤[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 

عمر الشيباين؛ حققه حممد سليمان     عبد القادر بن    /  الوقف كتاب
 .٢٧-٩ص: ٢ج_ .عبد اهللا األشقر 

مكتبة الفالح،  : الكويت_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب       يف
 .٩-٦؛ فل٥ ،١كو* _.ض  _] .؟١٩٧-[

]٦٦١٥[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 
ـ      /  الوقف كتاب يباين احلنبلـي؛   عبد القادر بن عمر التغليب الش

: ٢ج_ .صححه وأشرف على طبعه رشدي السيد سـليمان         
 .١١-٣ص
مكتبة : القاهرة_  .٣ط_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب       يف

 .٥؛ كو٦ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٥٤ومطبعة حممد علي صبيح، 
]٦٦١٦[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 

ــف[ ، ٩-١ص: ٢، ج٤٦٣، ٤٠٢، ٣٩١ص: ١ج_ ] .الوق
١٢٠ ،٣٥. 
 _. نيل املآرب بشرح دليل الطالب ملرعي بن يوسف املقدسي           يف

 .٣تر *_. ض _ .]١٨٧١[ هـ١٢٨٨ ،]ن. د: [القاهرة
]٦٦١٧[ .اخلريأبو علي 

 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو علي /  الوقفكتاب
دار : بريوت؛ دمشق _  .٢ط_  .أمحد الواضح يف فقه اإلمام      يف

طبع على نفقة وزارة األوقـاف والشـؤون        _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩؛ مغ٥، ١كو* _. ض _ .اإلسالمية بدولة قطر

]٦٦١٨[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي
 .١٧٥-١٦٦ص_ .تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
_ . دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل            يف
حاشـية  : معه_  .١٩٧٧املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٢ط

 .٨هن* _.ض _ .العالمة حممد بن مانع 
]٦٦١٩[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

 .١٧٥-١٦٦ص_ .تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
 _. دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل            يف
حاشـية  : معه_  .١٩٦٩املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٢ط

 .١٢ ،٥ ،١كو* _.ض _ .العالمة حممد بن مانع 
]٦٦٢٠[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي؛ حتقيق عبد اهللا        /  الوقف كتاب
 .١٧٢-١٦٩ص_ .عمر البارودي 

طالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن        دليل الطالب لنيل امل    يف
_  .١٩٨٥مؤسسة الكتب الثقافية،    : بريوت_  .١ط_ .حنبل  

 .١٢كو* _.ض 

 )فقه حنبلي(لزوم الوقف  



٦١١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٦٢١[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي
 .٧٦-٧٣ص_ .تأليف مرعي بن يوسف املقدسي احلنبلي /  الوقفكتاب
لفقه على مـذهب اإلمـام       دليل الطالب لنيل املطالب يف ا      يف

مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح،     ]: القاهرة [_ .حنبلأمحد بن   
 .١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٤-[

]٦٦٢٢[جي، علي عبد احلميد بلطهأعده وعلق عليه /  الوقف كتاب
: ٢ج_ .ط  وحممد وهيب سليمان؛ دققه وقدم له حممود األرنـاؤ        

 .٢٢-٥ص
دار اخلـري،   : تبريو_  .٢ط_ .محد  أ املعتمد يف فقه اإلمام      يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٤
]٦٦٢٣[جي، علي عبد احلميد بلطهأعده وعلق عليه /  الوقف كتاب

: ٢ج_ .حممد وهيب سليمان؛ قدم له حممـود األرنـاؤوط          
 .٢٢-٥ص
محد بن حنبل، أو، اجلمع بـني نيـل         أ املعتمد يف فقه اإلمام      يف

دار اخلـري،   : بـريوت _ .املآرب ومنار السبيل يف شرح الدليل       
 _.ض  _ .ملخص خترجيـات إرواء الغليـل       : معه_  .١٩٩٢

 .٦٤ ،٦٣ ،٥٧ ،٣تر*
@ÑÓìÛa@âëŒÛIïÐäy@éÔÏH@

]٦٦٢٤["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا
 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٦مج_ .لشمس الدين السرخسي /  الوقفكتاب
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]٦٦٢٥["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٤ مج_ .لشمس الدين السرخسي/  الوقفباب
 هـ١٣٣١-١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبسوط   كتاب يف
 ،٣٠تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[

 .٨؛ هن٣٩؛ مغ١٤ كو؛٢؛ صر١٠٠، ٦٧، ٥٦، ٥٢-٥٠
]٦٦٢٦[ .حممد أمحد شطا

/ الوقف وسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية يف التشريع اإلسالمي       
 إبريـل  ٤ - مـارس  ٢ (_ .موسم احلج _ .حممد أمحد شطا    

ندوة احملاضرات ملوسـم احلـج      _  .٣٧-٢٩ص_ ) .١٩٦٧
 .٢٦مغ* _. د _ .هـ١٣٨٦

]٦٦٢٧[ "هـ٦٨٦ت ) "أبو حممد(املنبجي، علي بن زكريا 
أبو حممد علي بن زكريا املنبجي؛ حتقيق حممد فضـل          ]/ وقفال

 .٥٥٣-٥٥٠ص: ٢ج_ .عبد العزيز املراد 
: بـريوت  _ .٢ط _ . اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب      يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩٤الدار الشامية، 
]٦٦٢٨[ "هـ٦٨٦ت ) "أبو حممد(املنبجي، علي بن زكريا 

ي؛ حتقيق حممد فضـل     أبو حممد علي بن زكريا املنبج     ]/ الوقف[
 .٥٦٥-٥٦٢ص: ٢ج_ .عبد العزيز املراد 

دار :  جدة _ .١ ط _ . اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب      يف
 .١١ ،٩-٦ ،٣ ،٢فل* _.ض _  .١٩٨٣الشروق، 

@ÑÓìÛa@âëŒÛIïÈÏb‘@éÔÏH@
عبد الغفار القزويين، عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفـار            

 "هـ٦٦٥-؟) "جنم الدين(
]٦٦٢٩[

 .عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين الشافعي/  الوقفببا
 ١٨[هـ  ١٠٢٦ ذي احلجة    ١٩_ ) .الصغري( احلاوي للفتاوي    يف

_ .سـم   ١٩,٥×٢٦؛  ) سطر ١٦(مج  ١_ ] .١٦١٧ديسمرب  
أوله احلمد  _ .متالشي األطراف   _  .٥٠٨خمطوط، حتت رقم    

وي حتبيس موالي عبد اهللا العل    _ .هللا حق محد العظمة والكربياء      
  بن أمحد] نسخ[_ .هـ  ١١٥٧ ذي احلجة    ٨علي العباسي بتاريخ    

 .٧مغ* _. ض _ .خط مشرقي_ . الفزكاري أمحد
]٦٦٣٠[ .حممد بن علي بن حمسن الشافعي

تأليف حممد بن علي بن حمسن الشافعي؛ مراجعـة         /  الوقف باب
 .٣١٢-٣٠٩ص_ .عبد اهللا احلبشي 

: تبـريو _  .١ط_ .بن رسـالن    اشرح زيد   :  فتح املنان  يف
 .٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٨٨مؤسسة الكتب الثقافية، 

@a…aìqa‰bß@NÒbÓëþa@ò÷îç@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا 
]٦٦٣١[ .خان، جليل أمحد

مراهتورا وقف  = أمر الزم   " ماراثوادا"إعادة تشكيل هيئة أوقاف     
 The_ .جليـل أمحـد خـان    / بورد، تشكيل نو ضـرورى 

Inquilab, Daily . _)ــة _  .٣ص_ ) .١٤/٨/١٩٨٣ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٦٣٢[ )خواجه(شبري الدين 

مراهتا وادا وقف بورد، ايـك      = التعريف هبيئة أوقاف ماراثوادا     
، ١مج_  .Maratjawada Waqf Board Bulletin_  .تعارف

 .١٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٩-١٧ص_ ) .١٩٨٧( ١ع
ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@òîÛbßÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa@@@@@N@

@ÑybnßÛaÑÓì@
ى      انظر أيضًا ف عل ف، الوق ة الوق وقفي، ثقاف الم ال اإلع

ار      ف واآلث احف، الوق ف المت احف، وق المت
 .اإلسالمية، الوقف والثقافة، الوقف والسياحة

@ÑÓìÛa@Ñybnß–@æaŠíg@
]٦٦٣٣[ .وحيدنيا، سيف اهللا

س بيشنهاد تأسـي   = أصفهاناقتراح تأسيس متحف للوقف يف      
 ٢٠-١٩ع_ .وقـف مـرياث جاويـدان       _ .موزة أوقاف   

_ . د _.باللغــة الفارســية _  .١٦٩-١٦٨ ص_) .١٩٩٨(
 .١؛ كو١ران*

@ÑÓìÛa@Ñybnß–bî×Šm@@
]٦٦٣٤[ .أوزجليك، سربيل

سـربيل  / Vakiflar Hali Müzesi= متحف سجاد األوقاف 
مـايو   (١ ع_. Vakif ve Kültür Dergisi_ .أوزجليـك  

 .١٠٤تر* _.د _ .للغة التركية  با_ .٥٠-٤٦ص_ ) .١٩٩٨

 تركيا–متاحف الوقف 
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]٦٦٣٥[ .أوزساينار، زبيدة جهان
 Bayazit= متحف الفن وخط الوقف التركي يف مدرسة بايزيد 

Medresesi’nden Türk Vakif Hat Sanatlari Müzesi’ne /
 ٢ ع_. Vakif ve Kültür Dergisi_ .ر ازبيدة جهان أوزساين

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥١-٤٨ص_ ) .١٩٩٨(
]٦٦٣٦[ )إستانبول(متحف األوقاف اإلسالمية 

أوقاف اسالمية مـوزه    = تعليمات متحف األوقاف اإلسالمية     
] ١٩١١[هــ   ١٣٢٩،  ]املتحف: إستانبول[_ .سي تعليماته   

_ .باللغة العثمانية   _ .ص  ٧_ ) .املطبعة العثمانية : إستانبول(
 .١٠٢تر* _ .ح

@òîßý⁄a@ÒbÓëþa@ÑznßIÞìjãbngH@
متاحف الوقف، المؤسسات الوقفية، المؤسسات       أيضًاانظر 

 .الوقفية األهلية
]٦٦٣٧[ )إستانبول(متحف األوقاف اإلسالمية 

أوقاف اسالمية مـوزه    = تعليمات متحف األوقاف اإلسالمية     
] ١٩١١[هــ   ١٣٢٩،  ]املتحف: إستانبول[_ .سي تعليماته   

_ .باللغة العثمانية   _ .ص  ٧_ ) .املطبعة العثمانية : إستانبول(
 .١٠٢تر* _ .ح

@ÑÓìÛa@ÑznßIÊëŠ’ß@LæbèÐ•cH@
ة،     انظر أيضًا روعات الوقفي ف، المش احف الوق مت

 .المؤسسات الوقفية، المؤسسات الوقفية األهلية
]٦٦٣٨[ .وحيدنيا، سيف اهللا

بيشنهاد تأسـيس    = أصفهاناقتراح تأسيس متحف للوقف يف      
 ٢٠-١٩ ع _.وقـف مـرياث جاويـدان        _ .موزة أوقاف 

_  . د_ . باللغــة الفارســية_ .١٦٩-١٦٨ ص_) .١٩٩٨(
 .١؛ كو١ران*

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@ïÛìnßN@
ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛaë@ïã†½a@ÉànaN@

Éànaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@ÉànaN@
@bjyþa@Ü©IlŠÌ½a@@@@HlŠÌ½a@@@@@ŠÄãa@@Nbjyþa@Ü©N@

ÒbÓëÿÛ@óÜÇþa@ÜaI@lŠÌ½a@@@@@HlŠÌ½a@@@@ŠÄãa@NÒbÓëÿÛ@óÜÇþa@ÜaN@
@ð†î‘ŠÛa@ÉiŠÛa@Éà©ILŒím@æaŠígH@

]٦٦٣٩[ )سيد(، حسني اميدياين
/ جتربة مؤسسية رائدة يف الوقف    : جممع الربع الرشيدي يف تربيز    

 . ورقة٢٩_  .اميدياينحسني 
_ . ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة           يف
_ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة    : رانهط
 .١كو*_  .ض
]٦٦٤٠[ )سيد(، حسني اميدياين

جتربة مؤسسية رائدة يف    ": تربيز"جممع الربع الرشيدي يف مدينة      
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن     :  أوقاف _ .اميدياينحسني  / الوقف

 _) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو*_ .د _  .٧٧-٥٠ص

@òîßý⁄a@ñ‰bš§a@tìzjÛ@ïØÜ½a@ÉàaIæbŞàÇH@
]٦٦٤١[ /األساسي للمؤسسة العاملية للزكاة والتكافلمشروع النظام 

 .٣٣١-١٣٤ص_ .إعداد جلنة من اخلرباء 
حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع 

ÑÓìÛa@ŠÃbã@òjbª@
اظر   تصرفات ناظر الوقف،   إدارة الوقف، انظر أيضًا عزل ن

 قوانين وتشريعات محاسبة ناظر الوقف، الوقف،
ف   ى الوق ارة عل ريعات النظ وانين وتش اظر ق ، ن

 .الوالية على الوقف ،وقفال
]٦٦٤٢[ .أجبور احلسن

شراف طالبون  إعداد أجبور احلسن، فتاح احلسن؛      إ/ ناظر الوقف 
 حبث لنيل شـهادة     _ .ص٥٢_  .١٩٩١-١٩٩٠_ .احلسن  

 .٣١مغ* _. ح _ . كلية الشريعة، أكادير–جازة الشرعية اإل
]٦٦٤٣[ .عباس طه

جملـة  : األزهـر _ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        
ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مـج  _ .شهرية جامعة  ؛ ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ

ـ ١٣٥٧ (٢ ج ،٩مج  ٣، ج ٩؛ مـج  ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ
ـ ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢_ ) .هـ١٣٥٧( _ ) .هـ
ــج٢٨٦-٢٨٤ص ـــ١٣٥٧ (٨، ج٩؛ م -٥٧٣ص_ ) .ه

، ٩؛ مـج  ٦٤٥-٦٤٤ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤
ـــ١٣٥٧ (١٠ج ــج٧٢٤، ٧٢٣ص_ ) .ه  ١، ج١٠؛ م
_ ) .هـ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مج ٨٠-٧٩ص_ ) .هـ١٣٥٨(
ـ ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص -٢٣٢ص_ ) .هـ

ــج٢٣٣ ـــ١٣٥٨ (٤، ج١٠؛ م ؛ ٣١٨-٣١٧ص_ ) .ه
 ٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج ١٠مج

 ١٠، ج١٠؛ مـــج٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هــــ١٣٥٨(
؛ ٢؛ سع ١٠٤تر*_  . د _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(

 .١٧ ،٧ ،٢صر
]٦٦٤٤[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب

_  .٢ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف بكتا
_ . ك   _ .)مطبعـة الرجـاء    :القاهرة (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١-٧سع*

]٦٦٤٥[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
_  .١ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب

 _) . الدينية  مطبعة املعاهد  :القاهرة( ١٩١٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢١صر* _ .ك

]٦٦٤٦[ .عبد احلليم اجلندي
 . ورقة١٩_ .عبد احلليم اجلندي / يف الوقف األهلي

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

 )إستانبول(متحف األوقاف اإلسالمية  
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]٦٦٤٧[ .عبد امللك أمحد السيد
 .٢٢١-٢٠٣ص_ .إعداد عبد امللك السيد / مإدارة الوقف يف اإلسال

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٦٦٤٨[ .عبد امللك أمحد السيد

 .٢٢١-٢٠٣ص_ .إعداد عبد امللك السيد / إدارة الوقف يف اإلسالم
_  .١ط_ ...احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف       وقائع   يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥ ،١٤ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٤سع*

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@òjbª–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٦٤٩[ .خالد عبد اهللا الشعيب
 زخالد عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسي عبد العزي       / النظارة على الوقف  

 -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ .السماحي  
 .١كو*_ . ر _ .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون، ،جامعة األزهر
@ÑÓìÛa@ŠÃbã@òjbª–ÑÓìÛa@ŠÃbã@òjbª@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@ŠÃbã@òjbªIïÜjäy@éÔÏH@
]٦٦٥٠[ .عبد اهللا أمحد الزيد

 أبو بكر أمحد بن   / ل اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين     الوقوف من مسائ  
 :الرياض_ .حممد بن هارون اخلالل؛ دراسة وحتقيق عبد اهللا بن أمحد الزيد            

 جامعة اإلمام   –) دكتوراه(أطروحة  _ .ج  ٢_  .١٩٨٩مكتبة املعارف،   
 .١٠؛ مغ١٥-١سع*_ .ر _  .١٩٨٦، املعهد العايل للقضاء. حممد بن سعود
Ûa@ŠÃbã@òjbª@ÑÓìIïÜjäy@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٦٥١[ .عبد اهللا أمحد الزيد
) كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل       (حتقيق ودراسة   

 أطروحـة   _ .ج٢_  .١٩٨٦_ .ألمحد بن هارون اخلـالل      
 املعهـد   ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      –) دكتوراه(

 .١٤ ،٩سع*_ .ر _  .١٩٨٦العايل للقضاء، 
òjbª@ÑÓìÛa@ŠÃbã@IïÐäy@éÔÏH@

]٦٦٥٢[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
ÑÓìÛa@òjbª@
ف،  انظر أيضًا ف، إدارة الوق تثمار الوق اديات اس اقتص

ف، الو ف،ق رادات الوق ف،  إي ل الوق ون تموي دي
اة الوقف،   الوقف،  قسمة  ضرائب الوقف،   زآ
ف، ف،     الوق بة الوق ريعات محاس وانين وتش ق

 .النظام المالي للوقف مصارف الوقف،
]٦٦٥٣[ .شحاتةحسني حسني 

جملـة  : أوقاف_  .شحاتةحسني حسني   / استثمار أموال الوقف  
_ . اخلـريي    نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل      

يف األصـل   _  .١١٨-٧٣ص_ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س
حبث مقدم إىل منتدى قضايا الوقف الفقهيـة األول، الكويـت           

 .١كو*_  .د_  .٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١
]٦٦٥٤[ .عبد الستار أبو غدة

تأليف عبد السـتار    / األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف    
مانـة العامـة    األ: الكويت_  .شحاتةأبو غدة، حسني حسني     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٩٣_  .١٩٩٨لألوقاف، 
]٦٦٥٥[  عداد مكتب الدكتورإ/ احملاسبية لألموال الوقفيةالقواعد 

األمانة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .شحاتةحسني حسني   
 .١كو* _.ك _ .ص ٢٣٠_  .١٩٩٥

]٦٦٥٦[ .يدي يلدز، هباء الدين
_ .ز  هباء الدين يدي يلـد    / منهج البحث يف حسابات األوقاف    

 . باللغة التركية_  .١٠-٨ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@òjbª–@âb’Ûa@…ýi@–@@ƒí‰bm–Ö@QV@
]٦٦٥٧[  شام=ية الشام وال: أوقاف احلرمني الشريفنيدفتر حماسبة 

هـ ٩٦٧_ .أوقاف حرمني شريفني حماسبه دفتري      : والية سي 
باللغـة  _  .٣٠٦١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٤٧_ ] .١٥٥٩[

 .٧٢تر* _.خ _ .العثمانية 

@ÑÓìÛa@òjbª–@âb’Ûa@…ýi@–@@ƒí‰bm–Ö@QW@
]٦٦٥٨[: سيشام والية= والية الشام : أوقاف احلرمني الشريفنيدفتر 

 ٣٧_ ] .١٦٦٨[هـ  ١٠٧٩_ .فني دفتري   أوقاف حرمني شري  
 .٧٢تر* _.خ _  .باللغة العثمانية_  .٣٠٧٢خمطوط، برقم _ .ورقة 

@ÑÓìÛa@òjbª–bî×Šm@@
]٦٦٥٩[ .أيدن، داود

داود أيدن،  / تأثري التضخم يف احلسابات املالية للوقف وتطبيقاته      
 .باللغة التركية_  .٦٢-٢٥ص_ .فجي إإينال 
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ ،األسبوع الثالث عشر للوقـف     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]٦٦٦٠[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
 = ١٩٤٨احلساب املؤكد ألوقاف املديرية العامة لألوقاف لسنة 

Vakiflar Genel Müdürlüğü bindokuz yüz kirk sekiz 
besin hesabi . _دار نشر سومر، : املديرية العامة لألوقاف: أنقرة

 .١١تر*_ .ك _  .التركية باللغة _ .ص٥١_ ] .١٩٤٩[هـ ١٣٦٠
]٦٦٦١[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

_ . Bütçe Kanunu 1941 = ١٩٤١قانون امليزانيـة لسـنة   
_ ] .١٩٤١[هــ   ١٣٦١املديرية العامة لألوقـاف،     : ةنقرأ

 .١١تر*_ .ك _ .باللغة التركية  _ .ص٥١

 تركيا–محاسبة الوقف 



متن الكشاف>٦١٤
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]٦٦٦٢[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
 Mali yili Bütçe 1942 = ١٩٤٢قـانون امليزانيـة لسـنة    

Kanunu.  _هــ  ١٣٦٢املديرية العامة لألوقـاف،     : أنقرة
 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٦٦_ ] .١٩٤٢[
]٦٦٦٣[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

/ yili Bütçe Kanunu 1943 = ١٩٤٣زانية لسـنة  قانون املي
 هـ١٣٦٣املديرية العامة لألوقاف،    : نقرةأ_ .كيرب  . ف] إعداد[
 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٩٦_ ] .١٩٤٣[

]٦٦٦٤[ .قاال، أمحد
 _.أمحد قاال / İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولتاريخ وقف 
_ ] .١٩٩٨[ هـ١٤١٨،  مركز األحباث . إستانبولبلدية  : إستانبول
 .٦٧، ١٤، ٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٤١٦

@ÑÓìÛa@òjbª–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٦٦٥[ .أوزاصالن، أوزلنان

 Türk Vakiflarinda =التحليل االقتصادي لألوقاف التركية 
Muhasebe Organizasyonu/  أوزلنان أوزاصالن؛ إشـراف 

 –) دكتوراه(وحة  أطر_ .ص  ٥٩_  .١٩٨٧_ .أميت أتامان   
 .١٠٤تر* _.ر _ .باللغة التركية _ .جامعة مرمرة 

]٦٦٦٦[ . سدات،دميرييل
ختصيص الضرائب ونظام احملاسبة يف األعمال االقتصادية املتعلقة        

 Vakif ve Bağli İktisadi İşletmelerinde= باألوقـاف  
Muhaselbe Sistemi ve Vergilendirme/ سدات دميرييل؛ 

 _.ص  ١١٥ _ .١٩٩٥ _ .كجي أوغلو إشراف توغرول توفا  
العلـوم    معهـد  ، جامعـة األناضـول    –) ماجستري(أطروحة  
 .٨٩تر* _ . ر_ . باللغة التركية_ . أسكي شهري،االجتماعية

@ÑÓìÛa@òjbª–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٦٦٦٧[ .أمني، حممد

املنتخب مـن قـانون احلـرمني       : دفتر حماسبة أوقاف احلرمني   
أوقاف حرمني  :  حرمني شريفني  املنتخب من قانون  = الشريفني  

_ ] .١٧٥٨[هـ ١١٧٢_ .حممد أمني   / شريفني حماسبه دفتري  
 .١٤تر*_ .خ _  .باللغة العثمانية _ .٦٩٢خمطوط، برقم _ . ورقة ٢٩

]٦٦٦٨[  هـ١٠٩٦_ .تعمريات دفتري =  دفتر التعمريات
 تكملة دفتر _  .٣٠٤٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٤٤_ ] .١٦٨٤[

 .٧٢تر* _.خ _ . باللغة العثمانية _ .٣٠٤٧قم حماسبة أوقاف دشيشة ر
]٦٦٦٩[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٧٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٤_ ] .١٦٧٩[هـ  ١٠٩٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٧٠[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٧٤خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٢[هـ  ١٠٩٣

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٧١[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٧٥خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٧[هـ  ١٠٩٩
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٧٢[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٧٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٢٨_ ] .١٦٨٧[هـ  ١٠٩٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٧٣[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٧٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٨[هـ  ١١٠٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٧٤[ _.أوقاف حرمني دفتر حماسبه = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .١٥٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٩٧[هـ  ١١٠٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٧٥[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

ـــ ١١١٤-١١١٣ ــة ١٥_ ] .١٧٠٢-١٧٠١[ه _ . ورق
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٧٨خمطوط، برقم 

]٦٦٧٦[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = وقاف احلرمني دفتر حماسبة أ
_  .٣٠٨١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٣[هـ  ١١١٥

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٧٧[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٨٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٦[هـ  ١١١٨
 .٧٢رت* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٧٨[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٧٩خمطوط، برقم  _ . ورقات   ٣_ ] .١٧٠٧[هـ  ١١١٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٧٩[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٨٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٧[هـ  ١١١٩
 .٧٢تر* _.خ _ .عثمانية باللغة ال

]٦٦٨٠[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٨٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٨[هـ  ١١٢٠

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٨١[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٤٨ خمطوط، برقم _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٩[هـ  ١١٢١
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٨٢[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٨٥خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٠[هـ  ١١٢٢

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٨٣[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .١٥٥٠خمطوط، برقم   _ .رقة   و ١٥_ ] .١٧١١[هـ  ١١٢٣
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٨٤[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .١٥٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٣[هـ  ١١٢٥

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٨٥[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٨٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٤_ ] .١٧١٤[هـ  ١١٢٦
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

  رسائل جامعية–ا  تركي–محاسبة الوقف  
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]٦٦٨٦[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٨٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٥[هـ  ١١٢٧

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٨٧[ _.اف حرمني دفتر حماسبه أوق= دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٨٨خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٦[هـ  ١١٢٨
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٨٨[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٨٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٧[هـ  ١١٣٠

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٨٩[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني =  دفتر حماسبة أوقاف احلرمني

_  .٣٠٩٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٨[هـ  ١١٣١
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٩٠[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٩١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٩[هـ  ١١٣٢

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٩١[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = اسبة أوقاف احلرمني دفتر حم

_  .٩٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٥١_ ] .١٧٢٠[هـ  ١١٣٣
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٩٢[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٩٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٢١[هـ  ١١٣٤

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٩٣[ _.دفتر حماسبه أوقاف حرمني = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .١٤٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٦٩_ ] .١٧٧٦[هـ  ١١٩٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٩٤[ _ .أوقاف دشيشه حماسبه دفتري= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
_  .٣٠٤٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٧٥_ ] .١٥٨٥[هـ  ٩٩٣
 .٧٢تر* _.خ _ .العثمانية باللغة 

]٦٦٩٥[_ .أوقاف دشيشه حماسبه دفتري= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
_  .٣٠٤٨خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٦٩_ ] .١٥٩٤[هـ  ١٠٠٣

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]٦٦٩٦[ أوقاف دشيشه حماسبه دفتري= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 

_  .٣٠٥٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٦٠_ ] .١٦٠٢[هـ  ١٠١١
 .٧٢تر*_ .خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٩٧[_ .أوقاف دشيشه حماسبه دفتري= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
_  .٣٠٥١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٠٤[هـ  ١٠١٣

 .٧٢تر* _.خ  _.باللغة العثمانية 
]٦٦٩٨[_ .أوقاف دشيشه حماسبه دفتري= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 

_  .٣٠٥٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٦_ ] .١٦٠٨[هـ  ١٠١٧
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]٦٦٩٩[_ .أوقاف دشيشه حماسبه دفتري= دفتر حماسبة أوقاف دشيشة 
 _ .٣٠٤٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٦٧_ ] .١٦٦٩[هـ  ١٠٨٠

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _ .دفتر التعمريات : له تكملة بعنوان

@ÑÓìÛa@òjbª–@æbàŽÇ@
]٦٧٠٠[ اصر القامسيصاحل بن ن

إعداد صاحل بـن ناصـر القـامسي؛        / األوقاف يف سلطنة عمان   
العـدل  وزارة  : عمان_ .املراجعة عبد اهللا الشيخ حممد اجلزويل       

 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٥_  .١٩٩٦واألوقاف والشؤون اإلسالمية، 
@ÑÓìÛa@òjbªMÑÓìÛa@òjbª@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

bª@ÑÓìÛa@òj–Š–ß@@
]٦٧٠١[ .حممد خليفة

_ .حممد خليفة بك    / حول حل األوقاف أو منعها    : يف جملس النواب  
اكتـوبر   (١، ع ١٠ س _ .جملة قضائية شهرية  : احملاماة الشرعية 

 .١٤،٢٧ ،٢صر* _ .د_  .١٨-١٢ص_ ) .١٩٣٨

@ÑÓìÛa@òjbª–@Š–ß@–@@ƒí‰bm–Ö@QV@
]٦٧٠٢[ _.ه دفتري قايتباي وقفي حماسب= دفتر حماسبة وقف قايتباي 

خمطوط، _ . ورقة   ٢٩_ ] .١٥٩٠-١٥٨٧[هـ  ٩٩٩-٩٩٦
دفتر حماسبة أوقاف امللك األشرف السـلطان       _  .٣٠٦٢برقم  

-٩٩٦قايتباي يف القاهرة واإلسكندرية خـالل الفتـرة مـن           
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _ .هـ ٩٩٩

@ÑÓìÛa@òjbª–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]٦٧٠٣[ .حممد الشريف

ت احلبسية وكنانيش احملاسبة يف كتابة تاريخ تطوان        أمهية احلواال 
_ .حممد الشـريف   / كناش الزاوية القادرية منوذجاً   : قبل احلماية 

 _. ك   _ .)مطبعة اهلدايـة  ] (؟١٩٧-ن،  . د: املغرب[تطوان  
 .١١مغ*

ÑÓìÛa@òíbÇ‰@@@@@ŠÄãa@@@@@@ÑÓìÛa@óÜÇ@òÄÏbaN@
ÒbÓëþa@pbØÜn¾@àrm@òÄÐª@

 .مار الوقفاستث انظر أيضًا
]٦٧٠٤[ )جدة(البنك اإلسالمي للتنمية 

مقترح البنك اإلسالمي للتنميـة للنظـام األساسـي حملفظـة           
: جـدة _ . البنك اإلسالمي للتنمية     إعداد/ استثمارات األوقاف 

 .١كو*_ . ح _ . ورقة١٥_ ] .؟١٩٩ -[البنك، 
@ÒbÓëþa@pbØÜn¾@àrm@òÄÐª–paŠ·ûß@@

 الس التنفيـذي     .اإلسالميةمؤمتر وزراء األوقاف والشؤون     
 )الرباط: ٢٠٠١: الدورة السابعة(

]٦٧٠٥[

: الس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف والشـؤون اإلسـالمية        
ج يف  ٢_  .٢٠٠١_  .٢٦/٤/٢٠٠١-٢٥الدورة السـابعة،    

 .١كو*_ .ح _ .حافظة 
òÏìÓì½a@knØÛa@@@@@ŠÄãa@@@@òÏìÓì½a@pbìİ‚½aN@

 مؤتمرات–محفظة تثمير ممتلكات األوقاف 
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òÏìÓì½a@‰a†½a@
ى    انظر أيضًا ف عل ة، الوق ارات الموقوف اف، العق األوق

يم، ة  التعل ى الطلب ف عل ى  الوق ف عل ، الوق
 .المدارس، وقف المدارس، الوقف والتعليم

@òÏìÓì½a@‰a†½a–âb’Ûa@…ýi@@
]٦٧٠٦[ .عبد القادر بن أمحد بن مصطفى الرومي

 .٤٤٧، ٤٤٣، ٢٧١-٦ص_ ] .الوقف[
ر الدمشقية واملعاهد  منادمة األطالل ومسامرة اخليال، أو، اآلثا    يف

هــ  ١٤٠٥املكتب اإلسـالمي،    : بريوت_  .٢ط_ .العلمية  
 .٣تر* _. ض _ .طبعة مصورة باألوفست_ ] .١٩٨٥[

@òÏìÓì½a@‰a†½a–âb’Ûa@…ýi@@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٦٧٠٧[ .أمحد خالد جيده

_ .أمحد خالد جيده    / دور األوقاف يف التعليم بالعصر اململوكي     
 .٣٨٦-٣٦٣ص
_ .دارس ونظام التعليم يف بالد الشام يف العصر اململوكي           امل يف
 _ .٢٠٠١ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،   : بريوت_  .١ط

 .١كو*_ .ض 

@òÏìÓì½a@‰a†½a–@bî×Šm@
]٦٧٠٨[ .أوزساينار، زبيدة جهان

 Bayazit= متحف الفن وخط الوقف التركي يف مدرسة بايزيد 
Medresesi’nden Türk Vakif Hat Sanatlari Müzesi’ne /

 ٢ ع_. Vakif ve Kültür Dergisi_ .ر ازبيدة جهان أوزساين
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥١-٤٨ص_ ) .١٩٩٨(

@òÏìÓì½a@‰a†½a–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–ƒí‰bm@@
]٦٧٠٩[ .كامل مجيل العسلي

_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    
 /يوليوز (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق 

 .٢٢، ١٧مغ*_  . د_ .٦٨-٥٩ص_ ) .١٩٨٣غشت 
]٦٧١٠[ .كامل مجيل العسلي

_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    
 .١١١-٩٣ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òÏìÓì½a@‰a†½a–@Š–ß@–pbîöb–yg@@
]٦٧١١[ .٢٨٥-٢٨٤ص_ . ]الوقف[

 اإلحصاء العام ملعاهد التعليم باململكة املصرية عـن السـنة           يف
مصلحة عمـوم اإلحصـاء     : القاهرة_  .٥١/١٩٥٢الدراسية  
 .٣٢ ،٧صر* _.ض _  .١٩٥٣والتعداد، 

]٦٧١٢[ .٢٢٩-٢٢٨ص_ . ]الوقف[
_  .١٩٢٥/ ٢٤اإلحصاء العام ملعاهد التعليم املصري لسنة       يف  

 .٢٨صر*_ . ض _ .)املطبعة األمريية: القاهرة (١٩٢٧، ]ن. د: م. د[

]٦٧١٣[ .٣٠٣ص_ . ]الوقف[
نتيجة إحصائية عمومية للمدارس واملكاتب بالقطر املصري عن        يف  

مطبعـة  : القاهرة (١٨٧٥،  ]ن. د: م. د[_ .هـ  ١٢٩٢سنة  
 .٢٨صر* _.ض  _) .املدارس امللكية

@òÏìÓì½a@‰a†½a–@Š–ß@–@Ší‰bÔm@
]٦٧١٤[ ١٩١٨تقرير عن مدارس األوقاف امللكية يف عشر سنوات من 

خبط اليـد، ضـمن     _ . ورقة   ٣٠_  .١٩٢٨_  .١٩٢٨إىل  
 .٣صر* _.خ _ . أوقاف ١٦٩ حمفظة رقم –حمافظ عابدين 

Q@òÏìÓì½a@‰a†½–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٦٧١٥[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان اب

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 _ .١ ط _ .طط املعزية القـاهرة    الروضة البهية الزاهرة يف خ     يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت
@b‘bi@Öbzg@ò‰†ßIbî×Šm@@@H@ïãaë‰Œ×@Öbzg@ÒbÓëc@@@@ŠÄãaMbî×Šm@N@

@†íŒíbi@ò‰†ßIbî×Šm@@@@H@†íŒíbi@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãaMbî×Šm@N@
@´bİ¨a@ò‰†ßIbî×Šm@@@@H@´bİ¨a@ò‰†ß@ÑÓë@@@@ŠÄãaIbî×ŠmNH@

†ßð‹bÌÛa@òÐîÜ@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@ð‹bÌÛa@òÐîÜ@ò‰N@
@òÔÐ’Ûa@‰a…@ò‰†ßIbî×Šm@@@@H@òÔÐ’Ûa@‰a…@ÑÓë@@@ŠÄãaIbî×ŠmNH@

@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ò‰†ßIbîãbßë‰@@@H@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–bîãbßë‰@N@
@æìmb@ÙÜß@ò‰†ßIñŠÔãc@@@@H@æìmb@ÙÜß@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–@bî×Šm@–@ñŠÔãcN@

þa@òíŠí†ß@òßbÈÛa@ÒbÓëIÖaŠÈÛa@@@H@ÖaŠÈÛa@@@ŠÄãa@NòßbÈÛa@ÒbÓëþa@òíŠí†ßN@
@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òíŠí†½aIÞìjãbng@@@@H@bî×Šm@@@@ŠÄãa@NÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òíŠí†½aN@

@òîÈßb¦a@òäí†½aIðbnç@@@@H@òîÈßb¦a@òäí†½a@ÑÓë@@@@ŠÄãaIbî×Šm@LðbnçNH@
ÑÓìÛa@æìí…@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@òîãìí†ßN@

ñcŠ½aÑÓìÛaë@@
ات،  انظر أيضًا ب، الواقف رأة ووقف الكت رأة، الم اف الم أوق

 .الوقف والمرأة، والية المرأة على الوقف
]٦٧١٦[ .دالل بنت خملد احلريب

إعداد دالل بنـت    / إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة جند       
 .٧٧٢-٧٠٧ص_ .خملد احلريب 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة  ة السـعودي  ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]٦٧١٧[ .دالل بنت خملد احلريب
إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة جند يف القرنني الثالـث            

: الرياض_ .دالل بنت خملد احلريب     / عشر والرابع عشر اهلجريني   
 .١كو*_ .ك _  .٢٠٠١مكتبة امللك فهد الوطنية، 

]٦٧١٨[ حترير جابريل / Women and waqf= املرأة والوقف 
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٧-٩ص_ .جيلرب . ج. جوربرج، 

 =مقاالت يف ذاكرة جابريل بري      : دراسات يف اتمع اإلسالمي   يف  
Studies in Islamic society: contributions in memory 

of Gabriel Baer.  _]مطبعة جامعـة   (١٩٨٤، ]ن. د: م. د
 .١٩؛ هن٢سع*_ .ض _ ) .حيفا

 المدارس الموقوفة 
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@ÑÓìÛaë@ñcŠ½aMæaŠíg@@
]٦٧١٩[ .، حممد عليخسروي
وقـف   _ .موقوفات زنان در إيران   =  النساء يف إيران     أوقاف

 باللغـة   _ .٦-٤ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية

@ÑÓìÛaë@ñcŠ½a–@æaŠíg@–@ƒí‰bm@–a@Š–ÈÛa@ðìÐ–Û@
]٦٧٢٠[ .، نزهتمحديأ

 _...  بـانوان هاينامه وقف = الصفويحجج وقفية للنساء يف العهد 
-٩٨ ص _) .١٩٩٨( ٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويـدان     

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٣
@ÑÓìÛaë@ñcŠ½a–@bî×Šm@–ñŠÔãc@@
]٦٧٢١[ .شاهني، كامل

 Ankara’da Hatun= أوقاف مالكة خاتون يف مدينة أنقـرة  
Buluşma Vakiflari / كامل شاهني. _Vakiflar Dergisi.  _

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨٢-٧٧ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج
@ÑÓìÛaë@ñcŠ½a–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@

]٦٧٢٢[ .جان، سفيم
 Osmanli= األوقاف اليت أسستها النساء يف الدولة العثمانيـة  

Devleti’nde Vakif kuran Kadinlar /  ن سـفيم جـا. _
Diyanet Aylik Dergisi.  _١٩٩٩ديسـمرب  (١٠٨ع. ( _

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٦-٦٣ص
@ÑÓìÛaë@ñcŠ½a–Š–ß@@
]٦٧٢٣[ .ريهام أمحد خفاجي

 دراسة للحالة : مناذج ملشاركة املرأة يف النهضة احلضارية     : أوقاف النساء 
_ .ي  ريهام أمحد خفاج  / املصرية يف النصف األول من القرن العشرين      

 _.جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلريي          : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٤٠-١١ص_ ) .٢٠٠٣مايو (٤، ع٣س

knØÛa@ÑÓëë@ñcŠ½a@
ات، وقف        انظر أيضًا رأة والوقف، الواقف رأة، الم أوقاف الم

 .الكتب

@knØÛa@ÑÓëë@ñcŠ½aMƒí‰bm@@
]٦٧٢٤[ .دالل بنت خملد احلريب
ف الكتب يف منطقة جند يف القرنني الثالـث         إسهام املرأة يف وق   

: الرياض_ .دالل بنت خملد احلريب     / عشر والرابع عشر اهلجريني   
 .١كو*_ .ك _  .٢٠٠١مكتبة امللك فهد الوطنية، 

@knØÛa@ÑÓëë@ñcŠ½a–@òí…ìÈÛa@M†¬@@
]٦٧٢٥[ .دالل بنت خملد احلريب

إعداد دالل بنـت    / إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة جند       
 .٧٧٢-٧٠٧ص_ .لد احلريب خم

ـ  الوقفية يف اململكة العرب    املكتباتندوة  يف   _ ...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]٦٧٢٦[ .دالل بنت خملد احلريب
إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة جند يف القرنني الثالـث            

: الرياض_ .دالل بنت خملد احلريب     / بع عشر اهلجريني  عشر والرا 
 .١كو*_ .ك _  .٢٠٠١مكتبة امللك فهد الوطنية، 

]٦٧٢٧[ .دالل بنت خملد احلريب
مصـدر  [دور أمريات آل سعود يف دعم احلياة االجتماعية والثقافية          

مصدر _ .ورقات  ] ٨[_ .إعداد دالل بنت خملد احلريب      / ]الكتروين
وصلة _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (املقال  صفحة عنوان   : العنوان
_  .http://moustafa1.virtualave.net/faisal38.htm :املقــال

 .١كو*_ .ت 
]٦٧٢٨[ ]٢[_ ] .مصدر الكتروين[رقية بنت عوض بن حممد احلجي 

كتاب نساء شهريات من جند، منشور      : مصدر العنوان _ .ورقة  
موقع [بد العزيز حتت باب مكتبة الدارة املئوية مبوقع دارة امللك ع     

: وصلة الكتـاب  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروض يف   ] (الكتروين
http://www.darah.org.sa/issues/women/women16.htm._ 

 .١كو*_ .ت 
ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@pbjmŠßN@

ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbjmŠßN@
ÑÓìÛa@tb¡þ@òîÛë†Ûa@oíìØÛa@òÔibß@

الوقف، الوقف         انظر أيضًا  –المشروعات الوقفية، النهوض ب
 .معاهد البحوث، الوقف والبحث العلمي

]٦٧٢٩[ _.إعداد قسم التحرير / التنسيق الدويل يف جمال الوقف
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل          : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .١٥٩-١٥٢ص_ ) .٢٠٠١ (١، ع١س_ .اخلريي 

]٦٧٣٠[ _.إعداد قسم التحرير / يل يف جمال الوقفالتنسيق الدو
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل          : أوقاف

_  .١٦١-١٥١ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب  (ع التجرييب   _ .اخلريي  
 .١كو*_ .د 

]٦٧٣١[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
_ .ياسر عبد الكـرمي احلـوراين       / جتربة الوقف يف إطار عاملي    

 والعمـل   ية حمكمة تعىن بشؤون الوقف    جملة نصف سنو  : أوقاف
_  .١٩٨-١٧٧ص_ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س_ .اخلريي  

 .١كو*_  .د
òÏìÓì½a@†ub½a@
ارة المساجد،  انظر أيضًا ة، عم ارات الموقوف اف، العق األوق

ى  وانين وتشريعات وقف المساجد، الوقف عل ق
ف      اجد، وق ى المس ف عل اجد، الوق ارة المس عم

 .المساجد

½a@†ub½a@òÏìÓì–Û†ãþa@@
]٦٧٣٢[ .جاسم بن حممد القامسي

 .٥٧ص_ .تأليف جاسم بن حممد القامسي / املساجد
: اإلسكندرية_ . تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مؤسسة شباب اجلامعة، 

 األندلس–المساجد الموقوفة 
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@òÏìÓì½a@†ub½a–æaŠíg@@
]٦٧٣٣[ .مهريار، حممد

 ي جمموعة تارخي  معريف= وقوفاهتا   وم ساروتقيتعريف مبجموعة مسجد    
_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _ ...مسجد  

 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧٦-٦٨ص
@òÏìÓì½a@†ub½a–@æaŠíg@MòÛ…c@@

]٦٧٣٤[  قبور ومساجدشناسائي=  دليل القبور واملساجد املقدسة
 _ .ص١٦ _ .١٩٧٧ ،]ن. د: [أصفهان _ . متربكة وأماكن

 .١ران*_  .ك _ .باللغة الفارسية
@òÏìÓì½a@†ub½a–@æaŠíg@MáÓ@@

]٦٧٣٥[ .، حممدمقدسي
 مسـجد   بنـاي تارخيجه  =  تاريخ بناء مسجد مجكران يف قم     

 باللغة  _ .ص٣١ _ .١٩٩٤مسجد مجكران،   :  قم _ .مجكران
 .١ران*_  .ك _ .الفارسية

@òÏìÓì½a@†ub½a–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]٦٧٣٦[ .ةقاجمجعة أمحد 

موضوع الوقف واألوقاف جاء    _  .قاجةمجعة أمحد    ]/الوقف[
 .يف مواضع متفرقة من العمل

دار : بـريوت _  .٣ط_ . موسوعة فن العمارة اإلسـالمية       يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١امللتقى، 

]٦٧٣٧[ .عبد القادر الرحياوي
موضوع الوقف واملسـاجد    _ .عبد القادر الرحياوي    ]/ الوقف[

 .اضع متفرقة من العملاملوقوفة جاء يف مو
 قمم عاملية يف تراث احلضارة العربية اإلسـالمية املعمـاري           يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠وزارة الثقافة، : دمشق_ .والفين 
@òÏìÓì½a@†ub½a–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@

]٦٧٣٨[ .ريتر، إسحاق
املنظمة اإلسالمية الفلسـطينية    : املؤسسات اإلسالمية يف القدس   

 Islamic institutions in= سرائيلي حتت احلكم األردين واإل
Jerusalem: Palestinian Muslim Organization under 

Jordanian and Israeli rule /بوسـطن _ .ق ريتـر  اسحإ :
باللغـة  _ .ص  ١١٤_  .١٩٩٧كلوور للقـانون الدوليـة،      

 .١كو*_ .ك _ .جنليزية اإل
@òÏìÓì½a@†ub½a–oíìØÛa@@

]٦٧٣٩[ /رها يف أكثر من مخسني عاماًودوإدارات األوقاف : الرواد
األمانة العامـة   : الكويت_  .١ط_ .إعداد وفاء حامد العماين     

 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٠٠_  .٢٠٠١ لألوقاف، إيداع
]٦٧٤٠[  حيكي سرية خنبة من رواد إدارات: كوكبة من الرواد

اإلشـراف العـام إبـراهيم      / األوقاف يف أكثر من نصف قرن     
 التـدقيق اللغـوي مطيـع       ؛ء حامد العماين  البيومي؛ إعداد وفا  

األمانـة  : الكويـت _  .٢ط_ .احلالق؛ التجميع بدر املطريي     
 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٣٢_  .٢٠٠٢العامة لألوقاف، 

@òÏìÓì½a@†ub½a–@oíìØÛa@–ƒí‰bm@@
]٦٧٤١[ .عدنان بن سامل بن حممد الرومي

سامل بن  حبث وإعداد عدنان بن     / تاريخ مساجد الكويت القدمية   
يطلب من  : الكويت_ .، مزيدة ومنقحة    ٢ط_ .حممد الرومي   

تـاريخ  (_ .ايض : ص٥٧٤_  .٢٠٠٢مكتبة املنار اإلسالمية،    
 .١كو*_ .ك _ ) .ما أمهله التاريخ
@òÏìÓì½a@†ub½a–@Š–ß@M†îÈ–Ûa@@

]٦٧٤٢[ .حممد بن حممد بن حامد املراغي اجلرجاوي
د بن حممد بن    تأليف حمم / حديث عن مساجد الصعيد وأوقافها    

 _.حامد املراغي اجلرجاوي؛ حتقيق ودراسة أمحد حسني النمكي         
 .٢١٩-١٨٥ص
 تاريخ والية الصعيد يف العصرين اململوكي والعثماين، أو، نور          يف

: القاهرة_  .١ط_ .العيون يف ذكر جرجا من عهد ثالثة قرون         
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨مكتبة النهضة املصرية، 

@òÏìÓì½a@†ub½a–ß@@Š––@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٦٧٤٣[ .يف، دوريسأبو سهبرنس 

 .باللغة اإلجنليزية_ ] .Waqf= الوقف [
املؤسسـات والوقـف    : التكيف املصري مع احلكم العثماين    يف  

 Egypt’s adjustment  =١٧و ١٦القرنيني، والعمارة يف القاهرة
to ottoman rule: institutions, waqf and architecture in 

Cairo, 16th and 17th centuries ._بريل، : ؛ نيويورك ليدن
 .٢سع*_ . ض _ .١٩٩٤

@òÏìÓì½a@†ub½a–†äa@@
]٦٧٤٤[  يف اهلند اليت تقع حتت سيطرة دائرة اهلندقائمة باملساجد 

 List of mosques in India under the= للمساحة األثريـة  
control of the Archaeological Survey of India.  _

Muslim India . _ــج -٥٧٨ص_ ) .١٩٨٤ (٢٤، ع٢م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٨١

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٦٧٤٥[لكهنؤ مني=  تيله وايل يف لكناو مسجدإبداء املخاوف على 

 ,Qaumi Awaz _ .تيله واىل مسجد مني جلسيه كيه بعد بيجيىن
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢١/٢/١٩٨٤. _

 .٧هن*_ .د 
]٦٧٤٦[ .أمحد، حممد

تصاعد التوتر يف عليجره بسبب حماوالت جرت الحتالل أراضي  
على جراه مني مسجد كـى وقـف        = الوقف ملسجد ميمران    

_ .حممد أمحـد    / اراضى بر قبضه كى كوشش سيه كشيدغي      
Awam, Daily.  _)األوردية باللغة _ ) .١٤/١١/١٩٩٧. _

 .٥هن*_ .د 
]٦٧٤٧[_. كى واغذارى مسجدهبرائش كى = إعادة مسجد هبرائج 

Nida-e-Milat, Weekly . _ــج _ ) .١٩٧٤ (٢٤، ع٢٨م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

  إيران–المساجد الموقوفة  
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]٦٧٤٨[ لتحويل املساجد التارخيية بوالية إس. إس .آرخطة منظمة 
جد كـو   يوىب كى قدمي مسا   =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش

-Nida-e_  .مندرون مني تبديل كرنيه كا آر، إيس كا منصوبه        
Millat, Weekly . _باللغة_  .١ص_ ) .١٢/١/١٩٨٦ (٢ع 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٧٤٩[ لتحويل املساجد التارخيية بوالية. إس. إس. آرخطة منظمة 
يوىب كى قدمي مساجد كـو      =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش

_  .ل كرنيه كا آر ايس ايس كـا منصـوبه         مندرون مني تبدي  
Nida-e-Millat, Weekly . _١٩٨٥ (٣٣، ع٤٠مــج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٤ص
]٦٧٥٠[ .شيدا، أصغر

 _.أصغر شيدا   / سهارن بور كا وقف   = هيئة األوقاف ملنطقة سهارنبور     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٨/١/١٩٨٢ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٧٥١[ .عبد الرمحن

 _ . عبد الرمحن  /قصه جبنور قربستان كا   " = جبنور"قصة مقربة   
Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٣ص_ ) .٣١/١٢/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٧٥٢[ .فرما، جنيش الل

لتحويل املساجد التارخييـة بواليـة      . إس. إس. خطة منظمة آر  
 RSS plan for conversion=  إىل معابد هندوسية أترابراديش

of Ancient Mosques in U. P. (India) into temples /جنيش 
_ ) .١٩٨٥ (٢٩، ع٣ مـج _ .Muslim India_ .الل فرما 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٢ص
@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–ºc@@

]٦٧٥٣[ .ضياء احلق
 منشـي   ]:م. د[_ .ضياء احلق   / احسن السري = أحسن السري   
_ ) .مطبع آفتاب جهـان   ]: اهلند[أمجري   (١٨٧٧أكرب جهان،   

 .٨هن*_ .ك _ .باللغة األوردية _ .ص ١٤٣
@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٦٧٥٤[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش
تـارخيى  =  قرار استرداد مسجد تارخيي من األوقاف اهلندوسية      

ـيه   مسجد كو  ـيله    هندو اوقاف س ـا فص  _ . حاصـل كرنيـه ك
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٨/١١/١٩٨٣. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
Q@òÏìÓì½a@†ub½–@†äa@–lbväjÛa@@

]٦٧٥٥[Census = وهريانامسح املساجد واملقابر يف والييت البنجاب 
of mosques/graveyards in Punjab and Haryana.  _

Muslim India . _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن* _.د _ .باللغة اإلجنليزية 

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–ƒí‰bm@@
]٦٧٥٦[ .أمحد رجب حممد علي

موضوع الوقف واملساجد   _ .أمحد رجب حممد علي     ]/ الوقف[
 .املوقوفة جاء يف مواضع متفرقة من العمل

: القاهرة_  .١ط_ . تاريخ وعمارة املساجد األثرية يف اهلند        يف
سلسلة اآلثار يف شرق العامل     (_  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية،    

 .١كو*_ .ض _ ) .١اإلسالمي؛ 
@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–@paŠvu@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٦٧٥٧[ .فرما، جنيش الل

 جرات إىل معابد  جتحويل املساجد يف    ل. سإ. سإ. رآمنظمة  خطة  
 RSS Plan to convert mosques in Gujarat to= ية دوسهن

temples /  جنيش الل فرمـا. _Muslim India ._ ٣ مـج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٥٨ص_ ) .١٩٨٥ (٣٢ع

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–ï…@@
]٦٧٥٨[ جامع= بدهلي  صيانة املسجد اجلامع روبية يف٩٧,٠٠٠إنفاق 

_  . روبئيه خرج كئيه كئيـه     ٩٧,٠٠٠مسجد كيه جباؤ كيلئيه     
Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٥/٣/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٧٥٩[ تركمانعرس: وضاحت=  اح عن عرس تركمان بياباينيضاال

 /٢٧/٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .بياباىن سيه متعلـق 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٢

]٦٧٦٠[ كورتويسترنمسجد = بدهلي ترميم مسجد وسترن كورت 
 /٢٢/٦(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .دهلى كى مرمـت 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٢
]٦٧٦١["اهللا" مسجد=  تصريح أمني هيئة أوقاف دهلي حول مسجد اهللا

 Qaumi_  .كيه باريه مني سكريترى دهلى وقف بورد كا بيان
Awaz, Daily.  _)باللغـــة _  .٨ص_ ) .٣٠/٧/١٩٨٢

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٧٦٢[ جامع مسجد كيه=   بدهلياجلامع سجدامل صيانةتكاليف 

_ . Qaumi Awaz, Daily_  .حتفـظ كيلئيــه اخراجـات  
ــة  _  .٧ص_ ) .٢٥/٣/١٩٨٨( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٦٧٦٣[ حتت سيطرة دائرة اهلند للمساحة دهلي يف احملميةاملساجد 
 Protected mosques in Delhi under the control= األثرية 

of Archaeological Survey of India.  _Muslim India.  _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٥٤٥ص_ ) .١٩٨٦ (٤٨، ع ٤مج
 .٧هن*_ .د 

]٦٧٦٤[ وقف دهلى=  ترميم مساجد دهليهيئة أوقاف دهلي ستتوىل 
 ,Qaumi Awaz_  .بورد مسجدون كى مرمـت كرائيكـا  

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢/٧/١٩٨٧. _
 .٧هن*_ .د 

 دلهي– الهند –المساجد الموقوفة 
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@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٦٧٦٥[ = نظام الدين على أيدي الشرطةمسجد يف قرية حرمة انتهاك 

 بسىت نظام الدين كى ايك مسجد كى بولس كى جانب سيه مبينه           
 _) .١٩/١٢/١٩٨٩(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .بيه حرمىت

 .٧هن*_ .د _ .ألوردية باللغة ا_  .٨ص
]٦٧٦٦[ جامع=  الشرعي غري االستيالء من مامورفورحترير مسجد 

_  .سيه ناجائز قابضني كا اخنـالء     ) دهلى(مسجد مامور بور    
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة األوردية _ ) .٦/٧/١٩٩٧._ 

 .٧هن*_ .د 
]٦٧٦٧[ .رفيق أمحد

ى مسجد سنهرى ك   = دهلييف   لمسجد الذهيب  ل وضع املتردي ال
 /١٥/١١(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .رفيق أمحد / بدحاىل
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٢

]٦٧٦٨[ متام وقف=  الوقفسيطرة هيئة األوقاف على مجيع ممتلكات 
 _. Qaumi Awaz, Daily _ .بر وقف بورد كى عملدارى هوكى

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢/٨/١٩٩٤(
]٦٧٦٩[ .يق أمحدشف

مسجد بلنت واىل، دريا = مسجد بلتان وايل ىف داريا جنج بدهلي 
  /٥/٥(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .شفيق أمحد / دهلى، غنج

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٤
]٦٧٧٠[ .شكور خان

زمرد بور كى مسـجد كـا        = دهليب قضية مسجد زمرد فور   
 /١٥/٦(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .شكور خان / مسئله
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٥

]٦٧٧١[ )سيد(شهاب الدين 
= وكأنه ملك شخصـي     بدهلي  اهتام باستخدام املسجد اجلامع     

جامع مسجد كو ذاتى ملكيت كيه طور بر استعمال كرنيه كا           
 /٢٨/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .الـدين  شهاب / الزام

 .٧هن*_ .د _ .ألوردية باللغة ا_  .٨ص_ ) .١٩٩٤
]٦٧٧٢[ )سيد(شهاب الدين 

 إثارة قضية مسجد تابع هليئة أوقاف دهلي يف جملس الشيوخ بالربملان          
دهلى وقف بورد كى مسجد كا معامله راجيه سبها         = ي  اهلند

 /٣٠/٣(_ . Qaumi Awaz, Daily _.شهاب الدين / مني اهتاياكيا
 .٧هن*_  .د_ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٨٢

]٦٧٧٣[ )سيد(شهاب الدين 
مسجد سنك   = دهليب سانج تراشان بناء دار الضيافة يف مسجد      

 _.شـهاب الـدين     / تراشان مني غسيت هاؤس كى تعمـري      
Qaumi Awaz, Daily.  _)ــة _ ) .١٧/١٠/١٩٩٧ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٧٧٤[ .صديقي، أظهر

سنهرى مسجد بـر     = دهلييف   الدعوة للعناية باملسجد الذهيب   
_  .Qaumi Awaz, Daily_ .أظهر صـديقي  / توجه دجيئيه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٩/١١/١٩٨٩(

]٦٧٧٥[ .عامل، جاويد
 _.جاويد عامل   / وقف امالك كى جتارت    = التجارة يف أمالك األوقاف   
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٠/٣/١٩٩٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٧٧٦[ .اويد حسنقريشي، ج

زاع بني نائب إمام املسجد والعضو الربملاين سيد شهاب الدين             =الـن
 ,Qaumi Awaz_ .جاويد حسن قريشي / امام بنام شهاب الدين

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٧ص_ ) .١/٨/١٩٩٤. _
 .٧هن*_ .د 

]٦٧٧٧[  يففوردجيمسعبد الغين الواقع على شارع قصة مسجد 
_  .ورد ورد، نئى دهلى كى كهاىن     مسجد جيمسف  = نيودهلي

Qaumi Awaz, Daily . _)ــة _ ) .٢٣/١١/١٩٨٤ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٦٧٧٨[ بدهلي إىل إشراف هيئة أوقافمطالبة بتحويل املسجد اجلامع 
كـا   دهلى كى جامع مسجد وقف بورد كو سونبنيه       = دهلي  

_ ) .١٠/٨/١٩٩٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .مطالبـه 
 .٧هن*_ .د _ .للغة األوردية با_  .٢ص

]٦٧٧٩[ .نور أمحد
  ...نـور أمحـد   / آثار قدميه كى تباهى    = تدمري املباين التارخيية  

_ ) .١٠/١١/١٩٩٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_ ] .وآخ[
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٦٧٨٠[مسجد=  األولياء الغرف ىف مسجد تستعيدهيئة أوقاف دهلي 

 Qaumi_  . كى حتويل مني وابساولياء كيه كمريه وقف بورد
Awaz, Daily . _)ــة _  .٨ص_ ) .٢٥/١/١٩٩٤ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٧٨١[ .وكيل، م

 ,Qaumi Awaz_ .وكيل . م/ جامع مسجد= املسجد اجلامع 
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٨/٨/١٩٩٤. 

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–@æbènua‰@–b’ß@ÞìÜyë@Ý×@
]٦٧٨٢[ راجستهان مني= والية راجستهان  واملقربة يفالضريح 

 /٨/٥ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .قربســتان اور مــزار
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٢

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٦٧٨٣[= كاامشاكل األقليات يف والية كرناتإجراء مسح لإلطالع على 

 ,The Inquilab_  . اقليت كيه مسائل كا سرويهكرناتك مني
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٩٤. 

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@M@b×bmbãŠ×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٦٧٨٤[ .سعادت حسني

  حول املسجد اجلامع الواقع يف هشام،      العليا إىل احملكمة     مقدمة عريضة
متعلق هـائى   ع مسجد هشام شيه     غلربغه كى جام   = اججولرب

 _. The Inquilab, Daily_ .سعادت حسني / كورت مني ابيل
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٧/٨/١٩٩٤(

  مشاكل وحلول– دلهي – الهند –المساجد الموقوفة  
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]٦٧٨٥[حكومت=  يف مدينة بيدر  مسجدة علىكوم تفاهم يف احلسوء
-Nida-e _ .ايك مسجد سيه متعلق غلط فهمى كـا شـكار         

Millat, Weekly . _باللغة_  .٤ص_ ) .٣/١١/١٩٧٤ (٣٧ع 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@M@“í…aŠibí…bß@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٦٧٨٦[ .جوجي، اجيت

مدهيه  = ماديابراديش سنة يف والية     ١٥٠هدم مسجد بين قبل     
/ كئـى  برس براىن مسجد شهيد كريـدى        ١٥٠برديش مني   

 /٢٢/١٢(_  .The Inquilab, Daily_ .اجيـت جـوجي   
 .٧هن*_  .د_ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٢
]٦٧٨٧[ ىل دورإ لتحويلها سراً خيططون ملساجدا قضية يفاملتهمون 
كـى  سجد كيه خري خواه مسجد كو مكان بنانيه         م = للسكىن

 _) .٢١/٩/١٩٨٨ (_. The Inquilab, Daily _.كوشش مني 
 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٢ص

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٦٧٨٨[ .صديقي، مصباح احلق

 ASI’s =تدخل دائرة اهلند للمساحة األثرية يف املساجد احملمية 
undue interference in protected mosques /ــو. م . ي

 ١٤، ع٣٤مج_ . Radiance Views, Weekly_ .صديقي 
ــة  _  .١٨-١٦ص_ ) .١٩٩٩( ــة اإلجنليزي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]٦٧٨٩[  اليت تقع حتت سيطرة دائرة اهلند يف اهلند ساجدباملقائمة 
 List of mosques in India under the= للمساحة األثريـة  

control of the Archaeological Survey of India.  _
Muslim India . _ــج -٥٧٨ص_ ) .١٩٨٤ (٢٤، ع٢م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٨١
]٦٧٩٠[ .مي اهلندالس االستشاري لعموم مسل

 All = ١٩٨٦ فربايـر  ٢٤قرار الس املركزي بنيـودهلي يف  
India Muslim Majlis-e-Mushawarat. Resolution of 
the Central Majlis (New Delhi), 24th February 1986 /

 _ .Muslim India_ .االستشاري لعموم مسلمي اهلند الس 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .)١٩٨٦ (٣٩ع، ٤مج

]٦٧٩١[ .حممد يوسف
 احلكومة: املساجد اليت تقع حتت سيطرة دائرة اهلند للمساحة األثرية        

 Mosques under Archaeological= تتراجع عن التزامهـا  
Survey of India, Government goes back on its 

commitment / ــف ــد يوس  ,Radiance Views_ .حمم
Weekly. _باللغــة _  .٤ ص_) .١٩٨٢ (١١، ع١٩ مــج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٦٧٩٢[  A glimpse of = املغالطات بشأن املساجد نظرة على 
fallacious thinking: Mosques . _Muslim India. _ 

 _.د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .١ص_ ) .١٩٨٦ (٤٨، ع ٤مج
 .٧هن*

@òÏìÓì½a@†ub½a–@†äa@M@a‘a‰bèß@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٦٧٩٣[هدمت املساجد يف مدن حينماعضاء هيئة األوقاف أين كان أ

هرسل اور سالمى كهات مني مسجد      = هرسل وسالمي جات    
_  .كى شهادت كيه وقت بورد كيـه ممـربان كهـان هتيـه            

Aurangabad Times, Daily . _)باللغة _ ) .١٩/١٢/١٩٩٧
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 

]٦٧٩٤[ .سعيد نور، حممد
على أراضي األوقـاف    " نداي ماترام فا"احتجاج على بناء قاعة     

ونديه ماترم  اورنغ آباد مني وقف كى زمني بر        = يف أورنج آباد    
_ .حممـد سـعيد نـور       / هال كى تعمري نه خالف احتجاج     

Munsif, Daily.  _)ــة _  .٦ص_  .)٢٠/٣/١٩٩٩ باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

]٦٧٩٥[ .صالح الدين أمحد، غالم
على أرض املسجد يف أورنـج      " رامفانداي مات "حماولة بناء قاعة    

احتجاج لدى وزير العالقات العامة على السلوك املتعنت        : آباد
اورنغ آباد كى زمني كى جكه بر ونديه ماترم         = حملصل املدينة   

هال كى تعمري كى كوشش، كلكتر كيه هبونديه رويه كيه خالف           
غالم صالح الـدين    / وزير برائيه رابطه عامه كيه يهان احتجاج      

_  .٦ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٩(_  .Munsif, Daily_ .د أمح
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٦٧٩٦[=شرعية قرار احملكمة يف صاحل املسجد الذي هدم بصورة غري 
 ,The Inquilab _ .غري قانوىن ادام كيه خالف عدالت كا فيصله

Daily. _) باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .٢١/٣/١٩٩٢. _
 .٧هن*_  .د

†ub½a@òÏìÓì½a@–@†äa@–bãbíŠç@@
]٦٧٩٧[Census of =  والييت البنجاب وهريانا واملقابر يفمسح املساجد 

mosques/graveyards in Punjab and Haryana.  _
Muslim India.  _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_  .د_ .باللغة اإلجنليزية 
ÑÓìÛa@¿@ñbÓb½a@
 . والتنمية الزراعيةاستثمار الوقف، الوقف انظر أيضًا

@ÑÓìÛa@¿@ñbÓb½aMãìm@@
]٦٧٩٨[ .أمحد قاسم

أمحد / أحباس العثمانيني األوائل بتونس ومجعية األوقاف واإلنزال      
جوان  (٣٨-٣٧، ع ١٢ س _ .الة التارخيية املغربية  _ .قاسم  
ــة  _  .٣٠٠-٢٤١ص_ ) .١٩٨٥ ــاللغتني العربي ــنص ب ال

 .١١؛ مغ٨كو* _.د _ .والفرنسية 
ß@pbÔznßÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ïÐÃìN@

ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÔznßN@
@ïØy@óÐ’nßIbî×Šm@@@@H@ïØy@óÐ’nß@ÑÓë@@@@ŠÄãaIbî×ŠmNH@

@òÔÐ’Ûa@‰a…@óÐ’nßIbî×Šm@@@@H@òÔÐ’Ûa@‰a…@ÑÓë@@@ŠÄãaIbî×ŠmNH@
@õbiŠÌÛa@óÐ’nßIÞìjãbng@@@@HiŠÌÛa@óÐ’nß@ÑÓë@@ŠÄãa@õbIÞìjãbngHN@

 مشاكل وحلول–  مهاراشترا- الهند –المساجد الموقوفة 
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òÏìÓì½a@pbîÐ’n½a@
ى    انظر أيضًا ف عل ة، الوق ارات الموقوف اف، العق األوق

ى       ف عل ى، الوق ى المرض ف عل ل، الوق الحوام
ف  فيات، الوق ف المستش فيات، وق المستش

 .والتنمية الصحية، الوقف والصحة

@òÏìÓì½a@pbîÐ’n½a–bî×Šm@@
]٦٧٩٩[ .أك دنري سري، نايل

ة املوقوفة من خالل تـاريخ الطـب يف         أمهية املؤسسات الصحي  
 .باللغة التركية_  .٨٠-٧٤ص_ .نايل أك دنريسري / تركيا

 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 
Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول.  _

 .٣تر* _.ض 

@òÏìÓì½a@pbîÐ’n½a–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٦٨٠٠[ . برفيزحامتي، حسني

 _.حسني حامتي   / مؤسسات الوقف الصحية يف احلضارة العثمانية     
 .باللغة التركية_  .٧٢-٦٩ص
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول.  _
 .٣تر* _.ض 

@òÏìÓì½a@pbîÐ’n½a–@@ïßý⁄a@bÈÛaM‰bm@ƒí@
]٦٨٠١[ .قاجةمجعة أمحد 

 موضوع الوقف واألوقاف جاء يف    _  .قاجةمجعة أمحد    ]/الوقف[
 .مواضع متفرقة من العمل

دار : بـريوت _  .٣ط _. موسوعة فن العمارة اإلسـالمية       يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١امللتقى، 

îÏì•@bíe@†vßbI@bî×Šm@@@@HîÏì•@bíe@Éßbu@@@ŠÄãabI@bî×ŠmNH@
@b‘bi@Öbzg@†vßIî×Šmb@@@@@H@ïãaë‰Œ×@Öbzg@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–bî×Šm@N@

@@@@æbİÜ@æbèc@†vßIbîãbßë‰@@@@H@@@@@@@@@@@@@áîÜ@æbİÜÛa@oäi@æbèc@ÒbÓëc@@@ŠÄãa
@ïãbrÛa–bîãbßë‰@N@

@ðŠibjÛa@†v½aIï…H@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٦٨٠٢[ .الس االستشاري لعموم مسلمي اهلند

 All = ١٩٨٦ فربايـر  ٢٤الس املركزي بنيـودهلي يف  قرار 
India Muslim Majlis-e-Mushawarat. Resolution of 
the Central Majlis (New Delhi), 24th February 1986 /

 _ .Muslim India_ .االستشاري لعموم مسلمي اهلند الس 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .)١٩٨٦ (٣٩ع، ٤مج
½a@Éßb¦a@†vI†äa@Lï‘ëmH@

ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل
 .المساجد

]٦٨٠٣[ .سراج، مقبول أمحد
_ .مقبول أمحد سـراج  / Waqf Affairs= شؤون األوقاف 

Radiance Views, Weekly ._١٩٧٨ (١٠، ع١٤ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٠ص

@Éßb¦a@†v½aI†äa@LpaŠvuH@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٦٨٠٤[ "١٨٢٥-؟١٧٣٣) "شيخ(مرياثي، غالم الدين قرشي 

 Encroachment upon places= التعدي على أماكن العبادة 
of worship /شـيخ  . كيـو . جي._ Radiance Views, 

Weekly. _ باللغة _  .١١،  ٤ص_ ) .١٩٨٠ (٨، ع ١٥ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@Éßb¦a@†v½aIï…H@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٦٨٠٥[ جامع= بدهلي اجلامع صيانة املسجد  روبية يف٩٧,٠٠٠إنفاق 

_  .كئيـه  روبئيه خرج كئيه     ٩٧,٠٠٠مسجد كيه جباؤ كيلئيه     
Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٥/٣/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٨٠٦[ جامع مسجد كيه= بدهلي  سجد اجلامعامل صيانةتكاليف 

 /٢٥/٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .حتفظ كيلئيه اخراجات
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٨

]٦٨٠٧[ .خان، امتياز أمحد
 Confiscation and= مصادرة واستعادة املسجد اجلامع بدهلي 

restoration of the Jama Masjid Delhi / امتياز أمحد خان._ 
Muslim India . _ــج -٤٥١ص_ ) .١٩٨٩ (٨٢، ع٧م

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢
]٦٨٠٨[ . هيئة األوقاف .دهلي

خطاب هيئة أوقاف دهلي إىل حكومة اهلنـد بشـأن الوضـع            
 Delhi Waqf Board’s letter =الشرعي إلمام املسجد اجلامع 

to Government of India on status of imam of Jama 
Masjid.  _Muslim India.  _١٩٩٧ (١٧٣ع ،١٥مج(.  _

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢١٦ص
]٦٨٠٩[ .شفيع، حممد

 وثائق قرار حكم الوقف بتـاريخ إبريـل         :قضية املسجد اجلامع  
١٩٧٥ = The Jama Masjid case-documents, Waqf 

award of the arbitrator April 1975 (Extracts) /  حممـد
 ١٧٢ع ،١٥مــج _. Muslim India _ .شــفيع قريشــي

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .١٦٧ص_  .)١٩٩٧(
]٦٨١٠[ )سيد(شهاب الدين 

= وكأنه ملك شخصـي     بدهلي  اهتام باستخدام املسجد اجلامع     
كرنيه كا  ر استعمال   جامع مسجد كو ذاتى ملكيت كيه طور ب       

 /٢٨/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .شهاب الـدين  / الزام
 .٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٨ص_ ) .١٩٩٤

]٦٨١١[ .قريشي، جاويد حسن
 =النـزاع بني نائب إمام املسجد والعضو الربملاين سيد شهاب الدين           

 ,Qaumi Awaz_ .جاويد حسن قريشي / امام بنام شهاب الدين
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١/٨/١٩٩٤. 

 المستشفيات الموقوفة 



٦٢٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٨١٢[ إىل إشراف هيئة أوقافمطالبة بتحويل املسجد اجلامع بدهلي 
كـا  دهلى كى جامع مسجد وقف بورد كو سونبنيه         = دهلي  

_ ) .١٠/٨/١٩٩٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .مطالبـه 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص

]٦٨١٣[ .وكيل، م
 ,Qaumi Awaz_ .وكيل . م/ جامع مسجد=  اجلامع املسجد
Daily ._) باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٨/٨/١٩٩٤. _

 .٧هن*_ .د 
@æaŠØº@†vßIæaŠíg@LáÓH@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٦٨١٤[ .، حممدمقدسي

 مسـجد   بنـاي تارخيجـه   = تاريخ بناء مسجد مجكران يف قم     
 باللغة  _ .ص٣١ _ .١٩٩٤مسجد مجكران،   :  قم _ .انمجكر

 .١ران*_  .ك _ .الفارسية
@ïÜÔväu@†vßIðaŠ@ÖcH@ïÜÔväu@Éßbu@@@ŠÄãa@@Ibî×Šm@LðaŠ@ÖcHN@

@çˆÛa@†v½aIï…H@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٦٨١٥[ .رفيق أمحد

مسجد سنهرى كى    = هليديف   لمسجد الذهيب  ل وضع املتردي ال
 /١٥/١١(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .رفيق أمحد / بدحاىل
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٢

]٦٨١٦[ .صديقي، أظهر
سنهرى مسجد بـر     = دهلييف   الدعوة للعناية باملسجد الذهيب   

_  .Qaumi Awaz, Daily_ .أظهر صـديقي  / توجه دجيئيه
 .٧هن*_ .د _ .اللغة األوردية ب_  .٣ص_ ) .١٩٨٩ /٢٩/١١(

b‘bi@ãìËa‹@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@b‘bi@ãìËa‹@†vßN@
@‰ìÏ@…Šß‹@†vßIï…H@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٦٨١٧[ .شكور خان

زمرد بور كى مسـجد كـا        = دهليب قضية مسجد زمرد فور   
 /١٥/٦(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .شكور خان / مسئله
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٥

@ïÔmë‰b@†vßIæaŠígH@
ى المساجد، وقف       ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا الوقف عل

 .المساجد
]٦٨١٨[ .مهريار، حممد

 ي جمموعة تارخي  معريف=  وموقوفاهتا   ساروتقيتعريف مبجموعة مسجد    
 _) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _ ...مسجد  

 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧٦-٦٨ص
†vß@ßc@æbİÜÛa@Iò•‰ìibî×Šm@LH@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@@bİÜÛaæ@ßc@–@bî×Šm@M@ò•‰ìiN@

@b‘bi@æbàîÜ@†vßIéã‰…cbî×Šm@L@@@@H@b‘bi@æbàîÜ@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–@bî×Šm@–éã‰…c@N@
@ðŠèîäÛa@†v½aIï…@@@@@H@çˆÛa@†v½a@@@@@ŠÄãaI…ïNH@
@@@@æë‰bç@†î@†vßI@@bî×Šm@Lè‘@ð†î@@@@H@@@@@@@@æë‰bç@†î@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–@@@@bî×Šm@–@

è‘@ð†îN@
b‘bi@ÑíŠ‘@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@@@@@b‘bi@ÑíŠ‘@†vßN@

@ïÜ’î‘@†vßIbî×Šm@@@@H@ïÜ’î‘@Éßbu@@@ŠÄãaIbî×ŠmNH@
@ÌÛa@†jÇ@†vßIï…ìîãH@
ى المساجد، و     ،  المساجد الموقوفة  انظر أيضًا قف  الوقف عل

 .المساجد
]٦٨١٩[ =بشارع شيلمسفودر يف نيودهلي  الغين عبدقصة مسجد 

Story of Masjid Abdul Ghani, Chelmsford Road, 
New Delhi / هيئة أوقاف دهلي. _Muslim India . _٢مج ،

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣ع
]٦٨٢٠[  يففوردجيمسعبد الغين الواقع على شارع قصة مسجد 
_  .مسجد جيمسفورد ورد، نئى دهلى كى كهاىن       = نيودهلي

Qaumi Awaz, Daily . _)ــة _ ) .٢٣/١١/١٩٨٤ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@åí†Ûa@õýÇ@†vßIbî×Šm@LbîãìÓ@@@@H@…bjÔî×@åí†Ûa@õýÇ@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–@@bî×Šm–bîãìÓ@N@
@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@†vßIbîãbßë‰@@@HbÌÛa@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa@b‘bi@ïÜÇ@ð‹Mbîãbßë‰@N@

@Ùi@bîÓ@†vßIbî×Šm@LØÛbi@@@@H@Ùi@bîÓ@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–@bî×Šm@–ØÛbi@N@
òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a@@@@ŠÄãa@@@@òîÐÓìÛa@Éí‰b’½aN@

@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@@ÑÓìÛa@Ý×b’ß–ÞìÜyë@Ý×b’ß@N@
òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a@

 وقف، إدارة الوقف، استثمار الوقف، اقتصاديات ال      انظر أيضًا
المي  ف اإلس ات الوق ك معلوم روع(بن ، )مش

التجمع الوقفي من أجل التنمية    التجارب الوقفية،   
ة         )مشروع( ة الوقف، رعاي ، تمويل الوقف، تنمي

 ،)مقترح (الوقف التعاوني الدولي    صندوق  الوقف،  
ندوق  دس ص ف الق روع(وق وانين ، )مش ق

ف  ارف الوق ريعات مص ات وتش افات أدبي ، آش
اف  روع(األوق ف   ،)مش ف الوق فهان، (متح أص
معهد بحوث األوقاف      مصارف الوقف،     ،)مشروع
ة، النهوض       )مشروع (الترآية   ، المؤسسات الوقفي

ف  الوقف، الوق ف –ب دوى، وق ات الج  دراس
قطر،  (الجماعة، وقف الدولة، وقف القرآن الكريم         

 .، الوقف والتنمية)مشروع
]٦٨٢١[:ويتالك_ . للنهوض بالدور التنموي للوقف إستراتيجيةرؤية 

 ورقة يف تعـدادات     ١٧٦_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    
  دراسة مقدمة من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت        _.خمتلفة  
 مؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العامل اإلسالمي،         إىل

 .١؛ كو١٥سع*_ .ح _ .النسخة األولية _  .١٩٩٦أغسطس 
]٦٨٢٢[ .عبد احلليم عويس

بقلم /  واجتماعياً – وقف يف تنمية اتمع اإلسالمي ثقافياً     دور ال 
 . ورقة١٤_ .عبد احلليم عويس 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

المشروعات الوقفية



متن الكشاف>٦٢٤
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٦٨٢٣[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 
 :الدوحة_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيم عبد الستار    /الوقف ودوره يف التنمية   

فاز _ .ص  ٢٤٠_  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     
اهللا آل ثاين الوقفيـة      هذا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد       

 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _  .١٩٩٧/هـ١٤١٨العاملية لعام 
]٦٨٢٤[ .حممود أمحد مهدي

جتربة البنك اإلسالمي   : قافتعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األو    
 Enhancing growth & perfpormance of awqaf= للتنمية 

properties: the IDB experience . _اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ١٩. 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠–٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 
]٦٨٢٥[ اإلسالمية يف جماالت الدول جهود لتنسيقاملشاريع التنفيذية 

خطة : م٢٠٠٠ – ١٩٩٨هـ،  ١٤٢٠-١٤١٨العمل الوقفي   
/ …مقدمة من دولة الكويت الدولة املنسقة للعمـل الـوقفي           

يف رأس  _ .  ورقـة  ١٦: ١ج_ .إعداد األمانة العامة لألوقاف     
 .الرؤية اإلستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف: العنوان

 ،مؤمتر وزراء األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية السـادس         يف  
 /١/١١–٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨ – ٢٨/٦/١٤١٨

 .١كو *_.ض _ .] ؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .م، جاكرتا ١٩٩٧
]٦٨٢٦[ :بالدور التنموي للوقف للنهوض ستراتيجيةموجز الرؤية اإل

مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لـوزراء األوقـاف           
إعداد األمانـة العامـة   / والشئون اإلسالمية يف الدول اإلسالمية    

 . ورقة٤٢: ١ج_ .لألوقاف 
 ،مؤمتر وزراء األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية السـادس         يف  
ـــ، ١/٧/١٤١٨-٢٨/٦/١٤١٨  /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧ه

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا م، ١٩٩٧

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–æ…‰þa@@
]٦٨٢٧[ . وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .األردن

_ .دراسة حول ممتلكات األوقاف يف األردن وحاجاهتا التنموية         
 .١كو*_ .ح _  .ورقات ٨_  .١٩٩٤الوزارة، : عمان

]٦٨٢٨[ .حممد علي لطفي
ين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيـوض منـدويب          ورقة األخو 

 .٣٢٠-٣٠٩ص_ .ألقاها حممد علي لطفي / اململكة األردنية اهلامشية
_  .٢ط_ ...قة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف      ل وقائع احل  يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٦٨٢٩[ .حممد علي لطفي
 حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيـوض منـدويب          ورقة األخوين 

 .٣٢٠-٣٠٩ص_ .ألقاها حممد علي لطفي / اململكة األردنية اهلامشية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

Ûa@pbÇëŠ’½a@òîÐÓì–@æaŠíg@
]٦٨٣٠[ .وحيدنيا، سيف اهللا

بيشنهاد تأسيس موزة    = أصفهاناقتراح تأسيس متحف للوقف يف      
 _) .١٩٩٨( ٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .أوقاف
 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .١٦٩-١٦٨ص

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@òí…ìÈÛa@
]٦٨٣١[ .مانع بن محاد اجلهين

املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمـال       اإلفادة من التجارب    
 . ورقة٤٥_  .مانع بن محاد اجلهينإعداد / الوقف
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية  : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

Š’½a@òîÐÓìÛa@pbÇë–@ñ‰ìÏbÌä@
]٦٨٣٢[ .صهيب جاسم

صـهيب  ]/ مصدر الكتـروين  [سنة الوقف تزدهر يف سنغافورة      
صفحة عنوان املقال   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[_ .جاسم  
 مبوقع إسالم أون    ٢/٤/٢٠٠١ املنشورة يف    ١/٤/٢٠٠١بتاريخ  

وصـلة  _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (موقع انترنت [الين  
-http://www.islamonline.net/Arabic/News/2001 :املقال

04/02/article9.shtml.  _ ١كو*_ .ت. 

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@æa…ìÛa@
]٦٨٣٣[ .سعيد احلسني عبد الرمحن

سعيد احلسني  / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية     
 . ورقة٢٩_ .عبد الرمحن 

 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@ïßý⁄a@bÈÛa@
]٦٨٣٤[ _.إعداد قسم التحرير / التنسيق الدويل يف جمال الوقف

جملة ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل          : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .١٥٩-١٥٢ص_ ) .٢٠٠١ (١، ع١س_ .اخلريي 

]٦٨٣٥[ _.إعداد قسم التحرير / جمال الوقف التنسيق الدويل يف
 تعىن بشؤون الوقـف والعمـل       جملة ربع سنوية حمكمة   : أوقاف

 _ .١٦١-١٥١ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب  (ع التجرييب   _ .اخلريي  
 .١كو*_ .د 

]٦٨٣٦[ .مانع بن محاد اجلهين
اإلفادة من التجارب املعاصرة لبعض الدول اإلسالمية يف جمـال          

 . ورقة٤٥_ .إعداد مانع بن محاد اجلهين / الوقف
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

  األردن–المشروعات الوقفية  



٦٢٥>متن الكشاف>
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]٦٨٣٧[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
_ .ياسر عبد الكـرمي احلـوراين       / جتربة الوقف يف إطار عاملي    

 بشؤون الوقف والعمـل     جملة نصف سنوية حمكمة تعىن    : أوقاف
_  .١٩٨-١٧٧ص_ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س_ .اخلريي  

 .١كو*_  .د

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@æbàŽÇ@
]٦٨٣٨[ . وزارة األوقاف والشؤون الدينية .ُعمان

مصـدر  [ وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة        ،سلطنة عمان 
صفحة عنـوان   :  العنوان  مصدر _ .ورقة] ٥٤ [_. ]الكتروين

 _) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع الكتروين [موقع الوزارة   
 .١كو*_ .ت _  .http://www.maraoman.net: وصلة املوقع

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@ŠİÓ@
]٦٨٣٩[ .٤ص_ .األمالك الوقفية 

وزارة اخلارجية،  : الدوحة_ . آفاق العمل االجتماعي يف قطر       يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]٦٨٤٠[ . احلرميجابر
مصـدر  [األوقاف القطرية تنفذ مشـاريع اسـتثمارية وخرييـة          

صفحة : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢[_ .جابر احلرمي   ]/ الكتروين
 جبريدة  ١٢/٥/٢٠٠٢ املنشور يف    ٩٠٧٧عنوان املقال ضمن العدد     

ــاد  ــة يف (االحت ــال_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروض ــلة املق : وص
http://www.alittihad.com.ae/may12/din/din04.htm.  _

 .١كو*_ .ت 
]٦٨٤١[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود

غياب الوعي بدور الوقـف يف األمـة        : مدير األوقاف يف حديثه للمنرب    
: مصـدر العنـوان   _ ] .مصدر الكتروين [اإلسالمية كان سبب ختلفها     

 ضمن العدد التاسع املنشور يف "لقاء العدد"صفحة عنوان املقال حتت باب 
: وصلة املقال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف (رة املنرب    بنش ١٩٩٨يوليو  

http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_4/minbar
_1_4_awqaf.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@@ŠİÓ–Ší‰bÔm@@
]٦٨٤٢[ ]/الكتروينمصدر [وقف القرآن الكرمي التقرير اخلتامي ملشروع 

مصدر _ .ورقة  ] ٤٣[_ .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
] موقـع انترنـت   [صفحة عنوان التقرير مبوقع املنـرب       : العنوان

ــة يف ( ــر_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة التقريـ : وصـ
http://www.islam.gov.qa/arabic/waqf/index.htm . _

 .١كو*_ .ت 

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@oíìØÛa@
]٦٨٤٣[ .داهي الفضلي

داهـي  / ويتجتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الك       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]٦٨٤٤[ .داهي الفضلي
=  جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت         

Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 
_ . ورقـة    ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    : تالكوي

مقدمة إىل الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنميـة حـول           
باللغـة  _ . كوناكري، غينيا    ،النهوض بالدور التنموي للوقف   

 .١كو *_.ح _ .جنليزية اإل
]٦٨٤٥[ .داهي الفضلي

إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      
 . ورقة٢١_ .الفضلي 

فية لدول املغرب العـريب،     حول التجارب الوق  : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@@oíìØÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٨٤٦[ .إبراهيم عبد الباقي

 منوذج األمانة العامة لألوقاف     :دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
 إشراف محيد   ؛ عبد الباقي   حممود  إبراهيم دإعدا/ بدولة الكويت 

 -) دكتـوراه ( أطروحـة    _ . ورقة ٣٦٠ _ .٢٠٠٣ _.فتاح  
 والعلوم اإلنسانية،   جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب       

 .١كو*_  . ر_ .٢٠٠٣فاس، 

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@@oíìØÛa–paë†ã@@
]٦٨٤٧[Workshop =ة عمل حول إبراز الدور التنموي للوقف ورش

on enhancing the developmental role of awqaf: the 
experience of Kuwait. _   باللغـة  _  .١٣-١٢ورقـات

 .اإلجنليزية
  الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول        يف

 Seminar conducted by ITRI on the=  موضوع األوقاف
subject of awqaf.  _]هد اإلسـالمي للبحـوث   املع: ]جدة

 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[، والتدريب

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@æbäjÛ@
]٦٨٤٨[ .مروان قباين

 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    
 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ الوقفية
_  .٢ط_ ...تثمري ممتلكات األوقاف     وقائع احللقة الدراسية ل    يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٦٨٤٩[ .مروان قباين
 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ الوقفية
_  .١ط_ ...وقاف   وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األ      يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

لبنان –المشروعات الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@Š–ß@
]٦٨٥٠[ . وزارة األوقاف .مصر

: القـاهرة [_ .وزارة األوقاف بني املاضي واحلاضر واملستقبل       
 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 

Š’½a@òîÐÓìÛa@pbÇë–@@lŠÌ½aMæaìİm@@
]٦٨٥١[ .أوالد علي عبد السالم

عـداد  إ/ الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطـوان      
 الشيخي  إشرافأوالد علي عبد السالم، الغلبزوري بدر الدين؛        

 _.ايض  :  ورقة ١٧٩_  .١٩٨٤_ .نور الدين، العبدالوي حممد     
 كلية اآلداب   ،عديجامعة عبد املالك الس    - اإلجازةحبث لنيل   

 .١كو* _.ح _  .١٩٨٤والعلوم اإلنسانية، تطوان، 
@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–†äa@@

]٦٨٥٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 _. Dawat, Daily_  .ناخواندغى اور اوقاف= األمية واألوقاف 

ــة _  .١ص_ ) .٢٢/١٠/١٩٧٨( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*
]٦٨٥٣[ .وقاف الس املركزي لأل .اهلند

اجلهود املخلصة للمجلس املركزي لألوقاف من أجل رفاهيـة         
طلباء كى فالح   مركزى وقف كونسل مسلم     = الطلبة املسلمني   

ــان ــه كوش  /٦/١٠ (_ .The Inquilab, Daily_  .كيلئي
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٦ص_ ) .١٩٨٦

]٦٨٥٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
وقاف ينشئ مراكز لإلرشاد املهـين للطلبـة       الس املركزي لأل  

غائـدينس  مسلم طلباء اور نوجوانون كيلئيه كريير       = املسلمني  
 /٢٧/١٠ (_ .The Inquilab, Daily_  .سينتر كـا قيـام  

 .٧هن*_ . د _.باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩٨٨
]٦٨٥٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

شاطاته التعليمية باإلضافة   الس املركزي لألوقاف يوسع نطاق ن     
ديىن تعليم كيـه    سينترل وقف كونسل نيه     = إىل التعليم الديين    

 Siyasat_  .ساهتـ ابىن تعليمى سرغرميون مني اضافه كيـا 
Jadid, Daily ._) ــة _  .٨ص_ ) .٥/١٠/١٩٨٦ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٨٥٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

سـنترل  = ي لألوقاف للطلبة واملدارس     مساعدة الس املركز  
_ . وقف كونسل كيه ذريعه طلباء اور اسكولون كـو امـداد          

Siaasat, Daily ._) باللغــة _  .٥ص_ ) .٢٣/٣/١٩٨٨
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٦٨٥٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
مساعدة املدارس والطلبة املسلمني من قبل الـس املركـزي          

طلبـاء اور    وقف كونسل كيه ذريعه مسلم       سنترل= لألوقاف  
 /٢٢/٣(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .اسكولون كو امـداد 

 .٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٤ص_ ) .١٩٨٨

]٦٨٥٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 مشاريع إنشاء جممعات األوقاف يف املناطق املدنية، ومعظم املشاريع        

عالقون مني وقف كيه رهائشى     شهرى  = حترز تقدماً ملحوظاً    
كامبليكس كى تعمري كى اسكيمني، زياده تر منصوبون كـو          

_  .Dawat-Bi, Weekly_  .خاطر خواه كامياىب مل رهى هيه
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩/٨/١٩٧٨(
]٦٨٥٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Scholarship=  افالس املركزي لألوق: مشروع املنحة الدراسية
scheme, Central Waqf Council.  _ لـس،  : نيـودهليا

 .١٢هن*_  .ح_ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٧_  .١٩٨٨
@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٦٨٦٠[ .أجروال، ماهيش تشاند

يف مدينـة    يحتالل غري الشرع  أراضي الوقف من اال    محاية   خطة
كيلئيـه رام    اجائز قبضه روكنيه   ن –وقف جائيدادين    = وربرام

 /٢٥/١(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .بور مـني اسـكيم  
 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية_  .٥ص_ ) .١٩٨٣

]٦٨٦١[ بلند= " بلند شهر"يف إقامة جممع جتاري على أراضي الوقف 
_  .شهر مني وقف كى زمني بر شـابنغ كمبلـيكس بنيكـا           

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ ص_) .٢٩/٩/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٨٦٢[ .خان، ياسني

= األوقاف اإلسالمية ضحية قلة االهتمام من الداخل واخلـارج       
/ شـكار بيه توجهى سيهه     مسلم اوقاف ابنون اور بنغانون كى     

_ ) .١٤/٨/١٩٩٦ (_ .Akhbar-e-Nav_ .ياســني خــان 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–a@@†ä–@“í…aŠia‰†ãc@
]٦٨٦٣[رابرديش وقفهاند=  أندرابراديشاعتماد هليئة أوقاف والية 
 /١١/٤(_ . Qaumi Awaz , Daily_  .بورد كيلئيـه فنـد  

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٢
]٦٨٦٤[  رئيس الوزراء .أندرابراديش

ن اوقاىف ترستو = ضمان اإلعانة املالية املمكنة ملشاريع األوقاف       
 ,The Awqaf_  .كيه برجيكتون كى ممكنيه ماىل امداد كا تيقن

Quarterly.  _)  باللغة _  .٨٠ص_ ) .١٩٧٥ سبتمرب   –يوليو
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٨٦٥[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش
 مليون روبية لنشـاطات األوقاف خالل العام       ٧,١٩ختصيص  
 كيلئيـه   وقف امور كى اجنام دهى     = ٢٠٠٠-١٩٩٩املـايل،  

 _ . كرور روبيه منظور   ١٩٠٧ ،٢٠٠٠-١٩٩٩ جارى سال مني،  
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)١٢ص_ ) .٩/٧/١٩٩٩. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٦٨٦٦[  هيئة األوقاف .أندرابراديش

إكمال األعمال  :  مليونا ٦٣الدخل السنوي هليئة األوقاف يبلغ      
وقف =  األوقاف اجلديدة    وتسجيل ممتلكات , اإلنشائية املختلفة 

 مصر –المشروعات الوقفية  
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 الكهـ، خمتلف تعمرياتى كامون كى      ٦٣٠كى ساالنه آمدىن    
-Rahnuma-e _ .تكميل، نئى موقوفه جائدادون كا انـدراج      

Deccan, Daily.  _)ــة _  .٦ص_ ) .٢٨/٢/١٩٨٣ باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٨٦٧[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش

تـارخيى  =  ف اهلندوسية قرار استرداد مسجد تارخيي من األوقا     
_ . مسجد كو هندو اوقاف سيه حاصل كرنيه كـا فصـيله          

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٨/١١/١٩٨٣. _ 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٦٨٦٨[ رياست= من الوالية بناء جممعات لألوقاف يف أماكن خمتلفة 
 _. مني خمتلف مقامات بر كثري املقاصد وقف عمارت تعمري هوكى         

Siyasat, Daily . _)ــة _  .٤ص_ ) .٢٦/٢/١٩٨٨ باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٨٦٩[ .بيج، عارف
 ساعدات يف فيجاي وارا، والتركيز علي مشاكل      مل مبىن دار ا   افتتاح

خطاب :  السياسة احلزبية  بعيدة عن كون  تممتلكات األوقاف جيب أن     
 Inauguration of Imdad Ghar Complex at= عارف بيج 

Vijay Wada and emphasize that problems of awqaf 
properties should be above the group politics: 

Address by Arif Beg.  _Rahnuma-e-Deccfan, Daily.  _
 .٣هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣ص_ ) .٢٢/١/١٩٧٨(

]٦٨٧٠[ جممع األوقاف وصيانة ممتلكات تصميم أكيد على بناء
 اوقاىف جائدادون كيه حتفظ اور وقف كمبليكس كى       = األوقاف  

 /٧/٥(_ . Rahnuma-e-Deccan, Daily_  .تعمر كا عـزم 
 .٣هن*_ .د _ . باللغة األوردية_  .٦ص_ ) .١٩٨٥

]٦٨٧١[ Imadad Ghar, Vijay=  دار املساعدات، فيجاي وارا
Wara.  _The Awqaf, Quarterly . _)  سـبتمرب  –يوليـو 
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .٧٩ص_ ) .١٩٧٥

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@†äa@–ï…@@
]٦٨٧٢[ . هيئة األوقاف .دهلي

من قبل هيئة أوقاف    املقامة  املشاريع التعليمية والتنموية واخلريية     
 دهلى وقف بورد كيه تعليمى، فالحى اور ترقياتى منصوبون         = دهلي

 /١٣/٣(_ . Awam, Daily_  .كيلئيه عام بروغرام مرتـب 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٧

]٦٨٧٣[ . هيئة األوقاف .دهلي
 دهلى وقف بورد   = النشاطات التعليمية والدينية هليئة أوقاف دهلي     

 ,Qaumi Awaz_  .كيه تعمريى، تعلمىي اور مذهىب اقـدام 
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .١/٦/١٩٨٨. _

 .٧هن*_ .د 
]٦٨٧٤[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلـى وقـف بـورد دو        = ة أوقاف دهلي تفتح مدرستني    هيئ

 /٣/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اسكول قائم كريكـا 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٥

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٦٨٧٥[ رايشور مني وقف=  رايشور جممع لألوقاف يف افتتاح

 /١٠/١(_ . The Inquilab, Daily_  .اكيدمى كا افتتـاح 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٦

]٦٨٧٦[ .صديقي، عبد الصمد
رائشور مني وقف    = نشاء مستشفى األمومة اخلريي يف رايشور     إ

 The_ .عبد الصـمد صـديقي   / جيئريتبل ميترنىت هوسبيتل
Inquilab, Daily.  _)باللغـة  _  .٦ص_ ) .١٥/١٠/١٩٨٨

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@

]٦٨٧٧[وإصالح ممتلكات بناء يفصرف أكثر من عشرة ماليني روبية 
تعمري اور  هبوبال كو وقف جائيدادون كى      = األوقاف يف بوبال    

 ,Dawat-Bi_  .مرمت كا خرج ايك كـرور سـيه زيـاده   
Weekly . _)باللغة األوردية   _  .٤ص_ ) .١٠/٦/١٩٩٦. _

 .٣هن*_ .د 

@òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a–åàîÛa@@
]٦٨٧٨[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤يب،  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدر   : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٦٨٧٩[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩التدريب،  املعهد اإلسالمي للبحوث و   : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
ÑÓìÛa@òîÇŠ‘@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@òîÇëŠ’ßN@

@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@pýØ’ß–ÞìÜyë@Ý×b’ß@N@
òÏìÓì½a@Ñyb–½a@
ة   انظر أيضًا ى طباع ة، الوقف عل ب الموقوف اف، الكت األوق

ف    رآن، الوق راءة الق ى ق ف عل المصاحف، الوق
ى الم ف   عل ات، وق ى المكتب ف عل اجد، الوق س

 .المصاحف، الوقف والتنمية الدينية

@òÏìÓì½a@Ñyb–½a–@æaŠíg@–æìn@Ýèu@Ñznß@@
]٦٨٨٠[ .صغرأمري خلف، علي 

قـران هـا    = اموعة القرآنية والوقفية يف متحف جهل ستون        
 _.وقف مرياث جاويدان     _.وقفي كَنجينه جهل ستون      شياءوا
 _.باللغة الفارسية   _  .١٠٩-١٠٤ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع
 .١؛ كو١ران*_  .د

 متحف جهل ستون– إيران –المصاحف الموقوفة 
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@òÏìÓì½a@Ñyb–½a–@bî×Šm@–ðŠ’jÛa@Ñznß@@
]٦٨٨١[ . صبيحةأكز،

العثور على وقف أجزاء من القرآن الكرمي اليت كتبت يف إحدى           
 املغارات يف القرن الرابع عشر امليالدي واملوجودة يف متحف البشري         

 .Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan XIV= بأنقرة 
Yüzyilda Megara’da Yapilmiş Vakif Kur’an Cüzleri /

_ ) .١٩٨٧ (١٢مج_  .Vakiflar Dergisi_ .صبيحة أكز 
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٣٢٧-٢٩١ص

@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@¿@pbßìÜÈ½a@‰…b–ß–pbßìÜÈ½a@‰…b–ß@N@
ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@
اظر الوقف، إدارة     أجرة موظفي الوقف، أجرة         انظر أيضًا ن

ف،  اد،الوق ف،  اإلرص تثمار الوق تحقاق  اس االس
رادات الوقف،  اإلقطاع،   في الوقف،  تصرفات   إي

شروط   زآاة الوقف، ناظر الوقف، ديون الوقف، 
ف،  ة، الواق ناديق الوقفي فالص رائب الوق ، ض

ارف   ريعات مص وانين وتش ف، ق مة الوق قس
 .النظام المالي للوقف محاسبة الوقف، ،الوقف

]٦٨٨٢[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
 .٤٤٦ص_  .يحتقيق حممد سعيد املولو]/ الوقف[
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

 .٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .]١٩٩٥[ هـ١٤١٦ الفكر،
]٦٨٨٣[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 

 دقيق  ابنحممد بن علي بن وهب تقي الدين القشريي         ]/ الوقف[
 .٥٣٦-٥٣٥ص_ .العيد؛ حتقيق أمحد حممد شاكر 

: القاهرة_  .١ ط _ .شرح عمدة األحكام  :  إحكام األحكام  يف
 .٢؛ صر٥٢، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤مكتبة السنة، 

]٦٨٨٤[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "لفتحأبو ا(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
تعليق [لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد؛         ]/ الوقف[

 .٢٣٢-٢٣١، ٢١٢-٢٠٩ص: ٣ج: ٢مج_ ] .حممد منري أغا النقلي
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

صورة عن طبعة املطبعة املنرييـة      _ ] .؟١٩٨-[الكتب العلمية،   
 .٨؛ هن١١-٦، ٤-٢فل*_ .ض _ .بالقاهرة 

]٦٨٨٥[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
لتقي الدين بن دقيق العيـد؛ أمـاله علـى الـوزير            ]/ الوقف[

 .١٦٨-١٦٧ص: ٢ج_ .الدين بن األثري احلليب  عماد
: القاهرة_  .١ط_ .شرح عمدة األحكام    :  إحكام األحكام  يف

 .٢٩مغ* _. ض _ .١٩٧٦مكتبة عامل الفكر، 
]٦٨٨٦[ .أمحد عبد احلليم العسكري

 _.أمحد عبد احلليم العسكري     ]/ حكم شراء كتب من ريع الوقف     [
 .١٨٢-١٨١ص
مطبعة : القاهرة (١٩٥٦،  ]ن. د: م. د[_ . من حقيبة املفيت     يف

 .٢ صر* _.ض _ ) .مصر
]٦٨٨٧[ .األعظمي، ظفر اإلسالم

 .١٨٤-١٧٧ص_ .ظفر اإلسالم األعظمي / األوقاف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٦٨٨٨[ .أك يلدز، علي

 Vkafin = تأسيس الوقف وغايته وأمواله وحماولة حل مشاكله
Kuruluşuna Amaç ve Mail Varliği Denetim İle 

Vakiflarda Dernekleaşme Eğilimi Problemi /  علـي أك
ــدز  ــج_ . Vakiflar Dergisi_ .يل _ ) .١٩٩٧ (٢٦م

 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٢٦-٤١١ص
]٦٨٨٩[ .أوجو، إينال

_ .إينـال أوجـو     / مشكالت التصرف يف املوارد املالية للوقف     
 .باللغة التركية_  .٨٥-٧٣ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]٦٨٩٠[/صرف ريعها يف التعليم -أوقاف الزوايا واحلرمني واألشراف 
 ٢٣( ٢٠ج،  ٧ مـج  _ . املنـار  _ .]حترير حممد رشيد رضا   [

 .١كو*_  . د_ .٧٧٨ص _ .)١٩٠٤ ديسمرب
]٦٨٩١[ .لعينني بدرانأبو ان بدرا

حبس العني عن متليكها ألحد من العباد وصرف منفعتها ملن أراد      
 .٣١٠ص_ .لعينني بدران أبو ابدران / الواقف

 نظرية األموال : تارخيها وبعض نظرياهتا العامة   :  الشريعة اإلسالمية  يف
دار : اإلسكندرية (١٩٧٢،  ]ن. د: م. د[_ .وامللكية والعقود   

 .١٥مغ* _.ض _ ) .عةالنجاح للطبا
]٦٨٩٢[ .بري زاده، مشس
 .١٥٦-١٥٤ص_ .مشس بري زاده / حكم الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]٦٨٩٣[ .محد بن ناصر بن عبد الرمحن العمار

 إعداد محد بن  /  يف دعم املؤسسات الدعوية ووسائلها     دور الوقف 
 . ورقة٤١_ .ناصر بن عبد الرمحن العمار 

مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 
]٦٨٩٤[ .نوشري، قاسمالد
_  .ورقات] ٣[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف صرف ريع األوقاف    [

 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٣٧٦٣خمطوط برقم 
]٦٨٩٥[ .رانديري، رمحت اهللا

اسالمى ضرورت اور اوقاف كـى      = الدخل الفائض لألوقاف    
]: اهلنـد [راندر  _  .٢ط_ .رمحت اهللا رانديري    / فاضل آمدىن 

 _.ص  ١٥_ ] .١٩٦٥[هـ  ١٣٨٥ة،  دار العلوم األشرفية العربي   
 .٨هن*_ .ك _ .باللغة األوردية 

  متحف البشري– تركيا –المصاحف الموقوفة  
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]٦٨٩٦[ .سيف اهللا الرمحاين، خالد
 .٩٤-٨١ص_ . سيف اهللا الرمحاين خالد/ الوقف يف العصر احلديث

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١ية، العلم
]٦٨٩٧[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

براهيم إحممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود       ]/  الوقف كتاب[
 .٣٣٨-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد 
: بريوت_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

؛ ٩-٦،  ٤،  ٣؛ فل ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٥دار الكتب العلمية،    
 .٣٨، ٣٢-٣٠، ١٧، ٥؛ مغ١٥، ٥، ١كو

]٦٨٩٨[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
حممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود إبـراهيم        /  الوقف كتاب

 .٣٣٧-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد، حممود أمني النواوي 
: القاهرة_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

 _.ض   _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤الس األعلى للشئون اإلسالمية،     
 .١٢؛ كو١٧ ،٧صر*

]٦٨٩٩[ .٦٤-٦٢ص_ .صرف ريع الوقف 
 :مكة_ . قرارات امع الفقهي لدوراته العاشرة إىل الثامنة عشر          يف

 .٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٧-[األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي، 
]٦٩٠٠[ .عبد الستار أبو غدة

تأليف عبد السـتار    / هية واألسس احملاسبية للوقف   األحكام الفق 
األمانـة العامـة    : الكويت_  .شحاتةأبو غدة، حسني حسني     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٩٣_  .١٩٩٨لألوقاف، 
]٦٩٠١[ .عبد الوهاب أبو سليمان

  بـن إبـراهيم    عبد الوهاب إعداد  / مفهومه ومقاصده : الوقف
 .٧٠٥-٦٥٣ ص_.سليمان  أبو
ـ  يف اململكة العرب   ندوة املكتبات الوقفية  يف   _ ...ة السـعودية    ي

 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]٦٩٠٢[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

]٦٩٠٣[ .عوف حممود الكفراوي
/ الكفارات واألوقاف اخلريية والوصية لوجوه اخلـري والنـذور        

 .٢٦٥-٢٦١ص_ .عوف حممود الكفراوي 
_ ) .بداية اتهد واية املقتصـد    : ( املالية العامة يف اإلسالم    يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧مركز اإلسكندرية للكتاب، : اإلسكندرية
]٦٩٠٤[ .الكايف القرشيغالب عبد 

 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

]٦٩٠٥[ غلة األوقاف املنقطعة جهاا أو الفائض من غالهلا على
جملة _  .واإلفتاءوث العلمية   إعداد اللجنة الدائمة للبح   / مصارفها

مجـادى اآلخـرة    / ربيع األول  (٥١ ع _ .البحوث اإلسالمية 
 .١٢كو* _.د _  .٩٦-١٩ ص_ .])١٩٩٨[هـ ١٤١٨

]٦٩٠٦[ .القامسي، أنيس الرمحن
 .١٣٦-١٢٥ص_ .أنيس الرمحن القامسي / الوقف يف اإلسالم

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .قه اإلسالمي يف اهلنـد      الف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٦٩٠٧[ .القامسي، زبري أمحد

_ .زبـري أمحـد القـامسي       / الوقف يف ضوء الفقه اإلسـالمي     
 .١٤٧-١٣٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتـب    :بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٦٩٠٨[ .القامسي، شبري أمحد
 .١٦٥-١٥٧ص_ .شبري أمحد القامسي / األوقاف اخلربة واستبداهلا

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٦٩٠٩[ .القامسي، عتيق أمحد

 .١٥٣-١٥٠ص_ .عتيق أمحد القامسي / مشاكل الوقف وحلوله
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٦٩١٠[ .القامسي، حممد جنيد عامل الندوي
 .١٢٤-١٠٥ص_ .حممد جنيد عامل الندوي / همة عن الوقفاألحكام امل

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٦٩١١[ .بو شاديأحممد 

/ ليـه اإلنفاق على املسجد إمنا يكون من ريع األرض املوقوف ع         
 ديسـمرب (_  .جامعة جملة شهرية : األزهر_ .حممد أبو شادي    

 .١٧ ،٧ ،٢صر*_  .د_  .٦٩٢-٦٩١ص_ ) .١٩٧٠
]٦٩١٢[ .حممد حنيف

 .٨٠-٤٣ص_ .حممد حنيف / أحكام الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .اإلسالمي يف اهلنـد     الفقه  
 .١كو*_  .ض_  .٢٠٠١علمية، ال

]٦٩١٣[ .حممد الدسوقي
بقلـم  / دور الوقف يف تنمية العمل يف جمال الدعوة اإلسـالمية         

 /ابريل (٤٠١، ع ٣٦ س _ .الوعي اإلسالمي _ .حممد الدسوقي   
يونيـو   /مايو (٤٠٢، ع ٣٦؛ س ٦١-٥٦ص_ ) .١٩٩٩ مايو

 .١٢، ١كو* _.د _  .٣٣-٣٠ص_ ) .١٩٩٩

مصارف الوقف
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]٦٩١٤[ .حممد رشيد رضا
مجعها وحققها صـالح الـدين      /  الوقف على العلم   نفاق ريع إ

 .٩٠٤ص: ٣ج_ .املنجد 
دار الكتـاب   : بـريوت _ . فتاوى اإلمام حممد رشيد رضا       يف

 .١٤كو*_ .ض _  .١٩٧٠اجلديد، 
]٦٩١٥[ .حممد عمارة

حممـد  / دور الوقف يف النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة       
 .١٧٢-١٥٥ص_ .عمارة 

وزارة : الكويـت _ .للوقـف    أحباث ندوة حنو دور تنموي       يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
]٦٩١٦[ .حممد مصطفى الزحيلي

جملة : أوقاف_ .حممد مصطفى الزحيلي    / مشموالت أجرة الناظر املعاصرة   
 ٦، ع ٣س_ .نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي          

يف األصل حبث مقدم إىل منتدى قضايا       _  .٣٨-١١ص_ ) .٢٠٠٤يونيو  (
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١الوقف الفقهية األول، الكويت 

]٦٩١٧[ .حممود حممد بابللي
 .٩٦-٩٥ص_ .حممود حممد بابللي تأليف / الوقف
 _ .١٩٨٢دار الكتاب اللبناين،    : بريوت_ . املال يف اإلسالم     يف
 .١كو*_  .ض

]٦٩١٨[ .حممود حممد بابللي
 .٩٦-٩٥ص_ .حممود حممد بابللي / الوقف
 :الرياض (١٩٧٦،  ]ن. د: م. د[_  .٢ط_ . املال يف اإلسالم     يف

 .١٧مغ* _.ض _  .)مطبعة املدينة
]٦٩١٩[ ]/الكتروين مصدر[ والسنة خلدمة القرآن الوقفياملصرف 

مصدر _ .ورقات  ] ٤[ _.وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
موقـع  [ مبوقع املنرب     ... الوقفي صفحة عنوان املصرف  : العنوان
 :وصـلة املقـال   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (انترنت

http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/waqf.htm . _
 .١كو*_ .ت 

]٦٩٢٠[ يف الوقف واإلقرار به والتنازل عنه االستحقاق أحكاممن 
 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 

 الس األعلى :  القاهرة _.املصرية  دار اإلفتاء    الفتاوى اإلسالمية من     يف
 .١؛ كو١٠٤تر *_. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]٦٩٢١[ .ندوي، حممد ظفر عامل

_ .حممد ظفر عامل ندوي     / مسائل من الوقف يف العصر الراهن     
 .١٧٦-١٦٦ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ . يف اهلنـد     الفقه اإلسالمي 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٦٩٢٢[ .نذيري، مجيل أمحد
 .١٩٢-١٨٥ص_ .مجيل أمحد نذيري / قضايا الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٦٩٢٣[املوصى على أبناء الصرف فيجوز الوقفوصية أخذت حكم 
 .٢١٧ص_  .٢٩٦السؤال : احلاجة فيهم عند ظهور

: الكويت_  .١ط_ . الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية       يف
 .١كو* _.ض _  .١٩٨٧بيت التمويل الكوييت، 

]٦٩٢٤[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،ون اإلسالمية الس األعلى للشئ  : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

]٦٩٢٥[ .وهبة الزحيلي
 _ .١ط_ .وهبة الزحيلي / األموال اليت يصح وقفها وكيفية صرفها

بـني األصـالة    (_ .ص  ٣٢_  .١٩٩٧دار املكـتيب،    : دمشق
 .١؛ كو١سع* _ .ك_ ) .٢٠ واملعاصرة؛
]٦٩٢٦[ .وهبة الزحيلي
 .ورقة ١١_ .وهبة الزحيلي / صح وقفها وكيفية صرفهااألموال اليت ي

: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف
 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٩٢٧[ .سلطان حممد حسني املال

ـة  : مارات العربية املتحدة  إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإل       دراس
ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العـدل والشـؤون اإلسـالمية            

ـتم،          / ...ف  واألوقا سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف حممد سر اخل
  جامعة-) ماجستري(أطروحة _ . ورقة ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حسن عباس 

 .١كو*_ .ر _ .وم االجتماعية  كلية االقتصاد والعل،أم درمان اإلسالمية
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@æaŠíg@

]٦٩٢٨[ =من الوقف  املايل الدعم مستشفى ومستوصف تتلقى ٣٧
ش، ٨/٩/١٣٦٣ (_ . كيهـان  _ ...بيمارسـتان  سى وهفت 

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية _ .٢٢ص_ ) .]١٩٨٤[
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@æaŠíg@–Œím@@

]٦٩٢٩[ )سيد(، حسني اميدياين
/ الوقفجتربة مؤسسية رائدة يف     : شيدي يف تربيز  جممع الربع الر  

 . ورقة٢٩_  .اميدياينحسني 
 :هرانط_ . ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية         يف

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية
]٦٩٣٠[ )سيد(، حسني اميدياين

 مؤسسية رائدة يف    جتربة": تربيز"جممع الربع الرشيدي يف مدينة      
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن     : أوقاف_  .اميدياينحسني  / الوقف

 _) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو*_ .د _  .٧٧-٥٠ص

  رسائل جامعية–اإلمارات العربية المتحدة  –مصارف الوقف  
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]٦٩٣١[ .حسينقليستوده، 
عوايـد  =  رشـيد الـدين      اخلواجة ومصارف وقف    إيرادات

 حتقيقات_ . رشيد الدين و كيفيت مصرف آن        خواجةودرآمدهاى  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)١٩٦٩ (_ .اقتصادي

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@ƒí‰bm@
]٦٩٣٢[األوقاف وزارة/ ]الكتروين مصدر[رسالة األوقاف القطرية 

صفحة عنوان الرسالة   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٤[_ .والشؤون اإلسالمية   
: وصلة الرسالة _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [مبوقع املنرب   

http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/resalat_alawqa
f.htm . _ ١كو*_ .ت. 

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ßMbî×Šm@@
]٦٩٣٣[ .أرمغان، ثروت

 .٣٤٤-٣٣٧ص _.ثروت أرمغان / حملة عن حالة األوقاف يف تركيا
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض _ .١٩٩٤ ،ي للبحوث والتدريب  اإلسالماملعهد  : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٦٩٣٤[ .أرمغان، ثروت
 .٣٤٤-٣٣٧ص _.ثروت أرمغان / حملة عن حالة األوقاف يف تركيا

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨ل؛ ف١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٦٩٣٥[ أوجال، أردم

 = ترميم آيا صوفيا وبعض املعلومات املوجودة يف أرشيف الوقف        
Ayasofya Onarimi ve Vakif Arşivinde Bulunan Bazi 

Belgeler/ أردم أوجــال . _Vakiflar Dergisi . _١مــج 
ــة _ .٢٢٨-٢١٩ص_ ) .١٩٧٣( ــة التركي  _.د _ . باللغ
 .٦٧، ٥٣تر*

]٦٩٣٦[ .بركول، فرموز
 Cumhuriyetin 50.yilinda= جلمهورية يف اخلمسينات أوقاف ا

Vakiflar /    املديريـة العامـة    : إسـتانبول _ .فرموز بركـول
: ص٢٨٠_ ] .١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤،  أبادار نشر   : لألوقاف

 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا
]٦٩٣٧[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 = ١٩٤٨وقاف لسنة   احلساب املؤكد ألوقاف املديرية العامة لأل     
Vakiflar Genel Müdürlüğü bindokuz yüz kirk sekiz 

besin hesabi . _دار نشـر  : املديرية العامة لألوقـاف : أنقرة
_ . باللغة التركية    _ .ص٥١_ ] .١٩٤٩[هـ  ١٣٦٠سومر،  

 .١١تر*_ .ك 
]٦٩٣٨[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Bin Dokuz= م ١٩٣٦ضرائب املديرية العامة لألوقاف للعام 
Yüz Otuz Alti Hesabi Kat’isi.  _املديرية العامة : إستانبول

 _ .ص٢٦_ ] .؟١٩٣٨[دار نشر ومطبعة سـومر،      : لألوقاف
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 

]٦٩٣٩[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
_  .Bütçe Kanunu 1941 = ١٩٤١قانون امليزانيـة لسـنة   

_ ] .١٩٤١[هــ   ١٣٦١مة لألوقـاف،    املديرية العا : ةنقرأ
 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٥١
]٦٩٤٠[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 Mali yili Bütçe 1942 = ١٩٤٢قـانون امليزانيـة لسـنة    
Kanunu.  _هــ  ١٣٦٢املديرية العامة لألوقـاف،     : أنقرة

 .١١تر*_ .ك _ .باللغة التركية _ . ص٦٦_ ] .١٩٤٢[
]٦٩٤١[ .ديرية العامة لألوقاف امل .تركيا

/ yili Bütçe Kanunu 1943 = ١٩٤٣قانون امليزانية لسـنة  
 هـ١٣٦٣املديرية العامة لألوقاف،    : نقرةأ_ .كيرب  . ف] إعداد[
 .١١تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٩٦_ ] .١٩٤٣[

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@bî×Šm@MñŠÔãc@@
]٦٩٤٢[ .أوزترك، نظيف

 Ankara’nin Kuruluşunda=  يف تأسيس أنقرة األوقافدور 
Vakiflarin Rolü / نظيف أوزترك. _Vakiflar Dergisi.  _

_ . باللغة التركيـة   _ .٣٤٦-٣٣١ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج
 .٣تر* _ .د

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]٦٩٤٣[ .أنور أمحد الفزيع

أنور الفزيـع؛   / اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اجلزيرة العربية      
التعقيب _  .٣٠٧-٢٧١ص_ .بد امللك املتوكل تعقيب حممد ع  
 .٣٠٧-٢٩٢ص: واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         
_ .ض  _  .٢٠٠٣ مركز دراسات الوحدة العربيـة،    : بريوت

 .١كو*
]٦٩٤٤[ .فؤاد عبد اهللا العمر

 _.فؤاد العمر   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات _ .٦٢٢-٥٨٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .األمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت        العربية و 
_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت

 .١كو*

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٦٩٤٥[عثمانلي=  العثمانية يف الدولةواردات ومصروفات األوقاف 

_ .دولتنده وقفالرين حاصالتالري ومصروفلري وارداتلـري       
 _.خ  _ .باللغة العثمانية   _  .٩١برقم  خمطوط،  _ . ورقة   ٤٩٦

 .١٤تر*

الدولة العثمانية –مصارف الوقف 
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@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٦٩٤٦[ .سلطان حممد حسني املال

: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        
دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون         

 حسني املال؛ بإشراف    سلطان بن حممد  / ...ف  اإلسالمية واألوقا 
_ . ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      

  كلية االقتصاد  ، جامعة أم درمان اإلسالمية    -) ماجستري(أطروحة  
 .١كو*_ .ر _ .والعلوم االجتماعية 

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@òí…ìÈÛa@
]٦٩٤٧[ .أسعد محزة شرية

_ .ة   شرية مدير األوقاف باملدينة املنـور      ةورقة األخ أسعد محز   
 .٣٢٧–٣٢١ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٦٩٤٨[ .أسعد محزة شرية
_ . شرية مدير األوقاف باملدينة املنـورة        ةورقة األخ أسعد محز   

 .٣٢٧–٣٢١ص
_  .١ط_ ...ري ممتلكات األوقاف     وقائع احللقة الدراسية لتثم    يف

_  .ض_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@æbàŽÇ@
]٦٩٤٩[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
وزارة األوقـاف والشـؤون     : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  

 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢دينية، ال

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@ŠİÓ@
]٦٩٥٠[ _  .١٩٩٩_  .]مصدر الكتروين[حصيلة الصيف 

صفحة عنوان املقال حتـت     : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢[
 بنشرة  ٩/١٩٩٩ املنشور يف    ١١ضمن العدد " كلمة العدد "باب  

ــرب  ــة يف (املن ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروض ــلة املق : وص
http://www.islam.gov.qa/minber/Minbar_2_11/editor

htm. _  ١كو*_ .ت. 
]٦٩٥١[ . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .قطر

 -هـ ١٤١٧التقرير السنوي، : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
خ، رسوم  : ص٢٣٨_  .١٩٩٩الوزارة،  : قطر_ .هـ  ١٤١٨
 .١كو*_ .ك _ .بيانية 

]٦٩٥٢[ _.ورقة ] ١٣[_ ] .كتروينمصدر ال[ الوقفيةاملصارف 
 مبوقع املنـرب     ...صفحة عنوان املصارف الوقفية   : مصدر العنوان 

ــة يف ( ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة املقـ : وصـ
http://www.islam.gov.qa/arabic/ministry/srv_trends.ht

m.  _ ١كو*_ .ت. 
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@Ò‰b–ß@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@ÑÓìÛaN@

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@@æbäjÛ–@ÜiaŠ@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٦٩٥٣[ .عمر عبد السالم تدمري

األوقاف املنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسها        
 _.عمر عبد السالم تدمري     / ودالالهتا التارخيية يف عصر املماليك    

جملة فصلية حمكمة تعىن بشـؤون الوقـف والعمـل          : أوقاف
_  .٤٩-٣٩ص_ ) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١ س _.اخلريي  

 .١كو*_ .د 

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@@bîjîÛMÜiaŠ@@
]٦٩٥٤[ .مجعة حممود الزريقي

حالة وقف السور الـدفاعي يف مدينـة        : تغيري مصارف الوقف  
جملـة  : أوقاف_ .مجعة حممود الزريقي    / طرابلس الغرب منوذجاً  

، ١س_ .ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         
 .١كو*_ .د _  .٢٧-١٠ص_ ) .٢٠٠١نوفمرب  (١ع

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–Š–ß@@
]٦٩٥٥[  البيومي غامنإبراهيم

_ . البيومي غـامن     إبراهيم/ حول دور الوقف يف العمل األهلي     
 .١كو* _.د  _) .٢٢/٥/١٩٩٨ (_ .األهرام

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@Š–ß@–pbîöb–yg@@
]٦٩٥٦[ _ .املنار_  .]رشيد رضاحممد حترير [/ إحصاء األوقاف

صر  *_ .د_  .٨٠-٧٥ص_ ) .١٨٩٩ ابريل   ٨ (٥، ع ٢مج
٧ ،٥ ،٢. 

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–†äa@@
]٦٩٥٧[ .إلياسي، مجيل

اوقاف = إيرادات الوقف تكفي لكفالة اتمع اإلسالمي برمته        
كى آمدىن اتىن هيكه ايشو نه صرف ائمه كرام كى بلكه بورى            

 Siyasat_  .موالنا الياسـى : قوم كى كفالت هوسكىت هيه
Jadid, Daily. _) باللغــة _  .٦ص_ ) .١٨/١٠/١٩٩٣

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٩٥٨[ ائمه مساجد=  رواتب أئمة املساجد حول بالقرارترحيب 

 _ .كى تنخواه سيه متعلق نوتيفيكيشن اور فيصليه كا خري مقدم         
The Inquilab, Daily.  _)٢ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩٥.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٦٩٥٩[ =بشؤون أئمة املساجد  احلكومة باهتمام األئمة ترحيب من

ائمه امامون كى اقتصادى هببود مني حكومت كى دجلسىب كا          
_ . Qaumi Awaz, Daily_  .كى جانب سيه خـري مقـدم  

ــة_  .٢ص_ ) .٢٠/٩/١٩٩٣( ــة باللغ _ .د _ . األوردي
 .٧هن*

]٦٩٦٠[اوقاف=  باألوقاف املتعلقة الدخل ضريبة أحكامتفصيالت 
 ,The Awqaf_  .ق انكم تيكس كـي تفصـيالت  سى متعل

Quarterly.  _)باللغـة  _  .٨٥ص_ ) .١٩٧٤مارس   -يناير
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

  رسائل جامعية–مصارف الوقف  
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]٦٩٦١[ )سيد( أطهر ،حسني
 Waqf Law and = قـوانني األوقـاف وإدارهتـا يف اهلنـد    

Administration in India/خالد رشـيد ، أطهر حسني . _ 
 باللغـة   _.ص  ٥٣٦ _ .١٩٧٣ ، لـو تـاميز    : لكناو _ .٢ط

 .١٧هن *_ . ك_ .اإلجنليزية
]٦٩٦٢[ مجعية/On waqf administration= حول إدارة األوقاف 

 _ .Muslim India _.تشجيع تعلـيم وتوظيـف املسـلمني    
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤٦١ص_ ) .١٩٩٦ (١٦٦، ع ١٤مج
 .١٦هن*_ .د 

]٦٩٦٣[ .خان، مقصود علي
يد عشرة ماليـني    ضرورة إنشاء مؤسسة مركزية لألوقاف برص     

دس ميلني روبئيه كى رقم سيه مركزى وقـف اداره          = روبية  
 _. The Inquilab, Daily_  . مقصود علي خـان /قائم هو

ــة _ .٥ص_  .)٢٤/٣/١٩٨٢( ــة األوردي  _ . د_ . باللغ
 .٧هن*

]٦٩٦٤[= ملسلمي اهلند التعليمية التنميةالدور اهلام هليئات األوقاف يف 
بوردون كـا    ترقى مني وقف     ملك كيه مسلمانون كى تعلمىي    

_ ) .١٥/٨/١٩٨٣ (_. The Inquilab, Daily_  .اهم رول
 .٧هن*_  .د_ .باللغة األوردية _  .٥ص
]٦٩٦٥[ . أمحد رشيد،شريواين

=   ملسـلمني كـبرية لـدى ا     مشكلة   :إدارة املمتلكات املوقوفة  
Managing Waqf Property: A major problem for 

Muslims /أمحد رشيد شريواين . _The Radiance Views, 
Weekly ._ ١٥ص_  .)١٩٧٨ (٢٦-٢٥ع، ١٤مــج. _ 

 .٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية
]٦٩٦٦[  الوقف إلهناء االحتالل غري السلطة هليئة إعطاءضرورة 

ناجائز قبضيه كيه خامتيه كيلئيه وقف بـورد كـو          = الشرعي  
ــه ــار دياجائي  /٢٦/٨ (_. The Inquilab, Daily_  .اختي

 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ .) ١٩٨٦
]٦٩٦٧[ اوقاف= على التعليم الفين  األوقاف إنفاق دخلضرورة 

 The_  .كى آمدىن سائنسى تعليم مني خرج كـى جائيـه  
Inquilab, Daily.  _)ــة _  .١ص_ ) .١٩/١/١٩٨٦ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٩٦٨[ .عبد القيوم، حممد

_ .حممـد عبـد القيـوم       / اوقاف مسائل = مشاكل األوقاف   
Siyasat, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٩٩ باللغـ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٩٦٩[ "١٩٩١-١٩٤٤"غاندي، راجيف 

ندوة متمثلة عن األئمة واملؤذنني، وتوكيد السيد راجيف غاندي         
مؤذن كا منائنده   مسجد كيه امام اور     = على معاجلة مشاكلهم    

ـ   ,Qaumi Awaz_  .اىناجالس، راجو غاندهى كى يقني ده
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .١٦/٤/١٩٨٣. _

 .٧هن*_  .د

]٦٩٧٠[ .فضل، حممد
وقـف  = استعمال دخل األوقاف يف تطوير التعليم للمسلمني        
مناسـب  امالك سيه مسلمانون كى تعليمى ومعاشى مواقع مني   

 /٣/٤(_ . The Inquilab, Daily_ .حممـد فضـل   / حصه
 .٧هن*_ . د _.باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٨٤

]٦٩٧١[اوقاف هندوستان مني= كيف نقوم بإصالح األوقاف يف اهلند 
 /١٠/١ (_. Dawat, Daily_  .كو كيسيه هبتـر بناجائيـه  

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٧٥
]٦٩٧٢[ .كيفي، وقار

 Qaumi_ .وقار كيفـي  / كاش ايسا هوتا= ياليته أن يكون 
Awaz, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٢٧/١/١٩٨٦ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٩٧٣[ خالل احلكم أوقاف املسلمني على مالية مبالغمل تـنفق أية 
برطانوى دور حكومت مني مسلم اوقاف بر اهـن         = الربيطاين  

 _ .The Inquilab, Daily_  .بيسه هبى خرج ني كياكيـا 
 .٧هن *_ .د _ . باللغة األوردية_ .٣ص_  .)٤/٨/١٩٨٣(

]٦٩٧٤[٢٧ ائمه كنونشن=   أكتوبر٢٧ بتاريخندوة أئمة املساجد 
_ ) .٢٠/١٠/١٩٩٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اكتوبر كو

 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٨ص
]٦٩٧٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 /٢٨/٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .اطالع عام= إشعار عام 
 .٧هن*_ .د _ .لغة األوردية بال_  .٨ص_ ) .١٩٨٥

]٦٩٧٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 سينترل= إعالن عن املنح الدراسية من قبل الس املركزي لألوقاف          

 ,Al Jamiat_  .وقف كونسل كى طرف سيه وظائف كا اعالن
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٨/٦/١٩٧١. 

]٦٩٧٧[ .لألوقاف الس املركزي  .اهلند
 _ .Dawat, Daily_  .ناخواندغى اور اوقاف= األمية واألوقاف 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٢/١٠/١٩٧٨(
]٦٩٧٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

مسلم اميدوارون كيلئيه فرى    = التدريب ااين للطلبة املسلمني     
_ .) ٢٦/٧/١٩٨٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كوجنغ
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص
]٦٩٧٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

التدريب ااين للمسلمني من محلة شهادة البكالوريوس علـى         
مسلم اميدوارون كيلئيه كمبيوتر كـى      = استخدام الكمبيوتر   

_ ) .٧/٥/١٩٨٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .فرى تريننغ
 .٧هن*_  .د_ .باللغة األوردية _  .٧ص
]٦٩٨٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= تسهيالت لتدريب املسلمني من قبل الس املركزي لألوقاف         
 سينترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم اميدوارون كو كوجنغ كى

_ ) .٢٩/٨/١٩٩٠(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .سهوليات
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٣ص

 الهند–مصارف الوقف 
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]٦٩٨١[ .ملركزي لألوقاف الس ا .اهلند
= التعليم والتدريب ااين لالختبارات التنافسية للطلبة املسلمني        

كيلئيه مفت تعليم   مسلم اميدوارون كو مقابله جاتى انتخابات       
_ ) .١٨/٧/١٩٨٦(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .اور تريننغ

 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٣ص
]٦٩٨٢[ .اف الس املركزي لألوق .اهلند

 = للمجلس املركزي لألوقاف     ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    
-١٩٨٤ساالنه ربورت برائيه سـال      : سينترل وقف كونسل  

١٩٨٥.  _Muslim India . _ــج _ ) .١٩٨٦ (٣٨، ع٤م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٤-٦٣ص
]٦٩٨٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

ألوقاف من أجل رفاهيـة     اجلهود املخلصة للمجلس املركزي ل    
طلباء كى فالح   مركزى وقف كونسل مسلم     = الطلبة املسلمني   

ــان ــه كوش  /٦/١٠ (_. The Inquilab, Daily_  .كيلئي
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٦ص_ ) .١٩٨٦

]٦٩٨٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
= زيادة مبالغ املنح الدراسية للمجلـس املركـزي لألوقـاف           

_  . وقف كونسل كيه وظائف كى رقم مني اضـافه          مركزى
The Inquilab, Daily. _) باللغة _  .٥ص_ ) .٩/٥/١٩٨٧

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٩٨٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

جملس األوقاف سيوفر منح دراسية للطلبة الدارسني يف التخصصات         
كـو تكنيكـل    وقف كونسل ايك سو غياره طلبـاء        = الفنية  
_ . Qaumi Awaz, Daily_  .رسيز كيلئيه وظيفه ديكـى كو

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية  _ .٨ص_ ) .٨/٨/١٩٩٣(
]٦٩٨٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

الس املركزي لألوقاف ينشئ مراكز لإلرشاد املهـين للطلبـة         
غائـدينس  مسلم طلباء اور نوجوانون كيلئيه كريير       = املسلمني  

 /٢٧/١٠ (_. The Inquilab, Daily_  .سينتر كـا قيـام  
 .٧هن*_ . د _.باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩٨٨

]٦٩٨٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 الس املركزي لألوقاف يوسع نطاق نشاطاته التعليمية باإلضافة إىل        

ديىن تعليم كيه ساهتـ سينترل وقف كونسل نيه = التعليم الديين   
 ,Siyasat Jadid_  .ن مني اضافه كيـا ابىن تعليمى سرغرميو

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٥/١٠/١٩٨٦. 
]٦٩٨٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 مركزى وقف = مساعدات الس املركزي لألوقاف للطلبة واملدارس       
 ,Qaumi Awaz_  .كونسل كى طلباء اور اسكولون كو امداد

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٨٨. 
]٦٩٨٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 The Central= مساعدة الس املركزي لألوقـاف للطلبـة   
Waqf Council will help students.  _Radiance Views, 

Weekly. _باللغــة _  .١٦ص_ ) .١٩٨٦ (١٧، ع٨ مــج
 .٦هن*_ .د _ . اإلجنليزية

]٦٩٩٠[ .لس املركزي لألوقاف ا .اهلند
سـنترل  = مساعدة الس املركزي لألوقاف للطلبة واملدارس       

_ . وقف كونسل كيه ذريعه طلباء اور اسكولون كـو امـداد          
Siaasat, Daily. _) ــة _  .٥ص_ ) .٢٣/٣/١٩٨٨ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٦٩٩١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

سلمني من قبل الـس املركـزي       مساعدة املدارس والطلبة امل   
طلبـاء اور   سنترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم       = لألوقاف  

 /٢٢/٣(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .اسكولون كو امـداد 
 .٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٤ص_ ) .١٩٨٨

]٦٩٩٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
، ومعظـم   مشاريع إنشاء جممعات األوقاف يف املناطق املدنيـة       

شهرى عالقون مني وقف كيه     = املشاريع حترز تقدماً ملحوظاً     
رهائشى كامبليكس كى تعمري كى اسـكيمني، زيـاده تـر           

 ,Dawat-Bi_  .منصوبون كو خاطر خواه كامياىب مل رهى هيه
Weekly.  _)باللغة األوردية   _  .٧ص_ ) .١٩/٨/١٩٧٨. _

 .٣هن*_ .د 
]٦٩٩٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Scholarship=  الس املركزي لألوقاف: مشروع املنحة الدراسية
scheme, Central Waqf Council.  _ لـس،  : نيـودهليا

 .١٢هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٧_  .١٩٨٨
]٦٩٩٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

املنح التعليمية للمجلس املركزي لألوقاف وهيئة األوقاف السنية        
يوىب سىن وقف   سينترل وقف كونسل اور      = أترابراديشية  لوال

_ . Siyasat Jadid, Daily_  .بورد كيه تعلمـىي وظـائف  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩/٨/١٩٨٨(
]٦٩٩٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

وقـف كونسـل    = املنح الدراسية للمجلس املركزي لألوقاف      
 _ .٤ص_ ) .٩/١/١٩٧٤(_ . Al Jamiat, Daily_  .وظائف

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٦٩٩٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Central Waqf =منح دراسية مقدمة من قبل الس املركزي لألوقاف 
Council: Scholarships ._Radiance Views, Weekly. _ 

 .٧نه*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_ ) .١٩٧١ (٤٨، ع٨مج
]٦٩٩٧[  الس املركزي لألوقاف .اهلند

سينترل وقف  = املنح الدراسية من قبل الس املركزي لألوقاف        
ـ يبورد نئى دهلى كيه تعل  ,Siyasat Jadid_  . وظـائف يم

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٨/٨/١٩٨٧. 
]٦٩٩٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

مساعدة الطلبة املتقـدمني    : زي لألوقاف نشاطات الس املرك  
سـرغرميان،  سينترل وقف كونسل كى     = المتحانات تنافسية   

 ,Dawat-Bi_  .طلباء كى مقابله جاتى امتحانات كيلئيه امداد
Weekly . _)باللغة األوردية   _  .٦-١ص_ ) .٢٢/٩/١٩٧٨._ 

 .٣هن*_ .د 
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]٦٩٩٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
سينترل وقـف   = م املنح الدراسية للطالب     هيئات األوقاف تقد  

 ,Al Jamiat_  . وظائفىبورد كى طرف سيه طلباء كو تعليم
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .٢٦/٥/١٩٨٣. 

]٧٠٠٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 هيئة األوقاف اإلسالمية توفر املنح التعليمية للمدارس اإلسالمية واملدارس        

 وقف بورد كيه ذريعه اسالمى مدارس اور هائر سيكندرى        = ثانوية العليا   ال
_ . Siyasat Jadid, Daily_  .اسكولون كيه طلباء كو وظائف

 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .١ص_ ) .٢٦/٧/١٩٧٨(
]٧٠٠١[ . احملكمة العليا .اهلند

 انتفاء حق تصرف الواقف يف ملكه مبجرد إعالنه كوقف حسب الشريعة          
 Mohammedan Law-Waqf-declaration of =اإلسالمية 

particular property as waqf, waqf-effect-right of 
waqif is extinguished . _The All India Reporter ._ 

ــج ــة _  .١٦٩٦-١٦٩١ص_ ) .١٩٧١ (٨، ع٥٨م باللغ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٧٠٠٢[آمدىن  كىفاوقا= ميكن استعمال دخل األوقاف حملو األمية 
 جستس امحدى كـا     :ناخواندغى دور كرنيه مني استعمال هو     

باللغة _  .٣ص_ ) .٩/٥/١٩٩٩(_ . Siasat, Daily_  .بيان
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٧٠٠٣[ . احملكمة العليا .أترابراديش

= ختصيص دخل الوقف لغري الواقف تبعاً للمـذهب احلنفـي           
Mohammedan Law-Hanafi Law-Waqf-Reservation 
of income for maintenance for person other than 

waqif . _The All India Reporter ._١٩٥٨ (٤٥ مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٨-٦٧ص

]٧٠٠٤[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 Musalman = ١٩١٣قانون صحة الوقف اإلسـالمي لعـام   

Waqf Validating Act (1913) maintenance and 
support, meaning.  _The All India Reporter ._ ٣٩مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٢٧-٣٧ص_ ) .١٩٥٢(
]٧٠٠٥[ سنترل= جملس األوقاف املركزي بنيودهلي يقدم منحاً دراسية 

 _. Siyasat Jadid, Daily_  .وقف كونسل كيه تعلمىي وظائف
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٨/٨/١٩٨٧(

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٧٠٠٦[ وقف رابرديشهاند = أندرابراديشاعتماد هليئة أوقاف والية 
 /١١/٤(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .بورد كيلئيـه فنـد  

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٢
]٧٠٠٧[ .ألوقاف هيئة ا .أندرابراديش
 مليون روبية لنشـاطات األوقاف خالل العام       ٧,١٩ختصيص  
وقف امور كى اجنام دهى كيلئيـه        = ٢٠٠٠-١٩٩٩املـايل،  

_  . كرور روبيه منظور   ١٩٠٧ ،٢٠٠٠-١٩٩٩ جارى سال مني،  
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)١٢ص_ ) .٩/٧/١٩٩٩. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٧٠٠٨[ .ة األوقاف هيئ .أندرابراديش
إكمال األعمال  :  مليونا ٦٣الدخل السنوي هليئة األوقاف يبلغ      

وقف = وتسجيل ممتلكات األوقاف اجلديدة     , اإلنشائية املختلفة 
 الكهـ، خمتلف تعمرياتى كامون كى      ٦٣٠كى ساالنه آمدىن    

-Rahnuma-e _ .تكميل، نئى موقوفه جائدادون كا انـدراج      
Deccan, Daily.  _)ــة _  .٦ص_ ) .٢٨/٢/١٩٨٣ باللغ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٠٠٩[=وصيانة ممتلكات األوقاف  األوقاف جممع بناءتصميم أكيد على 

كى تعمر كا   اوقاىف جائدادون كيه حتفظ اور وقف كمبليكس        
 _) .٧/٥/١٩٨٥(_ . Rahnuma-e-Deccan, Daily_  .عزم
 .٣هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٦ص

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–†äa@@–lbväjÛa@@
]٧٠١٠[البنجاب إلنفاق والية أوقاف هيئة أعمالاستعراض ملشروع 

 Review of working of= املبلغ الفائض يف األعمال اخلريية 
the Punjab Waqf Board scheme for expenditure of 

surplus for charitable purposes.  _Muslim India . _٤مج، 
 .١٦هن*_ .د _  .إلجنليزيةباللغة ا_  .٤٩٦ص_ ) .١٩٨٦ (٤٧ع

]٧٠١١[ مزارحاىل مرحوم كيه=    ومتحف املرحوم حايل ضريحإنشاء  
 –أكتوبر (_  .The Awqaf, quarterly_  .اور ميوزمي كى تعمري

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧٨ص_ ) .١٩٧٤ديسمرب 
]٧٠١٢[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        
Punjab Waqf Board performance during 1997-1998. _ 

Muslim India ._٢٦٨ص_  .)١٩٩٨ (١٨٣ع، ٦ مج. _ 
 .١٦هن*_  . د_ .باللغة اإلجنليزية

]٧٠١٣[ . هيئة األوقاف .البنجاب
  =١٩٩٧-١٩٩٦اجنازات هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

Punjab Waqf Board achievement during 1996-1997. _ 
Muslim India ._٤٥١ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨، ع١٥ مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٧٠١٤[ . هيئة األوقاف .البنجاب
 _. Qaumi Awaz, Daily_  .تعليمى وظائف= املنح الدراسية 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١١/١٢/١٩٩٢(
]٧٠١٥[ . هيئة األوقاف .البنجاب

ة للتعليم الديين من قبل هيئة أوقاف البنجاب للعـام          منح دراسي 
وظائف بنجاب وقف بورد امباله جهاؤىن،       = ١٩٧٦-١٩٧٥

 ,The Awqaf_  .١٩٧٥-٧٦ديىن تعلـيم برائيـه سـال    
quarterly.  _)باللغـة  _  .٥٦ ص _) .١٩٧٥ يونيو   -إبريل
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٠١٦[ . هيئة األوقاف .البنجاب

بنجاب وقف بورد كيـه     =  أوقاف البنجاب    منح دراسية هليئة  
ــائف _ ) .١٤/١٢/١٩٧٥ (_. Al Jamiat, Daily_  .وظ

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص

 البنجاب– الهند –مصارف الوقف 
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]٧٠١٧[ . هيئة األوقاف .البنجاب
 ,Qaumi Awaz_  .بنجاب وقف بورد= هيئة أوقاف البنجاب 

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١/١/١٩٩٦. 
]٧٠١٨[ . هيئة األوقاف .نجابالب

تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   
 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨

-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال   امباله كنيت كى ساالنه ربورت،    
١٩٩٠.  _Muslim India . _ ١٩٩١ (١٠١ ع،٩مـج(.  _
 .٧هن*_  . د_ . باللغة األوردية_ .٢٣٠-٢٢٩ص

]٧٠١٩[كا غرمكهى قرآن كرمي=  الكرمي للقرآن البنجابيةالترمجة 
 يوليـو  – ابريـل (_  .The Awqaf, quarterly_  .ترمجـه 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨٧ص_ ) .١٩٧٤

]٧٠٢٠[  مليون٢٠ ما يزيد عن ختصصهيئة األوقاف لوالية البنجاب 
 فالحـى   اقليىت فرقـه كيلئيـه    = روبية هندية لرفاهية األقليات     

_  .اسكيم، بنجاب وقف بورد دو كرور سيه زياده خمتص كئيه         
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٨ص_ ) .٢١/٩/١٩٩٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@†äa@–ï…@@

]٧٠٢١[جامع = بدهلي  صيانة املسجد اجلامع روبية يف٩٧,٠٠٠إنفاق 
_  .كئيـه ئيه   روبئيه خرج ك   ٩٧,٠٠٠مسجد كيه جباؤ كيلئيه     
Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٢٥/٣/١٩٨٨

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٠٢٢[  جامع مسجد كيه=   بدهلياجلامع سجداملصيانة تكاليف 

 /٢٥/٣(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .حتفظ كيلئيه اخراجات
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٨

]٧٠٢٣[ . هيئة األوقاف .دهلي
=  هليئة أوقـاف دهلـي       ١٩٨٦-١٩٨٥التقرير السنوي لعام    

Delhi Waqf Board Annual Report 1985-86.  _
Muslim India.  _ ٣٥٩ص_ ) .١٩٨٧ (٥٦، ع٥مـج.  _
 .١٦هن *_.د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٧٠٢٤[ . هيئة األوقاف .دهلي
=  هيئة األوقاف بدهلي للطالب املسلمني       املنح الدراسية من قبل   

_  .دهلى وقف بـورد كـا فيصـله       : طلبه كو وظائف  مسلم  
Qaumi Awaz, Daily . _)٣ص_ ) .١٢/٤/١٩٨٨.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٧٠٢٥[ . هيئة األوقاف .دهلي

دهلى وقف بورد سيه     = منح دراسية من قبل هيئة أوقاف دهلي      
 /٣٠/١٠(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .تعليمى وظـائف 

 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .١ص_ ) .١٩٨٧
]٧٠٢٦[ . هيئة األوقاف .دهلي

دهلى وقـف    = النشاطات التعليمية والدينية هليئة أوقاف دهلي     
 Qaumi_  .بورد كيه تعمريى، تعلمـىي اور مـذهىب اقـدام   

Awaz, Daily . _)باللغـــة _  .٨ص_ ) .١/٦/١٩٨٨
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٠٢٧[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلـى وقـف بـورد دو        = تفتح مدرستني هيئة أوقاف دهلي    

 /٣/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اسكول قائم كريكـا 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٥
]٧٠٢٨[ .وآي. قاضي، إم

 Delhi Waqf Board: A= حملـة سـريعة   : هيئة أوقاف دهلي
cursory glance /قاضي. وآي. إم.  _Radiance Views, 

Weekly.  _باللغة _  .١٠،  ٣ص_ ) .١٩٧٤ (٨ع،  ١٢مج
 .٧هن *_.د _ .اإلجنليزية 

]٧٠٢٩[= يوم العيد املسلمني لغريقدمها هيئة األوقاف تمساعدة مالية 
_  .وقف بورد عيد بر غري مسلمون كو مـاىل امـداد ديكـا            

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٨ص_ ) .١٦/٥/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٠٣٠[كى بورد دهلى وقف = دهلييئة أوقاف النشاطات اخلريية هل
 /٢/٥(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .فالحـى سـرغرميان  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٨
]٧٠٣١[  _ .وظائف كيلئيه اطالع=  إشعار عن املنح الدراسية

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٨ص_ ) .٢٠/٨/١٩٨٧ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٠٣٢[  الدراسية للطلبة من قبل الس املركزي املنح نإعالن ع

 _ .سينترل وقف كونسل، طلباء كو وظائف كا اعالن       = لألوقاف  
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٨ص_ ) .١١/٥/١٩٨٣ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٠٣٣[ _ .وظائف كيلئيه اطالع= الدراسية  املنح عنمعلومات 

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٨ص_ ) .١٢/٨/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٠٣٤[ وقف بورد كى= مالية  مساعدات تقدم دهلي أوقافهيئة 
 /١١/٨ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .طرف سـيه امـداد  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٢
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@†äa@–b×bmbãŠ×@@

]٧٠٣٥[ )سيد(شهاب الدين 
  = األوضاع الصعبة  وسطام أداء مثايل    جبيليف  أداء جلنة األوقاف    

/ كاركردغىبلغام وقف كميىت كى مشكل حاالت مني منايان         
_ ) .٥/٩/١٩٩٥ (_ .The Daily Salaar_ .سيد شهاب الدين 

 .١٦هن *_.د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@

]٧٠٣٦[كاتممتل وإصالح بناء يف روبية مالينيصرف أكثر من عشرة 
تعمري اور  هبوبال كو وقف جائيدادون كى      = األوقاف يف بوبال    

 ,Dawat-Bi_  .مرمت كا خرج ايك كـرور سـيه زيـاده   
Weekly . _)باللغة األوردية   _  .٤ص_ ) .١٠/٦/١٩٩٦. _

 .٣هن*_ .د 

  دلهي– الهند –مصارف الوقف  
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@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@†äa@–a‘a‰bèß@@
]٧٠٣٧[ .أمحد، إمساعيل أثري

 مقابلة: ل عن اتمع اإلسالمي   أشعر بالسعادة أنه مت انتخايب للتمثي     
جمهيه فخر  =  وزير األوقاف بوالية مهاراشترا      ،أثريمع إمساعيل   

هيه كه مني مسلمانون كى منائندكى كيلئيه منتخت كيا كيـا           
 _.إمساعيل أثري أمحد    / هون، استيت وقف منستر امساعيل اثري امحد      

The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٣/٨/١٩٨٢ 
 .٧هن *_.د _ .وردية األ

]٧٠٣٨[ .خان، جليل أمحد
 مراهتورا وقف بورد،  = أمر الزم   " ماراثوادا"إعادة تشكيل هيئة أوقاف     

 ,The Inquilab_ .جليل أمحـد خـان   / تشكيل نو ضرورى
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٤/٨/١٩٨٣. 
]٧٠٣٩[ .عبد القادر

 برهبىن وقف كميىت كى   = ارفاين  إعانة مالية من قبل جلنة أوقاف ب      
_  .The Inquilab, Daily_ .عبد القادر / جانب سيه امداد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٢/٣/١٩٨٧(
]٧٠٤٠[ .فراق، حممد علي

= سيطرة حكومة والية مهاراشترا على األوقـاف اإلسـالمية          
علـي  حممد  / مسلم اوقاف بر حكومت مهاراشترا كا كنترول      

ــرا _ ) .١٢/٦/١٩٨٣(_ . The Inquilab, Daily_ .ق ف
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

]٧٠٤١[ .مسعود، حممد
حممـد  / حاجى ملنغ درغاه كميىت   = جلنة زاوية احلاج ماالنج     

ــعود  _ ) .١/٦/١٩٩٢ (_. The Inquilab, Daily_ .مس
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٧٠٤٢[اوقاف=  بناءة ألغراض قافاألوجيب أن تستخدم ممتلكات 
 ,The Inquilab _ .كى جائيداد تعمريى كامون مني لكائى جائينكى

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢١/٩/١٩٨٥. 
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ßIŠàÇ@åia@éÔÏH@

]٧٠٤٣[ .حممد سالمة
 .٢٣١-٢٣٠ص_ .إعداد حممد سالمة / تصرف الوايل يف صدقة الوقف

وزارة األوقاف والشؤون   : املغرب_ .ر يف املعامالت     عم ابن فقه   يف
أصل الكتاب حبث مقدم لنيل دبلوم الدراسات       _  .١٩٨٩اإلسالمية،  

طبع بأمر من صاحب اجلاللـة      _ . دار احلديث احلسنية     –العليا  
 .٣٢ ،٢٩ ،٢٠ ،١٤-١٢مغ*_ .ض _ .امللك احلسن الثاين 

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ßIïÜjäy@éÔÏH@
]٧٠٤٤["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(بد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، أمحد بن ع

بـن  اتقي الـدين    / ؛ مصارف الوقف   املنذور والوقف  إبداليف  
_ .تيميــة؛ حتقيــق وتعليــق فريــد بــن أمــني اهلنــداوي 

 .٢١١، ٢٠٦–٢٠٥ص
_  .١ط_ . فقه الكتاب والسنة ورفع احلرج عـن األمـة           يف

 .١٥كو*_ .ض _  .١٩٨٦دار الكتب العلمية، : بريوت

]٧٠٤٥[ "ـه٤٥٨-٣٨٠"  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى،
 _ .اللحامللقاضي أيب يعلى؛ حتقيق عبد الكرمي بن حممد         ]/ الوقف[
 .٤٥٥-٤٣٣ص: ١ج
_  .١ط_ . املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والـوجهتني         يف

؛ ٣٠،  ٢٩مـغ * _.ض  _  .١٩٨٥مكتبة املعارف،   : الرياض
 .٨هن
]٧٠٤٦[ .اخلريأبو علي 

 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو علي /  الوقفكتاب
دار : بريوت؛ دمشق _  .٢ط_  .أمحد الواضح يف فقه اإلمام      يف

طبع على نفقة وزارة األوقـاف والشـؤون        _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩؛ مغ٥، ١كو* _. ض _ .اإلسالمية بدولة قطر

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ßIïÐäy@éÔÏH@
]٧٠٤٧["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(سهل بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن ا

: ١٢ج: ٦مـج _ .لشمس الدين السرخسـي     /  الوقف كتاب
 .٤٧-٢٧ص
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]٧٠٤٨["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

 :١٢ج: ٤ مـج  _ .لشمس الـدين السرخسـي    /  الوقف باب
 .٤٧-٢٧ص
ــاب يف ــوط كت -١٣٢٤، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبس

 _ .)مطبعة السـعادة  : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[هـ  ١٣٣١
؛ ١٤؛ كو ٢؛ صر ١٠٠،  ٦٧،  ٥٦،  ٥٢-٥٠،  ٣٠تر* _.ض  
 .٨؛ هن٣٩مغ

]٧٠٤٩[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ .ابدين على الدر املختار      حاشية ابن ع   يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]٧٠٥٠[ . احملكمة العليا .أترابراديش

 =ختصيص دخل الوقف لغري الواقف تبعاً للمـذهب احلنفـي           
Mohammedan Law-Hanafi Law-Waqf-Reservation 
of income for maintenance for person other than 

waqif.  _The All India Reporter ._١٩٥٨ (٤٥ مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية  باللغة_  .٧٨-٦٧ص

]٧٠٥١[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
-٤٢٩ص: ٢مـج _ .عالء الدين احلصكفي    ]/  الوقف كتاب[

٤٦٢. 
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) . مطبعة بوالق:القاهرة (١٨٨٣
]٧٠٥٢[ "هـ١٢٢٢-؟" ستانبويلقره بكزاده، حممد أمني بن عثمان اإل

ـ رسالة يف صحة منازل مت شراءها مـن         [ _ ] . الوقـف  تالغ
_  .١٧٣٧خمطوط برقم   _  .ورقات] ٣[_ ] .١٧٧٢[هـ  ١١٨٦

 .٣٠تر* _.خ 

)فقه حنفي(مصارف الوقف 
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@ÑÓìÛa@Ò‰b–ßIð†í‹@éÔÏH@
ى بن مفضـل بـن      محد بن حيىي بن املرتض    أاملهدي لدين اهللا،    
 "هـ٨٤٠-٧٧٥ "منصور احلسين

]٧٠٥٣[

 .١٦٦-١٤٦ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
/ ٢ط_ . البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار        كتابيف  

مؤسسـة  : بـريوت _ .قام مبراجعتها حيىي عبد الكرمي الفضيل       
كتاب جواهر األخبـار واآلثـار      : هبامشه_  .١٩٧٥الرسالة،  

 _.خار حملمد بن حيىي هبران الصعدي       املستخرجة من جلة البحر الز    
 الكرمي ملحق به تعليقات من مراجع خمتلفة ملصححه عبد اهللا بن عبد          

؛ ١١،  ٩،  ٧،  ٦،  ٢فـل *_ . ض   _ .اجلرايف اليمين الصـنعاين   
 .٣٠، ٢٩مغ

محد بن حيىي بن املرتضى بن مفضـل بـن          أاملهدي لدين اهللا،    
 "هـ٨٤٠-٧٧٥ "منصور احلسين

]٧٠٥٤[

محد بن حيىي بن املرتضـى؛ ملصـححه        أتأليف  /  الوقف كتاب
 .١٦٧-١٤٦ص: ٤ج_ .اهللا بن عبد الكرمي اجلرايف  عبد
 _ .١ط_ . البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار        كتاب يف
كتـاب جـواهر    : يليه_  .١٩٤٩مكتبة اخلاجني،   ]: القاهرة[

األخبار واآلثار املستخرجة من خنبة البحر الزخار حملمد بن حيىي          
 .٤؛ مغ١٢كو* _. ض _ .لصعديهبران ا

@ÑÓìÛa@Ò‰b–ßIïÈÏb‘@éÔÏH@
]٧٠٥٥[ "ـه٧٩٤-٧٤٥) "أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن هبادر بن عبد اهللا 

للزركشي بدر الدين حممـد بـن هبـادر         / الوقف يف األحكام  
الشافعي؛ حققه تيسري فائق أمحد حممود؛ راجعه عبـد السـتار           

 .٣٤٤-٣٣٩ص: ٣ج_ .غدة  أبو
وزارة األوقـاف والشـئون     : الكويت_ . القواعد    املنثور يف  يف

حتقيـق  . أعمال موسوعية مساعدة  (_ ] .؟١٩٩-[اإلسالمية،  
 .١؛ كو١٠، ٨، ٦؛ فل٣تر *_.ض _ ) .١التراث الفقهي؛ 
]٧٠٥٦[ عبد القادر شيبة احلمد

 .٨٨-٧٧ص :٦ج_ .تأليف عبد القادر شيبة احلمد /  الوقفباب
ع أدلة األحكام للحافظ    شرح بلوغ املرام من مج    :  فقه اإلسالم  يف

، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .ابن حجر العسـقالين رمحـه اهللا        
 .١٧مغ* _. ض _ .)مطابع الرشيد :املدينة املنورة (١٩٨٢

]٧٠٥٧[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
ترتيب عالء الدين بن العطار؛ حققه وعلق عليه        /  الوقف كتاب

 .١٧٧-١٦٥ص_ .حممد احلجار 
 قوبلـت   ،٤ط_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة        يف

_  .١٩٨٦دار السـالم،    ]: م. د[_ .على نسخة خطية قدمية     
 .١٢؛ كو١٠٤تر* _.ض 

]٧٠٥٨[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
ترتيب عالء الدين بن العطار؛ حتقيق وتعليق حممد      /  الوقف كتاب

 .١٧٠-١٥٦ص_ .احلجار 
: حلب_  .٢ط_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة   يف

 .٣٢مغ* _.ض _  .]١٩٧٧[هـ ١٣٩٨مكتبة دار الدعوة، 

]٧٠٥٩[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
_ .حيىي بن شرف النووي؛ ترتيب عالء الدين بن العطار          ]/ الوقف[
 .٨٢-٧١، ٣١-٢٩ص
_  .١ط_ .لنـووي، أو، املسـائل املنثـورة         فتاوى اإلمام ا   يف

مطبعـة  : دمشـق ] (١٩٢٩[هـ  ١٣٤٨مكتبة عرفة،   : دمشق
 .٨هن*_ .ض _ ) .التوفيق

]٧٠٦٠[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 .٩٤-٨٦ص_ .دراسة وحتقيق عبد القادر أمحد عطا /  الوقفكتاب
 _.ن املسائل املهمات     فتاوى اإلمام النووي، أو، املنثورات وعيو      يف
_ .ض  _  .١٩٨٨مؤسسة الكتب الثقافيـة،     : بريوت_  .٢ط
 .٣٠؛ مغ١٥-١سع*

]٧٠٦١[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
ترتيب عالء الدين بن العطـار؛ حتقيـق        /  الوقف وغريه  كتاب

 .١٦٤-١٥٥ص_ .وتعليق حممد احلجار 
، قوبلـت   ٥ط_ . املنثورة    فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل     يف

: دار البشـائر اإلسـالمية    : الرياض_ .على نسخة خطية قدمية     
 .٢٩؛ مغ٥٧تر* _. ض _ .١٩٩٠مكتبة اإلمام الشافعي، 
]٧٠٦٢[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 العطـار؛ حتقيـق     ابنترتيب عالء الدين    /  الوقف وغريه  كتاب
 .١٧٨-١٦٣ص_ .وتعليق حممد احلجار 

، ]ن. د: م. د[_ . فتاوى اإلمام النووي، أو، املسائل املنثورة        يف
 .٣تر* _.ض _ ) .املطبعة العربية: حلب (١٩٧١

]٧٠٦٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 .١٧٨-١٦٣ص_ . الوقف وغريه كتاب
 _. فتاوى اإلمام النووي، أو، املنثورات وعيون املسائل املهمات          يف

 .٤٩تر*_ .ض _  .١٩٨٦دار الكتب العلمية، : بريوت
@ÑÓìÛa@Ò‰b–ßIïØÛbß@éÔÏH@

بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

]٧٠٦٤[

تأليف حممد بن أمحد بن جزى الغرناطي       / يف الوقف وهو احلبس   
_ .املالكي؛ حتقيق ومراجعة وتقدمي عبد الرمحن حسن حممـود          

 .٣٩٦-٣٩٤ص
_  .١ ط _ . قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية      يف

 .٥، ١؛ كو٦ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٨٥عامل الفكر، : القاهرة
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٧٠٦٥[

 .٣٢٠-٣١٧ص _ .البن جزي الكليب/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ .لفقهية   القوانني ا  يف
 .٢؛ مغ٣تر*
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٧٠٦٦[

 .٢٤٦-٢٤١ص_ .بن جزي ال/ يف الوقف وهو احلبس
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[دار القلم،   : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .٢٩ ،٢٠، ١٦؛ مغ٣تر*

 )فقه زيدي(مصارف الوقف  
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ي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا              بن جز ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

]٧٠٦٧[

تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن   / يف الوقف وهو احلبس 
 .٣٦٦-٣٦٣ص_ .حممد بن جزي الكليب 

_  .١٩٨٩دار الكتاب العريب،    : بريوت_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٢، ٥كو*_ .ض 

د بـن حممـد بـن عبـد اهللا          بن جزي الكليب، حممد بن أمح     ا
 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(

]٧٠٦٨[

محد بن  أالقاسم حممد بن     بوأبن جزي   ال/ يف الوقف وهو احلبس   
 .٢٨٢-٢٧٩ص_ .جزي الكليب الغرناطي 

 ن،. د: م. د[_ .جديدة منقحة   . ط_ . القوانني الفقهية    يف
 .١٥مغ*_ .ض _ ] .؟١٩٧-
ـ             ا د اهللا  بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عب

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٧٠٦٩[

 .٢٧٤-٢٧٢ص_ .بن جزي  ال/]يف الوقف وهو احلبس[
دار إحياء العامة،   : الدار البيضاء _  .٢ط_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٣، ٤مغ*_ . ض _ .١٩٥٨
بن جزي الكليب، حممد بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد اهللا               ا

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "القاسم أبو(
]٧٠٧٠[

 .٣٧٢-٣٦٩ص_ .بن جزي الكليب ال/ سيف الوقف وهو احلب
: فاس، املغرب  (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[_ . القوانني الفقهية    يف

 .٢٥مغ* _. ض _ .)مطبعة النهضة
]٧٠٧١[ "ـه١٢٣٢-١١٥٤"محد السنباوي األزهري أاألمري، حممد بن حممد بن 

األمري حممد بن   / الوقف إذا محل شرطه عمل مبا اعتيد يف صرفه        
 .يمحد السنباوأحممد بن 

رجـب  _ .شرح اموع يف الفقه املالكي      : بن عاشر ا شرح   يف
؛ )طر س ٢٥( ورقة   ٢٤٤: مج١_ ] .١٧٦٣يناير  [هـ  ١١٧٦
من حتبيس عمة   _  .١٥٠٣خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٦×٢٢

ألف يف اجلامع األزهر جتاه املنرب _ .هـ ١٣٥٣املنصور باهللا عام  
بـن  علي  ] نسخ[_ .هـ  ١١٨٧وكان الفراغ من الشرح سنة      

خط مشرقي كتب فيه املنت     _ .حممد اجلزائري الغرميي الشريف     
 .٣مغ* _.ض _ .باللون األمحر 

]٧٠٧٢[ خالد عبد الرمحن العك
-٧٠٤ص: ١ج_ . خالد عبد الرمحن العـك        إعداد ]/الوقف[

 .٤٠٩-٤٠٥ص: ٥ج، ٧١١
 _ .١٩٩٣دار احلكمة،   :  دمشق _ .١ط_ . املالكي الفقه موسوعة   يف

 .٣١ ،٣٠؛ مغ٥، ١ كو؛٩-٦؛ فل٦٤، ٥٢، ٤٩، ٣تر* _.ض 
]٧٠٧٣[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
_ .ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمـريات        /  الوقف باب
 .٤٠٣-٣٦١ص: ٧ج
 : بريوت _.على اخلرشي    ي حاشية الشيخ علي بن أمحد العدو      يف

 بأسفل صفحات   يحاشية الشيخ عل  _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية،    
 .١١ ،١كو* _.ض _ .اشية اخلرشي على خمتصر خليل ح

]٧٠٧٤[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ . الوقف باب
 _] .؟١٩٧ -[دار صادر   : بريوت_  .ي حاشية الشيخ علي العدو    يف

 هبامش اخلرشي على خمتصر سـيدي   يحاشية الشيخ على العدو   
 .١١ ،١كو* _.ض _ .خليل 

ßð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–@
اظر الوقف           انظر أيضًا ، إدارة  أجرة موظفي الوقف، أجرة ن

ري  ف الخي ف  ، الوق تثمار الوق اد، اس اإلرص
ري، ف،   الخي ي الوق تحقاق ف اع، االس  اإلقط

ف رادات الوق ري إي ف،  ،الخي ون الوق اة دي زآ
وانين  شروط الواقف، ضرائب الوقف  الوقف، ، ق

وانين وتشر    ،وتشريعات مصارف الوقف     يعات ق
النظام  محاسبة الوقف،مصارف الوقف الخيري، 

 .الوقف الخيري، المالي للوقف
]٧٠٧٥[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ

 تأمالت نقدية يف  : الوقف اخلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر       
هـ ١٤١٨_ . بن زيد اخلثالن     إبراهيم/ ماضي الوقف وحاضره  

 من مركز البحوث  ورقة عمل مقدمة    _ . ورقة   ١٥،  ١٤_ ] .١٩٩٧[
 والدراسات اإلسالمية بوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد       

 املنعقدة"جتربة اململكة العربية السعودية يف جمال الوقف        "إىل ندوة   
يف دولة الكويت برعاية األمانة العامة لألوقاف يف السابع والعشرين          

 .١كو* _ .ح_  .هـ١٤١٨من شهر مجادى األوىل من عام 
]٧٠٧٦[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ

 تأمالت نقدية يف  : الوقف اخلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر       
 _ .املستقلة_ . بن زيد اخلثالن     إبراهيمبقلم  / ماضي الوقف وحاضره  

 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٧ ديسمرب ١٥االثنني  (١٨٨، ع٥س
]٧٠٧٧[ .عيسى زكي

 :عطاءات_ . زكي   عيسى/ من ضوابط صرف ريع األوقاف اخلريية     
 .١كو*_ .د _  .٢ص_ ) .٢٠٠٣يوليو (٢ع_ .نشرة فصلية 

]٧٠٧٨[ :٤مج_ . ]وآخ[ … هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
 الس األعلى :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]٧٠٧٩[ .حممد بن صاحل بن عثيمني

تأليف حممد بن صاحل    / نفاق املال يف طريق اخلري بوقف أو بغريه       إ
 .٥٥٦-٥٥٣ :ص_ .بن عثيمني 

: الريـاض _  .٣ط_ . الضياء الالمع من اخلطب واجلوامع        يف
فتـاء والـدعوة    دارات البحوث العلميـة واإل    الرئاسة العامة إل  

 .١٧مغ* _.ض _  .١٩٨٣واإلرشاد، 

@ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@åíŠzjÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٠٨٠[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدهتا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

رسـالة  _ .رسـوم ختطيطيـة     :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢
ف، معهد اآلداب الشـرقية،      جامعة القديس يوس   -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

رسائل جامعية – البحرين –مصارف الوقف الخيري 
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ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٠٨١[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدهتا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

رسـالة  _ .رسـوم ختطيطيـة     :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢
 جامعة القديس يوسف، معهد اآلداب الشـرقية،        -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

@ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@@bí‰ì–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٠٨٢[ .حممد األرناؤوط

: معطيات جديدة عن دمشق يف منتصف القرن السادس عشـر         
جملة : دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  . حممد م / وقفية أمحد باشا  

 نيسـان   /كانون الثـاين   (٥٢-٥١ع_  .لمية فصلية حمكمة  ع
 .١كو* _.د _  .٢٢٣-١٩٣ص_ ) .١٩٩٥

@@@@ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@@@@@@@@@@@@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ßN@

@ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–Š–ß@@
]٧٠٨٣[ . وزارة األوقاف .مصر

 _.اف احلرمني الشريفني    ميزانية إيرادات ومصروفات األوقاف اخلريية وأوق     
 .١٤سع*_ . ك _ .ص٤٥_  .١٩٣١وزارة األوقاف، : القاهرة

@ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]٧٠٨٤[ .حممد املنوين

دعوة _ .حممد املنوين   / دور األوقاف املغربية يف عصر بين مرين      
 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق

 .٢٢ ،١٧مغ*_ . د _ .٣٣-٢٧ص_ ) .١٩٨٣غشت 
@Š–ß@Nbjyþa@æaìí…@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

@Š–ß@N@bjyþa@æaìí…–@ƒí‰bm@–@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa@
]٧٠٨٥[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

: القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠صرية اللبنانية، الدار امل

@Š–ß@N@bjyþa@æaìí…–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٧٠٨٦[ .سعيد عبد الفتاح عاشور

 .١٤٤ص_ .سعيد عبد الفتاح عاشور ]/ ديوان األحباس[
 مكتبة النهضة العربية،]: القاهرة[_ . مصر يف عهد دولة املماليك يف
 .٣٣مغ* _.ض _ ) .٢٢٧ سلسلة األلف كتاب؛(_ ] .؟١٩٧-[

]٧٠٨٧[ . حسنإبراهيمعلي 
 .٢٥٥-٢٥٤ص_ . حسن إبراهيمتأليف علي ]/ الوقف[
 دراسات يف تاريخ املماليك البحرية ويف عصر الناصر حممـد           يف

مكتبة النهضـة املصـرية،     ]: القاهرة[_  .٢ط_ .بوجه خاص   
 .٣مغ* _. ض _ .١٩٤٨

@Š–ß@NÒbÓëþa@âìàÇ@æaìí…@
 . الوقفيةالمؤسساتإدارة الوقف،  انظر أيضًا

]٧٠٨٨[إجراءات ؛ الئحةالئحة اإلجراءات الداخلية للمحاكم الشرعية
_ .ديوان عموم األوقاف والس احلسيب؛ الئحة بيت املـال          

_ ) .مطبعة هنديـة  : القاهرة (١٩٠٢،  ]ن. د: م. د[_  .٢ط
 .٢١صر* _.ك 
]٧٠٨٩[ )عباس حلمي الثاين: ١٩١٤-١٨٩٢( اخلديوي  .مصر

_ .ارة لألوقاف بدالً من الـديوان       نص األمر العايل بإنشاء نظ    
باآللة الكاتبة، حمافظ جملـس     _  .اتورق٣_  .١٩١٣نوفمرب  
 .٣صر* _.خ _  .٤ حمفظة رقم–الوزراء 

]٧٠٩٠[ . ديوان عموم األوقاف .مصر
هــ  ١٢٥٢_ .الئحة ترتيب عملية األوقاف بالثغور والبنادر       

 –خمطوط، حتت حمافظ األحباث     _  .ورقات ١٠_ ] .١٨٣٧[
 – ٣ علبـة  –دفتر جمموع ترتيبات ووظائف     : ١٢٥قم  حمفظة ر 

أول الئحة لتنظيم ديوان عموم األوقـاف يف        _  .٤دوسيه رقم   
 .٣صر*_ .خ _ .مترجم عن التركية _ .مصر احلديثة 

]٧٠٩١[ . ديوان عموم األوقاف .مصر
هـ، ١٢٦٧ رجب   ١١الئحة ديوان األوقاف الصادرة بتاريخ      

_ ] .١٨٥٠ مـايو    ١٣[هــ   ١٢٦٧ رجب   ١١_  .١٨٥١
 دفتـر   – ١٢٥ حمفظة رقـم     –خمطوط، ضمن حمافظ األحباث     (

_  .١٨٢قرارات الس اخلصوصي بند الفروعات رقم       : ١٩٥٨
الوثيقة هـي الالئحـة     _ .نسخة مترمجة من التركية إىل العربية       
 .٣صر* _.خ _ .الثانية لديوان عموم األوقاف املصرية 

@Š–ß@Nòîßý⁄a@æì÷’ÜÛ@óÜÇþa@Üa@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية أيضًاانظر 

]٧٠٩٢[ . وزارة األوقاف .مصر
: القـاهرة [_ .وزارة األوقاف بني املاضي واحلاضر واملستقبل       

 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 
@Š–ß@NòîßìàÈÛa@ÒbÓëþa@òzÜ–ß@

 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  انظر أيضًا
]٧٠٩٣[ حترير/ [نظارة مية مبصر إىلاألوقاف العمو حتويل مصلحة

 نـوفمرب   ٢٩ (١٢، ج ١٦مـج _ .املنار  _ ] .حممد رشيد رضا  
 .١؛ كو٧، ٥، ٢صر*_ .د _  .٩١٠-٩٠٢ص_ ) .١٩١٣

@Š–ß@NÒbÓëþa@ñ‰bÄã@
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  انظر أيضًا
]٧٠٩٤[ حترير/ [إىل نظارة األوقاف العمومية مبصر حتويل مصلحة

 نـوفمرب   ٢٩ (١٢، ج ١٦مـج _ .ملنار  ا_ ] .حممد رشيد رضا  
 .١؛ كو٧، ٥، ٢صر*_ .د _  .٩١٠-٩٠٢ص_ ) .١٩١٣
]٧٠٩٥[ .حممد فريد

حممد فريد؛ حتقيـق رؤوف     ]/ إنشاء نظارة لألوقاف يف مصر    [
 .١٢٣ص_ .عباس حامد 

_  .١ط_ . مذكرايت بعد اهلجرة، أو، مذكرات حممد فريـد   يف
 .٧ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٧٥عامل الكتب، : القاهرة

  رسائل جامعية– مصارف الوقف الخيري 
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]٧٠٩٦[ )عباس حلمي الثاين: ١٩١٤-١٨٩٢( اخلديوي  .مصر
_ .نص األمر العايل بإنشاء نظارة لألوقاف بدالً من الـديوان           

باآللة الكاتبة، حمافظ جملـس     _  .اتورق٣_  .١٩١٣نوفمرب  
 .٣صر* _.خ _  .٤ حمفظة رقم–الوزراء 

]٧٠٩٧[ ]قوانني الوقف[مصر 
 .٢٨١-٢٧٩ ص_ .]الوقف[
ـ      يف ، ]ن. د: م. د[_  .١٩١٣نة   قوانني احلكومة املصـرية س

 .٧صر*_  .ض_ . )املطبعة األمريية: القاهرة (١٩١٤
@Š–ß@NÒbÓëþa@ò÷îç@

 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  انظر أيضًا
]٧٠٩٨[ إعداد أمحد إبراهيم/ اإلسالمية يف الشريعة الوقف أحكام

مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 
]٧٠٩٩[ . أمحد شتاتأسامة

 احمللة الكربى، _ . أمحد شتات  أسامة/ حكارقوانني األوقاف واأل  
_  . ك _ .ص١٢٢ _ .٢٠٠١دار الكتب القانونيـة،     : مصر

 .١كو*
]٧١٠٠[ .براهيم هبنسيإعبد الفتاح 

_  . هبنسي إبراهيمعبد الفتاح   / نظام الوقف يف تشريعاته املتعددة    
 .٤ج

_ .شخصية والوقـف يف تشـريعاهتما املتعـددة         األحوال ال يف  
مكتبة (_ .ص  ١٣٨_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   : اإلسكندرية

 .١كو*_  .ض_ ) .اإلشعاع القانونية
]٧١٠١[ . هيئة األوقاف .مصر

 بإنشاء  ١٩٧١ لسنة   ٨٠قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم       
 ة رقم قرار رئيس مجهورية مصر العربي    : هيئة األوقاف املصرية؛ ثانياً   

_ . بتنظيم العمل هبيئة األوقاف املصـرية        ١٩٧٢ لسنة   ١١٤١
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٠_  .١٩٩٥اهليئة، : القاهرة

]٧١٠٢[ . وزارة األوقاف .مصر
: القـاهرة [_ .وزارة األوقاف بني املاضي واحلاضر واملستقبل       

 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 
]٧١٠٣[ .الفتاح حممد فرج مصطفى عبد

/ تجربة الوقفية املصرية، أو، الوقف يف مجهورية مصر العربيـة         ال
 .ورقات] ٤[_  .الفتاح حممد فرج مصطفى عبد

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٧١٠٤[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / مع واحلضارة اإلسالمية  الوقف اإلسالمي وتنمية ات   

 . ورقة٢٤_ . سرور إبراهيمحممد 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@Š–ß@NÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@
 .المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف،  انظر أيضًا

]٧١٠٥[ إعداد أمحد إبراهيم/ اإلسالمية يف الشريعة الوقف أحكام
مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  

 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 
]٧١٠٦[ .محد النمرأعبد املنعم 

 وزارة األوقاف، : القاهرة_ .النمر  أمحد  عبد املنعم   / قصة األوقاف 
 .١؛ كو١٧صر* _.ك _ .ص ٣١_  .١٩٨٠
]٧١٠٧[ .مد عبد احملسنحممود حم

 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     
 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٧١٠٨[ .حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      : حممد عبد احملسن   ورقة األخ حممود  

 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٧١٠٩[ ]قوانني الوقف[مصر 
 ٣٦ض أحكام القانون رقم      بتعديل بع  ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٦قانون رقم   

 وزارة األوقاف، املـذكرة     إجراءات بشأن الئحة    ١٩٤٦لسنة  
_ ) .١٩٥٣يونيـو    (١٠، ع ٣٣ س _ .احملاماة_  .االيضاحية

 .٨صر* _.د  _ .٦٠٥-٦٠٤ص
]٧١١٠[ . وزارة األوقاف .مصر

مطبعـة وزارة   : القـاهرة _ .الالئحة الداخلية لوزارة األوقاف     
 .٢صر*_ .ك  _ .١٩٤٦األوقاف، 

]٧١١١[ . وزارة األوقاف .صرم
مذكرة ايضاحية عن مشروع قانون بتعديل الئحـة إجـراءات          

باآللة الكاتبـة،   _ .ص  ٤٥_ ] .؟١٩٤-[_ .وزارة األوقاف   
املذكرة خاصـة   _ . ١٦٦ حمفظة رقم    –ضمن حمافظ عابدين    

 بتعديل قانون الئحة إجراءات وزارة األوقاف اليت كان معموالً هبا         
 .٣صر* _.خ _ .عها مشروع القانون  وممصر يف ١٩٤٦ سنة حىت
]٧١١٢[ . وزارة األوقاف .مصر

_ ] .١٩٨-[الوزارة،  : القاهرة_ .نظام وزارة األوقاف املصرية     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤
]٧١١٣[ . وزارة األوقاف .مصر

 ،]؟١٩٩-[الوزارة،  ]: القاهرة[_ .وزارة األوقاف بني األمس واليوم      
وزارة األوقاف  يتضمن بيانات إحصائية عن إجنازات      _ .ص  ٢٣

 _ .)٩١/١٩٩٢-٨٥/١٩٨٦(املصرية خالل مخس سنوات     
 .٣١صر* _ .ك

وزارة األوقاف. مصر 
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]٧١١٤[ . وزارة األوقاف .مصر
: القـاهرة [_ .وزارة األوقاف بني املاضي واحلاضر واملستقبل       

 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 
]٧١١٥[ . وزارة األوقاف .مصر

: القـاهرة _ .عاماً   عشر   وزارة األوقاف وشئون األزهر يف اثىن     
 .١٧ ،٢صر* _.ك _  .١٩٦٤مطبعة وزارة األوقاف، 

]٧١١٦[ . وزارة األوقاف .مصر
: القـاهرة _ .وزارة األوقاف وشئون األزهر يف أحد عشر عاماً        

 .١٧ ،٢صر* _.ك _  .١٩٦٣مطبعة وزارة األوقاف، 
@Š–ß@N@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë–òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa@@

 .التجارب الوقفية انظر أيضًا
]٧١١٧[ . وزارة األوقاف .مصر

دراسة عن جتربة وزارة األوقاف يف جمال إحياء وتطوير الوقـف           
 مركز الدراسات االقتصـادية وتطـوير       إىلمقدمة  : اإلسالمي

 .٢١٧-٢١١ص_ .الوقف بالكويت 
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر*_  .ض_  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
@Š–ß@N@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë–ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa@@

]٧١١٨[ .برجر، موروي
-٤٩،  ٣٢-٣٠،  ١٨ص_ .موروي برجر   ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦١، ٥٥
األكثر اجلوانب االجتماعية والسياسية للديانة     : اإلسالم يف مصر اليوم    يف

 Islam in Egypt Today: Social and Political= انتشاراً 
Aspects of Popular Religion. _جامعة: كيمربدج _ .١ ط 

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠كيمربدج، 
@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@pbzÜİ–ß–pbzÜİ–ß@N@

@òîßìàÈÛa@ÒbÓëþa@òzÜ–ßIñŠçbÔÛa@@@@H@Š–ß@@@ŠÄãa@NòîßìàÈÛa@ÒbÓëþa@òzÜ–ßN@
@Âìî¨a@Éä–ßIbî×Šm@@@@H¨a@Éä–ß@ÑÓë@@@@ŠÄãa@ÂìîIbî×ŠmHN@

@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@ÑÓìÛa@tì¡@†çbÈß–tìzjÛa@†çbÈß@N@
ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@¿@ò™ëbÈ½aN@

@kí‰†nÛaë@tìzjÜÛ@ïßý⁄a@†èÈ½aIñ†uH@
ة  انظر أيضًا ك اإلسالمي للتنمي دة(البن ف، )ج ة الوق ، رعاي

 .المشروعات الوقفية، النهوض بالوقف
]٧١١٩[ .العياشي صادق فداد

جهود البنك اإلسالمي يف جمال تنمية األوقـاف وتطويرهـا يف           
_ .العياشي فـداد    / الدول األعضاء واتمعات اإلسالمية   

 . ورقة٣١
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
سالمية للتربية والعلـوم    املنظمة اإل : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@òî×Ûa@ÒbÓëþa@tì¡@†èÈßIÊëŠ’ßH@
رعاية الوقف، المشروعات الوقفية، المؤسسات       انظر أيضًا

ة ة األهلي ف  ،الوقفي الوقف، الوق وض ب  – النه
ف   ا، الوق ف   –ترآي ة، الوق ة العثماني  – الدول

 . معاهد البحوث–مصادر المعلومات، الوقف 
]٧١٢٠[ .يدي يلدز، هباء الدين

هباء الدين يدي   / وجوب تأسيس معهد لبحوث األوقاف التركية     
 .باللغة التركية_  .١٤٨-١٠٤ص_ .يلدز 
: أنقـرة _  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقـف يف

األسـبوع الثالـث   أعمال _ . ١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،  
 .٣رت* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣ ،لألوقاف

ÑÓìÛa@¿@ò‰bÌ½a@
استثمار الوقف، التصرف في الوقف، تصرفات           انظر أيضًا

 .ناظر الوقف
]٧١٢١[ .أمحد أبو زيد

تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  
املنظمـة  ]: الربـاط [_ .أمحد أبـو زيـد      / الدراسات احلديثة 

مانـة العامـة    األ: اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٩_  .٢٠٠٠لألوقاف، 

@ÑÓìÛa@¿@ò‰bÌ½aMãìm@@
]٧١٢٢[ .أمحد قاسم

أمحد / أحباس العثمانيني األوائل بتونس ومجعية األوقاف واإلنزال      
جوان  (٣٨-٣٧، ع ١٢ س _ .الة التارخيية املغربية  _ .قاسم  
ــة  _  .٣٠٠-٢٤١ص_ ) .١٩٨٥ ــاللغتني العربي ــنص ب ال

 .١١؛ مغ٨كو* _.د  _.والفرنسية 
@ÑÓìÛa@¿@ò‰bÌ½aIïØÛbß@éÔÏH@

]٧١٢٣["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 
 .١٩ص_ .لعبد الرمحن الفاسي ]/ الوقف[

_ .التعريج والتربيج يف أحكام املغارسة والتصيري والتـوليج         يف  
 مطبوع ضـمن  _ ) .املطبعة الفاسية ] (؟١٩--: ن. د: [فاس

محد بن اخلياط على شرح عبد القـادر        أ حاشية   :جمموع يشمل 
الفاسي ملنظومة حممد بن يوسف الفاسي وهبامشـه مصـطلح          

 .٤مغ* _. ض _ .احلديث
]٧١٢٤["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 

 _.للشيخ عبد الرمحن بن عبد القادر ااحي الراشدي         ]/ الوقف[
 .٥١٧، ٤٧٧ص
مجادى الثانيـة   _ .التيسري والتسهيل يف ذكر ما أغفله خليل        يف  

_ .سم  ١٤×٢٠؛  ) سطر ٢٥(مج  ١ _] .١٧٨١[هـ  ١١٩٦
أولـه  _  .٦٠٧خمطوط ضمن جمموع، قسم الوثائق حتت رقم        

احلمد هللا امللك القدمي العامل العليم، آخره انتهى حبمد اهللا وحسن           
راغ منـه يـوم      وكان الف  ...عونه وصلى اهللا على سيدنا حممد       

االثنني من شهر اهللا مجادى الثانية بعد صـالة العصـر سـنة             
 .٢٤مغ* _. ض _ .خط مغريب مجيل ملون_ .هـ ١١٩٦

@ÑèØÛa@lbz•c@ñ‰bÌßIbî×Šm@@@H@ÑèØÛa@lbz•c@ñÔß@@@ŠÄãaIbî×ŠmHN@

  التجارب الوقفية–وزارة األوقاف . مصر  



٦٤٣>متن الكشاف>
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@lŠÌ½a@Nbjyþa@Ü©@
 .المؤسسات الوقفية إدارة الوقف، انظر أيضًا

]٧١٢٥[ .ف والشؤون اإلسالمية وزارة األوقا .املغرب
تقرير جملس األحباس عن نتائج أعمال الوزارة الوقفية يف عامي          

وزارة األوقـاف والشـؤون     :  املغرب _ .هـ١٣٣٤-١٣٣٣
 .٢٢مغ* _.ك _ ] .١٩٨-[اإلسالمية، 

@lŠÌ½a@NÒbÓëÿÛ@óÜÇþa@Üa@
 .المؤسسات الوقفية إدارة الوقف، انظر أيضًا

]٧١٢٦[جريدة_ .اخلليفية سالمية يف املنطقة مشروعية نظام األوقاف اإل
_ ) .١٩٣٧ فرباير   ١٠األربعاء   (٣، ع ١س_ .الوحدة املغربية   

؛ ٣-١ص_ ) .١٩٣٧ فرباير   ١٤األحد   (٤، ع ١؛ س ٣-٢ص
 .٢٤مغ* _.د _  .٣-٢ص_ ) .١٩٣٧فرباير ١٧األربعاء  (٥، ع١س

@lŠÌ½a@Nòîßý⁄a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@
 .، المؤسسات الوقفيةإدارة الوقف أنظر أيضًا
]٧١٢٧[ .حممد البهاوي

 حممـد   /دور وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف املغـرب       
 .١٢٢-١١٣ ص_.البهاوي 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]٧١٢٨[ .حممد بن حممد العلمي

منجزات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف السنوات العشر        
 شهرية: دعوة احلق _ .حممد بن حممد العلمي     / األوىل من االستقالل  

_ ) .١٩٦٥ينـاير    (٣، ع ٩ س _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    
املقالة عبارة عن قصيدة شعرية تبني منجـزات        _  .٩٨-٩٧ص

 .٢٤مغ* _.د _ .شر وزارة األوقاف خالل هذه السنوات الع
òÏìÓì½a@ŠibÔ½a@
ابر، الوقف        انظر أيضًا  األوقاف، العقارات الموقوفة، عمارة المق

 .على المقابر، الوقف على الميت، وقف المقابر

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@æaŠíg@MòÛ…c@@
]٧١٢٩[  قبور ومساجدشناسائي= املقدسة  واملساجد القبور دليل

 _ .ص١٦ _ .١٩٧٧ ،]ن. د: [أصفهان _ . متربكة وأماكن
 .١ران*_  .ك _ .باللغة الفارسية
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@æaŠíg@Mæë‰‹b×@@

]٧١٣٠[ .افشار، ايرج
سندى درباره بقعـه    =  حول بقعة الشيخ مرشد كازروىن       ةوثيق

-١٣٧ص_ ) .١٩٧٩ (٥ ع _ .آينده_ .شيخ مرشد كازروىن    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٤٧

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–bÈÛa@@ïßý⁄a@–ƒí‰bm@@
]٧١٣١[ .قاجةمجعة أمحد 

موضوع الوقف واألوقاف جاء    _  .قاجةمجعة أمحد   ]/ الوقف[
 .يف مواضع متفرقة من العمل

دار : بـريوت _  .٣ ط _. موسوعة فن العمارة اإلسـالمية       يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١امللتقى، 

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]٧١٣٢[ .ريتر، إسحاق

املنظمة اإلسالمية الفلسـطينية    : سالمية يف القدس  املؤسسات اإل 
 Islamic institutions in= حتت احلكم األردين واإلسرائيلي 

Jerusalem: Palestinian Muslim Organization under 
Jordanian and Israeli rule /بوسـطن _ .ق ريتـر  اسحإ :
 باللغـة   _ .ص١١٤_  .١٩٩٧كلوور للقـانون الدوليـة،      

 .١كو*_ .ك _ .ة جنليزياإل
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–†äa@@
]٧١٣٣[/Muslim Shrines in India = يف اهلندأضرحة املسلمني 

_  .١٩٨٩جامعة أوكسفورد،   : دهلي_ .إعداد كرستيان ترول    
 .٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٣٢٧

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧١٣٤[ =أراضي مقربة  لالستيالء على مزورة ئقوثااام باستخدام 

_  .قربستان كى زمني بر قبضه كرنيه كيلئيه دستاويز بنانيه كا الزام       
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٩/١/١٩٩٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧١٣٥[=بالسبور يف رامبور  مقربةاام باالستيالء غري الشرعي على 

_  .كيه قربستان بر قبضه كا الزام     ) م بور ضلع را (بالسبور حتصيل   
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .١٦/١٢/١٩٩٠ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧١٣٦[ قربستان= حزب جانتا  زعيم قبل من املقربة أرضاحتالل 

_  .Qaumi Awaz, Daily_  .بر جنتا بارتى ليدر كا قبضـه 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .٨/١٢/١٩٨٧(

]٧١٣٧[ بالس بور كيه= بور  الشرعي ملقربة بالس غرياالحتالل 
 /١٦/٧ (_ .Qaumi Awaz, Daily_  .قربستان بـر قبضـه  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٧
]٧١٣٨[)مريهتـ( لوىن= املشروع ألراضي املقربة يف لوين االحتالل غري 

_ . Qaumi Awaz, Daily _ .اتربرديش كيه قربستان بر ناجائز قبضه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٨(

]٧١٣٩[ .أمحد، حممود
 )كانبور(جوهى  = االحتالل غري الشرعي ملقربة جوهي غري مقبول        

حممـود  / جائيكاقربستان بر غري قانوىن قبضه برداشته ني كيا         
ــد  _ ) .١١/٢/١٩٩٠(_ . Siyasat Jadid, Daily_ .أمح

 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٦ص
]٧١٤٠[ أشرفيو، كامل أمحد

 قًربا يف منطقـة     ١٥٠خطة دنيئة لبناء مركز الفيلم على أنقاض        
نوئيدا كى ايك سو جباس قربون كو مسمار كركيه فلم         = نويدا  

 ,Siyasat Jadid_  .سنتر تعمري كرنيه كا منصوبه قابل مذمت
Daily ._) األوردية  باللغة  _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٨٦. _

 .٧هن*_  .د

 مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –المقابر الموقوفة 
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]٧١٤١[ .األنصاري، عبد احلميد
قربستان بـر ناجـائز     = االحتالل غري الشرعي ألراضي املقربة      

_  .Qaumi Awaz, Daily_ .عبد احلميد األنصـاري  / قبضه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/٦/١٩٨٩(

]٧١٤٢[ .األنصاري، حممد أسلم
مسـلم  = الشرعي ألراضي املقربة    املطالبة بإزالة االحتالل غري     

 ,Siyasat Jadid_  .قربستان سيه ناجائز قبضه هتانيه كا مطالبه
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٩٣. _

 .٧هن*_ .د 
]٧١٤٣[كيه قربستان شهر =إهناء االستيالء غري الشرعي ملقربة البلدة 

 ,Qaumi Awaz_  .سيه جبيس سال بعد ناجائز قبضه خـتم 
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٩/٦/١٩٩٣. 

]٧١٤٤[ تعديل يف قانون إلغاء األراضي حسب ضرورة قانون األحوال
برسنل زميندارى خامته قانون مني مسلم      = الشخصية للمسلمني   
 /٢٣/٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .ال كيه مطابق ترميم

 .٧هن*_  .د_  .باللغة األوردية_  .٦ص_ ) .١٩٨٤
]٧١٤٥[ رام بور مني= أراضي الوقف  معبد على إنشاء حول توتر

 ,Qaumi Awaz _ .وقف كى زمني بر مندر تعمري سيه ماحول كشيده
Daily.  _)٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٨/٨/١٩٩٨. 
]٧١٤٦[ . حمكمة الدوره .جوندا

 _. ربستان كيه مقدمه كا فيصلهق = قرار احملكمة حول قضية املقربة
Al Jamiat, Daily. _) باللغـة  _  .٢ص_ ) .٢٤/٤/١٩٧١

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧١٤٧[ .احلسن، إظهار

 إظهـار   /كيا وقف بورد توجه ديكا    = هل تعتين هيئة األوقاف     
_ ) .٢٨/٣/١٩٩٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .احلسـن  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٧١٤٨[ قربستان كى= قربة سور امل حماولة هدم على شديد سخط

 ,Qaumi Awaz_  .ديوار كو تورنيه كى كوشش بر غم وغصه
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .١٣/١١/١٩٩١. _

 .٧هن*_ .د 
]٧١٤٩[ .عبد الرمحن

 _ . عبد الرمحن  /قصه جبنور قربستان كا   " = جبنور"قصة مقربة   
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٣١/١٢/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .ردية األو
]٧١٥٠[ .عتيق الرمحن

 ,Qaumi Awaz _.عتيق الرمحن / اوقاف جائداد= املمتلكات الوقفية 
Daily. _) باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٧/١/١٩٨٨. _

 .٧هن*_ .د 
]٧١٥١[ .حممد حسن

حممـد  / قربستان جان حممد وقـف    = مقربة جان حممد الوقفية     
 _ .٣ص_  .)٩/٣/١٩٩١(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .حسن 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٧١٥٢[ )سيد(مظهر علي 
موقوف شاه قربستان   = االحتالل غري الشرعي ملقربة موقوف شاه       

 /٧/١٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .بر ناجـائز قبضـه  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٨

]٧١٥٣[ ة منظمة الشئون االجتماعية اإلسالمية يف نويدا تبدأ محل
قربستان كى واغذارى كيلئيه نوئيدا مسـلم       = الستعادة املقربة   

 ,Siyasat Jadia_  .ويلفري آرلنائزيشن حتريك شروع كريكـا 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .١٥/٨/١٩٨٧. _

 .٧هن*_  .د
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧١٥٤[من االستيالءاملسلمني ومقابر ضرورة محاية ممتلكات األوقاف 
ناجائز اوقايف جائداد اور مسلم قربستان بر سيه        = غري الشرعي   

 _. The Inquilab, Daily_  .قبضه برخاست كيـا جائيـه  
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٢ص_ ) .٧/١/١٩٨٢(

]٧١٥٥[ .هناري، عز الدين
 ة جائداد موقوف= حماولة غري مشروعة الستئجار ممتلكات األوقاف       

_ .ـاري   عز الدين   / كو نوزول بر لينيه كى ناجائز كوشش      
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٤/٧/١٩٨٣. _ 

 .٣هن *_.د _ .باللغة األوردية 
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–lbväjÛa@@

]٧١٥٦[Census = وهريانامسح املساجد واملقابر يف والييت البنجاب 
of mosques/graveyards in Punjab and Haryana.  _

Muslim India . _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@lbväjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧١٥٧[ .األنصاري، بشري أمحد
_ .بشري أمحد األنصـاري     / قربستان باىن بت  = مقربة باين بت    

Qaumi Awaz, Daily ._) ة باللغ_  .٣ص_  .)٢٧/٦/١٩٨٧
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧١٥٨[ .األنصاري، بشري أمحد
/ باىن بت كى وقف جائيداد    = املمتلكات املوقوفة يف باين بت      

 /١٥/٤ (_ .Qaumi Awaz, Daily_ .بشري أمحد األنصاري 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٣
]٧١٥٩[ . احملكمة العليا .البنجاب

قرار احملكمة العليـا لـوالييت البنجـاب        : مهانمقربة جرهي برا  
قربستان غرهى، برامهن، بنجاب اور هريانه هـائى        = وهريانا  

 -ابريـل   (_. The Awqaf, quarterly_  .كورت كا فيصله
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٧ص_ ) .١٩٧٥يونيو 

]٧١٦٠[=هريانا  يف جورجاون ةلتتوىل هيئة أوقاف البنجاب رعاية مقرب
_  .بنجاب وقف بورد غرغاؤن قربستان كى حفاظف كريـه        

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغـــة _ ) .١٩/٢/١٩٩٧
 .٥هن*_ .د _ .األوردية 

  مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –المقابر الموقوفة  



٦٤٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٧١٦١[ دلجبرنغ=  جبرنج دلحماولة احتالل الضريح من قبل منظمة 
 ,Qaumi Awaz_  .كى مزار بر قبضه كرنيه كى كوشـش 

Daily . _)٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٦/٩/١٩٩٨. 
]٧١٦٢[ . رئيس الوزراء .اهلند

= رئيس الوزراء يأمر بإجراء التحقيق يف فضيحة مقربة بتيالـه           
حكـم  بتياله كا قربستان كهوتاله، وزير اعظم نيه حتقيقات كا          

 _ .٥ص_ ) .٢٣/٧/١٩٨٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .ديا
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@‰bèîi@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧١٦٣[ .خباري، عبد اهللا
 ,Qaumi Awaz _.عبد اهللا خباري / مونغري كا مقربه= مقربة موجنري 

Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١/٤/١٩٨٩. 
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@à’×ë@ìßbu@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧١٦٤[ قربستان=  قربةامل يراضأل االحتالل غري املشروع مناالستياء  
_  .هلركى زمني بر غري قانوىن قبضه كى بنا بر غم وغصه كى             

Qaumi Awaz, Daily. _) باللغة _  .٥ص_ ) .٣/٧/١٩٨٨
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@paŠvu@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧١٦٥[ _ .مسلم قربستان كى حباىل=  املسلمني استعادة مقابر

Nida-e-Millat, Weekly . _١٩٧٨ (٥٠، ع٣٣مــج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص

]٧١٦٦[ .مؤمن، أنيس
امحد آباد كيه قربسـتان كـى       = مقربة جارتورا يف أمحد آباد      

_  .The Inquilab, Daily_ .أنـيس مـؤمن   / سوديه بازى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٩/١/١٩٩٧(

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–a@@†ä–ï…@@
]٧١٦٧[ عرس: وضاحت=  بياباين عرس تركمان اح عنيضاال

 /٢٧/٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .تركمان بياباىن سيه متعلق
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٢
]٧١٦٨[ .زكي، حممد

 _ .Qaumi Awaz, Daily _.حممد زكي / اطالع عام= إشعار عام 
 .٧هن*_ .د _ .ألوردية باللغة ا_  .٨ص_ ) .٩/١٠/١٩٨٥(

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@ï…@MÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧١٦٩[ بانجمقربةلرد على قضية من أجل المدعى عليه لإنذار احملكمة 

 _ .قربستان بنج بريان كيس، مدعيون كو وجه بتاؤ نوتس         = بريان
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٢ص_ ) .١/٨/١٩٩٣

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧١٧٠[ قربستان=  بريان بانج مقربة راضيأ على شرعيالالبناء غري 

 Qaumi_  .بنج بريان كى اراضي بر دوباره ناجـائز تعمـري  
Awaz, Daily ._) ــة _  .٨ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩١ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧١٧١[ .هباريت، آفتاب أمحد
آفتـاب  / ليفتينت غورنر متوجه هون=  دهلي طلب انتباه حاكم  

 _) .٢٦/٩/١٩٨٣ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .د هباريت أمح
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٧١٧٢[ )سيد(حيدر، شريف 
 ,Qaumi Awaz _.شريف حيدر / دهلى كيه قربستان = مقربة دهلي

Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢١/٢/١٩٨٣. 
]٧١٧٣[ .سيفي، حبيب الرمحن

/ مسلم وقف امالك كا حتفـظ ضـرورى       = ي  مقربة بوابة دهل  
 /٣/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .حبيب الرمحن سـيفي  

 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٧
]٧١٧٤[ .شاهد حسني

شـاهد  / وقف بورد كى بيه توجهى    = إمهال هيئة أوقاف دهلي     
_ ) .١٥/١٢/١٩٨٢ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .حسني 
 .٧هن*_ .د _ .ة  باللغة األوردي_ .٣ص

]٧١٧٥[ .عبد الستار
،  حسني أمحدمقربة شيخ   =  يف دهلي    ضريح الشيخ أمحد حسني   

 /٢٥/١٠(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .عبد الستار / دهلى
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٥

]٧١٧٦[_. قربستان بر قبضه كى كوشش=  على مقربة االستيالءحماولة 
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٢ص_ ) .٢٦/٩/١٩٩٣ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧١٧٧[شاهدره كا قدميى مسلم  = دهلي ،املقربة القدمية ىف شاهدرا

_ ) .٢٢/٤/١٩٨٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .قربستان
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]٧١٧٨[ .وصي أمحد
 ,Qaumi Awaz_ .وصي أمحد / مجيليان قربستان= مقربة مجيليان 

Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٧/٨/١٩٨٢. 
]٧١٧٩[ .ويل حممد

 ,Qaumi Awaz_ .ويل حممد / دهلى وقف بورد= هيئة أوقاف دهلي 
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٣/١/١٩٨٣. 

@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@æbènua‰@MÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧١٨٠[، واحلكومةتدمريهارعي على أراضي املقربة بعد البناء غري الش

هبرت بور مني قربستان اجار كر ناجائز       = تقوم بإجراء التحقيق    
 _ . رياسىت حكومت نيه حتقيقات كا حكم ديا       -تعمري كى كئى  

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .١٨/١٠/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧١٨١[ يف الس التشريعي لوالية يثري ضجة األوقاف وزير بيان
راجستهان امسبلى مني وزير اوقاف كيه بيان بـر         = راجستهان  

_ ) .١٩/١٠/١٩٨٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .هنغامه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

 مشاكل وحلول- راجستهان – الهند –المقابر الموقوفة 



متن الكشاف>٦٤٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٧١٨٢[ زاهدي، ظفر
جيبور كيه قربستان   = قاعة السينما على أراضي املقربة يف جايبور        

 _ .Qaumi Awaz, Daily_ .ظفر زاهدي / مني سنيما هال
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٣/١/١٩٨٩(

]٧١٨٣[قربستانراجستهان مني =  راجستهانالضريح واملقربة يف والية 
_ ) .٨/٥/١٩٨٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اور مـزار 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–ãŠ×@b×bmb@

]٧١٨٤[= كااوالية كرنات يف األقليات مشاكلإجراء مسح لإلطالع على 
 ,The Inquilab_  .كرناتك مني اقليت كيه مسائل كا سرويه

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٩٤. 
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–@a‘a‰bèß@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧١٨٥[ قربستان كى= مقابر املسلمني االحتالل غري الشرعي ألراضي 
 /٢٥/٢ (_ .The Inquilab, Daily_  .زمني بر ناجائز قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٩٥
]٧١٨٦[ .ناخدا، حمتشم

درغاه كى  = احتالل غري شرعي ألراضي أحد أضرحة األولياء        
 _ .The Inquilab, Daily_ .حمتشم ناخدا / زمني بر ناجائز قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٦/٧/١٩٩٧(
@òÏìÓì½a@ŠibÔ½a–@†äa@–bãbíŠç@@

]٧١٨٧[Census =وهريانا مسح املساجد واملقابر يف والييت البنجاب 
of mosques/graveyards in Punjab and Haryana.  _

Muslim India.  _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_  .د_ .اإلجنليزية  باللغة

@b‘bi@Öbzg@ñÔßIbî×Šm@@@@H@ïãaë‰Œ×@Öbzg@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–bî×Šm@N@
@ÑèØÛa@lbz•c@ñÔßIbî×ŠmH@

ف      انظر أيضًا ابر، وق ى المق ف عل ة، الوق ابر الموقوف المق
 .المقابر

]٧١٨٨[ .رفعتينانج، 
 رفعت/ ESHAB-I KEHF Vakiflari =أوقاف أصحاب الكهف 

ــانج  ــ_ . Vakiflar Dergisi_ .ين _ ) .١٩٨٨ (٢٠جم
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣١٩-٣١١ص

@bibi@ß…@ñÔßIbî×ŠmH@
ف      انظر أيضًا ابر، وق ى المق ف عل ة، الوق ابر الموقوف المق

 .المقابر
]٧١٨٩[ .كوزال، عبد الرمحن

= إسهام الوحدة الوطنية يف الوقف وخصوصاً مقربة دمري بابـا           
Vakiflarin Milli Birlikteki Rolleri ve Hususiye Demir 

Baba Türbesi / عبد الرمحن كوزال. _Vakiflar Dergisi ._ 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٠١-٣٩٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج

@@@@æë‰bç@†î@ñÔßI@@bî×Šm@Lè‘@ð†î@@@@H@@@@@@@@æë‰bç@†î@ÒbÓëc@@@@ŠÄãa–@@@bî×Šm@–@
è‘@ð†îN@

ÑÓìÛa@òîàçc@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛa@òãbØßN@

½a@pbjnØ½aòÏìÓì@
ة،  انظر أيضًا ة، الكتب الموقوف ارات الموقوف اف، العق األوق

المصاحف الموقوفة، الوقف على البحث العلمي،     
وقف  الوقف على المكتبات،الوقف على العلماء، 

ات،  ،وقف المصاحف الكتب، الوقف   وقف المكتب
ي،  ث العلم يم،والبح ف والتعل ف  الوق الوق
ة، ة الثقافي ة والتنمي ف والتنمي ة،الوق   العلمي

 .الوقف والثقافة
]٧١٩٠[ .حيىي حممود الساعايت

حيـىي  / استبيان للموروث الثقـايف   : الوقف وبنية املكتبة العربية   
مركز فيصـل للبحـوث     :  الرياض _ .١ط_ .حممود ساعايت   

 ملحق بصـور    _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨والدراسات اإلسالمية،   
 ؛١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :النصوص الوقفية 

 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧، ٢سع
]٧١٩١[ .ساعايتال حيىي حممود

وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : الوقف وبنية املكتبة العربية   
كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   

تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  يمؤسسـة القـدس الرضـو     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

@òÏìÓì½a@pbjnØ½aM@æaŠíg@
]٧١٩٢[ .كربأ، علي حممديخان 

 هاي وكتاخبانه   كتابداري= الكتب واملكتبات الوقفية يف إيران      
 _ .١٣٩-١٢٥ص_ ) .١٩٩٧ (١٨ع_  .كتابداري_  .موقوفة

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
@òÏìÓì½a@pbjnØ½a–@@æaŠígMæbaŠ@@

]٧١٩٣[=الوقفية التعرف على املكتبة املركزية ملؤسسة القدس الرضوي 
 _ . حـرم  _ .رضوي استان قدس    مركزي با كتاخبانه    اشنائي
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)١٩٩٨ (٥٠-٤٩ع

@òÏìÓì½a@pbjnØ½aMbî×Šm@@
]٧١٩٤[ .أوزساينار، زبيدة جهان

 Bayazit= رسة بايزيد متحف الفن وخط الوقف التركي يف مد
Medresesi’nden Türk Vakif Hat Sanatlari Müzesi’ne /

 _ .Vakif ve Kültür Dergisi_ .ر ازبيدة جهان أوزسـاين 
 _.د _ . باللغــة التركيــة _ .٥١-٤٨ص_ ) .١٩٩٨ (٢ع
 .١٠٤تر*

]٧١٩٥[ كتبخانة لرك اساميسي وقف= دفتر بأمساء املكتبات الوقفية     
 _.خ  _ .باللغة العثمانية   _ . ورقة   ٢٣_ ] .ت. د[_ .دفتري  

 .٣تر*
]٧١٩٦[ .يلدرم، علي إحسان
 Vakif Tire Necip paşa= جنيـب باشـا    وقف مكتبة تريا
Kütüphanesi/  علي إحسان يلـدرم ._ Vakif ve Kültür 

Dergisi.  _باللغـة   _ .٣٩-٣٦ص_ ) .١٩٩٨مايو   (١ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

  كرناتاكا– الهند –المقابر الموقوفة  
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@òÏìÓì½a@pbjnØ½a–@bî×Šm@–c@òã‰…@
]٧١٩٧[ .أونور، أورال

 Edirne =وقفيات مكتبات السالطني : وقف املكتبات يف أدرنة
Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif Kütüphaneleri /أورال 

_ ] .١٩٨٦[هـ  ١٤٠٦مكتبة السليمية،   : إستانبول_ .نور  أو
 .١٠٤تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٧٥

@òÏìÓì½a@pbjnØ½a–@bî×Šm@–@ìjãbngÞ@
]٧١٩٨[ .كوجو كاليغا، أمحد
 . باللغة التركية_  .٦٨-٥١ص_  .أمحد كوجو كاليغا / إستانبولاملكتبات الوقفية يف 

 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 
Aramağani . _٣تر* _.ض _  .١٩٨٥، املديرية العامة لألوقاف: إستانبول. 

@òÏìÓì½a@pbjnØ½a–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@@
]٧١٩٩[ .يرداغ، حممدجا

= املكتبة الوقفية يف قيصري ومكتبـة حـاج خليـل أفنـدي             
Kayseri’de Vakif Kütüphaneleri ve Matbah Emini 

Haci Halil Efendi kütüphanesi / حممــد جــايرداغ. _
Vakiflar Dergisi . _٢٨٨-٢٦٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج. _ 

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
@òÏìÓì½a@pbjnØ½a–@ÛaòîãbàrÈÛa@òÛë†@

]٧٢٠٠[ .أونسال، هبجت
  =إستانبولاألوقاف التركية وطريقة إعمارها وبناء وتأسيس مكتبات        

Türk Vakif İstanbul Kütüphanelerinin Mimar Yöntemi/ 
_ ) .١٩٨٤ (١٨مج_  .Vakiflar Dergisi _ .هبجت أونسال

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٢٤-٩٥ص

@òÏìÓì½a@pbjnØ½a–a@òí…ìÈÛ@
]٧٢٠١[ .محادي بن حممد بن علي

 _.املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية بني املاضي واحلاضر          
 _) .١٩٩٦ ديسمرب /يونيو (٢ مج _ .جملة مكتبة امللك فهد الوطنية    

 .١٤ ،١٣سع *_ .د_  .٨٩-٦٠ص
]٧٢٠٢[ .يوسف بن إبراهيم احلميد

واإلرشـاد  جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة       
  إعداد يوسف بن   /وخططها يف رعاية املكتبات الوقفية يف اململكة      

 .٩٤٣-٩٠٣ص_ .إبراهيم احلميد 
ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي

 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

@òÏìÓì½a@pbjnØ½a–@òí…ìÈÛa@–@ñ‰ìä½a@òäí†½a@
]٧٢٠٣[ .عبد الرمحن بن سليمان املزيين

تأليف عبد الرمحن بن سليمان املزيين؛ تقـدمي        / املكتبات املوقوفة 
 .١٨٤-٥٣ص_ .عبد اهللا بن عبد احملسن التركي 

 _. مكتبة امللك عبد العزيز يف املدينة املنورة بني املاضي واحلاضر            يف
ون اإلسالمية واألوقاف والدعوة    وزارة الشؤ ]: الرياض[_  .١ط

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩واإلرشاد، 

@òÏìÓì½a@pbjnØ½a–@òí…ìÈÛa@–paë†ã@@
 ندوة املكتبـات الوقفيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية           

 )املدينة املنورة: هـ١٤٢٠(
]٧٢٠٤[

مكتبة امللك  ،  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية      
ـ ١٤٢٠ حمرم   ٢٧-٢٥ة املنورة من     املدين ،العزيز عبد _  .هـ

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،      : الرياض
 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .ص ٩٥١_  .٢٠٠٠

@ÒbÓëþa@òjnØßIbîjîÛ@LÜiaŠH@
  مصادر المعلومات،   –المؤسسات الوقفية، الوقف     انظر أيضًا

 . معاهد البحوث–الوقف 
]٧٢٠٥[ .حممد مرسي اخلويل

 جملة  _ . حممد مرسي اخلويل   / األوقاف يف طرابلس الغرب    مكتبة
_  .)]١٩٥٤[ هـ١٣٧٤( ٢٠ ع_ .معهد املخطوطات العربية 

 .١٠٤ تر* _ . د_ .١٨٥-١٨٤ص
@òßbÈÛa@ÒbÓëþa@òjnØßI…a†ÌiH@

،  مصادر المعلومات   –المؤسسات الوقفية، الوقف     انظر أيضًا
 . معاهد البحوث–الوقف 

]٧٢٠٦[ .عبد اهللا اجلبوري
 _ .١٩٦٩رئاسة ديوان األوقاف،    : بغداد_ . األوقاف العامة    مكتبة
 .١٤ ،١٠سع* _.ك _ .ص ٢٧٢

@òßbÈÛa@ÒbÓëþa@òjnØßI…a†Ìi@H–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 . مصادر المعلومات–آشافات، الوقف  –الوقف 
]٧٢٠٧[ .عبد اهللا اجلبوري

عبـد اهللا   /  األوقاف العامة  فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة    
هــ  ١٣٩٢رئاسة ديـوان األوقـاف،      : بغداد_ .اجلبوري  

 .١٠٤ ،٦٧ ،٦٠ ،٥٤تر* _.ك _ .ج ٤_ ] .١٩٧٣[

@òßbÈÛa@ÒbÓëþa@òjnØßIÝ•ì½a@H–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 . مصادر المعلومات–آشافات، الوقف  –الوقف 
]٧٢٠٨[ .أمحدسامل عبد الرزاق 

 سامل عبد الرزاق  / فهارس خمطوطات مكتبة األوقاف العامة يف املوصل      
_ ] .١٩٧٦[هـ  ١٣٩٧وزارة األوقاف،   : بغداد_  .١ط_ .أمحد  
 .١١٥ ،٥٤ ،٤٩ ،٣تر* _.ك _ .مج ٩

]٧٢٠٩[ .سامل عبد الرزاق أمحد
 سامل عبد الرزاق  / فهرس خمطوطات مكتبة األوقاف العامة يف املوصل      

 .٧صر* _.ك _ .مج ٢_  .١٩٨٢، ]ن. د: [ادبغد_  .١ط_ .أمحد 

@òíŒ×Š½a@ÒbÓëþa@òjnØßI…a†Ìi@H–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 . مصادر المعلومات–آشافات، الوقف  –الوقف 
]٧٢١٠[ .حممد أمحد حممود

: بغداد_ .حممد أمحد حممود    / فهرس خمطوطات مكتبة األوقاف املركزية    
 .٦٧ ،٦١ ،٤٩تر* _.ك _ ] .١٩٨٢[هـ ١٤٠٣وقاف، وزارة األ

 ندوات– السعودية –المكتبات الموقوفة 



متن الكشاف>٦٤٨
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@†íŒíbi@òjnØßIbî×Šm@@@@H@†íŒíbi@æbİÜÛa@ÒbÓëc@@@ŠÄãaMbî×Šm@N@
@b‘bi@kî¬@am@òjnØßIbî×Šm@@@@H@b‘bi@kî¬@am@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–bî×Šm@N@

@òÏìÓì½a@pbjnØ½a@@@ŠÄãa@@@@ð†äÏc@ÝîÜ@xby@òjnØß–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@N@
†äÏc@†‘a‰@òjnØß@òÏìÓì½a@pbjnØ½a@@@ŠÄãa@@@@ð–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@N@

@òíŒà§a@òíëaŒÛa@òjnØßIlŠÌ½a@H–@ƒí‰bm@–@æìíìÜÈÛa@õbÏŠ’Ûa@
المكتبات الموقوفة، المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف        انظر أيضًا

 .على المكتبات، وقف المكتبات، الوقف والثقافة
]٧٢١١[ .حممد املنوين

 جملة األحباث _ .حممد املنوين   / ن تارخيها صفحة م : مكتبة الزاوية احلمزية  
 .١١مغ*_  .د_  .١٧٧-٩٧ص_ ) .١٩٦٣ (٨ ع_ .املغربية األندلسية

@òÏìÓì½a@pbjnØ½a@@@ŠÄãa@@@@b‘bi@ÝîÜ@áÄÇþa@‰†–Ûa@òjnØß–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@N@
b‘bi@†àª@ïud’ã@áÄÇþa@‰†–Ûa@òjnØß@òÏìÓì½a@pbjnØ½a@@@ŠÄãa@@@@–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@N@

jnØß@oàØy@Ò‰bÇ@òIñ‰ìä½a@òäí†½aH@
المكتبات الموقوفة، المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف        انظر أيضًا

 .على المكتبات، وقف المكتبات، الوقف والثقافة
]٧٢١٢[ .راشد سعد راشد القطحاين

  بـن  راشـد إعداد  / وقفية مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت     
 .٨٢٥-٧٧٣ص_  .راشد القطحاينبن سعد 

ـ كتبات الوقفية يف اململكة العرب    ندوة امل يف    _...ة السـعودية    ي
 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف   وزارة الشؤون اإلسالمية     :الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

@òÏìÓì½a@pbjnØ½a@@@ŠÄãa@@@@†àª@bÓ@òjnØß–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@N@

@ïÜíŠiì×@òjnØßIÞìjãbng@H–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ات، –الوق ف  ببليوجرافي ارس–الوق ،  فه

 . مصادر المعلومات–آشافات، الوقف  –الوقف 
]٧٢١٣[ )إستانبول(مكتبة كوبريلي 

حـاجي  = فهرست الكتب املوقوفة على يد حاجي أمحد باشا         
 _] .ت. د[_ .أمحد باشا طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرسيت        

 .٦٩تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٢٤٦٢خمطوط، برقم _ . ورقة ١٣
]٧٢١٤[ )إستانبول(بة كوبريلي مكت

 فاضل أمحد باشا  = فهرست الكتب املوقوفة على يد فاضل أمحد باشا         
 ١٣_ ] .ت. د[_ .طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرسـيت       

 .٦٩تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٢٦١٥خمطوط، برقم _ .ورقة 
@òÏìÓì½a@pbjnØ½a@@@@ŠÄãa@@@@óÐİ–ß@êŠÓ@ìÜãìÏ‹Šß@òjnØß–@bî×Šm@MðŠ–îÓ@N@
@òÏìÓì½a@pbjnØ½a@@@ŠÄãa@@@@†àª@ê…a‹@†àª@bãüìß@òjnØß–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@N@

@bËe@Ñìí@òjnØßIbî×Šm@LbîãìÓ@@@@H@bËe@Ñìí@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–@bî×Šm@–bîãìÓ@N@
ÑÓìÛa@òîØÜß@

ف،    انظر أيضًا ة للوق ية االعتباري ف، الشخص اء الوق إنش
وانين وتشريعات         غصب الوقف، قبض الوقف، ق

 .كية الوقفمل
]٧٢١٥[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

ــايو (٥، ع٣س _ .د _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣ مــ
 .١؛ كو٢٣، ٢صر*

]٧٢١٦[ .مساعيل عليإ
موضوع _  .إمساعيل علي؛ إشراف أمحد فراج حسني     ]/ الوقف[

 .ة من العملالوقف واألوقاف جاء يف مواضع متفرق
أطروحـة  _  .١٩٨١_ . امللكية اخلاصة يف الفقه اإلسالمي       يف
 شعبة الفقه،   ، الدراسات العليا  ، اجلامعة اإلسالمية  -) ماجستري(

 .٧سع*_ .ض _  .١٩٨١
]٧٢١٧[ .العينني بدران بوأبدران 

حبس العني عن متليكها ألحد من العباد وصرف منفعتها ملن أراد      
 .٣١٠ص_ .بدران العينني  بوأبدران / الواقف

 نظرية األموال : تارخيها وبعض نظرياهتا العامة   :  الشريعة اإلسالمية  يف
دار : اإلسكندرية (١٩٧٢،  ]ن. د: م. د[_ .وامللكية والعقود   
 .١٥مغ* _.ض _ ) .النجاح للطباعة

]٧٢١٨[ .بركي األقسكي، علي مهت
علي مهت / Akar Vakiflari İntikali= انتقال عقار األوقاف 

 . باللغة التركية_ .١٥٦-١٤٥ص _.بركي 
 ،]ن. د: م. د[_ . Miras va tatbikat= املرياث والتطبيقات يف 

 .٦٧تر*_ . ض _ .)املطبعة اجلديدة: أنقرة] (١٩٥١[هـ ١٣٧٠
]٧٢١٩[ .بركي األقسكي، علي مهت

/ Akar Vakfi İntikali=  قانون املوقوفات الوقف؛انتقال عقار 
 _ .١٧٦-١٧٢،  ١٥٦-١٤٥ص _. األقسكي علي مهت بركي  
 .باللغة التركية

 İslam Hukukunda= الفرائض واالنتقال يف الفقه اإلسالمي يف 
Feraiz ve İntikal . _]١٩٥٤[هــ  ١٣٧٣، ]ن. د: م. د [

 .٦٧تر*_ . ض _ .) اجلميلةإستانبولمطبعة : إستانبول(
]٧٢٢٠[ .بركي األقسكي، علي مهت

 İslamda= أنواعه الصـحيحة والباطلـة   : الوقف يف اإلسالم
Vakif, Sahih Ve Gayr-i Sahih Nev’ileri /   علـي مهـت

 _) .١٩٥٧ (٦ مج_ .Ankara İlahiyet Fakültesi_ .بركي 
ــج_  .٢٦-١٩ص  _ .١٠-١ص_ ) .١٩٥٩-١٩٥٨ (٧م

 .٦٧، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٧٢٢١[ .بندر بن فهد السويلم

جملـة  _ .بندر بن فهد السامل     / زوال ملك الواقف عن الوقف    
_ ) .١٩٩٩ (٢٣ ع _ .ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية     جامع
 .٣تر* _ .د_  .٩٠-٣٩ص
]٧٢٢٢[ . احملكمة العليا .جوهايت

 Gwahati =قرار احملكمة العليا ملدينة جوهايت حول أغراض الوقف 
High Court on purpose of Waqf.  _Muslim India.  _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٦٧ص_ ) .١٩٩١ (١٠٠، ع ٩مج
 .١٦هن*_ . د

]٧٢٢٣[ .حسنني حممد خملوف
 .١٦٩-١٦٥ص: ١ج_ .بقلم حسنني حممد خملوف / يف الوقف

 مكتبة مصطفى : القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى شرعية وحبوث إسالمية      يف
 .١٢، ٥، ١؛ كو٦، ٢؛ صر٣تر*_ .ض _  .١٩٦٥البايب احلليب، 

 الشرفاء العلويون – تاريخ –) المغرب(مكتبة الزاوية الحمزية  
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]٧٢٢٤[ .محد العبد الرمحن اجلنيدل
دل؛ إشـراف منـاع     إعداد محد العبد الرمحن اجلني    / الوقف
 .١١٩ص_  .القطان

مؤسسـة  : بـريوت _  .٢ط_ . نظرية التملك يف اإلسالم      يف
_ . املعهد العايل للقضاة –) ماجستري(أطروحة _  .١٩٨٣الرسالة، 

 .٣، ١كو *_ .ض
]٧٢٢٥[ .سعد حممد خليل

 .٦٣-٦٠ ص_ .سعد حممد خليل/ ]الوقف[
 .٤فل *_. ض _ .١٩٩٣دار السالم، :  القاهرة_ . نزع امللكيةيف

]٧٢٢٦[ .عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح
 .٢٨٦-٢٨٥ص_ .عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح / الوقف
مؤسسة الرسـالة،   : بريوت_  .١ط_ . قيود امللكية اخلاصة     يف

 .٨؛ هن١٥كو* _.ض _  .١٩٨٨
]٧٢٢٧[ .عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح

 .١٢١-١٢٠ص_ .عبد اهللا املصلح / الوقف
يف الشريعة اإلسالمية ومقارنتها باالجتاهـات       امللكية اخلاصة    يف

 هـ١٣٩٦االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،     : الرياض_ .املعاصرة  
 .١٥؛ كو١٥، ١٠سع* _.ض  _] .١٩٧٦[

]٧٢٢٨[ .عبد احلميد حممود البعلي
 .٨١ص_ .عبد احلميد حممود البعلي / الوقف والوصية

أحـدث  دراسة مقارنة مـع     :  امللكية وضوابطها يف اإلسالم    يف
مكتبة وهبـة،   : القاهرة_  .١ط_ .التطبيقات العلمية املعاصرة    

 .١٦؛ مغ١٢ ،١كو*_  . ض_ .١٩٨٥
]٧٢٢٩[ .عبد الرزاق حسن فرج

 .١٨١-١٧٧ ص_ .عبد الرزاق حسن فرج ]/الوقف[
_ . ض _ .١٩٨١، ]ن. د: م. د [_ . دوام حــق امللكيــةيف
 .٤فل*

]٧٢٣٠[ .عبد السالم العبادي
 .ديعبد السالم العبا/ ]الوقف[
مكتبـة  : عّمـان _  .١ ط _ . امللكية يف الشريعة اإلسالمية    يف

 .١٠ ،٨ ،٧ ،٤فل*_ .ض _  .١٩٧٨-١٩٧٤األقصى، 
]٧٢٣١[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السمهان /  الوقفباب
_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلـة الشـرعية          يف
_ .ض   _] .١٩٩٢[هـ  ١٤١٣،  ] ن .د: [الرياض_  .١١ط
 .٥ ،١كو*

]٧٢٣٢[ .عبد العزيز احملمد السمهان
: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]٧٢٣٣[ .عبد العلي العبودي
_ .عبد العلي العبـودي     / أراضي األحباس؛ العقارات احلبسية   

 .١٠٩-٩٩ص
فقهية وقرارات  دراسة معززة بنظريات    :  احليازة فقهاً وقضاء   يف

املركز الثقايف العريب،   : الدار البيضاء _  .١ط_ .حديثة  قضائية  
لتعقيب حمكمة ا ،  الس األعلى بالرباط  : صدرت عن _  .١٩٩٦
 .٣٠؛ مغ١كو* _.ض _ .حمكمة النقض بالقاهرة ، بتونس

]٧٢٣٤[ .عبد ايد حممود مطلوب
 .٢٧٩-٢١٣ص_ .عبد ايد حممود مطلوب / الوقف

_ .أحكام الوصية والوقف يف الفقه اإلسـالمي والقـانون          يف  
 .١كو*_ . ض _ .١٩٩١دار النهضة العربية، : القاهرة

]٧٢٣٥[ .عدنان خالد التركماين
 .٨ص_ .عدنان خالد التركماين / الوقف
دار : جـدة _  .١ط_ . ضوابط امللكية يف الفقه اإلسالمي        يف

 _) .١ سلسلة الضوابط الفقهية؛  (_  .١٩٨٤املطبوعات احلديثة،   
 .١٠كو* _.ض 

]٧٢٣٦[ .عز الدين عبد اهللا
 _.عز الدين عبد اهللا / أصل الوقف واملنازعة يف ملكية العني املوقوفة

مـارس  / ينـاير  (٣-١، ع ١٥ س _ .صـاد جملة القانون واالقت  
ديسمرب / نوفمرب (٧-٦، ع ١٥؛ س ٥٤٤-٥٢٣ص_ ) .١٩٤٥
 ،٢٣ ،١٤ ،٨صـــر*_ .د  _ .٥٤٤-٥٢٣ص_ ) .١٩٤٥
 .١؛ كو٢٧

]٧٢٣٧[ .عطية عبد احلليم صقر
 . ورقة٣٤_ .عطية عبد احلليم صقر / اقتصاديات الوقف

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٧٢٣٨[ .علي اخلفيف

 .٢٢٣، ١٩٢-١٩١ ص_.علي اخلفيف / ]الوقف[
_ . امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية          يف

_ ] .؟١٩٧-[معهد البحوث والدراسات العربيـة،      : القاهرة
 .٢٤؛ صر٣تر*_  .ض

]٧٢٣٩[ .علي اخلفيف
 .٤٣-٤٢ص: ٢ج_ .علي اخلفيف ]/ الوقف[
_ . امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية          يف

_  .١٩٦٩-١٩٦٨معهد البحوث والدراسات العربية،     : القاهرة
 .٨، ٧، ٤، ٣؛ فل١٤، ٢؛ صر٣تر* _.ض 

]٧٢٤٠[ .علي اخلفيف
 .١٨٤ص_ .علي اخلفيف / ]الوقف[
: سالمية مع املقارنة بالشرائع الوضـعية      امللكية يف الشريعة اإل    يف

: القاهرة_ .قيودها   -خواصها   - عناصرها   -أنواعها   - معناها
املؤلفات الكاملة للشيخ علـي     (_  .١٩٩٦دار الفكر العريب،    

 .١٠كو* _.ض _ ) .٢اخلفيف؛ 

ملكية الوقف
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]٧٢٤١[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .لشرجبي  علي خالد ا  
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر
]٧٢٤٢[ . احملكمة العليا .كلكتا

 Mohammedan= عدم اعتبار املتويل مالكاً للوقف يف الشريعة اإلسالمية 
Law-Waqf-Mutwalli cannot be considered as owner 

of property.  _The All India Reporter ._ــج  ٦٥ م
 .٧هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .١٣٤-١٣٣ص_ ) .١٩٧٨(

]٧٢٤٣[ .بو زهرةأحممد 
 .١٩٦-١٩٥ص_ .حممد بن أمحد أبو زهرة ]/ الوقف[
_  .١ط_ . امللكية ونظرية العقد يف الشـريعة اإلسـالمية          يف

 .٦، ٥، ٢؛ صر٣تر* _.ض _  .١٩٧٧دار الفكر العريب، : القاهرة
]٧٢٤٤[ .حممد صباح النشوايت

 .٧٦١-٧٣٧ص: ٢مج_ .حممد صباح النشوايت / لوقف العقاريا
_ .شاراهتا يف السجل العقاري     إ القيود على امللكية العقارية و     يف

 .٢كو*_  .ض _ .١٩٩٣، ]ن. د: [دمشق
]٧٢٤٥[ .حممد عبد املنعم مخيس
 _ .منرب اإلسـالم  _ .حممد عبد املنعم مخيس     / الوقف وأحكامه 

ــل ١٩ (٥، ع٣٥س  _. د _ .٩٤-٩٣ص_ ) .١٩٧٧ إبري
 .٢٦؛ مغ١٧، ٦، ٢صر*

]٧٢٤٦[ .حممد فاروق النبهان
؛ امللكية اجلماعيـة للشـيء      امللكية اجلماعية يف األوقاف اخلريية    

، ٢٣٢ص_ .حممد فاروق النبـهان     / املوقوف؛ األوقاف اخلريية  
٣٥٠-٣٤٥، ٢٤٠-٢٣٨. 
_  .٣ط_ . االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي       يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٥، رسالةمؤسسة ال: بريوت
]٧٢٤٧[ .حممد فاروق النبهان

؛ امللكية اجلماعيـة للشـيء      امللكية اجلماعية يف األوقاف اخلريية    
، ٢٣٢ص_ .حممد فاروق النبـهان     / املوقوف؛ األوقاف اخلريية  

٣٥٠-٣٤٥، ٢٤٠-٢٣٨. 
_  .١ط_ . االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي       يف

 .٧صر* _.ض _  .١٩٧٠، ردار الفك: القاهرة
]٧٢٤٨[ . احملكمة العليا .اهلند

 انتفاء حق تصرف الواقف يف ملكه مبجرد إعالنه كوقف حسب الشريعة          
 Mohammedan Law-Waqf-declaration of= اإلسالمية 

particular property as waqf, waqf-effect-right of 
waqif is extinguished.  _The All India Reporter. _ 

_  .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٩٦-١٦٩١ص_ ) .١٩٧١ (٨، ع ٥٨مج
 .٧هن*_ .د 
]٧٢٤٩[ . احملكمة العليا .اهلند

 =رأي احملكمة العليا لعموم اهلند حول إنشاء وقف عام بأمر ديين            
Supreme Court on creation of public waqf by 

religious order. _ Muslim India ._ــج  ١٩٩، ع١٧ م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٢٨ص_ ) .١٩٩٩(

]٧٢٥٠[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
 _ .١٩٨٩دار الفكر، : دمشق_  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته   يف

 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل١٥-١؛ سع٦٢، ٣تر*_ .ض 

@ÑÓìÛa@òîØÜß–@ãìm@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٢٥١[العثمانيةتونس  بيالة –لكية العقارية ونظام الزعامت والقيمار امل

_  .للدراسات العثمانيةالعربية الة التارخيية  _ .م  ١٥٨٨ – ١٥٧٤
 .١٠٤تر*_  . د_ .٢٠٩-١٨٧ ص_ .)١٩٩٥ (١٢، ١١ع

@ÑÓìÛa@òîØÜß–ÑÓìÛa@òîØÜß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@òîØÜß–½a@lŠÌ@
، حممد املهدي بن حممـد العمـراين الفاسـي          املهدي الوزاين 

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦) "عيسى أبو(
]٧٢٥٢[

 .٣٥٦ص: ٩ج_ .املهدي الوزاين ]/ الوقف[
 املعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوى املتأخرين من علمـاء           يف

 .٣مغ* _.ض _ ] .١٩--ن، . د: [فاس_ .املغرب 
@ÑÓìÛa@òîØÜß–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٧٢٥٣[ .ني، كرن بج
 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيماً دستورياً 

Waqf / جـني  . كـرن ب. _Islamic and Comparative 
Law, Quarterly.  _٢٦٩ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع٥مج-

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٧٠
@ÑÓìÛa@òîØÜß–@†äa@–a‰†ß@@

]٧٢٥٤[ . احملكمة العليا .مدراس
 ة تطبيق قرار احملكمة بتحويل ملكية الوقف بأثر رجعي كما         إمكاني

 Mohammedan= حيق للمتويل أن يغري أمالك الوقف بعد استثمارها 
Law-Waqf-Alienation-Sanction of Qazi or Court can 
be given retrospectively. Mutwalli may lawfully change 

Waqf property i.e. after investment. _ The All India 
Reporter. _ باللغة  _ .١٤٦-١٤٣ص_ ) .١٩٥٣ (٤٠ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@òîØÜßIïÜjäy@éÔÏH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]٧٢٥٥[

أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسـي؛          ]/ الوقف[
 .٢ج_ .مد فارس سعد عبد احلميد السعدين حتقيق حم

دار : بـريوت _  .١ط_ . الكايف يف فقه اإلمام ابن حنبـل         يف
 .٣١مغ* _.ض _ ] .١٩٩٣[هـ ١٤١٤الكتب العلمية، 

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]٧٢٥٦[

ـ       ]/ الوقف[ ن قدامـة؛ خـرج     موفق الدين عبد اهللا بن أمحد ب
أحاديثه ورجاله سليم يوسف؛ حققه سعيد حممد اللحام؛ قدم له          

 .٣٣٠-٣١٩ص: ٢ج_ .وراجعه صدقي حممد مجيل 
دار الفكـر،   : بريوت_ . الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل         يف

 .٣٠؛ مغ٧ ،٥صر* _.ض _  .١٩٩٢

  العصر العثماني– تاريخ – تونس –ملكية الوقف  
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موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]٧٢٥٧[

تأليف أيب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـة          /  الوقف كتاب
 .٤٦٤–٤٤٨ص: ٢ج_ .املقدسي 

_  .٥ط_ . الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بـن حنبـل            يف
؛ ١٠-٦فـل * _.ض  _  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي،   : دمشق
 .١٤، ٥، ١كو

موفق الـدين    (محد اجلماعيلي املقدسي  أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]٧٢٥٨[

محد بن قدامـة    أتأليف موفق الدين عبد اهللا بن       /  الوقف كتاب
 .١٦٤-١٦١ص_ .املقدسي 

_  .١ط_ .محد بن حنبل الشيباين     أ املقنع يف فقه إمام السنة       يف
 .٣٢ ،٢٩؛ مغ١٤كو* _ .ض_  .١٩٧٩دار الكتب العلمية، : بريوت

موفق الـدين   (اجلماعيلي املقدسي   محد  أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]٧٢٥٩[

 _.محد بن قدامة املقدسي     أملوفق الدين عبد اهللا بن      /  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج
 املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشـيباين رضـي اهللا              يف
املطبعة : القاهرة] (؟١٩٥-ن،  . د: م. د[_ . مع حاشيته    ،عنه

 .٣٠؛ مغ٦، ٢صر*_ . ض _ .)بتهاالسلفية ومكت
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]٧٢٦٠[

مع حاشية منقولة من خط سليمان بن عبد اهللا بن          :  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .حممد بن عبد الوهاب 

 _.] ؟١٩٩-[املؤسسة السعيدية،   : الرياض_  .٣ط_ . املقنع   يف
 .٨؛ هن١٧؛ مغ١٢؛ كو٣تر* _.ض 

@ÑÓìÛa@òîØÜßIïÐäy@éÔÏH@
]٧٢٦١["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

: ١٢ج: ٦مـج _ .لشمس الدين السرخسـي     /  الوقف كتاب
 .٤٧-٢٧ص
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]٧٢٦٢["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(ي، حممد بن أمحد بن سهل بن سهل السرخسا

: ١٢ج: ٤ مـج  _ .لشمس الـدين السرخسـي    /  الوقف باب
 .٤٧-٢٧ص
ــاب يف ــوط كت -١٣٢٤، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبس

 _ .)مطبعة السـعادة  : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[هـ  ١٣٣١
؛ ١٤؛ كـو ٢؛ صر١٠٠، ٦٧،  ٥٦،  ٥٢-٥٠،  ٣٠تر* _.ض  
 .٨؛ هن٣٩مغ

]٧٢٦٣[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"د أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، حمم
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 

]٧٢٦٤[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(ابن غامن املقدسي، علي بن حممد بن علي 
قدسي؛ مجع وحتقيـق    ابن غامن امل  / الوقف املسجل وغري املسجل   
 .٣٣٨-٢٨٩ص_ .حممد شوقي بن إبراهيم مكي 

 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(
]٧٢٦٥[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

 يولوأليب حممد حممود بن أمحد العيين؛ تصحيح امل       /  الوقف كتاب
 .١٨٦-١٣٩ص: ٦ج_ .حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفوري 

دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف
 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١

]٧٢٦٦[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 العيين؛ شرح املولـوي     أبو حممد حممود بن أمحد    /  الوقف كتاب

 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 
دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف

 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠
]٧٢٦٧[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
@ÑÓìÛa@òîØÜßIïÈÏb‘@éÔÏH@

]٧٢٦٨[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
تصنيف أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي؛         /  الوقف باب

: ٩، مـج  ٦١-٥٣ص: ٣مـج _ . قلعجي   بتحقيق عبد املعطي  
 .٣٣٣-٣٢٩ص: ١٣، مج٤٦-٣٨ص
 _ .١٩٩١دار الوفاء،   : القاهرة_  .١ط_ . معرفة السنن واآلثار     يف

 .٢؛ صر٦٤ ،٦٠ ،٥٢تر* _.ض 
]٧٢٦٩[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
تصنيف أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي؛         /  الوقف باب

 .٥٥٣-٥٤٤ص: ٤مج_ .سيد كسروي حسن حتقيق 
 معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس            يف

مساعيل بن حيىي   إبراهيم  إخمرج على ترتيب خمتصر أيب      : الشافعي
 _.ض  _  .١٩٩١دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط_ .املزين  

 .٢٩؛ مغ١١، ١كو*
]٧٢٧٠[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(د محأزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

 .٨٦-٨٥ص_ .أبو حيىي زكريا بن حممد بن زكريا املصري /  الوقفباب
 حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللبـاب يف فقـه اإلمـام             يف

_ ] .؟١٩٤-[دار إحياء الكتب العربية،     : القاهرة_ .الشافعي  
 .٥كو* _.ض _ .منت هذا الشرح : حترير التنقيح: هبامشه
]٧٢٧١[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أألنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا ا
زكريا بن حممد األنصاري؛ خرج أحاديثه وعلـق        /  الوقف باب

 .١٨١-١٨٠ص_ .عليه أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة 
 حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمـام            يف

 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧ دار الكتب العلمية،: بريوت_ .الشافعي 

)فقه شافعي(ملكية الوقف 



متن الكشاف>٦٥٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٧٢٧٢["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  .سليمان بن حممد البجريمي/  الوقفكتاب
 حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع          يف

 هبامشه_ ] .؟١٩٧-[املكتبة اإلسالمية،   ]: تركيا[ديار بكر   _ .العبيد  
 نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممد         : الشرح مع

 .١٠ ،٥؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٩، ٧، ٦فل* _.ض _ .املرصفي 
]٧٢٧٣["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
أليب إسحاق زكريا     حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب      يف

 نفائس  :هبامشه مع الشرح  _  .١٩٧٨دار املعرفة،   : بريوت_ .األنصاري  
 .١٠٤تر* _.ض  _.ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممد املرصفي 

]٧٢٧٤["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
_ .سليمان بن حممد السويفي الشافعي البجريمي       /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق مي على شرح منهج الطـالب أليب         حاشية البجري  يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
حباشيته منتخبات مـن    _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     
 .٦ ،٢صر* _.ض  _.تقرير الشيخ حممد املرصفي 

]٧٢٧٥["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .١٩٦-١٨٣ص: ٣ ج_.ن بن حممد البجريمي سليما/  الوقفكتاب
 على  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمي        يف

هــ  ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .شرح منهج الطالب    
نفائس ولطـائف   : هبامشه_ ) .املطبعة األمريية : القاهرة] (١٨٧٣[

 .٣٣ مغ،٦، ٢صر* _.ض  _.منتخبة من تقرير الشيخ حممد املرصفي 
]٧٢٧٦["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ . حاشية اجلمل على شرح املنهج       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]٧٢٧٧["ـه١٢٠٤-؟" ريسليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزه

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
 _. حاشية اجلمل على شرح املنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري           يف
_ ] .؟١٩٣-[املكتبة التجاريـة الكـربى،      : القاهرة_  .١ط

 _.شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على شرح املنهج         : هبامشه
 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض 

@ÑÓìÛa@òîØÜßIïØÛbß@éÔÏH@
]٧٢٧٨["ـه٣٧٨-؟" )القاسم بوأ(بن اجلالب، عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن ا

أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن       /  يف احلبس وهو الوقف    باب
 _.احلسن اجلالب البصري؛ دراسة وحتقيق حسني بن سامل الدمهاين          

 .٣١١-٣٠٧ص: ٢ج
 _ .١٩٨٧دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .١ط_ .ريع   التف يف

 .٣٢-٢٩ ،٢٧؛ مغ١١، ١؛ كو٩-٦؛ فل٥٧تر* _.ض 
]٧٢٧٩[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 

أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        /  احلبس كتاب
 .٥٩١-٥٨١ ص_ .التونسي

: الرباط_ .بن عرفة   ااهللا   شرح حدود اإلمام األكرب أيب عبد        يف

طبـع بـأمر    _  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     
 .١٤-١٢مغ* _. ض _ .صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين

]٧٢٨٠[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 
أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        / احلبس كتاب
 .٤١٨-٤١٠ ص_ .التونسي

 شرح حدود اإلمام األكرب الربكة القدوة األنور أيب عبـد اهللا            يف
هــ  ١٣٥٠املكتبة العلمية،  : تونس_  .١ط_ .حممد بن عرفة    

 .٢٥ ،٢٢ ،٤ ،٣مغ* _. ض _ .]١٩٣١[
]٧٢٨١[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
_ .ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمـريات        /  الوقف باب
 .٤٠٣-٣٦١ص: ٧ج
 _.علـى اخلرشـي      ي حاشية الشيخ علي بن أمحد العـدو       يف

ـ    _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية،    : بريوت  يحاشية الشـيخ عل
 _.ض  _ .بأسفل صفحات حاشية اخلرشي على خمتصر خليل        

 .١١ ،١كو*
]٧٢٨٢[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ . الوقف باب
_ ] .؟١٩٧ -[دار صادر   : بريوت_  .ي علي العدو   حاشية الشيخ  يف

 هبامش اخلرشي على خمتصر سـيدي   يحاشية الشيخ على العدو   
 .١١ ،١كو* _.ض _ .خليل 

 )أبـو عمـران   (الغفجومي، موسى بن عيسى بن أيب حجاج        
 "هـ٤٣٠-٣٦٨"

]٧٢٨٣[

 _.تأليف موسى بن عيسى أبو عمران الغفجومي الفاسي         ]/ الوقف[
 .٧٩-٧٨ص
 ٣٤( ورقـة    ١٠٩_ ] .١١ق[هـ  ٥ق_ .ام   األحك كتاب يف

خمطوط، يف خزانة مـوالي يوسـف       _ .سم  ١٦×٢٢؛  )سطر
_ . خط مغـريب     _ .ناقص النهاية _  .٥٤٧مبراكش حتت رقم    

 .٧مغ* _.ض 
]٧٢٨٤[ ـه١١٠٣-؟" )عبد اهللا بوأ(املكناسي، حممد بن احلسن ااحي الغياثي 

 .١٦٥ ،١١٣ ،٩٨ ،٨٩ص_ ] .الوقف[
 العالمة أيب عبد اهللا سيدي حممـد بـن           نوازل الشيخ اإلمام   يف

] ١٩--ن،  . د: م. د[_ .حجريـة   . ط_ .احلسن اـاحي    
نوازل الشيخ أيب عبد اهللا حممد      : يليه_ ) .املطبعة احلجرية  :فاس(

 .٢٢ ،٣مغ* _. ض _ .التاودي بن سودة
ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß@
ف،  انظر أيضًا ات الوق ف،  إثب ي الوق ائية ف ام القض األحك

ف،  جيل الوق ف،  تس ق الوق ى   توثي ز عل الحج
ف،    ى الوقف، دعاوى الوق الوقف، الحراسة عل

سجالت الوقف، غصب الوقف،        دعوى الوقف،    
 –، الوقف    قضاء الوقف، قوانين وتشريعات الوقف    

 .مشاآل وحلول
]٧٢٨٥[ ، جامعة جملة كلية احلقوق_ .التقادم يف مواد الوقف 

ــاهرة ــه ١/٥ (٣٤-٣٣، ع١٠س _. الق _ ) .١٩٣٧ يوني
 .٢صر *_ .د _ .١٥٥-١٥١ص

 )فقه مالكي(ملكية الوقف  
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]٧٢٨٦[ .عبد العلي العبودي
_ .عبد العلي العبـودي     / أراضي األحباس؛ العقارات احلبسية   

 .١٠٩-٩٩ص
فقهية وقرارات  دراسة معززة بنظريات    :  احليازة فقهاً وقضاء   يف

املركز الثقايف العريب،   : الدار البيضاء _  .١ط_ .حديثة  قضائية  
التعقيب حمكمة  ،  طالس األعلى بالربا  : صدرت عن _  .١٩٩٦
 .٣٠؛ مغ١كو* _.ض _ .حمكمة النقض بالقاهرة ، بتونس

]٧٢٨٧[ .عز الدين عبد اهللا
 _.عز الدين عبد اهللا / أصل الوقف واملنازعة يف ملكية العني املوقوفة

مـارس  / ينـاير  (٣-١، ع ١٥ س _ .جملة القانون واالقتصـاد   
ديسمرب / نوفمرب (٧-٦، ع ١٥؛ س ٥٤٤-٥٢٣ص_ ) .١٩٤٥
 .١؛ كو٢٧ ،٢٣ ،١٤ ،٨صر*_ .د  _ .٥٤٤-٥٢٣ص_ ) .١٩٤٥

]٧٢٨٨[ )القاهرة(جلنة الدفاع عن احلقوق املكتسبة ملستحقي األوقاف 
 مرفوعة إىل رئيس الـديوان      ٨/٥/١٩٤٤عريضة تظلم بتاريخ    

 _.امللكي من جلنة الدفاع عن احلقوق املكتسبة ملستحقي األوقاف          
 –خمطوط، ضمن حمافظ عابدين     _ . ورقة   ٢_  .٨/٥/١٩٤٤

 وثيقة تظلم من مستحقي األوقاف خوفاً من      _  .١٦٨حمفظة رقم   
حرمام من استحقاقاهتم طبقاً ملشروع قانون الوقف الذي كان         

 .٣صر*_  .خ_  .٤٤/١٩٤٥مطروحاً للنقاش يف الربملان املصري سنة 

@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@bí‰ì@
]٧٢٨٩[ .فتح اهللا صقال

 ،]ن. د: م. د[_ .سورية  قضايا وقف العثمانية أمام احملاكم املختلطة ال      
 .١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ٩٣_ ) .مطبعة سبع اخوان: حلب (١٩٣٨

@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–æbäjÛ@@
]٧٢٩٠[ .حممد كنعان

 _.الفكر اإلسالمي   _ .الوقف  : من ملفات القضاء الشرعي يف لبنان     
_ ) .١٩٧٩يوليو   (٧؛ ع ٨٩-٨٥ص_ ) .١٩٧٩مايو   (٥ع
 .٢سع*_ .د _  .٩٧-٨٨ص

@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@ßŠ–@
]٧٢٩١[ .عزيز خانكي

 _.عزيز خانكي / قضية األمرية فاطمة دولت هامن: ذكريات قضائية
 _.ص  ٣ _ .)؟١٩٣- (١٠، مج ٦ س _ . شهرية جملة: الكتاب

 .١كو *_ .د
]٧٢٩٢[ حترير حممد رشيد / [القضاء الشرعي واحلكومة املصرية

 _ .)١٩٠٤نـوفمرب   ٢٤( ١٨، ج ٧ مـج  _ . املنار _. ]رضا
 .١كو*_ .د _  .٧٢٠ص

‹bäß@ÑÓìÛa@pbÇ–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]٧٢٩٣[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩( امللك  .املغرب

مفاصلة عبد السالم التطواين البناء مع األحباس بشأن احلمـام          
 رقـم  حتت   ، وثيقة _ .١/١١/١٨٤٦ _ .الذي بين يف العرائش   

 بـن   املوىل حممـد    وثيقة موجهة من السلطان    _ .٦/٤٠/١٥
 .٥مغ* _ . خ_ .الرمحن إىل أيب سلهام بن علي عبد

@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–†äa@@
]٧٢٩٤[= ١٩٨٤ لعام املعدل الوقف قانونالربملان يوافق على مشروع 

وقف ترميمى  نيه  ) ايوان باال، بارليمنت هندوستان   (راجيه سبها   
وقف معامالت طيه كرنيه كيلئيه تريبونل        باس كرديا  ١٩٨٤بل  

_ ) .٢٤/٧/١٩٨٤(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص
]٧٢٩٥[  مذكرة قدمت إىل:اهلندي املركزية املسلمني رابطة حزب

 Indian Union =١٩٨٣مـايو   ٦وزير الداخليـة بتـاريخ   
Muslim League: Memorandum to the Home Minister 

dated 6 May 1983. _ Muslim India ._ ٦ع ،١جمــ 
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٦٠ص_  .)١٩٨٣(

]٧٢٩٦[  =١٩٥٤ نطاق سلطة قانون األوقاف :جلنة األقليات
Minorities Commission: Terms and reference on 

Waqf Act 1954. _ Muslim India.  _١، ع١مــج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣-٢٢ص_ ) .١٩٨٣(

Ûa@pbÇ‹bäß@ÑÓì–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٧٢٩٧[ . احملكمة العليا .أترابراديش

نقض شروط الوقف أو عدم : صحة الوقف يف الشريعة اإلسالمية  
-Mohammedan Law-Waqf= تنفيذها ال تضـر بصـحته   

validity, breach of terms of waqf or not carrying 
them out does not affect validity.  _The All India 

Reporter. _ باللغة _  .١١٩-١٠٩ص_ ) .١٩٥٠ (٣٧ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٧٢٩٨[ . احملكمة العليا .أترابراديش

أ ٥٧، جـزء  ١٩٦٠ الصادر يف ١٦قانون أوقاف املسلمني رقم     
 =استعادة املمتلكات املوقوفة    : أترابراديشاخلاص بأوقاف املسلمني يف     

Muslim Waqf Act 16 of 1960, S. 57-A-UP Muslim 
Waqf (Recovery of Waqf Property).  _The All India 

Reporter ._ باللغة  _ .٢٧٣-٢٧١ص_  .)١٩٧٨ (٦٥ مج 
 .٧هن *_ . د_ .اإلجنليزية

]٧٢٩٩[ =وثائق مزورة لالستيالء على أراضي مقربة اام باستخدام 
_  .قربستان كى زمني بر قبضه كرنيه كيلئيه دستاويز بنانيه كا الزام       

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٩/١/١٩٩٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٣٠٠[=يف رامبور  بالسبور مقربةاام باالستيالء غري الشرعي على 
 _ .كيه قربستان بر قبضه كا الزام     ) ضلع رام بور  (بالسبور حتصيل   

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .١٦/١٢/١٩٩٠ 
 .٧نه*_ .د _ .األوردية 

]٧٣٠١[قربستان بر= جانتا  حزباحتالل أرض املقربة من قبل زعيم 
 /٨/١٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .جنتا بارتى ليدر كا قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٧
]٧٣٠٢[ بالس بور كيه= بور  بالس ملقربة الشرعي غري االحتالل

 /١٦/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .قربستان بـر قبضـه  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٧

أترابراديش – الهند –منازعات الوقف 
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]٧٣٠٣[)مريهتـ(لوىن = يف لوين  املقربة ألراضي غري املشروع االحتالل
 ,Qaumi Awaz_  .اتربرديش كيه قربستان بر ناجائز قبضـه 

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٨. _
 .٧هن*_ .د 

]٧٣٠٤[  بارا يعترب احتالل غري مالشيعية إلما األوقاف هيئة احتالل
بر شيعه وقف بورد    ) رام بور (امام باره خاص باغ     = مشروع  

 /٥/١٠ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كا قبضـه ناجـائز  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٨٥
]٧٣٠٥[ .أمحد، حممد

تصاعد التوتر يف عليجره بسبب حماوالت جرت الحتالل أراضي  
ى جراه مني مسجد كـى وقـف        عل= الوقف ملسجد ميمران    

_ .حممد أمحـد    / اراضى بر قبضه كى كوشش سيه كشيدغي      
Awam, Daily . _)باللغة األوردية _ ) .١٤/١١/١٩٩٧. _

 .٥هن*_ .د 
]٧٣٠٦[ .أمحد، حممود

جـوهى  = االحتالل غري الشرعي ملقربة جوهي غـري مقبـول          
/ جائيكاقربستان بر غري قانوىن قبضه برداشته ني كيا         ) كانبور(

 _) .١١/٢/١٩٩٠(_ . Siyasat Jadid, Daily_ .حممود أمحد 
 .٧هن*_  .د_ .باللغة األوردية _  .٦ص

]٧٣٠٧[ .أشرفيو، كامل أمحد
 قًربا يف منطقـة     ١٥٠خطة دنيئة لبناء مركز الفيلم على أنقاض        

نوئيدا كى ايك سو جباس قربون كو مسمار كركيه فلم         = نويدا  
 ,Siyasat Jadid_  .متسنتر تعمري كرنيه كا منصوبه قابل مذ

Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٨٦. 
]٧٣٠٨[ .األنصاري، عبد احلميد

 /قربستان بر ناجائز قبضه   = االحتالل غري الشرعي ألراضي املقربة      
 /١٧/٦(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .عبد احلميد األنصاري 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٨٩
]٧٣٠٩[ .األنصاري، حممد أسلم

مسـلم  = املطالبة بإزالة االحتالل غري الشرعي ألراضي املقربة        
 ,Siyasat Jadid_  .قربستان سيه ناجائز قبضه هتانيه كا مطالبه

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٩٣. _
 .٧هن*_ .د 

]٧٣١٠[ ه قربستانشهر كي =إهناء االستيالء غري الشرعي ملقربة البلدة 
 ,Qaumi Awaz_  .سيه جبيس سال بعد ناجائز قبضه خـتم 

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٩/٦/١٩٩٣. 
]٧٣١١[وقفرام بور مني =  الوقف أراضي علىتوتر حول إنشاء معبد 

 ,Qaumi Awaz_  .كى زمني بر مندر تعمري سيه ماحول كشيده
Daily.  _)٥هن*_ .د _ .غة األوردية بالل_ ) .٨/٨/١٩٩٨. 

]٧٣١٢[ عليجره= جامعة عليجره تنفي إشاعات بيع أمالك الوقف 
يونيورسيت نيه وقف جائدادون كو فروخت كرنيه كى افـواه          

 /٢٣/١٠ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كى ترديـد كـى  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٨

]٧٣١٣[ . حمكمة الدوره .جوندا
 _ .ربستان كيه مقدمه كا فيصلهق = ول قضية املقربةقرار احملكمة ح

Al Jamiat, Daily ._) باللغـة  _  .٢ص_ ) .٢٤/٤/١٩٧١
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٣١٤[ .احلسن، إظهار

 إظهـار   /كيا وقف بورد توجه ديكا    = هل تعتين هيئة األوقاف     
_ ) .٢٨/٣/١٩٩٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_ .احلسـن  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٧٣١٥[آغره كى وقف= آجرا  ممتلكات أوقاف حول الرتاع حل

 /٢٢/٧(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .جائداد كا تنازعه حل
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٨

]٧٣١٦[ لتحويل املساجد التارخيية بوالية إس. إس. منظمة آر خطة
د كـو   يوىب كى قدمي مساج   =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش

-Nida-e_  .مندرون مني تبديل كرنيه كا آر، إيس كا منصوبه        
Millat, Weekly ._باللغة _  .١ص_ ) .١٢/١/١٩٨٦ (٢ ع

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٣١٧[لتحويل املساجد التارخيية بوالية. إس. إس. آر منظمةخطة 

كـو  يوىب كى قدمي مساجد     =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش
_  . كرنيه كا آر ايس ايس كـا منصـوبه         مندرون مني تبديل  

Nida-e-Millat, Weekly . _١٩٨٥ (٣٣ ع،٤٠مــج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٤ص

]٧٣١٨[ قربستان كى= املقربة  حماولة هدم سور شديد علىسخط 
 Qaumi_  .ديوار كو تورنيه كى كوشش بر غـم وغصـه  

Awaz, Daily.  _)ــة _  .٥ص_ ) .١٣/١١/١٩٩١ باللغ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٣١٩[ وقف كى = الشرطة ألرض موقوفة  ضد احتالل شكوى

 _. Qaumi Awaz, Daily _ .زمني بر بوليس قبضه كى شكايت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩/٢/١٩٩٤(

]٧٣٢٠[ مسلم مسافر"الشرعي عن نزل ضرورة إخالء االحتالل غري 
نة احلج اإلقليمية حـىت يـدار       يف لكناو، وحتويله إىل جل    " فرخانه

مسلم مسافر خانه لكهنؤ بر غري قانوىن قبضـه         = حتت إشرافها   
 ختم هونا شاهئيه، اسيه رياسىت حج كميىت كى توليت مني ديدينا          

_ ) .٢٨/١/١٩٨٧(_ . Siyasat Jadia, Daily_  .شـاهئيه 
 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية 
]٧٣٢١[ سىن=  ترست ديفا تتدخل يف أال السنيةعلى هيئة األوقاف 

 Qaumi_  .وقف بورد، ديوا ترست مني مداخلت نيه كريـه 
Awaz, Daily ._ )ــة _ . ٧ص _.) ١٤/٧/١٩٨٧ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٣٢٢[ .فرما، جنيش الل

لتحويل املساجد التارخييـة بواليـة      . إس. إس. خطة منظمة آر  
 RSS plan for conversion=  إىل معابد هندوسية أترابراديش

of Ancient Mosques in U. P. (India) into temples /
ــا  ــيش الل فرم ــج_ .Muslim India_ .جن  ٢٩، ع٣ م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٢ص_ ) .١٩٨٥(

 أترابراديش – الهند –منازعات الوقف  
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]٧٣٢٣[ .قادر، أجنم
= وجهة نظـر شـيعية      : مقابر متبعي املذهب السين يف بنارس     

 ,Qaumi Awaz_  .شـيعه موقـف  : بنارس كى سين قربين
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٧/٥/١٩٨٤. 

]٧٣٢٤[   =أترابراديش، فرخ آباد الوقف يف أراضي احتاللحماولة 
_  .آباد مني وقف زمني بر قبضه كرنيه كـى كوشـش          فرخ  

Qaumi Awaz, Daily. _) باللغة _  .٥ص_ ) .٩/٦/١٩٨٩
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٣٢٥[ .حممد حسن

 _.حممد حسن   / قربستان جان حممد وقف   =  حممد الوقفية    مقربة جان 
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٣ص_ ) .٩/٣/١٩٩١

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٣٢٦[ )سيد(مظهر علي 

موقـوف شـاه    = االحتالل غري الشرعي ملقربة موقوف شـاه        
 /٧/١٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .قربستان بر ناجائز قبضه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٩٨٨
]٧٣٢٧[  يف نويدا تبدأ محلة اإلسالمية االجتماعية الشئون منظمة

قربستان كى واغذارى كيلئيه نوئيدا مسـلم       = الستعادة املقربة   
 ,Siyasat Jadia_  .ويلفري آرلنائزيشن حتريك شروع كريكـا 

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٥/٨/١٩٨٧. 
]٧٣٢٨[هبرائش كى سيد= هبرائج  يفنزاع حول زاوية ساالر غازي 

 _. Qaumi Awaz, Daily  _. ساالر غازى درغاه كا تنازعه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١/١٢/١٩٨٧(
]٧٣٢٩[ . احملكمة العليا .اهلند

قرار احملكمـة   : جدل بني الشيعة والسنة حول ممتلكات بنارس      
شـيعه سـىن    = ب أن تتقدم بتسوية الرتاع      العليا بأن اللجنة جي   

_  .تصفيه كيه لئي مهلت سربمي كورت نيـه منظـور كـرىل           
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٧ص_ ) .٨/٩/١٩٨٢

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@†äa@–lbväjÛa@@

]٧٣٣٠[ . احملكمة العليا .البنجاب
لـوالييت البنجـاب    قرار احملكمة العليـا     : مقربة جرهي برامهان  

قربستان غرهى، برامهن، بنجاب اور هريانه هـائى        = وهريانا  
 -ابريـل   (_. The Awqaf, quarterly_  .كورت كا فيصله

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٧ص_ ) .١٩٧٥يونيو 
@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@†äa@–paŠvu@@
]٧٣٣١[ .فرما، جنيش الل

جـرات إىل   ج يف   تحويل املساجد ل. سإ. سإ. رآمنظمة  خطة  
ـ هنمعابـد    RSS Plan to convert mosques in= ية دوس

Gujarat to temples / جنيش الل فرما. _Muslim India. _ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٣٥٨ص_ ) .١٩٨٥ (٣٢، ع ٣مج
 .٧هن*_ .د 

@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@†äa@–ï…@@
]٧٣٣٢[ قربستان=  بريان بانج مقربة راضيأشرعي على الالبناء غري 

 Qaumi_  .بنج بريان كى اراضي بر دوباره ناجـائز تعمـري  
Awaz, Daily. _) ــة _  .٨ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩١ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٣٣٣[ يف فوردجيمسشارع  الغين الواقع على عبد مسجد قصة

_  .مسجد جيمسفورد ورد، نئى دهلى كى كهاىن       = نيودهلي
Qaumi Awaz, Daily . _)ــة _ .) ٢٣/١١/١٩٨٤ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٣٣٤[ =غري شرعي  قضية استيالء ١٢٥هيئة أوقاف دهلي تسجل 

_  . ناجائز قبضون بر مقدمات دهلى وقف بورد نيه دائر كئيه          ١٢٥
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٨ص_ ) .٥/١/١٩٨٦

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@†äa@–æbènua‰@@

]٧٣٣٥[ .زاهدي، ظفر
جيبـور كيـه    = قاعة السينما على أراضي املقربة يف جـايبور         

 ,Qaumi Awaz_ .ظفر زاهـدي  / قربستان مني سنيما هال
Daily. _) باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .٣/١/١٩٨٩. _

 .٧هن*_  .د
@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@†äa@–b×bmbãŠ×@@

]٧٣٣٦[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
ـ       = دود األمـالك املوقوفـة      رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف ح

Karnataka High Court on limitation on Waqf 
property.  _Muslim India. _١٩٩٦ (١٤، ع١٦٠ مج. ( _

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧٤ص
]٧٣٣٧[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

 Karnataka= رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف منازعات الوقف 
High Court on waqf disputes.  _Muslim India.  _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٣٠ص_ ) .١٩٩١ (٩٧، ع ٩مج
 .١٦هن*_  .د

@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@
]٧٣٣٨[ . احملكمة العليا .ماديابراديش

 Madhya=  العليا من حماكم الوقف ماديابراديشموقف حمكمة 
Pradesh (India) High Court on Waqf Tribunals.  _

Muslim India . _٨٣ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٠، ع١٥مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٧٣٣٩[ ىل دورإ لتحويلها سراً ملساجد خيططونا  قضيةيف املتهمون
كـى  سجد كيه خري خواه مسجد كو مكان بنانيه         م = للسكىن

_ ) .٢١/٩/١٩٨٨ (_. The Inquilab, Daily _.كوشش مني 
 .٧هن *_.د _ .ية باللغة األورد_  .٢ص

 ماديابراديش– الهند –ات الوقف منازع
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@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß–@†äa@–a‰†ß@@
]٧٣٤٠[ . احملكمة العليا .مدراس

يكون الوقف قائماً يف حالة اإلعالن عنه سواء شفوياً أو بشكل           
 Mohammedan Law-Waqf-Necessities for= مكتوب 

creation of waqf may be oral or in writing.  _The 
All India Reporter ._ــج -١٩١ص_ ) .١٩٧٣ (٦٠ م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٨
ÝİÈ½a@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@òÜİÈ½a@ÑÓìÛa@ÉÏbäßN@

@ÑÓìÛa@¿@òÜÓbä½aIïÜjäy@éÔÏH@
ف،     انظر أيضًا ي الوق رف ف ف، التص ي الوق تبدال ف االس

 .تصرفات ناظر الوقف، شروط الواقف
عـدوي  بن زريق، حممد بن أيب بكر بن عبد الرمحن العمري ال          ا

 "هـ٩٠٠-٨١٢"القرشي 
]٧٣٤١[

 زريق احلنبلـي؛ حتقيـق      بنلعلها ال / رسالة يف املناقلة باألوقاف   
 .١٥٥-١٣٧ص_ .حممد سليمان األشقر 

_  .١ ط _ ...جمموع يف املناقلـة واالسـتبدال باألوقـاف       يف  
_  .١٩٨٩وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية،       : الكويت

، ١٠،  ٦،  ٥؛ سع ١٠٤ ،٣تر*_  .ض_ ) .٢الرسائل التراثية؛   (
 .١؛ كو٤؛ فل١٤

بن قاضي اجلبل، أمحد بن احلسن بن عبـد اهللا بـن قدامـة              ا
 "هـ٧٧١-٦٩٣) "الدين شرف(

]٧٣٤٢[

 قاضي اجلبل احلنبلي؛ حتقيق     بنال/ املناقلة واالستبدال باألوقاف  
 .١٢٤-٤٣ص_ .حممد سليمان األشقر 

_  .١ط_ . جممــوع يف املناقلــة واالســتبدال باألوقــاف يف
_  .١٩٨٩وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية،       : الكويت

، ١٠،  ٦،  ٥؛ سع ١٠٤ ،٣تر*_ .ض  _ ) .٢الرسائل التراثية؛   (
 .١؛ كو٤؛ فل١٤

املرداوي، يوسف بن حممد بن مسعود بـن حممـد العبـادي            
 "هـ٧٧٦-٦٩٦) "املظفر أبو(

]٧٣٤٣[

يوسف / ن قاضي اجلبل احلنبلي   ابالواضح اجللي يف نقض حكم      
 .١٣٦-١٢٥ص_ .قيق حممد سليمان األشقر املرداوي احلنبلي؛ حت

_  .١ط_ ...جمموع يف املناقلـة واالسـتبدال باألوقـاف         يف  
_  .١٩٨٩وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية،       : الكويت

، ١٠،  ٦،  ٥؛ سع ١٠٤ ،٣تر *_ .ض_ ) .٢الرسائل التراثية؛   (
 .١؛ كو٤؛ فل١٤

@òîèÔÐÛa@ÑÓìÛa@bíbšÓ@ô†näßIÞëþa@ZoíìØÛa@ZRPPSH@
ف    أيضًاانظر الوقف، الوق وض ب ول،  –النه اآل وحل  مش

 .ندوات – مؤتمرات، الوقف –الوقف 
]٧٣٤٤[ .طارق عبد اهللا

دعوة الجتهاد متعمـق يف     : املنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية    
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون      : أوقاف_ .قضايا الوقف   

_ ) .٢٠٠٤يونيـو    (٦، ع ٣س_ .الوقف والعمل اخلـريي     
 .١كو*_  .د_  .٢١٩-٢١٣ص

òîÐÓìÛa@pbû½a@@@@@@@ŠÄãa@@@@@@òîÐÓìÛa@pbàÄä½aN@

@a‘a‰bèß@NÒbÓëþa@ò÷îç@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٧٣٤٥[ .سعيد نور، حممد

 على أراضي األوقاف يف أورنج    " فانداي ماترام "احتجاج على بناء قاعة     
ديه ماترم هال كى    وناورنغ آباد مني وقف كى زمني بر        = آباد  

_  .Munsif, Daily _.حممد سعيد نور / تعمري نه خالف احتجاج
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٩٩(

ÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@…‰aìßN@
òîßý⁄a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@õa‰‹ë@Š·ûß@

ف   انظر أيضًا الوقف، الوق وض ب ول،  –النه اآل وحل  مش
 .ندوات – مؤتمرات، الوقف –الوقف 

]٧٣٤٦[ .مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية
النظام األساسي ملؤمتر وزراء األوقاف والشـؤون اإلسـالمية         

 .ورقات] ٨: [١ج_ .والس التنفيذي واألمانة العامة 
 /٢٨/٦،   مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو*_  .ض_ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

@òîßý⁄a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@õa‰‹ë@Š·ûßIßb¨a@ZQYYT@ZÂbiŠÛaH@
ف   انظر أيضًا الوقف، الوق وض ب ول،  –النه اآل وحل  مش

 .ندوات – مؤتمرات، الوقف –الوقف 
]٧٣٤٧[ )الرباط: ١٩٩٤: اخلامس(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 

التوصيات الصادرة عن املؤمتر اخلامس لوزراء األوقاف والشؤون        
 .٢٥٥-٢٤٩ص_ ... بالرباط املنعقداإلسالمية لدول العامل اإلسالمي 

 املؤمتر اخلامس لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية لـدول         يف
 ٢٠-١٩هـ،  ١٤١٥ادي األوىل    مج ١٤-١٣العامل اإلسالمي،   

األوقاف والشؤون اإلسالمية،   وزارة  : الرباط_  .١٩٩٤أكتوبر  
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٤

@òîßý⁄a@æëû’Ûaë@ÒbÓëþa@õa‰‹ë@Š·ûßI…bÛa@ZQYYW@ZbmŠ×buH@
ف   انظر أيضًا الوقف، الوق وض ب ول،  –النه اآل وحل  مش

 .ندوات – مؤتمرات، الوقف –الوقف 
]٧٣٤٨[ )جاكرتا: ١٩٩٧: السادس(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 

اخلتامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمتر السادس البيان 
لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية لدول العـامل اإلسـالمي         

 . ورقة١٣: ١ج_ ...املنعقد جباكرتا 
 /٢٨/٦،   مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ ن، .د: م. د[_ .جاكرتا 

]٧٣٤٩[ )جاكرتا: ١٩٩٧: السادس(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 البيان اخلتامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمتر السادس لوزراء        

  = ...األوقاف والشؤون اإلسالمية لدول العامل اإلسالمي املنعقد جباكرتا       
Final communique resolutions and recommendations 
of the sixth conference of ministers of awqaf and 

Islamic affairs ….  _اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ١٤: ١ج. 
 /٢٨/٦،  مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  

م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

  مدراس– الهند –منازعات الوقف  
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@bîãbní‰ìß@NÒbÓëþa@knØß@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٧٣٥٠[ .حممد عال يب زين

ورقة األخ مندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب         
 .٤٤١-٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض_  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧٣٥١[ .حممد عال يب زين
ورقة األخ مندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب         

 .٤٤١-٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

òîÐÓìÛa@pbû½a@
ف، انظر أيضًا ف،   إدارة الوق ة الوق ة، تنمي ارب الوقفي  التج

ة    ناديق الوقفي ف، الص ة الوق وانين  ،رعاي ق
ف، ريعات إدارة الوق ريعات  وتش وانين وتش ق

، ؤسسات الوقفية األهلية  ، الم المؤسسات الوقفية 
ف   اظر الوق ف، ن و الوق ى  موظف ارة عل ، النظ

ف الوقف ،الوق وض ب ف النه د –، الوق  معاه
 .الوالية على الوقف ،البحوث

]٧٣٥٢[ .أمحد بن حممد املغريب
إعداد أمحد بـن حممـد      / اإلميان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم    

 . ورقة٦٨_ .املغريب 
مكة املكرمـة   : دعوة والتنمية  ندوة مكانة الوقف وأثره يف ال      يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
]٧٣٥٣[ .أوكساي، كاظم

 .باللغة التركية _. ١ص_ . أوكساي كاظم /ومعناها الوقف مؤسسة
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 
 .٣تر* _.ض 

]٧٣٥٤[ .سليمان بن صاحل الطفيل
مصـدر  [حنو مؤسسة وقفية متويليـة تنمويـة        : إحياء سنة الوقف  

: مصـدر العنـوان   _ .ورقات  ] ٤[_ .سليمان الطفيل   ]/ الكتروين
جملة : ة البيان  من جمل  ١٤٥صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد       

 :وصلة املقال _ ) .٢/١/٢٠٠٠معروضة يف   (إسالمية شهرية جامعة    
http://www.albayan-mag.com/145/html/p020_c1.html. _ 

 .١كو*_ .ت 
]٧٣٥٥[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 

 :الدوحة_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيمعبد الستار   / الوقف ودوره يف التنمية   
_ .ص  ٢٤٠_  .١٩٩٨سـالمية،   وزارة األوقاف والشؤون اإل   

فاز هذا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد اهللا آل ثـاين             
 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _  .١٩٩٧/هـ١٤١٨الوقفية العاملية لعام 

]٧٣٥٦[ .علي أبو البصل
إعداد علي أبو البصـل،     / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية    

 . ورقة٢٠_ .رجب شهوان 
 إبريل ١٦-١٤لمؤسسات الوقفية، من     ملتقى الشارقة األول ل    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٧٣٥٧[ .فهمي هويدي

 .١٦٣-١٥٣ص_ .فهمي هويدي / تطوير مؤسسات العمل اإلسالمي
 :الكويت_  .١ط_ . أحباث ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي واملستقبل        يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 
]٧٣٥٨[ . العمرفؤاد عبد اهللا

إسهام الوقف يف بناء ودعم مؤسسات العمل األهلي يف جمـال           
جملة فصلية حمكمة تعين    :  أوقاف _. فؤاد العمر / التنمية اتمعية 

 _) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب _ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي 
 .١كو*_ .د _  .١٢٧-٩٩ص

]٧٣٥٩[ .فؤاد عبد اهللا العمر
فؤاد عبد اهللا / التنمية االجتماعيةإسهام الوقف يف العمل األهلي و  

_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_  .١ط_ .العمر  
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت      (_ .ص  ٢١٦ج،  

 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
]٧٣٦٠[:بالدور التنموي للوقف  للنهوضستراتيجيةاإلموجز الرؤية 

ت إىل املؤمتر السادس لـوزراء األوقـاف        مقدم من دولة الكوي   
إعداد األمانـة العامـة   / والشئون اإلسالمية يف الدول اإلسالمية    

 . ورقة٤٢: ١ج_ .لألوقاف 
 /٢٨/٦ ،مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  

م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

]٧٣٦١[ األمانة : الكويت_ .وقفية خريية  شهار مؤسسةإ منوذج
 .١كو* _.ك  _.ص ١٥_ ] .١٩٩-[لألوقاف، العامة 

]٧٣٦٢[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
/ آفاق التعاون املشترك بني مؤسسة الوقف واملنظمات األهليـة        

جملة نصف سنوية حمكمة    : أوقاف_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     
_ ) .٢٠٠١ (١، ع ١س_ .العمل اخلريي   تعىن بشؤون الوقف و   

 .١كو*_ .د _  .١٢٤-٩٨ص
]٧٣٦٣[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

 :أوقاف_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     / جتربة الوقف يف إطار عاملي    
_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       

 .١كو*_ .د _  .١٩٨-١٧٧ص_ ) .٢٠٠٤يونيو  (٦، ع٣س
a@pbû½a@òîÐÓìÛ–@æ…‰þa@

ات . األردن  انظر أيضًا ؤون والمقدس اف والش وزارة األوق
 .اإلسالمية

]٧٣٦٤[ . وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .األردن
_ .دليل وزارة األوقاف والشـؤون واملقدسـات اإلسـالمية          

 .١١ ،٧فل* _. ك _ .١٩٨٨الوزارة، : األردن

األردن –المؤسسات الوقفية 
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]٧٣٦٥[ .ملقدسات اإلسالمية وزارة األوقاف والشؤون وا .األردن
 =] مصدر الكتروين [وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية      

Ministry of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places ._ 
صفحة عنوان الوزارة ضـمن     : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[

معروضـة يف   (موقع نظام املعلومات الوطين اخلاص بـاألردن        
وصلة _ .العربية واإلجنليزية   :  باللغتني النص_ ) .٢٢/٩/٢٠٠١

_  .http://amon.nic.gov.jo/nic/awqaf.htm: املقال بالعربية 
  /http://www.nic.gov.jo/society :وصلة املقال باإلجنليزية

moia/moia.html.  _ ١كو*_ .ت. 
]٧٣٦٦[ يف اململكة األردنية األوقاف اإلسالمية حول ميدانيةدراسة 

 من وزارة األوقـاف والشـؤون واملقدسـات         مقدمة/ اهلامشية
 . ورقة٣٧_ .اإلسالمية 

وزارة : نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف
أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    

 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة
]٧٣٦٧[ .حممد علي لطفي

يـوض منـدويب    ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد ب       
 .٣٢٠-٣٠٩ص_ .ألقاها حممد علي لطفي / اململكة األردنية اهلامشية

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٧٣٦٨[ .حممد علي لطفي

ض منـدويب   ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيـو        
 .٣٢٠-٣٠٩ص_ .ألقاها حممد علي لطفي / اململكة األردنية اهلامشية

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٧٣٦٩[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصـر     الوقف والعمل   
: الكويـت _  .١ط_ . احلـوراين    ياسر عبد الكرمي  )/ األردن

سلسـلة  (_ .ص  ١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     
الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         

 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩
@òîÐÓìÛa@pbû½aMòîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@@

]٧٣٧٠[=االستقالل  منذاس ووزارات األحباس يف مشال أفريقيا األحب
Habous et ministres des habous en Afrique du nord 

depuis les independances..  _Monde Arabe . _٤٨ع 
 .١١مغ* _.د _ .باللغة الفرنسية _  .٤٤-٣٩ص_ ) .١٩٧١(

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@bîãb½c@
]٧٣٧١[ .، مصطفىمؤمين

 در املانيا   وقفيبنيادهاى  = وقفية يف أملانيا االحتادية     املؤسسات ال 
_  .)١٩٩٤ (٨ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ .فدرال
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٨-٩٤ص

@òîÐÓìÛa@pbû½a–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@
دة  انظر أيضًا ة المتح ارات العربي ة . اإلم ة العام الهيئ

اف ارا،لألوق دة اإلم ة المتح وزارة  . ت العربي
اف، الشارقة         ة  . الشئون اإلسالمية واألوق األمان

 .العامة لألوقاف
]٧٣٧٢[ ]قوانني الوقف[اإلمارات العربية املتحدة 

 بإنشاء  ١٩٩٨لسنة  ] كذا) [___(مشروع قانون احتادي رقم     
 وزارة العدل والشئون اإلسالمية   : أبو ظيب _ .اهليئة العامة لألوقاف    

 .١كو* _ . ح_.ص ] ٨[_  .١٩٩٨واألوقاف، 
]٧٣٧٣[ .سلطان حممد حسني املال

إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    
 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٧٣٧٤[ .يوسف علي غامن

 األوقاف بوزارة األوقاف    مسئول: ورقة األخ يوسف علي غامن    
 .٤٠٣ – ٣٩٩ص_ .باإلمارات العربية املتحدة 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٧٣٧٥[ .يوسف علي غامن

وقاف مسئول األوقاف بوزارة األ   : ورقة األخ يوسف علي غامن    
 .٤٠٣ – ٣٩٩ص_ .باإلمارات العربية املتحدة 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ . ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@aÜ¬a@
 .ابريطاني –المؤسسات الوقفية  انظر أيضًا
]٧٣٧٦[ .جوشي، كالبانا

 Foundations for community= املؤسسات للصناديق اتمعية 
trusts /   مـج  ١_  .١٩٩٢اكتاف،  : لندن_ .كالبانا جوشي

 .١كو*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .أوراق سائبة(
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@æaŠíg@
مديرية األوقاف  . دائرة الوقف، إيران    . أصفهان   انظر أيضًا

 .الشؤون الخيريةو
]٧٣٧٧[أهداف= األوقاف اإليرانية  مديرية الوقف ومسئولية أهداف

 /١٤/١٠ (_ . كيهـان  _ .وقف ووظايف سازمان أوقـاف    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٢[ش، ١٣٦١

]٧٣٧٨[بررسي =  والشؤون اخلريية األوقافمديرية وبرامج أهدافدراسة 
 _.وقف مرياث جاويدان _ . سازمان أوقاف هايأهداف وبرنامة 

 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _  .٧٨-٧٦ص_ ) .١٩٩٣ (٢ع
]٧٣٧٩[ .تقيربيعيان، 
 _. كل أوقاف در إيران      ةدارإسازمان  =  األوقاف يف إيران     مديرية
 كليـة العلـوم     ، طهران ة جامع –) دكتوراه( رسالة   _ .١٩٦١
 .١ران*_  .ر _ . باللغة الفارسية_ .اإلدارية

  أفريقيا الشمالية-المؤسسات الوقفية  
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]٧٣٨٠[ .بادي، صادقالع
صـادق  / عـرض وتقـومي   : مؤسسات العمل اخلريي يف إيران    

 . ورقة١٩_ .العبادي 
 :هرانط_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية
]٧٣٨١[تشكيالت =اخلريية  والشؤون األوقاف صالحيات ونظامقانون 

 ن،. د: [طهران_ . خريية   وأمور وأوقافواختيارات سازمان حج    
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .]١٩٨٤
]٧٣٨٢[وجنكـَ أوقافسازمان =  قاف واحلرب املفروضة األومديرية

ــي ــان_ .حتميل  _ .)]١٩٨٤[ش، ١٠/٩/١٣٦٣ (_ . كيه
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٢٦ص

]٧٣٨٣[ هى كوتاه به سنت نكَا= للوقف  نظرة على السنة النبوية
مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة،     :  طهران _...ف   وق نبوي
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _  .ص٧٦_ ] .١٩٨٥[ش ١٣٦٤

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@@æaŠíg–æbèÐ•c@@
]٧٣٨٤[ .، مصطفىيمريداماد

نكَاهى آمارى   = أصفهان عن نشاط دائرة الوقف يف       إحصائيات
 _ .أصفهان خرييه استان    وأمور اداره كل أوقاف     هاي به فعاليت 

-١١٤ ص _ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويدان    
 .١كو؛ ١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٢١

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@@æaŠíg–@ƒí‰bm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٣٨٥[ .، هاديتنكابينخلعتربي 

 وقف وسازمان  =  اآلن إىل يف إيران من القدمي      اإلداريالوقف واجلهاز   
 -) دكتوراه(رسالة  _  .١٩٧٢_ .اداري آن از إيران باستان تا حال        

 .١ران*_ .ر _ .باللغة الفارسية _ . كلية احلقوق ،جامعة إيران الوطنية
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@@æaŠíg–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]٧٣٨٦[ .شامهريي، ناهيد
  أوقاف  سازمان بررسي = اإليرانيةاألوقاف   مديريةحتقيق حول   

 ،الوطنية إيران    جامعة -) دكتوراه(رسالة  _  .١٩٧١_  .إيران
 .١ران*_ .ر _ .باللغة الفارسية _  .اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم 
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@bîãbİíŠi@
 .انجلترا –المؤسسات الوقفية  انظر أيضًا

]٧٣٨٧[ . مفوضية األوقاف .بريطانيا
عداد مفوضـي   إ/ ١٩٩٣التقرير السنوي ملفوضي األوقاف لعام      

 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٠_  .١٩٩٣املفوضية، ]: لندن[_ .األوقاف 
@@òîÐÓìÛa@pbû½aMbí‰bÌÜi@@
 .)بلغاريا(الجمعية اإلسالمية  انظر أيضًا

]٧٣٨٨[ .ماميش أوغلو، حسني
 Bulgaristan’da= اجلمعية اإلسالمية يف بلغاريا ومؤسسات الوقف 

Cemaati Islamiya Ve Vakif Kurumlari/سني ماميش  ح
ــو  ــج_ . Vakiflar Dergisi_ .أوغل _ ) .١٩٩٥ (٢٥م

 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠٨-٢٩٧ص

@òîÐÓìÛa@pbû½a–ƒí‰bm@@
]٧٣٨٩[ "١٩٦٩-١٩٠٢"  جوزيف،شاخت

، ٨٣،  ٧٦،  ١٩ص_  . جوزيف شـاخت   /]waqf= الوقف  [
 . باللغة اإلجنليزية_ .١٤٣، ١٤١، ١٣٥، ٩٠
 An Introduction to Islamic = ةمي اإلسالللشريعة  مقدمةيف

law ._ دار نشر كالرنـدن،     : نيويورك ؛ أوكسفورد _ .١ ط 
 .١٧هن *_ . ض_ .١٩٦٤

]٧٣٩٠[ .حممد رواس قلعه جي
الوعي _ .بقلم حممد رواس قلعه جي      / إدارته واستثماره : الوقف

 _) .٢٠٠١ يناير   -٢٠٠٠ديسمرب (٤٢٢، ع ٣٧س_ .اإلسالمي  
-٥٠ص_ ) .٢٠٠١ فرباير   يناير، (٤٢٣، ع ٣٧؛ س ٤٢-٣٨ص
 .١كو*_ .د _  .٥٢

]٧٣٩١[ .حممد يوسف الفاروقي
 The institution of= مؤسسة األوقاف يف املنظور التـارخيي  

Waqf in historical perspective ._ Hamdard islamicus ._ 
 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٣١-٢٥ص_ ) .١٩٩٠ربيع (١، ع ١٣مج
 .٢سع*_ .د 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–Šm@bî×@
ا     . ترآيا   انظر أيضًا اف، ترآي ة العامة لألوق وزارة . المديري

 .نظارة األوقاف. األوقاف، الدولة العثمانية 
]٧٣٩٢[ .جويك، كمال

أهلية عضوية مؤسسي اجلامعات الوقفية والشخصية القانونية يف        
_  .١١٥-١٠٣ص_ .كمال جويـك    / األوقاف املضبوطة 

 . التركيةباللغة
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥وقاف، األسبوع السابع لأليف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]٧٣٩٣[ .شامل، الشاهني
 .شامل الشاهني]/ الوقف[
: إسـتانبول _ . أمساء بعض األوقاف واجلمعيات يف تركيـا         يف

 .٣تر* _. ض _ .١٩٩٧مركز مرمرة للدراسات واألحباث العلمية، 
]٧٣٩٤[ .عبد اجلليل التميمي

عبـد اجلليـل    / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان املغرب العريب      
التعقيـب  _  .٥٢٢-٤٩٣ص_ .التميمي؛ تعقيب عمر الـتري      

 .٥٢٢-٥١١ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ات الوحـدة   ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراس      
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]٧٣٩٥[ .فؤاد بن سيد عبد الرمحن الرفاعي
 .٨٧ص_ .فؤاد بن سيد عبد الرمحن الرفاعي / إلغاء وزارة األوقاف

 .١كو*_ . ض _ .١٩٨٥، ]املؤلف: الكويت[_ . حقيقة اليهود يف

 تركيا–المؤسسات الوقفية 



متن الكشاف>٦٦٠
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٧٣٩٦[ .قره تش، شعبان
 .باللغة التركية_  .١٠١-٨٧ص_ .شعبان قره تش / جامعة الوقف

 VII. Vakiflar =١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ األسبوع السابع لألوقاف،يف 
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]٧٣٩٧[ .قوران، أرمجت

_ .أرمجت قوران   / قاف ومكانتها يف حاضرنا   ماهية مؤسسة األو  
 .باللغة التركية_  .١٦-٩ص
: أنقـرة _  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقـف يف

األسـبوع الثالـث   أعمال _ . ١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،  
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣ ،لألوقاف

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@
]٧٣٩٨[ .سريك، إيفر

 _.إيفر سريك   / مهية مؤسسة الوقف وتطورها يف التاريخ التركي      أ
 .باللغة التركية_  .١٠١-١٠٠ص
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@bî×Šm@–@m@ƒí‰b–@…b‘‰@æbİÜÛa@
]٧٣٩٩[ .بايرام، سعدي

سـعدي  / أعمال تأسيس بنك األوقاف يف عهد السلطان رشاد       
 .باللغة التركية_  .٢٢٢-٢١٥ص_ .بايرام 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٧٤٠٠[ .بايرام، سعدي

 Sultan= حماوالت بناء بنك األوقاف يف عهد السلطان رشاد 
Reşed Devrinde Evkaf Bankasi Kurlma Çalişmalari, 
or, Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anomim ortakliği 

kanunu /   املديرية العامـة لألوقـاف،     : أنقرة_ .سعدي بايرام
 _ .ص٨_ ) .العامـة مطبعة الوكالـة    ] (١٩٥٤[هـ  ١٣٧٣

 .١٠٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 
@òîÐÓìÛa@pbû½a–òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@@
]٧٤٠١[ .فؤاد عبد اهللا العمر

 _.فؤاد العمر   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات _ .٦٢٢-٥٨٣ص
 وث ومناقشات حب:  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة           
: بـريوت _  .١ط_ .واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويـت     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 
@òîÐÓìÛa@pbû½a–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@
ا     . ترآيا   انظر أيضًا اف، ترآي ة العامة لألوق رة وزا. المديري

 .نظارة األوقاف. األوقاف، الدولة العثمانية 
]٧٤٠٢[ .ابن األمني، حممود كمال

أوقاف = نظارة أوقاف اهلمايون وتراجم نظارها      تاريخ تكوين   

/ مهايون نظارتنك تارخيجه تشكيالته ونظارك تـراجم احـوايل        
، ]ن. د: م. د[_ .حممود كمال بن األمني، حسني حسام الدين        

_ ) .مطبعة األوقاف اإلسالمية  : ولإستانب] (١٩٣٦[هـ  ١٣٥٥
، ٣٠،  ٢٢،  ١١،  ٥تر* _.ك  _ .باللغة العثمانية   _ .ص  ٢٥١
١١٤، ١٠٦، ١٠٢، ٧٦، ٦٧. 

]٧٤٠٣[ . حممود كمال،بن األمنيا
 Evkaf-1= تاريخ تكوين نظارة أوقاف اهلمايون وتراجم نظارها 

Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazirlarinin 
Hal Tercümeleri/حسني حسام الدين؛ بن األمني حممود كمال ، 
 _) .١٩٨٣ (١٥مج_ . Vakiflar Dergisi _.ترمجة نظيف أوزترك 

 ١٧مج_  .٤٢-٣١ص_ ) .١٩٨٢ (١٦مج_  .٩٩-٨٩ص
-٤٣ص_ ) .١٩٨٤ (١٨مــج_  .٧٨-٦١ص_ ) .١٩٨٣(

املقال مترجم من   _  .٨٩-٦١ص_ ) .١٩٨٥ (١٩مج_  .٥٩
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .اللغة العثمانية

]٧٤٠٤[هـ١٣٣٢_ .أوقاف مهايون نظاريت = نظارة أوقاف اهلمايون 
باللغـة  _  .٢٤٣٧خمطوط، بـرقم  _ . ورقة  ١_ ] .١٩١٣ [

 .٣٠تر* _.خ _ .العثمانية 
]٧٤٠٥[ أوقاف مهايون=  تشكيالا وتاريخ اهلمايوننظارة أوقاف 

هــ  ١٣٥٥،  ]ن. د: م. د[_ .نظارتنك تارخيجه تشـكيالته     
باللغة _ .ص  ٢٥١_ ) .مطبعة دار اخلالفة  : تانبولإس] (١٩١٦[

 .٧٦، ٤٩تر* _.ك _ .العثمانية 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@òí…ìÈÛa@
ى،      .  السعودية أنظر أيضًا اف األعل .  السعودية مجلس األوق

دعوة    اف وال المية واألوق ؤون اإلس وزارة الش
 .واإلرشاد

]٧٤٠٦[ .أسعد محزة شرية
_ .وقاف باملدينة املنـورة      شرية مدير األ   ةورقة األخ أسعد محز   

 .٣٢٧-٣٢١ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧٤٠٧[ .أسعد محزة شرية
_ . شرية مدير األوقاف باملدينة املنـورة        ةورقة األخ أسعد محز   

 .٣٢٧-٣٢١ص
_  .١ط_ ... احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        وقائع يف

_  .ض_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@òîÐÓìÛa@pbû½a–æa…ìÛa@@
 . هيئة األوقاف اإلسالمية.السودان  أنظر أيضًا

]٧٤٠٨[ سعيد احلسني عبد الرمحن
سعيد احلسني  / ا يف التنمية االقتصادية   املؤسسات الوقفية ودوره  

 . ورقة٢٩_ .عبد الرمحن 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

 تاريخ – تركيا –المؤسسات الوقفية  



٦٦١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@òîÐÓìÛa@pbû½a–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]٧٤٠٩[ .إبراهيم البيومي غامن

 تـأمالت يف  : ]مصدر الكتروين  [تقاليد نظام الوقف يف رمضان    
بالواجب يف املمارسة االجتماعية للتكـاليف      " املندوب"عالقة  
مصـدر   _.ورقـة   ] ١٣[_ .إبراهيم البيومي غامن    / الشرعية
صفحة عنوان املقال املنشور مبوقع إسـالم اون اليـن          : العنوان

 :وصلة املقال _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [
http://www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/ramadan/ 

ramadan.asp . _ ١كو*_ .ت. 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]٧٤١٠[ .صالح حسني العبيدي

مؤسسة األوقاف ودورها يف احلفاظ على اآلثـار اإلسـالمية          
 .١٩٨-١٧٩ص_ .صالح حسني العبيدي / واملخطوطات

 :بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@ïßý⁄a@bÈÛa@–paë†ã@@
]٧٤١١[)بغداد: ١٩٨٣ (اإلسالمي العريب العامل يف األوقاف مؤسسة ندوة

_  .١ط_ .ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسـالمي         
 _.ص ٢٥٨_  .١٩٨٣ العربية، معهد البحوث والدراسات: بغداد

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١، ٩سع* _.ك 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–ÖaŠÈÛa@@
 .مديرية األوقاف العامة. العراق  انظر أيضًا

]٧٤١٢[ . مديرية األوقاف العامة .العراق
:  بغداد _ .مديرية األوقاف العامة  / ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٠_  .١٩٥٨املديرية، 
]٧٤١٣[ .محدأشريف حممد 

 حممد/ مؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد       
 ٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق _  .أمحدشريف  

 .٢٢ ،١٧مغ*_  . د_ .٥٨-٤٩ص_ ) .١٩٨٣غشت /يوليوز(
]٧٤١٤[ .محدأحممد شريف 

 حممد/ ادمؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبع       
 .٩٢-٦١ص_ .شريف أمحد 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع *_ .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òîÐÓìÛa@pbû½a–´İÜÏ@@
المية  انظر أيضًا  اف اإلس تعمار واألوق طين، -االس  فلس

 . والشئون الدينيةوزارة األوقاف. فلسطين 
]٧٤١٥[ . وزارة األوقاف والشئون الدينية .فلسطني

 اجنـازات   –مخس سـنوات    : وزارة األوقاف والشئون الدينية   
وزارة األوقـاف والشـئون الدينيـة،       : فلسطني_ .وتطلعات  

 .١كو*_ .ك _ .ايض : ص٤٤١_ ] .٢٠٠٠[

@òîÐÓìÛa@pbû½a–ŠİÓ@@
 .ن اإلسالميةوزارة األوقاف والشئو. قطر  انظر أيضًا 

]٧٤١٦[/منوذج التجربة القطرية: الوقف إدارة يف احلديثةاألساليب 
تقدمي فيصل بن عبد اهللا بن زيد آل حممـود؛ إعـداد مكتـب              

 . ورقة٢٣_ .التخطيط والتطوير بإدارة األوقاف 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]٧٤١٧[ . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .قطر

 -هـ ١٤١٧التقرير السنوي، : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
خ، رسوم  : ص٢٣٨_  .١٩٩٩الوزارة،  : قطر_ .هـ  ١٤١٨
 .١كو*_ .ك _ .بيانية 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@òîÐÓìÛa@pbû½a@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@N@

ÓìÛa@pbû½a@òîÐ–oíìØÛa@@
دائرة . الكويت  األمانة العامة لألوقاف،    . الكويت   انظر أيضًا

 .األوقاف
]٧٤١٨[مركز/  املستقبل- احلاضر -املاضي : األوقاف يف الكويت

 وزارة األوقاف والشؤون  : الكويت_ .األحباث والدراسات االقتصادية    
 .٢ ،١؛ كو٣تر*_ .ك _  .ايض: ص٦٤_  .١٩٩٣اإلسالمية، 
]٧٤١٩[ .ليداهي الفض

داهـي  / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]٧٤٢٠[ .داهي الفضلي
=  جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت         

Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 
_ . ورقـة    ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    : تكويال

مقدمة إىل الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنميـة حـول           
باللغـة  _ . كوناكري، غينيا    ،النهوض بالدور التنموي للوقف   

 .١كو *_.ح _ .جنليزية اإل
]٧٤٢١[ .داهي الفضلي

= جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت           
Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 

 .اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ٢٩
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠–٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 
]٧٤٢٢[ .داهي الفضلي

إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      
 . ورقة٢١_ .الفضلي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

ـ    : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب   وم املنظمة اإلسالمية للتربية والعل
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

 الكويت–المؤسسات الوقفية 



متن الكشاف>٦٦٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٧٤٢٣[ .فؤاد عبد اهللا العمر
التحديات اليت تواجه مؤسسة الوقف وحتسن البنـاء املؤسسـي       

فؤاد / جتربة األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت      : ملواجهتها
جملة نصف سـنوية حمكمـة تعـين        : أوقاف_ .عبد اهللا العمر    

 _) .٢٠٠٣أكتوبر  (٥، ع٣س_ . الوقف والعمل اخلريي   بشؤون
 .١كو*_ .د _  .٤٠-١٣ص
]٧٤٢٤[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

استطالع اآلراء حول األمانة العامة لألوقـاف وإسـتراتيجيتها         
_ . ورقة   ١٢،  ٥٥،  ٤٨_  .١٩٩٦_ ) .٢٠٠٥-١٩٩٧(
 .١كو*_  .ح

]٧٤٢٥[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت
 اء وأعضاء جمالس إدارات   استطالع آراء الواقفني واملستفيدين ورؤس    

الصناديق الوقفية وأهل الرأي والفكر حـول األمانـة العامـة           
 .١كو* _.ح _ .ص ]٥[_  .١٩٩٦األمانة، : الكويت_ .لألوقاف 
]٧٤٢٦[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

عداد داهـي   إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 
_ . ورقـة    ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .ليلي الفضلي   

 البنكورقة مقدمة إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها         
_ . بدولة البحرين    ١٩٩٦ نوفمرب   ٦-٥  من اإلسالمي للتنمية 

 .١كو* _.ح 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@oíìØÛa@–ƒí‰bm@@
]٧٤٢٧[  عاد طباعتها مركز البحوثأمجعها و/ دائرة األوقاف

_ ) .١٩٩٧ (٣، مـج  ٣س_ .ثة  البع_ .والدراسات الكويتية   
 .١*كو_ .د _  .٢٧١ص
]٧٤٢٨[/مخسني عاماً أكثر من يفإدارات األوقاف ودورها : الرواد

األمانة العامـة   : الكويت_  .١ط_ .إعداد وفاء حامد العماين     
 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٠٠_  .٢٠٠١ لألوقاف، إيداع

]٧٤٢٩[ .عبد احملسن حممد العثمان
 .١٠٥-٨٩ص_ .عبد احملسن العثمان / كويتجتربة الوقف يف دولة ال

مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف
املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واتمعات اإلسالمية    
_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٧٤٣٠[  د إدارات من رواخنبة سرية حيكي: من الرواد كوكبة

 اإلشراف العام إبراهيم البيومي؛   / األوقاف يف أكثر من نصف قرن     
 التدقيق اللغـوي مطيـع احلـالق؛        ؛إعداد وفاء حامد العماين   

األمانـة العامـة    : الكويـت _  .٢ط_ .التجميع بدر املطريي    
 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٣٢_  .٢٠٠٢لألوقاف، 

]٧٤٣١[ . دائرة األوقاف .الكويت
-١٩٤٩هـ،  ١٣٧٧-١٣٦٨ئرة األوقاف العامة من     تاريخ دا 
، ٥٩_  .١٩٩٥األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .م  ١٩٥٧

 .١كو*_ .ك _ .ايض : ص] ٩٥[

@òîÐÓìÛa@pbû½a–æbäjÛ@@
 .المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية. لبنان  انظر أيضًا 
]٧٤٣٢[ .توفيق راشد احلوري

 مع التركيز علـى      قدمي –املؤسسات الوقفية من منظار حديث      
_  .١٩٩٨_ .توفيق راشد احلـوري     / الوقف اخلريي يف لبنان   

ورقة مقدمة للملتقى اخلامس لألمانة العامة لألوقاف       _ .ص  ١٠
 .١كو* _.ح _  .١٩٩٨بدولة الكويت، 
]٧٤٣٣[ .عبد الرمحن احلوت

_ .تأليف عبد الـرمحن احلـوت       / األوقاف اإلسالمية يف لبنان   
 .١؛ كو١٠٤تر*_ . ك _ .ص١٧٤_  .١٩٨٤، ]ن. د: لبنان[

]٧٤٣٤[ .عدنان أمحد بدر
/ ماضياً وحاضراً ومستقبالً  : اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية يف لبنان    

املؤسسـة اجلامعيـة    : بـريوت _  .١ط_ .عدنان أمحد بدر    
 ،٣٠ ،٣تر*_ .ك  _ .ص  ٢٨٠_  .١٩٩٢للدراسات والنشر،   

 .٣، ١؛ كو٧، ٦، ٤؛ فل١٠٤
]٧٤٣٥[ ]قوانني الوقف[لبنان 

: بـريوت _ .قوانني دوائر اإلفتاء واألوقاف يف لبنـان        أنظمة و 
 يف  ]٢٦٤[_ ] .١٩٩-[الس الشرعي اإلسالمي األعلـى،      

 .١كو* _.ك _  .تعدادات خمتلفة لألوراق
]٧٤٣٦[ .مروان قباين

 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    
 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ الوقفية
_  .٢ط_ ...ئع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        وقا يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧٤٣٧[ .مروان قباين
دراسة عن استثمار العقارات    : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ الوقفية
_  .١ط_ ...ية لتثمري ممتلكات األوقاف      وقائع احللقة الدراس   يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@æbäjÛ@–ƒí‰bm@@
]٧٤٣٨[ .نزار سكر

الفكـر  _ .نـزار سـكر     / أوقافنا عرب نصف قرن من الزمان     
 _ .٥٦-٣٥ ص _) .١٩٦٩تشرين ثاين    (٢، ج ١س_ .اإلسالمي  

 .١كو* _.د 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–pbßìÜÈ½a@‰…b–ß@@–oãã⁄a@ÉÓaìß@@
]٧٤٣٩[ .يدي يلدز، هباء الدين

هبـاء  / Enernet’te Vakiflar= األوقاف يف شبكة اإلنترنت 
ـ الدين يدي يلدز، فاطمـة أ  _  .Vakiflar Dergisi_ .ون ج

 _.د  _ . باللغة التركيـة     _ .٢٤-٥ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج
 .٥٢، ٣تر*

  تاريخ– الكويت –المؤسسات الوقفية  
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@òîÐÓìÛa@pbû½a–Š–ß@@
ر انظر أيضًا  ر. مص اس، مص وان األحب وم . دي وان عم دي

اف،  ر األوق ئون  . مص ى للش س األعل المجل
ة، .  مصر اإلسالمية، اف العمومي مصلحة األوق

اف. مصر  ارة األوق اف، .  مصر ،نظ ة األوق هيئ
 .وزارة األوقاف. مصر 

]٧٤٤٠[  إبراهيمإعداد أمحد/ اإلسالمية الشريعة يف الوقف أحكام
مكتبة ومطبعة اإلشـعاع    ]: اإلسكندرية[_  .١ط_ .الرفاعي  

 .١كو*_ .ك _ .ص ١٣٨_  .٢٠٠١الفنية، 
]٧٤٤١[ حترير/ [العمومية مبصر إىل نظارة األوقاف مصلحة حتويل

 نـوفمرب   ٢٩ (١٢، ج ١٦مـج _ .املنار  _ ] .حممد رشيد رضا  
 .١؛ كو٧، ٥، ٢صر*_ .د _  .٩١٠-٩٠٢ص_ ) .١٩١٣

]٧٤٤٢[ .املعبد العزيز ك
بيان وزير األوقاف وشئون األزهر إىل جملـس األمـة يف دور            

وزارة األوقـاف   : القاهرة_ .عبد العزيز كامل    / انعقاده الثالث 
 .١٨صر* _.ح _  .١٩٧١وشئون األزهر، 

]٧٤٤٣[ . حسنإبراهيمعلي 
 .٢٥٥-٢٥٤ص_ . حسن إبراهيمتأليف علي ]/ الوقف[
_ .صر الناصر حممد بوجه خاص       دراسات يف تاريخ املماليك البحرية ويف ع       يف
 .٣مغ* _. ض _ .١٩٤٨مكتبة النهضة املصرية، ]: القاهرة[_  .٢ط

]٧٤٤٤[ .حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٩٤سالمي للبحوث والتدريب،    املعهد اإل : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧٤٤٥[ .حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ص_ .العربية 
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٧٤٤٦[ . هيئة األوقاف .مصر

 بإنشاء  ١٩٧١ لسنة   ٨٠قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم       
قرار رئيس مجهورية مصر العربيـة      : هيئة األوقاف املصرية؛ ثانياً   

 _. بتنظيم العمل هبيئة األوقاف املصرية       ١٩٧٢ لسنة   ١١٤١رقم  
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٠_  .١٩٩٥اهليئة، : القاهرة

]٧٤٤٧[ . وزارة األوقاف .مصر
_ ] .١٩٨-[الوزارة،  : القاهرة_ .نظام وزارة األوقاف املصرية     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤
]٧٤٤٨[ .الفتاح حممد فرج مصطفى عبد

/ التجربة الوقفية املصرية، أو، الوقف يف مجهورية مصر العربيـة         
 .ورقات] ٤[_  .الفتاح حممد فرج مصطفى عبد

 : الكويـت  _.لنقاشية حول التجارب الوقفية الدولية      حللقة ا  ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٧٤٤٩[ .نصر حممد عارف
 _.نصر حممد عارف    / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان وادي النيل      

 .٥٥٥-٥٥٠ص: املناقشات _ .٥٥٥-٥٢٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
قشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         ومنا

_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         
_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت

 .١كو*
]٧٤٥٠[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 

هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     
 . ورقة٢٤_ . سرور راهيمإبحممد 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٧٤٥١[ .سعيد عبد الفتاح عاشور

 .١٤٤ص_ .سعيد عبد الفتاح عاشور ]/ ديوان األحباس[
مكتبة النهضـة   ]: القاهرة[_ .هد دولة املماليك     مصر يف ع   يف

 _.ض  _ ) .٢٢٧ سلسلة األلف كتاب؛  (_ ] .؟١٩٧-[العربية،  
 .٣٣مغ*

]٧٤٥٢[ ]قوانني الوقف[مصر 
 .٢٨١-٢٧٩ ص_ .]الوقف[
، ]ن. د: م. د[_  .١٩١٣ قوانني احلكومة املصـرية سـنة        يف

 .٧صر*_  .ض_ . )املطبعة األمريية: القاهرة (١٩١٤
]٧٤٥٣[ .األوقاف وزارة  .مصر

: القـاهرة [_ .وزارة األوقاف بني املاضي واحلاضر واملستقبل       
 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Š•bäÛa@†jÇ@Þbº@@
]٧٤٥٤[ . وزارة األوقاف .مصر

: القـاهرة _ . عشر عاماً    وزارة األوقاف وشئون األزهر يف اثىن     
 .١٧ ،٢صر* _.ك _  .١٩٦٤قاف، مطبعة وزارة األو

]٧٤٥٥[ . وزارة األوقاف .مصر
: القـاهرة _ .وزارة األوقاف وشئون األزهر يف أحد عشر عاماً        

 .١٧ ،٢صر* _.ك _  .١٩٦٣مطبعة وزارة األوقاف، 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Ú‰bjß@y@@
]٧٤٥٦[ . وزارة األوقاف .مصر

الـوزارة،  ]: اهرةالق[_ .وزارة األوقاف بني األمس واليوم      
يتضمن بيانات إحصائية عن إجنـازات      _ .ص  ٢٣،  ]؟١٩٩-[

-٨٥/١٩٨٦(وزارة األوقاف املصرية خالل مخـس سـنوات         
 .٣١صر* _. ك _ .)٩١/١٩٩٢

 حسني مبارك– تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@@ðìí†¨aÝîÇbg@
]٧٤٥٧[ )إمساعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣( اخلديوي  .مصر

 _.هـ ١٢٨٠ شعبان ١٦يخ أمر كرمي إىل ناظر عموم األوقاف بتار
_ . ورقـة   ١_ ] .١٨٦٤ ينـاير    ٢٧[هــ   ١٢٨٠ شعبان   ١٦

 ١٩٠٧ دفتـر    – ١٢٧حمفظة  :  ضمن حمافظ األحباث   خمطوط،
تتناول الوثيقة  _ .مترمجة إىل العربية عن التركية      _ .أوامر كرمية   

تعميم من اخلديوي إمساعيل باشا إىل ناظر عمـوم األوقـاف           
 _.وأن يتحرى عنها وحيسن إدارهتا      املصرية لكي يهتم باألوقاف     

 .٣صر* _.خ 
]٧٤٥٨[ )إمساعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣( اخلديوي  .مصر

 _.هـ  ١٢٨٠صفر  ٢٨أمر كرمي إىل ناظر عموم األوقاف بتاريخ        
_ . ورقـة    ١_ ] .١٨٦٣أغسطس   ١٦[هـ  ١٢٨٠صفر  ٢٨

 - ١٩٠٣ دفتر   - ١٢٧حمفظة  : خمطوط، ضمن حمافظ األحباث   
يوي بضم مصلحة أوقـاف     عبارة عن أمر خد   _ .أوامر كرمية   
مترمجة _ . إىل ديوان عموم األوقاف املصرية مبصر        اإلسكندرية

 .٣صر* _.خ _ .إىل العربية عن التركية 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Þëþa@ïàÜy@bjÇ@@
]٧٤٥٩[ )عباس حلمي األول: ١٨٥٣-١٨٤٩( اخلديوي  .مصر

ـ  ٣_ .أمر خديوي إىل حضرة الباشا كتخـدا          ادى األوىل  مج
خمطوط، حمافظ _ . ورقة ١_ ] .١٨٥١ فرباير   ٢٥[هـ  ١٢٦٨

 ترمجـة   – معية تركي    ٤٨٠ دفتر   – ١٢٧األحباث حمفظة رقم    
األمـر  _ .مترمجة للعربية عن التركيـة      _  .٤٩١الوثيقة برقم   

 .٣صر* _.خ _ .صادر من اخلديوي عباس األول 
]٧٤٦٠[ . ديوان عموم األوقاف .مصر

هـ، ١٢٦٧ رجب   ١١تاريخ  الئحة ديوان األوقاف الصادرة ب    
_ ] .١٨٥٠ مـايو    ١٣[هــ   ١٢٦٧ رجب   ١١_  .١٨٥١

 دفتـر   – ١٢٥ حمفظة رقـم     –خمطوط، ضمن حمافظ األحباث     (
_  .١٨٢ قرارات الس اخلصوصي بند الفروعات رقم  :١٩٥٨

الوثيقة هـي الالئحـة     _ .نسخة مترمجة من التركية إىل العربية       
 .٣صر* _.خ _ .الثانية لديوان عموم األوقاف املصرية 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbrÛa@ïàÜy@bjÇ@@
]٧٤٦١[إجراءات ؛ الئحةالئحة اإلجراءات الداخلية للمحاكم الشرعية

 _ .٢ط_ .ديوان عموم األوقاف والس احلسيب؛ الئحة بيت املال         
 .٢١صر* _.ك _ ) .مطبعة هندية: القاهرة (١٩٠٢، ]ن. د: م. د[

]٧٤٦٢[ .حممد فريد
حممد فريد؛ حتقيـق رؤوف     ]/ ء نظارة لألوقاف يف مصر    إنشا[

 .١٢٣ص_ .عباس حامد 
_  .١ط_ . مذكرايت بعد اهلجرة، أو، مذكرات حممد فريـد   يف

 .٧ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٧٥عامل الكتب، : القاهرة
]٧٤٦٣[ )عباس حلمي الثاين: ١٩١٤-١٨٩٢( اخلديوي  .مصر

ـ          _ .ديوان  نص األمر العايل بإنشاء نظارة لألوقاف بدالً من ال
باآللة الكاتبة، حمافظ جملـس     _  .اتورق٣_  .١٩١٣نوفمرب  
 .٣صر* _.خ _  .٤ حمفظة رقم–الوزراء 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]٧٤٦٤[ .مساعيلإعبد اجلواد صابر 

الوظائف اإلدارية مبؤسسات الوقف املصرية يف عهـد الدولـة          
_ .مساعيـل   إاجلواد صـابر    عبد  / …دراسة وثائقية   : العثمانية

 .٨٧-٥٧ص: ٣ج
 جامعة: القاهرة_ .التاريخ االقتصادي للمسلمني      املؤمتر الدويل حول   يف

_ ] .١٩٩٨[مركز صاحل عبد اهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي،        : األزهر
 مـن ذي احلجـة   ٣٠-٢٨عقد املؤمتر يف القاهرة يف الفترة من       

 .١كو*_ . ض _ .١٩٩٨ ابريل ٢٧-٢٥هـ، املوافق ١٤١٨

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Þëþa@Öë‰bÏ@
]٧٤٦٥[ . وزارة األوقاف .مصر

مطبعـة وزارة   : القـاهرة _ .الالئحة الداخلية لوزارة األوقاف     
 .٢صر*_ . ك _ .١٩٤٦األوقاف، 

]٧٤٦٦[ . وزارة األوقاف .مصر
مذكرة ايضاحية عن مشروع قانون بتعديل الئحـة إجـراءات          

باآللة الكاتبـة،   _ .ص  ٤٥_ ] .؟١٩٤-[_ .وزارة األوقاف   
 املذكرة خاصة بتعديل _ .١٦٦ حمفظة رقم   –ضمن حمافظ عابدين    

قانون الئحة إجراءات وزارة األوقاف اليت كان معموالً هبا حىت          
 .٣صر* _.خ _  . يف مصر ومعها مشروع القانون١٩٤٦سنة 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïÜÇ@†àª@@
]٧٤٦٧[ قاف ديوان عموم األو .مصر

هــ  ١٢٥٢_ .الئحة ترتيب عملية األوقاف بالثغور والبنادر       
 –خمطوط، حتت حمافظ األحباث     _  .ورقات ١٠_ ] .١٨٣٧[

 – ٣  علبة –دفتر جمموع ترتيبات ووظائف     : ١٢٥حمفظة رقم   
أول الئحة لتنظيم ديوان عموم األوقـاف يف        _  .٤دوسيه رقم   

 .٣رص*_ .خ _ .مترجم عن التركية _ .مصر احلديثة 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–kî¬@†àª@@
]٧٤٦٨[ ]قوانني الوقف[مصر 

 بتعديل بعض أحكام القانون رقم      ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٦قانون رقم   
 وزارة األوقاف، املذكرة    إجراءات بشأن الئحة    ١٩٤٦ لسنة   ٣٦

_ ) .١٩٥٣يونيـو    (١٠، ع ٣٣ س _ .احملاماة_  .االيضاحية
 .٨صر* _.د  _ .٦٠٥-٦٠٤ص

bû½a@òîÐÓìÛa@p–lŠÌ½a@@
رب انظر أيضًا اس، . المغ س األحب رب  مجل س .المغ  المجل

اف، ى لألوق رب  األعل اف .المغ  وزارة األوق
 .والشؤون اإلسالمية

]٧٤٦٩[ .حممد البهاوي
 حممـد   /دور وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف املغـرب       

 .١٢٢-١١٣ ص_.البهاوي 
: بغداد_ .سالمي   ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإل       يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

 إسماعيلالخديوي  – تاريخ – مصر –المؤسسات الوقفية  
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]٧٤٧٠[ .حممد املكي الناصري
_ .حممد املكي الناصري    / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    

_  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       ]: الرباط[
 ،٢٥ ،١٤-١٢ ،٥؛ مـغ  ١؛ كو ١٥سع*_ . ك   _ .ص٢٢٦
٣١ ،٣٠. 

]٧٤٧١[ .حممد املكي الناصري
بقلـم حممـد املكـي      / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    

 _) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨-ن،  . د: م. د[_ .الناصري  
 .٣٩مغ* _. ك _ .ص١٧٤
]٧٤٧٢[  _.اإلسالمية يف املنطقة اخلليفية  نظام األوقاف مشروعية

 _) .١٩٣٧ فرباير   ١٠ألربعاء  ا (٣، ع ١س_ .جريدة الوحدة املغربية    
؛ ٣-١ص_ ) .١٩٣٧ فرباير   ١٤األحد   (٤، ع ١؛ س ٣-٢ص
 _.د  _  .٣-٢ص_ ) .١٩٣٧فرباير  ١٧األربعاء   (٥، ع ١س
 .٢٤مغ*

]٧٤٧٣[ . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .املغرب
تقرير جملس األحباس عن نتائج أعمال الوزارة الوقفية يف عامي          

ة األوقـاف والشـؤون     وزار:  املغرب _ .هـ١٣٣٤-١٣٣٣
 .٢٢مغ* _.ك _ ] .١٩٨-[اإلسالمية، 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]٧٤٧٤[/٢٣/٥ (١١ع ،١س_ . احلريةجريدة _ .حول األحباس 

؛ ٤-١ص_ ) .٦/٦/١٩٣٧ (١٢، ع ١؛ س ١،٤ص_ ) .١٩٣٧
_ ) .٢٠/٦/١٩٣٧ (١٤، ع ١؛ س ١ص_ ) .١٣/٦/١٩٣٧ (١٣، ع ١س
 .٢٤مغ*_  . د_ .٥ص

]٧٤٧٥[ .حممد الطنجي
 ٦، ع ١ س _ .جريدة احلياة _ .حممد الطنجي   / جملس لألحباس 

 .٢٤مغ* _. د _ .٥-١ص_ ) .١٩٣٤ ابريل ١٢(

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@lŠÌ½a@–@@bäØßM@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]٧٤٧٦[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة : ]الربـاط [_ .تأليف رقية بلمقـدم     / م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .اآلداب، مكناس 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@bîãbní‰ìß@
 .مكتب األوقاف. موريتانيا  انظر أيضًا 
]٧٤٧٧[ .حممد عال يب زين
ندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب       ورقة األخ م  

 .٤٤١-٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض_  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٧٤٧٨[ .حممد عال يب زين
دوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب       ورقة األخ من  

 .٤٤١-٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

ÐÓìÛa@pbû½a@òî–paë†ã@@
]٧٤٧٩[ )الشارقة: ٢٠٠٢: األول(ملتقى الشارقة للمؤسسات الوقفية 

 ابريـل   ١٦-١٤ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من       
 .١كو*_ .ح _ .مج ١٠_  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

@òîÐÓìÛa@pbû½a–†äa@@
راديش انظر أيضًا ة،    . أتراب نية المرآزي اف الس ة األوق هيئ

درابراديش ة األ . أن اب  هيئ اف، البنج ة . وق هيئ
. هيئة األوقاف، دلهي  . األوقاف، البنغال الغربية    

تهان   اف، راجس ة األوق اف، . هيئ ة األوق هيئ
اف،   . هيئة األوقاف، آيراال    . آرناتاآا   ة األوق هيئ

ترا  د  . مهاراش اف، الهن ة األوق س . هيئ المجل
 .هيئة األوقاف. المرآزي لألوقاف، الهند 

]٧٤٨٠[ _ .١ط_ . Waqf administration =إدارة األوقاف 
 _ .١٩٦١ ،قسـم األوقـاف   .  وزارة الري والطاقة   :نيودهلي
 .٦هن *_ .ح _ . باللغة اإلجنليزية_ .ص١٥

]٧٤٨١[ = )راجيا سبها(جملس الشيوخ , اهلنديإعالن من الربملان 
 _ .The Urdu Times, Daily_  .بارليمنت، راجيه سبها، اعالن

 .١٦هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٣ص_ ) .١٨/١١/١٩٩٦(
]٧٤٨٢[= جملس املسلمني اجتماع باإلمجاع يف عليها االتفاق مت اقتراحات

هونيـه واىل   مسلم جملس كيه اجالس لكهنؤ مني متفقه بـاس          
ــاويز ــج_. Nida-e-Millat, Weekly_  .جت  ١٠، ع٣٠ م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٠ص_ ) .٩/٣/١٩٧٥(
]٧٤٨٣[ :Minorities =للمسلمني  قتصاديةاال املشاكل: األقليات

Economic Problems of Muslims/  جمموعة العمل على حل
 The Radiance _.مشاكل األقليات يف اهلند جبامعة عليجرة اإلسالمية 

Views, Weekly ._) باللغة اإلجنليزية _  .٧ص_ ) .١٩٩٩._ 
 .٦هن*_ .د 
]٧٤٨٤[ .د. إتش. إم

 /Sidelight on Waqf Administration =أضواء على إدارة األوقاف 
، ٦ مج_ .The Radiance Views, Weekly_ .د . إتش. إم
 .٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩ص_ ) .١٩٦٨ (١٥ع

]٧٤٨٥[ ,Dawat _ .وقف بورد=  دهليب األوقاف هيئاتانتخاب 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٤/٢/١٩٧٥. _

 .٣هن*_  .د
]٧٤٨٦[بارليماىن) = راجيا سبها(جملس الشيوخ , ديالربملان اهلن

 /٢٨/٢(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .كميىت) راجيه سبها(
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٩٩

 الهند–المؤسسات الوقفية 
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]٧٤٨٧[ . هيئة األوقاف .البنجاب
   =١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام 

Punjab Waqf Board performance during 1997-1998.  _
Muslim India ._٢٦٨ص_ ) .١٩٩٨ (١٨٣، ع٦ مج.  _
 .١٦هن*_  . د_ .باللغة اإلجنليزية

]٧٤٨٨[  اوقاف كيه= األوقاف إىل وزارة الشئون  ونئش تسليم
 _ .The Inquilab, Daily_  .معامالت وزارت هببود كيه سربد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٦/١/١٩٨٦(
]٧٤٨٩[ سكندرخبت لدراسة رئاسة السيد حتتبرملانية  جلنة تشكيل

كا جائزه   وقف بورد كام كاج   = طريقة عمل هيئات األوقاف     
 لينيه كيلئيه سكندر خبت كى صدارت مني بارليمنترى كميىت كى         

_ ) .١٧/١١/١٩٩٦ (_ .Siyasat Jadid, Daily_  .تشكيل
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص

]٧٤٩٠[ إعادةضرورة: الغربية بنغالالف يف والية احلالة السيئة لألوقا
 Plight of waqf = ١٩٣٤النظر يف قانون الوقف للوالية لعام 

in West Bengal: Need for review of State Waqf Act 
 Islamic and Comparative_ .األوقاف مجعية شئون / 1934

Law, Quarterly ._٥٦-٥١ص_ ) .١٩٨٩ (١، ع٩ مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .جنليزية باللغة اإل

]٧٤٩١[ .حسن الدين أمحد
ة خاصة لألوقاف   مموظف مبه : مقابلة مع السيد حسن الدين أمحد     

آفيسران اسبيشل   سابق   أمحد الدين   جناب حسن = حبكومة اهلند   
 ,The Awqaf_  .ديوتى، حكومـت هنـد سـيه انترويـو    

Quarterly . _)باللغة_  .١١ص_ ) .١٩٧٤ ديسمرب   -أكتوبر 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٤٩٢[ .خان، مقصود علي
ضرورة إنشاء مؤسسة مركزية لألوقاف برصيد عشرة ماليـني         

 قائمدس ميلني روبئيه كى رقم سيه مركزى وقف اداره      = روبية  
 /٢٤/٣ (_. The Inquilab, Daily_  . مقصود علي خان/هو

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٥ص_  .)١٩٨٢
]٧٤٩٣[ مسلم جملس كيه=  املسلمني جملس ملؤمتر الرئاسياخلطاب 

 _ .Nida-e-Millat, Weekly_  .اجالس كا خطبه صدارت
_ .د  _ .باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٩/٣/١٩٧٨ (٥٥مج
 .٧هن*
]٧٤٩٤[  ومعاهدها يف تعليم األطفال األوقاف هيئات مدارس دور

وقف بوردون كيـه اسـكولون اور ادارون كـا          = املسلمني  
 _. The Inquilab, Daily_  .م مني رولمسلمان جبون كى تعلي

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١١/٨/١٩٨٣(
]٧٤٩٥[=األوقاف  حولرأي الس االستشاري لعموم مسلمي اهلند 

All India Muslim Majlis-e-Mushawarat on Waqf /
 _. Muslim India _ .ستشاري لعموم مسلمي اهلندالس اال

 _.باللغة اإلجنليزية   _  .١٥٥-١٥٢ص_  .)١٩٨٣ (٤، ع ١مج
 .١٦هن *_ .د

]٧٤٩٦[ )سيد(شهاب الدين 
رمحـن  . خطاب إىل ك  : آراء شهاب الدين عن إدارة األوقاف     

 :Shahabuddin Views on waqf management= خـان  
Letter to K. Rahman Khan / سيد شهاب الدين. _Muslim 

India . _غـة  بالل_  .٢٧٨ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٤، ع ١٥مج
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٧٤٩٧[ .أ. شيتابور، م

 Waqf= قليم احتاد دادرا وناجـار هـافيلي   جملس األوقاف إل
board of union territory of Dadra and Nagar haveli ._ 

 .اإلجنليزيةاللغة  ب_ .ص٩
 مـايو،   ١٠ – ٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

١٩٩٩ = Seminar on awqaf experiences in South 
Asia from 8-10 may 1999 . _معهد الدراسـات  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ . ض _ .١٩٩٩املوضوعية، 
]٧٤٩٨[ . أمحد رشيد،شريواين

=   ملسـلمني كـبرية لـدى ا     مشكلة   :إدارة املمتلكات املوقوفة  
Managing Waqf Property: A major problem for 

Muslims /أمحد رشيد شريواين . _The Radiance Views, 
Weekly ._ ١٥ص_  .)١٩٧٨ (٢٦-٢٥ع، ١٤مــج. _ 

 .٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية
]٧٤٩٩[ ضرورة إعطاء السلطة هليئة الوقف إلهناء االحتالل غري 

ناجائز قبضيه كيه خامتيه كيلئيه وقف بـورد كـو          = الشرعي  
ــه ــار دياجائي  /٢٦/٨ (_. The Inquilab, Daily_  .اختي

 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ .) ١٩٨٦
]٧٥٠٠[ غرار جلنة إدارة معابد األوقاف على تشكيل هيئة ضرورة

طـرز  وقف بوردون كرودواره بر بندهك كميىت كى    = السيخ  
 /١٢/٥ (_. The Inquilab, Daily_  .بر تشكيل كياجائيـه 

 .٧هن*_ . د _.باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٣
]٧٥٠١[نامزدكى كا طريقه=   روح الدميقراطيةتنايف طريقة الترشيح

 /١٩(_  .Dawat, Daily_  .مجهورى مزاج كيه خالف هيه
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٤/١٩٧٥

]٧٥٠٢[ =طلب زيادة عدد األعضاء املنتخبني يف هيئة األوقاف للوالية 
هـوىن  رياسىت وقف بورد مني منتخب ممربان كى تعداد زياده          

_ ) .١٠/٥/١٩٨٨ (_. Siyasat Jadid, Daily_  .جاهئيـه 
 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

]٧٥٠٣[ .، هـعبد الوهاب
=  الوظائف واألداء    ، النظام األساسي  :جمالس األوقاف يف اهلند   

Waqf Boards in India: Constitution, function and 
performance/ ـ  باللغـة   _.ص  ١٠ _ .عبد الوهـاب  .  ه

 .ةاإلجنليزي
 مـايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسـيا،         يف

١٩٩٩ = Seminar on Awqaf Experiences in South 
Asia from 8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات: نيودهلي 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .١٩٩٩املوضوعية، 

  الهند–المؤسسات الوقفية  
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]٧٥٠٤[ =ال مطالبة هليئات األوقاف من قبل املطلقات املسلمات 
No demand on Waqf Boards from Muslim divorcee. _ 

Muslim India . _ ١١٤ص_ ) .١٩٨٨ (٦٣، ع٦مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية

]٧٥٠٥[لألوقاف هيئة واحدة بدلمشروع إنشاء مخسة جمالس أقليمية 
بـانج  رياسىت وقف بورد كى جكـه       = على مستوى الوالية    

 /٩/٧(_ . Qaumi Awaz, Daily _ .عالقائى كونسل كى جتويز
 .١٦هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .١ص_ ) .١٩٩٩
]٧٥٠٦[مركزى= ومسئولية املسلمني  الوقف لس انونقمشروع 

 ,The Inquilab_  .وقف بل اور مسلمانون كى ذمـه دارى 
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٨/٦/١٩٩٥. 

]٧٥٠٧[ Shias urge =قلة مست أوقاف هيئات بإقامةمطالبة الشيعة 
separate Waqf Boards . _The Times of India, Daily. _ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .١٧/١٠/١٩٩٤(
]٧٥٠٨[ موافقة جملس الشيوخ على مشروع قرار الوقف لعام 

_  . منظور كرلياكيا  ١٩٨٤راجيه سبها مني وقف بل      = م  ١٩٨٤
The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٤ص_  .)٢٥/٧/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٥٠٩[ .مهايون كبري

 Muslim Education . _The Radiance= تعليم املسلمني 
Views, Weekly ._ــج _  .٢ص_ ) .١٩٩٥ (٣٣، ع٢ م

 .٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٧٥١٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 List of Members= قائمة أعضاء الس املركزي لألوقاف 
of the Central Waqf Council.  _Muslim India. _ 

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٩١،  ٦٩ص_ ) .١٩٩٣ (٢، ع ١مج
 .١٦هن*_  .د
]٧٥١١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Central Waqf =اهليكل التنظيمي : الس املركزي لألوقاف
Council: composition . _Muslim India ._١٨٢، ع١٦ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٧ص_ ) .١٩٩٨(
]٧٥١٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

_ .الس املركزي لألوقاف    / Proceedings= حماضر اجتماع   
 .١٢هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ ] .١٩--[الس، : نيودهلي

]٧٥١٣[ . قسم األوقاف . وزارة الري والطاقة .اهلند
 Review of Waqf = لـى إدارة األوقـاف  نظـرة عامـة ع  

Administration . _١٩٦٦ الـوزارة،    :نيودهلي_  .١ط.  _
 .١٩هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٧
]٧٥١٤[ . وزارة الشئون االجتماعية .اهلند

 Welfare programmes= برامج الشئون االجتماعية لألقليات 
for minorities ._ Muslim India ._ ــج  ١٧٦ع ،١٥م

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٣٤١ص_  .)١٩٩٧(

]٧٥١٥[ -٢٠٩ص_ .حترير طاهر حممود ]/ Waqf= الوقف[
 . باللغة اإلجنليزية_ .٢٣٨
 Islamic Law in Modern = الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصرة يف

India . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٢تريبثي، . إم. إن: بومباي_  .١ط. 
]٧٥١٦[وقف بورد منتخب= منتخبة  األوقاف هيئة جيب أن تكون

_ ) .١٠/٨/١٩٧٥ (_ .Dawat, Daily_  .اداره هونا جاهئه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٧٥١٧[ _ .اطالع برائيه ترقى اوقاف= إشعار عن تطوير األوقاف 

Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة_  .٢ص_ ) .٢٩/٣/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٥١٨[  وقف= األوقاف  مبمتلكات للعناية اقتراح إنشاء مؤسسة
_ . امالك كى نغراىن كيلئيه كاربوريشن قائم كرنيه كى جتويز        

Siyasat Jadid, Daily ._) باللغة _  .٦ص_ ) .٢٢/١٢/١٩٨٦
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٥١٩[مسائل وقف كيه=  تأسيس مكتب إقليمي حلل مشاكل الوقف
 ,Al Jamiat_  .حل كرنيه كيه لئيه زونل آفس كـا انتظـام  

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .٢٦/٨/١٩٨٣. _
 .٧هن*_  .د

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٥٢٠[سىن= السنية توجيه عريضة للحاكم إلعادة بناء هيئة األوقاف 

 _ .يل كيه مطالبه بر كورنر كو عرضداشت      وقف بورد كى تشك   
Qaumi Awaz, Daily.  _)٢ص_ ) .٣٠/١٢/١٩٩٤.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٧٥٢١[ .أ. إس. جعفري، إس

 Sunni = أترابـراديش األوقاف السنية وهيئة األوقاف لوالية 
Awqaf and Waqf Board of Uttar Pradesh. /أ. إس. إس. 

 /٢١/٦(_ . Economic and Political, Weekly_ .جعفري 
 .٢١هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٤٥٢-١٤٥١ص_ ) .١٩٩٦

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٧٥٢٢[وتأكيد إعادة تشكيل هيئة األوقاف، مقنعأداء هيئة األوقاف 

وقف بورد كى كاركردغى اطمينان خبش،      = خالل شهر واحد    
_  .ورد كـى تشـكيل كـا امكـان      ايك ماه كيه اندر نئيه ب     

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٢٣/٣/١٩٨٣. _ 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٧٥٢٣[ السيد حممد شاكر: جنر يف كرمي التجاريافتتاح جممع مدينة 

كرمي نغر مني   = يؤكد على صيانة ممتلكات األوقاف يف خطابه        
ـ         اكر كـى   مدينه شابنك كمبلكس كا افتتاح، جناب حممد ش

-Rahnuma-e_  .تقرير، اوقاىف جائدادون كيه حتفظ كا تيقن      
Deccan, Daily.  _)ــة _  .٢ص_ ) .١٢/٤/١٩٨٤ باللغ

 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

أندرابراديش – الهند –المؤسسات الوقفية 



متن الكشاف>٦٦٨
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]٧٥٢٤[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش
 تقدر قيمتها بعشرين ألف     أندرابراديشممتلكات الوقف يف والية     

 هزار كرور روبئيه كى   رابرديش مني دو    هاند= مليون روبية هندية    
 /١٨/٧ (٢٦ ع_. Nida-e- Millat, Weekly_  .وقف جائداد

 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٦ص_ ) .١٩٩٣
]٧٥٢٥[ Imadad Ghar, Vijay =وارا  فيجاي ،دار املساعدات

Wara.  _The Awqaf, Quarterly . _)  سـبتمرب  -يوليـو 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٩ص_ ) .١٩٧٥
]٧٥٢٦[ من األوقاف وال املستفيدين ملصاحل املقترح القانونمشروع 

جموزه وقف بل اوقاف كيه مفـاد مـني         = ضرر على املتولني    
 _. Munsif , Daily_  .استفادة كنندكان اور متوليان غري متأثر

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩/١٠/١٩٩٧(
]٧٥٢٧[  آندهرابرديش وقف=  يشأندرابرادلوالية هيئة األوقاف 
ــورد _  .١ ص_) .٢٤/٤/١٩٩٤(_ . Siasat, Daily_ . ب

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧٥٢٨[ =املسلمة ومشاكل املسلمني  األقلية :تيلجوديشامحزب 
-Rahnuma_  .تيلغو ديشم مسلم اقليىت طبقه اور مسلم مسائل   

e-Deccan, Daily.  _)ــة _ .٣ص_ ) .٢١/٣/١٩٨٣  باللغ
 .٣هن*_ .د _ .األوردية 

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–lbväjÛa@@
]٧٥٢٩[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٩٧-١٩٩٦اجنازات هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        
Punjab Waqf Board achievement during 1996-1997.  _

Muslim India . _٤٥١ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨، ع١٥جم. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٧٥٣٠[ _. Punajb Waqf Board= هيئة أوقاف البنجاب 
Muslim India.  _٩٣-٧٨ص_ ) .١٩٨٨ (٦٢، ع٦مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@lbväjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٥٣١[ .أصغر قامسي، حممد

/ بنجاب وقف بورد كى تقسيم    = م هيئة أوقاف البنجاب     تقسي
 /١٨/١١ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .حممد أصغر قـامسي  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٩٩٢
]٧٥٣٢[ .عمر، حممد

_ .حممد عمر   / بنجاب وقف بورد  = هيئة األوقاف يف البنجاب     
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_  .)٩/٥/١٩٨٣

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@‰bèîi@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧٥٣٣[ممتلكات الوقفخطوة تارخيية اختذها السيد غالم سرور حلماية 
اختالس أموال الوقف املقررة باملاليني بالتواطؤ بـني        : يف بيهار 

هبار مني  = وزارة األوقاف وبني هيئة األوقاف وأمناء األوقاف        
دون كى حتفظ كيلئيه غالم سرور كا طريقه اقدام،         وقف جائدا 

وزارت اوقاف وقف بورد اور متوليان نيه مل كر اربن كـى            
 _. Sangam, Daily_  .هيهوقف امالك كى لوت جما ركهيه 

ــة _  .٤ص_ ) .١٧/١٢/١٩٩٤( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .١٦هن*

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–ï…@@
]٧٥٣٤[اوقاف ويلفيئر كونسل=  اخلرييةتشكيل مجعية أوقاف اهلند 

_ ) .١٩/١٢/١٩٨٩ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كا قيام
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص

]٧٥٣٥[ .رئيس أمحد
 Qaumi_ .رئيس أمحد / دهلى وقف بورد= هيئة أوقاف دهلي 
Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_  .)١٢/٨/١٩٩١ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٥٣٦[ . وآي.قاضي، إم

 Delhi Waqf Board: A= حملـة سـريعة   : هيئة أوقاف دهلي
cursory glance /قاضي. وآي. إم.  _Radiance Views, 

Weekly . _باللغة _  .١٠،  ٣ص_ ) .١٩٧٤ (٨، ع ١٢مج
 .٧هن *_.د _ .اإلجنليزية 

]٧٥٣٧[_. تنظيم حتفظ مساجد وقربستان= جلنة محاية املساجد واملقابر 
Awam, Daily . _)باللغة األوردية _ ) .٣١/٥/١٩٩٧. _

 .٧هن*_  .د
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧٥٣٨[ .رشيد أمحد
 ,Qaumi Awaz_ .رشيد أمحد / وقف بورد= هيئة األوقاف 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٦/١٠/١٩٨٨. _
 .٧هن*_  .د

]٧٥٣٩[ .صديقي، سليم
= حتت االحتالل غري الشـرعي      ممتلكات هيئة األوقاف يف دهلي      

/ مـني دهلى مني وقف بورد كى جائدادين غري قانوىن قبضـيه   
 /٣/٩ (_. The Urdu Times, Daily_ .سـليم صـديقي   

 .١٦هن *_.د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٥
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@æbènua‰@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧٥٤٠[ Waqf Board= جدل حول تعيني هيئة األوقاف 
appointment sparks off a row . _The Hindu, Daily. _ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .٢٧/٧/١٩٩٧(
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–b×bmbãŠ×@@

]٧٥٤١[ جلنة التفتيش على الوقف، شروط نطاق صالحية :كرناتاكا
١٩٨٨ = Karnataka: Terms of Reference of Waqf 

Inquiry Commission, 1988.  _Muslim India ._٦ مج ،
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٢ص_  .٦٩ع

  مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –المؤسسات الوقفية  
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@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@b×bmbãŠ×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٥٤٢[ .م. إقبال، جي

كـا معرضـة حملابـاة األقـارب        اهيئة األوقاف بوالية كرنات   
كرناتك وقف بورد مني استحصـال اور اقربـا         = واالستغالل

 /١٠/٢(_ . Blitz, Weekly_ .إقبـال  . م. جـي / برسـىت 
 .٣هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .١٢ص_ ) .١٩٧٩

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–@üa×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٥٤٣[ بوردكرياال وقف= ال يوجد مربر لتجميد هيئة أوقاف كرياال 

 /١١/١٠(_ . Al Jamiat, Daily_  .كا تعطل غري منصفانه
 .٥هن*_ .د _ .ة األوردية باللغ_  .٢ص_ ) .١٩٨٣

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٥٤٤[الترمجة: اهلند حكومةأنشأا استبيان جلنة حتقيق األوقاف اليت 

 مهارى هندوستاىن حكومت  = األوردية لقانون األوقاف املركزي     
 _. Al Jamiat, Daily _ .كى وقف انكوائرى كميىت كا سوالنامه

 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٦ص_ ) .٦/٧/١٩٧٢(
]٧٥٤٥[ .أجنم، سهيل

 وقف امالك كو كيسيه= كيف يتم احلفاظ على ممتلكات األوقاف 
 ١٠، ع ١٢مج_ . Afkar–e-Milli _.سهيل أجنم   / حمفوظ كياجائيه 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٨-١٤ص_ ) .١٩٩٧(
]٧٥٤٦[Muslim waqfs =تتالشى  أن على وشك األوقاف اإلسالمية

in melting point.  _The Radiance Views, Weekly. _ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢-١ص_ ) .١٩٧٤ (١، ع ١٢مج
 .٧هن*_ .د 

]٧٥٤٧[ .بيج، تارا علي
عريضة قدمت إىل احملكمة لالعتراض علـى قـانون األحـوال           

 /بتيشنرت  مسلم برسنل ال كيه خالف      = الشخصية للمسلمني   
 ٤٦، ع٤١مج_ . Nida-e-Millat, Weekly_ .تارا علي بيج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .٧/١٢/١٩٨٦(
]٧٥٤٨[ .خان، ساالر حممد

ممتلكات األوقاف يف اهلند ضحية عجز هيئة األوقاف وإمهـال          
كى عدم  هندوستان مني اوقاف جائداد، وقف بورد       = املسلمني  

 حممد  ساالر/ فعاليت اور مسلمانون كى عدم توجهى كا شكار       
_ ) .٣٠/٥/١٩٩٩(_  .The Urdu Times, Daily_ .خان 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٧٥٤٩[ .شريواين، أمحد رشيد

وقف جائـدادون كـا     = اإلدارة السليمة ملمتلكات األوقاف     
_  .Al Jamiat, Daily_ .أمحد رشيد شريواين / صحيح انتظام

 .٣هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٠/١٠/١٩٧٨(
]٧٥٥٠[ .صديقي، عادل

 Qaumi_ .عادل صديقي / مسلم اوقاف= األوقاف اإلسالمية 
Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_  .)١٨/١/١٩٨٩ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٥٥١[ .ضياء الرمحن
 -وقـف امـالك     = أمالك الوقف مسألة هامة ملن يهمه األمر        
_  .ضـياء الـرمحن   / ارباب حل وعقد كيلئيه ايك حمله فكرية      

Qaumi Awaz, Daily. _) ٣ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٨٣.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٧٥٥٢[ . أنور،علي
 ,Qaumi Awaz _.أنور علي / وقف كونسل = جملس الوقف

Daily ._) باللغة األوردية  _ .٣ص_  .)٢١/١١/١٩٨٧ . _ 
 .٧هن *_ .د

]٧٥٥٣[اوقافهندوستان مني = كيف نقوم بإصالح األوقاف يف اهلند 
 /١٠/١ (_. Dawat, Daily_  .و كيسيه هبتـر بناجائيـه  ك

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٧٥
]٧٥٥٤[ .كيفي، وقار

 Qaumi_ .وقار كيفـي  / كاش ايسا هوتا= ياليته أن يكون 
Awaz, Daily ._) ــة _  .٣ص_ ) .٢٧/١/١٩٨٦ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٥٥٥[ =املركزية  احلكومة يف قلةاملست واحلجمطالبة وزارة األوقاف 

كيه قيام  حج اور اوقاف كيلئيه مركز مني ايك عليحده وزارت          
 _) .١٠/١٠/١٩٨٥ (_. The Inquilab, Daily_  .كا مطالبه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص
]٧٥٥٦[ منشري، أكرب برويز

_ .أكرب برويـز منشـري      / وقف جائداد = املمتلكات الوقفية   
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة _  .٣ص_ ) .٤/٩/١٩٨٤

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٥٥٧[ )سيد(مهدي، علي إمام 

 نقطة لرئيسة   ٢٠اجتماع الشيعة يقدم دعما كامال لربنامج الـ        
اعظم كيـه   ايك روز شيعه اجالس مني وزير        = ةالوزراء اهلندي 

علي إمـام   /  نكاتى بروغرام كى هبربور محايت كا اعالن       ٢٠
_ ) .١٥/٦/١٩٨٢(_ . The Inquilab, Daily_ .مهـدي  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص
]٧٥٥٨[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 

مداوالت علـى   : اجتماع هيئة األحوال الشخصية لعموم اهلند     
آل انديا مسلم برسنل ال بـورد       = األوقاف واملشاكل األخرى    

 _ .يكر مسائل بر غور   كى جملس عامله كا اجالس، اوقاف اور د       
The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٢ص_ ) .١٣/٥/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٥٥٩[ Waqf Board.  _The Radiance =هيئة األوقاف 

Views, Weekly ._ ٨ص_ ) .١٩٧٨ (٢٠، ع١٤ مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٧٥٦٠[  بوردونوقف= الوقف  هليئات املتدهورالوضع االقتصادي 

_  .Siyasat Jadid , Daily_  .كى ماىل حالـت كمـزور  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .٣/٥/١٩٨٦(

وحلول مشاكل – الهند –المؤسسات الوقفية
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]٧٥٦١[  Muslim waqfs in = ألوقاف املسلمني الوضع احلرج
melting point . _Radiance Views, Weekly ._ ٢٤مج ،

ــة _ .٣٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٦ع ــة اإلجنليزي _ .د _ . باللغ
 .٧نه*

]٧٥٦٢[ Qaumi_ . اوقاف على االوالد=  على األوالد الوقف
Awaz, Daily . _)ــة _ .٣ص_ ) .٢٢/٨/١٩٨٢  باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–‘a‰bèß@a@

]٧٥٦٣[ )خواجه(شبري الدين 
مراهتا وادا وقف بورد، ايـك      = التعريف هبيئة أوقاف ماراثوادا     

، ١مج_  .Maratjawada Waqf Board Bulletin_  .تعارف
_ .د  _ .باللغة األورديـة    _  .١٩-١٧ص_ ) .١٩٨٧ (١ع
 .١٣هن*

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@†äa@–‘a‰bèß@a@MÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٥٦٤[ )حافظ(يب باك 

 ,The Inquilab_  .اوقاف كى جائيداد= ممتلكات األوقاف 
Daily ._) باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٨/٩/١٩٨٢. _

 .٧نه*_  .د
]٧٥٦٥[ .خان، جليل أمحد

مراهتورا وقف  = أمر الزم   " ماراثوادا"إعادة تشكيل هيئة أوقاف     
 ,The Inquilab_ .جليل أمحد خان / بورد، تشكيل نو ضرورى

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٤/٨/١٩٨٣. _
 .٧هن*_ .د 

]٧٥٦٦[ مشاكل هيئة األوقاف ملنطقة بارفاين حتتاج حلل من هيئة أوقاف
سامنيه يـه   كيه  ) اورنغ آباد (مراهتا وادا وقف بورد     = راثوادا  ما

 /١/٤ (_. The Inquilab, Daily _ .هبى اوقاف كا فورى مسئله
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٧ص_ ) .١٩٨٧

@òîÐÓìÛa@pbû½a–@åàîÛa@
يمن      . اليمن   انظر أيضًا  وزارة . وزارة األوقاف واإلرشاد، ال

 .ن الدينيةاألوقاف والشئو
]٧٥٦٧[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٧٥٦٨[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a@
ف، انظر أيضًا اف، إدارة الوق ة، األوق ا الموقوف  التكاي

ة  ات الموقوف ة،  ، الخان ناديق الوقفي وانين الص ق
ف، ريعات إدارة الوق ريعات  وتش وانين وتش ق

ة،  ات الوقفي ف المؤسس وث، –الوق د البح  معاه
ا،   ف التكاي ف الوق ات، وق ات،  حمام ف الخان وق

وع،   ف والتط اعي،  الوق ل االجتم ف والتكاف  الوق
ة،    ات األهلي ف والجمعي ة، الوق ف والتنمي الوق

ف  ة الوق ة االجتماعي ل   ،والخدم ف والعم الوق
ي ف    األهل ري، الوق ل الخي ف والعم ، الوق

 .والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني
]٧٥٦٩[ .قونيايل، إبراهيم حقي

=  حياتـه    – آثاره اخلرييـة     –قفياته  و: املعماري الشيخ سنان  
Mimar Koca Sinan (Vakfiyeleri-Hayir Eserleri-

Hayati) /    هـ ١٣٦٧،  ]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل
_ ) .مطبعة اد طوجبو باشـي عثمـان      : إستانبول] (١٩٤٨[

 .٦٧تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص٢٠٨

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–@ãb½cbî@
]٧٥٧٠[وقفية جتربة:  والعربيةاإلسالميةتقرير عن مؤسسة تاريخ العلوم 

 مؤسسه تاريخ علوم إسـالمي    = يف أملانيا، جامعة فرانكفورت     
 وقـف مـرياث     _ .، وابسته به دانشكَاه فرانكفـورت     وعريب

 باللغـة   _ .١٨٣-١٧٣ ص _ .)١٩٩٦ (١٥ ع _ .جاويدان
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

îÐÓìÛa@pbû½a@òîÜçþa@ò–@æaŠíg@
ران   (مجمع الربع الرشيدي     انظر أيضًا  ز، إي ، مؤسسة   )تبري

د اهللا      ،  )طهران(البرز الثقافية     مؤسسة وقف عب
 .)خراسان، إيران(الرضوي 

]٧٥٧١[ .مهدي، حممد يبروشك
 بررسي = الرشيدي والتعليم يف وقف الربع      اإلدارةحتقيق حول   

ة القدس  مؤسس : مشهد _ .رشيدي واموزشى ربع    يروش ادار 
 .١ران* _ . ك_ . باللغة الفارسية_ .١٩٨٦ ،الرضوي
]٧٥٧٢[  عملكردبررسي = اخلريية املؤسسات نشاطاتحتقيق حول 

 ١٥ و ١٣ (_ . كيهـان  _ .مؤسسات وتشـكيالت خرييـة    
 .١ران*_ .د _  .باللغة الفارسية_ ) .]١٩٨٨[ ش،١٦/٥/١٣٦٧و

]٧٥٧٣[  باشنائىآ = مؤسسة الربز الثقافية :الكبار الواقفني على التعرف
 _) .١٩٩٣ (٢ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .واقفان بزركَـ   

 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٥٦-٥٤ص
]٧٥٧٤[ .، مرتضىرضوي
فقه وجايكَــاه   =  للمؤسسات اخلريية    القانوين والوضع   الفقه

 ،٥/١٠،  ٢١/٩،  ١٧/٩ (_ .كيهان_ . مؤسسات خريية    حقوقي
 .١ران*_ .د _ . غة الفارسيةبالل_ ) .]١٩٨٧[ش، ١٢/١٠/١٣٦٦

]٧٥٧٥[ العبادي، صادق
 -التطور التارخيي   : التجربة الوقفية اإليرانية، أو، الوقف يف إيران      

 . ورقة١٨_ .صادق العبادي / والتجربة املعاصرة
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

 ا مهاراشتر– الهند –المؤسسات الوقفية  
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½a@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû–@æaŠíg@–Œím@@
]٧٥٧٦[ )سيد(، حسني اميدياين

/ جتربة مؤسسية رائدة يف الوقف    : جممع الربع الرشيدي يف تربيز    
 . ورقة٢٩_  .اميدياينحسني 

_ . ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة           يف
_ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة    : هرانط
 .١كو*_  .ض
]٧٥٧٧[ )سيد(، حسني اميدياين

جتربة مؤسسية رائدة يف    ": تربيز"جممع الربع الرشيدي يف مدينة      
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن     :  أوقاف _ .اميدياينحسني  / الوقف

 _) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو*_ .د _  .٧٧-٥٠ص
]٧٥٧٨[ .إمساعيل، ي فارسيرضائ

 فـروغ   _ .يموقوفات ربع رشـيد   = ي  بع الرشيد الر أوقاف
ــة _ .)]١٩٨٧[ ش،١٨/٧/١٣٦٦-١٧ (_ .آزادى  باللغـ
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

]٧٥٧٩[ .حسينقليستوده، 
عوايـد  =  رشـيد الـدين      اخلواجة ومصارف وقف    إيرادات

 حتقيقات_ . رشيد الدين و كيفيت مصرف آن        خواجةودرآمدهاى  
 .١ران*_  .د _ .رسية باللغة الفا_ .)١٩٦٩ (_ .اقتصادي

]٧٥٨٠[ .، مصطفىمؤمين
 خواجـة =  مؤسس اتمعات الوقفيـة      :رشيد الدين فضل اهللا   
وقف مـرياث    _ . وقفي جمتمعهاي باين ،رشيد الدين فضل اهللا   

 _.باللغة الفارسية   _  .٣٧-٣٠ص_ ) .١٩٩٣ (٤ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د

]٧٥٨١[ .مينوي، جمتيب
= ، رشيد الـدين     مهداين   فضل اهللا  الرشيديحجة وقف الربع    
آثار :  طهران _ .جمتىب مينوي، ايرج افشار    /وقفنامه ربع رشيد  

 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٧٧ ،ملى إيران
]٧٥٨٢[ .، حسنيخنجواين

ـ  يف   الرشيديحجة وقف الربع      _ .رشـيدي ربـع   = ز  تربي
ـ  أدبياتدانشكده    _ .٣٩-٢٦ ص _ .٧-٦، ع ١ ج _.ز  تربي

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–@@æaŠíg–æbaŠ@@
]٧٥٨٣[  باآشنائى=  خراسان يف  الرضااإلمام مقام أوقافالتعرف على 

 ش،١٢/٧/١٣٦٧ (_ . قدس _ .يموقوفات آستان قدس رضو   
 .١ران*_ .د  _.باللغة الفارسية _ ) .]١٩٨٨[

]٧٥٨٤[=ية التعرف على املكتبة املركزية ملؤسسة القدس الرضوي الوقف
 _ . حـرم  _ .رضوي استان قدس    مركزي با كتاخبانه    اشنائي
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)١٩٩٨ (٥٠-٤٩ع

]٧٥٨٥[  نكَاهى به استان= خبراسان   الرضااإلمام مقام تقرير عن
 _ .٢٧-٢٠ ص _ .)١٩٩٧ (٤١ ع _ . حـرم  _ ...مالئك

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]٧٥٨٦[استان=  خراسان يفقدس الرضوي تقرير عن مؤسسة وقف ال

_ ) .١٩٩٧ (٤١ ع _ .حرم_ . كَذشته، حال، آينده     رضويقدس  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٢٠ -١٢ص
]٧٥٨٧[=  التعليمية يف خراسان رضويهللا عبد اعن موقوفة  تقرير

 _.وقف مرياث جاويدان    _  .رضويهللا  عبد ا كَزارشى از موقوفة    
_  . د _ . باللغة الفارسية  _ .٦٣-٥٨ ص _ .)١٩٩٦ (١٤ع
 .١؛ كو١ران*

]٧٥٨٨[=الرضوية يف جمال االقتصاد  الوقفية املؤسسة نشاطاتتقرير عن 
 ٥٠-٤٩ ع _ .حرم_  .رضوي اقتصادى استان قدس     فعاليتهاي

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٤٢-٣٣ص_ ) .١٩٩٨(
]٧٥٨٩[ جهاين، مهدي

_ .ي جهاين   مهد/ مؤسسة وقف عبد اهللا الرضوي يف خراسان      
 . ورقة١٨
 :هرانط_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية
]٧٥٩٠[الرضوي يف القدس على الصفوي عباس شاهحجة وقف من 

 _ .١٢ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  _ ...عكس فرمان   = خراسان  
 .١ران*_ .د  _ .ة الفارسية باللغ_ .٣٦٥ص

]٧٥٩١[ ، عبد املؤمنمنجم باشي
كتاجبه موقوفات اسـتان    =  حجج آستان قدس الرضوي      كتاب
 خمطوط مبكتبة استان قدس     _ .]١٨٥١[هـ  ١٢٦٨ _ .قدس

 .٣ران*_  .خ _ . باللغة الفارسية_ .٨٥٥٧خراسان برقم 
]٧٥٩٢[_.عداد صادق العبادي إ/ خراسان الرضوي يفموقوفة عبد اهللا 

مـن  (_ .ص  ٣_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : لكويتا
 .١كو* _ .ح_  .)أدبيات الوقف يف إيران

]٧٥٩٣[وقفنامه= خراسان  الرضوي يف القدساستان وثائق وحجج   
 كتاب خطى يف مكتبة ملكَـ      _ .ىرضوهاواسناد آستان قدس    

 .٥ران*_  .خ _ . باللغة الفارسية_ .١١٣٧رقم 

òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a@–@æaŠíg@MæaŠè@@
]٧٥٩٤[ .، عصمتيإمساعيل

 كَزارشى از =   موقوفات سردار فريوزكوهى يف طهران     نتقرير ع 
 ١١ع_ .وقف مرياث جاويدان _ .موقوفات سردار فريوز كوهى 

 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _  .١٢٦-١٢٠ص_ ) .١٩٩٥(
]٧٥٩٥[ .هاشم زاده، ناصر

ناصر / سة الربز الثقافية  مؤس: منوذج للمجمعات الثقافية الوقفية   
 .ورقات٩_ .هاشم زاده 

 :هرانط_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

 طهران- إيران –المؤسسات الوقفية األهلية 
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@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–bî×Šm@@
اف   انظر أيضًا ك األوق ا(بن ة ، )ترآي اتجمعي  الدراس

المية ا (اإلس اف  ، )ترآي ة األوق ندوق آفال ص
ا( ة  ، )ترآي اف الترآي وث األوق د بح معه
روع( وم   )مش ات العل ف دراس ة وق ، مؤسس

 .)ترآيا(مؤسسة وقف المياه اإلسالمية، 
]٧٥٩٦[ .، حممد باقرحجيت

= تقرير عن مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية يف تركيـا    
قـف   و _ .آشنائى با مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية      

باللغة  _ .٦٥-٥٨ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .ن التركيةع، مترجم الفارسية

]٧٥٩٧[ )إستانبول(وقف االحتاد 
وقف االحتـاد،  : إستانبول_ . Birlik Vakif= وقف االحتاد 

 .٣تر* _ .ح_ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٥_ ] .١٩--[
]٧٥٩٨[ )، تركيااسبارتا(وقف الثقافة والتربية 

 İsparta Kültür ve Eğitim= وقف الثقافة والتربية يف اسبارتا 
Vakif . _١٩--[إدارة وقف الثقافة والتربيـة،      : اسبارتا[. _ 

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٧٥٩٩[ )إستانبول(وقف الطريق احلق للتربية واملساعدة والصداقة 

 Hak =ة سند وقف الطريق احلق للتربية واملساعدة والصـداق 
Yol Eğitim Yardimlaşma ve Dostlak Vakfi, sendi.  _

 _ .ص١٦_ ] .١٩٨١[هـ  ١٤٠١وقف الطريق احلق،    : إستانبول
 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 

]٧٦٠٠[ )، تركياسيواس(وقف كمال الدين بن اهلمام 
 Kemaleddin ibn-ilhümam= وقف كمال الدين بن اهلمام 

vakfi . _هـ ١٤١١كمال الدين بن اهلمام،     إدارة وقف   : سيواس
 .٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص٢٤_ ] .١٩٩١[

]٧٦٠١[ )أنقرة(وقف املرادية الثقايف 
: أنقـرة _  .muradiye Kültür vakfi= وقف املرادية الثقايف 

 _ .يضا: ص١٧_ ] .١٩٨٠[هـ  ١٤٠٠وقف املرادية الثقايف،    
 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 

]٧٦٠٢[ )إستانبول(عتيق للخدمة والعلم وقف والدة 
 Atik Valide ilim ve= وقف والدة عتيق للخدمة والعلـم  

Hizmet Vakfi . _إدارة وقف والدة عتيق للخدمة : إستانبول
_ . باللغة التركية    _ .ص١٩_ ] .١٩٨٨[هـ  ١٤٠٨والعلم،  

 .٣تر* _.ك 

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]٧٦٠٣[ . العمرفؤاد عبد اهللا

 _.فؤاد العمر   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات _ .٦٢٢-٥٨٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
 :بريوت_  .١ط_ .ويت  العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الك     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–@@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٦٠٤[ .سرت، علي
 Osmanlilarda Vakif=  الوقف عند العثمـانيني  اتمؤسس

Müesseseler/       ١٩٨٢_ . علي سرت؛ إشراف ضياء كازجيي.  _
 كلية اإلهليات،   ، جامعة مرمرة  –) ستريماج( أطروحة   _ .ص٣٥

 .٦٧، ٣تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .إستانبول

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–@òí…ìÈÛa@
ريفين      انظر أيضًا  رمين الش اف الح ة بأوق ة المطالب جمعي

 .)مكة(
]٧٦٠٥[ .عبد اهللا عبد القادر الشييب

بـد اهللا   رسالة من ع  / [مجعية املطالبة بأوقاف احلرمني الشريفني    
_ .املنـار   _ ] .عبد القادر الشييب؛ علق عليها حممد رشيد رضا       

_ .د  _  .٢٩٨-٢٩٣ص_ ) .١٩٣٢ابريـل    (٤، ج ٣٢مج
 .١؛ كو٧، ٥، ٢صر*

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–Š–ß@@
المية    انظر أيضًا ة اإلس ة الخيري اهرة(الجمعي ة )الق ، جمعي

ة    وثقى الخيري روة ال اهرة(الع ة )الق ، جمعي
 .)المنوفية، مصر(المشكورة المساعي 

]٧٦٠٦[ /اخلريية اإلسالمية مدارس اجلمعية بامتحاناالحتفال األول 
 يوليـو   ٨ (١٣، ج ٣مج_ .املنار  _ ] .حترير حممد رشيد رضا   [

اجلمعية اخلريية  : عنوان جاري _  .٣٠١-٢٩٤ص_ ) .١٩٠٠
 .١كو*_ .د _ .اإلسالمية 

]٧٦٠٧[ /ى اخلرييةالوثق  مجعية العروة؛اإلسالمية اخلريية اجلمعية
 يونيـو   ١٩ (٨، ج ٨ مج _ .املنار_  .]رشيد رضا حممد  حترير  [

 .١؛ كو٧ ،٢صر*_ .د _  .٣٢٠-٣١٩ص_ ) .١٩٠٥
]٧٦٠٨[/يف احمللة الكربى اجلمعية مدرسة ؛اجلمعية اخلريية اإلسالمية

  مـايو  ١٦ (٥، ج ٧مج_ .املنار  _  .]رشيد رضا حممد  حترير  [
 .١؛ كو٢٣ ،٧ ،٥ ،٢صر* _. د _ .١٩٧-١٩٥ص_ ) .١٩٠٤
]٧٦٠٩[ ٢٠، ع٢س_ .املوسوعات  _. املشكورة املساعي مجعية
 .٧صر*_  .د_ ) .١١/٨/١٩٠٠(

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]٧٦١٠[ .حممد املنوين

دعوة _ .حممد املنوين   / دور األوقاف املغربية يف عصر بين مرين      
 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق

 .٢٢ ،١٧مغ*_ . د _ .٣٣-٢٧ص_ ) .١٩٨٣غشت 

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]٧٦١١[ .عائشة الطييب الوزاين

عداد عائشة الطييب   إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 
 .٦٦-٢٧ص_ .الوزاين؛ إشراف حممد بن املكي احلسين الوزاين 

 اجلمعية اخلريية اإلسالمية التطوانية   : وانالعمل اخلريي مبدينة تط   يف  
حبث لنيل  _ . ورقة   ١٤٦_  .١٩٩٧-١٩٩٦_ ) .كنموذج(

 .٢٩مغ* _. ض _ . كلية أصول الدين، تطوان–االجازة 

  تركيا–المؤسسات الوقفية األهلية  
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@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–bíŠvîã@@
اد      انظر أيضًا ة واإلرش المي للتربي ف اإلس ة الوق جمعي

 .)نيجريا(
]٧٦١٢[ .حممود بيومي

للغوث اإلسـالمي ومحايـة     " وقف عاملي "بإنشاء  األمة مطالبة   
 ٦٧٩٦ ع _ .الشـرق األوسـط    _.حممود بيومي   / الالجئني

 .١كو*_  .د _ .١٢ص_ ) .٧/٧/١٩٩٧(
@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–†äa@@

ة    انظر أيضًا د الخيري اف الهن ة أوق ي(جمعي ة )دله ، لجن
، مؤسسة تنمية   )دلهي(حماية المساجد والمقابر    

اف  راديشأ(األوق دتراب ة )، الهن ، المؤسس
اف    ة األوق دودة لتنمي د (المح ا، الهن ، )آرناتاآ

 .)الهند(مؤسسـة موالنا أبو الكالم التعليمية 
]٧٦١٣[ .ظل الرمحن

 Hamdard Waqf of = مؤسسة متميزة :وقف محدارد اهلندي
India: A Unique Institution / ص ٥ _ .ظل الـرمحن. _

 .باللغة اإلجنليزية
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ارب الوقفية يف جنوب آسيا،       ندوة التج  يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _وضـوعية،  معهد الدراسات امل: نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ . ض_ .١٩٩٩
]٧٦١٤[ )كرناتاكا، اهلند(املؤسسة احملدودة لتنمية األوقاف 
 لتنميـة األوقـاف بواليـة       ةاحملدودمذكرة االحتاد للمؤسسة    

ــا  Memorandum of Association of the = كرناتاك
Karnataka Waqf Development Corporation Limited. _ 

Muslim India . _٣٢٣-٣٢٢ص_ ) .١٩٨٣ (٧، ع١مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a–ñ†zn½a@pbíüìÛa@@
 .)الواليات المتحدة(ة الوقف اإلسالمي هيئ انظر أيضًا 

]٧٦١٥[ موضوع_ .ماجات  حترير ريتشارد/ ]Waqf= الوقف [
 .باللغة اإلجنليزية_ .الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل 

تفوق اتمع عـن طريـق املؤسسـات        :  اخلدمات السريعة  يف
 An agile servant: Community leadership by= اتمعية 

community foundations.  _مركز املؤسسـات  : نيويورك
 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٩الوقفية، 

]٧٦١٦[ The Duke = ١٩٩٤ التقرير السنوي، :الدوق وقف
endowmwnt: 1994 annual report ._ شارلوت، كارولينا 

 _.باللغة اإلجنليزية   _ .ص  ٧٦_  .١٩٩٤وقف الدوق،   : الشمالية
 .١كو*_ .ك 

@òîÏbÔrÛa@‹Ûa@òûßIæaŠèH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والثقافة انظر أيضًا

]٧٦١٧[ =مؤسسة الربز الثقافية : التعرف على الواقفني الكبار
 _) .١٩٩٣ (٢ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .آشنائى با واقفان بزركـَ     

 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٥٦-٥٤ص

]٧٦١٨[ .هاشم زاده، ناصر
ناصر / مؤسسة الربز الثقافية  : ة الوقفية منوذج للمجمعات الثقافي  

 .ورقات٩_ .هاشم زاده 
 :هرانط_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية
@òîiŠÈÛaë@òîßý⁄a@âìÜÈÛa@ƒí‰bm@òûßIbîãb½cH@

ة   انظر أيضًا ات الوقفي ةالمؤسس ف ،األهلي ادر – الوق  مص
ف  ات، الوق ف –المعلوم وث، الوق د البح  معاه

 .والبحث العلمي
]٧٦١٩[جتربة وقفية:  والعربيةاإلسالميةتقرير عن مؤسسة تاريخ العلوم 

 مؤسسه تاريخ علوم إسـالمي    = يف أملانيا، جامعة فرانكفورت     
 وقـف مـرياث     _ .، وابسته به دانشكَاه فرانكفـورت     وعريب

 باللغـة   _ .١٨٣-١٧٣ ص _ .)١٩٩٦ (١٥ ع _ .جاويدان
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

@ÒbÓëþa@òîàäm@òûßI“í…aŠiaŠmc†äa@LH@
ف،  انظر أيضًا ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي

ة         ة األهلي ة، المؤسسات الوقفي ، الصناديق الوقفي
 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع

]٧٦٢٠[ _ .برائيه ترقى اوقاف طالعا= إشعار عن تطوير األوقاف 
Siyasat Jadid, Daily . _)باللغة_  .٢ص_ ) .٢٩/٣/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٦٢١[بلند= " بلند شهر" الوقف يف أراضيإقامة جممع جتاري على 

 Qaumi_  .شهر مني وقف كى زمني بر شابنغ كمبليكس بنيكا
Awaz, Daily.  _)ــة _  .٥ص_ ) .٢٩/٩/١٩٨٨ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .وردية األ
]٧٦٢٢[امالكوقف =  األوقافاقتراح إنشاء مؤسسة للعناية مبمتلكات 

_ . كى نغراىن كيلئيه كاربوريشن قائم كرنيـه كـى جتـويز          
Siyasat Jadid, Daily. _) ٦ص_ ) .٢٢/١٢/١٩٨٦.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٧٦٢٣[   ألغراض الربحأترابراديشبوالية  ممتلكات الوقف تنمية

مفيد يوىب مني وقف جائدادون كو مسلمانون كيلئيه        = واملنفعة  
_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اور كار آمد بنايـا جائيكـا  

 .٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .١ص_ ) .١/٩/١٩٨٧(
]٧٦٢٤[ .خان، ياسني

= األوقاف اإلسالمية ضحية قلة االهتمام من الداخل واخلـارج       
/ شـكار بيه توجهى سيهه     ن كى مسلم اوقاف ابنون اور بنغانو    

_ ) .١٤/٨/١٩٩٦ (_. Akhbar-e-Nav_ .ياســني خــان 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٧٦٢٥[ ضمان توفري القروض بدون فوائد لبناء وتنمية ممتلكات 
اتربرديش مني جائـدادون كـى       = أترابراديشاألوقاف لوالية   

 Siyasat_  .تعمري اور ترقى كيلئيه غري سودى قرض مليكـا 
Jadid, Daily.  _)ــة _  .٢ص_ ) .٢٤/٩/١٩٨٨ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

)، الهندأترابراديش(مؤسسة تنمية األوقاف 
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]٧٦٢٦[ اتربرديش=  أترابراديش لوالية األوقافمؤسسة لتنمية هيئة 
 /١٧/٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .وقف وكاس نغم مليتيد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٩
@‰ìnj§a@òÐîÜ@åi@æbİÜ@òûßIi…ïH@

 .رعاية الوقف، المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا
]٧٦٢٧[ سلطان حممد حسني املال

إعداد سلطان حممد حسـني     / األساليب احلديثة يف إدارة الوقف    
 . ورقة١٨_ .املال 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
b×ŒÜÛ@òî½bÈÛa@òû½a@ÝÏbØnÛaë@ñIÊëŠ’ßH@

ة    انظر أيضًا ات الوقفي ة، المؤسس روعات الوقفي المش
 .والتكافل االجتماعي، الوقف األهلية

]٧٦٢٨[ /العاملية للزكاة والتكافل للمؤسسة األساسيمشروع النظام 
 .٣٣١-١٣٤ص_ .إعداد جلنة من اخلرباء 

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     – اليت عقدت يف لندن      الندوة
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع 

@@@@@òîÐÓìÛa@ðì™ŠÛa@†ÔÛa@òûßI@æaŠíg@LæbaŠ@@@@@H@@@@@@@@@@@@†ÔÛa@ÑÓë@@@@@@@ŠÄãc
@ðì™ŠÛaIæaŠíg@LæbaŠNH@

@òîàänÛ@ñ…ë†a@òû½a@ÒbÓëþaI†äa@Lb×bmbãŠ×H@
ف،  انظر أيضًا ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي

ة         ة األهلي ة، المؤسسات الوقفي ، الصناديق الوقفي
 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع

]٧٦٢٩[ )كرناتاكا، اهلند(املؤسسة احملدودة لتنمية األوقاف 
  =والية كرناتاكا  لتنمية األوقاف ب   احملدودةمذكرة االحتاد للمؤسسة    

Memorandum of Association of the Karnataka Waqf 
Development Corporation Limited.  _Muslim India . _

_ . باللغة اإلجنليزية    _ .٣٢٣-٣٢٢ص_ ) .١٩٨٣ (٧، ع ١مج
 .١٦هن*_ .د 

@òîàîÜÈnÛa@âýØÛa@ìic@bãüìß@òûßI†äaH@
ات ال   نظر أيضًاا ف، المؤسس ة الوق ة،  رعاي ة األهلي وقفي

 .، الوقف والمجتمعالوقف والتعليم
]٧٦٣٠[ . وزارة الشئون االجتماعية .اهلند

 Welfare programmes for =برامج الشئون االجتماعية لألقليات 
minorities . _Muslim India . _١٩٩٧ (١٧٦، ع١٥مج. (_ 

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٣٤١ص
@âìÜÈÛa@pba‰…@ÑÓë@òûß@òîßý⁄aIbî×ŠmH@

ة انظر أيضًا ة األهلي الوقف، ،المؤسسات الوقفي  النهوض ب
ف  ف   –الوق ات، الوق ادر المعلوم د – مص  معاه

 .البحوث، الوقف والبحث العلمي
]٧٦٣١[ .، حممد باقرحجيت

= تقرير عن مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية يف تركيـا    
 وقـف   _ .آشنائى با مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية      

باللغة  _ .٦٥-٥٨ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .ن التركيةع، مترجم الفارسية

@ðì™ŠÛa@a@†jÇ@ÑÓë@òûßIæaŠíg@LæbaŠH@
 .رعاية الوقف، المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]٧٦٣٢[  = التعليمية يف خراسان رضوي هللاعبد اموقوفة  عن تقرير
_ .وقف مرياث جاويدان    _  .رضويهللا  عبد ا از موقوفة   كَزارشى  

_  . د _ . باللغة الفارسية  _ .٦٣-٥٨ ص _ .)١٩٩٦ (١٤ع
 .١؛ كو١ران*

]٧٦٣٣[ .جهاين، مهدي
_ .مهدي جهاين   / مؤسسة وقف عبد اهللا الرضوي يف خراسان      

 . ورقة١٨
 :هرانط_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[،  األوقاف والشؤون اخلرييةمديرية
]٧٦٣٤[_.عداد صادق العبادي إ/ خراسانموقوفة عبد اهللا الرضوي يف 

مـن  (_ .ص  ٣_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت
 .١كو* _ .ح_  .)أدبيات الوقف يف إيران

@êbî½a@ÑÓë@òûßIbî×ŠmH@
ية األهلية، وقف   رعاية الوقف، المؤسسات الوقف    انظر أيضًا

 .الوقف والمجتمعالمياه، 
]٧٦٣٥[ .أوجنه، يلماز

_  .٣٣-٢٣ص_ .يلماز أوجنـه    / مؤسسة وقف املياه وأمهيتها   
 .باللغة التركية

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
ÑÓìÛa@ìÐÃìß@
زل      انظر أيضًا ف، ع ف، إدارة الوق وظفي الوق رة م أج

أجرة موظفي  قوانين وتشريعات موظفي الوقف،  
وانين   قوانين وتشريعات إدارة الوقف    ،  الوقف ، ق

وانين وتشريعات        وتشريعات المؤسسات الوقفية، ق
اظر   ة، ن ات الوقفي ف، المؤسس وظفي الوق م

 . الوالية على الوقفالوقف، النظارة على الوقف،
@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@ñŠuc@N@

@ÑÓìÛa@ìÐÃìßMbî×Šm@@
]٧٦٣٦[ .أوجال، هباء الدين

 =معلومات حول أمساء بعض أعضاء وأشخاص وقفية جاجا بك          
Caca bey Vakifiyesindeki Bazi Ünvan ve Kişi Adlari 

Hakkinda Bilgiler / مؤسسة التاريخ:أنقرة_ .هباء الدين أوجال  
أخذ الكتاب مـن    _ .ص  ٨_ ] .١٩٧١[هـ  ١٣٩١التركي،  

الكتاب مـرقم  و ،١٩٧٠ عام   "٢"جملة األحباث السلجوقية رقم     
 .٥٣، ١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .٧٤-٦٧من 

]٧٦٣٧[ .بركي األقسكي، علي مهت
 Vakfa Dair Yazilan= اآلثار الوقفية املكتوبة حول الوقف 

Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda geçen 
istilah ve Tabirlri /   ن. د: م. د[_ .علي مهـت بركـي[ ،

 _ .ص٦١_ ) .مطبعـة إقبـال   : نقرةأ] (١٩٦٦[هـ  ١٣٨٦
 .١٠٥، ٦٦، ٥٨، ٤٩، ٢٨، ١٤تر* _.ك _ .غة التركية لبال

 )دبي( سلطان بن خليفة الحبتور مؤسسة 
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]٧٦٣٨[ .بركي األقسكي، علي مهت
= اآلثار الوقفية املكتوبـة حـول الوقـف         : اصطالح وتعابري 

İstilah: Vakfa Dair Yazilar Eserlerle Vakfiye ve 
Benzeri Vesikalarda geçen İstilah ve tabirler /  علـي

_ ] .١٩--[املديرية العامة لألوقـاف،     : أنقرة_ .مهت بركي   
 .٦٦، ٤٩، ١٤، ١١تر*_ .ك _ .باللغة التركية  _ .ص٦١

]٧٦٣٩[ .قاال، أمحد
 _.أمحد قاال / İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولتاريخ وقف 
_ ] .١٩٩٨[هـ  ١٤١٨مركز األحباث،   . إستانبولبلدية  : إستانبول
 .٦٧، ١٤، ٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٤١٦

]٧٦٤٠[ .كونتر، حليم باكي
 Türk= األوقاف التركية وجممل الدراسات املتعلقة بالوقفيات 

Vakiflari ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd /
] ١٩٣٩[هــ   ١٣٥٨،  ]ن .د: م. د[_ .كونتر  حليم باكي   

 باللغة  _ .يضا: ص٦٠،  ٣١_ ) .مطبعة اجلمهورية : إستانبول(
 .٧٥، ٦٧، ٢٨تر* _.ك _ .التركية 

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@bî×Šm@Måàäß@@
]٧٦٤١[ .بقال، جواد

 =القيود الوقفية العائدة إىل قضاء منمن حسب دفتر حترير الطابو    
Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen İle İlgili 

Vakiflar Kayitlari / قال بجواد. _Vakiflar Dergisi . _
 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨٦-٧٥ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@ŠöaŒ¦a@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٦٤٢[ .ناصر الدين سعيدوين

 موظفو مؤسسة األوقاف باجلزائر يف أواخر العهد العثماين من خالل
الة التارخيية  _ .ناصر الدين سعيدوين    / ائق األرشيف اجلزائري  وث

، ١٧صح س ) [١٩٩١جويليه   (٦٢ – ٦١، ع ١٨س_ . املغربية
 .٨كو*_  .د_  .١٩٢-١٧٥ص_ )] .١٩٩٠جويليه  (٥٨-٥٧ع

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]٧٦٤٣[ .ابن األمني، حممود كمال

 أوقاف مهايون= ظارها نظارة أوقاف اهلمايون وتراجم نتاريخ تكوين 
حممود كمال بن   / نظارتنك تارخيجه تشكيالته ونظارك تراجم احوايل     

] ١٩٣٦[هـ  ١٣٥٥،  ]ن. د: م. د[_ .األمني، حسني حسام الدين     
_ .باللغة العثمانية   _ .ص  ٢٥١_ ) .مطبعة األوقاف اإلسالمية  : إستانبول(

 .١١٤، ١٠٦، ١٠٢، ٧٦، ٦٧، ٣٠، ٢٢، ١١، ٥تر* _.ك 
]٧٦٤٤[ . حممود كمال،منيبن األا

 Evkaf-1= تاريخ تكوين نظارة أوقاف اهلمايون وتراجم نظارها 
Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazirlarinin 

Hal Tercümeleri /حسني حسام الدين؛ بن األمنيحممود كمال ، 
 _) .١٩٨٣ (١٥مج_ . Vakiflar Dergisi _.ترمجة نظيف أوزترك 

 ١٧مج_  .٤٢-٣١ص_ ) .١٩٨٢ (١٦مج_  .٩٩-٨٩ص
-٤٣ص_ ) .١٩٨٤ (١٨مــج_  .٧٨-٦١ص_ ) .١٩٨٣(

،  باللغة التركيـة   _. ٨٩-٦١ص_ ) .١٩٨٥ (١٩مج_  .٥٩
 .٣تر* _.د _  .مترجم عن العثمانية

]٧٦٤٥[ . نظارة األوقاف .الدولة العثمانية
= نظام الوظائف وتشكيالت اإلدارة املركزية لنظارة األوقـاف         

ومركز تشكياليت ايدن وظيفـه لـري       أوقاف نظارتنني أداري    
] ١٩١١[هـ  ١٣٣٠،  ]ن. د: م. د[_ .حقنده نظامنامه سي    

_ .باللغة العثمانية   _ .ص  ٤٩_ ) .مطبعة هالل : إستانبول(
 .١٠٢تر* _ .ك

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@kmaë‰@N@

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@@bí‰ì–@Õ’ß…@M@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٧٦٤٦[جاءموضوع الوقف _ . حلكيما دعد بإشراف/ ]الوقف[

 . متفرقة من العملمواضعيف 
 األوامر السلطانية لوالية دمشق يف تعيني القضـاة والـوالة           يف

واملوظفني من خالل ترمجة السجالت احملفوظة يف مركز الوثائق         
_ .ض  _  .٢٠٠٢وزارة الثقافة،   : دمشق_ .التارخيية بدمشق   

 .١كو*
@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@@@@ŠÄãa@@@@@ÞŒÇ@ÑÓìÛa@ïÐÃìß@ÞŒÇN@
@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–ÑÓìÛa@ïÐÃìß@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٦٤٧[ .مساعيلإعبد اجلواد صابر 

الوظائف اإلدارية مبؤسسات الوقف املصرية يف عهـد الدولـة          
_ .مساعيـل   إعبد اجلواد صـابر     / …دراسة وثائقية   : العثمانية

 .٨٧-٥٧ص: ٣ج
: القاهرة_ .التاريخ االقتصادي للمسلمني      املؤمتر الدويل حول   يف

مركز صاحل عبد اهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي،       : جامعة األزهر 
 من  ٣٠-٢٨عقد املؤمتر يف القاهرة يف الفترة من        _ ] .١٩٩٨[

 _ .١٩٩٨ ابريـل    ٢٧-٢٥هـ، املوافق   ١٤١٨ذي احلجة   
 .١كو*_  .ض
]٧٦٤٨[ .ى بركاتمصطف

تأليف مصـطفى   / ناظر الوقف؛ الوظائف اليت تتعلق باألوقاف     
 .٣٦٤-٣٦٠، ٢٢٥-٢٢٣ص_ .بركات 

دراسة يف تطور األلقاب منـذ      :  األلقاب والوظائف العثمانية   يف
من خالل اآلثار   (الفتح العثماين ملصر حىت إلغاء اخلالفة العثمانية        

دار : القـاهرة _ .م  ١٩٢٤-١٥١٧،  )والوثائق واملخطوطات 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠غريب، 

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@òØß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٦٤٩[ "ـه٩٥٤-٨٩١") أبو الفضل(ابن فهد، حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حممد 

 تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهـد املكـي؛             /]الوقف[
 جاء يف مواضـع    موضوع الوقف    _ .حتقيق حممد احلبيب اهليله   

 .العملة من متفرق
 تاريخ: ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف

ـ ٩٢٢مكة املكرمة من سنة      ـ ٩٤٦ إىل   هـ  _ .١ ط _ .)هـ
_  . ض _ .٢٠٠٠ مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،      :]م .د[
 .١كو*

 العصر العثماني– تاريخ – مكة –موظفو الوقف 
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@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@òØß@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@ÙîÛbà½a@
]٧٦٥٠[ "ـه٩٥٤-٨٩١") أبو الفضل(مد ابن فهد، حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حم

 تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهد املكي؛ حتقيـق         ]/ الوقف[
 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل_ .حممد احلبيب اهليله 

 تاريخ: ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف
 ]:م. د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢مكة املكرمة من سنة     

 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 
@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–†äa@@

]٧٦٥١[=املسلمني باإلمجاع يف اجتماع جملس  االتفاق عليها اقتراحات مت
هونيـه واىل   مسلم جملس كيه اجالس لكهنؤ مني متفقه بـاس          

 /٩/٣ (١٠، ع٣٠ مج_. Nida-e-Millat, Weekly_  .جتاويز
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .١٠ص_ ) .١٩٧٥

]٧٦٥٢[ ,Dawat _ .وقف بورد=  دهليب األوقافانتخاب هيئات 
Daily . _)٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٤/٢/١٩٧٥. 

]٧٦٥٣[ On appointment=  حول تعيني شخص غري مسلم يف األوقاف
of non-Muslim in waqf . _Muslim India.  _ ١٧مـج ،

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٧ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٤ع
]٧٦٥٤[ مسلم جملس كيه=  املسلمني جملس ملؤمتر الرئاسياخلطاب 

 _ .Nida-e-Millat, Weekly_  .اجالس كا خطبه صدارت
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٩/٣/١٩٧٨ (٥٥مج

]٧٦٥٥[ دعلى غرار جلنة إدارة معاب هيئة األوقاف تشكيل ضرورة
طـرز  وقف بوردون كرودواره بر بندهك كميىت كى    = السيخ  

 /١٢/٥ (_. The Inquilab, Daily_  .بر تشكيل كياجائيـه 
 .٧هن*_ .د  _.باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٣

]٧٦٥٦[نامزدكى كا طريقه=  تنايف روح الدميقراطية طريقة الترشيح
 /١٩/٤(_  .Dawat, Daily_  .مجهورى مزاج كيه خالف هيه

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٧٥
]٧٦٥٧[= للوالية األوقافهيئة طلب زيادة عدد األعضاء املنتخبني يف 

هـوىن  رياسىت وقف بورد مني منتخب ممربان كى تعداد زياده          
_ ) .١٠/٥/١٩٨٨ (_. Siyasat Jadid, Daily_  .جاهئيـه 

 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
]٧٦٥٨[ .فضيل الرمحن

 Qaumi_ .فضيل الرمحن /  اوقاف كا انتظام=إدارة األوقاف 
Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ ص_) .٢٨/١/١٩٨٢ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٦٥٩[ موافقة جملس الشيوخ على مشروع قرار الوقف لعام

_  . منظور كرلياكيا  ١٩٨٤راجيه سبها مني وقف بل      = م  ١٩٨٤
The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٤ص_ ) .٢٥/٧/١٩٨٤ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٦٦٠[ . جلنة حتقيق األوقاف .اهلند

 Waqf Inquiry= التقرير املؤقت للجنـة حتقيـق األوقـاف    
Interim Report . _The Radiance Views, Weekly. _ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_ ) .١٩٧٤ (٢، ع١٢مج

]٧٦٦١[ .ف الس املركزي لألوقا .اهلند
 Central Waqf =اهليكل التنظيمي : الس املركزي لألوقاف
Council: composition . _Muslim India . _١٨٢، ع١٦مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٧ص_ ) .١٩٩٨(
@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٧٦٦٢[ انتخاب انظر شاه الكشمريي كأمني للمسجد اجلامع يف 
جامع مسـجد   ) هردوار(ظر شاه كامشريى ديوبند     ان= ديوبند  

_ ) .٣/٣/١٩٨٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .كيه متوىل
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]٧٦٦٣[ . احملكمة العليا .أندرابراديش

إـاء  ): ب) (١(١٨، الفقـرة    ١٩٥٤قانون األوقاف لسـنة     
 =ناعة احلكومة جيب أن تكون أمينة وحقيقية         شروط ق  - العضوية

Waqf Act, 1954, section 18 (1) (b)-Removal from 
membership, Requisites for-satisfaction of Government 

must be honest and bona fide.  _The All India 
Reporter ._ باللغة _  .٢٤٧-٢٤٤ص_ ) .١٩٦٤ (٥١ مج
 .٧نه*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–bäni@@
]٧٦٦٤[ . احملكمة العليا .بتنا

= أحقية عضو جملس األوقاف يف االعتـراض علـى اإلشـعار     
Waqf Board member has locus standi to challenge 

notification.  _The All India Reporter ._٧ ع،٨٦ مج 
 .٢٢هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١٥ص_ ) .١٩٩٩(
ß@ÑÓìÛa@ìÐÃì–@†äa@–@lbväjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧٦٦٥[ .عمر، حممد
_ .حممد عمر   / بنجاب وقف بورد  = هيئة األوقاف يف البنجاب     

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _  .٣ص_ ) .٩/٥/١٩٨٣
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–@‰bèîi@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٦٦٦[ ممتلكات الوقف حلمايةور  السيد غالم سراختذها تارخييةخطوة 

اختالس أموال الوقف املقررة باملاليني بالتواطؤ بـني        : يف بيهار 
هبار مني  = وزارة األوقاف وبني هيئة األوقاف وأمناء األوقاف        

وقف جائدادون كى حتفظ كيلئيه غالم سرور كا طريقه اقدام،          
 وزارت اوقاف وقف بورد اور متوليان نيه مل كر اربن كى وقف           

 /١٧/١٢ (_. Sangam, Daily _ .الك كى لوت جما ركهيه هيهام
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩٩٤

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–ï…@@
]٧٦٦٧[دهلى مني=  بدهليبرنامج مخسة عشر نقطة لرفاهية األقليات 

 ,The Inquilab_  . نكاتى بروكرام١٥اقليتون كى فالح كيلئيه 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٢١/٣/١٩٩٤. _

 .٧هن*_ .د 

 المماليك عصر – تاريخ – مكة –موظفو الوقف  
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]٧٦٦٨[ .رئيس أمحد
 Qaumi_ .رئيس أمحد / دهلى وقف بورد =هيئة أوقاف دهلي 
Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_  .)١٢/٨/١٩٩١ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٦٦٩[برمتام وقف =  مجيع ممتلكات الوقفسيطرة هيئة األوقاف على 

 _. Qaumi Awaz, Daily_  .ىوقف بورد كى عملدارى هوك
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢/٨/١٩٩٤(

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٦٧٠[ .إدريس خان، حممد

حممد إدريـس   / دهلى وقف امالك   = وقاف دهلي أأمالك هيئة   
_ ) .١٦/١٢/١٩٨٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .خـان  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص
]٧٦٧١[= بدهلي األوقاف هيئة دهلي للتنمية على ممتلكات هيئة استيالء

_ . كـا قبضـه   . ايـه . دى. دهلى اوقاف كى جائداد بر دى     
Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .١٠/٧/١٩٩٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٦٧٢[ .أسلم، مجشيد فوري

 هلى وقف بورد كا  د =  على إنقاذ هيئة أوقاف دهلي     قادراهللا وحده   
 ,Qaumi Awaz _.مجشيد فوري أسلم / صرف اهللا هى حافظ هيه

Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٢/٩/١٩٩٤. 
]٧٦٧٣[ .خان، نويد يار

وقف بورد كيه باريه    = مزيد من االيضاحات عن هيئة األوقاف       
 _. Qaumi Awaz, Daily_ .نويد يار خان / مني مزيد وضاحت

 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٣/٨/١٩٩٨(
]٧٦٧٤[ .سعيد قاسم

دهلى مني اوقـاف كـى      = الوضع املؤسف لألوقاف ىف دهلي      
_  .Rashtriya Sahara, Daily_ .سعيد قاسـم  / حالت زار

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٢/٩/١٩٩٩(
]٧٦٧٥[ = اريف اإلجي التحكم قانون من األوقاف هيئة إعفاء ضرورة

Need to exempt waqf board from Rent Control Act.  _
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة اإلجنليزية _ ) .١١/٧/١٩٩٧._ 

 .٧هن*_  .د
]٧٦٧٦[ .عامل، جاويد

جاويد / وقف امالك كى جتارت    = التجارة يف أمالك األوقاف   
ــامل  _ ) .١٠/٣/١٩٩٨ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .ع

 .٧هن*_ .د _ .دية باللغة األور_  .٣ص
]٧٦٧٧[ .عبد القيوم

 _. Qaumi Awaz, Daily _.عبد القيوم / وقف بورد= هيئة األوقاف 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٤/١٠/١٩٨٤(

]٧٦٧٨[هليئة أوقاف التابع لفريق اإلحصاء  الالزمة احلمايةتوفريبمطالبة 
هم فـرا دهلى وقف بورد كيه سرويه عمله كو حتفظ          = دهلي

 /٢٠/٦ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كرنيه كـا مطالبـه  
 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _ ) .١٩٩٧

]٧٦٧٩[ .ويل حممد
 Qaumi_ .ويل حممد / دهلى وقف بورد= هيئة أوقاف دهلي 
Awaz, Daily ._) ــة _  .٣ ص_) .٢٣/١/١٩٨٣ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–æbènua‰@@

]٧٦٨٠[ . احملكمة العليا .انراجسته
= رأي احملكمة العليا لوالية راجستهان حـول إدارة الوقـف           

Rajasthan High Court on Waqf Administration.  _
Muslim India . _٤١٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢٠١، ع١٧مج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–@æbènua‰@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٧٦٨١[ ألوقاف يثري ضجة يف الس التشريعي لوالية بيان وزير ا
راجستهان امسبلى مني وزير اوقاف كيه بيان بـر         = راجستهان  

_ ) .١٩/١٠/١٩٨٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .هنغامه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]٧٦٨٢[ . احملكمة العليا .راجستهان
= ة راجستهان   أمر بالتوقف عن العمل بقرار هيئة األوقاف لوالي       

 ,Qaumi Awaz _ .راجستهان وقف بورد كيه فيصله بر حكم امتناعى
Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٥/٤/١٩٨٦. 

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٧٦٨٣[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

= رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف تشـكيل هيئـة األوقـاف            
Karnataka High Court on composition of Waqf 

Board.  _Muslim India . _١٩٩٩ (١٧، ع١٩٦مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧٤ص

]٧٦٨٤[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
 ،١٧مج_ . Nature of Waqf ._ Muslim India= طبيعة الوقف 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧٤ص _) .١٩٩٩ (١٩٦ع
ìß@ÑÓìÛa@ìÐÃ–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@

]٧٦٨٥[ الذي يعاين منه املسلمون يفخطوات حكومية إلزالة التخلف 
سركارى مسلمانون كى بسماندغى دور كرنيه كيلئيه       = البالد  
_ ) .٢٣/٨/١٩٨٣ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .اقدامات

 .٧هن* _.د _ .باللغة األوردية _  .٧ص
@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–a‰†ß@@

]٧٦٨٦[ . احملكمة العليا .راسمد
 Removal of Mutawalli.  _The All India= عزل الناظر 
Reporter ._) ١١هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٢٩ص_ ) .١٩٨٦. 

]٧٦٨٧[ . احملكمة العليا .مدراس
 =قرار حمكمة مدراس العليا حول عزل نظار الوقف من قبل جملس األوقاف             

Madras High Court on removal of Mutawallis by 
Waqf Board.  _Muslim India . _١٩٨٧ (٥٣، ع٥مج. (_ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣٧-٢٢١ص

 مدراس– الهند –موظفو الوقف 
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@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٧٦٨٨[ ,Dawat _ .دجلسىب مهارى مني اوقاف= وقاف األاعتناؤنا ب

Daily . _)٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٣/٧/١٩٧٨. 
]٧٦٨٩[ .بدر، مغري

مغري / وقف مسائل اور مسلمان   = املسلمون ومشاكل األوقاف    
ــدر  _  .٢ص_ ) .٢٢/٤/١٩٧٥(_ . Dawat, Daily_ .ب

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٧٦٩٠[ .خان، ساالر حممد

هندوستان مني وقف بورد     =  يف اهلند  األوقاف حول إدارة    تقرير
ـ  / ايك ربورت: كا نظام  The Urdu_ .ان ساالر حممـد خ

Times, Daily.  _)ــة _  .١ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩٧ باللغ
 .١٦هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٦٩١[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
مداوالت علـى   : اجتماع هيئة األحوال الشخصية لعموم اهلند     

 آل انديا مسلم برسنل ال بورد كى      = األوقاف واملشاكل األخرى    
 _ . اوقاف اور ديكر مسائل بر غـور       جملس عامله كا اجالس،   
The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٢ص_ ) .١٣/٥/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٦٩٢[ Qaumi_  .اوقاف على االوالد = األوالد الوقف على

Awaz, Daily . _)ــة _ .٣ص_ ) .٢٢/٨/١٩٨٢  باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@ÑÓìÛa@ìÐÃìß–@†äa@–@a‘a‰bèß@Mß@ÞìÜyë@Ý×b’@
]٧٦٩٣[ مدن يف املساجد حينما هدمت األوقاف هيئةأين كان أعضاء 

 هرسل اور سالمى كهات مني مسجد كى      = هرسل وسالمي جات    
 Aurangabad_  .شهادت كيه وقت بورد كيه ممربان كهان هتيه

Times, Daily . _)باللغة األوردية _ ) .١٩/١٢/١٩٩٧. _
 .١٦هن*_ .د 

]٧٦٩٤[ )حافظ(يب باك 
 ,The Inquilab_  .اوقاف كى جائيداد= ت األوقاف ممتلكا

Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٨/٩/١٩٨٢. 
]٧٦٩٥[  ، مومباي وقرار مندوبانتافيل السنية يف جلنة املساجد

 جرييىت) مببئ(سىن بورد كميىت، انتها فل      = املؤسسات اخلريية   
 /٢٧/١٢ (_. The Inquilab, Daily_  .كمشنر كا فيصـله 

 .٧هن *_.د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩١
@ÑÓìÛa@ìÐÃìßIïÐäy@éÔÏH@

]٧٦٩٦[ "هـ٩٧٠-؟"بن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد ا
 رسالة اشتملت على نقل كالم الثقات من علماء احلنفية فيما يتعلق          

_ .بالوظائف يف األوقاف والسعي فيها وعزل القاضي ألرباهبا         
 . ورقات٨: ٣رسالة رقم 

 خمطوط، نسخة أصلية حتتوي   _ ] .ت .د[_ .بن جنيم   ا رسائل   يف
 ورقة ضمن جمموعة احملموديـة      ١٦٣ رسالة وتقع يف     ٣٤على  
 .١٣سع*_ .ض _ .الفضيل املدين ] نسخ[_  .٢٦٦٥برقم 

@ÒbÓëþa@@@@ŠÄãa@@@@@pbÏìÓì½aN@

ÑÓìÛa@ŠÃbã@
ف، التصرف  انظر أيضًا ف، إدارة الوق اظر الوق رة ن ي أج  ف

اظر     ين ن ف، تعي اظر الوق رفات ن ف، تص الوق
، الشروط في ناظر الوقف الوقف، رعاية الوقف،    

اظر    ، عزل موظفي الوقف   شروط الواقف  ، عزل ن
بض       ف، ق ب الوق ف، غص ارة الوق ف، عم الوق
الوقف، قوانين وتشريعات محاسبة ناظر الوقف،  
قوانين وتشريعات النظارة على الوقف، محاسبة       

 ؤسسات الوقفية، موظفو الوقف،    ناظر الوقف، الم  
نظارة األعمى على الوقف، النظارة على الوقف،       

 .الوالية القضائية على الوقف ،الوالية على الوقف
]٧٦٩٧[ .أجبور احلسن

شراف طالبون  إعداد أجبور احلسن، فتاح احلسن؛      إ/ ناظر الوقف 
 حبث لنيل شـهادة     _ .ص٥٢_  .١٩٩١-١٩٩٠_ .احلسن  

 .٣١مغ* _. ح _ .الشريعة، أكادير كلية –جازة الشرعية اإل
]٧٦٩٨[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

مايو  (٧، ع ٣؛ س ٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣يناير   (١، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣
]٧٦٩٩[ .غلو، نيازيوبريقدار أ

_ .غلو ونيازي بريقدار أ/ Evkaf Nazirlari= نظراء األوقاف 
Vakiflar Bulteni . _١٢٠-١١٩ص_ ) .١٩٧٠ (١ع. _ 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٧٧٠٠[ . احملكمة العليا .جوهايت

 Gwahati= قرار احملكمة العليا ملدينة جوهايت حول أغراض الوقف 
High Court on purpose of Waqf . _Muslim India ._ 

 .١٦هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .١٦٧ص_ ) .١٩٩١ (١٠٠، ع٩مج
]٧٧٠١[ .خالد عزب

 .٧٠-٦٨ص_ .خالد عزب / األسبلة؛ ناظر الوقف
_  .١ط_ . مشكلة املياه وحلوهلا يف التـراث اإلسـالمي          يف

مركز مجعة  : دار القدس للبحوث والطباعة والنشر؛ ديب     : القاهرة
 .١كو*_ .ض _ . ١٩٩٥املاجد للثقافة والتراث، 

]٧٧٠٢[ .اترسيزاكا، م
=  األوقاف يف التاريخ ودالالته بالنسبة لالقتصاديات اإلسالمية      

Awqaf in history and implications for modern 
Islamic economics / جنليزيةباللغة اإل_ .ص ٢٩_ .مرات سيزاكا. 

=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 
]٧٧٠٣[ عباس طه

 جملة شهرية : األزهر_ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        
 ٢، ج ٩؛ مج ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _. جامعة

 _) .هـ١٣٥٧ (٣، ج ٩؛ مج ١٤٢-١٣٨ ص _) .هـ١٣٥٧(
 ،٩؛ مج ٢٨٦-٢٨٤ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢
 _) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٨ج
 ؛٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .هـ١٣٥٧ (١٠، ج ٩؛ مج ٦٤٥-٦٤٤ص

  مشاكل وحلول– الهند –موظفو الوقف  
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ـ ١٣٥٨ (١، ج ١٠مج  ٢، ج ١٠؛ مـج  ٨٠-٧٩ص_ ) .هـ
 _) .هـ١٣٥٧ (٣، ج١٠؛ مج١٦٠-١٥٩ص_ ) .هـ١٣٥٨(
 ؛٣١٨-٣١٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٤، ج ١٠؛ مج ٢٣٣-٢٣٢ص
 ٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج ١٠مج

 _) .هـ١٣٥٨ (١٠، ج ١٠؛ مج ٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*_  . د_ .٧٩٨-٧٩٧ص

]٧٧٠٤[ .عبد العزيز احملمد السمهان
 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السمهان /  الوقفباب
_  .١١ط_ .الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية      األسئلة واألجوبة    يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]٧٧٠٥[ .عبد العزيز احملمد السمهان

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

لبحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،       إدارة ا : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]٧٧٠٦[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر
]٧٧٠٧[ . احملكمة العليا .كلكتا

 Mohammedan= ملتويل مالكاً للوقف يف الشريعة اإلسالمية عدم اعتبار ا
Law-Waqf-Mutwalli cannot be considered as owner of 

property.  _The All India Reporter ._١٩٧٨ (٦٥ مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٣٤-١٣٣ص

]٧٧٠٨[ .حممد أبو زهرة
دار ]: القاهرة[_  .٢ط_ .حممد أبو زهرة   / حماضرات يف الوقف  

؛ ٤٩ ،٢٨ ،٣تر* _.ك   _.ص  ٣٩٩ _ .١٩٧١الفكر العريب،   
 .٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١١؛ مغ٢، ١؛ كو١٣، ١١-٩، ٧، ٢سع

]٧٧٠٩[ .حممد أبو زهرة
معهد : القاهرة_  .١ط_ .حممد أبو زهرة    / حماضرات يف الوقف  

 ،٥صر* _.ك   _.ص  ٤٤٦_  .١٩٥٩الدراسات العربية العالية،    
 .١٥؛ كو٩-٢؛ فل٢٢ ،٧

]٧٧١٠[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
_ ] .؟١٩٦-ن،  . د: م. د[_  .بنعبـد اهللا  حممد  / ناظر الوقف 

 .١كو* _.ك  _ .)تعدادات خمتلفة(مج ١
]٧٧١١[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

 _ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف / الوقف يف الفكر اإلسالمي
 _ .١٩٩٦وقاف والشؤون اإلسالمية، وزارة األ]: املغرب[احملمدية 

 .٣١، ١٤-١٢؛ مغ٣ ،١؛ كو١٥، ١٠سع*_ . ك _ .ج٢
]٧٧١٢[ .حممد الناصر

_ .الة الزيتونية _ .األوقاف والنظار، أو، األحباس واحملرومون  
 .٢سع*_ .د _  .٣٨٠-٣٧٧ص_ ) .١٩٣٩أكتوبر  (٩ع

]٧٧١٣[ . احملكمة الشرعية الكربى .مصر
: القـاهرة _ .ألوقاف املبينة فيـه     تقرير احلضرة اخلديوية على ا    

يتضمن _ .ص  ١٢٠_  .١٨٩٧مطبعة ديوان عموم األوقاف،     
العمل نص تقارير حمكمة مصر الشرعية بإقامة اخلديوي عبـاس          

_  .حلمي الثاين ناظراً على األوقاف اليت رأت إسناد نظارهتا إليه         
 .٣١صر*_ .ك 

]٧٧١٤[ .مفتاحي، حممد ظفري الدين
 ظفري الـدين / Waqf and its management= األوقاف وإدارهتا 

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٤فصل _ .مفتاحي؛ ترمجة ظهري النيب 
: نيـودهلي _  .Mosque in Islam=  املسجد يف اإلسـالم  يف

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٩٦مكتبة القاضي، 
]٧٧١٥[:٤مج_ . ]وآخ [… هحممد عبد/ موت ناظر الوقف جمهال

 .١١٤٢-١١٣٩ص
الس : القاهرة_ .ة من دار اإلفتاء املصرية       الفتاوى اإلسالمي  يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _.ض _  .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

]٧٧١٦[ .نور بنت حسن بن عبد احلليم قاروت
 نور بنت حسن بن عبد احلليم     / وظائف ناظر الوقف يف الفقه اإلسالمي     

جملة نصف سنوية حمكمة تعـين بشـؤون        : أوقاف_ .قاروت  
_ ) .٢٠٠٣أكتـوبر    (٥، ع ٣س_ .ل اخلـريي    الوقف والعم 

 .١كو*_ .د _  .١٧٩-١٣٥ص
]٧٧١٧[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

]٧٧١٨[ .وهبة الزحيلي
 _ .الزحيليوهبة  / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      

بـني  (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكـتيب،    : دمشق_  .١ط
 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧األصالة واملعاصرة؛ 

]٧٧١٩[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١مغ؛ ١٠

]٧٧٢٠[ .وهبة الزحيلي
 .٢٠٦-١٣١ص_ .وهبة الزحيلي / الوقف

_ .، مزيـدة    ٢ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسـالمي       يف  
 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، : دمشق

ناظر الوقف
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]٧٧٢١[ .وهبة الزحيلي
 .٢٣٨-١٥١ص_ .تأليف وهبة الزحيلي / الوقف

دار : قدمش_  .١ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي      يف  
، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _. ض   _ .١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١

@ÑÓìÛa@ŠÃbã–ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@ñŠuc@N@
@ÑÓìÛa@ŠÃbã–Û†ãþa@@
]٧٧٢٢[ .جاسم العبودي

ناظر األحباس يف األندلس واملغرب يف القرنني الثامن والتاسـع          
_ .جاسم العبودي   /  للونشريسي اهلجريني حسب املعيار املعرب   

 .٣٤٤-٣٠٧ص
ـاءات      :  السجل العلمي لندوة األندلس    يف  _.قرون من التقلبات والعط

: عنوان الغالف_  .١٩٩٦مكتبة امللك عبد العزيز العامة،     : الرياض
 .١كو*_ .ض _ .قرون من التقلبات والعطاءات : األندلس
@ÑÓìÛa@ŠÃbã–Ûa@ŠÃbã@pbÏŠ–m@@@@ŠÄãa@@@@@pbÏŠ–m@ÑÓìN@
@ÑÓìÛa@ŠÃbã–ÑÓìÛa@ŠÃbã@´îÈm@@@@ŠÄãa@@@@@´îÈm@N@

@ÑÓìÛa@ŠÃbã–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٧٢٣[ .خالد عبد اهللا الشعيب

خالد عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسـي       / النظارة على الوقف  
أطروحـة  _ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ .عبد العزيز السماحي    

_  .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون،     ، جامعة األزهر  -) دكتوراه(
 .١كو*_ .ر 

@ÑÓìÛa@ŠÃbã–ÑÓìÛa@ŠÃbã@ñŠuc@@@@ŠÄãa@@@@@kmaë‰@N@
@ÑÓìÛa@ŠÃbã–ÑÓìÛa@ŠÃbã@ÞŒÇ@@@@@ŠÄãa@@@@@ÞŒÇ@N@
@ÑÓìÛa@ŠÃbã–ÑÓìÛa@ŠÃbã@òjbª@@@@ŠÄãa@@@@@òjbª@N@

@ÑÓìÛa@ŠÃbã–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٧٢٤[ .مصطفى بركات

تأليف مصـطفى   / وقافناظر الوقف؛ الوظائف اليت تتعلق باأل     
 .٣٦٤-٣٦٠، ٢٢٥-٢٢٣ص_ .بركات 

دراسة يف تطور األلقاب منـذ      :  األلقاب والوظائف العثمانية   يف
من خالل اآلثار   (الفتح العثماين ملصر حىت إلغاء اخلالفة العثمانية        

دار : القـاهرة _ .م  ١٩٢٤-١٥١٧،  )والوثائق واملخطوطات 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠غريب، 

@ÑÓìÛa@ŠÃbã–½a@lŠÌ@
]٧٧٢٥[ .جاسم العبودي

ناظر األحباس يف األندلس واملغرب يف القرنني الثامن والتاسـع          
_ .جاسم العبودي   / اهلجريني حسب املعيار املعرب للونشريسي    

 .٣٤٤-٣٠٧ص
قـرون مـن التقلبـات      :  السجل العلمي لندوة األنـدلس     يف

 _ .١٩٩٦مكتبة امللك عبد العزيز العامة، : الرياض_ .والعطاءات 
_ .قرون من التقلبات والعطـاءات      : األندلس: ن الغالف عنوا
 .١كو*_ .ض 

@ÑÓìÛa@ŠÃbã–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]٧٧٢٦[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

 ٢٠_ . إىل ناظر األحباس مسعود املنغوشي       إمساعيلوثيقة املوىل   
 ورقـة؛   ١_ ] .١٧١٩ سـبتمرب    ٢٣[هـ  ١١٣٢ذي القعدة   

، ملـف سـنة     )وثيقة مصـورة  (خمطوط  _ .سم  ١٠×١١,٥
 .٩مغ* _.خ _ .خط مغريب دقيق _ .هـ ١١٣٢

@ÑÓìÛa@ŠÃbãIïÜjäy@éÔÏH@
]٧٧٢٧[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
 بن حممد بن سامل بـن ضـويان؛         إبراهيمتأليف  /  الوقف كتاب

 .٣٣-٣ص: ٢ج_ .حتقيق زهري الشاويش 
ب اإلمام املبجل أمحد بن     شرح الدليل على مذه   :  منار السبيل  يف

 _.ض  _  .١٩٨٤املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٦ط_ .حنبل  
 .٨ هن؛٢٩؛ مغ١٢كو*

]٧٧٢٨[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
: ٢ج_ .براهيم بن حممد بن سامل بن ضويان        إل/  الوقف كتاب
 .١٩-٥ص
مكتبـة  : الريـاض _  .٢ط_ . منار السبيل يف شرح الدليل       يف

حاشية النكت والفوائد على منـار      : عليه_  .١٩٨٥املعارف،  
 .١٦مغ* _. ض _ .السبيل لعصام القلعجي

]٧٧٢٩[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
: ٢ج_ . إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضـويان          تأليف/ الوقف
 .٢٠٣ص
  منار السبيل يف شرح الدليل، أو، شرح دليل الطالب ملرعـي           يف

 _] .؟١٩٦-[إلسالمي،  املكتب ا : دمشق_  .٢ط_  .احلنبلي
 .٣تر* _.ض 
]٧٧٣٠[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
تأليف إبراهيم بن حممد بن سامل بـن ضـويان؛          /  الوقف كتاب

 .١٨-٣ص: ٢ج_ .حتقيق زهري الشاويش 
 منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل أمحد           يف

هــ  ١٣٩٢املكتب اإلسالمي،   : دمشق_  .٣ط_ .بن حنبل   
 .١٤كو* _.ض  _] .١٩٧٢[

]٧٧٣١[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
_ .تأليف إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان         /  الوقف كتاب
 .٢٠-٣ص: ٢ج
 منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل          كتاب يف

مؤسسـة دار السـالم،     : دمشـق _  .١ط_ .أمحد بن حنبل    
 .١٤كو* _.ض _ ] .١٩٥٨[هـ ١٣٧٨

]٧٧٣٢[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"لتغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين ا
عبد القادر بن عمر التغليب الشـيباين احلنبلـي؛         /  الوقف كتاب

 _. أمحد عبد احلميد احلنبلي األثري       إبراهيمحتقيق وختريج أحاديثه    
 .١٦-٣ص: ٢ج
عيسى البـايب   : القاهرة_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب       يف

 .١٤كو* _.ض _  .١٩٩٤، ايداعاحلليب

  األندلس–ناظر الوقف  
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]٧٧٣٣[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 
عبد القادر بن عمر الشيباين؛ حققه حممد سليمان        /  الوقف كتاب

 .٢٧-٩ص: ٢ج_ .عبد اهللا األشقر 
مكتبة الفالح،  : الكويت_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب       يف
 .٩-٦؛ فل٥ ،١كو* _.ض  _] .؟١٩٧-[

]٧٧٣٤[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 
عبد القادر بن عمر التغليب الشـيباين احلنبلـي؛         /  الوقف كتاب

: ٢ج_ .صححه وأشرف على طبعه رشدي السيد سـليمان         
 .١١-٣ص
مكتبة : القاهرة_  .٣ط_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب       يف

 .٥؛ كو٦ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٥٤ صبيح، ومطبعة حممد علي
]٧٧٣٥[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 

ــف[ ، ٩-١ص: ٢، ج٤٦٣، ٤٠٢، ٣٩١ص: ١ج_ ] .الوق
١٢٠ ،٣٥. 
_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب ملرعي بن يوسف املقدسي           يف

 .٣تر *_. ض _ .]١٨٧١[ هـ١٢٨٨ ،]ن. د: [القاهرة
]٧٧٣٦["ـه٩٣٩-؟") شهاب الدين أبو الفضل( أمحد بن حممد بن أمحد كي،الشوي

تأليف أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي؛ دراسة        /  الوقف كتاب
 .٨٥٠-٨١٩ص: ٢ج_ .وحتقيق عبد اهللا بن عبد العزيز امليمان 

: مكـة _  .١ط_ . التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقـيح         يف
 جامعـة أم    –) كتـوراه د( أطروحة   _ .١٩٩٧املكتبة املكية،   

 .١كو* _. ض _.القرى 
]٧٧٣٧[ .اخلريأبو علي 

 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو علي /  الوقفكتاب
دار : بريوت؛ دمشق _  .٢ط_  .أمحد الواضح يف فقه اإلمام      يف

طبع على نفقة وزارة األوقـاف والشـؤون        _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩؛ مغ٥، ١كو* _. ض _ .اإلسالمية بدولة قطر

]٧٧٣٨[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبليمرعي الكرمي، 
 .١٧٥-١٦٦ص_ .تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
_ . دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل            يف
حاشـية  : معه_  .١٩٧٧املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٢ط

 .٨هن* _.ض _ .العالمة حممد بن مانع 
]٧٧٣٩[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبليمرعي الكرمي، 
 .١٧٥-١٦٦ص_ .تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
 _. دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل            يف
حاشـية  : معه_  .١٩٦٩املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٢ط

 .١٢ ،٥ ،١كو* _.ض _ .العالمة حممد بن مانع 
]٧٧٤٠[ "ـه١٠٣٣-؟" لكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبليمرعي ا

تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي؛ حتقيق عبد اهللا        /  الوقف كتاب
 .١٧٢-١٦٩ص_ .عمر البارودي 

 دليل الطالب لنيل املطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن           يف
_  .١٩٨٥مؤسسة الكتب الثقافية،    : بريوت_  .١ط_ .حنبل  

 .١٢كو* _.ض 

]٧٧٤١[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي
 .٧٦-٧٣ص_ .تأليف مرعي بن يوسف املقدسي احلنبلي /  الوقفكتاب
  دليل الطالب لنيل املطالب يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن           يف

 _] .؟١٩٤-[مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح،      ]: القاهرة [_ .حنبل
 .١٢كو* _.ض 
]٧٧٤٢[بلطه جي، عبد احلميد عليأعده وعلق عليه /  الوقفكتاب

 .٢٢-٥ص: ٢ج_ .ط وحممد وهيب سليمان؛ دققه وقدم له حممود األرناؤ
دار اخلـري،   : بريوت_  .٢ط_ .محد  أ املعتمد يف فقه اإلمام      يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٤
]٧٧٤٣[بلطه جي، عبد احلميد عليأعده وعلق عليه /  الوقفكتاب
 .٢٢-٥ص: ٢ج_ .د وهيب سليمان؛ قدم له حممود األرناؤوط حمم
محد بن حنبل، أو، اجلمع بـني نيـل         أ املعتمد يف فقه اإلمام      يف

دار اخلـري،   : بـريوت _ .املآرب ومنار السبيل يف شرح الدليل       
 _.ض  _ .ملخص خترجيـات إرواء الغليـل       : معه_  .١٩٩٢

 .٦٤ ،٦٣ ،٥٧ ،٣تر*
@ÑÓìÛa@ŠÃbãIïÐäy@éÔÏH@

]٧٧٤٤[ "هـ٩٧٠-؟ "ديم، زين الدين بن إبراهيم بن حممبن جنا
 الفائدة الثالثة: املتويل على الوقف إذا ادعى الدفع إىل املوقوف عليهم  

 .١٠٣ص_ .تقدمي أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان / بعد املائة
دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
]٧٧٤٥[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
ي الدمشـقي   براهيم العماد إالعمادي، حامد بن علي بن      

 "هـ١١٧١-١١٠٣"احلنفي 
]٧٧٤٦[

 رسالة يف بيان اختالف آراء احملققني يف مسألة رجوع الناظر على          
_ ] .؟١٩٣-ن،   .د: م .د[_ .حامد العمـادي    / املستحقني

 .١كو* _ . ح_ .ورقة] ٢٢[
@ÑÓìÛa@ŠÃbãIïÈÏb‘@éÔÏH@

]٧٧٤٧["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
جالل الدين السيوطي؛ مجـع  / لوجه الناضر يف ما يقبضه الناظر   ا

 .٢٨٨-٢٨٣ص_ .وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكي 
 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(

]٧٧٤٨[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
حياء إبني كتاب _ . تأليف زكريا بن حممد األنصاري  ]/الوقف[

 .املوات وكتاب اهلبة
 _] .١٦هـ، ق   ١٠حو ق   [_ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب       يف
_  .٢١٧خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٦×٢٢؛  ) سطر ١٩( مج١
منهج الطالب خمتصر من منهاج الطالبني يف فروع الشافعية         : أوله

موالي أمحد بن   : حتبيس_ .نهاية  غري مرقم، ناقص ال   _ .للنووي  

)فقه شافعي(ناظر الوقف 
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 _ .على كلية ابن يوسف   ) موالي احلاج طرق  (احلسني الباعمراين   
 .٧مغ* _.ض _  .خط مغريب مجيل، رؤوس املسائل باألمحر

]٧٧٤٩[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
 .٢٥٩-٢٥٦ص: ١ج_ ] .الوقف[
دار املعرفـة،   :  بريوت _ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب     يف
منهج الطالب للمؤلف، الرسائل الذهبية     :  هبامشه _ .]؟١٩٧-[

 _ .يف املسائل الدقيقة املنهجية للسيد مصطفى الذهيب الشـافعي      
 .٩-٦فل*_ .ض 

@ÑÓìÛa@ŠÃbãIŠàÇ@éÔÏH@
]٧٧٥٠[ .حممد رواس قلعه جي

 .٨٧٩-٨٧٧ص_ .حممد رواس قلعه جي / وقف
دار :  بـريوت  _ .٤ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطـاب        يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة   (_  .١٩٨٩النفائس،  
 .٣٢، ٣٠مغ*_ . ض _ .)٨موسوعات فقه السلف؛ 

]٧٧٥١[ .حممد رواس قلعه جي
 .٦٨٢-٦٨٠ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبة : الكويت_  .١ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       يف

سلسـلة  . عة فقهية جامعة  يف سبيل موسو  (_  .١٩٨١الفالح،  
 .١٢، ٣؛ كو٨-٦، ٤فل*_ .ض _ ) .موسوعات فقه السلف

@ÑÓìÛa@ŠÃbãIïØÛbß@éÔÏH@
]٧٧٥٢[ .براهيم املغريبإحسني 
، حممـد صـاحل الـرئيس       براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حممد علي بـن         الزبريي؛  
 .٢٦٧-٢٥٦ص_ .حسني املالكي 

املكتبة : القاهرة_  .١ط_ .اوى علماء احلرمني     قرة العني بفت   يف
 إبـراهيم فتاوى العالمة حسـني     _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   

فتاوى العالمة حممد صـاحل الـرئيس        و املغريب بصلب الكتاب  
 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _.ض  _.الزبريي هبامش الكتاب 

@ÒbÓëþa@òîàçc@ñë†ãòîßý⁄a@¿@bÇ@âìîÛa@IQYYV@Zæ†äÛ@H–m@Ší‰bÔ@
ف   انظر أيضًا الوقف، الوق وض ب ول،  –النه اآل وحل  مش

 .ندوات – مؤتمرات، الوقف –الوقف 
]٧٧٥٣[ )لندن: ١٩٩٦(ندوة أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم 

_ " .أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     "تقرير عام عن ندوة     
 .٤١٢-٤٠٦ص
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
@bîe@lìäu@¿@òîÐÓìÛa@l‰bvnÛa@ñë†ãIQYYY@Zï…ìîãH@

ف   انظر أيضًا الوقف، الوق وض ب ول، –النه اآل وحل   مش
 . ندوات- مؤتمرات، الوقف –الوقف 
]٧٧٥٤[  يف ة، املنعقد جنوب آسياندوة حول جتارب األوقاف يف

 Seminar on Awqaf  =١٩٩٩ مايو عام ١٠-٨  مننيودهلي
Experience in South Asia, New Delhi, 8-10 may, 

1999 ._ Muslim India Educational and Cultural Trust ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٣٢٨ص_ ) .١٩٩٩ (١٩، ع ١٧مج
 .١٦هن*_  .د

@òîàänÛaë@ñìÇ†Ûa@¿@êŠqcë@ÑÓìÛa@òãbØß@ñë†ãIQYYY@ZòØßH@
ف   انظر أيضًا الوقف، الوق وض ب ول،  –النه اآل وحل  مش

 .ندوات – مؤتمرات، الوقف –الوقف 
]٧٧٥٥[ .أمحد احلريب

/ ]مصدر الكتروين[األمري عبد ايد يرعى ندوة الوقف يف شوال      
صفحة عنوان  : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[_ .ريب  أمحد احل 

 املنشـور يف    ٩٩٥٤املقال حتت باب حمليات ضـمن العـدد         
أول صحيفة سعودية تصدر    :  بصحيفة اجلزيرة  ٣٠/١٢/١٩٩٩

 :وصلة املقال _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (على شبكة االنترنت    
http://iplog4.suhuf.net.sa/1999jaz/dec/30/ln13.htm.  _

 .١كو *_ .ت
]٧٧٥٦[ )مكة: ١٩٩٩(ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية 

مكانة الوقـف وأثـره يف      "البيان اخلتامي والتوصيات لندوة     
_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨مكة املكرمة،   ":  والتنمية الدعوة
 . ورقة١١
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

@@@@@@@@@@@@ïiŠÈÛa@åìÛa@¿@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa@âbÄã@ñë†ãIRPPQ@Z
pëi@H–†Ôã@@

ف   انظر أيضًا الوقف، الوق وض ب ول،  –النه اآل وحل  مش
 .ندوات – مؤتمرات، الوقف –الوقف 

]٧٧٥٧[ .إبراهيم البيومي غامن
، "نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العـريب "تقرير عن ندوة    

إبراهيم البيومي  / ٢٠٠١أكتوبر  /  تشرين األول  ١١-٨بريوت،  
 _) .٢٠٠١ديسمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العريب   _ .غامن  
 .١كو*_ .د _  .١٨٢-١٧٦ص

ÑÓìÛaë@ñcŠ½a@@@@ŠÄãa@@@@ÑÓìÛaë@õbäÛaN@
ÓìÛa@óÜÇ@óàÇþa@ñ‰bÄãÑ@

ف،   انظر أيضًا اظر الوق ي ن ف، الشروط ف اظر الوق ين ن تعي
اظر     ف، ن ى الوق ارة عل ريعات النظ وانين وتش ق

 .الوقف، النظارة على الوقف

@ÑÓìÛa@óÜÇ@óàÇþa@ñ‰bÄã–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٧٥٨[ .خالد عبد اهللا الشعيب

خالد عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسـي       / النظارة على الوقف  
أطروحـة  _ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠ _.عبد العزيز السماحي    

_  .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون،     ، جامعة األزهر  -) دكتوراه(
 .١كو*_ .ر 

@ÒbÓëþa@ñ‰bÄãIñŠçbÔÛa@@@@H@Š–ß@@@@@ŠÄãa@NÒbÓëþa@ñ‰bÄãN@
@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@@ŠÄãa@@@@æìíbàa@ÒbÓëc@ñ‰bÄã@NÒbÓëþa@ñ‰bÄãN@

 )فقه عمر(ناظر الوقف  
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ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@
رفات  إدارة الو انظر أيضًا ف، تص ي الوق رف ف ف، التص ق

، ناظر الوقف، تعيين ناظر الوقف، رعاية الوقف       
عزل   شروط الواقف،      الشروط في ناظر الوقف،    

ف  وظفي الوق ارة    م ف، عم اظر الوق زل ن ، ع
وانين   الوقف إدارة  ، قوانين وتشريعات    الوقف ، ق

وانين   ف، ق اظر الوق بة ن ريعات محاس وتش
ر   وانين وتش ف، ق وظفي الوق ريعات م يعات وتش

ف،   اظر الوق بة ن ف، محاس ى الوق ارة عل النظ
اظر    ف، ن و الوق ة، موظف ات الوقفي المؤسس
ائية    ة القض ف، الوالي ى الوق ة عل ف، الوالي الوق

 .على الوقف
]٧٧٥٩[ .أجبور احلسن

شراف طالبون  إعداد أجبور احلسن، فتاح احلسن؛      إ/ ناظر الوقف 
 حبث لنيل شـهادة     _ .ص٥٢_  .١٩٩١-١٩٩٠_ .احلسن  

 .٣١مغ* _. ح _ . كلية الشريعة، أكادير–الشرعية جازة اإل
]٧٧٦٠[ .حافظ حممد أنور

إعداد حافظ حممد أنور؛ أشرف عليها      / والية النظر على الوقف   
 .٦٧٢-٦٧١ص_ .صاحل بن غامن السدالن 

دار : الريـاض _  .١ط_ . والية املرأة يف الفقه اإلسـالمي        يف
عة  جام –) ماجستري(أطروحة  _ ] .١٩٩٩[هـ  ١٤٢٠بلنسية،  

 .١كو*_ .ض _ . كلية الشريعة ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
]٧٧٦١[ .حسن عبد اللطيف الشافعي

/ قة بإدارة الوقف يف الوقت احلاضـر      بعض املسائل الفقهية املتعل   
 . ورقة١٦ _ .حسن عبد اللطيف الشافعي

 International=  الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف
seminar on awqaf and economic development.  _

يف انعقـدت   _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسـالمي للتنميـة    : جدة[
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،كواالالمبور

]٧٧٦٢[ .عباس طه
احملاماة  _.عباس طه   / أجر النظر على الوقف وآثاره املترتبة عليه      

 _) .١٩٣٩يناير   (٤، ع ١٠ س _.جملة قضائية شهرية    : الشرعية
 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر*_  .د_  .٣٠٤-٣٠١ص

]٧٧٦٣[ .عباس طه
 جملة شهرية : األزهر_ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        

 ٢، ج ٩؛ مج ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _. جامعة
 _) .هـ١٣٥٧ (٣، ج ٩؛ مج ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ١٣٥٧(

 ،٩؛ مج ٢٨٦-٢٨٤ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢
 _) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٨ج
 ؛٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .هـ١٣٥٧ (١٠، ج ٩؛ مج ٦٤٥-٦٤٤ص
ـ ١٣٥٨ (١، ج ١٠مج  ٢، ج ١٠؛ مـج  ٨٠-٧٩ص_ ) .هـ

 _) .هـ١٣٥٧ (٣، ج١٠؛ مج١٦٠-١٥٩ص_ ) .هـ١٣٥٨(
 ؛٣١٨-٣١٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٤، ج ١٠؛ مج ٢٣٣-٢٣٢ص
 ٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج ١٠مج

 _) .هـ١٣٥٨ (١٠، ج ١٠؛ مج ٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*_  . د_ .٧٩٨-٧٩٧ص

]٧٧٦٤[ .علي فكري
_  .٣١٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .تأليف علي فكري  / أحكام الوقف 

نقالً عن كتاب ملخص األحكام الشرعية على املعتمـد مـن           
 .مذهب املالكية

 ١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املعامالت املادية واألدبية     يف
 .١٥ ،٥ ،١كو *_ .ض_ ) .طبعة مصطفى البايب احلليبم: القاهرة(

]٧٧٦٥[ .فؤاد عبد اهللا العمر
 _.فؤاد العمر   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       

 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات _ .٦٢٢-٥٨٣ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ركز دراسات الوحـدة    ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها م     
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]٧٧٦٦[ .مساعيلإقورت، 
: إستانبول_ .مساعيل قورت إ/ Para Vakflari= وقف النقود 

_ ] .١٩--[دار نشر األنصار،    : وقف حبوث العلوم اإلسالمية   
 .٦٧تر* _.ك _ . باللغة التركية _. ص١٧٨
]٧٧٦٧[ .حمرم فهيم

حبث فيمن هو األحق بالنظر على الوقف ومن جيب شرعاً توجيه           
_ .حمرم فهيم   / النظر إليه عند عدم اشتراط الواقف النظر ألحد؟       

 ينـاير  (٤، ع ١س_  .جملة قضـائية شـهرية    : احملاماة الشرعية 
 .١؛ كو١٤صر*_  .د_  .٢٥٩-٢٥٦ص_ ) .١٩٣٠

]٧٧٦٨[ .نيسأحممد 
حقائق عن عبد الرمحن اجلربيت مستمدة مـن وثـائق احملكمـة           

 ١٠،  ٩ مـج  _ .الة التارخيية املصرية  _ .حممد أنيس   / الشرعية
تتضمن نظارة اجلربيت   _  .١١٥-٦٩ص_ ) .١٩٦٢-١٩٦٠(

_  .٧٦ ،٧٣على الوقف ووقفية على الشيخ حسن اجلربيت ص       
 .٩ ،٢صر*_  .د

]٧٧٦٩[ .مفتاحي، حممد ظفري الدين
ظفـري  / Waqf and its management= ألوقاف وإدارهتـا  ا

باللغـة  _  .١٤فصـل   _ . الـنيب    الدين مفتاحي؛ ترمجة ظهري   
 .اإلجنليزية

: نيـودهلي _  .Mosque in Islam=  املسجد يف اإلسـالم  يف
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٩٦مكتبة القاضي، 

]٧٧٧٠[،٢٢ س_ .اهلالل_ . مصر يف اإلسالم ويف األوقافنظارة 
ــر أول (٥ج _  .د_  .٣٨١-٣٧٨ص_ ) .١٩١٤ فربايــ
 .٧ ،٢صر*

]٧٧٧١[ .نور بنت حسن بن عبد احلليم قاروت
نور بنت حسن بـن     / وظائف ناظر الوقف يف الفقه اإلسالمي     

جملة نصف سنوية حمكمة تعـين      : أوقاف_ .احلليم قاروت    عبد
 _) .٢٠٠٣أكتوبر   (٥، ع ٣س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     

 .١كو*_ .د _  .١٧٩-١٣٥ص

النظارة على الوقف
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]٧٧٧٢[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
 _.ياسر احلوراين   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      

 .٥٨١-٥٥٧ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
 :بريوت_  .١ ط _.العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت       

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 
ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٧٧٧٣[ .يوسف درويش غوامنه
 .٤٠ص_ .يوسف درويش غوامنه / نظر البيمارستان

_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصـر اململـوكي           يف
_ .ة بالصور الفوتوغرافيـة     ، جديدة مزيدة ومنقحة ومزود    ٢ط

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٢دار الفكر، : عمان
]٧٧٧٤[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٦ص_ . تأليف يوسف درويش غوامنه /نظر البيمارستان

القسـم  . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف
 .١٢كو*_  .ض_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشباب، : عمان_ ) .احلضاري

ÛaÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄä@–Û†ãþa@@
]٧٧٧٥[ .جاسم العبودي

 ناظر األحباس يف األندلس واملغرب يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني         
 .٣٤٤-٣٠٧ص_ .جاسم العبودي / حسب املعيار املعرب للونشريسي

_ .قرون من التقلبات والعطاءات    :  السجل العلمي لندوة األندلس    يف
 :عنوان الغالف_  .١٩٩٦ العامة،  مكتبة امللك عبد العزيز   : الرياض
 .١كو*_ .ض _ .قرون من التقلبات والعطاءات : األندلس

ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@–æaŠíg@@
]٧٧٧٦[ .، حسنياستادويل

_ .قاف  فرمان نظارت بر أو   = فرمانات النظارة على األوقاف     
 باللغة_  .٣٧-٣٤ص_ ) .١٩٩٥ (١٠ ع _ .وقف مرياث جاويدان  

 .١؛ كو١ران*_ . د _ .١٥٣ص: ملخص بالعربية_ .الفارسية 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]٧٧٧٧[ .أمحدأك كوندوز، 

/ مؤسسة الوقف يف احلقوق اإلسالمية وتطبيقاهتا عند العثمانيني       
 _ .١٩٨٨مؤسسة التاريخ التركي،    : أنقرة_ .أمحد أك كوندوز    

 .١كو* _.ك _ .ص ٢٥
]٧٧٧٨[_. اسالمية ومجاعتأوقاف = األوقاف واجلماعة اإلسالمية 

_ ]) .١٩١١[هـ  ١٣٢٩ (١٦٨، ع ٣ مج _ .الصراط املستقيم 
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر* _.د  _.باللغة العثمانية _  .١٩٢-١٩١ص

]٧٧٧٩[ )باشا(محاده زاده، خليل محدي 
صورة من الالئحة املقدمة للصدارة من طرف ناظر األوقاف محاده زاده           

ا طرفندن  أوقاف ناظري محاده زاده خليل باش     = خليل محدي باشا    
 خليل محدي محاده  / أوقاف حقنده صدارته تقدمي ايديالن الحيه صوريت      

 مطبعة: إستانبول] (١٩٠٩[هـ  ١٣٢٧،  ]ن. د: م. د[_ .زاده  
 .٦٧، ٣تر* _.ك _ . باللغة العثمانية _ .ص٧٦_ ) .سالنيك

ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٧٨٠[ .خالد عبد اهللا الشعيب

د عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسـي       خال/ النظارة على الوقف  
أطروحـة  _ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ .عبد العزيز السماحي    

 _ .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون،     ، جامعة األزهر  -) دكتوراه(
 .١كو*_ .ر 

]٧٧٨١[ .سلطان حممد حسني املال
: إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        

ارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون      دراسة ميدانية على إد   
سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف      / ...ف  اإلسالمية واألوقا 

 _. ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      
 كليـة   ، جامعة أم درمـان اإلسـالمية      -) ماجستري(أطروحة  

 .١كو*_ .ر _ .االقتصاد والعلوم االجتماعية 
ÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛaÑ@–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïiìíþa@Š–ÈÛa@@
]٧٧٨٢[ .صالح الدين املنجد

نشره وقدم له   / وقف القاضي عثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي       
املعهـد الفرنسـي    : دمشق_ . صالح الدين املنجد     وعلق عليه 

 ،٧ ،٢سـع * _.ك  _ .ص  ٤٦_  .١٩٤٩للدراسات العربية،   
 .٧؛ فل١٠

@@@@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@@më@´ãaìÓ@@@@@@@@@@@@@ñ‰bÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’
ÑÓìÛa@óÜÇN@

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–Š–ß@@
]٧٧٨٣[،٢٢ س_ .اهلالل_ .ويف مصر  اإلسالم يفنظارة األوقاف 

 .٧ ،٢صر*_  .د_  .٣٨١-٣٧٨ص_ ) .١٩١٤أول فرباير  (٥ج
]٧٧٨٤[_ .القاهرة، جامعة جملة كلية احلقوق_ .النظارة على الوقف 

ــبتمرب١٥ (٣١، ع٩س  ٣٢، ع٩؛ س٤٤ص_ ) .١٩٣٦  س
_ ) .١٩٣٦ سـبتمرب  ٣٠ (٣٣، ع٩؛ س)١٩٣٦ سبتمرب  ٢٣(
 .٢صر* _.د _  .٥٢-٤٩ص

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٧٧٨٥[ .عبد احلليم اجلندي

 . ورقة١٩_ .عبد احلليم اجلندي / يف الوقف األهلي
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@@ðìí†¨aÝîÇbg@
]٧٧٨٦[ . احملكمة الكربى الشرعية .مصر

 _] .؟١٨٧-[_  .إمساعيلكشف عن بيان التقارير الشرعية بنظر اخلديوي       
تقـارير  _ . ١٧٧ حمفظة رقم    –خمطوط، ضمن حمافظ عابدين     

 احملاكم الشرعية وخاصة حمكمة مصر الكربى الشرعية        أصدرهتا
 ناظراً على أوقاف خمتلفة منها أوقـاف        إمساعيلمة اخلديوي   اقإب

 .٣صر*_ .خ _ . احلكام والسالطني السابقني

  عصر المماليك– تاريخ – األردن –النظارة على الوقف  
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@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@ïàÜy@bjÇ@@
]٧٧٨٧[ . احملكمة الكربى الشرعية .مصر

 مطبعة: القاهرة_ .األوقاف املبينة فيه    تقرير احلضرة اخلديوية على     
يتضمن العمل  _ .ص  ١٢٠_  .١٨٩٧ديوان عموم األوقاف،    

نص تقارير حمكمة مصر الشرعية بإقامة اخلديوي عباس حلمي الثاين 
 .٣١صر*_ .ك _ .ناظراً على األوقاف اليت رأت إسناد نظارهتا إليه 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٧٧٨٨[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد   تأليف/ م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–lŠÌ½a@@
]٧٧٨٩[ .جاسم العبودي

 حباس يف األندلس واملغرب يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني        ناظر األ 
 .٣٤٤-٣٠٧ص_ .جاسم العبودي / حسب املعيار املعرب للونشريسي

 _.قرون من التقلبات والعطاءات     :  السجل العلمي لندوة األندلس    يف
: عنوان الغالف_  .١٩٩٦مكتبة امللك عبد العزيز العامة،     : الرياض
 .١كو*_ .ض _ .تقلبات والعطاءات قرون من ال: األندلس

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@lŠÌ½a@–@@ƒí‰bm@–@µì½a@ÝîÇbg@
]٧٧٩٠[ )املوىل إمساعيل: ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

محد بن حممد برقوق احلسين أ إىل السيد إمساعيلوثيقة من موالي   
 _] .١٧١٦مارس   ١١[هـ  ١١٢٨ ربيع األول    ١٦_ .العلمي  

وثيقة، حمفوظـة يف ملـف سـنة         _. سم   ١٢×١٤ ورقة؛   ١
محد بن حممد برقوق احلسـين      أموجهة إىل السيد    ،  هـ١١٢٨
حكم ما بيد والده من ظواهرنا الكرمية، أننا أنعمنا عليه          : العلمي

 النظر  –لينتفع بالصدقات   " معيمي"بضريح الوايل الصاحل سيدي     
 .٩مغ*_ .خ _ .خط يقرأ بصعوبة _ .يف أوقاف املسجد 

a@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa@ÑÓìÛ–@lŠÌ½a@–@bÏM@@ƒí‰bm@–@µì½a@æbàîÜ@
]٧٧٩١[ )املوىل سليمان: ١٨٢٢-١٧٩٦( امللك  .املغرب

 ظهري السلطان موالي سليمان يويل به احلاج حممد بن احلاج عبد النيب  
 _] .١٩ق[هــ   ١٣ق_ .بنيس ناظراً على أحباس جامع القرويني       

 _ .٥٠٨م  ، رق ١/٤٥٠ظهري، اموعة األوىل، الوثائق     _ .ورقة   ١
 ظهري يويل به السلطان موالي سليمان احلاج حممد بن احلاج عبد النيب  

ويفوض له يف التصرف فيها قبضـاً  بنيس ناظراً ألحباس القرويني     
 .٢٩، ٩مغ* _.خ _ .وصرفاً 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٧٧٩٢[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 

 Waqf Board vs. State =هيئات األوقاف واحلكومات احمللية 
Government /الدين األنصـاري   شهاب. _Islamic and 

Comparative Law, Quarterly. _١٩٨١ (٢، ع١ مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٦-١٦٥ص

]٧٧٩٣[ .جني، كرن ب
 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دستوريا 

Waqf / جـني  . كـرن ب._ Islamic and Comparative 
Law, Quarterly ._٢٦٨ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع٥ مج. _ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٧٧٩٤[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

، ١٤أهلية املتويل املالية ال تتعارض والضمانات حتت الفقـرات          
 Income eligibility of a =  مـن الدسـتور  ٢٦، ٢٥، ١٥

mutawalli not violation of guarantees under Articles 
14, 15, 25, 26 of the Constitution.  _The All India 

Reporter ._ باللغة  _ .١١٩-١١٢ ص _ .)١٩٩٩ (٨٦مج 
 .١٦هن *_ . د_ .اإلجنليزية
]٧٧٩٥[ . احملكمة العليا .كرناتاكا

= رأي حمكمة كرناتاكا العليا يف حق تعـيني نـاظر الوقـف             
Karnataka High Court on Right to appoint Mutawalli. _ 

Muslim India ._٣١٥-٣١٤ص_ ) .١٩٨٧ (٥٥، ع٥ مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛa–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@
]٧٧٩٦[ . احملكمة العليا .ماديابراديش

=  العليا حول تعيني نظـار الوقـف         ماديابراديشرأي حمكمة   
Madhya Pradesh High Court on appointment of 

Mutawallis.  _Muslim India . _١٩٩٥ (١٤٨، ع١٣مج. (_ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧٧ص

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛaIïÜjäy@éÔÏH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]٧٧٩٧[

 عبد اهللا بن قدامة املقدسـي؛       أليب حممد موفق الدين   ]/ الوقف[
 .٢ج_ .حتقيق حممد فارس سعد عبد احلميد السعدين 

دار : بـريوت _  .١ط_ . الكايف يف فقه اإلمام ابن حنبـل         يف
 .٣١مغ* _.ض _ ] .١٩٩٣[هـ ١٤١٤الكتب العلمية، 

موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو

]٧٧٩٨[

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة؛ خـرج            ]/ وقفال[
أحاديثه ورجاله سليم يوسف؛ حققه سعيد حممد اللحام؛ قدم له          

 .٣٣٠-٣١٩ص: ٢ج_ .وراجعه صدقي حممد مجيل 
دار الفكـر،   : بريوت_ . الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل         يف

 .٣٠؛ مغ٧ ،٥صر* _.ض _  .١٩٩٢
موفق الـدين   ( اجلماعيلي املقدسي    بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد     ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]٧٧٩٩[

تأليف أيب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـة          /  الوقف كتاب
 .٤٦٤–٤٤٨ص: ٢ج_ .املقدسي 

 :دمشق_  .٥ط_ . الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل          يف
 .١٤، ٥، ١؛ كو١٠-٦فل* _.ض _  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي، 

)فقه حنبلي(النظارة على الوقف 



متن الكشاف>٦٨٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خ،  بحث= حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

ÜÇ@ñ‰bÄäÛa@ÑÓìÛa@óIïÐäy@éÔÏH@
]٧٨٠٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

تأليف زيـن   ]/ القول النقي يف الرد على املفتري      [الثالثةالرسالة  
ـ  إالعابدين    جنيم املصري احلنفـي؛ حقـق       ابنبراهيم الشهري ب

 .٣٥-٢٦ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_ . ١ط_ . رسائل ابن جنيم     يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@

]٧٨٠١["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  .سليمان بن حممد البجريمي/  الوقفكتاب
 حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع          يف
_ ] .؟١٩٧-[املكتبة اإلسالمية،   ]: تركيا[ديار بكر   _ .يد  العب

 نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة        :هبامشه مع الشرح  
 .١٠ ،٥؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٩، ٧، ٦فل* _.ض _ .حممد املرصفي 

]٧٨٠٢["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
أليب إسـحاق    اشية البجريمي على شرح منهج الطـالب       ح يف

هبامشه مع _  .١٩٧٨دار املعرفة، : بريوت_ .زكريا األنصاري   
 نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممـد          :الشرح

 .١٠٤تر* _.ض  _.املرصفي 
]٧٨٠٣["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

_ .ن حممد السويفي الشافعي البجريمي      سليمان ب /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق  حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب أليب          يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
حباشيته منتخبات مـن    _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     
 .٦ ،٢صر* _.ض  _.تقرير الشيخ حممد املرصفي 

]٧٨٠٤["ـه١٢٢١-١١٣١" بجريمي، سليمان بن حممد بن عمرسليمان ال
 .١٩٦-١٨٣ص: ٣ ج_.سليمان بن حممد البجريمي /  الوقفكتاب
  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمـي      يف

 هـ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .على شرح منهج الطالب     
فائس ولطائف  ن: هبامشه_ ) .املطبعة األمريية : القاهرة] (١٨٧٣[

 .٣٣، مغ٦، ٢صر* _.ض  _.منتخبة من تقرير الشيخ حممد املرصفي 
]٧٨٠٥["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ . حاشية اجلمل على شرح املنهج       يف

 .٥ ،١كو* _ .ض_ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]٧٨٠٦["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
 _. حاشية اجلمل على شرح املنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري           يف
 _] .؟١٩٣-[املكتبة التجاريـة الكـربى،      : القاهرة_  .١ط

 _.شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على شرح املنهج         : هبامشه
 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض 

]٧٨٠٧[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
عبد احلميد أمحد حنفي، : [القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى الرملي   يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٢-

]٧٨٠٨[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة مشس 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
املطبعـة  : القاهرة (١٨٩٠،  ]ن. د: م. د[_ . فتاوى الرملي    يف

 .١٠٢، ٣٠تر* _.ض _ ) .امليمنية
]٧٨٠٩[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٦-١٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار : بـريوت _ .مة مشس الدين حممد الرملـي        فتاوى العال  يف

فتاوى العالمة مشس الدين الرملـي      _  .١٩٨٣الكتب العلمية،   
ـ         _.ض   _ .يهبامش الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتم

 .١١ ،١؛ كو٥٢، ٥١تر*
]٧٨١٠[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
: ١ج _. الغمـرواي    تصحيح حممد الزهـري   /  الوقف كتاب
 .٤٥٥-٤٤٧ص
 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _. املهذب   يف
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]٧٨١١[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي الشريازي؛ تصحيح     إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب

 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .جلنة من العلماء 
شركة ومطبعة مصطفى البايب    : القاهرة_  .٢ ط _. املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 
]٧٨١٢[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 الشريازي؛ حتقيق وتعليق وشـرح      إسحاق أليب/  الوقف كتاب
: ٣ج_ . حممـد الزحيلـي       الراجح يف املـذهب بقلـم      وبيان
 .٦٩٠-٦٧١ص
دار : دمشـق _  .١ط_ . املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢الدار الشامية، : القلم؛ بريوت
@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰bÄäÛaIïØÛbß@éÔÏH@

]٧٨١٣[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 
أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        /  احلبس كتاب
 .٥٩١-٥٨١ ص_ .التونسي

: الرباط_ .بن عرفة   ا شرح حدود اإلمام األكرب أيب عبد اهللا         يف
 طبع بأمر صاحب  _  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     

 .١٤، ١٣، ١٢مغ* _. ض _ .اجلاللة امللك احلسن الثاين
]٧٨١٤[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 

مد األنصاري املشهور بالرصـاع     أبو عبد اهللا حم   / احلبس كتاب
 .٤١٨-٤١٠ ص_ .التونسي

 شرح حدود اإلمام األكرب الربكة القدوة األنور أيب عبـد اهللا            يف
هــ  ١٣٥٠املكتبة العلمية،  : تونس_  .١ط_ .حممد بن عرفة    

 .٢٥ ،٢٢ ،٤ ،٣مغ* _. ض _ .]١٩٣١[

 )فقه حنفي(النظارة على الوقف  
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]٧٨١٥[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 
شهاب الدين أمحد بن ادريس القـرايف؛ حتقيـق         /  الوقف كتاب

 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 
 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    :  بريوت _ . الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa@
ف،   انظر أيضًا اديات الوق ف، اقتص تثمار الوق رادات اس إي

ف، ف،  تمو الوق ل الوق ف، ي ون الوق اة  دي زآ
ف، ة،   الوق ناديق الوقفي ف، الص رائب الوق  ض

الي         قسمة الوقف،   وانين وتشريعات النظام الم ق
ف،  ف،للوق بة الوق ف محاس ارف الوق ، مص

 .الوقف والمالية العامة
]٧٨١٦[ .إبراهيم البيومي غامن

/ حنو تفعيل دور نظام الوقف يف توثيق عالقة اتمـع بالدولـة           
 ٢٦٦، ع ٢٣س_ .املستقبل العـريب    _ .يومي غامن   إبراهيم الب 

 .١كو*_ .د _  .٥٤-٣٨ص_ ) .٢٠٠١إبريل (
]٧٨١٧[ .أك كوندوز، أمحد

 Hükmi Şahislardan =الوقـف يف األحكـام الشخصـية    
Vakiflar /    ٢٥٥-٢٣٨ص: ١مـج _ .أمحد أك كوندوز. _ 

 .باللغة التركية
: إسـتانبول _ . Şer’iye Siçilleri = السجالت الشـرعية يف 

، ٤٩تـر * _. ض   _ .]١٩--[وقف حبوث العامل التركي،     
١٠٣ ،٥١.  

]٧٨١٨[ .علي مجعة حممد
 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
]٧٨١٩[  عداد مكتب الدكتورإ/ الوقفية لألموال سبيةاحملا القواعد

األمانة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .شحاتةحسني حسني   
 .١كو* _.ك _ .ص ٢٣٠_  .١٩٩٥
]٧٨٢٠[ .منذر قحف

 .٢١٤-٨٣ص_ .منذر قحف / معاجلة العجز يف امليزانية
اللجنـة  :  الكويت _ . احملور الثاين للمؤمتر االقتصادي األول     يف

يا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشـريعة        االستشارية العل 
 .٢كو* _.ض  _ .١٩٩٤اإلسالمية، 

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–@åíŠzjÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٨٢١[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدهتا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

رسـالة  _ .رسـوم ختطيطيـة     :  ورقة ٢٣٦ى،  - أ _ .٢٠٠٢
 جامعة القديس يوسف، معهد اآلداب الشـرقية،        -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–bî×Šm@@
]٧٨٢٢[ .أوزترك، نظيف

= أحكام األوقاف  : املاليلياألوقاف حسب وجهة نظر حممد محدي    
Elmalili M. Hamdi Yazir Gözüyle Vakiflar: Ahkamül-

Evkaf /   هـ١٤١٥،  وقف الديانة التركي  : أنقرة_ .نظيف أوزترك 
 .١٠٤تر* _. ك _. باللغة التركية _ .ص٥١٥_ ] .١٩٩٥[

]٧٨٢٣[ .بركول، فرموز
 Cumhuriyetin 50.yilinda= أوقاف اجلمهورية يف اخلمسينات 

Vakiflar /    املديريـة العامـة    : إسـتانبول _ .فرموز بركـول
: ص٢٨٠_ ] .١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤،  أبادار نشر   : لألوقاف

 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا
]٧٨٢٤[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

امليزانية اليت منحت للمديرية العامة لألوقاف من أجل منابع املياه          
 Vakif Menba Sularile Orman Zeytinliklerin = الزيتون وغابات

İşletilmesi için Vakiflar Umum Müdürlüğüne verilen 
Sermaye Hakkinda Nizamname.  _دائرة النشريات : أنقرة

 _ .ص٨_ ] .١٩٣٧[هــ   ١٣٥٦واملدونات لوكالة الدولة،    
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@
]٧٨٢٥[ .كوزوبنلي، بشري

/ تقومي حتليلي للشئون املالية للوقف يف تاريخ القانون التركـي         
 .باللغة التركية_  .٧٢-٥١ص_ .ري كوزوبنلي بش
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–@@ŠöaŒ¦a–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٧٨٢٦[ .كمال منصوري
 قاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشارة لوضعيةاستثمار األو

 إعداد كمال منصوري؛ حتت إشراف عبد احلميد      / األوقاف يف اجلزائر  
 –) ماجستري(أطروحة  _  . ورقة ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .زعباط  

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١جامعة اجلزائر، معهد العلوم االقتصادية، 

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–@aòîãbàrÈÛa@òÛë†Û@
]٧٨٢٧[ .أوزترك، نظيف

اإلدارة العثمانية وأثر حركات التغريب عليها يف القرن التاسع عشر          
 XIX. Asir Osmanli Yönetiminde Yaşanan= امليالدي 

Batiliaştirma Hareketlerinin Vakiflar Üzerindeki Etkileri/ 
 ١، ع٨مج_ . İslami Araştirmalar Dergisi _.نظيف أوزترك 

 .١٠٤، ٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٣-١٣ص_ ) .١٩٩٥(
]٧٨٢٨[ ]ني الوقفنقوا[الدولة العثمانية 

 .باللغة العثمانية_  .٥٢-٣٤ص_  .]الوقف[
 أموال غري منقوله قانوننامه   =  الئحة قوانني األموال غري املنقولة       يف

] ١٩١٠[هــ   ١٣٢٨،  ]ن. د: م. د[_ .سي الئحه سـي     
 .٣تر* _. ض _ .ص٥٢_ ) . العثمانيةاملطبعة: إستانبول(

الدولة العثمانية –المالي للوقف النظام 
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]٧٨٢٩[ .طارق، توفيق
 اموال: قوانني جديده = قوانني جديدة   : قوانني األموال غري املنقولة   

مكتبـة  : إستانبول_ .توفيق طارق   / غري منقوله يه عائد قوانني    
 .٣تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ ] .١٩١٠[هـ ١٣٢٨إقبال، 

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–@æa…ìÛa@
]٧٨٣٠[ .هري عثمان علي نورز

 _ .١ط_ .زهري عثمان علي نور     / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    
 .١؛ كو٨فل*_ .ك  _.ص ٦٢_  .١٩٩٦جامعة اخلرطوم، ]: اخلرطوم[

@@@@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛaM@@@@@@@@@@@@âbÄäÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
ÑÓìÜÛ@ïÛb½aN@

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–æbäjÛ@@
]٧٨٣١[ .ان قباينمرو

مالية القطاع الوقفي يف لبنان تعتمد أساساً على واردات أمالكه          
 أغسطس ٣ (٢٢١، ع ٦ س _. املستقلة_ .بقلم مروان قباين    / العقارية
 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٨

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٧٨٣٢[ .ربيعحممد حسنني 

 =الوسطى  بعض اجلوانب املالية لنظام األوقاف يف مصر يف العصور          
Some financial aspects of the waqf system in 

medieval Egypt.  _ص ٢٤_  .١٩٧٠، ]ن. د: [القاهرة. _
 .٢سع*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–lŠÌ½a@@
]٧٨٣٣[  _.اإلسالمية يف املنطقة اخلليفية  مشروعية نظام األوقاف

 فربايـر   ١٠ألربعـاء   ا (٣، ع ١س_ .جريدة الوحدة املغربية    
_ ) .١٩٣٧ فرباير   ١٤األحد   (٤، ع ١؛ س ٣-٢ص_ ) .١٩٣٧
_  .٣-٢ص_ ) .١٩٣٧فرباير  ١٧األربعاء   (٥، ع ١؛ س ٣-١ص
 .٢٤مغ* _.د 

@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]٧٨٣٤[  /٢٣/٥ (١١، ع١س_ .جريدة احلرية _ .حول األحباس 

 ؛٤-١ص_ ) .٦/٦/١٩٣٧ (١٢، ع ١؛ س ١،٤ص_ ) .١٩٣٧
 /٢٠/٦ (١٤، ع ١؛ س ١ص_ ) .١٣/٦/١٩٣٧ (١٣، ع ١س

 .٢٤مغ*_  . د_ .٥ص_ ) .١٩٣٧
@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–†äa@@

]٧٨٣٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 

the year 1984-1985 . _Muslim India ._ ٤٥، ع٤ مـج 
 .١٦هن*_ .د _ .ة اإلجنليزية باللغ_  .٤١٠، ٣٩٦ص_ ) .١٩٨٦(
]٧٨٣٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for  =١٩٨٧-١٩٨٦التقرير السنوي لعام 
the year 1986-1987 . _Muslim India ._ ٦٠، ع٥ مـج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٤٥ص_ ) .١٩٨٧(

]٧٨٣٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Annual Report for = ١٩٨٨-١٩٨٧وي لعام التقرير السن

the year 1987-1988 ._ Muslim India. _٣٨، ع٤ مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٢٦-٢٢٥ص_ ) .١٩٨٦(
]٧٨٣٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for  =١٩٩٠-١٩٨٩التقرير السنوي لعام 
the year 1989-1990 . _Muslim India . _١٠٦، ع٩مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٥ص_ ) .١٩٩١(
]٧٨٣٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٣-١٩٩٢التقرير السنوي لعام 
the year 1992-1993 ._ Muslim India. _١٤١، ع١٢ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٧٠-٤٦٥ص_ ) .١٩٩٤(
]٧٨٤٠[ . الس املركزي لألوقاف .هلندا

 Annual Report for = ١٩٩٥-١٩٩٤التقرير السنوي لعام 
the year 1994-1995 ._ Muslim India ._١٧٤، ع١٥ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٩٧(
]٧٨٤١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for  =١٩٩٧-١٩٩٦التقرير السنوي لعام 
the year 1996-1997 . _Muslim India ._١٩٠، ع١٦ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢-٤٣٩ص_ ) .١٩٩٨(
@ÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@

]٧٨٤٢[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين 
 Waqf and= الصناديق الوقفية والوقف األهلي : األوقاف واملنح

endowment: Waqf fund and family waqfs / الدينشهاب 
 _. Islamic and Comparative Law, Quarterly _.األنصاري 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣١٦ص_ ) .١٩٨١ (٤، ع١مج
@Š•bÈ½a@ÕîjİnÛa@¿@ÑÓìÛa@âbÄãIlbn×@H–†Ôã@@

]٧٨٤٣[ .إبراهيم عبد الباقي
 مناذج خمتارة من جتارب   ( صرعرض كتاب نظام الوقف يف التطبيق املعا      

: أوقـاف _ .الباقي   إبراهيم عبد )/ الدول واتمعات اإلسالمية  
_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       

 .١كو*_ .د _  .٢٢٥-٢٢١ص_ ) .٢٠٠٤يونيو  (٦، ع٣س
ÑÓìÛa@pbßìÜÈß@áÄã@

المي  انظر أيضًا ف اإلس ات الوق ك معلوم روع(بن ، )مش
ات، الوقف –الوقف  ة – مصادر المعلوم  معالج

 .والبحث العلمي، الوقف البيانات الكترونيا

@ÑÓìÛa@pbßìÜÈß@áÄãMæaŠíg@@
]٧٨٤٤[ نظام زاده، حممد علي

جتارب ومنجزات العمل الـوقفي يف اجلمهوريـة اإلسـالمية          
 . ورقة١٥_ .حممد علي نظام زاده / اإليرانية

: طهران_ .المية اإليرانية   ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلس     يف  
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@ïÇbànuüa@ìàäÛaN@
òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛaë@ð…b–nÓüa@ìàäÛaN@

 السودان –النظام المالي للوقف  
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ة،     إدارة الوقف، اإلعالم الوق    انظر أيضًا في، التجارب الوقفي

ف،   ة الوق ف، تنمي تراتيجي للوق يط االس التخط
ف  ة الوق وانين    ،رعاي ة، ق ناديق الوقفي الص

ة،   روعات الوقفي ف، المش ريعات إدارة الوق وتش
ات الوقف ةالمؤسس ف، ي ات الوق م معلوم ، نظ

ف  ف   –الوق ول، الوق اآل وحل د – مش  معاه
ة  ف والتنمي وث، الوق ف و ،البح ةالوق  ،الدول

الوقف   ،، الوقف والمجتمع والعمل األهليالوقف
 .المدنيوالمجتمع 

]٧٨٤٥[ .أجزاجي باشي، جناة
جنـاة  / األوقاف احلديثة واخلاصة جيب أن تكون نشيطة وفعالة       

 .باللغة التركية_  .١٠١ص_ .أجزائي باشي 
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani . _١٩٨٥العامة لألوقاف،   املديرية  : إستانبول. _ 
 .٣تر* _.ض 

]٧٨٤٦[ .أمحد أبو زيد
تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  

املنظمـة  ]: الربـاط [_ .أمحد أبـو زيـد      / الدراسات احلديثة 
األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٩_  .٢٠٠٠لألوقاف، 
]٧٨٤٧[ حممدوكلمة حق فيما يقال عن األفغاين : الح األوقافإص

 .٣تر*_ .د _  .٢٩-٢٧ص_ ) .١٩٨٢ (٤٠ع_ .جملة األمة _ .عبده 
]٧٨٤٨[ .أغاجويوفجو، إبراهيم

 _ .٢٢-٢١ص_ .إبراهيم أغاجويوفجو   / أمهية تطور األوقاف  
 .باللغة التركية

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]٧٨٤٩[ -١٩٠٨) "سري(إندرسون، جيمس نورمان دلرمبل 

-٣١،  ١٨ص_ .إندرسـون   . د. ن. ج]/ Waqf= الوقف  [
١٦٩-١٦٢،  ١٠٠،  ٩٣،  ٧٨،  ٥٨-٥٧،  ٤٣،  ٤٠،  ٣٢ ،
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢١، ١٨٨
 Law Reform =  يف العامل اإلسالميية القانونتاصالحاإل يف

in the Muslim World . _أثلـون للنشـر  : لندن_  .١ط :
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٦جامعة لندن، 

]٧٨٥٠[ .بيوك قيا، عالء الدين
_  .١٠٠ص_ .عالء الدين بيوك قيا     / أفكار مقترحة لألوقاف  

 .باللغة التركية
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 
 .٣تر* _.ض 

]٧٨٥١[ .جتلّى، حممد جعفر
لـزوم بازشناسـى     = اإلسـالم  ثقافة الوقف يف     إعادةضرورة  

ش، ٨/١/١٣٦٩ (_ . اطالعـات  _ .إسالمفرهنكَـ وقف در    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٩٠[

]٧٨٥٢[ .مجعفر عبد السال
 . ورقات٩_ . جعفر عبد السالم من األستاذورقة عمل 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٧٨٥٣[ .ي، عثمانجاليج

ـ اليعثمـان ج  / أمهية املوارد املالية إلحيـاء الوقـف        _ .يج
 .لغة التركيةبال_  .٢٤٦-٢٤١ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]٧٨٥٤[ دور الوقف يف التخفيف من مشكلة الفقر وحتسني نوعية 
عمل مقدمة  ورقة  : سالمي يف القرن احلادي والعشرين    اتمع اإل 

 The role of awqaf in the =  ...من البنك اإلسالمي للتنمية
alleviation of poverty and the quality of Islamic 

community in the 21st century. _ورقـة  ٣٩: ٢ ج . _
 .باللغة اإلجنليزية

 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف
ـــ١/٧/١٤١٨ – ١٤١٨  /١/١١ – ٢٩/١٠/١٩٩٧، هـ
ــا،م١٩٩٧  _ . ض_ .]؟١٩٩٧ ،ن.  د:م. د [_ . جاكرتـ

 .١كو*
]٧٨٥٥[:الكويت_ .للوقف  للنهوض بالدور التنموي إستراتيجيةرؤية 

 ورقة يف تعـدادات     ١٧٦_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    
 دراسة مقدمة من األمانة العامـة لألوقـاف بدولـة           _.خمتلفة  

ء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العـامل        مؤمتر وزرا  إىلالكويت  
_ .ح  _ .النسـخة األوليـة     _  .١٩٩٦أغسطس  اإلسالمي،  

 .١؛ كو١٥سع*
]٧٨٥٦[ عبد احلليم عويس

بقلم /  واجتماعياً - دور الوقف يف تنمية اتمع اإلسالمي ثقافياً      
 . ورقة١٤_ .عبد احلليم عويس 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٧٨٥٧[ .عبد الرمحن فرفور

آفـاق الثقافـة    _ .عبد الرمحن فرفور    / مؤسسة الوقف الثقايف  
 _ .٥-٤ص_ ) .١٩٩٧مارس   (١٦، ع ٤س_ .والتراث  

 .١كو*_  .د
]٧٨٥٨[ .عبد الرمحن فرفور

_ . الرمحن فرفور    عبد/ ندوة عاملية عن الوقف الثقايف املعاصر     
 . ورقات٥

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

النهوض بالوقف
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]٧٨٥٩[ .عبد احملسن حممد عثمان
عبد احملسن حممد   / الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة يف اإلسالم      

 .٤٢-٣١ص_ .العثمان 
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        : قف الو يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٧٨٦٠[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، نشروال

]٧٨٦١[ .حمسن بن علي فارس احلازمي
حمسن بـن علـي فـارس       / الوقف والبحث العلمي كاستثمار   

 . ورقة١٨_ .احلازمي 
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واإلرشاد،  واألوقاف والدعوة   
 .١كو*_ .ض 

]٧٨٦٢[ .حممد أمحد احلساين
حممد أمحد  / ]مصدر الكتروين [حىت ال تندثر األوقاف أو تذوب       

صـفحة عنـوان    : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٣[_ .احلساين  
 املنشـور يف    ٩٩٨٥املقال حتت باب مقاالت ضـمن العـدد         

ة تصـدر   أول صحيفة سعودي  :  بصحيفة اجلزيرة  ٣٠/١/٢٠٠٠
وصـلة  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (_ .على شبكة االنترنت    

 _. http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/jan/30/ar7.htm :املقال
 .١كو*_ .ت 

]٧٨٦٣[ .حممد بوجالل
مـربرات  : إلحياء سنة الوقف يف البلدان واتمعات اإلسالمية      

 Revival of the sunnah of waqf in= وشروط النجـاح  
Muslim countries and communities: justifications 

and conditions of success / ص ١٩_ .حممد بوجالل. _
 .جنليزيةباللغة اإل

=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف
International seminar on awqaf and economic 

development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [._ 
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 

]٧٨٦٤[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧
]٧٨٦٥[ .حممد فرفرة

، ١ س _ .الة املغربية _ .حممد فرفرة   / احليازة يف اهلبة واحلبس   
 .٢٢مغ* _. د _ .٥٠-٤٥ص_ ) .١٩٣٦-١٩٣٥ (٣ع

]٧٨٦٦[ -١٩٤١) "سيد ( طاهر،حممود
 Islamic= دراسة مقارنـة  : يف القوانني احلديثةالوقف األهلي 

Family Waqf in Twentieth Century Legislation: A 
Comparative perspective / طاهر حممود. _Islamic and 

Comparative Law, Quarterly ._١٩٨٨ (١، ع٨ مج. (_ 
 .١٦هن*_ . د_ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٠–١ص

]٧٨٦٧[ .مصطفى عرجاوي
أثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي         الوقف و 
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٧٨٦٨[ .ناصر بن سعد الرشيد

إعـداد  / األوقاف وتطويرهـا  تسخري البحث العلمي يف خدمة      
 . ورقة٤٢_ .ناصر بن سعد الرشيد 

مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية  : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
]٧٨٦٩[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

 :أوقاف_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     /  الوقف يف إطار عاملي    جتربة
_ . بشؤون الوقف والعمل اخلريي   جملة نصف سنوية حمكمة تعىن    

 .١كو*_ .د _  .١٩٨-١٧٧ص_ ) .٢٠٠٤يونيو  (٦، ع٣س

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@æ…‰þa@
]٧٨٧٠[ .عبد السالم العبادي

/ وفلسطنيإدارة األوقاف اإلسالمية يف اتمع املعاصر يف األردن         
 .٢٨٩-٢٥٤ص_ .عبد السالم العبادي 

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧

ÑÓìÛbi@ìèäÛa@–åíŠzjÛa@@
]٧٨٧١[ .دعيج آل خليفة

 .٢٣١-٢٢٧ ص_ .دعيج آل خليفة/ إحياء وتطوير نظام الوقف
وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–bî×Šm@@
]٧٨٧٢[ يدي يلدز، هباء الدين

هباء الدين يدي   / يس معهد لبحوث األوقاف التركية    وجوب تأس 
 .باللغة التركية_  .١٤٨-١٠٤ص_ .يلدز 
: أنقـرة _  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقـف يف

األسـبوع الثالـث   أعمال _ . ١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،  
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣ ،لألوقاف

 األردن –ف النهوض بالوق 
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@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@ŠöaŒ¦a@
]٧٨٧٣[ .ني بكراويحممد مل

 . ورقة١١ _ .حممد ملني بكراوي/ التجربة الوقفية اجلزائرية
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@bîe@lìäu@–paë†ã@@
]٧٨٧٤[ )نيودهلي: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا 

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ،ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا     
Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-

10 may, 1999 ._معهد الدراسـات املوضـوعية،   :  نيودهلي
ـ _  .)تعدادات خمتلفة (مج  ١_ ] .؟١٩٩٩[  العربيـة   اتباللغ

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ك  _.ردية وجنليزية واألواإل
]٧٨٧٥[   يفة، املنعقدجنوب آسيا األوقاف يف حول جتارب ةندو

 Seminar on Awqaf  =١٩٩٩ مايو عام ١٠-٨  مننيودهلي
Experience in South Asia, New Delhi, 8-10 may, 

1999. _ Muslim India Educational and Cultural 
Trust. _ باللغـة   _ .٣٢٨ص_ ) .١٩٩٩ (١٩، ع ١٧ مج 

 .١٦نه*_  . د_ .اإلجنليزية

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]٧٨٧٦[ .طارق عبد اهللا

طارق / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
_ .لـه نصـيف     عبد اهللا وداهي الفضلي؛ تعقيب نبيل عبد اإل       

 .٤٩٠-٤٨٢ص: التعقيب واملناقشات_  .٤٩٠-٤٤٩ص
 حبـوث   : نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
 :بريوت_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت       

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@òí…ìÈÛa@
]٧٨٧٧[ .أمحد احلريب

]/ الكتروينمصدر [األمري عبد ايد يرعى ندوة الوقف يف شوال      
صفحة عنوان  : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[_ .أمحد احلريب   

 املنشـور يف    ٩٩٥٤املقال حتت باب حمليات ضـمن العـدد         
أول صحيفة سعودية تصدر    :  بصحيفة اجلزيرة  ٣٠/١٢/١٩٩٩

 :وصلة املقال _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (على شبكة االنترنت    
http://iplog4.suhuf.net.sa/1999jaz/dec/30/ln13.htm.  _

 .١كو*_  .ت
]٧٨٧٨[ .عبد اهللا أمحد الزيد

الواقع املعاصر لألوقاف يف اململكة العربية السـعودية وسـبل          
 . ورقة٥٤_ .إعداد عبد اهللا بن أمحد بن علي الزيد / تطويرها

مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 لشؤون اإلسالمية وزارة ا : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

]٧٨٧٩[ .عبد اللطيف بن حممد احلميد
 إعداد عبد اللطيف بن   / تاريخ األوقاف يف اململكة وسبل تطويرها     

 . ورقة٦٠_ .حممد احلميد 
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية  : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
]٧٨٨٠[ .فهد العويضي

األوقاف كانت أحد ركائز التشكيل الـوزاري يف الثمانينـات          
فهد العويضـي،   ]/ مصدر الكتروين [والدولة أولتها جل اهتمامها     

صفحة عنـوان   : وانمصدر العن _ .ورقات  ] ٤[_ .سامي علي   
 املنشـور يف    ٩٩٨١املقال حتت باب حمليـات ضـمن العـدد          

أول صحيفة سعودية تصدر على     :  بصحيفة اجلزيرة  ٢٦/١/٢٠٠٠
: وصلة املقـال  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (شبكة االنترنت   

http://iplog4.suhuf.net.sa/2000jazhd/jan/26/ln.htm.  _
 .١كو*_ .ت 

]٧٨٨١[ .جمدي حممد حريري
_ .جمدي حممد حريري    ]/ مصدر الكتروين [ال يندثر الوقف    حىت  

صفحة عنوان املقال حتت بـاب      : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٣[
 ٢٦/٢/٢٠٠٠ املنشور يف    ١٠٠١٢ضمن العدد   " عزيزيت اجلزيرة "

أول صحيفة سعودية تصـدر علـى شـبكة         : بصحيفة اجلزيرة 
: وصـلة املقـال   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    (االنترنت  

http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/feb/26/rv5.htm.  _
 .١كو* _.ت 

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@bí‰ì@
]٧٨٨٢[ سورية بعهد رئاسة صاحب اإلسالمية بدولة هنضة األوقاف

_  .١٩٥٠،  ]ن. د: م. د[_ .الفخامة حممد تاج الدين احلسين      
 .١٤سع* _.ك _ .ص ٤٢

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]٧٨٨٣[ .بندر محزة حجار

 _ .آفاق مستقبلية _ .بقلم بندر محزة حجار     / إعادة هيكلة قطاع األوقاف   
 .١كو* _.د  _ .٢١-١٨ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب / أكتوبر (٢س

]٧٨٨٤[ .شوقي أمحد دنيا
شوقي / مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا املعاصرة      : الوقف النقدي 

سنوية حمكمة تعين بشـؤون      جملة نصف : أوقاف_ .أمحد دنيا   
_ ) .٢٠٠٢نـوفمرب    (٣، ع ٢س_ .عمل اخلـريي    الوقف وال 

 .١كو*_ .د _  .٨٢-٥٧ص
]٧٨٨٥[ .العياشي صادق فداد

 جهود البنك اإلسالمي يف جمال تنمية األوقاف وتطويرها يف الدول         
 . ورقة٣١_ .العياشي فداد / األعضاء واتمعات اإلسالمية

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ اطالرب

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

 العالم اإلسالمي–النهوض بالوقف 
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]٧٨٨٦[ .قدري، أنور أمحد
_  .٢٤٩-٢٢٢ص_ .أنور أمحد قدري    ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 مقارنة مع القانون     دراسة :الفقه اإلسالمي يف العامل احلديث    يف  

 :Islamic Jurisprudence in the modern world =الوضعي 
A refelction upon comparative study of the law.  _

_ .ض  _  .١٩٦٣تربثي،  . م. سول إجينتس ن  : بوميب_  .١ط
 .١٧هن*
]٧٨٨٧[ ورد(القدس ووقفيته  صندوق بشأن س-٥/٢٥رقم  قرار

اجلماعـات   و األقليات و اسيةالسيقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
رقم ؛ قرار   )١٦-١٥ص: اإلعالمية و القانونيةالشؤون   و املسلمة

ورد  (األعضـاء  الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٥
:  والعلوم والتكنولوجيا  االقتصاديةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٤/٢٥رقم  ؛ قرار   ١٢-١١ص
ضـمن التقريـر    ( اإلسالمية اتمعات    تنميه يفتفعيل دورها   و
؛ )٢٥-٢٤ص: اإلسـالمية  و الثقافيةالقرارات حول الشؤون    و

ث بشأن صـندوق التضـامن اإلسـالمي        -٣٣/٢٥رقم  قرار  
 الثقافيـة القرارات حـول الشـؤون      ضمن التقرير و  (ووقفيته  

 )٣٣-٣٢ص: اإلسالميةو
ـ :  املؤمتر اإلسالمي اخلامس والعشرين لوزراء اخلارجية      يف ر، قط

ـ ١٤١٨ ذو القعدة    ١٩-١٧: الدوحة مـارس   ١٧-١٥/ هـ
دورة مـن   : عقد املؤمتر حتت مسمى   _ ] .١٩٩٨[_  .١٩٩٨

 .١كو*_ .ض _ .أجل غد أفضل لشعوب األمة اإلسالمية 
]٧٨٨٨[ورد(س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٥/٢٦قرار رقم 

اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
؛ قـرار   )١٥ -١٤ص: اإلعالميـة  و القانونيةؤون  الش و املسلمة
ورد  (األعضاء الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٦رقم

:  والعلوم والتكنولوجيا  االقتصاديةقرارات الشؤون   قرير و ضمن ت 
 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٥/٢٦رقم؛ قرار   )١٤-١٢ص

ضـمن التقريـر    ( اإلسالمية تنميه اتمعات    وتفعيل دورها يف  
رقم ؛ قرار   )٢٧ص :اإلسالمية و الثقافيةقرارات حول الشؤون    الو
ضمن (وقفيته   و ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي    -٣٣/٢٦

 )٣٦-٣٥ص: اإلسالمية والثقافيةالتقرير والقرارات حول الشؤون 
:  املؤمتر اإلسالمي السادس والعشـرين لـوزراء اخلارجيـة         يف

/  هجرية١٤٢٠ ربيع األول  ١٨-١٥: واغادوغو، بوركينا فاسو  
عقـد املـؤمتر    _ ] .؟١٩٩٩[_  .١٩٩٩يوليو  ١ - يونيو   ٢٨

_ .دورة السالم والشراكة من أجل التنميـة        : حتت مسمى 
 .١كو*_  .ض

]٧٨٨٩[ ورد(س بشأن صندوق القدس ووقفيته -٦/٢٧قرار رقم
اجلماعـات   و األقليات و السياسيةقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  

ـ  و القانونيةالشؤون   و املسلمة ؛ قـرار   )١٤-١٣ص: ةاإلعالمي
ورد  (األعضاء الدول   يفاق بشأن القضاء على الفقر      -٦/٢٧رقم

:  والعلوم والتكنولوجيا  ةالقتصادياقرارات الشؤون   ضمن تقرير و  
 األوقـاف  رعايـة ث بشأن   -٢٤/٢٧رقم  ؛ قرار   )١٢-١١ص

ضـمن التقريـر     (اإلسالمية تنميه اتمعات    يفتفعيل دورها   و
؛ قـرار رقـم     )اإلسـالمية  و فيةالثقاالقرارات حول الشؤون    و
ضمن (ووقفيته  ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي      -٣٥/٢٧

 )اإلسالمية والثقافيةالتقرير والقرارات حول الشؤون 
:  املؤمتر اإلسالمي السـابع والعشـرين لـوزراء اخلارجيـة          يف

/ هجريـة ١٤٢١ ربيـع األول     ٢٧-٢٤: كواالالمبور، ماليزيا 
عقد املـؤمتر حتـت     _ ] .؟٢٠٠٠[_  .٢٠٠٠يونيو ٣٠-٢٧

 .١كو*_ .ض _ .دورة اإلسالم والعوملة : مسمى
]٧٨٩٠[ .حممد الشحات اجلندي

بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    
مـايو  /إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

]٧٨٩١[ المية يف جماالتاإلس الدول لتنسيق جهوداملشاريع التنفيذية 
خطة : م٢٠٠٠ – ١٩٩٨هـ،  ١٤٢٠-١٤١٨العمل الوقفي   

/ …مقدمة من دولة الكويت الدولة املنسقة للعمـل الـوقفي           
يف رأس  _ .  ورقـة  ١٦: ١ج_ .إعداد األمانة العامة لألوقاف     

 .الرؤية اإلستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف: العنوان
 /٢٨/٦ ،ن اإلسالمية السادس  مؤمتر وزراء األوقاف والشؤو   يف  

م، ١٩٩٧ /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو *_.ض _ . ]؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

]٧٨٩٢[:للوقف التنموي للنهوض بالدور ستراتيجيةموجز الرؤية اإل
مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لـوزراء األوقـاف           

إعداد األمانـة العامـة   / ةوالشئون اإلسالمية يف الدول اإلسالمي    
 . ورقة٤٢: ١ج_ .لألوقاف 

 /٢٨/٦مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس،       يف  
م، ١٩٩٧ /١/١١-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨

 .١كو *_.ض _  .]؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 
]٧٨٩٣[ .الندوي، حممد فهيم أختر

حممد فهيم  /  دولة اهلند  التجربة الوقفية اهلندية، أو، جتربة وقفية يف      
 . ورقة١٦_ .أختر الندوي 

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@ïiŠÈÛa@bÈÛa@
]٧٨٩٤[ .عبد العزيز الدوري

 .٧٩٩-٧٧٧ص_ .عبد العزيز الدوري / مستقبل الوقف يف الوطن العريب
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
 :بريوت_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت       

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية، 

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@ÖaŠÈÛa@
]٧٨٩٥[ .احيحممد مصطفى امل

حممـد مصـطفى    / صالحهاإتقرير عن أوقاف العراق ووسائل      
 .١كو* _.ك _ .ص ٥٣_  .١٩٣٧، ]ن .د: بغداد[_ .املاحي 

 العالم العربي –النهوض بالوقف  



٦٩٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@´İÜÏ@
]٧٨٩٦[ .عبد السالم العبادي

/ إدارة األوقاف اإلسالمية يف اتمع املعاصر يف األردن وفلسطني        
 .٢٨٩-٢٥٤ص_ .عبد السالم العبادي 

 حبوث ومناقشات الندوة  : ألوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم    أمهية ا يف  
_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@ŠİÓ@
]٧٨٩٧[  وزارة/ ]مصدر الكتروين[رسالة األوقاف القطرية 

مصـدر  _ .ورقـة   ] ١٤[_ .والشؤون اإلسـالمية    األوقاف  
] موقـع انترنـت   [صفحة عنوان الرسالة مبوقع املنـرب       : العنوان

: وصـــلة الرســـالة_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـــة يف (
http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/resalat_alaw

qaf.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–oíìØÛa@@
]٧٨٩٨[ مركز/  املستقبل– احلاضر – املاضي: تاألوقاف يف الكوي

 وزارة األوقاف والشؤون  : الكويت_ .األحباث والدراسات االقتصادية    
 .٢ ،١؛ كو٣تر*_ .ك _  .ايض: ص٦٤_  .١٩٩٣اإلسالمية، 
]٧٨٩٩[ .داهي الفضلي

داهـي  / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨وقاف،  األمانة العامة لأل  : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]٧٩٠٠[ .داهي الفضلي
= جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت           

Kuwait’s experience in promoting waqf/ داهي الفضلي ._ 
 _ . ورقـة  ٢٩_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقـاف،     : الكويت
 .١كو* _ . ح_.جنليزية باللغة اإل
]٧٩٠١[ .داهي الفضلي

=  ربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت         جت
Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 

_ . ورقـة    ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    : تالكوي
مقدمة إىل الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنميـة حـول           

باللغـة  _ . كوناكري، غينيا    ،النهوض بالدور التنموي للوقف   
 .١كو *_.ح _ .جنليزية اإل

]٧٩٠٢[ .داهي الفضلي
= جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت           

Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 
 .اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ٢٩
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠–٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 

]٧٩٠٣[ .داهي الفضلي
إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      

 . ورقة٢١_ .الفضلي 
ـ      : وقائع الندوة يف   ريب، حول التجارب الوقفية لدول املغرب الع

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]٧٩٠٤[ .عبد احملسن حممد العثمان

_ .عبـد احملسـن العثمـان       / جتربة الوقف يف دولة الكويت    
 .١٠٥-٨٩ص
مناذج خمتارة مـن جتـارب      : ر نظام الوقف يف التطبيق املعاص     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٧٩٠٥[ .عبد احملسن حممد العثمان

نبذة عن ورقة عمل جتربة النهوض بالدور التنموي للوقـف يف           
 . ورقات٣_ .مد العثمان عبد احملسن حم/ دولة الكويت

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]٧٩٠٦[ .علي فهد الزميع

_ .علـي فهـد الزميـع       / التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف    
 .٦٨-٥٣ص
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣اإلسالمية،  األوقاف والشئون   
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٧٩٠٧[ .علي فهد الزميع
 _.علي فهد الزميع    / قيم إسالمية وطموحات وطنية   : التنمية الوقفية 

_  .ورقـة  ٢٣_  .١٩٩٥األمانة العامة لألوقـاف،     : الكويت
_ .لألمانة العامة لألوقاف    ورقة مقدمة إىل امللتقى السنوي الثاين       

 .١كو* _.ح 
]٧٩٠٨[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

عداد داهـي   إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 
_ . ورقـة    ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .ليلي الفضلي   

 ورقة مقدمة إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك         
_ . بدولة البحرين    ١٩٩٦ نوفمرب   ٦-٥  من ميةاإلسالمي للتن 

 .١كو* _.ح 
]٧٩٠٩[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

_ .ياسر عبد الكرمي احلـوراين      / جتربة الوقف يف إطار عاملي    
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف

_  .١٩٨-١٧٧ص_ ) .٢٠٠٤ يونيو (٦، ع ٣س_ .اخلريي  
 .١كو*_  .د

 الكويت–النهوض بالوقف 



متن الكشاف>٦٩٤
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@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@æbäjÛ@
]٧٩١٠[ .مروان قباين

 _.مروان قباين   / تنظيمها وواقعها : األوقاف اإلسالمية يف لبنان   
 .٢٢٦–٢١٩ص
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٧٩١١[ .مروان قباين
 منوذج األوقاف يف اجلمهورية   : ملعاصرمؤسسة الوقف يف التطبيق ا    

جملـة فصـلية    : أوقاف_ .مروان عبد الرؤوف قباين     / اللبنانية
ع التجـرييب   _  .والعمل اخلـريي   حمكمة تعىن بشؤون الوقف   

 .١كو*_ .د _  .٩٧-٧٣ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–Š–ß@@
]٧٩١٢[ . البيومي غامنإبراهيم

_ . البيومي غـامن     راهيمإب/ حول دور الوقف يف العمل األهلي     
 .١كو* _.د  _) .٢٢/٥/١٩٩٨ (_ .األهرام
]٧٩١٣[ .محد النمرأعبد املنعم 

 وزارة األوقاف، : القاهرة_ .النمر  أمحد  عبد املنعم   / قصة األوقاف 
 .١؛ كو١٧صر* _.ك _  .ص٣١_  .١٩٨٠

]٧٩١٤[ .كمال حبيب
/ إحياء دور الوقف اإلسالمي مرهون بتحريره من قبضة الدولـة         

 يوليـو   ١٩األحـد    (١٢٩٢٠ ع _ .احلياة_ .كمال حبيب   
 .١كو* _.د  _ .٨ص_ ) .١٩٩٨
]٧٩١٥[ .حممد رفعت

 .٨٦-٨٤ص_ .حممد رفعت ]/ الوقف[
_ .حممد رفعـت    /  تاريخ مصر السياسي يف األزمنة احلديثة      يف

 .٧صر *_. ض_  .١٩٥٠دار املعارف، : القاهرة
]٧٩١٦[ .حممد عبده

 .٦١٦-٥٣٥ص: ٢مج_ .دراسة وحتقيق حممد عمارة ]/ الوقف[
دار : القاهرة_ . اإلمام حممد عبده     األستاذ:  األعمال الكاملة  يف

 .٧ ،٥ ،٢صر* _.ض _  .١٩٩٣الشروق، 
]٧٩١٧[ .حممد عبده

، ٢٦-٢٣ص: ٢مـج _ .حتقيق وتقدمي حممد عمارة     ]/ الوقف[
٣١١-٣٠١. 
: بـريوت _  .٢ط_ . حممد عبـده     لإلمام األعمال الكاملة    يف

 .٣تر* _. ض _ .١٩٧٩، املؤسسة العربية للدراسات والنشر
]٧٩١٨[ . وزارة األوقاف .مصر

دراسة عن جتربة وزارة األوقاف يف جمال إحياء وتطوير الوقـف           
  مركز الدراسات االقتصادية وتطوير الوقف     إىلمقدمة  : اإلسالمي
 .٢١٧-٢١١ص_ .بالكويت 

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_  .ض_  .١٩٩٣ األوقاف والشئون اإلسالمية،  

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]٧٩١٩[ . وزارة األوقاف .مصر
: القـاهرة [_ .وزارة األوقاف بني املاضي واحلاضر واملستقبل       

 .١كو*_ .ك _ .ص ١١١_ ] .؟١٩٩٩وزارة األوقاف، 
]٧٩٢٠[_ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [ملخص سرية األستاذ اإلمام

؛ ٤٠٠-٣٧٩ص_ ) .١٩٠٥ يوليو ١٩ (١٠، ج٨مج_ .املنار  
، ٨؛ مج ٤١٦-٤٠١ص_ ) .١٩٠٥أغسطس   ٢ (١١، ج ٨مج
األستاذ _  .٤٩٥-٤٨٧ص_ ) .١٩٠٥أغسطس   ٣١ (١٣ج

 ١١عنوانا تكملة املقـال يف ج     _ .اإلمام هو اإلمام حممد عبده      
مث " تتمة ملخص سرية األستاذ اإلمام    : "هيعلى التوايل    ١٣وج

 .١ كو؛٧ ،٢صر*_ .د _ . "تتمة سرية األستاذ اإلمام"

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–lŠÌ½a@@
]٧٩٢١[ /٢٣/٥( ١١، ع١س_  .جريدة احلرية_ .حول األحباس 

 ؛٤-١ص_ ) .٦/٦/١٩٣٧ (١٢، ع ١؛ س ١،٤ص_ ) .١٩٣٧
 /٢٠/٦ (١٤، ع ١؛ س ١ص_ ) .١٣/٦/١٩٣٧ (١٣، ع ١س

 .٢٤مغ*_  . د_ .٥ص_ ) .١٩٣٧
]٧٩٢٢[ .الدرويش عبد العزيز

 .٣٠-١٣ص_ .بد العزيز الدرويش ع/ التجربة الوقفية باململكة املغربية
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٧٩٢٣[ .الدرويش عبد العزيز

من إعـداد الـدرويش     / غربيةعرض التجربة الوقفية باململكة امل    
 . ورقة٢٢_ .العزيز  عبد
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]٧٩٢٤[ .املدغريعبد الكبري العلوي 

 عبد الكبري / إدارة األوقاف اإلسالمية يف اتمع املعاصر يف املغرب       
 .٤٩٦-٤٦٧ص_ .العلوي املدغري 

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  رة اإلسـالمية،    امع امللكي لبحوث احلضا   ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–@@lŠÌ½aMæëb’Ð‘@@
]٧٩٢٥[ .قاسم الطاطة

األوقاف اإلسالمية والتنمية احلبسية بشفشاون خالل فترة ما بني         
 أمحـد   إشـراف  قاسم الطاطة؛    إعداد/ ١٩٩٤ – ١٩٥٦سنة  

 يف  اإلجـازة حبث لنيل   _ . ورقة   ٨٧_  .١٩٩٥_ .الصمدي  
-١٩٩٤ كلية أصول الـدين،      ، جامعة القرويني  –ل الدين   أصو

 .٢٩؛ مغ١كو* _.ح _  .١٩٩٥

 لبنان –النهوض بالوقف  



٦٩٥>متن الكشاف>
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@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–paë†ã@@
]٧٩٢٦[ )بورسعيد: ١٩٩٨(ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية 

 مـايو   ٩ – ٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
تنظمها رابطـة اجلامعـات     _  . ورقة يف تعدادات خمتلفة    ٨٢٣

 .١كو* _.ك _ .اإلسالمية 
]٧٩٢٧[ )الكويت: ١٩٩٣(ندوة حنو دور تنموي للوقف 

 _] .وآخ […صاحل كامل   / أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     
_  .١٩٩٣وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية،       : الكويت
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠، ٢؛ سع٣تر* _.ك _ .ص ٢٣٦

@ÑÓìÛbi@ìèäÛa–†äa@@
]٧٩٢٨[ "١٩٧٧-١٩٠٥"أمحد، فخر الدين علي 
 The Muslim = كيف ميكـن حتسـينها  : األوقاف اإلسالمية

Waqfs: How to improve them?/  فخر الدين علي أمحد. _
The Radiance Views, Weekly ._ــج  ٢٤/٢٥، ع٥ م

 .١٩هن*_  .د_ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٩، ٩ص_ ) .١٩٦٧(
]٧٩٢٩[ :Minorities = للمسلمني االقتصادية املشاكل :األقليات

Economic Problems of Muslims/  جمموعة العمل على حل
 The Radiance _.مشاكل األقليات يف اهلند جبامعة عليجرة اإلسالمية 

Views, Weekly ._) باللغة اإلجنليزية _  .٧ص_ ) .١٩٩٩._ 
 .٦هن*_ .د 

]٧٩٣٠[ .دحسن الدين أمح
 Strategies to = استراتيجيات تطوير إدارة األوقاف يف اهلند

develop waqf administration in India / حسن الدين أمحد._ 
_  .١٩٩٧املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة_  .١ط

 .١؛ هن١كو*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ١٨٦
]٧٩٣١[ )سيد(خالد رشيد 

 Waqf in= ائل احملتملة للتغري االجتماعي الوس: األوقاف يف اهلند
India: Potential instruments for social changes / خالد

 The Hindustan Times, Daily, Sunday World_ .رشيد 
Supplement ._) باللغة اإلجنليزية   _ ) .٧/١٠/١٩٧٣. _

 .١٦هن*_  .د
]٧٩٣٢[ )سيد(خالد رشيد 

 How to streamline = هلندة يف ايكيف جنعل األوقاف أكثر فعال
awqaf in India / خالد رشيد._ The Radiance Views, 

Weekly. _ باللغـة  _  .٧٥ص_ ) .١٩٩٢ (٢١، ع ٢٧ مج
 .٧هن* _.د _ .اإلجنليزية 

]٧٩٣٣[=األوقاف  حول اهلندرأي الس االستشاري لعموم مسلمي 
All India Muslim Majlis-e-Mushawarat on Waqf /

 _. Muslim India _ .شاري لعموم مسلمي اهلندستالس اال
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٥٥-١٥٢ص_ ) .١٩٨٣ (٤، ع ١مج
 .١٦هن *_ .د

]٧٩٣٤[ .شريف، أبو صاحل
 Professional =الطريقة األمثل إلدارة املمتلكات املوقوفة يف اهلند 

approach to the management of waqf properties in 
India /باللغة اإلجنليزية_ .ص٢ _ .يفأبو صاحل شر . 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 
]٧٩٣٥[ .، هـعبد الوهاب

= النظام األساسي، الوظائف واألداء     : دجمالس األوقاف يف اهلن   
Waqf Boards in India: Constitution, function and 

performance /باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠_ .عبد الوهاب . هـ. 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 
]٧٩٣٦[ ومحايةلشئون املكثفالربنامج : جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند

 AICC: Intensified program for welfare and= األقليات 
protection of minorities / جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند. _

Muslim India ._١٥٢ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع١٧ مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٧٩٣٧[ . رئيس الوزراء .اهلند
 Prime=  بانتظار التنفيذ ١٩٧٦تعليمات رئيسة الوزراء لعام 

Minister’s 1976 instruction yet to be implemented.  _
Muslim India ._باللغة_  .١١٧ص_ ) .١٩٨٣ (٤، ع١ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .زية اإلجنلي
]٧٩٣٨[  Waqf Board . _The Radiance= األوقاف  هيئة

Views, Weekly ._باللغة_  .٤ص_ ) .١٩٨٨ (٢١، ع٢٤ مج 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٧٩٣٩[ Waqf Board . _The Radiance= هيئة األوقاف 
Views, Weekly ._باللغة_  .٨ص_ ) .١٩٧٨ (٢٠، ع١٤ مج 

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ïíŠ’ãìÛa@Þ‹aìãIlbn×@H–†Ôã@@
]٧٩٤٠[ . مصطفىأبوكمال 

 .٣٣-٢٤ص_ . مصطفى أبوتأليف كمال ]/ الوقف[
جوانب من حضارة املغرب اإلسالمي من خـالل نـوازل          يف  

 _ .١٩٩٧مؤسسة شباب اجلامعة،    : اإلسكندرية_ .الونشريسي  
 .١٩مغ* _.ض 

ÑÓìÛa@laŠ@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@ÚýçN@
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 نقد–) كتاب(نوازل الونشريسي 
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 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٧٩٤١[_. Waqf Boards meeting=  األوقاف هيئاتاجتماع 

Radiance Views, Weekly ._١٩٨٨ (١٠، ع٢٤ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤ص

]٧٩٤٢[  Muslim =تتالشى  وشك أن اإلسالمية على األوقاف
waqfs in melting point . _The Radiance Views, 

Weekly. _ باللغـة  _  .٢-١ص_ ) .١٩٧٤ (١، ع ١٢ مج
 .٧هن *_.د _ .اإلجنليزية 

]٧٩٤٣[ .، حممد ريزوانولحقي
حممد / Waqf experience in India= التجربة الوقفية يف اهلند 

 . اإلجنليزيةباللغة_ .ص ٢٠_ .ريزوانول حقي 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩دراسات املوضوعية، معهد ال: نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 
]٧٩٤٤[ )سيد(خالد رشيد 

 Wakf= دراسة اجتماعيـة قانونيـة   : إدارة األوقاف يف اهلند
Administration in India: A Socio-Legal Study /إس .

_  .١٩٧٨دارفيكـاس،   : نيـودهلي _  .١ط_ .خالد رشيد   
 _ .١٩٧٢ كأطروحـة للمؤلـف،      قدمت أصالً _ .ص  ١٨٤

 .١٧؛ هن٢سع*_ .ر _ . باللغة اإلجنليزية
]٧٩٤٥[ . أمحد رشيد،شريواين

=   ملسـلمني كـبرية لـدى ا     مشكلة   :إدارة املمتلكات املوقوفة  
Managing Waqf Property: A major problem for 

Muslims /أمحد رشيد شريواين.  _The Radiance Views, 
Weekly ._ ةباللغ_  .١٥ص_ ) .١٩٧٨ (٢٦-٢٥، ع ١٤ مج 
 .٦هن *_ . د_ .اإلجنليزية

]٧٩٤٦[ .صديقي، عادل
 ,Qaumi Awaz _.عادل صديقي / مسلم اوقاف= األوقاف اإلسالمية 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٨/١/١٩٨٩. _
 .٧هن*_ .د 

]٧٩٤٧[ .علي، أنور
 ,Qaumi Awaz_ .أنور علي / وقف جائداد= املمتلكات املوقوفة 

Daily ._) ٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ٣ص_ ) .٨/١/١٩٨٨. 
]٧٩٤٨[ = االجتماعية الشئون وزارة من قبل األوقاف إلدارةمراجعة 

Review of Waqf Administration by Ministry of 
Welfare.  _Muslim India ._١٩٨٦ (٤٧، ع٤ مج. ( _

 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٤٩٥ص

]٧٩٤٩[  Waqf= قفية مؤسسة تعليمية و إلقامة مقترح حكومي
education foundation proposed by Government . _

Radiance Views, Weekly ._١٩٨٧ (١٧، ع٢٣ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .٤ص
]٧٩٥٠[ ]قوانني الوقف[اهلند 

_ . Waqf Act, 1995 = ١٩٩٥قانون الوقف الصادر عـام  
 باللغة_ .ص  ٥٢ _ .١٩٩٥كونترولر أوف ذي ببليكشرت،     : دهلي

 .١٧هن*_ .ك _ .اإلجنليزية 
]٧٩٥١[ ]قوانني الوقف[اهلند 

 املركـزي لس  امع قوانني    ،١٩٩٥ الصادر عام  الوقف   قانون
 The Wakf act, 1995, along with the Central = لألوقاف

Wakf Council rules.  _شركة نشر قانون اجلامعـة،  : دهلي
 .١كو* _.ك _ .جنليزية باللغة اإل _ .ص٦٨_  .١٩٩٨

]٧٩٥٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 /٢٨/٧ (_ .Qaumi Awaz, Daily_  .اطالع عام= إشعار عام 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٥

]٧٩٥٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Qaumi_  .وظائف كيلئيه اطالع= إشعار عن املنح الدراسية 

Awaz, Daily . _)ــة _  .٨ص_  .)٢٠/٨/١٩٨٧ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٩٥٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 =إعالن عن املنح الدراسية للطلبة من قبل الس املركزي لألوقاف 

 Qaumi_  .سينترل وقف كونسل، طلباء كو وظائف كا اعالن
Awaz, Daily . _)باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١١/٥/١٩٨٣._ 

 .٧هن*_ .د 
]٧٩٥٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 سينترل= إعالن عن املنح الدراسية من قبل الس املركزي لألوقاف          
 ,Al Jamiat_  .وقف كونسل كى طرف سيه وظائف كا اعالن

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٨/٦/١٩٧١. _
 .٧هن*_ .د 
]٧٩٥٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 _. Dawat, Daily_  .ناخواندغى اور اوقاف= ف األمية واألوقا
ــة _  .١ص_ ) .٢٢/١٠/١٩٧٨( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*
]٧٩٥٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

مسلم اميدوارون كيلئيه فرى    = التدريب ااين للطلبة املسلمني     
_ ) .٢٦/٧/١٩٨٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .كوجنغ
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص
]٧٩٥٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

التدريب ااين للمسلمني من محلة شهادة البكالوريوس علـى         
مسلم اميدوارون كيلئيه كمبيوتر كـى      = استخدام الكمبيوتر   

_ ) .٧/٥/١٩٨٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .فرى تريننغ
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص

 المجلس المركزي لألوقاف. الهند  
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]٧٩٥٩[ .املركزي لألوقاف الس  .اهلند
= تسهيالت لتدريب املسلمني من قبل الس املركزي لألوقاف         
 سينترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم اميدوارون كو كوجنغ كى

_ ) .٢٩/٨/١٩٩٠(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .سهوليات
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٣ص
]٧٩٦٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

سينترل وقف كونسل كى    = لس املركزي لألوقاف    تشكيل ا 
_ ) .٢٤/٧/١٩٩٧ (_ .Qaumi Awaz, Daily_  .تشكيل

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٧٩٦١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= التعليم والتدريب ااين لالختبارات التنافسية للطلبة املسلمني        
كيلئيه مفت تعليم    مسلم اميدوارون كو مقابله جاتى انتخابات     

_ ) .١٨/٧/١٩٨٦(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .اور تريننغ
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٣ص
]٧٩٦٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

اجلهود املخلصة للمجلس املركزي لألوقاف من أجل رفاهيـة         
مركزى وقف كونسل مسلم طلباء كى فالح كيلئيه        = الطلبة املسلمني   

ـ  _ ) .٦/١٠/١٩٨٦ (_. The Inquilab, Daily_  .انكوش
 .٧هن*_ .د _ . األوردية باللغة_  .٦ص
]٧٩٦٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= زيادة مبالغ املنح الدراسية للمجلـس املركـزي لألوقـاف           
_  .مركزى وقف كونسل كيه وظائف كى رقم مني اضـافه          

The Inquilab, Daily. _) اللغة ب_  .٥ص_ ) .٩/٥/١٩٨٧
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٩٦٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 List of Members =قائمة أعضاء الس املركزي لألوقاف 

of the Central Waqf Council.  _Muslim India. _١ مج، 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩١، ٦٩ص_ ) .١٩٩٣ (٢ع
]٧٩٦٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

جملس األوقاف سيوفر مـنح دراسـية للطلبـة الدارسـني يف            
كـو  وقف كونسل ايك سو غياره طلباء       = التخصصات الفنية   

 ,Qaumi Awaz_  .تكنيكل كورسيز كيلئيه وظيفه ديكـى 
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٨/٨/١٩٩٣. _

 .٧هن*_  .د
]٧٩٦٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Central Waqf =اهليكل التنظيمي :  لألوقافالس املركزي
Council: composition . _Muslim India . _١٨٢، ع١٦مج 

 .١٦هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .٨٧ص_ ) .١٩٩٨(
]٧٩٦٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

الس املركزي لألوقاف ينشئ مراكز لإلرشاد املهـين للطلبـة         
 ر نوجوانون كيلئيه كريير غائدينس سينترمسلم طلباء او= املسلمني 
_ ) .٢٧/١٠/١٩٨٨ (_. The Inquilab, Daily_  .كا قيام
 .٧هن*_ . د _.باللغة األوردية _  .٤ص

]٧٩٦٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
الس املركزي لألوقاف يوسع نطاق نشاطاته التعليمية باإلضافة        

ديىن تعليم كيـه     نيه   سينترل وقف كونسل  = إىل التعليم الديين    
 ,Siyasat Jadid_  .ساهتـ ابىن تعليمى سرغرميون مني اضافه كيا

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٥/١٠/١٩٨٦. _
 .٧هن*_ .د 
]٧٩٦٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

مركزى = مساعدات الس املركزي لألوقاف للطلبة واملدارس       
 Qaumi_  .ون كو امدادوقف كونسل كى طلباء اور اسكول

Awaz, Daily . _)ــة _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٨٨ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٩٧٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 The Central= مساعدة الس املركزي لألوقـاف للطلبـة   

Waqf Council will help students.  _Radiance Views, 
Weekly ._ــة _ . ١٦ص_ ) .١٩٨٦ (١٧، ع٨ مــج باللغ
 .٦هن*_ .د _  .اإلجنليزية

]٧٩٧١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
سـنترل  = مساعدة الس املركزي لألوقاف للطلبة واملدارس       

_ . وقف كونسل كيه ذريعه طلباء اور اسكولون كـو امـداد          
Siaasat, Daily ._) باللغــة _  .٥ص_ ) .٢٣/٣/١٩٨٨

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٩٧٢[ . املركزي لألوقاف الس .اهلند

مساعدة املدارس والطلبة املسلمني من قبل الـس املركـزي          
طلبـاء اور   سنترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم       = لألوقاف  

 /٢٢/٣(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .اسكولون كو امـداد 
 .٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٤ص_ ) .١٩٨٨

]٧٩٧٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Scholarship = الس املركزي لألوقاف: شروع املنحة الدراسيةم

scheme, Central Waqf Council.  _ لـس،  : نيـودهليا
 .١٢هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٧_  .١٩٨٨

]٧٩٧٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Qaumi_  .وظائف كيلئيه اطالع= معلومات عن املنح الدراسية 

Awaz, Daily . _)ــة _  .٨ص_  .)١٢/٨/١٩٨٨ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٩٧٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
املنح التعليمية للمجلس املركزي لألوقاف وهيئة األوقاف السنية        

يوىب سىن وقف   سينترل وقف كونسل اور      = أترابراديشلوالية  
 /١٩/٨(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .بورد كيه تعلمىي وظائف

 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٤ص_ ) .١٩٨٨
]٧٩٧٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 _ .وقف كونسل وظائف  = املنح الدراسية للمجلس املركزي لألوقاف      
Al Jamiat, Daily ._) ــة _  .٤ص_ ) .٩/١/١٩٧٤ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

المجلس المركزي لألوقاف.الهند 
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]٧٩٧٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Central= ة مقدمة من قبل الس املركزي لألوقاف منح دراسي

Waqf Council: Scholarships . _Radiance Views, 
Weekly . _باللغة اإلجنليزية   _  .١ص_ ) .١٩٧١ (٤٨، ع ٨مج._ 

 .٧هن*_ .د 
]٧٩٧٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 دسينترل وقف بور= املنح الدراسية من قبل الس املركزي لألوقاف  
_ . Siyasat Jadid, Daily _ . وظائفيمينئى دهلى كيه تعل

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٨/٨/١٩٨٧(
]٧٩٧٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

مساعدة الطلبة املتقـدمني    : نشاطات الس املركزي لألوقاف   
سـرغرميان،  سينترل وقف كونسل كى     = المتحانات تنافسية   

 ,Dawat-Bi_  .بله جاتى امتحانات كيلئيه امدادطلباء كى مقا
Weekly . _)باللغة األوردية   _  .٦-١ص_ ) .٢٢/٩/١٩٧٨._ 

 .٣هن*_ .د 
]٧٩٨٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

سينترل وقـف   = هيئات األوقاف تقدم املنح الدراسية للطالب       
 ,Al Jamiat_  . وظائفىبورد كى طرف سيه طلباء كو تعليم

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٤ص_ ) .٢٦/٥/١٩٨٣. _
 .٧هن*_  .د
]٧٩٨١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

هيئة األوقاف اإلسالمية توفر املنح التعليمية للمدارس اإلسالمية        
اسالمى مدارس  وقف بورد كيه ذريعه     = واملدارس الثانوية العليا    

 Siyasat_  .اور هائر سيكندرى اسكولون كيه طلباء كو وظائف
Jadid, Daily . _)باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٦/٧/١٩٧٨. _

 .٧هن*_ .د 
: ٢٤( االجتماع السـنوي      . الس املركزي لألوقاف    .اهلند

 )نيودهلي: ١٩٨٦
]٧٩٨٢[

 =االجتماع السنوي الرابع والعشرين للمجلس املركزي لألوقاف        
 _ .مركزى وقف كونسل كا جوبيسوان سـاالنه اجـالس        

The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٢ص_ ) .٢٠/٦/١٩٨٦ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٧٩٨٣[Bane of waqf . _Radiance= احلرج  األوقاف  وضع
Views, Weekly . _ ٢ص_ ) .١٩٨٨ (١٠ ع،٢٤مـج.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٧٩٨٤[ Muslim waqfs in =املسلمني  احلرج ألوقاف الوضع

melting point . _Radiance Views, Weekly . _٢٤مج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٦ع

]٧٩٨٥[ -٢٠٩ص_ .حترير طاهر حممود ]/ Waqf = الوقف[
 . باللغة اإلجنليزية_. ٢٣٨
 Islamic Law in=  الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصـرة  يف

Modern India . _١٩٧٢تريبثي، . إم. إن: بومباي_  .١ط. _ 
 .١٧هن *_ .ض

@†äa@N@ÒbÓëÿÛ@ðŒ×Š½a@Üa–Ší‰bÔm@@
]٧٩٨٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 
the year 1984-1985.  _Muslim India . _٤٥، ع٤مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٠، ٣٩٦ص_ ) .١٩٨٦(
]٧٩٨٧[ .املركزي لألوقاف الس  .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 
the year 1984-1985 . _Muslim India. _٣٨، ع٤ مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٤-٦٣ص_ ) .١٩٨٦(
]٧٩٨٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 = للمجلس املركزي لألوقاف     ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    
-١٩٨٤ساالنه ربورت برائيه سـال      : سينترل وقف كونسل  

١٩٨٥.  _Muslim India . _ــج _ ) .١٩٨٦ (٣٨، ع٤م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٤-٦٣ص
]٧٩٨٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٧-١٩٨٦التقرير السنوي لعام 
the year 1986-1987 . _Muslim India.  _٦٠، ع٥مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٤٥ص_ ) .١٩٨٧(
]٧٩٩٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٨-١٩٨٧التقرير السنوي لعام 
the year 1987-1988 . _Muslim India ._ ٣٨، ع٤ مـج 

 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢٦-٢٢٥ص_ ) .١٩٨٦(
]٧٩٩١[ .س املركزي لألوقاف ال .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٠-١٩٨٩التقرير السنوي لعام 
the year 1989-1990 . _Muslim India . _١٠٦، ع٩مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٥ص_ ) .١٩٩١(
]٧٩٩٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩١-١٩٩٠التقرير السنوي لعام 
the year 1990-1991 . _Muslim India.  _١١٤، ع١٠مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٦٧ص_ ) .١٩٩٢(
]٧٩٩٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٣-١٩٩٢التقرير السنوي لعام 
the year 1992-1993 . _Muslim India. _١٤١، ع١٢ مج 

_ .د  _ .لغة اإلجنليزيـة     بال _ .٤٧٠-٤٦٥ص_ ) .١٩٩٤(
 .١٦هن*
]٧٩٩٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٥-١٩٩٤التقرير السنوي لعام 
the year 1994-1995 . _Muslim India. _١٧٤، ع١٥ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٩٧(
]٧٩٩٥[  الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٧-١٩٩٦لسنوي لعام التقرير ا
the year 1996-1997 . _Muslim India.  _١٩٠، ع١٦مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢-٤٣٩ص_ ) .١٩٩٨(

  تقارير–المجلس المركزي لألوقاف . الهند  
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@†äa@N@ÒbÓëÿÛ@ðŒ×Š½a@Üa–Ýíì·@@
]٧٩٩٦[ .حسني، سعد

سـعد  / وقف كونسل كى امـداد    = مساعدة جملس األوقاف    
_ ) .٢٩/٤/١٩٨٢( _. Qaumi Awaz, Daily_ .حسـني  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
@†äa@N@ÒbÓëÿÛ@ðŒ×Š½a@Üa–òîãaŒî½a@@
]٧٩٩٧[ . وزارة القانون والعدل وشئون الشركات .اهلند

وزارت  = ١٩٧٨-١٩٧٧التقرير السنوي لوزارة القانون لعام      
 ,Dawat _ . كى سـاالنه ربـورت  ١٩٧٧-٧٨قانون كى 

Daily. _) باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .١٠/٥/١٩٧٨. _
 .٧هن*_  .د

@†äa@N@a‘a‰bèß@N@a‘a‰bèß@@@@@ŠÄãa@@@@@ÒbÓëþa@ò÷îç@NÒbÓëþa@ò÷îçN@
@†äa@NÒbÓëþa@ò÷îç@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]٧٩٩٨[ .األنصاري، أمحد عظيم
_ .نصـاري   أمحد عظيم األ  / مسلم اوقاف = أوقاف املسلمني   

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٣ص_ ) .٢٧/٩/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٧٩٩٩[ . أمحد رشيد،شريواين

=   ملسـلمني كـبرية لـدى ا    مشكلة  : إدارة املمتلكات املوقوفة  
Managing Waqf Property: A major problem for 

Muslims / أمحد رشيد شريواين. _The Radiance Views, 
Weekly ._ باللغة_  .١٥ص_ ) .١٩٧٨ (٢٦-٢٥، ع ١٤ مج 
 .٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٨٠٠٠[=املركزية  احلكومة املستقلة يف واحلجمطالبة وزارة األوقاف 
كيه قيام  حج اور اوقاف كيلئيه مركز مني ايك عليحده وزارت          

 _) .١٠/١٠/١٩٨٥ (_ .The Inquilab, Daily_  .كا مطالبه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ . ١ص

]٨٠٠١[  Waqf Board . _The Radiance= هيئة األوقاف 
Views, Weekly ._باللغة_  .٤ص_ ) .١٩٨٨ (٢١، ع٢٤ مج 

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٨٠٠٢[ Waqf Board . _The Radiance= هيئة األوقاف 

Views, Weekly ._باللغة_  .٨ص_ ) .١٩٧٨ (٢٠، ع١٤ مج 
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

äa@†@N@òîÇbànuüa@æì÷’Ûa@ñ‰a‹ë–Ší‰bÔm@@
]٨٠٠٣[ . وزارة الشئون االجتماعية .اهلند

 = ١٩٩٦-١٩٩٥التقرير السنوي عن شئون األقليـات لعـام         
Annual Report, 1995-96 on welfare of minorities.  _

Muslim India . _١٢٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٥٩، ع١٤مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية  باللغة

ë†äa@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@–†äa@@
ف،   انظر أيضًا راب الوق اف اإلسالمية، خ تعمار واألوق االس

ف،      ب الوق المية، غص اف اإلس يخ واألوق الس
 مشاآل   –الوثنيون واألوقاف اإلسالمية، الوقف       

 .وحلول
]٨٠٠٤[ Muslim Waqfs.  _Radiance= أوقاف املسلمني 

Views, Weekly ._اللغة ب_  .٥ص_ ) .١٩٧٧ (٥، ع٨ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ë†äa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]٨٠٠٥[  املساجد التارخيية بوالية لتحويل إس. إس. آر منظمة خطة

يوىب كى قدمي مساجد كـو      =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش
-Nida-e_  .مندرون مني تبديل كرنيه كا آر، إيس كا منصوبه        

Millat, Weekly ._باللغة_  .١ص_ ) .١٢/١/١٩٨٦ (٢ ع 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٨٠٠٦[ املساجد التارخيية بوالية لتحويل إس. إس. آر منظمة خطة
كـو   يوىب كى قدمي مساجد   =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش

_  .مندرون مني تبديل كرنيه كا آر ايس ايس كـا منصـوبه           
Nida-e-Millat, Weekly . _١٩٨٥ (٣٣ ع،٤٠مــج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٤ص
]٨٠٠٧[ .فرما، جنيش الل

لتحويل املساجد التارخييـة بواليـة      . إس. إس. خطة منظمة آر  
 RSS plan for conversion=  إىل معابد هندوسية أترابراديش

of Ancient Mosques in U. P. (India) into temples /
ــا ــيش الل فرم ــج_. Muslim India_ . جن  ٢٩ ع،٣ م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٢ص_ ) .١٩٨٥(
@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ë†äa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]٨٠٠٨[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش
تـارخيى  =  قرار استرداد مسجد تارخيي من األوقاف اهلندوسية      

_ . مسجد كو هندو اوقاف سيه حاصل كرنيه كـا فصـيله          
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٨/١١/١٩٨٣. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ë†äa–@†äa@–lbväjÛa@@

]٨٠٠٩[جبرنغ دل= جبرنج دل حماولة احتالل الضريح من قبل منظمة 
 ,Qaumi Awaz_  .كى مزار بر قبضه كرنيه كى كوشـش 

Daily . _)٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .١٦/٩/١٩٩٨. 
@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ë†äa–@†äa@–paŠvu@@

]٨٠١٠[ .فرما، جنيش الل
جـرات إىل   جتحويل املساجد يف    ل. سإ. سإ. رآمنظمة  خطة  

ـ هنمعابـد    RSS Plan to convert mosques in= ية دوس
Gujarat to temples / جنيش الل فرما. _Muslim India ._ 

_  .باللغة اإلجنليزية _  .٣٥٨ص_ ) .١٩٨٥ (٣٢، ع ٣مج
 .٧هن*_ .د 

 ججرات– الهند –الهندوس واألوقاف اإلسالمية 



متن الكشاف>٧٠٠
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ë†äa–@†äa@–ï…@@
]٨٠١١[ قربستان=  بانج بريان مقربة راضيأ على شرعيالالبناء غري 

 Qaumi_  .بنج بريان كى اراضي بر دوباره ناجـائز تعمـري  
Awaz, Daily. _) ــة _  .٨ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩١ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@ë†äa–@†äa@–@a‘a‰bèß@

]٨٠١٢[ .سعيد نور، حممد
 على أراضي األوقاف يف   " فانداي ماترام "احتجاج على بناء قاعة     

 اورنغ آباد مني وقف كى زمني بر ونديه ماترم هال كى          = أورنج آباد   
_ . Munsif, Daily _.حممد سعيد نور / تعمري نه خالف احتجاج

ــة _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٩٩( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٣هن*
]٨٠١٣[ .الح الدين أمحد، غالمص

على أرض املسجد يف أورنـج      " فانداي ماترام "حماولة بناء قاعة    
 احتجاج لدى وزير العالقات العامة على السلوك املتعنت حملصل        : آباد

اورنغ آباد كى زمني كى جكه بر ونديه ماترم هـال           = املدينة  
كى تعمري كى كوشش، كلكتر كيه ونديه رويه كيه خـالف        

غالم صالح الـدين    / ائيه رابطه عامه كيه يهان احتجاج     وزير بر 
_  .٦ص_ ) .٢٣/٣/١٩٩٩(_  .Munsif, Daily_ .أمحد 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
òîÐÓìÛa@pbû½a@@@@ŠÄãa@@@@@òîÐÓìÛa@pb÷îaN@

@ÒbÓëc@ò÷îç“í…aŠia‰†ãc@@@@ŠÄãa@@@@@“í…aŠia‰†ãc@N@ÒbÓëþa@ò÷îçN@
@@@@lbväjÛa@ÒbÓëc@ò÷îç@lbväjÛa@@@@@ŠÄãa@NÒbÓëþa@ò÷îçN@

@òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@ÒbÓëc@ò÷îç@NÒbÓëþa@ò÷îçN@
@ï…@@@@@ŠÄãa@@@@@ï…@ÒbÓëc@ò÷îç@NÒbÓëþa@ò÷îçN@

@æbènua‰@@@@@ŠÄãa@@@@@æbènua‰@ÒbÓëc@ò÷îç@NÒbÓëþa@ò÷îçN@
@@@@@òíŒ×Š½a@òîäÛa@ÒbÓëþa@ò÷îçI“í…aŠiaŠmc@@H@@@@@@@@@@@ŠÄãa@@@@“í…aŠiaŠmcN@@@@ò÷îç@

òíŒ×Š½a@òîäÛa@ÒbÓëþaN@
@b×bmbãŠ×@@@@@ŠÄãa@@@@@b×bmbãŠ×@ÒbÓëc@ò÷îç@NÒbÓëþa@ò÷îçN@

@üa×@@@@@ŠÄãa@@@@@üa×@ÒbÓëc@ò÷îç@NÒbÓëþa@ò÷îçN@
@a…aìqa‰bß@@@@@ŠÄãa@@@@@a…aìqa‰bß@ÒbÓëc@ò÷îç@NÒbÓëþa@ò÷îçN@

@ŠÄãa@@@@@a‘a‰bèß@ÒbÓëc@ò÷îç@a‘a‰bèß@@@@@NÒbÓëþa@ò÷îçN@
@†äa@@@@@ŠÄãa@@@@@†äa@ÒbÓëc@ò÷îç@NÒbÓëþa@ò÷îçN@

@@@@ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@ò÷îaIpa‰bß⁄a@@@H@@@@@@@@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@@ŠÄãa@N@@ò÷îa
ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛaN@

@ïßý⁄a@ÑÓìÛa@ò÷îçIñ†zn½a@pbíüìÛaH@
 .ألهليةرعاية الوقف، المؤسسات الوقفية ا انظر أيضًا 

]٨٠١٤[ .مجال برزجني
مناذج معاصرة لتطبيقاته   (الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية اتمع       

 .١٥٤-١٣٣ص_ .مجال برزجني )/ يف أمريكا الشمالية
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

aëÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓìÛa@pa…‰N@

pbÐÓaìÛa@
 .تراجم –أوقاف المرأة، المرأة والوقف، الوقف  انظر أيضًا 

@pbÐÓaìÛaMæaŠíg@@
]٨٠١٥[ .، نزهتمحديأ

ـانوان هاينامه وقف = الصفويحجج وقفية للنساء يف العهد   _…  ب
-٩٨ ص _) .١٩٩٨( ٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويـدان     

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٣
]٨٠١٦[ .، حممد عليخسروي
وقـف  _ .موقوفات زنان در إيران     =  النساء يف إيران     أوقاف

باللغـة  _  .٦-٤ص_ ) .١٩٩٥ (١٠ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_ . د _.الفارسية 
@pbÐÓaìÛaMbî×Šm@@
]٨٠١٧[ .شاهني، كامل

 Ankara’da Hatun= أوقاف مالكة خاتون يف مدينة أنقـرة  
Buluşma Vakiflari / كامل شاهني. _Vakiflar Dergisi.  _

 .٣تر* _.د _  .باللغة التركية _ .٨٢-٧٧ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج
@pbÐÓaìÛaMòí…ìÈÛa@@

]٨٠١٨[ .دالل بنت خملد احلريب
إعداد دالل بنـت    / إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة جند       

 .٧٧٢-٧٠٧ص_ .خملد احلريب 
ـ ملكة العرب ندوة املكتبات الوقفية يف امل    يف   _ …ة السـعودية    ي

، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]٨٠١٩[ .دالل بنت خملد احلريب
إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة جند يف القرنني الثالـث            

: الرياض_ .دالل بنت خملد احلريب     / عشر والرابع عشر اهلجريني   
 .١كو*_ .ك _  .٢٠٠١لك فهد الوطنية، مكتبة امل

]٨٠٢٠[]٢[_ ] .مصدر الكتروين[رقية بنت عوض بن حممد احلجي 
كتاب نساء شهريات من جند، منشور      : مصدر العنوان _ .ورقة  

موقع [حتت باب مكتبة الدارة املئوية مبوقع دارة امللك عبد العزيز      
: وصلة الكتـاب  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروض يف   ] (الكتروين

http://www.darah.org.sa/issues/women/women16.ht
m . _ ١كو*_ .ت. 

@pbÐÓaìÛaMoíìØÛa@@
]٨٠٢١[األمانة العامة لألوقاف،: الكويت_  .٢ط_ .سجل العطاء 
 .١كو*_ .ك _ .ج ٣_  .٢٠٠٣
æìÐÓaìÛa@

 . تراجم- ، الوقف السالطين والملوك واألمراءأوقاف انظر أيضًا 
]٨٠٢٢["ـه٨٧٤-٨١٣") أبو احملاسن(ي  بردتغري، يوسف بن بردي بن تغريا

مجال الدين أبو احملاسن يوسف األتابكي ابن تغـري         ]/ الوقف[
، ٢٢٦ص: ٨ج ،١٤٤ ،٧٩، ٥٦-٥٤ص: ٦ج_ .بـــردي 

 .٥٧٤-٥٧٠، ٥٦٧-٥٦٦، ٢٨٢، ١٥٧ص: ١٠ج
:  القاهرة _ .١ ط _ . النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة      يف

  دلهي– الهند –الهندوس واألوقاف اإلسالمية  



٧٠١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

-٢٢ ،٧صر*_ . ض   _ .١٩٥٦-١٩٢٩دار الكتب املصرية،    
 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٢٤

]٨٠٢٣[ "ـه٥٩٧-٥٠٨) "الفرجأبو (ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد 
بن اجلوزي؛  اأبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد         ]/ الوقف[

: ١ج_ .حتقيق حممود فاخوري، حممـد رواس قلعـه جـي           
 .٥٣ص: ٤ ج،٦١٨-٦١٧، ٤٧٨ص
 :القاهرة (١٩٧١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . صفوة الصفوة    يف

 .٢صر* _.ض _ ) .مطبعة دار الشعب
]٨٠٢٤[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

ــف[ ، ١٩١-١٩٠، ١١٩، ٨٢، ٦٢، ٥٨ص: ١ج_ ] .الوق
 ،١٥٥ ،٢١ص: ٢، ج ٤٠٦،  ٣٩٩،  ٢٨٥،  ١٩٩-١٩٨
٤٤٢ ،٤٢٠-٤١٩،  ٤١٢،  ٣٠٥،  ٣٠٣،  ١٧٩،  ١٧٣ ،
، ٣٦٩-٣٦٦،  ٢٩٨ ،٢٠٥،  ١٦٤،  ١١٧ص: ٣، ج ٤٩٢
 .٢٤٢، ٥٠، ٣ص: ٤، ج٣٨٧
دار اجليـل،   : بريوت_ . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة        يف
طبعة مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية        _ ] .؟١٩٦-[
 .١٠٤تر*_ .ض _  .١٩٣١-١٩٢٩يدر آباد باهلند، حب

]٨٠٢٥[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
ــف[ ، ١٩١-١٩٠، ١١٩، ٨٢، ٦٢، ٥٨ص: ١ج_ ] .الوق

، ١٧٣،  ١٥٥ ،٢١ص: ٢، ج ٤٠٦،  ٣٩٩،  ٢٨٥،  ١٩٩-١٩٨
: ٣، ج ٤٩٢،  ٤٤٢ ،٤٢٠-٤١٩،  ٤١٢،  ٣٠٥،  ٣٠٣،  ١٧٩
: ٤، ج ٣٨٧،  ٣٦٩-٣٦٦،  ٢٩٨،  ٢٠٥،  ١٦٤،  ١١٧ص
 .٢٤٢، ٥٠، ٣ص
دار :  بريوت _ .٢ ط _ . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة      يف
_ .طبعة مصورة عن طبعة حيدر آباد باهلند        _  .١٩٦٨ر،  صاد
 .٢٤ ،٧ ،٢صر*_ .ض 

]٨٠٢٦[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين؛ حتقيق حممد         ]/ الوقف[

 ،١٩١-١٩٠،  ١١٩،  ٨٢،  ٦٢،  ٥٨ص: ١ ج _ .سيد جاد احلق  
، ١٧٣،  ١٥٥ ،٢١ص: ٢، ج ٤٠٦ ،٣٩٩،  ٢٨٥،  ١٩٩-١٩٨
٤٩٤،  ٤٦٢،  ٤٤٢ ،٤٤٠،  ٤١٩،  ٤١٢،  ٣٠٥،  ٣٠٣،  ١٧٩ ،
، ٣٨٧،  ٣٦٩،  ٣٦٦،  ٢٩٨،  ٢٠٥،  ١٦٤،  ١١٧ص: ٣ج
 .٤٢ص: ٥، ج٢٤٢، ٥٠، ٣ص: ٤ج
 ،]ن. د: م. د [_ .٢ ط _ . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة      يف

؛ ٥١تـر *_ . ض   _ .)مطبعة املدين : القاهرة( ١٩٦٧-١٩٦٦
 .١١، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٢٤ ،٧ ،٢صر

]٨٠٢٧[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
ــف[ ، ١٩١-١٩٠، ١١٩، ٨٢، ٦٢، ٥٨ص: ١ج_ ] .الوق

، ١٧٣،  ١٥٥ ،٢١ص: ٢، ج ٤٠٦،  ٣٩٩،  ٢٨٥،  ١٩٩-١٩٨
: ٣، ج ٤٩٢،  ٤٤٢ ،٤٢٠-٤١٩،  ٤١٢،  ٣٠٥،  ٣٠٣،  ١٧٩
: ٤ج،  ٣٨٧،  ٣٦٩-٣٦٦،  ٢٩٨،  ٢٠٥،  ١٦٤،  ١١٧ص
 .٢٤٢، ٥٠ ،٣ص
]: اهلنـد [ حيدر آباد    _ . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة      يف

-١٩٢٩[هـ  ١٣٥٠-١٣٤٨جملس دائرة املعارف العثمانية،     
 .٥٤تر* _.ض _ ] .١٩٣١

]٨٠٢٨[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب
 تعليق عبد السالم  علي بن أمحد بن سعيد بن حزم؛ حتقيق و        ]/ الوقف[

 .٣٠٨، ١٨٣-١٧٥ص_ .حممد هارون 
دار املعارف،  ]: القاهرة[_  .٥ط_ . مجهرة أنساب العرب     يف

 .٢صر* _.ض _  .١٩٨٢
]٨٠٢٩["ـه٦٨١-٦٠٨ ")بو العباسأ (إبراهيممحد بن حممد بن أبن خلكان، ا

 ،٤٤٧،  ٢٥٦ص: ٢، ج ٢١٨،  ١٢٦،  ٧٧ص: ١ج_ ] .الوقف[
 :٥ج ،٢٩٣ ،٢٩٠ ،٢٧٣ ،٢٧٠ ،٢٥٤،  ٢٤٦،  ١٢٨ص: ٣ج
 .٢٠٥، ١٤١، ١٤٠ص :٦ج ،١٨٩، ٨٤ص
دار صـادر،   : بريوت_ . وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان       يف

 .١٠٤تر* _.ض _  .١٩٧٨
]٨٠٣٠["ـه٦٨١-٦٠٨ ")بو العباسأ (إبراهيممحد بن حممد بن أبن خلكان، ا

يب بكر ابن خلكان؛ حتقيق حممـد       أمحد بن حممد بن     أ]/ الوقف[
: ٢، ج٢١٨، ١٢٦، ٧٧ص: ١ ج_ .ميـد  الدين عبد احل  حميي
 ،٢٧٣ ،٢٧٠،  ٢٥٤،  ٢٤٦،  ١٢٨ص: ٣، ج ٤٤٧،  ٢٥٦ص

 .٢٠٥، ١٤١-١٤٠ص :٦ج ،١٨٩، ٨٤ص :٥، ج٢٩٠
مكتبة : القاهرة_  .١ ط _ . وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     يف

؛ ٢٤ ،٢٣ ،٧ ،٢صـر * _. ض   _ .١٩٤٨النهضة املصرية،   
 .١١، ١٠، ٨، ٧ ،٤-٢فل
]٨٠٣١["ـه٢٣٠-١٦٨") اهللا عبد أبو(عد الزهري بن سعد، حممد بن سا

-١٨٢ص: ١ ج _] .وآخ [ ...دورد سخاو إ حتقيق   /]الوقف[
 .٢٦٠ ،١٧٣ ،٥٣ ،٣٦ص: ٣، ج١٨٣
 اجلمعية: برلني_  .١ط_ .بن سعد، أو، الطبقات الكربى      ا طبقات   يف

 _.ض  _ . )مطبعة بريل : ليدن (١٩٤٠-١٩٠٤العلمية الكربى،   
 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٤-٢ فل؛٧ ،٢؛ صر١٠٤، ٨٣، ٥٤، ٤٩تر*
]٨٠٣٢["ـه٧٦٤-؟") صالح الدين(بن شاكر، حممد بن شاكر بن أمحد ا

: ١ج_ .حسان عباس   إحممد بن شاكر الكتيب؛ حتقيق      ]/ الوقف[
: ٣، ج ٣١٥،  ١٣٠ص: ٢، ج ٤٠٥،  ٢٧٠،  ٢٤٣،  ١٣٧ص
 .٣٦٢، ٣٥٤، ١٨٦، ١٧٠ص: ٤، ج٢٥٦، ٢٥٠، ١٩٨ص
-١٩٧٣قافة،  دار الث : دار صادر : بريوت_ . فوات الوفيات    يف

 .١١، ٨، ٤-٢؛ فل٢٤ ،٧ ،٢؛ صر١٠٤تر*_ . ض _ .١٩٧٤
]٨٠٣٣[ "ـه٦٨٤-٦١٣" )أبو عبد اهللا (إبراهيمبن شداد، حممد بن علي بن ا

 إبـراهيم  عبد اهللا حممد بن علـي بـن          أيبعز الدين   ]/ الوقف[
، ٣١،  ١٩ص: ١ج_ .احلليب؛ حتقيق سامي الدهان، حيىي عبادة       

 .٣٦٣، ٣٦٢، ٢٧٤-٢٧٣، ٤٢ص: ٣ ج؛٢٤١، ٢٣٨-٢٣٧
املعهد :  دمشق _ . الشام واجلزيرة  أمراءعالق اخلطرية يف ذكر      األ يف

 .١٠ ،٨ ،٧فل*_ .ض _  .١٩٦٢الفرنسي للدراسات العربية، 
]٨٠٣٤[ "ـه٧٣٩-٦٥٨" )صفي الدين(بن عبد احلق، عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي ا

 قيـق صفي الدين عبد املؤمن ابن عبد احلق البغدادي؛ حت        ]/ الوقف[
، ٣٠٠،  ٢١٠،  ١٨٧،  ١١٧ص: ١ ج _ .علي حممد البجاوي  

 .١٣٤٠، ١١٩١، ٩٧٧، ٩٥٢، ٥٣١ص: ٢ج
:  بـريوت  _ .١ ط _ .طالع على األمكنة والبقاع    مراصد اال  يف

 .٢٤؛ صر١١، ٨، ٧، ٤-٢فل*_ .ض _  .١٩٥٤دار املعرفة، 

ونقفاالو



متن الكشاف>٧٠٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

) الفـالح  أبو(بن العماد العكري، عبد احلي بن أمحد بن حممد          ا
 "هـ١٠٨٩-١٠٣٢"

]٨٠٣٥[

، ١٥٩،  ٩٧ص: ٣، ج ٢٦١ص: ٢، ج ٤٠ص: ١ج_ ] .الوقف[
، ٩ص: ٥، ج ٣١٧،  ٢٤٣،  ٢٣٠ص: ٤، ج ٢٢٩-٢٢٨،  ١٨١
١٦١،  ١٤٨-١٤٧،  ١٢٧،  ١٢٢،  ١٠٧،  ٦٧،  ٣٢،  ١٩ ،
٣٥٠ ،٣٣٥،  ٢٨٧،  ٢٦٨،  ٢٦١،  ٢٤١-٢٤٠،  ٢٠٩،  ١٧٢ ،
: ٧ج ،٣١٦،  ٢٩١،  ٢٢٠،  ١٤٣،  ١٢٦،  ٦٣،  ٥٤،  ١٥ص: ٦ج
 ،١٦٢،  ١٤٥،  ١٢٩،  ١٠٢،  ٦٤ص: ٨، ج ١٤٢،  ١٧ص

٣٠٢، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢١٥، ١٨٠. 
دار اآلفاق  :  بريوت _ . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      يف

 .١١، ١٠ ،٧ ،٦ ،٤-٢فل* _.ض  _] .؟١٩٨-[اجلديدة، 
) الفـالح  أبو(بن العماد العكري، عبد احلي بن أمحد بن حممد          ا

 "هـ١٠٨٩-١٠٣٢"
]٨٠٣٦[

 ،١٥٩،  ٩٧ص: ٣، ج ٢٦١ص: ٢، ج ٤٠ص: ١ج_ ] .الوقف[
 ،٩ص: ٥، ج ٣١٧،  ٢٤٣،  ٢٣٠ص: ٤ ج ،٢٢٩-٢٢٨،  ١٨١
١٧٢،  ١٦١،  ١٤٨-١٤٧،  ١٢٧،  ١٢٢،  ١٠٧،  ٦٧،  ٣٢،  ١٩، 
: ٦، ج ٣٥٠،  ٣٣٥،  ٢٨٧،  ٢٦٨،  ٢٦١،  ٢٤١-٢٤٠،  ٢٠٩
: ٧، ج ٣١٦،  ٢٩١،  ٢٢٠،  ١٤٣،  ١٢٦،  ٦٣،  ٥٤،  ١٥ص
 ،١٨٠،  ١٦٢،  ١٤٥،  ١٢٩،  ١٠٢،  ٦٤ص: ٨، ج ١٤٢،  ١٧ص

٣٠٢، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢١٥. 
، ]ن. د: [القـاهرة _ . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب        يف

 .١٠٣تر* _.ض _ ] .١٩٣١[هـ ١٣٥٠
]٨٠٣٧["ـه٣٩٥ بعد -؟"هالل العسكري، احلسن بن عبد اهللا بن سهل  أبو

هالل احلسن بن عبد اهللا بـن       أبو  / أول من احتبس يف اإلسالم    
 .١٧٦ص_ .سهل العسكري؛ حتقيق وتعليق حممد السيد الوكيل 

لبشري للثقافة والعلوم دار ا: القاهرة_  .٢ ط _ . األوائل كتاب يف
 .٢٣ ،٢؛ صر٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧اإلسالمية، 

]٨٠٣٨["ـه٣٩٥ بعد -؟"هالل العسكري، احلسن بن عبد اهللا بن سهل  أبو
هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل؛       أبو  ]/ أول من أحتبس يف اإلسالم    [

 .٢٥٧-٢٥٦ص: ١ ج_ .حتقيق حممد املصري، وليد القصاب
وزارة الثقافة واإلرشاد القـومي،     :  دمشق _ . األوائل كتاب يف

 .٨ ،٤فل*_ . ض _ .١٩٧٥
]٨٠٣٩[ .رمزي أوزوران، بريا

 Kibris Adasinda Bekir= وقف باكري باشا يف جزيرة قربص 
Paşa Vakif / بريا رمزي أوزوران. _Vakiflar Dergisi.  _

 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٢٩-٢٧ص_ ) .١٩٨٢ (١٦مج
 .٣تر*

الكـايف   الوهاب بن علي بن عبـد      تاج الدين السبكي، عبد   
 "هـ٧٧١-٧٢٧) "نصر أبو(

]٨٠٤٠[

 ،٢٤٨ص: ٢ج_  .تصحيح حممد عبد اللطيف اخلطيب    / ]الوقف[
 .١٨٤ص: ٦ج
دار املعرفة،  :  بريوت _ .٢ ط _ . طبقات الشافعية الكربى   يف
_ . طبعة باألوفست عن طبعة املطبعة احلسـينية         _ .]؟١٩٨-[

 .١٠ ،٨-٦ ،٢،٣فل*_ .ض 

الكـايف   الوهاب بن علي بن عبـد      بكي، عبد تاج الدين الس  
 "هـ٧٧١-٧٢٧) "نصر أبو(

]٨٠٤١[

 تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي؛         ]/ الوقف[
 ،٦٨ص: ٣ج_ .حتقيق عبد الفتاح حممد احللو، حممود حممد الطناحي         

 ،٤٠-٣٩ص: ٧، ج ٤٦-٤٥ص: ٦، ج ٩٠،  ٦٠ص: ٥، ج ٣٤٢
 .٢٣٢ص: ١٠ج، ٢٠٦، ٩٩ص: ٩، ج٣٧٠ص: ٨، ج١٠٦، ١٠٤
عيسى البايب   ]:القاهرة [_ .١ط_ . طبقات الشافعية الكربى     يف

 .٧، ٢؛ صر٥٦، ٣تر*_ .ض _  .١٩٦٥احلليب، 
الكـايف   الوهاب بن علي بن عبـد      تاج الدين السبكي، عبد   

 "هـ٧٧١-٧٢٧) "نصر أبو(
]٨٠٤٢[

 ،٢٤٨ص: ٢ج_ .تصحيح حممد عبد اللطيف اخلطيب      ]/ الوقف[
 .١٨٤ص: ٦ج
 :القاهرة (١٩٠٦،  ]ن. د: م. د [_ .عية الكربى  طبقات الشاف  يف

 .٥٦ ،٢٨تر* _.ض _ ) .املطبعة احلسينية
]٨٠٤٣["ـه٤٢٠-؟ ")أبو عمرو(خليفة العصفري، خليفة بن خياط بن خليفة 

 _.كرم ضياء العمري    أخليفة بن خياط العصفري؛ حتقيق      ]/ الوقف[
 .١٠٧ص
_  .١٩٨٢دار طيبـة،  : الرياض_  .٢ط_ . الطبقات   كتاب يف
 .١١، ٨-٦، ٤-٢؛ فل١٠٤، ٥٧، ٣تر*_  .ض
]٨٠٤٤[ "ـه٧٤٨-٦٧٣" )اهللا  عبدأبومشس الدين ( بن عثمان محدأ بن حممد، الذهيب

 :٤؛ ج ٩٥٢،  ٨٨١،  ٧٧٨ص: ٣، ج ٦١٨ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 .١٤١٤ص
 _] .؟١٩٧-[دار إحياء التراث العريب،     : بريوت_ . تذكرة احلفاظ    يف

_ .ض  _  .الدكن ادبطبعة مصورة باألوفست عن طبعة حيدر آ      
 .٦٧، ٥٦تر*
]٨٠٤٥[ "ـه٧٤٨-٦٧٣" )اهللا  عبدأبومشس الدين ( بن عثمان محدأ بن حممد، الذهيب

 :٤؛ ج ٩٥٢،  ٨٨١،  ٧٧٨ص: ٣، ج ٦١٨ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 .١٤١٤ص
 _.ض  _ ] .؟١٩٧-[مكتبة املتنيب،   : بغداد_ . تذكرة احلفاظ    يف
 .٨٤، ٦٧، ٢٨تر*
]٨٠٤٦[ "ـه٧٤٨-٦٧٣" )اهللا  عبدأبوين مشس الد( بن عثمان محدأ بن حممد، الذهيب

محـد بـن    أ عبد اهللا مشس الدين حممد بن        أيباحلافظ  ]/ الوقف[
: ٢ ج _ .عثمان الذهيب؛ حتقيق عبد الرمحن بن حيـىي املعلمـي         

 .١٤١٤ص: ٤، ج٩٥٢، ٨٨١، ٧٧٨ص: ٣، ج٦١٨ص
دائرة ]: اهلند[ الدكن   آباد حيدر   _ .٣ط_ . تذكرة احلفاظ    يف

 .١١ ،١٠ ،٨-٦ ،٤-٢فل* _.ض _  .١٩٥٨املعارف العثمانية، 
]٨٠٤٧[ "ـه٧٤٨-٦٧٣" )اهللا  عبدأبومشس الدين ( بن عثمان محدأ بن حممد، الذهيب

احلافظ أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان           ]/ الوقف[
، ٧٥ص: ١ مج _ .]وآخ […الذهيب؛ حتقيق صالح الدين املنجد    

 ،٤٨٩،  ٤٨٥،  ٢١٢،  ١٠٤ص: ٤، مج ٨٩،  ٢١ص: ٢، مج ٢٧٥
 :١٢، مج ٤٠٨ص: ٩، مج ١١٠-١٠٩ص: ٨، مج ١٧٦ص: ٥مج
، ٤٢٠،  ١٦٢ص: ١٤، مج ٣٦٣ص: ١٣، مج ٢٩٢،  ١٥٩ص
 .١١ص: ١٦، مج٣٠٠، ٩٠ ،٨٩ص: ١٥مج
-١٩٨١مؤسسة الرسالة،   : بريوت_  .١ ط _ . سري أعالم النبالء   يف

 .١١، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٢٤، ٧، ٢؛ صر١٠٤، ٣تر*_ . ض _ .١٩٨٥

 ونقفاالو 
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]٨٠٤٨[ "ـه٩٠٢-٨٣١") مشس الدين(مد حممد بن عبد الرمحن بن حمالسخاوي، 
وقف أعظم بن اسكندر السجستاين على مدرسـة يف مكـة           [

 .٣١٣ص: ٢مج_ .تصحيح حسام الدين القدسي ]/ املكرمة
 دار مكتبة : بريوت_  .٢ط_ . الضوء الالمع ألهل القرن التاسع       يف

 .١١، ١٠، ٧، ٦، ٤-٢؛ فل١٠٤تر *_.ض _ ] .؟١٩٧-[احلياة، 
]٨٠٤٩[ "ـه٩٠٢-٨٣١") مشس الدين(بد الرمحن بن حممد حممد بن عالسخاوي، 

وقف أعظم بن اسكندر السجستاين على مدرسـة يف مكـة           [
 .٣١٣ص: ٢ج_ . تصحيح حسام الدين القدسي ]/املكرمة

مكتبة : القاهرة_  .١ ط _ . الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     يف
 .٢٤ ،٢٣ ،٧صر* _.ض _  .١٩٣٨-١٩٣٦القدس، 

]٨٠٥٠[ "ـه٥٦٢-٥٠٦") أبو سعد(بن حممد بن منصور السمعاين، عبد الكرمي 
أليب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمـي          / األشعري

 املعلمـي   السمعاين؛ صححه وعلق عليه عبد الرمحن بن حيـىي        
 .٢٦٧ص: ١ج_ .اليماين 

، ]ن. د: [حيدر آباد الـدكن، اهلنـد     _  .١ط_  .األنساب يف
_ .ض  _ ) .لعثمانيةمطبعة جملس دائرة املعارف ا    (١٩٨١-١٩٦٢

 .١١ ،٨-٦ ،٣ ،٢فل*
]٨٠٥١[ شوقي أمحد دنيا

 جملة البحوث _ .شوقي أمحد دنيا    / أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة     
_ ) .١٩٩٥ مـارس / يناير (٢٤، ع ٦س_ .الفقهية املعاصرة   

 .١؛ كو١٤سع* _.د _  .١٤٨-١١٧ص
]٨٠٥٢[ "ـه٧٦٤-٦٩٦"صالح الدين الصفدي، خليل بن أيبك بن عبد اهللا 

_ .صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي          ]/ الوقف[
 ،١٣٦-١٣٥،  ٦ص: ٢، ج ٢٣٢،  ١٨٣-١٨٢،  ١٤٧ص: ١ج

 ،٢٣٧-٢٣٦،  ٢٣٣،  ١٥٦،  ١٠٣،  ١٠١،  ٢٨ص: ٣، ج ٢٢١
، ٩٨،  ٩٤،  ٩١،  ٦٦،  ٢٧،  ٢٤ص: ٤، ج ٣٣١،  ٢٥٨،  ٢٥٥
: ٥، ج ٣٦٤،  ٢٨٤،  ١٨٦-١٨٥،  ١٧٢،  ١٥٤،  ١١٧-١١٦
 ،٢٥٣-٢٥٢ ،٧٨ص: ٦، ج ١٦٩-١٦٨،  ١٠٩،  ٩٩،  ٧٤ص
 ،٣٥٧،  ٢٤٥،  ١٦٢،  ١٥٧-١٥٦،  ١٢٥،  ٤٦ص: ٧، ج ٢٧١
، ٨٩ص: ٩، ج ٣٣٦،  ٢٥٨،  ١٦٧،  ٧٠،  ٦٦،  ٥٥ص: ٨ج

٤٨٥، ٤٨١، ٣٦٦، ٣٢٣، ٣٠٤، ٢٧١. 
-١٩٦٢نشر فشـبون،    : أملانيا_  .٢ط_ . الوايف بالوفيات    يف

 .٦؛ صر١٠٤تر*_ .ض _ ) .سلسلة النشرات اإلسالمية( _ .١٩٧٤
]٨٠٥٣[ .كونتر، حليم باكي

 Emir= سلطان أمري ووقفية السلطان حممد الفـاتح  الف أوقا
Sultan Vakiflari ve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi /

_ ) .١٩٥٨ (٤مج_ . Vakiflar Dergisi_ .حليم باكي كونتر 
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٣-٣٩ص

]٨٠٥٤["ـه١١١١-١٠٦١"احمليب، حممد أمني بن فضل اهللا بن حمب اهللا 
 _ .حممد أمني بن فضل اهللا احمليب؛ تصحيح مصطفى وهبة        ]/ قفالو[
، ٢٩٠،  ٢٨٨،  ٢٦١،  ٢٠٠،  ١٥٨،  ١٤١،  ١١٨،  ٣٠،  ٢٩ص: ١ج

، ٦٩،  ٢٥،  ٢٤ص: ٢، ج ٤٣٦،  ٤١٠-٣٨٨،  ٣٨٥،  ٣٦٤،  ٣٥٣
 ،١٩ص: ٣، ج ٤١٧،  ٤١٤،  ٣٦٩،  ٣٥٩،  ٣٤٧،  ٢١٥،  ١٣٦،  ٧١
-٢٦ص: ٤، ج ٣٠٠،  ٢٩٢،  ٢٣٣،  ٢٣١،  ٢٠٨،  ١١٠،  ٦٨،  ٢٥

٣٨٩-٣٨٥، ٣٧٢، ٣٥٧-٣٥٦، ٣٠٣، ٢٩٠ ،٢٢٨، ١٥٣، ٢٧. 
دار : بـريوت _ . خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر         يف

طبعة مصورة عن طبعة املطبعة الوهبيـة،       _ ] .؟١٩٧-[صادر،  
 .١٠٤تر* _.ض _  .١٨٦٦

]٨٠٥٥["ـه١١١١-١٠٦١"احمليب، حممد أمني بن فضل اهللا بن حمب اهللا 
 _ .يب؛ تصحيح مصطفى وهبة   حممد أمني بن فضل اهللا احمل     ]/ الوقف[
 ،٢٩٠، ٢٨٨، ٢٦١، ٢٠٠، ١٥٨، ١٤١، ١١٨، ٣٠-٢٩ص: ١ج

 ،٦٩،  ٢٥-٢٤ص: ٢، ج ٤٣٦،  ٤١٠-٣٨٨،  ٣٨٥،  ٣٦٤،  ٣٥٣
: ٣ج،  ٤١٧،  ٤١٤،  ٣٦٩،  ٣٥٩،  ٣٤٧،  ٢١٥،  ١٣٦،  ٧١
 :٤، ج ٣٠٠،  ٢٩٢،  ٢٣٣،  ٢٣١،  ٢٠٨،  ١١٠،  ٦٨،  ٢٥،  ١٩ص
 .٣٨٥، ٣٧٢، ٣٥٧-٣٥٦، ٣٠٣، ٢٩٠، ٢٢٨، ١٥٣، ٢٧-٢٦ص
مكتبة : بريوت_ . خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر         يف

 .٦٧تر* _.ض _ ] .١٩٦٦[هـ ١٣٨٦خياط، 
]٨٠٥٦["ـه١١١١-١٠٦١"احمليب، حممد أمني بن فضل اهللا بن حمب اهللا 

 _ .حممد أمني بن فضل اهللا احمليب؛ تصحيح مصطفى وهبة        ]/ الوقف[
، ٢٨٨،  ٢٦١،  ٢٠٠،  ١٥٨،  ١٤١،  ١١٨،  ٣٠-٢٩ص: ١ج

: ٢، ج ٤٣٦،  ٤١٠-٣٨٨،  ٣٨٥،  ٣٦٤،  ٣٥٣،  ٢٩٠
، ٣٦٩،  ٣٥٩،  ٣٤٧،  ٢١٥،  ١٣٦،  ٧١،  ٦٩،  ٢٥-٢٤ص

، ٢٣١،  ٢٠٨،  ١١٠،  ٦٨،  ٢٥،  ١٩ص: ٣، ج ٤١٧،  ٤١٤
، ٢٩٠،  ٢٢٨،  ١٥٣،  ٢٧-٢٦ص: ٤، ج ٣٠٠،  ٢٩٢،  ٢٣٣
٣٨٩-٣٨٥، ٣٧٢، ٣٥٧-٣٥٦، ٣٠٣. 
، ]ن. د: م. د[_ . خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر        يف

 ،٢٣،  ٢؛ صر ٦٧تر*_ . ض   _ .) املطبعة الوهبية  :القاهرة (١٨٦٦
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤، ٣؛ فل٢٤

]٨٠٥٧[ .حممد مطيع احلافظ
 :أوقاف_ .حممد مطيع احلافظ    / البيمارستان النوري حبلب ووقفيته   

_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو*_ .د _  .١٧٦-١٦١ص_ ) .٢٠٠٤يونيو  (٦، ع٣س

]٨٠٥٨["ـه١٠٦١-٩٧٧") أبو املكارم(ن الغزي، حممد بن حممد جنم الدي
 ،٢٩٦،  ١١١،  ٧٥ص: ١مـج _ .حتقيق حممود الشيخ    ]/ الوقف[

 .٧٧٢، ٦٥٥، ٦٥٣ص: ٢مج، ٣٣٢، ٣١٥
 لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األوىل من           يف

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،    : دمشق_ .القرن احلادي عشر    
 .٣تر* _. ض _ .١٩٨١

]٨٠٥٩["ـه١٠٦١-٩٧٧") أبو املكارم(جنم الدين الغزي، حممد بن حممد 
  الدينيحممد جنم الدين بن حممد بدر الدين حممد بن رض]/ الوقف[

 ،٦٣-٢٦ص: ١ ج _ .العامري القرشي الشافعي؛ حتقيق جربائيل جبور     
١٨٧،  ١٦٢،  ١٥٨،  ١٣٤،  ١٣١-١٢٩،  ١١٤،  ٩٨،  ٩٦،  ٧٠-
 ،١٤-١٣،  ٤ص: ٢، ج ٢٦٠،  ٢٤٨،  ٢٢٤،  ١٩٣،  ١٩١-١٩٠،  ١٨٨
١١٠-١٠٨ ،١٠٢،  ٨٤-٨٣،  ٦٤،  ٦١-٦٠،  ٥٧-٥٦،  ٤١ ،
٢١٤،  ١٨٦-١٨٥،  ١٧٧،  ١٥١،  ١٤٦،  ١٤١-١٣٨،  ١١٦ ،
، ١٣٠،  ١٢٨ ،٩٩-٩٧،  ٨٨،  ٧٨،  ٥٨،  ٤٨،  ٢٧ص: ٣، ج ٢٦٢
٢٠٤، ٢٠١-٢٠٠، ١٩٨، ١٩٤، ١٧٢، ١٦٦، ١٥١-١٥٠، ١٤٨. 
 دار: وتبري_  .٢ ط _ .ئة العاشرة اعيان امل أ الكواكب السائرة ب   يف
 .١١، ٨، ٦، ٤، ٣؛ فل٤٩تر* _.ض _  .١٩٧٩فاق اجلديدة، آلا

ونقفاالو
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]٨٠٦٠["ـه١٠٦١-٩٧٧") أبو املكارم(جنم الدين الغزي، حممد بن حممد 
 جنم الدين حممد بن حممد الدمشقي الغزى؛ حتقيق جربائيل]/ الوقف[

 ،١٢٩،  ١١٢،  ٩٨،  ٩٦،  ٧٠،  ٦٣،  ٥٨ص: ١ ج _ .سليمان جبور 
٢٦١،  ٢٦٠،  ٢٤٨،  ٢٢٤،  ١٩٣-١٨٧،  ١٦٢،  ١٣٢،  ١٣٠ ،
، ١٠٢،  ٨٤،  ٦٤،  ٦١-٦٠،  ٥٧-٥٦،  ٤١،  ١٤ص: ٢، ج ٢٧٥
١٥٣،  ١٥١،  ١٤٦،  ١٤١،  ١٣٩،  ١٣٢،  ١١٦،  ١١٠-١٠٨ ،
، ٧٨،  ٥٨،  ٤٨،  ٢٣ص: ٣، ج ٢٦٢،  ٢١٤،  ١٨٦-١٨٥،  ١٧٧
١٧٢،  ١٦٦،  ١٥١-١٥٠،  ١٤٨،  ١٣٠،  ١٢٨،  ٩٩-٩٧،  ٨٨ ،
٢٠٤، ٢٠١-٢٠٠، ١٩٨، ١٩٤. 
: بريوت_  .١ط_ .ة العاشرة    الكواكب السائرة بأعيان املائ    يف
 .٢٤، ٢؛ صر٥١تر* _ . ض_ .١٩٥٩-١٩٤٥ ،]ن. د[

]٨٠٦١[ )، تركياسيواس(وقف كمال الدين بن اهلمام 
 Kemaleddin ibn-ilhümam= وقف كمال الدين بن اهلمام 

vakfi . _هـ١٤١١إدارة وقف كمال الدين بن اهلمام،       : سيواس 
 .٣تر* _ .ك_ . باللغة التركية _ .يضا: ص٢٤_ ] .١٩٩١[

]٨٠٦٢[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 
 ،٥٢ص: ١٢، ج ٨٧ص: ٨، ج ٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ ] .الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤ج
_  .٢ط_ . معجم األدباء، أو، إرشاد األريب إىل معرفة األديب         يف

 .٦٤تر* _. ض _ .١٩٩١دار الكتب العلمية، : بريوت
]٨٠٦٣[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(حلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي ياقوت ا

، ٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ .ياقوت بن عبد اهللا احلموي      ]/ الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤، ج٥٢ص: ١٢، ج٨٧ص: ٨ج
_  .١ط_ . معجم األدباء، أو، إرشاد األريب إىل معرفة األديب         يف

 _. ض   _ .١٩٣٨-١٩٣٦عيسى البـايب احللـيب،      : القاهرة
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٢٤ ،٢٣ ،٧صر*

]٨٠٦٤[ .ينانج، رفعت
ـيا      خليفة  مدرسة  : من مدارس العهد السلجوقي     =الغازي وأوقافه يف أماس

Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifat Gazi 
Medresesi ve Vakiflar /ينانج رفعت ._ Vakiflar Dergisi ._ 

 .٣تر* _.د _  .ةباللغة التركي _ .٢٢-٢٥ص_ ) .١٩٨٢ (١٥مج
ÐÓaìÛaæì@MæaŠíg@@

]٨٠٦٥[ )آية اهللا(آملي، جوادي 
ـ    = التعرف على الواقفني الكبار     _ .آشنائى با واقفان بزركَـ

 _ .٥٩-٥٤ ص _ .)١٩٩٥ (٩ ع _.وقف مرياث جاويدان    
 .١؛ كو١ران*_ .د _  .١٥١ص: ملخص بالعربية_ .باللغة الفارسية 
]٨٠٦٦[ )آية اهللا(آملي، جوادي 

ـ  اديجوحجة وقف مرتل     وقفنامـة اى از ايـت اهللا        = ي آمل
_ ) .١٩٩٦ (١٤ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .آملي جوادي
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧-٤ص

]٨٠٦٧[ .، حممودمحديأ
يكَــ  = حجة وقف من املرحوم حممد ناصر خان ظهري الدولة          

 _) .١٩٧٧ (٦ ع _. تارخيي   بررسيهاى_ ...طغرى وقفنامه از    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٣٦-١١٥ص

]٨٠٦٨[ .، برويزيأذكائ
وقف  _ . مهدان يموقوفة علَو =  يف مهدان    العلويحجة وقفية   

 باللغة  _ .٤١-٣٧ ص _ .)١٩٩٣ (٤ ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية
]٨٠٦٩[ .، رضااستادي

= حجة وقف موقوفات السيد حسن الواقف يف مدينـة نطـرت            
 _.وقف مرياث جاويدان    _ .وقوفات سيد حسن واقف     وقفنامه م 

_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٥٧-٥٠ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ع
 .١؛ كو١ران*

]٨٠٧٠[ .، عصمتيإمساعيل
كَزارشى =   موقوفات سردار فريوزكوهى يف طهران     نتقرير ع 

 _.وقف مرياث جاويدان     _ .از موقوفات سردار فريوز كوهى    
 _.غة الفارسية   بالل_  .١٢٦-١٢٠ص_ ) .١٩٩٥ (١١ع
 .١ كو؛١ران*_  .د

]٨٠٧١[ .افشار، ايرج
وقفنامـه مدرسـة   =  يف كاشـان    حجة وقف مدرسة سلطاين   

 _) .١٩٨٧ (٢٣ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني   _. كاشان   سلطاين
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٨٠٧٢[:سردار  قلى خانإمام=  عظيم واقف : قليخان سردارإمام
 _) .١٩٩٦ (١٣ع_ .اويدان  وقف مرياث ج  _ . بزركَـ   يواقف
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٣٩-٢٥ص

]٨٠٧٣[آشنائى = الربز الثقافيةمؤسسة : التعرف على الواقفني الكبار
 _) .١٩٩٣ (٢ع_ .وقف مرياث جاويدان _ .با واقفان بزركَـ 

 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٥٦-٥٤ص
]٨٠٧٤[خمطوط يف _  . شاه عباسوقفنامه= حجة وقف شاه عباس 

 _ . باللغة الفارسية  _ . بطهران يسالممكتبة جملس الشورى اإل   
 .٤ران*_ .خ 

]٨٠٧٥[ أمريمسجد = " يزد مدينة" جقماق أمريحجة وقف مسجد 
 ٢ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .جقماق يزد و موقوفات آن    

ــية _ .٧٥-٧٤ ص_ .)١٩٩٣( ــة الفارس _  .د _ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]٨٠٧٦[ القدس الرضوي يف على الصفوي عباس شاهف من حجة وق
 _ .١٢ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  _ ...عكس فرمان   = خراسان  

 .١ران*_ .د  _ . باللغة الفارسية_ .٣٦٥ص
]٨٠٧٧[ .تقيدانش بزوه، حممد 

 _ . جقمـاق  أمريوقفنامه  =  يزد   يف جقماق   األمريحجة وقف   
 _ .١١٧-١٠٦ ص _ .)١٩٦٧ (١٤ ع _ .إسـالمي معارف  

 .١ران*_  .د _ .لغة الفارسيةبال
]٨٠٧٨[ .تقيدانش بزوه، حممد 

 _ .وقفنامه باركَاه حممود كيـا    =  حممود كيا    مقربةحجة وقف   
 باللغة  _ .٥٤-٥١ ص _ .)١٩٦٩ (١٠ ع _ .معارف إسالمي 

 .١ران*_  .د _ .الفارسية

  إيران- ونالواقف 
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]٨٠٧٩[ .تقيدانش بزوه، حممد 
ر اسناد استانه نو   = ردكاينأ غازيوثائق مقربة نور الدين علي      

 _ .)١٩٦٩ (٣ع ،٨ ج _ . نامه آسـتان قـدس     _...الدين  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٢٩-١١٠ص

]٨٠٨٠[ .تقيدانش بزوه، حممد 
 خليفـة اسناد وقف خاندان    = وثائق وقف عائلة خليفة سلطان      

 _.) ١٩٧١( ٢-١ع،  ٩ ج _ . نامه استان قـدس    _ .سلطان
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١١٧-٩٧ص
]٨٠٨١[ .بري سياقي، حممدد

وقفنامه =  آباد يف قزوين يحجة وقف مزارع سليمان آباد وصف    
 ١٤ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ . سليمان آباد  يباغها

ــية _ .٧٣-٦٤ ص_) .١٩٩٦( ــة الفارس _  .د_  . باللغ
 .١ كو؛١ران*
]٨٠٨٢[ .ي، علدواين

وقف ديوان حافظ بر    = وقف ديوان الشاعر حافظ على مقربته       
 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _.قف مـرياث جاويـدان      و _ .مرقد أو 

 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٦٩-٦٠ص
]٨٠٨٣[ .إبراهيم، يديباج

 _.وقفنامه شاه سلطان حسني     = حجة وقف شاه سلطان حسني      
 باللغة  _ .٨٣-٨٠ ص _) .١٩٦٨( ٥ ع _ .معارف إسالمي 

 .١ران*_  .د _ .الفارسية
]٨٠٨٤[ .، كرامترعنا حسيين

 إمـام موقوفـات   = خان على املقابر املتربكة      قلي إمامموقوفات  
 _ .١٥/٤ ع _ .أدبياتدانشكده  _ .قليخان بر مشاهد متربكة     

 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٣٨٢-٣٦٦ص
]٨٠٨٥[ .، حسنيشهشهاين

 خالصه اى از وقفنامه   = حجة وقف مسجد مري عماد يف كَاشان        
 _. ٥ ع _ . فرهنكَـ إيران زمني   _ .مسجد مري عماد كَاشان   

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥٠-٢٣ص
]٨٠٨٦[ .قائم فرد، حمسن
وقف مرياث   _ . الدولة أمنيوقفنامه  =  الدولة   أمنيحجة وقف   

 _ .١٢٧-١٢٢ ص_ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع_.جاويــدان 
 .١ كو؛١ران*_  . د_ .باللغة الفارسية

]٨٠٨٧[ .إبراهيم، قيصري
اد وقفنامه  سو= حجج وقف كتابني لفرهاد مريزا معتمد الدولة        

 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ .دو كتاب 
 _ .١٤٨ص:  ملخص بالعربية  _.باللغة الفارسية   _  .٥٩-٥٨ص
 .١ كو؛١ران*_  .د

]٨٠٨٨[   از موقوفاتمنتخيب= جديدة  يةحجج وقف خمتارات من
_ ) .١٩٩٦ (١٤ ع _.وقف مـرياث جاويـدان       _ .جديد
ــة  بالل_ .٧١-٦٦ ص_ .)١٩٩٧ (١٧ ع؛١١١-١٠٨ص غ

 .١ كو؛١ران*_  .د _ .الفارسية

]٨٠٨٩[ .، رضاخمتاري
  خوانسارعلويوقفنامه مدرسه =  وموقوفاهتا العلويحجة وقف مدرسة 

_ ) .١٩٩٧ (١٧ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .وموقوفات آن   
 .١ كو؛١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٤١-٢٦ص

]٨٠٩٠[ .مشكور، حممد جواد
فنامه مظفرية مسـجد    وق = زتربيحجة وقف مسجد كبود يف      

 _ .)١٩٧٤ (٢ ع _ .يـراين إ كنكَره حتقيقات    _ .زتربيكبود  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٤٠٥-٣٨٨ص
]٨٠٩١[ .محدأ، موسوي

ـ    : عظيم احلسين لعبد ا مقابر   جمموعـة   = ةجمموعة تراثيـة وفني
 _.) ١٩٩٨( ٢١ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  ...لعظيما عبد
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .ية باللغة الفارس_ .٦٧-٦٠ص
]٨٠٩٢[ .، كماليموسو

 وقـف   _ . واقف يفقيه: شهشاىن= فقيه واقف   : الشهشهاين
 _ .٩٧-٨٦ ص _ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٨٠٩٣[ .، مصطفىمؤمين
 خواجـة =  مؤسس اتمعات الوقفيـة      :رشيد الدين فضل اهللا   
وقف مـرياث    _ . وقفي جمتمعهاي باين ،رشيد الدين فضل اهللا   

 _.باللغة الفارسية   _  .٣٧-٣٠ص_ ) .١٩٩٣ (٤ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د

]٨٠٩٤[ .مينوي، جمتيب
= ، رشيد الـدين     مهداين فضل اهللا    الرشيديحجة وقف الربع    
آثار :  طهران _ .جمتىب مينوي، ايرج افشار    /وقفنامه ربع رشيد  

 .١ران*_  .ك _ .ارسية باللغة الف_ .١٩٧٧ ،ملى إيران
]٨٠٩٥[ .، حسنيخنجواين

ـ  يف   الرشيديحجة وقف الربع      _ .رشـيدي ربـع   = ز  تربي
ـ  أدبياتدانشكده    _ .٣٩-٢٦ ص _ .٧-٦، ع ١ ج _.ز  تربي

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
@æìÐÓaìÛaMâb’Ûa@…ýi@@

]٨٠٩٦[ .عبد القادر بن أمحد بن مصطفى الرومي
 .٤٤٧، ٤٤٣، ٢٧١-٦ص_ ] .الوقف[
دمة األطالل ومسامرة اخليال، أو، اآلثار الدمشقية واملعاهد     منا يف

هــ  ١٤٠٥املكتب اإلسـالمي،    : بريوت_  .٢ط_ .العلمية  
 .٣تر* _. ض _ .طبعة مصورة باألوفست_ ] .١٩٨٥[

@æìÐÓaìÛaMbî×Šm@@
]٨٠٩٧[ .أتش، إبراهيم

-٩٥ص_ .إبراهيم أتش   / األوقاف اليت أنشأها املعماري سنان    
 .ةباللغة التركي_  .١٠٢

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥ األسبوع السادس لألوقاف،يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

 تركيا-الواقفون 



متن الكشاف>٧٠٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٠٩٨[ .أرجاغ، بيهان
-٢١٣ص_ .بيهان أرجاغ / األضرحة اليت بناها املعماري سنان

 .باللغة التركية_  .٢٥٢
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥سادس لألوقاف، األسبوع اليف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨٠٩٩[ .أرجاغ، بيهان

بيهـان  / بدايات املعماري سنان عامل يف جامع شيخ زاده حممد        
 . باللغة التركية_ .٩٣-٨٧ص_ .أرجاغ 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ للوقف، األسبوع اخلامسيف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]٨١٠٠[ .أردوغان، حممد

 آلثار املعماري سنان يف البنيـة العسـكرية         ستراتيجيةاألمهية اإل 
 .باللغة التركية_  .٨٤-٧٣ص_ .حممد أردوغان / للدولة

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥لسادس لألوقاف، األسبوع ايف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١٠١[ .عاكفحممد أردوغرو، 

ـ   Ertuğrul Gazi’nin  =كأوقاف الغازي أرطغرول يف بيلجي
Bilecik’teki Vakiflari / ــرو ــاكف أردوغ ــد ع _ .حمم

Vakiflar Dergisi.  _١١٣-٨١ص_ ) .١٩٩٠ (٢١ع. _ 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٨١٠٢[ .عدنان. هـ إرزي،
 Bursa’da =وقفية الزاوية اخلاصة بدارويش إسحاق يف بورصة 

İshaki Dervişlerine Mahsus Zaviyenin Vakfiiyesi/ 
 _) .١٩٤٢ (٢ع_ . Vakiflar Dergisi_ .عدنان أرزي . هـ
 .٦٧، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية  _ .٤٢٨-٤٢٣ص

]٨١٠٣[ .أركمان، عمر
_ .عمر أركمان   / املعماري سنان من وجهة نظر فن العمارة احلديث       

 .باللغة التركية_  .٣٦٥-٣٦١ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩ لألوقاف،

]٨١٠٤[ .أصالبنابا، أوكتاي
 _ .٢١٢-٢٠١ص_ .أوكتاي أصالبنابا   / مدارس املعماري سنان  

 .باللغة التركية
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١٠٥[ .أقوش، حممد

 حياة حاجي بريم ويل، ومفهومه عن التصوف، واملدائح غري املنشورة         
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٦١ص_ .ش وحممد أق/ عنه
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨١٠٦[ .الربوز، ليلى

_  .١٠-٩ص_ .ليلى الـربوز  / بيئته وعصره : حاجي بريم ويل  
 .باللغة التركية

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨١٠٧[ .أنور، سهيل

 Mahmud Paşa Vakiflari= باشا وملحقاهتا أوقاف حممود 
ve Ekleri / أنورأمحد سهيل.  _Vakiflar Dergisi.  _٤مج 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٦-٦٥ص_ ) .١٩٥٨(
]٨١٠٨[ .أهنباي، زينب

-١٣١ص_ .زينب أهنبـاي    / الوجهة املدنية للمعماري سنان   
 .باللغة التركية_  .١٣٩

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥، األسبوع السادس لألوقافيف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١٠٩[ .أوجاق، أمحد يشار

/ مشكلة يونس أمره وتقييم البحوث اليت قدمت حوله يف تركيا         
 .باللغة التركية_  .٣٣-٢٩ص_ .أمحد يشار أوجاق 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤من للوقف، األسبوع الثايف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٨١١٠[ .أوجال، مسرة

 _.مسرة أوجال   / التكامل العمراين والزخارف عند املعماري سنان     
 .باللغة التركية_  .٣٦٠-٣٤٧ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥اف، األسبوع السادس لألوقيف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١١١[ .أوزترك، نظيف

نظيف / Bayazit Oğullari Vakiflari =أوقاف أوالد بايزيد 
ــرك  ــج_ . Vakiflar Dergisi_ .أوزت _ ) .١٩٩٧ (٢٦م

 .٨٧، ٣تر* _.د _ .لتركية  باللغة ا_ .٦٠-٤٥ص
]٨١١٢[ .أوجنه، يلماز

-٢٥٥ص_ .يلماز أوجنه   / احلمامات اليت بناها املعماري سنان    
 .باللغة التركية_  .٢٧٢

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣رت*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١١٣[ .أوندر، حممد

= ها يف منطقة سيدي شهري      يأوقاف كلية سيد هارون ومؤسس    
Seydi Şehir’de Seyyid Harun Külliyesi Vakiflari ve 

banisi /   حممـد أونـدر. _Vakiflar Dergisi . _ ٢٠مـج 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٨-١٣ص_ ) .١٩٨٨(

  تركيا-الواقفون  



٧٠٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨١١٤[ .إجيه، مساوي
 .باللغة التركية_  .١٩٢-١٦٩ص_ .مساوي إجيه / كليات املعماري سنان

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١١٥[ .باي قره، تونر

_ .تونر بـاي قـره      / نظرة عامة حول عصر حاجي بريم ويل      
 .باللغة التركية_  .١٨-١٥ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨١١٦[ .بايرام، سعدي

بعض املتـاحف   : متاحف الوقف والوقفيات التركية يف بلغاريا     
 Bulgaristan’da Türk= غاريـا  واألوقـاف التركيـة يف بل  

Vakfiyeleri ve Vakif Abideleri Bulgaristan daki bazi 
Turk Vakiflari ve abideleri / سعدي بايرام، عثمان كسكي

-١٢٩ص _) .١٩٨٨ (٧مج_ . Vakiflar Dergisi_  .وغلوأ
 .٥٣، ١١تر* _ .د_ . باللغة التركية _ .١٣٧
]٨١١٧[ . رستمبوزار،

_  .٣٤٦-٣٢٧ _.بوزار  رستم  /  آثار سنان  الزخارف اخلشبية يف  
 .باللغة التركية

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١١٨[ .بوالي، سليمان خريي

-١٨١ص_ .بوالي  .  خ سليمان/ العامل يف نظر حاجي بريم ويل     
 .باللغة التركية_  .١٨٨
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨١١٩[ .بريم أوغلو، فؤاد
 _ .فؤاد بريم أوغلـو   / اآلثار املعاصرة ألفكار حاجي بريم ويل     

 .باللغة التركية_  .٢٠٣-١٩٩ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨١٢٠[ .تامر، وهيب

 İshak Paşa’nin Vakifiyeleri =أوقاف ووقفيات إسحاق باشا 
ve Vakiflari /مر وهيب تا. _Vakiflar Dergisi.  _ ٤مـج 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٢٤-١٠٧ص_ ) .١٩٥٨(
]٨١٢١[ .توجنر، حممد

 .باللغة التركية _ .٢٠٩-٢٠٥ ص_. حممد توجنر/ تنظيم منطقة حاجي بريم
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ ريـة العامـة   املدي: أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨١٢٢[ .جونبور، موجغان
 _.موجغان جونبور   / حب اخلري واملشاعر الطيبة عند يونس أمره      

 .باللغة التركية_  .١٣٤-٩٧ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة  : أنقرة 
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٨١٢٣[ .دمريينو، يلدز

_ .يلـدز دمريينـو     / أعمال اخلط والنقش عند املعماري سنان     
 .باللغة التركية_  .٣٢٣-٣١٥ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩ لألوقاف،
]٨١٢٤[ .سفيم، سزائي

 =بك من ساللة جندر أوغالري يف بالكسري         أوقاف وجامع قيا  
Candaroğullari Sülalesinden Kaya Beyin Balikesir’deki 

Camisi ve Vakiflari / سزائي سفيم. _Vakiflar Dergisi ._ 
 .٣تر* _.د _  .باللغة التركية _ .٢٤-١٩ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣مج

]٨١٢٥[ .شهري أوغلو، فليز يين
فليز يـين  / ستعمال السرياميك الصيين يف أعمال املعماري سنان    ا

 .باللغة التركية_  .٣١٣-٣٠١ص_ .شهري أوغلو 
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_  .ض_  .١٩٨٩لألوقاف، 

]٨١٢٦[ .قونيايل، إبراهيم حقي
 Ankara  =أنقـرة تاريخ بناء وقفية قراجة بك مـن معابـد   

Abidelerinden – Karaca bey Mamuresi Vakfiyesi Tarihi/ 
] ١٩٤٣[هـ  ١٣٦٣ ،]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل    

 باللغة  _ .ص١٧٦_ ) .مطبعة برهان الدين أرنالر   : إستانبول(
 .١٠٤، ١٠٣، ٦٧تر* _.ك _  .التركية

]٨١٢٧[ .أوغلو، عصمت قيا
 _.أوغلو  عصمت قيا/ Beşir Ağa Vakfiyesi= وقفية بشري أغا 

Belgeler: Türk Tarih Belgeler Dergisi. _١٥، ع١١ مج 
 .٣تر* _.د _  .باللغة التركية _ .٨٧-٧٧ص_ ) .١٩٨٦-١٩٨١(

]٨١٢٨[ .كايلي، مقبول
-٢٧٣ص_ .ول كـايلي    مقب/ الزخرفة يف آثار املعماري سنان    

 .باللغة التركية_  .٣٠٠
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١٢٩[ .كوربوز، عدنان

 Elvan Şelebi Zeviyesinin =أوقاف زاوية علوان شـليب  
Vakiflari / عدنان كوربوز. _Vakiflar Dergisi.  _٢٣مج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٩٤(

 تركيا-الواقفون 
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]٨١٣٠[ .كوزال، عبد الرمحن
 _.عبد الرمحن كوزال    / اخللفية التارخيية والتصوفية حلاجي بريم ويل     

 .باللغة التركية_  .١٥٩-١٥١ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨١٣١[ .ر، خلوصيوكونك
ـ  / التقنية لدى املعماري سنان    -١٤١ص_ .ر  وخلوصي كونك

 .باللغة التركية_  .١٦٦
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

]٨١٣٢[ .ر، خلوصيوكونك
/ وثائق أرشيف الدولة اليت تكشف احلقائق املتعلقة بيونس أمره        

 .باللغة التركية_  .٩٦-٣٥ص_ .خلوصي كونكور 
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]٨١٣٣[ .مري أوغلو، عصمت
عصمت مـري   / عصر املعماري سنان والبنية االجتماعية العثمانية     

 .باللغة التركية_  .٤٣-٣١ص_ .أوغلو 
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]٨١٣٤[ )إستانبول(وقف االحتاد 

وقف االحتـاد،  : إستانبول_ . Birlik Vakif= وقف االحتاد 
 .٣تر* _ .ح_ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٥_ ] .١٩--[

]٨١٣٥[ يدي يلدز، اء الدين
/ يف لآلثار اليت أنشأها املعماري سنان     التحليل االجتماعي والثقا  

 .باللغة التركية_  .١٢٨-١٠٣ص_ .اء الدين يدي يلدز 
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

@æìÐÓaìÛaM@bî×Šm@ –ë†ãpa@
]٨١٣٦[ )أنقرة: ١٩٩١: التاسع(أسبوع الوقف 

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢ األسبوع التاسع للوقف،
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٢لألوقاف،  
مكانة حضرة موالنا جالل الدين وتكيتـه يف مدينـة الوقـف            

_ .نة اليت احتلتها فنون اإلسالم يف اآلثار الوقفية         التركي، واملكا 
 .٣تر*_ .ك _ .باللغة التركية 

]٨١٣٧[ )أنقرة: ١٩٨٨: السادس(أسبوع الوقف 
 VI. Vakiflar  =١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥ األسبوع السادس لألوقاف،

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M.  _املديرية العامـة  : إستانبول

: سبوع حتت شعار  عقد األ _ .ص  ٣٦٧_  .١٩٨٩لألوقاف،  
باللغة _ " .املعماري سنان وعصره ضمن مدنية الوقف التركي      "

 .١٠، ٣تر* _.ك _ .التركية 

@æìÐÓaìÛa–òí…ìÈÛa@@
]٨١٣٨[ .عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا املنيف

/ دور أئمة آل سعود يف وقف املخطوطات يف منطقة الريـاض          
 .٣٥١-٢٩٥ص_  .عبد اهللا بن حممد املنيفإعداد 
ـ ة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      ندو يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]٨١٣٩[ .فهد بن عبد اهللا السماري
فهـد بـن عبـد اهللا       إعداد  / امللك عبد العزيز ووقف الكتب    

 .٤٣٣-٣٥٣ص_  .السماري
ـ ية يف اململكة العرب    ندوة املكتبات الوقف   يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@æìÐÓaìÛa–æa…ìÛa@@
]٨١٤٠[ .زهري عثمان علي نور

_ .زهري عثمان علي نور     / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    
 _.ك   _.ص  ٦٢ _ .١٩٩٦جامعة اخلرطوم،   ]: اخلرطوم[_  .١ط
 .١؛ كو٨فل*

@æìÐÓaìÛa–bí‰ì@@
]٨١٤١["ـه٩٥٣-٨٨٠" )مشس الدين(بن طولون، حممد بن علي بن أمحد ا

حممد بن علي بن حممد بن علي بن مخارويه؛ حتقيـق           ]/ الوقف[
 .٣١٢، ٢٦٠، ١٧٩، ٧٦، ٤٤ ص_ .حممد أمحد دمهان

تـراك بدمشـق الشـام       إعالم الورى مبن ويل نائباً من األ       يف
_ ] .١٩٨٤[هــ   ١٤٠٤دار الفكر،   : دمشق_ .الكربى  

 .٣تر*_ .ض 
]٨١٤٢["ـه٩٥٣-٨٨٠" )مشس الدين(بن طولون، حممد بن علي بن أمحد ا

 حممد بن علي بن حممد بن علي بن مخارويه؛ حتقيـق            /]الوقف[
، ١٤١، ١٣٧، ١١٧ ،١٨ ص_ .حممــد أمحــد دمهــان

١٦٢ -١٦١. 
شـام   بدمشـق ال   األتـراك  الورى مبن وىل نائباً من       إعالم يف

_  .١٩٦٤ القومي،   واإلرشادوزارة الثقافة   :  دمشق _ .الكربى
 .٨ ،٧ ،٤فل *_.ض 
]٨١٤٣[ "ـه٩٧١-٩٠٨"بن احلنبلي، حممد بن إبراهيم بن يوسف احلليب ا الدين يرض
 بن يوسف احلليب؛ حتقيق إبراهيم الدين حممد بن     ي رض /]الوقف[

، ١٠٤-٦٢ص: ١ق: ١ج_ .حممود فاخوري وحيـىي عبـادة     
: ١ق: ٢، ج ٦٦١،  ٥٨٥،  ٥٠٣ص: ٢ق :١ج ،٥٥٥،  ٣٤٧
 .٣٧٣، ٣٢٩-٣٢٨، ٣٣ص
وزارة الثقافة،  :  دمشق _ . در احلبيب يف تاريخ أعيان حلب      يف

 .٨ ،٦ ،٣فل*_ .ض _  .١٩٧٣-١٩٧٢

 ندوات–  تركيا -الواقفون  
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ÐÓaìÛaæì@–@´İÜÏ@M†ÔÛa@@
]٨١٤٤[ . املهتديعبلة

 آثار صالح الدين ومؤسساته يف بيت املقدس؛ القدس يف عهد املماليك          
 يف عهد املماليك الشراكسة؛ املؤسسات االجتماعيةالبحرية؛ القدس 
 .٣١٠-٢٠٤ ص_.عبلة املهتدي / يف عهد املماليك

_  .١ط_ ) .م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠(تاريخ وحضارة :  القدسيف
 .١كو*_ .ض _ ) .دار نعمه للطباعة: عمان (٢٠٠١املؤلفة، : عمان
ÐÓaìÛaæì@–oíìØÛa@@

]٨١٤٥[احملسن العزيز عبد توثيق سعود عبد/ دعم مشروع وقف الوقت
الراشد، حممود يعقوب الباقر؛ تقدمي ومراجعـة عبـد احملسـن           

 .١٤٦-١٤٥ص_ .اهللا اخلرايف  عبد
_  .١ط_ .سرية ووصـية    :  عبد العزيز عبد احملسن الراشد     يف

جملس إدارة وصية عبد العزيز عبد احملسـن الراشـد،          : الكويت
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢

]٨١٤٦[ ،العامة لألوقافاألمانة : الكويت_  .٢ط_ .سجل العطاء 
 .١كو*_ .ك _ .ج ٣_  .٢٠٠٣

]٨١٤٧[ ...هيئة التحرير عبد الرمحن عبد اهللا الكندري/ ]الوقف[
 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل_ ] .وآخ[
 _.سلسلة تشمل السري العطرة للمحسنني الكويتيني       :  حمسنون من بلدي   يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢ -١٩٩٨بيت الزكاة، : الكويت_  .١ط

ÐÓaìÛaæì@–bîjîÛ@@
]٨١٤٨[ .مجعة حممود الزريقي

/ وثيقة الزاوية املدنية يف مصراته منوذجـاً      : دراسة حجج الوقف  
 ٣١، ع٨س_ .آفاق الثقافة والتـراث  _ .مجعة حممود الزريقي   

 .١كو*_ .د _  .٢٣-٦ص_ ) .٢٠٠٠أكتوبر (

@æìÐÓaìÛa–Š–ß@@
]٨١٤٩[ _  .]رشيد رضاحممد  حترير[/ ترمجة أمحد باشا املنشاوي

 _ .٨٣٩-٨٣٣ص_ ) .١٩٠٥ يناير   ٧ (٢١، ج ٧ مج _. املنار
 .١؛ كو٢٣ ،٧ ،٢صر*_  .د

]٨١٥٠[ ٢٠، ع٢س_ .املوسوعات _ .املشكورة مجعية املساعي 
 .٧صر*_  .د_ ) .١١/٨/١٩٠٠(

]٨١٥١[ .كريسليوس، دانيال
فهرس وقفيات العصر العثماين احملفوظة بوزارة األوقـاف ودار         

_ .وضع دانيال كريسـليوس     / ارخيية القومية بالقاهرة  الوثائق الت 
 _ .ص١٠٣_  .١٩٩٢دار النهضة العربية،    : القاهرة_  .١ط
 .٢، ١؛ كو٢صر* _.ك 

]٨١٥٢[ _.املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [مأثرة للمنشاوي
 .١كو* _.د _  .٢٤٠ص_ ) .١٩٠٣يونيو١٢ (٦، ج٦مج

]٨١٥٣[  اإلسكندرية أبو الوطن ال -منشاوي باشا احملسن العظيم 
 ١٠، ج ٦مـج _ .املنار  _ ] .حترير حممد رشيد رضا   / [وحدها

 .١كو*_ .د _  .٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .١٩٠٣أغسطس ١٠(

]٨١٥٤[ .حممد كرد علي
 بقلم حممد بن عبد الرزاق بن حممد كرد علي؛ مجعها           /]الوقف[

 .واعتىن ا حممد بن ناصر العجمي
 _ .١ط_  .ذكريات شخصية : حياة العالمة أمحد تيمور باشا     يف

 _ .ص٩٥_  .١٩٩٦الصندوق الوقفي للثقافة والفكر،     : الكويت
 .١كو*_ .ض _ ) .من أعالم الواقفني للكتب(

@æìÐÓaìÛa–@†äa@
]٨١٥٥[ .أمحد رجب حممد علي

موضوع الوقف واملساجد   _ .أمحد رجب حممد علي     ]/ الوقف[
 .املوقوفة جاء يف مواضع متفرقة من العمل

: القاهرة_  .١ط_ .األثرية يف اهلند     تاريخ وعمارة املساجد     يف
سلسلة اآلثار يف شرق العامل     (_  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية،    

 .١كو*_ .ض _ ) .١اإلسالمي؛ 
òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@
رار          انظر أيضًا ة، اإلق ائق الوقفي  إثبات الوقف، األدعية في الوث

ف،  اء الوق الوقف، إنش ف،ب جيل الوق ق  تس توثي
 الشهادة على ، سجالت الوقف فية،الحجج الوق الوقف،
 . تاريخ-، الوقف  الوقفعقود الوقف، صيغة الوقف،

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@Û†ãþa@–pba‰…@@
]٨١٥٦[ . الدين بن عليحميي

/ وثيقة عن الرتاع القائم بشأن أحباس األندلسيني مبجاز البـاب         
 _. الة التارخيية املغربية _. الدين بن علي، نور الدين احلالوي حميي
 .٨، ١كو*_ .د _  .٨٨-٧٩ص_ ) .١٩٧٨يناير / جانفي (١١-١٠ع

òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@–@æaŠíg@–@æb×…‰c@–pba‰…@@
]٨١٥٧[ .تقيدانش بزوه، حممد 

اسناد استانه نور    = ردكاينأ غازيوثائق مقربة نور الدين علي      
 _ .)١٩٦٩ (٣ع ،٨ ج _ . نامه آسـتان قـدس     _...الدين  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٢٩-١١٠ص

òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@–@æaŠíg@–@æbaŠ@–pba‰…@@
]٨١٥٨[ .، حسنيطباطبائيمدرس 

 ده فرمان مربوط  =  وحجج حول مشهد خراسان      ناتامعشرة فر 
 _ .)١٩٧٧ (٣٨ ع _ . نامه آسـتان قـدس     _ ...به مشهد 

 باللغــة _ .٨٩-٧٤ ص_ .)١٩٧٧ (٣٩ ع؛١٦٤ -١٥٣ص
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

]٨١٥٩[ وقفنامه= خراسان   يفالرضوي القدس استانوثائق وحجج 
 كتاب خطى يف مكتبة ملكَـ      _ .ىرضوهاواسناد آستان قدس    

 .٥ران*_  .خ _ . باللغة الفارسية_ .١١٣٧رقم 
òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@–@æaŠíg@–pba‰…@@
]٨١٦٠[ تقيدانش بزوه، حممد 

 خليفـة اسناد وقف خاندان    = وثائق وقف عائلة خليفة سلطان      
 _) .١٩٧١( ٢-١، ع ٩ ج _ .ان قـدس   نامه است  _ .سلطان
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١١٧-٩٧ص

 دراسات– إيران – الوثائق الوقفية
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]٨١٦١[ .محدأ، شعباين
دو سـند در تـاريخ      = وثيقتان حول تاريخ املكتبات يف إيران       

 _ .)١٩٩٠ (٤-٢ ع _ . فصلنامه كتـاب   _ . إيران كتابداري
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]٨١٦٢[  _.موقوفات سريى بر منت = الوقف  مراجعة لوثائق
-١٧ص_ ) .]١٩٨٤[ ش،١٧/٥/١٣٦٣(_ . إسالمي   مجهوري

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية _ .١٨
]٨١٦٣[ الشرعية الصادرة حول عقارات الوقف غري امللكيةوثائق 

اسـناد  =  عوضـاً عنـها      اإلجيارباطلة، وسوف تصدر عقود     
 /٢٤/١٠ (_ .إسـالمي  مجهوري   _ ...وقفي أمالكمالكيت  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٤[ ش،١٣٦٣

òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@–@æaŠíg@–@…bie‰‹@–pba‰…@@
]٨١٦٤[ .، عنايت اهللايجميد

 إمام= صغر يف مدينة زرآباد     أ ي زاده عل  إمام مقربة   ةفرمان تولي 
 _ .وقف مرياث جاويدان  _ .توليت آن     اصغر وفرمان  يزاده عل 

_ .د   _. باللغة الفارسية _  .٩٧-٩٢ص_ ) .١٩٩٥ (١١ع
 .١ كو؛١ران*

òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@–@æaŠíg@–@ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@–pba‰…@@
]٨١٦٥[ .، عماد الدينيشيخ احلكمائ

بازخواىن يكـ سـند     = الصفويقراءة لوثيقة تارخيية من العهد      
 _ .)١٩٩٣ (٤ ع _.وقـف مـرياث جاويـدان        _ .تارخيي
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥١-٤٦ص

îÐÓìÛa@ÕöbqìÛaò@–@æaŠíg@–@æë‰‹b×@–pba‰…@@
]٨١٦٦[ افشار، ايرج

سندى درباره بقعـه    =  حول بقعة الشيخ مرشد كازروىن       ةوثيق
-١٣٧ص_ ) .١٩٧٩ (٥ ع _ .آينده_ .شيخ مرشد كازروىن    

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٤٧
òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@–@âb’Ûa@…ýi@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–pba‰…@@

]٨١٦٧[ .عمر عبد السالم تدمري
حتقيق وقفية األمري حممد بن ناصر الدين احلنش على مقام الـنيب            

 _. عبد السالم تدمري     عمر/ م١٤٩٩ ،هـ٩٠٥نوح عليه السالم،    
جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٩٢-٦٧ص_ ) .٢٠٠٣مايو (٤، ع٣س_ .اخلريي 

]٨١٦٨[ مديرية]: مشقد[_ . باشا مصطفى الالكتاب وقف الوزير 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٦٤_  .١٩٥٥أوقاف دمشق، 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@bî×Šm@–@òã‰…c@–pba‰…@@
]٨١٦٩[ .شنر، عبد القادر

 Edirne’de Süleyman =براءتان بوقف سليمان باشا يف أدرنة 
Paşa Vakfina Ait İki Berat / عبد القادر شنر. _Vakiflar 

Dergisi.  _باللغـة   _ .١١٩-١١٣ص_ ) .١٩٧٨ (١٢مج 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–pba‰…@@
]٨١٧٠[ .باركان، عمر لطفي

 İstanbul= م ١٥٤٦هـ، ٩٥٣ لعام إستانبولدفتر حترير أوقاف 
Vakiflari Tahrir Defteri, 953H/1546M Tarihli /عمر لطفي 

هـ ١٣٩٠ح، مجعية فات: إستانبول_ .ي  دباركان، أكرم حقي آور   
 .٦٧، ٣تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص٥٠٤_ ] .١٩٧٠[

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@bî×Šm@–@Þì™bãþa@–pba‰…@@
]٨١٧١[ .جريس وولد، وليام ج

 A sixteenth =مؤسسة خريية أهلية عثمانية من القرن السادس عشر 
Century Ottoman pious foundation /جـريس  . وليام ج

 Journal of the Economic and Social History_ .وولد 
of the Orient ._١٩٨ -١٧٥ص_ ) .١٩٨٤ (٢، ع٢٧ مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@bî×Šm@–@ñŠÔãc@–pba‰…@@
]٨١٧٢[ .أونغان، خالد

 Ankara= الوقفيات املقيدة يف سجالت احملكمة الشرعية بأنقرة 
Şeriye mahkemesi sicillerinde kayiti Vakfiyeler / خالد

-٢١٣ص_ ) .١٩٦٢ (٥ ع_. Vakiflar Dergisi_ .أونغان 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٢٢

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]٨١٧٣[ .أتش، إبراهيم

_ .إبراهيم أتش   / وثائق الوقف يف األرشيف بني األمس واليوم      
 .باللغة التركية_  .٣١-٢٦ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ثاين لألوقاف، األسبوع اليف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٨١٧٤[ .كوبرولو، فؤاد

=  أحباث التاريخ اإلسالمي واحلقوق التركية ومؤسسة الوقـف       
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştirmalari ve Vakif 

Müessesesi /دار نشر أوتوكان،  : إستانبول_ .فؤاد كوبرولو   . م 
 _.ك  _ . باللغة التركية    _ .ص٤٢٠_ ] .١٩٨٣[هـ  ١٤٠٣

 .١٠٤، ١٠٣، ٨٤، ٧٥، ٦٧-٦٥، ٥٤تر*

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@bî×Šm@–pba‰…@@
]٨١٧٥[ .وردي، أكرم حقيآ

 Gazi Süleyman Paşa =ي سليمان باشا ودفتر التحرير زوقفية الغا
Vakfiyesi ve Tahrir Deftlerleri /  أوردي أكرم حقـي._ 

Vakiflar Dergisi . _باللغة_ .٢٨-١٩ص_ ) .١٩٦٨ (٧ع  
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 
]٨١٧٦[ .أتش، إبراهيم

 Vakfiyenin= املعماري سنان يف ضوء املعلومات اليت احتوهتا وقفيته 
İhtiva Ettiği bilgiler Işiğinda Mimar Sinan/  إبـراهيم 

 .باللغة التركية_  .٢٦-٣ ص_.أتش 
= العصر الذي عاش فيه رئيس املعماريني الشيخ سنان وآثاره          يف  

  دراسات– زرآباد – إيران – الوثائق الوقفية 
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Mimarbaşi Koca Sinan Yaşadiği Çağ ve Eserleri.  _
 _ .١٩٨٨وقف البنك التركي، : رئاسة مديرية األوقاف: إستانبول

 .١٠٣، ٣تر* _.ض 
]٨١٧٧[ .أوجال، أردم

 = وجودة يف أرشيف الوقف   ترميم آيا صوفيا وبعض املعلومات امل     
Ayasofya Onarimi ve Vakif Arşivinde Bulunan Bazi 

Belgeler/ أردم أوجــال . _Vakiflar Dergisi . _١مــج 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٢٨-٢١٩ص_ ) .١٩٧٣(

]٨١٧٨[ .غلو، نيازيوبريقدار أ
 Vakiflar Genel Müdürlüğu =أرشيف املديرية العامة لألوقاف 

Arşivi/ غلـو و نيازي برقـدار أ.  _Vakiflar Bülteni.  _
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٠٥-٩٤ص_ ) .١٩٧٠(

]٨١٧٩[ .جيهون، أكرم
_ .أكـرم جيهـون     / أرشيف تكية موالنا واملنازل املولويـة     

 .باللغة التركية_  .٢١-١٩ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]٨١٨٠[ .كونكور، خلوصي
/ وثائق أرشيف الدولة اليت تكشف احلقائق املتعلقة بيونس أمره        

 .باللغة التركية_  .٩٦-٣٥ص_ .خلوصي كونكور 
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]٨١٨١[ .مفيت أوغلو، أوغوز
أوغـوز  / الوثائق اليت تتعلق باحملافظة على ثقافة أساليب التصوير       

 .باللغة التركية_  .١٩٤-١٨٧ص_ .مفيت أوغلو 
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@bî×Šm@–aìî@@–pba‰…@@
]٨١٨٢[ .دميرييل، عمر

 الوقفيات املذكورة بالسجالت الشرعية املوجودة يف مدنية سيواس       
 Tarihlerinde 1880-1788= م ١٨٠٨-١٧٨٨يف الفترة من 

Sivas Şer’iye Sicillerinde Geçen Vakfiyeler / عمــر
ــل  _ ) .١٩٨٨ (٢٠ ع_. Vakiflar Dergisi_ .دميرييـ

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٨٣-٣٧٧ص

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@bî×Šm@–@‰bØã@–pba‰…@@
]٨١٨٣[ .أوزترك، نظيف

 Vakiflar =أوقاف نكسار حسب وثائق أرشيف األوقـاف  
Arşiv Kayitlarina Göre Niksar Vakiflari / نظيف أوزترك._ 

Vakiflar Dergisi . _٦٨-٤٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج. _ 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@ãìm@–@åíëbÐÜ§a@õbzİi@–pba‰…@@
]٨١٨٤[ .حممد الطاهر املعموري

 _.حممد الطاهر املعموري / وثيقة عن حتابيس جامع صاحب الطابع
 _) .١٩٨٩ديسمرب  ( ٥٦-٥٥ع،  ١٦س _ .تارخيية املغربية الة ال 
 .١١؛ مغ٨، ١كو*_  .د_  .٢٦٧-٢٤٥ص

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@ãìm@–@ÓbÐ•@–pba‰…@@
]٨١٨٥[ .القستنطيين الكراي

-١٨٩٢ظهر صـفاقس  : األوقاف احمللية والرأمسال االستعماري   
كلية اآلداب والعلـوم    : تونس_ .القستنطيين الكراي   / ١٩٢٩
 .١١مغ* _. ك _ .ص٣٩٠_  .١٩٩٢، اإلنسانية

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@ãìm@–@æaëÔÛa@–pba‰…@@
]٨١٨٦[ .سن التميميحم

الة _ .سن التميمي   حم/ القريوانمدينة  وثيقة عن بعض أحباس     
_ ) .١٩٩٢أوت  (٦٨-٦٧ع، ١٩س_ .بيــة رالتارخييــة املغ

 .١١؛ مغ٨، ١كو* _.د _  .٤٨٢-٤٢٩ص

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@ãìm@–@‹b©lbjÛa@@–pba‰…@@
]٨١٨٧[ . الدين بن عليحميي

/ وثيقة عن الرتاع القائم بشأن أحباس األندلسيني مبجاز البـاب         
الـة التارخييـة    _ . الدين بن علي، نور الدين احلالوي        حميي

 _ .٨٨-٧٩ص_ ) .١٩٧٨يناير  / جانفي (١١-١٠ع_ .املغربية  
 .٨، ١كو*_ .د 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@ãìm@–@@òí†è½a–a‰…@pb@
]٨١٨٨[ .حممد حسن

حتبيس هنشري ابن منصور باملهدية على      : وثيقة يف التاريخ الريفي   
الـة  _ .حممد حسن   / م١٤٢٢هـ،  ٨٢٥رباط املنستري سنة    

_ ) .١٩٨٨جـوان    (٥٠–٤٩، ع ١٥س_ .التارخيية املغربية   
 .٨، ١كو* _.د  _ .٢٤٨–٢٢١ص

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@ŠöaŒ¦a@–pba‰…@@
]٨١٨٩[ .ناصر الدين سعيدوين

موظفو مؤسسة األوقاف باجلزائر يف أواخر العهد العثماين مـن          
الة _ .ناصر الدين سعيدوين    / خالل وثائق األرشيف اجلزائري   

صح ) [١٩٩١جويليه   (٦٢-٦١، ع ١٨ س _ .التارخيية املغربية 
_  .١٩٢-١٧٥ص_ )] .١٩٩٠جويليه   (٥٨-٥٧، ع ١٧س
 .٨كو*_  .د

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@@kîmŠmë@ÅÐy–ÈÛa@ïiŠÈÛa@b@
]٨١٩٠[ .٢٥٨-٢٥١ص_ .البيان اخلتامي 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

 العالم العربي–حفظ وترتيب  –الوثائق الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@@kÜy–pba‰…@@
]٨١٩١[ .حممد مطيع احلافظ

: أوقاف_ .د مطيع احلافظ    حمم/ البيمارستان النوري حبلب ووقفيته   
_ . الوقف والعمل اخلريي  جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون     

 .١كو*_ .د _  .١٧٦-١٦١ص_ ) .٢٠٠٤يونيو  (٦، ع٣س

òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@–pba‰…@@
]٨١٩٢[ . إبراهيم ،أتش

 إبراهيم /Dua ve Beddua Vakfiyeler’de= الدعاء يف الوقف 
-٥ص_ ) .١٩٨٣ (١٧ ع_. Vakiflar Dergisi_ .أتــش 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥٤

]٨١٩٣[ .أوغوز، فليز
_  .٥١-٤٩ص_ .فليز أوغوز   / اآلثار القدمية كمصادر للوقف   

 .باللغة التركية
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _ .ض_  .١٩٨٤لألوقاف، 

]٨١٩٤[ عاصم خامن املخلفة عن املغفور هلا السيدة حنيفة األوقاف
املعهـد  : القـاهرة _ .عىن حبصرها حممود فخري     / السلحدار

 .٢٥صر* _. ك _ .١٩٤٧العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، 
]٨١٩٥[ .روجرز، مايكل

 =مصدر رئيسي جديد للعمارة اإلسالمية      : الوثائق والسجالت الوقفية  
Waqfiyyas and Waqf-registers: New primary sources 

for Islamic Architecture/ ؟١٩٨-[_ . مايكل روجرز. [ _
 .١كو*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ . ورقة ١٥

]٨١٩٦[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي
 - تارخيية   -دراسة فقهية   : األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام     

 .٢٠٩-١١٥ص_  .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلياد  إعد/وثائقية
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]٨١٩٧[ .عبد اللطيف إبراهيم
 .٢٥٧-٢٥١ص_ .وثائق الوقف على األماكن املقدسة 

جامعـة امللـك    : الرياض_ . مصادر تاريخ اجلزيرة العربية      يف
 .١١ ،٢سع* _.ض _  .١٩٧٩سعود، 

]٨١٩٨[ .كوبرولو، فؤاد
 Vakif =مؤسسة الوقف وتاريخ وأمهيـة الوثـائق الوقفيـة    

Müessesesi ve Vakif Vesikalarinin Tarihi 
Ehemmiyeti / فؤاد كوبرولو. _Vakiflar Dergisi . _١مج 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦-١ص_ ) .١٩٣٨(
]٨١٩٩[ .كوت، غوناي

 Yazma Eserlerde Vakif = أختام الوقف يف املخطوطـات 
Mühürleri /   وزارة : أنقـرة _ .قدار  ريغوناي كوت، نعمت ب

 باللغـة   _ .ص٢٥٤_ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤الثقافة والسياحة ،    
 .١٠٤، ٧٥، ٥٥، ١١تر* _.ك  _.التركية 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@ß…@Õ’–Ö@QY@–pba‰…@@
]٨٢٠٠[جاءموضوع الوقف _ . دعد احلكيم بإشراف/ ]الوقف[

 . متفرقة من العملمواضعيف 
  األوامر السلطانية لوالية دمشق يف تعيني القضاة والوالة واملوظفني         يف

من خالل ترمجة السجالت احملفوظة يف مركز الوثائق التارخييـة          
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢وزارة الثقافة، : دمشق_ .بدمشق 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa–pba‰…@@
]٨٢٠١[ .أوزترك، نظيف

النهضة الصناعية للدولة العثمانية يف القرن التاسع عشر وتأسيس         
 XIX. Yüzyilda = ١٨٢٧وقف مصنع اخليـوط يف عـام   

Osmanli İmparatorlüğu’nda Sanayileşme ve 1827 
kurulan Vakif İplik Fabrikasi /ــف أ ــرك نظي _ .وزت

Vakiflar Dergisi . _٨٠-٢٣ص_ ) .١٩٩٠ (٢١مج. _ 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٨٢٠٢[ .بيزبريليك، ألباي

 XVI. Yüzyilin =أوقاف املوصل يف الربع األول من القرن السادس عشر 
İlk Çeyreğinde Musul Vakiflari /   ألبـاي بيزبريليـك. _

Vakiflar Dergisi.  _٦٤-٦١ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج. _ 
 .٥٢، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٨٢٠٣[ .الشاهني، شامل

 :إستانبول_ .شامل الشاهني   / الدفاتر املهمة يف األرشيف العثماين    
، ١٢_  .٢٠٠٠مركز مرمرة للدراسات واألحباث العلميـة،       

بـآخره  _ ) .سلسلة سجالت ديوان اهلمايون   (_ .ص  ] ٢٦[
 .١كو*_ .ك _ .مناذج من الدفاتر املهمة 

]٨٢٠٤[ .لشاهني، شاملا
مركـز  : إسـتانبول _ .شامل الشاهني   )/ ٣(مهمة دفتري رقم    

 _.ص  ] ٤[،  ٩_  .٢٠٠٠مرمرة للدراسات واألحباث العلمية،     
بآخره مناذج من الدفاتر    _ ) .سلسلة سجالت ديوان اهلمايون   (

 .١كو*_ .ك _ .املهمة 
]٨٢٠٥[ .شاهني، كامل

سقاط اجلنني  فتح املستشفيات الوقفية والصيدليات حلل مشاكل إ      
يف زمن العثمانيني حسب وثائق النصف األول من القرن التاسع          

 .باللغة التركية_  .٧٦-٥٥ص_ .كامل شاهني / عشر
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

Ûa@òîÐÓìÛa@Õöbqì–@@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa–@‰bèÏ@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٨٢٠٦[  جنايت،أقطاش

إعداد جنايت أقطـاش، عصـمت      / هتاااستبدال األوقاف وإجراء  
 .٨٢ص_ .بينارق؛ ترمجة صاحل سعداوي صاحل 

 _.هـ  ١٣٣٤-١٣١٠ ،رشيف العثماين  تصانيف اإلدارة يف األ    يف
_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول

  دراسات–حلب  –الوثائق الوقفية  
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 فهرس بتصانيف استبدال األوقاف املوجودة يف األرشيف العثماين       
 .٣تر*_ . ض _ .إستانبولبدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء ب

]٨٢٠٧[ . جنايت،أقطاش
إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينـارق؛ ترمجـة       / أوقاف مهايون 

 .٧٨ص_ . سعداوي صاحل صاحل
_  .هـ١٣٣٤ -١٣١٠ رشيف العثماين، تصانيف اإلدارة يف األيف

_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول
 فهرس بأوقاف السالطني العثمانيني املوجودة يف األرشيف العثماين       

 .٣تر* _ .ض_  .إستانبولبدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء ب
]٨٢٠٨[ . جنايت،طاشأق

 إعداد جنايت أقطاش، عصمت   / تصنيف الوقفيات املنقولة عن املالية    
 .١٢٣-١٢٢ص_ .بينارق؛ ترمجة صاحل سعداوي صاحل 

_ .فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانيـة       :  األرشيف العثماين  يف
_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول

 يف األرشيف العثماين بدار الوثـائق       فهرس بالوقفيات املوجودة  
 .٣تر* _.ض _  .إستانبولالتابعة لرئاسة الوزراء ب

]٨٢٠٩[ . جنايت،أقطاش
إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛     / دائرة األوقاف اهلمايونية  

 .٨٠ص_ .ترمجة صاحل سعداوي صاحل 
 _ .هـ١٣٣٤-١٣١٠ رشيف العثماين،  تصانيف اإلدارة يف األ    يف

_  .١٩٨٦ألحباث للتاريخ والفنون والثقافة،     مركز ا : إستانبول
 فهرس بوثائق دائرة أوقاف السالطني املوجودة يف األرشيف العثماين

 .٣تر*_ . ض _ .إستانبولبدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارء ب
]٨٢١٠[ . جنايت،أقطاش

إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛ ترمجة      / معامالت األوقاف 
 .٢٠٦-٢٠١ص_ .صاحل سعداوي صاحل 

_ .هـ  ١٢٣١-١١١٦  دفاتر الرؤوس يف األرشيف العثماين،     يف
_  .١٩٨٦مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،      : إستانبول

فهرس بالدفاتر واملعامالت الوقفية املوجودة يف األرشيف العثماين    
 .٣تر* _.ض _  .إستانبوليف دار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء ب

]٨٢١١[ . جنايت،أقطاش
إعداد جنايت أقطاش، عصمت بينارق؛ ترمجة صـاحل        / املوقوفات

 .٩٦-٥٩ص_ .سعداوي صاحل 
 مركز: إستانبول_ . تصانيف كامل كبجي يف األرشيف العثماين        يف

فهرس املوقوفات  _  .١٩٨٦األحباث للتاريخ والفنون والثقافة،     
يف تصنيف كامل كبجي املوجودة يف األرشيف العثماين بـدار          

 .٣تر*_ . ض _ .إستانبولتابعة لرئاسة الوزارء بالوثائق ال

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@@òí…ìÈÛa–@ñ‰ìä½a@òäí†½a@–pba‰…@@
]٨٢١٢[ .راشد سعد راشد القطحاين

  بـن  راشـد إعداد  / وقفية مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت     
 .٨٢٥-٧٧٣ص_  .راشد القطحاينبن سعد 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف    _...ودية  ة السـع  ي
 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف   وزارة الشؤون اإلسالمية     :الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@@æbàŽÇ–pba‰…@@
]٨٢١٣[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@´İÜÏ@–pba‰…@@
المية    انظر أيضًا اف اإلس تعمار واألوق طين،–االس   فلس

اف  طين،–األوق لمين    فلس الك المس اف وأم أوق
اب (في فلسطين     د  –) آت  فلسطين،   –، الوقف     نق

 .فلسطين –الوقف واألحوال السياسية 
]٨٢١٤[ .حلسيينحممد أسعد اإلمام ا

الوثائق التارخييـة لـألرض     : املنهل الصايف يف الوقف وأحكامه    
وكالـة  : القدس_ .واحلقوق اإلسالمية يف فلسطني وخارجها      

-١؛ فل ١١ ،٨سع*_ .ك  _ .ص  ٢٦٥ _ .١٩٨٢عرفه،   أبو
١١، ٧، ٦، ٣. 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@´İÜÏ@–@@òÜßŠÛa–Ö@QV@M@pba‰…@
]٨٢١٥[ .حممد عدنان البخيت

حممد /  السادس عشر امليالدي   –القرن العاشر اهلجري    الرملة يف   
_ .جملة علمية متخصصة حمكمة     : دراسات_ .عدنان البخيت   

 .١كو*_ .د _  .٢١٦-١٨٦ص_ ) .١٩٩٠ (٢، ع)أ (١٧مج

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–pba‰…@@
]٨٢١٦[ .سعيد مغاوري حممد

سـلمني يف   أمهية الوثائق اإلسالمية اليت توضح أوقاف وأمالك امل       
سـالمية شـهرية    إ جملة   :الرابطة اإلسالمية _ .مدينة القدس   

_  .د_  .٢١-١٩ص_ ) .١٩٩٥يونيو   (٣٦٣ع _. جامعة
 .١٤سع*

]٨٢١٧[ .عبد اهلادي التازي
عبد اهلادي  / وثيقة تارخيية سياسية قانونية   : أوقاف املغاربة يف القدس   

احملمديـة،   (١٩٨١، إيـداع  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .التازي  
، ١؛ كو ١٠٤تر* _. ك   _ .ص٨٣_ ) .مطبعة فضالة : غربامل
 .٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٥؛ مغ٣

]٨٢١٨[.٨٩-٨٣ص_ . التازي تقدمي وحتقيق عبد اهلادي/ ]الوقف[
 _.رحلة ابن عثمان منوذجاً     :  القدس واخلليل يف الرحالت املغربية     يف

_  .١٩٩٧املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،       : الرباط
 .١كو*_ .ض 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–pba‰…@@
]٨٢١٩[ .حممد عيسى صاحلية

 .حممد عيسى صاحلية/ ]الوقف[
]: الكويـت [_ . من وثائق احلرم القدسي الشريف اململوكية      يف

؛ ٨سـع * _.ض  _  .١٩٨٥كليـة اآلداب،    . جامعة الكويت 
 .١٢-١٠، ٨كو

 دراسات– عصر المماليك –  القدس– فلسطين –الوثائق الوقفية 
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@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@´İÜÏ@–@@†ÔÛa–Ö@QV@–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٨٢٢٠[ الشرعية احملكمة يف سجالت املوجودة للوقفياتفهرس حتليل 
 .٢٦٤-١١٩ص: ١٦ج_  .٨٢سجل رقم : يف القدس

ـ _ . الفهارس التحليلية لالقتصاد اإلسالمي      يف مـع  : انعما
يشمل الفترة من   _  .١٩٩١ية،  امللكي لبحوث احلضارة اإلسالم   

 .٣تر* _. ض _ .)هـ١٠١٠-١٠٠٨(

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@´İÜÏ@–@@Üibã–Ö@QV@Mpba‰…@@
]٨٢٢١[ .حممد عدنان البخيت

نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات اليت          
_ .املنارة  _ . خبيت عدنان حممد /حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@oíìØÛa@–pba‰…@@
]٨٢٢٢[ .بدر ناصر املطريي

بدر ناصر املطريي؛ تعقيـب     / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
_  .٨٥٨-٨٠١ص_ .إبراهيم البيومي غامن، نصر حممد عارف       

 .٨٥٨-٨٤٠ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  العـريب   نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن        يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]٨٢٢٣[ .عجيل جاسم النشمي
_ .عجيل جاسم النشمي    / دراسة وحتقيق : وثائق الوقف الكويتية  

 .١كو* _.ك _ . ورقة ٣٢_ ] .١٩٩-ن، . د: م. د[
]٨٢٢٤[ .وليد عبد اهللا عبد العزيز املنيس

/ املكونات العمرانية ملدينة الكويت يف وثائق الوقـف الكويتيـة      
جملـة دراسـات اخللـيج      _  .وليد عبد اهللا عبد العزيز املنيس     

 يونيـو   - مـايو  -ابريـل  (٨٩، ع ٢٣س_ .واجلزيرة العربية   
 .١كو*_  .د_  .٩٢-١٥ص_ ) .١٩٩٨

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@æbäjÛ@–@pëi@–@@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛaM@pba‰…@
]٨٢٢٥[ .حسان حالق

سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      
_  .٢ط_ .دراسة وحتقيق حسان حـالق      / الشرعية يف بريوت  

؛ ٩سع* _.ك   _.ص  ٣٦٣_  .١٩٨٨الدار اجلامعية،   : بريوت
 .٣١؛ مغ١؛ كو٨فل
]٨٢٢٦[ .ان حالقحس

سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      
 :بريوت_ .تقدمي ودراسة وحتقيق حسان حالق      / الشرعية يف بريوت  

_  .ص٣٦٣_  .١٩٨٥املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء،     
 .١؛ كو١٠٤تر*_ .ك 

òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@–@ñ‰ìä½a@òäí†½a@–pba‰…@@
]٨٢٢٧[ .ن املزيينعبد الرمحن بن سليما

/ من وثائق وقف الكتب باملدينة املنورة يف القرن العاشر اهلجري         
 .٩٠٢-٨٢٧ ص_.عبد الرمحن بن سليمان املزيين إعداد 
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١ كو؛١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@Š–ß@–pba‰…@@
]٨٢٢٨[ .بدر ناصر املطريي

بدر ناصر املطريي؛ تعقيـب     / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
_  .٨٥٨-٨٠١ص_ .إبراهيم البيومي غامن، نصر حممد عارف       

 .٨٥٨-٨٤٠ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

دوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة        ومناقشات الن 
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]٨٢٢٩[ .تفيدة حممد عبد اجلواد
إعداد تفيدة حممد عبد اجلواد؛ إشراف سعاد مـاهر         ]/ الوقف[

-١١٣، ٩١، ٧٨، ٧٢، ٦٠-٥٣، ٥١-٤٠ص_ .حممـــد 
٢٨٣،  ٢٠٧-١٨٤،  ١٨٠-١٧٢،  ١٤٤-١٤٢،  ١٢٧-
٣٠٠. 
 اآلثار املعمارية باحملافظة الغربيـة يف العصـرين اململـوكي           يف

 ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٩٠_ .والعثماين  
 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار
]٨٢٣٠[ .جورج جندي

 .٢٠ص_  .جورج جندي، جاك تاجر]/ الوقف[
، ]ن. د: م. د[_ . إمساعيل كما تصوره الوثـائق الرمسيـة         يف

_ . ض   _ .)مطبعـة دار الكتـب املصـرية      : القاهرة (١٩٤٧
 .٧صر*

]٨٢٣١[ .حسن سيد جودة القصاص
إعداد حسن سيد جودة القصاص؛ إشراف حسـن        ]/ الوقف[

، ٦١-٦٠،  ٤٦،  ٣٩-٢٨،  ٢٣-٢٢،  ٢٠،  ١٨ص_ .الباشا  
٢٣٥،  ٢٢٤-٢٢٣،  ١٩٧،  ١٦٢،  ١٤٦،  ٩٣،  ٨٧-٧٥-
٢٩٦. 
قراقجـا احلسـين   "  مساجد األمراء يف عصر السلطان جقمق     يف

_ . دراسـة أثريـة معماريـة    ":اجلمايل يوسف الجني السيفي   
 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٨٥

 .٢٣صر*_ .ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 
]٨٢٣٢[ .سلوى علي ميالد

 .٣٠ص_ .د تأليف سلوى علي ميال/ الوقف
: القاهرة_ . وثائق أهل الذمة يف العصر العثماين وأمهيتها التارخيية          يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٣دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 هارس ف– ١٦ ق–القدس  – فلسطين –الوثائق الوقفية  
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]٨٢٣٣[ .مساعيلإعبد اجلواد صابر 
الوظائف اإلدارية مبؤسسات الوقف املصرية يف عهـد الدولـة          

ـ إعبد اجلواد صـابر     / …دراسة وثائقية   : العثمانية _ .ل  مساعي
 .٨٧-٥٧ص: ٣ج
: القاهرة_ .التاريخ االقتصادي للمسلمني      املؤمتر الدويل حول   يف

مركز صاحل عبد اهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي،       : جامعة األزهر 
 من  ٣٠-٢٨عقد املؤمتر يف القاهرة يف الفترة من        _ ] .١٩٩٨[

 _ .١٩٩٨ ابريـل    ٢٧-٢٥هـ، املوافق   ١٤١٨ذي احلجة   
 .١كو*_  .ض

]٨٢٣٤[ .براهيمإ عبد اللطيف
 إبراهيمعبد اللطيف   / نصان جديدان من وثيقة األمري صرغتمش     

 ٢،  ١، ج ٢٧مج_ .القاهرة  ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .علي  
 ٢،  ١، ج ٢٨؛ مج ١٥٨-١٢١ص_ ) .١٩٦٥ديسمرب   /مايو(
من الوثـائق   ( _ .١٨٦-١٤٣ص_ ) .١٩٦٦ديسمرب   /مايو(

 .١؛ كو٢٣صر* _.د  _) .العربية يف العصور الوسطى
]٨٢٣٥[ .براهيمإعبد اللطيف 

جملـة كليـة اآلداب،     _ .عبد اللطيف إبراهيم    / وثيقة استبدال 
-١ص_  .)١٩٦٣ديسـمرب    (٢، ج ٢٥مج_  .القاهرةجامعة  
 .١؛ كو٢٣صر*_ .د _  .٣٨

]٨٢٣٦[ .براهيمإعبد اللطيف 
دراسة ونشر وحتقيـق    / وثيقة األمري آخور كبري قراقجا احلسين     

_ .القاهرة  ، جامعة   ة كلية اآلداب  جمل_ . علي   إبراهيمعبد اللطيف   
 سلسلة (_ .٢٥١-١٨٣ص_ ) .١٩٥٦ديسمرب   (٢، ج ١٨مج

 _) .١ جمموعة الوثائق اململوكية؛     .الوثائق التارخيية القومية  
 .١؛ كو٢٣صر* _ .د

]٨٢٣٧[ .فهمي عبد العليم رمضان
 _.إعداد فهمي عبد العليم رمضان؛ إشراف حسن الباشا         ]/ الوقف[
 .٣٤٨-٢٨١، ٢٧٩-١٦٩، ١٠١-٤٥، ٤٣-٢٤ص
_ . العمارة اإلسالمية مبصر يف عصر السلطان املؤيد شـيخ           يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٨٨
 .٢٣صر*_ .ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

]٨٢٣٨[ .حممد أبو زهرة
 _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .حممد أبو زهرة    / مشكلة األوقاف 

 ديسمرب (٧، ع ٥؛ س ٥٦٣-٥٥٥ص_ .) ١٩٣٨نوفمرب   (٦، ع ٥س
_ ) .١٩٣٦مارس   (٣، ع ٦؛ س ٧٩٨-٧١١ص_ ) .١٩٣٥
 _ .٤٣٨-٤١١ص_ ) .١٩٣٦ابريل   (٤، ع ٦؛ س ٣٩٠-٣٠٧ص
 .٢٣صر*_  .د

]٨٢٣٩[ .نيسأحممد 
حقائق عن عبد الرمحن اجلربيت مستمدة مـن وثـائق احملكمـة           

 ١٠،  ٩ مـج  _ .الة التارخيية املصرية  _ .حممد أنيس   / الشرعية
تتضمن نظارة اجلربيت   _  .١١٥-٦٩ص_ ) .١٩٦٢-١٩٦٠(

_  .٧٦ ،٧٣على الوقف ووقفية على الشيخ حسن اجلربيت ص       
 .٩ ،٢صر*_  .د

]٨٢٤٠[ .مصطفى حممد رمضان
 مصطفى/ دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية       

 .١٤٨-١٢٥ص_ .حممد رمضان 
: ادبغد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@Š–ß@–@†î‘‰@–pba‰…@@
]٨٢٤١[ .محزة عبد العزيز بدر

 )/م١٦٠٧ -ـه  ١٠١٦(مسجد الرويعي برشيد املعروف مبسجد زغلول       
 ٥٧ع_ .القاهرة ، جامعة جملة كلية اآلداب_ .محزة عبد العزيز بدر   

 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .٣٦٩-٣٢٩ص_ ) .١٩٩٢تمرب سب(

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@Š–ß@–@õbäî@–pba‰…@@
]٨٢٤٢[ .س. ريتشاردز، د

= وثائق من سيناء حول ممتلكات القديسـة سـانت كـاترين        
Document from Sinai concerning mainly Catrene 

property /ريتشاردز . س. د. _Journal of the economic 
and social history of the Orient . _١٩٩٥ (٣، ع٢٨مج. (_ 

 .٧صر* _.د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٩٣-٢٢٥ص
]٨٢٤٣[ .براهيمإعبد اللطيف 

عبد اللطيف  / ثالث وثائق فقهية  : من وثائق دير سانت كاترين    
 ١، ج ٢٥ مج _ .القاهرة، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .براهيم  إ
 .١؛ كو٢٣صر*_  . د_ .١٣٣-٩٥ص_ ) .١٩٦٣مايو (

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@Š–ß@–@@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa–pba‰…@@
]٨٢٤٤[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
ــة، : اإلســكندرية ــة العلمي _ .ص ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقاف

نشر مناذج مـن وثـائق االسـتبدال        .  امللحق األول  :املالحق
بعض األلفاظ االصطالحية   . لحق الثاين  امل –اململوكية والعثمانية   

 .١كو*_  . ك_.اليت ترد يف وثائق االستبدال 
]٨٢٤٥[ .حممود عباس محودة

دراسة وحتقيق ونشر ألربـع     : وثائق استبدال من العصر العثماين    
 ربيع  ١٥واخر العصر العثماين يف الفترة من       أوثائق استبدال من    

ـ  / هـ١٢٠٢اد أول    مج ٢٦هـ إىل   ١٢٠٠أول   اس حممود عب
 .ص٧١_  .١٩٨٤ إيداع_ .محودة 

 – استبدال   – إجيار   – بيع   –زواج  :  الوثائق العثمانية يف مصر    يف
_ .ض  _  .١٩٩٥مكتبة ضة الشـرق،     ]: القاهرة[_ .وقف  

 .٢، ١؛ كو٧؛ فل٢٣ ،٢صر*
]٨٢٤٦[ .حممود عباس محودة

 ربيـع أول    ١٥وثائق استبدال من العصر العثماين يف الفترة من         
_ .حممود عباس محودة    / هـ١٢٠٢اد أول    مج ٢٦هـ إىل   ١٢٠٠
الوثـائق   (_ .ص٧١ _ .١٩٨٤ ،مكتبة ضة الشرق  : القاهرة
 .٣تر *_ . ك_ .)٦ ؛العربية

 دراسات–العصر العثماني  – مصر –الوثائق الوقفية 
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]٨٢٤٧[ .حممود عباس محودة
وثائق إنشاء ووقف من العصر العثماين صادرة من حمكمة الباب          

دراسة وحتقيق ونشر حممـود     / هـ١٢٠٤ شوال   ١٢العايل يف   
 صدرت سـابقاً    _ .ص٦٣_  .١٩٨٤ اعإيد_ .عباس محودة   

 وثيقة إنشاء وقف من العصر العثماين صادرة من حمكمـة         : بعنوان
 .هـ بدار الوثائق القومية١٢٠٤ شوال سنة ١٢الباب العايل يف 

 – استبدال   – إجيار   – بيع   –زواج  :  الوثائق العثمانية يف مصر    يف
 _.ض  _  .١٩٩٥مكتبة ضة الشـرق،     ]: القاهرة[_ .وقف  

 .٢، ١؛ كو٧؛ فل٢٣ ،٢صر*
]٨٢٤٨[ .حممود عباس محودة

وثائق وقف من العصر العثماين يف الفترة مـن غـرة رجـب             
_ .حممود عبـاس محـوده      / هـ١٢٠٨ شعبان   ٢٦ -١٢٠٢
الوثـائق   (_ .ص٦٢_  .١٩٨٤مكتبة ضة الشرق،    : القاهرة

 .٢؛ كو٢س* _.ك _ ) .٣العربية؛ 
]٨٢٤٩[ .حممود عباس محودة

ماين يف الفترة مـن غـرة رجـب         وثائق وقف من العصر العث    
هـ؛ وثيقة وقف من أوائل العصر      ١٢٠٨ شعبان   ٢٦ -١٢٠٢

ذي القعدة سنة    ٢٤العثماين صادرة من حمكمة قوصون بتاريخ       
؛ وثيقتا وقف على مسجد عبد الرحيم القناوي؛ وثيقـة          ٩٤٨

إنشاء ووقف من العصر العثماين صادرة من حمكمة الباب العايل          
_ .تأليف حممود عباس محـوده  / ـه١٢٠٤ شوال سنة    ١٢يف  
 .٣٨٤-١٩٣ص
 -زواج  :  الوثائق العثمانية يف تركيا ومصر ودول مشال أفريقيا        يف

دار : القـاهرة _ .اسـتبدال    - وقـف    - إجيار -بيع   -طالق  
 .١،٢؛ كو٢سع*_ .ض _  .١٩٩٩ غريب، إيداع
]٨٢٥٠[ .حممود عباس محودة

 البـاب   وثيقة إنشاء وقف من العصر العثماين صادرة من حمكمة        
_ . بـدار الوثـائق القوميـة        ١٢٠٤ شوال سنة    ١٢العايل يف   
الوثـائق  (_ .ص  ٦٣_  .١٩٨٤مكتبة ضة الشرق،    : القاهرة

  .٢؛ كو٢سع*_ .ك _ ) .٥العربية؛ 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@Š–ß@–@@ÙîÛbà½a@Š–Ç–pba‰…@@
]٨٢٥١[ .مجال اخلويل

_ .مجال اخلويل   / دراسة وثائقية : االستبدال واغتصاب األوقاف  
_ .ص  ٣٧٠_  .٢٠٠١دار الثقافـة العلميـة،      : اإلسكندرية
نشر مناذج مـن وثـائق االسـتبدال        . امللحق األول : املالحق

بعض األلفاظ االصطالحية   .  امللحق الثاين  –اململوكية والعثمانية   
 .١كو*_  . ك_.اليت ترد يف وثائق االستبدال 

]٨٢٥٢[ .حممد حممد أمني
هــ،  ٩٢٣-٦٤٨ ،صـر األوقاف واحلياة االجتماعيـة يف م     

_ .حممد حممد أمني    / دراسة تارخيية وثائقية  : م١٥١٧-١٢٥٠
 _.ص  ٤٦٢ع،  -أ_  .١٩٨٠دار النهضة العربية،    : القاهرة_  .١ط
؛ ١٠٤،  ٦٠تر* _.ر  _ . جامعة القاهرة    –) هادكتور(طروحة  أ

 .١؛ كو٩، ٧، ٦، ١؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٦سع

]٨٢٥٣[ .حممد حممد أمني
وون علـى البيمارسـتان      وثائق وقف السـلطان قـال      كتاب

: ١ج_ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممـد أمـني         / املنصوري
 .٣٩٦-٢٩٥ص
مركز حتقيق  ]: القاهرة[_ . تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه        يف

 .١؛ كو٧فل*_ .ض _  .١٩٨٦-١٩٧٦التراث، 
]٨٢٥٤[ .مصطفى علي أبو شعيشع

مصـطفى  / وثيقة خاصة بثبوت أوقاف للسلطان األشرف خليل     
 .٢١٨-١٨١ص_ . أبو شعيشع علي
_  .١ط_ . دراسات يف الوثائق ومراكز املعلومات الوثائقية        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@Š–ß@–@@ñŠçbÔÛaM@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–pba‰…@@
]٨٢٥٥[ .حممد مصطفى حممد جنيب

 _.ف فريد الشافعي    إعداد حممد مصطفى حممد جنيب؛ إشرا     ]/ الوقف[
 .٧٢-٦٤، ٥٤، ٤٨، ٤٦-٤٥، ٣٨، ٣٦، ١٩، ٣-٢ص
_ .دراسة معمارية وأثريـة     :  مدرسة خاير بك بباب الوزير     يف

 كليـة   ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٦٨مايو  
 .٢٣صر*_  .ض _. قسم اآلثار ،اآلداب

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@Š–ß@–@@ñŠçbÔÛaM@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–pba‰…@@
]٨٢٥٦[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان اب

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .العمل يف مواضع متفرقة من تموضوعات الوقف جاء
 _ .١ ط _ . خطط املعزية القـاهرة     الروضة البهية الزاهرة يف    يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@lŠÌ½a@–@æaìİm@–pba‰…@@
]٨٢٥٧[ .عائشة الطييب الوزاين

عداد عائشة الطييب   إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 
 .٦٦-٢٧ص_ .الوزاين؛ إشراف حممد بن املكي احلسين الوزاين 

اجلمعية اخلريية اإلسالمية التطوانية    : عمل اخلريي مبدينة تطوان   اليف  
حبث لنيل  _ . ورقة   ١٤٦_  .١٩٩٧-١٩٩٦_ ) .كنموذج(

 .٢٩مغ* _. ض _ . كلية أصول الدين، تطوان–االجازة 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@lŠÌ½a@–pba‰…@@
]٨٢٥٨[ .عبد اهللا خلضر

دعوة _ .عبد اهللا خلضر    / أضواء على احلواالت الوقفية باملغرب    
 _) .١٩٩٦ (٣١٧ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 .١١ ،٥مغ*_ .د _  .١٦٢-١٤٩ص

]٨٢٥٩[ .عبد اهللا خلضر
جملـة  _ .عبد اهللا خلضر    / أضواء على احلواالت الوقفية باملغرب    

 _ .٣٧٨-٣٥٨ص_ ) .١٩٨٩ (٧ ع _ .دار احلديث احلسنية  
 .١١ ،٥مغ* _.د 

  دراسات–عصر المماليك  – مصر –الوثائق الوقفية  
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]٨٢٦٠[ حممد الشريف
احلبسية وكنانيش احملاسبة يف كتابة تاريخ تطوان       أمهية احلواالت   

_ .حممد الشـريف   / كناش الزاوية القادرية منوذجاً   : قبل احلماية 
 .١١مغ* _. ك _ .)مطبعة اهلداية] (؟١٩٧-ن، . د: املغرب[تطوان 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@lŠÌ½a@–@òvä@–pba‰…@@
]٨٢٦١[ مديرية]: طنجة[_ .مديرية األحباس / وثائق أحباس طنجة

يتضمن جمموعة كبرية مـن احلـواالت       _  .١٩١٤األحباس،  
باللغـة  _ .احلبسية بطنجة، مصورة عن وثائق أحباس طنجـة         

 .٢٥مغ* _.ك _ .العربية واإلجنليزية 

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@lŠÌ½a@–@ibÓ@òyaë@–pba‰…@@
]٨٢٦٢[ مربوك الباهي

 من خالل وثيقة    ١٧مالحظات حول واحة قابس يف اية القرن        
الـة التارخييـة    _ .مربوك الباهي   / ت حممد باي املرادي   وقفيا
-٢٦٣ص_ ) .١٩٩٥مـاي    (٧٨-٧٧، ع ٢٢ س _ .املغربية
 .٨كو* _.د  _ .٢٧٨

@òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa–@@òØßM@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–pba‰…@@
]٨٢٦٣[ .٨٥-٨٣ص_ .سنان معروف أغلو  ]حترير/ [فرمان
 سية واالجتماعية األحوال السيا :  جند واحلجاز يف الوثائق العثمانية     يف

دار : بريوت_  .١ط_ .يف جند واحلجاز خالل العهد العثماين       
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢الساقي، 

@òîßý⁄a@ÒbÓëþaë@æìîäqìÛa–†äa@@
ف،   انظر أيضًا راب الوق اف اإلسالمية، خ تعمار واألوق االس

ف،      ب الوق المية، غص اف اإلس يخ واألوق الس
 مشاآل   –ف  الهندوس واألوقاف اإلسالمية، الوق   

 .وحلول
]٨٢٦٤[ التانوي، أشرف علي

_  .عبـد الكـرمي   ] إعـداد  [؛ أشرف علي التانوي   /]الوقف[
 . باللغة األوردية_ .٥٥٠ص
 سيد توسل   :]اهلند[ لكناو   _ .بوادر النوادر =  بوادر النوادر    يف

 .٨هن *_ . ض_ .١٩٤٣ ،حسني
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@paqdm@@@@ŠÄãa@@@@‰bqe@N@
@ÑÓìÛa–@@óİìÛa@bîe@@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãc@@@–bîe@Áë@N@
@ÑÓìÛa–pbîÓbÐma@@

ة، المؤسسات         انظر أيضًا عقود الوقف، المشروعات الوقفي
 .الوقفية، النهوض بالوقف

]٨٢٦٥[ حممود أمحد مهدي
ـة      : تعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األوقاف      =جتربة البنك اإلسالمي للتنمي

Enhancing growth & perfpormance of awqaf properties: 
the IDB experience . _اإلجنليزيةاللغة ب_ . ورقة ١٩. 

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

@ÑÓìÛa–ìîqg@bîi@
]٨٢٦٦[ .ص٢٦٣_ .وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي 

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
الوقـف  : توياتاحمل _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  

 - جيالن خضر غمدا     إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا   يف وواقعه   اإلسالمي
 املدارس  - يحسن الوراكل /  احلرمني الشريفني  يف املغاربةحباس  أ

طارق عبد اهللا   / ة وصفي ة تارخيي دراسة: املنورة املدينة يف الوقفية
 / عهد امللك عبد العزيز    يف ة عني زبيد  أوقاف -عبد القادر حجار    

/  بريـده  يف العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     دادإع
 تدهور الوقـف    إىل أدت اليت العوامل   - عبد العزيز املقبل     إعداد

 ازدهار  - عبد القهار داود عبد اهللا العاين     / اإلسالميعرب التاريخ   
ـ  دراسة:  عصر سالطني املماليك   يف األوقاف  :وثائقيـة  ة تارخيي

 .١كو*_ .ض  _ .أمنيحممد حممد / منوذج مصر
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ñ‰bug@@@@ŠÄãa@@@@ñ‰bug@N@

@ÑÓìÛa–òíìjã@sí…byc@@
ي  انظر أيضًا اف النب ف، أوق رعية الوق ف ، ش  –الوق

 .تفسير –القرآن 
، املبارك بن حممد بـن حممـد الشـيباين اجلـزري            األثريبن  ا

 "هـ٦٠٦-٥٤٤) "السعادات أبو(
]٨٢٦٧[

 .٣١٥-٣١٤، ٣٠٨-٣٠٥ص: ٧ج_ ] .الوقف[
دار : بريوت_  .٢ ط _ . الرسول أحاديثامع األصول من     ج يف

 .١٠ ،٨-٦ ،٤-٢فل*_ .ض _  .١٩٨٠ التراث العريب، إحياء
، املبارك بن حممد بـن حممـد الشـيباين اجلـزري            األثريبن  ا

 "هـ٦٠٦-٥٤٤) "السعادات أبو(
]٨٢٦٨[

 .٦٤١-٦٣٩ص: ١١، ج٤٨٠-٤٧٨ص: ٦ج_ ] .الوقف[
دار البيان،  : ريوتب_ . جامع األصول من أحاديث الرسول       يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧١
]٨٢٦٩[ "ـه٧٣٩-٦٧٥) "عالء الدين الفارسي(بن بلبان، علي بن بلبان بن عبد اهللا ا

ترتيب عالء الدين علي بن بلبان الفارسي؛ قـدم  /  الوقف كتاب
 .٢٠٣-٢٠١ص: ٧ ج_ .له وضبط نصه كمال يوسف احلوت

دار :  بريوت _ .١ط_ . حبان   ابن اإلحسان بترتيب صحيح     يف
 .٤٠ ،٣١مغ* _. ض _ .١٩٨٧الفكر، 

]٨٢٧٠[ "ـه٧٣٩-٦٧٥) "عالء الدين الفارسي(بن بلبان، علي بن بلبان بن عبد اهللا ا
 عالء الدين على الفارسي؛ قدم له وضبط نصـه          /الوقف كتاب

 .٢٠٣-٢٠١ص :٧ ج_ .كمال يوسف احلوت
دار :  بريوت _ .١ ط _ . اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان     يف

 .٩-٦، ٤فل*_  .ض _ .١٩٨٧، الكتب العلمية
]٨٢٧١["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

 .٢٣٢-٢٣١ص: ٢مج_  .ما تركناه صدقةال تورث :  قول النيب
دار ]: بريطانيا[برمنجهام  _ . تيمية   بن خمتصر منهاج السنة ال    يف

 .٣تر* _.ض _ .] ؟١٩٨-[، )موزع(مكتبة الكوثر : األرقم؛ الرياض

 أحاديث نبوية–الوقف 
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]٨٢٧٢["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
-١٦١،  ١٥٧ص: ٢ج_ .تصحيح طه بن حممود قطرية      ]/ الوقف[

 .١٣٢، ١٣٠، ٩٦ص: ٤، ج٤٥ ص:٣، ج١٩١، ١٧٣، ١٦٢
_ . الشـيعة والقدريـة      كالم منهاج السنة النبوية يف نقض       يف

طبعة مصورة عـن    _ ] .؟١٩٨-[ة،  دار الكتب العلمي  : بريوت
 .٨، ٧، ٤-٢؛ فل٥٦تر* _.ض _ .طبعة املطبعة األمريية ببوالق 

]٨٢٧٣["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم          ]/ الوقف[

-٢٣١، ١٩٦-١٩٤ص: ٤ج_ .احلراين؛ حتقيق حممد رشاد سامل 
 .٤٩٥ص: ٧، ج٣٤٥ص: ٦، ج٢٦٢-٢٦١، ٢٣٢
 _ .١ط_ . منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية          يف

، ٣تـر *_  .ض_  .١٩٨٦مؤسسة قرطبة للطباعـة،    : القاهرة
 .٢؛ صر٥٥، ٥١

]٨٢٧٤[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا
: ٢ج_ .يمية؛ ترمجة حممد داود راغب رمحاين        ت ابن/ ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٩٢-١٨٤ص
الهـور  _ .منتقى األخبـار    =  املنتقى من أخبار املصطفى      يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٢دار الدعوة السلفية، ]: باكستان[

]٨٢٧٥[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
: ٢ج_  .يالعدو  أمحد ي الضو صفاءعليق  اختصار وت ]/ الوقف[

٥٤٩-٥٤٤، ٥٤١-٥٣٦، ٥٢٧. 
دار ابـن   :  الـدمام  _ . باختصار فتح الباري   يحتاف القار إ يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٣[ هـ١٤١٤ ،ياجلوز
]٨٢٧٦[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

 . الوقفباب
] ١٩--ن،  . د: م. د [_ . بلوغ املرام من أدلـة األحكـام       يف
 .٣٠تر*_ .ض _ ) .املطبعة الفاروقية: دهلي(

]٨٢٧٧[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .١٩١ص_ . الوقف باب
دار : بـريوت _  .٤ط_ .بلوغ املرام من أدلة األحكام       يف

 .١٠٤تر* _.ض _ ] .١٩٩٦[ هـ١٤١٦ الفكر،
]٨٢٧٨[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(د بن علي بن حممد ابن حجر العسقالين، أمح

 .٢٧٣ص_ . حجر العسقالين تأليف احلافظ ابن/  الوقفباب
مجعيـة إحيـاء    : الكويت_ . بلوغ املرام من أدلة األحكام       يف

 _ .)مشروع مكتبة طالب العلم   (_  .١٩٩٤التراث اإلسالمي،   
 .١كو*_ .ض 

]٨٢٧٩[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") الفضلأبو (ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .١٩١ص_ . الوقف باب
دار الفكـر،   ]: بريوت[_ . بلوغ املرام من أدلة األحكام       يف
 .١٠-٦ ،٤-٢فل* _.ض _ ] .؟١٩٧-[

]٨٢٨٠[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .١١٤ص_ .للحافظ ابن حجر العسقالين /  الوقفباب
مكتبة عباس عبـد    : القاهرة_ . األحكام    بلوغ املرام من أدلة    يف

 .٢مغ*_ .ض _ ] .؟١٩٥-[السالم شقرون، 

]٨٢٨١[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .١٦٢-١٦١ص_ .بن حجر العسقالين ا/  الوقفباب
دار الكتاب العريب،   : القاهرة_ . بلوغ املرام من أدلة األحكام       يف

 .٣٩؛ مغ٧ ،٢؛ صر٦٠رت*_ .ض _  .١٩٥٤
]٨٢٨٢[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

ـ       /  الوقف باب يحه حللحافظ ابن حجر العسقالين؛ عـين بتص
 .١٩١ص_ .والتعليق عليه حممد حامد الفقي 

دار النهضـة،   ]: م. د[_ . بلوغ املرام من أدلـة األحكـام         يف
 .٢٣مغ* _.ض _ ] .١٩٣٣[هـ ١٣٥٢

]٨٢٨٣[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(بن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد ا
تأليف احلافظ ابن حجر العسقالين؛ عىن بتصحيحه       /  الوقف باب

 .١٩١ص_ .والتعليق عليه حممد حامد الفقي 
املكتبـة  : القاهرة_  .٢ط_ . بلوغ املرام من أدلة األحكام       يف

 .١٧مغ*_ .ض _  .١٩٣٣التجارية الكربى، 
]٨٢٨٤[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد ابن 

شهاب الدين أمحد ابن حجر العسقالين؛ تعليـق        /  الوقف باب
 .١٩٤-١٩١ص_ .حممد حامد الفقي 

، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . بلوغ املرام من أدلة األحكـام        يف
_ .ض  _ ) .مطبعة مصطفى البـايب احللـيب     : القاهرة (١٩٣٢

 .٣٣؛ مغ٢؛ صر٤٩تر*
]٨٢٨٥[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

سعيد عبد الـرمحن    ] ترتيب[ حجر العسقالين؛    بنال]/ الوقف[
 .٤٣٠-٤٢١ص: ٣مج_ .موسى 

: بـريوت _  .١ط_ . تغليق التعليق على صحيح البخـاري        يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٥املكتب اإلسالمي، 
]٨٢٨٦[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(د بن علي بن حممد ابن حجر العسقالين، أمح

 _.تصحيح وتعليق عبد اهللا هاشم اليماين املدين        /  الوقف كتاب
 .٦٩-٦٧ص: ٣مج
: القاهرة_ . تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري         يف

 .٥٢تر* _.ض  _ .]١٩٧٦[ هـ١٣٩٩ مكتبة الكلية األزهرية،
]٨٢٨٧[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(بن حممد ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي 

 شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين؛/  الوقفكتاب
 .٦٩-٦٧ص: ٣مج_ .تصحيح وتعليق عبد اهللا هاشم اليماين املدين 

_  .١ط_ . تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري         يف
 _) .ة احلديثة شركة الطباعة الفني   :القاهرة (١٩٦٤،  ]ن. د: م. د[

 .٦ ،٢؛ صر٦٧، ٤٩تر* _.ض 
]٨٢٨٨[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

 .١٤٦-١٤٥ص: ٢ج_ .حتقيق عبد اهللا هاشم اليماين املدين /  الوقفكتاب
دار املعرفة،  : بريوت_ . الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية       يف
 .٣تر*_ .ض _ ] .١٩--[

]٨٢٨٩[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(عسقالين، أمحد بن علي بن حممد ابن حجر ال
 .٢٨٥ص: ٥ج_ .بن حجر العسقالين ال/  الوقفباب
دار : بـريوت _  .٢ط_ . فتح الباري، أو، اهلدي الساري       يف

 .٢مغ* _.ض _ ] .١٨٨٣[هـ ١٣٠١املعرفة، 

  أحاديث نبوية–الوقف  



٧١٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٢٩٠[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .٦٩، ٥٣، ٤١-٣٢ص: ٥مج_ . حجر العسقالين بنال]/ قفالو[
دار الفكر،  : بريوت_ .شرح صحيح البخاري    :  فتح الباري  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩١
]٨٢٩١[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

 .٤٠٩-٣٨٣ص: ٥ج_ .أمحد بن علي بن حجر العسقالين ]/ الوقف[
: القـاهرة _  .١ط_ .رح صحيح البخاري    ش:  فتح الباري  يف

 .٧ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٧-[املطبعة السلفية ومكتبتها، 
]٨٢٩٢[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

بن حجر العسقالين؛ رقم كتبه وأبوابه      امحد بن علي    أ]/ الوقف[
حتقيقـاً  حاديثه حممد فؤاد عبد الباقي؛ قرأ أصله تصـحيحاً و         أو
شرف على مقابلة نسخه املطبوعة واملخطوطة عبد العزيز بـن          أو

 .٤١٣-٣٧٩ص: ٥ ج_ .عبد اهللا بن باز
 إمساعيل عبد اهللا حممد بن      أيب اإلمام فتح الباري بشرح صحيح      يف

تر * _. ض   _ .]؟١٩٧-[دار الفكر،   ]: بريوت [_ .البخاري
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٤٩

]٨٢٩٣[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل( حممد ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن
 .٤٨٠-٤٤٦ص: ٥ج_ ] .الوقف[
_  .٣ط_ . فتح الباري بشرح صحيح اإلمـام البخـاري          يف

 .١٥-١سع *_ .ض_  .١٩٨٧املكتبة السلفية، : القاهرة
]٨٢٩٤[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

عد، مصطفى حممد   لرؤوف س عبد ا مراجعة وتقدمي طه    ]/ الوقف[
، ٢٢٦-٢١٨ص: ١١ج_ .اهلواري، السيد حممد عبد املعطي      

٢٥٣-٢٣٧. 
مكتبـة  :  القـاهرة  _ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري     يف

 .٦٢ ،٣تر *_ .ض_  .]١٩٨٧[ هـ١٣٩٨ الكليات األزهرية،
]٨٢٩٥[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

ن أمحد بن علي بن حممـد بـن حجـر           شهاب الدي ]/ الوقف[
_ .العسقالين؛ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، حمب الدين اخلطيب   

 .٤٠٩-٣٧٩، ٣٥٤ص: ٥مج
: القـاهرة _  .٢ط_ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       يف

 .٢٣ ،٧ ،٦ ،٢صر* _.ض _  .١٩٧٩املطبعة السلفية ومكتبتها، 
]٨٢٩٦[ "ـه٨٥٢-٧٧٣")  الفضلأبو(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

_ .لباقي، حمب الدين اخلطيب     عبد ا حتقيق حممد فؤاد    ]/ الوقف[
 .٤٠٩-٣٧٩، ٣٥٤ص: ٥ج
، ]ن. د: م. د[_ . فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري         يف

 .٦٧تر *_ .ض_ ) .املطبعة السلفية: القاهرة (]١٩٦٠[ هـ١٣٨٠
]٨٢٩٧[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

ترقيم وختـريج   ؛   حتقيق عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز        /]الوقف[
 ،٣٥٤ص: ٥ج_ .لباقي، حمب الدين اخلطيب     عبد ا حممد فؤاد   

٤٠٩-٣٧٩. 
مكتبـة  : الريـاض _ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       يف

 .٦٧، ٣تر *_ .ض_  .]١٩٥٩[ هـ١٣٧٩ الرياض احلديثة،

]٨٢٩٨[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(علي بن حممد ابن حجر العسقالين، أمحد بن 
 .٢٥٠-٢٤٧ص: ٦ج_ ] .الوقف[
-١٣١٩ ،]ن. د: م. د[_ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       يف

_ ) .املطبعة اخلريية : القاهرة(_  .]١٩١١-١٩٠١[ هـ١٣٢٩
 .١١٤تر *_ .ض

]٨٢٩٩[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .٢٥٠-٢٤٧ص: ٦ج_ .] الوقف[
 هـ١٣٠١ ،]ن. د: م. د[_ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       يف
 .٦٠، ٥٦تر *_ .ض_  .)املطبعة الكربى األمريية: القاهرة(_  .]١٨٨٢[

]٨٣٠٠[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .٤٧٣-٤٧٢ص_ .البن حجر العسقالين /  الوقفباب
: الكويـت _  .١ط_ . املرام من أدلة األحكـام        منت بلوغ  يف

 منت بلـوغ املـرام      _ .١٩٩٨ التراث اإلسالمي،    إحياءمجعية  
 .١كو*_ .ض _ .ضمن كتاب جامع املتون 

]٨٣٠١[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 
 .٢٨٥، ٤٣ص_ .محد بن حجر العسقالين أ/  الوقفباب
_ .شرح صحيح البخاري    : دمة فتح الباري   هدي الساري مق   يف
 .٢٩مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[دار املعرفة، : بريوت_  .٢ط

]٨٣٠٢[ "ـه٣١١-٢٢٣") أبو بكر(، حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي ابن خزمية
حممد بن إسحاق بن خزمية؛ حتقيق حممد مصـطفى         ]/ الوقف[

 .٢٨٢-٢٨٠ص: ٢مج_ .األعظمي 
_  .١٩٨٠كتب اإلسالمي، امل: بريوت_ . صحيح ابن خزمية  يف

 .٨هن*_ .ض 
]٨٣٠٣[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 

 .٤٤٦ص_  .يحتقيق حممد سعيد املولو]/ الوقف[
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

 .٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .]١٩٩٥[ هـ١٤١٦ الفكر،
]٨٣٠٤[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد، حممد ب

 دقيق  ابنحممد بن علي بن وهب تقي الدين القشريي         ]/ الوقف[
 .٥٣٦-٥٣٥ص_ .العيد؛ حتقيق أمحد حممد شاكر 

: القاهرة_  .١ ط _ .شرح عمدة األحكام  :  إحكام األحكام  يف
 .٢؛ صر٥٢، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤مكتبة السنة، 

]٨٣٠٥[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح( حممد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد،
تعليق حممد  [لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد؛         ]/ الوقف[

 .٢٣٢-٢٣١، ٢١٢-٢٠٩ص: ٣ج: ٢مج_ ] .منري أغا النقلي
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

املطبعة املنرييـة   صورة عن طبعة    _ ] .؟١٩٨-[الكتب العلمية،   
 .٨؛ هن١١-٦، ٤-٢فل*_ .ض _ .بالقاهرة 

]٨٣٠٦[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
لتقي الدين بن دقيق العيد؛ أماله علـى الـوزير          ]/ الوقف[

 .١٦٨-١٦٧ص: ٢ج_ . الدين بن األثري احلليب عماد
: القاهرة_  .١ ط _.شرح عمدة األحكام    :  إحكام األحكام  يف

 .٢٩مغ* _. ض _ .١٩٧٦مكتبة عامل الفكر، 

 أحاديث نبوية–الوقف 



متن الكشاف>٧٢٠
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٣٠٧["ـه٢٥١-؟"بن قتيبة األزدي النسائي ) زجنوية( محيد بن خملد بن زجنوية،ا
حلميد بن زجنوية؛ حتقيق شاكر     /  صدقة األحباس واألوقاف   باب

 .١٠٨٨-١٠٨٧ص: ٣ج_ .ذيب فياض 
 مركز امللـك فيصـل    : الرياض_  .١ط_ . األموال   كتاب يف

 .١٧مغ* _.ض _  .١٩٨٦ اإلسالمية،للبحوث والدراسات 
]٨٣٠٨["ـه٦٣٢-٥٣٩) "أبو احملاسن(بن شداد، يوسف بن رافع بن متيم ا

: ٢مـج _ .حتقيق حممد بن حيىي بن حسن النجيمي        ]/ الوقف[
 .١٨٥-١٨١ص
 هـ١٤١٢ دار الكتب العلمية،  : بريوت_ . دالئل األحكام    يف
 .٥٢، ٣تر*_ .ض _  .]١٩٩١[
]٨٣٠٩["ـه٦٣٢-٥٣٩) "أبو احملاسن( يوسف بن رافع بن متيم بن شداد،ا

يوسف بن رافع اء الدين أيب احملاسن بن شداد؛ دقق          ]/ الوقف[
أصوله وخرج أحاديثه وقارن مسائله وصنع فهارسه وعلق عليه         

 .٤٧١-٤٦٤ص: ٣ ج_ .حممد شيخاين، زياد الدين األيويب
_  .١ ط _ . دالئل األحكام من أحاديث الرسول عليه السالم       يف

 .٩-٦، ٤-٢فل*_  .ض_  .١٩٩٣دار قتيبة، : دمشق؛ بريوت
]٨٣١٠["ـه٤٩٧-٤٠٤") اهللا عبد أبو(ابن الطالع، حممد بن الفرج القرطيب 

تأليف أيب عبد اهللا حممد بن فرج       / يف األحباس   حكم الرسول 
 .١٢٠-١١٨ص_  .املالكي القرطيب املعروف بابن الطالع

: حلـب _  .٢ط_ .عليه وسلم    أقضية رسول اهللا صلى اهللا       يف
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٢دار الوعي، 

]٨٣١١["ـه٤٩٧-٤٠٤") اهللا عبد أبو(ابن الطالع، حممد بن الفرج القرطيب 
 .٩٤-٩٣ص_ .يف األحباس  حكم الرسول 

ن، . د: [قطر_ . أقضية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         يف
 .٣تر* _.ض _ .طبع على نفقة محد بن فاحل آل ثاين _ ] .؟١٩٧-

]٨٣١٢["ـه٤٩٧-٤٠٤") اهللا عبد أبو(ابن الطالع، حممد بن الفرج القرطيب 
تأليف أيب عبد اهللا حممد بن فرج       / يف األحباس   حكم الرسول 

 .١٢٠-١١٨ص_  . الطالعابناملالكي القرطيب املعروف ب
: حلـب _  .١ط_ . أقضية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         يف

 .٨هن*_ .ض _  .]١٩٧٦[هـ ١٣٩٦دار الوعي، 
زيـن الـدين أبـو العـدل        (بن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا      ا

 "هـ٨٧٩-٨٠٢) "السودوين
]٨٣١٣[

قاسم بن قطلوبغا بن عبد اهللا السودوين اجلمايل        /  الوقف كتاب
 .٤٧ص_ .املصري احلنفي؛ شرح وتعليق حممد زاهد الكوثري 

_ . منية األملعي فيما فات من ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي           يف
 .٢صر* _.ض _  .١٩٩٥املكتبة األزهرية للتراث، : القاهرة_  .١ط
زيـن الـدين أبـو العـدل        (بن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا      ا

 "هـ٨٧٩-٨٠٢) "السودوين
]٨٣١٤[

_ .شرح وتعليق حممد زاهد بن احلسن الكوثري        /  الوقف كتاب
 .٤٨ص
_ . منية األملعي فيما فات من ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي           يف

: مع_  .]١٩٨٧[ هـ١٤٠٧ ر إحياء التراث العريب،   دا: بريوت
 .٦٠ ،٣تر* _.ض _ .للزيلعي  نصب الراية

]٨٣١٥[ "ـه٢٧٣-٢٠٩") أبو عبد اهللا(بن ماجه، حممد بن يزيد الربعي القزويين ا
 .٨٠٢-٨٠١ص: ٢مج_ . الوقف باب
دار : دار الـدعوة؛ تـونس    : إستانبول_ . ماجه   ابننن  ـ س يف

كتـب  ال. سوعة السنة مو (_] .١٩٩٢[ هـ١٤١٣ سحنون،
 .٣تر* _.ض _ ) .١٨؛ ١٧ة وشروحها؛ تالس

]٨٣١٦[ "ـه٢٧٣-٢٠٩") أبو عبد اهللا(بن ماجه، حممد بن يزيد الربعي القزويين ا
 .٥٤ص: ٢مج_ .حتقيق حممد مصطفى األعظمي /  الوقفباب
ـ ١٤٠٤ ،]ن. د: م. د[_ . ماجه   ابن سنن   يف  ]١٩٨٤[ هـ
 .٣تر* _.ض _ ) .ةشركة الطباعة العربية السعودي: الرياض(
]٨٣١٧[ "ـه٢٧٣-٢٠٩") أبو عبد اهللا(بن ماجه، حممد بن يزيد الربعي القزويين ا

 .٨٠٢-٨٠١ص: ٢مج_ . الوقف باب
هــ  ١٤٠١دار الـدعوة،    : إسـتانبول _ .بن ماجه   ا سنن   يف
؛ ١٧ كتب السنة وشـروحها؛   . موسوعة السنة (_ ] .١٩٨٠[

 .٤٩تر* _.ض _ ) .١٨
]٨٣١٨[ "ـه٢٧٣-٢٠٩") أبو عبد اهللا(ي القزويين بن ماجه، حممد بن يزيد الربعا

 .٨٠٢-٨٠١ص: ٢مج_ . الوقف باب
هــ  ١٣٩٥،  دار إحياء التراث  : القاهرة_ . ماجه   ابن سنن   يف
 .٦٧تر* _.ض _  .]١٩٧٩[
]٨٣١٩[ "ـه٢٧٣-٢٠٩") أبو عبد اهللا(بن ماجه، حممد بن يزيد الربعي القزويين ا

 :٢مـج _ .تصحيح حممد فـؤاد عبـد البـاقي         /  الوقف باب
 .٨٠٢-٨٠١ص
 دار إحياء الكتب العربية،   : القاهرة_  .١ط_ .بن ماجه   ا سنن   يف

 .٧، ٦؛ صر٥٦، ٤٩تر* _.ض _  .١٩٥٤-١٩٥٣
]٨٣٢٠[ "ـه٢٧٣-٢٠٩") أبو عبد اهللا(بن ماجه، حممد بن يزيد الربعي القزويين ا

اهللا ابن ماجـه القـزويين؛       يب عبد أحممد بن يزيد    /  الوقف باب
 .٨٠١ص: ٢مج_ .ي تعليق حممد فؤاد عبد الباق

_ .ض  _  .١٩٥٢دار الفكـر،    : بريوت_ .بن ماجه   ا سنن   يف
 .٢٩؛ مغ٧، ٢صر*
]٨٣٢١[ "ـه٢٧٣-٢٠٩") أبو عبد اهللا(بن ماجه، حممد بن يزيد الربعي القزويين ا

 .٨٠٢-٨٠١ص: ٢مج_ . الوقف باب
ـ ١٣١٣ ،]ن. د: م. د[_ .بن ماجه   ا سنن   يف  ]١٨٩٥[ هـ
 .٣٠*_ .ض _ ) .املطبعة العلمية: القاهرة(
 سراج الدين (بن امللقن، عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي          ا

 "هـ٨٠٤-٧٢٣) "أبو حفص
]٨٣٢٢[

_ .حتقيق محدي عبد ايد بن إمساعيل السـلفي      /  الوقف كتاب
 .١١٨-١١٦ص: ٢ج
 خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثـار الواقعـة يف            يف

ـ ١٤١٠  الرشد، مكتبة: الرياض_ .الشرح الكبري للرافعي      هـ
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٨٩[
]٨٣٢٣["ـه٦٨٣-٦٢٠"بن املنري السكندري، أمحد بن حممد بن منصور ا

 .٣٢٥-٣١٨ص_ .حتقيق صالح الدين مقبول ]/ الوقف[
مكتبـة  : الكويت_ . املتواري على تراجم أبواب البخاري       يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٨٧[ هـ١٤٠٧ العال،

  أحاديث نبوية–الوقف  
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) املظفر بوأ(ة الذهلي الشيباين    بن هبرية، حيىي بن حممد بن هبري      ا
 "هـ٥٦٠-٤٩٩"

]٨٣٢٤[

 البن هبرية؛ حققه وخرج أحاديثه فؤاد عبد املنعم       ]/  الوقف باب[
 .٨١ص: ١ج_ .محد أ
وزارة : قطـر _  .٢ط_ . اإلفصاح عن معـاين الصـحاح        يف

ذخـائر التـراث    (_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسـالمية،     
 أليب عبد اهللا     شرح للجمع بني الصحيحني    وهو_ ) .اإلسالمي

 .٢٩مغ* _.ض _ .احلميدي األندلسي 
) املظفر بوأ(بن هبرية، حيىي بن حممد بن هبرية الذهلي الشيباين          ا

 "هـ٥٦٠-٤٩٩"
]٨٣٢٥[

_ .عون الدين أيب املظفر حيىي بن حممد بن هـبرية         /  الوقف باب
 .٥٥-٥٢ص: ٢مج
املؤسسـة  : الرياض_ . اإلفصاح عن معاين الصحاح      كتاب يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٧٧[هـ ١٣٩٨السعودية، 
) املظفر بوأ(بن هبرية، حيىي بن حممد بن هبرية الذهلي الشيباين          ا

 "هـ٥٦٠-٤٩٩"
]٨٣٢٦[

 .٢٨٨-٢٨٦ص: ٢ج_ .حيىي بن حممد بن هبرية /  الوقفباب
املكتبـة  : حلـب _  .٢ط_ . اإلفصاح عن معاين الصحاح      يف

 .١٥كو* _. ض _ .١٩٤٧احللبية، 
) املظفر بوأ(ن هبرية الذهلي الشيباين     بن هبرية، حيىي بن حممد ب     ا

 "هـ٥٦٠-٤٩٩"
]٨٣٢٧[

 .٢٣٥-٢٣٣ص_ .حيىي بن حممد بن هبرية /  الوقفباب
 حممد راغب : حلب_  .١ط_ . اإلفصاح عن معاين الصحاح      يف

 .٢صر* _.ض _ ) .املطبعة العلمية( ١٩٢٩الطباخ احلليب، 
]٨٣٢٨["ـه٢١٣-؟")  حممدأبو (أيوببن هشام، عبد امللك بن هشام بن ا

مجال الدين أبو حممد عبد امللك بن هشام بن         ]/ حديث خمرييق [
 بياري، عبد احلفيظ   اإل إبراهيمأيوب احلمريي؛ حتقيق مصطفى السقا،      

 .١٦٥ص: ٢ ج_ .شليب
 _ .]؟١٩٨-[ التراث العريب،    إحياءدار  :  بريوت _ .السرية النبوية يف  

 .١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٣تر *_ .ض 
]٨٣٢٩["ـه٢١٣-؟")  حممدأبو (أيوبام بن بن هشام، عبد امللك بن هشا

 مجال الدين أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب         ]/ حديث خمرييق [
بياري، عبد احلفيظ    اإل إبراهيماحلمريي؛ حتقيق مصطفى السقا،     

 .١٦٥ص: ٢ ج_ .شليب
] ١٩٣٦[هــ   ١٣٥٥،  ]ن. د: م. د [_ .السرية النبويـة  يف  

، ٢٨تـر * _.ض  _ .) مطبعة مصطفى البايب احللـيب    : القاهرة(
٨٣، ٦٤، ٦٢، ٥٤، ٥٢. 

]٨٣٣٠["ـه٢١٣-؟")  حممدأبو (أيوببن هشام، عبد امللك بن هشام بن ا
أليب حممد عبد امللك بن هشـام املعـافري؛         / ]حديث خمرييق [

: ٢ج_ .ضبط وحتقيق حممد علي القطب، حممد الدايل بلطـة          
 .١٤٠-١٣٩ص
املكتبـة  : داصي_ . السرية النبوية، املعروفة بسرية ابن هشام        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢العصرية، 

]٨٣٣١["ـه٢١٣-؟")  حممدأبو (أيوببن هشام، عبد امللك بن هشام بن ا
 إعداد حممد عفيف الزعيب؛ مراجعة عبد احلميد      / ]حديث خمرييق [

 .١٥٥-١٤٤ص: ٢ج_ .األحدب 
دار : بـريوت _ ) .السرية النبويـة  ( خمتصر سرية ابن هشام      يف

 .١كو *_.ض _ . ١٩٩٧النفائس، 
]٨٣٣٢["ـه٥٤٣-٤٦٨"اهللا بن حممد األشبيلي  ، حممد بن عبدبن العريباأبو بكر 
 .١٤٥-١٤٣ص: ٥ ج_ .الوقف كتاب
دار :  سـوريا  _ .حوذي بشرح صحيح الترمذي    عارضة األ  يف

 .١١، ٩-٦؛ ٤-٢فل* _.ض _ ] .؟١٩٨-[العلم للجميع، 
]٨٣٣٣["ـه٥٤٣-٤٦٨"اهللا بن حممد األشبيلي  ، حممد بن عبدبن العريباأبو بكر 
أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد اهللا            /  الوقف كتاب

 .١٤٥-١٤٣ص: ٦ج_ .املعافري األندلسي ابن العريب 
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي يف

 .٦ ،٢صر* _.ض _ ) .املطبعة املصرية األزهرية: القاهرة (١٩٣٤ -١٩٣١
]٨٣٣٤[ "هـ٣٥٤-؟"د بن حبان بن أمحد التميمي أبو حامت البسيت، حمم

 .٢٦٦-٢٦٢ص: ١١مج_ .حتقيق شعيب األرناؤوط ]/ الوقف[
: بـريوت _  .٢ط_ . بلبـان    ابن حبان بترتيب    ابن صحيح   يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩٣مؤسسة الرسالة، 
]٨٣٣٥[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 

 .٣٠٠-٢٩٨ص: ٣مج_ .وقف  ما جاء يف الرجل يوقف الباب
 دار سحنون، : دار الدعوة؛ تونس  : إستانبول_ . سنن أيب داود     يف

 الكتب الستة وشروحها؛  . موسوعة السنة  (_] .١٩٩٢[ هـ١٤١٣
 .٣تر*_ .ض _ ) .١١؛ ١٠؛ ٩؛ ٨؛ ٧

]٨٣٣٦[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 
 .٣٠٠-٢٩٨ص: ٣مج_ . ما جاء يف الرجل يوقف الوقف باب
ـ ١٤٠٢ دار الـدعوة،  : إسـتانبول _ . سنن أيب داود     يف  هـ
؛ ٨؛  ٧الكتب الستة وشروحها؛    . موسوعة السنة (_  .]١٩٨١[
 .٦٧، ٦٣، ٥٧، ٥٢، ٤٩تر* _.ض _ ) .١١؛ ١٠؛ ٩

]٨٣٣٧[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 
ـ  /  ما جاء يف الرجل يوقف الوقف      باب ن األشـعث   لسليمان ب

 السجستاين األزدي؛ راجعه على عدة نسخ وضبط أحاديثه وعلق        
 .١١٧-١١٦ص: ٣ج_ . الدين عبد احلميد حمييحواشيه حممد 

 دار إحياء التراث العـريب،    : بريوت_ .سنن أيب داود    يف  
 .٢مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[

]٨٣٣٨[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 
 حمييمراجعة وتعليق حممد    / يف الرجل يوقف الوقف    ما جاء    باب

 .الدين عبد احلميد
 هـ١٣٦٩ املكتبة التجارية الكربى،  : القاهرة_ . سنن أيب داود     يف
 .٤٩تر*_ .ض _  .]١٩٥٠[

]٨٣٣٩[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 
 .٣٠٠-٢٩٨ص: ٣مج_ . ما جاء يف الرجل يوقف الوقف باب
_  .١٩٣٥مكتبة املقدسي،   : القاهرة_  .١ط_ .نن أيب داود     س يف
 .٦ ،٢صر*_  .ض

 أحاديث نبوية–الوقف 
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]٨٣٤٠[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 
 . ما جاء يف الرجل يوقف الوقفباب
 :دهلي (]١٩٠٥[ هـ١٢٧٨ ،]ن. د: م. د[_ . سنن أيب داود     يف

 .١٠٤تر* _.ض _ ) .املطبعة النظامية
]٨٣٤١[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"سليمان بن األشعث األزدي السجستاين أبو داود، 
 . ما جاء يف الرجل يوقف الوقفباب
 :القاهرة (]١٨٦٦[ هـ١٢٨٣ ،]ن. د: م. د[_ . سنن أيب داود     يف

 .١٠٢تر* _.ض _ ) .مطبعة األنصاري
]٨٣٤٢[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 

 .ف ما جاء يف الرجل يوقف الوقباب
 :القاهرة (]١٨٦٣[ هـ١٢٨٠ ،]ن. د: م. د[_ . سنن أيب داود     يف

 .١٠٢تر* _.ض _ ) .املطبعة الكاستلية
]٨٣٤٣[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 

أبو داود سليمان بن األشعث السجسـتاين األزدي؛        ]/ الوقف[
، ١١٧-١١٦ص: ٣ ج _ . الدين عبد احلميد   حمييحتقيق حممد   

 .١٣٢-١٣١ص: ٥، ج١٤٥-١٤٤، ١٤٢، ١٤٠-١٣٩
_ . ض _ .]؟١٩٨-[دار الفكــر، : القــاهرة_ . الســنن يف
 .١١، ٧، ٦، ٤-٢؛ فل٧ ،٦صر*

]٨٣٤٤[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 
 .٣٠٠-٢٩٨ص: ٣مج_ . الوقف باب
: القاهرة (١٩٥٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . سنن أيب داود     يف

 .٢صر*_  .ض_ ) . مصطفى البايب احلليبمطبعة
]٨٣٤٥[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 

_  .٧١٩ -٧١٧ص: ٢مج_ .ترمجة وحيد الزمان    ]/ الوقف[
 .باللغة األوردية

 ترمجة  :اهلدى احملمود = ترمجة سنن أيب داود     :  احملمود  اهلدي يف
 ]؟١٩--[ حسن خان،    نواب سيد حممد  ]: م. د[_  .دو دا أيبسنن  

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة صديقي: الهور(
]٨٣٤٦[ "ـه٤٧٤-٤٠٣" أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجييب

تـأليف أيب الوليـد     /  واحلبس والصـدقة   ى يف معىن العمر   باب
 .١٣٤-١١٩ص: ٦ج_ .سليمان بن خلف الباجي 

ك بـن   شرح موطأ إمام دار اهلجرة سيدنا مال      :  املنتقى كتاب يف
ــس ـــ ١٣٣٢، ]ن. د: م. د[_  .١ ط_ .أن ] ١٩١٣[ه

؛ ١١،  ٨،  ٧،  ٣؛ فل ٣تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة : القاهرة(
 .٣١، ٢٦مغ

]٨٣٤٧[ _.املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [أحاديث يف الوقف
_  .٨١٩-٨١٦ص_ ) .١٩٠٣ نوفمرب ٢٠ (١٧، ج ٦مج
 .١كو*_  .د
]٨٣٤٨[ .محد حسن الدهلويأ

 .٩٢-٩١ص: ٢ج_ . حسن الدهلوي محدأتأليف /  الوقفباب
_  .١ط_ . حاشية الدهلوي على بلوغ املرام من أدلة األحكام          يف

 _.ض  _  .١٩٧٤-١٩٧٢املكتب اإلسالمي،   : دمشق؛ بريوت 
 .٣٥مغ*

]٨٣٤٩[ .أمحد عبد الرمحن البنا الساعايت
: ٢مـج _ .أمحد عبد الرمحن البنا الشهري بالساعايت       ]/ الوقف[
 .٢٢١-٢١٩ص
 :م. د[_  .١ط_ .يف مجع وترتيب مسند الشافعي والسنن  بدائع املنن يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .دار األنوار للطباعة: القاهرة] (؟١٩--ن، . د

]٨٣٥٠[ .أمحد عبد الرمحن البنا الساعايت
_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
 نبل الشيباين مع خمتصر   محد بن ح  أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 : القاهرة _ .٥ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      "شرحه
 .٨؛ هن٧، ٢؛ صر٦٧تر* _. ض _] .؟١٩٨-[دار الشهاب، 

]٨٣٥١[ .أمحد عبد الرمحن البنا الساعايت
_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
 محد بن حنبل الشيباين مع خمتصر     أب مسند اإلمام    ترتي:  الفتح الرباين  يف

]: بـريوت [_  .١ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      "شرحه
 .٣١، ٢٩، ٧مغ* _. ض _ .]؟١٩٧-[ حياء التراث العريب،إدار 

]٨٣٥٢[ .أمحد عبد الرمحن البنا الساعايت
 .١٨٠-١٧٤ص: ١٥ ج_ . الوقفكتاب
مام أمحد بن حنبل الشيباين مع       الفتح الرباين لترتيب مسند اإل     يف

: م. د [_ ."بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين     "خمتصر شرحه   
ـــ١٣٧٧-١٣٥٣ ،]ن. د ــاهرة (]١٩٥٧-١٩٣٤[ ه : الق

 .٦٧، ٥٦، ٤٩، ٣تر *_ . ض_ .)مطبعة األخوان املسلمني
]٨٣٥٣[ "ـه٢٤١-١٦٤" )عبد اهللا أبو(اإلمام ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل 

: ٦ج_ .محد بن حنبل؛ حتقيق أمحد حممد شـاكر         أ]/ الوقف[
 .٢١٤ص: ٨، ج٢٧٧ص
_  .١٩٥٥-١٩٤٩دار املعارف،   : القاهرة_  .٣ط_ . املسند   يف

 .٨-٦ ،٤-٢فل* _.ض 
]٨٣٥٤[ "ـه٢٤١-١٦٤" )عبد اهللا أبو(اإلمام ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل 

 .٤٤٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
املكتب اإلسالمي،  ]: قدمش[_ . مسند اإلمام أمحد بن حنبل       يف
 .١٢كو* _.ض  _] .؟١٩٧-[

اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٥٥[

 _.مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري        /  الوقف باب
 .١٢٥٦-١٢٥٥ص: ٣مج
 ،]ن. د: م. د[_  .٢ط_ . مسلم، أو، اجلامع الصحيح  اإلمامصحيح يف

 .٦، ٢؛ صر١٣تر*_ .ض _ .) مطبعة بوالق :القاهرة (]١٩٥٦[ ـه١٣٧٦
اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            

 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(
]٨٣٥٦[

_ .حتقيق وتصحيح وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي        /  الوقف باب
 .١٢٥٦-١٢٥٥ص: ٥ج: ٢مج
 ؛دار الدعوة : إستانبول_ . صحيح مسلم، أو، اجلامع الصحيح       يف

ـ ١٤١٣ دار سحنون، : تونس موسـوعة  (_  .]١٩٩٢[ هـ
 .٣تر*_ .ض _ ) .٦ ؛٥ ؛٤الكتب الستة وشروحها؛ . السنة

  أحاديث نبوية–الوقف  



٧٢٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٥٧[

 .٨٧-٨٦ص: ١١ج: ٥مج_ . الوقف باب
 دار الفكر، : بريوت_ . صحيح مسلم، أو، اجلامع الصحيح       يف

 .٨؛ هن٦٤، ٥٧، ٣تر*_ .ض _  .]١٩٨٣[ هـ١٤٠٣
اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            

 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(
]٨٣٥٨[

_ .حتقيق وتصحيح وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي        /  الوقف باب
 .١٢٥٦-١٢٥٥ص: ٥ج: ٢مج
دار : إسـتانبول _ . صحيح مسلم، أو، اجلـامع الصـحيح         يف

الكتـب  . موسوعة السـنة  (_  .]١٩٨١[ هـ١٤٠١ الدعوة،
 .٦٧ ،٤٩،٥٢تر*_ .ض _ ) .٦ ؛٥ ؛٤الستة وشروحها؛ 

اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٥٩[

_ .حتقيق وتصحيح وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي        /  الوقف باب
 .١٢٥٦-١٢٥٥ص: ٣ج
حيـاء  دار إ : بريوت_ . صحيح مسلم، أو، اجلامع الصحيح       يف

 ،٥٦ ،٤٩تر*_ .ض  _  .]١٩٥٥[ هـ١٣٧٥ التراث العريب، 
٦٠. 

اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٦٠[

 .٨٧-٨٦ص: ١١ج: ٥مج_ . الوقف باب
 ،]ن. د: م. د[_ . صحيح مسلم، أو، اجلـامع الصـحيح         يف

_ ) .مطبعة مصطفى البايب احلليب   : القاهرة(] ١٩٢٩[ هـ١٣٣٧
 .٦٣ ،١٨تر*_ .ض 

اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٦١[

 . الوقفباب
 ،]ن. د: م. د[_ . صحيح مسلم، أو، اجلـامع الصـحيح         يف

_ .ض  _ ) .املطبعة العـامرة  : إستانبول (]١٩١١[ هـ١٣٣٠
 .٦٧، ٥٦، ٥٢تر*

قشـريي  اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم ال          
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٦٢[

 .١٢٥٦-١٢٥٥ص: ٣مج_ . الوقف باب
 ،]ن. د: م. د[_ . صحيح مسلم، أو، اجلـامع الصـحيح         يف

_ .ض  _ ) .مطبعـة بـوالق   : القاهرة (]١٨٧٣[ هـ١٢٩٠
 .٥٧تر*

اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٦٣[

 زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن       ] اختصره/ [ الوقف كتاب
عبد اهللا بن سالمة الدمشقي املنذري؛ حتقيق حممد ناصر الـدين           

 .٢٥٩ص_ .األلباين 
وزارة األوقاف والشئون   :  الكويت _ . خمتصر صحيح مسلم   يف

_ .ض  _ ) .٣ جلنة إحياء التراث؛  (_ ] .؟١٩٨-[اإلسالمية،  
 .٧٥، ٤٩تر*

بـن مسـلم القشـريي      اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج       
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٦٤[

 زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن       ] اختصره/ [ الوقف كتاب
 .٢٥٩ص_ .عبد اهللا بن سالمة الدمشقي املنذري 

 املكتبـة اإلسـالمية،   : بـريوت _ . خمتصر صحيح مسـلم      يف
 .٣تر*_ .ض _  .]١٩٨٧[ هـ١٤٠٧

 القشـريي   اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم         
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(

]٨٣٦٥[

للحافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي؛       /  الوقف كتاب
 .٢٦٤ص_ .حتقيق حممد ناصر الدين األلباين 

 خمتصر صحيح مسلم لإلمام أيب احلسن بن مسلم ابن احلجاج           يف
املكتب اإلسالمي،  ]: بريوت[_  .٣ط_ .القشريي النيسابوري   

 .٣١مغ* _. ض _ .١٩٧٧
اإلمام مسلم، مسلم بن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي            

 "هـ٢٦١-٢٠٤) "احلسني أبو(
]٨٣٦٦[

_ .مسلم بن احلجاج بن مسلم؛ ترمجة وحيد الزمان         / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٧١٩-١٧١٨ص: ٥مج
شيخ : م. د[_  .املعلم لترمجه صحيح مسلم   =  صحيح مسلم    يف

مطبع ]: اكستانب[الهور  (] ١٨٨٧[هـ  ١٣٠٥،  ] الدين حميي
 .٨هن*_ .ض _ ) .صديقي

]٨٣٦٧[ األنصاري، حممد فضل الرمحن
: ٢مـج _ .حممد فضل الرمحن األنصاري     ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٣١٩ص
 The Quranic foundation and=  القرآن واتمع املسلم يف

structure of Muslim society ._الدويلاالحتاد : كراتشي_  .١ ط 
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٣املركز اإلسالمي، : منظمات اإلسالميةلل

]٨٣٦٨[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .١٢٦-١٢١ص :٣ج_ .تقدمي أمحد حممد شاكر /  الشروط يف الوقفباب
دار : القـاهرة _ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح       يف  

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩--[دار اجلليل، : احلديث؛ بريوت
]٨٣٦٩[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ ج_ . الشروط يف الوقفباب
املكتبة : إستانبول_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح      يف  

طبعة مصورة باألوفست عـن طبعـة       _ ] .١٩--[اإلسالمية،  
 .١٠٢ ،٣٠ ،٣تر*_ .ض _ .الدار العامرة 

]٨٣٧٠[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ ج_ . الشروط يف الوقفباب
مكتبـة  : إستانبول_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح   يف  

 .٣تر*_ .ض _ ] .١٩--[باموق، 
]٨٣٧١[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ج: ١ مج_ . الشروط يف الوقفباب
 دار الدعوة؛ : إستانبول_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح      يف  

 .موسوعة السـنة  (_  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٣ دار سحنون، : تونس
 .٣تر*_ .ض _ ) .الكتب الستة وشروحها

 أحاديث نبوية–الوقف 
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]٨٣٧٢[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ج: ١ مج_ . الشروط يف الوقفببا

دار : إسـتانبول _ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح    يف  
الكتـب  . موسوعة السـنة  (_  .]١٩٨١[ هـ١٤٠٢ الدعوة،

 .٦٧ ،٥٢ ،٤٩تر*_ .ض _ ) .الستة وشروحها
]٨٣٧٣[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

 .١٩٢-١٨٥ص: ٣ج_ .لوقف  الشروط يف اباب
دار : بـريوت _ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح       يف  

طبعة مصورة باألوفست عن    _  .]١٩٨١[ هـ١٤٠١ الفكر،
 .٢؛ مغ٣تر*_ .ض _ .طبعة الدار العامرة 

]٨٣٧٤[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .١٩٢-١٨٥ص :٣ج_ . الشروط يف الوقف باب
 ،]ن. د: م. د[_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصـحيح       يف  

_ .ض  _ ) .املطبعة العـامرة  : إستانبول (]١٨٩٧[ هـ١٣١٥
 .٦٠ ،٥٢ ،٣٠تر*

]٨٣٧٥[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
تصحيح نصر العاديل، حممـود بـن       /  الشروط يف الوقف   باب

 .١٢٨-١٢١ص: ٣ج_ .مصطفى 
 هـ١٣١٢ ،]ن. د: م. د[_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح يف 
 .٦٧ ،٦٠تر* _.ض _ ) .املطبعة الكربى: القاهرة (]١٨٩٤[

]٨٣٧٦[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .تصحيح حممد الزهري الغمراوي/  الشروط يف الوقفباب
 هـ١٣١٢ ،]ن. د: م. د[_ .حيح صحيح البخاري، أو، اجلامع الصيف 
 .٦٧، ٣٠،٦٠تر* _.ض _ ) .يمنيةاملطبعة امل: القاهرة (]١٨٩٤[

]٨٣٧٧[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
تصحيح نصر العاديل، حممـود بـن       /  الشروط يف الوقف   باب

 .١٩٨-١٩١ص: ٣ج_  .مصطفى
 هـ١٢٩٦ ،]ن. د: م. د[_  .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيحيف 
 .١٠٦ ،٣٠تر* _.ض _ ) .املطبعة الكربى: القاهرة (]١٨٧٩[

]٨٣٧٨[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
تصحيح نصر العاديل، حممـود بـن       /  الشروط يف الوقف   باب

 .١٩٨-١٩١ص: ٣ج_  .مصطفى
 هـ١٢٨٦ ،]ن. د:  م.د[_ .صحيح البخاري، أو، اجلامع الصحيح يف 
 .٣٠تر* _.ض _ ) .املطبعة الكربى: القاهرة (]١٨٦٩[

]٨٣٧٩[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .٢٥٣-٢٥٢ص_ .اختصره مصطفى حممد عمارة /  الشروط يف الوقفباب
مكتبة بـاموق،   : إستانبول_ .صحيح البخاري    خمتصريف  

 .٣تر*_ . ض _ .]١٩--[
]٨٣٨٠[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

  بن املغرية البخاري؛   إبراهيم بن   إمساعيلأليب عبد اهللا حممد بن      ]/ الوقف[
 .٦٢٦، ٤٠٣-٤٠٠، ٣٩٦، ٣٨٤ص: ٤مج_ .حتقيق قاسم الشماعي 

  املسند املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه         :اجلامع الصحيح يف  
_  .١٩٨٧دار القلم،   : بريوت_  .١ط_ .لم وسننه وأيامه    وس
 .٢٩مغ* _.ض 

]٨٣٨١[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 البخاري؛ حتقيق حسونة النـواوي      إمساعيلحممد بن   ]/ الوقف[

: ٤ج ،٢١٨-٢١٧ ،١١٥ص: ٣ج ،١٢٧ص: ٢ ج _ .احلنفي
 ،٤١ص: ٦، ج ١٥٤،  ١٠٠ص :٥ج ،٨٥ ،١٣-١٠ ،٧ ،٢ص
 .١٠٧ص: ٩، ج١٩١ ،١٥٦ص: ٨ج ،١٢٤-١٢٣ ،٧١ص :٧ج
 _ .ض_ ] .١٨٩٥[ هـ١٣١٣،  ]ن. د: [مصر_ . الصحيح   يف
 .١١، ٨-٦، ٤-٢فل*

]٨٣٨٢[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري؛ ترمجة أختـر          / ]الوقف[

 .باللغة األوردية_  .٥٥-٣٧ص: ٣مج_ .شاه 
دار : نيودهلي_ . صحيح خبارى شريف  = صحيح البخاري    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٣اعتقاد للنشر، 
]٨٣٨٣[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 .٧٥-٦٦، ٥٧-٤٤، ٢٥-٢٣ص: ١٤ج: ٧مج_ ] .الوقف[
دار : تبـريو _ .شرح صحيح البخـاري     :  عمدة القاري  يف

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩--[الفكر، 
]٨٣٨٤[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
-٤٤،  ٢٥-٢٣ص: ١٤ج؛  ١٧٥،  ١٤٩ص: ١٠ج_ ] .الوقف[

٧٥-٦٦، ٥٧. 
 :القاهرة_  .١ط_ .شرح صحيح البخاري    :  عمدة القاري  يف

 _.ض  _  .١٩٧٢شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،       
 .٨هن*
]٨٣٨٥[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
: ١٤ ج :٧مـج _ .بدر الدين حممود بن أمحد العيين       ]/ الوقف[
 .٧٥-٦٦، ٥٧-٤٤، ٢٥-٢٣ص
: م. د[_  .١ط_ .شرح صحيح البخـاري     :  عمدة القاري  يف
 _.ض   _) .إدارة الطباعـة املنرييـة     :القاهرة (١٩٢٩،  ]ن. د
 .٧ ،٦ ،٢صر*
]٨٣٨٦[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 ،٥١٣، ٥٠٣-٤٩١، ٤٧٠-٤٦٨ص: ٦ مــج_ .]الوقــف[

٥٢٠. 
 ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخـاري     :  عمدة القاري  يف

 _.ض  _ ) .دار الطباعة العامرة  : إستانبول (]١٨٩٠[هـ  ١٣٠٨
 .١٠٢ ،٦٠ ،٥٠تر*

]٨٣٨٧["هـ٥١٠-٤٣٦ ")أبو حممد(عود بن حممد البغوي، احلسني بن مس
 .١٤ص: ٢ج_ .لإلمام البغوي /  العطاياباب
 _.ض  _ ] .؟١٩٧-[دار القلم،   : بريوت_ . مصابيح السنة    يف
 .٢٩مغ*

]٨٣٨٨["هـ٥١٠-٤٣٦ ")أبو حممد(البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد 
أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي؛ حتقيـق         ]/ الوقف[

 .٢٩٤-٢٨٧ص: ٨ ج_ .رناؤوط، حممد زهري الشاويششعيب األ
املكتـب اإلسـالمي،    ]: دمشـق [_  .١ ط _ . شرح السنة  يف

 .٨ ،٧ ،٤-٢فل* _.ض _  .١٩٧١

  أحاديث نبوية–الوقف  



٧٢٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٣٨٩[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا الشـافعي          /  الوقف كتاب

 .١٦٨-١٥٨ص: ٦ج_ .البيهقي 
 _] .؟١٩٨-[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٤ ط _ .لسنن الكربى  ا يف

طبعة مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف النظامية العثمانيـة          
اجلـوهر النقـي البـن      : امشه_ .حبيدر آباد الدكن، اهلند     

 .٧؛ صر٦٤، ٥٠تر*_ .ض _ .التركماين 
]٨٣٩٠[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا الشـافعي          /  الوقف كتاب

 .١٦٨-١٥٨ص: ٦ج_ .البيهقي 
 _] .؟١٩٧-[،  الفكردار  : بريوت_  .٣ ط _ . السنن الكربى  يف

طبعة مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف النظامية العثمانيـة          
اجلـوهر النقـي البـن      : امشه_ .حبيدر آباد الدكن، اهلند     

 .٣١؛ مغ٧*تر _.ض _ .التركماين 
]٨٣٩١[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا الشـافعي          /  الوقف كتاب
 .١٦٨-١٥٨ص: ٦ج_  .البيهقي

 جملس  :]اهلند[ حيدر آباد الدكن،     _ .١ ط _ . السنن الكربى  يف
-١٩٢٥[ هـ١٣٥٥-١٣٤٤،  دائرة املعارف النظامية العثمانية   

_ . ض   _ .اجلوهر النقي البن التركماين   :  امشه _] .١٩٣٦
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٦٧، ٥٦، ٥٤، ٥١تر*

]٨٣٩٢[ "ـه٧٤١-؟" )عبد اهللا أبو(التربيزي، حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري 
 .٩٠٨-٩٠٧ص: ٢مج_ .حتقيق حممد ناصر الدين األلباين /  العطاياباب
 هـ١٣٩٩ ي،املكتب اإلسالم : بريوت_ . مشكاة املصابيح    يف
 .٧٦، ٥٦، ٥٢، ٣٠، ٢٨تر* _.ض _  .]١٩٧٩[

]٨٣٩٣[ "ـه٧٤١-؟" )عبد اهللا أبو(التربيزي، حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري 
 حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري التربيزي؛      /  العطايا باب=  العطايا   باب

 .باللغة األوردية_  .٣٥١-٣٤٨ص: ٣مج_ .ترمجة أمحد يار خان 
 اردو ترمجه وشرح مشكوة :ة املناجيحآمر= ح  مشكاة املصابي يف

 .٧هن*_ .ض _ ) .اديب دنيا: دهلي (١٩٥٧، ]ن. د: م. د[_  .املصابيح
]٨٣٩٤[ "ـه٢٧٩-٢٠٩") أبو عيسى(الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة 

محد حممد  أعيسى بن حممد بن سورة الترمذي؛ حتقيق        ]/ الوقف[
ــاكر -٦٥٠، ٤٨ص: ٣، ج١٨٥ص: ٢ ج_ .]وآخ [ ...ش
 .٦٥٣، ٦٢٧، ٦٢٥، ٢٨٢ ،٢٢٥-٢٢٤ص: ٥، ج٦٥١
شـركة  : القـاهرة _  .٢ ط _ . اجلامع الصحيح، أو، السنن    يف

؛ ٦ ،٢صر*_ . ض   _ .١٩٧٨ومكتبة مصطفى البايب احلليب،     
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٣، ٢فل

]٨٣٩٥[ "ـه٢٧٩-٢٠٩") أبو عيسى(الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة 
  وشـرح  حقيقتبعيسى بن حممد بن سورة الترمذي؛       ]/ الوقف[
، ٦٥٠،  ٤٨ص: ٣، ج ١٨٥ص: ٢ ج _ .محد حممد شـاكر   أ

 .٦٥٣، ٦٢٧، ٦٢٥، ٢٨٢ ،٢٢٥، ٢٢٤ص: ٥، ج٦٥١
دار احلديث، :  القاهرة_.وهو سنن الترمذي   اجلامع الصحيح    يف
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[

]٨٣٩٦[ "ـه٢٧٩-٢٠٩") أبو عيسى(الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة 
 .٦٦٠-٦٥٩ص: ٣ج_ . الوقف باب
_ .سنن الترمذي، أو، جامع الترمذي، أو، اجلامع الصحيح          يف
 _ .١٩٦٢مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،      : القاهرة_  .٣ط

 .٧ ،٦ ،٢صر* _.ض 
]٨٣٩٧[ "ـه٢٧٩-٢٠٩") أبو عيسى(الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة 

 . الوقفباب
_ . سنن الترمذي، أو، جامع الترمذي، أو، اجلامع الصحيح          يف
 _ .]١٨٧٦[ هـ١٢٩٣ ،]ن. د: داهلن[لكنو  _  .، حجرية ٢ط

 .١٠٤تر* _.ض 
]٨٣٩٨[ "ـه٢٧٩-٢٠٩") أبو عيسى(الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة 

 . الوقفباب
_ . سنن الترمذي، أو، جامع الترمذي، أو، اجلامع الصحيح          يف
: دهلي (]١٨٥٢[ هـ١٢٦٩ ،]ن. د: م. د[_ .، حجرية   ١ط

 .٦٧تر*_  .ض_ ) .مطبعة اتبأي
]٨٣٩٩[ -١٩٢٨"يل الرمحن ترت
 _ .٢٧ فصـل    :٢مـج  _ . ترتيل الرمحن  /]waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 A code of  = ...مدونة األحوال الشخصـية للمسـلمني   يف

Muslim personal law…. _ أكادمييـة  : كراتشي_ .١ط 
 .٩هن*_  . ض_ .١٩٨٠ ،محدارد

]٨٤٠٠[ "ـه٩١١-٨٤٩) "دينجالل ال(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي؛ تصحيح/  األحباسكتاب

 .٢٣٧-٢٣٠ص: ٥مج_ ] .وآخ [... حسن حممد املسعودي
دار احلـديث،   : القـاهرة _  .٣ط_ . شرح سنن النسائي     يف

 .٢؛ صر٣تر* _.ض _ .حاشية السندي : امشه_  .١٩٨٧
]٨٤٠١[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين( بكر اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب

 _.اعتىن به ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة         /  األحباس كتاب
 .٢٣٧-٢٣٠ص: ٥مج
 هـ١٤٠٠ دار البشائر اإلسالمية،  : بريوت_ . شرح سنن النسائي     يف
 .٣تر*_  .ض _ .]١٩٨٦[

]٨٤٠٢[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي؛ تصحيح/ ألحباس اكتاب

 .٢٣٧-٢٣٠ص: ٥مج_ ] .وآخ […حسن حممد املسعودي 
 املطبعة املصرية ومكتبتـها،   : القاهرة_ . شرح سنن النسائي     يف

 .٦٧ ،٣تر* _. ض _] .١٩٣٠[هـ ١٣٤٨
]٨٤٠٣[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

_ .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي          ]/ لوقفا[
، ٤٧٦،  ٢٧٧-٢٧٦ص: ٢، ج ٤٩٥،  ٣٨٩،  ٣١٧ص: ١ج

٤٨١، ٤٧٩. 
جممـع  : القاهرة_  .١ط_ .اجلامع الكبري   مجع اجلوامع، أو،     يف

 ،٦ ،٢صـر * _.ض  _  .١٩٨٠-١٩٧٠البحوث اإلسالمية،   
 .١١، ٨، ٧، ٣، ٢؛ فل١٧

 أحاديث نبوية–الوقف 



متن الكشاف>٧٢٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٤٠٤[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين( بكر اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب
 .١١٢٠-٥٥٢ص :٢ج_ .حتقيق بديع السيد اللحام /  الوقفباب
إدارة القرآن  : كراتشي_ . الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج        يف

 .٥٠، ٣تر* _.ض _  .]١٩٩١[ هـ١٤١٢ والعلوم اإلسالمية،
]٨٤٠٥[ .جونبوري، سخاوت علي

_  .٣٧٦-٣٧١ص_ .سخاوت علي جونبـوري     / ]الوقف[
 .باللغة األوردية

حاديـث  أكتاب قومي ىف =  الكتاب القومي يف أحاديث النيب الكرمي    يف
قاضي خبشـش أمحـد قاضـي بـوري،         ]: م. د[_  .النىب الكرمي 
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٨٨٥[هـ ١٣٠٣

احلافظ العراقي، عبد الرحيم بن احلسني بـن عبـد الـرمحن            
 "هـ٨٠٦-٧٢٥) "الفضل أبو(

]٨٤٠٦[

ن عبد الرحيم بن احلسني العراقي؛ شرح ويل        زين الدي ]/ الوقف[
 .٨٩-٨٥ص: ٢ج_ .الدين أبو زرعة العراقي 

 وهو شرح على املنت     :طرح التثريب يف شرح التقريب     كتاب يف
دار : بـريوت _  ."تقريب األسانيد وترتيب املسـانيد    "املسمى  

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[إحياء التراث العريب، 
]٨٤٠٧[ حسني، آفتاب

 Classification and condition= وأوضاعها تصنيف األوقاف 
of Auqaf/   آفتـاب حسـني . _Hamdard Islamicus.  _

 _.د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٨-٣ص_ ) .١٩٨٩ (٣، ع ١٢مج
 .١٦؛ هن١؛ كو٢سع*

]٨٤٠٨[ .احلسيين سلطان
جملـة  : احملاماة الشـرعية  _ .احلسيين سلطان   / الوقف من الدين  
_ ) .١٩٣٢ يوليـو    /يـو يون (١٠،  ٩ ع _ .قضائية شـهرية  

 .١؛ كو٨، ٧؛ فل٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د _  .٧٨١-٧٧٩ص
]٨٤٠٩["ـه٣٨٨-٣١٩" )سليمانأبو ( البسيت إبراهيممحد اخلطايب، محد بن حممد بن 

أليب /  الفقه القيم للوقف   باب؛   اإلشهاد يف الوقف والصدقة    باب
 _.سليمان محد بن حممد اخلطايب؛ دراسة وحتقيق يوسف الكتاين          

 .٧٧٠-٧٦٨ص: ٢ج
منشورات عكاظ،  : الرباط_ .شرح البخاري   : عالم السنن إ يف
 .٣١مغ*_ .ض _ ] .١٩٩-[

]٨٤١٠["ـه٣٨٨-٣١٩" )سليمانأبو ( البسيت إبراهيممحد اخلطايب، محد بن حممد بن 
أليب /  الفقه القيم للوقف   باب؛   اإلشهاد يف الوقف والصدقة    باب

 _.لكتاين  سليمان محد بن حممد اخلطايب؛ دراسة وحتقيق يوسف ا        
 .٣٨-٣٥ص: ٣ج
املكتبـة  : بريوت_  .٢ط_ .شرح البخاري   : عالم السنن إ يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨١العلمية، 
]٨٤١١["ـه٣٨٨-٣١٩" )سليمانأبو ( البسيت إبراهيممحد اخلطايب، محد بن حممد بن 

بن حممد اخلطـايب؛    ] محد: صح[أليب سليمان أمحد    ]/ الوقف[
_ . الـرمحن آل سـعود       حتقيق ودراسة حممد بن سعد بن عبد      

 .٧٩٦-٧٨٨ص: ٢، مج٦٤٦ص: ١مج
 معهد: مكة_  .١ط_ . أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري        يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٨البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، 

]٨٤١٢["ـه٣٨٨-٣١٩" )سليمانأبو ( البسيت إبراهيممحد اخلطايب، محد بن حممد بن 
 .عاسحتقيق عزت عبيد د/  الوقفكتاب
حممد ]: سوريا[محص  _ .شرح سنن أيب داود     :  معامل السنن  يف

 .٦٣ ،٥٢ ،٤٩تر* _.ض _  .]١٩٦٩[ هـ١٣٨٨ علي السيد،
]٨٤١٣[ .خليل أمحد السهارنفوري

تعليق حممـد زكريـا بـن حيـىي         /  الرجل يوقف الوقف   باب
 .٣٧٦-٣٧٣، ١٤٣-١٣٨ص: ١٣ ج_ .الكاندهلوي

 دار الكتب العلمية،    : بريوت _ . داود أيب بذل اهود يف حل      يف
 .٩-٦فل*_  . ض_ .]؟١٩٨-[

]٨٤١٤[ .خليل أمحد السهارنفوري
 .٣٧٦-٣٧٣، ١٤٣-١٣٨ص: ١٣ ج_ . الرجل يوقف الوقفباب
دار اللـواء،   :  الرياض _ .يب داود أ بذل اهود يف حل      يف
 .٥٣ ،١١ ،٣تر*_  .ض_ ] .؟١٩٨-[

]٨٤١٥[ .خليل أمحد السهارنفوري
: ٧ج_ . السهارنفوري   خليل أمحد /  الرجل يوقف الوقف   باب
 .١٥٨-١٣٨ص
دار البيان  : القاهرة_  .١ط_ . بذل اهود يف حل أيب داود        يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٨للتراث، 
]٨٤١٦[ .خليل أمحد السهارنفوري

خليل أمحد السهرنفوري األنصاري؛    /  الرجل يوقف الوقف   باب
-١٣٨ص: ١٣ج_ .تعليق حممد زكريا بن حيىي الكانـدهلوي       

٣٧٦-٣٧٣، ١٤٣. 
 هـ١٣٩٢ ،]ن. د: م. د [_ . بذل اهود يف حل أيب داود      يف
، ٥٠تر* _.ض  _ ) .مطبعة ندوة العلماء  : اهلند(_  .]١٩٧٢[

٦٧، ٦٣، ٥٧. 
]٨٤١٧[ "ـه٣٨٥-٣٠٦") أبو احلسن(الدارقطين، علي بن عمر بن أمحد 

 .١٩٤-١٨٥ص: ٤ج_ .تصحيح عبد اهللا هاشم املدين /  األحباسكتاب
: القاهرة (١٩٦٦، ]ن. د :م. د[_  .١ط_ . سنن الدارقطين  يف

 .٧، ٦، ٢؛ صر٨٤، ٧٦، ٥٦تر* _.ض _ ) .دار احملاسن للطباعة
]٨٤١٨[ "ـه٢٥٥-١٨١") حممد أبو(رمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل االد

 .٧٠٥ص: ٢ج_ . الوقف باب
 _ .]١٩٩٢[ هـ١٤١٣ دار الدعوة، : إستانبول _ .رميا سنن الد  يف
 .٣تر*_ .ض _ ) .١٩لستة وشروحها؛ الكتب ا. موسوعة السنة(
]٨٤١٩[ "ـه٢٥٥-١٨١") حممد أبو(رمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل االد

 .٧٠٥ص: ٢ج_ . الوقف باب
 _ .]١٩٨١[ هـ١٤٠١ دار الدعوة، : إستانبول _ .رميا سنن الد  يف
_ .ض  _ ) .١٩الكتب الستة وشـروحها؛     . موسوعة السنة (
 .٦٧، ٥٢، ٤٩تر*
]٨٤٢٠[ "ـه٢٥٥-١٨١") حممد أبو( بن عبد الرمحن بن الفضل رمي، عبد اهللاالد

_ .ختريج وحتقيق وتعليق عبد اهللا هاشم مياين املدين /  الوقفباب
 .٢٠٧ص: ٢مج
دار : القـاهرة  (١٩٦٦،  ]ن. د: م. د[_ .رمي  ا سنن الـد   يف

 .٦٢تر* _.ض _ ) .احملاسن للطباعة

  أحاديث نبوية–الوقف  
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]٨٤٢١[ "ـه٢٥٥-١٨١") حممد أبو(رمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل االد
 .٢٠٧ص: ٢ج_ .حتقيق حممد أمحد الدمهان /  الوقفباب
ـ ١٣٤٦ دار إحياء السنة النبوية،   :  بريوت _ .رميا سنن الد  يف  هـ
 .٧٦، ٦٠تر* _.ض _  .]١٩٣٠[

]٨٤٢٢[ الدربنجوي، حممد أشرف عباس
حممـد أشـرف عبـاس      / األوقاف يف ضوء الكتاب والسـنة     

 .٢٢٦-٢١٨ص_ .الدربنجوي 
ث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        حبو:  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٨٤٢٣[ الدربنجوي، حممد قمر عامل
_ .حممد قمر عامل الدربنجوي     / الوقف يف ضوء الكتاب والسنة    

 .٢٣٧-٢٢٧ص
لفقهية العاشرة مع   حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة ا     :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]٨٤٢٤["ـه١١٢٢-١٠٥٥" )اهللا عبد بوأ (يوسفالزرقاين، حممد بن عبد الباقي بن 
 .٥٤٠-٥٣٥ص: ٤ج_ ] .الوقف[
دار : بـريوت _  .١ ط _ . شرح الزرقاين على موطأ مالك     يف

 .١١ ،٩-٦فل*_ .ض _  .١٩٩٠ الكتب العلمية،
]٨٤٢٥["ـه٧٦٢-؟" )أبو حممد مجال الدين( حممد بن يوسف بن اهللا عبد الزيلعي،
مجال الدين أيب حممد عبد اهللا بن يوسف الزيلعي؛     /  الوقف كتاب

 .٧٤٣ – ٧٣٢ص: ٣ج_ .حتقيق أمحد مشس الدين 
دار : بريوت_  .١ط_ .ختريج أحاديث اهلداية    :  نصب الراية  يف

 .١كو*_  .ض_  .١٩٩٦علمية، الكتب ال
]٨٤٢٦["ـه٧٦٢-؟" )أبو حممد مجال الدين( حممد بن يوسف بن اهللا عبد الزيلعي،
 .٤٨٠-٤٧٦ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار إحياء التـراث    : بريوت_ . نصب الراية ألحاديث اهلداية      يف

 ،حاشية بغية األملعي  : امشه_  .]١٩٨٧[ هـ١٤٠٧ العريب،
 .٦٠ ،٣تر* _.ض _ .بن قطلوبغا ي الكتاب منية األملع: بآخرهو

]٨٤٢٧["ـه٧٦٢-؟" )أبو حممد مجال الدين( حممد بن يوسف بن اهللا عبد الزيلعي،
 .٤٨٠-٤٧٦ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
املكتبة اإلسالمية،  : بريوت_ . نصب الراية ألحاديث اهلداية      يف

_  .بغية األملعي يف ختريج أحاديث الزيلعي     : مع حاشيته _  .١٩٧٣
 .٩-٦، ٣، ٢، فل٦٠، ٥٦، ٥٢، ١٨، ٣تر*_ .ض 

]٨٤٢٨["ـه١١٣٨-؟") أبو احلسن(السندي، حممد بن عبد اهلادي التتوي 
 .٢٣٧-٢٢٩ص: ٦ج: ٣مج_ ] .الوقف[
دار : بريوت_  .حاشية اإلمام السندي على سنن النسائي      يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[الكتاب العريب، 
]٨٤٢٩["ـه١١٣٨-؟") أبو احلسن(السندي، حممد بن عبد اهلادي التتوي 

 .١٣٣-١٢٨ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 ]:مصر[املنصورة  _  .شرح السندي على صحيح البخاري     يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .؟١٩٩-[دار الوفاء، 

]٨٤٣٠["ـه١١٣٨-؟") أبو احلسن(السندي، حممد بن عبد اهلادي التتوي 
الدين أبو احلسن حممد بن عبد اهلـادي احلنفـي     نور]/ الوقف[

 .٧٠ص: ٢ ج_ .أمون شيخاالسندي؛ حتقيق خليل م
دار ]: بـريوت  [_ . مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجـة       يف

 .٧ ،٣ ،٢فل*_ . ض _ .١٩٩٦املعرفة، 
]٨٤٣١[ السيد أمحد املخزجني

 .٩٤ص_ .السيد أمحد املخزجني / الوقف
رابطة : مكة_ .، خاصة مبصر    ٢ط_ . الزكاة وتنمية اتمع     يف

 .١كو*_ .ض _ ) .١٨٧ دعوة احلق؛(_  .١٩٩٩العامل اإلسالمي، 
]٨٤٣٢[ "ـه١٢٨١-١٢٢٩ "محد بن حممد بن علي بن عبد اهللاأالشوكاين، 
محد بن حممد بن علي الشوكاين؛ حققه       أتصنيف  /  الوقف كتاب

براهيم باحسني عبد ايد؛ قدم له وترجم ملؤلفه إوخرج نصوصه  
 .٢٢٧-٢٢٥ص_ . األكوع ي علإمساعيل

 مؤسسة: بريوت_  .١ط_ .هية   السموط الذهبية احلاوية للدرر الب     يف
 .٨، هن٢٩؛ مغ١٥؛ كو١٠٤ ،٣تر* _.ض _  .١٩٩٠الرسالة، 

]٨٤٣٣[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين /  الوقفكتاب
دار : مكـة _  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨املعرفة، دار : الباز؛ بريوت
]٨٤٣٤[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين /  الوقفكتاب
دار : القاهرة_  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .١٥كو*_  .ض_ ] .١٩٢٨[هـ ١٣٤٧العصور، 
]٨٤٣٥[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"حممد بن عبد اهللا الشوكاين، حممد بن علي بن 

 .١٤٢-١٢٧ص: ٦ج_ ] .الوقف[
املكتبة التجارية،  : مكة_ .شرح منتقى األخبار    : نيل األوطار يف  

 .١٥-١سع*_ . ض _ .١٩٨٩
]٨٤٣٦[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

 .١٣٩-١٢٧ص: ٦ج_ . الوقف كتاب
بار، أو، نيل األوطـار مـن       ى األخ قشرح منت :  نيل األوطار  يف

 دار الكتـب العلميـة،    : بـريوت _ .أسرار منتقى األخبـار     
 .٧تر* _.ض _  .]١٩٨٣[هـ ١٤٠٣

]٨٤٣٧[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 .٣٣-٢٠ص: ٣ج_ ] .الوقف[

 :القاهرة_ .شرح منتهى األخبار    : نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار     يف  
 .٨؛ هن١١، ١٠، ٨، ٤-٢فل*_ .ض _  .١٩٣٨دار التراث، مكتبة 

صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن بـن علـي        
 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨) "الطيب أبو(

]٨٤٣٨[

تأليف أيب الطيب صديق بن حسن خان احلسيين        /  الوقف كتاب
 القنوجي البخاري؛ حتقيق عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، عبد التواب         

 .٢٠٨-١٩٣ص: ٦ج_ .هيكل 
 _. السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن احلجاج           يف
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٩-[دار إحياء التراث اإلسالمي، : قطر

 أحاديث نبوية–الوقف 
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صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن بـن علـي        
 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨) "الطيب أبو(

]٨٤٣٩[

 .٤٢٥-٤٢٢ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 يد الصريح عون الباري حلل أدلة البخاري، أو، شرح كتاب التجر       يف

 هـ١٤٠٤ دار الرشيد، ]: سوريا[حلب  _ .ألحاديث اجلامع الصحيح    
 .٣تر* _.ض _ ) .املطبعة العربية احلديثة: القاهرة (]١٩٨٤[

]٨٤٤٠["ـه٢١١-١٢٦") أبو بكر( الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام بن نافع
نعاين؛ حتقيق  أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع الص        ]/ الوقف[

 .١٢١ص: ٩ ج_ .ياألعظمحبيب الرمحن 
 _. ض   _ .١٩٧٢-١٩٧٠الس العلمي،   :  بريوت _ . املصنف يف
 .٨ ،٧ ،٤-٢فل*

إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        
 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز

]٨٤٤١[

إبراهيم حممد بـن إمساعيـل الصـنعاين؛         أبو/ أحاديث الوقف 
يق وتعليق علي بـن     تصحيح وختريج حمب الدين اخلطيب؛ حتق     

 .١٣٥-١٣١ص: ٤ ج_ .حممد اهلندي
  شرح عمدة األحكام، أو، حاشية     ، العدة على إحكام األحكام    يف

 املكتبة السلفية، : القاهرة_ .العالمة الصنعاين على إحكام األحكام      
 .٣تر *_ . ض_ .]١٩٨٨[ هـ١٤٠٩

إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        
 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "ينالد عز

]٨٤٤٢[

إبراهيم حممد بـن إمساعيـل الصـنعاين؛         أبو/ أحاديث الوقف 
 الدين اخلطيب؛ حتقيق وتعليق علي بـن        بتصحيح وختريج حم  

 .١٣٥-١٣١ص: ٤ج_ .حممد اهلندي 
 حاشية   شرح عمدة األحكام، أو،    ، العدة على إحكام األحكام    يف

: هرةالقـا _  .١ط_ .العالمة الصنعاين على إحكام األحكـام       
 .٦ ،٢صر *_ .ض_  .١٩٥٤املطبعة السلفية ومكتبتها، 

إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        
 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز

]٨٤٤٣[

: ٣، ج ٢مج_ . األمري الصنعاين    إمساعيلحممد بن   /  الوقف باب
 .٧٩-٧٨ص
: القـاهرة  (١٩٥٠،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .سبل السالم   يف  

 .٧ ،٦ ،٢صر* _.ض _ ) .مصطفى البايب احلليبمطبعة 
إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        

 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز
]٨٤٤٤[

تصحيح وتعليق حسني قاسم احلسيين، خليل مـال        /  الوقف باب
 .١٢٩-١٢٦ص_ .خاطر 

 جامعة اإلمام حممد بن   : الرياض_ .شرح بلوغ املرام    : سبل السالم يف  
 .٥١، ٣تر*_ .ض _  .]١٩٧٧[ هـ١٣٩٧ سعود اإلسالمية،

إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        
 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز

]٨٤٤٥[

 .حتقيق علي بن حممد اهلندي/  الوقفباب
 املكتبة السلفية، : القاهرة_  .شرح بلوغ املرام  : سبل السالم يف  

 .٥٦تر* _.ض _  .]١٩٥٩[ هـ١٣٧٩

إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        
 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز

]٨٤٤٦[

 الكحالين الصنعاين املعروف    إمساعيلتأليف حممد   /  الوقف باب
 .٨٩-٨٧ص: ٣ج_ .باألمري 

_ .شرح بلوغ املرام مـن أدلـة األحكـام          : سبل السالم يف  
كـر يف   خنبـة الف  : يليـه _ ] .؟١٩٧-[دار الفكر،   ]: بريوت[

 .١٧مغ* _.ض _ .مصطلح أهل األثر البن حجر العسقالين 
إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        

 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز
]٨٤٤٧[

 .٨٤-٨١ص :٣ج_ . الوقف باب
وهو شرح  : شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام     : سبل السالم يف  

بـن حجـر    اللحـافظ   العالمة الصنعاين على منت بلوغ املرام       
-[املكتبة التجارية الكـربى،     : القاهرة_  .٤ط_ .العسقالين  

 .١٥مغ* _.ض _ ) .مطبعة السعادة] (؟١٩٣
إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        

 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز
]٨٤٤٨[

 .٨٤-٨١ص: ٣ج_ . الوقف باب
وهو شرح  : حكامشرح بلوغ املرام من أدلة األ     :  سبل السالم  يف

العالمة الصنعاين على منت بلوغ املرام للحـافظ ابـن حجـر            
هــ  ١٣٥٧املكتبة التجارية الكربى،  ]: القاهرة[_ .العسقالين  

 .٢٣مغ* _.ض _ ) .مطبعة االستقامة] (١٩٣٨[
إبـراهيم   أبو(الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين        

 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز
]٨٤٤٩[

 .٨٤-٨١ص: ٣ ج_. الوقف باب
_ .شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكـام         :  سبل السالم  يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨دار الكتاب العريب، : بريوت_  .٤ط

زدي محد بن حممد بـن سـالمة بـن سـلمة األ           أالطحاوي،  
 "هـ٣٢١-٢٣٩) "جعفر بوأ(

]٨٤٥٠[

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالم بن عبد امللك بـن            ]/ الوقف[
ـ       زدي  سلمة األ  ي داحلجري املصري احلنفي؛ حتقيق حممـد زه
 .٩٨-٩٥، ٥١-٤٨ ص:٤ ج_ .النجار
دار الكتب العلمية،   : بريوت_  .٢ط_ . شرح معاين اآلثار     يف

 .٨؛ هن٩-٦، ٤فل*_  .ض_  .١٩٨٧
]٨٤٥١["ـه٧٤٣-؟") شرف الدين(الطييب، احلسني بن حممد بن عبد اهللا 

 .١٧٦-١٧٥ص_ .حسني بن حممد بن عبد اهللا الطييب ]/ الوقف[
 الكاشف عن حقائق السنن، أو، شرح الطييب على مشـكاة           يف

إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية،    : كراتشي_  .١ط_ .املصابيح  
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣

]٨٤٥٢[ .عائشة الطييب الوزاين
عداد عائشة الطييب   إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 

 .٦٦-٢٧ص_ .ي احلسين الوزاين الوزاين؛ إشراف حممد بن املك
اجلمعيـة اخلرييـة اإلسـالمية      : العمل اخلريي مبدينة تطوان   يف  

_ . ورقة   ١٤٦_  .١٩٩٧ – ١٩٩٦_ ) .كنموذج(التطوانية  
 .٢٩مغ* _. ض _ . كلية أصول الدين، تطوان–حبث لنيل االجازة 

  أحاديث نبوية–الوقف  
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]٨٤٥٣[ .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام
: ٢ج_ . الرمحن بن صاحل آل بسام       عبد اهللا بن عبد   ]/ الوقف[
 .١٣٩-١٣٢ص
 ،]ن. د: م. د[_  .٥ط_ .شرح عمدة األحكام    :  تيسري العالم  يف

_ .ض  _ ) .مطبعة النهضة احلديثة  : مكة] (١٩٧٧[هـ  ١٣٩٨
 .٨هن*

]٨٤٥٤[ "ـه١٣١٠ بعد -؟") أبو الطيب(العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمري بن علي 
 .٢٠٢-١٨٥ص: ٢ج_ .دي حممد مشس احلق العظيم آبا]/ الوقف[
]: باكستان[الهور  _  .التعليق املغين على سنن الدارقطين     يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[دار نشر الكتب اإلسالمية، 
]٨٤٥٥[ "ـه١٣١٠ بعد -؟") أبو الطيب(العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمري بن علي 

: ٨ج_ .بن القـيم    احممد مشس احلق آبادي؛ شرح      ]/ الوقف[
 .٨٦-٨٠ص
مكتبة : القاهرة_  .٢ ط_ .شرح سنن أيب داود :  املعبود  عون يف
 .١٥-١سع* _.ض _  .١٩٩٢بن تيمية، ا

]٨٤٥٦[ "ـه١٣١٠ بعد -؟") أبو الطيب(العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمري بن علي 
 _ .شرف احلق العظيم آبادي؛ حتقيق عبد الرمحن عثمان       ]/ الوقف[
 .٨٦-٨٠ص: ٨ج
دار الكتـب   : دهلـي [_ .شرح سنن أيب داود     :  عون املعبود  يف

 .٢صر* _.ض _ ] .١٩٥٣هـ ١٣٧٣السلطانية، 
]٨٤٥٧[ "ـه١٣١٠ بعد -؟") أبو الطيب(العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمري بن علي 

 حممد مشس احلق العظيم آبادي؛ ضبط وحتقيق عبد الرمحن        ]/ الوقف[
 .٨٦-٨٠ص: ٨ ج_ .حممد عثمان

املدينـة  _  .٢ ط _ . داود أيب عون املعبود يف شرح سـنن        يف
 .٩-٦ ،٤فل* _. ض _ .١٩٦٨املكتبة السلفية، : املنورة
]٨٤٥٨[ .علي، أنور

_  .مسلم اوقاف كـا مسـئله     = مشاكل األوقاف اإلسالمية    
Qaumi Awaz, Daily ._ )باللغة_  .٣ص_ ) .٢٤/٤/١٩٩٢ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
امللك حسام الدين بن قاضي خـان        علي املتقي، علي بن عبد    

 "هـ٩٧٥-٨٨٨"اهلندى 
]٨٤٥٩[

عالء الدين علي بن حسام بن عبد امللك اجلوينوري         ]/ الوقف[
 _ .اهلندي الشهري باملتقي؛ حتقيق بكر حيايت، صـفوة السـقا         

 .٧٠، ٦٠، ٣٦ص: ١٣ج
مؤسسـة  :  بريوت _ . كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال      يف

 .١١ ،٧ ،٤فل*_ .ض _  .١٩٧٩الرسالة، 
ام الدين بن قاضي خـان      امللك حس  علي املتقي، علي بن عبد    

 "هـ٩٧٥-٨٨٨"اهلندى 
]٨٤٦٠[

: ٦ج_ .حتقيق حسـن رزوق، صـفوة السـقا         /  الوقف باب
 .٦٠٦-٦٠٥ص
]: سـوريا [ حلب   _ . كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال      يف

 _.ض  _  .]١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤ مكتبة التراث اإلسـالمي،   
 .٥٢ ،٥٠، ٢٨تر*

ضي خـان   امللك حسام الدين بن قا     علي املتقي، علي بن عبد    
 "هـ٩٧٥-٨٨٨"اهلندى 

]٨٤٦١[

 .٣٢٤-٣٢٢ص: ٨ج_ .حتقيق حممد وحيد الزمان /  الوقفباب
 ،]ن. د: م. د [_ . كرت العمال يف سنن األقـوال واألفعـال        يف

]: اهلنـد [حيدر آباد    (]١٨٩٥-١٨٩٤[ هـ١٣١٣-١٣١٢
 .٦٧ ،٥٠ ،٣٠تر* _.ض _ ) .مطبعة دائرة املعارف العثمانية

]٨٤٦٢["ـه٩٨٦-٩١٠") مجال الدين(قي اهلندي الفتين، حممد طاهر الصدي
_ .حممد طاهر الصديق اهلندي الكـاجريايت الفـتين         ]/ الوقف[
 .٤٣٧-٤٣٥ص: ١ج
 _ .٢ط_  . جممع حبار األنوار يف غرائب الترتيل ولطائف األخبار        يف

 .٦، ٢؛ صر٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣، دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة
]٨٤٦٣[ .القامسي، جماهد اإلسالم

 _.إعداد وتقدمي جماهد اإلسالم القامسي      / يف الفقه اإلسالمي  الوقف  
 .١٢-٥ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٨٤٦٤[

-١٥ص: ٥، ج ٤٥٨-٤٥٦ص: ٤ج_ . شروط الوقف    باب
٢٨-٢٣، ١٩. 
 هـ١٣٢٦ ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخاري    :  إرشاد الساري  يف
 .٦٧، ٥٢، ٤٩، ٣٠تر* _.ض _ ) .املطبعة امليمنية: القاهرة (]١٩٠٨[

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١ ")العباس أبو(

]٨٤٦٥[

-١٥ص: ٥، ج ٤٥٨-٤٥٦ص: ٤ج _. شروط الوقف    باب
٢٨-٢٣، ١٩. 
 هـ١٣٢٣ ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخاري    :  إرشاد الساري  يف
 ،٣٠تر* _.ض  _ ) .املطبعة الكربى األمريية  : القاهرة (]١٩٠٤[

٦٧، ٦٢، ٥٢. 
القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             

 "هـ٩٢٣-٨٥١") العباس أبو(
]٨٤٦٦[

-١٥ص: ٥، ج ٤٥٨-٤٥٦ص: ٤ج_ . شروط الوقف    باب
٢٨-٢٣، ١٩. 
 هـ١٢٩٢ ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخاري    :  إرشاد الساري  يف
 .٦٧، ٦٠، ٣٠تر*_  .ض_ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (]١٨٧٥[

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٨٤٦٧[

-١٥ص: ٥، مج ٤٦٥-٤٥٨ص: ٤ مج _ . شروط الوقف  باب
٢٨-٢٣، ١٩. 
: م. د[_  .٢ط_ .شرح صحيح البخاري    :  إرشاد الساري  يف
_ .ض  _ ) .مطبعة بوالق األمرييـة    :القاهرة (١٨٥٩،  ]ن. د
 .٦، ٢؛ صر٣٠تر*

نبوية أحاديث –الوقف 
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القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٨٤٦٨[

-١٥ص: ٥، ج ٤٥٨-٤٥٦ص: ٤ج_ .وقف   شروط ال  باب
 .٢٨-٢٣ص: ٥، ج١٩
 هـ١٢٦٧ ،]ن. د: م. د[_ .شرح صحيح البخاري    :  إرشاد الساري  يف
 .٦٧تر* _.ض _ ) .دار الطباعة املصرية: القاهرة (]١٨٥٠[

القسطالين، أمحد بن حممد بـن أيب بكـر القتـييب املصـري             
 "هـ٩٢٣-٨٥١) "العباس أبو(

]٨٤٦٩[

، ١٩،  ١٧-١٢ص: ٥، مج ١٨٣،  ١٦٦ص: ٤مج_ ] .الوقف[
٢٨-٢٣. 
 دار إحياء : بريوت_ . إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري       يف

 .٨؛ هن٦٠، ٤٩تر*_ .ض _ ] .ُ؟١٩٨-[التراث العريب، 
القطب احلليب، عبد الكرمي بن عبد النور بـن مـنري احللـيب             

 "هـ٧٣٥-٦٦٤) "الدين قطب(
]٨٤٧٠[

حللـيب؛  تأليف قطب الدين عبد الكرمي بن مـنري ا        /  الوقف باب
 .٤٤٢ص_ .اعتىن به وحققه وصححه حسام رياض 

 االهتمام بتلخيص كتاب اإلملام لإلمـام العالمـة أيب          كتاب يف
_  .١ط_ .الفتح تقي الدين حممد بن علي بن دقيـق العيـد            

اختصـر اإلملـام    _  .١٩٩٠مؤسسة الكتب الثقافية،    : بريوت
 .٢٩؛ مغ٣تر* _.ض _ .فحرره احلافظ ابن حجر 

]٨٤٧١[ "ـه٧٨٦-٧١٧) "مشس الدين(حممد بن يوسف بن علي الكرماين، 
حممد بن يوسف بن علي بن سـعيد البغـدادي          /  الوقف كتاب

 .٧٤-٦٩ص :١٢ج_ .الكرماين 
 :م. د[_  .١ط_ . الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري       يف
_ ) .املطبعة املصرية األزهرية   :القاهرة (١٩٣٩–١٩٣٢،  ]ن. د

 .٢٣ ،٦ ،٢؛ صر٥٢تر* _.ض 
]٨٤٧٢[ "هـ١٣٥٢-؟"شمريي، حممد أنور شاه اهلندي الك

 .٤١٨-٤١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار املعرفـة   : بريوت_ . فيض الباري على صحيح البخاري       يف
 .٨؛ هن٥٢، ٣تر*_  .ض_ ] .١٩--[

]٨٤٧٣[ ماهاسي، تنا بوما
إعداد تنا بوما ماهاسـي؛     / الوقف من خالل األحاديث النبوية    

 حبث متهيدي يف السـنة      _ .١٩٨٦_ .إشراف السعيد بوركبة    
 دار احلـديث  –الثانية من الدبلوم يف الدراسات العليا اإلسالمية  

 .٥مغ* _.ح _ . شعبة الفقه وأصول الدين، الرباط ،احلسنية
]٨٤٧٤[ حممد أمحد الداه الشنقيطي املوريتاين

 .٦١-٥٩ ص:٢مج _ . الوقفكتاب
 : القـاهرة  _.  ، فيض الغفار من أحاديث النيب املختـار       يف
 .٣تر* _ . ض_ .]١٩٦٩[ هـ١٣٨٩ ،تبة القاهرةمك

]٨٤٧٥[ حممد أمحد شطا
/ الوقف وسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية يف التشريع اإلسالمي       

 إبريـل  ٤ - مـارس  ٢ (_ .موسم احلج _ .حممد أمحد شطا    
ندوة احملاضرات ملوسـم احلـج      _  .٣٧-٢٩ص_ ) .١٩٦٧
 .٢٦مغ* _.د  _.هـ ١٣٨٦

]٨٤٧٦[ .هلويحممد زكريا بن حيىي الكاند
 .٨٣-٧٥ص: ٤مج_ ] .الوقف[
]: اهلنـد [سهارنفور  _  .األبواب والتراجم لصحيح البخاري    يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٧١[هـ ١٣٩١املكتبة اليحيوية، 
]٨٤٧٧[ .حممد الزهري الغمراوي

 .حممد الزهري الغمراوي/  الوقفكتاب
:  بـريوت  _ . منتخب كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال       يف

نسخة مصورة  _  .]١٩٦٩[ هـ١٣٨٩ اإلسالمي،دار الكتاب   
 .٥٢تر* _. ض _ .القاهرةبعن املطبعة امليمنية 

]٨٤٧٨[ .حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري
 يعلي حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم         أبو/ ]الوقف كتاب[

: ٤ ج _ . عبد الوهاب عبـد اللطيـف      بإشرافاملباركفوري؛  
 .٦٢٨-٦٢٥ص
]: بريوت[_  .٣ ط _ .حوذي بشرح جامع الترمذي    حتفة األ  يف

 .٩-٦، ٤، ٢فل*_ .ض _  .١٩٧٩دار الفكر، 
]٨٤٧٩[ .حممد علي اهلامشي

_ .بقلم حممد علي اهلامشي     / الوقف وأثره يف التكافل؛ األوقاف    
 .٤٤٩-٤٤٧، ٢٠١-١٩٧ص
_  .١ط_ . اتمع املسلم كما بينه اإلسالم يف الكتاب والسنة          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢اإلسالمية، دار البشائر : بريوت
]٨٤٨٠[ .حممد مونا

_ .إعداد حممد مونا؛ إشراف حممد احلبيب التجكاين        ]/ الوقف[
 .٩٩-٩٦ص
حبـث  _  .١٩٩١-١٩٩٠_ . امللكية ووظيفتها يف اإلسالم      يف

 .٢٩مغ*_ . ض _ . تطوان–لنيل اإلجازة يف أصول الدين 
]٨٤٨١[ .لباينحممد ناصر الدين األ

 .٤٤-٢٨ص: ٦ج_ . الوقف كتاب
:  بـريوت  _ . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السـبيل        يف

 .٦٤تر*_ . ض _] .١٩٨٧[ هـ١٤٠٧ الشركة املرتبية،
]٨٤٨٢[ .لباينحممد ناصر الدين األ

 .٤٤-٢٨ص: ٦ج_ . الوقف كتاب
 ،]ن. د[ : بريوت_ . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيليف

 .٥٢، ٤٩تر*_ . ض _] .١٩٨٥[ هـ١٤٠٥
]٨٤٨٣[ .لباينمد ناصر الدين األحم

 .٤٣-٢٨ص: ٦ج_ . الوقف كتاب
:  بـريوت  _ . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السـبيل        يف

-٦،  ٤،  ٢؛ فل ١٠٤تر*_ .ض  _  .١٩٧٩املكتب اإلسالمي،   
 .٨؛ هن٩

]٨٤٨٤[ .لباينحممد ناصر الدين األ
حممد ناصر الدين األلباين؛ إشراف حممد زهـري        /  الوقف كتاب

 .٤٤-٢٨ص: ٦ج_ .الشاويش 
:  بـريوت  _ . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السـبيل        يف

 .٣تر*_ . ض _] .١٩٧٥[ هـ١٣٩٥ املكتب اإلسالمي،

  أحاديث نبوية–قف الو 



٧٣١>متن الكشاف>
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]٨٤٨٥[ . الكاندهلويإمساعيل بن حيىيحممد 
 _. الكاندهلوي   حيىي بن إمساعيل  تأليف حممد   / ما جيوز من العطية   

 .٢٦٤ص: ١٢ج
: مكـة  _ .٣ ط _. أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام مالـك         يف

 .١٧مغ*_ .ض  _ .١٩٨٤املكتبة االمدادية، 
]٨٤٨٦[ . الكاندهلويإمساعيل بن حيىيحممد 
_  .حممد حيىي بن إمساعيل الكانـدهلوي     / ]ما جيوز من العطية   [
 .٢٨٢-٢٧٥ص: ١٢ج
دار الفكـر،   : بريوت_ . أوجز املسالك إىل موطأ مالك       يف
صورة عن طبعة مطبعـة السـعادة بالقـاهرة،         _ ] .؟١٩٨-[

 .١١ ،٧ ،٦ ،٣فل*_ .ض  _ .١٩٧٣
]٨٤٨٧[ . الكاندهلويإمساعيل بن حيىيحممد 
_ . الكانـدهلوي    إمساعيلحممد حيىي بن    ]/ ما جيوز من العطية   [
 .٢٨٢-٢٧٥ص: ١٢ج
، ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ . أوجز املسالك إىل موطأ مالـك        يف

 .٢صر*_ .ض  _) .مطبعة السعادة: القاهرة (١٩٧٣
]٨٤٨٨[ . الدين عطيةحميي

 .١٢٧-١٢٦ص_ . الدين عطية حميي/  ومشروعيتهالوقف
هريندن، [_ . الكشاف االقتصادي لألحاديث النبوية الشريفة       يف

 _ .]١٩٩١[ هـ١٤١٠ املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،   ]: فريجينيا
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض 

أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٤٨٩[

يب احلسن علـى بـن أيب بكـر         أبرهان الدين   /  الوقف كتاب
 .٧٤٣-٧٣٢ص: ٣ج_ .املرغيناين؛ حتقيق أمحد مشس الدين 

دار الكتب  : بريوت_  .١ط_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف
ختـريج  :  بذيل نصـب الرايـة     …اهلداية  _  .١٩٩٦العلمية،  

 .١كو* _.ض  _.أحاديث اهلداية 
أبو احلسن  (بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين        املرغيناين، علي   
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٤٩٠[

  حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم     املولويتصحيح  /  الوقف كتاب
 .٢٣-١٥ص :٣ج_ .الرامفوري 

 ،تب العلمية كالدار  :  بريوت _ .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف
 .٥؛ كو٦٤ ،٦٣تر*_  . ض_ .]١٩٩٠[ هـ١٤١٠

أبو احلسن  (ناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          املرغي
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٤٩١[

 .١٩-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 عـامل الكتـب،   : بـريوت _  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف

 .١٠٤، ٦٣، ٦٠، ٥٧تر* _. ض _] .١٩٨٧[ هـ١٤٠٧
 احلسن  أبو(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          

 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين
]٨٤٩٢[

 .١٩-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
ـ دار نشر قر  : إستانبول_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف  ان،م

 .٦٣ ،٥٠ ،٤٩تر* _. ض _] .١٩٨٦[ هـ١٤٠٦

أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٤٩٣[

 .١٩-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
، دار سـعادت  : إسـتانبول _  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف

طبعة مصورة عن طبعة البايب احلليب،      _  .]١٩٨١ [هـ١٤٠٢
 .٣تر* _.ض _  .١٩٦٥

أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٤٩٤[

ـ    /  الوقف كتاب هري بناصـر اإلسـالم     تصحيح حممد عمر الش
 .١٨٦-١٣٩ص: ٦ج_ .الرامفوري 

 دار الفكـر،  :  بـريوت  _.ي  شرح بدايـة املبتـد    :  اهلداية يف
 .١٠٤، ٦٣، ٣تر* _.ض _  .]١٩٨١[ هـ١٤٠١

أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٤٩٥[

 .١٩-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
ـ ١٣٨٥ ،]ن. د: م. د [_.ي  شرح بداية املبتد  : ة اهلداي يف  هـ
 _.ض  _ ) .البايب احللـيب  مطبعة مصطفى   : القاهرة (]١٩٦٥[
 .٥١ ،٤٩تر*

أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٤٩٦[

 .٦٠٩-٦٠٠ص_ ] . الوقفكتاب[
حممد شفيع املولوي   ]: م. د[_ .شرح بداية املبتدي    :  اهلداية يف

مطبـع  : كانفور، اهلنـد  ] (١٩٢٩[هـ  ١٣٤٨حممد سعيد،   
 .٨هن*_ .ض _ ) .جميدي

أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٤٩٧[

 .١٧-١٠ص: ٣ج_ ] .الوقف كتاب[
 هـ١٣٢٦،  ] ن .د: م. د[_  .١ط_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف
 ،٥٢ ،٤٩ ،٣٠،  ٩تر*_  .ض_ ) .املطبعة اخلريية ] (١٩٠٨[

 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٦٧ ،٦٠
أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          

 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين
]٨٤٩٨[

 .٢١-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 هـ١٣١٨-١٣١٥،  ]ن. د: م. د[_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف
 ،٣٠تر* _.ض  _ ) .املطبعة الكربى : القاهرة (]١٩٠٠-١٨٩٧[

١٠٤ ،٦٧. 
أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          

 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين
]٨٤٩٩[

_ .تصحيح حممد عظيم حسني اخلـري آبـادي         /  الوقف كتاب
 .٦٢٢-٦١٢ص
ـ ١٣١٤ ،]ن. د: م. د[_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف  هـ
_ ) .مطبعة اليوسفي األنصاري  : ]اهلند[لكنو   (]١٨٩٧[
 .٦٧تر* _ .ض

 أحاديث نبوية–الوقف 



متن الكشاف>٧٣٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٥٠٠[

 .٩٥-٩١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
ـ ١٢٩٠،  ]ن. د: م. د[_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف  هـ
 .٦٧تر* _.ض _ ) .بعة شيخ حيىي أفنديمط: إستانبول (]١٨٧٣[

أبو احلسن  (املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]٨٥٠١[

 .١٥١-١٥٠ص_ .تصحيح غالم حيىي /  الوقفكتاب
ـ ١٢٤٣ ،]ن. د: م. د[_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف  هـ
 .٦٠تر* _.ض _ ) .ليب البايب احلمصطفىمطبعة : القاهرة (]١٨٢٨[

]٨٥٠٢[ .مصطفى حممد عمارة
 .٣١٠ص_ .تأليف مصطفى حممد عمارة / من وقف ألقاربه

املكتبـة  ]: القاهرة[_ . جواهر البخاري وشرح القسطالين      يف
 .٢مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[التجارية الكربى،

  الـروداين  ياملغريب، حممد بن حممد بن سليمان الفاسي السوس       
 "هـ١٠٩٤-١٠٣٧"

]٨٥٠٣[

حممد بن سليمان الروداين املغريب؛ حتقيـق بـديع         / الوقف باب
 .٥٤٠-٣٩٨ص: ١ج_ .السيد اللحام 

إبـراهيم  : مكة_ . مجع الفوائد اجلامع لكتب السنة املطهرة        يف
 مشروع املكتبة اجلامعية؛  (_  .]١٩٨٣[هـ  ١٤٠٤ أمني فودة، 

 .٥١، ١١، ٣تر* _.ض _ ) .١
  الـروداين  يلسوساملغريب، حممد بن حممد بن سليمان الفاسي ا       

 "هـ١٠٩٤-١٠٣٧"
]٨٥٠٤[

 .٧٢ص: ٢ج_ .حملمد بن حممد بن سليمان املغريب ]/ الوقف[
 ن،. د: م. د[_ .مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد        يف  
 .١٧مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-

]٨٥٠٥[ "ـه١٠١٤-؟" )نورالدين(حممد ) سلطان(املال علي القاري، علي بن 
 .٣٨٢-٣٧٣ص: ٣ج_ ] .الوقف[
 ]؟١٩--ن،  . د: م. د [_.شرح مشكاة املصابيح    : املفاتيحمرقاة   يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبع أصح املطابع: بومباي(

]٨٥٠٦[ "ـه١٠١٤-؟" )نورالدين(حممد ) سلطان(املال علي القاري، علي بن 
 .٣٧٦-٣٧٣ص: ٣ج_ ] .الوقف[
املكتبـة  ]: م. د[_ .شرح مشكاة املصابيح    : املفاتيح مرقاة   يف

 .١١ ،٩-٦فل*_ . ض _ .]؟١٩٧-[اإلسالمية، 
]٨٥٠٧[ "هـ٦٨٦ت ) "أبو حممد(املنبجي، علي بن زكريا 

أبو حممد علي بن زكريا املنبجي؛ حتقيق حممد فضـل          ]/ الوقف[
 .٥٥٣-٥٥٠ص: ٢ج_ .املراد  عبد العزيز

: بـريوت  _ .٢ط _ . اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب      يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩٤الدار الشامية، 

]٨٥٠٨[ "هـ٦٨٦ت ) "أبو حممد( علي بن زكريا املنبجي،
أبو حممد علي بن زكريا املنبجي؛ حتقيق حممد فضـل          ]/ الوقف[

 .٥٦٥-٥٦٢ص: ٢ج_ .عبد العزيز املراد 
دار :  جدة _ .١ ط _ . اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب      يف

 .١١ ،٩-٦ ،٣ ،٢فل* _.ض _  .١٩٨٣الشروق، 

]٨٥٠٩[ .منصور علي ناصف
: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     / رغيب فيه  يف الوقف والت   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
: بـريوت  _.  التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

شرح التاج اجلـامع    : عليه غاية املأمول  _  .١٩٨١دار الفكر،   
 .٨؛ هن٣٨، ٢٧مغ *_. ض _ .لألصول

]٨٥١٠[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 دار: القاهرة_  .٣ط_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

: غاية املأمول :  امشه _ .]١٩٦٢[ هـ١٣٨١ إحياء الكتب العربية،  
 .٦، ٢؛ صر٦٠، ٥٦، ٥٢-٤٩، ٣تر* _.ض _  .شرح التاج اجلامع
]٨٥١١[ .منصور علي ناصف

: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
_  .٢ط_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديـث الرسـول          يف

 .٢صر*_  .ض_ . ]؟١٩٥-[التراث اإلسالمي،  إحياء دار :القاهرة
]٨٥١٢[ .منصور علي ناصف

: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     /  يف الوقف والترغيب فيه    باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
_  .٤ط_  . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسـول         يف
 .٢مغ* _. ض _ .]؟١٩٥-[ احلليب، عيسى البايب]: القاهرة[

]٨٥١٣[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 ،]ن. د: م. د[_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

_ ) .مطبعة عيسى البايب احلليب   : القاهرة (]١٩٣٦[ هـ١٣٥٤
 .٦٧تر* _.ض 

]٨٥١٤[ .منصور علي ناصف
 .٢٤٦-٢٤٣ص: ٢مج_ .منصور علي ناصف / وقف الباب
 دار  :القـاهرة _  .٣ط_ .شرح التاج اجلامع    :  غاية املأمول  يف

امش كتـاب   _  .]١٩٦٢[هـ  ١٣٨١إحياء الكتب العربية،    
، ٣تـر * _.ض  _ .التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول       

 .٦، ٢؛ صر٦٠، ٥٦، ٥٢-٤٩
]٨٥١٥[ "ـه٣٠٣-٢١٥") لرمحنأبو عبد ا(النسائي، أمحد بن علي بن شعيب 

 .٩٨-٩٢ص: ٤ج_ . األحباس كتاب
: القاهرة_  .٢ط_ . سنن النسائي، أو، سنن النسائي الكربى       يف

 .٦ ،٢صر* _.ض _  .١٩٦٤مكتبة مصطفى البايب احلليب، 
]٨٥١٦[ "ـه٣٠٣-٢١٥") أبو عبد الرمحن(النسائي، أمحد بن علي بن شعيب 

 .٢٣٧-٢٢٩ص: ٦ج: ٣ مج_. األحباس كتاب
 اإلمـام  النسائي بشرح احلافظ جالل السيوطي وحاشية        سننيف  

 _ .]؟١٩٨-[دار إحياء التراث العـريب،      :  بريوت _ .السندي
 .١١، ٩-٦، ٤-٢فل *_ .ض 

  أحاديث نبوية–الوقف  
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]٨٥١٧[ "ـه٣٠٣-٢١٥") أبو عبد الرمحن(النسائي، أمحد بن علي بن شعيب 
 .٢٣٧-٢٢٩ص: ٦ج: ٣ مج_. األحباس كتاب

مـام  طي وحاشية اإل  سنن النسائي بشرح احلافظ جالل السيو     يف  
 .٨هن*_ . ض _ .]؟١٩٨-[ العريب، الكتابدار :  بريوت_ .السندي

]٨٥١٨[ "ـه٣٠٣-٢١٥") أبو عبد الرمحن(النسائي، أمحد بن علي بن شعيب 
 .٢٣٩-٢٢٩ص: ٦ ج_ . األحباسكتاب

 ؛دار الدعوة : إستانبول_  .٤ط_ ) .الكربى(سنن النسائي   يف  
ـ ١٤١٣ دار سحنون، : تونس وسـوعة  م (_] .١٩٩٢[ هـ
 .٣تر* _.ض _ ) .١٦ ؛١٥ الكتب الستة وشروحها؛: السنة

]٨٥١٩[ "ـه٣٠٣-٢١٥") أبو عبد الرمحن(النسائي، أمحد بن علي بن شعيب 
_ ] .وآخ [ ...سعوديتصحيح حسن حممد امل   /  األحباس كتاب
 .٢٣٩-٢٢٩ص: ٦ج

 دار الدعوة، : إستانبول_  .٣ط_ ) .الكربى(سنن النسائي   يف  
الكتـب السـتة    : سوعة السـنة  مو(_  .]١٩٨١[ هـ١٤٠٢

 .٤٩تر* _.ض _ ) .١٦ ؛١٥ وشروحها؛
]٨٥٢٠[ "ـه٣٠٣-٢١٥") أبو عبد الرمحن(النسائي، أمحد بن علي بن شعيب 

: ٢مـج _ .أمحد بن شعيب؛ ترمجة وحيد الزمـان        / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٩٣-١٨٢ص
 ،]ن. د: م. د[_  .روض الرباء من ترمجة اتىب =  سنن النسائي    يف

_ ) .مطبع صديقي ]: باكستان[الهور  (_ ] .١٨٨٥[هـ  ١٣٠٣
 .٨هن*_ .ض 
]٨٥٢١[ هى كوتاه به سنت نكَا=  للوقف النبوية السنة علىنظرة 
مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة،     :  طهران _...ف   وق نبوي
_  .ك _ . باللغة الفارسية  _ .ص٧٦_ ] .١٩٨٥[ش  ١٣٦٤

 .١ران*
]٨٥٢٢[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "كرياأبو ز (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 .٨٧-٨٦ص: ١١ج: ٦ مج_ . الوقفباب
_  .]؟١٩٧-[دار الفكر،   : بريوت_ . شرح صحيح مسلم     يف

 .٥٠، ٣تر* _.ض 
]٨٥٢٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

: ٦مج_ .أبو زكريا حيىي بن شرف الدين النووي        /  الوقف باب
 .٨٧-٨٦ص: ١١ج
املطبعة املصـرية   : القاهرة_  .١ط_ . شرح صحيح مسلم     يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٥٢تر*_ .ض _  .١٩٣٠-١٩٢٩ومكتبتها، 
]٨٥٢٤[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 .٨٨-٨٦ص: ١١ج_ . الوقف باب
دار الريان،  : القاهرة_ . صحيح اإلمام مسلم بشرح النووي       يف

 .١٥-١سع* _.ض _  .١٩٨٧
]٨٥٢٥[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يمرالنووي، حيىي بن شرف بن 

 .٩٦-٨٦ص: ١١ج_ ] .الوقف[
دار الكتـب  : بريوت_ .مام النووي  صحيح مسلم بشرح اإل يف

 .١١-٦، ٤-٢فل* _.ض  _] .؟١٩٨-[العلمية، 

]٨٥٢٦[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
زكريا حيىي بن شرف النووي؛ ضبط وتوثيـق         بوأ/  الوقف باب

 .٧٢، ١١ص: ٦مج_ .مجيل العطار صدقي 
 جديدة، منقحة ومفهرسة  . ط_ . صحيح مسلم بشرح النووي      يف

مصدراً _  .١٩٩٥دار الفكر،   : بريوت_ .ومرقمة األحاديث   
 .٢مغ* _.ض _ .باملنهج السوي يف ترمجة اإلمام النووي للسيوطي 

]٨٥٢٧["ـه٨٠٧-٧٣٥" )بو احلسنأ(يب بكر بن سليمان أاهليثمي، علي بن 
 .١٥٧-١٥٦ص: ٤ج_ .األحباس  باب
 دار الكتاب العريب،  : بريوت_ . جممع الزوائد ومنبع الفوائد      يف

 .٥٢، ٣تر*_ .ض _  .]١٩٦٧[هـ ١٣٨٧
]٨٥٢٨["ـه٨٠٧-٧٣٥" )بو احلسنأ(يب بكر بن سليمان أاهليثمي، علي بن 

علي بن أيب بكر أبو احلسن اهليثمي؛ تصـحيح         /  األحباس باب
 .١٥٧-١٥٦ص: ٤ج_ .القدسي  حسام الدين

مكتبـة  : القـاهرة _  .١ط_ . جممع الزوائد ومنبع الفوائد      يف
 .١١، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٧، ٢؛ صر٦٧تر*_ .ض _  .١٩٣٢القدسي، 

]٨٥٢٩["ـه٨٠٧-٧٣٥" )بو احلسنأ(يب بكر بن سليمان أاهليثمي، علي بن 
 .٢٨٧-٢٧٧ص: ٤مج_ . حتقيق عبد اهللا حممد الدرويش /األحباس باب
لفوائد، أو، بغية الرائد يف حتقيق جممـع         جممع الزوائد ومنبع ا    يف

هــ  ١٤١٢دار الفكـر،    : بـريوت _ .الزوائد ومنبع الفوائد    
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[

]٨٥٣٠[ )/رد ثان على عزيز أفندي خانكي: (الدين من الوقف
 ٢٠ (١٩، ج ٦مـج _ .املنـار   _ ] .حترير حممد رشيد رضا   [

 .١كو* _.د _  .٧٣٦-٧٢٩ص_ ) .١٩٠٣ديسمرب 
]٨٥٣١[ . يانونسنك، آرنت

 .٢٩٤-٢٩٠ص: ٧مج_ .منسنج . ب. ونسنك، ي. ي. أ/ وقف
عن الكتب السـتة    :  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي     يف

ليـدن  _ .ي وموطأ مالك ومسند أمحد بن حنبل        مراومسند الد 
 .١؛ كو٥٧تر*_ .ض _  .١٩٨٨-١٩٣٦مكتبة بريل، ]: هولندا[

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@âbØyc@@@@@ŠÄãa@@@@@âbØyc@N@
a@ÑÓìÛ–ÑÓìÛa@¿@òîöbšÔÛa@âbØyþa@@@@ŠÄãa@@@@òîöbšÓ@âbØyc@N@

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ñ‰a…g@@@@ŠÄãa@@@@áîÄämë@ñ‰a…g@N@

@ÑÓìÛa–æ…‰þa@@
]٨٥٣٢[ األوقاف اإلسالمية يف اململكة األردنية حول ميدانية دراسة

مقدمة من وزارة األوقـاف والشـؤون واملقدسـات         / اهلامشية
 . ورقة٣٧_ .اإلسالمية 

وزارة : نواكشـوط _ . ير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    تطو يف
أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    

 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة
]٨٥٣٣[ .حممد راكان الدغمي

تطور التعليم الـديين    . حممد راكان الدغمي  / األوقاف واملساجد 
 تـاريخ األردن،    جلنة: عمان_ .صاحل ذياب اهلندي    / اإلسالمي
 سلسلة البحوث والدراسات املتخصصة؛   (_ .ص  ١٤٤_  .١٩٩١

 .١؛ كو١٠، ٨-٦، ٤؛ فل١٠، ٨؛ سع١٠٤تر*_ .ك _ ) .٤

 األردن–الوقف 
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]٨٥٣٤[ .حممد علي لطفي
ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيـوض منـدويب           

-٣٠٩ص_ .ألقاها حممد علي لطفي     / اململكة األردنية اهلامشية  
٣٢٠. 
_  .٢ط_ ... الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف       وقائع احللقة  يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٨٥٣٥[ .حممد علي لطفي
ورقة األخوين حممد علي لطفي وأمحد سعيد بيـوض منـدويب           

-٣٠٩ص_ .ألقاها حممد علي لطفي     / اململكة األردنية اهلامشية  
٣٢٠. 
_  .١ط_ ...لدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف      وقائع احللقة ا   يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٨٥٣٦[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين
 _ .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلوارين     / الوقف والتنمية يف األردن   

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٠٦ _ .٢٠٠٢دار جمدالوي، : عمان
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@æb×‰c@@@@ŠÄãa@@@@æb×‰c@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@¿@Þa†jnüa@@@@ŠÄãa@@@@@Þa†jna@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@‰bàrna@@@@@ŠÄãa@@@@@‰bàrna@N@
@ÑÓìÛaMÑÓìÛa@¿@ÖbÔznüa@@@@ŠÄãa@@@@@ÖbÔzna@N@
@ÑÓìÛaM@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@pbyëŠc@–òîÈßbu@Ýöb‰@N@
@ÑÓìÛa–ãa@@@@lb–nËa@ÑÓìÛa@k–Ë@@@@ŠÄN@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Òa†çc@@@@ŠÄãa@@@@Òa†çcë@aŠËc@N@
@ÑÓìÛa–bîÔíŠÏc@@

]٨٥٣٧[ -١٩٠٨) "سري(إندرسون، جيمس نورمان دلرمبل 
، ٣٧،  ٣٠ص_ .إندرسـون   . د. ن. ج]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٤٠، ٩٩-٩٣، ٧٨-٧٧، ٣٩
_ . Islamic Law in Africa=  الشريعة اإلسالمية يف أفريقيا يف
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠فرانك كاس، : لندن_  .١ط

@ÑÓìÛa–òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@@
]٨٥٣٨[=منذ االستقالل األحباس ووزارات األحباس يف مشال أفريقيا 

Habous et ministres des habous en Afrique du nord 
depuis les independances..  _Monde Arabe . _٤٨ع 

 .١١مغ* _.د _ . باللغة الفرنسية _ .٤٤-٣٩ص_ ) .١٩٧١(
]٨٥٣٩[ .حممد املكي الناصري

_ .حممد املكي الناصري    / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    
_  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       ]: الرباط[

 .٣١ ،٣٠ ،٢٥ ،١٤-١٢ ،٥؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ . ك _ .ص٢٢٦
]٨٥٤٠[ .حممد املكي الناصري

_ .بقلم حممد املكي الناصري /  اململكة املغربيةاألحباس اإلسالمية يف 
 _ .ص١٧٤_ ) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨-ن،  . د: م. د[

 .٣٩مغ* _.ك 

@ÑÓìÛa–@òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@–ƒí‰bm@@
 )اهللا عبد أبو(يب القاسم الرعيين القريواين     أ دينار، حممد بن     ابن

 "هـ١١١٠ن -؟"
]٨٥٤١[

 القاسم الرعيين القريواين املعروف   يب  أاهللا حممد بن     عبد بوأ]/ الوقف[
 .٢٤٠، ٢٠٦، ١٥٩-١٥٧ ص_ .يب دينار؛ حتقيق حممد مشامأ ابنب
املكتبـة  :  تونس _ .٣ ط _ . افريقية وتونس  أخبار املؤنس يف    يف

 .١١ ،٨ ،٧فل*_ . ض _ .]١٩٦٧[هـ ١٣٨٧العتيقة، 
]٨٥٤٢[ .محد موسىأعز الدين 

 .١٥٧-١٥٤ص_ .محد موسى أعز الدين / ]الوقف[
 يف املغرب اإلسالمي خالل القرن السادس       االقتصادينشاط   ال يف

 .٨ ،٣فل*_ . ض _ .١٩٨٣دار الشرق، : بريوت_  .١ ط_ .اهلجري

@ÑÓìÛa–@òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@–@paë†ã@
]٨٥٤٣[)الرباط: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية يف دول املغرب العريب 

حول التجارب الوقفية لدول املغـرب العـريب،        : وقائع الندوة 
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ رباطال

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ك _ .ص ] ١٤٧[_  .١٩٩٩والثقافة، 

@ÑÓìÛa–@bîÔíŠÏc@òîiŠÌÛa@–@paë†ã@
]٨٥٤٤[ وغرب الدول األفريقية وسط يفتقرير حول األنشطة الوقفية 

 Report on awqaf activites in west= الناطقة بالفرنسـية  
and central french speaking african countries.  _

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢١-١٧ورقات 
 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب          يف

 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف 
the subject of awqaf.  _]سالمي للبحوث املعهد اإل]: جدة

 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٨[والتدريب، 

@ÑÓìÛa–@bîÔíŠÏc@óİìÛa@–@paë†ã@
]٨٥٤٥[وغرب الدول األفريقية وسط يفتقرير حول األنشطة الوقفية 

 Report on awqaf activites in west= الناطقة بالفرنسـية  
and central french speaking african countries.  _

 .ة اإلجنليزيةباللغ_  .٢١-١٧ورقات 
 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب          يف

 Seminar conducted by ITRI on= حول موضوع األوقاف 
the subject of awqaf.  _]املعهد اإلسالمي للبحوث ]: جدة

 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٨[والتدريب، 

@ÑÓìÛa–@@æbnãbÌÏcMpaŠç@@
]٨٥٤٦[ ، رضايمايل هرو

 = أفغانسـتان هـ يف هـرات     ٩١٢ة من عام  حجة وقف كبري  
ـ ٩١٢وقفنامه بزركَـ مورخـه     ٣٠ ع _ . آريانـا  _ ...هـ

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٢٥-٩ ص_ .)١٩٧٢(
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa@@@@ŠÄãa@@@@@pbí…b–nÓa@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛbi@‰aŠÓ⁄a@@@ŠÄãa@@@@@‰aŠÓg@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Êaìãc@@@@ŠÄãa@@@@âbÓc@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@õbÌÛg@@@@ŠÄãa@@@@õbÌÛg@N@

  أفريقيا–الوقف  
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@ÑÓìÛa–@bîãb½c@
]٨٥٤٧[جتربة وقفية:  والعربيةاإلسالميةتقرير عن مؤسسة تاريخ العلوم 

 مؤسسه تاريخ علوم إسـالمي    = يف أملانيا، جامعة فرانكفورت     
 وقـف مـرياث     _ .، وابسته به دانشكَاه فرانكفـورت     وعريب

باللغـة   _ .١٨٣-١٧٣ ص _ .)١٩٩٦ (١٥ ع _ .جاويدان
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية
]٨٥٤٨[ .داهي الفضلي

 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
ورقـة مقدمـة إىل املـؤمتر الثـاين         _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _.ح _ .للمنظمات األهلية العربية 
]٨٥٤٩[ .، مصطفىمؤمين

 در املانيا   وقفيبنيادهاى  = املؤسسات الوقفية يف أملانيا االحتادية      
_  .)١٩٩٤ (٨ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ .فدرال
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٨-٩٤ص

@ÑÓìÛa–ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@@
]٨٥٥٠[ .يوسف علي غامن

مسئول األوقاف بوزارة األوقاف    : ورقة األخ يوسف علي غامن    
 .٤٠٣-٣٩٩ص_ .باإلمارات العربية املتحدة 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٨٥٥١[ .يوسف علي غامن

مسئول األوقاف بوزارة األوقاف    : ورقة األخ يوسف علي غامن    
 .٤٠٣-٣٩٩ص_ .باإلمارات العربية املتحدة 

_  .١ط_ ...دراسية لتثمري ممتلكات األوقاف      وقائع احللقة ال   يف
_ . ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa–@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@Mƒí‰bm@@
]٨٥٥٢[ .سامي حممد الصالحات

إمارة الشـارقة   : التجربة الوقفية لدولة اإلمارات العربية املتحدة     
 :أوقاف_ .سامي حممد الصالحات    )/ م٢٠٠٢-م١٩٩٦(جاً  منوذ

_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو*_ .د _  .٨٩-٤١ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر  (٥، ع٣س

@ÑÓìÛa–@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٥٥٣[ .سلطان حممد حسني املال

:  اإلمارات العربية املتحدة   إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة     
دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون         

سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف      / ...ف  اإلسالمية واألوقا 
 _. ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      

 كليـة   ، جامعة أم درمـان اإلسـالمية      -) ماجستري(أطروحة  
 .١كو*_ .ر _ .لعلوم االجتماعية االقتصاد وا

@ÑÓìÛa–@òîãbßëŠÛa@òí‰ìaß⁄a@
]٨٥٥٤[ .داهي الفضلي

 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
ورقـة مقدمـة إىل املـؤمتر الثـاين         _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _.ح _ .للمنظمات األهلية العربية 

@ÑÓìÛa–@Û†ãþa@–ƒí‰bm@@
]٨٥٥٥[ .العبوديجاسم 

معلومات مهمة عن األحباس من خالل كتاب املعيار املعـرب          
تعـىن  شـهرية   : دعوة احلـق  _ .جاسم العبودي   / للونشريسي

_ ) .١٩٩٨أكتوبر   (٣٣٨، ع ٣٩ س _.بالدراسات اإلسالمية   
-٣٧ص_ ) .١٩٩٨دجنرب / نونرب (٣٣٩ع، ٣٩؛ س٦٧-٤٨ص
 .١كو* _.د  _ .٥١
]٨٥٥٦[ .مصطفى بوأكمال 

 .مصطفى بوأ كمال السيد تأليف]/ الوقف[
_ . حبوث يف تاريخ وحضارة األندلس يف العصر اإلسـالمي           يف

 _.ض  _  .١٩٩٣مؤسسة شـباب اجلامعـة،      : اإلسكندرية
 .١١مغ*

]٨٥٥٧[ .حممد عبد الوهاب خالف
 .تأليف حممد عبد الوهاب خالف]/ الوقف[
 تاريخ القضاء يف األندلس من الفتح اإلسالمي إىل اية القرن           يف

 _ .١٩٩٢املؤسسة العربية احلديثة،    ]: م. د[_ . اهلجري   اخلامس
 .١١مغ* _.ض 
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@õb’ãg@@@@ŠÄãa@@@@@õb’ãg@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@õbÌÛg@@@@ŠÄãa@@@@õbèãg@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Êaìãc@@@@ŠÄãa@@@@@Êaìãc@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Òa†çc@@@@ŠÄãa@@@@Òa†çc@N@
@ÑÓìÛaMa@pa…aŠíg@@@@@ŠÄãa@@@@@pa…aŠíg@ÑÓìÛN@
@ÑÓìÛa–æaŠíg@@

]٨٥٥٨[ .اعتماديان، حممد رضا
بـا اجـراى    = مقابلة صحفية حول الربنامج اجلديد لألوقاف       

 _ .)]١٩٨٤[ ش،٣/٩/١٣٦٣ (_ .كيهـان _ .برنامه جديد   
 .١ران*_  .د_  .باللغة الفارسية

]٨٥٥٩[ .مجاراين إمامي
 _ .مجاراينمصاحبه باإمامى =  األوقاف مديريةمقابلة مع رئيس 

 _ .٦١-٥٤ ص _ .)١٩٩٣ (١ ع _.ث جاويدان   وقف مريا 
_  . د _ .١٦٩-١٦٨ ص : ملخص بالعربية  _ .باللغة الفارسية 

 .١؛ كو١ران*
]٨٥٦٠[ .روان، حسني

 إسالميوقف در جامعه     = اإليراين الوقف يف اتمع اإلسالمي   
 _ .١٠٧-٧٩ ص _ .)١٩٨٩ (٢٥ ع _.ة  مشـكو _ .إيران  

 .١ران*_  .د_  .باللغة الفارسية

 إيران–الوقف 
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]٨٥٦١[ عملكردبررسي=  املؤسسات اخلرييةنشاطات  حولحتقيق 
 /١٦/٥ و ١٥ و ١٣ (_ .كيهان_ .مؤسسات وتشكيالت خريية    

 .١ران*_  .د_  . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٨[ ش،١٣٦٧
]٨٥٦٢[ .، مرتضىرضوي
فقه وجايكَــاه   =  للمؤسسات اخلريية    القانوين والوضع   الفقه

، ٢١/٩،  ١٧/٩ (_ . كيهـان  _ . مؤسسات خرييـة   حقوقي
 _ . باللغة الفارسية  _ .)]١٩٨٧[ ش،١٢/١٠/١٣٦٦،  ٥/١٠
 .١ران*_  .د

]٨٥٦٣[ .، جابرعناصري
وقف _  . إيران وقفيهنر  : تعزيه= فن الوقف يف إيران     : العزاء

 باللغة  _ .٤١-٣٨ ص _ .)١٩٩٣ (٣ ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية

]٨٥٦٤[ .مصطفوي، مينودخت
 _ .١٩٧٢،  ]ن. د: [طهران_  .وقف در إيران  = الوقف يف إيران    
 .١ران*_  .ك_  .باللغة الفارسية

]٨٥٦٥[ .، عليبهاين موسوي
وقف از   = اإليراين املدينالوقف من وجهة نظر الفقه والقانون       

 ٧ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ .مديننظر فقه وقانون    
 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _  .٥٠ص_ ) .١٩٩٤(

]٨٥٦٦[وأوقاف وقف جايكَاه =وإيران  اإلسالمالوقف واألوقاف يف 
 ش،١٢/١٢/١٣٦١ (_ . اطالعــات_ . وايــرانإســالمدر 

؛ ٦ص_ ) .]١٩٨٣[ ش،١٤/١/١٣٦٢(؛  ٦ص_ ) .]١٩٨٢[
ش، ٢١/١/١٣٦٢( ؛٦ ص _ .)]١٩٨٣[ ش،٢٣/١/١٣٦٢(
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٦ ص_ .)]١٩٨٣[

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@pbîöb–yg@
]٨٥٦٧[ . والشؤون اخلرييةوقاف األمديرية  .إيران

، املديرية:  طهران _ . آمارى هايتازه  =  اجلديدة   اإلحصائيات
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٦٦

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@æb×…‰c@
]٨٥٦٨[آشنائى=  أردكانرة الوقف يف مدينة ادإالتعرف على الوقف و
 ش،٢٢/٥/١٣٧٠ (_ . إسالمي مجهوري _ .با وضعيت وقف  

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٩١[

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æbèÐ•c@@
]٨٥٦٩[ "هـ٤٣٠-٣٣٦"محد األصبهاين أمحد بن عبد اهللا بن أنعيم،  بوأ

 .٨٣ص: ١ج_ ] .الوقف[
 ]؟١٩٣٤ن،  . د: م. د [_ .صـبهان أخبـار   أ ذكر   كتاب يف
 .٨-٦ ،٣فل* _. ض _ .)١٩٣٤مطبعة بريل، : ليدن(

]٨٥٧٠[ .شفقي، سريوس
_ . صادق عبـادي     إعدادسريوس شفقي؛   / أصفهانالوقف يف   
من (_  .ورقة ٢٦_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت

 .١كو* _ . ح_ .)أدبيات الوقف يف إيران

]٨٥٧١[ .شفقي، سريوس
 وقـف مـرياث     _ .أصـفهان وقف در    = أصفهانالوقف يف   
 باللغة  _ .٤٧-٣٢ص_  .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _ .جاويدان
 .١و؛ ك١ران*_  .د _ .الفارسية

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æbèÐ•c@@–@pbîöb–yg@
]٨٥٧٢[ .، مصطفىيمريداماد

نكَاهى آمارى   = أصفهان عن نشاط دائرة الوقف يف       إحصائيات
 _ .أصفهان خرييه استان    وأمور اداره كل أوقاف     هايبه فعاليت   

-١١٤ ص _ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويدان    
 .١كو؛ ١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٢١

a@ÑÓìÛ–@æaŠíg@–æbèÐ•c@@–@ƒí‰bm@
]٨٥٧٣[ .سبنتا، عبد احلسني
: أصفهان _ .أصفهانتارخيجه أوقاف    = أصفهانتاريخ أوقاف   
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _  .١٩٦٧، أصفهانانتشارات أوقاف 

]٨٥٧٤[ .مري خلف، كمال الدين
زنـده رود    = أصفهانتاريخ الوقف يف    :  اجلاري اإلحسانر  

 _ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _ .رياث جاويدان  وقف م  _ .إحسان
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٦٧-١٥٦ص

@ÑÓìÛa–æaŠíg@@–@ƒí‰bm@
]٨٥٧٥[ )سيد (اميدياين، حسني

وقـف  = الوقف والعمل اخلريي يف تـاريخ إيـران القـدمي           
 _ . وقف مرياث جاويـدان    _ .ونيكوكاري در إيران باستان   

ــة الفا_ .١٠٣ ص_ .)١٩٩٥ (٩ع ــية باللغ _  . د_ .رس
 .١؛ كو١ران*
]٨٥٧٦[   وقف درتارخييسري = وإيران  اإلسالم يف الوقف تاريخ

 _ .)]١٩٨٤[ ش،٢٩/٨/١٣٦٣ (_ . كيهان _ . وايران إسالم
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٨٥٧٧[ .سلماسي زاده، جواد
وقاف وتأثري آن   تاريخ أ  = اإليرانيةتاريخ الوقف وأثره يف الثقافة      

-٣٢٧ص_ ) .١٩٧٤ (١١ ع _ . وحيد _ .اندر فرهنكَـ إير  
 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٣٣٤
]٨٥٧٨[ .إمساعيلمهيين، 

 از  يخالصه ا  = إيرانخالصة عن تاريخ الوقف واألوقاف يف       
]: إيران[ بوشهر   _ . ايران  در وقافواتارخيجه وقف   فرهنكَـ و 

خالصة :  عنوان الغالف  _.ص  ٣٢ _ .١٩٨٤أوقاف بوشهر،   
 _ .باللغة الفارسـية  _ .جه وقف واوقاف در ايران      اي از تارخي  

 .١ران*_  .ك
]٨٥٧٩[ مصدر _.ورقة ] ١١[_ . ]مصدر الكتروين[ الوقف

صفحة الدراسة املنشورة حتت باب احلرم الرضوي مبوقع اآلستانة املقدسة          
 :الدراسة وصلة_ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   ] (موقع إلكتروين [الرضوية  

http://www.aqrazavi.org/haram/arabic/h012.htm . _ ١كو*_ .ت. 

 إحصائيات – إيران –الوقف  
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]٨٥٨٠[ جكَونكَى وقف در= يف إيران  وتارخيه اإلسالم يفالوقف 
ش، ٨/١٠/١٣٦١ (_ . كيهان _ . وتاريخ آن در إيران    إسالم

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٢[

@ÑÓìÛa–æaŠíg@@–@ƒí‰bm@MòîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٥٨١[ .، هاديتنكابينخلعتربي 

وقـف  =  اآلن   إىل يف إيران من القدمي      اإلدارياز  الوقف واجله 
 _ .١٩٧٢ _ .وسازمان اداري آن از إيران باستان تا حـال        

 _ . كليـة احلقـوق    ، جامعة إيران الوطنية   -) دكتوراه(رسالة  
 .١ران*_  .ر_  .باللغة الفارسية

@ÑÓìÛa–æaŠíg@@–@ƒí‰bm@–ïãb‚Üí⁄a@Š–ÈÛa@@
]٨٥٨٢[ .، جوادعباسي

مـدارس  =  العالقة بني العلم والوقف   : يلخايناإلمدارس العصر   
 _.وقف مرياث جاويدان    _ .بيوند دانش ووقف    : عصر ايلخاىن 

_  .)١٩٩٥ (١٢-١١؛ ع ٨٦-٧٤ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ع
 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .١٠٣-٩٨ص

@ÑÓìÛa–æaŠíg@@–@ƒí‰bm@–ð†ãŒÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٥٨٣[ شيخ احلكمائي، عماد الدين
معـريف  = رة األوقاف يف العصر الزندي      حجة وقفية حول وزا   

وقف مرياث   _ .سندي درباره وزارت أوقاف در دوره زنديه      
 _.باللغة الفارسية   _  .١٠-٧ص_ ) .١٩٩٥ (٧ع_ .جاويدان  

 .١ كو؛١ران*_  .د _ .١٤٧ص: ملخص بالعربية

@ÑÓìÛa–æaŠíg@@–@ƒí‰bm@–ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@@
]٨٥٨٤[ .، نزهتمحديأ

 _...  بانوان هاينامه  وقف = الصفويحجج وقفية للنساء يف العهد      
-٩٨ ص _) .١٩٩٨( ٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويـدان     

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٣
]٨٥٨٥[ .ه، جمتيباميانَي

صـورت   = الصـفوي حجة وقف لكتاب ومدرسة من العهد       
وقف مـرياث    _. ومدرسه اى ازدوران صفوى      وقفنامه كتاب 
 _ .١١٢-١١٠ ص_ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع_.جاويــدان 
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]٨٥٨٦[ .رياحي، حممد حسني

الوقف من دعائم املؤسسات العلميـة والتعليميـة يف العصـر           
وقف مـرياث    _ ...علمي هايوقف بشتوانه اد    = الصفوي  

 _ .١٤٧-١٤٠ ص_ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع_.جاويــدان 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٨٥٨٧[ .، عماد الدينيمائشيخ احلك
بازخواىن يكـ سـند     = الصفويقراءة لوثيقة تارخيية من العهد      

 _ .)١٩٩٣ (٤ ع _.وقـف مـرياث جاويـدان        _ .تارخيي
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥١-٤٦ص

]٨٥٨٨[ العبادي، صادق
 -التطور التارخيي   : التجربة الوقفية اإليرانية، أو، الوقف يف إيران      

 . ورقة١٨_ .صادق العبادي /  املعاصرةوالتجربة
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

@ÑÓìÛa–æaŠíg@@–@ƒí‰bm@–Ö@QRç@@
]٨٥٨٩[ .، حممد رضاي قمأنصارى

منونه اى   = اهلجريمنوذج من حجة وقفية من القرن الثاين عشر         
وقف مـرياث    _ .هجريى وقفنامه از قرن دوازدهم      از انشا 
 _.باللغة الفارسية   _  .٣٩-٣٦ص_ ) .١٩٩٥ (٩ ع _ .جاويدان

 .١ كو؛١ران*_  .د

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@Œím@
]٨٥٩٠[ .، مصطفىمؤمين

  رشيد الدين  خواجة= مؤسس اتمعات الوقفية    : رشيد الدين فضل اهللا   
 ٤ع_ .جاويدان  وقف مرياث   _ . وقفي   جمتمعهاي باينفضل اهللا،   

 .١؛ كو١ران*_ .د _  .الفارسية باللغة_  .٣٧-٣٠ص_ ) .١٩٩٣(

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æbuŠu@@
 براهيم السهمي القرشي اجلرجاينإالسهمي، محزة بن يوسف بن      

 "هـ٤٢٧-؟ ")أبو القاسم(
]٨٥٩١[

تصحيح وتعليق عبد الرمحن بـن حيـىي        [ ؛لسهميل]/ الوقف[
ـ      ،]اليماين ، ٢١٥: ص_  . خـان  ني حتت مراقبة حممد عبد املع
٣٨٨، ٢٨٥، ٢٣٥. 
 النسخة_  .١٩٨٧عامل الكتب، : بريوت_  .٤ط_ . تاريخ جرجان يف

الوحيدة احملفوظة يف مكتبة بولدين جبامعة أكسفورد من مستملكات 
 .٤؛ كو٦٠، ٥٤تر* _.ض _ ) .٦٧٦( األسقف وليم الد رقم

 براهيم السهمي القرشي اجلرجاينإالسهمي، محزة بن يوسف بن      
 "هـ٤٢٧-؟ ")أبو القاسم(

]٨٥٩٢[

تصحيح وتعليق عبد الرمحن بـن حيـىي        [لسهمي؛  ل]/ الوقف[
، ٢١٥ص_ .حممد عبد املعـني خـان       ، حتت مراقبة    ]اليماين
٣٨٨، ٢٨٥، ٢٣٥. 
_  .١٩٨١عامل الكتب،   : بريوت_  .٣ط_ . تاريخ جرجان    يف

 .٨-٦؛ فل١٤سع* _.ض 

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æbaŠ@@
]٨٥٩٣[استان= خراسان س الرضوي يف تقرير عن مؤسسة وقف القد

 _) .١٩٩٧ (٤١ ع _ .حرم_ . كَذشته، حال، آينده     رضويقدس  
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٢٠-١٢ص

]٨٥٩٤[ .جهاين، مهدي
_ .مهدي جهاين   / مؤسسة وقف عبد اهللا الرضوي يف خراسان      

 . ورقة١٨
: هرانط _.ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

 خراسان– إيران –الوقف 
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]٨٥٩٥[ عداد صادق إ/ موقوفة عبد اهللا الرضوي يف خراسان
 _.ص ٣_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف، : الكويت_ . العبادي

 .١كو* _ .ح_  .)من أدبيات الوقف يف إيران(

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æbaŠ@@–@ƒí‰bm@–ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@@
]٨٥٩٦[ .، حسنيطباطبائيدرس م

 =  ملشهد خراسان  الصفوي وحجج وقفية من العهد      اناتمخسة فرم 
 _) .١٩٧٣ (٤ ع _ .نامه آستان قدس  _ ... صفويبنج فرمان   

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٥٨-١٤٣ص

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٨٥٩٧[ . عليحممدنواب، 

وقف در فقه   =  إيران    يف املدين والقانون   اإلسالمالوقف يف فقه    
 -رسالة جامعية   _ .ص  ١٠٠ _ .١٩٧١_ . إيران   مدين وحقوق   إسالم

 .١ران*_ .ر _ .باللغة الفارسية  _.هليات  اإلة كلي،جامعة طهران

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@åíëŒÓ@
]٨٥٩٨[ وقفيسند جند = قزوين يفعدة وثائق وحجج حول الوقف 

 _) .١٩٩٥ (١١ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _ .مربوط به قزوين    
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٨١-٧٠ص

@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@…Œí@
]٨٥٩٩[ .افشار، ايرج

اجنمن اثـار ملـى،     :  طهران _ .يادكَارهاى يزد = تراث يزد   
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٧٥
@ÑÓìÛa–æbn×bi@@

]٨٦٠٠[ .إقبال، مظفر
 نوفمرب  ١٠(_ .ة  املستقل_ .مظفر إقبال   / الوقف واتمع املدين  

 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٩
]٨٦٠١[ .حسني، آفتاب

 Classification and condition of =تصنيف األوقاف وأوضاعها 
Auqaf / آفتاب حسني._ Hamdard Islamicus . _٣، ع١٢مج 

 .١٦؛ هن١؛ كو٢سع*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية_  .٢٨-٣ص_ ) .١٩٨٩(

@ÑÓìÛa–pbîÏaŠuìîÜji@@
 .آشافات –، الوقف  فهارس–قف الو انظر أيضًا

]٨٦٠٢[ .، سوسنيصيلأ
 وقـف مـرياث     _ .شناسى وقف  كتاب=  الوقف   ةرافيجببليو

ــدان ــة _ .)١٩٩٦ (١٠؛ ع)١٩٩٥ (٨ ع_ .جاوي  باللغ
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

]٨٦٠٣[ .بايرام، سعدي
 _ .٣١٠-٣٠٥ص_ .سعدي بايرام   / ليوجرافية يلماز أوجنة  بب

 .باللغة التركية
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ع العاشر للوقف،  األسبويف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٨٦٠٤[ .بكائي، حممد حسن
 إعداد وتنظيم حممد    / وقف يشناس كتاب=  الوقف   ةرافيجببليو

مديرية احلج واألوقاف والشؤون اخلريية،     : قم_ .حسن بكائي   
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _ .ص ١٧٨_ ] .١٩٨٨[ش ١٣٧٧

]٨٦٠٥[ .بكائي، حممد حسن
 _.كتابنامه وقف   = كشاف عن كتب الوقف بالفارسية والعربية       

 _ .١٢٣-١١٦ص_ ) .١٩٩٦ (١٣ع _.وقف مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .باللغة الفارسية
]٨٦٠٦[ .بيلجن، كوالر

-٣٠١ص_ .كوالر بيلجن   / جنةليوجرافية الدكتور يلماز أو   بب
 .باللغة التركية_  .٣٠٤
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٨٦٠٧[ .مهديحمقق، 
منـابع  = رجاعات يف جمال التحقيق حول الوقـف        املنابع واإل 

 وقـف   _ .اعات جهت حتقيق وبررسى بريامون وقـف      وارج
 باللغة  _ .٥٣-٤٠ ص _ .)١٩٩٥ (٩ ع _ .مرياث جاويدان 

 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية
]٨٦٠٨[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

شهرية :  دعوة احلق  _ .جهود الفقهاء يف تدوين الوقف وتقنينه     
_  .)١٩٨٣نـوفمرب    (٢٣٢ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    

 .٣كو* _ . د_ .٨٩-٧٧ص
]٨٦٠٩[ .حممد عبيد الكبيسي

_ .حممد عبيد الكبيسـي     / أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
_ .ج  ٢_ ) .اإلرشـاد مطبعة   (١٩٧٧وزارة األوقاف،   : بغداد

ببليوجرافيـة  _  .١٩٧٦،  بغداد جامعة   –) دكتوراه(أطروحة  
؛ ٥؛ صـر  ١٥-١سع*_  . ر _ .٤٠٨-٣٦٩ص: حول الوقف 

 .١١؛ مغ١٥، ١٢؛ كو٤فل
]٨٦١٠[ .حممد علي حممد العمري

مصادر ومراجع عـن األوقـاف      : الندوات واملؤمترات السابقة  
 .٥٧٨-٤٩٧ص_ .حممد علي العمري / اإلسالمية

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

 _ .١٩٩٧إيداع  ع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،      ام]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض 
]٨٦١١[ . الدين عطيةحميي

جملـة  _ . الدين عطيـة     حميي/ قائمة بيبليوغرافية منتقاة  : الوقف
 _ .١٩٨-١٨٧ص_ ) .١٩٩٦خريف   (٣٣، ع ٨ س _ .االجتهاد

 .١؛ كو٢٢، ١٢، ٧، ٥صر* _.د 
]٨٦١٢[ .، تاج الدينينسائ

 _.كارنامه أوقاف   = وقاف من إعداد ايرج افشار       األ ةرافيجببليو
 _ .٢٠-٦ ص _) .١٩٧٥( ٧ ج _ .فرهنكـ إيـران زمـني    

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

  العصر الصفوي– تاريخ –  خراسان– إيران –الوقف  
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@ÑÓìÛa–@ô‰b¢@–@ƒí‰bm@–Ö@QW@
]٨٦١٣[ .روبرت دنكن، ماكزين

 /الوقف يف بلخ وخبارى يف النصف الثاين للقرن احلادي عشـر          
 =تماعيـة واالقتصـادية   اجلوانب السياسية واالج : السابع عشر 

Waqf in Balkh and Bukhara in the second half of the 
11th/17th century: political, social, and economic 

aspects. _ ٥٦-٣٩ ص_ .)١٩٨٩صيف   (٢، ع ١٢مج. _ 
 .١؛ كو٢سع *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

@ÑÓìÛa–@@bîãbİíŠiMƒí‰bm@@
]٨٦١٤[ .جوشي، كالبانا
 كالبانا / قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين     : تمعوقفيات ا

األمانة : الكويت_  .١ط_ .جوشي؛ ترمجة بدر ناصر املطريي      
تـراجم يف العمـل     (_ .ص  ٣٧_  .١٩٩٦العامة لألوقاف،   

 .١كو* _.ك _ ) .١اخلريي والتطوعي؛ 

@ÑÓìÛa–âb’Ûa@…ýi@@
]٨٦١٥[ .حممد كرد علي

 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ . خطط الشام    يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _.ض _  .١٩٨٣

@ÑÓìÛa–@âb’Ûa@…ýi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٦١٦[ .حممد األرناؤوط

: معطيات عن دمشق وبالد الشام اجلنوبية يف اية القرن السادس عشر          
 دار احلصاد، : دمشق_  .١ ط _.األرناؤوط  . حممد م / وقفية سنان باشا  

 .١؛ كو١٠-٧فل* _.ك  _.ايض، خرائط : ص٢٤٧_  .١٩٩٣

@ÑÓìÛa–@ƒÜi@–@ƒí‰bm@–Ö@QUMQY@
]٨٦١٧[ .وبرت دنكن ر،ماكزين

  سنة يف تاريخ أضرحة املسـلمني،      ٤٠٠: الوقف يف وسط آسيا   
١٨٨٩-١٤٨٠ = Waqf in Central Asia: four hundred 

years in the history of a Muslim shrine, 1480-1889/ 
 _ .١٩٩١مطبعة جامعة برنستون،    :  نيوجرسي _.ماكزين  . د. ر

 .١؛ كو١١ ،٢سع* _ . ك_ .جنليزية باللغة اإل_ .ص٣٥٦

@ÑÓìÛa–@ƒÜi@–@ƒí‰bm@–Ö@QW@
]٨٦١٨[ .وبرت دنكن ر،ماكزين

 /الوقف يف بلخ وخبارى يف النصف الثاين للقرن احلادي عشـر          
 =جتماعيـة واالقتصـادية   اجلوانب السياسية واال : السابع عشر 

Waqf in Balkh and Bukhara in the second half of the 
11th/17th century: political, social, and economic 

aspects. _ ٥٦-٣٩ ص_ .)١٩٨٩صيف   (٢، ع ١٢مج. _ 
 .١؛ كو٢سع *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

@ÑÓìÛa–@ƒÜi@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٨٦١٩[ .وبرت دنكن ر،ماكزين

= دراسة ألوقاف ضريح علي بـن أيب طالـب         : الوقف يف بلخ  

Waqf At Balkh: A study of the endowments at Shrine 
of Ali ibn Abi Talib / ٢٣_  .١٩٧٣_ .روبرت دنكن ماكزين، 

 كلية دراسات   ،جامعة برنستون  _ )دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٤٠٣
 .١كو*_ . ر _.باللغة اإلجنليزية _  .١٩٧٣الشرق األدىن، 

@ÑÓìÛa–bí‰bÌÜi@@
]٨٦٢٠[ .بايرام، سعدي

 Bulgaristan’da =إنشاء وقف لتأهيل مساعدين للمفيت يف بلغاريا 
Müftü Yardimcisi Yetiştren Vakif Kuruluş / ،سعدي بايرام

_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_ . Vakiflar Dergisi_ .خري الدين أرسل 
 .٥٣، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٢٢-٤١٥ص

]٨٦٢١[ .بايرام، سعدي
بعض املتـاحف   : متاحف الوقف والوقفيات التركية يف بلغاريا     

 Bulgaristan’da Türk= واألوقـاف التركيـة يف بلغاريـا    
Vakfiyeleri ve Vakif Abideleri Bulgaristan daki bazi 

Turk Vakiflari ve abideleri / سعدي بايرام، عثمان كسكي
-١٢٩ص_ ) .١٩٨٨ (٧مج _. Vakiflar Dergisi_  .وغلوأ

 .٥٣، ١١تر* _ .د_ . باللغة التركية _. ١٣٧
]٨٦٢٢[ .كسكي أوغلو، عثمان

 Şumnulu Şerif Halil Paşa =وقفية مشنولو شريف خليل باشا 
Vakfiyesi/ عثمان كسكي أوغلو . _Vakiflar Dergisi.  _

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩ع
]٨٦٢٣[ .ماميش أوغلو، حسني

 Bulgaristan’da= اجلمعية اإلسالمية يف بلغاريا ومؤسسات الوقف 
Cemaati Islamiya Ve Vakif Kurumlari/ حسني ماميش 

ــو  ــج_ . Vakiflar Dergisi_ .أوغل _ ) .١٩٩٥ (٢٥م
 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠٨-٢٩٧ص

@ÑÓìÛa–@bí‰bÌÜi@–ƒí‰bm@@
]٨٦٢٤[ .كسكي أوغلو، عثمان

 . باللغة التركية_ .عثمان كسكي أوغلو]/ Vakif = الوقف[
 Bulgaristan’da=  اآلثار اإلسالمية واملسلمني يف بلغاريـا  يف

Müslüman ve İslam Eserleri . _دار نشر هالل،: إستانبول 
 .٧٥تر*_ .ض  _. ]١٩--[

@ÑÓìÛa–@æbÔÜjÛa@–ƒí‰bm@@
]٨٦٢٥[ .رناؤوطحممد األ

لبلقان؛ وقفيـة مـن     تطور وقف النقود يف بالد ا     دور الوقف؛   
الوقف [؛ البلقان يف اللغة العربية من منتصف القرن السادس عشر 

، ٤٨-٣١،  ٢١-١٩ ص _ .نـاؤوط األر. حممد م ]/ يف البوسنة 
١٤٥-١٤٣، ٦٨-٤٩. 
 _ .١ ط_ . دراسات يف التاريخ احلضاري لإلسالم يف البلقان    يف

 :مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات؛ ديب     : زغوان، تونس 
 .١؛ كو٣تر*_ .ض _  .١٩٩٩، ركز مجعة املاجد للثقافة والتراثم

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@ŠÄãa@@@@õbäi@N@
ÑÓìÛaL ÑÓìÛa@¿@õbäjÛa@@@@ŠÄãa@@@@¿@õbäjÛaN@

 تاريخ– البلقان –الوقف 
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@ÑÓìÛa–@“í…ýväi@
]٨٦٢٦[ .أظهر اإلسالم، حممد

= ورقة بنجالديش   : جتارب بنجالديش الوقفية يف آسيا اجلنوبية     
Awqaf experiences of Bangladesh in South Asia: 

county paper / ١٢_  .١٩٩٩_ .تأليف حممد أظهر اإلسالم 
 .١كو*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ورقة 

@ÑÓìÛa–ÙŠaë@òäìjÛa@@
]٨٦٢٧[ .أجون، حقي

_ .حقـي أجـون     / سراي بوسنة ونصب سـاعة تراونيـك      
 .باللغة التركية_  .٢٩٨-٢٩٥ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ديسمرب  ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٦٢٨[ .حممد إبراهيم

بك واألوضاع األخرية يف البوسنة      غازي خسرو ) مدرسة(كلية  
 .باللغة التركية_  .٢٠٦-١٨١ص_ .حممد إبراهيم / واهلرسك

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٦٢٩[ .رناؤوطحممد األ

تطور وقف النقود يف بالد البلقان؛ وقفيـة مـن          دور الوقف؛   
الوقف [؛ البلقان يف اللغة العربية من منتصف القرن السادس عشر 

، ٤٨-٣١،  ٢١-١٩ ص _ .نـاؤوط األر. مد م حم]/ يف البوسنة 
١٤٥-١٤٣، ٦٨-٤٩. 
 زغوان،_  .١ط_ . دراسات يف التاريخ احلضاري لإلسالم يف البلقان يف

مركز : ؛ ديب مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات    : تونس
 .١كو؛ ٣تر*_  . ض_ .١٩٩٩، مجعة املاجد للثقافة والتراث

@ÑÓìÛa–@ÙŠaë@òäìjÛa@M@Ýnuìi@–@@ƒí‰bm–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٦٣٠[ .دوغان، التر بيوك

/ إحدى القرى العثمانية العجيبة يف البوسنة واهلرسـك       : بوجتل
 .باللغة التركية_  .٢٩٤-٢٨٧ص_ .التر بيوك دوغان 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣ألوقاف، ل

@ÑÓìÛa–ÙŠaë@òäìjÛa@– paë†ã@@
]٨٦٣١[ )أنقرة: ١٩٩٢: العاشر(أسبوع الوقف 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف،
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M . _املديريـة العامـة   : أنقرة

 قيمة: عقد املؤمتر حتت شعار   _ .ص  ٤٤٨_  .١٩٩٣لألوقاف،  
قافة املوجودة يف اجلمهورية التركية، واملوجودة يف وقف البوسنة         الث

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية _ .واهلرسك، وإعمار يلماز أوجنة 
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Éîi@@@@@ŠÄãa@@@@@Éîi@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@paqdm@@@@ŠÄãa@@@@paqdm@N@

@ÑÓìÛa–ƒí‰bm@@
الت الوقف،   االستعمار واألوقاف اإلسالمية، سج     انظر أيضًا

 .الوقف والحضارة اإلسالميةالوثائق الوقفية، 
]٨٦٣٢[ .إبراهيم بن حممد احلمد املزيين

 إبراهيم بن   إعداد/ الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      
 .٦٣٤-٥٧١ ص_.حممد املزيين 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  سالمية  وزارة الشؤون اإل  : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

ابن بطوطة، حممد بن عبد اهللا بن حممـد اللـوايت الطنجـي             
 "هـ٧٧٩-٧٠٣) "اهللا عبد أبو(

]٨٦٣٣[

 شرحه وكتب هوامشه  / األوقاف يف دمشق؛ أوقاف كنيسة صينية     
 .٦٣٥، ١٢٢ص_ .طالل حرب 

_ .ائب األمصـار     رحلة ابن بطوطة، أو، حتفة النظار يف غر        يف
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩-[دار الكتب العلمية، : بريوت

ابن بطوطة، حممد بن عبد اهللا بن حممـد اللـوايت الطنجـي             
 "هـ٧٧٩-٧٠٣) "اهللا عبد أبو(

]٨٦٣٤[

 .]الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_ .سفار   حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األ       يف

 .١٠٤، ١١تر* _.ض  _) .املطبعة العامرة: إستانبول (١٩١٧
ابن بطوطة، حممد بن عبد اهللا بن حممـد اللـوايت الطنجـي             

 "هـ٧٧٩-٧٠٣) "اهللا عبد أبو(
]٨٦٣٥[

 ].الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_  .األسفار حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب        يف

 .٢٨تر* _.ض _ ) .مطبعة التقدمي: القاهرة] (١٩٠٤[هـ ١٣٢٢
اللـوايت الطنجـي    ابن بطوطة، حممد بن عبد اهللا بن حممـد          

 "هـ٧٧٩-٧٠٣) "اهللا عبد أبو(
]٨٦٣٦[

حممد بن عبد اهللا اللوايت ابن بطوطة؛ حتقيـق علـي           ]/ الوقف[
، ٤٠٩،  ١١٨،  ١١٦-١١٣،  ٦٦ص: ١ج_ .املنتصر الكتاين   

 .٧٦١، ٥٩٧-٥٩٦ص: ٢ج
، أو، رحلة   األسفار حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب        يف
_  .١٩٧٩رسـالة،   مؤسسة ال :  بريوت _ .٢ط_ .بن بطوطة   ا

 .١١، ٧، ٦، ٤، ٣؛ فل٧صر*_ .ض 
]٨٦٣٧[ "هـ٦١٤-٥٤٠) "أبو احلسني(بن جبري، حممد بن أمحد ا

 _.أبو احلسني حممد بن أمحد بن جبري؛ حتقيق وليم رايت           / ]الوقف[
 .٢٦٣، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٠٥ ،١٧-١٦ص
 _ .]؟١٩٨-[دار بريوت،   : دار صادر : بريوت_ .بن جبري   ا رحلة   يف

 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢فل*_ .ض 
]٨٦٣٨[ "هـ٦١٤-٥٤٠) "أبو احلسني(بن جبري، حممد بن أمحد ا

 _.أبو احلسني حممد بن أمحد بن جبري؛ حتقيق وليم رايت           ]/ الوقف[
 .٢٦٣-٢٦٢، ٢٥٧، ٢٥٣، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٠٥ ،١٧-١٦ص
_  .١٩٦٤دار صادر،   : بريوت_  .٢ط_ .بن جبري   ا رحلة   يف

 .١٠٣، ٥٦تر*_ .ض 
]٨٦٣٩[ "هـ٦١٤-٥٤٠) "أبو احلسني(بن جبري، حممد بن أمحد ا

 _.أبو احلسني حممد بن أمحد بن جبري؛ حتقيق وليم رايت           ]/ الوقف[
 .٢٦٣-٢٦٢، ٢٥٧، ٢٥٣، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٠٥ ،١٧-١٦ص
_  .١٩٥٩دار صادر،   : بريوت_  .١ط_ .بن جبري   ا رحلة   يف

 .٧صر*_ .ض 

 بنجالديش –الوقف  
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]٨٦٤٠[ "ـه٥٩٧-٥٠٨) "الفرجأبو (ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد 
 ،٥٤ص: ٦ج_ ] .وآخ [ ...تصحيح سامل الكرنكوي  ]/ الوقف[

 ،٦٨،  ٦٦-٦٥ص: ٩، ج ١١٤،  ٣٣ص: ٧، ج ١٣٠،  ٧٧،  ٥٦
 .١١ص: ١٠، ج١٩٩
 دار الكتب العلمية،  :  بريوت _ . املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم     يف

 .٦٠، ٥٧، ٤٩تر* _.ض _ ] .١٩٩٥[هـ ١٤١٥
]٨٦٤١[ "ـه٥٩٧-٥٠٨) "جالفرأبو (ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد 

 ،١١٤،  ٣٣ص: ٧، ج ١٣٠،  ٧٧،  ٥٦،  ٥٤ص: ٦ج_ ] .الوقف[
 .١١ص: ١٠، ج١٩٩، ٦٨، ٦٦-٦٥ص: ٩ج
-١٣٥٧،  ]ن. د: م. د[_  .١ ط _ . املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم     يف

 ]:اهلنـد [باد الـدكن    آحيدر  ] (١٩٤١-١٩٣٨[هـ  ١٣٦٠
 .٨ ،٧ ،٤-٢فل* _. ض _ .)مطبعة دائرة املعارف العثمانية

]٨٦٤٢[ "ـه٨٠٨-٧٣٢") أبو زيد(بن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد ا
 .٩١٩، ٧١٧ ،٥٦٣ص: ٥، ج٦٥٢ص: ٤ج_ ] .الوقف[
 العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العـرب والعجـم           كتاب يف

دار :  بريوت _ .والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب      
 .١١ ،٨-٦، ٤-٢فل*_  .ض_  .١٩٦٨الكتاب اللبناين، 

) الفـالح  أبو(بن العماد العكري، عبد احلي بن أمحد بن حممد          ا
 "هـ١٠٨٩-١٠٣٢"

]٨٦٤٣[

 ،١٥٩،  ٩٧ص: ٣، ج ٢٦١ص: ٢، ج ٤٠ص: ١ج_ ] .الوقف[
: ٥، ج ٣١٧،  ٢٤٣،  ٢٣٠ص: ٤، ج ٢٢٩-٢٢٨،  ١٨١
، ١٤٨-١٤٧،  ١٢٧،  ١٢٢،  ١٠٧،  ٦٧،  ٣٢،  ١٩،  ٩ص
٣٣٥،  ٢٨٧،  ٢٦٨،  ٢٦١،  ٢٤١-٢٤٠،  ٢٠٩،  ١٧٢،  ١٦١، 
، ٢٩١،  ٢٢٠،  ١٤٣،  ١٢٦،  ٦٣،  ٥٤،  ١٥ص: ٦، ج ٣٥٠
، ١٤٥،  ١٢٩،  ١٠٢،  ٦٤ص: ٨، ج ١٤٢،  ١٧ص: ٧، ج ٣١٦
٣٠٢، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢١٥، ١٨٠، ١٦٢. 
دار اآلفاق  :  بريوت _ . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      يف

 .١١ ،١٠ ،٧ ،٦ ،٤-٢فل* _.ض  _] .؟١٩٨-[اجلديدة، 
) حالفـال  أبو(بن العماد العكري، عبد احلي بن أمحد بن حممد          ا

 "هـ١٠٨٩-١٠٣٢"
]٨٦٤٤[

 ،١٥٩،  ٩٧ص: ٣، ج ٢٦١ص: ٢، ج ٤٠ص: ١ج_ ] .الوقف[
: ٥، ج ٣١٧،  ٢٤٣،  ٢٣٠ص: ٤، ج ٢٢٩-٢٢٨،  ١٨١
، ١٤٨-١٤٧،  ١٢٧،  ١٢٢،  ١٠٧،  ٦٧،  ٣٢،  ١٩،  ٩ص
٣٣٥،  ٢٨٧،  ٢٦٨،  ٢٦١،  ٢٤١-٢٤٠،  ٢٠٩،  ١٧٢،  ١٦١ ،
، ٢٩١،  ٢٢٠،  ١٤٣،  ١٢٦،  ٦٣،  ٥٤،  ١٥ص: ٦، ج ٣٥٠
، ١٤٥،  ١٢٩،  ١٠٢،  ٦٤ص: ٨، ج ١٤٢،  ١٧ص: ٧، ج ٣١٦
٣٠٢، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢١٥، ١٨٠، ١٦٢. 
، ]ن. د: [القـاهرة _ . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب        يف

 .١٠٣تر* _.ض _ ] .١٩٣١[هـ ١٣٥٠
]٨٦٤٥[ "هـ٢٧٦-٢١٣) "أبو حممد(بن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم ا

 _ .عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة؛ حتقيق ثروت عكاشة        ]/ الوقف[
 .١٩٥ص
_  .١٩٦٩دار املعارف،   :  مصر _ .٢ ط _.  املعارف كتاب يف

 .١١ ،٨ ،٧ ،٤-٢فل*_ .ض 

]٨٦٤٦[ "هـ٧٧٤-٧٠١) " الفداءأبو( بن عمر إمساعيل ،بن كثريا
، ٣٠٢،  ٩ص: ٦، ج ٢٩١-٢٨٥،  ٢٨٢ص: ٥ج_ ] .الوقف[
 ،١٠٣ص: ١١، ج ٢٨٦ص: ١٠، ج ١٣٩ص: ٩، ج ١٩٢ص: ٧ج

، ٤٥،  ١٩،  ٦ص: ١٢، ج ٣١٢،  ٢٦٠،  ٢٤٢،  ١٠٦،١٢٣
٢٩٥،  ٢٨٧،  ٢٧٨،  ٢٦٣،  ١٩٧،  ١٧٩،  ١٦١،  ٥٥-٥٤ ،
، ٢٤-٢٣ص: ١٣، ج ٣٥١،  ٣٢٧-٣٢٦،  ٣١٨-٣١٧،  ٣١٠-٣٠٩
١٣٠،  ١١٦،  ١٠٨،  ١٠١،  ٨٥-٨٤،  ٧٨،  ٦٨،  ٤٦-٤٥،  ٣٦، 
١٧١-١٧٠،  ١٦٨،  ١٦٥،  ١٦٣،  ١٦١،  ١٥٩،  ١٤١-١٤٠ ،
٢٨١،  ٢٧٦،  ٢٥٠،  ٢٤٢،  ٢١٦،  ١٩٧-١٩٥،  ١٨٦،  ١٨٠، 
، ١٨٤-١٨٣،  ١٦٤،  ١٤٢،  ١١٦ص: ١٤، ج ٣٥١،  ٣٤١،  ٣١٩
٣٠٧، ٢٧٧، ٢٥٨، ٢٥٢، ٢٤٦، ٢٣٤، ١٨٧. 
هــ  ١٤١٤دار الـدعوة،    : إسـتانبول  _ . البداية والنهاية  يف
 .٦٠تر* _.ض _ ] .١٩٩٤[
]٨٦٤٧[ "هـ٧٧٤-٧٠١) " الفداءأبو( بن عمر إمساعيل ،بن كثريا

، ٣٠٢،  ٩ص: ٦، ج ٢٩١-٢٨٥،  ٢٨٢ص: ٥ج_ ] .الوقف[
 ،١٠٣ص: ١١، ج ٢٨٦ص: ١٠، ج ١٣٩ص: ٩، ج ١٩٢ص: ٧ج

، ٤٥،  ١٩،  ٦ص: ١٢، ج ٣١٢،  ٢٦٠،  ٢٤٢،  ١٢٣ ،١٠٦
٢٩٥،  ٢٨٧،  ٢٧٨،  ٢٦٣،  ١٩٧،  ١٧٩،  ١٦١،  ٥٥-٥٤ ،
 ،٢٤-٢٣ص: ١٣، ج ٣٥١،  ٣٢٧-٣٢٦،  ٣١٨-٣١٧،  ٣١٠-٣٠٩
١١٦،  ١٠٨،  ١٠١،  ٨٥-٨٤،  ٧٨،  ٦٨-٦٧،  ٤٦-٤٥،  ٣٦، 
١٧١-١٧٠،  ١٦٨،  ١٦٥،  ١٦٣،  ١٦١،  ١٥٩،  ١٤١-١٤٠،  ١٣٠ ،
٢٨١،  ٢٧٦،  ٢٥٠،  ٢٤٢،  ٢١٦،  ١٩٧-١٩٥،  ١٨٦،  ١٨٠، 
، ١٨٤-١٨٣،  ١٦٤،  ١٤٢،  ١١٦ص: ١٤، ج ٣٥١،  ٣٤١،  ٣١٩
٣٠٧، ٢٧٧، ٢٥٨، ٢٥٢، ٢٤٦، ٢٣٤، ١٨٧. 
 _ .١٩٧٧مكتبة املعارف،   :  بريوت _ .٢ ط _ . البداية والنهاية  يف
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٣، ٢؛ فل١٠٦تر *_ .ض

]٨٦٤٨[ "هـ٧٧٤-٧٠١) " الفداءأبو( بن عمر إمساعيل ،بن كثريا
  بن عمر القرشي   عيلإمسااحلافظ عماد الدين أبو الفداء      ]/ الوقف[

، ٣٠٢،  ٩ص: ٦، ج ٢٩١،  ٢٨٢ص: ٥ج_ .الدمشقي بن كثري    
، ١٠٣ص: ١١، ج ٢٨٦ص: ١٠، ج ١٣٩ص: ٩، ج ١٩٢ص: ٧ج

 ،٥٤ -٤٥،  ١٩،  ٦ص: ١٢، ج ٣١٢،  ٢٦٠،  ٢٤٢،  ١٢٣ ،١٠٦
٣١٨-٣١٧،  ٣١٠-٣٠٩،  ٢٩٥،  ٢٧٨،  ٢٦٣،  ١٧٩،  ١٦١، 
، ٧٨،  ٦٧،  ٤٦-٤٥،  ٣٦،  ٢٤-٢٣ص: ١٣، ج ٣٥١،  ٣٢٦
١٥٩،  ١٤١-١٤٠،  ١٣٠،  ١١٦،  ١٠٨،  ١٠١،  ٨٥-٨٤ ،
٢٨٦،  ٢٧٦،  ٢٥٠،  ١٩٧-١٩٥،  ١٨٩،  ١٨٠،  ١٧١-١٦٣، 
، ١٨٧-١٨٣،  ١٦٤،  ١٤٢،  ١١٦ص: ١٤، ج ٣٥١،  ٣١٩
٣٠٧، ٢٥٨، ٢٥٢، ٢٣٤. 
 _ .١٩٣٤ مكتبة اخلاجني، : القاهرة_  .١ ط _ . البداية والنهاية  يف
 .٢٣ ،٦ ،٢صر*_  .ض

]٨٦٤٩[ "هـ٧٧٤-٧٠١) " الفداءأبو( بن عمر إمساعيل ،بن كثريا
، ٣٠٢،  ٩ص: ٦، ج ٢٩١-٢٨٥،  ٢٨٢ص: ٥ج_ ] .الوقف[
 ،١٠٣ص: ١١، ج ٢٨٦ص: ١٠، ج ١٣٩ص: ٩، ج ١٩٢ص: ٧ج

، ٤٥،  ١٩،  ٦ص: ١٢، ج ٣١٢،  ٢٦٠،  ٢٤٢،  ١٢٣ ،١٠٦
٢٩٥،  ٢٨٧،  ٢٧٨،  ٢٦٣،  ١٩٧،  ١٧٩،  ١٦١،  ٥٥-٥٤ ،
 ،٢٤-٢٣ص: ١٣، ج ٣٥١،  ٣٢٧-٣٢٦،  ٣١٨-٣١٧،  ٣١٠-٣٠٩
١١٦،  ١٠٨،  ١٠١،  ٨٥-٨٤،  ٧٨،  ٦٨،  ٤٦-٤٥،  ٣٦ ،

 تاريخ–الوقف 



متن الكشاف>٧٤٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

١٦٨،  ١٦٥،  ١٦٣،  ١٦١،  ١٥٩،  ١٤١-١٤٠،  ١٣٠ ،
٢٤٢،  ٢١٦،  ١٩٧-١٩٥،  ١٨٦،  ١٨٠،  ١٧١-١٧٠ ،
، ١١٦ص: ١٤، ج ٣٥١،  ٣٤١،  ٣١٩،  ٢٨١،  ٢٧٦،  ٢٥٠
٢٥٢،  ٢٤٦،  ٢٣٤،  ١٨٧،  ١٨٤-١٨٣،  ١٦٤،  ١٤٢ ،
٣٠٧، ٢٧٧، ٢٥٨. 
] ١٩٣٢[هــ   ١٣٥١،  ]ن. د: م .د [_ . البداية والنهايـة   يف
 .٧٦، ٦٧، ٣تر* _.ض _ ) .مطبعة السعادة: القاهرة(

]٨٦٥٠[ "هـ٣٥٤-؟"أبو حامت البسيت، حممد بن حبان بن أمحد التميمي 
 .١٦٤، ٣٧ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 مطبعة جملس : حيدر اباد الدكن، اهلند   _  .١ ط _ . الثقات كتاب يف

 .١٠ ،٨-٦ ،٤-٢فل*_ .ض _  .١٩٧٣دائرة املعارف العثمانية، 
]٨٦٥١[ "ـه٦٦٥-٥٩٩") أبو القاسم(مساعيل بن إبراهيم إأبو شامة، عبد الرمحن بن 

 .١٠ص: ١ج_ ] .الوقف[
 دار اجليل، : بريوت_ . عيون الروضتني يف أخبار الدولتني       يف
القاهرة، ،   طبعة باألوفست عن طبعة وادي النيل      _ .]؟١٩٨-[

 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢فل* _.ض _ .هـ ١٢٨٨-١٢٨٧
]٨٦٥٢[ "هـ٤٨٧-؟"أبو عبيد البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد 

 _.عبد اهللا بن عبد العزيز البكري؛ حتقيق مصطفى السقا ]/ الوقف[
 .٣٢٨ص: ٤، ج٦٥٩-٦٥٨، ٤٣١ص: ٢، ج٣٤٦، ٢٩٢ص: ١ج
_  .٢ ط _ . معجم ما استعجم من أمساء الـبالد واملواضـع         يف

 .١٠٤تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[عامل الكتب، : بريوت
]٨٦٥٣[ "ـه٤٨٧-؟"أبو عبيد البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد 

 _ .عبد اهللا بن عبد العزيز البكري؛ حتقيق مصطفى السقا]/ الوقف[
 .٣٢٨ص: ٤، ج٦٥٩-٦٥٨، ٤٣١ص: ٢، ج٣٤٦، ٢٩٢ص: ١ج
: م. د[_  .١ ط _ . معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع       يف
_ ) .مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر    : القاهرة (١٩٤٥،  ]ن. د

 .٢٤ ،٢صر*_ .ض 
]٨٦٥٤[ د املغريبأمحد بن حمم

إعداد أمحد بـن حممـد      / اإلميان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم    
 . ورقة٦٨_ .املغريب 

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]٨٦٥٥[ "ـه٣٤٦-؟" )أبو إسحاق(براهيم بن حممد الفارسي إاالصطخري، 

 _ .ويهغدي  . ج . بن حممد االصطخري؛ حتقيق م     إبراهيم]/ الوقف[
 .٢١ص
_  .١٩٢٧،  ]مطبعة بريل : هولندا [ ليدن _ . مسالك املمالك  يف

 .١١ ،٧ ،٦ ،٤-٢فل *_.ض 
]٨٦٥٦[ .، طهأوزآيدن

طـه  /  االجتماعيـة  التطور التارخيي للوقف وتأثريه على احلياة     
 .باللغة التركية_  .٦٣-٦٢ص_  .أوزآيدن

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]٨٦٥٧[ "ـه٢٥٦-١٩٤") أبو عبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 
 .٥٠ص: ١ق: ١ج_ ] .الوقف[
حيـدر  ] (؟١٩٦-ن،  . د: م. د [_ . التاريخ الكبري  كتاب يف

_ . ض   _ .)مطبعة دائرة املعارف العثمانية   ]: اهلند[آباد الدكن   
 .١١ ،٨ ،٧ ،٤-٢فل*

]٨٦٥٨[ .بدران أبو العينني بدران
 .٣٣٠-٢٥٤ص_ .بدران أبو العينني بدران ]/ الوقف[
مؤسسة : اإلسكندرية_  .١ط_  . أحكام الوصايا واألوقاف   يف

-١؛ فـل  ١٤،  ١١-٩سع*_ .ض  _  .١٩٨٢شباب اجلامعة،   
 .٣ ،١؛ كو٨-٦، ٣

]٨٦٥٩[ .بركول، فرموز
 Vakif =ماهيتها احلقوقية وتكاملها التارخيي : مؤسسة الوقف

Müessesesi Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü /
 _ .)١٩٧٠ (١٤٦ع_  .Vakiflar Bulteni _.فرموز بركول 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٣-٩ص
]٨٦٦٠[ .بركي األقسكي، علي مهت

 Vakiflarin= مكانة األوقاف من الناحية التارخيية واحلقوقيـة  
Hukuk ve tarih bakimindan kiymeti / علي مهت بركي._ 

Vakiflar Dergisi . _باللغة _ .٧-٥ص_ ) .١٩٦٥ (٦مج 
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 
مشـس الـدين   (مد بن أيب الفتح بـن أيب الفضـل        البعلي، حم 
 "هـ٧٠٩-٦٤٥) "هللا عبد أبو

]٨٦٦١[

تأليف أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب الفتح          /  الوقف كتاب
 .٢٩٠-٢٨٥ص_ .البعلي احلنبلي 

املكتـب اإلسـالمي،    : بريوت_ . املطلع على أبواب املقنع      يف
 بشـري    صنع حممد  /معجم ألفاظ الفقه احلنبلي   : معه_  .١٩٨١
 .٨؛ هن١٢كو* _. ض _ .األدليب

مشـس الـدين   (البعلي، حممد بن أيب الفتح بـن أيب الفضـل         
 "هـ٧٠٩-٦٤٥) "اهللا عبد أبو

]٨٦٦٢[

تأليف أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب الفتح          /  الوقف كتاب
 .٢٩٠-٢٨٥ص_ .البعلي احلنبلي 

املكتـب  : بـريوت _  .١ط_ . املطلع على أبواب املقنـع       يف
 .٢٤؛ مغ٥كو* _. ض _ .١٩٦٥ي، اإلسالم
]٨٦٦٣[ "هـ٢٧٩-؟"محد بن حيىي بن جابر بن داود أالبالذري، 

. م. ج. محد بن حيىي بن جابر البالذري؛ حتقيـق م        أ]/ الوقف[
 .٣٢٣، ٢٩١ص_ .ويه غدي 
 ]:هولندا[ليدن   (١٨٦٦،  ]ن. د: م. د[_  .١ ط _ . فتوح البلدان  يف

 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٢٣ ،٧صر*_ .ض _ ) .مطبعة بريل
]٨٦٦٤[ .، عصمتبينارق

 مؤسسة الوقف عند العثمانيني األتراك ونظرة األجانب إىل أوقاف        
 Osmanli Türklerinde Vakif Müessesesi ve =األتراك 

Yabanci Gözü ile Türklerde Vakif / بينارقعصمت.  _
Turk Kültür Dergisi . _١٩٦٩مـايو   (٧٩ ع،٧مج. ( _

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٥-١٣ص

  تاريخ–الوقف  



٧٤٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٦٦٥[ "هـ٤٧٠-؟) "بو الفضلأ(البيهقي، حممد بن احلسني 
حممد بن حسني البيهقي؛ حتقيق حيىي اخلشاب، صادق        ]/ الوقف[

 .٥٨٧، ٥٥٩، ٤٣٨، ٢٧٨، ٢٢٧، ١٣٤، ٣٨ ص_ .نشأت
 _ .١٩٨٢دار النهضة العربيـة،     :  بريوت _ . تاريخ البيهقي  يف

 .٨ ،٣فل*_ .ض 
]٨٦٦٦[ "هـ٤٧٠-؟) "بو الفضلأ(البيهقي، حممد بن احلسني 

صادق  حممد بن حسني البيهقي؛ حتقيق حيىي اخلشاب،      ]/ الوقف[
 .٥٨٧، ٥٥٩، ٤٣٨، ٢٧٨، ٢٢٧، ١٣٤، ٣٨ ص_ .نشأت
هــ  ١٤٠٠دار النهضة العربية،    :  بريوت _ . تاريخ البيهقي  يف
 .١٠٤، ٦٢، ٥٧تر*_ .ض _ ] .١٩٨٠[

]٨٦٦٧[ ،٥ س_ .بيام انقالب_ .تارخيجه وقف =  الوقفتاريخ 
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية _) .١٩٨٤ (١٢٥ع
]٨٦٦٨[  وقف درتارخييسري = وإيران  اإلسالمالوقف يف  تاريخ

 _ .)]١٩٨٤[ش،  ٢٩/٨/١٣٦٣ (_ . كيهان _ . وايران إسالم
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٨٦٦٩[ "هـ٢٥٥-١٦٣) "أبو عثمان(اجلاحظ، عمرو بن حبر 
يق عبد السـالم حممـد      و بن حبر اجلاحظ؛ حتق    عمر/ ]الوقف[

 .٩٨ص_ .هارون 
 _. ض   _ .١٩٥٥دار الكتاب العريب،    : مصر_ . العثمانية   يف
 .٧ ،٤ ،٣فل*

]٨٦٧٠[ .نشأتجاغطاي، 
 İslam'da=تأثري مؤسسة الوقف على حقوق املرياث يف اإلسالم 

Vakif Kurumunun Miras Hukukuna Etkisi / نشـأت 
_ .) ١٩٧٥ (١١مـج _ . Vakiflar Dergisi_ .جاغطـاي  

 .١٠٣، ٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦-١ص
]٨٦٧١[ .نشأتجاغطاي، 

 .باللغة التركية _ .٢٠-١٨ص_ . جاغطاي نشأت/ التطور التارخيي للوقف
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]٨٦٧٢[ .حامتي، حسني برفيز
 _ .١٤-٧ص_ .حسني حامتي / التطور التارخيي لتأسيس األوقاف

 .باللغة التركية
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 
 .٣تر* _.ض 

]٨٦٧٣[ .حسن عبد الغين أبو غدة
 _ .جملة ثقافية شهرية   :الفيصل _. على الوقف عرب العصور      أضواء
 .١٤ ،٢سع*_ .د _  .٧٣-٦٧ص_ ) .١٩٩٥ديسمرب  (٢١٧ع
]٨٦٧٤[ )سيد( أطهر ،حسني

 Waqf Law and Administration  =قوانني األوقاف وإدارهتا يف اهلند
in India / لو تاميز، : لكناو_  .٢ط_ .أطهر حسني، خالد رشيد
 .١٧هن *_ . ك_ .باللغة اإلجنليزية _.ص ٥٣٦ _ .١٩٧٣

]٨٦٧٥[ .خان، أمحد سرفراز
/ Awqaf: Now is time to think =دعوة إلعادة النظر : األوقاف

 ٣٣، ع١٤ مج_. Radiance Views, Weekly _.أمحد سرفراز 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١، ٦ص_ ) .١٩٧٨(

]٨٦٧٦[ .داهي الفضلي
 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     /  األهلي الوقف ودوره يف تدعيم العمل    

ورقـة مقدمـة إىل املـؤمتر الثـاين         _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧
 .١كو* _.ح _ .للمنظمات األهلية العربية 

]٨٦٧٧[ "هـ٩٦٦-؟" الديار بكري، حسني بن حممد بن احلسن
، ٢١٨،  ١٢٢ص: ١ج_ .تصحيح مصطفى حممـد     ]/ الوقف[

، ٢٤٧،  ١٧٤-١٧٣،  ١٣٣،  ٩٥،  ٧١،  ٩ص: ٢، ج ٣٤٣
٢٧٣-٢٧٢، ٢٦٥، ٢٦٠. 
 مؤسسة شعبان، : بريوت_ . تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس        يف

ـ ١٣٩٠  .٤٧، ٨، ٣، ٢؛ فل٥٦، ٥١-٤٩تر*_ .ض _ ] .١٩٧٠[ه
]٨٦٧٨[ "هـ٩٦٦-؟" الديار بكري، حسني بن حممد بن احلسن

، ٢١٨،  ١٢٢ص: ١ج_ .تصحيح مصطفى حممـد     ]/ الوقف[
 ،٢٤٧،  ١٧٤-١٧٣،  ١٣٣،  ٩٥،  ٧١،  ٩ص: ٢، ج ٣٤٣
٢٧٣-٢٧٢، ٢٦٥، ٢٦٠. 
هـ ١٢٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس        يف
 .١٠٣، ٢٨تر* _.ض _ ) .املطبعة الوهبية: القاهرة] (١٨٦٦[
]٨٦٧٩[ .، بارسديون
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ ص _ .بارس ديـون  ]/ waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_ .٣٥٢
 Muslim Law in =  القوانني اإلسالمية يف اهلنـد احلديثـة  يف

Modern India . _١٩٨٧وكالة القانون، : اله آباد_  .٤ط. _ 
 .١٧هن*_  .ض
]٨٦٨٠[ "ـه٧٤٨-٦٧٣" )اهللا  عبدأبومشس الدين ( بن عثمان محدأ بن حممد، الذهيب

 :٤؛ ج ٩٥٢،  ٨٨١،  ٧٧٨ص: ٣، ج ٦١٨ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 .١٤١٤ص
 _] .؟١٩٧-[دار إحياء التراث العريب،     : بريوت_ . تذكرة احلفاظ    يف

_ .ض  _  . الدكن ادبطبعة مصورة باألوفست عن طبعة حيدر آ      
 .٦٧، ٥٦تر*
]٨٦٨١[ "ـه٧٤٨-٦٧٣" )اهللا  عبدأبومشس الدين ( بن عثمان محدأ بن حممد، الذهيب

 :٤، ج ٩٥٢،  ٨٨١،  ٧٧٨ص: ٣، ج ٦١٨ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 .١٤١٤ص
 _.ض  _ ] .؟١٩٧-[مكتبة املتنيب،   : بغداد_ . تذكرة احلفاظ    يف
 .٨٤، ٦٧، ٢٨تر*
]٨٦٨٢[ "ـه٧٤٨-٦٧٣" )اهللا  عبدأبومشس الدين ( بن عثمان محدأ بن حممد، الذهيب

 محد بن عثمان  أ عبد اهللا مشس الدين حممد بن        أيباحلافظ  ]/ الوقف[
، ٦١٨ص: ٢ ج _ .الذهيب؛ حتقيق عبد الرمحن بن حيىي املعلمي      

 .١٤١٤ص: ٤، ج٩٥٢، ٨٨١، ٧٧٨ص: ٣ج
دائرة ]: اهلند[ الدكن   آباد حيدر   _ .٣ط_ . تذكرة احلفاظ    يف

 .١١ ،١٠ ،٨-٦ ،٤-٢فل* _.ض _  .١٩٥٨املعارف العثمانية، 

 تاريخ–الوقف 
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]٨٦٨٣[ "ـه٢٥٦-١٧٢") أبو عبد اهللا(الزبري بن بكار بن عبد اهللا القرشي األسدي 
هللا الزبري بن بكار بن عبد اهللا بن ثابت بـن           عبد ا أبو  ]/ الوقف[

 _ .لعـاين عبد اهللا بن الزبري بن العوام؛ حتقيق سـامي مكـي ا           
 .٤٩٢-٤٩١، ١٣٦-١٣٥ص
_ .ض  _  .١٩٧٢مطبعة العاين،   :  بغداد _ . األخبار املوفقيات  يف
 .٧ ،٦ ،٤فل*

]٨٦٨٤[ "ـه٢٣٦-١٥٦") أبو عبد اهللا(الزبريي، مصعب بن عبد اهللا بن مصعب 
 ليفي. أاملصعب بن عبد اهللا بن املصعب الزبريي؛ حتقيق         ]/ الوقف[

 ،٣٠٦-٣٠٥،  ٢٩٠،  ٦١-٦٠،  ٤٧-٤٦،  ٤٢ص_ .بروفنسال  
٣٥٨، ٣٥٢. 
دار املعـارف،   ]: القاهرة[_  .٢ ط _ . نسب قريش  كتاب يف

 .١١، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٧ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٧٦
]٨٦٨٥[ .سحلبجي، حسني

_  .١١٠-١٠٨ص_ .حسني سحلبجي   / األوقاف عرب التاريخ  
 .باللغة التركية

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٨٦٨٦[ .سلماسي زاده، جواد

وقاف وتأثري آن   تاريخ أ  = اإليرانيةتاريخ الوقف وأثره يف الثقافة      
-٣٢٧ص_ ) .١٩٧٤ (١١ ع _ . وحيد _ .در فرهنكَـ إيران  

 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٣٣٤
]٨٦٨٧[ .اتر، مسيزاكا

=  األوقاف يف التاريخ ودالالته بالنسبة لالقتصاديات اإلسالمية      
Awqaf in history and implications for modern 

Islamic economics / باللغـة  _ .ص ٢٩_ .مرات سيزاكا
 .جنليزيةاإل
=  الندوة العامليـة حـول الوقـف والتنميـة االقتصـادية             يف

International seminar on awqaf and economic 
development.  _]١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  : جدة [. _

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،يف كواالالمبورانعقدت 
]٨٦٨٨[ "١٩٦٩-١٩٠٢"  جوزيف،شاخت

، ٨٣،  ٧٦،  ١٩ص_  . جوزيف شـاخت   /]waqf= الوقف  [
 . باللغة اإلجنليزية_ .١٤٣، ١٤١، ١٣٥، ٩٠
 An Introduction to Islamic = ة اإلسالميللشريعة  مقدمةيف

law ._ دار نشر كالرنـدن،     : نيويورك ؛ أوكسفورد _ .١ ط 
 .١٧هن *_ . ض_ .١٩٦٤
]٨٦٨٩[ .شكر، حممد

 = املسلمني األتراك    دالوقف كإحدى مؤسسات التكافل االجتماعي عن     
Müslüman Türkerde Sosyal Dayanişma Müessesesi 

Olarak Vakiflar/ باللغـة   _ .١٢١-٩٧ص_ . حممد شكر
 .التركية

 İslamda Sosyal= مؤسسات التكافل االجتماعي يف اإلسالم يف 
Dayanişma Müesseseleri. _ة، يشؤون الدينالرئاسة :  أنقرة

 .٦٧، ٣ تر* _. ض _ .١٩٨٤

]٨٦٩٠[ .، رضاشريواين
  جهان ملتهايوقف در ميان    = الوقف بني الشعوب العاملية واإلسالمية      

 _) .١٩٩٤ (٥ ع_ . جاويدانوقف مرياث_ .ومذاهب إسالمي 
 .١ كو؛١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٣-٦٩ص
]٨٦٩١[ .، رضاشريواين

 _ . وقف مرياث جاويـدان    _ . وشعوب العامل  أممالوقف عند   
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .١٤١-١٣٨ ص_ .)١٩٩٤ (٥ع

]٨٦٩٢[ .عبد اهللا أمحد الزيد
  أمحد بن  أبو بكر / الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين       

 _.حممد بن هارون اخلالل؛ دراسة وحتقيق عبد اهللا بن أمحد الزيد            
 –) دكتـوراه (أطروحة  _ .ج  ٢_  .١٩٨٩مكتبة املعارف،   : الرياض

_  .١٩٨٦ املعهد العايل للقضاء،     ،جامعة اإلمام حممد بن سعود    
 .١٠؛ مغ١٥-١سع*_ .ر 

]٨٦٩٣[ .عبد الرمحن فرفور
 ٥_ .عبد الرمحن فرفور    / اصرندوة عاملية عن الوقف الثقايف املع     

 .ورقات
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]٨٦٩٤[ .عبد اجمليد حممود مطلوب
 .٢٧٩-٢١٣ص_ .عبد ايد حممود مطلوب / الوقف

_ .سـالمي والقـانون     أحكام الوصية والوقف يف الفقه اإل     يف  
 .١كو*_ .ض  _ .١٩٩١دار النهضة العربية، : القاهرة

]٨٦٩٥[ .عبد امللك أمحد السيد
-٢٠٣ص_ .إعداد عبد امللك السيد     / إدارة الوقف يف اإلسالم   

٢٢١. 
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٨٦٩٦[ .عبد امللك أمحد السيد
-٢٠٣ص_ .إعداد عبد امللك السيد     / إدارة الوقف يف اإلسالم   

٢٢١. 
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥ ،١٤ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٤سع*

]٨٦٩٧[ .ب خالفعبد الوها
 _) .١٩٥٢ديسمرب   (٨ ع _ .لواء اإلسالم _ .تطور نظام الوقف    

 .٢سع*_ .د _  .٤٩٠-٤٨٧ص
]٨٦٩٨[ .العلوي عبد احلميد

 إعداد العلوي عبد احلميد؛/ الوقف ووسائل إثباته يف الفقه اإلسالمي
 ٤٤_  .١٩٩١-١٩٩٠_ .إشراف حممد احلبيب التجكـاين      

 _ .الدين، تطوان  كلية أصول    –حبث لنيل اإلجازة    _  .ورقة
 .٢٩مغ*_  .ح

  تاريخ–الوقف  
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]٨٦٩٩[ .عمر حلمي
 =أحكامنا الوقفية القدمية وبعض القضايا املتعلقـة باألوقـاف          

Eski Vakif hükümlerimiz ve Vakifarla İlgili Bazi 
İnceleme ve Sorunlar/   عمر حلمي، آيـدن توجنـاي . _

 _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤دار نشر وقف قصر النجوم،      : إستانبول
 .١٠٤، ٥٤، ٤٩، ٢٨، ١١تر* _.ك _ .غة التركية  بالل_ .ص٣٢٢

]٨٧٠٠[ .غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

]٨٧٠١[ .فواز بن علي بن جنيدب الدهاس
فواز بن علي بـن جنيـدب       /  مكانته وأمهيته احلضارية   :الوقف

 . ورقة٤٣_ .الدهاس 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[والدعوة واإلرشاد، 
]٨٧٠٢[ "ـه٣٨٤-٣٢٧") أبو علي(بن علي بن حممد القاضي التنوخي، احملسن 

يب القاسم التنوخي؛ حتقيق عبود     أأبو علي احملسن بن     ]/ الوقف[
 .٢٢-٢٠ص: ٨، ج٢٤٤-٢٤٢، ٢٣٥، ٥٦ص: ١ ج_ .الشاجلي

، ]ن. د: [ بـريوت  _ .خبـار املـذاكرة   أ نشوار احملاضرة و   يف
 .١١ ،١٠ ،٨ ،٦فل*_ . ض _ .١٩٧٣-١٩٧١

]٨٧٠٣[ .غلو، عصمتوا أيق
 Vakif Menşei Hakkindaki= تعلق مبنشأ الوقـف  نظرات ت

Göruşler / عصمت قيا أوغلو. _Vakiflar Dergisi.  _١١مج 
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥٥-٤٩ص_ ) .١٩٧٥(

]٨٧٠٤[ .كازجيي، ضياء
 İslam ve= األوقاف من الناحية اإلسـالمية واالجتماعيـة   

Sosyal Açidan Vakiflar / دار : انبولإست_ .ضياء كازجيي
 باللغـة   _ .ص١٥٨_ ] .١٩٨٥[هــ   ١٤٠٥نشر املعرفة،   

 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*_ .ك _ .التركية 
]٨٧٠٥[ .كازجيي، ضياء

 باللغة  _ .٢١٦-١٨٣ص_ .ضياء كازجيي   / Vakif= الوقف  
 .التركية

 _ .İslam Müesseseleri Tarihi =تاريخ املؤسسات اإلسالمية يف 
، ٣تر*_ . ض   _ .]١٩٩١[هـ  ١٤١١دار كيهان،   : إستانبول

٦٧، ٦٠، ٤٩. 
]٨٧٠٦[ .كامل السامرائي

املكتبة األهليـة،   : بغداد_ .تصفيته والقوانني اخلاصة به     : الوقف
 .٣٨؛ مغ١٠، ٩سع*_ . ك _ .ص١٩٢_  .١٩٦٨
]٨٧٠٧[ .القاسم بوأ، مريزا يكالنتر

 مكتبـة  خمطوط يف    _ .]١٨٧٥ [هـ١٢٩٢ _ .تاريخ الوقف 
 .٢ران*_ .خ  _ .١٩٦حتت رقم سبهساالر بطهران

]٨٧٠٨[ .كولسن، نويل جيمس
_  .٢٥٦-٢٣١ص_ .كولسـن   . ج. ن]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 _. A History of Islamic Law=  تاريخ التشريع اإلسالمي يف
دار النشر جلامعة إيدنربج،    ]: اململكة املتحدة [إيدنربج  _  .١ط

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٤
]٨٧٠٩[ .حممد أمني أبو املكارم

مصدر [وقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية        الوقف وامل 
مصـدر  _ .ورقة  ] ١٤[_ .حممد أمني أبو املكارم     / ]الكتروين
 من جملـة    ٩صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد     : العنوان
جملة فصلية تعين بشؤون التـراث والثقافـة واألدب يف          : الواحة

: املقـال وصلة  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (اخلليج العريب   
http://www.alwaha.com/issue9/is09sb08.htm . _ ت._ 

 .١كو*
]٨٧١٠[ .حممد الطنجي

_ .حممد الطنجـي    / الوقف يف اإلسالم وعناية الدولة العلوية به      
 ٤، ع ٥ س _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  : دعوة احلق 

 .٢٤مغ* _. د _ .١١١-١٠٧ص_ ) .١٩٧٤مارس (
]٨٧١١[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

_  .بنعبد اهللا حممد بن عبد العزيز     / قدميةالوقف يف التشريعات ال   
 ٢٣١ ع _.تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 

 .٣، ١كو* _.د _  .٨٨-٧٧ص_ ) .١٩٨٣ اكتوبر /شنتنرب(
]٨٧١٢[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

 _ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف / الوقف يف الفكر اإلسالمي
 _ .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ]: املغرب[احملمدية 

 .٣١، ١٤-١٢؛ مغ٣ ،١؛ كو١٥، ١٠سع*_ . ك _ .ج٢
]٨٧١٣[ .حممد عمارة

حممـد  / دور الوقف يف النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة       
 .١٧٢-١٥٥ص_ .عمارة 

وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف
، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣الشئون اإلسالمية،   األوقاف و 

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
]٨٧١٤[ .إمامحممد كمال الدين 

 .٢٤٣–١٣٩ص_  .إمامحممد كمال الدين / األوقاف
: بـريوت _  .١ ط _ .الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي    يف  

 ،٤٩تر* _.ض  _  .١٩٩٦للدراسات والنشر،    املؤسسة اجلامعية 
 .٢، ١ كو؛١٠، ٩، ٧؛ فل١٠٤ ،٥٢

]٨٧١٥[ .حممد يوسف الفاروقي
 The institution of= مؤسسة األوقاف يف املنظور التـارخيي  

Waqf in historical perspective. _ Hamdard islamicus . _
 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٣١-٢٥ص_ ) .١٩٩٠ربيع (١، ع ١٣مج
 .٢سع*_ .د 

 تاريخ–الوقف 



متن الكشاف>٧٤٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٧١٦["ـه٣٤٦-؟") أبو احلسن(املسعودي، علي بن احلسني بن علي 
حتقيق بربيه دي ينارد، بافيه دي تورتـاري، شـارل      ]/ الوقف[

 .٢١٢، ٥١ص: ٥ج_ .بالت 
، اجلامعة اللبنانيـة  : بريوت_ . مروج الذهب ومعادن اجلوهر      يف
؛ ١٠٤،  ٨٣تـر * _.ض  _  .)املطبعة الكاثوليكية  (]؟١٩٦٦[
 .١١، ٨، ٧، ٣، ٢فل

]٨٧١٧[ .منذر قحف
منـذر  / الل اخلصـيب  التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهل     

التعقيـب  _  .٤٤٧-٤٠٣ص_ .قحف؛ تعقيب مروان قباين     
 .٤٤٧-٤٣٩ص: واملناقشات

حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف
 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانـة         

ـ : بـريوت _  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت      ز مرك
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣دراسات الوحدة العربية، 

]٨٧١٨[ .منذر قحف
_ .منـذر قحـف     / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 

 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٢٨_  .٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق
]٨٧١٩[ .منذر قحف

منذر قحف، عـرض    / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
 تعـىن بشـؤون     جملة فصلية حمكمة  : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    

_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   (ع التجـرييب    _  .الوقف والعمل اخلريي  
 .١كو*_ .د _  .١٧٩-١٧١ص

]٨٧٢٠[ .إمساعيلمهيين، 
فرهنكـَ  از   يخالصه ا  = إيرانخالصة عن تاريخ الوقف واألوقاف يف       

أوقـاف  ]: إيران[ بوشهر   _ . ايران  در وقافواتارخيجه وقف   و
صة اي از   خال:  عنوان الغالف  _.ص  ٣٢ _ .١٩٨٤بوشهر،  

 .١ران*_ .ك _ . الفارسية باللغة_ .تارخيجه وقف واوقاف در ايران 
]٨٧٢١[ : العنوانمصدر_ .ورقة ] ١١[_ . ]مصدر الكتروين[الوقف 

صفحة الدراسة املنشورة حتت باب احلرم الرضوي مبوقع اآلستانة املقدسة          
: وصلة الدراسة  _) .١١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   (] موقع إلكتروين  [الرضوية

http://www.aqrazavi.org/haram/arabic/h012.htm.  _
 .١كو*_ .ت 

]٨٧٢٢[ .١٣٠-١٢١ص: ٢٧مج_ .الوقف 
مؤسسة أعمال  : الرياض_  .١ط_ . املوسوعة العربية العاملية     يف

؛ ١٥-١سـع * _.ض _  .١٩٩٦املوسوعة للنشر والتوزيـع،   
 .١٣ ،٧ ،٦ ،٤ ،١كو

]٨٧٢٣[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
: أوقاف_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     / ر عاملي جتربة الوقف يف إطا   

_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو*_ .د _  .١٩٨-١٧٧ص_ ) .٢٠٠٤يونيو  (٦، ع٣س

]٨٧٢٤[ "ـه٧٦٨-٦٩٨") عفيف الدين(اليافعي، عبد اهللا بن أسعد بن علي 
 .٢٤، ١٢ص: ٤، ج٤٦٤ص: ٣، ج٦٠ص: ١ج_ ] .الوقف[
جلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب مـن حـوادث            مرة ا  يف

علمـي للمطبوعـات،    مؤسسة األ : بريوت_  .٢ ط _ .الزمان
 .٧ ،٣ ،٢فل*_ .ض  _ .١٩٧٠

]٨٧٢٥[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 
 ،٤٧٠،  ٣٩٩،  ٣٩٠،  ٢٥٤،  ١٦٧،  ١٥٣،  ١٤١ص: ١ج_ ] .الوقف[
: ٤، ج ٢٨٦،  ٢٧٢،  ٢٥٨،  ٢٤١ص: ٣، ج ٨٤،  ٦٥ص: ٢ج
 .٤٥٠، ٤٢٧، ٢٤١ص: ٥، ج٣٨٣، ٣٤٣، ٣٢١، ٢٨٦، ١٤٥ص
_ ] .١٩٩-[دار الكتاب العريب،    : بريوت_ .معجم البلدان   يف  
 .٧٥، ٦٠، ٥٤تر *_.ض 

]٨٧٢٦[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 
 ،١٥٣،  ١٤١ص: ١ج_ .ياقوت بن عبد اهللا احلموي      ]/ الوقف[

: ٣، ج ٨٤،  ٦٥ص: ٢، ج ٤٧٠،  ٣٩٩،  ٣٩٠،  ٢٥٤،  ١٦٧
، ٣٢١،  ٢٨٦،  ١٤٥ص: ٤، ج ٢٨٦،  ٢٧٢،  ٢٥٨،  ٢٤١ص

 .٤٥٠، ٤٢٧، ٢٤١ص: ٥، ج٣٨٣، ٣٤٣
 _] .١٩٩-[مكتبة خياط،   : بريوت_  .٣ط_ .معجم البلدان   يف  

_  .١٩٩٥طبعة مصورة عن الطبعة الثانية الصادرة يف طهران،         
 .٢٤ ،٢٣ ،٧صر* _.ض 
]٨٧٢٧[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا( احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي ياقوت
 ،٣٩٠،  ٣٦٩،  ٢٥٤،  ١٦٧،  ١٥٣،  ١٤١ص: ١ج_ ] .الوقف[

، ٢٧٢،  ٢٥٨،  ٢٤١ص: ٣، ج ٨٤،  ٦٥ص: ٢، ج ٥٢٥،  ٤٧٠
 .٤٥٠، ٢٤٧، ٢٤١ص: ٥، ج٣٨٣، ٣٤٣، ٣٢١ص: ٤، ج٢٨٦
 _] .؟١٩٨-[دار بريوت،   : دار صادر :  بريوت _ .معجم البلدان يف  
 .١١ ،١٠ ،٨-٦ ،٤-٢فل* _ .ض

 بن جعفر بن واضـح    ) أيب يعقوب  (إسحاقاليعقويب، أمحد بن    
 "هـ٢٩٢ بعد -؟"

]٨٧٢٨[

 .٣٠-٢٦ ص_ .أمحد بن واضح اليعقويب؛ حتقيق وليم ملورد]/ الوقف[
دار الكتـاب   : بـريوت _  .٢ ط _ . مشاكلة الناس لزمام   يف

 .٧فل* _. ض _ .١٩٨٠اجلديد، 

@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–bu@Ýöb‰@òîÈß@
]٨٧٢٩[ .عبد اهللا أمحد الزيد
) كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل       (حتقيق ودراسة   

 أطروحـة   _ .ج٢_  .١٩٨٦_ .ألمحد بن هارون اخلـالل      
 املعهـد   ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      –) دكتوراه(

 .١٤ ،٩سع*_ .ر _  .١٩٨٦العايل للقضاء، 

@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–þa@Š–ÈÛa@@ðìß–‰@òîÈßbu@Ýöb@
]٨٧٣٠[ .علي بن حممد بن سعيد الزهراين

_ .نظام الوقف يف اإلسالم حىت اية العصـر العباسـي األول            
 ، جامعة أم القرى   -) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٤٦٦_  .١٩٨٧

 .٨سع* _.ر _  .١٩٨٧ قسم احلضارة، ،كلية الشريعة

@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–ïiìíþa@Š–ÈÛa@@
]٨٧٣١[ "ـه٦٣٠-٥٥٥") أبو احلسن( الكرمي بن األثري، علي بن حممد بن عبدا

 ،٤٨٠ص: ٦ج_  .أبو احلسن علي بن حممد اجلزري ابن األثري       / ]الوقف[
 :١٠ج ،١٠١،  ١٥ص: ٩، ج ٢٤٦-٢٤٥ص: ٨ج،  ٢٤٥ ،١١٦ص: ٧ج
 .٢٨١، ١٥٩، ٨٧ص: ١٢، ج٤٤١ ،٤٠٤ص: ١١، ج١٨٤ص
 -١٩٦٥دار بريوت، : دار صادر: بريوت_ . الكامل يف التاريخ يف

، ٢؛ صـر ٦٣، ٦١،  ٥٦،  ٥١،  ٤٩،  ٣تر *_ . ض _ .١٩٦٧
 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٧

  رسائل جامعية– تاريخ –الوقف  



٧٤٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٧٣٢[ "ـه٦٣٠-٥٥٥") أبو احلسن(بن األثري، علي بن حممد بن عبد الكرمي ا
-٢٤٥ص: ٨ ج ،٢٤٥،  ١١٦ص: ٧، ج ٤٨٠ص: ٦ ج _ .]الوقف[

 ،٤٠٤ص: ١١، ج ١٨٤ص: ١٠، ج ١٠١،  ١٥ص: ٩ ج ،٢٤٦
 .١٨١، ١٥٩، ٨٧ص: ١٢، ج٤٤١
هــ  ١٢٨٥-١٢٦٦،  ]ن. د: م. د[_ . الكامل يف التاريخ     يف
 .١٠٣، ٣٠تر* _.ض _ ) .مطبعة بريل: ليدن] (١٩٦٩-١٨٥٠[

@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–âý⁄a@‰†•@Š–Ç@@
داري،        انظر أيضًا يم ال اف تم اف أبي طلحة، أوق اف أوق  أوق

اف        الحسين بن علي   د، أوق ، أوقاف خالد بن الولي
حابة،   اف الص دون، أوق اء الراش اف الخلف أوق

ان  ن عف ان ب ب  ،عثم ي طال ن أب ي ب اف عل ،  أوق
 .أوقاف النبي ، أوقاف عمر بن الخطاب

]٨٧٣٣[ "ـه٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 

أبو عبيد القاسم بن    / أرض بريحاء على فقراء قومه    ) رض(طلحة  
 .٥٥٧، ٤٩٥ص_ .خليل هراس سالم؛ حتقيق وتعليق حممد 

دار الكتـب العلميـة،     : بريوت_  .١ط_ . األموال   كتاب يف
 .١كو*_  .ض _ .١٩٨٦

]٨٧٣٤[ "ـه٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
؛ وقـف أيب  إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 

  القاسم بن  أليب عبيد / أرض بريحاء على فقراء قومه    ) رض(طلحة  
 .٥٩٦ص_ .سالم؛ حتقيق وتعليق حممد خليل هراس 

مكتبـة الكليـات    : القـاهرة _  .٢ط_ . األمـوال    كتاب يف
 .١كو* _.ض  _ .١٩٧٥دار الفكر، : األزهرية

]٨٧٣٥[ "ـه٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي األ
 ؛ وقـف أيب إذا كانت األرض موقوفة مبواشيها هل عليها زكاة؟ 

أرض بريحاء على فقراء قومه؛ السـنة يف قولـه          ) رض(طلحة  
 أبو عبيد القاسم بن   / أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده     ) صلعم(

، ٥٦١،  ٤٩٥ ص _ .سالم؛ تصحيح وتعليق حممد حامد الفقي     
٥٨٦. 
املكتبـة التجاريـة الكـربى،      : القاهرة_ . األموال   كتاب يف

 .١٥كو*_  .ض _] .١٩٣٤[هـ ١٣٥٣
]٨٧٣٦[ "ـه٢٢٤-١٥٧"زدي اخلزاعي د، القاسم بن سالم اهلروي األأبو عبي

أبو عبيد القاسم بن سالم؛ ترمجة عبد الرمحن طـاهر          / ]الوقف[
باللغـة  _  .٢٢٩-٢٢١،  ١٩٧-١٨٠ص: ١مـج _ .سوريت  
 .األوردية

إدارة : إسـالم ابـاد   _  .مـوال  األ كتاب=  األموال   كتاب يف
 .٨هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[التحقيقات اإلسالمية، 

]٨٧٣٧["ـه٣٩٥ بعد -؟"هالل العسكري، احلسن بن عبد اهللا بن سهل  أبو
هالل احلسن بن عبد اهللا بـن       أبو  / أول من احتبس يف اإلسالم    

_ .سهل العسكري؛ حتقيق وتعليـق حممـد السـيد الوكيـل          
 .١٧٦ص
دار البشري للثقافة والعلوم : القاهرة_  .٢ ط _ . األوائل كتاب يف

 .٢٣ ،٢؛ صر٣رت*_ .ض _  .١٩٨٧اإلسالمية، 

]٨٧٣٨["ـه٣٩٥ بعد -؟"هالل العسكري، احلسن بن عبد اهللا بن سهل  أبو
هالل احلسن بن عبد اهللا بن      أبو  ]/ أول من أحتبس يف اإلسالم    [

 .٢٥٧-٢٥٦ص: ١ ج_ .سهل؛ حتقيق حممد املصري، وليد القصاب
وزارة الثقافة واإلرشاد القـومي،     :  دمشق _ . األوائل كتاب يف

 .٨ ،٤فل*_ . ض _ .١٩٧٥
]٨٧٣٩[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

جالل الدين عبد الرمحن بن     / أول من احتبس صدقة يف اإلسالم     
 .١٣٧ص_ .أيب بكر السيوطي 

املكتبة التجارية الكربى،   : القاهرة_  .١ط_ . تاريخ اخللفاء    يف
 .١٤كو*_ .ض _  .١٩٥٢
 ذي  ابناحلسن  أبو  (محد بن موسى    أ، علي بن حممد بن      اخلزاعي

 "هـ٧٨٩-٧١٠" )الوزارتني
]٨٧٤٠[

 .٥٦٩-٥٦١ص_ .حتقيق إحسان عباس / ]الوقف[
دار الغرب اإلسالمي،   : بريوت_ . ختريج الدالالت السمعية     يف

 .٣تر* _. ض _ .١٩٨٥
 ذي  ابناحلسن  أبو  (محد بن موسى    أاخلزاعي، علي بن حممد بن      

 "هـ٧٨٩-٧١٠" )الوزارتني
]٨٧٤١[

بو احلسن علي بن حممد اخلزاعي التلمساين اخلزاعي؛        أ/ ]الوقف[
 .٥٧٤، ٥٧٠، ٥٦٧-٥٦٦، ٢٨٢ص_ .محد حممد أبو سالمة أحتقيق 
 ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسـول اهللا            يف

 _ .صلى اهللا عليه وسلم من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية        
_ . ض   _ .١٩٨٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   : القاهرة

 .٨-٦، ٤؛ فل١٧ ،٦ ،٢صر*
]٨٧٤٢[ .يعاملزاده، هاد

 وقـف   _ .إسالمخنستني موقوفة در     = اإلسالم وقف يف    أول
 باللغــة _ .٤٤ ص_ .)١٩٩٣ (٣ ع_ .مــرياث جاويــدان

 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية
]٨٧٤٣[ .عبد اهللا اجلراري

 /األوقاف اإلسالمية ونظامها باملغرب يف عهد الدولـة العلويـة        
تعـىن بالدراسـات    شـهرية   : دعوة احلق _ .عبد اهللا اجلراري    

 _.د   _ .٩٦-٩٣ص_ ) .١٩٦٦ينـاير    (٣ع_ .اإلسالمية  
 .٢٤ ،٢٢مغ*

]٨٧٤٤[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي
وقفية عمر بن اخلطاب رضي     : دراسة وثائقية وقفية يف اإلسالم    

جملـة نصـف    : أوقاف_ .عبد اهللا بن حممد احلجيلي      / اهللا عنه 
 ٣، ع ٢س_ .سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلريي        

 .١كو*_ .د _  .١٢٠-١٠١ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب(
]٨٧٤٥[ .عبد العزيز بن إبراهيم العمري

الوقف وأثره يف التنمية يف عصر اخللفاء الراشـدين رضـي اهللا            
 . ورقة٤٣_ .إعداد عبد العزيز بن إبراهيم العمري / عنهم
-١٨مكة املكرمة   : ره يف الدعوة والتنمية    ندوة مكانة الوقف وأث    يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 

 عصر صدر اإلسالم– تاريخ –الوقف 



متن الكشاف>٧٤٨
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٧٤٦[ .عبد اللطيف حممود آل حممود
 .٢١٤-٢١١ص_ .تأليف عبد اللطيف حممود آل حممود / األوقاف اخلريية

_  .١ط_ .ي يف ضوء الشريعة اإلسـالمية        التأمني االجتماع  يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤دار النفائس، : بريوت

]٨٧٤٧[ .فاروق جمدالوي
فـاروق  ]/ تأسيس ديوان الوقف اخلريي ووقف أرض خيـرب       [

 .١٦٨ص_ .جمدالوي؛ تقدمي أمحد شليب 
 /هـ٢٢-هـ١٢ اإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب،         يف

روائـع  : وت؛ الدوحـة  ّعمان؛ بري _  .٢ط_ .م  ٦٤٤-م٦٣٤
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨جمدالوي، 

]٨٧٤٨[ هى كوتاه به سنت نكَا= النبوية للوقف  السنةنظرة على 
مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة،     :  طهران _...ف   وق نبوي
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _  .ص٧٦_ ] .١٩٨٥[ش ١٣٦٤

@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@@âý⁄a@‰†•–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٧٤٩[ .علي بن حممد بن سعيد الزهراين

_ .نظام الوقف يف اإلسالم حىت اية العصـر العباسـي األول            
 ، جامعة أم القرى   -) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٤٦٦_  .١٩٨٧

 .٨سع* _.ر _  .١٩٨٧ قسم احلضارة، ،كلية الشريعة

@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–ïbjÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٧٥٠[ "ـه٦٣٠-٥٥٥")  احلسنأبو(بن األثري، علي بن حممد بن عبد الكرمي ا

: ٦ج_  .أبو احلسن علي بن حممد اجلزري ابن األثري       / ]الوقف[
: ٩، ج ٢٤٦-٢٤٥ص: ٨ج،  ٢٤٥ ،١١٦ص: ٧، ج ٤٨٠ص
 :١٢، ج ٤٤١ ،٤٠٤ص: ١١، ج ١٨٤ص: ١٠ج ،١٠١،  ١٥ص
 .٢٨١، ١٥٩، ٨٧ص
دار بـريوت،   : دار صـادر  : بريوت_ . الكامل يف التاريخ     يف

ــر *_ . ض_ .١٩٦٧ – ١٩٦٥ ، ٦١، ٥٦، ٥١، ٤٩، ٣ت
 .١١، ١٠، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٧، ٢؛ صر٦٣

]٨٧٥١[ "ـه٦٣٠-٥٥٥") أبو احلسن(بن األثري، علي بن حممد بن عبد الكرمي ا
-٢٤٥ص: ٨ ج ،٢٤٥،  ١١٦ص: ٧، ج ٤٨٠ص: ٦ ج _ .]الوقف[

، ٤٠٤ص: ١١، ج ١٨٤ص: ١٠، ج ١٠١،  ١٥ص: ٩ ج ،٢٤٦
 .١٨١، ١٥٩، ٨٧ص: ١٢، ج٤٤١
ـ ١٢٨٥-١٢٦٦، ]ن. د: م. د[_ . الكامل يف التاريخ يف -١٨٥٠[ه

 .١٠٣، ٣٠تر* _.ض _ ) .مطبعة بريل: ليدن] (١٩٦٩
]٨٧٥٢[ .حسام الدين السامرائي

 .٥٥٧-٥٤٩ص: ٢ج_ .حسام الدين السامرائي / أراضي الوقف
امع امللكي لبحـوث    : عمان_ . اإلدارة املالية يف اإلسالم      يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٠-١٩٨٩احلضارة اإلسالمية، 

@ÑÓìÛa–í‰bm@@ƒ–@Š–ÈÛa@@Þëþa@ïbjÈÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٧٥٣[ علي بن حممد بن سعيد الزهراين

 _ .١٩٨٧_ .نظام الوقف يف اإلسالم حىت اية العصر العباسي األول          
 كليـة   ، جامعة أم القـرى    -) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٤٦٦
 .٨سع* _.ر _  .١٩٨٧ قسم احلضارة، ،الشريعة

@ÑÓìÛa–a@‰bàrna@@@@ŠÄãa@@@@àrm@ÑÓìÛN@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÜÛ@ïvîmaüa@Áîİ‚nÛa@@@@@ŠÄãa@@@@Áîİ¥@N@

@ÑÓìÛa–áuaŠm@@
 .الواقفات ؛ الواقفون انظر أيضًا 

@ÑÓìÛa–áuaŠm@@–oíìØÛa@@
]٨٧٥٤[ /من مخسني عاماًأكثر األوقاف ودورها يف  إدارات :الرواد

 األمانة العامة لألوقاف،  : الكويت_  .١ط_ .إعداد وفاء حامد العماين     
 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٠٠_  .٢٠٠١ إيداع

]٨٧٥٥[  حيكي سرية خنبة من رواد إدارات: الرواد كوكبة من
 اإلشراف العام إبراهيم البيومي؛   / األوقاف يف أكثر من نصف قرن     

 التدقيق اللغـوي مطيـع احلـالق؛        ؛إعداد وفاء حامد العماين   
األمانـة العامـة    : الكويـت _  .٢ط_ .التجميع بدر املطريي    

 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٣٢_  .٢٠٠٢اف، لألوق
]٨٧٥٦[ هللا العلي، أمحد حممدعبد اإعداد وحترير أمحد / ]الوقف[

موضوع الوقف جـاء يف مواضـع       _ .عيسوي، حممد بدوي    
 .متفرقة من العمل

_  .قاموس تراجم الشخصيات الكويتية يف قرنني ونصـف        يف
 .١٦-١كو*_  . ض_ .١٩٩٨، املعدون: الكويت_  .١ط

Ûa@ÑÓì–bî×Šm@@
]٨٧٥٧[ .أتش، إبراهيم

 حنو جتميع التراث  : أضواء على اجلمهوريات التركية يف آسيا الوسطى      
_  .٣٣-٣١ص_ .إبـراهيم أتـش     / الثقايف املكتوب وتقييمه  

 .باللغة التركية
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _ـ : أنقرة ة العامـة  املديري
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٧٥٨[ .أتش، إبراهيم

 /Vakiflar ve Vakif Hizmetlerimiz =األوقاف وخدماتنا الوقفية 
 املديريـة   :نقرةأ_ .ام، كرمي أردوغان    ر سعدي باي  ،إبراهيم أتش 

يـض  ا :ص٢١٤ _ .]١٩٧٨[هــ   ١٣٩٨ ،العامة لألوقاف 
، ٧٣،  ٦٧تـر  *_ . ك _ . باللغة التركيـة   _ .)بعضها ملون (

١٠٤، ١٠٣. 
]٨٧٥٩[ .أتش، إبراهيم

 _.إبراهيم أتش   / الشيخ نصر عبد الباقي مولوي وتدقيق التحقيق      
 .باللغة التركية_  .٦٦-٢٩ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]٨٧٦٠[ .دوغان، يةأر
_ .يـة أردوغـان     / خمترب أحباث املديرية العامـة لألوقـاف      

 .باللغة التركية_  .٢٩٦-٢٩١ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

  رسائل جامعية–صدر اإلسالم  عصر – تاريخ –قف الو 



٧٤٩>متن الكشاف>
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]٨٧٦١[ .أرغوجو، مصطفى
 .باللغة التركية_  .٩٤ ص_.مصطفى أرغوجو / أسبوع الوقف

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]٨٧٦٢[ .أرمغان، ثروت

 .٣٤٤-٣٣٧ص _ .ثروت أرمغان/ حملة عن حالة األوقاف يف تركيا
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض _ .١٩٩٤ ،اإلسالمي للبحوث والتدريب  املعهد  : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٨٧٦٣[ .أرمغان، ثروت
 .٣٤٤-٣٣٧ص _.ثروت أرمغان / حملة عن حالة األوقاف يف تركيا

_  .١ط_ ...قاف   وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األو      يف
_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٨٧٦٤[ .أك كوندوز، أمحد

أمحد أك  / األوقاف اليت بنتها الدولة على املرافق القدمية واحلديثة       
 .باللغة التركية_  .٢٤٦-٢٣٥ص_ .كوندوز 

 IV. Vakif = ١٩٨٦  ديسمرب٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨٧٦٥[ .أوجو، إينال

 _ .١١٣-١١٢ص_ .إينال أوجو   / األفكار املتعلقة بأسابيع الوقف   
 .باللغة التركية

 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 
Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 

 .٣تر* _.ض 
]٨٧٦٦[ .أورازباي، خمتار هان

خمتـار هـان    / الكتابة التركية القدمية حسب املصادر الصينية       
 .باللغة التركية_  .٦٩-٦٧ص _ .أورازباي 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٧٦٧[ .أوزانج، شوكت

 .باللغة التركية _ .١٠٢ص _ .شوكت أوزانج / أسبوع الوقف واألوقاف 
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]٨٧٦٨[ .أوغوز، فليز

 _.فليز أوغوز   / احملافظة على معابد الوقف واملشاكل اليت تواجهها      
 .باللغة التركية_  .٢١١-٢٠٩ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_  .ض_  .١٩٩١لألوقاف، 

]٨٧٦٩[ هـ١٣٦١، ]ن. د :م .د[_ . Vakiflarimiz=  أوقافنا
 باللغـة   _ .ص٤٦_  .)مطبعة اجلمهورية : إستانبول] (١٩٤١[

 .١٤تر* _.ك _ .التركية 
]٨٧٧٠[ .إجيه، مساوي

-١٨٤ص_ .مساوي إجيـه    / اآلثار التركية اليت بقيت يف الغربة     
 .باللغة التركية_  .١٨٦

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢وقف، األسبوع التاسع لليف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]٨٧٧١[ .بالطا، روشن

 Türk =األوقاف اليت أسست حسب القانون املدين التركـي  
Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakiflar / روشن بالطا._ 

Vakiflar Dergisi . _٣٨٧-٣٨٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢جم. _ 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٨٧٧٢[ .باكيالر، ياوز بالنت
العالقات الثقافية مع اجلمهوريات التركية يف آسيا الوسطى، ووجهة نظرنا     

 .باللغة التركية_  .٣٠-٢٣ص_ .ياوز بالنت باكيالر / يف املوضوع
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٧٧٣[ .بايرام، سعدي

نظرة عامة على مشاريع اإلعمار اليت قامت ا رئاسة املديريـة           
=  عاماً على تأسيس مجهوريتنـا       ٧٥العامة لألوقاف بعد مرور     

Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Ülkeye Genel Bir 
Bakiş ve Başbakanlik Vakiflar Genel Müdürlüğünün 

Başkentteki İmar Faaliyetleri / سعدي بايرام._ Vakif ve 
Kültür Dergisi ._باللغـة  _ .١١-٦ص_ ) .١٩٩٨ (٣ ع 

 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
]٨٧٧٤[ .بايكارا، توجنر

-١٢٧ص_ .توجنر بايكارا   / أحجار املدافن كأحد عناصر الثقافة    
 .باللغة التركية_  .١٣٢
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٧٧٥[ .بركول، فرموز

 Cumhuriyetin 50.yilinda= أوقاف اجلمهورية يف اخلمسينات 
Vakiflar /   املديرية العامة لألوقاف  : انبولإست_ .فرموز بركول: 
 _ .يـض ا: ص٢٨٠_ ] .١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤،  أبادار نشر   

 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٨٧٧٦[ .بركي األقسكي، علي مهت

 Vakfa Dair Yazilan= اآلثار الوقفية املكتوبة حول الوقف 
Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda geçen 

istilah ve Tabirlri /ن. د: م. د[_ . مهـت بركـي   علي[ ،
 _ .ص٦١_ ) .مطبعـة إقبـال   : نقرةأ] (١٩٦٦[هـ  ١٣٨٦

 .١٠٥، ٦٦، ٥٨، ٤٩، ٢٨، ١٤تر* _.ك _ .غة التركية لبال

 تركيا–الوقف 



متن الكشاف>٧٥٠
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٧٧٧[ .بركي األقسكي، علي مهت
= اآلثار الوقفية املكتوبـة حـول الوقـف         : اصطالح وتعابري 

İstilah: Vakfa Dair Yazilar Eserlerle Vakfiye ve 
Benzeri Vesikalarda geçen İstilah ve tabirler /  علـي

_ ] .١٩--[املديرية العامة لألوقـاف،     : أنقرة_ .مهت بركي   
 .٦٦، ٤٩، ١٤، ١١تر*_ .ك _ .باللغة التركية  _. ص٦١

]٨٧٧٨[ .بوالق، آيدن
_  .٢٥٢-٢٤٧ص_ .آيدن بوالق   / جماالت األوقاف اجلديدة  

 .باللغة التركية
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨٧٧٩[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
 Vakiflar Genel =فعاليات ونشاطات املديرية العامة لألوقاف 

Müdürlüğü Faaliyetleri . _Vakif ve Kültür Dergisi. _ 
 .١٠٤تر* _.د _  .باللغة التركية _ .٦٤-٥٩ص_ ) .١٩٩٨ (١مج
]٨٧٨٠[ .، حممد باقرحجيت

= تقرير عن مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية يف تركيـا    
 وقـف   _ .آشنائى با مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية      

باللغة  _ .٦٥-٥٨ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .ن التركيةع، مترجم الفارسية

]٨٧٨١[ .روستامي، علي
علـي  / أمهية التصوف عند األتراك اخلاضعني للحكم السوفييت      

 .باللغة التركية_  .١٢٦-١٠٩ص_ .روستامي 
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٨٧٨٢[ .زعيم، صباح الدين
صباح الدين  / تعريف موجز عن أوقافنا اليت بقيت خارج تركيا       

 .باللغة التركية_  .٢٠٠-١٨٩ص_ .زعيم 
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]٨٧٨٣[ .سايداكوف، زهين شبك
 _.زهين شبك سـايداكوف     / املرياث الثقايف يف قرقيزستان وأمهيته    

 .باللغة التركية_  .١٠٤-١٠١ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٧٨٤[ .مدسراي، حم

 /أوضاع البلدان التركية اإلسالمية اليت بقيت حتت اإلدارة الروسية        
 .باللغة التركية_  .٧٣-٧١ص_ .حممد سراي 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٨٧٨٥[ .ملشا، الشاهني
 .شامل الشاهني]/ الوقف[
 مركز: إستانبول_ . أمساء بعض األوقاف واجلمعيات يف تركيا        يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٧مرمرة للدراسات واألحباث العلمية، 
]٨٧٨٦[ .صونقور، عصمت

 Eski Vakiflarin Temel= الكتاب األساسي لألوقاف القدمية 
Kitabi /      ي زاده دعصمت صونقور، عمر حلمي قارينه بـا.  _

مطبعـة  ] (١٩٧٨[هـ  ١٣٩٨،  ]إستانبولجامعة  : إستانبول[
_ . باللغة التركية    _ .يضا: ص٧٢٨،  ١٧_ ) .صلحي غاران 

 .١١تر* _.ك 
]٨٧٨٧[ .طرهانلي، اسطار ب

 . باللغة التركية_ .]Vakif= الوقف [
 Musluman=  اتمع املسلم والدولة العلمانية يف تركيـا  يف

toplum"laik"devlet Turkiye’de . _]١٩٩٣، ]ن. د: م .د. _ 
 .١٤سع* _ .ض

]٨٧٨٨[ .غورزومار، فكري
 Vakif =وقف األموال غري املنقولة وتصرفات عرف البلـدة  

Gayrimenkuller Ile Orfubelde Tasarruflar / ــري فك
 هـ١٣٦٨املديرية العامة للطابو واملساحة،     : أنقرة_ .غورزومار  

 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٦٣_ ] .١٩٤٩[
]٨٧٨٩[ .كنت، مصطفى

 =ثقافته وإدارته   :  عاماً على تأسيس اجلمهورية    ٧٥الوقف التركي ومرور    
Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Türk Vakif Kültürü ve 

Yönetimi / مصطفى كنت. _Vakif ve Kültür Dergisi ._ 
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥-٢ص_ ) .١٩٩٨ (٣ع

]٨٧٩٠[ . الدينكرزي أوغلو، حممد فخر
 :العادات التركستانية القدمية اليت وفدت إىل أزربيجان واألناضول       

حممد فخر الـدين    / استعمال هيكل احلصان والكبش يف املقابر     
 .باللغة التركية_  .١٦٠-١٣٣ص_ .كرزي أوغلو 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : قرةأن

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٧٩١[ .حممدكولكالنوف، جبار 

 _.جبار حممد كولكالنوف / املرياث الثقايف الغائب يف تركمانستان
 .باللغة التركية_  .٧٨-٧٥ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _ديريـة العامـة   امل: أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٨٧٩٢[ كولونسوي، توجنر
تـوجنر  / األحكام املنسية للوقف واحملافظة على أوقافنا الثقافيـة       

 .باللغة التركية_  .١٧١-١٦٧ص_ .كولونسوي 
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _ديرية العامة لألوقاف،امل: أنقرة 
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤

  تركيا–الوقف  



٧٥١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٨٧٩٣[ .كونتر، حليم باكي
 Türk= األوقاف التركية وجممل الدراسات املتعلقة بالوقفيات 

Vakiflari ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd /
] ١٩٣٩[هــ   ١٣٥٨،  ]ن .د: م. د[_ .حليم باكي كونتر    

 باللغة  _ .يضا: ص٦٠،  ٣١_ ) .مطبعة اجلمهورية : إستانبول(
 .٧٥، ٦٧، ٢٨تر* _.ك _ .التركية 

]٨٧٩٤[ .هاملوف، نازار
ـ نـازار   / ترميم اآلثار الثقافية القدمية يف أوكـنج       _ .املوف  ه

 .باللغة التركية_  .١٠٨-١٠٥ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _مـة  املديريـة العا : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٧٩٥[ .هايت، بامييزا

بـامييزا  / دور الثقافة التركية واملدارس اإلسالمية يف تركسـتان       
 .باللغة التركية_  .٨٣-٧٩ص_ .هايت 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣ف، لألوقا
]٨٧٩٦[ وقف مرياث_  .ةوقف در تركي= الوقف يف تركيا 

 _.باللغة الفارسية   _  .٦٧-٦٢ص_ ) .١٩٩٥ (١٠ ع _. جاويدان
 .١؛ كو١ران*_  .د

]٨٧٩٧[ .ياوز، يلدرم
-٨٥ص_ .يلدرم يـاوز    / كلية تركستان يف مسرقند وترميمها    

 .باللغة التركية_  .١٠٠
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٨٧٩٨[ .يدي يلدز، اء الدين
_ .اء الدين يدي يلدز     / مكانة الوقف يف نظام الثقافة التركي     

 .باللغة التركية_  .٣١٣-٣٠٩ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]٨٧٩٩[ .يدي يلدز، اء الدين
 _.اء الدين يدي يلدز     / مالمح الثقافة التركية من خالل الوقفيات     

 .باللغة التركية_  .٢٤-١٩ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦  ديسمرب٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨٨٠٠[ .يلوفا، يوكسل

 XXI. Yiszyila Gireken =األوقاف يف بداية القرن الواحد والعشرين 
Vakflar / يوكسل يلوفا. _Vakif ve Kültür Dergisi.  _

 .١٠٤تر* _.د _ .لغة التركية  بال_ .٢ص_ ) .١٩٩٩ (٤ع

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@a@bm‰bj–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٨٠١[ .أك دمري، حممد صادق

خدمات الوقف يف اسبارتا من وجهة نظر معلومات األرشـيف          
 Osmanli Arşiv Belgelerine Göre İsparta’daki= العثماين 

Vakif Hizmetleri /  حممد صادق أك دمري؛ إشراف إمساعيـل
ـ     أطروحـة  _ .ص  ١٠٦_  .١٩٩٧_ .وي  حقي كـوك س

 معهد العلوم االجتماعية،    ، جامعة سليمان دميرييل   –) ماجستري(
 .٩٥تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .اسبارتا

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–ƒí‰bm@@
]٨٨٠٢[ .قاال، أمحد

 _.أمحد قاال / İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولتاريخ وقف 
هــ  ١٤١٨مركـز األحبـاث،     . إسـتانبول بلدية  : إستانبول

، ٣تـر * _.ك  _ . باللغة التركيـة     _ .ص٤١٦_ ] .١٩٩٨[
٦٧، ١٤. 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–@ƒí‰bm@–Ö@QW@
]٨٨٠٣[ .مانتران، روبرت

ليج قروبرت مانتران؛ ترمجة حممد علي      / Vakiflar= األوقاف  
 . باللغة التركية_ .١٦٤-١٥٩ص_ .ي، أنور أوزجان اب

 = صف الثاين من القرن السابع عشر امليالدي       يف الن  إستانبوليف  
17. Yüz Yilin İkinci Yarisinda İstanbul.  _أنقــرة :

 _. ض   _] .١٩٩٠[هــ   ١٤١٠ ،مؤسسة التاريخ التركـي   
 .٥٢، ٤٩تر*

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ðaŠ@Öc@–ƒí‰bm@@
]٨٨٠٤[ .أورال، حممد زكي

 Aksaray’in = وأوقافهـا  ياألمهية التارخيية ملقاطعة أق سرا
Tarihi önemi ve Vakiflari / ــي أورال ــد زك _ .حمم

Vakiflar Dergisi.  _٢٤٠-٢٢٣ص_ ) .١٩٦٢ (٥مج. _ 
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@Þì™bãþa@–ƒí‰bm@@
]٨٨٠٥[ .أوجنه، يلماز

مبادئ اإلعمار احلديث يف الوقف األناضويل التركـي وأقـدم          
 .اللغة التركيةب_  .٤٦-٤١ص_ .يلماز أوجنه / تطبيقاته

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٨٨٠٦[ .غلو، عصمتوا أيق

 Vakif Menşei Hakkindaki= نظرات تتعلق مبنشأ الوقـف  
Göruşler /   عصمت قيـا أوغلـو. _Vakiflar Dergisi.  _

 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٥٥-٤٩ص_ ) .١٩٧٥ (١١مج
 .٦٧تر*

 تاريخ– األناضول – تركيا –الوقف 



متن الكشاف>٧٥٢
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@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@bîÛbİãc@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٨٨٠٧[ .موغول، حسن

 =مؤسسة الوقف يف أنطاليا يف النصف األول من القرن التاسع عشر            
XIX Asrin İlk Yarisinda Atalya’da Vakif Müssesesi /

ـول    _ . Türk Dünyasi Araştirmalari Dergisi _.حسـن موغ
 .٣تر* _.د _  .باللغة التركية _ .١٩٩-١٨٩ص_ ) .١٩٩٣ إبريل (٨٣ع

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ñŠÔãc@–ƒí‰bm@@
]٨٨٠٨[ وقفأنقره سنة سنده ١٩١١=  ١٩١١أوقاف أنقرة يف عام   

_  .١١٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٧٣_ ] .؟١٩١١[_ .لري  
 .١٤تر*_ .خ _ .باللغة العثمانية 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@‰a†Øëc@–ƒí‰bm@@
]٨٨٠٩[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 Üsküdar’da Vakif =أوسكدار واألوقاف امللحقة يف الوقف 
ve Mülhak Vakiflar /   ١مـج _ .إبراهيم حقـي قونيـايل :

 . باللغة التركية_ .٧٥-٤١ص
مجعيـة  : إستانبول _. Tarihi Üsküdar = تاريخ أوسكداريف 

 .٦٧، ٣تر* _. ض _ .)طبعة أمحد سعيدم (١٩٦٧يشيل أي، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@æbßŠÓ@òÛbíg@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]٨٨١٠[ .ني، طيبككوبل

 املؤسسات واألوقاف يف إيالة قرمان والرندا يف القرن السادس عشر 
 XVI. Asirda Karaman Eyaletin ve Larende =امليالدي 

(karaman) Vafik ve Müesseseleri /  طيب كـوبلكني. _
Vakiflar Dergisi . _باللغة _ .٣٨-٢٩ص_ ) .١٩٦٨ (٧مج 

 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ò•‰ìi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٨١١[ .سيزاكا، مرات

 Cash Waqfs = ١٨٢٣-١٥٥٥األوقاف النقدية يف بورصة، 
of Bursa, 1555-1823 /مرات سيزاكا. _ Journal of the 

Economic and Social History of the Orient. _٣٨ مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٥٤-٣١٣ص_ ) .١٩٩٥(

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]٨٨١٢[ .أتش، إبراهيم

 _.إبراهيم أتش / حب اإلنسان كأساس لألوقاف اإلسالمية التركية
 .باللغة التركية_  .١٠٧-١٠٦ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٨٨١٣[ .أقوش، حممد

 حياة حاجي بريم ويل، ومفهومه عن التصوف، واملدائح غري املنشورة         
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٦١ص_ .ش وحممد أق/ عنه
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨٨١٤[ .الربوز، ليلى

_  .١٠-٩ص_ .ليلى الـربوز  / بيئته وعصره : حاجي بريم ويل  
 .باللغة التركية

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨٨١٥[ .أوجاق، أمحد يشار

أمحـد يشـار    / عصر أمحد ياسوي ومكانته يف الثقافة التركية      
 .باللغة التركية_  .٣٧-٣٥ص_ .أوجاق 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٨١٦[ .أوزالب دمري، رمضان

 Vakif Sosyal= الوقف ومكانتـه يف حياتنـا االجتماعيـة    
Hayatimizdaki Yeri /   رمضان أوزالـب دمـري. _Türk 

Diyanet Aylik Dergisi.  _١٩٩٩ديسـمرب   (١٠٨ع. ( _
 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية _  .٥٠-٤٨ص

]٨٨١٧[ .أوزترك، نظيف
 Menşei ve Tarihi Gelisşimi= تطور منشأ وتاريخ األوقاف 

Açisindan Vakiflar / املديرية العامة : أنقرة_ .نظيف أوزترك
 باللغـة   _ .ص٤٥،  ١٥٤_ ] .١٩٨٣[هـ  ١٤٠٣لألوقاف،  

 .١١تر*_ .ك _ .التركية 
]٨٨١٨[ .أوزترك، نظيف

 Türk Yenileşme =ديث مؤسسة الوقف يف مفهوم التاريخ التركي احل
Tarihi Çerçevesinde Vakif Müessesesi / نظيف أوزترك. _

ـ  ١٤١٥،  وقف الديانة التركي  : أنقرة  _.ص  ١٥٠،  ٦١٦_ ] .١٩٩٥[ه
 .٦٦، ٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .مل على قائمة مصطلحاتتيش

]٨٨١٩[ .جينكيزعلي أوستونار، 
 Türk Dünyasi_ .علي جينكيز أوستونار / Vakif = الوقف

Tarih ve Kültür Dergisi . _١٩٩٩ديسمرب  (١٥٦ع. ( _
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٢-٥٩ص

]٨٨٢٠[Cumhuriyet 20 =أوقاف اجلمهورية التركية يف القرن العشرين 
Yilinda Vakiflar . _هـ١٣٦٢املديرية العامة لألوقاف، : أنقرة 

_ .باللغة التركية    _ .ص٢٣_ ) .ةلمطبعة وكالة الدو  ] (١٩٤٣[
 .١١تر* _.ك 

]٨٨٢١[ .أوجنه، يلماز
ضريح حاجي بريم ويل، ونظرة عامة على الصناعات التركيـة          

 يلمـاز   /)م١٤٥٣-١٣٠٠(العثمانية يف العهد العثماين األول      
 .باللغة التركية_  .٤٦-٣١ص_ .أوجنه 
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

 ١٩ ق– تاريخ – أنطاليا – تركيا –الوقف  
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]٨٨٢٢[ .باي قره، تونر
_ .تونر بـاي قـره      / نظرة عامة حول عصر حاجي بريم ويل      

 .باللغة التركية_  .١٨-١٥ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ يـة العامـة   املدير: أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨٨٢٣[ .بايرام، سعدي

 li yillara Girerken’2000 = ٢٠٠٠أوقافنا يف بداية عـام  
Vakiflarimiz  /سعدي بايرام. _ Vakif ve Kültür dergisi. _ 

_ . باللغة التركية    _ .١٢-١٠ص_ ) .١٩٩٨ أغسطس (٢ع
 .١٠٤تر* _.د 

]٨٨٢٤[ .بوالي، سليمان خريي
_ .سليمان خـريي بـوالي      / ألوقاف بني األمس واليوم   دور ا 
 .باللغة التركية_  .٢٩-١٧ص
: أنقـرة _  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقـف يف

األسـبوع الثالـث   أعمال _ . ١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،  
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣ ،لألوقاف

]٨٨٢٥[ .، عصمتبينارق
 وريون، والوقف كأقدم مؤسسة تعاونية    الوقف عند اإلتراك األوغي   

 Türk Dünyasinin En Eski İçtimai Yardim= اجتماعية 
Müessesesi Vakiflar ve Uygur Türklerinde Vakif /

 ٧٨، ع٧ مـج _ .Türk Kültür Dergisi_  .بينارقعصمت 
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٨-٣٨ص_ ) .١٩٦٩ أبريل(

]٨٨٢٦[ .بوالي، سليمان خريي
-١٨١ص_ .بوالي  . سليمان خ / العامل يف نظر حاجي بريم ويل     

 .باللغة التركية_  .١٨٨
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨٨٢٧[ .بريم أوغلو، فؤاد
 _ .فؤاد بريم أوغلـو   / ار حاجي بريم ويل   اآلثار املعاصرة ألفك  

 .باللغة التركية_  .٢٠٣-١٩٩ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨٨٢٨[ .تركمان، كرمي

 Yapi=  الصـناعية  مثال على أمهية الوقفيات يف عصر الثورة
Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair bir 

Örnek / كــرمي تركمــان. _Vakiflar Dergisi. _٢٧ ع 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٨-٧٥ص_ ) .١٩٩٨(

]٨٨٢٩[ .تونال، ياغمر
 /Vakif Müesseseine Bir Bakiş= نظرة على مؤسسة الوقف 

سـبتمرب   (٤٦ع_ . Milli Kültür Dergisi_ .ياغمر تونال 
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٧-٦٤ص_ ) .١٩٨٤

]٨٨٣٠[ .توجنر، حممد
_  .٢٠٩-٢٠٥ ص_ .حممد تـوجنر / تنظيم منطقة حاجي بريم 

 .باللغة التركية
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ ـ  : أنقـرة ة املديريـة العام
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨٨٣١[ .نشأتجاغطاي، 
 Sultan =وقفية نظمت باسم هدى فنديغار السـلطان مـراد   

Murad Hudavendiğar Adina düzenlenmiş Bir 
Vakfiye /جاغطاي نشأت . _Vakiflar Dergisi . _١٢ع 

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٣-٧ص_ ) .١٩٧٨(
]٨٨٣٢[ .جيالجي، عثمان

 =أهداف ومشاكل األوقاف يف بداية القرن احلادي والعشـرين    
21. yüzyilin eşiğinde Vakiflarin Problemleri ve 

hedefleri/ عثمان جيالجي . _Diyanet Aylik Dergisi.  _
_ . باللغة التركية    _ .٥١-٤٦ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب   (٩٦ع
 .١٠٤تر* _.د 

]٨٨٣٣[ .حامتي، حسني برفيز
=  احلقوق التركي يف املاضـي واحلاضـر         معاملة بناء وقف يف   

Önceki ve Bügünkü Türk Hukukunda Vakif Kuruma 
Mu’amelesi /     جامعـة  : إسـتانبول _ .حسني برفيز حـامتي

 _ .ص٣٦١_ ] .١٩٦٩[هـ  ١٣٨٩كلية احلقوق،   . إستانبول
 .٧٦، ٦٦، ٢٨، ٢٠، ١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]٨٨٣٤[ .سفينج، جندت

_ .جندت سفينج / Vakiflar Türkçelik =األوقاف واألتراك 
 . باللغة التركية_ .١١-٧ص
 Osmanlilar’da =الفعاليات االقتصادية واالجتماعية عند العثمانيني يف 

Sosyo-ekenomik Yapi . _دار نشر كوتسـون،  : إستانبول
 .٦٧، ٣تر*_ . ض _ .١٩٧٨

]٨٨٣٥[ .صباجني، حجي
-١٠٤ص_ .حجي صـباجني    / تطور فكر األوقاف يف تركيا    

 .باللغة التركية_  .١٠٧
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani.  _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 
 .٣تر* _.ض 

]٨٨٣٦[ .فتحي بلحاج
األوقاف كانت مسة عصر العثمانيني وأنشطتها قائمة ومسـتمرة         

 ١٩٢، ع٦س_ .ة املسـتقل _ .فتحي بلحاج / يف تركيا احلديثة 
 .١كو* _.د _ ) .١٩٩٨ يناير ١٢(

]٨٨٣٧[ .قرواجني، حممد
 Bir Sivil Toplum =مؤسسة الوقـف يف اتمـع املـدين    

Kurumu Olarak Vakif / حممد قرواجني. _Diyanet Aylik 
Dergisi . _باللغة _ .٥١-٤٨ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب   (٩٦ع  
 .١٠٤، ٣تر* _.د _ .التركية 

خ تاري– تركيا –الوقف 
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]٨٨٣٨[ .قليج، علي
) ١٤٥٣-١٣٠٠(الوقف الباقية من عصر حاجي بريم ويل        آثار  

_ .علـي قلـيج     / ودراسات املديرية العامة لألوقاف حوهلـا     
 .باللغة التركية_  .١٤٠-٨١ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]٨٨٣٩[ .كازجيي، ضياء

 İslam ve Sosyal= األوقاف من الناحية اإلسالمية واالجتماعية 
Açidan Vakiflar / دار نشـر  : إسـتانبول _ .ضياء كازجيي

 _. باللغة التركية    _ .ص١٥٨_ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٥املعرفة،  
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*_ .ك 

]٨٨٤٠[ .كوبرولو، فؤاد
=  كية ومؤسسة الوقـف   أحباث التاريخ اإلسالمي واحلقوق التر    

İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştirmalari ve Vakif 
Müessesesi /دار نشـر   : إسـتانبول _ .فؤاد كوبرولـو    . م

 _ .باللغة التركية _ .ص٤٢٠_ ] .١٩٨٣[هـ ١٤٠٣، أوتوكان
 .١٠٤، ١٠٣، ٨٤، ٧٥، ٦٧-٦٥، ٥٤تر* _.ك 

]٨٨٤١[ .كوزال، عبد الرمحن
 _.عبد الرمحن كوزال    / حلاجي بريم ويل  اخللفية التارخيية والتصوفية    

 .باللغة التركية_  .١٥٩-١٥١ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨٨٤٢[ .مري أوغلو، عصمت
 _.عصمت مري أوغلو    / كيمكانة الوقف يف العامل اإلسالمي التر     

 .باللغة التركية_  .١٢٣-١٢٢ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]٨٨٤٣[ .يدي يلدز، اء الدين
 Türk= ومؤسسة الوقف اتمع التركي يف القرن الثامن عشر 

Toplum ve Vakif Müessesesi XVIII. Asirda / اء الدين
_ ) .١٩٨٢ (١٥مـج _ . Vakiflar Dergisi_ .يدي يلدز 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥٣-٢٣ص
]٨٨٤٤[ .يدي يلدز، اء الدين

 Türk Kültür Sistemi= مكانة الوقف يف نظام الثقافة التركي 
İçinde Vakifin Yeri /  اء الدين يدي يلـدز. _Vakiflar 

Dergisi.  _باللغـة   _ .٤٠٨-٤٠٣ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج 
 .٣تر* _.د _ .التركية 

]٨٨٤٥[ .يدي يلدز، اء الدين
 Türk Kültür Sistemi=  نظام الثقافة التركي يفمكانة الوقف 

İçinde Vakif Yeri / اء الدين يدي يلدز. _Türk Kültür 
Dergisi . _باللغة  _ .٨-١ص_ ) .١٩٨٦سبتمرب   (٢٨١ع 
 .١٠٤، ٦٧تر* _.د _ .التركية 

]٨٨٤٦[ .يدي يلدز، اء الدين
 =مؤسسة الوقف يف القرن الثامن عشر ودورها يف اتمع التركي           

Vakif Müessesesinin XVIII. Asir Türk Toplumundaki 
Rolü / اء الدين يدي يلدز. _Vakiflar Dergisi . _١٤مج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٧-١ص_ ) .١٩٨٢(
]٨٨٤٧[ .يوكسال، حسن

 = األوقاف اليت أسسها املهاجرون القادمون من األناضول يف العامل التركي         
Türk Dünyasi’ndan Anadolu’ya Gelen göçmenlerin 

tesis etmişolduklari Vakiflar / حسن يوكسال. _Vakif 
ve Kültür ._ باللغة_ .٣٢-٣٠ص_ ) .١٩٩٨ أغسطس (٢ع  

 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٨٤٨[ .إرن أوغلو، ناظلي

 Türkiye’de Vakiflarin= ختصيص الضرائب لألوقاف التركية 
Vergilendirilmesi/     ١٣٣_  .١٩٩١_ . ناظلي إرن أوغلو ،

 قسم العلوم   ، جامعة األناضول  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٤
 .٢١تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .يةاملال
]٨٨٤٩[ .محدأإينان، 

 =حبث حول تأسيس األوقاف يف اتمع التركي من وجهة الثقافة اإلسالمية            
Sosyal Açidan Türk-İslam Kültisiründe Vakif 

Kurumu Üzerine Bir Araştirma /أمحد إينان؛ إشراف أنيس 
 جامعة  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٧٨_  .١٩٨٩_ .أوكسوز  
 .٨٨تر* _.ر _ .التركية  باللغة _. االجتماعية العلوم معهد .إستانبول

]٨٨٥٠[ .كوبرولو، بالنت
ماهية الوقف يف حقوقنا القدمية واحلديثة، واخلصوصيات الـيت         

 Yeni ve Eski=جـارتني  إلتتعلـق بأوقـاف املقاطعـة وا   
Hukukumuzda Vakfin Mahiyeti ve kendilerinde 
Tedavil Kaabiliyeti Bulunan Mukataali ve İcareynli 

Vakfilarin Arzettiği Hususiyetler /  بالنت كوبرولـو. _
ــة _ .ص ٢١١_  .١٩٥٢ ــوراه(أطروح ــة –) دكت  جامع
 .١٠٤تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .كلية احلقوق. إستانبول
]٨٨٥١[ .مناب، يوسف

 İslam ve =اإلسالم واألساس االجتماعي ملفهوم الوقف التركي 
Türk Vakifanlayişinin Sosyal temelleri / إعداد يوسف

_ .ص  ٨٢ _ .١٩٩١_ .مناب؛ إشراف فكـرت جـزكني       
 _ . معهد العلوم االجتماعية   ،إستانبول جامعة   –) ماجستري(أطروحة  

 .٨٨تر* _.ر _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–|mbÐÛa@@†àª@æbİÜÛa@@
]٨٨٥٢[ أوزلوق، فردون نافذ

= قاف إيالة قرمان يف عهد السلطان حممـد الفـاتح           فهرس أو 
Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakiflari Fihrisi /

 هـ١٣٧٨،  لألوقافة العامة   ياملدير: أنقرة_ .فردون نافذ أوزلوق    
 الفهرس بنـاءاً    هذامت إعداد   _ .ص  ٨٠،  ٧،  ٦٦_ ] .١٩٥٨[

باللغـة   _ .على دفتر أرشيف املديرية العامة للطابو واملسـاحة       
 .٦٧تر* _.ك _ .التركية 

  رسائل جامعية– تاريخ – تركيا –الوقف  



٧٥٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–òÔuýÛa@Š–Ç@@
]٨٨٥٣[ .أوزدمري، مصطفى

 Türkiye =تأسيس األوقاف واألبنية يف املدن السلجوقية التركية 
Selçuklu Şehirlerinde Imaret Kurumlari ve Vakiflari /

 _) .١٩٩٨ (٢٧مج_ . Vakiflar Dergisi_ .مصطفى أوزدمري 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٥-١١ص

]٨٨٥٤[ .قيا أوغلو، عصمت
-٢٢ص_ .عصمت قيا أوغلو    / نظرة عامة على أوقاف السالجقة    

 .باللغة التركية_  .٢٥
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]٨٨٥٥[ .كوك بيلفني، حممد تايب
  =ه ووقف الريند  ةإقليم قرمان يف القرن اخلامس عشر ومؤسس      

Asirda Karaman Eyaleti ve Larinde Vakif ve 
Müessesesi / حممد تايب كوك بيلفني._ Vakiflar Dergisi . _

 .٥٣، ١١تر* _ .د_ . باللغة التركية _ .٣٨-٢٩ص_  .)١٩٦٨( ٧مج

ìÛa@ÑÓ–@bî×Šm@–bîìm@@
]٨٨٥٦[ .كوكر، حسني صدقي

 حسني/ Vakiflar Tarihin’da TOSYA =توسيا يف تاريخ األوقاف 
_ ) .١٩٦٢ (٥مج_ . Vakiflar Dergisi_ .صدقي كوكر 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٧٣-٢٥٧ص

@ÑÓìÛa–@@bî×Šm–@@pbÓìm–@@ƒí‰bm–@Š–ÈÛa@@ïãbàrÈÛa–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٨٨٥٧[ .طمةأوستاك، فا

 ،هـ٩٨٤قيود األوقاف يف دفتر حترير أوقاف قضاء مركز توقات بتاريخ 
 .Tokat Merkez Kazasi Vakif kayitlari: 984H =م ١٥٧٦

(1576M) Tarihli Defter-i Efkaf-1 /إشـراف   فاطمة أوستاك؛
جامعة  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٢٠٦_  .١٩٨٥_ . ينانج   رفعت
 .٩٠تر* _.ر _ .باللغة التركية  _. أنقرةية،  معهد العلوم االجتماع،غازي

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ð‰bØäu@@
]٨٨٥٨[ .ألنت تاش، أمينة

 /الدراسة الثانية لتحقيق اآلثار القدمية يف والية جنكاري ومركزهـا        
 .باللغة التركية_  .١٥٢-١٤١ص_ .أمينة ألنت تاش 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٨٨٥٩[ .تكني، سبيل

 /الدراسة األوىل لتحقيق اآلثار القدمية يف والية جنكاري ومركزها        
 .باللغة التركية_  .١٤٠-١٣٩ص_ .سبيل تكني 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]٨٨٦٠[ .توب قره أوغلو، نادر
 /الدراسة الثالثة لتحقيق اآلثار القدمية يف والية جنكاري ومركزهـا         

 .باللغة التركية_  .١٦٤-١٥٣ص_ .نادر توب قره أوغلو 
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–òÜØäu@@
]٨٨٦١[ .أوزال، شكران

 .باللغة التركية_  .١٧٠-١٦٥ص_ .شكران أوزال / حتقيق أعمال جنكلة
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٨٨٦٢[ .كورمتان، نظيف

 . باللغة التركية_ .١٧٨-١٧١ص_ .نظيف كورمتان / مناذج من آثار جنكلة
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@âë‰ìu@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٨٦٣[ _ .]ت. د[_ .أوقاف جوروم والييت = أوقاف والية جوروم 

 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١١٦خمطوط، برقم _  .ات ورق٩

@ÑÓìÛa–bî×Šm@@–@ÂìiŠ@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]٨٨٦٤[ .أونار، حممد علي

 األوقاف يف مدينة خربوط يف القرن السادس عشر امليالدي، والوقف         
_  .١٨٥-١٨٢ص_ .حممد علي أونار    / يف اإلمرباطورية العثمانية  

 .باللغة التركية
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ÂìiŠ@–@ƒí‰bm@–Ö@QY
]٨٨٦٥[ .تسالق، فخر الدين

 =أوقاف خربوط يف النصف األول من القرن التاسـع عشـر            
XIX. Yüzyilin İlk Yarisinda harput Vakiflari /  فخـر

_ ) .١٩٩١ (٢٢ مج_ .Vakiflar Dergisi_ .الدين تسالق 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٥-٦٩ص

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–Ò‰bÈ½a@Šöaë…@@
]٨٨٦٦[ ترمجة هيئة من كلية اآلداب جبامعة / Vakif  =الوقف

 . باللغة التركية_ .١٧٢-١٥٣ص: ١٣مج_  .إستانبول
ببليوجرافية، تاريخ، جغرافية، أنثوغرافية،    : املوسوعة اإلسالمية يف  

 İslam Ansiklopedisi İslam= مل اإلسـالمي  تراجم العـا 
alemi Tarih Coğrafya ernoğrafya ve Biyografya 

Luğuti. _ هــ  ١٤١٣وزارة التعلـيم الـوطين،      : إستانبول

 دوائر المعارف– تركيا –الوقف 



متن الكشاف>٧٥٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

املوسوعة ترمجة للموسوعة اإلسالمية اليت نشرهتا      _ ] .١٩٩٣[
 .٦٧، ٦٠، ٥٢، ٤٩تر*_ . ض _ .١٩٠٨مؤسسة بريل ولندا، 

@ÑÓìÛa–î×Šm@@b–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٨٦٧[ .أوزترك، نظيف

 Türk Yenileşme= مؤسسة الوقف يف إطار تاريخ تركيا املعاصر 
tarihi Çerçevesinde Vakif Müessesesi/ نظيف أوزترك؛ 

 أطروحة_ .ص  ١٤١_  .١٩٩١_ .إشراف اء الدين يدي يلدز      
 _ . معهد العلوم االجتماعية، أنقرة    ، جامعة حاجة تبه   –) ماجستري(
 .٩٤تر* _.ر _ .للغة التركية با

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@aîÜî@–@@ƒí‰bm–Ö@QV@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٨٦٨[ .جبجي، أمحد

 Yüzyilda .16 =أوقاف قضاء سيليسترا يف القرن السادس عشر 
Silistre Sancaği Vakiflar/جي؛ إشراف كاظم يشارب أمحد ج 

ة  جامع –) ماجستري( أطروحة   _ .ص١٤٩_  .١٩٩٤_ .كوبرامان  
 .٩٧تر* _.ر _ . باللغة التركية _ . معهد العلوم االجتماعية، أنقرة،غازي

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–aìî@@
]٨٨٦٩[ .أوزترك، نظيف

 .باللغة التركية_  .٨٢-٦٧ص_ .نظيف أوزترك / دار املولوية يف سيواس
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@aìî@–ƒí‰bm@@
]٨٨٧٠[ .رفعتينانج، 

 رفعت/ Sivas Abideleri ve Vakiflari =آثار أوقاف سيواس 
-١٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج_ . Vakiflar Dergisi_ .ينانج 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨-٥ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ مج؛٤٤

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@aìî@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٨٧١[ .دميرييل، عمر

-١٧٠٠(دور األوقاف يف احلياة االجتماعية مبدينـة سـيواس          
 Sivas Şehir Hayatinda Vakiflarin Rolü) = م١٨٥٠

_ .عمر دميرييل؛ إشراف موسـى جـادرجي    / (1700-1850)
 ، جامعة أنقـرة   –) دكتوراه( أطروحة   _ .ص٢٥٦_  .١٩٩١
 .٦٨تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .غة والتاريخ واجلغرافياكلية الل

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@æëŒiaŠ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٨٧٢[ .جينينجز، رونالد سي

 مدينة  يفدور املؤسسة الدينية يف احلياة االجتماعية واالقتصادية        
 Pious = ١٦٤٠-١٥٦٥ العصر العثماين، يفطرابزون التركية 

foundation in the society and economy of Ottoman 
Trabzon, 1565-1640. _ Journal of the economic and 

social history of the Orient.  _ أكتـوبر   (٣، ع٣٣مـج
 .٢سع*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٣٦-٢٧١ص_ ) .١٩٩٠

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي  ، فه

 .آشافات –الوقف 
]٨٨٧٣[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا

 :أنقرة_ . Yeni Vakiflar Kataloğu =فهرس األوقاف اجلديدة 
 _ .ص٨٣٩_ ] .١٩٨٥ [هـ١٤٠٥املديرة العامة لألوقاف،    

 .١١* _.ك _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ïãìàİÓ@@
]٨٨٧٤[ .بيغلي، زكي كنان

/ هتا يف مركز مدينة قسـطموين     دور األعمال التجارية وتشكيال   
 .باللغة التركية_  .٣٢٠-٣١١ص_ .زكي كنان بيغلي 

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ïãìàİÓ@–@ƒí‰bm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٨٧٥[ .قروجا، ناظم

 Yüzyilda .16 =موين يف القرن السادس عشر طدفتر حترير والية قس
Kastamoun Sancaği Vakif Tahrir Defteri / ناظم قروجا؛

أطروحـة  _ .ص  ٢٥٥_  .١٩٩٥_ .إشراف حسني أوزدغري    
 _ .إستانبول معهد العلوم االجتماعية،     ،إستانبول جامعة   –) ماجستري(

 .٨٨تر* _.ر _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]٨٨٧٦[ .أوغون. هـ بارتيشتا،

-١٤٥ص_ .أوغون بارتيشـتا    . هـ/منظومة مولوية يف قونيا   
 .باللغة التركية_  .١٥٨

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]٨٨٧٧[ .داغستانلي، يشار قوجه

يشـار  / السوق املسقف جلاغال زاده يف منطقة إريغلي يف قونيا        
 .باللغة التركية_  .٤٤٨-٤٤٣ص_ .قوجه داغستانلي 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٨٨٧٨[ .دولغارالر، عثمان نوري

 /كلية السليمية يف منطقة قرة بنار يف حمافظة قونيا وحمكمة محامي ا  
 .باللغة التركية_  .٣٩٨-٣٧٩ص_ .عثمان نوري دولغارالر 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _ريـة العامـة   املدي: أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@@
]٨٨٧٩[ قيصري شهرنني نفوس= قيصري  ونفوس مدينة أوقاف

 _ .١١٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٣٢_ ] .ت. د[_ .ووقفلري  
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

  رسائل جامعية– تركيا –الوقف  



٧٥٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ðŠ–îÓ@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٨٨٠[ .أوزارماق، يامسني
 Tarhrir ve Evkaf =ري حسب دفتر حترير األوقاف أوقاف قيص

Defterine Göre Kayseri Vakiflari/ق إعداد يامسني أوزارما. _ 
 ، جامعة غازي  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٢٢٦_  .١٩٨٥

 .٩٧تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .معهد العلوم االجتماعية، أنقرة

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ãbß@îb@
]٨٨٨١[ .تامنان، اء

 .باللغة التركية_  .١٠٨-٩٣ص_ .اء تامنان / رتل املولوي يف مانيساامل
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٨٨٨٢[ .أكسو، أورهان
 Yeni Vakiflarin =شاكل اجلديدة لألوقاف وحلوهلا نظرة حول امل

Sorunlari ve Bunlarin Düzeltilmesine İlişkin Görüşler/ 
 أغسطس (٢ ع_. Vakif ve Kültür Dergisi _.أورهان أكسو 

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٩-٧ص_ ) .١٩٩١
]٨٨٨٣[ .جورجيي أوغلو، كمال

كمال / الثقايف واحملافظة عليه  املشاكل التمويلية لتأسيس الوقف     
 .باللغة التركية_  .٥٠-٤٧ص_ .جورجيي أغلو 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]٨٨٨٤[ .جيالجي، عثمان

 =اية القرن احلادي والعشـرين  أهداف ومشاكل األوقاف يف بد  
21. yüzyilin eşiğinde Vakiflarin Problemleri ve 

hedefleri/ عثمان جيالجي . _Diyanet Aylik Dergisi.  _
_ . باللغة التركية    _ .٥١-٤٦ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب   (٩٦ع
 .١٠٤تر* _.د 

]٨٨٨٥[ .كركا أغريل، خلوق
 _.أغريل  خلوق كركا   / مشاكل الصناعات التركية وطرق حلوهلا    

 .باللغة التركية_  .٣٥٦-٣٤٣ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]٨٨٨٦[ .كونتجان، زاهد

 صاتالبنوك والتأمني والشركات املسامهة والغرف التجارية والصناعية والبور       
وتأثريها على صناديق األوقاف الشخصية للتأمني االجتماعي وتقييم احللول         

 .باللغة التركية_  .١٠٩-١٠٥ص_ .زاهد كونتجان / املطروحة ملشاكلها
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–åàäß@@
]٨٨٨٧[ .بقال، جواد

 =القيود الوقفية العائدة إىل قضاء منمن حسب دفتر حترير الطابو    
Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen İle İlgili 

Vakiflar Kayitlari / قال بجواد. _Vakiflar Dergisi.  _
 _.د  _  . باللغة التركية  _ .٨٦-٧٥ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج
 .٥٢، ٣تر*

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–paë†ã@@
]٨٨٨٨[ )إستانبول: ١٩٨٥: الثالث(أسبوع حبوث األوقاف 

 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقـاف  
Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 

 .٣تر* _ .ك_ .باللغة التركية _ .ص ١١٣
]٨٨٨٩[ ) أنقرة:١٩٨٣: األول(أسبوع الوقف 

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف،
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 _.ك  _ .باللغة التركيـة    _ .ص  ١٢٨_  .١٩٨٤لألوقاف،  
 .١٠٤، ٦٠تر*

]٨٨٩٠[ )أنقرة: ١٩٩١: التاسع(أسبوع الوقف 
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢ األسبوع التاسع للوقف،

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٢لألوقاف،  

مكانة حضرة موالنا جالل الدين وتكيتـه يف مدينـة الوقـف            
_ .التركي، واملكانة اليت احتلتها فنون اإلسالم يف اآلثار الوقفية          

 .٣تر*_ .ك _ .باللغة التركية 
]٨٨٩١[ )أنقرة: ١٩٨٥: الثالث(ع الوقف أسبو

املديرية : أنقرة_ . I. Vakif Şuresi = الشورى األوىل للوقف
عقدته املديرية العامة   _ .ص  ١٧٦_  .١٩٨٥العامة لألوقاف،   

لألوقاف باالشتراك مع مركز أتاتورك للثقافة واللغة واملؤسسـة         
_ .باللغة التركية   _ . ١٩٨٥ ديسمرب   ٥-٣ منالعليا للتاريخ   

 .٣تر* _ .ك
]٨٨٩٢[ )أنقرة: ١٩٩٥: الثالث عشر(أسبوع الوقف 

 XIII. Vakiflar  =١٩٩٥ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقف،
Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

:  عقد املؤمتر حتـت شـعار      _ .ص٢٥٥_  .١٩٩٦لألوقاف،  
ع عالء الدين نضمام األوقاف من الناحية االقتصادية وترميم جام  ا

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية _ .يف قونيا 
]٨٨٩٣[ )أنقرة: ١٩٩٠: الثامن(أسبوع الوقف 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤ األسبوع الثامن للوقف،
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

: عقد األسبوع حتت شعار   _ .ص  ٣٢٠_  .١٩٩١لألوقاف،  
 عصر يونس أمره ضمن مدينة الوقـف التركـي          الترميمات يف 

، ٣تـر *_ .ك  _ .باللغة التركيـة    _ .وندوة أوقاف قربص    
٧٥ ،٤٩. 

 ندوات– تركيا –الوقف 



متن الكشاف>٧٥٨
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
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]٨٨٩٤[ )أنقرة: ١٩٨٤: الثاين(أسبوع الوقف 
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ األسبوع الثاين لألوقاف،

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 _.ك  _ .باللغة التركيـة    _ .ص  ١٨٨_  .١٩٨٥لألوقاف،  

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر*
]٨٨٩٥[ )أنقرة: ١٩٩٤: الثاين عشر(أسبوع الوقف 

 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف،
Haftasi, 5-6 Aralik 1994M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

دور : عقد املؤمتر حتت شعار   _ .ص  ١٥١_  .١٩٩٥لألوقاف،  
_ .باللغة التركيـة  _ . تعليم األسرة واحملافظة عليها      األوقاف يف 

 .٣تر* _.ك 
]٨٨٩٦[ )أنقرة: ١٩٩٣: احلادي عشر(أسبوع الوقف 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر،
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 :عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٢٦٤_  .١٩٩٤لألوقاف،  
باللغـة  _ .مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده        

 .١٠٠، ٣تر* _.ك _ .التركية 
]٨٨٩٧[ )أنقرة: ١٩٨٧: اخلامس(أسبوع الوقف 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧ األسبوع اخلامس للوقف،
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M ._ املديرية العامة لألوقاف،: أنقرة 

 .٣تر*_ .ك _ .لتركية باللغة ا_ .ص ٢٣٩_  .١٩٨٧
]٨٨٩٨[ )أنقرة: ١٩٨٦: الرابع(أسبوع الوقف 

 IV. Vakif= م ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف،
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديرية العامة لألوقاف،: أنقرة 

 .١٠٠، ٣تر* _.ك _ .باللغة التركية _ .ص ٣٠٢_  .١٩٨٦
]٨٨٩٩[ )أنقرة: ١٩٨٩: السابع(أسبوع الوقف 

 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ ألسبوع السابع لألوقاف،ا
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

: عقد األسبوع حتت شعار   _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٠لألوقاف،  
حول األوقاف املعطلة وترميم آثارها     : أعمال إدارة األوقاف يف قربص    

 .٣تر* _.ك _ .لغة التركية بال_ .القدمية يف مدينة األوقاف التركية 
]٨٩٠٠[ )أنقرة: ١٩٨٨: السادس(أسبوع الوقف 

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥ األسبوع السادس لألوقاف،
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

: عقد األسبوع حتت شعار   _ .ص  ٣٦٧_  .١٩٨٩لألوقاف،  
باللغة _ " .التركياملعماري سنان وعصره ضمن مدنية الوقف       "

 .١٠، ٣تر* _.ك _ .التركية 
]٨٩٠١[ )أنقرة: ١٩٩٢: العاشر(أسبوع الوقف 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف،
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M . _املديريـة العامـة   : أنقرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٤٤٨_  .١٩٩٣لألوقاف،  
 اجلمهورية التركية، واملوجودة يف وقف      قيمة الثقافة املوجودة يف   

_ .باللغة التركيـة  _ .البوسنة واهلرسك، وإعمار يلماز أوجنة     
 .٣تر* _ .ك

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–‰bØã@@
]٨٩٠٢[ .أوزترك، نظيف

 Vakiflar Arşiv =أوقاف نكسار حسب وثائق أرشيف األوقاف 
Kayitlarina Göre Niksar Vakiflari /  نظيف أوزتـرك. _

Vakiflar Dergisi.  _٦٨-٤٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج. _ 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ðbnç@–paë†ã@@
]٨٩٠٣[ )، تركياهتاي: ١٩٨٤(أسبوع الوقف 

 Hatay’da = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ ،أسبوع الوقف يف مدينة هتاي
Vakif Haftasi, 3-9 Aralik 1984] /علي توتج، حممد ] حترير

، ٢٣_ .] ؟١٩٨٤[يرية أوقاف هتاي،    مد: إنطاكية_ .تكني  
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ايض :ص٢

ìÛa@ÑÓ–@bî×Šm@–Ó@í@@
]٨٩٠٤[ .كويونج، جناة

 .باللغة التركية_  .٩٢-٨٣ص_ .جناة كويونج / املرتل املولوي يف يين قيب
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@ŠÄãa@@@@@áîßŠm@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Ýîvm@@@@@ŠÄãa@@@@@Ýîvm@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@pbÈíŠ’m@ë@´ãaìÓ@@@ŠÄãa@@@´ãaìÓë@pbÈíŠ’m@N@
ÑÓìÛaL ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@¿@ÒŠ–nÛaN@
@ÑÓìÛa–ÏŠ–m@ÑÓìÛa@ŠÃbã@pbÏŠ–m@@@@ŠÄãa@@@@@ŠÃbäÛa@pbN@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@õbÌÛg@@@@ŠÄãa@@@@@òîÐ–m@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Ýíì·@@@@@ŠÄãa@@@@Ýíì·@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ñ‰a…g@@@@ŠÄãa@@@@@ñ‰a…gë@áîÄäm@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@òîàäm@@@@@ŠÄãa@@@@@òîàäm@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Õîqìm@@@@@ŠÄãa@@@@@Õîqìm@N@
ÑÓìÛaLîÃìm@ÑÓìÛa@‰bàrna@@@@ŠÄãa@@@@@Þaìßc@ÑN@

@ÑÓìÛa–ãìm@@
]٨٩٠٥[ .حافظ سيدهم

 حماولة يف دراسة عالقة   : املُالك احلضاريني يف شبه جزيرة الوطن القبلي      
 Les proprietaires=  املدينة بالريف يف مشال شرق تـونس 

fonciers Tunisois dans la presqu’ile de cap-bon: 
contribution a l’etude des rapports ville, compagnes 

dans la Tunisie du Nord-Est./حافظ سيدهم . _ Revue 
Tunisienne des sciences sociales. _١٩٧٨ (٥٢ ع(. _ 

 .١١مغ*_  . د_ . باللغة الفرنسية_ .١١٥-٩٥ص
]٨٩٠٦[ .برقاويسامي 
 Céder un bien: acte= فعل اقتصادي أم حركة رمزية؟ : اهلبة

économique ou geste symbolique?/   سامي برقـاوي. _
 .باللغة الفرنسية_  .٢١٦-١٩٣ص
 Hasab =القرابة، التحالفات واملواريث يف تونس :  حسب ونسبيف

Wa Nasab: parente, alliance et patrimoine en Tunisie.  _
 .١١مغ* _. ض _ .١٩٩٢املركز القومي للبحوث العلمية، : باريس

  نكسار– تركيا –الوقف  
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]٨٩٠٧[ .فرشيو، صويف
 Categorie des= يان األحباس حسب نوعية اجلنس انتقال أع

sexes et circulation des biens habous/ صويف فرشيو . _
 .باللغة الفرنسية_  .٢٧٠-٢٥١ص
 =القرابة، التحالفات واملواريث يف تـونس       :  حسب ونسب  يف

Hasab wa Nasab: parente, alliance et patrimoine en 
Tunisie . _١٩٩٢قومي للبحوث العلمية،    املركز ال : باريس. _ 

 .١١مغ* _.ض 
]٨٩٠٨[ .فرشيو، صويف

 =منطق التوريث واأليديولوجية األبوية     : نظام األحباس يف تونس   
Le systeme Habous en Tunisie: logique transmission 

et idiologie agnatique / ٧٤-٥٧ص_ .صويف فرشيو. 
]: م. د[_ . souvenirs d’un rebelle=  ذكريات متمـرد  يف

 .١١مغ* _.ض _ .باللغة الفرنسية _  .١٩٩٢نيفاس، 
]٨٩٠٩[ .حممد العزيز بن عاشور

 =التأسيس القانوين والواقع بتونس العاصمة      : األحباس أو األوقاف  
Le Habous ou Waqf: l’institution Juridique et la pratique 

Tunisoise/ ية باللغة الفرنس_ .١٠٤-٥١ص_ . حممد العزيز بن عاشور. 
 Hasab = القرابة، التحالفات واملواريث يف تونس:  حسب ونسبيف

wa Nasab: parente, alliance et patrimoine en Tunisie. _ 
 .١١مغ* _.ض _  .١٩٩٢املركز القومي للبحوث العلمية، : باريس

@ÑÓìÛa–@ãìm@–@åíëbÐÜ§a@õbzİi@–ƒí‰bm@@
]٨٩١٠[ .حممد الطاهر املعموري
 _.حممد الطاهر املعموري / مع صاحب الطابعوثيقة عن حتابيس جا
_ ) .١٩٨٩ديسمرب  ( ٥٦-٥٥ع،  ١٦س _ .الة التارخيية املغربية  

 .١١؛ مغ٨، ١كو*_  .د_  .٢٦٧-٢٤٥ص

@ÑÓìÛa–@ãìm@–ƒí‰bm@@
 )اهللا عبد أبو(يب القاسم الرعيين القريواين     أ دينار، حممد بن     ابن

 "هـ١١١٠ن -؟"
]٨٩١١[

 يب القاسم الرعيين القريواين املعروف    أبن  اهللا حممد    عبد بوأ]/ الوقف[
 .٢٤٠، ٢٠٦، ١٥٩-١٥٧ ص_ .يب دينار؛ حتقيق حممد مشامأ ابنب
املكتبـة  :  تونس _ .٣ ط _ . افريقية وتونس  أخبار املؤنس يف    يف

 .١١ ،٨ ،٧فل*_ . ض _ .]١٩٦٧[هـ ١٣٨٧العتيقة، 
]٨٩١٢[ .حافظ سيدهم

 .٣٧٣-٣٦٩ ص_ .حافظ سيدهم]/ Waqf= الوقف [
 =هام األندلسي واحلضارة الريفية يف شبه جزيرة الوطن القبلي           اإلس يف

L’apport Andalous et la civilisation rurale de la 
presqu ’ile du cap bon . _اهليئة العامة للعالقات الثقافية،: مدريد 

 .١١مغ* _.ض _ .باللغة الفرنسية واإلسبانية _ ] .؟١٩٧٣[
]٨٩١٣[ .حممد هادي الشريف

 _ .٥٠-٢٧ ص _ .حممد هادي الشريف  ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة الفرنسية

 =مدخل تارخيي   : ١٩٥٦ إىل سنة    ١٧ تونس من اية القرن      يف
Tunis de la fin du XVIIe siecle-1956: introduction 

historique. _ املركز القـومي للبحـوث العلميـة،       :  باريس
 .١١مغ* _ . ض_ .١٩٩٢

@ÑÓìÛa–@ãìm@–@ƒí‰bm@–Ö@QWMRP@
]٨٩١٤[ .عبد اجمليد هنية

 إىل بداية   ١٧تونس من القرن    : انتقال الثروة والعالقات العائلية   
 Circulation des biens et lieu de parente = ٢٠القـرن  

Tunis XVIIe, debut XXe siecle/يد هنية٢١٧ ص_ . عبد ا-
 .باللغة الفرنسية_  .٢٥٠
 = ث يف تـونس   القرابة، التحالفات واملواري  :  حسب ونسب  يف

Hasab wa Nasab: parente, alliance et patrimoine en 
Tunisie. _ ١٩٩٢املركز القومي للبحوث العلمية،     :  باريس. _ 

 .١١مغ* _.ض 
]٨٩١٥[ .ليلى بليلي بن متيم
 La pratique du= حالة هيكلة أم نتيجة وضـع؟  : واقع األحباس

Habous: Fait de structure ou effet de conjoncture? /
 .باللغة الفرنسية_  .٢٨٨-٢٧١ص_ .ليلى بليلي بن متيم 

 =القرابة، التحالفات واملواريث يف تـونس       :  حسب ونسب  يف
Hasab wa Nasab: parente, alliance et patrimoine en 

Tunisie ._ ١٩٩٢املركز القومي للبحوث العلمية،     :  باريس. _ 
 .١١مغ* _.ض 

@ÑÓìÛa–@ãìm@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٨٩١٦[ .مد العزيز بن عاشورحم

حممد العزيز بن عاشور؛ تقدمي دومينيـك       ]/ Waqf= الوقف  [
 .شوفالييه

الشرائح االجتماعية يف العاصمة التونسية يف النصف الثاين من         يف  
 Categories de la societe =النخب اإلسـالمية  : ١٩القرن 

Tunisoise dans la deuxieme moitie du XIXE siecle: 
les Elites musulmanes . _املعهد القـومي لآلثـار   : تونس

 .١١مغ* _.ض _ .باللغة الفرنسية _  .١٩٨٩والفن، 

@ÑÓìÛa–@ãìm@–@éì@–ƒí‰bm@@
]٨٩١٧[ "ـه٣٦٧  بعد-؟) "أبو القاسم(بن حوقل، حممد بن حوقل البغدادي املوصلي ا

 .٧٥، ٤١-٤٠ص_ ] .الوقف[
 دار مكتبة   :بريوت_ . املسالك واملمالك، أو، صورة األرض       يف

 .١١، ٧، ٦، ٤-٢؛ فل٥٢تر* _. ض _ .]؟١٩٧-[احلياة، 
]٨٩١٨[ "ـه٣٦٧  بعد-؟) "أبو القاسم(بن حوقل، حممد بن حوقل البغدادي املوصلي ا

 .فييت.  ج.س، وركرام. عناية ج]/ الوقف[
 :اليونيسكو: بريوت_ . املسالك واملمالك، أو، صورة األرض       يف

 _. ض   _] .١٩٦٥[ هـ١٣٨٥ اللجنة الدولية لترمجة الروائع،   
 .٦٠تر*

@ÑÓìÛa–@ãìm@–æaëÔÛa@@–@ƒí‰bm@@
]٨٩١٩[ .سن التميميحم

الة _ .سن التميمي   حم/ القريوانمدينة  وثيقة عن بعض أحباس     
_ ) .١٩٩٢أوت  (٦٨-٦٧ع، ١٩س_ .بيــة رالتارخييــة املغ

 .١١؛ مغ٨، ١كو* _.د _  .٤٨٢-٤٢٩ص

 تاريخ–  القيروان– تونس –الوقف 
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@ÑÓìÛa–@ãìm@–@æaëÔÛa@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٨٩٢٠[ . اجلليل التميميعبد

 احلياة احلرفية والدينية ملدينة القريوان من خالل دفتر حسابات مسجد         
_ .عبد اجلليـل التميمـي      / ١٨٢٤-١٨١٦السادة األنصار،   

 .٩٨-٧٥ص
_ . دراسات ووثائق يف التاريخ املغاريب يف العصر احلـديث           يف
مؤسسة التميمـي للبحـث العلمـي       : زغوان، تونس _  .١ط

تاريخ الواليات العربية أثنـاء العهـد       (_  .١٩٩٩واملعلومات،  
 .١كو*_ .ض _ ) .٣٥العثماين؛ 

 

@ÑÓìÛa–ŠöaŒ¦a@@
]٨٩٢١[ . مديرية األوقاف . وزارة الشؤون الدينية .اجلزائر

] ٧[،  ٣٠_  .١٩٩٨الـوزارة،   : اجلزائر_ .األوقاف اجلزائرية   
 .١كو*_ .ك _ .ص 

]٨٩٢٢[ .فتحي بلحاج
 يف السنوات األخرية بعد أن مهش     الوقف يف اجلزائر استرجع مكانته      

، ٥س_ .املسـتقلة   _ .فتحي بلحاج   / يف أول أعوام االستقالل   
 .١كو* _.د _  .٩ص_ ) .١٩٩٧ ديسمرب ١٥االثنني  (١٨٨ع

]٨٩٢٣[ .فرناند، ديلو
احلـبس  : حتقيق جزئـي  : أراضي العرش أو السبخة يف اجلزائر     

 ,La terre arch ou sabqa en Algerie =والقانون اجلزائري 
enquetes partielles: le habous et la jurisprudence 

Alegerienne /   باسـتيد جـوردان،    : اجلزائر_ .ديلو فرناند
 .١١مغ* _.ك _ .باللغة الفرنسية _ .ص ١٢٩_  .١٩٢٣

@ÑÓìÛa–@ŠöaŒ¦a@–ƒí‰bm@@
]٨٩٢٤[مديرية األوقاف بوزارة الشؤون/ األمالك الوقفية يف اجلزائر

 .٣٨-٣١ص_ .الدينية باجلزائر 
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٨٩٢٥[ .حممد البشري مغلي

مد البشري  حم/ التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب      
التعقيـب   _ .٣٤٤-٣١١ص_ .مغلي؛ تعقيب مجعة الزريقي     

 .٣٥٣-٣٤٥ص: واملناقشات
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانـة          
 ساتمركز درا: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]٨٩٢٦[ .حممد ملني بكراوي

 . ورقة١١ _ .حممد ملني بكراوي/ التجربة الوقفية اجلزائرية
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٨٩٢٧[ .هوكستر، مرمي
= وقف احلرمني يف اجلزائر العثمانية      : األوقاف واحلكام واتمع  

Endowments, rulers and community: Waqf Al-
Haramayan in ottoman Algiers/ تأليف مرمي هوكستر ._ 

_ .جنليزية  إل باللغة ا  _ .ص١٨٨_  .١٩٩٨بريل،  : ؛ بوسطن ليدن
 .١١سع*_ .ك 

@ÑÓìÛa–@ŠöaŒ¦a@–@ƒí‰bm@–ïãŠÐÛa@Þýnyüa@@
 .ستعمار واألوقاف اإلسالميةاال انظر أيضًا 

]٨٩٢٨[ .أمحد رمزي
أمحد /  يف اجلزائر  اإلسالماالستعمار يواجه   : فرنسا ومستعمراهتا 

-٩٨٠ص_ ) .١٩٤٧ (٧٤٠، ع ٢ مج _ .الرسالة_ .رمزي  
 .١١مغ*_  .د_  .٩٨٣

]٨٩٢٩[ .ناصر الدين سعيدوين
الوقف ومكانته يف احلياة االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

_ . العهد العثماين وأوائل االحـتالل الفرنسـي         باجلزائر أواخر 
هــ  ١٤٠١ربيـع األول     /صـفر  (٩٠ ،٨٩ ع _ .األصالة

 .٢٥ ،١١؛ مغ٢سع* _.د _  .١٠٧-٨٥ص_ ]) .١٩٨١[
]٨٩٣٠[ .ناصر الدين سعيدوين

الوقف ومكانته يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف         
 _.ل الفرنسـي    اجلزائر يف أواخر العهد العثماين وأوائل االحتال      

يوليـو   (٥ ع _ .جملة علمية فصلية حمكمـة     :تارخييةدراسات  
أعد هذا البحث للمؤمتر العاملي لتاريخ احلضـارة        _ ) .١٩٨١

-٥٦ص_ .هـ  ١٤٠١ادى األخرى    مج ٢٢-١٦اإلسالمية، دمشق   
 .٦؛ فل٢؛ سع١٠٤تر*_ .د _  .٧٦

@ÑÓìÛa–@ŠöaŒ¦a@–@ƒí‰bm@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٨٩٣١[ .كمال منصوري

مار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة        استث
كمال منصـوري؛ حتـت      إعداد/ لوضعية األوقاف يف اجلزائر   
 ١٦١،  ]٩[_  .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     

 جامعة اجلزائر، معهد العلـوم      –) ماجستري(أطروحة  _  .ورقة
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١االقتصادية، 

@ÑÓìÛa–ŠöaŒ¦a@@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٨٩٣٢[ .خياري

 .باللغة الفرنسية_ . ١٥٢ -١٣٧ص_ .خياري ]/ الوقف[
 املدن العربية والدميوغرافيا التارخيية والبحر األمحر خالل العهد         يف

مركز الدراسـات والبحـوث العثمانيـة       ]: م. د[_ .العثماين  
 .١١مغ*_ .ض _  .١٩٩٤واملورسكية والتوثيق واملعلومات، 

]٨٩٣٣[ .ر الدين سعيدوينناص
الوقف ومكانته يف احلياة االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

_ .باجلزائر أواخر العهد العثماين وأوائل االحـتالل الفرنسـي          
هــ  ١٤٠١ربيـع األول     /صـفر  (٩٠ ،٨٩ ع _ .األصالة

 .٢٥ ،١١؛ مغ٢سع* _.د _  .١٠٧-٨٥ص_ ]) .١٩٨١[

 ١٩ ق– تاريخ – القيروان – تونس –الوقف  
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]٨٩٣٤[ .ناصر الدين سعيدوين
  احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اجلزائر يف       الوقف ومكانته يف  

 جملة :دراسات تارخيية _.أواخر العهد العثماين وأوائل االحتالل الفرنسي 
 أعد هذا البحث للمؤمتر_ ) .١٩٨١يوليو  (٥ ع_.علمية فصلية حمكمة    

ـ  ٢٢-١٦العاملي لتاريخ احلضارة اإلسالمية، دمشـق        ادى  مج
 .٦؛ فل٢؛ سع١٠٤تر*_ .د _  .٧٦-٥٦ص_ .هـ ١٤٠١األخرى 

@ÑÓìÛa–@ŠöaŒ¦a@–@‰bèÏ@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٨٩٣٥[ .عبد اجلليل التميمي

_ .عبد اجلليل التميمي    / فهرس الدفاتر العربية والتركية باجلزائر    
_  .١٥٠-١٣٤ص_ ) .١٩٧٤ (٢ ع _ .الة التارخيية املغربية  

 .١١مغ*_  .د_ .بالعربية والفرنسية 

@ÑÓìÛa–@ŠöaŒ¦a@–@òäîİäÓ@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٨٩٣٦[ ترمجة وتعليق ناصر الدين/ قسنطينة حول إقليم مذكرة
-١٠٠ص_ ) .١٩٨٠ (٨٢-٧٩، ع ٩ س _ .األصالة_ .دوين  يسع

 .٢٤ ،١١مغ* _.د _  .١١٤
@ÑÓìÛa–@bîe@lìäu@–ƒí‰bm@@

]٨٩٣٧[ )سيد(خالد رشيد 
 Awqaf legislation =دراسة مقارنة : فية يف جنوب آسياالتشريعات الوق

in South Asia: a comparative study / أوقاف_ .خالد رشيد: 
ـرييب  الع  _ .جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي          تج

 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٦-٥ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (
]٨٩٣٨[ )سيد(خالد رشيد 

 Awqaf= دراسة مقارنـة  : لوقفية يف جنوب آسياالتشريعات ا
legislation in South Asia: A comparative study / سيد

 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٥٠_ .خالد رشيد 
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : يودهلين

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
@ÑÓìÛa–@bîe@lìäu@–paë†ã@@

]٨٩٣٩[ )نيودهلي: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ،ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا     

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-
10 may, 1999 ._معهد الدراسـات املوضـوعية،   :  نيودهلي

ـ _  .)تعدادات خمتلفة (مج  ١_ ] .؟١٩٩٩[  العربيـة   اتباللغ
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _.ك  _.ردية وجنليزية واألواإل

]٨٩٤٠[  يف ة، املنعقد جنوب آسياندوة حول جتارب األوقاف يف
 Seminar on Awqaf  =١٩٩٩ مايو عام ١٠-٨  مننيودهلي

Experience in South Asia, New Delhi, 8-10 may, 
1999. _ Muslim India Educational and Cultural 
Trust. _ باللغـة   _ .٣٢٨ص_ ) .١٩٩٩ (١٩، ع ١٧ مج 

 .١٦هن*_  . د_ .اإلجنليزية

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@pbí…b–nÓa@@@@@ŠÄãa@@@@@òí…b–nÓüa@kãaì¦a@N@

@ÑÓìÛa–ïmìjîu@@
]٨٩٤١[ .ديرمسترموجي 

 _.رئيس احملكمة الشرعية مبدينة جيبويت : رديرمستورقة األخ موجي 
 .٤٢٤–٤٢١ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض_  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٨٩٤٢[ .ديرمسترموجي 
 _.رئيس احملكمة الشرعية مبدينة جيبويت : ديرمسترورقة األخ موجي 

 .٤٢٤–٤٢١ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _.ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٨٩٤٣[ .راشد سعد راشد القحطاين

راشـد سـعد    / أوقاف السلطان األشرف شعبان على احلرمني     
مكتبة امللك فهد الوطنية،    : الرياض_  .١ط_ .راشد القحطاين   

 جامعة اإلمام حممد بن    -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٥٩_  .١٩٩٤
 _. ر   _ .هـ١٤٠٦،   كلية العلوم االجتماعية   ،سعود اإلسالمية 

 .١٠؛ مغ٣، ١؛ كو٨؛ فل١٤، ٦؛ سع٣تر*

@ÑÓìÛa–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–öb‰@òîÈßbu@Ý@
]٨٩٤٤[ .راشد سعد راشد القحطاين

 /أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حسني على احلرمني الشريفني       
إعداد راشد بن سعد بن راشد القحطاين؛ إشراف حممد فتحـي           

 -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٨٠_  .١٩٨٦_ .يوسف الريس   
 كلية العلوم االجتماعية،    ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية     

 .١٤ ،٩سع* _.ر _ .هـ ١٤٠٦
@ÑÓìÛa–òîÐÓìÛa@wv§a@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇŠ’Ûa@wv§a@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@òíbÇ‰@@@@@ŠÄãa@@@@@òíb»@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@œjÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@ñ‹bîy@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@¿@òîÇŠ’Ûa@Ýî§a@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇŠ’Ûa@Ýî§a@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@laŠ@@@@@ŠÄãa@@@@@laŠ@N@

@ÑÓìÛa–@òîäí†Ûa@kİ¨a@
 .يالوقفاإلعالم  انظر أيضًا

]٨٩٤٥[ . وزارة األوقاف والشؤون الدينية .عمان
مصـدر  [ وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة        ،سلطنة ُعمان 
صفحة عنـوان   :  مصدر العنوان  _ .ورقة] ٥٤ [_] .الكتروين

 _) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع الكتروين [موقع الوزارة   
ــع  ــلة املوق _  . ت_ .http://www.maraoman.net: وص

 .١كو*

الخطب الدينية –الوقف 
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@ÑÓìÛa–@ôë†¦a@pba‰…@
تثمار  انظر أيضًا ف اس ف،  الوق اديات الوق ، اقتص

ة، الوقف       د البحوث    –المشروعات الوقفي ،  معاه
 .والبحث العلميالوقف 

]٨٩٤٦[ .حممد أنس الزرقا
= مقدمة مبسـطة    :  األوقاف مشروعاتالتمويل واالستثمار يف    

Financing and investment in awqaf projects: a non-
technical introduction / دراسات اقتصادية _ .نس الزرقا أحممد

-٦٥،  ٦٢–٥٥ص_ ) .١٩٩٤يونيو   (٢، ع ١ مج _ .إسالمية
 _ .٧٣-٦٥، والعربية ص  ٦٢-٥٥ ص جنليزيةباللغة اإل _  .٧٣
 .١؛ كو٣تر*_ .د 

@ÑÓìÛa–@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òßbÇ@pba‰…@–òßbÇ@sybjß@N@

@ÑÓìÛa–@òã‰bÔß@pba‰…@
]٨٩٤٧[ .، عليبهاين موسوي

وقف از   = اإليراين املدينالوقف من وجهة نظر الفقه والقانون       
 ٧ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ .مديننظر فقه وقانون    

 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _  .٥٠ص_ ) .١٩٩٤(

@ÑÓìÛa–@òã‰bÔß@pba‰…@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٨٩٤٨[ .، رضاشريواين
ـ  بررسي= دراسة مقارنة   : الوقف لة  رسـا  _ . وقـف  ي تطبيق

 .١ران*_  .ر _ . باللغة الفارسية_. جامعة طهران -جامعية 
]٨٩٤٩[ . عليحممدنواب، 

 إسالموقف در فقه    =  يف إيران    املدين والقانون   اإلسالمالوقف يف فقه    
 -رسالة جامعية   _ .ص  ١٠٠ _ .١٩٧١_ . إيران   مدينوحقوق  

 .١ران*_ .ر _ .باللغة الفارسية  _ .هليات اإلة كلي،جامعة طهران
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ôëbÇ…@@@@ŠÄãa@@@@ôëbÇ…@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ôìÇ…@@@@ŠÄãa@@@@@ôìÇ…@N@
@ÑÓìÛa–åÇbİß@ÉÏ…@@

ف،  انظر أيضًا واز الوق ف، ج اء الوق ف، إلغ رعية الوق ش
ف  ث –الوق ف  أحادي ة، الوق رآن – نبوي  – الق
 . مشاآل وحلول– الوقف تفسير،

]٨٩٥٠[ .ناحلسيين سلطا
جملـة  : احملاماة الشـرعية  _ .احلسيين سلطان   / الوقف من الدين  

_ ) .١٩٣٢ يوليـو    /يونيـو  (١٠،  ٩ ع _.قضائية شـهرية    
 .١؛ كو٨، ٧؛ فل٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د _  .٧٨١-٧٧٩ص

]٨٩٥١[ بيان من: حكم الشريعة اإلسالمية يف الوقف اخلريي واألهلي
 املطبعة: قاهرةال _ .١ط_ .علماء األزهر الشريف    ] عدادإ/ [العلماء

 صدر مبناسبة طرح فكرة   _  .]١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦ السلفية ومكتبتها، 
_ . يف الربملان املصري     ١٩٢٧-١٩٢٦حل الوقف األهلي سنة     

 .٢، ١؛ كو٢١ ،٦؛ صر١٢، ١٠، ٩، ٧سع*_ . ك _ .ص٦٦
]٨٩٥٢[ .علي اخلفيف

 _.علي اخلفيف   / نشأته، مشروعيته، عيوبه، حله، إصالحه    : الوقف األهلي 
_ ) .١٩٤٠ ابريـل    /مارس (٤-٣، ع ١٠ س _ .انون واالقتصاد جملة الق 
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧، ٢٣، ١٤، ٨، ٢صر* _.د _  .٦٥-٣٥ص

]٨٩٥٣[ .حممد أبو زهرة
 جملة_ .حممد أبو زهرة    / انتهاء الوقف األهلي واألدوار اليت مر ا      

_ ) .١٩٥٣يونيه  / مارس (٢ ،١، ع ٢٣ س _ .القانون واالقتصاد 
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢صر* _.د  _ .١٠٦-٥٣ص

]٨٩٥٤[ .حممد خبيت املطيعي
املطبعة : القاهرة_ .حممد خبيت املطيعي    / حماضرة يف نظام الوقف   

رداً على احملاضرة   _ ] .١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦السلفية ومكتبتها،   
_ .ص  ٤١_ .اليت ألقاها حممد علي باشا وزير األوقاف سابقاً         

 .١ كو؛١٠؛ صر١٢، ١٠؛ سع٦٧تر* _.ك 
]٨٩٥٥[ . احلسن الكوثريحممد بن زاهد بن

 _.حممد زاهد احلسن الكوثري     / حمادثة قدمية حول الوقف األهلي    
 .٢١٥-٢٠٠ص
: القاهرة] (؟١٩٧-ن،  . د: م. د[_  .٢ط_ .مقاالت الكوثري   يف  

 .٨؛ هن٥؛ صر٥٤، ٣تر* _.ض _ ) .مطبعة األنوار
]٨٩٥٦[ .حممد علي علوبة

 :ة الشرعية احملاما_ .رأي معايل وزير األوقاف يف األوقاف األهلية        
_ ) .١٩٣٩يوليـو    (١٠، ع ١٠س_  .جملة قضائية شـهرية   

 .١كو*_ .د _  .٨٥٤-٨٥٣ص
]٨٩٥٧[ .حممد علي علوبة

 هل الوقف من الدين؟ آثار األوقاف األهلية يف املصلحة        : يف الوقف 
، ٧س_ .احملاماة  _ .حممد علي علوبة    /  أسباب الوقف  –العامة  

 حماضرة_  .٣٢٢-٣٠٩؛ ٢٨–١٨ص_ ) .١٩٢٧يناير (_  .٤ع
علـى  ) وزير األوقاف املصري يف العشـرينات     (ألقاها املؤلف   

احملامني مبحكمة االستئناف بالقاهرة، انتقد فيها نظـام الوقـف       
 ،٢صر* _.د  _  .األهلي، حماوالً إثبات أن ضرره أكثر من نفعه       

 .١؛ كو١٧ ،١٤

@ÑÓìÛa–Ò‰bÈ½a@Šöaë…@@
 . مصادر المعلومات–الوقف  انظر أيضًا

]٨٩٥٨[  ترمجة هيئة من كلية اآلداب جبامعة/ Vakif= الوقف 
 . باللغة التركية_ .١٧٢-١٥٣ص: ١٣مج_  .إستانبول

ببليوجرافية، تاريخ، جغرافية، أنثوغرافية،    : املوسوعة اإلسالمية يف  
 İslam Ansiklopedisi İslam alemi= تراجم العامل اإلسالمي 

Tarih Coğrafya ernoğrafya ve Biyografya Luğuti. _ 
_ ] .١٩٩٣[هــ   ١٤١٣وزارة التعليم الـوطين،     : إستانبول

املوسوعة ترمجة للموسوعة اإلسالمية اليت نشرهتا مؤسسة بريـل         
 .٦٧، ٦٠، ٥٢، ٤٩تر*_ . ض _ .١٩٠٨ولندا، 

]٨٩٥٩[ .١٣٠-١٢١ص: ٢٧مج_ .الوقف 
مؤسسة أعمال  : الرياض_  .١ط_ . املوسوعة العربية العاملية     يف

؛ ١٥-١سـع * _.ض _  .١٩٩٦، املوسوعة للنشر والتوزيـع  
 .١٣ ،٧ ،٦ ،٤ ،١كو
]٨٩٦٠[ .١٩٥٥ص: ٢ج_ .إشراف حممد شفيق غربال / وقف
دار إحياء التراث العريب،    : بريوت_ . املوسوعة العربية امليسرة     يف

 .١٣ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣كو*_ .ض _  .١٩٨٧

 دراسات الجدوى –الوقف  
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]٨٩٦١[ .١٩٥٥ص_ .إشراف حممد شفيق غربال / وقف
مؤسسـة فـرانكلني،    : ةالقاهر_ . املوسوعة العربية امليسرة     يف

 .١٠، ٨، ٧، ٤، ٣؛ فل٢؛ صر١٠٤تر*_ .ض _  .١٩٦٥
]٨٩٦٢[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠ ج ،٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠الس األعلى للشئون اإلسالمية،     : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

@ÑÓìÛa–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]٨٩٦٣[ .إبراهيم البيومي غامن
/ ظام الوقف يف توثيق عالقة اتمـع بالدولـة        حنو تفعيل دور ن   

 ٢٦٦، ع ٢٣س_ .املستقبل العـريب    _ .إبراهيم البيومي غامن    
 .١كو*_ .د _  .٥٤-٣٨ص_ ) .٢٠٠١إبريل (

@ÑÓìÛa–@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@bîÔíŠÏc@Þb@Þë…@–òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@N@

@ÑÓìÛa–@òîiŠÌÛa@Þë†Ûa@
 .يهوديةاألوقاف المسيحية، األوقاف ال انظر أيضًا
]٨٩٦٤[ .عبد الرمحن فرفور

آفـاق الثقافـة    _ .عبد الرمحن فرفور    / مؤسسة الوقف الثقايف  
 .١كو*_ .د _  .٥-٤ص_ ) .١٩٩٧مارس  (١٦، ع٤س_ .والتراث 

@ÑÓìÛa–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@
ابن أيب السرور، حممد بن حممد أيب السـرور زيـن العابـدين       

 "هـ١٠٨٧-١٠٠٥"البكري الصديقي 
]٨٩٦٥[

يف حممد بن أيب السرور البكري الصديقي؛ تقدمي        تأل]/ الوقف[
 يف مواضع موضوع الوقف جاء    _ .وحتقيق وتعليق ليلى الصباغ     

 .متفرقة من العمل
وذيله اللطائف الربانية على    :  املنح الرمحانية يف الدولة العثمانية     يف

مركـز  : دار البشـائر؛ ديب   : دمشق_  .١ط_ .املنح الرمحانية   
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٥والتراث، مجعة املاجد للثقافة 

]٨٩٦٦[ .أركني، عثمان
عثمانلي دولت نده وقـف     = أعمال الوقف يف الدولة العثمانية      

_ . ورقة   ٢٨_ ] .ت. د[_ .عثمان نوري أركني    / إيشله ري 
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١٨٤٦خمطوط، برقم 
]٨٩٦٧[ .أك كوندوز، أمحد

 Tabu Kadastro =وقاف العثمانية األوقاف والطابو يف الدولة؛ غاية األ
Vakfi; Osmanli Vakiflarinda Gaye / أمحد أك كوندوز._ 

 . باللغة التركية_ .١٠٢-١٠١، ٩٦-٩٣ص: ١ج
 _ .Belgeler Gercekleri Konuşuyor =الوثائق تنطق باحلقائق يف 
، ٤٩تر*_ . ض   _ .]١٩٩٠[هـ  ١٤١٠دار نشر النيل،    : أزمري
١٠٣، ٥٣. 

]٨٩٦٨[ .دأك كوندوز، أمح
/ مؤسسة الوقف يف احلقوق اإلسالمية وتطبيقاهتا عند العثمانيني       

 _ .١٩٨٨مؤسسة التاريخ التركي،    : أنقرة_ .أمحد أك كوندوز    
 .١كو* _.ك _ .ص ٢٥

]٨٩٦٩[ .أك كوندوز، أمحد
= ويف حقوق اإلسـالم     التطبيقات العثمانية     يف يةؤسسة الوقف امل

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi /    مؤسسة التـاريخ   : أنقرة_ .أمحد أك كوندوز

أطروحــة _ .ص ٤٨٠_ ] .١٩٨٨[هـــ ١٤٠٨التركــي، 
 معهد العلوم االجتماعية، قونيا،     ، جامعة سلجوق  –) دكتوراه(

 .١٠٣، ٦٦تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .١٩٨٧
]٨٩٧٠[ .أك يلدز، علي

علي أك / Vakif Himayon Nazareti= نظارة وقف اهلمايون 
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٤٤ص_ .يلدز 

 Tanzimat =التشكيالت املركزية العثمانية يف عهد التنظيمات يف 
Dönemi osmanli merkez Teşkilatinda Reform.  _استنبول: 

عهد التنظيمات يشمل   _ ] .١٩٩٣[هـ  ١٤١٣ان،  أردار نشر   
 .١٠٤، ٥٧، ٥٢تر*_ . ض _ .١٨٥٦-١٨٣٦: الفترة من

]٨٩٧١[ .رك، نظيفأوزت
 =األوقاف اليت فتحت الطريق أمام إصالحات األوقاف يف عصر التغريب           

Batilaşma döneminde vakiflarin çözülmesine yol 
açan uygulamalar / نظيف أوزترك. _Vakiflar Dergisi. _ 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠٩-٢٩٧ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣مج
]٨٩٧٢[ .أوزتونا، يلماز

_ ] .األوقاف اهلمايونية؛ األوقاف والتعاون االجتماعي    نظارة  [
 .٤٩٦-٤٩١ص: ٢مج
مؤسسة فيصل  : إستانبول_  .١ط_ . تاريخ الدولة العثمانية     يف

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩--[للتمويل، 
]٨٩٧٣[ .أونار، حممد علي

 األوقاف يف مدينة خربوط يف القرن السادس عشر امليالدي، والوقف         
 _ .١٨٥-١٨٢ص_ .حممد علي أونار    / يف اإلمرباطورية العثمانية  

 .باللغة التركية
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]٨٩٧٤[ .يونال، حممد علأ
وقف  _ .ثماىنوقف در متدن ع   = الوقف يف احلضارة العثمانية     

باللغة  _ .٧١-٦٨ ص _ .)١٩٩٨ (٢١ ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .التركية نعمترجم  ،الفارسية

]٨٩٧٥[ .آر، عمر بكر
 Vakfiyelerde= الشروط املتعلقة بإصالح األبنية يف األوقاف 
Binalarin Tamirati İle İlgili Şartlar / آر  عمر بكـر. _

Vakiflar Dergisi . _١٢٦-١١٣ص_ ) .١٩٧٣ (١٠مج. _ 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

 الدولة العثمانية–الوقف 
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]٨٩٧٦[ .ي، أوديدريب
 مطبخ خاصكي سلطان للفقراء يف القرن     : سياسة الرفاهية العثمانية  

 Ottoman welfare policy: The poor kitchen= الثامن عشر 
of Khasseki Sultan in eighteenth century /ي ريأوديد ب._ 

Journal of the economic and social history of the 
orient ._ باللغة_  .١٨٦-١٦٧ص_ ) .١٩٩٢ (٢، ع ٣٥ مج 

 .٧صر*_  .د_ .اإلجنليزية 
]٨٩٧٧[ .، عصمتبينارق

 مؤسسة الوقف عند العثمانيني األتراك ونظرة األجانب إىل أوقاف        
 Osmanli Türklerinde Vakif Müessesesi ve =األتراك 

Yabanci Gözü ile Türklerde Vakif / بينارقعصمت.  _
Turk Kültür Dergisi . _١٩٦٩مـايو   (٧٩ ع،٧مج. ( _

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٥-١٣ص
]٨٩٧٨[ .تازه باي، حممد أيفور

أوقاف العلويني وغري العلويني وأوقاف املقابر يف بدايـة العهـد     
 باللغـة   _ .٣٤-٢٥ص_ .حممد أيفور تازه بـاي      / العثماين
 .ةالتركي
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨٩٧٩[ .نشأتجاغطاي، 
 İslam'da=تأثري مؤسسة الوقف على حقوق املرياث يف اإلسالم 

Vakif Kurumunun Miras Hukukuna Etkisi / نشـأت 
_ ) .١٩٧٥ (١١مـج _ . Vakiflar Dergisi_ .جاغطـاي  

 .١٠٣، ٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦-١ص
]٨٩٨٠[ .جب، هاملتون
ـ       / األوقاف  إىل  هتأليف هاملتون جب، هارولد بـووين؛ ترمج

 .٣٣٨-٣١٥ص: ٢ج_ .العربية أمحد عبد الرحيم مصطفى 
العامـة  اهليئة املصرية   : القاهرة_ . اتمع اإلسالمي والغرب     يف

 .٢٣ ،٧ ،٢صر* _.ض  _. ١٩٩٠للكتاب، 
]٨٩٨١[ .جريبر، حاييم

 .باللغة اإلجنليزية_  .٤٥-٢٩ص_ ] .Waqf= الوقف [
 The Waqf institution = مؤسسة الوقف يف بداية احلكم العثماين يف

in early Ottoman edirne.  _]حيفا (١٩٨٤، ]ن. د: م. د: 
 .٢سع *_ .ض_ ) .مطبعة جامعة حيفا

]٨٩٨٢[ .ولكن، حلميزيا أ
 /Vakif Sistemi Türk Şehirciliği =نظام الوقف والتمدن التركي 

 _) .١٩٧١ (٩مج_  .Vakiflar Dergisi_ .حلمي زيا أولكن 
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٧-١٣ص

]٨٩٨٣[ .سلجوق، فوروزان
 Vakiflar =األوقاف من بدايتها حىت القرن الثـامن عشـر   

(Başlamğiçtan 18. Yüzyilina) /   فـوروزان سـلجوق. _
Vakiflar Dergisi.  _٢٩-٢١ص_ ) .١٩٦٥ (٦مــج. _ 

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

]٨٩٨٤[ .الشاهني، شامل
 . ورقة٢٥ _ .شامل الشاهني/ األوقاف وتشكيالهتا اإلدارية يف الدولة العثمانية

:  الكويـت  _ .ية التجارب الوقفية الدول    احللقة النقاشية حول   يف
 .١كو*_  .ض_  .١٩٩٧ العامة لألوقاف، األمانة

]٨٩٨٥[ .صدقي، خاطرات إمساعيل
عثمانلي مملكه لري   = مطالعة إدارية يف أوقاف املمالك العثمانية       

: م. د[_ .خاطرات إمساعيل صـدقي     / وقفلرنده اداري باكيش  
_ ) .مطبعة سالنيك : إستانبول] (١٩٠٦[هـ  ١٣٢٤،  ]ن. د

 .١٠٤رت* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .ص ٢١
]٨٩٨٦[ .عمر حلمي

 Eski =أحكامنا الوقفية القدمية وبعض القضايا املتعلقة باألوقاف 
Vakif hükümlerimiz ve Vakifarlta İlgili Bazi İnceleme 

ve Sorunlar/ دار : إسـتانبول _ . عمر حلمي، آيدن توجناي
 _ .ص٣٢٢_ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤نشر وقف قصر النجوم،     

 .١٠٤، ٥٤، ٤٩، ٢٨، ١١رت* _.ك _ .باللغة التركية 
]٨٩٨٧[ .فتحي بلحاج

األوقاف كانت مسة عصر العثمانيني وأنشطتها قائمة ومسـتمرة         
 ١٩٢، ع٦س_ .املسـتقلة  _ .فتحي بلحاج / يف تركيا احلديثة 

 .١كو* _.د _ ) .١٩٩٨ يناير ١٢(
]٨٩٨٨[ .حممد األرناؤوط

 الـة _ .دور الوقف يف نشوء وتطور املدن خالل العصر العثماين    
_ ) .١٩٩٤ (١٠-٩ع_ .رخيية العربية للدراسات العثمانية     التا
 قدم هذا البحث إىل املؤمتر العاملي اخلامس للدراسات       _  .٦٦-٤٥ص

 .١٠٤تر*_ .د _  .١٩٩٤ العثمانية الذي عقد يف تونس
]٨٩٨٩[ .حممد األرناؤوط

 منوذجان: دور الوقف يف نشوء وتطور املدن خالل العصر العثماين        
  دراسات _ . األرناؤوط . م حممد/ بلقان وبالد الشام  للمقارنة من بالد ال   

 كانون (٥٢–٥١، ع ١٦س_  .جملة علمية فصلية حمكمة   : تارخيية
 .١كو* _.د _  .٦٦-٤٥ص_ ) .١٩٩٥ نيسان /الثاين

]٨٩٩٠[ .حممد األرناؤوط
 _.األرناؤوط  . حممد م / قراءة معاصرة : الوقف يف الدولة العثمانية   

 _. بشؤون الوقف والعمل اخلريي      جملة نصف سنوية حمكمة تعين    : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٤٧ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب (٣، ع٢س

]٨٩٩١[ .حممد كرد علي
 .١٢٢-٨٩ص: ٥ج_ .حممد كرد علي ]/ الوقف[
دار العلـم للماليـني،     : بـريوت _  .٣ط_ . خطط الشام    يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _. ض _ .١٩٨٣
]٨٩٩٢[ .مري أوغلو، عصمت

 _.عصمت مري أوغلو    / امل اإلسالمي التركي  مكانة الوقف يف الع   
 .باللغة التركية_  .١٢٣-١٢٢ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

  الدولة العثمانية–الوقف  
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]٨٩٩٣[ The waqf= نظام الوقف يف أوائل العصر العثماين 
institution in early Ottoman Empire /   حتريـر جابريـل

 .باللغة اإلجنليزية_  .٤٥-٢٩ص_ .جيلرب . ج. وربرج، ج
 =مقاالت يف ذاكرة جابريل بري      : دراسات يف اتمع اإلسالمي   يف  

Studies in Islamic society: contributions in memory 
of Gabriel Baer.  _]مطبعة جامعـة   (١٩٨٤، ]ن. د: م. د

 .١٩؛ هن٢سع*_ .ض _ ) .حيفا
]٨٩٩٤[ .يدي يلدز، اء الدين

 Tanzimat Donemi Vakif =تطبيقات الوقف يف عصر التنظيمات 
Uygulamalari /   اء الدين يدي يلدز      نظيـف أوزتـرك ،. _

 . باللغة التركية_ .٥٩٨-٥٧١ص
 :أنقرة_ . Yilinda Tanzimat ,150 = ١٥٠ التنظيمات سنة يف

 .٣تر*_  .ض _ .١٩٩٢ة مؤسسة التاريخ التركي، مطبع
]٨٩٩٥[ .يدي يلدز، اء الدين

 =امعات الوقفية العثمانية كتشكيالت اجتماعية متكاملـة  
Sosyal Teşkilatlar Bütünlüğü Olarak Osmanli Vakif 

Kulliyeleri / اء الدين يدي يلدز._ Türk Kültür Dergisi ._ 
 _ .٥٣-٤٤ص_ ) .١٩٨١ إبريل   –مارس   (٢١٩، ع ١٩مج

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
]٨٩٩٦[ .يدي يلدز، اء الدين

دراسـة  : مؤسسة الوقف يف تركيا خالل القرن الثامن عشـر        
 Institution du vaqf au XVIIIe siecle= اجتماعية تارخيية 

en Turquie: ètude socio-historique / اء الدين يدي يلدز. _
باللغـة  _ .ص  ٣٨٢_  .١٩٩٠،   والسـياحة  افةوزارة الثق : أنقرة

 .١كو*_ . ك _.الفرنسية 
]٨٩٩٧[ رفعتينانج، 

نظرة حول بناء الدولة العثمانية حسب دفتر حتريـر األوقـاف           
 .باللغة التركية_  .٧٩-٧٧ص_ .ينانج  رفعت/ األخري
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]٨٩٩٨[ .، حسناليوكس
 XVII. Yüzilda =توحيد األوقاف العثمانية يف القرن السابع عشر 

Osmanli Vakifarinin Sentezi/ل ا حسن يوكس. _Vakif 
ve Kültür Dergisi . _باللغة_ .١٩-١٦ص_ ) .١٩٩٨ (١ع  

 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
@ÑÓìÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]٨٩٩٩[ .أك كوندوز، أمحد
  =املؤسسة الوقفية يف التطبيقات العثمانية ويف حقوق اإلسـالم        

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi /        ـ أمحد أك كوندوز؛ إشـراف خليـل _ .ن  ج

 ،جامعة سلجوق  –) دكتوراه(أطروحة  _ .  ص ٤٨٩_  .١٩٨٧
 _.ر  _ .باللغـة التركيـة     _ . معهد العلوم االجتماعية، قونيا   

 .١٤؛ سع١٠٤، ١٠٣، ٦٦، ٥٨، ٣تر*

]٩٠٠٠[ .سرت، علي
 Osmanlilarda Vakif=  الوقف عند العثمـانيني  اتمؤسس

Müesseseler/       ١٩٨٢_ . علي سرت؛ إشراف ضياء كازجيي. _ 
 كلية اإلهليات،   ، جامعة مرمرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .ص٣٥
 .٦٧، ٣تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .ستانبولإ

@ÑÓìÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]٩٠٠١[ _ . ورقة١٤_ ] .ت. د[_ .السلطانية فهرس الوقفيات 
 .٣٠تر* _.خ _  .٧٢خمطوط برقم 

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@æìí…@@@@@ŠÄãa@@@@@æìí…@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@¿@ÊìuŠÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@éîÏ@ÊìuŠÛa@N@

@ÑÓìÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
 . مصادر المعلومات–الوقف  انظر أيضًا
]٩٠٠٢[ .أمحد بدوي طوالن

 ١٣٥_  .١٩٣٠_ .أمحد بـدوي طـوالن      / رسالة يف الوقف  
 كلية الشريعة   ، جامعة األزهر  – حبث لنيل درجة العاملية   _ .ورقة  

 .٢كو* _.ر _ .والقانون 
]٩٠٠٣[ .خالد عبد اهللا الشعيب
 خالد عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسي عبد العزيز       / النظارة على الوقف  

 -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ .السماحي  
 .١كو*_ . ر _ .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون، ،جامعة األزهر

]٩٠٠٤[ .سلطان حممد حسني املال
:  اإلمارات العربية املتحدة   إدارة الوقف اخلريي اإلسالمي يف دولة     

دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون         
سلطان بن حممد حسني املال؛ بإشراف      / ...ف  اإلسالمية واألوقا 

 _. ورقة   ٢٥٠_ ] .؟١٩٩-[_ .حممد سر اخلتم، حسن عباس      
  كلية االقتصاد  ، جامعة أم درمان اإلسالمية    -) ماجستري(أطروحة  

 .١كو*_ .ر _ .لعلوم االجتماعية وا
]٩٠٠٥[ .عبد العال علي سليمان

 ١٠٤_  .١٩٣٣_ .عبد العال علي سليمان     / رسالة يف الوقف  
 كلية الشـريعة    ،جامعة األزهر _ ) ماجستري(أطروحة  _  .ورقة

 .١٥صر*_ .ر _ .والقانون 
]٩٠٠٦[ .عبد الفتاح عيسوي حويت

_ . ١٩٢٩ _ .عبد الفتاح عيسوي حويـت    / رسالة يف الوقف  
 كليـة   ، جامعة األزهر  –حبث لنيل درجة العاملية     _ . ورقة   ٧٠

 .٢؛ كو١٦صر*_  .ر_ .الشريعة والقانون 
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@òíbÇ‰@@@@ŠÄãa@@@@@òíbÇ‰@N@
ÑÓìÛaLÑÓìÛa@åç‰@@@@ŠÄãa@@@@åç‰@N@
ÑÓìÛaLÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@ŠÄãa@@@@@Éí‰@N@
ÑÓìÛaLÑÓìÛa@ñb×‹@@@@ŠÄãa@@@@ñb×‹@N@
@ÑÓìÛa–@@@pýv@ÑÓìÛa@pýv@@@@@ŠÄãa@@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@k–Ë@@@@ŠÄãa@@@@@@pbÓŠ@N@

 رسائل جامعية–الوقف 
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@ÑÓìÛa–bØãýíŠ@@
]٩٠٠٧[ .سليم مرصوف،

 Awqaf experience in Sri= جتربة األوقاف يف سـريالنكا  
Lanka /   جملة نصف سنوية حمكمة    : أوقاف_ .سليم مرصوف

يونيـو   (٦، ع ٣س_ .تعىن بشؤون الوقف والعمـل اخلـريي        
 .١كو*_  .د_  .٣٦-٥ص: سم اإلجنليزيالق_ ) .٢٠٠٤

@ÑÓìÛa–òí…ìÈÛa@@
]٩٠٠٨[ .أسعد محزة شرية

_ . شرية مدير األوقاف باملدينة املنـورة        ةورقة األخ أسعد محز   
 .٣٢٧-٣٢١ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٩٠٠٩[ .أسعد محزة شرية
_ . شرية مدير األوقاف باملدينة املنـورة        ةورقة األخ أسعد محز   

 .٣٢٧-٣٢١ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٩٠١٠[.لشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادوزارة ا. السعودية 
املشرف العام عبد اهللا بن     / األوقاف يف اململكة العربية السعودية    

 _] .١٩٩٩[عبديل كروم الدولية،    : الرياض_ .عبد احملسن التركي    
 .١؛ كو١٥سع* _.ك  _ .ايض: ص١٣٢

@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–õby⁄a@@
]٩٠١١[ .عبد اهلادي الفضلي
 عبد اهلادي / اإلحساء منوذجاً :  اإلسالمي وسبل تنميته   مشكالت الوقف 

 ١٣، ع ٣س_  .جملة فكرية ثقافية إسالمية   : الكلمة_ .الفضلي  
 .١؛ كو٥صر* _.د  _ .٣٤-٢٧ص_ ) .١٩٩٦(

@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–@ƒí‰bm@
]٩٠١٢[ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر

الوقف ودوره يف دعم التعليم والثقافـة يف اململكـة العربيـة            
_ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر       / لسعودية خالل مائة عام   ا
 _.ص  ١٨٦_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_  .١ط
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحبـاث         (

 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠١الوقف 
]٩٠١٣[ .عبد اهللا أمحد الزيد

 السـعودية وسـبل     الواقع املعاصر لألوقاف يف اململكة العربية     
 . ورقة٥٤_ .إعداد عبد اهللا بن أمحد بن علي الزيد / تطويرها

مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشـؤون   : الريـاض _ .هــ   ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني[اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،     
 .١كو*_ .ض 

]٩٠١٤[ .د احلميدعبد اللطيف بن حمم
 إعداد عبد اللطيف بن   / تاريخ األوقاف يف اململكة وسبل تطويرها     

 . ورقة٦٠_ .حممد احلميد 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[والدعوة واإلرشاد، 

@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–@ƒí‰bm@–…ìÈ@Þe@å»ŠÛa@†jÇ@åi@ŒíŒÈÛa@†jÇ@@
]٩٠١٥[ .عمر بن صاحل بن سليمان العمري

 )/رمحه اهللا (مناذج تارخيية من رعاية األوقاف عند امللك عبد العزيز          
 . ورقة٤٤_ .العمري  إعداد عمر بن صاحل بن سليمان

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[والدعوة واإلرشاد، 

@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–@ÑöbİÛa@–ƒí‰bm@@
]٩٠١٦[ .حممد الطيب بن يوسف

جلنة املطبوعات يف   : الطائف_ .تاريخ األوقاف مبحافظة الطائف     
 .١٠سع*_ .ك _ .ص ١٨٤_  .١٩٨٨التنشيط السياحي، 

@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–@ÑîİÔÛa@–ƒí‰bm@@
]٩٠١٧[ .السيد حسن العوامي

 السيد حسن ]/ مصدر الكتروين [الوقف يف القطيف وأثره يف حياهتا       
صفحة عنوان املقال ضمن    : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٩[_ .العوامي  

 والثقافة  جملة فصلية تعين بشؤون التراث    :  مبجلة الواحة  ٩حمتويات العدد   
: وصلة املقال _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (واألدب يف اخلليج العريب     

http://www.alwaha.com/issue9/is09sb10.htm . _  ت._ 
 .١كو*

@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–@ÑîİÔÛa@–@@ßaŠÛaM@ƒí‰bm@
]٩٠١٨[ .نبيه الرباهيم

 /منوذج حيتذى يف األوقاف االجتماعية    ]: مصدر الكتروين [وقف الرامس   
 صفحة عنوان املقال ضمن   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٧[_ .الرباهيم  نبيه  

ـة        :  مبجلة الواحة  ٩حمتويات العدد  جملة فصلية تعين بشؤون التـراث والثقاف
_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    (واألدب يف اخلليج العـريب      

 _ .http://www.alwaha.com/issue9/is09sb11: وصلة املقال 
 .١كو*_ .ت 

@ÑÓìÛa–…ìÈÛa@@òí–@ñ‰ìä½a@òäí†½a@–ƒí‰bm@@
]٩٠١٩[ .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي

 –دراسة فقهية   : األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام     
_  .عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي       إعداد   / وثائقية –تارخيية  
 .٢٠٩-١١٥ص
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

  سريالنكا–الوقف  
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@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–@paŠ·ûß@
]٩٠٢٠[)مكة: ٢٠٠١: األول(مؤمتر األوقاف يف اململكة العربية السعودية 

مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمـه          
رة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    جامعة أم القرى بالتعاون مع وزا     

: مكـة _  .١٤٢٢ شعبان   –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
 .١كو*_ .ك _ .مج ٦_ ] .٢٠٠١[هـ ١٤٢٢، جامعة أم القرى

@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–@paë†ã@
]٩٠٢١[ )مكة: ١٩٩٩(ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية 

وأثره يف الدعوة   مكانة الوقف   "البيان اخلتامي والتوصيات لندوة     
 . ورقة١١_ .هـ ١٤٢٠ شوال ١٩-١٨مكة املكرمة، ": والتنمية

مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشـؤون   : الريـاض _ .هــ   ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني  [اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،     
 .١كو*_ .ض 

]٩٠٢٢[ )مكة: ١٩٩٩(أثره يف الدعوة والتنمية ندوة مكانة الوقف و
-١٨مكة املكرمة   : ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية      

وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩
 _.ج  ٢٨_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني[واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    

 .١كو*_ .ك 
 يةندوة املكتبـات الوقفيـة يف اململكـة العربيـة السـعود           

 )املدينة املنورة: هـ١٤٢٠(
]٩٠٢٣[

مكتبة امللك  ،  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية      
ـ ١٤٢٠ حمرم   ٢٧-٢٥ املدينة املنورة من     ،العزيز عبد _  .هـ

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،      : الرياض
 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .ص ٩٥١_  .٢٠٠٠

@ÑÓìÛa–@æbàÇ@òäİÜ@@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@MæbàŽÇ@N@

@ÑÓìÛa–@†äÓŠ@
]٩٠٢٤[ .سبهران، ض

 _ .بيام نوين _ . مسرقند   هايوقفنامه  = حجج أوقاف مسرقند    
_ .باللغة الفارسية   _  .٦٧-٦٦ص_ ) .١٩٧٥ (٢، ع ١١ج
 .١ران*_  .د

@ÑÓìÛa–æa…ìÛa@@
]٩٠٢٥[ .زهري عثمان علي نور

_ . نور   زهري عثمان علي  / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    
 _.ص  ٦٢_  .١٩٩٦جامعة اخلرطوم،   ]: اخلرطوم[_  .١ط
 .١؛ كو٨فل*_  .ك

]٩٠٢٦[ .سعيد احلسني عبد الرمحن
سعيد احلسني  / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية     

 . ورقة٢٩_ .عبد الرمحن 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو *_.ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

]٩٠٢٧[ .الطيب صاحل بانقا اخلليفة
 _.الطيب صاحل بانقا اخلليفة     / ألوقاف السودانية يف دراسة ميدانية    ا

 . ورقة١١
وزارة : نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    
 .١كو*_ .ض _ . اإلسالمية التاسعة

]٩٠٢٨[ . صاحل بانقا اخلليفةالطيب
_ .الطيب صـاحل بانقـا اخلليفـة        / جتربة الوقف يف السودان   

 .١١٤-١٠٧ص
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_  .ض
]٩٠٢٩[ .عبد امللك اجلعلي

: ورقة ممثل مجهورية السودان األخ الدكتور عبد امللك اجلعلـي         
 .٤٣٤-٤٢٥ص_ .األمني العام للشئون الدينية واألوقاف 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
 _ .ض_  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٩٠٣٠[ .عبد امللك اجلعلي

: ورقة ممثل مجهورية السودان األخ الدكتور عبد امللك اجلعلـي         
 .٤٣٤-٤٢٥ص_ .األمني العام للشئون الدينية واألوقاف 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
 _ .ض_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١ ،١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa–bí‰ì@@
]٩٠٣١[ .عبد اجمليد الطرابلسي

]: دمشق[_ .عبد ايد الطرابلسي    / األوقاف بني األمس واليوم   
 .١كو*_ .ك _ .ايض : ص٢٤_ ] .١٩٨-[وزارة األوقاف، 
]٩٠٣٢[ .عبد اجمليد الطرابلسي

 = وزير األوقاف السورية     طرابلسييد  عبد ا . مقابلة خاصة مع د   
 وزير أوقاف   طرابلسييد  عبد ا دكتر  : ه اختصاصى با  مصاحب
 _ .)١٩٩٣ (٣ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ .سوريه
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥٣-٥٢ص

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–ƒí‰bm@@
]٩٠٣٣[ .بولياك، إبراهام ن

-٣٧،  ٣٤-٣٣،  ١٥ص_ .بولياك  . ن. أ]/ waqf= الوقف  [
 .اإلجنليزيةباللغة _  .٨٧، ٦٧، ٦١-٦٠، ٤٠
-١٢٥٠ ،قطاعي يف مصر وسوريا وفلسطني ولبنان     إلالنظام ا  يف

١٩٠٠ = Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the 
Lebanon, 1250-1900 . _اجلمعيـة امللكيـة   : لندن_  .١ط

 .١٩هن*_ .ض _  .١٩٣٩اآلسيوية، 

 تاريخ– سوريا –الوقف 
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@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩٠٣٤[ .فتح اهللا صقال

 ،]ن. د: م. د[_ .ضايا وقف العثمانية أمام احملاكم املختلطة السورية ق
 .١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ٩٣_ ) .مطبعة سبع اخوان: حلب (١٩٣٨

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@ƒí‰bm@–@xbm@†àª@@åí†Ûa§a@
]٩٠٣٥[ سورية بعهد رئاسة صاحب بدولة اإلسالمية األوقاف ضة

_  .١٩٥٠،  ]ن. د:  م .د[_ .الفخامة حممد تاج الدين احلسين      
 .١٤سع* _.ك _ .ص ٤٢

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@kÜy@–ƒí‰bm@@
]٩٠٣٦[ "ـه٩٧١-٩٠٨"بن احلنبلي، حممد بن إبراهيم بن يوسف احلليب ا الدين يرض
 بن يوسف احلليب؛ حتقيق إبراهيم الدين حممد بن     ي رض /]الوقف[

، ١٠٤-٦٢ص: ١ق: ١ج_ .حممود فاخوري وحيـىي عبـادة     
: ١ق: ٢، ج ٦٦١،  ٥٨٥،  ٥٠٣ص: ٢ق :١ ج ،٥٥٥،  ٣٤٧
  .٣٧٣، ٣٢٩-٣٢٨، ٣٣ص
وزارة الثقافة،  :  دمشق _ . در احلبيب يف تاريخ أعيان حلب      يف

 .٨ ،٦ ،٣فل*_ .ض _  .١٩٧٣-١٩٧٢
]٩٠٣٧[ .حممد وليد كامل

 : الفيصل _.حممد وليد كامل    / الوقف وتطوره يف حلب الشهباء    
 كـانون األول    /تشرين الثـاين   (٢٠٤ع_  .جملة ثقافية شهرية  

 .١٤سع*_  .د_  .٤٢-٣٥ص _) .١٩٩٣

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@kÜy@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩٠٣٨[  مدنيةدراسة): ١٠٦٣/١٦٥٣(ري باشا يف حلب شبأوقف 

 Le waqf d’ipsir pasa a alep (1063/1653)= تارخييـة  
etude d’urbanisme historigve / فيـد  يجون كلـود د… 

_ .ص  ١٠٧_ . ١٩٨٢املعهد الفرنسـي،    : دمشق_ ] .وآخ[
 .١؛ كو١٠سع* _.ك _ .باللغة الفرنسية 

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–ƒí‰bm@@
]٩٠٣٩["ـه٩٥٣-٨٨٠" )مشس الدين(بن طولون، حممد بن علي بن أمحد ا

حممد بن علي بن حممد بن علي بن مخارويه؛ حتقيـق           ]/ الوقف[
 .٣١٢، ٢٦٠، ١٧٩، ٧٦، ٤٤ ص_ .حممد أمحد دمهان

 _.تراك بدمشق الشام الكربى     باً من األ   إعالم الورى مبن ويل نائ     يف
 .٣تر*_ .ض _ ] .١٩٨٤[هـ ١٤٠٤دار الفكر، : دمشق

]٩٠٤٠["ـه٩٥٣-٨٨٠" )مشس الدين(بن طولون، حممد بن علي بن أمحد ا
 حممد بن علي بن حممد بن علي بن مخارويه؛ حتقيـق            /]الوقف[

 .١٦٢ -١٦١، ١٤١، ١٣٧، ١١٧ ،١٨ ص_ .حممد أمحد دمهان
 : دمشق _ . بدمشق الشام الكربى   األتراك مبن وىل نائباً من       الورى إعالم يف

 .٨ ،٧ ،٤فل *_.ض _  .١٩٦٤ القومي، واإلرشادوزارة الثقافة 
]٩٠٤١["ـه٥٧١-٤٩٩" )أبو القاسم(ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة اهللا 

، ٢٤٥ص: ٣، مج ٤٠٩،  ٢٥١-٢٤٩ص: ١مج_ ] .الوقف[
 .١٠ص: ٦، مج٢٤٥ص: ٥، مج٣٨٢
 هـ١٣٧١جممع اللغة العربية،    : دمشق_ . دمشق    هتذيب تاريخ  يف
 .٧٦تر* _.ض _ ] .١٩٥١[

النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             
 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(

]٩٠٤٢[

عد فهارسه  أعبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي؛       ]/ الوقف[
، ٥٤،  ٢٠،  ١٧،  ١٥،  ١٢-٩ص: ١ج_ . مشس الدين    إبراهيم
٢٣٧-٢٣٦،  ٢١٥،  ١٦٦،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٠٠،  ٩٣،  ٨٢،  ٧٢ ،
٤٤٦،  ٤٤١،  ٤٣٨،  ٤٢٦،  ٣٤٠،  ٣٠٦،  ٢٧٧،  ٢٦٦،  ٢٤٣ ،
٥٢٣-٥٢٢،  ٥١٩،  ٤٩٩-٤٩٨،  ٤٨٨،  ٤٧٧،  ٤٧٤،  ٤٥١، 
، ٣١ص: ٢، ج ٦٠٤،  ٥٦٩،  ٥٦٥،  ٥٥٧،  ٥٤٢،  ٥٣٩،  ٥٣١
١٧٤، ١٦٢، ١٢٧، ١١٤، ١٠٢، ١٠٠-٩٩، ٨٦، ٦٤. 
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الدارس يف تاريخ املدارس     يف  

 .١٤، ١كو* _.ض _  .١٩٩٠
النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             

 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(
]٩٠٤٣[

 ،٢٧٩-٢٧٨،  ١٧٩-٧ص: ١ج_ .حتقيق جعفر احلسيين    ]/ الوقف[
٤٢٦،  ٤١٣-٤١٢،  ٣٩٩-٣٩٨،  ٣٦٨،  ٣٥٨،  ٣٠٣-٣٠١-
٥٢٣-٥٢٢، ٤٩٨-٤٩٧، ٤٨٨، ٤٧٤، ٤٤٢-٤٤١، ٤٢٩. 
مكتبة الثقافة الدينية،   : القاهرة_ .الدارس يف تاريخ املدارس     يف  

 .٥٢تر* _.ض _ ] .١٩٨٨[هـ ١٤٠٨
النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             

 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(
]٩٠٤٤[

قيق جعفر  القادر بن حممد النعيمي الدمشقي؛ حت       عبد /]الوقف[
 ،٩٣،  ٨٢،  ٧٢،  ٥٤،  ٢٠،  ١٧،  ١٥،  ١٢-٩ص: ١ج_ .احلسيين  
٢٦٦،  ٢٤٣،  ٢٣٧-٢٣٦،  ٢١٥،  ١٦٦،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٠٠ ،
٤٧٤،  ٤٥١،  ٤٤٦،  ٤٤١،  ٤٣٨،  ٤٢٦،  ٣٤٠،  ٣٠٦،  ٢٧٧ ،
٥٣٩،  ٥٣١،  ٥٢٣-٥٢٢،  ٥١٩،  ٤٩٩-٤٩٨،  ٤٨٨،  ٤٧٧ ،
٦١٣،  ٦٠٩ ،٦٠٤ ،٥٩٢ ،٥٦٩،  ٥٦٥ ،٥٥٨-٥٥٧،  ٥٤٢ ،
 ،١٠٠-٩١ ،٨٦ ،٧٨ ،٦٤ ،٦٢ ،٤٧،  ٤٢ ،٣١،  ٢٩ص: ٢ج

١٤٦،  ١٤٢،  ١٣٨ ،١٢٧-١٢٦،  ١٢٠ ،١١٤-١١١ ،١٠٢-
٤١٧، ٢٤٧-٢٢٣، ٢٠٤، ١٧٤، ١٦٢ ،١٤٩. 

،  العـريب امع العلمي: دمشق_ .الدارس يف تاريخ املدارس    يف  
 .١١ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣؛ فل٧٦تر* _.ض _  .١٩٥١-١٩٤٨

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–@ïãŠÐÛa@la†nãüa@–öb‰@òîÈßbu@Ý@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 

]٩٠٤٥[ .، راندي كارولينيديغيليم
تاريخ الوقف ودراسات حالة يف دمشق يف أواخر احلكم العثماين         

_ .راندي كاروليني دجيويليهم شوم     / نتداب الفرنسي وفترة اال 
  جامعة نيويورك،  –) هادكتور(أطروحة  _ . ورقة   ١٨٤_  .١٩٨٦
 .١كو* _.ر _  .١٩٨٦
]٩٠٤٦[ .، راندي كارولينيديغيليم

 تاريخ الوقف ودراسات حالة يف دمشق يف أواخر احلكم العثماين وفترة          
 History of awqaf and case studies= االنتداب الفرنسي 

from Damascus in late ottoman and French 
mandatory times.  _أطروحـة  _ . ورقة ٤٣٦_  .١٩٨٦

_ .جنليزية  باللغة اإل _  .١٩٨٦نيويورك،   جامعة   -) هادكتور(
 .١؛ كو١١سع*_  .ر

  العصر العثماني– تاريخ – سوريا –الوقف  
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@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩٠٤٧[ .، راندي كارولينيديغيليم

 حالة: إعادة التنظيم اإلداري لألوقاف العثمانية يف املقاطعات السورية       
 Ottoman waqf administrative reorganization in= دمشق 

the Syrian provinces: The case of Damascus /  رانـدي
_ .الة التارخيية العربية للدراسات العثمانيـة       _ .ديغيليم شوم   

 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٣٨-٣١ص_ ) .١٩٩٢فيفري   (٦ ،٥ع
 .١؛ كو٧صر *_ .د

]٩٠٤٨[ .حممد األرناؤوط
 :معطيات عن دمشق وبالد الشام اجلنوبية يف اية القرن السادس عشر          

 دار احلصاد، : دمشق_  .١ط_ .األرناؤوط  . حممد م / فية سنان باشا  وق
 .١؛ كو١٠-٧فل* _.ك  _.ايض، خرائط : ص٢٤٧_  .١٩٩٣
]٩٠٤٩[ =أداة سلطة اجتماعية وسياسية : اإلسالمي العامل يف الوقف

Le Waqf dans l’esppace Islamique outi de pouvoir 
socio-politique /   أندريه رميون    تقدمي راندي ديغيليم؛ مقدمة ._ 

 _.ص  ٣٣٧ ،١٠٠ _ .١٩٩٥،  املعهد الفرنسي للدراسات العربية   : دمشق
 .١١؛ مغ١؛ كو٨؛ فل١٠سع* _.ك _ .الفرنسية العربية وباللغة 

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@@Õ’ß…–ƒí‰bm@@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٩٠٥٠[ .، راندي كارولينيديغيليم

 أواخر احلكم العثماين   تاريخ الوقف ودراسات حالة يف دمشق يف      
_ .راندي كاروليني دجيويليهم شوم     / نتداب الفرنسي وفترة اال 
 جامعـة   –) هادكتـور (أطروحـة   _ . ورقة   ١٨٤_  .١٩٨٦

 .١كو* _.ر _  .١٩٨٦نيويورك، 
]٩٠٥١[ .، راندي كارولينيديغيليم

 تاريخ الوقف ودراسات حالة يف دمشق يف أواخر احلكم العثماين وفترة          
 History of awqaf and case studies from =ي االنتداب الفرنس

Damascus in late ottoman and French mandatory 
times . _جامعة  -) هادكتور(أطروحة  _ . ورقة   ٤٣٦_  .١٩٨٦ 

 .١؛ كو١١سع*_ .ر _ .جنليزية باللغة اإل_  .١٩٨٦نيويورك، 

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@ÙîÛbà½a@
د بن عبد اهللا بن حممـد اللـوايت الطنجـي           ابن بطوطة، حمم  

 "هـ٧٧٩-٧٠٣) "اهللا عبد أبو(
]٩٠٥٢[

شـرحه وكتـب    / األوقاف يف دمشق؛ أوقاف كنيسة صـينية      
 .٦٣٥، ١٢٢ص_ .هوامشه طالل حرب 

_ . رحلة ابن بطوطة، أو، حتفة النظار يف غرائب األمصـار            يف
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩-[دار الكتب العلمية، : بريوت

]٩٠٥٣[،مديرية أوقاف دمشق: دمشق_ .طمة خاتون كتاب وقف فا  
 .١كو* _.ك  _.ص ٤٤_  .١٩٩٥

@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–@ÖQX@
]٩٠٥٤[ .عبد الكرمي رفيق

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٨٥-٦٥٣ص_ ] .Waqf= الوقف [
 العالقات االقتصادية بني دمشق وما حوهلا من املناطق الريفية          يف

١٩٧١-١٧٤٣ = Economic relations between Damascus 
and the dependent countryside, 1743-71 . _]ن. د: م. د[، 

 .٢سع*_ .ض _ ) .مطبعة داروين: برنستون، نيوجرسي (١٩٨١
@ÑÓìÛa–@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@oãã⁄a@òØj‘@–@pbßìÜÈ½a@‰…b–ß@–oãã⁄a@ÉÓaìß@N@

@ÑÓìÛa–@@òîiŠÈÛa@ñŠíŒ¦a@éj‘–ƒí‰bm@@
]٩٠٥٥[ .زيدعبد اهللا أمحد ال

 /الواقع املعاصر لألوقاف يف اململكة العربية السعودية وسبل تطويرها        
 . ورقة٥٤_ .إعداد عبد اهللا بن أمحد بن علي الزيد 

مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشـؤون   : الريـاض _ .هــ   ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني [اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،   
 .١كو*_ .ض 
ÑÓìÛaLÑÓìÛa@òîÇŠ‘@@@@ŠÄãa@@@@òîÇŠ‘@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ÂëŠ‘@@@@@ŠÄãa@@@@@ÂëŠ‘@N@

@ÑÓìÛa–@ŠÈ’Ûa@
 .يالوقفاإلعالم  انظر أيضًا
]٩٠٥٦[ .السعيد بوركبة

السعيد / الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية يف املغرب       
 .٢٤٩-٢٢٧ص _.بوركبة 

: بغداد_ .ة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي        ندوة مؤسس  يف
، ٩سع* _.ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]٩٠٥٧[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق،   : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف
 .١كو*_  .ض

]٩٠٥٨[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧
@ÑÓìÛa–@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@bîÔíŠÏc@Þb@–òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@N@
LÑÓìÛa @@@ŠÄãa@@@@@óÜÇ@ñ…bè’ÛaÑÓìÛa@óÜÇ@ñ…bè’ÛaN@
@ÑÓìÛa–@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@oãã⁄a@pbzÐ•@–@pbßìÜÈ½a@‰…b–ß@–oãã⁄a@ÉÓaìß@N@

@ÑÓìÛa–Þbßì–Ûa@@
]٩٠٥٩[ .حممد نور عبد الرمحن

_ .منـدوب الصـومال     : ورقة األخ حممد نور عبد الـرمحن      
 .٤١٩–٤١٥ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٩٤عهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     امل: جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

 الصومال–الوقف 
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]٩٠٦٠[ .حممد نور عبد الرمحن
 .٤١٩–٤١٥ص_ .مندوب الصومال : ورقة األخ حممد نور عبد الرمحن

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@ŠÄãa@@@@@òãbî•@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@òÌî•@@@@@ŠÄãa@@@@@@Íî•@N@

@ÑÓìÛa–@@´–Ûa–òîiìä¦a@Ùãbî×@´@@
]٩٠٦١[ .، حممد جواداميدوارنيا
انـواع  =  اجلنوبية، الصني     مقاطعة سني كيانك   يف الوقف   أنواع

وقـف مـرياث     _ .موقوفات در سني كيانكَـ جنوىب، جني     
 باللغـة   _ .١٠٦-١٠٤ ص _ .)١٩٩٥ (١١ ع _.جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  . د_ .الفارسية

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@köaŠ™@@@@ŠÄãa@@@@@köaŠ™@N@
@ÑÓìÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@

 العالم  –االستعمار واألوقاف اإلسالمية، األوقاف      انظر أيضًا
المي ف ، اإلس ارة  –الوق ف والحض اريخ، الوق  ت
 .يةاإلسالم

]٩٠٦٢[ -١٩٠٨) "سري(إندرسون، جيمس نورمان دلرمبل 
 ،٣٢-٣١،  ١٨ص_ .إندرسون  . د. ن. ج]/ Waqf= الوقف  [

١٨٨،  ١٦٩-١٦٢،  ١٠٠،  ٩٣،  ٧٨،  ٥٨-٥٧،  ٤٣،  ٤٠ ،
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢١

 Law Reform =  يف العامل اإلسالميية القانوناتصالحاإليف 
in the Muslim World . _ـ : لندن_  .١ط : ون للنشـر أثل

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٦جامعة لندن، 
]٩٠٦٣[ .اهلرز، اكارت
 موقوفات ديـين  =  الشرق   يف اإلسالمية الدينية واملدينة    األوقاف

 ، حممد اكارت اهلرز؛ ترمجة مصطفى مؤمين    / إسالميوشهر شرق   
 _) .١٩٩٥ (١٠ع_ .وقف مرياث جاويدان  _ .حسن ضياء توانا    

املثـال  : شرقية ال سالميةاإلاملدينة  :  ترمجة مقال  _ .٥٣-٥٠ص
 يف اجلغرافيـة    املؤسسـة  للدكتور اكارت اهلرز رئيس      والواقع
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ . بون بأملانياةجامع

]٩٠٦٤[ .جورج كتورة
 ،٩ س _ .جملة االجتهاد _ .جورج كتورة   / الوقف يف العامل اإلسالمي   

 .١٢ ،٧ ،٥صر*_ .د _  .٣١٦-٣٠٩ص_ ) .١٩٩٧ (٣٦ع
]٩٠٦٥[ .بنعبد اهللابد العزيز ع

 :دعوة احلق _  .بنعبد اهللا عبد العزيز   / اإلسالمياألوقاف يف العامل    
 _) .١٩٦٦يناير   (٣، ع ٩ س _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  
 .٢٤مغ* _.د _ .٢٢-٢٠ص

]٩٠٦٦[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر
_  .٣٣٠-٢٧٤ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 _. Outlines of Muhammadan Law= ة  اإلسالميالشريعةموجز  يف
 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٤جامعة أوكسفورد، : نيودهلي_  .٤ط

@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–@ƒí‰bm@
]٩٠٦٧[ .إبراهيم البيومي غامن

 إبراهيم البيـومي  / التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اتمع العريب      
_ ) .٢٠٠١ديسمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العريب   _ .غامن  
ملف نظام الوقف واتمع    : حبث مقدم ضمن  _  .١٢٠-٩٢ص
 املدينالوقف واتمع    "ة ندو إىل قدم   الذي،  العريب الوطن   يف املدين
 بالتعاون العربية الوحدة نظمها مركز دراسات اليت" العريب الوطن يف

 بريوت  يفعقدت   اليت دوله الكويت، و   يف لألوقاف العامة ةمانمع األ 
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر ١١-٨ الفترةخالل 

]٩٠٦٨[ .إبراهيم البيومي غامن
 إبراهيم البيومي / العريبالتكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اتمع       

التعقيـب  _  .١٣٢-٧٥ص_ .غامن؛ تعقيب وجيه كـوثراين      
 .١٣٢-١١٧ص: واملناقشات

 حبوث ومناقشات : عريب نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن ال       يف
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         

مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]٩٠٦٩[ .إبراهيم البيومي غامن

 /سسياًمعامل التكوين التارخيي لنظام الوقف اجتماعياً واقتصادياً ومؤ       
جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون     : أوقاف_ .إبراهيم البيومي غامن    

_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   ( ع التجـرييب     _.الوقف والعمل اخلريي    
 .١كو*_ .د _  .٧٢-٥٧ص

]٩٠٧٠[ .إمساعيل علي األكوع
 /كيف أدى الوقف دوره خالل التاريخ     : مناذج وتطبيقات تارخيية  
 .٢٣١-٢١٨ص_ . إمساعيل بن علي األكوع

 حبوث ومناقشات الندوة  : مهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     أيف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

]٩٠٧١[ -١٩٠٨") سري(إندرسون، جيمس نورمان دلرمبل 
= نظام األوقاف   : ٩نة يف قانون الشريعة رقم      املستجدات الراه 

Recent Developments in Sharia Law IX: The Waqf 
System /إندرسون . د. إن. ج. _The Moslem world . _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٧٦-٢٥٧ص_ ) .١٩٥٢ (٤٢ع
 .١٦؛ هن٧صر*_ .د 

]٩٠٧٢[ .توفيق راشد احلوري
قدمي مع التركيز علـى      –املؤسسات الوقفية من منظار حديث      

_  .١٩٩٨_ .توفيق راشد احلـوري     / الوقف اخلريي يف لبنان   
ورقة مقدمة للملتقى اخلامس لألمانة العامة لألوقاف       _ .ص  ١٠

 .١كو* _.ح _  .١٩٩٨بدولة الكويت، 
]٩٠٧٣[ .احلسن السائح

شهرية : دعوة احلق _ .احلسن السائح   / تطور الوقف يف اإلسالم   
_ ) .١٩٦٦ينـاير    (٣، ع ٩ س _.ة  تعىن بالدراسات اإلسالمي  

 .٢٤مغ*_  .د_  .١٠٠-٩٩ص

  سين كيانك الجنوبية–الصين  –الوقف  
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]٩٠٧٤[ .داهي الفضلي
 /معامل التكوين التارخيي لنظام الوقف اجتماعياً واقتصادياً ومؤسسياً       

 .ورقة] ١٨[_ .إعداد داهي الفضلي 
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩ملوافـق   هـ، ا ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]٩٠٧٥[ .محد الزيدأعبد اهللا 

_ .جملة البحوث اإلسالمية    _ .أمهية الوقف وحكمة مشروعيته     
_ ]) .١٩٩٣[هــ   ١٤١٣مجادى الثانية   / ربيع األول  (٣٦ع
 .٣٧ ،١٧؛ مغ٤؛ فل٢سع*_ . د _ .٢٢٥-١٧٩ص

]٩٠٧٦[ .علي، أشفق
لكناو _  .٢ط_ .أشفق علي   / تاريخ اوقاف = تاريخ األوقاف   

باللغـة  _ .ص  ٣١٥_  .١٩٩٧الفـردوس للنشـر،     ]: اهلند[
 .٧هن*_ .ك _ .األوردية 

]٩٠٧٧[ .حممد بن احلسن احلجوي الفاسي الثعاليب
 .١٩٧ص: ١ ج_ .عناية أمين صاحل شعبان/ ]الوقف[

دار : بـريوت _ .تح اإلسـالمي    الفكر السامي يف تاريخ الف    يف  
 .٣تر*_ .ض _  .]١٩٩٥[ هـ١٤١٦ الكتب العلمية،

]٩٠٧٨[ .حممد عمارة
الوقف، وليس الدولة أو اخلزائن السلطانية، كان املؤسسـة األم          
اليت مولت صناعة األمة اإلسالمية حلضارهتا الزاهرة رغم احنراف         

 ٧ (٦ س _ .املسـتقلة _ .بقلم حممد عمارة    / السلطة السياسية 
 .١كو* _.د  _ .٣ص_ ) .١٩٩٨ بتمربس

]٩٠٧٩[ جكَونكَى وقف در= وتارخيه يف إيران  اإلسالم يف الوقف
ش، ٨/١٠/١٣٦١ (_ . كيهان _ . وتاريخ آن در إيران    إسالم

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٢[
]٩٠٨٠[= أداة سلطة اجتماعية وسياسية :اإلسالمي  العامل  يفالوقف  

Le Waqf dans l’esppace Islamique outi de pouvoir 
socio-politique /       تقدمي راندي ديغيليم؛ مقدمة أندريه رميون._ 

 _.ص  ٣٣٧ ،١٠٠ _ .١٩٩٥،  املعهد الفرنسي للدراسات العربية   : دمشق
 .١١؛ مغ١؛ كو٨؛ فل١٠سع* _.ك _ .الفرنسية العربية وباللغة 

]٩٠٨١[ .حيىي حممود الساعايت
حيـىي  / ات من التاريخ اإلسالمي   مناذج وتطبيق : الوقف واتمع 

مؤسسة اليمامة الصحفية،   :  الرياض _ .الساعايتبن جنيد   حممود  
 ،٢سع* _.ك  _ ) .٣٩كتاب الرياض؛    (_ .ص٨٩_  .١٩٩٧
 .١؛ كو١٤ ،١٣ ،١٠

@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–Ò‰bÈ½a@Šöaë…@@
]٩٠٨٢[  جبامعة اآلداب هيئة من كلية ترمجة /Vakif =الوقف 

 . باللغة التركية_ .١٧٢-١٥٣ص: ١٣مج_  .إستانبول
ببليوجرافية، تاريخ، جغرافية، أنثوغرافية،    : املوسوعة اإلسالمية يف  

 İslam Ansiklopedisi İslam alemi= تراجم العامل اإلسالمي 
Tarih Coğrafya ernoğrafya ve Biyografya Luğuti. _ 

 وعةاملوس_ ] .١٩٩٣[هـ  ١٤١٣وزارة التعليم الوطين،    : إستانبول
ترمجة للموسوعة اإلسالمية اليت نشرهتا مؤسسة بريل ولنـدا،         

 .٦٧، ٦٠، ٥٢، ٤٩تر*_ . ض _ .١٩٠٨

@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–paë†ã@@
]٩٠٨٣[ .إبراهيم البيومي غامن
، "نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العـريب "تقرير عن ندوة    

لبيومي إبراهيم ا / ٢٠٠١أكتوبر  /  تشرين األول  ١١-٨بريوت،  
 _) .٢٠٠١ديسمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العريب   _ .غامن  
 .١كو*_ .د _  .١٨٢-١٧٦ص

]٩٠٨٤[ .٢٥٨-٢٥١ص_ .البيان اخلتامي 
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]٩٠٨٥[ .لعمريحممد علي حممد ا
مصادر ومراجع عـن األوقـاف      : الندوات واملؤمترات السابقة  

 .٥٧٨-٤٩٧ص_ .حممد علي العمري / اإلسالمية
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  اإلسـالمية،   امع امللكي لبحوث احلضارة     ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]٩٠٨٦[ )لندن: ١٩٩٦(ندوة أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم 

حبوث ومناقشات الندوة   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

_  .١٩٩٧إيداع   اإلسالمية،   امع امللكي لبحوث احلضارة   ]: عمان[
 :بآخره_ ) .٤سلسلة ندوات احلوار بني املسلمني؛      (_ .ص  ٦٢٢

_ .ك  _  .٦٠٨-٥٧٩ص: ملخصات البحوث املقدمة للنـدوة    
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*

]٩٠٨٧[ )لندن: ١٩٩٦(ندوة أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم 
_ " .يومأمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل ال     "تقرير عام عن ندوة     

 .٤١٢-٤٠٦ص
حبوث ومناقشات الندوة   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]٩٠٨٨[)بغداد: ١٩٨٣ (اإلسالمي العريب العامل األوقاف يف ندوة مؤسسة

 :بغداد_  .١ط_ .ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي    
 _.ك  _ .ص  ٢٥٨_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١، ٩سع*
]٩٠٨٩[ )بورسعيد: ١٩٩٨(ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية 

 _ .١٩٩٨ مايو   ٩ – ٧ول اإلسالمية،   ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الد      
  ورقة يف  ٨٢٣_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  

 .١كو* _.ك _ .تنظمها رابطة اجلامعات اإلسالمية _  .تعدادات خمتلفة

 ندوات– العالم اإلسالمي –الوقف 
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@ÑÓìÛa–ÖaŠÈÛa@@
]٩٠٩٠[ .عدنان نادر عبد القادر

 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشئون الدينية، العـراق       
 .٣٩٢-٣٨١ص_ .ر عبد القادر عدنان ناد

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٩٠٩١[ .عدنان نادر عبد القادر

 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشئون الدينية، العـراق       
 .٣٩٢-٣٨١ ص_.عدنان نادر عبد القادر 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]٩٠٩٢[ . مديرية األوقاف العامة .العراق

:  بغداد _ .مديرية األوقاف العامة  / ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٠_  .١٩٥٨املديرية، 
]٩٠٩٣[ .جميد النجار

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٧باب _ .جميد محد النجار ]/ waqf= الوقف [
 القواعد اإلسالمية اجلعفرية للمكانة الشخصية والقواعد املتعلقة       يف
 Islam-Jafri Rules of Personal Status and = لقانون العراقيبا

Related Rules of Iraqian Law . _ن. د: م. د[_  .١ط[ ،
 .٧هن*_ .ض _ . يشتمل على كشافات_ ) .مطبعة سرب: طهران( ١٩٧٤
]٩٠٩٤[ . وزارة األوقاف .مصر

_ ] .١٩٨-[الوزارة،  : القاهرة_ .نظام وزارة األوقاف املصرية     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤

@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@–@ñŠ–jÛa@–ƒí‰bm@@
]٩٠٩٥[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") و عبد اهللاأب(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 

 ،٥٢ص: ١٢، ج ٨٧ص: ٨، ج ٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ ] .الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤ج
_  .٢ط_ . معجم األدباء، أو، إرشاد األريب إىل معرفة األديب         يف

 .٦٤تر* _. ض _ .١٩٩١دار الكتب العلمية، : بريوت
]٩٠٩٦[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 

 ،٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ .ياقوت بن عبد اهللا احلموي      ]/ الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤، ج٥٢ص: ١٢، ج٨٧ص: ٨ج
 _ .١ط_ . معجم األدباء، أو، إرشاد األريب إىل معرفة األديب         يف

 ،٧صر* _. ض   _ .١٩٣٨-١٩٣٦عيسى البايب احلليب،    : القاهرة
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٢٤ ،٢٣

@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@–@…a†Ìi@–@ƒí‰bm@–sÛbrÛa@ïbjÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩٠٩٧[ .عبد احلسني مهدي الرحيم

موضوع الوقف جاء   _ .عبد احلسني مهدي الرحيم     ]/ الوقف[
 . متفرقة من العمليف مواضع

 _.م  ١٢٥٨-١٠٠٩/ هـ٦٥٦-٤٠٠ اخلدمات العامة يف بغداد،      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة، : بغداد_  .١ط

a@ÑÓìÛ–@ÖaŠÈÛa@–ƒí‰bm@@
]٩٠٩٨[ "هـ٣٣٤-؟ ") زكرياأبو(زدي، يزيد بن حممد بن إياس األ
زدي املوصـلي؛   ياس األ إأبو زكريا يزيد بن حممد بن       ]/ الوقف[

 .٤٢٦، ٤٣ص: ٢ ج_ .حتقيق علي حبيبة
الس األعلى للشؤون اإلسالمية،    : القاهرة_ . تاريخ املوصل    يف

 .١٠، ٧، ٣؛ فل١٧، ٦؛ صر٥٤تر*_ . ض _ .١٩٦٧
]٩٠٩٩[ .عبد العزيز الدوري

 .٥٠-٤٩ص_ ] .الوقف[
_  .٢ ط _ . تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري       يف

 .١٠ ،٨ ،٦ ،٣فل*_ .ض _  .١٩٧٤دار املشرق، : بريوت
]٩١٠٠[ "ـه٨٢١-٧٥٦") أبو العباس(ي رزافالقلقشندي، أمحد بن علي بن أمحد ال

قيق عبد الستار أمحـد     حت]/ أوقاف املستنصرية؛ أوقاف بغداد   [
 .١٨٠-١٧٥ص :٣، مج٨١-٨٠ص: ٢مج_ .ج افر
 وزارة اإلرشاد واألنباء،  : الكويت_ .ة يف معامل اخلالفة     فنا مآثر اإل  يف

 ،٤؛ فل ٣تر* _.ض  _ ] .١٩٦٤-١٩٥٦[هـ  ١٣٨٤-١٣٧٦
١١، ١٠، ٧، ٦. 

]٩١٠١[ .محدأحممد شريف 
 حممد/ مؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد       

 _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق _  .أمحدشريف  
 .٢٢ ،١٧مغ*_  . د_ .٥٨-٤٩ص_ ) .١٩٨٣غشت /يوليوز (٢٣٠ع

]٩١٠٢[ .محدأحممد شريف 
 حممد/ مؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد       

 .٩٢-٦١ص_ .شريف أمحد 
: بغداد_ .إلسالمي   ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب ا       يف

، ٩سع *_ .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@–@õaŠßb@–ƒí‰bm@@
]٩١٠٣[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ

 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ج_ ] .الوقف[
ـ  الكتبحياء  إدار  : بريوت_ .غاين   األ يف  _ .١٩٨٦ ة،العربي

 .٦١تر*_ .ض 
]٩١٠٤[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ

 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ ج_ .]الوقف[
_ ] .؟١٩٧-[ التراث العريب،    إحياءدار  : بريوت_  .األغاين يف

 ،٢؛ ص ٦٠تر*_ . ض   _ .نسخة مصورة عن دار الكتب املصرية     
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٧

]٩١٠٥[ "هـ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاين، علي بن احلسني بن حممدأبو الفرج األ
 الفرج علي بن احلسني بن حممد بن اهليثم بن عبد الرمحن            أبو /]الوقف[

 .١٩٢ص: ٢٠، ج٣٦١ص: ١٦، ج١٦٢ص: ٤ج_ .البغدادي 
_  .١٩٥٢دار الكتب املصرية،    : القاهرة_  .١ ط _ . األغاين يف

 .٢٣ ،٧ ،٢صر*_ .ض 
@ÑÓìÛa–…ìÔÇ@ÑÓìÛa@…ìÔÇ@@@@@ŠÄãa@@@@@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ñ‰bàÇ@@@@ŠÄãa@@@@@ñ‰bàÇ@N@

  العراق–الوقف  
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@ÑÓìÛa–æbàŽÇ@@
]٩١٠٦[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

@ÑÓìÛa–@æbàŽÇ@Mƒí‰bm@@
]٩١٠٧[ .أمحد بن سعود السيايب

/ التجربة الوقفية الُعمانية، أو، التجربة الوقفية يف سلطة ُعمـان         
 . ورقة١٥ _ .أمحد بن سعود السيايب

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٩١٠٨[ .موسى البوسعيدي
تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / صية االعتبارية للوقف  الشخ

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

ÑÓìÛaLÑÓìÛa@k–Ë@@@@@ŠÄãa@@@@@k–Ë@N@
ÑÓìÛaLÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@ŠÄãa@@@@@òÜË@N@
@ÑÓìÛa–a@ôëbnÏ@@@ŠÄãa@@@òîÇŠ‘@ôëbnÏ@ÑÓìÛN@

@ÑÓìÛa–@bãŠÏ@
]٩١٠٩[ .داهي الفضلي

 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
ورقـة مقدمـة إىل املـؤمتر الثـاين         _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _.ح _ .للمنظمات األهلية العربية 

@ÑÓìÛa–´İÜÏ@@
]٩١١٠[ .فائق جنيب احلسيين

_  .١٩٣٨،  ]ن. د: م. د [_ .الوقف اإلسالمي يف فلسـطني    
 .١١ ،٧فل*_  .ك

]٩١١١[ .حممد أسعد اإلمام احلسيين
 الوثائق التارخيية لألرض واحلقوق: املنهل الصايف يف الوقف وأحكامه

عرفـه،   وكالة أبو : القدس_ .اإلسالمية يف فلسطني وخارجها     
 .١١، ٧، ٦، ٣-١؛ فل١١ ،٨سع*_ .ك _ .ص ٢٦٥ _ .١٩٨٢

@ÑÓìÛa–´İÜÏ@– ƒí‰bm@@
]٩١١٢[ .د الكرميإبراهيم عب

احملددات العامـة واألصـول     : (األوقاف اإلسالمية يف فلسطني   
جملة نصف سـنوية    : أوقاف_ .إبراهيم عبد الكرمي    )/ التارخيية

يونيو  (٦، ع ٣س_ .حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو*_  .د_  .٢١٢-١٩٩ص_ ) .٢٠٠٤

]٩١١٣[_ .بيوميعرض حممود / أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني
_  .١٥٩-١٥٦ص_ ) .١٩٨٥إبريــل  (٣١٧ ع_ .العــريب

 _ .مقال يتناول عرض لكتاب أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني        
 .٢٦مغ* _.د 

]٩١١٤[ .بولياك، إبراهام ن
-٣٧،  ٣٤-٣٣،  ١٥ص_ .بولياك  . ن. أ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٨٧، ٦٧، ٦١-٦٠، ٤٠
-١٢٥٠ ،ريا وفلسطني ولبنان  قطاعي يف مصر وسو   إلالنظام ا  يف

١٩٠٠ = Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the 
Lebanon, 1250-1900.  _اجلمعية امللكيـة  : لندن_  .١ط

 .١٩هن*_ .ض _  .١٩٣٩اآلسيوية، 
]٩١١٥[ .دو، مارتن

 األوقاف اإلسالمية والدولة  : احلمامات يف فلسطني؛ اإلسالم وإسرائيل    
ـ   The Islamic= المية يف فلسـطني  اليهودية؛ السياسة اإلس

baths of Palestine; Islam and Israel: Muslim religious 
Endowments and the Jewish state; Islamic politics in 

Palestine / وآخ [ ...مـارتن دو. [ _British Journal of 
Middle East studies . _) ١٨٤-١٨٢ص_ ) .١٩٩٩مايو. _ 

 .١كو*_ .د _ .ة باللغة اإلجنليزي

@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïÜîöaŠ⁄a@Þýnyüa@@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 
]٩١١٦[ .حبيب ألربت خياط

 من اإلصالحات العثمانية حىت الوقت    : الوقف يف فلسطني وإسرائيل   
 Waqf in Palestine and Israel: from the ottoman= الراهن 

reforms to the present . _باللغة_ . ورقة ٢٣٠_  .١٩٣٤ 
 .١١سع*_ .ح _ .اإلجنليزية 
]٩١١٧[ .دمرب، مايكل

= األوقاف اإلسالمية الدينية والدولة اليهودية      : اإلسالم وإسرائيل 
Islam and Israel: Muslim religious endowments and 

the Jewish State/  مؤسسـة  : واشـنطن _. مايكل دمـرب 
_ .باللغة اإلجنليزية   _ .ص  ٢٢٤ _ .١٩٩٣،  دراسات فلسطني 

 .٢سع* _.ك 
@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïãbİíÛa@la†nãüa@@

 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 
]٩١١٨[ .مكوبرتشيمدت، يوري 

 _ .١٦٧-١٠٢ص_ .كوبرتشيمدت  . يوري م ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 = االنتداب الربيطاين لفلسطني     اإلسالم حتت :  الس اإلسالمي األعلى   يف
The Supreme Muslim Council: Islam under the 

British mandate for Palestine.  _ بريـل، ]: هولندا[ليدن 
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٧
@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩١١٩[  ، القدسيف ألوية غزة يف فلسطني املسلمني وأمالك أوقاف

  من دفاتر  ٥٢٢ابلس، عجلون حسب الدفتر رقم      الشريف، صفد، ن  
 حتقيق وتقدمي حممد  / التحرير العثمانية املدونة يف القرن العاشر اهلجري      

مركز األحباث  : إستانبول_  .١ط_ .أبشريل، حممد داود التميمي     
 _.ك _ .ص ٢٣٥_  .١٩٨٢للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية،     

 .٣، ١و؛ ك١١، ٨؛ فل١٤، ٩؛ سع٧٥، ٤٩، ٣تر*

 العصر العثماني–  تاريخ– فلسطين –الوقف 
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]٩١٢٠[ .حبيب ألربت خياط
 من اإلصالحات العثمانية حىت الوقت    : الوقف يف فلسطني وإسرائيل   

 Waqf in Palestine and Israel: from the ottoman= الراهن 
reforms to the present . _باللغة_ . ورقة ٢٣٠_  .١٩٣٤ 

 .١١سع*_ .ح _ .اإلجنليزية 
]٩١٢١[ .دمرب، مايكل
-١٩٤٨ألوقاف اإلسالمية يف فلسـطني،      سرائيل جتاه ا  إسياسة  
مؤسسة الدراسـات   : بريوت_  .١ط_ .مايكل دمرب   / ١٩٨٨

_ .ك  _ .ايـض، خـرائط     : ص٢٩٣_  .١٩٩٢الفلسطينية،  
 .١٠، ٨، ٦، ٥، ٣، ٢؛ فل١٠؛ سع١٠٤، ٤٩تر*

]٩١٢٢[ .عادل مناع
 .١٩١ص_ .عادل مناع / أراضي الوقف

 _ .١ط_  .١٩١٨-١٧٠٠،  تاريخ فلسطني يف أواخر العهد العثماين يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بريوت

]٩١٢٣[ .مكوبرتشيمدت، يوري 
 _ .١٦٧-١٠٢ص_ .كوبرتشيمدت  . يوري م ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 =اإلسالم حتت االنتداب الربيطاين لفلسطني      :  الس اإلسالمي األعلى   يف

The Supreme Muslim Council: Islam under the 
British mandate for Palestine . _ بريـل،  ]: هولندا[ليدن

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٧
@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@òÜßŠÛa@M@ƒí‰bm@–Ö@QV@

]٩١٢٤[ .حممد عدنان البخيت
حممد /  السادس عشر امليالدي   –الرملة يف القرن العاشر اهلجري      

_ .جملة علمية متخصصة حمكمة     : دراسات_ .عدنان البخيت   
 .١كو*_ .د _  .٢١٦-١٨٦ص_ ) .١٩٩٠ (٢، ع)أ (١٧جم

@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]٩١٢٥[ .٢٥٨-٢٥١ص_ .البيان اخلتامي 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]٩١٢٦[ .ريتر، إسحاق

 املنظمة اإلسالمية الفلسطينية حتت   : ية يف القدس  املؤسسات اإلسالم 
 :Islamic institutions in Jerusalem =احلكم األردين واإلسرائيلي 

Palestinian Muslim Organization under Jordanian and 
Israeli rule /كلوور للقانون الدولية،: بوسطن_ .ق ريتر اسحإ 

 .١كو*_ .ك _ .جنليزية  باللغة اإل_ .ص١١٤_  .١٩٩٧
]٩١٢٧[مصدر[ الفقر مكافحة يفمؤمتر إسالمي يبحث توظيف الوقف 

 صفحة عنوان املقال املنشور   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٨[_ ] .الكتروين
 /١٥/٩معروضة يف    (١/٦/٢٠٠٠يف  ] موقع انترنت [مبوقع إسالم أون الين     

ــلة املقــال_ ) .٢٠٠١ -http://www.islamonline.net/iol: وص
arabic/dowalia/alhadath2000-June-1/alhadath7.asp ._ 

 .١كو*_ .ت 

]٩١٢٨[.٨٩-٨٣ص_ . التازي عبد اهلاديتقدمي وحتقيق / ]الوقف[
 _.رحلة ابن عثمان منوذجاً     :  القدس واخلليل يف الرحالت املغربية     يف

_  .١٩٩٧املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،       : الرباط
 .١كو*_ .ض 
@ÑÓìÛa–´İÜÏ@@–@†ÔÛa@–ƒí‰bm@@

]٩١٢٩[ .شوقي شعث
 .١٠٤-٥٣ص_ .تأليف شوقي شعث / يف القدس الشريف املعامل التارخيية

دراسة تتناول التعريف باملدينة اإلسـالمية      :  القدس الشريف  يف
املقدسة وتارخيها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي      

 املنظمـة : الربـاط _ .من أقدم العصور حىت الوقت احلاضـر        
يشتمل الكتـاب   _  .١٩٨٨اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،     

: أيضاً على بعض موضوعات الوقف يف صفحات متفرقة، مثـل         
 وقف عثمان بن عفـان عـني        – ١٣٣ص: الوقف على التعليم  

 األسـبلة واحلمامـات     – ١٥٠ص: سلوان على فقراء القدس   
 .١كو*_ . ض _ .١٥٣ص: املوقوفة

]٩١٣٠[ .عبد اهلادي التازي
 عبد اهلادي / وثيقة تارخيية سياسية قانونية   : قاف املغاربة يف القدس   أو

احملمديـة،   (١٩٨١، إيـداع  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .التازي  
، ١؛ كو ١٠٤تر* _. ك   _ .ص٨٣_ ) .مطبعة فضالة : املغرب

 .٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٥؛ مغ٣
]٩١٣١[ . املهتديعبلة

 آثار صالح الدين ومؤسساته يف بيت املقدس؛ القدس يف عهـد          
؛ ؛ القـدس يف عهـد املماليـك الشراكسـة         املماليك البحرية 

 _.عبلـة املهتـدي     / املؤسسات االجتماعية يف عهد املماليك    
 .٣١٠-٢٠٤ص
_  .١ط_ ) .م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠(تاريخ وحضارة :  القدسيف

 .١كو*_ .ض _ ) .دار نعمه للطباعة: عمان (٢٠٠١املؤلفة، : عمان

@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–‰bm@@ƒí–@ïãbİíÛa@la†nãüa@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 

]٩١٣٢[ .ريتر، إسحاق
 Islamic= األوقاف اإلسالمية يف القدس حتت اإلنتداب الربيطاين 

endowment in Jerusalem under British Mandate /
_  .١٩٩٦فرانـك كـاس،     : لندن_  .١ط_ .إسحاق ريتر   

 .١٩هن*_ .ك _ .جنليزية باللغة اإل_ .خرائط : ص٢٥١

@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]٩١٣٣[ .أمني أبو بكر

_ ] .؟١٩٩-[_ . أمني أبـو بكـر    / أوقاف احلرم اإلبراهيمي  
حل نظـام   : التنظيمات العثمانية . ١: احملتويات_ .ورقة  ] ٢٥[

اإلقطاع، تشكيالت األوقاف اإلدارية، صدور قانون األراضـي        
. ٢ –، املسح والتسـجيل  ١٨٥٩نية، صدور نظام الطابو     العثما

أقسام الوقف، اجلهات القائمة على الوقف، عائدات       : األوقاف
  .١كو*_ .ح _ . األوقاف، النفقات

 ١٦ ق– تاريخ - الرملة – فلسطين –الوقف  
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]٩١٣٤[ .بريي، أوديد
حالة أوقـاف   : الوقف كأداة لزيادة وتعزيز السلطات السياسية     

 =امن عشر   يف القدس العثمانية يف أواخر القرن الث      " خاصكي سلطان "
The Waqf as an instrument to increase and 
consolidate political powers: The case of Khasseki 
Sultan Waqf in late Eighteenth- century Ottoman 

Jerusalem./        ج.  أوديد بريي؛ حترير جابريـل وربـرج، ج .
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢-٤٧ ص_.جيلرب 
 =مقاالت يف ذاكرة جابريل بري      : تمع اإلسالمي  دراسات يف ا   يف

Studies in Islamic society: contributions in memory 
of Gabriel Baer ._] مطبعة جامعـة   (١٩٨٤، ]ن. د: م. د

 .١٩؛ هن٢سع*_ .ض _ ) .حيفا

@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@ñŒË@ÊbİÓ@–@ƒí‰bm@–ïÜîöaŠ⁄a@Þýnyüa@@
 .اف اإلسالميةاالستعمار واألوق انظر أيضًا 

]٩١٣٥[ .دمرب، مايكل
 سياسات الوقف ونظمه اإلدارية يف قطاع     : أربعون عاماُ من اليقظة   

 :Forty years without slumbering= ١٩٨٧ -١٩٤٨ ،غزة
waqf politics and administration in the Gaza strip, 

 British Journal of Middle_ .مايكل دمرب / 1948-1987
Eastern studies. _ ١٧٤ص_ ) .١٩٩٣( ٢، ع٢٠ مـج-

 .٣٣صر*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٠

@ÑÓìÛa–‰bèÏ@@
 .آشافات – ببليوجرافيات، الوقف –الوقف  انظر أيضًا

]٩١٣٦[ .سامل عبد الرزاق أمحد
 سامل عبد الرزاق/ يف املوصل مكتبة األوقاف العامةفهارس خمطوطات 

_ ] .١٩٧٦[هـ ١٣٩٧وزارة األوقاف، : بغداد_  .١ط_ .أمحد 
 .١١٥ ،٥٤ ،٤٩ ،٣تر* _.ك _ .مج ٩

]٩١٣٧[ .سامل عبد الرزاق أمحد
 سامل عبد الرزاق/ يف املوصل مكتبة األوقاف العامةفهارس خمطوطات 

 .٧صر* _.ك _ .مج ٢_  .١٩٨٢، ]ن. د: [بغداد_  .١ط_  .أمحد
]٩١٣٨[ .عبد اهللا اجلبوري

ـ / فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامة       د اهللا  عب
هــ  ١٣٩٢رئاسة ديـوان األوقـاف،      : بغداد_ .اجلبوري  

 .١٠٤ ،٦٧ ،٦٠ ،٥٤تر* _.ك _ .ج ٤_ ] .١٩٧٣[
]٩١٣٩[ .حممد أمحد حممود

 :بغداد_ .حممد أمحد حممود    / فهرس خمطوطات مكتبة األوقاف املركزية    
 .٦٧ ،٦١ ،٤٩تر* _.ك _ ] .١٩٨٢[هـ ١٤٠٣وزارة األوقاف، 

]٩١٤٠[ .٦٠٧-٦٠٦ص: ١ج_ .وقف 
 جامعة دمشق، ]: دمشق[_ .يل األلفاظ واملصطلحات الفقهية      دل يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٧١

@ÑÓìÛa–˜Ó@@
]٩١٤١[ .باريش، أيار

أيـار  / أمهية ومكانة األوقاف التركية لدعم الصمود يف قـربص        
 .باللغة التركية_  .٣٢٠-٣١٥ص_ .باريش 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@˜Ó@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩١٤٢[ .ديزدار، حممد كمال
 ;Kibris Vakif (araştirma)= أوقاف قـربص  وقف قربص؛ 

Kibris Evkafi (araştirma)/ ١٩٥ص_ . حممد كمال ديزدار-
 .باللغة التركية_ . ٢٢٠-٢٠٧ ،٢٠٦
  =١٩٦٩ إبريل   ١٩-١٤ ،ي األول لتدقيقات قربص    املؤمتر العامل  يف

Melletlerarsasi Birinci Kibris Tetkikleri kongresi, 14-
19 Nisan 1969.  _مطبعة أي يلدز (١٩٧١، ]ن. د: [أنقرة. (_ 

 .١٠٣تر* _.ض 

@ÑÓìÛa–@˜Ó@Mpaë†ã@@
]٩١٤٣[ )أنقرة: ١٩٩٠: الثامن(أسبوع الوقف 

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤ األسبوع الثامن للوقف،
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

: عقد األسبوع حتت شعار   _ .ص  ٣٢٠_  .١٩٩١لألوقاف،  
الترميمات يف عصر يونس أمره ضمن مدينة الوقـف التركـي           

، ٤٩،  ٣تـر *_ .ك  _ .باللغة التركية   _ .وندوة أوقاف قربص    
٧٥. 

]٩١٤٤[ )أنقرة: ١٩٨٩: السابع(أسبوع الوقف 
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥ األسبوع السابع لألوقاف،

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
: عقد األسبوع حتت شعار   _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٠لألوقاف،  

حول األوقاف املعطلة وترميم    : أعمال إدارة األوقاف يف قربص    
_ .باللغة التركية   _ .ثارها القدمية يف مدينة األوقاف التركية       آ
 .٣تر* _ .ك

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ÞìjÓ@@@@ŠÄãa@@@@@ÞìjÓ@N@
@ÑÓìÛa–@æeŠÔÛa@–Ðm@@

 . أحاديث نبوية– الوقف شرعية الوقف، انظر أيضًا
]٩١٤٥[ "ـه١٢٧٠-١٢١٧") أبو الثناء(اآللوسي الكبري، حممود بن عبد اهللا احلسيين 

 .٢٢٣ص: ٣ج_ .] الوقف[
_  . روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والسـبع املثـاين           يف

_ .ض  _ ] .؟١٩٨-[حيـاء التـراث العـريب،       إدار  : بريوت
 .٩-٦، ٤-٢فل*

]٩١٤٦[ "ـه٥٩٧-٥٠٨) "الفرجأبو (ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد 
 .٤٢٢-٤٢٠ص: ١ج_ ] .الوقف[
املكتـب  :  بـريوت  _ .٣ط_ . زاد املسري يف علم التفسري       يف

 .٩-٦، ٤، ٣فل*_  .ض _ .١٩٨٤اإلسالمي، 
]٩١٤٧[ "هـ٧٧٤-٧٠١) " الفداءأبو( بن عمر إمساعيلبن كثري، ا

 .٣٨١ص: ١ج_ ] .الوقف[
_ .ض   _ .١٩٨٥دار املعرفة،   :  بريوت _ . تفسري القرآن العظيم   يف
 .١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٣ ،٢فل*

 تفسير– القرآن –الوقف 
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بو حيان النحوي، حممد بن يوسـف بـن علـي الغرنـاطي             أ
 "هـ٧٤٥-٦٥٤) "الدين ريأث(

]٩١٤٨[

 .٥٢ص: ٢ ج_ .]الوقف[
دار الفكـر،   ]: بـريوت  [_ .٣ط_ . تفسري البحر احملـيط      يف

يب حيـان،   تفسري النهر املاد من البحـر أل      : امشه_  .١٩٨٣
كتاب الدر اللقيط من البحر احمليط لتاج الدين احلنفي النحـوي           

 .١١ ،٩-٦ ،٤-٢فل*_ . ض _ .يب حيانأتلميذ 
]٩١٤٩[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن ود، أبو السع
 .٥٧ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 مزايا القرآن   إىل السعود، أو، إرشاد العقل السليم       أيب تفسري   يف

 _ .]؟١٩٧-[ التراث العـريب،     إحياءدار  :  بريوت _ .الكرمي
 .٩-٦ ،٤-٢فل*_  .ض

]٩١٥٠[ .يمحد مصطفى املراغأ
 .٧٧-٧٦، ٧٤، ٦ص: ١ ج_.مصطفى املراغي أمحد / ]الوقف[
دار احياء التراث العريب،    : بريوت_  .٢ ط _ . تفسري املراغي  يف

 .٦، ٤-٢فل*_ . ض _ .١٩٧٤
]٩١٥١[ .يمحد مصطفى املراغأ

 .١٠٨، ٧٧-٧٤، ٦ص: ١٠ج_ .أمحد مصطفى املراغي ]/ الوقف[
 مكتبة ومطبعة مصطفى البايب   : القاهرة_  .٤ ط _ . تفسري املراغي  يف
 .٦، ٢؛ صر٦٧، ٤٩، ٢٨تر*_ .ض _  .١٩٧٠- ١٩٦٩ليب، احل
]٩١٥٢[ .يمحد مصطفى املراغأ

 .١٠٨، ٧٧-٧٤، ٦ص: ١٠ج_ .أمحد مصطفى املراغي ]/ الوقف[
مكتبة ومطبعة مصطفى   : القاهرة_  .٣ ط _ . تفسري املراغي  يف

 .٦٧، ٥٠، ٢٨تر*_ . ض _ .١٩٦٤ البايب احلليب،
]٩١٥٣[ .يمحد مصطفى املراغأ

 .١٠٨، ٧٧-٧٤، ٦ص: ١٠ج_ .طفى املراغي أمحد مص]/ الوقف[
مكتبة ومطبعة مصطفى   : القاهرة_  .١ ط _ . تفسري املراغي  يف

 .٦٠، ٥٢تر* _.ض _ ] .١٩٤٦[هـ ١٣٦٥البايب احلليب، 
]٩١٥٤[ .األنصاري، حممد فضل الرمحن

: ٢مـج _ .حممد فضل الرمحن األنصاري     ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٣١٩ص
 The Quranic foundation and= تمع املسلم  القرآن وايف

structure of Muslim society ._الدويلاالحتاد : كراتشي_  .١ ط 
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٣، املركز اإلسالمي: للمنظمات اإلسالمية

]٩١٥٥[ -١٩٢٨"ترتيل الرمحن 
 _ .٢٧ فصـل    :٢مـج  _ . ترتيل الرمحن  /]waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 A code of Muslim  = ...ألحوال الشخصية للمسلمنيمدونة ا يف

personal law… ._ محـدارد  أكادمييـة  : كراتشي_ .١ط، 
 .٩هن*_  . ض_ .١٩٨٠

]٩١٥٦[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢، مج٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 _ .١٩٩٣دار الفكر، : بريوت_ . الدر املنثور يف التفسري املأثور يف

 .٦٣تر*_ .ض 

]٩١٥٧[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 .٢٦٣-٢٥٩ص: ٢ ج،٧٤٦-٧٤٥ص: ١ ج_] .الوقف[
دار ]: بـريوت  [_ .١ ط _ . الدر املنثور يف التفسري املـأثور      يف

 .١٠-٦ ،٤ ،٢فل*_ . ض _ .١٩٨٣الفكر، 
]٩١٥٨[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(الرمحن بن أيب بكر اجلالل السيوطي، عبد 

 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢، مج٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 _ .١٩٧٩دار املعرفة،   : بريوت_ . الدر املنثور يف التفسري املأثور       يف

 .٤٩تر*_ .ض 
]٩١٥٩[ "ـه٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 .٢٦٠-٢٥٩ص: ٢ج، م٧٤٦-٧٤٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 :القاهرة( ١٨٩٦، ]ن. د: م. د[ _. الدر املنثور يف التفسري املأثور    يف

 .٦٧، ٦٠، ٣٠، ٢٨تر*_ .ض _ ) .املطبعة امليمنية
]٩١٦٠[ .الدربنجوي، حممد أشرف عباس

حممـد أشـرف عبـاس      / األوقاف يف ضوء الكتاب والسـنة     
 .٢٢٦-٢١٨ص_ .الدربنجوي 

ندوة الفقهية العاشرة مع    حبوث خمتارة مقدمة يف ال    :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٩١٦١[ "ـه٥٣٨-٤٦٧") القاسم أبو(لزخمشري، حممود بن عمر بن حممد ا

 .٤٤٤ص: ١ج_ ] .الوقف[
 _ . الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل         يف
، ٤-٢فل* _.ض  _  .١٩٧٧دار الفكر،   ]: تبريو [_ .١ط
١١، ٩-٦. 

]٩١٦٢[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 .٤١٣ص: ١ج_ ] .الوقف[
 _ . فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسـري           يف
 .٩-٦، ٤-٢فل*_ . ض _. ١٩٩٤دار الكلم الطيب، ]: م. د [_ .١ط

]٩١٦٣[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ")بو جعفرأ( د بن جريرالطربي، حمم
 جعفر حممد بن جرير الطربي؛ حتقيق حممود حممد         أبو]/ الوقف[

 .٥٩٣-٥٨٧ص: ٦ ج_ .محد حممد شاكرأشاكر؛ مراجعة 
_ . تفسري الطربي، أو، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن            يف

 .١١-٦ ،٤-٢فل*_ .ض _ ] .؟١٩٧-[دار املعارف، : مصر
]٩١٦٤[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ")بو جعفرأ( ريرالطربي، حممد بن ج

 ،١٤٤-١٤٣ص: ٦، ج ٣٧١،  ٢٤٧-٢٤٦ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 .٢٦ص :٢٨، ج٤١ص: ١١، ج٦ص: ١٠ج
: بريوت_ . جامع البيان يف تفسري القرآن، أو، تفسري الطربي          يف

 .٦٢، ٥٠تر* _.ض _ ] .١٩٧٢[هـ ١٣٩٢دار املعرفة، 
]٩١٦٥[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ")بو جعفرأ( الطربي، حممد بن جرير

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي؛ تصحيح جلنة مـن          ]/ وقفال[
 ،١٤٤-١٤٣ص: ٦، ج ٣٧١،  ٢٤٧-٢٤٦ص: ٢ج_ .العلماء  

 .٢٦ص :٢٨، ج٤١ص: ١١، ج٦ص: ١٠ج
_  .١ط_ . جامع البيان يف تفسري القرآن، أو، تفسري الطربي          يف
املطبعـة األمرييـة    : القاهرة (١٩١١-١٩٠٤،  ]ن. د: م. د[

 .٦ ،٢صر *_ .ض_ ) .الكربى

  تفسير– القرآن –الوقف  
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]٩١٦٦[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ")بو جعفرأ( الطربي، حممد بن جرير
 ،١٤٤-١٤٣ص: ٦، ج ٣٧١،  ٢٤٧-٢٤٦ص: ٢ج[_ ] .الوقف[
 .]٢٦ص :٢٨، ج٤١ص: ١١، ج٦ص: ١٠ج
: م. د[_ . جامع البيان يف تفسري القرآن، أو، تفسري الطربي          يف
 _.ض _ ) .املطبعة امليمنية: القاهرة] (١٩٠٣[هـ ١٣٢١، ]ن. د
 .١١٤، ٦٧، ٥٢تر*
]٩١٦٧[ "ـه٦٠٦-٥٤٤" )عبد اهللا أبو(الرازي، حممد بن عمر بن احلسن  فخرال

 .١٣٦-١٣٣ص: ٨ ج_ .]الوقف[
دار : بـريوت _  .٣ط_ . مفاتيح الغيب، أو، التفسري الكبري       يف

 .١١ ،٨ ،٦ ،٤ ،٣فل* _.ض _ . ]؟١٩٧-[العريب،  التراث إحياء
]٩١٦٨[ .القامسي، جماهد اإلسالم

_ .وتقدمي جماهد اإلسالم القامسي     إعداد  / الوقف يف الفقه اإلسالمي   
 .١٢-٥ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلميـة،   : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـرج األندلسـي            
 "هـ٦٧١-؟) "اهللا عبد أبو(

]٩١٦٩[

 .١١٩-١١٦ص: ٢ج_ .فريد عبد العزيز اجلندي ]/ وقفال[
: بريوت_ . جامع األحكام الفقهية لإلمام القرطيب من تفسريه     يف

 .٥سع*_ .ض _  .١٩٩٤دار الكتب العلمية، 
القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـرج األندلسـي            

 "هـ٦٧١-؟) "اهللا عبد أبو(
]٩١٧٠[

: ١ج_ ] .وآخ […ين  ودالربالعليم  د  بحتقيق أمحد ع  ]/ الوقف[
 .٥٨-٥٦ص: ٩، ج٣٨-٣٧ص: ٨، ج٢٩٩ص
 اجلامع ألحكام القرآن املـبني ملـا        ، جامع أحكام القرآن، أو    يف

دار الفكـر،   : بـريوت _ .تضمن من السنة ورأي الفرقـان       
 .٦٣تر* _.ض _ ] .١٩٨٧[هـ ١٤٠٧

القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـرج األندلسـي            
 "هـ٦٧١-؟) "اهللا عبد أبو(

]٩١٧١[

: ١ج_ ] .وآخ […وين  د الرب عبد العليم حتقيق أمحد   ]/ الوقف[
 .٥٨-٥٦ص: ٩، ج٣٨-٣٧ص: ٨، ج٢٩٩ص
 اجلامع ألحكام القرآن املـبني ملـا        ، جامع أحكام القرآن، أو    يف

: دار الكتاب العريب  : بريوت_ .تضمن من السنة ورأي الفرقان      
، ٦٠،  ٥٧،  ٤٩تـر * _.ض  _  .١٩٦٧ إحياء التـراث،     دار

١٠٤. 
رطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـرج األندلسـي            الق

 "هـ٦٧١-؟) "اهللا عبد أبو(
]٩١٧٢[

: ١ج_ ] .وآخ […وين  د الرب عبد العليم حتقيق أمحد   ]/ الوقف[
 .٥٨-٥٦ص: ٩، ج٣٨-٣٧ص: ٨، ج٢٩٩ص
 جامع أحكام القرآن، أو اجلامع ألحكام القرآن املـبني ملـا            يف

 ١٩٥٥،  ]ن. د: م. د[_ .تضمن من السـنة ورأي الفرقـان        
، ٥٢تـر * _.ض  _ ) .مطبعة دار الكتب املصـرية    : القاهرة(

٦٣. 

القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـرج األندلسـي            
 "هـ٦٧١-؟) "اهللا عبد أبو(

]٩١٧٣[

: ١ج_ ] .وآخ […وين  د الرب عبد العليم حتقيق أمحد   ]/ الوقف[
 .٥٨-٥٦ص: ٩، ج٣٨-٣٧ص: ٨، ج٢٩٩ص
 ألحكام القرآن املـبني ملـا        اجلامع ، جامع أحكام القرآن، أو    يف

هـ ١٣٦٥،  ]ن. د: م. د[_ .تضمن من السنة ورأي الفرقان      
 ؛٧٦تر* _.ض  _ ) .مطبعة دار الكتب املصرية   : القاهرة] (١٩٤٦[

 .٢٣، ٧، ٥صر
القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكـر بـن فـرج األندلسـي            

 "هـ٦٧١-؟) "اهللا عبد أبو(
]٩١٧٤[

 .١٣٢ص: ٤ج: ٢ مج_ .]الوقف[
مؤسسة مناهل العرفان،   :  بيـروت _ .حكام القرآن ع أل اجلام يف
 .٨-٦ ،٤-٢فل *_ . ض_ .]؟١٩٧-[

]٩١٧٥[ .حممد مجال الدين القامسي
 _ .حممد مجال الدين القامسي؛ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي        ]/ الوقف[
 .٨٩ص: ٢ج
 مؤسسة: بريوت_  .١ ط _ . تفسري القامسي، أو، حماسن التأويل     يف

 .٩-٦ ،٤-٢فل*_ .ض _ . ١٩٩٤التاريخ العريب، 
]٩١٧٦[ .بن عاشوراحممد الطاهر 

 .٨-٥ص: ٤ج: ٣مج_ ] .الوقف[
الدار التونسـية للنشـر،     :  تونس _ . تفسري التحرير والتنوير   يف

 .٩-٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٨٤
]٩١٧٧["ـه٧١٠-؟" )بو الربكاتأ(النسفي، عبد اهللا بن أمحد بن حممود 

 .١٦٩ص: ١ج_ ] .الوقف[
_  .١٩٨٢دار الكتاب العـريب،     : وت بري _ . تفسري النسفي  يف

 .١١-٦، ٤-٢فل* _.ض 

@ÑÓìÛa–æbnŒîÓŠÓ@@
]٩١٧٨[ .سايداكوف، زهين شبك

 _.زهين شبك سايداكوف    / املرياث الثقايف يف قرقيزستان وأمهيته    
 .باللغة التركية_  .١٠٤-١٠١ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@òàÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@òàÓ@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@õbšÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@õbšÓ@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ôëbÇ…@@@@@ŠÄãa@@@@@@bíbšÓ@N@

@ÑÓìÛa–@@ŠİÓ–ƒí‰bm@@
]٩١٧٩[ وزارة األوقاف]/ مصدر الكتروين[ القطريةرسالة األوقاف 

صفحة عنوان الرسالة   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٤[_ .ون اإلسالمية   والشؤ
: وصلة الرسالة _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [مبوقع املنرب   

http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/resalat_alawqa
f.htm . _ ١كو*_ .ت. 
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

 تاريخ–قطر  –الوقف 
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@ÑÓìÛa–@‹bÓìÔÛa@
]٩١٨٠[ .وقف القوقاز

ـفحة : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ١٠[_ ] .مصدر الكتروين [وقف القفقاس     ص
 :وصلة املقال _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [عنوان وقف القفقاس    

http://www.kafkas.org.tr/arabic/hakkinda/index.html. _ 
 .١كو*_ .ت 

@ÑÓìÛa–pbÏb’×@@
 .فهارس – ببليوجرافيات، الوقف –الوقف  انظر أيضًا
]٩١٨١[ .عبد اهللا اجلبوري

 :م. د[_ .املستدرك على الكشاف عن خمطوطات خزائن كتب األوقاف         
 .١٠سع*_ .ك _ .ص ٤١١_ ) .مطبعة املعارف :بغداد (١٩٦٥، ]ن. د

]٩١٨٢[مجع املادة مركز/ تركيا مجهورية  يفكشاف أدبيات األوقاف    
  ...العلمية؛ فريق اإلعداد حممد بدوي    مرمرة للدراسات واألحباث    

: األمانة العامة لألوقاف؛ جـدة    :  الكويت _ .١ط_ ] .وآخ[
سلسلة _ .ص  ٨٥٥ش،  -أ_  .٢٠٠٢البنك اإلسالمي للتنمية،    

؛ ١٤-١٢،  ٨-٦سـع *_ .ك  _ .كشافات أدبيات األوقاف    
 .٢٨؛ مغ١٦-١٤، ١٢، ١١، ٩، ٨، ٢، ١؛ كو٩-٦فل

]٩١٨٣[مجع املادة/ العربية مصر  مجهوريةيفكشاف أدبيات األوقاف 
فريق من الباحثني حتت إشراف األمانة العامة لألوقاف؛ فريـق          

األمانـة  : الكويت_  .١ط_ ] .وآخ [ ...اإلعداد حممد بدوي  
-أ_  .٢٠٠٠البنك اإلسالمي للتنمية،    : العامة لألوقاف؛ جدة  

_ .ك  _ .سلسلة كشافات أدبيات األوقاف     _  .ص٣٣١ف،  
، ١٢،  ١١،  ٩،  ٨،  ٢،  ١؛ كو ٩-٦؛ فل ١٤-١٢،  ٨-٦سع*

 .٢٨؛ مغ١٦-١٤
]٩١٨٤[ مجع املادة معهد/ اهلند مجهورية يف األوقافكشاف أدبيات 

_ ] .وآخ [ ...الدراسات املوضوعية؛ فريق اإلعداد حممد بدوي     
البنـك  : األمانة العامة لألوقـاف؛ جـدة     : الكويت_  .١ط

سلسـلة  _ .ص  ١٣٢٣ف،  -أ_  .٢٠٠٣اإلسالمي للتنمية،   
؛ ١٤-١٢،  ٨-٦سـع *_ .ك  _ .يات األوقاف   كشافات أدب 

 .٢٨؛ مغ١٦-١٤، ١٢، ١١، ٩، ٨، ٢، ١؛ كو٩-٦فل
]٩١٨٥[مجع املادة مركز/ الكويت دولة يفكشاف أدبيات األوقاف 

  ...املعلومات باألمانة العامة لألوقاف؛ فريق اإلعداد حممد بدوي       
:  لألوقاف؛ جـدة   األمانة العامة : الكويت_  .١ط_ ] .وآخ[

سلسلة _ .ص  ٣٨٧ع،  -أ_  .١٩٩٩مي للتنمية،   البنك اإلسال 
؛ ١٤-١٢،  ٨-٦سـع *_ .ك  _ .كشافات أدبيات األوقاف    

 .٢٨؛ مغ١٦-١٤، ١٢، ١١، ٩، ٨، ٢، ١؛ كو٩-٦فل
]٩١٨٦[ اهلامشية ودولة األردنية اململكة يفكشاف أدبيات األوقاف 

 مجع املادة وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية      / فلسطني
 _] .وآخ [ ...ردنية اهلامشية؛ فريق اإلعداد حممد بدوي     باململكة األ 

البنـك  :  جـدة  األمانة العامة لألوقـاف؛   : الكويت_  .١ط
سلسـلة  _ .ص  ١٤٠س،  -أ_  .١٩٩٩اإلسالمي للتنميـة،    

؛ ١٤-١٢،  ٨-٦سـع *_ .ك  _ .كشافات أدبيات األوقاف    
 .٢٨؛ مغ١٦-١٤، ١٢، ١١، ٩، ٨، ٢، ١؛ كو٩-٦فل

]٩١٨٧[ مجع/ السعودية العربية اململكة يف األوقاف أدبياتكشاف 
املادة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد         

 _] .وآخ [ ...باململكة العربية السعودية؛ فريق اإلعداد حممد بدوي
 البنك اإلسالمي : األمانة العامة لألوقاف؛ جدة   : الكويت_  .١ط

يات سلسلة كشافات أدب  _ .ص  ٢٢٥ع،  -أ_  .٢٠٠١للتنمية،  
، ٢،  ١؛ كو ٩-٦؛ فل ١٤-١٢،  ٨-٦سع* _.ك  _ .األوقاف  

 .٢٨؛ مغ١٦-١٤، ١٢، ١١، ٩، ٨
]٩١٨٨[مجع املادة مجعية/ املغربيةكشاف أدبيات األوقاف يف اململكة 

 _ .١ط_ ] .وآخ [ ...الثقافة اإلسالمية؛ فريق اإلعداد حممد بدوي     
ة، البنك اإلسالمي للتنمي:  جدة األمانة العامة لألوقاف؛  : الكويت
_ .سلسلة كشافات أدبيات األوقاف     _ .ص  ٥٦٧ف،  -أ_  .٢٠٠١

، ١١،  ٩،  ٨،  ٢،  ١؛ كو ٩-٦؛ فل ١٤-١٢،  ٨-٦سع*_ .ك  
 .٢٨؛ مغ١٦-١٤، ١٢

]٩١٨٩[ .حممد أسعد طلس
 ١٩٥٣،  ]ن. د: م. د[_ .الكشاف عن خمطوطات خزائن كتب األوقاف       

 .١٠، ٦؛ سع١٠٣ ،٧٦تر* _. ك _. ص٤٢٩ _. )مطبعة العاين: بغداد(
]٩١٩٠[ .بدويحممد 

مجع املادة  / كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية إيران اإلسالمية      
 _.مؤسسة إيران واإلسالم للدراسات الثقافية؛ اإلعداد حممد بدوي   

 البنك اإلسالمي : األمانة العامة لألوقاف؛ جدة   : الكويت_  .١ط
 سلسلة كشافات أدبيـات _ .ص ٢٠٩ع،  -أ_  .١٩٩٩للتنمية،  

، ٢،  ١؛ كو ٩-٦؛ فل ١٤-١٢،  ٨-٦سع*_ .ك  _ .األوقاف  
 .٢٨؛ مغ١٦-١٤، ١٢، ١١، ٩، ٨

@ÑÓìÛa–oíìØÛa@@
]٩١٩١[ .داهي الفضلي

داهـي  / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]٩١٩٢[ .داهي الفضلي
 Kuwait’s= وقف يف دولة الكويت جتربة النهوض بالدور التنموي لل

experience in promoting waqf / الكويت_ .داهي الفضلي: 
 باللغـة   _ . ورقـة  ٢٩_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقـاف،     

 .١كو* _ . ح_.جنليزية اإل
]٩١٩٣[ داهي الفضلي

 Kuwait’s=  جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت
experience in promoting waqf / تالكوي_ .داهي الفضلي :

مقدمة إىل الندوة   _ . ورقة   ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    
اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنمية حول النهوض بالدور التنمـوي      

 .١كو *_.ح _ .جنليزية باللغة اإل_ . كوناكري، غينيا ،للوقف
]٩١٩٤[ .داهي الفضلي

 Kuwait’s= يف دولة الكويت جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف 
experience in promoting waqf /  ٢٩_ .داهي الفضـلي 

 .اإلجنليزيةاللغة ب_ .ورقة 
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠–٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-

 القوقاز –الوقف  
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10 may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 

]٩١٩٥[ .غنيم حممد املطريي
غنـيم حممـد    / سالمية للعمل التنموي املستدمي   إصيغة  .. الوقف

 ١٥ص_ ) .١/١١/١٩٩٦ (_ .الشرق األوسـط  _ .املطريي  
 .١كو* _.د  _.

]٩١٩٦[  ...عبد الرمحن عبد اهللا الكندري التحرير هيئة/ ]الوقف[
 .ع متفرقة من العملموضوع الوقف جاء يف مواض_ ] .وآخ[
سلسلة تشمل السري العطرة للمحسـنني      :  حمسنون من بلدي   يف

 _ .٢٠٠٢ -١٩٩٨بيت الزكاة، : الكويت_  .١ط_ .الكويتيني 
 .١كو*_ .ض 

@ÑÓìÛa–@oíìØÛa@–ƒí‰bm@@
]٩١٩٧[مركز/  املستقبل–احلاضر  –املاضي : األوقاف يف الكويت

 ة األوقاف والشؤون  وزار: الكويت_ .األحباث والدراسات االقتصادية    
 .٢ ،١؛ كو٣تر*_ .ك _  .ايض: ص٦٤_  .١٩٩٣اإلسالمية، 
]٩١٩٨[ .داهي الفضلي

إعـداد داهـي    / مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصـرة      
 . ورقة٢١_ .الفضلي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

]٩١٩٩[ /أكثر من مخسني عاماً يف ودورها األوقاف إدارات: الرواد
 األمانة العامة لألوقاف،  : الكويت_  .١ط_ .إعداد وفاء حامد العماين     

 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٠٠_  .٢٠٠١ إيداع
]٩٢٠٠[ .عبد احملسن حممد العثمان

 .١٠٥-٨٩ص_ .عبد احملسن العثمان / جتربة الوقف يف دولة الكويت
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي  : جدة_  .١ط_ .الدول واتمعات اإلسالمية    
 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  

 .١كو*_ .ض 
]٩٢٠١[ .علي فهد الزميع

_ .علـي فهـد الزميـع       / التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف    
 .٦٨-٥٣ص
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠
]٩٢٠٢[  راتحيكي سرية خنبة من رواد إدا: الرواد من كوكبة

 اإلشراف العام إبراهيم البيومي؛   / األوقاف يف أكثر من نصف قرن     
 التدقيق اللغـوي مطيـع احلـالق؛        ؛إعداد وفاء حامد العماين   

األمانـة العامـة    : الكويـت _  .٢ط_ .التجميع بدر املطريي    
 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٣٢_  .٢٠٠٢لألوقاف، 

]٩٢٠٣[ . دائرة األوقاف .الكويت
-١٩٤٩هـ،  ١٣٧٧-١٣٦٨األوقاف العامة من    تاريخ دائرة   

، ٥٩_  .١٩٩٥األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .م  ١٩٥٧
 .١كو*_ .ك _ .ايض : ص] ٩٥[

]٩٢٠٤[ _.األمانة العامة لألوقاف / الكويت يفحملات عن األوقاف 
 .١كو*_ .ح _ .ورقة ] ١٥[_  .١٩٩٤

@ÑÓìÛa–@oíìØÛa@–@ƒí‰bm@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٩٢٠٥[ .باقيإبراهيم عبد ال

منوذج األمانة العامة لألوقاف    : دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
 إشراف محيد   ؛ عبد الباقي   حممود  إبراهيم دإعدا/ بدولة الكويت 

 -) دكتـوراه ( أطروحـة    _ . ورقة ٣٦٠ _ .٢٠٠٣ _.فتاح  
 والعلوم اإلنسانية،   جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب       

 .١وك*_  . ر_ .٢٠٠٣فاس، 

@ÑÓìÛa–æbäjÛ@@
]٩٢٠٦[ .عدنان أمحد بدر

/ ماضياً وحاضراً ومستقبالً  : اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية يف لبنان    
 املؤسسة اجلامعية للدراسات  : بريوت_  .١ط_ .عدنان أمحد بدر    

؛ ١٠٤ ،٣٠ ،٣تـر *_ .ك  _ .ص  ٢٨٠_  .١٩٩٢والنشر،  
 .٣، ١؛ كو٧، ٦، ٤فل
]٩٢٠٧[ . الدين رمضانحمييحممد 

_ . الـدين رمضـان      حميـي حممـد   / ت األوقاف تثمري ممتلكا 
 .٣٨٠-٣٦٣ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٩٢٠٨[ . الدين رمضانحمييحممد 
_ . الـدين رمضـان      حميـي حممـد   / تثمري ممتلكات األوقاف  

 .٣٨٠-٣٦٣ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٩٢٠٩[ .مروان قباين
 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ الوقفية
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٩٢١٠[ .مروان قباين
 دراسة عن استثمار العقارات   : اإلدارة الوقفية يف اجلمهورية اللبنانية    

 .٣٥٩-٣٤٧_  .مروان قباين/ الوقفية
_  .١ط_ ...ة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف       وقائع احللق  يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

 لبنان–الوقف 
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@ÑÓìÛa–@æbäjÛ@–@pëi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩٢١١[ .حسان حالق

سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      
_  .٢ط_ .دراسة وحتقيق حسان حـالق      /  يف بريوت  الشرعية
؛ ٩سع* _.ك   _.ص  ٣٦٣_  .١٩٨٨الدار اجلامعية،   : بريوت
 .٣١؛ مغ١؛ كو٨فل

]٩٢١٢[ .حسان حالق
سجالت احملكمة  : أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين      

_ .تقدمي ودراسة وحتقيق حسان حـالق       / الشرعية يف بريوت  
 _ .ص٣٦٣_  .١٩٨٥عالم واإلمناء،   املركز اإلسالمي لإل  : بريوت

 .١؛ كو١٠٤تر*_ .ك 
]٩٢١٣[ .، جوادنيستاين

 ٩ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ . كتاب معريف= تقييم كتاب   
  املسلمني أوقاف: املقال تقييم لكتاب  _  .١٢٣-١٢٢ص_ ) .١٩٩٥(
 الدار  ، حلسان حالق، طبعة بريوت    عثماين العهد ال  يف بريوت   يف

 ملخص بالعربية بعنوان    _ .الفارسية باللغة   _ .١٩٨٨،  اجلامعية
 .١؛ كو١ران*_ . د _ .١٥٤ص": وقفيات املسلمني يف بريوت"

@ÑÓìÛa–@æbäjÛ@–ƒí‰bm@@
]٩٢١٤[ .بولياك، إبراهام ن

-٣٧،  ٣٤-٣٣،  ١٥ص_ .بولياك  . ن. أ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٨٧، ٦٧، ٦١-٦٠، ٤٠
-١٢٥٠ ، ولبنـان  قطاعي يف مصر وسوريا وفلسـطني     إلالنظام ا  يف

١٩٠٠ = Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the 
Lebanon, 1250-1900.  _اجلمعيـة امللكيـة   : لنـدن _  .١ط

 .١٩هن*_ .ض _  .١٩٣٩اآلسيوية، 
]٩٢١٥[ .عبد الرمحن احلوت

 :لبنان[_ .تأليف عبد الرمحن احلوت     / األوقاف اإلسالمية يف لبنان   
 .١؛ كو١٠٤تر*_ . ك _ .ص١٧٤_  .١٩٨٤، ]ن. د

]٩٢١٦[ .مروان قباين
 منوذج األوقاف يف اجلمهوريـة : مؤسسة الوقف يف التطبيق املعاصر  

فصـلية   جملـة : أوقاف_ .مروان عبد الرؤوف قباين     / اللبنانية
ع التجـرييب   _  .حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلـريي      

 .١كو*_ .د _  .٩٧-٧٣ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (
]٩٢١٧[ .نزار سكر

الفكـر  _ .نـزار سـكر     / صف قرن من الزمان   أوقافنا عرب ن  
 _ .٥٦-٣٥ص_ ) .١٩٦٩تشرين ثاين    (٢، ج ١س_ .اإلسالمي  

 .١كو* _.د 

@ÑÓìÛa–jÛ@æbä@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]٩٢١٨[=سلطة اجتماعية وسياسية  أداة :اإلسالميالوقف يف العامل 

Le Waqf dans l’esppace Islamique outi de pouvoir 
socio-politique /       تقدمي راندي ديغيليم؛ مقدمة أندريه رميون._ 

 ،١٠٠ _ .١٩٩٥املعهد الفرنسي للدراسات العربيـة،      : دمشق
 .١١؛ مغ١؛ كو٨؛ فل١٠سع* _.ك _ .الفرنسية العربية وباللغة _ .ص ٣٣٧

@ÑÓìÛa–@bîjîÛ@–ƒí‰bm@@
]٩٢١٩[ .بلوشو، هاريف

 Notice sur = ١٩٧٨ إىل ١٩٦٩حملة عن األوقاف الليبية من 
les “ AWQAF “ libyens de 1969-1978 / هاريف بلوشو._ 

Annuaire de l’afrique du nord . _١٩٧٩(١٨ع. ( _
 .١١مغ*_  .د_ .باللغة الفرنسية _  .٤٠٠-٣٩٧ص

@ÑÓìÛa–bíŒîÛbß@@
]٩٢٢٠[ .روزينثال، ايروين إسحاق يعقوب

-٢٩١ص_ .روزينثـال   . ج. ايروين آي ]/ waqf= الوقف  [
 .ةباللغة اإلجنليزي_  .٢٩٢
 Islam in Modern=  اإلسالم يف الدولة القومية احلديثـة  يف

National State . _جامعـة كيمـربدج،   : كيمربدج_  .١ط
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٦٥

]٩٢٢١[ .سامي حممد الصالحات
دور الوقف يف جمال التعليم والثقافـة يف اتمعـات العربيـة            

سـامي حممـد    / دولة ماليزيـا منوذجـاً    : واإلسالمية املعاصرة 
األمانة العامـة لألوقـاف،     : الكويت_  .١ط_ .الصالحات  

سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة     (_ .ص  ١٩٣_  .٢٠٠٣
 .١كو*_ .ك _ ) .٢٠٠١الكويت الدولية ألحباث الوقف 

@ÑÓìÛa–òßbÇ@sybjß@@
]٩٢٢٢[ .أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري

سـبتمرب   (٢٣٢ع_ .الة العربيـة    _ .أزمة الوصية النجدية    
 .١٤سع *_ .د_  .٦٧-٦٦ص_ ) .١٩٩٦

]٩٢٢٣["ـه٣٥٦-٢٨٨" بن القاسم بن عيذون إمساعيلأبو علي القايل، 
 .٣٤٠ص: ٢ج_ ] .الوقف[
_  .١٩٨٠دار اآلفاق اجلديـدة،     :  بريوت _ . األمايل كتاب يف

 .١١ ،٨-٦ ،٤-٢فل*_ .ض 
]٩٢٢٤[ "ـه٤٥٨-٣٨٠"  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى،

 .٢٣٢، ١٤٨-١٤٧، ٧٨ص_  .]الوقف[
 _ .١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . األحكام السلطانية    يف
 .٧٦، ٦٠، ٥٧، ٥٢، ٣تر*_  .ض
]٩٢٢٥[ "ـه٤٥٨-٣٨٠"  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى،

 .٢٣٢، ١٤٨-١٤٧، ٧٨ ص_ .]الوقف[
ة، دار الكتب العلمي  : بريوت_  .١ط_ . األحكام السلطانية    يف
 .٧ ،٢صر*_  .ض_ ] .؟١٩٧-[

]٩٢٢٦[ "ـه٤٥٨-٣٨٠"  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى،
 .٢٣٢، ١٤٨-١٤٧، ٧٨ ص_ .]الوقف[
مكتبة مصطفى البايب احلليب،    : القاهرة_ . األحكام السلطانية    يف

 .٥٢تر* _.ض _  .١٩٦٦
]٩٢٢٧[ "ـه٤٥٨-٣٨٠"  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى،

 .٢٣٢، ١٤٨-١٤٧، ٧٨ص_ ] .الوقف[
 :القاهرة (١٩٣٨،  ]ن. د: م. د [_ .١ط_ . األحكام السلطانية    يف

 .٧ ،٢صر* _.ض _ ) .مطبعة السنة احملمدية

  العصر العثماني– تاريخ – بيروت – لبنان –الوقف  



٧٨١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٩٢٢٨[ .أوزترك، نظيف
 M. Hamdi Yazarin Vakifçilik =زار يمفهوم الوقف وآراء محدي 

Anlayişi / ة التركيةباللغ_  .٢٠٨-١٩٧ص_ .نظيف أوزترك. 
 = ١٩٩١ سـبتمرب  ٦-٤،  املـاليلي  ندوة حممد محدي يزار      يف

Elmalili M. Hamdi Yazar: 4-6 Eylül 1991M.  _أنقرة :
 .٣تر* _. ض _ .١٩٩٣وقف الديانة التركي، 

]٩٢٢٩[ .بركي، شاكر
 Vakiflar_ .شاكر بركي / Vakifin Mahiyeti= ماهية الوقف 

Dergisi . _لغة التركية    بال _ .٧-١ص_ ) .١٩٦٩ (٨مج. _
 .٦٧تر* _.د 

]٩٢٣٠[ .بواياه، آالن
 .آالن بواياه]/ Waqf= الوقف [
 L’institut musulman=  املعهد اإلسالمي ملسجد باريس يف

de la mosquee de Paris ._ــاريس ، .C.H.E.A.M:  ب
 .١١مغ* _.ض _ .باللغة الفرنسية _  .١٩٩٢

]٩٢٣١[ .الق، آيدنوب
 .باللغة التركية_  .١٢١-١٢٠ص_ .أمحد آيدن بالق / األوقاف

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٩٢٣٢[ .تري، شارق

 .باللغة التركية_  .١١١ص_ .شارق تري / مفهومنا عن الوقف
 Vakiflar Haftasi .3= بحوث األوقاف األسبوع الثالث ليف 

Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 
 .٣تر* _.ض 

]٩٢٣٣[ .جانكوي، أرمجانت
 .باللغة التركية_  .٩٣-٩٢ص_ .أرمجانت جانكوي / األوقاف

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]٩٢٣٤[ .جومرت، إمساعيل

 .باللغة التركية_  .١٠٣ص_ .إمساعيل جومرت / الوقف يف اإلسالم
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]٩٢٣٥[ .، حممد عليخسروي
 _ .وقف و نيازهاى جديـد    =  اجلديدة   واالحتياجاتالوقف  

 _ .٦-٤ ص _ .)١٩٩٥ (١١ ع _ .وقف مرياث جاويـدان   
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٩٢٣٦[ .رفاعة رافع الطهطاوي
 .٥٧٩-٥٧٨، ٥٤٩ص: ١ج_ .حتقيق حممد عمارة ]/ الوقف[
: بريوت_  .١ط_ .لكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي      األعمال ا  يف

 .٥صر* _.ض _ . ١٩٧٣املؤسسة العربية للطباعة، 

]٩٢٣٧[ .تقيسالك، حممد 
 _ .وقف مرياث جاويدان_ .سخىن درباره وقف = كالم حول الوقف 

 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٤٥-٤٠ص_ ) .١٩٩٣ (٢ع
]٩٢٣٨[ .سليم حريز
سـليم حريـز؛ عـىن بتنقيحهـا        / دراسات وأحباث : الوقف

اجلامعـة اللبنانيـة،    : بريوت_ .وتصحيحها فادي سليم حريز     
 .١٥؛ كو٤سع* _.ك _ .ص ١٨، ٤٤٦_  .١٩٩٤
]٩٢٣٩[ .كربأ ي، علشهايب

-١٢٦٤ ص _ .٢ ج _ . ايرانشـهر  _ .أوقـاف = األوقاف  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٣٩٨
]٩٢٤٠[ .، جعفرشهيدي

 _.نام نيكى كَر مباند ز آدمى        = لإلنساناالسم احلسن يبقى دائماً     
باللغة _  .٨-٦ص_ ) .١٩٩٣ (٢ع_ . وقف مرياث جاويدان  

 .١؛ كو١ران* _. د _.الفارسية 
]٩٢٤١[ .، جعفرشهيدي
 ٢ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ . التراث اخلالد  :الوقف

 .١؛ كو١ران*_  .د _ .١٦١-١٦٠ ص_ .)١٩٩٣(
]٩٢٤٢[ .، رضاشريواين

 _ . وقف مرياث جاويدان   _ .واقفانوقوف  = وقوف الواقفني   
 .١؛ كو١ران*_ .د _ . باللغة الفارسية _ .٥٧ص_ ) .١٩٩٣ (٢ع

]٩٢٤٣[ .صباجني، صاقب
 .باللغة التركية_  .١١٠ص_ .صاقب صباجني / الوقف

 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 
Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول . _

 .٣تر* _.ض 
]٩٢٤٤[ .صبحي الصاحل
 .٣٧٠-٣٦٩ص_ .تأليف صبحي الصاحل / األوقاف

دار : بريوت_  .١٢ط_ .نشأهتا وتطورها   :  النظم اإلسالمية  يف
 .٨، ١؛ كو٧صر*_ .ض _  .١٩٩٩العلم للماليني، 
]٩٢٤٥[ .ضياء الدين رجب

 جملة شـهرية لـآلداب والعلـوم        :املنهل_ .الوقف واإلسالم   
_ ) .١٩٥٠أكتوبر   /سبتمرب (١٢،  ١١ع،  ١٠ مج _ .والثقافة
 .١٤سع* _.د _  .٣٩٠-٣٨٩ص

]٩٢٤٦[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ") جعفرأبو( الطربي، حممد بن جرير
  الفضلأبو جعفر حممد بن جرير الطربي؛ حتقيق حممد  أبو]/ الوقف[

 .٢٣٢، ٥٦، ٩ص: ٩، ج٢٨١ص: ٨ج_  .إبراهيم
 دار املعـارف،  ]: القاهرة [_ .٢ ط _ . تاريخ الرسل وامللوك   يف

 .١١-٦، ٤-٢؛ فل٧ ،٥صر*_ .ض _  .١٩٧٧-١٩٧٦
]٩٢٤٧[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ") جعفرأبو( الطربي، حممد بن جرير

 أبو جعفر حممد بن جرير الطربي؛ حتقيق حممد أبو الفضل ]/ الوقف[
 .٢٣٢ ،٥٦ص: ٩، ج٢٨١ص: ٨ج_ .إبراهيم 

دار : القـاهرة _ . تاريخ الطربي، أو، تاريخ األمم وامللـوك         يف
 .٣تر* _. ض _ .١٩٧٠-١٩٦٧املعارف، 

 مباحث عامة–الوقف 
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]٩٢٤٨[ "هـ٣١٠-٢٢٤ ") جعفرأبو( الطربي، حممد بن جرير
 أبو جعفر حممد بن جرير الطربي؛ حتقيق حممد أبو الفضل ]/ الوقف[

 .٢٣٢ ،٥٦ص: ٩، ج٢٨١ص: ٨ج_ .إبراهيم 
: القاهرة_  .١ط_ . تاريخ الطربي، أو، تاريخ األمم وامللوك        يف

 .٢٤ ،٧ ،٢صر*_  .ض_  .١٩٦٨-١٩٦٠دار املعارف، 
]٩٢٤٩[ .عيسوي أمحد عيسوي

 ١٩٦٣، ]ن. د: م. د[_  .٤ط_ .عيسوي أمحد عيسوي / الوقف
  حماضرات ألقاها  _ .ج يف مج  ٢_ ) .مطبعة دار التأليف  : القاهرة(

 جامعة عني مشس    ،املؤلف على طالب السنة الثالثة بكلية احلقوق      
 .٢صر*_ .ك _ .بالقاهرة 

]٩٢٥٠[ .غودان، غالب يغيت
 .باللغة التركية_  .١٠٥-١٠٤ص_ .غودان غالب يغيت / األوقاف

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٩٢٥١[ .فيض، علي رضا

_ .وقف مرياث جاويدان  _ .مصلحت وقف = مصلحة الوقف   
_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .١٠٦-١٠٤ص_ ) .١٩٩٥ (٨ع
 .١؛ كو١ران*

]٩٢٥٢[ "ـه٣٨٤-٣٢٧") أبو علي(القاضي التنوخي، احملسن بن علي بن حممد 
احملسن بن علي التنوخي؛ حتقيق عبود      تأليف ابن علي    ]/ الوقف[

 .٢٦٣ص: ٣ج_ .الشاجلي 
_ . ض _ .١٩٧٨دار صادر،   :  بريوت _ . الفرج بعد الشدة   يف
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢فل*

]٩٢٥٣[ .قره مقغرايل، بيهان
بيهان قره  / قاضي كلية السهروردي الشيخ شهاب الدين إريلي      

 .باللغة التركية_  .٢٧٨-٢٥٥ص_ .مقغرايل 
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

الكتاين، عبد الكبري بن حممد بن عبـد الكـبري احلسـين            
 "هـ١٣٣٣-١٢٦٨ "اإلدريسي

]٩٢٥٤[

 _. الكتاين الفاسي    اإلدريسيلعبد الكبري حممد احلسن     /  الوقف باب
 .٤١٠-٤٠١ص
 التراتيب اإلدارية والعماالت والضياعات واملتـاجر واحلالـة         يف

مية يف املدينة   العلمية اليت كانت على عهد تأسيس املدينة اإلسال       
 املطبعة: الرباط] (١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦،  ]ن. د: م. د[_ .املنورة  
 .٢٤مغ*_  . ض_ .)األهلية
]٩٢٥٥[ .، أمحدكَلبايكَاين

 _ .١٩٦٩نشر اميد،   :  طهران _ .دنياى وقف = عامل الوقف   
 .١ران*_  .ك _ .باللغة الفارسية

]٩٢٥٦[ _ .جملة شهرية جامعة: األزهر _.كلمة أخرى عن الوقف 
 .٦٤، ٦٣تر* _.د _ ) .١٩٩٤ (٦- ٥ع، ٢س

]٩٢٥٧[ .كوسف أوغلو، استون
-١٠٤ص_ .استون كوسف أوغلو   / نظرة عامة حول األوقاف   

 .باللغة التركية_  .١٠٦
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]٩٢٥٨[ "ـه٢٨٦-٢١٠") أبو العباس(املربد، حممد بن يزيد بن عبد األكرب 
 .١٥٥-١٥٣ص: ٢ج_ ] .الوقف[
مؤسسـة املعـارف،    : بريوت_ . الكامل يف اللغة واألدب      يف

 .١١، ٨-٦، ٤-٢فل*_ . ض_  .١٩٨٤
]٩٢٥٩[ "ـه٢٨٦-٢١٠") أبو العباس(املربد، حممد بن يزيد بن عبد األكرب 

 .١٥٥-١٥٣ص: ٢ج_ ] .الوقف[
ــة واألدب يف هـــ ١٣٢٣، ]ن .د: م. د[_ . الكامــل يف اللغ
 .٤٩تر* _.ض _ ) .مطبعة التقدم العلمية: القاهرة (]١٩٠٥[

]٩٢٦٠[ .إبراهيمحممد بن 
 .٣٥٢-٣٤٤ ص_.إبراهيم حممد بن ]/ الوقف[
الدار العربية  ]: بريوت[_ . احليل الفقهية يف املعامالت املالية       يف

 .٤٠، ٣٠؛ مغ١٢كو* _. ض _ .١٩٨٣للكتاب، 
]٩٢٦١[ .حممد أبو زهرة

 _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .حممد أبو زهرة    / مشكلة األوقاف 
 ديسمرب (٧، ع ٥؛ س ٥٦٣-٥٥٥ص_ ) .١٩٣٨نوفمرب   (٦، ع ٥س

_ ) .١٩٣٦مارس   (٣، ع ٦؛ س ٧٩٨-٧١١ص_ ) .١٩٣٥
_  .٤٣٨-٤١١ص_ ) .١٩٣٦ابريل   (٤، ع ٦؛ س ٣٩٠-٣٠٧ص
 .٢٣صر*_  .د

]٩٢٦٢[ .حلسن الكوثريحممد بن زاهد بن ا
 .٢١٢-٢٠٨ص_ .باألوقاف اإلسالمية س خطورة املسا

مكتبـة الكليـات    : القـاهرة _  .٣ط_ . مقال من الكوفة     يف
 .٦٤، ٦٣، ٣تر* _.ض _  .١٩٩٤األزهرية، 
]٩٢٦٣[ .اللطيف الفحام حممد عبد
جملـة شـهرية    : األزهر _.للطيف الفحام   عبد ا حممد  / الوقف
؛ ٢٧٣-٢٧٢،  ١١٦-١١٥ص_ ) .١٩٣٧ (٨مج_  .جامعة
 .١٠٤تر* _.د _  .٤٦٦ص_ ) .١٩٣٨( ١، ج٩مج

]٩٢٦٤[ )باشا(حممد علي 
حماضـرة  _ .ص  ٤١_  .١٩٢٦،  ]ن. د: م. د[_ .يف الوقف   

_ .ألقاها حممد علي باشا بالقاعة الكربى مبحكمة االسـتئناف          
 .١١سع* _. ك _ .جملدة مع حماضرة حممد خبيت املطيعي

]٩٢٦٥[ .حممد فريد وجدي
 .٨٠٣ – ٧٩٥ص: ١٠مج_ . وجدي حممد فريد/ الوقف
 دار املعرفة، : بريوت_  .٣ط_ .دائرة معارف القرن العشرين       يف

 .٣؛ كو٥٦تر* _.ض _  .١٩٧١
]٩٢٦٦[ .حممد فريد وجدي

 .٨٠٤-٧٩٥ص: ١٠ج_ .حممد فريد وجدي / الوقف
 _ .١٩٥٢دار الفكر، : القاهرة_ .دائرة معارف القرن العشرين يف 

 .٨، ٧، ٤، ٣؛ فل٧، ٢صر*_ .ض 

 مة مباحث عا–الوقف  
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]٩٢٦٧[ .حممود حممد بابللي
 .١٢٨ص_ .الوقف 

_ .نفاق وعدالة التوزيع يف اتمع اإلسـالمي        الكسب واإل يف  
دار اخلـاين،   : املكتب اإلسـالمي؛ الريـاض    : بريوت_  .٢ط

 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٨
]٩٢٦٨[ "ـه١٠٣١-٩٥٢") زين الدين(املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني 

 .٧٣٢-٧٣١ص_ .اية حتقيق حممد رضوان الد/ الوقف
 :دار الفكر؛ بريوت  : دمشق_ . التوقيف على مهمات التعاريف      يف

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩٩٠[هـ ١٤١٠دار الفكر املعاصر، 
]٩٢٦٩[ .٧٢-٧١ص_ .تنسيق سعيد بنسعيد العلوي / مؤسسة الوقف

: الرباط_  .١ط_ . الدميقراطية والتحوالت االجتماعية يف املغرب       يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠إلنسانية، كلية اآلداب والعلوم ا

]٩٢٧٠["ـه٧٣٣-٦٧٧" )شهاب الدين(النويري، أمحد بن عبد الوهاب بن حممد 
، ١٦٠ص: ٣ج_ .أمحد بن عبد الوهاب النـويري       ]/ الوقف[
، ٤١٥ص: ١٦، ج ٣٠-٢٥ص: ١٢، ج ١٦٠ ،١٥٦ص: ٩ج
 .٣٩٨، ٣٩٦، ٢٣٦، ١٧٧ص: ١٨، ج٣٦٧ص: ١٧ج
املؤسسة املصـرية   :  القاهرة _ . اية األرب يف فنون األدب     يف

طبعـة  _ ] .؟١٩٧-[العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر،      
؛ ١٠٤تـر * _.ض  _ .مصورة عن طبعة دار الكتب املصـرية        

 .١١، ١٠، ٨-٦، ٣، ٢؛ فل٧، ٢صر
]٩٢٧١[ ش،١٩/١٢/١٣٧١ (_. خراسان _. وقف=  الوقف

ــة _ .٤ ص_ .)]١٩٩٢[ش، ١٠/١/١٣٧٢(؛ )١٩٩٢  باللغ
 .١انر*_  .د _ .الفارسية

]٩٢٧٢[ ش،١٤/٧/١٣٦٧-١١ (_. القدس_ .وقف = الوقف 
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)١٩٨٨

]٩٢٧٣[_. The Moslem world_ . يقاضال/ Waqf= الوقف 
باللغـة  _  .١٨٧-١٧٣ص_ ) .١٩١٤ابريـل    (٢، ع ٤مج

 .٧صر* _.د _ .اإلجنليزية 
]٩٢٧٤[ .باللغة اإلجنليزية_ ] .Waqf= الوقف [

 A way =الة حول الثقافة تكرمياً لريتشارد بيلي وايندر مق:  طريق ممهديف
prepared: essys on Islamic culture in honor of Richard 

Bayly Winder/مـاكزين . د.  كاظمي و رد حترير فاره. _ 
_ .ص ٢٩٩، ٣٣ _ .١٩٨٨مطبعة جامعة نيويورك،  : نيويورك

 .٢سع*_ .ض 
]٩٢٧٥[ _ .ابرار_ .ده  بسنديسنيت: وقف= السنة احلسنة : الوقف

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية _ .)١٩٨٧ش،٣/٨/١٣٦٦(
]٩٢٧٦[ حديث _ .نبويسنت : وقف= النبوية  السنة: الوقف

_ .باللغة الفارسية   _ ) .١٩٨٧ (١٠٦-١٠٤ ع _ .كرمان
 .١ران* _.د 

]٩٢٧٧[ بريامون وقف در مقاالتى سلسلة = اإلسالم الوقف يف
 _ .)]١٩٨٠[ش، ١٦/١٠/١٣٦١ (_ . كيهــان_ .إســالم

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]٩٢٧٨[ _.بيام انقالب _  .إسالموقف در =  اإلسالميف الوقف 
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _ ) .١٩٨٤ (١٢٧-١٢٦، ع٥س

]٩٢٧٩[_ .منشور برادرى_ . إسالموقف در =  اإلسالمالوقف يف 
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_) .١٩٩١(

]٩٢٨٠[ .ياسني، سيد
 وقف كيه معىن، مفهوم،   = معىن الوقف ومفهومه وأصله ونطاق عمله       

 Marathawada Waqf_ .سيد ياسني  / مآخذ اور دائره عمل
Board Bulletin.  _١١-٧ص _ ] .١٩٨٧ [١، ع١مج.  _

 .١٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@òjbª@@@@ŠÄãa@@@@@òjbª@N@

@ÑÓìÛa–@ñ‰ìä½a@òäí†½a@–m@@ƒí‰b–âý⁄a@‰†•@Š–Ç@@
الكتاين، عبد الكبري بن حممد بن عبـد الكـبري احلسـين            

 "هـ١٣٣٣-١٢٦٨ "اإلدريسي
]٩٢٨١[

 _. الكتاين الفاسي    اإلدريسيلعبد الكبري حممد احلسن     /  الوقف باب
 .٤١٠-٤٠١ص
 التراتيب اإلدارية والعماالت والضياعات واملتـاجر واحلالـة         يف

س املدينة اإلسالمية يف املدينة     العلمية اليت كانت على عهد تأسي     
 املطبعـة : الرباط] (١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦،  ]ن. د: م. د[_ .املنورة  
 .٢٤مغ*_  . ض_ .)األهلية
@ÑÓìÛaMòîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a@@@@ŠÄãa@@@@@Éí‰b’ß@N@
@ÑÓìÛa–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

ف،  انظر أيضًا المية، إدارة الوق اف اإلس تعمار واألوق االس
ف    اء الوق ف، إلغ اء الوق ي  إلغ اء ف ي، البن األهل

التخطيط االستراتيجي    الوقف، التجارب الوقفية،    
ف،  ف،  للوق ل الوق ة   تموي ف، رعاي راب الوق خ
ف،  اف اإلسالمية، الصناديق الوق يخ واألوق الس

ة،  بالوقفي ة،  غص روعات الوقفي ف، المش  الوق
 الهندوس المؤسسات الوقفية، النهوض بالوقف،  

ون واألو المية، الوثني اف اإلس اف واألوق ق
ف   المية، الوق ف    –اإلس اعن، الوق ع مط  –دف

ة،     ف الدول ة، وق ف الجماع وث، وق د البح معاه
ية،     وال السياس ف واألح ل، الوق ف المعط الوق

 .الوقف والدولة، الوقف والعمل األهلي
]٩٢٨٢[ .أك يلدز، علي

 Vkafin =تأسيس الوقف وغايته وأمواله وحماولة حل مشاكله 
Kuruluşuna Amaç ve Mail Varliği Denetim İle 

Vakiflarda Dernekleaşme Eğilimi Problemi /  علـي أك
ــدز  ــج_  .Vakiflar Dergisi_ .يل _ ) .١٩٩٧ (٢٦م

 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٢٦-٤١١ص
]٩٢٨٣[ .تربيز خان، مشس

باللغـة  _  .١٨٢-٩٦ص_ .مشس تربيـز خـان      / ]الوقف[
 .األوردية

 مسلم= ام العائلي لإلسالم     األحوال الشخصية للمسلمني والنظ    يف
]: اهلند[لكناو  _  .١ط_  .برسنل ال اور اسالم كا عائلى نظام      
 .٢هن*_ .ض _  .١٩٦٩جملس حتقيقات ونشريات اإلسالم، 

 مشاكل وحلول–الوقف 
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]٩٢٨٤[ .حسني، اصطفى
 :مسلم اوقاف كيه اصـول  = املبادئ اإلدارية ألوقاف املسلمني     

مجـال  ]: اهلند[لكناو  _  .١ط_ .اصطفى حسني   / نظم ونسق 
 .٧هن*_ .ك _ .باللغة األوردية _ .ص ١٧٥_  .١٩٧٨تر، اخ
]٩٢٨٥[ ٧٦ ع_ .الوعي اإلسالمي _.الوقف  الفاحش يف الربح

 .٢سع*_ .د _  .١٠٥ص_ ) .١٩٧١مايو (
]٩٢٨٦[ .عز الدين اخلطيب التميمي

عز الدين  / مشكالت وحلول : مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه   
 .٦١-٣٨ص_ .اخلطيب التميمي 

 حبوث ومناقشات الندوة  :  اإلسالمية يف عامل اليوم    أمهية األوقاف يف  
_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

]٩٢٨٧[ .القامسي، عتيق أمحد
 .١٥٣-١٥٠ص_ .عتيق أمحد القامسي / مشاكل الوقف وحلوله

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
@ÑÓìÛa–òîÐÓìÛa@pbÇëŠ’½a@@@@@ŠÄãa@@@@@@pbÇëŠ’ß@N@

@ÑÓìÛa–pbßìÜÈ½a@‰…b–ß@@
ف، الوقف  انظر أيضًا ات الوق م معلوم ات،  ببلي–نظ وجرافي

 ،دراسات الجدوى   – الخطب الدينية، الوقف      –الوقف  
  دوائر المعارف،   – دراسات مقارنة، الوقف      –الوقف  

ف  ف  –الوق ة، الوق ائل جامعي ارس،  – رس فه
 –مصطلحات، الوقف     –آشافات، الوقف    –الوقف  

ف  اجم، الوق ا،  –مع ات الكتروني ة البيان  معالج
ف  ف  –الوق وث، الوق د البح ؤتمرات،  – معاه م
 .والبحث العلمي، الوقف ندوات –الوقف 

]٩٢٨٨[ .أوغوز، فليز
_  .٥١-٤٩ص_ .فليز أوغوز   / اآلثار القدمية كمصادر للوقف   

 .باللغة التركية
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _ .ض_  .١٩٨٤لألوقاف، 

]٩٢٨٩[ .صونقور، عصمت
 األوقاف املرصودة على احليوانات وأثر غياا عن حبوث ودراسات        

 .باللغة التركية_  .٣٣-٢٣ص_ .عصمت صونقور / الوقف
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠ف، لألوقا

]٩٢٩٠[ .قباقلي، أمحد
 .التركية باللغة_  .٨٥-٨٣ص_  .قباقليأمحد / أدبياتنا يف األوقاف

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]٩٢٩١[ .قوج، رضا
 _.رضا قوج   / شخيص ترميم اآلثار وتنظيمها يف مصادر األوقاف      ت

 .باللغة التركية_  .١٠٣-١٠٠ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]٩٢٩٢[ .كوبرولو، فؤاد
 Vakif Müessesesi =وقف وتاريخ وأمهية الوثائق الوقفية مؤسسة ال

ve Vakif Vesikalarinin Tarihi Ehemmiyeti / ــؤاد ف
ــو  ــج_ . Vakiflar Dergisi_ .كوبرول _ ) .١٩٣٨ (١م

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦-١ص

@ÑÓìÛa–@pbßìÜÈ½a@‰…b–ß@–oãã⁄a@ÉÓaìß@@
]٩٢٩٣[ .يدي يلدز، اء الدين

 اء الدين/ Enernet’te Vakiflar= يف شبكة اإلنترنت األوقاف 
 ٢٦مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .ون جيدي يلدز، فاطمة أ

 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٤-٥ص_ ) .١٩٩٧(
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@@@@@ŠÄãa@@@@@Ò‰b–ß@N@
@ÑÓìÛa–Š–ß@@

]٩٢٩٤[ .إبراهيم البيومي غامن
_  .١ط_ .اهيم البيومي غـامن     إبر/ األوقاف والسياسة يف مصر   

قدمت أصـالً   _ .ص  ٥١٩_  .١٩٩٨دار الشروق،   : القاهرة
: حتـت عنـوان  )  جامعة القاهرة  –دكتوراه  (كأطروحة املؤلف   
دراسة حالة يف تطور العالقة بـني اتمـع    : األوقاف والسياسة 

 .١؛ كو٧، ٢؛ صر٣تر* _.ر _ .والدولة يف مصر احلديثة 
]٩٢٩٥[ .أمحد نصر اجلندي

 .١٢٨٩-١٢٣١ص: ٢ج_ .أمحد نصر اجلندي ]/ وقفال[
: القاهرة_  .٢ط_ . مبادئ القضاء الشرعي يف مخسني عاماً        يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨دار الفكر العريب، 
]٩٢٩٦[ .عبد العزيز كامل

بيان وزير األوقاف وشئون األزهر إىل جملـس األمـة يف دور            
األوقـاف  وزارة  : القاهرة_ .عبد العزيز كامل    / انعقاده الثالث 

 .١٨صر* _.ح _  .١٩٧١وشئون األزهر، 
]٩٢٩٧[ .كيبل، جيل

 Les waqfs dans L’Egypt= الوقف يف مصـر املعاصـرة   
contens praine/ املركز : القاهرة_ . جيل كيبل، باربر كمال

_  .١٩٨١الفرنسي للدراسات التارخيية واالجتماعية والقانونية،      
 .٢١صر* _.ك _ .باللغة الفرنسية 

]٩٢٩٨[ .فى شليبحممد مصط
 .٤٤٨-٢٨٥ص_  .حممد مصطفى شليب/ يف األوقاف

الـدار  : بـريوت _  .٤ط_ . أحكام الوصايا واألوقـاف      يف
؛ ١١-٨ ،٦؛ سـع  ١٠٤،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٢اجلامعية،  

 .٨؛ هن٣٨، ٣١، ٣٠؛ مغ١٠، ٢؛ كو١٠، ٩، ٧، ٦فل

  مصادر المعلومات–الوقف  
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]٩٢٩٩[ .حممد مصطفى شليب
 .٤٨٠-٣٣١ص_ .حممد مصطفى شليب / يف األوقاف

دار التأليف،  : القاهرة_  .٣ط_ . الوصايا واألوقاف     أحكام يف
 .٤مغ*_ .ض _  .١٩٦٧

]٩٣٠٠[ .حممد مصطفى شليب
 .٥٣٠-٣٢٢ص_ .حممد مصطفى شليب / يف األوقاف

 أحكام الوصايا واألوقاف املعمول ا يف اجلمهورية العربيـة          يف
ــاهرة (١٩٦٢، ]ن .د: م. د[_ .املتحــدة  ــة دار  :الق مطبع
 .١٥وك *_ .ض_ ) .التأليف

]٩٣٠١[ . جملس الشعب .مصر
 عن أسـباب عـدم      …طلب إحاطة موجه إىل وزير األوقاف       

موقوفة علـى   ) حدائق( فداناً   ٩٩٥تسلم الوزارة مساحة قدرها     
 .٥٤٢٠-٥٣٨١ص_ ...مجعية املساعي املشكورة اخلريية 

مضبطة : دور االنعقاد العادي األول   :  الثالث ي الفصل التشريع  يف
 من فرباير سـنة     ١٨ … املعقودة يوم    اجللسة الرابعة واخلمسني  

 _.ض   _ .١٩٨٠جملـس الشـعب،     ]: القاهرة[_  .١٩٨٠
 .١كو*
]٩٣٠٢[ . وزارة األوقاف .مصر

_ ] .١٩٨-[الوزارة،  : القاهرة_ .نظام وزارة األوقاف املصرية     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–pbîöb–yg@@
]٩٣٠٣[ . وزارة األوقاف .مصر

الـوزارة،  ]: القاهرة[_ .يوم  وزارة األوقاف بني األمس وال    
يتضمن بيانات إحصائية عن إجنـازات      _ .ص  ٢٣ ،]؟١٩٩-[

-٨٥/١٩٨٦(وزارة األوقاف املصرية خالل مخـس سـنوات         
 .٣١صر* _. ك _ .)٩١/١٩٩٢

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]٩٣٠٤[ "ـه٣٥٥ بعد -٢٨٣ "عمر الكندي، حممد بن يوسف بن يعقوب أبو

 .٢٨١-٢٨٠ص_ .دي أبو عمر حممد بن يوسف الكن]/ الوقف[
 مؤسسة الكتب الثقافية،  : بريوت_  .١ط_ . تاريخ والة مصر     يف

 .٢٢ ،٧صر* _.ض _  .١٩٨٧
]٩٣٠٥[  الشئون/ عريقة يف جمتمعنا ورسالتنا األوقاف اشتراكية

_  .١٩٦٣الوزارة،  : القاهرة_ .بوزارة األوقاف املصرية    العامة  
 .١٧صر* _.ك 

]٩٣٠٦[ .بولياك، إبراهام ن
-٣٧،  ٣٤-٣٣،  ١٥ص_ .بولياك  . ن.  أ ]/waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٨٧، ٦٧، ٦١-٦٠، ٤٠
-١٢٥٠ ،قطاعي يف مصر وسوريا وفلسطني ولبنان     إلالنظام ا  يف

١٩٠٠=  Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the 
Lebanon, 1250-1900 . _اجلمعية امللكيـة  : لندن_  .١ط

 .١٩هن*_ .ض _  .١٩٣٩اآلسيوية، 

]٩٣٠٧[ .ربيعحممد حسنني 
 =بعض اجلوانب املالية لنظام األوقاف يف مصر يف العصور الوسطى           

Some financial aspects of the waqf system in 
medieval Egypt . _ص ٢٤_  .١٩٧٠، ]ن. د: [القاهرة._ 

 .٢سع*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية 
]٩٣٠٨[ .رفاعة رافع الطهطاوي

 .٥٧٩-٥٧٨، ٥٤٩ص: ١ج_ .ة حتقيق حممد عمار]/ الوقف[
: بريوت_  .١ط_ . األعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي       يف

 .٥صر* _.ض _ . ١٩٧٣املؤسسة العربية للطباعة، 
]٩٣٠٩[ .سيكايل، أ

 Le Problim des Wakfs en= مشـكلة الوقـف يف مصـر   
Egypt /باللغـة  _  .١٩٢٩،  ]ن. د: [بـاريس _ .سيكايل  . أ

 .٧صر* _.ك _ .الفرنسية 
]٩٣١٠[ .د احلميد ميهوبعب

 .٢٣٤-١٨٦ص_  .موجز عن الوقف؛ الوقف
_  .١ط_ .أحكام الوصية والوقف يف الشريعة اإلسـالمية        يف  

دار الطباعـة    (١٩٨٨،  ]توزيع مكتبة النهضة املصرية   : [القاهرة
 .٢، ١؛ كو٨؛ فل١٨، ٢؛ صر٧ ،٢سع* _.ض _ ) .احملمدية

]٩٣١١[ .عبد الرمحن فرفور
 ٥_ .عبد الرمحن فرفور    / ايف املعاصر ندوة عاملية عن الوقف الثق    

 .ورقات
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]٩٣١٢[ .محد النمرأعبد املنعم 
وزارة : القـاهرة _ .النمـر   أمحـد   عبد املنعم   / قصة األوقاف 

 .١؛ كو١٧صر* _.ك _ .ص ٣١_  .١٩٨٠األوقاف، 
]٩٣١٣[ .عزيز خانكي

التـارخيي،  : حبث يف وجوه الوقف األربعـة     : رسائل يف الوقف  
، ]ن. د: م. د[_ .عزيز خانكي   / الشرعي، القضائي، العمراين  

ــاهرة( ١٩٠٧ ــار: الق ــة األخب  _.ك _ .ص ٦٠_ ) .مطبع
 .١؛ كو٢١ ،٦؛ صر٥٤تر*

]٩٣١٤["ـه٩٨١-٩١٠") أبو املواهب(محد بن علي أالغيطي، حممد بن 
 التأييدات العلية يف األوقاف املصرية، أو، التأييدات العلية لألوقاف        

سكندري املصري  م الدين حممد بن أمحد بن علي اإل       جن/ املصرية
 ١١٦٢ خمطوط، حتت رقم  _ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .الشافعي  

 .٢صر* _.خ _ .فقه شافعي 
]٩٣١٥["ـه٩٨١-٩١٠") أبو املواهب(محد بن علي أالغيطي، حممد بن 

 التأييدات العلية يف األوقاف املصرية، أو، التأييدات العلية لألوقاف        
سكندري املصري  جنم الدين حممد بن أمحد بن علي اإل       / املصرية

 ١١٥٢ خمطوط برقم    _ .ورقة] ٨٧[_ ] .ت. د[_ .الشافعي  
 .٣٠تر* _.خ _ .جمموع ) ٨٦٣٤٧(

 تاريخ– مصر –الوقف 
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]٩٣١٦[ .كمال حبيب
/  من قبضة الدولـة    إحياء دور الوقف اإلسالمي مرهون بتحريره     

 يوليـو   ١٩األحـد    (١٢٩٢٠ ع _ .احلياة_ .كمال حبيب   
 .١كو* _.د  _ .٨ص_ ) .١٩٩٨

]٩٣١٧[ .حممد أبو زهرة
 جملة_ .حممد أبو زهرة    / انتهاء الوقف األهلي واألدوار اليت مر ا      

 _) .١٩٥٣يونيه  / مارس (٢ ،١، ع ٢٣ س _ .القانون واالقتصاد 
 .١؛ كو٧ فل؛٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢صر* _.د  _ .١٠٦-٥٣ص

]٩٣١٨[ .حممد أبو زهرة
جملـة القـانون    _ .حممد أبـو زهـرة      / مشروع تنظيم الوقف  

_ ) .١٩٤٣ديسـمرب   / نوفمرب (٧-٦، ع ١٣ س _ .واالقتصاد
 .١؛ كو٢٣صر* _.د  _ .٤٨٨-٣٩١ص

]٩٣١٩[ .حممد أبو زهرة
 _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .حممد أبو زهرة    / مشكلة األوقاف 

 ديسمرب (٧، ع ٥؛ س ٥٦٣-٥٥٥ص_ ) .١٩٣٨نوفمرب   (٦، ع ٥س
_ ) .١٩٣٦ مارس (٣، ع ٦؛ س ٧٩٨-٧١١ص_ ) .١٩٣٥
-٤١١ص_ ) .١٩٣٦ابريـــل  (٤، ع٦؛ س٣٩٠-٣٠٧ص

 .٢٣صر*_  .د_  .٤٣٨
]٩٣٢٠[ .حممد كمال الدين إمام

حممد كمال الدين   / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيل       
التعقيـب  _  .٢٠٩-١٨١ص_ .إمام؛ تعقيب طارق البشري     

 .٢٠٩-٢٠٠ص: واملناقشات
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        
مركـز  : بـريوت _  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣دراسات الوحدة العربية، 
]٩٣٢١[ .د فرجالفتاح حمم مصطفى عبد

/ التجربة الوقفية املصرية، أو، الوقف يف مجهورية مصر العربيـة         
 .ورقات] ٤[_  .الفتاح حممد فرج مصطفى عبد

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٩٣٢٢[ .الفتاح حممد فرج مصطفى عبد
إيرادات األعيان املوقوفـة زادت     : فية يف مصر  معامل التجربة الوق  

 _.بقلم مصطفى عبد الفتاح حممد فرج / بأكثر من مائة مليون جنيه
 _.د   _) .١٩٩٨مارس   ٢االثنني   (١٩٩، ع ٦ س _ .املستقلة

 .١كو*
]٩٣٢٣[ _] .حممد رشيد رضا حترير[ /اإلمام األستاذ سريةملخص 
؛ ٤٠٠-٣٧٩ص_ ) .١٩٠٥ يوليو ١٩ (١٠، ج٨مج_ .املنار  
، ٨؛ مج ٤١٦-٤٠١ص_ ) .١٩٠٥أغسطس   ٢ (١١، ج ٨مج
األستاذ _  .٤٩٥-٤٨٧ص_ ) .١٩٠٥أغسطس   ٣١ (١٣ج

 ١١عنوانا تكملة املقـال يف ج     _ .اإلمام هو اإلمام حممد عبده      
مث " تتمة ملخص سرية األستاذ اإلمام    : "هيعلى التوايل    ١٣وج

 .١؛ كو٧ ،٢صر*_ .د _ . "تتمة سرية األستاذ اإلمام"

ÓìÛa@Ñ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Š•bäÛa@†jÇ@Þbº@@
]٩٣٢٤[ .أمحد حسن الباقوري

 .٢١٦، ١٢٢-١٢١ص_ .أمحد حسن الباقوري ]/ الوقف[
مركز األهرام للترمجـة    : القاهرة_  .١ط_ . بقايا ذكريات    يف

يتضمن بعض ذكريات املؤلف عندما كان      _  .١٩٨٨والنشر،  
 .١٩صر* _.ض _ .وزيراً لألوقاف املصرية 

]٩٣٢٥[ .حممد البهي
 .١١٩-١١٧ص_ .حممد البهي ]/ الوقف[
مكتبة وهبـة،   : القاهرة_  .١ط_ . حيايت يف رحاب األزهر      يف

يتضمن ذكريات املؤلف عندما كان وزيراً لألوقاف       _  .١٩٨٣
 .٧ ،٢صر*_ .ض _ .املصرية يف مطلع الستينات 

]٩٣٢٦[ . وزارة األوقاف .مصر
: قـاهرة ال_ . عشر عاماً    اثينوزارة األوقاف وشئون األزهر يف      

 .١٧ ،٢صر* _.ك _  .١٩٦٤مطبعة وزارة األوقاف، 
]٩٣٢٧[ . وزارة األوقاف .مصر

: القـاهرة _ .وزارة األوقاف وشئون األزهر يف أحد عشر عاماً        
 .١٧ ،٢صر* _.ك _  .١٩٦٣مطبعة وزارة األوقاف، 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Ú‰bjß@y@@
]٩٣٢٨[ . وزارة األوقاف .مصر

 ،]؟١٩٩-[الوزارة،  ]: القاهرة[_ .ليوم  وزارة األوقاف بني األمس وا    
يتضمن بيانات إحصائية عن إجنازات وزارة األوقاف       _ .ص  ٢٣

 _ .)٩١/١٩٩٢-٨٥/١٩٨٦(املصرية خالل مخس سنوات     
 .٣١صر* _.ك 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@@ðìí†¨aÝîÇbg@
]٩٣٢٩[ )إمساعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣( اخلديوي  .مصر

 _.هـ ١٢٨٠ شعبان ١٦يخ أمر كرمي إىل ناظر عموم األوقاف بتار
 خمطوط،_ . ورقة   ١_ ] .١٨٦٤ يناير   ٢٧[هـ  ١٢٨٠ شعبان   ١٦

 _. أوامر كرمية ١٩٠٧ دفتر   – ١٢٧حمفظة  : ضمن حمافظ األحباث  
تتناول الوثيقة تعميم من اخلديوي     _ .مترمجة إىل العربية عن التركية      

 إمساعيل باشا إىل ناظر عموم األوقاف املصرية لكي يهتم باألوقاف         
 .٣صر* _.خ _ .وأن يتحرى عنها وحيسن إدارهتا 

]٩٣٣٠[ )إمساعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣( اخلديوي  .مصر
 _.هـ  ١٢٨٠صفر  ٢٨أمر كرمي إىل ناظر عموم األوقاف بتاريخ        

_ . ورقـة    ١_ ] .١٨٦٣أغسطس   ١٦ [هـ١٢٨٠صفر  ٢٨
 - ١٩٠٣ دفتر   - ١٢٧حمفظة  : خمطوط، ضمن حمافظ األحباث   

يوي بضم مصلحة أوقـاف     عبارة عن أمر خد   _ .أوامر كرمية   
مترمجة _ . إىل ديوان عموم األوقاف املصرية مبصر        اإلسكندرية

 .٣صر* _.خ _ .إىل العربية عن التركية 
]٩٣٣١[ . احملكمة الكربى الشرعية .مصر

_  .إمساعيلكشف عن بيان التقارير الشرعية بنظر اخلديوي        
 حمفظـة رقـم     –خمطوط، ضمن حمافظ عابدين     _ ] .؟١٨٧-[

 .٣صر*_ . خ _ .١٧٧

  جمال عبد الناصر– تاريخ – مصر –الوقف  
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@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@@ðìí†¨aÕîÏìm@
]٩٣٣٢[ )توفيق: ١٨٩٢-١٨٧٩( اخلديوي  .مصر

  حمرم ٢٧صورة الدكريتو اخلديوي الوارد لديوان األوقاف بتاريخ        
_ . ورقـة    ١_ ] .١٨٨٢[هـ  ١٢٩٩_  .٨هـ منرة   ١٢٩٩

 حمفظة رقم   –، متوفرة مبحافظ عابدين     )نسخة مصورة (خبط اليد   
 .٣صر* _.خ _ .بية عن التركية مترمجة للعر_  .١٦٣

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Þëþa@ïàÜy@bjÇ@@
]٩٣٣٣[ .أمني سامي

 .٢٤ص: ٣ج_ .أمني سامي ]/ الوقف[
_ . تقومي النيل وعصر عباس باشا األول وحممد سعيد باشـا            يف

 .٧صر* _. ض _ .١٩٦٦دار الكتب، : القاهرة
]٩٣٣٤[ )عباس حلمي األول: ١٨٥٣-١٨٤٩( اخلديوي  .مصر

هـ ١٢٦٨ادى األوىل    مج ٣_ .يوي إىل حضرة الباشا كتخدا      أمر خد 
خمطوط، حمافظ األحباث حمفظة رقم _ . ورقة ١_ ] .١٨٥١ فرباير ٢٥[

للعربية مترمجة  _  .٤٩١برقم   ترمجة الوثيقة    – معية تركي    ٤٨٠ دفتر   – ١٢٧
 .٣صر* _.خ _ .األمر صادر من اخلديوي عباس األول _ .عن التركية 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–m@@ƒí‰b–ïãbrÛa@ïàÜy@bjÇ@@
]٩٣٣٥[ .أمحد شفيق

-٢١٦ص: ٢، ج ٢٩٨-٢٩٧ص: ١ج_ .أمحد شفيق   ]/ الوقف[
٢٨٥-٢٨٤، ٢٥١-٢٥٠، ٢٢٩. 
 ١٩٣٦،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . مذكرايت يف نصف قرن      يف
 .٧ ،٢صر*_  . ض_ .)مطبعة مصر :القاهرة(
]٩٣٣٦[ )عباس حلمي الثاين: ١٩١٤-١٨٩٢( اخلديوي  .مصر

_ .إنشاء نظارة لألوقاف بدالً من الـديوان        نص األمر العايل ب   
باآللة الكاتبة، حمافظ جملـس     _  .اتورق٣_  .١٩١٣نوفمرب  
 .٣صر* _.خ _  .٤ حمفظة رقم–الوزراء 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïiìíþa@Š–ÈÛa@@
]٩٣٣٧["ـه٦٩٧-٦٠٤" )عبد اهللا أبو(اهللا  بن واصل، حممد بن سامل بن نصرا

اهللا بن واصل احلموي؛ حتقيق      حممد بن سامل بن نصر    ]/ الوقف[
، ١١٦ص: ١ج_ .مجال الدين الشيال، حسنني حممـد ربيـع         

 .٤٠٨-٤٠٧، ٢٣٠، ٥٥ص: ٢، ج٢٨٤، ٢٨١، ١١٩
 :م. د[_ . طبعات خمتلفة _ . مفرج الكروب يف أخبار بين أيوبيف
 طبع مبطبعة جامعة فؤاد األول،    . ١ج_  .١٩٧٧-١٩٥٣،  ]ن. د
مطبعة . ٥ ،٤ع دار القلم، ج   مطاب. ٣باملطبعة األمريية، ج  . ٢ج

 .٧، ٣، ٢؛ فل٢صر*_ .ض _ .دار الكتب املصرية 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩٣٣٨[ .رأفت غنيمي الشيخ

/ م١٧٩٨-١٥٧١تطور الوقف يف مصر يف العهـد العثمـاين،          
 . ورقة١٩_ . رأفت غنيمي الشيخ إعداد

 _ .١٩٩٨ مايو   ٩-٧،  ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية       يف  
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٨جامعة قناة السويس، ]: مصر[بورسعيد 

]٩٣٣٩[ .رفعت موسى حممد
موضوع الوقف جـاء    _  . تأليف رفعت موسى حممد    ]/الوقف[

 .ع متفرقة من الكتابضيف موا
_  .١ ط _ .الوكاالت والبيوت اإلسالمية يف مصر العثمانية      يف

 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٣ الدار املصرية اللبنانية،: القاهرة
]٩٣٤٠[ .حممد عفيفي

تـأليف  / األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العصر العثماين       
اهليئة املصـرية العامـة للكتـاب،       ]: القاهرة[_ .حممد عفيفي   

قـدمت  _ .) ٤٤تاريخ املصـريني؛    (_ .ص  ٢٧٨_  .١٩٩١
حتـت  )  جامعة القـاهرة   –ماجستري  (أصالً كأطروحة املؤلف    

-٩٢٣(اف ودورها يف احلياة االقتصادية يف مصر        األوق: عنوان
 .٨ ،١؛ كو٨، ٦فل* _ .ر _) .م١٦٥٨-١٥١٧هـ، ١٠٦٩

]٩٣٤١[ .هاثواي، جني
 =والثامن عشر    السابع عشر    ني القرن خالليف مصر العثمانية    دور اآلغوات   

The role of the Kizlar Agasi in 17th – 18th entury 
Ottoman Egypt  /  جني هـاثواي._ Studio Islamica. _ 

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٥٨-١٤١ص_ ) .١٩٩٢ (٧٥ع
 .١؛ كو٧صر*_  .د

a@ÑÓìÛ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٩٣٤٢[ .حممد عفيفي

 هـ،١٠٦٩-٩٢٣(األوقاف ودورها يف احلياة االقتصادية يف مصر   
حممد عفيفي عبد اخلالق؛ إشراف رؤوف عباس،       )/ م١٦٥٨-١٥١٧

 –) ماجستري(أطروحة  _ .الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم      عبد  
 .١١صر*_ .ر _ . كلية اآلداب ،جامعة القاهرة

a@ÑÓìÛ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Š–ÈÛa@ïàbÐÛa@
]٩٣٤٣[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

: القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠نانية، الدار املصرية اللب

a@ÑÓìÛ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]٩٣٤٤[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .وقف جاء يف مواضع متفرقة من العملموضوع ال
_  .١ط_ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة          يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت
]٩٣٤٥[ .حياة ناصر احلجي

 .٢٢٦-٢٢٥ص_ .حياة ناصر احلجي / البيمارستان املنصوري
-١٢٧٩/ هـ٧٨٤-٦٧٨ أحوال العامة يف حكم املماليك،       يف

_ .دراسة يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية       : م١٣٨٢
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤توزيع دار القلم، : الكويت_  .٢ط

 عصر المماليك– تاريخ – مصر –لوقف ا
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]٩٣٤٦[ .حياة ناصر احلجي
مع حتقيق  : السلطان الناصر حممد بن قالوون ونظام الوقف عنده       

_  .١ط_ .حياة ناصر احلجي    / ودراسة وثيقة وقف سرياقوس   
 ،٥٧تر* _.ك  _ .ص  ٤٤٧_  .١٩٨٣مكتبة الفالح،   : الكويت
 .١١؛ مغ٥، ١؛ كو٨، ٧؛ فل٢؛ سع١٠٤

]٩٣٤٧[ .راشد سعد راشد القحطاين
 راشد سعد راشـد / أوقاف السلطان األشرف شعبان على احلرمني    

_  .١٩٩٤مكتبة امللك فهد الوطنية،     : الرياض_  .١ط_ .القحطاين  
جامعة اإلمام حممـد بـن       -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٥٩

 _. ر   _ .هـ١٤٠٦،   كلية العلوم االجتماعية   ،يةسعود اإلسالم 
 .١٠؛ مغ٣، ١؛ كو٨؛ فل١٤، ٦؛ سع٣تر*

]٩٣٤٨[ .قاسم عبده قاسم
 موضوعات الوقف جاءت  _ .تأليف قاسم عبده قاسم     ]/ الوقف[

، ٢١٣،  ٢٠٨-٢٠٧ص: يف مواضع متفرقة من العمـل، مثـل       
٢٦٩، ٢٢٩-٢٢٨. 
_ .ي  التاريخ السياسي واالجتمـاع   :  عصر سالطني املماليك   يف
 االجتماعية،ني للدراسات والبحوث اإلنسانية و    ع]: القاهرة[_  .١ط

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨
]٩٣٤٩[ .حممد حممد أمني

-١٢٥٠هـ،  ٩٢٣-٦٤٨ ،األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر    
_  .١ط_ .حممد حممد أمني    / دراسة تارخيية وثائقية  : م١٥١٧
_ .ص  ٤٦٢ع،  -أ_  .١٩٨٠دار النهضة العربيـة،     : القاهرة

؛ ١٠٤،  ٦٠تر* _.ر  _ . جامعة القاهرة    –) هادكتور(طروحة  أ
 .١؛ كو٩، ٧، ٦، ١؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٦سع

]٩٣٥٠[ .حممد حممد أمني
دراسـة  : األوقاف ونظام التعليم يف العصور الوسطى اإلسالمية      

حممد حممد  / تطبيقية على نظام التعليم يف عصر سالطني املماليك       
 .١٧٨-١٤٩ص_ .أمني 
: بغداد_ .ألوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       ندوة مؤسسة ا   يف

، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]٩٣٥١[ .ص٢٦٣_ .وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

اإلسالمية واألوقاف  جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون        
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

الوقـف  : احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  
 - جيالن خضر غمدا     إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا   يف وواقعه   اإلسالمي

 املدارس  - يحسن الوراكل /  احلرمني الشريفني  يف املغاربةحباس  أ
طارق عبد اهللا   / ة وصفي ة تارخيي دراسة: املنورة ةاملدين يف الوقفية

 / عهد امللك عبد العزيز    يف ة عني زبيد  أوقاف -عبد القادر حجار    
/  بريـده  يف العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     إعداد
 تدهور الوقـف    إىل أدت اليت العوامل   - عبد العزيز املقبل     إعداد

 ازدهار  - د عبد اهللا العاين   عبد القهار داو  / اإلسالميعرب التاريخ   
ـ  دراسة:  عصر سالطني املماليك   يف األوقاف  :وثائقيـة  ة تارخيي

 .١كو*_ .ض  _ .أمنيحممد حممد / منوذج مصر

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٩٣٥٢[ .خالد أمحد احلمزة

 أوقاف ومؤسسات قنصوه الغوري يف    : الرعاية املتأخرة للمماليك  
 Late Mamluk patronage: Qansuh Al-Ghuri’s = القاهرة

waqf and his foundations in Cairo / خالد أمحد احلمزه._ 
 جامعة والية   –) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٢٤٠ _ .١٩٩٣

 .١كو*_ .ر _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٩٣أوهايو، 
]٩٣٥٣[ .راشد سعد راشد القحطاين

ـ       ني علـى احلـرمني     أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حس
إعداد راشد بن سعد بن راشد القحطاين؛ إشـراف         / الشريفني

 أطروحة_ .ص  ٢٨٠_  .١٩٨٦_ .حممد فتحي يوسف الريس     
 كليـة   ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية       -) ماجستري(

 .١٤ ،٩سع* _.ر _ .هـ ١٤٠٦العلوم االجتماعية، 
]٩٣٥٤[ .حممد حممد أمني علي

-١٢٥٠( عصر سالطني املماليـك      تاريخ األوقاف يف مصر يف    
حممد حممد أمني علي؛ إشراف سعيد عبد الفتاح        )/ هـ١٥١٧

 جامعة  –) دكتوراه(أطروحة  _ .مج  ٢_  .١٩٧٢_ .عاشور  
 .١١صر*_ .ر _ . كلية اآلداب ،القاهرة

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ñüìÛa@Š–Ç@@
]٩٣٥٥[ .سيدة إمساعيل الكاشف

 .٦٦ص_ .سيدة إمساعيل الكاشف ]/ الوقف[
يتضمن _  .١٩٨٨،  ]ن. د: م. د[_ . مصر يف عصر الوالة      يف

فقرة عن األوقاف يف عصر الوالة يف مصر، وتوضح خضـوعها           
 .٢٢ ،٧صر* _.ض _ .إلشراف القضاة 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٩٣٥٦[ .حممد عمارة

بقلم / دور األوقاف يف صناعة احلضارة اإلسالمية ويف جتديدها       
 ديسمرب (٣٣٤، ع ٣٠س_ .سالمي  الوعي اإل _ .حممد عمارة   

حنـو  "ألقي هذا البحث يف ندوة      _  .٩٨-٨٨ص_ ) .١٩٩٣
اليت أقامتها وزارة األوقاف يف الكويت يف       " دور تنموي للوقف  

 حتت عنوان دور الوقف يف النمـو    ١٩٩٣ مايو   ٣-١الفترة من   
 .١كو*_ .د _ .االجتماعي وتلبية حاجات األمة 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÜÇ@†àª@ï@
]٩٣٥٧[ .ريفلني، هيلني آن

هيلني آن ريفلني؛ ترمجة أمحد عبد الرحيم مصطفى،        ]/ الوقف[
 .٩٠-٦٥، ٥٣ص_ .مصطفى احلسيين 

_ . االقتصاد واإلدارة يف مصر يف مستهل القرن التاسع عشر           يف
 .٧صر* _.ض _  .١٩٦٨دار املعارف، : القاهرة
]٩٣٥٨[ .حممد رفعت

 .٨٦-٨٤ص_ .حممد رفعت ]/ الوقف[
_ .حممد رفعـت    / مصر السياسي يف األزمنة احلديثة     تاريخ   يف

 .٧صر *_ . ض_ .١٩٥٠دار املعارف، : القاهرة

  رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ – مصر –الوقف  
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]٩٣٥٩[ .مصطفى حممد رمضان
مصطفى / دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية       

 _.تعىن بالدراسات اإلسالمية شهرية : دعوة احلق_ .حممد رمضان 
 ،١٧مغ* _.د   _ .٨٤-٧٠ص_ ) .١٩٨٣غشت  / يوليوز (٢٣٠ع
٣٧ ،٢٤ ،٢٢. 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@Âbîß…@–@ƒí‰bm@–Ö@QX@
]٩٣٦٠[ .كريسيليوس، دانيال

 دانيال/ مالحظات على أوقاف دمياط يف أواخر القرن الثامن عشر        
 ٥٧ع_ .القـاهرة   ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .كريسيليوس  

 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .١٧٧-١٥١ص_ ) .١٩٩٢سبتمرب (

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@pbí‰ë…@
]٩٣٦١[ _.املنار _ ] .رضا حممد رشيد حترير/ [املصرية األوقاف
 .١كو*_ .د _  .٤٢٨ص_ ) .١٩٠٣أغسطس ٢٤ (١١، ج٦مج

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]٩٣٦٢[ . البيومي غامنإبراهيم

دراسة حالة يف تطور العالقة بـني اتمـع    : األوقاف والسياسة 
 لبيومي غامن؛ إشراف   البيومي ا  إبراهيمإعداد  / والدولة يف مصر احلديثة   

_  .١٩٩٧_ .كمال حممود املنويف، سيف الدين عبد الفتـاح         
 ، جامعة القـاهرة   –) هادكتور(أطروحة  _ .ورقة  ] ٢٠[،  ٤٧٤

 .١؛ كو١٢صر* _.ر _ .كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@âìîÐÛa@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٩٣٦٣[ .عامرإبراهيم إبراهيم أمحد 

إعداد إبراهيم إبراهيم أمحد عامر؛ إشراف عبد العزيز        ]/ الوقف[
، ٥٣-٥٢،  ٤٢ص_ .حممود عبد الدامي، ربيع حامد خليفـة        

١٢٥-١٢٢، ١١٧-١١٥. 
دراسة حضارية  :  مدينة الفيوم يف العصرين اململوكي والعثماين      يف

 ، جامعة القـاهرة   – )ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٩_ .أثرية  
 .٢٣صر* _.ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@âìîÐÛa@–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٩٣٦٤[ .إبراهيم إبراهيم أمحد عامر

إعداد إبراهيم إبراهيم أمحد عامر؛ إشراف عبد العزيز        ]/ الوقف[
، ٥٣-٥٢،  ٤٢ص_ .حممود عبد الدامي، ربيع حامد خليفـة        

١٢٥-١٢٢، ١١٧-١١٥. 
دراسة حضارية  : دينة الفيوم يف العصرين اململوكي والعثماين      م يف

 ، جامعة القـاهرة   – )ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٩_ .أثرية  
 .٢٣صر* _.ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]٩٣٦٥[ .يف، دوريسأبو سرنس 

 .ليزيةباللغة اإلجن_ ] .Waqf= الوقف [
املؤسسـات والوقـف    : التكيف املصري مع احلكم العثماين    يف  

 Egypt’s adjustment = ١٧و١٦القرنيني، والعمارة يف القاهرة
to ottoman rule: institutions, waqf and architecture in 

Cairo, 16th and 17th centuries ._بريل، : ؛ نيويورك ليدن
 .٢سع*_ . ض _ .١٩٩٤

@ÑÓìÛa–ß@@Š––@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–Ö@QX@
]٩٣٦٦[ .عفاف لطفي السيد مرسوط

-٢٠٥ ص _ .عفاف لطفي السيد مرسوط    ]/Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢١٦
 The wealth =القاهرة :  ثروة العلماء يف أواخر القرن الثامن عشريف

of the ulama in late Eighteenth century: Cairo.  _
مطبعة جامعة ألينـوي    : ديلنكاربو(_ . ١٩٧٧،  ]ن. د: م.د[

 .٢سع* _.ض _ ) .اجلنوبية

@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ÞìÜyë@Ý×b’ß@
]٩٣٦٧[ .سيكايل، أ

 /Le Problim des Wakfs en Egypt= مشكلة الوقف يف مصر
_ .باللغة الفرنسية   _  .١٩٢٩،  ]ن. د: [باريس_ .سيكايل  . أ

 .٧صر* _.ك 
@ÑÓìÛa–@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîãìÇŠÐÛa@Š–ß@–ò¹†ÔÛa@Š–ß@N@

@ÑÓìÛa–@Š–ß@ò¹†ÔÛa@
]٩٣٦٨[ .داهي الفضلي

 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
ورقـة مقدمـة إىل املـؤمتر الثـاين         _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _.ح _ .للمنظمات األهلية العربية 

@ÑÓìÛa–pbzÜİ–ß@@
 .معاجم – مصادر المعلومات، الوقف –الوقف  انظر أيضًا

بن سلمون، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علـي الكنـاين              ا
 "هـ٧٤١-٦٦٩) "حممد بوأ(

]٩٣٦٩[

القاسم  بوأحممد ابن سلمون     بوأتأليف عبد اهللا بن علي      ]/ الوقف[
 .الكناين

العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيـديهم مـن العقـود            يف  
؛ ) ســطر٣٧(مــج ١_ ] .١٤ق[هـــ ٨ق_ .واألحكــام 

من حتبيس السـلطان    _ . ٣١٧خمطوط، رقم   _ .سم  ١٩×٣٠
 _. خط مغـريب     _. عبد احلفيظ العلوي على خزانة بن يوسف      

 .٧مغ* _.ض 
بن سلمون، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علـي الكنـاين              ا

 "هـ٧٤١-٦٦٩) "حممد بوأ(
]٩٣٧٠[

_ .تأليف أيب حممد عبد اهللا بن سـلمون الكنـاين           ]/ الوقف[
 .١١١-٩٨ص
نظم للحكام فيما جيري بني أيـديهم مـن العقـود           العقد امل يف  

 _ .١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط_ .واألحكام  
 كتاب تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام         امش
 .٢٩؛ مغ١١؛ كو٣تر* _. ض _ .بن فرحون املالكيال

 مصطلحات–الوقف 
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]٩٣٧١[ "ـه٣٩٥-٣٢٩" )أبو احلسني(بن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء ا
أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا؛ بتحقيق وضـبط          / قفو

 .١٣٥ص: ٦ج_ .عبد السالم حممد هارون 
 _ .١٩٩١دار اجليل، : بريوت_  .١ط_ . معجم مقاييس اللغة يف

 .١كو* _.ض 
]٩٣٧٢["ـه٧١١-٦٣٠") الفضل أبو(بن منظور، حممد بن مكرم بن علي ا

حممد بن مكرم بن علي بـن منظـور؛ اعـتىن           / ؛ وقف حبس
_ .بتصحيحها أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصادق العبيدي         

 .٣٧٦-٣٧٣ص: ١٥، ج٢١–١٩ص: ٣ج
دار : بـريوت _ .، جديدة حمققة ملونة  ٢ط_ . لسان العرب    يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧إحياء التراث العريب، 
]٩٣٧٣["ـه٧١١-٦٣٠") الفضل أبو(بن منظور، حممد بن مكرم بن علي ا

 .٣٦٢-٣٥٩ص: ٩ج_ ] .وقف[
_ .ض  _ ] .١٩٩٠[دار صادر،   : بريوت_ . لسان العرب    يف
 .٨؛ هن١١-٦، ٤-٢فل*
]٩٣٧٤["ـه٧١١-٦٣٠") الفضل أبو(بن منظور، حممد بن مكرم بن علي ا

 أبو الفضل بن بكر بن منظور املصري؛ حتقيق عبد اهللا علي الكبري،           / وقف
 .٤٩٠٠-٤٨٩٨ص: ٨ج_ .حممد أمحد حسب اهللا، هاشم حممد الشاذيل 

-١٩٧٩دار املعـارف،    : القاهرة_  .١ط_ .عرب   لسان ال  يف
 .٧؛ صر٣تر*_ .ض _  .١٩٨٠

]٩٣٧٥["ـه٧١١-٦٣٠") الفضل أبو(بن منظور، حممد بن مكرم بن علي ا
 .٩٧٠-٩٦٨ص: ٣مج_ . خياط، ندمي مرعشلي فحتقيق يوس/ وقف
 .٥٠تر* _.ض _  .١٩٧٠، دار لسان العرب: بريوت_ . لسان العرب يف
]٩٣٧٦["ـه٧١١-٦٣٠") الفضل أبو( بن علي بن منظور، حممد بن مكرما

أبو الفضل بن بكر بن منظور املصري؛ تصحيح حممـد          / وقف
 .٢٧٧-٢٧٦ص: ١١ج_ .احلسيين 

-١٨٨٢[هـ  ١٣٠٨-١٣٠٠،  ]ن. د: م. د[_ . لسان العرب    يف
، ٦٧تر* _.ض  _ ) .املطبعة الكربى األمريية  : القاهرة] (١٨٩٠
 .٢؛ صر١٠٣، ١٠٢، ٨٣، ٧٥

]٩٣٧٧[ .أمحد مجال الدين
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ .أمحد مجال الدين / مصطلحاته وقواعده: الوقف
 .١٤؛ صر١٠٣تر* _.ك _ .ص ١٤٤_ .) مطبعة الرابطة: بغداد (١٩٥٥

]٩٣٧٨[ .أمحد عبد اجلبار الشعيب
 _.عبد اجلبار الشعيب    بن  أمحد   إعداد   /مفهومه ومقاصده : الوقف
 .٢٥٥-٢١١ص
ـ رب ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة الع      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]٩٣٧٩[ .أركون، حلمي
 Vakif Terimlerile İlgili= تعريفات تتعلق مبصطلحات الوقف 

Sözlük / باللغة التركية_ .٤٨١-٤٧٩ص_ .حلمي أركون . 
 Türk Hukukunda =لتركية  اللغة واملصطلحات يف القوانني ايف

Lüğat Ve İstilahlar. _  ـ  :إسـتانبول  ،ةد دار النشـر اجلدي
 .٣تر* _ . ض_ .١٩٧٣

]٩٣٨٠[ "ـه٣٧٠-٢٨٢" ) منصورأبو(محد بن األزهر اهلروي أاألزهري، حممد بن 
؛ حتقيق عبد السالم هارون؛     األزهريمحد  أحممد بن   ]/ الوقف[

 .٣٣٣ص: ٩ ج_ .مراجعة حممد علي النجار
الدار القومية للتأليف والترمجـة،     ]: م. د [_ .ذيب اللغة  هت يف
 .٩، ٨، ٦، ٣ ،٢فل* _ . ض_ .]؟١٩٦-[

]٩٣٨١[ .أقاي، حسن
 . باللغة التركية_ .٤٩٤ص_ .حسن أقاي / Vakif= الوقف 

 İslami Terimler= معجــم املصــطلحات اإلســالمية يف 
Sözlüğü ._ هــ  ١٤١٥دار نشر اشارة،    : إستانبول_  .٢ ط

 .٦٣تر*_ .ض  _ .]١٩٩٥[
]٩٣٨٢[ .أوزترك، نظيف

أحكـام   : املـاليلي  األوقاف حسب وجهة نظر حممد محـدي      
ــاف   Elmalili M. Hamdi Yazir Gözüyle= األوق

Vakiflar: Ahkamül-Evkaf / وقف : أنقرة_ .نظيف أوزترك
 باللغـة   _ .ص٥١٥_ ] .١٩٩٥[هـ  ١٤١٥،  الديانة التركي 

 .١٠٤تر* _.ك _ .التركية 
]٩٣٨٣[ .أوزترك، نظيف

ـ الوقـف بعض املفاهيم املتعلقة مبصطلحات   Yeni =ة د اجلدي
Vakiflarin Amaç Kavramlari Üzerine Bazi 

Düşünceler / نظيــف أوزتــرك. _Vakiflar Dergisi.  _
_ . باللغة التركيـة   _ .٢٩٦-٢٩١ص_ ) .١٩٩٥ (٢٥مج
 .٥٢، ٣تر* _ .د

]٩٣٨٤[ .أوزترك، نظيف
 Türk =ث مؤسسة الوقف يف مفهوم التاريخ التركـي احلـدي  

Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakif Müessesesi /
هــ  ١٤١٥وقف الديانة التركـي،     : أنقرة_ .نظيف أوزترك   

ــ _.ص ١٥٠، ٦١٦_ ] .١٩٩٥[ ــة  تيش ــى قائم مل عل
 .٦٦، ٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .مصطلحات

]٩٣٨٥[ .برادران، دالوران
ـ  _ . وقـف  حقوقيفرهنكَـ  =  للوقف   القانويناملعجم   ف وق

 باللغــة _ .٥٤ ص_ .)١٩٩٤ (٦ ع_.مــرياث جاويــدان 
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية

]٩٣٨٦[ .بركي األقسكي، علي مهت
 Vakfa Dair Yazilan= اآلثار الوقفية املكتوبة حول الوقف 

Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda geçen 
istilah ve Tabirlri /   ن. د: م. د[_ .علي مهـت بركـي[ ،

 _ .ص٦١_ ) .مطبعـة إقبـال   : نقرةأ] (١٩٦٦[هـ  ١٣٨٦
 .١٠٥، ٦٦، ٥٨، ٤٩، ٢٨، ١٤تر* _.ك _ .غة التركية لبال

]٩٣٨٧[ .بركي األقسكي، علي مهت
= اآلثار الوقفية املكتوبـة حـول الوقـف         : اصطالح وتعابري 

İstilah: Vakfa Dair Yazilar Eserlerle Vakfiye ve 
Benzeri Vesikalarda geçen İstilah ve tabirler /  علـي

_ ] .١٩--[املديرية العامة لألوقـاف،     : أنقرة_ .مهت بركي   
 .٦٦، ٤٩، ١٤، ١١تر*_ .ك _ .باللغة التركية  _. ص٦١

  مصطلحات–الوقف  
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]٩٣٨٨[ .بكلني، حممد زكي
 Vakif Terimlerile ilgili= تعريفات تتعلق مبصطلحات الوقف 

Sözlük /    ٥٨٠-٥٧٦ص: ٣مـج _ .حممد زكي بكلـني. _ 
 .باللغة التركية

 Osmanli =بري التاريخ العثمـاين  اجم املصطلحات وتعمعيف 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. _ وزارة: إستانبول 

 .٧٥ تر*_ . ض _ .]١٩٩٣[هـ ١٤١٣التعليم الوطين، 
]٩٣٨٩[ .بلمان، عمر نصوحي

 _.عمر نصوحي بلمان / Onikinci kitap: Vakiflar= الوقف 
 .باللغة التركية_  .٣٨٠-٢٨٤ص: ٤مج
= قاموس مصطلحات احلقوق اإلسالمية واملصطلحات الفقهية       يف  

Hukuki islamiyye ve İstilahati Fikhiyye, kamusu.  _
 .٦٧، ٣تر*_ . ض _ .]١٩--[دار بلمان، : إستانبول_  .٢ط

]٩٣٩٠[ الشرعية والقانوناألحكام يف الوقف واصطالحاتتعاريف 
وقف در  نكَاهى درباره وقف وتعاريف واصطالحات       = املدين
مؤسسـة القـدس   ]: خراسان [_ .مدين وقانون  شرعي أحكام
_  .ك _ . باللغـة الفارسـية    _ .ص١٦ _ .١٩٨٨ ،الرضوي

 .١ران*
]٩٣٩١[ "ـه١١٥٨  بعد-؟" التهانوي، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد احلنفي

تصحيح حممد وجيه عباد احلق، غالم      / الوقف؛ الواقف؛ املوقوف  
 .١٥٠١-١٤٩٧ص: ٢مج_ .قادر 
  موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالمية، أو، كشاف اصطالحات       يف

 مطبعة قهرمان للنشر والتوزيـع،      :إستانبول_  .٣ط_  .الفنون
_ .ض  _  .امصورة عن طبعة كلكت   _ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤

 .٤٩، ٣تر*
]٩٣٩٢[ "ـه١١٥٨  بعد-؟" التهانوي، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد احلنفي

 .١٥٠٠-١٤٩٧ص: ٦ج_ .ف الوقف؛ الواقف؛ املوقو
 موسوعة اصطالحات العلـوم اإلسـالمية، أو، كشـاف          يف

_ .ض  _  .١٩٦٦،  ]ن. د: [ بـريوت  _ .اصطالحات الفنون 
 .٧ ،٤-٢فل*

]٩٣٩٣[ "ـه١١٥٨  بعد-؟" التهانوي، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد احلنفي
 .١٥٠١-١٤٩٧ص: ٢ج_ .الوقف؛ الواقف؛ املوقوف 

 علوم اإلسالمية، أو، كشاف اصطالحات     موسوعة اصطالحات ال   يف
شركة اهلند  : اجلمعية اآلسيوية البنغالية  : ، اهلند اكلكت_ .الفنون  

 .٦٧تر* _.ض _ ] .١٨٦٢[هـ ١٢٧٨الشرقية، 
]٩٣٩٤[ .، حمسنابريج

 سريى در اصـطالحات فقـه      = اإلسالمياصطالحات الفقه   
-٨٨ ص _ .)١٩٧٤ (١١ ع _ . اهليات مشـهد   _.إسالمي  
 .١ران*_  .د _ .فارسية باللغة ال_ .١٠١

]٩٣٩٥[ "هـ٨١٦-٧٤٠"اجلرجاين، علي بن حممد بن علي 
 .حتقيق وتقدمي إبراهيم اإلبياري/ الوقف
دار الكتــاب العــريب، : بــريوت_  .٢ط_ . التعريفــات يف

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣

]٩٣٩٦[ "هـ٣٩٣-؟) "نصرأبو (مساعيل بن محاد إاجلوهري، 
محد عبد الغفـور    أ؛ حتقيق    بن محاد اجلوهري   إمساعيل]/ وقف[

 .١٤٤٠ص: ٤ ج_ .عطار
 ،]ن .د: م. د [_ .٢ ط _ . تاج اللغة وصـحاح العربيـة      يف

 .١٠-٦، ٤-٢فل*_ .ض _  .١٩٨٢
]٩٣٩٧[ "هـ٣٩٣-؟) "نصرأبو (مساعيل بن محاد إاجلوهري، 
 .١٤٤٠ص: ٤ج_ .وقف 
دار العلـم   : بريوت_ .تاج اللغة وصحاح العربية     :  الصحاح يف

 .١٠٤تر* _.ض _ . ١٩٩٠للماليني، 
]٩٣٩٨[ "هـ٣٩٣-؟) "نصرأبو (مساعيل بن محاد إاجلوهري، 
 .١٤٤٠ص: ٤ج_ .الغفور عطار  تصحيح أمحد عبد/ وقف
، ]ن. د: م. د[_ .تاج اللغة وصـحاح العربيـة       :  الصحاح يف

 _.ض  _ ) .مطابع الكتاب العريب  : القاهرة] (١٩٥٧[هـ  ١٣٧٧
 .٨٣تر*
]٩٣٩٩[ .١٠٩٤ص: ٢، ج١٥٨ص: ١ ج_.؛ وقف حبس
جممع اللغة العربيـة،    ]: القاهرة[_  .٣ط_ . املعجم الوسيط    يف

 .١كو* _.ض _  .١٩٨٥
]٩٤٠٠[ .٩١٤، ١١٤ص_ . ؛ وقفحبس
دار املشرق،  : بريوت_  .٣٥ط_ . املنجد يف اللغة واألعالم      يف

 .١كو* _.ض _  .١٩٩٦
]٩٤٠١[ "ـه٦٦٦  بعد-؟") زين الدين(عبد القادر بن الرازي، حممد بن أيب بكر 

 .٣٠٥ ،٣٠٤ص_ .وقف 
دار الكتـب   : بـريوت _ .جديدة  . ط_ . خمتار الصحاح    يف

 .٢٠، ٣تر* _.ض _ ] .١٩٩٠[هـ ١٤١٠العلمية، 
]٩٤٠٢[ .سعدي أبو حبيب

 .٣٨٦-٣٨٥ص_ .لسعدي أبو حبيب / الوقف
دار : دمشـق _  .٢ط_ . القاموس الفقهي لغة واصطالحاً      يف

 .٢٠؛ مغ٦٠ ،٣تر* _.ض _  .١٩٨٨الفكر، 
]٩٤٠٣[ .طاهر أمحد الزاوي

 .٦٤٧-٦٤٥ص: ٤ج_ .الطاهر أمحد الزاوي / فوق
 ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املـنري وأسـاس           يف

_  .١٩٧٩دار الكتب العلميـة،  : بريوت_  .٣ط_ .البالغة  
 .٦٧تر* _ .ض

]٩٤٠٤[ .عبد الستار أبو غدة
تأليف عبد السـتار    / األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف    

األمانـة العامـة    : الكويت_  .حاتةشأبو غدة، حسني حسني     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٩٣_  .١٩٩٨لألوقاف، 

]٩٤٠٥[ .علي بن حممد اجلمعة
_ .علي بن حممد اجلمعة     / وقف؛ الوقف األهلي؛ الوقف اخلريي    

 .٤٨٨ص
_  .١ط_ . معجم املصطلحات االقتصـادية واإلسـالمية        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مكتبة العبيكان، : الرياض

 مصطلحات–الوقف 
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 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٩٤٠٦[ .عمر حلمي
عمر حلمي؛ تعريب حممد    / حتاف األخالف يف أحكام األوقاف    إ

مطبعة : حلب (١٩٠٩،  ]ن. د: م. د [_ .كمال الغزي احلليب  
؛ ١٠٣،  ١٠٠،  ٧٦،  ٥٤تـر  *_ . ك _ .ص٣٨٦ _ .)البهاء
 .١٤، ١٢، ١١، ٩سع

]٩٤٠٧[ .عمر حلمي
 احتاف االخالف يف احكام   = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      

هـ ١٣٢٧،  ]ن. د: م. د [_.لرمحن  بد ا عبن  عمر حلمي   / االوقاف
باللغـة  _ .ص  ٢٣١_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٩٠٩[

 .٣٠، ٢٨تر* _.ك _ .العثمانية 
]٩٤٠٨[ .عمر حلمي

 احتاف االخالف يف احكام   = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      
 ،]ن. د: م. د [_.لرمحن قرين آبادي    عبد ا بن  عمر حلمي   / االوقاف
 _.ص  ٢٣١ _ .) املطبعة العامرة  :إستانبول(] ١٨٩٠ [١٣٠٧

، ٦٧،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ١١تر *_ . ك _ .باللغة العثمانية 
 .٣٩؛ مغ١١٢، ١٠٢، ٧٩، ٧٦

]٩٤٠٩[ .عمر حلمي
-İthaf- ül Ahlaf fi Ahkam =إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف 

il Evkaf / هـ ١٣٩٧املديرية العامة لألوقاف، : نقرةأ_ .عمر حلمي
 .١٠٤، ٨٤، ٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص١٦٨_ ] .١٩٩٧[

]٩٤١٠[ "ـه٨١٧-٧٢٩ ")أبو طاهر(بادي، حممد بن يعقوب بن حممد االفريوز
بـادي؛ أشـرفت    اجمد الدين حممد بن يعقـوب الفريوز      / وقف

 .١١١٣-١١١٢ص_ .مؤسسة الرسالة على حتقيق الكتاب 
مؤسسـة الرسـالة،    : بـريوت _  .٢ط_ . القاموس احمليط    يف

، ١٠٣،  ٨٥،  ٦٧،  ٦٣،  ٥٧ ،٤٩،  ٢٨تر* _.ض  _ . ١٩٨٧
 .١١-٩، ٧، ٤-٢ فل؛٧؛ صر١٠٤

]٩٤١١[ "هـ٧٧٠ ن-؟) "أبو العباس(الفيومي، أمحد بن حممد بن علي 
_ .تأليف أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي         / ؛ وقف حبس
 .٩٢٢، ١٦٢ص: ١ج
_ . املصباح املنري يف غريب الشرح الكـبري للرافعـي           كتاب يف

 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٨-[ القلم، دار: بريوت
]٩٤١٢[ "هـ٧٧٠ ن-؟) "أبو العباس(الفيومي، أمحد بن حممد بن علي 

 .٦٦٩، ١١٨ص: ٢ج_ .وقف حبس؛ 
: بـريوت _ . املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي         يف

 .١٠-٦، ٤-٢؛ فل٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[املكتبة العلمية، 
]٩٤١٣[ .كوبرولو، فؤاد

 Vakfa Ait= لتارخيية املتعلقـة بـالوقف   مسألة املصطلحات ا
Tarihi İstilahlar Meselesi /  فؤاد كوبرولـو. _Vakiflar 

Dergisi.  _باللغـة   _ .١٣٨-١٣٢ص_ ) .١٩٨٣ (١مج 
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

]٩٤١٤[ .كوبرولو، فؤاد
 Vakfa Ait Tarihi İstilahlar= مصطلح الرباط يف تاريخ الوقف 

Ribat/ فؤاد كوبرولو . _Vakiflar Dergisi.  _١٩٤٢ (٢مج. (_ 
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٧٨-٢٦٨ص

]٩٤١٥[ .كونري، حسن
 مفهوم هدف الوقف من وجهة نظر القانون املدين التركي واألوقاف         

 Türk Medeni Kanunu Açisindan= التركية حسب هدفه 
Vakifda Amaç Kavrami Ve Amacina Göre Vakif 

Türkleri/     هــ  ١٣٩٧،  ]ن. د: م. د[_ . حسن كـونري
 يشتمل على   _ .ص٣٠٧_ ) .مطبعة سيفنج : أنقرة] (١٩٧٦[

 .٦٥، ١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .قائمة مصطلحات
]٩٤١٦[ .محد الداه الشنقيطي املوريتاينأحممد 
محد امللقب بالـداه الشـنقيطي      أتأليف حممد بن    /  الوقف باب

 .١٠٤-٩٩ص: ٢ج_ .املوريتاين 
_ .شرح على بلوغ املرام من أدلة األحكـام         :  فتح الوهاب  يف
بلوغ املرام البن حجر    _  .١٩٧٤دار الفكر،   : بريوت_  .١ط

 .٢٩مغ* _. ض _ .العسقالين
]٩٤١٧[ .حممد رواس قلعه جي

وضعه حممد رواس قلعه جي؛ ضبطه لغوياً ووضع        / ؛ وقف حبس
مصطلحاته اإلنكليزية حامد صادق قنييب؛ وضـع مصـطلحاته         

 .٤٧٩، ١٥٣-١٥٢ص_ .نسية قطب مصطفى سانو الفر
_  .٣ط_ . إفرنسي   – إنكليزي   –عريب  :  معجم لغة الفقهاء   يف

 .١كو* _.ض _  .١٩٩٦دار النفائس، : بريوت
]٩٤١٨[ .حممد رواس قلعه جي

وضعه حممد رواس قلعه جي؛ ضـبطه لغويـاً ووضـع           / وقف
 .٥٠٨ ص_ . حامد صادق قنييباإلنكليزيةمصطلحاته 

: بـريوت _  .٢ط_ . إنكليزي   –عريب  : لفقهاء معجم لغة ا   يف
 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٨دار النفائس، 

]٩٤١٩[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 _ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف / الوقف يف الفكر اإلسالمي

 _ .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ]: املغرب[احملمدية 
 .٣١، ١٤-١٢؛ مغ٣ ،١؛ كو١٥، ١٠سع*_ . ك _ .ج٢

]٩٤٢٠[ .حممد عمارة
 .٦٢٧، ٦١٦، ٥٧٥، ١٦٣ص_ .حممد عمارة ]/ الوقف[

_ .قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسـالمية        يف  
؛ ٣تـر *_  .ض_  .١٩٨٣دار الشـروق،    : بريوت_  .١ط
 .٥صر

]٩٤٢١[ .حممد كامل عبيد اهللا عتيقي
ـ        / املصطلحات الوقفية  دين حممد كامل عبيد اهللا عتيقي، عـز ال

األمانـة العامـة    : الكويـت _  .١ط_ .توين، خالد شعيب    
_  .١٩٩٦الصندوق الـوقفي للثقافـة والفكـر،        . لألوقاف
 .١٥ ،١كو* _.ك _ .ص ٢٦٢
]٩٤٢٢[ . صيينإمساعيلحممود 
مساعيل صيين، ناصف مصطفى عبد العزيز،     إإعداد حممود   / حبس

 .٣٤ص_ .مصطفى أمحد سليمان 
 يف املترادفات واملتجانسات للمؤلفنيمعجم :  املكرت العريب املعاصريف

مكتبة لبنان ناشرون،   : بريوت_  .١ط_ .واملترمجني والطالب   
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٣

  مصطلحات–الوقف  
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]٩٤٢٣[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٩٣-٢٦٩ص_ .طاهر حممود ]/ Waqf= الوقف [
 _. Muslim Law of India=  الشريعة اإلسالمية يف اهلنـد  يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٠لو بوك للنشر، ]: اهلند[آباد اله 
]٩٤٢٤["ـه١٢٠٥-١١٤٥" ) الفيضأبو(مرتضى الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين 

 ،٣٥١،  ٢٨٧ص: ٢ مج ،٦٣٤،  ٥٠٠،  ٢٧٥ص: ١مج_ ] .الوقف[
 ،٢٦٩-٢٦٨، ١٤٧، ٨٠، ٧ص: ٦، مج ٤٥٧ص: ٥ مج ،١٢٥ص: ٤مج
 .١٩٩ص: ٩، مج٣٢٠ص: ٨، مج٣٦٨ص: ٧، مج٣٧٠-٣٦٨، ٢٩٣
 _ . ض _ .]؟١٩٧- [، دار الفكر  : بريوت _ . تاج العروس  يف
 .٦٠، ٥٠تر*

]٩٤٢٥["ـه١٢٠٥-١١٤٥" ) الفيضأبو(مرتضى الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين 
، ٣٥١،  ٢٨٧ص: ٢، ج ٦٣٤،  ٥٠٠،  ٢٧٥ص: ١ج_ ] .الوقف[
، ٢٩٣،  ٢٦٨،  ١٤٧،  ٧ص: ٦، ج ٤٧٥ص: ٥، ج ١٢٥ص: ٤ج
 .١٥٩ص: ٩، ج٣٢٠ص: ٨، ج٣٦٨ص: ٧ج
 _ .]؟١٩٧-[دار ليبيا للنشر والتوزيع،     :  بنغازي _ .س تاج العرو  يف

 نسخة مصورة باألوفست عن الطبعة األوىل للمطبعة اخلريية مبصر،        
 .١١ ،٧ ،٣ ،٢فل*_ . ض _ .]١٨٨٨[هـ ١٣٠٦

]٩٤٢٦["ـه١٢٠٥-١١٤٥" ) الفيضأبو(مرتضى الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين 
، ٥٠٠،  ٢٧٥ص: ١ج_ .حممد بن يعقوب الزبيدي     ]/ الوقف[

، ٤٥٧ص: ٥، ج ١٢٥ص: ٤، ج ٣٥١ ،٢٨٧ص: ٢، ج ٦٣٤
 .١٩٩ص: ٩، ج٣٢٠ص: ٨، ج٣٧٠-٣٦٨، ٢٦٨، ١٤٧ص: ٦ج

 ١٨٨٩-١٨٨٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .تاج العـروس    يف  
، ٧٦،  ٦٧،  ٣٠،  ٢٨تر* _.ض  _ ) .املطبعة اخلريية : القاهرة(

 .٢٣، ٧، ٢؛ صر١٠٢
]٩٤٢٧["ـه١٢٠٥-١١٤٥" ) الفيضأبو(مرتضى الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين 

حممد مرتضى احلسين الزبيـدي؛ حتقيـق مصـطفى         ]/ الوقف[
 .٤٦٩ص: ٢٤ ج_ .حجازي

 :الكويت (١٩٨٧،  ]ن. د: م. د [_ . تاج العروس من جواهر القاموس     يف
 .١١ ،١٠ ،٨-٦ ،٤-٢فل*_ . ض _ .)مطبعة حكومة الكويت

]٩٤٢٨[ .نزيه محاد
 .٢٨٩-٢٨٨ص_ .نزيه محاد / وقف؛ الوقف األهلي؛ الوقف اخلريي

_ . ١ط_ . معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهـاء         يف
سلسـلة  (_  .١٩٩٣املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،     : هريندن

 .١كو* _.ض _ ) .٥املعاجم واألدلة والكشافات؛ 
]٩٤٢٩[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 .٢٣٧ص_ .حتقيق وتعليق عبد الغين الدقر / الوقف
 دار القلـم،  : دمشق_ . حترير ألفاظ التنبيه، أو، لغة الفقهاء        يف

 .٥٧، ٣تر* _.ض _  .]١٩٨٨[ هـ١٤٠٨
]٩٤٣٠[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 الدين أيب زكريا حيىي بن شـرف النـووي        حميي/  الوقف كتاب
_ .الدمشقي الشافعي؛ حتقيق فايز الداية، حممد رضوان الدايـة          

 .٢٦٢-٢٥٩ص
دار الفكـر   : بريوت_  .١ط_ .معجم لغوي   :  حترير التنبيه  يف

 .٣٠مغ* _.ض _  .١٩٩٠املعاصر، 

]٩٤٣١[ .يدي يلدز، اء الدين
 اء الدين/ Vakif İstilahari Luğatçesi =لغة إصطالحات الوقف 

_ ) .١٩٨٣ (١٧مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .يدي يلدز 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٠-٥٥ص

@ÑÓìÛa–@pbzÜİ–ß@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٩٤٣٢[ .ت، إمساعيلرقو

 Nazari ve Tatbiki Olarak Para =نظرياً وتطبيقياً : وقف النقود
Vakiflari/       ١٩٩٤_ . إمساعيل قورت؛ إشراف حسني أوزدغري.  _

 معهـد   ،إسـتانبول  جامعة   –) دكتوراه(أطروحة  _ .ص  ١٩٦
 .٣تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .العلوم االجتماعية

@ÑÓìÛa–@áubÈß@
 .مصطلحات – مصادر المعلومات، الوقف –الوقف  انظر أيضًا

]٩٤٣٣[ .حممد كامل عبيد اهللا عتيقي
حممد كامل عبيد اهللا عتيقي، عـز الـدين         / املصطلحات الوقفية 

األمانـة العامـة    : الكويـت _  .١ط_ .توين، خالد شعيب    
_  .١٩٩٦الصندوق الـوقفي للثقافـة والفكـر،        . لألوقاف
 .١٥ ،١كو* _.ك _ .ص ٢٦٢

@ÑÓìÛa–bîãëØÛg@pbãbîjÛa@ò¦bÈß@@
 . مصادر المعلومات–نظم معلومات الوقف، الوقف  انظر أيضًا
]٩٤٣٤[ .أجون، رمضان

 /Bilgisayar ve Vakif Araştirmalari= احلاسب وأحباث الوقف 
_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_ . Vakiflar Dergisi_ .رمضان أجون 

 .٥٢، ٣تر* _.د _ .لتركية  باللغة ا_ .٣٧٦-٣٦٥ص

@ÑÓìÛa–tìzjÛa@†çbÈß@@
ف، م انظر أيضًا ة الوق ة رعاي اف الترآي وث األوق د بح عه

 ، المشروعات الوقفية، المؤسسات الوقفية،     )مشروع(
ف   الوقف، الوق وض ب ول،  –النه اآل وحل  مش

 .والبحث العلمي الوقف ، مصادر المعلومات–الوقف 

@ÑÓìÛa–@tìzjÛa@†çbÈß@–bî×Šm@@
]٩٤٣٥[ .وغان، يةأرد

-٢٩١ص_ .ية أردوغان   / خمترب أحباث املديرية العامة لألوقاف    
 .باللغة التركية_  .٢٩٦

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]٩٤٣٦[ .الدينيدي يلدز، اء 

اء الدين يدي   / وجوب تأسيس معهد لبحوث األوقاف التركية     
 .باللغة التركية_  .١٤٨-١٠٤ص_ .يلدز 
: أنقـرة _  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقـف يف

األسـبوع الثالـث   أعمال _ . ١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،  
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣ ،لألوقاف

ÑÓìÛaL ‰bÌ½aÑÓìÛa@¿@ò‰bÌ½a@@@@@ŠÄãa@@@@@¿@òN@

 تركيا– معاهد البحوث –الوقف 



متن الكشاف>٧٩٤
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]٩٤٣٧[هـ١٠٥١_ .أيب القاسم أزروال  سيدي الوايل آلحتبيس 

نسـخة  (وثيقة  _ .سم  ٢٠,٥×٢٩,٥ ورقة؛   ١_ ] .١٦٤١[
حتبيس آل الوايل سيدي أيب     _ .هـ  ١٠٥١، ملف سنة    )مصورة

 خـط _  .القاسم أزروال على بالد بين جمد حبساً تاماً مؤبـداً         
 .٩مغ*_ .خ _ .مغريب 

]٩٤٣٨[ .جوزيف، ليشيوين
 Les Habous dans l’economie= األحباس يف االقتصاد املغريب 

Marocaine / ٣٧٩-٣٦٧ص_ .ليشيوين جوزيف. 
= اجلزائـر   :  علوم، قانون، تشريعات ودراسات اقتصـادية      يف

Sciences, droit, legislation et etudes economique, 
actes alger.  _]باللغة الفرنسية _  .١٩٣٩، ]ن. د: م. د. _

 .١١مغ* _.ض 
]٩٤٣٩[ .ديبوا، كوالت

 =أحباس املدن املقدسة املغربية ونشأة الدولة العربية        : الفضاء الديين 
Un espace religieux: les habous maghrebins des villes 

saintes et l’avenement de l’etat Arabe /  كوالت ديبـوا._ 
Revue Maroc – Europe: histoire, economies, societes ._ 

 _.د  _ .باللغة الفرنسية   _  .١٧٨-١٥٥ص_ ) .١٩٩٣ (٤ع
 .١١مغ*

]٩٤٤٠[ .السعيد بوركبة
: دعوة احلق _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        

 غشـت  /يوليوز (٢٣٠ ع_.تعىن بالدراسات اإلسالمية   شهرية  
 .٣٧ ،٢٢ ،١٧مغ *_. د _ .١١٦-١٠٤ص_ ) .١٩٨٣

]٩٤٤١[ .السعيد بوركبة
جملـة  _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        

_ . د   _ .٣٧٣-٣٤٧ص_ ) .١٩٨٣ (٥ ع _ .هذه سـبيلي  
 .١٧؛ مغ٩سع*

]٩٤٤٢[ .السعيد بوركبة
السعيد / الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية يف املغرب       

 .٢٤٩-٢٢٧ص _.بوركبة 
: بغداد_ .ألوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       ندوة مؤسسة ا   يف

، ٩سع* _.ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]٩٤٤٣[ .حممد البهاوي
 حممـد   /دور وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف املغـرب       

 .١٢٢-١١٣ ص_.البهاوي 
: دبغدا_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]٩٤٤٤[ .حممد البهاوي
: دعوة احلق _ .حممد البهاوي   / الوقف يف املغرب قدمياً وحديثاً    

مـارس   (١، ع ٢٢ س _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  
 .٢٦ ،٢٤مغ*_ . د _ .١٤٦-١٤٠ص_ ) .١٩٨١

]٩٤٤٥[ .حممد املكي الناصري
_ .حممد املكي الناصري    / حباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    األ
_  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       ]: الرباط[

 .٣١ ،٣٠ ،٢٥ ،١٤-١٢ ،٥؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ . ك _ .ص٢٢٦
]٩٤٤٦[ .حممد املكي الناصري

_ .بقلم حممد املكي الناصري / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية 
 _ .ص١٧٤_ ) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨- ن،   .د: م. د[

 .٣٩مغ* _.ك 

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@òubi@–ƒí‰bm@@
]٩٤٤٧[ .مخيس الفركاين

 إىل احلرب العامليـة     ١٨٨١االستعمار الفالحي جبهة باجة من      
 ٧٤ ع _ .الة التارخييـة املغربيـة    _ .مخيس الفركاين   / األوىل

_ .فرنسية  باللغتني العربية وال  _  .١٤٨-٩٧ص_ ) .١٩٩٤(
 .١١مغ*_  .د

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]٩٤٤٨[تقرير/ ودورها قدمياً وحديثاً أقسامها وتنظيمها :األوقاف

تعىن شهرية  : دعوة احلق _ .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
 _ .٢٦-٢٣ص_ ) .١٩٦٦ (٣ ع _.بالدراسات اإلسالمية   

 .٢٤ ،٢٢مغ*_  .د
]٩٤٤٩[ .جاسم العبودي

حباس من خالل كتاب املعيار املعـرب       معلومات مهمة عن األ   
تعـىن  شـهرية   : دعوة احلـق  _ .جاسم العبودي   / للونشريسي

_ ) .١٩٩٨أكتوبر   (٣٣٨، ع ٣٩ س _.بالدراسات اإلسالمية   
-٣٧ص_ ) .١٩٩٨دجنرب / نونرب (٣٣٩، ع٣٩؛ س٦٧-٤٨ص
 .١كو* _.د  _ .٥١

]٩٤٥٠[ /٢٣/٥ (١١، ع١س _. احلرية جريدة _.حول األحباس 
 ؛٤-١ص_ ) .٦/٦/١٩٣٧ (١٢، ع ١؛ س ١،٤ص_ ) .١٩٣٧
 /٢٠/٦ (١٤، ع ١؛ س ١ص_ ) .١٣/٦/١٩٣٧ (١٣، ع ١س

 .٢٤مغ*_  . د_ .٥ص_ ) .١٩٣٧
]٩٤٥١[ .الدرويش عبد العزيز

_ .الـدرويش عبـد العزيـز       / التجربة الوقفية باململكة املغربية   
 .٣٠-١٣ص
 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

 املعهد اإلسالمي للبحوث  : جدة_  .١ط_ .ات اإلسالمية   واتمع
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : والتدريب؛ الكويت
]٩٤٥٢[ .الدرويش عبد العزيز

من إعداد الـدرويش    / عرض التجربة الوقفية باململكة املغربية    
 . ورقة٢٢_ . العزيز عبد
غرب العـريب،   حول التجارب الوقفية لدول امل    : وقائع الندوة يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

  المغرب–الوقف  
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]٩٤٥٣[ .محد موسىأعز الدين 
 .١٥٧-١٥٤ص_ .محد موسى أعز الدين / ]الوقف[
قرن السادس   يف املغرب اإلسالمي خالل ال     االقتصادي النشاط   يف

 .٨ ،٣فل*_ . ض _ .١٩٨٣دار الشرق، : بريوت_  .١ ط_ .اهلجري
]٩٤٥٤[ .حممد زنيرب

/ احلبس كمظهر من مظاهر السياسة االجتماعية يف تاريخ املغرب       
 .٢١٠-٢٠١ص_ .حممد زنيرب 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_ .ض  _ . ١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]٩٤٥٥[=سلطة اجتماعية وسياسية  أداة : اإلسالميالعامل يفالوقف 

Le Waqf dans l’esppace Islamique outi de pouvoir 
socio-politique /       تقدمي راندي ديغيليم؛ مقدمة أندريه رميون._ 

 ،١٠٠ _ .١٩٩٥املعهد الفرنسي للدراسات العربيـة،      : دمشق
؛ ٨؛ فل ١٠سع* _.ك  _ .الفرنسية  العربية و باللغة  _ .ص  ٣٣٧
 .١١؛ مغ١كو

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]٩٤٥٦[ .حممد املنوين

-٦٥٧دور األوقاف املغربية يف التكامل االجتماعي عرب عصر بين مرين           
 .٢٢٦-٢١١ص_ .حممد املنوين / م١٤٦٥-١٢٥٩هـ، ٨٦٩
: بغداد_ .اإلسالمي   ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب        يف

، ٩سع* _.ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]٩٤٥٧[ .حممد املنوين
دعوة _ .حممد املنوين   / دور األوقاف املغربية يف عصر بين مرين      

 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 .٢٢ ،١٧مغ*_ . د _ .٣٣-٢٧ص_ ) .١٩٨٣غشت 
]٩٤٥٨[ .حممد املنوين

 .١٢٦-١٢٤ص_ .حممد املنوين ]/ الوقف[
_ .، مزيدة ومنقحـة     ٢ط_ . ورقات عن حضارة املرينيني      يف

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية،      ،جامعة حممد اخلامس  : الرباط
 .٣٦مغ* _. ض _ .)٢٠ سلسلة حبوث ودراسات؛(_  .١٩٩٦

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@å§a@
]٩٤٥٩[ .زارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية و .املغرب

 :األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنا احلسن الثاين         
_  .١٩٧١-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشر سـنوات     

_  .١٩٧١وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،      : الرباط
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ١٦٥

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–õbÏŠ’Ûa@æìíìÜÈÛa@@
]٩٤٦٠[:دعوة احلق_ .به  العلوينيواهتمام تاريخ الوقف يف اإلسالم    

 _) .١٩٦٦يناير   (٣، ع ٩ س _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  
 .٢٤مغ*_ . د _ .٩-٧ص

]٩٤٦١[ .السعيد بوركبة
/ دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلويـة          

 وزارة األوقاف والشـؤون     ]:الرباط[_ . السعيد بوركبة    إعداد
طبع بأمر صاحب اجلاللة امللك     _ .ج  ٢_  .١٩٩٦اإلسالمية،  
 .١٤-١٢؛ مغ١كو* _. ك _ .احلسن الثاين
]٩٤٦٢[ .عبد اهللا اجلراري

 عبد اهللا / األوقاف اإلسالمية ونظامها باملغرب يف عهد الدولة العلوية       
_ .تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق _ .اجلراري  

 .٢٤ ،٢٢مغ* _. د _ .٩٦-٩٣ص_ ) .١٩٦٦يناير  (٣ع
]٩٤٦٣[ .حممد الطنجي

 /مساعيل من مؤسسة األحباس   إموقف ملوك الدولة العلوية وفخرها املوىل       
 _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق _ .حممد الطنجي   

 .٢٤مغ* _.د _  .٩٢-٨٩ص_ ) .١٩٦٦يناير  (٣، ع٩س
]٩٤٦٤[ .حممد الطنجي

_ .حممد الطنجـي    / الم وعناية الدولة العلوية به    الوقف يف اإلس  
 ٤، ع ٥ س _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية      شهرية   :دعوة احلق 

 .٢٤مغ* _. د _ .١١١-١٠٧ص_ ) .١٩٧٤مارس (

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@ßb¨a@†àª@
]٩٤٦٥[:دعوة احلق_ .العلويني به تاريخ الوقف يف اإلسالم واهتمام 

 _) .١٩٦٦يناير   (٣، ع ٩ س _.سالمية  تعىن بالدراسات اإل  شهرية  
 .٢٤مغ*_ . د _ .٩-٧ص

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]٩٤٦٦[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة ]: الربـاط [_ .تأليف رقية بلمقـدم     / م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –م الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        دبلو

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .اآلداب، مكناس 
]٩٤٦٧[ .حممد الطنجي

 /مساعيل من مؤسسة األحباس   إموقف ملوك الدولة العلوية وفخرها املوىل       
 _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق _ .حممد الطنجي   

 .٢٤مغ* _.د _  .٩٢-٨٩ص_ ) .١٩٦٦يناير  (٣، ع٩س
]٩٤٦٨[ .حممد الطنجي

_ .حممد الطنجـي    / الوقف يف اإلسالم وعناية الدولة العلوية به      
 ٤، ع ٥ س _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  : دعوة احلق 

 .٢٤مغ* _. د _ .١١١-١٠٧ص_ ) .١٩٧٤مارس (
]٩٤٦٩[ )املوىل إمساعيل: ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

محد بن حممد برقوق احلسين أ إىل السيد عيلإمساوثيقة من موالي   
 _] .١٧١٦مارس   ١١[هـ  ١١٢٨ ربيع األول    ١٦_ .العلمي  

وثيقة، حمفوظـة يف ملـف سـنة        _ . سم   ١٢×١٤ ورقة؛   ١
محد بن حممد برقوق احلسـين      أموجهة إىل السيد    ،  هـ١١٢٨
حكم ما بيد والده من ظواهرنا الكرمية، أننا أنعمنا عليه          : العلمي

 المولى إسماعيل– تاريخ – المغرب –الوقف 
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  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

 النظر  –لينتفع بالصدقات   " معيمي"ايل الصاحل سيدي    بضريح الو 
 .٩مغ*_ .خ _ . خط يقرأ بصعوبة _ .يف أوقاف املسجد

]٩٤٧٠[ )املوىل إمساعيل: ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب
 ٢٠_ . إىل ناظر األحباس مسعود املنغوشي       إمساعيلوثيقة املوىل   
 ورقـة؛   ١_ ] .١٧١٩ سـبتمرب    ٢٣[هـ  ١١٣٢ذي القعدة   

، ملـف سـنة     )وثيقة مصـورة  (خمطوط  _ .سم  ١٠×١١,٥
 .٩مغ* _.خ _ .خط مغريب دقيق _ .هـ ١١٣٢

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–Þëþa@å§a@µì½a@@
]٩٤٧١[ )املوىل احلسن األول: ١٨٩٤ – ١٨٧٣( امللك  .املغرب

 ٢٠_  .٦٥وثيقة  . ١٢حمفظة  . هـ١٣١١ظهائر حسنية لسنة    
؛ )ر سط ٦٥(حافظة  _ ] .١٨٩٤ يناير   ٢٧[هـ  ١٣١١رجب  
 ١٢، حمفظة   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠

ظهري من السلطان احلسـن     _  .١٨٩٤هـ، رقم   ١٣١١سنة  
 الطالب عبـد    بإقرارجواب  : األول إىل حممد بن العريب الطريس     

الوهاب النجوي على الدار اليت بيده من دور األحباس بظهـري           
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط مغريب واضح _ .شريف 

@ÑÓìÛa–a@@lŠÌ½–@ƒí‰bm@–å»ŠÛa@†jÇ@µì½a@@
]٩٤٧٢[ )املوىل عبد الرمحن: ١٨٥٩-١٨٢٢( امللك  .املغرب

 وثيقة تنفيذ مرتب شهري من األحباس للقاضي علي التسويل على         
_ . ورقة   ١_  .١٩/١٠/١٨٣٤_ .القضاء والتدريس واإلمامة    

وثيقـة  _  .١/٣٥/١٥، حتـت رقـم      )وثيقة مصورة (خمطوط  
 أشعاث بتطوان حيثه فيها على إعطـاء        موجهة إىل السيد حممد   

القاضي علي التسويل مرتب شهري من األحباس علـى مهمـة      
 .٥مغ* _.خ _ .خط مغريب مقروء _ .التدريس واإلمامة والقضاء 

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ŒíŒÈÛa@†jÇ@µì½a@@
]٩٤٧٣[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

 ٢٠_  .٣٦وثيقة  . ١٣ حمفظة   .هـ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    
 ٥(حافظة  _ ] .١٨٩٤ نوفمرب   ١٩[هـ  ١٣١٢ادى األوىل   مج

، )نسخة مصورة عن األصـل    (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠؛  )سطر
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن        _  .١٨٠٣رقم  

جواب بإقرار الطالب احلاج حممد     : إىل حممد بن العريب الطريس    
على ما بيده من الـدار واحلـانوت        بن حممد اخلليفي الطنجي     

 _.خ  _ .خـط واضـح     _ .العطارية اللتني جبانب احلـبس      
 .٢٤مغ*

]٩٤٧٤[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب
 ٢٧_  .٧٨وثيقة  . ١٣حمفظة  . هـ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    

حافظة _ .هـ ١٣١٢) ١٨٩٤مارس  ٢٣[هـ ١٣١٢رمضان  
ـ (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٥( خة مصـورة عـن     نس

ظهري من املوىل عبد العزيز بـن       _  .١٨٤٥، وثيقة رقم    )األصل
جواب بإقرار ولدي املعلم    : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     

املختار أعراب على حانوت األحباس الكربى اليت كانت بيـد          
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .والدمها 

]٩٤٧٥[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب
 ٩_  .١٢٧وثيقة  . ١٣حمفظة  . هـ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سطر ٥(حافظة  _ ] .١٨٩٥ يونيه   ٣[هـ  ١٣١٢ذي احلجة   
، )نسخة أصلية ومنها نسخ مصـورة     (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .١٨٩٥وثيقة رقم   
محد أ جواب بإقرار الطالب  : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     

عبد السالم بن عبد القادر الطنجي على حانوت األحباس الـيت           
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .كانت بيد والده 

]٩٤٧٦[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب
ربيع _  .٥٧وثيقة  . ١٤حمفظة  . هـ١٣١٣ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سـطر  ٦(حافظـة   _ ] .١٨٩٥سبتمرب  [هـ  ١٣١٣الثاين  
، وثيقة رقم   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .م   س ٢٠×٣٠

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسـن إىل          _  .١٩٦٥
جواب بإقرار ولد املعلم حممد بوغابة      : حممد بن العريب الطريس   

الطنجي على حانوت األحباس اليت كانت منفذة لوالداه بالكراء         
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .الوقيت 
]٩٤٧٧[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤(مللك  ا .املغرب

_  .١٠٤وثيقـة   . ١٧حمفظة  . هـ١٣١٧ظهائر عزيزية لسنة    
؛ ) سـطر  ٥(حافظـة   _ ] .١٩٠٠يناير  [هـ  ١٣١٧رمضان  

 ١٧، حمفظة   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن        _  .٢٤٢٠رقم  

جواب بإقرار أوالد املتوىف املعلـم      : طريسإىل حممد بن العريب ال    
محد اكرواج الطنجي على الدويرة اليت كانت منفذة لوالـدهم          أ

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .املذكور من األحباس 
]٩٤٧٨[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

 صفر٨_  .١٥٥وثيقة  . ١٨حمفظة  . هـ١٣١٨ظهائر عزيزية لسنة    
_ . سم   ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٧(حافظة  _ ] .١٩٠١  مايو ٢٧[هـ  ١٣١٩
_  .٢٥٨٠ رقم   ١٨، حمفظة   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن إىل حممـد بـن             
محد العلمي للحبس   أجواب بإقرار أوالد السيد     : العريب الطريس 

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .حبومة النيارين بالقصر بال كراء 

a@ÑÓìÛ–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]٩٤٧٩[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩( امللك  .املغرب

ظهري السلطان املوىل سيدي حممد بن عبد الرمحن ملك املغـرب           
 رقـم  وثيقـة    ، ظهـري  _ .٣/١/١٨٣٨ _ .هـ١٢٥٣لسنة  
 :السلطان سيدي حممد بن عبد الرمحن      وثيقة صادرة من   _ .٣/٣/١٥
األحباس من مستفاد    عالم السلطان مبا يف ذمة ابن السائح ناظر       إل

 .٦مغ* _ . خ_ . خط واضح_ .األحباس
]٩٤٨٠[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩( امللك  .املغرب

ظهري شريف من السلطان املوىل سيدي حممد عبد الرمحن ملك          
 رقم حتت   ،)نسخة مصورة ( ظهري   _ .هـ١٢٥٦ املغرب لسنة 

مرسلة من السلطان املوىل سيدي حممد بن عبد الرمحن          ثيقةو_  .٤/٤/١٥
 أشعاش لتنفيذ دار من األحباس حلسني اليوسفي       ملك املغرب إىل حممد   

 .٦مغ *_ . خ_ . خط واضح_ .ومتكينه من بعض املالبس
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@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–á–nÈ½a@†àª@µì½a@@
 بن عبد اهللا بن   ) املتوكل على اهللا، املعتصم باهللا    (حممد، حممد   املوىل  

 "هـ١٢٠٤-١١٣٤"إمساعيل 
]٩٤٨١[

هــ  ١١٩٦_ .أحباس السلطان سيدي حممد بـن عبـد اهللا          
 _ .)مصـور (خمطوط  _ .سم  ٢٨ ورقة؛   ٨٩_ ] .١٧٨١[
 .٩مغ* _ .خ

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æaìİm@–ƒí‰bm@@
]٩٤٨٢[ .أوالد علي عبد السالم

عـداد  إ/ الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطـوان      
 الشيخي  إشراف علي عبد السالم، الغلبزوري بدر الدين؛        أوالد

 _.ايض  :  ورقة ١٧٩_  .١٩٨٤_ .نور الدين، العبدالوي حممد     
 كليـة اآلداب    ، جامعة عبد املالك السعدي    - اإلجازةحبث لنيل   

 .١كو* _.ح _  .١٩٨٤والعلوم اإلنسانية، تطوان، 

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æaìİm@–@ƒí‰bm@–ÅîÐ§a@†jÇ@µì½a@@
]٩٤٨٣[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

. ١٩حمفظة  . هـ١٣٢٧-١٣٢٠ظهائر عزيزية وحفيظية لسنة     
_ ] .١٩٠٧ديسـمرب   [هــ   ١٣٢٥ذو القعدة   _  .٥٨وثيقة  

نسخة مصورة عـن    (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٧(حافظة  
ظهري مـن السـلطان املـوىل       _  .٢٦٥٠، وثيقة رقم    )األصل
:  عبد احلفيظ إىل حممد بن العـريب الطـريس         العزيز واملوىل  عبد

جواب بإقرار ما يطلبه قاضي تطوان من رد تنفيذ الثالثني رياال           
خـط  _ .اليت يقبضها من أمناء املرسى هناك إىل األحبـاس          

 .٢٤مغ* _.خ _  .واضح

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æaìİm@–@ƒí‰bm@–ŒíŒÈÛa@†jÇ@µì½a@@
]٩٤٨٤[ )بد العزيزاملوىل ع: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

. ١٩حمفظة  . هـ١٣٢٧-١٣٢٠ظهائر عزيزية وحفيظية لسنة     
أغسـطس   ١٥[هــ   ١٣٢٤ادى الثانية    مج ٢٦_  .٤١وثيقة  
نسخة (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٥(حافظة  _ ] .١٩٠٦

ظهـري مـن    _  .٢٦٣٣ رقم   ١٩، حمفظة   )مصورة عن األصل  
السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن إىل حممـد بـن العـريب             

جواب باإلنعام على الفقيه العالمة السيد حممـد بـن          : طريسال
املكي بن عبد الوهاب العلمي براتب شهري مـن األحبـاس            

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .بتطوان 
]٩٤٨٥[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

. ١٩حمفظة  . هـ١٣٢٧-١٣٢٠ظهائر عزيزية وحفيظية لسنة     
_ ] .١٩٠٧ديسـمرب   [هــ   ١٣٢٥ذو القعدة   _  .٥٨وثيقة  

نسخة مصورة عـن    (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٧(حافظة  
ظهري مـن السـلطان املـوىل       _  .٢٦٥٠، وثيقة رقم    )األصل
: العزيز واملوىل عبد احلفيظ إىل حممد بن العـريب الطـريس           عبد

جواب بإقرار ما يطلبه قاضي تطوان من رد تنفيذ الثالثني رياال           
خـط  _ .رسى هناك إىل األحبـاس      اليت يقبضها من أمناء امل    

 .٢٤مغ* _.خ _  .واضح

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@pìîm@–@ƒí‰bm@–ïbàÜvÛa@†àª@µì½a@@
]٩٤٨٦[ )املوىل حممد السجلماسي: ١٨٧٣-١٨٥٩( امللك  .املغرب

ظهري السلطان املوىل سيدي حممد بـن عبـد الـرمحن سـنة             
 رقـم  وثيقة   ،)نسخة مصورة ( ظهري   _ .١٨٣٨ _ .هـ١٢٥٤

 السلطان املوىل سيدي حممد بن عبد الرمحن       ظهري من _  .٣/٣٠/١٥
إىل عبد السالم السلوي لتنفيذ دار وراتب من األحباس ملوالي           

 _ .خط واضـح  _ .املأمون ابن عبد امللك من شرفاء تيوت        
 .٦مغ* _.خ 

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ÂbiŠÛa@–@ƒí‰bm@–@ÖQYMRP@
]٩٤٨٧[ .اخلمليشي عبد العزيز

 .١٨٧-١٤٥ص_ .العزيز اخلمليشي عبد ]/ الوقف[
جوانب من تاريخ فرع الزاوية الناصرية بالربـاط يف القـرن           يف  

 :م. د[_ .م  ١٩٢٦-١٨٥٥التاسع عشر وبداية القرن العشرين،      
 .١١مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-ن، . د

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@–ƒí‰bm@@
]٩٤٨٨[ .شفيقة الورياشي

ململكـة  مسـارها التـارخيي يف ا  : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   
 حممد  إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ/ منوذج شفشاون : املغربية

حبـث لنيـل    _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  يناحلبيب التجكا 
 _. ح   _ .١٩٩٢ كلية أصول الدين،     ، جامعة القرويني  – اإلجازة

 .٢٩؛ مغ١كو*
]٩٤٨٩[ .قاسم الطاطة

األوقاف اإلسالمية والتنمية احلبسية بشفشاون خالل فترة ما بني         
 أمحـد   إشـراف  قاسم الطاطـة؛     إعداد/ ١٩٩٤-١٩٥٦نة  س

 يف  اإلجـازة حبث لنيل   _ . ورقة   ٨٧_  .١٩٩٥_ .الصمدي  
-١٩٩٤ كلية أصول الـدين،      ، جامعة القرويني  –أصول الدين   

 .٢٩؛ مغ١كو* _.ح _  .١٩٩٥

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@òvä@–ƒí‰bm@@
]٩٤٩٠[مديرية]: طنجة[_ . األحباس مديرية /وثائق أحباس طنجة

يتضمن جمموعة كبرية مـن احلـواالت       _  .١٩١٤باس،  األح
باللغـة  _ .احلبسية بطنجة، مصورة عن وثائق أحباس طنجـة         

 .٢٥مغ* _.ك _ .العربية واإلجنليزية 

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@òvä@–@ƒí‰bm@–Þëþa@å§a@µì½a@@
]٩٤٩١[ )املوىل احلسن األول: ١٨٩٤ – ١٨٧٣( امللك  .املغرب

_  .٣٧وثيقـة   . ١١ حمفظـة    .هـ١٣١٠ظهائر حسنية لسنة    
_ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٦(حافظة  _ ] .١٨٩٣[هـ  ١٣١٠

ظهري مـن   _  .١٨٩٣هـ، رقم   ١٣١٠ سنة   ١١ظهري، حمفظة   
جواب من  : السلطان احلسن األول إىل حممد بن العريب الطريس       

قرار بنات خطيب املسـجد األعظـم       إالسلطان احلسن األول ب   
جزة له بظهرييـن    بطنجة على حوانيت األحباس اليت كانت من      

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .شريفني 
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متن الكشاف>٧٩٨
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
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@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@òvä@–@ƒí‰bm@–ŒíŒÈÛa@†jÇ@µì½a@@
]٩٤٩٢[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

 ٢١_  .٦٧وثيقة  . ١٤حمفظة  . هـ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    
 ؛) سطر ٦(حافظة  _ ] .١٨٩٥بتمرب   س ١٢[هـ  ١٣١٣ربيع الثاين   

، وثيقة رقم   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسـن إىل          _  .١٩٧٥

جواب بإقرار أوالد عبد الرمحن بـن       : حممد بن العريب الطريس   
عبد الكرمي التطواين املستوطن بثغر طنجة على احلـانوت مـن           

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .حوانيت أحباس الثغر بالصياغني 
]٩٤٩٣[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

  ربيع ٢١_  .٦٨وثيقة  . ١٤حمفظة  . هـ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    
 ×٣٠؛  ) سطر ٦(حافظة  _ ] .١٨٩٥بتمرب   س ١٢[هـ  ١٣١٣الثاين  
_  .١٩٧٦، وثيقة رقم    )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠

احلسن إىل حممد بن العريب     ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن        
 جواب بإقرار أوالد عبد الرمحن بن عياد الطنجي على احلانوت         : الطريس

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ ) .طنجة(من حوانيت أحباس الثغر 
]٩٤٩٤[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

 ١٤_  .٨٤وثيقة  . ١٤حمفظة  . هـ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة    
 ٧(حافظـة   _ ] .١٨٩٥ نوفمرب   ٣[هـ  ١٣١٣ادى األوىل   مج

، )نسخة مصورة عن األصـل    (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  )سطر
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .١٩٩٢وثيقة رقم   

جواب بإقرار الرقاصة على    : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     
خـط  _ .حانوت األحباس اليت توىف من كان بيده يف طنجـة           

 .٢٤مغ* _.خ _ .واضح 
]٩٤٩٥[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

_  .١٤٣وثيقـة   . ١٤حمفظة  . هـ١٣١٣ظهائر عزيزية لسنة    
 ٥( حافظـة    _ .]١٨٩٦ فربايـر    ١٣[هـ  ١٣١٣ شعبان   ٢٦
، )نسخة مصورة عن األصـل    (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  )سطر

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيـز       _ .هـ  ١٣١٣وثيقة لعام   
جـواب بـإقرار أوالد     :  إىل حممد بن العريب الطريس     بن احلسن 

احلجام على حانوت األحباس اليت كانت بيد والدهم اهلالـك          
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .بالسوق الداخلي بطنجة 

]٩٤٩٦[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب
 ١٠_  .٤وثيقـة   . ١٥حمفظة  . هـ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سـطر  ٧(حافظة  _ ] .١٨٩٦ يونيو   ٢١[هـ  ١٣١٤حمرم  
، وثيقة رقم   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسـن إىل          _  .١٨٩٧
 جواب يتعلق بإقرار عمر بن عبد السالم      : حممد بن العريب الطريس   

اليعقويب الطنجي على االنتفاع بالبيتني اللذين حتت يديـه مـن           
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .اع األحباس بطنجة رب
]٩٤٩٧[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

 ٢٧_  .١١وثيقة  . ١٥حمفظة  . هـ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة    
 ×٣٠؛  ) سطر ٥(حافظة  _ ] .١٨٩٦ يوليو   ٨[هـ  ١٣١٤حمرم  
_  .٢١١٩، وثيقة رقم    )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠

 :لطان املوىل عبد العزيز بن احلسن إىل حممد بن العريب الطريس          ظهري من الس  
 حلحول على احلانوت جبانب األحباس      أمحدجواب بإقرار الشريف السيد     

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .الكربى بصاغة طنجة حرسها اهللا 
]٩٤٩٨[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

 ٢٠_  .٥٦وثيقة  . ١٥حمفظة  . هـ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة    
 ٧(حافظة  _ ] .١٨٩٦ أكتوبر   ٢٧[هـ  ١٣١٤ األوىل   ادىمج

، )نسخة مصورة عن األصـل    (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  )سطر
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .٢١٦٤وثيقة رقم   

جواب بإقرار أوالد الفقيـه  : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     
سكىن بدويرة األحباس مبحروس   اجويد على ال   أمحدالربكة السيد   

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .ثغر طنجة اليت ا سكناهم اآلن 
]٩٤٩٩[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب

 ٢٠_  .٢٤وثيقة  . ١٦حمفظة  . هـ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة    
 ٧(حافظـة   _ ] .١٨٩٧ سبتمرب   ١٨[هـ  ١٣١٥ربيع الثاين   

، )ة مصورة عن األصـل    نسخ(ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  )سطر
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .٢٢٧٥وثيقة رقم   

جواب بإقرار أوالد الطالب    : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     
العريب بن احلاج حممد بن كريان الفاسي القاطنني بطنجة علـى           

_ .حانوت األحباس اليت كانت بيد والدهم بسوق الصـياغني          
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح 

]٩٥٠٠[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب
 ٢٠_  .٢٥وثيقة  . ١٦حمفظة  . هـ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة    

 ٦(حافظـة   _ ] .١٨٩٧ سبتمرب   ١٨[هـ  ١٣١٥ربيع الثاين   
، )نسخة مصورة عن األصـل    (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  )سطر

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .٢٢٧٦وثيقة رقم   
جواب بإقرار أوالد احلاج    : سن إىل حممد بن العريب الطريس     احل

العريب الطنجي على احلانوت اليت كانت بيد والدهم بالسـوق          
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .الرباين بطنجة جبانب األحباس 

]٩٥٠١[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب
ذي _ . ٦٣وثيقة  . ١٦حمفظة  . هـ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة    

؛ ) سـطر  ٥(حافظـة   _ ] .١٨٩٨ابريل  [هـ  ١٣١٥احلجة  
، وثيقة رقم   )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ . سم   ٢٠×٣٠

ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسـن إىل          _  .٢٣١٤
 بن احلاج املختـار     أمحدإقرار الطالب   : حممد بن العريب الطريس   

حبساً من الظهـري    البقايل على دويرة األحباس املنفذ له سكناها        
 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .الشريف املوجه 

]٩٥٠٢[ )املوىل عبد العزيز: ١٩٠٨-١٨٩٤( امللك  .املغرب
 ١٤_  .٥٥وثيقة  . ١٨حمفظة  . هـ١٣١٨ظهائر عزيزية لسنة    

 ٥(حافظـة   _ ] .١٩٠٠ يوليـو    ١١[هـ١٣١٨ربيع األول   
، حمفظة  )نسخة مصورة عن األصل   (ظهري  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  )سطر
ظهري من السلطان املوىل عبد العزيز بـن        _  .٢٤٨٠م   رق ١٨

جواب بإقرار املعلم شعيب    : احلسن إىل حممد بن العريب الطريس     
الريفي وولده حممد على الفرن الذي بيدمها جبانب أحباس طنجة          

 .٢٤مغ* _.خ _ .خط واضح _ .القريب من السوق الداخل 
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@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@bÏ@–@ƒí‰bm@–æbàîÜ@µì½a@@
]٩٥٠٣[ )املوىل سليمان: ١٨٢٢-١٧٩٦( امللك  .ملغربا

ظهري السلطان موالي سليمان يويل به احلاج حممد بن احلـاج           
هـ ١٣ق_ .النيب بنيس ناظراً على أحباس جامع القرويني         عبد

ظهـري، اموعـة األوىل، الوثـائق       _ . ورقة   ١_ ] .١٩ق[
ظهري يويل به السلطان موالي سليمان      _  .٥٠٨، رقم   ١/٤٥٠
اج حممد بن احلاج عبد النيب بنيس ناظراً ألحباس القـرويني           احل

، ٩مـغ * _.خ  _ .ويفوض له يف التصرف فيها قبضاً وصرفاً        
٢٩. 

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@bäØß@–ƒí‰bm@@
]٩٥٠٤[ .عبد الرمحن بن زيدان

_ .عبد الرمحن بن زيدان؛ تقدمي عبد اهلادي التازي         ]/ الوقف[
 .٤٤٢-٤٤٠، ١٩٣، ١٢١، ١٠٠ص: ١ج
_  .٢ط_ .اف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس        حتإ يف
 _ .)مطابع اديـال  : الدار البيضاء  (١٩٩٠،  ]ن. د: م. د[
 .٤مغ* _ .ض

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@bäØß@–@ƒí‰bm@MÝîÇbg@µì½a@@
]٩٥٠٥[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة ]: لربـاط ا[_ .تأليف رقية بلمقـدم     / م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .اآلداب، مكناس 
]٩٥٠٦[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

 _.يب فكران    ماء وادي أ   إمساعيلظهري حتبيس من السلطان موالي      
 ×٢٩,٥ ورقة؛   ٢_ ] .١٦٩٤ سبتمرب   ٦[هـ  ١١٠٦ حمرم   ١٥
ظهري _  .٢٣٠٠٢باآللة الكاتبة، حمفوظة حتت رقم      _ .سم  ٢١

:  حيبس فيها ماء وادي أيب فكـران       إمساعيلمن السلطان موالي    
للمحبس على املسجد األعظم حبضرتنا احملمية باهللا مكناسة صاا 

ه وموقوف لديه وألجله حىت قدمي      اهللا على املنهج الذي كان علي     
 .٩مغ* _.خ _ . األزمان

@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–paë†ã@@
]٩٥٠٧[ )الرباط: ١٩٧٨(ندوة األوقاف يف مواكبة مسرية النماء 
: الرباط_ .تقدمي أمحد رمزي    / األوقاف يف مواكبة مسرية النماء    

 _ .ص١٦٠_  .١٩٧٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،      
 .٣مغ*_ .ك 
@ÑÓìÛa–ß@ÑÓìÛa@pbÇ‹bäß@@@@ŠÄãa@@@@@pbÇ‹bäN@
@ÑÓìÛa–òîÐÓìÛa@pbû½a@@@@@ŠÄãa@@@@@@pb÷îçë@pbàÄäß@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@ŠÄãa@@@@@…‰aìß@N@
@ÑÓìÛa–@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@oãã⁄a@ÉÓaìß@–@pbßìÜÈ½a@‰…b–ß@–oãã⁄a@ÉÓaìß@N@

@ÑÓìÛa–paŠ·ûß@@
 . ندوات–الوقف   مصادر المعلومات،–الوقف  انظر أيضًا

]٩٥٠٨[_ .]سوريا [الفتح_ .خالصة مقررات مؤمتر العلماء بدمشق  
 _ .٤٨١-٤٨٠ص_ ]) .١٩٣٨[هـ  ١٣٥٧ رجب   ٢٨ (٦٢٠ع
 .١كو*_ .د 

]٩٥٠٩[ .مؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية
_  .١ط_ .وثائق مؤمترات وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية       

 مبناسبةصدر   _.ص  ٣٥٨ _ .١٩٨٩وزارة احلج واألوقاف،    : جدة
، ويشمل  انعقاد املؤمتر الرابع لوزراء األوقاف والشئون اإلسالمية      

 .١٤؛ سع٣تر* _. ك _ .الثالثوحىت  األول ات مناملؤمتروثائق 
]٩٥١٠[)الكويت: ١٩٧٣ :األول(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 د العربية مؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية والدينية يف البال       
وزارة األوقاف والشـئون    : الكويت_ .م  ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣

 .١٤ ،١كو* _.ك _ .ص ١٢٨_  .١٩٧٣اإلسالمية، 
]٩٥١١[)الرباط: ١٩٩٤: اخلامس(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 

التوصيات الصادرة عن املؤمتر اخلامس لوزراء األوقاف والشؤون        
 .٢٥٥-٢٤٩ص_ ...قد بالرباط اإلسالمية لدول العامل اإلسالمي املنع

 املؤمتر اخلامس لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية لدول العامل اإلسالمي،          يف
ـ،   ١٤١٥ادي األوىل    مج ١٤-١٣ _  .١٩٩٤ أكتـوبر    ٢٠-١٩هـ
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٤وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : الرباط

]٩٥١٢[)الرباط: ١٩٩٤: اخلامس(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املؤمتر اخلامس لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية لدول العامل        

وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،      : الرباط_ .اإلسالمي  
 .١كو* _.ك _ .ص ٢٨٩_  .١٩٩٤

]٩٥١٣[)جدة: ١٩٨٩: الرابع(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ـ       : جـدة _ .المية  املؤمتر الرابع لوزراء األوقاف والشئون اإلس

عقد املؤمتر يف األمانة العامة     _  .١٩٨٩وزارة احلج واألوقاف،    
 /١٤/١٠-١٢للمؤمتر بوزارة احلج واألوقاف خالل الفترة من        

 .٣تر* _.ك _ .م ١٩/٥/١٩٨٩-١٧هـ املوافق ١٤٠٩
]٩٥١٤[ )جاكرتا: ١٩٩٧: السادس(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ت والتوصيات الصادرة عن املؤمتر السادس البيان اخلتامي والقرارا
لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية لدول العـامل اإلسـالمي         

 . ورقة١٣: ١ج_ ...املنعقد جباكرتا 
 /٢٨/٦،   مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

]٩٥١٥[ )جاكرتا: ١٩٩٧: السادس(مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية 
البيان اخلتامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمتر السادس 
لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية لدول العـامل اإلسـالمي         

 Final communique resolutions and =  ...املنعقد جباكرتا
recommendations of the sixth conference of ministers of 

awqaf and Islamic affairs … . _اإلجنليزية اللغةب_  .ورقة ١٤: ١ج. 
 /٢٨/٦ ،مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  

م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

 مؤتمرات–الوقف 
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]٩٥١٦[ )جاكرتا: ١٩٩٧: السادس(ء األوقاف والشؤون اإلسالمية مؤمتر وزرا
 /٢٨/٦،  مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسـالمية السـادس       

، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 باللغة العربية   _.ج  ٢_ ] .؟١٩٩٧ن،  . د: م. د[_ .جاكرتا  

 .١كو* _. ك _.واإلجنليزية 
 اجمللس التنفيـذي     .سالميةمؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإل    

 )الرباط: ٢٠٠١: الدورة السابعة(
]٩٥١٧[

 الدورة السابعة، : الس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية      
 .١كو*_ .ح _ .ج يف حافظة ٢_  .٢٠٠١_  .٢٦/٤/٢٠٠١-٢٥

@ÑÓìÛa–bîãbní‰ìß@@
]٩٥١٨[ .أمحد ولد النيين

/ اإلسالمية املوريتانية وثيقة عرض التجارب الوقفية يف اجلمهورية       
 . ورقات٥ _ .مقدم من قبل أمحد ولد النيين

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

]٩٥١٩[ .مد عال يب زينحم
ورقة األخ مندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب         

 .٤٤١-٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض_  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٩٥٢٠[ . عال يب زينحممد

ورقة األخ مندوب اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حممد عال يب         
 .٤٤١-٤٣٥ص_ .مدير املكتب املوريتاين لألوقاف : زين
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa–òîÐÓìÛa@pbû½a@@@@ŠÄãa@@@@@pbûß@N@
@ÑÓìÛa–òîÜçþa@òîÐÓìÛa@pbû½a@@@@ŠÄãa@@@@@òîÜçc@pbûß@N@
@ÑÓìÛa–ÑÓìÛa@ìÐÃìß@@@@@ŠÄãa@@@@@@æìÐÃì½a@N@

@ÑÓìÛa–@@†¬–@ƒí‰bm@
]٩٥٢١[ .أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام

ية وموقـف   أوضاع األوقاف يف جند قبل الدعوة اإلصـالح       
أمحد بن عبد العزيز احملمـد      / حممد بن عبد الوهاب منها    الشيخ  

 ١،ع٢٤ س_ .جملـة فصــلية حمكمــة : الــدارة_ .البسـام  
 .٣تر* _.د _  .٦١-٥ ص_ .])١٩٩٨[هـ ١٤١٩(

@ÑÓìÛa–paë†ã@@
 . مؤتمرات– الوقف  مصادر المعلومات،–الوقف  انظر أيضًا

]٩٥٢٢[ )جدة: ١٩٨٤(احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف 
وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت جبدة         

-٢٤/١٢/٨٣(هـ  ٢/٤/١٤٠٤هـ وحىت   ٢٠/٣/١٤٠٤من  

: جدة_  .١ط_ .اهللا األمني    حترير حسن عبد  )/ م٥/١/١٩٨٤
_ .ص  ٤٦٣_  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     

لبحوث والتدريب  نظمت هذه احللقة من قبل املعهد اإلسالمي ل       
، ١٠،  ٨،  ٤سع* _.ك   _.التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة      

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١
]٩٥٢٣[ )جدة: ١٩٨٤(احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف 

 وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف اليت عقدت من قبل         
سالمي للتنمية  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإل      

-٢٤/١٢/٨٣(هـ ٢/٤/١٤٠٤هـ وحىت   ٢٠/٣/١٤٠٤جبدة من   
حترير حسن  / دارة وتثمري ممتلكات األوقاف   إ، أو،   )م٥/١/١٩٨٤

 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،   : جدة_  .٢ط_ .عبد اهللا األمني    
 .١؛ كو١٥ ،١١سع* _.ك _ .ص ٤٦٣_  .١٩٩٤

]٩٥٢٤[والتدريب حولث الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحو
 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 

subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 
 .١كو* _.ك _ .باللغة اإلجنليزية _ . ورقة ٢٥_ ] .؟١٩٩٨[

]٩٥٢٥[)كواالالمبو: ١٩٩٨(الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية 
= عامليــة حــول الوقــف والتنميــة االقتصــادية النــدوة ال

International seminar on awqaf and economic 
development . _]١٩٩٨ البنك اإلسالمي للتنمية،  : جدة. [_ 

 مارس  ٤-٢ ،يف كواالالمبور انعقدت  _ .) تعدادات خمتلفة (مج  ١
 .١كو* _. ك _ .جنليزيةاإلالعربية و باللغة _. ١٩٩٨

]٩٥٢٦[ )نواكشوط: ١٩٩٧: التاسعة( اإلسالمية الندوة العلمية
وزارة الثقافة  : نواكشوط_ . تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها   

_  .)تعدادات خمتلفـة  (مج  ١_  .١٩٩٧والتوجيه اإلسالمي،   
 حتت إشراف ١٦/٧/١٩٩٧ إىل ١٣عقدت الندوة يف الفترة من     

 وزارة الثقافة والتوجيه اإلسالمي وبتنظيم مشترك بني التجمـع        
الثقايف اإلسالمي مبوريتانيا واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب       

 .١كو* _.ك  _.جبدة 
]٩٥٢٧[ )ممبائي، اهلند: ١٩٩٧: العاشرة(الندوة الفقهية 

 ٢٤ مدينة ممبائي مـن      ،جدول األعمال للندوة الفقهية العاشرة    
 _ .١٩٩٧جممع الفقه اإلسالمي،    : اهلند_ .  أكتوبر ٢٧ىل  إأكتوبر  

 .١كو* _ .ح_  .)ت خمتلفةتعدادا(مج ١
]٩٥٢٨[ )مكة: ١٩٩٩(ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية 

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة     "البيان اخلتامي والتوصيات لندوة     
 . ورقة١١_ .هـ ١٤٢٠ شوال ١٩-١٨مكة املكرمة، ": والتنمية

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]٩٥٢٩[ )مكة: ١٩٩٩(ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية 

-١٨مكة املكرمة   : ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية      
ون اإلسـالمية   وزارة الشؤ : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 _.ج ٢٨_ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
 .١كو*_ .ك 

  موريتانيا–الوقف  
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 ندوة املكتبـات الوقفيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية           
 )املدينة املنورة: هـ١٤٢٠(

]٩٥٣٠[

مكتبة امللك  ،  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية      
ـ ١٤٢٠رم   حم ٢٧-٢٥ املدينة املنورة من     ،العزيز عبد _  .هـ

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،      : الرياض
 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .ص ٩٥١_  .٢٠٠٠

]٩٥٣١[ )الكويت: ١٩٩٣(ندوة حنو دور تنموي للوقف 
 _] .وآخ […صاحل كامل   / أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     

_  .١٩٩٣وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية،       : الكويت
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠، ٢؛ سع٣تر* _. ك _.ص ٢٣٦
]٩٥٣٢[ حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع : الوقف

 _.إعداد وتقدمي جماهد اإلسالم القامسي      / الفقه اإلسالمي يف اهلند   
_ .ص  ٣٣٦_  .٢٠٠١دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط
 .١كو*_ .ك 
ÑÓìÛaL bÄäÛa@@@@ŠÄãa@@@@@óÜÇ@ñ‰bÄäÛaÑÓìÛa@óÜÇ@ñ‰N@
@ÑÓìÛaMÑÓìÜÛ@ïÛb½a@âbÄäÛa@@@@ŠÄãa@@@@@ïÛb½a@âbÄäÛa@N@

@ÑÓìÛa–Þbjîã@@
]٩٥٣٣[Muslim and awqaf = ون ووضع األوقاف يف نيبالماملسل

situation in Nepal /   ص ٩_ .جمموعة مـن املختصـني. _
 .باللغة اإلجنليزية

=  ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩
@ÑÓìÛa–†äa@@

]٩٥٣٤[ ؛ خالصة أجوبة املسامهنيأسئلة حول قضايا األوقاف يف اهلند
 .ورقات] ٩[_ .يف الندوة على موضوع قضايا األوقاف 

 ٢٤ مدينة ممبائي من     ،جدول األعمال للندوة الفقهية العاشرة     يف
 _ .١٩٩٧جممع الفقه اإلسالمي،    : اهلند_ .  أكتوبر ٢٧ىل  إأكتوبر  
 .١كو*_ . ض

]٩٥٣٥[ .إقبال، مظفر
 نوفمرب  ١٠(_ .املستقلة  _ .مظفر إقبال   / الوقف واتمع املدين  

 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٩
]٩٥٣٦[ )سيد( أطهر ،حسني

 Waqf Law and = وإدارهتـا يف اهلنـد  قـوانني األوقـاف   
Administration in India/خالد رشـيد ، أطهر حسني . _ 

 باللغـة   _.ص  ٥٣٦ _ .١٩٧٣ ، لـو تـاميز    : لكناو _ .٢ط
 .١٧هن *_ . ك_ .اإلجنليزية
]٩٥٣٧[ )سيد(خالد رشيد 

 Wakf = دراسة اجتماعيـة قانونيـة   :إدارة األوقاف يف اهلند
Administration in India: A Socio-Legal Study /إس .

 _ .١٩٧٨ ، دارفيكـاس  : نيـودهلي  _ .١ ط _ .خالد رشيد 
 _ .١٩٧٢ قدمت أصالً كأطروحـة للمؤلـف،        _.ص  ١٨٤

 .١٧؛ هن٢سع*_ .ر _ . باللغة اإلجنليزية

]٩٥٣٨[ .خان، رمحت نيب
 /Spare Muslim Waqfs =  على األوقاف اإلسـالمية احملافظة

_  .١٩٤٩ألوقاف،  مجعية محاية ا  ]: اهلند[_ .رمحت نيب خان    
 .٦هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٤

]٩٥٣٩[ .خان، ساالر حممد
 .٢٧-١٣ص_ .ساالر حممد خان / تقرير حول نظام الوقف يف اهلند

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٩٥٤٠[ .ورقات] ٦[_ .األوقاف  القرارات بشأن قضايا

 ٢٤ مدينة ممبائي من     ، جدول األعمال للندوة الفقهية العاشرة     يف
_  .١٩٩٧جممع الفقه اإلسالمي،    : اهلند_ .  أكتوبر ٢٧ىل  إأكتوبر  
 .١كو*_ . ض

]٩٥٤١[ -١٩٤٥"قريشي، حممد أمحد 
 Waqfs  =تشريعية اإلدارية والللسلطة دراسة :األوقاف يف اهلند

in India: Study of administrative and legislative 
control /ار جيان للنشر  د: نيودهلي_  .١ط_  .قريشي. أ. م ،
 .١٥؛ هن١١سع*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٦٨٢_  .١٩٩٠

]٩٥٤٢[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 
باللغـة  _  .٨٠-٧٤ص_ .طاهر حممود   ]/ Waqf= الوقف  [

 .يزيةاإلجنل
 =دور الدولة يف شبه القارة      :  قانون األحوال الشخصية للمسلمني    يف

Muslim Personal Law: Role of the State in the 
Subcontinent. _١٩٧٧فيكــاس، : نيــودهلي_  .١ ط.  _

 .٩هن*_ .ض _ .قدمت أصالً كأطروحة للمؤلف 
]٩٥٤٣[=قبل وزارة الشئون االجتماعية مراجعة إلدارة األوقاف من 

Review of Waqf Administration by Ministry of 
Welfare.  _Muslim India . _١٩٨٦ (٤٧، ع٤مج. ( _

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٩٥ص
@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]٩٥٤٤[ -١٩٣٩"األنصاري، شهاب الدين
 توسيع نطاق : ١٩٥٩ لعام   أترابراديشقانون األوقاف العامة بوالية     

 UP Public Waqf (Extension of Limitation)  =احلدود
Act, 1959 /   شهاب الـدين األنصـاري. _Islamic and 

Comparative Law, Quarterly ._١٩٨١ (٢، ع١ مج. (_ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٦٥-١٦٤ص

@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٩٥٤٥[ . احملكمة العليا .أترابراديش

إمكانية : قرار التارخيي للمحكمة العليا يف اله آباد حول الوقف        ال
 Allahabad High Court’s= اسـتغالل الوقـف أو اهلبـة    

historic judgement on waqf by user: Dedication or 
grant can be presumed.  _Muslim India . _ ٥مـج ،

 .١٦نه*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣-٢١ص_ ) .١٩٨٧ (٤٠ع

 مشاكل وحلول– أترابراديش – الهند –الوقف 



متن الكشاف>٨٠٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٩٥٤٦[ . احملكمة العليا .أترابراديش
  =أترابراديشموقف حمكمة اله آباد العليا من قانون الوقف يف والية 

Allahabad High Court on UP Waqf Act . _Muslim 
India . _ــج ــة _  .١٧٤ص_ ) .١٩٨٦ (٢٨، ع٣م باللغ

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٩٥٤٧[  = راديشأترابيف والية  ملمتلكات األوقاف إجراء مسح

 /١١/٥ (_. Siyasat Jadid, Daily _ .اتربرديش مني وقف سرويه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٧
]٩٥٤٨[  حيكمها احلزب الشعيب  اليتأترابراديش والية األوقاف يف
 االستيالء على األراضي املوقوفة اإلسالمية مـن قبـل          :اهلندي

 Waqf in Uttar Pradesh in BJP ruled= املؤسسات احلكومية 
UP: Encroachments upon Muslim Waqf Lands by 

Government body.  _Radiance Views, Weekly . _٢٧مج، 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢ص_ ) .١٩٩٢ (١٩ع

]٩٥٤٩[  وقف كيه= مشاكل الوقف  إقليمي حلل مكتب تأسيس
 ,Al Jamiat_  .تظاممسائل حل كرنيه كيه لئيه زونل آفس كا ان

Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٦/٨/١٩٨٣. 
]٩٥٥٠[   ألغراض الربحأترابراديش بوالية ممتلكات الوقف تنمية

يوىب مني وقف جائدادون كو مسلمانون كيلئيه مفيد        = واملنفعة  
 /١/٩(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اور كار آمد بنايا جائيكا

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٨٧
]٩٥٥١[ .أ. إس. جعفري، إس

 Sunni =أترابـراديش األوقاف السنية وهيئة األوقاف لواليـة  
Awqaf and Waqf Board of Uttar Pradesh./ أ. إس. إس. 

 /٢١/٦(_ . Economic and Political, Weekly_ .جعفري 
 .٢١هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٤٥٢-١٤٥١ص_ ) .١٩٩٦

]٩٥٥٢[ آغره كى وقف= آجرا  ممتلكات أوقاف حول الرتاع حل
_ . Qaumi Awaz, Daily_  .جائداد كـا تنازعـه حـل   

 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٢٢/٧/١٩٩٨(
]٩٥٥٣[ .خان راو، إس أ

_ .خـان راو  . إس أ/ Muslim Awqaf= األوقاف اإلسالمية 
Radiance Views, Weekly . _١٩٨١ (٤٤، ع١٦مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩ص
]٩٥٥٤[ .خان، ياسني

= األوقاف اإلسالمية ضحية قلة االهتمام من الداخل واخلـارج       
/ بيه توجهى سيهه شـكار     مسلم اوقاف ابنون اور بنغانون كى     

_ ) .١٤/٨/١٩٩٦(_ . Akhbar-e-Nav_ .ياســني خــان 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٩٥٥٥[  لتحويل املساجد التارخيية بوالية. إس. سإ. خطة منظمة آر
يوىب كى قدمي مساجد كـو      =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش

-Nida-e_  .مندرون مني تبديل كرنيه كا آر، إيس كا منصوبه        
Millat, Weekly . _باللغة_  .١ص_ ) .١٢/١/١٩٨٦ (٢ع 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٩٥٥٦[ د التارخيية بوالية لتحويل املساج. إس. إس. خطة منظمة آر
يوىب كى قدمي مساجد كـو      =  إىل معابد هندوسية     أترابراديش

_  .مندرون مني تبديل كرنيه كا آر ايس ايس كـا منصـوبه           
Nida-e-Millat, Weekly.  _١٩٨٥ (٣٣، ع٤٠مــج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١٤ص
]٩٥٥٧[ات األوقاف حتويل ممتلكمؤامرة إىل فوراً احلكومة انتباهضرورة 

وقف جائدادون كو جنى ملكيت مني      = إىل ممتلكات شخصية    
تبديل كرنيه كى سازشون كى طرف حكومت كـى فـورى           

_ ) .٨/٩/١٩٨٦(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .توجه هـو 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص
]٩٥٥٨[ Waqf=  أترابراديشوالية  لألوقاف يف هيئة تشكيل عدم

board not set up in Uttar Pradesh ._ Radiance Views, 
Weekly. _ باللغـة  _  .٢٢ص_ ) .١٩٩٨ (٢٧، ع ٣٣ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٥٥٩[  بشأن رواتب أترابراديشوالية  هيئة األوقاف يف غضب
 _. UP Waqf Board is red over imams’ salaries= األئمة 

The Telegraph, Daily. _) غـــة بالل_ ) .٤/١/١٩٩٦
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٥٦٠[ .فرما، جنيش الل
لتحويل املساجد التارخييـة بواليـة      . إس. إس. خطة منظمة آر  

 RSS plan for conversion=  إىل معابد هندوسية أترابراديش
of Ancient Mosques in U. P. (India) into temples /جنيش 

_ ) .١٩٨٥ (٢٩، ع٣ مـج _ .Muslim India_ .الل فرما 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٢ص

]٩٥٦١[  _. Agra Waqf scandal= آكره  فضيحة وقف
Radiance Views, Weekly ._ ١٩٨١ (٣٥، ع١٦مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .١ص
]٩٥٦٢[ شيعه كو عليحده= الشيعة مطالبة باستقاللية دستورية ألهل 

 /١٠/١٠(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .دستورى حيثيـت 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٨٣
@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٩٥٦٣[Waqf land=  املوقوفة األراضياستمرار تعدي احلكومة على 
encroachment by the State Government /اللجنة التشريعية 

 Deccan_ . حول ممتلكـات األوقـاف   أندرابراديشلوالية 
Chronicle, Daily ._) باللغـة  _  .١ص_ ) .٢٠/٤/١٩٩٩

 .٣هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@

]٩٥٦٤[ البنجاب إلنفاق والية أوقاف هيئة أعمالاستعراض ملشروع 
 Review of working of= املبلغ الفائض يف األعمال اخلريية 

the Punjab Waqf Board scheme for expenditure of 
surplus for charitable purposes.  _Muslim India . _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤٩٦ص_ ) .١٩٨٦ (٤٧، ع ٤مج
 .١٦هن*_  .د

  مشاكل وحلول– أندرابراديش – الهند –الوقف  
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]٩٥٦٥[ . هيئة األوقاف .البنجاب
  =١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

Punjab Waqf Board performance during 1997-1998. _ 
Muslim India ._٢٦٨ص_  .)١٩٩٨ (١٨٣ع، ٦ مج. _ 
 .١٦هن*_  . د_ .باللغة اإلجنليزية

]٩٥٦٦[ . هيئة األوقاف .البنجاب
 = ١٩٩٧-١٩٩٦اجنازات هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

Punjab Waqf Board achievement during 1996-1997. _ 
Muslim India ._٤٥١ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨، ع١٥ مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية

]٩٥٦٧[ . هيئة األوقاف .البنجاب
-١٩٨٧تقرير موجز عن هيئة أوقاف والية البنجـاب لعـام           

١٩٨٨=  Brief Report on the Punjab Waqf Board for 
1987-1988.  _Muslim India.  _١٩٨٨ (٦٧، ع٦مج. (_ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠٩ص
]٩٥٦٨[ .إن. ديواكار، د
 = معجـزة األطفـال  : بنجـاب الوالية  يف  ة األوقاف   إجناز هيئ 

Punjab Waqf Board achievement: The Child Prodigy/ 
، ٢٩مج_ . Radiance Views, Weekly_ .ديواكار . إن. د
 .٢٠هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨ص_ ) .١٩٩٤ (١٥ع

]٩٥٦٩[  _. Punajb Waqf Board= البنجاب  هيئة أوقاف
Muslim India ._٩٣-٧٨ص_ ) .١٩٨٨ (٦٢، ع٦ مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa–@†äa@M@lbväjÛa@–Ší‰bÔm@@
]٩٥٧٠[ . هيئة األوقاف .البنجاب

امباله مني وقف   = جلسة هيئة األوقاف لوالية البنجاب يف امباال        
 _. Siyasat Jadia, Daily_  .بورد كى ساالنه ميتنغ كا انعقاد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٦/٥/١٩٩٥(
]٩٥٧١[ . هيئة األوقاف .البنجاب

تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   
 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨

-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال   امباله كنيت كى ساالنه ربورت،    
١٩٩٠.  _Muslim India . _ ١٩٩١ (١٠١ ع،٩مـج(.  _
 .٧هن*_  . د_ . باللغة األوردية_ .٢٣٠-٢٢٩ص

@ÑÓìÛa–@†äa@M@lbväjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٩٥٧٢[_. Cheating the Waqf Boards= خداع هيئة األوقاف 

The Tribune, Daily . _)باللغة_  .١ص_ ) .٢٠/١/١٩٩٧ 
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٥٧٣[ Mosques and graveyards = واملقابر املساجد غصب
under adverse occupation . _Muslim India.  _٥مج ،

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٨ص_ ) .١٩٨٧ (٥٧ع

]٩٥٧٤[Census= وهريانا  البنجاب والييتمسح املساجد واملقابر يف 
of mosques/graveyards in Punjab and Haryana.  _

Muslim India . _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .جنليزية باللغة اإل
@ÑÓìÛa–@†äa@–òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@@

]٩٥٧٥[ .أ. ك. صديقي، م
 .باللغة اإلجنليزية_  .٤٥-٤٢ص_ .صديقي . أ. ك. م]/ waqf =الوقف [
=  مسح مبـدئي     : مؤسسات ومنظمات املسلمني يف كلكتا     يف

Institutions and Associations of the Muslims in 
Calcutta: a preliminary survey.  _معهد: نيودهلي_  .١ط 

 .١٦هن*_  . ض_ .١٩٩٧ ،الدراسات املوضوعية
]٩٥٧٦[جمموعة من الدراسات املتعلقة بإمام بارا يف هوجلي خالل الفترة

 The collection of papers relating=  ١٩١٠-١٨١٥من 
to the Hoogly Imambarah 1815-1910 / أعدت حتت إشراف

قسم . سكرتارية والية البنغال  ]: اهلند[تا  كلك_ .نواب سيد مشس اهلدى     
 .١٩هن*_ .ك _  .ةباللغة اإلجنليزي_ .ص ٨٢١_  .١٩١٤الكتب، 
@ÑÓìÛa–@†äa@–@òîiŠÌÛa@ÞbÌäjÛa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٩٥٧٧[ Basu= األوقاف  يف معامالت للتحقيق أمراً يصدر باسو

orders panel to probe waqf deals ._ The Asian Age, 
Daily. _) باللغة اإلجنليزية   _  .١٠-٩ص_ ) .٢/٩/١٩٩٥._ 

 .١٩هن*_ .د 
]٩٥٧٨[ ضرورة إعادة: بنغال الغربيةالاحلالة السيئة لألوقاف يف والية 

 Plight of waqf = ١٩٣٤النظر يف قانون الوقف للوالية لعام 
in West Bengal: Need for review of State Waqf Act 

 Islamic and Comparative _ .مجعية شئون األوقاف/ 1934
Law, Quarterly . _٥٦-٥١ص_ ) .١٩٨٩ (١، ع٩مج. _ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٩٥٧٩[ .أ. رحيم، س

_ .رحـيم  . أ.  س/Waqf properties= املمتلكات الوقفيـة  
The Statesman, Daily ._) ــة _ ) .٢٤/٨/١٩٩٦ باللغ

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٩٥٨٠[مغرىب بنغال مني=  البنغال الغربية مشاكل ممتلكات الوقف يف

_  .Azad Hind, Daily_  .وقف جائدادون كيـه مسـائل  
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٣١/٨/١٩٩٦(

]٩٥٨١[جامع=  الصالة ألداء وربسيد يفمطالبة بفتح املسجد اجلامع 
-Nida_  .مسجد سيدبور كو منازيون كيلئيه كهول دياجائيه      

e-Millat, Weekly . _ ٧/١٢/١٩٨٠ (٤٥، ع٣٥مـج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص

]٩٥٨٢[ .نامبوديري، أدايان
=  دفاع زائف ضد فضـحية األوقـاف         :حكومة جيويت باسو  

Jyoti Basu Government false flak over waqf scam /
 _. The Indian Express, Daily_  .أدايــان نــامبوديري

 .١٦هن *_ . د_ .جنليزية باللغة اإل_ .)٢٦/٨/١٩٩٦(

 مشاكل وحلول– البنغال الغربية – الهند –الوقف 
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@ÑÓìÛa–@†äa@–ƒí‰bm@@
]٩٥٨٣[ . إقبال،جايا
 .باللغة اإلجنليزية_ .احملاضرة السابعة _ .إقبال جايا ]/ waqf= الوقف [
 Lectures on =  يف اهلنـد ة اإلسالميالشريعةحماضرات يف  يف

Muslim Law in India . _إتـش جايـا،   : بومباي_  .١ط
 .٧هن *_ . ض_ .١٩٧٩

]٩٥٨٤[ .عتيقي أخان، 
 بعض اجلوانب القانونية  : إدارة األوقاف خالل احلكم اإلسالمي للهند     

 Administration of waqf during Muslim= والتارخييـة  
rule in India: Some legal and historical sidelights /

 ٣مـج _  .Religion and law review_ .خـان  . عتيقي أ
 .١كو*_ .د _ .ليزية باللغة اإلجن_  .٨٨-٧٦ص_ ) .١٩٩٤(
]٩٥٨٥[ .، بارسديون
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ ص _ .بارس ديـون  ]/ waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_ .٣٥٢
 Muslim Law in=  القوانني اإلسالمية يف اهلنـد احلديثـة   يف

Modern India . _١٩٨٧وكالة القانون، : اله آباد_  .٤ط. _ 
 .١٧هن*_  .ض

]٩٥٨٦[ .علي، أشفق
لكناو _  .٢ط_ .أشفق علي   / تاريخ اوقاف = تاريخ األوقاف   

باللغـة  _ .ص  ٣١٥_  .١٩٩٧الفـردوس للنشـر،     ]: اهلند[
 .٧هن*_ .ك _ .األوردية 
]٩٥٨٧[ .علي، أنور

_  .مسلم اوقاف كـا مسـئله     = مشاكل األوقاف اإلسالمية    
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .٢٤/٤/١٩٩٢ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٩٥٨٨[ -١٩٤٥"د قريشي، حممد أمح

 Waqfs  = اإلدارية والتشريعيةللسلطة دراسة :األوقاف يف اهلند
in India: Study of administrative and legislative 

control /ار جيان للنشر  د: نيودهلي_  .١ط_  .قريشي. أ. م ،
 .١٥؛ هن١١سع*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٦٨٢_  .١٩٩٠

]٩٥٨٩[ .الندوي، حممد فهيم أختر
حممد فهيم  / التجربة الوقفية اهلندية، أو، جتربة وقفية يف دولة اهلند        

 . ورقة١٦_ .أختر الندوي 
 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

@ÑÓìÛa–@†äa@M@ƒí‰bm@–ïãbİíÛa@Þýnyüa@@
 .واألوقاف اإلسالميةاالستعمار  انظر أيضًا 
]٩٥٩٠[ .النعماين، شبلي

وقف علـى   = إىل أي مرحلة وصلت محلة الوقف على األوالد         
شبلي النعماين؛ حتقيق   / االوالد كى كاروائى كهان تك وجنى     

 .باللغة األوردية_  .٢٥-٢٢ص: ٨ج_ .سليمان الندوي 
]: اهلنـد [أعظم جـراه    _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨مطبع معارف، 

]٩٥٩١[ .النعماين، شبلي
وقف على االوالد   = حركة الزمة خبصوص الوقف على األوالد       

ماين؛ حتقيق سليمان    شبلي النع  /سيه متعلق ايك ضرورى حتريك    
 . باللغة األوردية_ .٢٠٤ص: ٨ج_ .الندوي 

 :]اهلنـد [ أعظم جـراه     _ .مقاالت شبلي =  مقاالت شبلي    يف
 .٧هن *_ . ض_ .١٩٣٨ ،مطبع معارف

@ÑÓìÛa–@†äa@M@ƒí‰bm@–ÞìÌ½a@Š–Ç@@
]٩٥٩٢[ -١٩٣١"  عرفان،حبيب

 باللغة _ .٣١٣-٣١٢ص_  . عرفان حبيب  /]waqf= الوقف  [
 .اإلجنليزية

 The Agrarian  = عهد املغولأثناءالنظام الزراعي يف اهلند  يف
System of Mughal India ._ دار آسـيا  : نيويورك_ .١ط 

 .١٩هن*_  . ض_ .١٩٦٣ ،للنشر
]٩٥٩٣[ -١٩٠٧" ساركار، جاجديش ناراين

 _.جاجديش ناراين ساركار / Charity House= املؤسسة اخلريية 
 . باللغة اإلجنليزية_ .٢٩٢-٢٦٨ص
 :Mughal economy=  التنظـيم والعمـل   :اقتصاد املغوليف 

organization and working. _اهلنـد ، كلكتـا _ .١ ط : 
 .٤هن*_  . ض_ .١٩٨٧ ،املؤلف

ÓìÛa@Ñ–@†äa@M@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]٩٥٩٤[ . مهيشوار،كارانديكار

 _ .٣٧٥،  ١٥٨ ص _ .كارانديكار. أ.  م /]waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Islam in India’s= خالل حتول اهلند إىل احلداثة اإلسالم  يف
transition to modernity ._أورينت لوجنمان، : بومباي_  .١ ط

 .١٥هن*_  . ض_ .١٩٦٨
@ÑÓìÛa–@†äa@–@ë…bã@Ýîßbm@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٩٥٩٥[ .إم. باتوشا، ك

 Problems of = ل نادويمشاكل األوقاف واملتوليني يف والية تام
awqaf and mutawallis in Tamil Nadu/باتوشا . إم.  ك._ 

Journal of Objective Studies ._ ١٩٩٢ (١ع ،٤مج(.  _
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .١٣٦-٤١ص

]٩٥٩٦[ .سراج، مقبول أمحد
_ . مقبول أمحد سـراج  /Waqf Affairs= شؤون األوقاف 

Radiance Views, Weekly ._١٩٧٨ (١٠، ع١٤ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٠ص

@ÑÓìÛa–@†äa@–Ší‰bÔm@@
]٩٥٩٧[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 
the year 1984-1985. _ Muslim India . _٣٨، ع٤مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٤-٦٣ص_ ) .١٩٨٦(

  تاريخ– الهند –الوقف  
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 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٩٥٩٨[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند
 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 

the year 1984-1985 . _Muslim India . _٤٥، ع٤مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ . ٤١٠، ٣٩٦ص_ ) .١٩٨٦(
]٩٥٩٩[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند

 للمجلـس املركـزي     ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعـام     
ساالنه ربورت برائيه سـال  :  وقف كونسل سينترل= لألوقاف  
١٩٨٥-١٩٨٤.  _Muslim India . _٣٨، ع٤مــــج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٤-٦٣ص_ ) .١٩٨٦(
]٩٦٠٠[ . اجمللس املركزي لألوقاف .هلندا

 Annual Report for = ١٩٨٧-١٩٨٦التقرير السنوي لعام 
the year 1986-1987.  _Muslim India . _٦٠، ع٥مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٤٥ص_ ) .١٩٨٧(
]٩٦٠١[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٨-١٩٨٧التقرير السنوي لعام 
the year 1987-1988 . _Muslim India. _ ٣٨، ع٤ مـج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٢٦-٢٢٥ص_ ) .١٩٨٦(
]٩٦٠٢[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٠-١٩٨٩التقرير السنوي لعام 
the year 1989-1990 . _Muslim India . _١٠٦، ع٩مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٥ص_ ) .١٩٩١(
]٩٦٠٣[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٣-١٩٩٢التقرير السنوي لعام 
the year 1992-1993 . _Muslim India ._١٤١، ع١٢ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٧٠-٤٦٥ص_ ) .١٩٩٤(
]٩٦٠٤[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٥-١٩٩٤التقرير السنوي لعام 
the year 1994-1995 . _Muslim India. _١٧٤، ع١٥ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٩٧(
]٩٦٠٥[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٧-١٩٩٦التقرير السنوي لعام 
the year 1996-1997 . _Muslim India ._١٩٠، ع١٦ مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢-٤٣٩ص_ ) .١٩٩٨(
]٩٦٠٦[ . وزارة الشئون االجتماعية .اهلند

 = ١٩٩٦-١٩٩٥التقرير السنوي عن شئون األقليـات لعـام         
Annual Report, 1995-96 on welfare of minorities.  _

Muslim India.  _١٢٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٥٩، ع١٤مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٩٦٠٧[Latest=  الضواحي يفالوضع احلايل لتطور العقارات الوقفية 
position of the development of urban waqf properties.  _

Muslim India . _ــج -٣٠٧ص_ ) .١٩٨٥ (٣١، ع٣م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠٨

@ÑÓìÛa–@†äa@–Švu@@pa–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٩٦٠٨[ .فرما، جنيش الل

 جرات إىل معابد  جتحويل املساجد يف    ل. سإ. سإ. رآمنظمة  خطة  
 RSS Plan to convert mosques in Gujarat to= ية دوسهن

temples / جنيش الل فرما. _Muslim India. _٣٢، ع٣ مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٥٨ص_ ) .١٩٨٥(

@ÑÓìÛa–a@@†ä–@aìu@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٩٦٠٩[القرار الذي مت االتفاق عليه يف اجتماع هيئة األحوال الشخصية

اجالس آل انديا مسلم برسنل ال بورد       = للمسلمني مبدينة بونا    
 ٥٠ع_ . Nida-e-Millat, Weekly _ .مني منظور قراردادين) بونا(
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٩ص_ ) .٢٣/٧/١٩٧٨(

ÑÓìÛa@–@†äa@–@ï…@–Ší‰bÔm@@
]٩٦١٠[Burney Committee =دهلي  عن أوقاف برين جلنةتقرير 

Report on Delhi Waqf ._ Muslim India . _٢، ع١مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٦ص_ ) .١٩٨٣(
]٩٦١١[ . هيئة األوقاف .دهلي

 = ١٩٨٨-١٩٨٧تقرير عن تقدم هيئة أوقاف دهلـي لعـام          
Progress Report of the Delhi Waqf Board for 1987-88. _ 

Muslim India . _ ٣٠٨ص_ ) .١٩٨٨ (٦٧، ع٦مـج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa–@†äa@–@ï…@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٩٦١٢[ = صاحل هيئة األوقاف ل"وزير النساء" صدار قرار خبصوص وقفإ

_  .حق مني يه  وقف وزير النساء كيه مقدميه كا وقف بورد ك        
Al Jamiat, Daily. _) ــة _  .٦ص_ ) .٥/٤/١٩٧٢ باللغ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٩٦١٣[ .باندي، راهول

وكالة التفتيش املركزية حتقق يف املطالبات غري القانونيـة هليئـة           
 CBI probe into Waqf Board irregularities= األوقاف 
sought / راهول باندي. _The Pioneer, Daily ._ )٧/٣/ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ . )١٩٩٨

]٩٦١٤[Government statement =أوقاف دهلي بيان احلكومة عن 
on Delhi Waqf / حكومة اهلند. _Muslim India. _٨ مج، 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٩٢ص_ ) .١٩٩٠ (٩٤ع
]٩٦١٥[Burney Committee=  أوقاف دهلي برين عن جلنةتقرير 

Report on Delhi Waqf ._ Muslim India.  _٢، ع١مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٦ص_ ) .١٩٨٣(

]٩٦١٦[ )سيد(شهاب الدين 
 = يف دهلي     غري الشرعي  املعادي حتت االحتالل     مسجداً ٩٢أمساء ومواقع 

Name and location of 92 mosques under adverse and 
illegal occupation in Delhi /  شهاب الـدين. _Muslim 

India . _باللغة _  .٢٣٧-٢٣٦ص_ ) .١٩٨٣ (٥، ع ٥مج
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

 مشاكل وحلول– دلهي – الهند–الوقف 



متن الكشاف>٨٠٦
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]٩٦١٧[ )سيد(شهاب الدين 
 Transfer of =نقل املمتلكات املوقوفة بدهلي إىل هيئة األوقاف
waqf properties in Delhi to Waqf Board/ شهاب الدين ._ 

Muslim India . _ ٢٦٢ص_ ) .١٩٨٨ (٧٠، ع٦مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية  باللغة

]٩٦١٨[ .قمر، حممود
 Political struggle for= نضال سياسي إلصالح مسـجد  

repair of a mosque /وآخ [ ...قمـر  حممود. [ _Muslim 
India . _باللغة_  .١٣٤-١٣٢ص_ ) .١٩٨٣ (٣٤، ع ١مج 

 .١٦هن*_  .د_ .اإلجنليزية 
]٩٦١٩[  بدهلي اليت مت املوافقة عليهاكات املوقوفة  من املمتل١٢٣نقل 

 Transfer of 123 Delhi Waqf = مل ينفذ بعد ١٩٨٤عام يف 
Properties, approved in 1984, not yet effected.  _

Muslim India . _ــج -٤٥٩ص_ ) .١٩٨٨ (٧٠، ع٦م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٢

]٩٦٢٠[_.   =Looting waqf propertiesب املمتلكات املوقوفة
The Tribune, Daily . _)ــة _  .١٠ص_  .)١٩٩٩ باللغ

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa–@†äa@–æbènua‰@@

]٩٦٢١[  Waqf Board= جدل حول تعيني هيئة األوقاف 
appointment sparks off a row.  _The Hindu, Daily ._ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .٢٧/٧/١٩٩٧(
@ÑÓìÛa–@†äa@–@‰ìÐãb×@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٩٦٢٢[  Plea= دعوى ضد إساءة استخدام املمتلكات املوقوفة 
against bungling of waqf properties ._ Radiance Views, 

Weekly.  _باللغـة  _  .٢٢ص_ ) .١٩٩٧ (٤٥، ع ٣٢مج
 .٧هن *_.د _ .اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]٩٦٢٣[ )كرناتاكا، اهلند(حملدودة لتنمية األوقاف املؤسسة ا

  = لتنمية األوقاف بوالية كرناتاكا    احملدودةمذكرة االحتاد للمؤسسة    
Memorandum of Association of the Karnataka Waqf 

Development Corporation Limited.  _Muslim India . _
 _.باللغة اإلجنليزية   _  .٣٢٣-٣٢٢ص_ ) .١٩٨٣ (٧، ع ١مج
 .١٦هن*_ .د 

@ÑÓìÛa–@†äa@–@b×bmbãŠ×@–Ší‰bÔm@@
]٩٦٢٤[ . هيئة األوقاف .كرناتاكا

 Report of the  =تقرير هيئة األوقـاف لواليـة كرناتاكـا   
Karnataka Waqfs Board ._ Muslim India . _ ٧مـج ،

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٧ص_ ) .١٩٨٩ (٧٤ع
@ÑÓìÛa–@†äa@–@b×bmbãŠ×@–ß@ÞìÜyë@Ý×b’@

]٩٦٢٥[ )سيد(شهاب الدين 
= الشـئون اإلجتماعيـة     خطاب شهاب الـدين إىل وزيـر        

Shahabuddin’s Letter to the Minister of Welfare.  _
Muslim India . _١٦٨ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٠، ع١٥مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٩٦٢٦[  Welcome decision . _Deccan= القرار احلكيم 
Helard, Daily . _)باللغــة _  .٥ ص_) .١٠/٦/١٩٩٧

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٩٦٢٧[Karnataka=  املوقوفة باملمتلكات كرناتاكا املتعلقة قرارات

orders relating to waqf properties. _ Muslim India . _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٨٨ (٧٢، ع٦مج

]٩٦٢٨[على الوقف، جلنة التفتيش صالحية قنطا شروط :كرناتاكا
١٩٨٨ = Karnataka: Terms of Reference of Waqf 

Inquiry Commission, 1988. _ Muslim India . _٦مج ،
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤١٢ص_  .٦٩ع

@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠibí…bß@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@
]٩٦٢٩[ .آزاد، غالم نيب

غالم نـىب    = على النشرة اإلخبارية لألوقاف   غالم نيب آزاد يثين     
_ .آزاد  غالم نيب   / آزاد كى جانب سيه وقف بلينت كى تعريف       

The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .٦ص_ ) .٢٩/١٠/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٩٦٣٠[ سيطرة الداوئر حتت الوقفية املمتلكات: والية ماديابراديش
 .M. P = ١/١١/١٩٧٩احلكومية واهليئـات احملليـة حـىت    

(Madhya Pradesh): Waqf properties under 
occupation of State Government Departments or 

Local Bodies (as on 1.11.1979).  _Muslim India . _
_ ) .١٩٨٦ (٣٩، ع ٤؛ مج ٦٢ص_ ) .١٩٨٦ (٣٨، ع ٤مج
ــج١٣٦ص ــة _  .١٣٦ص_ ) .١٩٨٦ (٤٠، ع٤؛ م باللغ

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
@ÑÓìÛa–@†äa@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٩٦٣١[ _. Waqf Boards meeting=  األوقافاجتماع هيئات 
Radiance Views, Weekly ._١٩٨٨ (١٠، ع٢٤ مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤ص
]٩٦٣٢[=الرمسية  اإلدارات قبلاالستيالء على املمتلكات املوقوفة من 

Waqf properties occupied by official agencies.  _
Muslim India.  _ــج _  .٧٨ص_ ) .١٩٨٨ (٦٢، ع٦م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]٩٦٣٣[ .إسحاق، قمر
-Protection of waqf properties =آلية محاية املمتلكات املوقوفة 

mechanism /      باللغـة   _.ص  ٢_ .قمر إسحاق، سليم أختـر 
 .اإلجنليزية

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ جنوب آسيا،     ندوة التجارب الوقفية يف    يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-

10 may, 1999. _وضـوعية،  معهد الدراسـات امل :  نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

  راجستهان– الهند –الوقف  
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]٩٦٣٤[  _ .اوقاف مني مهارى دجلسىب =وقاف األب اعتناؤنا
Daily Dawat, . _)ــة_  .١ص_ ) .١٣/٧/١٩٧٨  باللغـ

 .٣هن*_ .د _ .ألوردية ا
]٩٦٣٥[ .إكرام، شيخ حممد

 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٥ص_ .إكرام . م. إس]/ waqf= الوقف [
 _. Muslim civilization in India  =احلضارة اإلسالمية يف اهلند يف
 .١٥هن*_ .ض _  .١٩٦٤جامعة كولومبيا، : نيويورك_  .١ط
]٩٦٣٦[ .د. إتش. إم

ــاف  ــى إدارة األوق ــواء عل  Sidelight on Waqf= أض
Administration /د . إتش. إم. _The Radiance Views, 

Weekly. _ــج ــة _  .٩ص_ ) .١٩٦٨ (١٥، ع٦ م باللغ
 .٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٦٣٧[  اوقاف كى=  األفاضل اإلسالم وعلماء األوقاف أمالك
 _ .Nida-e-Millat, Weekly_  .جائدادين اور علماء كرام

 _.باللغة األوردية _  .١٢ص_ ) .٣٠/٧/١٩٩٥ (٣٠، ع٥١مج
 .٧هن*_ .د 

]٩٦٣٨[  _ .١ط_ .إعداد جماهد اإلسالم  /اوقاف = األوقاف
_ .ص  ٥٦٤_  .١٩٩٩أكادميية الفقـه اإلسـالمي،      : نيودهلي

 .١٦هن*_ .ك _ .باللغة األوردية 
]٩٦٣٩[  Muslim= تتالشى  على وشك أن اإلسالمية األوقاف

waqfs in melting point.  _The Radiance Views, 
Weekly. _ باللغـة  _  .٢-١ص_ ) .١٩٧٤ (١، ع ١٢ مج
 .٧هن *_.د _ .اإلجنليزية 

]٩٦٤٠[  Muslim Waqfs . _Radiance =أوقاف املسلمني 
Views, Weekly ._باللغة _  .٥ص_ ) .١٩٧٧ (٥، ع٨ مج

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]٩٦٤١[_. Waqfs and integration= األوقاف والدمج يف اهلند 

Radiance Views, Weekly ._١٩٨٠ (٣، ع١٦ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢ص

]٩٦٤٢[ .بدر، مغري
مغري / وقف مسائل اور مسلمان   = املسلمون ومشاكل األوقاف    

ــدر  _  .٢ص_  .)٢٢/٤/١٩٧٥(_  .Dawat, Daily_ .ب
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

]٩٦٤٣[ .أ. آر. بيج، م
 .اإلجنليزيةباللغة _  .١١٩-١١٦ص_ .بيج .  أ.آر. م]/ waqf= الوقف [
 _. The Muslim Dilemma in India  =اهلنديف  املسلمني  مأزقيف
 .١٧هن *_ . ض_ .١٩٧٤ ، فيكاس: دهلي_ .١ط

]٩٦٤٤[ .التانوي، أشرف علي
_  .عبـد الكـرمي   ] إعـداد  [؛ أشرف علي التانوي   /]الوقف[
 . باللغة األوردية_ .٥٥٠ص
 سيد توسل   :]اهلند[ لكناو   _ .ادر النوادر بو=  بوادر النوادر    يف

 .٨هن *_ . ض_ .١٩٤٣ ،حسني

]٩٦٤٥[ .تربيز خان، مشس
_ .مشس تربيز خـان     / اوقاف كيه مسائل  = مشكلة األوقاف   

The Awqaf, quarterly . _)  ١٩٧٤مـارس   –ينـاير. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣٦، ٢٨-٢٧ص
]٩٦٤٦[  وقف=  األوقاف مع ممتلكات أنفسهم املسلمني تعامل

-Nida-e_  .جائدادون كيه ساهتـ خود مسلمانون كا سلوك      
Millat, Weekly. _ــج _ ) .٢٢/٨/١٩٩٣ (٣١، ع٤٩ م

 .٧*هن_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
]٩٦٤٧[ . إقبال،جايا
 .باللغة اإلجنليزية_  .السابعةاحملاضرة _ .إقبال جايا ]/ waqf= الوقف [
 Lectures on =  يف اهلنـد ةسالمي اإلالشريعةحماضرات يف  يف

Muslim Law in India . _إتـش جايـا،   : بومباي_  .١ط
 .٧هن *_ . ض_ .١٩٧٩

]٩٦٤٨[  مذكرة قدمت إىل:اهلندي املركزية املسلمني رابطةحزب 
 Indian Union Muslim =١٩٨٣مايو  ٦وزير الداخلية بتاريخ 

League: Memorandum to the Home Minister dated 6 
May 1983. _ Muslim India ._ ١٩٨٣ (٦ع ،١مج(.  _

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٦٠ص
]٩٦٤٩[ .حسني، اصطفى

 :مسلم اوقاف كيه اصـول  = املبادئ اإلدارية ألوقاف املسلمني     
مجـال  ]: اهلند[لكناو  _  .١ط_ .اصطفى حسني   / نظم ونسق 

 .٧هن*_ .ك _ .باللغة األوردية _ .ص ١٧٥_  .١٩٧٨اختر، 
]٩٦٥٠[ = اية املمتلكات الوقفية من االستيالء غري القانوين مح

Protection of and vacation of encroachment on waqf 
properties.  _Muslim India ._١٩٨٤ (١٨، ع٢ مج. (_ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٥٨ص
]٩٦٥١[ )سيد(خالد رشيد 

 Wakf= يـة  دراسة اجتماعيـة قانون : إدارة األوقاف يف اهلند
Administration in India: A Socio-Legal Study /إس .

_  .١٩٧٨دارفيكـاس،   : نيـودهلي _  .١ط_ .خالد رشيد   
_  .١٩٧٢قدمت أصالً كأطروحـة للمؤلـف،       _ .ص  ١٨٤

 .١٧؛ هن٢سع*_ . ر _.باللغة اإلجنليزية 
]٩٦٥٢[ .خان، ساالر حممد

 .٢٧-١٣ص_ .ساالر حممد خان / تقرير حول نظام الوقف يف اهلند
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]٩٦٥٣[ .خان، ساالر حممد
ممتلكات األوقاف يف اهلند ضحية عجز هيئة األوقاف وإمهـال          

كى عدم  وقف بورد   هندوستان مني اوقاف جائداد،     = املسلمني  
ساالر حممد  / فعاليت اور مسلمانون كى عدم توجهى كا شكار       

_ ) .٣٠/٥/١٩٩٩(_  .The Urdu Times, Daily_ .خان 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

 مشاكل وحلول– الهند –الوقف
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]٩٦٥٤[ .خان، عتيقي أ
 The Waqf=طلب إعادة النظر : ١٩٨٤قانون الوقف املعدل لعام 

(Amendment) Act 1984: A plea for reconsideration/عتيقي  
، ٥مج_ . Islamic and Comparative Law, Quarterly_ .خان 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩٠-٨٥ص_ ) .١٩٨٥ (١ع

]٩٦٥٥[ .خان، عتيقي أ
 =حنو إدارة أفضل للمشاكل والتوقعات      : ١٩٩٥مرسوم الوقف اهلندي    

The (Indian) wakf act 1995: towards better 
administration problems & prospects . _اللغةب_ .ص ١٦ 

 .اإلجنليزية
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض 
]٩٦٥٦[ .رشيد، هارون

 هـزار   ٦٠اوقاف سيه   = دخل األوقاف يبلغ ستني ألف روبية       
 _ .The Inquilab, Daily_ .هارون رشيد / روبيون كى آمدىن

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .١٨/٧/١٩٩٧(
]٩٦٥٧[ )سيد(شهاب الدين 

 =رمحن خان   . خطاب إىل ك  : آراء شهاب الدين عن إدارة األوقاف     
Shahabuddin Views on waqf management: Letter to 

K. Rahman Khan / سيد شهاب الدين. _Muslim India ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٧٨ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٤، ع ١٥مج
 .١٦هن*_ .د 

]٩٦٥٨[ )سيد(شهاب الدين 
البيان احلكومي حول تطبيق قانون احلـد النـهائي المـتالك           

 Government statement on =األراضي هليئـة األوقـاف   
application of ceiling laws to Waqf Board / سيد شهاب

_ ) .١٩٨٨ (٦٥، ع٦ مــج_ .Muslim India_ .الــدين 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٢٢ص

]٩٦٥٩[ )سيد(شهاب الدين 
سـيد شـهاب   / Statement on waqf= بيان حول األوقاف 

ــدين  _ ) .١٩٨٩ (٨٢ ع،٧مــج_ . Muslim India_ .ال
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٠ص

]٩٦٦٠[ .صديقي، عادل
 Qaumi_ .عادل صديقي / مسلم اوقاف= األوقاف اإلسالمية 

Awaz, Daily . _)ــة _  .٣ص_  .)١٨/١/١٩٨٩ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]٩٦٦١[Muslim= ومستقلة  منفصلة أوقاف املسلمني إبقاءضرورة 
waqfs must be kept separate ._ The Radiance Views, 

Weekly. _باللغــة _  .١٦ص_ ) .١٩٦٤ (١١، ع٢ مــج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٦٦٢[  االحتالل غري الوقف إلاء هليئة السلطة إعطاء ضرورة
 ناجائز قبضيه كيه خامتيه كيلئيه وقف بورد كو اختيار        = الشرعي  
_ ) .٢٦/٨/١٩٨٦ (_. The Inquilab, Daily_  .دياجائيه

 .٧هن*_ .د _ .لغة األوردية بال_  .٥ص

]٩٦٦٣[ .ضياء الرمحن
  ارباب حل  –وقف امالك   = أمالك الوقف مسألة هامة ملن يهمه األمر        

 _ .Qaumi Awaz, Daily _.ضياء الرمحن / وعقد كيلئيه ايك حمله فكرية
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٨/١٠/١٩٨٣(

]٩٦٦٤[  Waqf properties-lost= األوقاف  ممتلكات ضياع
properties ._ Radiance Views, Weekly . _٢٦، ع٢٤مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٧ص_ ) .١٩٨٩(
]٩٦٦٥[ .عبد القيوم، حممد

 ,Siyasat_ .حممد عبد القيوم / اوقاف مسائل= مشاكل األوقاف 
Daily ._) ٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٩٩. 
]٩٦٦٦[ .علي، أنور

_  .مسلم اوقاف كـا مسـئله     = مشاكل األوقاف اإلسالمية    
Qaumi Awaz, Daily . _)٣ص_ ) .٢٤/٤/١٩٩٢.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]٩٦٦٧[ .علي، أنور

 =هل ستبقى أم ستباد لألبد : أترابراديشاملمتلكات الوقفية يف والية 
Waqf properties in Uttar Pradesh: Are they to exist 

or extinct forever/   أنـور علـي . _Radiance Views, 
Weekly . _ــة _  .٦ص_ ) .١٩٩٢ (١١، ع٢٧مــج باللغ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]٩٦٦٨[ .كسريي، سيتا رام
 نيا وقف قانون جنورى    =  يناير ١من  بدءاً  تطبيق قانون الوقف اجلديد     

 _ .Siyasat jadid, Daily_ .سيتا رام كيسري / سيه الغو هوكا
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٤/١٢/١٩٩٥(
]٩٦٦٩[  هندوستان مني= يف اهلند  بإصالح األوقاف نقوم كيف

 /١٠/١(_ . Dawat, Daily_  .اوقاف كو كيسيه تر بناجائيه
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .١٩٧٥

]٩٦٧٠[ .اجمللس االستشاري لعموم مسلمي اهلند
 All = ١٩٨٦ فربايـر  ٢٤ي بنيـودهلي يف  قرار الس املركز

India Muslim Majlis-e-Mushawarat. Resolution of 
the Central Majlis (New Delhi), 24th February 1986 /

 _ .Muslim India_ .االستشاري لعموم مسلمي اهلند الس 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .)١٩٨٦ (٣٩ع، ٤مج

]٩٦٧١[ ي لعموم مسلمي اهلنداجمللس االستشار
  =١٩٨٤ أكتوبر   ٦،  قرارات الس االستشاري لعموم مسلمي اهلند، نيودهلي      

Resolutions of All India Muslim Majlis-e- Mushawarat, 
New Delhi, October 6,1984.  _Muslim India . _٢مج ،

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٩-٥٠ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣ع
]٩٦٧٢[ -١٩٤١) "سيد( طاهر حممود،

_ .طاهر حممـود  / Inaugural Address= الكلمة االفتتاحية 
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

  مشاكل وحلول–هند  ال–الوقف  
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]٩٦٧٣[حلزب املسلمون الربملان نواباليت قدمها " سيثي "جلنةمذكرة 
 Memorandum to the Sethi= ١٩٨٣املؤمتر اهلندي يف أبريل 

Committee by the Muslim Congress (I) M. Ps. in April 
 ٧ع، ١مج_  .Muslim India_ .حزب املؤمتر اهلندي / 1983

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣١٠-٣٠٩ص_ .) ١٩٨٣(
]٩٦٧٤[ Shias urge= مستقلة  أوقاف هيئات بإقامةمطالبة الشيعة 

separate Waqf Boards ._ The Times of India, Daily. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ ) .١٧/١٠/١٩٩٤(

]٩٦٧٥[=كزية املر احلكومة يف املستقلة واحلجمطالبة وزارة األوقاف 
كيه قيام  حج اور اوقاف كيلئيه مركز مني ايك عليحده وزارت          

 _) .١٠/١٠/١٩٨٥ (_. The Inquilab, Daily_  .كا مطالبه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص

]٩٦٧٦[  =ومسؤولية حكومة اهلند  للمسلمني الوقفية املمتلكات
Muslim waqf properties and responsibilities of the 

Government of India. _ Radiance Views, Weekly ._ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٠، ٧ص_ ) .١٩٦٧ (٧، ع٥مج

]٩٦٧٧[ . حممد،منظور عامل
 _ . حممد منظور عامل/Welcome address= كلمة الترحيب 

 . باللغة اإلجنليزية_.ص ١٠
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999. _ية، معهد الدراسات املوضـوع :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .١٩٩٩
]٩٦٧٨[ )دهلي(مؤمتر األوقاف لعموم اهلند 

 All India Awqaf =  مؤمتر األوقاف لعمـوم اهلنـد  قرارات
Conference resolution . _The Radiance Views, 

Weekly.  _باللغـة  _  .١٢ص_ ) .١٩٧٩ (٤٢، ع ١٤مج
 .٧هن*_ .د _  .اإلجنليزية

]٩٦٧٩[  احلالة من قبلمناسبة الستعراض  الوطين التعليمي املؤمتر
 _ .مسلمانون كيليه حمله فكر   : تعلمىي اور ملى كانفرنس    = املسلمني

The Inquilab, Daily ._) باللغة _  .٦ص_ ) .٩/٤/١٩٨٤
 .٧هن*_ .د _ .ية األورد

]٩٦٨٠[ ممتلكات حول اهلندينص السؤال املطروح يف جملس الشيوخ 
 Text of Rajya Sabha= األوقاف واالستيالء غري القـانوين  

starred Question… (Waqf properties under adverse 
occupation).  _Muslim India . _١٩٨٣ (٢، ع١مج. (_ 

 .٧هن*_  .د_ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٩-٦١ص
]٩٦٨١[ A glimpse of= املساجد  املغالطات بشأن نظرة على

fallacious thinking: Mosques . _Muslim India ._ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_ ) .١٩٨٦ (٤٨، ع٤مج

]٩٦٨٢[ .النعماين، شبلي
شبلي النعماين؛ حتقيـق    / اوقاف اسالمى = األوقاف اإلسالمية   

 .باللغة األوردية_  .٢٨-٢٦ص: ٨ج_ .سليمان الندوي 
]: اهلنـد [أعظم جـراه    _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨مطبع معارف، 

]٩٦٨٣[ . جلنة حتقيق األوقاف .اهلند
 Waqf Inquiry Interim= التقرير املؤقت للجنة حتقيق األوقاف 

Report ._ The Radiance Views, Weekly. _ ١٢ مـج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_ .) ١٩٧٤ (٢ع
]٩٦٨٤[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند

_ .الس املركزي لألوقاف    / Proceedings= حماضر اجتماع   
 .١٢هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ ] .١٩--[الس، : نيودهلي

]٩٦٨٥[ . اجمللس املركزي لألوقاف .اهلند
ناطق املدنيـة، ومعظـم     مشاريع إنشاء جممعات األوقاف يف امل     

شهرى عالقون مني وقف كيه     = املشاريع حترز تقدماً ملحوظاً     
رهائشى كامبليكس كى تعمري كى اسـكيمني، زيـاده تـر           

 ,Dawat-Bi_  .منصوبون كو خاطر خواه كامياىب مل رهى هيه
Weekly.  _)باللغة األوردية   _  .٧ص_ ) .١٩/٨/١٩٧٨. _

 .٣هن*_ .د 
]٩٦٨٦[ )نيودهلي( للمسلمني هيئة األحوال الشخصية

مداوالت علـى   : اجتماع هيئة األحوال الشخصية لعموم اهلند     
آل انديا مسلم برسنل ال بورد كى        =األوقاف واملشاكل األخرى    

_  .جملس عامله كا اجالس، اوقاف اور ديكر مسائل بر غـور          
The Inquilab, Daily ._) باللغة_  .٢ص_ ) .١٣/٥/١٩٨٧ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]٩٦٨٧[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 

= اجتماع هيئة األحوال الشخصية للمسلمني مبدينة رانتشـي         
 ,Nida-e-Millat_  .مسلم برسنل ال بورد، رانتشى كانفرنس

Weekly. _ــج ــة _  .٧ص_ ) .١٩٧٧ (٥، ع٣٢ م باللغ
 .٧هن *_.د _ .األوردية 

]٩٦٨٨[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
قانون وقف   = مداوالت حول قوانني الوقف والقضايا األخرى     

_  .Nida-e-Millat, Weekly_  .اور ديكر مسائل بر غـور 
_ .باللغة األورديـة    _  .١٢ص_ ) .١٩٩٢ (٣٢، ع ٤٨مج
 .٧هن*_  .د

]٩٦٨٩[ )نيودهلي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمني 
مسلم آل انديا   = لعموم اهلند   هيئة األحوال الشخصية للمسلمني     

 ٣، ع٣٩مج_  .Nida-e-Millat, Weekly_  .برسنل ال بورد
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .١٩٨٤(

]٩٦٩٠[ Waqf Board . _The Radiance=  هيئة األوقاف
Views, Weekly ._ ٨ص_ ) .١٩٧٨ (٢٠، ع١٤ مـج.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٩٦٩١[ .وصفي، أوصاف سعيد
 The = اهلندمسلمي ستشاري اإلسالمي لعموم مؤمتر الس اال

Mushawarat Convention / أوصاف سعيد وصفي. _The 
Radiance Views, Weekly ._١٩٩٢ (٥٢، ع٢٧ مج. ( _

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١١– ١ص

 مشاكل وحلول– الهند –الوقف
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]٩٦٩٢[Bane of waqf . _Radiance=  احلرج األوقاف وضع
Views, Weekly . _٢ص_ ) .١٩٨٨ (١٠، ع٢٤مج.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]٩٦٩٣[ Muslim waqfs in =املسلمني  ألوقاف احلرج الوضع

melting point . _Radiance Views, Weekly ._ ٢٤مج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _ . ٣٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٦ع

@ÑÓìÛa–@†äa@–@ÞìÜyë@Ý×b’ß@–paŠ·ûß@@
]٩٦٩٤[ سهارنبور مني دو=  سهارنبورب اإلسالمية األوقافمؤمتر 

_  .Qaumi Awaz, Daily_  .روزه مسلم وقف كـانفرنس 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١١/٥/١٩٩٠(

@ÑÓìÛa–@†äa@–a‘a‰bèß@@
]٩٦٩٥[ .احلمداين، ألطاف

/ وقف كيه رهنما اصول   = املبادئ التوجيهية خبصوص األوقاف     
 _ .Marathawad Waqf Board Bulletin_ .ألطاف احلمداين 

 _.باللغة األوردية   _  .١٢-١٠ص_ ) .١٩٨٧ (٧-٥، ع ٢مج
 .١٣هن*_ .د 

]٩٦٩٦[ مهاراشترا= مهاراشترا  يفمطالبة إقامة هيئة أوقاف املسلمني 
 ,The Al jamiat_  .مني مسلم وقف بورد كا قيام كيا جائيه

Daily . _)٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٦ص_ ) .٢٩/٣/١٩٧٤. 
]٩٦٩٧[_ .وقف كانفرنس دهلى مني= مؤمتر هيئة االوقاف يف دهلي 
The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .١ص_ ) .١٦/٩/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
@ÑÓìÛa–@†äa@–@a‘a‰bèß@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٩٦٩٨[ .تشودهري، عبد اهللا حسن
 وزير اعلى منوهر= لفت انتباه مانوهار جوشي كبري وزراء مهاراشترا     

 ,The Inquilab _.عبد اهللا حسن تشودهري / جوشي دهيان دين
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢٢/١/١٩٩٧. _

 .٧هن*_  .د
]٩٦٩٩[ .خان، منصور

 /وقف كيه توجه طلب مسائل= مشاكل األوقاف اليت حتتاج لعناية 
_  .Marathawada Waqf Board Bulletin_ .منصور خان 

ــج ــة _  .٢٧-٢٦ص_ .) ١٩٨٧(_  .١٠-٨، ع٢م باللغ
 .١٣هن*_ .د _ .األوردية 
]٩٧٠٠[ .عبد اجمليد

وقـف  = بعض املقترحـات    : هيئة األوقاف ومشاكل املسلمني   
_ .عبـد ايـد     / جنـد جتـاويز   : بورد اور مسلم مسـائل    

Marathawada Waqf Board Bulletin.  _١، ع١مج.  _
 .١٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية  _ .٤٠-٣٨ص_ ) .١٩٨٧(
]٩٧٠١[ .، حممد عليفراق

= سيطرة حكومة والية مهاراشترا على األوقـاف اإلسـالمية          
حممد علـي   / مسلم اوقاف بر حكومت مهاراشترا كا كنترول      

ــراق  _ ) .١٢/٦/١٩٨٣(_ . The Inquilab, Daily_ .ف
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص

@ÑÓìÛa–@†äa@–paë†ã@@
]٩٧٠٢[ مع لفقهية العاشرةاحبوث خمتارة مقدمة يف الندوة : الوقف

 _ .١ط_ .إعداد وتقدمي جماهد اإلسالم القامسي      / الفقه اإلسالمي يف اهلند   
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٣٦_  .٢٠٠١، دار الكتب العلمية: بريوت
@ÑÓìÛa–@†äa@–@bãbíŠç@–ÞìÜyë@Ý×b’ß@@

]٩٧٠٣[Census= وهريانا  البنجاب والييتمسح املساجد واملقابر يف 
of mosques/graveyards in Punjab and Haryana. _ 

Muslim India . _ ٢١١ص_ ) .١٩٨٤ (١٧، ع٢مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ÑÓìÛa–òîÐÓìÛa@pbû½a@@@@@ŠÄãa@@@@@pbàÄäßë@pb÷îç@N@
@ÑÓìÛa–òîÐÓìÛa@ÕöbqìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@Õöbqë@N@

@ÑÓìÛa–bîe@Áë@@
]٩٧٠٤[ .أوزترك، نظيف

  يف دول البلقان اليت خرجت من الدولة العثمانية،        احملافظة على األوقاف  
 والتدابري اليت اختذت من أجلها يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين،          

 .باللغة التركية_  .٢٨٦-٢٧٣ص_ . نظيف أوزترك /م١٩٠٩-١٨٧٧
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : ةأنقر
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٩٧٠٥[ .روستامي، علي

علـي  / أمهية التصوف عند األتراك اخلاضعني للحكم السوفييت      
 .باللغة التركية_  .١٢٦-١٠٩ص_ .روستامي 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _ـ : أنقرة ة العامـة  املديري

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٩٧٠٦[ .سايداكوف، زهين شبك

 _.زهين شبك سـايداكوف     / املرياث الثقايف يف قرقيزستان وأمهيته    
 .باللغة التركية_  .١٠٤-١٠١ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣ألوقاف، ل

]٩٧٠٧[ .سراي، حممد
أوضاع البلدان التركية اإلسالمية الـيت بقيـت حتـت اإلدارة           

 .باللغة التركية_  .٧٣-٧١ص_ .حممد سراي / الروسية
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣قاف، لألو

]٩٧٠٨[ .كرزي أوغلو، حممد فخر الدين
العادات التركستانية القدميـة الـيت وفـدت إىل أزربيجـان           

حممـد  / استعمال هيكل احلصان والكبش يف املقابر     : واألناضول
 .باللغة التركية_  .١٦٠-١٣٣ص_ .فخر الدين كرزي أوغلو 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
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]٩٧٠٩[ .زي أوغلو، نارميانرك
مناذج مـن   : اآلثار العمرانية يف اجلمهوريات التركية واألناضول     

_ .زي أوغلـو    رنارميان ك / النقوش يف صناعة السجاد الوطين    
 .باللغة التركية_  .١٧٧-١٦١ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٩٧١٠[ .حممدكولكالنوف، جبار 
 _.جبار حممد كولكالنوف / املرياث الثقايف الغائب يف تركمانستان

 .باللغة التركية_  .٧٨-٧٥ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧وع العاشر للوقف،  األسبيف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]٩٧١١[ .ماكزين، روبرت دنكن
وقف در  =  طالب   أيبموقوفات علي بن    : وسط آسيا الوقف يف   

شكيل حـرم علـى در بلـخ         ت أوليةمراحل  : مركزيآسياى  
 _ . ترمجة مهـوش غالمـي     ؛ماكزين. دي. آر/ ت آن وموقوفا

 _ .٦٩-٦٠ ص _ .)١٩٩٥ (٩ ع _ .وقف مرياث جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]٩٧١٢[ .هاملوف، نازار

ـ نـازار   / ترميم اآلثار الثقافية القدمية يف أوكـنج       _ .املوف  ه
 .باللغة التركية_  .١٠٨-١٠٥ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢مرب  ديس١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٩٧١٣[ .هايت، بامييزا

بـامييزا  / دور الثقافة التركية واملدارس اإلسالمية يف تركسـتان       
 .باللغة التركية_  .٨٣-٧٩ص_ .هايت 

 X. Vakiflar=  ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]٩٧١٤[ .ياوز، يلدرم

-٨٥ص_ .يلدرم يـاوز    / كلية تركستان يف مسرقند وترميمها    
 .باللغة التركية_  .١٠٠
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bîe@Áë@–ƒí‰bm@@
]٩٧١٥[ .غلو، عصمتوا أيق

 Vakif Menşei Hakkindaki= نظرات تتعلق مبنشأ الوقـف  
Göruşler /   عصمت قيـا أوغلـو. _Vakiflar Dergisi.  _

 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٥٥-٤٩ص_ ) .١٩٧٥ (١١مج
 .٦٧تر*

@ÑÓìÛa–@bîe@Áë@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]٩٧١٦[ .أك ميدايل، هدى فنديغار

_ .هدى فنيـديغار مايـدايل      / اآلثار الروسية يف العهد العثماين    
 .باللغة التركية_  .٣٦٢-٣٤١ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _ديريـة العامـة   امل: أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ÑÓìÛa–@bîe@Áë@–@ƒí‰bm@–@ÖQUMQY@
]٩٧١٧[ .وبرت دنكن ر،ماكزين

-١٤٨٠  سنة يف تاريخ أضرحة املسلمني،     ٤٠٠: الوقف يف وسط آسيا   
١٨٨٩ = Waqf in Central Asia: four hundred years in the 

history of a Muslim shrine, 1480-1889/اكزين م. د.  ر._ 
 _ .ص٣٥٦ _ .١٩٩١ ،مطبعة جامعة برنسـتون   : نيوجرسي
 .١؛ كو١١ ،٢سع* _ . ك_ .جنليزيةباللغة اإل

@ÑÓìÛa–ñ†zn½a@pbíüìÛa@@
]٩٧١٨[ .أجزاجي باشي، جناة

/ الواليات املتحدة األمريكية منوذجـاً    : تطور األوقاف يف الغرب   
 .باللغة التركية_  .٩٧-٨٦ص_ .جناة أجزاجي باشي 

 Vakiflar Haftasi .3= ع الثالث لبحوث األوقاف األسبويف 
Aramağani . _١٩٨٥املديرية العامة لألوقـاف،     : إستانبول.  _

 .٣تر*_ .ض 
]٩٧١٩[ .أمحد الريسوين

: الربـاط _ .أمحد الريسوين   / جماالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي 
األمانة العامة :  اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويت   املنظمة
 .١كو*_ .ك _ .ص ٨٠_  .٢٠٠١وقاف، لأل

]٩٧٢٠[ .أمحد الريسوين
 :Islamic Waqf endowment= جماالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي

Scope and implications/أمحد الريسوين؛ ترمجة عبد الرافع بن  
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،      : الرباط_ .علم  

 .١كو*_ .ك _ .يزية باللغة اإلجنل_ .ص ٨٠_ ] .١٩٩-[
]٩٧٢١[ موضوع _ .حترير ريتشارد ماجات ]/ Waqf= الوقف [

 .باللغة اإلجنليزية_ .الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل 
 =تفوق اتمع عن طريق املؤسسات اتمعية       :  اخلدمات السريعة  يف

An agile servant: Community leadership by community 
foundations . _١٩٨٩مركز املؤسسات الوقفية،    : يوركنيو. _ 

 .١كو*_ .ض 
ÑÓìÛaL ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@óÜÇ@òíüìÛaN@
ÑÓìÛa@M ÑÓìÛa@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òíüìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@òîöbšÔÛa@òíüìÛaN@
ÑÓìÛa@M@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñcŠ½a@òíüë@@@@@ŠÄãa@@@@@ñcŠ½a@òíüëN@

@ÑÓìÛa–æbibîÛa@@
]٩٧٢٢[ .قره تش، شعبان

 =منوذج من اليابان ومنوذج من األوقاف التركية        : محة الرأمسالية مر
Kapitalist Merhamet, Japon Model ve Türk Vakiflari/ 

 اليابان–الوقف 
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 ٦، ع١مـج _ . Yeni Türkiye Dergisi_ .شعبان قره تش 
 باللغـة   _ .١٩٢-١٨٩ص_ ) .١٩٩٥ ديسـمرب    –سبتمرب  (

 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

@ÑÓìÛa–åàîÛa@@
]٩٧٢٣[ . امليداينحممد عبد اهللا

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]٩٧٢٤[ .بد اهللا امليداينحممد ع

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@ÑÓìÛa–åàîÛa@@–ƒí‰bm@@
]٩٧٢٥[ .إمساعيل علي األكوع

 /كيف أدى الوقف دوره خالل التاريخ     : مناذج وتطبيقات تارخيية  
 .٢٣١-٢١٨ص_ .إمساعيل بن علي األكوع 

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

@ÑÓìÛa–@åàîÛa@–@õbÈä•@–ƒí‰bm@@
]٩٧٢٦[ "هـ٥٠٠ ن-؟"الصنعاين، أمحد بن عبد اهللا بن حممد الرازي 

أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن حممد الرازي الصنعاين          ]/ الوقف[
 .٣٤٣، ٦١-٦٠ص_ .قيق حسني العمري اليمين؛ حت

_  .١٩٨١،  ]ن. د: [دمشق_  .٢ط_ .تاريخ مدينة صنعاء     يف
 .٨-٦فل*_ .ض 
@ÑÓìÛaIï™big@éÔÏH@

 .)فقه إباضي(أحكام الوقف  انظر أيضًا
]٩٧٢٧[ .سعيد بن بشري الصبحي

من جوابات سعيد بن بشري     /  يف األوقاف وأموال املساجد    باب
 .٣٢-٢٢ص: ٣ج_ .الصبحي 

وزارة التـراث القـومي     : ُعمـان _ . اجلامع الكبري    ابكت يف
 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٦والثقافة، 

]٩٧٢٨[ .عبد اهللا بن محيد بن سلوم الساملي
أبو حممد عبد اهللا بن محيد بن سلوم الساملي؛ قـام           /  الوقف باب

 أطفـيش اجلزائـري     إبراهيمسحق  إعلى طبعه وتصحيحه أيب     
 .٣٠-٢٩ص: ٣ج_ . يبامليزا
، ]ن. د: م. د[_ .ام يف علمي األديان واألحكام       جوهر النظ  يف

 .١٤كو* _.ض _ ) .مطبعة النصر: القاهرة (١٩٧٤ايداع

]٩٧٢٩[ .عيسى بن صاحل بن علي بن ناصر احلارثي
عيسى بن صاحل بن    /  يف األوقاف وأموال املساجد واألفالج     باب

_ .صاحل بن علي بن ناصر احلارثي؛ تصحيح عز الدين التنوخي           
 .٣٧١-٣٣٧ص: ٢ج
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . خالصة الوسائل يف ترتيب املسائل       يف

 .١٤كو* _.ض _ ) .املطبعة العمومية: دمشق (١٩٥٦
@ÑÓìÛaIŠàÇ@åia@éÔÏH@

]٩٧٣٠[ .حممد رواس قلعه جي
 .٧٤٣ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
_  .١ط_ .عصره وحياتـه    :  موسوعة فقه عبد اهللا بن عمر      يف

يف سبيل موسـوعة فقهيـة      (_  .١٩٨٦دار النفائس،   : بريوت
، ١كو* _. ض   _ .)٧سلسلة موسوعات فقه السلف؛     . جامعة
 .٤٠ ،٣٢ ،٣٠؛ مغ٥

]٩٧٣١[ .حممد سالمة
_ .إعـداد حممـد سـالمة       / تصرف الوايل يف صدقة الوقف    

 .٢٣١-٢٣٠ص
وزارة األوقـاف  : املغـرب _ . عمر يف املعـامالت  ابن فقه  يف

حبث مقدم لنيل   أصل الكتاب   _  .١٩٨٩والشؤون اإلسالمية،   
طبع بأمر من   _ . دار احلديث احلسنية     –دبلوم الدراسات العليا    

 ،١٤-١٢مـغ *_ .ض  _ .صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين      
٣٢ ،٢٩ ،٢٠. 
@ÑÓìÛaI…ìÈß@åia@éÔÏH@

]٩٧٣٢[ .حممد رواس قلعه جي
 .٥٨٠ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
جامعة أم  : كةم_  .١ط_ . موسوعة فقه عبد اهللا بن مسعود        يف

مـن  (_  .١٩٨٤ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،      ،القرى
؛ ٧٥، ٥٢، ١٩، ٣تـر * _. ض  _ .)٢٢التراث اإلسـالمي؛    

 .٨؛ هن١٧مغ
@ÑÓìÛaIŠØi@ïic@éÔÏH@

]٩٧٣٣[ .حممد رواس قلعه جي
 .٢٣٨ ص_ .الوقف

 ، دار الفكـر   : دمشـق  _ .موسوعة فقه أيب بكر الصـديق     يف  
 .جامعـة فقهيـة   وسوعة  يف سبيل م   (_ .]١٩٨٣[ هـ١٤٠٣

 ،٤٩ ،٣تـر *_  . ض _ .)١ ؛سلسلة موسوعات فقه السلف   
١٠٤ ،٥٧ ،٥٢. 
@ÑÓìÛaIñŠíŠç@ïic@éÔÏH@

]٩٧٣٤[ .حممد رواس قلعه جي
 .٢٥٤ص_  .قلعه جيحممد رواس ]/ الوقف[
: بريوت_  .١ط_ . موسوعة فقه زيد بن ثابت وأيب هريرة         يف

. عـة جامفقهيـة   يف سبيل موسوعة    (_  .١٩٩٣دار النفائس،   
؛ ٦٤تـر * _. ض   _ .)سلسلة موسوعات فقـه السـلف     

 .٣٠ ،٢٩مغ

  اليمن–الوقف  
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@ÑÓìÛaIïßýg@éÔÏH@
 .أحكام الوقف، فتاوى الوقف انظر أيضًا

]٩٧٣٥[ "هـ١٢٠٤-؟) "حجي أمري زاده(ديين، حممد بن محزة ياآل
خمطوط _  .ورقات] ٦[_ ] .ت. د[_ .رسالة يف حق الوقف     

 .٣٣تر* _.خ _  . جمموع٢٧٨٥برقم 
]٩٧٣٦[ "هـ١٢٠٤-؟) "حجي أمري زاده(د بن محزة يديين، حمماآل
 السليمانية: النسخ املتوفرة_ ] .رسالة يف الوقف، أو، رسالة الوقف [

، ]ت. د[ و    جممـوع  ١٠٣٨، برقم   ورقات] ٣[هـ،  ١١٠٦
، ورقـات ] ٧[،  ]ت. د[ و    جممـوع  ٨٧٠، برقم   ورقات] ٤[

 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٨٠٥برقم 
]٩٧٣٧[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

، جملة كلية احلقـوق   _  .إبراهيم إبراهيمأمحد  / التربعاتالتزام  
_ ) .١٩٣٨ فرباير   ٨/١٢ (٨-٧، ع ١١س_  .جامعة القاهرة 

-١ص_ ) .١٩٣٨ فرباير   ١٥/١٩ (١٠-٩، ع ١١؛ س ٤-١ص
_ ) .١٩٣٨ فربايــر ٢٣/٢٦ (١١- مكــرر١٠، ع١١ س؛٤
؛ ٥-١ص_ ) .١٩٣٨مارس   ٨/١٢ (١٤-١٣، ع ١١؛ س ٣-١ص
، ١١؛ س ٥-١ص_ ) .١٩٣٨مارس   ٢٣/٢٦ (١٨-١٧، ع ١١س
، ١١؛ س ٥-١ص_ ) .١٩٣٨ ابريل   ٢/  مارس ٢٩ (٢٠-١٩ع
-٢٣، ع ١١؛ س ٥-١ص_ ) .١٩٣٨ إبريل   ٥/٩ (٢٢-٢١ع
 ٢٦-٢٥، ع ١١؛ س ٤-١ص_ ) .١٩٣٨ إبريل   ١٢/١٦ (٢٤

 ٢٦/٣٠ (٢٨-٢٧، ع ١١؛ س ٣-١ص_ ) .١٩٣٨ إبريل   ١٩/٢٣(
 مـايو   ٣/٧ (٣٠-٢٩، ع ١١؛ س ٦-١ص_ ) .١٩٣٨إبريل  
ــايو ١٠/١٤ (٣٢-٣١، ع١١؛ س٤-١ص_ ) .١٩٣٨  مـ
ــايو ٢٤/٢٨ (٣٦-٣٥، ع١١؛ س٣-١ص_ ) .١٩٣٨  مـ
 يونيو  ٤/  مايو ٣١ (٣٨-٣٧، ع ١١؛ س ٤-١ص_ ) .١٩٣٨
 يونيـــو ٧/١١ (٤٠-٣٩، ع١١؛ س٣-١ص_ ) .١٩٣٨
 يونيـــو ١٤/١٨ (٤٢-٤١، ع١١؛ س٣-١ص_ ) .١٩٣٨
 يونيـــو ٢١/٢٥ (٤٤-٤٣، ع١١؛ س٥-١ص_ ) .١٩٣٨
 يوليو  ٢/ يونيو ٢٨ (٤٦-٤٥، ع ١١؛ س ٣-١ص_ ) .١٩٣٨
ــو ٥/٩ (٤٨-٤٧، ع١١؛ س٣-١ص_ ) .١٩٣٨  يوليــ
 يوليـــو ١٢/١٦ (٥٠-٤٩، ع١١؛ س٤-١ص_ ) .١٩٣٨
 .٢٣، ٢صر*_ . د _ .٥-١ص) ١٩٣٨

]٩٧٣٨[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

 ،٢صر*_ .د  _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣مايو (٥، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣
]٩٧٣٩[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات
 مايو (٧، ع ٣؛ س ٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣يناير   (١، ع ٣س

 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣
]٩٧٤٠[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

جملة _  .إبراهيم إبراهيمأمحد  / حبث يف الوقف واملرياث والوصية    
فربايـر   (٢، ع ١س_  .للبحوث القانونية واالقتصادية  احلقوق  
 .١؛ كو١٤ ،٢صر* _. د _ .١٣-١ص_ ) .١٩٢٧

]٩٧٤١[ .أمحد أبو رحاب
 .٢سع*_ .د _  .٢٨ص_  .٢٧ع_ .اإلسالم _ .الوصية والوقف 

]٩٧٤٢[ .أمحد أبو الفتح
، ]ن. د: [القاهرة_ .أمحد أبو الفتح    / ملخص حماضرات الوقف  

 .١كو* _.ك _ .ص ٨٠_  .١٩٢٩
]٩٧٤٣[ .أمحد بدوي طوالن

 ١٤٠_  .١٩٢٩_ .أمحد بـدوي طـوالن      / رسالة يف الوقف  
 كليـة الشـريعة     ، جامعة األزهـر   – حبث للتخصص _  .ورقة

 .٢؛ كو١٥صر* _.ح _ .والقانون 
]٩٧٤٤[ .أمحد احلجي الكردي

 .٢٢٩-١٩٩ص_ .أمحد احلجي الكردي / الوقف
يابة الشرعية والوصية والوقف     األحوال الشخصية األهلية والن    يف

_  .١٩٩١جامعة دمشـق،    ]: دمشق[_  .٤ط_ .والتركات  
 .٢كو* _.ض 

]٩٧٤٥[ .أمحد احلجي الكردي
 .٢٢٩-١٩٩ص_ .الوقف 

 األحوال الشخصية األهلية والنيابة الشرعية والوصية والوقف        يف
 _) .املطبعة اجلديدة: دمشق (١٩٨٣، ]ن. د: م. د[_ .والتركات 

 .٨ ،٧ ،١فل* _.ض 
]٩٧٤٦[ .أمحد عبد اهلادي طلخان
 .٧٢-٧١ص_ .الوقف قيد احلياة 

 مكتبـة وهبـة،  : القاهرة_ .مالية الدولة اإلسالمية املعاصرة    يف  
 .٣تر*_ .ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٢

]٩٧٤٧[ .أمحد عبيد الكبيسي
 .أمحد عبيد الكبيسي /]الوقف[
:  بغداد _ .)الوصايا واملواريث والوقف  : ( األحوال الشخصية  يف
 .٨فل*_ .ض _ ) .اإلرشادمطبعة : بغداد (١٩٧٢، ]ن. د: م. د[

]٩٧٤٨[ .أمحد علي اخلطيب
 .١٩١-٣٧ ص_ .أمحد علي اخلطيب/ الوقف
ضربان من صدقة التطـوع يف الشـريعة        :  الوقف والوصايا  يف

_  .٢ط_ .مع بيان األحكام القانونية اليت تنظمهـا         :اإلسالمية
 ،٧سـع *_ .ض  _ .ص٣٥٩ _ .١٩٧٨،  جامعة بغداد : بغداد
 .١؛ كو٧؛ فل١١-٩

]٩٧٤٩[ .أمحد عيسى عاشور
 .٧٤-٧٣ص_ .أمحد عيسى عاشور / الوقف
مكتبـة  : القـاهرة _ . الفقه امليسر يف العبادات واملعامالت       يف

 .٢٩؛ مغ١١ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[القرآن، 
]٩٧٥٠[ .أمحد فراج حسني
 .٢١١-١٥٩ص_ .أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 عبد الودود /  يف الشريعة اإلسالمية    الوصايا واألوقاف واملواريث   يف
اجلزء _  .١٩٩٧دار النهضة العربية،    : بريوت_ .حممد السرييت   

اخلاص بالوقف مأخوذ عن كتاب أحكام الوصايا واألوقاف يف         
 .١؛ كو٧فل*_ .ض _ .الشريعة اإلسالمية ألمحد فراج حسني 

)فقه إسالمي(الوقف 
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]٩٧٥١[ .أمحد فراج حسني
 .٢١١-١٥٩ص_ .أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

 عبد الودود /  الوصايا واألوقاف واملواريث يف الشريعة اإلسالمية      يف
اجلزء _  .١٩٩٢دار النهضة العربية،    : بريوت_ .حممد السرييت   

اخلاص بالوقف مأخوذ عن كتاب أحكام الوصايا واألوقاف يف         
، ٤٩،  ٢٩تر*_ .ض  _ .الشريعة اإلسالمية ألمحد فراج حسني      

 .٣، ١؛ كو٥٧
]٩٧٥٢[ .يمحد حممود الشافعأ

 .محد حممود الشافعيأ/ ]الوقف[
: سكندرية اإل _ . املرياث والوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي      يف

 .٧ ،٤ ،٢فل*_ . ض _ .]؟١٩٧-[املكتب العريب، 
]٩٧٥٣[ .محد حممود الشافعيأ

 .٢٣٩-١٨٩ص_ .أمحد حممود الشافعي / الوقف
دار : اإلسـكندرية _ . الوصية والوقف يف الفقه اإلسـالمي        يف

؛ ١١،  ٧،  ٥سـع * _.ض  _  .١٩٩٤ للمطبوعـات،    اهلدى
 .٣١؛ مغ١٠كو

]٩٧٥٤[ .د. اجيجوال، أ
 . باللغة اإلجنليزية_.اجيجوال . د.  أ]/Waqf= الوقف [
 Introduction of Islamic=  مقدمة يف الشريعة اإلسالمية يف

law.  _١٩٨١الناشرون اإلسالميون الدوليون،    : كراتشي.  _
 .٢سع* _.ض _ .ص ٤١٠

]٩٧٥٥[ . احلسيينسحق موسىإ
سحق موسى احلسيين، أمني إ/ ...حبث يف الوقف واحلكر واخللو     

 .ليل سعيد أبو
_ .ض  _  .١٩٧٩،  ]ن. د: [ القدس _ . وثيقة مقدسية تارخيية   يف
 .٧ ،٣فل*

]٩٧٥٦[ . حممد شفيق،األنصاري
 باللغـة   _ .١٤٥-٩٩ص_  . حممد شفيق األنصاري   /]الوقف[

 .األوردية
قانون = ال الشخصية للمسلمني     قانون األحو  : قانون الفطرة  يف

 قمـر   :]اهلند[ مراد آباد    _ .١ ط _ . مسلم برسنل ال   :فطرت
 .٧هن*_  . ض_ .) مطبعة خواجه:دهلي(١٩٨٩ ،قدير إرام

]٩٧٥٧[ .أوزترك، نظيف
 =أحكام األوقاف    : املاليلي األوقاف حسب وجهة نظر حممد محدي     

Elmalili M. Hamdi Yazir Gözüyle Vakiflar: Ahkamül-
Evkaf /   وقـف الديانـة التركـي     : أنقرة_ .نظيف أوزترك ،
 _.ك  _ . باللغة التركية    _ .ص٥١٥_ ] .١٩٩٥[هـ  ١٤١٥

 .١٠٤تر*
لقادر احلميـدي   عبد ا اهللا بن    بن أمر ) جليب(بن احلنايل، علي    ا

 "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين(
]٩٧٥٨[

 _.االستسعاف يف أمور األوقاف، أو، اإلسعاف يف أمور األوقاف          
 ؛ جمموع ١١٤١ برقم   ،هـ٩٨٠بايزيد احلكومية   : رةالنسخ املتوف 
_ .خ  _  .١٠٧٦ ورقـة، بـرقم      ٤٢هـ،  ١٠٢٩السليمانية  

 .٣٠، ١١تر*

]٩٧٥٩["ـه٢٥١-؟"بن قتيبة األزدي النسائي ) زجنوية( محيد بن خملد بن زجنوية،ا
حلميد بن زجنوية؛ حتقيق شاكر     /  صدقة األحباس واألوقاف   باب

 .١٠٨٨-١٠٨٧ص: ٣ج_ .ذيب فياض 
مركز امللـك فيصـل     : الرياض_  .١ط_ . األموال   كتاب يف

 .١٧مغ* _.ض _  .١٩٨٦ اإلسالمية،للبحوث والدراسات 
]٩٧٦٠[ .أبو بكر جابر اجلزائري

 .٣٩٥-٣٩٣ص_ .أبو بكر جابر اجلزائري ]/ الوقف[
دار : دار اجليل؛ القـاهرة   : بريوت_  .٨ط_ . منهاج املسلم    يف

 .٧؛ صر٣تر*_  .ض_  .١٩٩٢الكتب السلفية، 
]٩٧٦١[ مجعها وعلق عليها يوسف بن عيسى/ باب الوقف
 .٤٦١ص_ . القناعي

 ،]ن. د: الكويت[_  .٢ط_ .حكم وأدب وطرائف :  امللتقطاتيف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطابع الرسالة: الكويت (١٩٩٨

]٩٧٦٢[ .بايت، حممد إسحاق
_  .٢١٧-٢١٥،  ١٥٠ص_ .حممد إسحاق بـايت     / ]الوقف[

 .باللغة األوردية
بر صغري باك وهند    = يف شبه قارة اهلند وباكستان       علم الفقه    يف

إدارة ثقافـة   ]: باكسـتان [الهـور   _  .١ط_  .مني علم فقه  
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٣اإلسالم، 

]٩٧٦٣[ .بركي األقسكي، علي مهت
_ .األقسـكي  بركي علي مهت / Vakiflar kitabi =الوقف 
 . باللغة التركية_ .١٤٣، ١٤٢، ٧٩، ٦٦-٦٤، ٥٧ص
 Hukuk Tarihinde İslam= مي يف تاريخ احلقوق الفقه اإلساليف 

Fikhi . _]مطبعة : أنقرة] (١٩٥٥[هـ  ١٣٧٥،  ]ن. د: م. د
 .٦٧تر*_ . ض _ .)النموذج
]٩٧٦٤[ .بالل بكار

إعداد بالل بكار؛   / الوقف يف الشريعة اإلسالمية والقانون املغريب     
 حبـث   _ .ص٧٢_  .١٩٨٥-١٩٨٤_ .إشراف أمحد الوايف    
 .٣١مغ* _.ح _ .كلية الشريعة، أكادير  –عية لنيل اإلجازة الشر
]٩٧٦٥[ .بلمان، عمر نصوحي

 _.عمر نصوحي بلمان / Onikinci kitap: Vakiflar= الوقف 
 .باللغة التركية_  .٣٨٠-٢٨٤ص: ٤مج
 =قاموس مصطلحات احلقوق اإلسالمية واملصطلحات الفقهية       يف  

Hukuki islamiyye ve İstilahati Fikhiyye, kamusu.  _
 .٦٧، ٣تر*_ . ض _ .]١٩--[دار بلمان، : إستانبول_  .٢ط

]٩٧٦٦[ .تربيز خان، مشس
_ .مشس تربيز خـان     / اوقاف كيه مسائل  = مشكلة األوقاف   

The Awqaf, quarterly . _) ٢٧ص_ ) .١٩٧٤مارس  –يناير-
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣٦، ٢٨

]٩٧٦٧[ -١٩٢٨"ترتيل الرمحن 
 .باللغة األوردية_  .٣مج_ .ترتيل الرمحن / ]الوقف[
_  .جمموعه قوانني اسـالم   =  جمموعة التشريعات اإلسالمية     يف
_  .١٩٨٥إدارة التحقيقات اإلسـالمية،     : إسالم آباد _  .٣ط

 .٨هن*_ .ض 

 )فقه إسالمي(الوقف  
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]٩٧٦٨[ -١٩٢٨"ترتيل الرمحن 
 _ .٢٧ فصـل    :٢مـج  _ . ترتيل الرمحن  /]waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 A code of  = ...للمسـلمني مدونة األحوال الشخصـية   يف

Muslim personal law…. _ أكادمييـة  : كراتشي_ .١ط 
 .٩هن*_  . ض_ .١٩٨٠ ،محدارد

]٩٧٦٩[ .التهانوي، ظفر أمحد العثماين
 .٢٢٣-٩٥ص: ١٣ج_ . الوقف كتاب
إدارة القرآن والعلوم اإلسـالمية،     : كراتشي_ . إعالء السنن    يف
 .٨؛ هن٦٣، ٥٢، ٣تر* _.ض _ ] .١٩--[

]٩٧٧٠[ )آية اهللا( حممد إبراهيم جنايت،
 _.حممد إبراهيم جنايت    / فقه الوقف على ضوء املذاهب اإلسالمية     

_ .جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٢٩ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب 

]٩٧٧١[ )آية اهللا(جنايت، حممد إبراهيم 
 _.حممد إبراهيم جنايت    / الميةفقه الوقف على ضوء املذاهب اإلس     

 . ورقة٢٣
 :طهران_ . ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية         يف

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[مديرية األوقاف والشؤون اخلريية، 
]٩٧٧٢[ )آية اهللا(جنايت، حممد إبراهيم 

وقف از ديـدكَاه    =  اإلسالمية   األصولالوقف من وجهة نظر     
 _ .)١٩٩٤ (٥ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ . إسالمي مباىن
 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٤٨-٣٠ص
]٩٧٧٣[ .بآخر املخطوط_ . احلبس كتاب
مـج  ١_ ] .ت. د[_ .جمهول املؤلـف    ]/ كتاب يف الفقه   [يف
_  .٩٣٣ خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ٢٦,٥×١٨؛  ) سطر ٣١(

انتهى حبمد اهللا  و: باب استقبال القبلة للبول والغائظ، آخره     : أوله
خط مغريب مجيل،   _ .وحسن عونه وصلى اهللا على سيدنا حممد        

 .٣٤مغ *_.ض _ .ملون 
]٩٧٧٤[ .٢٨٤-٢٨٢ص: ١٦ ج_. حبس
وزارة األوقـاف   : الكويـت _  .١ط_ . املوسوعة الفقهية    يف

 .٢ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٩-١٩٨٠والشئون اإلسالمية، 
]٩٧٧٥[ .حسن عبد اهللا األمني

 .١٤٨-٩١ص_ .حسن عبد اهللا األمني / الوقف يف الفقه اإلسالمي
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]٩٧٧٦[ .حسن عبد اهللا األمني
 .١٤٨-٩١ص_ .حسن عبد اهللا األمني / الوقف يف الفقه اإلسالمي

_  .١ط_ ...الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف      وقائع احللقة    يف
 _.ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]٩٧٧٧[ .محيد البقال
عداد محيد البقال، حممد السوري القراعي؛      إ/ احلبس توثيقاً وفقهاً  

_ .ج  ١_  .١٩٨٣-١٩٨٢_ .إشراف أمحد الغازي احلسيين     
 كليـة   –ث مشترك لنيل اإلجازة يف مادة الفقه والتشـريع          حب

 .٣٠مغ* _.ح _ .الشريعة، فاس 
]٩٧٧٨[_. ]ت. د[_ .] رسالة يف حبث العلم وبيان أحالف األوقاف[

 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٣٨٧١/٥خمطوط برقم _ .ورقة ] ٢[
]٩٧٧٩[_. ]ت. د[_ .رسالة يف تقدمي كتاب الوقف على كتاب البيع 

 .٣٧تر* _.خ _  . جمموع١١١٤خمطوط برقم _  .ورقات] ٣[
]٩٧٨٠[ ]٨[_ ] .١٥٤٧[هـ ٩٥٤_ . ]رسالة يف الوقف[

 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٥٤٧خمطوط برقم _ . اتورق
]٩٧٨١[ خمطوط_ . ورقات ٤ _.] ت. د[_ . ]رسالة يف الوقف[

_  . جمموع ١٨ برقم   إستانبولجامعة  نسخة مصورة عن مكتبة     
 .٣تر* _.خ 

]٩٧٨٢[ رشيد البكاري
إعداد رشيد البكاري؛ إشراف حممد     / ف يف الفقه اإلسالمي   الوق

 ، كليـة الشـريعة    –حبث متهيدي   _  .١٩٩٤-١٩٩٣_ .سالمة  
 .٣٠مغ* _.ح _ .شعبة األحوال الشخصية والتربعات، فاس 

]٩٧٨٣[ .زهدي يكن
 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      

 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]٩٧٨٤[ .زهدي يكن
مطبعة : بريوت( ١٩٦٦،  ]ن. د: م. د[_ .املختصر يف الوقف    

خمتصر كتـاب الوقـف يف الشـريعة        _  .ص١٥٩ _) .سيما
 .١١؛ مغ٧؛ فل١١، ١٠سع* _.ك _ .والقانون 
]٩٧٨٥[ .زهدي يكن

دار : بـريوت _ .زهدي يكـن    / الوقف يف الشريعة والقانون   
 _. ك   _ .ص٣٣٨_ ] .١٩٦٨[هــ   ١٣٨٨عربية،  النهضة ال 

؛ ١٥؛ كـو  ١١،  ٧،  ٤،  ١؛ فـل  ٢؛ صـر  ١١-٨،  ٤،  ٢سع*
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،٢٠ ،١٥ ،١١مغ

]٩٧٨٦[ .سامل بن سقاف اجلفري
 .حتقيق سامل بن سقاف اجلفري؛ إشراف أمحد األزرق/  الوقفكتاب
قسم املعامالت من كتاب ينابيع األحكام يف       ( حتقيق ودراسة    يف

ل واحلرام على املذاهب األربعـة حملمـد زنكـي          معرفة احلال 
 –) هادكتور(أطروحة  _ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٦_ ) .سفرايييناإل

 .٧سع* _.ض _  .١٩٨٥اجلامعة اإلسالمية، 
]٩٧٨٧[ حبيبأبو سعدي 

حبيب؛ عىن بطبعه ونشره عبد اهللا بن       أبو  سعدي  / وقفحبس؛  
 .١٢٢٠-١٢١٦ص: ٢ج، ٢٩٠ص: ١ج_ . األنصاري إبراهيم
دار إحيـاء   : قطـر _ . اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       موسوعة يف

 .٢٥؛ مغ١؛ كو٣تر* _. ض _ .١٩٨٥التراث اإلسالمي، 

)فقه إسالمي(الوقف 
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]٩٧٨٨[ .حبيبأبو سعدي 
 .١١٤٣-١١٣٩ص: ٢ج_ .حبيب  بوأسعدي / وقف
دار : دمشق_  .٢ط_ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٣٢، ٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٧الفكر، 
]٩٧٨٩[ .السعيد بوركبة

دعـوة  _ .لوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        ا
 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق

 .٣٧ ،٢٢ ،١٧مغ *_. د _ .١١٦-١٠٤ص_ ) .١٩٨٣غشت 
]٩٧٩٠[ .السعيد بوركبة

 جملة هذه _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        
 .١٧؛ مغ٩سع*_ . د _ .٣٧٣-٣٤٧ ص_) .١٩٨٣ (٥ ع_ .سبيلي
]٩٧٩١[ .يسعيد حو

 .٤٧-٤٦ص: ٣ج_  .يسعيد حو]/ الوقف[
_  .١٩٧٧مكتبة وهبـة،    : القاهرة_  .٢ط_ . اإلسالم   يف
 .٧ ،٢صر* _ .ض

]٩٧٩٢[ .يسعيد حو
 .٤٧-٤٦: ٣ج_  .يسعيد حو]/ الوقف[
_ ] .؟١٩٦-[مكتبة وهبـة،    : القاهرة_  .١ط_ . اإلسالم   يف
 .٧ ،٥ ،٢صر*_  .ض
]٩٧٩٣[ .رستم باز اللبناينسليم 

 .١٢٨٤-١٢٨٣ص: ٢مج_ .سليم رستم باز اللبناين ]/ الوقف[
دار إحياء التراث العريب،    : بريوت_  .٣ط_ . شرح الة    يف
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[

]٩٧٩٤[ .السيد سابق
 .٥١٦-٤٩٦ص: ٣مج_ .تأليف السيد سابق / الوقف
 لإلعالم  الفتح: القاهرة_ .الشرعية األوىل   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٩٠العريب، 
]٩٧٩٥[ .السيد سابق
 .٤٧٦-٤٦٢ص: ٣ج_ .سيد سابق، حممد الغروي / الوقف
 فقه السنة وفقه الشيعة التابعني ملذهب أهل البيـت علـيهم            يف

دار : بريوت_ .، جديدة مشكولة شكالً كامالً      ١ط_ .السالم  
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣اهلادي، 

أبو بكر الشاشي   (بن عمر   ن احلسني   الشاشي، حممد بن أمحد ب    
 "هـ٥٠٧-٤٢٩" )القفال

]٩٧٩٦[

 تأليف سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد الشاشي        /  الوقف كتاب
 .٤١-٧ص: ٦ج_  .ة درادكإبراهيمالقفال؛ حققه وعلق عليه ياسني أمحد 

:  عمـان  _ .١ ط _. حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء        يف
-٣،٤،٦؛ فل ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٨مكتبة الرسالة احلديثة،    

 .٨؛ هن١٢، ١١، ١؛ كو٩
]٩٧٩٧[ .شاين زاده، حممد صادق

_ .حممد صـادق شـاين زاده       /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب
 . باللغة العثمانية_ .٢٣١-١٠٤ص
 :م. د[_ .بدائع صكوك، أو، شاين زاده صكي    =  بدائع الصكوك    يف
 طبع_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٨٦٧[هـ  ١٢٨٤،  ]ن. د

 .٦٧، ٣٠، ٢٠تر* _. ض _ .جامع أنوار الصكوك: امش

]٩٧٩٨[ .شفيقة الورياشي
 :مسارها التارخيي يف اململكة املغربية    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

 حممد احلبيب   إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ/ منوذج شفشاون 
 – اإلجازةحبث لنيل   _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  ينالتجكا

 .٢٩؛ مغ١كو* _. ح _ .١٩٩٢كلية أصول الدين،  ،جامعة القرويني
]٩٧٩٩[ "ـه١٢٨١-١٢٢٩ "محد بن حممد بن علي بن عبد اهللاأالشوكاين، 
محد بن حممد بن علي الشوكاين؛ حققه       أتصنيف  /  الوقف كتاب

براهيم باحسني عبد ايد؛ قدم له وترجم ملؤلفه إوخرج نصوصه  
 .٢٢٧-٢٢٥ص_ . األكوع ي علإمساعيل

 مؤسسة: بريوت_  .١ط_ .هبية احلاوية للدرر البهية      السموط الذ  يف
 .٨، هن٢٩؛ مغ١٥؛ كو١٠٤ ،٣تر* _.ض _  .١٩٩٠الرسالة، 

]٩٨٠٠[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين /  الوقفكتاب
دار : مكـة _  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨دار املعرفة، : الباز؛ بريوت
]٩٨٠١[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين /  الوقفكتاب
دار : القاهرة_  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .١٥كو*_  .ض_ ] .١٩٢٨[هـ ١٣٤٧العصور، 
]٩٨٠٢[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"وكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الش

حممد بن علي بن حممد الشوكاين؛ حتقيق وتعليق        /  الوقف كتاب
 .٢١١ص_ .عبد اهللا بن صاحل بن حممد العبيد 

دار : الريـاض _  .١ط_ . الدرر البهية يف املسائل الفقهيـة        يف
_ .) ١فقـه؛   . سلسلة املتون واحلواشي  (_  .١٩٩٧العاصمة،  

 .٥ ،١كو* _.ض 
]٩٨٠٣[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

براهيم إحممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود       ]/  الوقف كتاب[
 .٣٣٨-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد 
: بريوت_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

؛ ٩-٦،  ٤،  ٣؛ فل ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٥دار الكتب العلمية،    
 .٣٨، ٣٢-٣٠، ١٧، ٥؛ مغ١٥، ٥، ١كو

]٩٨٠٤[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
حممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود إبـراهيم        /  الوقف كتاب

 .٣٣٧-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد، حممود أمني النواوي 
: القاهرة_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

 _.ض   _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤ األعلى للشئون اإلسالمية،     الس
 .١٢؛ كو١٧ ،٧صر*

صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن بـن علـي        
 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨ ")الطيب بوأ(

]٩٨٠٥[

 الطيب حممد بن علي بن حسن احلسيين القنوجي بوأ/  الوقفكتاب
محد أالبخاري صديق حسن خان؛ خرج أحاديثه ووضع حواشيه 

 .١٦٢-١٥٨ص_ .مشس الدين 
] ١٩--ن،  . د: م. د[_ .شرح الدرر البهية    :  الروضة الندية  يف
 .٢٦مغ* _.ض _ ) .إدارة الطباعة املنريية: القاهرة(

 )فقه إسالمي(الوقف  
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صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن بـن علـي        
 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨ ")الطيب بوأ(

]٩٨٠٦[

 .٣٤١-٣٣٥ص: ٢ مج_. الوقف كتاب
دار : بـريوت _  .٢ط_ .شرح الدرر البهية    :  الروضة الندية  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩٣الندى، 
صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن بـن علـي        

 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨ ")الطيب بوأ(
]٩٨٠٧[

صديق بن حسن بن علي احلسـني القنـوجي؛         /  الوقف كتاب
 .٢٣٤-٢٢٩ص_ . األنصاري إبراهيمحتقيق عبد اهللا بن 

 املكتبـة : بـريوت _ .شرح الدرر البهيـة     :  الروضة الندية  يف
 .١٥كو* _.ض _  .١٩٨٧العصرية، 

صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن بـن علـي        
 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨ ")الطيب بوأ(

]٩٨٠٨[

تأليف أيب الطيب صديق بن حسن بـن علـي          /  الوقف كتاب
احلسني القنوجي البخاري؛ حققه وراجعه عبد اهللا بن إبـراهيم          

 .٢٣٤-٢٢٩ص: ٢ج_ .األنصاري 
 _] .؟١٩٧-ن، . د: م. د[_ . البهية شرح الدرر:  الروضة الندية يف

 .١٢كو* _.ض _ .طبع على نفقة الشؤون الدينية بقطر 
صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن بـن علـي        

 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨ ")الطيب بوأ(
]٩٨٠٩[

أبو الطيب حممد بن علي بن حسـن احلسـيين          /  الوقف كتاب
 .١٦٢-١٥٨ص_ .القنوجي البخاري صديق حسن خان 

، ]ن. د: م. د[_  .٢ط_ .شرح الدرر البهية    : دية الروضة الن  يف
 .٢صر* _.ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٩٩

]٩٨١٠[ .ضياء الدين، يوسف
_ .يوسـف ضـياء الـدين       /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب
 . باللغة العثمانية_ .٢٨٢-١٨٣ص
= صك جديد   :  جامع أنوار الصكوك والمع الضياء لذوي الشكوك       يف

_ .يين صك   : والمع الضياء لذوي الشكوك جامعي    جامع أنوار الصكوك    
املطبعــة : إســتانبول(] ١٨٦٧[هـــ ١٢٨٤، ]ن. د: م. د[

 .٦٧، ٣٠، ٢٠تر* _. ض _ .بدائع الصكوك: امشه_ ) .العامرة
]٩٨١١[ .عباس طه

_ .نظام الوقف يف اإلسالم     : أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته   
 هـــ١٣٥٥ (٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ع_ .نــور اإلســالم 

 .٢سع* _.د _ ]) .١٩٣٦[
]٩٨١٢[ .عباس طه

: األزهـر _ .الوقف واهلبة   : أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته   
_ ]) .١٩٣٥[هـ  ١٣٥٤رمضان   (٩ ع _ .جملة شهرية جامعة  

 .٢سع* _.د _  .٦٥٢-٦٥٠ص
]٩٨١٣[ .عبد اهللا بن حسن احلسن الكوهجي

 تأليف عبد اهللا بن حسن احلسن الكوهجي؛ حققه       /  الوقف كتاب
 .٤٣٢-٤١٥ص: ٢ج_ .بد اهللا بن إبراهيم األنصاري وراجعه ع

 _ .١٩٨٢املكتبة العصرية، : صيدا_ . زاد احملتاج بشرح املنهاج يف
 .١٤ ،٥ ،١؛ كو٩-٦، ٤-٢فل* _.ض 

]٩٨١٤[ .العويسي عبد اهللا محد
 _.إعداد عبد اهللا محد العويسي      / مكانته وأمهيته احلضارية  : الوقف
 . ورقة٢٣
-١٨مكة املكرمة   : ره يف الدعوة والتنمية    ندوة مكانة الوقف وأث    يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]٩٨١٥[ .عبد اهللا سليمان املنيع

 .٤٣-٢٣ص _ .سليمان املنيعبن  عبد اهللا إعداد/ الوقف من منظور فقهي
ـ فية يف اململكة العرب    ندوة املكتبات الوق   يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _. ض _ .٢٠٠٠

]٩٨١٦[ .عبد اهللا النوري
 .١٢٥ص_ .الوقف 

مقتطفات كتبها عبد اهللا آل نـوري علـى         :  قطف األزاهر  يف
بـد اهللا   منظومة حديقة السرائر يف نظم الكبائر ملؤلفها الشيخ ع        

مطبعة  :الكويت (١٩٥٨،  ]ن. د: م. د[_ .البينوشي الكردي   
 .١٢كو* _.ض _ ) .مقهوي

]٩٨١٧[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
_  .٢ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب

_ . ك   _ .)مطبعـة الرجـاء    :القاهرة (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١-٧سع*

]٩٨١٨[ .ليل عبد الرمحن عشوبعبد اجل
 :م. د[_  .١ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب
 .٢١صر* _. ك _.)  مطبعة املعاهد الدينية:القاهرة( ١٩١٥، ]ن. د

]٩٨١٩[ .عبد اجلليل القرنشاوي
 .٣١١-٢٥١ص_ .عبد اجلليل القرنشاوي / الوقف

]: بيـا لي[بنغازي _  .٢ط_ .دراسات يف الشريعة اإلسالمية     يف  
 .٢كو* _.ض _  .١٩٨٩يونس، جامعة قار

]٩٨٢٠[ . حممد،عبد احلميد خان
 . باللغة األوردية_ .٤ ص_ . حممد عبد احلميد خان/]الوقف[
_  .٢ط_  .كرت اآلخرة معروف به شريعت نامه     =  كرت اآلخرة    يف
 .٨هن *_ . ض_ .١٩١٣ ممتاز أمحد خان، :]م. د[

]٩٨٢١[ .ناصر السعديبن عبد الرمحن 
 .١٥٧-١٥٤ص_  .السعدي ناصربن  عبد الرمحن/ متهالوقف وحك

 مكتبـة املعـارف،   : الرياض_ . اإلرشاد إىل معرفة األحكام      يف
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٨٠[ هـ١٤٠٠

]٩٨٢٢[ "١٩٥٢-١٨٦٧) "سري(عبد الرحيم 
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٠٣-٢٠١ص_ .عبد الرحيم ]/ Waqf= الوقف [
  =ية واحلنبلية عالكية والشاف واملية  مبادئ الفقه اإلسالمي للمذاهب احلنف     يف

The principles of Muhammadan jurisprudence 
according to the Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hanbali 

Schools.  _مجيـع القـرارات    : ]باكستان[الهور  _  .٢ط
 .١٧هن*_  . ض_ .١٩٥٨لقانونية الباكستانية، ا

)فقه إسالمي(الوقف 
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]٩٨٢٣[ .عبد العال علي سليمان
احملامـاة  _ .عبد العال علي سـليمان      / ف يف اإلسالم  نظام الوق 
ديسـمرب   (٤،  ٣، ع ٥س_ . جملة قضـائية شـهرية    : الشرعية
 ،٢صر* _.د  _  .٢٢٠-٢١٧ص_ ) .١٩٣٤يناير  / ١٩٣٣
 .٨؛ فل٢٧ ،١٤

]٩٨٢٤[ .عبد العزيز الدوري
_ .عبـد العزيـز الـدوري       / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    

_ ) .٢٠٠١سـمرب   دي (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العـريب    
ملف نظـام الوقـف     : حبث مقدم ضمن  _  .١٣٩-١٢١ص

الوقـف   "ة نـدو إىل قدم الذي،  العريب الوطن   يف املدينواتمع  
 نظمها مركـز دراسـات      اليت" العريب الوطن   يف املدينواتمع  
ـ  يف لألوقـاف  العامة ةمان بالتعاون مع األ   العربية الوحدة  ة دول

 أكتوبر ١١ - ٨ الفترةالل   بريوت خ  يف عقدت   اليتالكويت، و 
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١
]٩٨٢٥[ . صاحلإبراهيمعبد الغفار 
 .٢٣٩-٢٢٠ص_ . صاحل إبراهيمعبد الغفار / الوقف
مكتبة النهضة املصرية،   : القاهرة_ . املرياث والوصية والوقف     يف

 .١٠كو* _.ض _  .١٩٩٢
]٩٨٢٦[ .عبد الفتاح أبو العينني

 .عبد الفتاح أبو العينني/ ]الوقف[
 ن،. د: م. د[_ . املرياث والوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي        يف
 .٨، ٧، ٣، ٢؛ فل.٨سع*_ .ض _ .ص ٦٤٢_ ] .؟١٩٧-

]٩٨٢٧[ .عبد الكرمي شهبون
 .١٢٨-١٥ص_ .عبد الكرمي شهبون ]/ الوقف[

عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي         يف  
 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األخرى والقانون الوضعي    

 ،١١مـغ * _. ض   _ .)مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (
٢٩ ،٢٥ ،٢٠. 
]٩٨٢٨[ .اجمليد البيوميعبد 
 .١٣٢-٧٧ص_ .يد البيومي عبد ا]/ الوقف[

 ،]ن. د: م. د[_ .١ط_ .اإلرشادات الوفية يف القضايا الشرعية يف  
 .٢صر*_ .ض _ ) .مطبعة املؤيد: القاهرة] (١٩٠٤[هـ ١٣٢٢

]٩٨٢٩[ .عبد الوهاب أبو سليمان
  بن إبـراهيم   عبد الوهاب إعداد  / مفهومه ومقاصده : الوقف
 .٧٠٥-٦٥٣ ص_. سليمان أبو
ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي

 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]٩٨٣٠[ .ميدالعلوي عبد احل
 إعداد العلوي عبد احلميد؛/ الوقف ووسائل إثباته يف الفقه اإلسالمي

 ٤٤_  .١٩٩١-١٩٩٠_ .إشراف حممد احلبيب التجكـاين      
 _ . كلية أصول الدين، تطوان    –حبث لنيل اإلجازة    _  .ورقة
 .٢٩مغ*_  .ح

]٩٨٣١[ .غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ .وقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   األ يف
_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشــوكاين، ]: صــنعاء[
 .١كو*

]٩٨٣٢[ .فهمي اإلمام
 _ .الوعي اإلسـالمي  _ . فهمي اإلمام    إعداد/ أوقاف املسلمني 

 _.د   _ .٨٥-٨١ ص _ .)١٩٨٣يوليو  / يونيو (٢٢٥، ع ١٩س
 .٣ ،١؛ كو٧، ٤فل*

]٩٨٣٣[ .فوزية سوكارنو
 إعداد فوزية سوكارنو؛ إشراف عبد السالم     / وقف يف الفقه اإلسالمي   ال

 جامعة  -٦٦حبث مقدم حتت رقم     _  .١٩٩٣-١٩٩٢_ .فيغو  
 .٢٧مغ* _.ح _ . كلية اآلداب ،القاضي عياض

]٩٨٣٤[ .القامسي، أنيس الرمحن
 .١٣٦-١٢٥ص_ .أنيس الرمحن القامسي / الوقف يف اإلسالم

لندوة الفقهية العاشرة مع    حبوث خمتارة مقدمة يف ا    :  الوقف يف
دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]٩٨٣٥[ .، جماهد اإلسالمالقامسي

ورقة مقدمة من جماهـد اإلسـالم       / الوقف يف الفقه اإلسالمي   
 .باللغة العربية_ .ص ٨_ .لقامسي ا
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف

Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 
may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ .ض
]٩٨٣٦[ .، جماهد اإلسالمالقامسي

 _.إعداد وتقدمي جماهد اإلسالم القامسي      / الوقف يف الفقه اإلسالمي   
 .١٢-٥ص
وث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        حب:  الوقف يف

 دار الكتب العلميـة،   : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]٩٨٣٧[ .، جماهد اإلسالمالقامسي

 جماهد اإلسالم / وقف فقه إسالمي مني   = الوقف يف الفقه اإلسالمي   
 . باللغة األوردية_.ص ٩ _ .القامسي

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ،جارب الوقفية يف جنوب آسيا     ندوة الت  يف
Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 

may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ .ض
]٩٨٣٨[ .، جماهد اإلسالمالقامسي

 /Waqf in Islamic Jurisprudence= الوقف يف الفقه اإلسالمي 
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ٦_ .جماهد اإلسالم القامسي 

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ، ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا      يف
Seminar on awqaf experiences in South Asia from 8-10 

may 1999 . _١٩٩٩معهد الدراسات املوضوعية، : نيودهلي. _ 
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ .ض

 )فقه إسالمي(الوقف  
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]٩٨٣٩[ "ـه٧٨٠بعد -؟" )أبو عبد اهللا(عبد الرمحن بن احلسني قاضي صفد، حممد بن 
 تأليف أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الدمشقي؛        /  الوقف كتاب

 .٨٦-٨٥ ص_. الدين عبد احلميد حمييحتقيق وتعليق حممد 
دار الكتـب   : بـريوت _ . رمحة األمة يف اختالف األئمـة        يف

 .١٠٤تر*_ .ض _  .١٩٨٧العلمية، 
]٩٨٤٠[ "ـه٧٨٠بعد -؟" )أبو عبد اهللا(د بن عبد الرمحن بن احلسني قاضي صفد، حمم
 _.تأليف أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الدمشقي          /  الوقف كتاب
 .٢٣٩-٢٣٨ص
مكتبـة  ]: قطـر [الدوحة  _ . رمحة األمة يف اختالف األئمة       يف

 .١١ ،١كو* _.ض _ ] .١٩٨١[البخاري، 
]٩٨٤١[ "ـه٧٨٠بعد -؟" )أبو عبد اهللا(قاضي صفد، حممد بن عبد الرمحن بن احلسني 

يب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الدمشقي      أتأليف  /  الوقف كتاب
_ .براهيم األنصاري   إالعثماين الشافعي؛ عىن بطبعه عبد اهللا بن        

 .٢٣٩-٢٣٨ص
 ١٩٨١،  ]ن. د: م. د[_ . رمحة األمة يف اختالف األئمـة        يف
 .١٧مغ* _. ض _ .)مطابع قطر الوطنية :الدوحة(
]٩٨٤٢[ "ـه٧٨٠بعد -؟" )أبو عبد اهللا(ضي صفد، حممد بن عبد الرمحن بن احلسني قا

 تأليف أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الدمشقي؛        /  الوقف كتاب
 .٨٦-٨٥ص_ . الدين عبد احلميد حمييحتقيق وتعليق حممد 

املكتبـة  : القاهرة_  .١ط_ . رمحة األمة يف اختالف األئمة       يف
 .٢صر* _.ض _  .١٩٦٠التجارية الكربى، 

]٩٨٤٣[ .ص٢٢٧_ .قضايا األوقاف املعاصرة 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         
 جامعة: مكة_  .١٤٢٢ شعبان –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة  

 األوقافتوحيد  : توياتاحمل_ . ]٢٠٠١ [هـ١٤٢٢،  أم القرى 
 األوقاف من قضايا    - ي خالد عل  إعداد / وقف واحد  يف املتنوعة
  صاحل بن حسن   إعداد /الذرية ى الوقف عل  ى عل املترتبةاآلثار  : املعاصرة

 / فيـه  األنقاض على زوال    املترتبة عقد احلكر واآلثار     -املبعوث  
 ملتنوعةا األوقاف توحيد -تأليف صاحل بن سليمان بن محد احلويس 

 .١كو*_ .ض _ .ي  الديرشوي عبد اهللا حممد نور/ وقف واحديف
الكتاين، عبد الكبري بن حممد بن عبـد الكـبري احلسـين            

 "هـ١٣٣٣-١٢٦٨ "اإلدريسي
]٩٨٤٤[

 _. الكتاين الفاسي    اإلدريسيلعبد الكبري حممد احلسن     /  الوقف باب
 .٤١٠-٤٠١ص
ر واحلالـة    التراتيب اإلدارية والعماالت والضياعات واملتـاج      يف

العلمية اليت كانت على عهد تأسيس املدينة اإلسالمية يف املدينة          
: الربـاط ] (١٩٢٧[هــ   ١٣٤٦،  ]ن. د: م. د[_ .املنورة  

 .٢٤مغ*_  . ض_ .)املطبعة األهلية
]٩٨٤٥[ .كسكي أوغلو، عثمان
 _.عثمان كسكي أغلو / İslamda Vakif =الوقف يف اإلسالم 

 . باللغة التركية_ .٢٠٠-١٩٤ص
 Fikih Tarihi ve İslam = تاريخ الفقه واحلقوق اإلسالميةيف 

Hukuk ._ مطبعة يلدز  (١٩٨٤رئاسة الشؤون الدينية،    :  أنقرة(. _ 
 .٦٧، ٣تر* _.ض 

]٩٨٤٦[ "هـ١٣٣٠ ن-؟" اللدي، خليل بن محاد بن أديب
 .٨٢ص_ .خليل بن محاد أديب اللدي األزهري /  الوقفباب
ن، . د: م. د[_ .امدية   املطالب السنية من اخلريية واحل     يف
 .٦صر*_ .ض _ ) .مطبعة التقدم :القاهرة] (؟١٩٣-

]٩٨٤٧[ .ماهاسي، تنا بوما
إعداد تنا بوما ماهاسـي؛     / الوقف من خالل األحاديث النبوية    

حبث متهيدي يف السـنة     _  .١٩٨٦_ .إشراف السعيد بوركبة    
 دار احلـديث  –الثانية من الدبلوم يف الدراسات العليا اإلسالمية  

 .٥مغ* _.ح _ . شعبة الفقه وأصول الدين، الرباط ،سنيةاحل
]٩٨٤٨[ .يرحممد بن إبراهيم التوجي

 .١٤٨-١٤٧، ١٣٦ص_  .؛ إجارة الوقف الوقفكتاب
مؤسسـة دار الكتـاب     : الرياض_ . خمتصر الفقه اإلسالمي     يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٣[ هـ١٤١٣ السعودي،
]٩٨٤٩[ .حممد أبو زهرة

دار ]: القاهرة[_  .٢ط_ .هرة حممد أبو ز  / حماضرات يف الوقف  
؛ ٤٩ ،٢٨ ،٣تر* _.ك   _.ص  ٣٩٩ _ .١٩٧١الفكر العريب،   

، ٣٠،  ٢٧،  ٢٢،  ١١؛ مـغ  ٢،  ١؛ كو ١٣،  ١١-٩،  ٧،  ٢سع
٣٣، ٣١. 

]٩٨٥٠[ .حممد أبو زهرة
معهد : القاهرة_  .١ط_ .حممد أبو زهرة    / حماضرات يف الوقف  

 _.ك   _.ص  ٤٤٦_  .١٩٥٩الدراسات العربيـة العاليـة،      
 .١٥؛ كو٩-٢؛ فل٢٢ ،٧ ،٥صر*

]٩٨٥١[ .حممد أبو زهرة
مطبعة : القاهرة] (؟١٩٥-ن،  . د: م. د[_ .مذكرة يف الوقف    

 .٩ ،٨فل*_ .ك  _) .العلوم
]٩٨٥٢[ .حممد أبو زهرة

 _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .حممد أبو زهرة    / مشكلة األوقاف 
 ديسمرب (٧، ع ٥؛ س ٥٦٣-٥٥٥ص_ ) .١٩٣٨نوفمرب   (٦، ع ٥س

_ ) .١٩٣٦مارس   (٣، ع ٦ س ؛٧٩٨-٧١١ص_ ) .١٩٣٥
_  .٤٣٨-٤١١ص_ ) .١٩٣٦ابريل   (٤، ع ٦؛ س ٣٩٠-٣٠٧ص
 .٢٣صر*_  .د

]٩٨٥٣[ .حممد أمحد شطا
/ الوقف وسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية يف التشريع اإلسالمي       

 إبريـل  ٤ - مـارس  ٢ (_ .موسم احلج _ .حممد أمحد شطا    
ندوة احملاضرات ملوسـم احلـج      _  .٣٧-٢٩ص_ ) .١٩٦٧
 .٢٦مغ* _. د _. هـ١٣٨٦

]٩٨٥٤[ .حممد بن أمحد الصاحل
_ .إعداد حممد بن أمحد الصـاحل       / الوقف وأثره يف حياة األمة    

 . ورقة٤٤
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشـؤون   : الريـاض _ .هــ   ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _.] ٢٠٠١ و ١٩٩٩بني[اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،     
 .١كو*_ .ض 

)فقه إسالمي(الوقف 
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]٩٨٥٥[ .حممد أمني أبو املكارم
مصدر [الوقف واملوقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية         

مصـدر  _ .ورقة  ] ١٤[_ .حممد أمني أبو املكارم     ]/ الكتروين
 من جملـة    ٩صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد     : العنوان
دب يف  جملة فصلية تعين بشؤون التـراث والثقافـة واأل        : الواحة

: وصلة املقـال  _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (اخلليج العريب   
http://www.alwaha.com/issue9/is09sb08.htm . _ ت._ 

 .١كو*
]٩٨٥٦[ .مساعيلإحممد بكر 
 .٦١٩-٦١٦ص: ٢مج_  .إمساعيلحممد بكر / الوقف
_ . الفقه الواضح من الكتاب والسنة على املذاهب األربعـة           يف

 .٥ ،١كو* _.ض  _ .١٩٩٠دار املنار، : القاهرة
]٩٨٥٧[ .حممد جواد مغنية

 Waqf according= الوقف طبقاً للمذاهب اإلسالمية اخلمسة 
to five schools of Islamic law / تأليف حممد جواد مغنية؛

، ٧مـج _  .Al- Tawhid_ .ترمجه من العربية جماهد حسني 
 /أغسطس (١، ع ٨؛ مج ٩٨-٨٣ص_ ) .١٩٩٠يوليو/ مايو (٤ع

/ ١٩٩٠نوفمرب   (٢ع ،٨؛ مج ٦٧-٦١ص_  .)١٩٩٠أكتوبر
_ .د  _ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٠٢-٩١ص_ ) .١٩٩١يناير  

 .١؛ كو٢سع*
]٩٨٥٨[ .حممد احلسيين حنفي

 .١٥٦-١١٧ص_ .حممد احلسيين حنفي / الوقف
دار النهضة العربية،   ]: القاهرة[ _.دروس يف الوصية والوقف     يف  

 .١كو* _.ض _  .١٩٨٤
]٩٨٥٩[ .حممد حنيف
 .٨٠-٤٣ص_ .حممد حنيف / قفأحكام الو

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]٩٨٦٠[ .بياينحممد زيد األ

 _] .؟١٩٣-ن، . د: القاهرة[ _ .حممد زيد األبياين/ مباحث الوقف
 .١كو* _.ك _ .ص ١٦٦

]٩٨٦١[ .بياينحممد زيد األ
: القاهرة_  .٣ط_ .حممد زيد األبياين    /  مباحث الوقف  كتاب

 .١٠؛ كو٧، ١فل* _.ك _ .ص ١٦٨_  .١٩٢٤، ]ن. د[
]٩٨٦٢[ .بياينحممد زيد األ
_  .٢ط_ .تأليف حممد زيد األبيـاين      /  مباحث الوقف  كتاب

_ ) .مطبعة علي عسكر أمحد   : القاهرة (١٩١٢،  ]ن .د: م. د[
 .١؛ كو١٤، ١٣، ١١، ٩؛ سع٣تر* _.ك _ .ص ١٣٩

]٩٨٦٣[ .بياينحممد زيد األ
 ،]ن. د: م. د[_  .١ ط _ .بياينحممد زيد األ  /  مباحث الوقف  كتاب
_ .ص  ١٣٩_ ) .مطبعة علي سكر أمحـد    : القاهرة (١٩٠٩

 .٢١ ،٧ ،٦صر* _.ك 

]٩٨٦٤[ .بياينحممد زيد األ
 _ . ورقة ١٠٤_ ] .١٩--[_ .  بياينحممد زيد األ  / خمتصر يف الوقف  

 .٦صر*_ .خ _  .٣٥٤٤٣ قضاء، ورقم ٢٥٠٣خمطوط، حتت رقم 
]٩٨٦٥[ .بياينحممد زيد األ

_  .٢ط_ .  بيـاين حممد زيد األ  / خمتصر كتاب مباحث الوقف   
 .٢كو*_ .ك _ .ص ٨٢_  .١٩٢٥، ]ن. د: [القاهرة

]٩٨٦٦[ .بياينحممد زيد األ
_  .١ط_ .  بيـاين حممد زيد األ  / خمتصر كتاب مباحث الوقف   

 _ .ص٨٢_ ) .مطبعة البوسفو : القاهرة (١٩١٤،  ]ن. د: م. د[
 .١؛ كو٦ ،٢صر* _.ك 

]٩٨٦٧[ .حممد سالم مدكور
_ .حممد سالم مـدكور     / الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية    

 _.ك  _ ) .املطبعة العاملية : القاهرة (١٩٦١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط
 .٢٣ ،١٤ ،٢صر*

]٩٨٦٨[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 _ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف /  اإلسالميالوقف يف الفكر

 _ .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ]: املغرب[احملمدية 
 .٣١، ١٤-١٢؛ مغ٣ ،١؛ كو١٥، ١٠سع*_ . ك _ .ج٢

]٩٨٦٩[ . اهللا عتيقيكامل عبيدحممد 
 .١٦٣-١٢٥ص_ .د اهللا عتيقي يحممد عب/ الوقف
: الكويت_  .١ط_ .رنة  دراسة فقهية مقا  :  عقود التربعات  يف

 .١كو* _.ض _  .١٩٩٥مكتبة ابن كثري، 
]٩٨٧٠[ .إمامحممد كمال الدين 

 .٢٤٣–١٣٩ص_  .إمامحممد كمال الدين / األوقاف
: بـريوت _  .١ ط _ .الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي    يف  

 ،٤٩تر* _.ض  _  .١٩٩٦للدراسات والنشر،    املؤسسة اجلامعية 
 .٢ ،١ كو؛١٠، ٩، ٧؛ فل١٠٤ ،٥٢

]٩٨٧١[ .حممد حممد شتا أبو سعد
 Shari’a and juridical= الشريعة والشخصية االعتبارية للوقف 

personality of Waqf /جملـة  : أوقاف_ .أبو سعد  حممد شتا
 ١، ع ١س_ .فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي        

 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣-٧ص_ ) .٢٠٠١(
]٩٨٧٢[ .شحاتةحلسيين حممد مصطفى ا

 .شحاتةحممد مصطفى احلسيين / ]الوقف[
 ،]ن. د: م. د [_ . األحوال الشخصية يف الوالية والوصية والوقف      يف

 .٧فل*_ . ض _ .)مطبعة دار التأليف: القاهرة (١٩٧٦
]٩٨٧٣[ .حممد مصطفى شليب

 .١٩٤-٥ص_ .حممد مصطفى شليب / الوقف
، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . حماضرات يف الوقف والوصـية       يف

 .١٥كو* _.ض _ ) .مطبعة التأليف: القاهرة (١٩٥٧
]٩٨٧٤[ .حممد املنتصر الكتاين

 .١٨٧-١٨٥ص: ٦مج_ .األحباس 
ـ ١٤٠٥ جامعة أم القرى،  :  مكة _ .معجم فقه السلف  يف    هـ

 .٣تر*_  .ض_  .]١٩٨٥[

 )فقه إسالمي(الوقف  
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]٩٨٧٥[ .حممد بن يوسف
) ١٩٣٩ابريـل    (٤ع_ .الة الزيتونية   _ .الوقف يف اإلسالم    

 .٢سع* _.د _  .١٧٦-١٧٣ص_ .
]٩٨٧٦[ .يحممود حممد طنطاو

 .١٦٨-١٢٥ص_  .يتأليف حممود حممد طنطاو/ الوقف
. د: م .د[_  .١ ط _ .الوصايا والوقف يف الشريعة اإلسالمية    يف  
دراسة مقارنة بني   _ ) .مطابع البيان التجارية  : ديب (١٩٨٩،  ]ن

مشروع القانون االحتادي لدولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة          
 _.ع القانون العريب املوحد لس وزراء العدل العـرب       ومشرو

 .٢ ،١كو* _.ض 
]٩٨٧٧[ .املرابط ولد حممد األمني

 .ورقة] ٢٣[_ .املرابط ولد حممد األمني / فقه الوقف
وزارة : نواكشـوط _ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

أحباث الندوة العلميـة    _ . ١٩٩٧الثقافة والتوجيه اإلسالمي،    
 .١كو*_ .ض _ . مية التاسعةاإلسال

]٩٨٧٨[ .مصطفى أمحد الزرقا
 .٦١٧-٦١٦ص: ٢ج_ .مصطفى أمحد الزرقاء / الوقف
_ .، مزيدة ومنقحة    ٧ط_ . الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد       يف

 .٥كو* _.ض _  .١٩٦٣جامعة دمشق، : دمشق
]٩٨٧٩[ .مصطفى أمحد الزرقا

 ،٣٤٢ ،٢٧٦ص: ١ج_ .محد الزرقـاء    أمصطفى  ]/ الوقف[
 .١٠٨٤، ٧٥٠-٧٤٨ص: ٢ج
دار الفكـر،   : بـريوت _  .١٠ط_ . املدخل الفقهي العام     يف

 .٣٨ ،٣٢مغ* _. ض _ .١٩٦٨
]٩٨٨٠[ .مصطفى أمحد الزرقا

، ١٦٣،  ٤٧-٣٨ص: ٣ ج _ .الزرقا مصطفى أمحد  /]الوقف[
٢٦٠-٢٥٩. 

_ .املدخل الفقهي العام، أو، الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد          يف  
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٤٦[ هـ١٣٦٥ دار الفكر،: دمشق
]٩٨٨١[ .منذر قحف

_ .منـذر قحـف     / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٢٨_  .٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق
]٩٨٨٢[ .منذر قحف

منذر قحف، عـرض    / تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف اإلسالمي 
جملة فصلية حمكمة تعـىن بشـؤون       : أوقاف_ .طارق عبد اهللا    

_ ) .٢٠٠٠نـوفمرب   (ع التجـرييب    _  .رييالوقف والعمل اخل  
 .١كو*_ .د _  .١٧٩-١٧١ص
]٩٨٨٣[ "ـه٤٤٠ ن-؟") العباس أبو(، أمحد بن عمار بن أيب العباس التميمي ياملهدو

ـ ٧_ ] .١٨ق[هــ   ١٣ق  _ .رسالة يف الوقـف      ؛ اتورق
خمطوط، نسخة أصلية حمفوظـة بـرقم       _ .سم  ٢١,٥×١٥,٥
ريب مقروء  خط مغ _  . ورقة ٩٤م ضمن جمموع يقع يف      ٥١٣١

 .١٠سع* _.خ _ .

]٩٨٨٤[ .، عليبهاين موسوي
وقف از   = اإليراين املدينالوقف من وجهة نظر الفقه والقانون       

 ٧ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ .مديننظر فقه وقانون    
 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _  .٥٠ص_ ) .١٩٩٤(

]٩٨٨٥[ .ميمون ميموين
ميمون ميموين؛ إشـراف    إعداد  / الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

 – اإلجازةحبث لنيل   _  .١٩٨٤-١٩٨٣_ .حممد عبد احلليم    
 .٣٠مغ*_ .ح _ .كلية الشريعة، فاس 
]٩٨٨٦[ .نادر عبد العزيز شايف
 .١٥٣-١٤٨ص: ١ج_ .نادر عبد العزيز شايف / اهلبة والوقف

: طـرابلس، لبنـان   _ . عقد اهلبة يف القانون اللبناين واملقارن        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢للكتاب، املؤسسة احلديثة 

]٩٨٨٧[ .نور احلسن خان
 .٦٧-٦٥ص_ ] .الوقف[
 هـ١٢٩٦،  ]ن. د: م. د[_ . املنهج املقبول من شرائع الرسول       يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبع شاه جهاين: بوفال، اهلند] (١٨٧٨[

]٩٨٨٨[ .خليل نيازي،
-١٣١ص_  .خليل نيـازي  /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب
  . باللغة العثمانية_ .١٣٢
هـ ١٢٨٨،  ]ن. د: م. د[_ .هديه القضاة   =  هدية القضاة    يف
 .٦٧، ٣٠تر* _. ض _ .)٥٧مطبعة رقم : إستانبول] (١٨٧١[

]٩٨٨٩[  خمطوط_ . ورقة ٧٠_ ] .ت. د[_ . الوقف كتاب
 – H921نسخة مصورة على ميكروفيلم ضمن جمموعة جريت        (

، األصل يف جامعـة برنسـتون       )٥٠٠٨٤٧الرقم العام للفيلم    
 .١٤سع* _.خ _ .يات املتحدة بالوال

]٩٨٩٠[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر        عة الفقه اإلسالمي   موسو يف

-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   :  القاهرة _ .الفقهية
، ١٢،  ١؛ كـو  ٧،  ٣؛ فل ١٧،  ٧،  ٢صر *_ . ض _ .١٩٩٣
١٥، ١٤. 
]٩٨٩١[ املكتبة]: لبنان[طرابلس _ .اإلسالمية  الشريعة يف الوقف

ــة،  ؛ ٨، ٧، ٣فــل* _. ك _ .ص١٣٦_ ] .١٩٧ -[احلديث
 .٢٨ ،١١، مغ٢، ١كو

]٩٨٩٢[ .وهبة الزحيلي
 _ .وهبة الزحيلي / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      

بـني  (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكـتيب،    : دمشق_  .١ط
 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧األصالة واملعاصرة؛ 

)فقه إسالمي(الوقف 
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]٩٨٩٣[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
 _ .١٩٨٩دار الفكر، : دمشق_  .٣ط_ .اإلسالمي وأدلته  الفقه   يف

 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل١٥-١؛ سع٦٢، ٣تر*_ .ض 
]٩٨٩٤[ .وهبة الزحيلي
 .٢٠٦-١٣١ص_ .وهبة الزحيلي / الوقف
_ .، مزيـدة    ٢ط_ . الوصايا والوقف يف الفقه اإلسـالمي        يف

 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، : دمشق
]٩٨٩٥[ .وهبة الزحيلي
 .٢٣٨-١٥١ص_ .تأليف وهبة الزحيلي / الوقف

دار : دمشق_  .١ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي      يف  
، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _. ض   _ .١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١

]٩٨٩٦[ .ياسني الفرضي
ن، .  د :م .د[_ .تأليف ياسني الفرضي    / رسالة يف الوقف  

 .١كو* _.ك _ .ص ٢١_ ] .؟١٩٣-
]٩٨٩٧[ .حيىي حممود الساعايت

منـاذج وتطبيقـات    : دور الوقف يف تطوير احلضارة اإلسالمية     
 .٤٦٦-٤٣٠ص _.حيىي حممود الساعايت / تارخيية

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      

امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧إيداع 

@ÑÓìÛaIïßýg@éÔÏ@H–ƒí‰bm@@
]٩٨٩٨[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

شهرية : دعوة احلق  _ .هود الفقهاء يف تدوين الوقف وتقنينه     ج
_ ) .١٩٨٣نـوفمرب    (٢٣٢ع_ .تعىن بالدراسات اإلسالمية    

 .٣كو* _.د _  .٨٩-٧٧ص

@ÑÓìÛaIïßýg@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]٩٨٩٩[ .براهيم صاحل إبراهيم سيدإ

 .إعداد إبراهيم صاحل إبراهيم سيد/ ]الوقف[
 اآلثار الناشئة عن قيام حـق االنتفـاع وانتهائـه يف الفقـه        يف

 جامعة األزهر،   –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٨٤_ .اإلسالمي  
 .١١سع*_ .ض _  .١٩٨٤

]٩٩٠٠[ . الباسطبدر املتويل عبد
_  .١٩٣٥_ .بدر املتويل عبـد الباسـط       / الوقف يف الشرع  

 كليـة   ، جامعـة األزهـر    –) دكتوراه(أطروحة  _ .ص  ١٧٨
 .١٥صر*_ .ر _ .الشريعة والقانون 

]٩٩٠١[ محد الزيدأاهللا  عبد
 دراسة وحتقيق عبد اهللا بن    / محدأالوقف والوصايا يف رواية اخلالل عن       

 .امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      ج :الرياض_  .أمحد بن علي الزيد   
 - )دكتوراه(أطروحة  _ .ج  ٢_  .١٩٨٦ املعهد العايل للقضاء،  

 .٧؛ فل٣٠تر*_ .ر _ .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

]٩٩٠٢[ .حممد بن محود الراجحي
 –) ماجستري(طروحة أ_  .١٩٨٠_ .الوقف يف الشريعة اإلسالمية 

 ، املعهد العايل للقضـاء    ،سالميةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإل     
 .٩سع*_ .ر _  .١٩٨٠

]٩٩٠٣[ .الشورجبيمصطفى هاشم حممد 
؛ الشورجبيمصطفى هاشم حممد    / الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

أطروحـة  _ .ص  ١٩٠_  .١٩٧٠_ .إشراف عبد الغين حممد     
 _ .١٩٧٠ كلية الشريعة والقانون،     ، جامعة األزهر  –) ماجستري(

 .١٥؛ صر١سع*_ .ر 
]٩٩٠٤[ . عليحممدب، نوا

 إسالموقف در فقه    =  يف إيران    املدين والقانون   اإلسالمالوقف يف فقه    
 -رسالة جامعية   _ .ص  ١٠٠ _ .١٩٧١_ . إيران   مدينوحقوق  

 .١ران*_ .ر _ .باللغة الفارسية  _.هليات  اإلة كلي،جامعة طهران
@ÑÓìÛaIïßýg@éÔÏ@H–paë†ã@@

]٩٩٠٥[ _ .١ط_ .إعداد جماهد اإلسالم / اوقاف= األوقاف 
_ .ص  ٥٦٤_  .١٩٩٩أكادميية الفقـه اإلسـالمي،      : نيودهلي

 .١٦هن*_ .ك _ .باللغة األوردية 
]٩٩٠٦[ )لندن: ١٩٩٦(ندوة أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم 
 حبوث ومناقشات الندوة اليت: أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم

 ]:عمان[_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –عقدت يف لندن    
_  .١٩٩٧إيـداع   امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،      

_ ) .٤سلسلة ندوات احلوار بـني املسـلمني؛        (_ .ص  ٦٢٢
_  .٦٠٨-٥٧٩ص: ملخصات البحوث املقدمة للندوة   : بآخره

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ك 
@ÑÓìÛaIïÇa‹ëþa@éÔÏH@

 .)فقه األوزاعي(أحكام الوقف  انظر أيضًا
]٩٩٠٧[ . اجلبوريهللاعبد ا
 .٢٥١-٢٥٠ص: ٢ ج_.هللا حممد اجلبوري عبد ا ]/الوقف[

، وزارة األوقـاف  : بغداد_ .موسوعة فقه اإلمام األوزاعي     يف  
 .١٠٤ ،٦٤ ،٥٧ ،٣تر* _.ض _  .]١٩٧٧[ هـ١٣٩٧
@ÑÓìÛaIð‰ìrÛa@éÔÏH@

]٩٩٠٨[ .حممد رواس قلعه جي
 .٣١٩ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / حبس
 دار النفائس، : بريوت_  .١ط_ .الثوري   موسوعة فقه سفيان     يف

 سلسلة موسوعات   .يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٩٠
 .١٢كو* _.ض _ ) .فقه السلف

@ÑÓìÛaIðŠÐÈu@éÔÏH@
ه  (، فتاوى الوقف     )فقه جعفري (أحكام الوقف    انظر أيضًا فق

 .)جعفري
]٩٩٠٩[ آل كاشف الغطاء، حممد حسني

 .١٠١-٦٩ص: ٣جم _.حممد حسني آل كاشف الغطاء / الوقف
مكتبة الفريوزآبادى،  : مكتبة النجاح؛ قم  : طهران_ . حترير الة    يف
 .١ران*_  . ض_ .]١٩--[

  تاريخ–) فقه إسالمي(الوقف  
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]٩٩١٠["ـه٣٨١-٣٠٦" حممد بن علي بن احلسني بن موسى ابن بابويه القمي،
 ،]ن. د: م. د [_.الوقوف والصـدقات    :  اهلداية باخلري  كتاب
 .٧فل* _.ك _ ) . املطبعة احليدرية]:العراق[النجف ( ١٩٧١

]٩٩١١["ـه٣٨١-٣٠٦" حممد بن علي بن احلسني بن موسى ابن بابويه القمي،
 .١٨٧-١٧٦ص: ٤مج_ ] .الوقف[
دار الكتـب   : طهـران _  .٥ط_ . من ال حيضره الفقيـه       يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٧٠[هـ ١٣٩٠اإلسالمية، 
]٩٩١٢[ "ـه٤٨١-؟")  القاسمأبو(بن الرباج، عبد العزيز بن حبر بن عبد العزيز ا

 . الوقوف والصدقات والعطايا واهلباتكتاب
 _ .١٩٨٦مؤسسة النشر اإلسالمي،    ]: إيران[ قم   _ . املهذب يف
 .٦فل *_ .ض

]٩٩١٣["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
، ١٥٧ص: ٢ج_ .تصحيح طه بن حممود قطريـة        ]/ الوقف[

، ٩٦ص: ٤، ج ٤٥ ص :٣، ج ١٩١،  ١٧٣،  ١٦٢-١٦١
١٣٢، ١٣٠. 
_ . الشـيعة والقدريـة      كالم منهاج السنة النبوية يف نقض       يف

طبعة مصورة عـن    _ ] .؟١٩٨-[دار الكتب العلمية،    : بريوت
، ٤-٢؛ فـل  ٥٦تر* _.ض  _ .طبعة املطبعة األمريية ببوالق     

٨ ،٧. 
]٩٩١٤["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بـن          ]/ الوقف[
: ٤ج_ . السالم احلراين؛ حتقيـق حممـد رشـاد سـامل            عبد
، ٣٤٥ص: ٦، ج ٢٦٢-٢٦١،  ٢٣٢-٢٣١،  ١٩٦-١٩٤ص
 .٤٩٥ص: ٧ج
 _ .١ط_ . منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية          يف

، ٣تـر *_  .ض_  .١٩٨٦مؤسسة قرطبة للطباعـة،    : القاهرة
 .٢صر؛ ٥٥، ٥١

]٩٩١٥[ "ـه٣٦٣-؟") أبو حنيفة(ابن حيون، النعمان بن حممد بن منصور 
آصف بـن   ] حتقيق[نعمان بن حممد التميمي املغريب؛      ]/ الوقف[

 .٣٦٤-٣٢٠ص: ٢مج_ .علي أصغر فيضي 
 دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام عن         يف

دار : وتبري_ .أهل بيت رسول اهللا عليه وعليهم أفضل السالم         
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩١األضواء، 

]٩٩١٦["ـه٦٨٩-٦٠١" )زكرياأبو  (ىيمحد بن حيأبن سعيد، حيىي بن ا
 . الوقفباب
_ .ض  _  .١٩٨٦دار األضواء،   :  بريوت _ . اجلامع للشرائع  يف
 .٧ ،٦فل*
]٩٩١٧["ـه٧٢٦-٦٤٨" ، احلسن بن يوسف بن عليياحلل بن املطهرا

منصور احلسـن بـن      ومجال الدين أب  /  الوقوف والعطايا  كتاب
يوسف املشهور بالعالمة احللي؛ حتقيق مجاعة مـن املدرسـني          

 .بإشراف يوسف بن املطهر األسدي
مؤسسـة النشـر    ]: إيـران [ قم   _ . مسائل احلالل واحلرام   يف

 .٦فل* _.ض _  .١٩٩٢اإلسالمي، 

]٩٩١٨["ـه٤٦٠-٣٨٥"بو جعفر الطوسي، حممد بن احلسن بن علي أ
 . الوقفكتاب
مؤسسة النشـر اإلسـالمي،     ]: م. د [_ .٢ ط _ . اخلالف يف

 .٦فل*_ .ض _  .١٩٩٤
]٩٩١٩["ـه٤٦٠-٣٨٥"بو جعفر الطوسي، حممد بن احلسن بن علي أ

أبو جعفر حممد بن احلسن بن علـي        /  الوقف والصدقات  كتاب
 .٦٠٠-٥٩٥ص_ .الطوسي 

دار : بـريوت _  .٢ط_ . النهاية يف جمرد الفقه والفتـاوى        يف
 .١٤كو* _. ض _ .١٩٨٠الكتاب العريب، 

]٩٩٢٠["ـه٤٦٠-٣٨٥"بو جعفر الطوسي، حممد بن احلسن بن علي أ
 .٢٤٨-٢٤٦ص: ٢مج_ . الوقوف والصدقات كتاب
ن، . د: م. د[_ . االستبصار فيما اختلف من األخبار       كتاب يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة جعفري]: اهلند[لكناو ] (١٩--
]٩٩٢١["ـه٤٦٠-٣٨٥"بو جعفر الطوسي، حممد بن احلسن بن علي أ

تأليف أيب جعفر حممد بن احلسـن       /  الوقوف والصدقات  كتاب
 .٩٩-٩٧ص:٤ج_  .الطوسي؛ حققه وعلق عليه حسن اخلرساين

، جديـدة   ٣ط_ . االستبصار فيما اختلف مـن األخبـار         يف
ــريوت_ .مصــححة  ــواء، : ب  _.ض _  .١٩٨٥دار األض

 .٣٠مغ*
]٩٩٢٢["ـه٤٦٠-٣٨٥"بو جعفر الطوسي، حممد بن احلسن بن علي أ

؛ أبو جعفر بن احلسـن الطوسـي      /  الوقوف والصدقات  تابك
: ٢ قسم :٣ج_ . اخلرساين   يحتقيق وتعليق السيد حسن املوسو    

 .٩٩-٩٧ص
النجـف  _  .٢ط_ . االستبصار فيما اختلف من األخبـار        يف
 .١٥كو* _.ض _  .١٩٥٦دار الكتب اإلسالمية، ]: العراق[
]٩٩٢٣["ـه٤٦٠-٣٨٥"بو جعفر الطوسي، حممد بن احلسن بن علي أ

 :٣ ج _ .أبـو جعفـر الطوسـي     /  الوقوف والصدقات  كتاب
 .٣٠١-٢٨٦ص
 _] .١٩--[املكتبة الرضوية،   :  طهران _.اإلمامية   املبسوط يف فقه     يف
 .١ران*_  .ض

]٩٩٢٤[ .محدأ، محديأ
 _ . كيهـان  _ .عني وقف = حد  أعني الوقف ال تقع يف سلطة       

ــة الفارســية_ .)]١٩٨٤[ش، ٦/٩/١٣٦٠( _  . د_ . باللغ
 .١ران*

]٩٩٢٥[ .، حممد كاظماألخوند اخلراساين
 .ص٧٣ _ .حممد كاظم األخوند اخلراساين/ رسالة الوقف

هــ  ١٣٣١،  ]ن. د: [ بغـداد  _ . القطرات والشـذرات   يف
 .١ران*_  .ض _ .]١٩١٢[

]٩٩٢٦[ .، حممد صاحلبارفروش مازندراين
 . حممد صاحل بارفروش مازندراين/الوقف
 _] .١٩٥٧ [١٣٧٧،  ]ن. د: [طهران_ . ودائع احلكم    كتاب يف

 .١ران*_ .ض 

)فقه جعفري(الوقف 
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]٩٩٢٧[ . نيل بنيامني إدمونستون،بيلي
 . باللغة اإلجنليزية_ .٤ فصل _ .]Waqf= وقف [
 مع  ،النص العريب من   وترمجة   دعداإ : موجز الشريعة اإلسالمية   يف

 .إي.  لنيل ب  مقدمة وحواشي تتضمن أصول مذهب الفقه احلنفي      
 A digest of Mohammedan Law: Compiled and= بيلي 

translated from authorities in original Arabic, with an 
introduction and explanatory notes, by Neil B. E. 

Baillie. _ برميري بوك هـاوس    :]باكستان[ الهور   _ .٢ط ، 
 .١٧؛ هن٢سع*_  . ض_ .١٩٥٧
]٩٩٢٨[ الشرعية والقانون األحكام يف الوقف واصطالحات تعاريف
ى درباره وقف وتعاريف واصطالحات وقف در       نكَاه = املدين
مؤسسـة القـدس   ]: خراسان [_ .مدين وقانون  شرعي أحكام
 .١ران*_ .ك _ .باللغة الفارسية _ .ص ١٦_  .١٩٨٨ ،الرضوي

]٩٩٢٩[ .جعفر السبحاين
حماضرات الشـيخ   : األوقاف والوصايا والنذور العامة والقرابني    

 .٦٤٩ص_ .بقلم جعفر اهلادي / جعفر السبحاين
دراسة موسعة عن صيغة احلكومة     :  معامل احلكومة اإلسالمية   يف

_  .١٩٨٤دار األضـواء،    : بـريوت _  .١ط_ ...اإلسالمية  
 .١٢كو*_  .ض_ ) .٢مفاهيم القرآن؛ (

]٩٩٣٠[ )آية اهللا(جنايت، حممد إبراهيم 
 _.حممد إبراهيم جنايت    / فقه الوقف على ضوء املذاهب اإلسالمية     

 _.ىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي      جملة فصلية حمكمة تع   : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٢٩ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب 

]٩٩٣١[ )آية اهللا(جنايت، حممد إبراهيم 
 _.حممد إبراهيم جنايت    / فقه الوقف على ضوء املذاهب اإلسالمية     

 . ورقة٢٣
_ . ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة           يف

_ ] .؟١٩٩٩[األوقاف والشؤون اخلرييـة،     مديرية  : طهران
 .١كو*_  .ض

]٩٩٣٢[ )آية اهللا(جنايت، حممد إبراهيم 
وقف از ديـدكَاه    =  اإلسالمية   األصولالوقف من وجهة نظر     

 _ .)١٩٩٤ (٥ ع _.وقف مرياث جاويدان     _. إسالمي   مباىن
 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٤٨-٣٠ص

]٩٩٣٣["ـه١١٠٤-١٠٣٣" بن علي العاملي احلر العاملي، حممد بن احلسني
حممد بن احلسن احلر العاملي؛ حتقيق حممـد علـي          ]/ الوقف[

 .٤٣ص_ .املوسوي 
_  .١٨٨٥منشي نولكشور،   ]: اهلند[لكناو  _ . بداية اهلداية    يف

 .٨هن*_ .ض 
]٩٩٣٤["ـه١١٠٤-١٠٣٣"احلر العاملي، حممد بن احلسني بن علي العاملي 

العاملي؛ عىن بتصحيحه وحتقيقه    حممد بن احلسن احلر     ]/ الوقف[
 _ . احلسن الشعراين  أليبوتذييله عبد الرحيم الرباين؛ مع تعليقات       

 .٣٢٣-٢٩٢ص: ٣ج: ٦مج
_  .٦ ط _ . حتصـيل مسـائل الشـريعة      إىل وسائل الشيعة    يف

 .٧ ،٦فل* _. ض _ .١٩٩١ التراث العريب، إحياءدار : بريوت

]٩٩٣٥["ـه١١٠٤-١٠٣٣" احلر العاملي، حممد بن احلسني بن علي العاملي
 .٣٢٣-٢٩٢ص: ١٣ج _ . الوقف والصدقاتكتاب
 هـ١٣٧٩،  اإلسالميةاملكتبة  :  طهران _ . وسائل الشيعة  كتاب يف
 .١ران*_  .ض _ .]١٩٥٩[

]٩٩٣٦[ )آية اهللا(ي اخلميين، مصطفى أمحد املوسو
 .٨٥-٦١ص: ٢ج_ ] .الوقف[
املستشارية الثقافيـة للجمهوريـة     :  دمشق _ . حترير الوسيلة  يف
 .٦ ،٤فل*_ .ض _  .١٩٨٧سالمية اإليرانية، اإل

]٩٩٣٧[ )آية اهللا(ي اخلميين، مصطفى أمحد املوسو
 .٨٩-٦٢ص: ٢ج_ ] .الوقف[
دار الكتـب   ]: العـراق [النجف  _  .٢ط_ . حترير الوسيلة    يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة اآلداب] (١٩٧٠[هـ ١٣٩٠العلمية، 
]٩٩٣٨[ )آية اهللا(ي اخلميين، مصطفى أمحد املوسو

 .٨٠-٥٥ص: ٢ ج_ .آية اهللا اخلميين/ وإخوانهلوقف  اكتاب
هـ ١٤٠٤ ،مؤسسة النشر اإلسالمي  :  قم _ . حترير الوسيلة  يف
 .١ران*_  .ض _ .]١٩٨٣[
]٩٩٣٩[ . املوسوي القاسمأبو، ياخلوئ

 .٣٥٣-٣٢٣ص: ٢ج _ . الوقفكتاب
مطبعـة  : قـم ] (١٩--ن،  . د:  م .د [_ . منهاج الصاحلني  يف
 .١ران*_  .ض _) .مهر
]٩٩٤٠[ .، حممدرمحاين

 _... الوقـوف    قاعدة= قاعدة الوقف حبسب ما يوقفها أهلها       
 _ .٦٧-٥٨ص_  .)١٩٩٧ (١٧ ع _ .وقف مرياث جاويدان  

 .١؛ كو١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]٩٩٤١[ .إبراهيم، حممد الرشيت

 خمطوط  _ .األنصاري شيخ مرتضى    أستاذهتقرير لبحث   : الوقف
 .٩ران* _ .خ _ . قم يفلنجفىا املرعشيمبكتبة 

]٩٩٤٢[ .الرشيت، مريزا حبيب اهللا
  خمطوط يف جملس الشورى اإلسالمي بطهران      _ .رسالة يف الوقف  

 .٤ران *_ .خ _ .٦٢٥٤٥حتت رقم
]٩٩٤٣[ "هـ٤٦٣-؟) "أبو يعلي( الديلمي، محزة بن عبد العزيز سالر

أبو يعلي محزة بن عبد العزيز      / حكام الوقوف والصدقات  أذكر  
 . األميينالديلمي؛ حتقيق حمسن احلسيين

املعاونية الثقافيـة للجميـع     ]: إيران[ قم   _ . املراسم العلوية  يف
 .٦فل*_ . ض _ .١٩٩٤هل البيت، العاملي أل
]٩٩٤٤[ .السيد سابق
 .٤٧٦-٤٦٢ص: ٣ج_ .سيد سابق، حممد الغروي / الوقف
 فقه السنة وفقه الشيعة التابعني ملذهب أهل البيـت علـيهم            يف

دار : بريوت_ . كامالً   ، جديدة مشكولة شكالً   ١ط_ .السالم  
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣اهلادي، 

]٩٩٤٥[ .السيستاين، علي احلسيين
 .٤٢٤-٣٨٨ص: ٢ج_ .فتاوى علي احلسيين السيستاين /  الوقفكتاب
دار املؤرخ  : بريوت_  .١ط_ . املعامالت   . منهاج الصاحلني  يف

 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٥العريب، 

 )فقه جعفري(الوقف  



٨٢٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]٩٩٤٦[ "ـه٤٣٦-٣٥٥") بو القاسمأ(الشريف املرتضى، علي بن احلسني بن موسى 
 .مسائل شىت من اهلبات والوقوف

 .٧فل *_ .ض_  .١٩٧١، ]ن. د: العراق[النجف _ .االنتصار يف 
]٩٩٤٧[ .، حممد باقرشفيت

 خمطـوط   _ .أحكام الوقف واحلكم ببطالن الوقف على النفس      
 .٢ران*_  .خ _ .١٩٨مبكتبه سبهساالر بطهران حتت رقم 

 العـاملي النبطـي اجلـزيين     الشهيد األول، حممد بن مكـي       
 "هـ٧٨٦-٧٣٤) "الدين مشس(

]٩٩٤٨[

حممد بن مجال الدين مكي العاملي؛ مت الكتـاب         /  الوقف كتاب
 .١٨٨-١٦٣ص: ٣ج_ .تصحيحاً وتعليقاً بإشراف من حممد كالنتر 

دار إحيـاء التـراث     : بريوت_  .٢ط_ . اللمعة الدمشقية    يف
 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٣العريب، 

ن الدين بن علي بن أمحد العاملي اجلبعي        الشهيد الثاين، زي  
 "هـ٩٦٦-٩١١"

]٩٩٤٩[

 ].الوقف[
 اللمعة الدمشقية وشرحها املوسوم بالروضة البهية يف شـرح          يف

جامعة النجف الدينية،   ]: العراق[ النجف _ .اللمعة الدمشقية 
 .٧ ،٦فل* _.ض _ ] .؟١٩٧-[

]٩٩٥٠[ .هللاعبد ا، جزائري شوشتري
 _.وشـتري جزائـري     عبد اهللا ش  /  الوقوف والصدقات  كتاب

_ .خ   _ .١٤٥١خمطوط مبكتبه ملك بطهـران حتـت رقـم          
 .٥ران*

]٩٩٥١[ .، حممدشريازي
 ن،. د: إيران[قم  _  .استداليلحبث  :  الوقوف والصدقات  كتاب

 .١ران*_  .ك _ .]١٩--
]٩٩٥٢[ العبادي، صادق

 -التطور التارخيي   : التجربة الوقفية اإليرانية، أو، الوقف يف إيران      
 . ورقة١٨_ .صادق العبادي / رةوالتجربة املعاص

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]٩٩٥٣[ .قدري، أنور أمحد
_  .٢٤٩-٢٢٢ص_ .أنور أمحد قدري    ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
مقارنة مع القانون    دراسة   :الفقه اإلسالمي يف العامل احلديث    يف  

 :Islamic Jurisprudence in the modern world =الوضعي 
A refelction upon comparative study of the law.  _

_ .ض  _  .١٩٦٣تربثي،  . م. سول إجينتس ن  : بوميب_  .١ط
 .١٧هن*

]٩٩٥٤[ .كاتوزيان، ناصر
سريى در  = ظهور الشخصية احلقوقية للوقف يف كالم الفقهاء        

وقـف  _ . وقف در كالم فقهـاء       حقوقيشخصيت  بيدايش  
باللغة _  .٦٥-٦٢ص_ ) .١٩٩٣ (١ع_ . مرياث جاويدان 

 .١؛ كو١ران* _. د _.الفارسية 

]٩٩٥٥[ .محدأ، كَلبايكَاين
 لنجفىا املرعشي خمطوط مبكتبة    _ .استداليل فقهيحبث  : الوقف
 .٩ران*_  .خ _ .ر١٨١رقمحتت  يف قم

]٩٩٥٦[ .جميد النجار
 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٧باب _ .يد محد النجار جم]/ waqf= الوقف [
 القواعد اإلسالمية اجلعفرية للمكانة الشخصية والقواعد املتعلقة       يف
 Islam-Jafri Rules of Personal Status = لقانون العراقيبا

and Related Rules of Iraqian Law . _ن. د: م. د[_  .١ط[، 
 .٧هن*_ .ض _ .على كشافات يشتمل _ ) .مطبعة سرب: طهران (١٩٧٤

جنم الدين  (احملقق احللي، جعفر بن احلسن بن حيىي اهلذيل احللي          
 "هـ٦٧٦-٦٠٢ ")أبو القاسم

]٩٩٥٧[

 .يف الوقف
مؤسسة النشـر اإلسـالمي،     ]: إيران[ قم   _ . خمتلف الشيعة  يف

 .٦فل*_ .ض _  .١٩٩٨
جنم الدين  (احملقق احللي، جعفر بن احلسن بن حيىي اهلذيل احللي          

 "هـ٦٧٦-٦٠٢ ") القاسمأبو
]٩٩٥٨[

 .٢٤٠-٢٣٤ص_ . الوقف كتاب
 _ .١ط_ . شرائع اإلسالم يف بيان مسائل احلالل واحلرام         كتاب يف
مطبعـة  : كولكاتا (١٨٣٩منشي نعمة اهللا مايافوري،     ]: م. د[

 .٨هن*_ .ض _ ) .كادسه نشاط
جنم الدين  (احملقق احللي، جعفر بن احلسن بن حيىي اهلذيل احللي          

 "هـ٦٧٦-٦٠٢ ")مأبو القاس
]٩٩٥٩[

للمحقق احللي أبو القاسم جنم الدين جعفر بـن         /  الوقف كتاب
خراج وتعليق عبد احلسني حممد بن علي؛ تقدمي        إاحلسن؛ حتقيق و  
 .٢١٨-٢١١ص: ٢ج_  .احلكيم حممد تقي

_ .، حمققة   ١ط_ . شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام        يف
_ ) .بعة اآلداب مط: ]العراق[النجف  ( ١٩٦٩،  ]ن. د: م. د[

 .٣٥ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٢ ،٢١ ،١٥ ،٥مغ* _.ض 
جنم الدين  (احملقق احللي، جعفر بن احلسن بن حيىي اهلذيل احللي          

 "هـ٦٧٦-٦٠٢ ")أبو القاسم
]٩٩٦٠[

احملقق احللي؛ أشرف عليـه حممـد       /  الوقوف والصدقات  كتاب
 .٢٥١-٢٤٦ص: ١ج_ .جواد مغنية 

دار : بريوت_ .ي   شرائع اإلسالم يف الفقه اإلسالمي اجلعفر      يف
 .١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[مكتبة احلياة، 

جنم الدين  (احملقق احللي، جعفر بن احلسن بن حيىي اهلذيل احللي          
 "هـ٦٧٦-٦٠٢ ")أبو القاسم

]٩٩٦١[

 . الوقوف والصدقات واهلباتكتاب
مكتبـة  : بغـداد _  .٢ط_ . املختصر النافع يف فقه اإلمامية       يف

 .٧فل* _.ض _  .١٩٦٤أهلية، 
جنم الدين  (ق احللي، جعفر بن احلسن بن حيىي اهلذيل احللي          احملق

 "هـ٦٧٦-٦٠٢ ")أبو القاسم
]٩٩٦٢[

أبو القاسم جنـم الـدين      /  الوقوف والصدقات واهلبات   كتاب
 .١٥٩-١٥٦ص: ١ج_ .جعفر بن احلسني احللي 

دار : القـاهرة _  .١ط_ . املختصر النافع يف فقه اإلماميـة        يف
 .١٤كو* _.ض _ ] .١٩٥٦[هـ ١٣٧٦الكتاب العريب، 

)فقه جعفري(الوقف 
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جنم الدين  (احملقق احللي، جعفر بن احلسن بن حيىي اهلذيل احللي          
 "هـ٦٧٦-٦٠٢ ")أبو القاسم

]٩٩٦٣[

أبو القاسم جنـم الـدين      /  الوقوف والصدقات واهلبات   كتاب
 .٧٧-٧٥ ص_.جعفر بن احلسني احللي 

منشـي  ]: اهلنـد [لكناو  _ . املختصر النافع يف فقه اإلمامية       يف
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٢٤ [هـ١٣٠١نولكشور، 
]٩٩٦٤[ .، حممد باقريحمقق سبزوار

 _.حبث حول الوقوف والصدقات     : اإلرشادذخرية العباد يف شرع     
 .٦ران*_ .خ _  .٧٢٣٩٩هليات خبرسان حتت رقمخمطوط مبكتبة كليه اإل

]٩٩٦٥[ .بو القاسم الكَيالينأ ي،احملقق القم
 . وقف املخالفرسالة يف

 .١ران*_ .ض _ ] .١٨٩٦[هـ ١٣١٤، ]ن. د: م. د[_ . الغنائم يف
]٩٩٦٦[ .ةمغني حممد جواد
 .٨٩-٥٧ ص:٥ ج_ .الوقف
دار :  بريوت _.عرض واستدالل   :  جعفر الصادق  اإلمام فقه   يف

 .١ران*_  .ض _ .١٩٩٦العلم للماليني، 
]٩٩٦٧[ .ةمغني حممد جواد
 .٩١-٥٧ص: ٥ج_ .حممد جواد مغنية / الوقف
_  .٦ط_ .عـرض واسـتدالل     :  فقه اإلمام جعفر الصادق    يف

 .١كو* _.ض _  .١٩٩٢دار التيار اجلديد، : دار اجلواد: بريوت
]٩٩٦٨[ .ةمغني حممد جواد

 .٨٩-٥٧ص: ٥ج_ ] .الوقف[
_  .٢ط_ .عـرض واسـتدالل     :  فقه اإلمام جعفر الصادق    يف

 .٧ ،٦ ،٤فل* _.ض  _ .١٩٧٨دار العلم للماليني، : بريوت
]٩٩٦٩[ .حممد مهدي الروحاين

حممـد مهـدي    / ريعة اإلسالمية نبذة يف أحكام الوقف يف الش     
 .٧٣-٦٢ص_ .الروحاين 

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]٩٩٧٠[ . أصغري علمرواريد،

 ،١٩-١٧ ،١٤ص :١٢ ج _ . أصغر مرواريـد   يعل/ ]الوقف[
٨٠-٧٩،  ٦٣-٥٩ ،٥٤ ،٤٦-٤٥،  ٤١-٤٠ ،٣٣-٣١ ،
١٧٧-١٧٥،  ١٥٢-١٤٩،  ١١٩ -١١٨،  ١١٤-١٠٨،  ٨٦-٨٥ ،
٣٠٢-٢٩٣،  ٢٣٨-٢٢٣،  ٢٠٥-٢٠١،  ١٩٧،  ١٩١-١٨٩ ،
٤٩٠-٤٨٩، ٣٧٧، ٣٦٧ ،٣٥٢-٣٤٥، ٣٣٦-٣٣٣. 
مؤسسـة فقـه    : ريوت ب _ .١ ط _ . سلسلة الينابيع الفقهية   يف

 .٦فل*_ . ض _ .١٩٩٠الشيعة والدار اإلسالمية، 
]٩٩٧١[ .يمعرفت، حممد هاد
 _ . وقف مرياث جاويـدان    _ .حقيقت وقف = حقيقة الوقف   

_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٣٧-٣٢ ص _ .)١٩٩٧ (١٨ع
 .١؛ كو١ران*

]٩٩٧٢[ .مهاجراين، عباس
 _.س مهاجراين عبا/ السبيل القومي خلدمة اإلنسانية املستمرة: الوقف
 .٢٤٩-٢٣٢ص
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية، إيـداع        ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]٩٩٧٣[ .، عليبهاين موسوي

 وقف از نظر   = اإليراين املدين وجهة نظر الفقه والقانون      الوقف من 
 _) .١٩٩٤ (٧ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _  .مدينفقه وقانون   

 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٥٠ص
]٩٩٧٤[ .، حممد عليالعاملي املوسوي

 .١ران*_ .ك _ ] .؟١٩--ن، . د: م. د[_ .أرجوزة يف الوقف 
]٩٩٧٥[ .دياملريزا حممد علي التوحي

 .٢١٠-١٣٩ص: ٥ج_ ] .الوقف[
 الكـبري   األستاذ ألحباثتقريرا  :  مصباح الفقاهة يف املعامالت    يف

 _ .١ ط _ .ي اخلوئ ي العظمى السيد أبو القاسم املوسو     آية اهللا 
 .٦فل*_ .ض _  .١٩٩٢دار اهلادى، : بريوت
]٩٩٧٦[ _ .الوقف: وسنة وفقهاً  كتاباإلسالمي االقتصادنصوص 

 قسـم االقتصـاد     .مع البحوث اإلسالمية  جم]: إيران[خراسان  
 .١ران*_  .ك _ .١٩٨٥، اإلسالمي

]٩٩٧٧[ .هاشم معروف احلسيين
 .٢٨٤-١٢٧ص_ .هاشم معروف احلسيين / الوقف
 واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب مـن         ة الوصاي يف

دار القلـم،   : بريوت_ .األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي      
 .٢٩مغ؛ ١؛ كو١سع* _.ض _  .١٩٨٠

]٩٩٧٨[ :مصدر العنوان_ .ورقة ] ١١[_ ] .مصدر الكتروين[الوقف 
صفحة الدراسة املنشورة حتت باب احلرم الرضوي مبوقع اآلستانة املقدسة          

ـلة  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   ] (موقع إلكتروين [الرضوية   وص
_  .http://www.aqrazavi.org/haram/arabic/h012.htm :الدراسة

 .١كو*_ .ت 
]٩٩٧٩[ "١٩١٩-١٨٤٠) "سري( روالند نيفت ،ويلسون

 _ .٣٧٣-٣٣٧ص_  . روالند ويلسـون   /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 جمموعة قـوانني    : القانون اإلسالمي يف ظل احلكم الربيطاين      يف
 Anglo-Mohammedan =  ...مسبوقة مبقدمة تارخيية وافيـة 

law: A Digest preceded by a historical and descriptive 
introduction … . _؟١٩٠٨[ويليم كلوز، : لندن_  .٢ط. [_ 

 .١٧؛ هن٢سع*_  .ض
]٩٩٨٠[ "ـه١٣٣٧-١٢٤٧"اليزدي، حممد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي 

 .حممد كاظم الطبطبائي اليزدي/ ]الوقف[
_  .١٩٩٠الدار اإلسـالمية،    : بريوت_ . العروة الوثقى    يف
 .٦فل*_  .ض

 )فقه جعفري(الوقف  
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@ÑÓìÛaIðŠÐÈu@éÔÏ@H–‰@òîÈßbu@Ýöb@
]٩٩٨١[ .، مجشيدزماين

 _ .)دكتوراه( رسالة   _ .توليت در وقف  =  على الوقف    الوالية
 .١ران*_  .ر _ .باللغة الفارسية

]٩٩٨٢[ . علي، حممدنواب
وقف در فقه   =  يف إيران    املدين والقانون   اإلسالمالوقف يف فقه    

 رسالة  _ .ص١٠٠ _ .١٩٧١ _ . إيران مدين وحقوق   إسالم
 _ .باللغة الفارسية  _.هليات   اإل ة كلي ،ان جامعة طهر  -جامعية  

 .١ران*_  .ر

@ÑÓìÛaIðŠÐÈu@éÔÏ@H–@paë†ã@
]٩٩٨٣[ )طهران: ١٩٩٩( ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة           
_ ] .؟١٩٩٩[مديرية األوقاف والشـؤون اخلرييـة،       : طهران
 .١كو*_ .ك _ .ج ١١
@ÑÓìÛaIïÜjäy@éÔÏH@

ي   (أحكام الوقف    أنظر أيضًا ه حنبل اوى الوقف      )فق ه  (، فت فق
 .)حنبلي

]٩٩٨٤[ .إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان
 .١٩٥-١٩٢ص_ .الوقف 

فهرس حتليلي لكتـاب    :  فهرس منار السبيل يف شرح الدليل      يف
 _.السبيل يف شرح دليل الطالب لنيل املطالب البـن ضـويان            

_  .١٩٩٤وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية،       : الكويت
_ ) .٩ الفهارس واملعاجم الفقهية؛  . ة مساعدة يأعمال موسوع (

 .٣؛ كو٣تر* _.ض 
]٩٩٨٥[ .إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان

 بن حممد بن سامل بـن ضـويان؛         إبراهيمتأليف  /  الوقف كتاب
 .٣٣-٣ص: ٢ج_ .حتقيق زهري الشاويش 

شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن        :  منار السبيل  يف
 _.ض  _  .١٩٨٤املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٦ط_ .حنبل  

 .٨هن ؛٢٩؛ مغ١٢كو*
]٩٩٨٦[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
: ٢ج_ .براهيم بن حممد بن سامل بن ضويان        إل/  الوقف كتاب
 .١٩-٥ص
كتبـة  م: الريـاض _  .٢ط_ . منار السبيل يف شرح الدليل       يف

حاشية النكت والفوائد على منـار      : عليه_  .١٩٨٥املعارف،  
 .١٦مغ* _. ض _ .السبيل لعصام القلعجي

]٩٩٨٧[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
: ٢ج_ . إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضـويان          تأليف/ الوقف
 .٢٠٣ص
  منار السبيل يف شرح الدليل، أو، شرح دليل الطالب ملرعـي           يف

 _] .؟١٩٦-[املكتب اإلسالمي،   : دمشق_  .٢ط_  .احلنبلي
 .٣تر* _.ض 

]٩٩٨٨[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
تأليف إبراهيم بن حممد بن سامل بـن ضـويان؛          /  الوقف كتاب

 .١٨-٣ص: ٢ج_ .حتقيق زهري الشاويش 
  منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن           يف

هــ  ١٣٩٢كتب اإلسـالمي،    امل: دمشق_  .٣ط_ .حنبل  
 .١٤كو* _.ض  _] .١٩٧٢[

]٩٩٨٩[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
_ .تأليف إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان         /  الوقف كتاب
 .٢٠-٣ص: ٢ج
 منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل          كتاب يف

هـ ١٣٧٨مؤسسة دار السالم، : دمشق_  .١ط_ .أمحد بن حنبل 
 .١٤كو* _.ض _ ] .١٩٥٨[

]٩٩٩٠["ـه٠٨٣-؟ "ابن بلبان، حممد بن بدر الدين بن عبد احلق بن بلبان
 الدمشـقي   حممد بن بدر الدين بن بلبـان      /  والوقف سنة  فصل
_ .؛ حققه وعلق عليه حممـد بـن ناصـر العجمـي             احلنبلي
 .٢٠٠-١٩٧ص
  أخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن         كتاب يف

_  .١٩٩٦دار البشائر اإلسـالمية،     : بريوت_  .١ط_ .حنبل  
حاشية اإلمام عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن بـدران           : معه

 .١٤ ،٥ ،١كو* _.ض _ .الدمشقي 
]٩٩٩١["ـه٠٨٣-؟ "ابن بلبان، حممد بن بدر الدين بن عبد احلق بن بلبان

_ .أبو عبد اهللا حممد بن بدر الدين البلباين         /  الوقف مسنون  فصل
 .٨٨-٨٧ص
_  .١ط_ .كايف املبتدى يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبـل           يف  

املطبعـة  ] (؟١٩٥-[قصي حمب الدين اخلطيـب،      ]: القاهرة[
 .١٥كو* _.ض _ ) .السلفية

]٩٩٩٢[ "ـه٤٧١-٣٩٦") عليأبو (محد بن عبد اهللا أبن البنا، احلسن بن ا
 محد بن عبد اهللا بن    أأليب علي احلسن بن     /  الوقوف والعطايا  كتاب
 _.؛ حتقيق ودراسة عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي           البنا
 .٧٧٧-٧٧١ص: ٢ج
: الريـاض _  .٢ط_ . املقنع يف شرح خمتصر اخلرقي       كتاب يف

 .١٠مغ* _.ض _  .١٩٩٤مكتبة الرشد، 
]٩٩٩٣[ "ـه٤٧١-٣٩٦") عليأبو (محد بن عبد اهللا أبن البنا، احلسن بن ا

  أمحد بن عبد اهللا بن     لي احلسن بن  أبو ع /  الوقوف والعطايا  كتاب
 _. البعيمي   إبراهيمالبنا؛ حتقيق ودراسة عبد العزيز بن سليمان بن         

 .٧٧٧-٧٧١ص: ٢ج
مكتبـة  : الرياض_  .١ط_ .املقنع يف شرح خمتصر اخلرقي      يف  

 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٣الرشد، 
]٩٩٩٤["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

 .٢٣ص_ .بن تيمية ا ]/الوقف[
: القـاهرة  (١٩٨٠،  ]ن. د: م. د[_ . احلسبة يف اإلسـالم      يف

 .٧صر* _.ض _ ) .املطبعة السلفية

)فقه حنبلي(الوقف 
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]٩٩٩٥["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
، ١٥٧ص: ٢ج_ .تصحيح طه بن حممود قطريـة        ]/ الوقف[

 ،٩٦ص: ٤، ج ٤٥ ص :٣، ج ١٩١،  ١٧٣،  ١٦٢-١٦١
١٣٢، ١٣٠. 
_ . الشـيعة والقدريـة      كالم منهاج السنة النبوية يف نقض       يف

طبعة مصورة عـن    _ ] .؟١٩٨-[دار الكتب العلمية،    : بريوت
، ٤-٢؛ فـل  ٥٦تر* _.ض  _ .طبعة املطبعة األمريية ببوالق     

٨ ،٧. 
]٩٩٩٦["ـه٧٢٨-٦٦١ ")أبو العباس(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

ي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بـن          تق]/ الوقف[
: ٤ج_ . السالم احلراين؛ حتقيـق حممـد رشـاد سـامل            عبد
، ٣٤٥ص: ٦، ج ٢٦٢-٢٦١،  ٢٣٢-٢٣١،  ١٩٦-١٩٤ص
 .٤٩٥ص: ٧ج
_ . منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدريـة           يف
_  .ض_  .١٩٨٦مؤسسة قرطبة للطباعـة،     :  القاهرة _ .١ط
 .٢؛ صر٥٥، ٥١، ٣تر*
]٩٩٩٧[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

 الربكات عبد السالم بـن تيميـة        أيبد الدين   /  الوقف كتاب
 .٣٢٧٠-٣٢٥٠ص: ٢ج_ .احلراين 

_  .٢ط_ . املنتقى من أخبار املصطفى صلى اهللا عليه وسلم          يف
 .٣٥مغ* _. ض _ .١٩٧٩دار الفكر، : بريوت

]٩٩٩٨[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(يمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر بن تا
: ٢ج_ .ابن تيمية؛ ترمجة حممد داود راغب رمحاين        / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٩٢-١٨٤ص
الهـور  _ .منتقى األخبـار    =  املنتقى من أخبار املصطفى      يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٢دار الدعوة السلفية، ]: باكستان[
ن تيمية، حممد بن اخلضر بن حممد بن تيمية احلراين احلنبلـي            با

 "هـ٦٢٢-٥٤٢) " اهللاأبو عبد(
]٩٩٩٩[

تأليف فخر الدين أيب عبد اهللا حممد بن اخلضر بن          /  الوقف كتاب
 .٣٠٣-٢٩٧ص_ .تيمية؛ حتقيق بكر بن عبد اهللا أبو زيد 

دار : الريـاض _  .١ط_ . بلغة الساغب وبغيـة الراغـب        يف
 .٥، ١كو* _.ض _ . ١٩٩٧العاصمة، 

 )احملاسـن  أبـو (، يوسف بن عبد الرمحن بن علي        اجلوزيبن  ا
 "هـ٦٥٦-٥٨٠"

]١٠٠٠٠[

 .١٢٠-١١٨ص_ . الوقف والعطايا باب
املؤسسة : الرياض_ . املذهب األمحد يف مذهب اإلمام أمحد        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٨٠[ هـ١٤٠١ السعيدية،
]١٠٠٠١[ "ـه٧٩٥-٧٣٦") أبو الفرج(بن رجب، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ا

للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبلـي؛         ]/ الوقف[
، ٢٨ص_ .راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سـعد           

٢٥٧،  ٢٥٤،  ٢٠٩،  ١٩٤،  ١٧٥،  ١٣٦،  ١٣١،  ٥٤،  ٤١ ،
٣٥٣، ٣٤٠، ٣٠٦، ٢٩٧، ٢٩٤، ٢٨٣. 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_ . القواعد يف الفقه اإلسالمي      يف

 .٣٠؛ مغ٦٣، ٥٧، ٣تر* _.ض _  .١٩٩٣

]١٠٠٠٢[ "ـه٧٩٥-٧٣٦") أبو الفرج(بن رجب، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ا
للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبلـي؛         ]/ الوقف[

، ٢٨ص_ .وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سـعد          راجعه  
٢٥٧،  ٢٥٤،  ٢٠٩،  ١٩٤،  ١٧٥،  ١٣٦،  ١٣١ ،٥٤،  ٤١ ،
٣٥٣ ،٣٤٠، ٣٠٦، ٢٩٧، ٢٩٤، ٢٨٣. 
مكتبـة  : القـاهرة _  .١ط_ . القواعد يف الفقه اإلسالمي      يف

 .١٢؛ كو١٠٤تر* _.ض  _ .١٩٧٢الكليات األزهرية، 
]١٠٠٠٣[ "ـه٧٩٥-٧٣٦") أبو الفرج(بن رجب، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ا

، ٤١،  ٢٨ص_ .عبد الرمحن بن أمحد بن رجـب        ]/ الوقف[
٢٨٣،  ٢٥٧،  ٢٥٤،  ٢٠٩،  ١٩٤،  ١٧٥،  ١٣٦،  ١٣١،  ٥٤ ،
٣٥٣، ٣٤٠، ٣٠٦، ٢٩٧، ٢٩٤. 
 مكتبة اخلاجني، : القاهرة_  .١ط_ . القواعد يف الفقه اإلسالمي      يف

 .٤؛ مغ٦ ،٢صر* _.ض _ ) .مطبعة الكليات األزهرية (١٩٣٣
ابن عبد الوهاب، حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمـي           

 "هـ١٢٠٦-١١١٥"النجدي 
]١٠٠٠٤[

عزيز بـن زيـد     حممد بن عبد الوهاب؛ حتقيق عبد ال      ]/ الوقف[
 .٦١٧-٦١٣ص_ .الرومي، صاحل بن حممد حسن 

جامعة : الرياض_  .١ط_ .خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري     يف  
_ .ض _ ] .١٩٧٧ [هـ١٣٩٨اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 .٨هن*
ابن عبد الوهاب، حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمـي           

 "هـ١٢٠٦-١١١٥"النجدي 
]١٠٠٠٥[

عبد الوهاب؛ حتقيق عبد العزيز زيد الرومي،       حممد بن   ]/ الوقف[
 .٥٦-٥٣ص: ٤ج_ .حممد بلقاجي، حممود الطحان 

 جامعة: الرياض_ . مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب         يف
 .٨هن*_ .ض _ ] .؟١٩٨-[اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

]١٠٠٠٦[ "ـه١٠٩٧-؟"بن قائد، عثمان بن أمحد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدى ا
تأليف عثمان أمحد النجدى احلنبلـي؛ حتقيـق        /  الوقف كتاب

 .٤٢١-٤٠٦ص_ .حسنني حممد خملوف 
دار : جـدة _  .٢ط_ . هداية الراغب لشرح عمدة الطالب       يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٩الدار الشامية، : البشري؛ بريوت
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١ ")حممد أبو
]١٠٠٠٧[

 بن قدامه املقدسي؛ ختريج أيب عبد العزيز عبد اهللا بنا/  الوقفكتاب
_ .سفر عبادة العبديل الغامدي، حممد دغيليب الرباق العتـييب          

 .٦٦-٦٥ص
الطـائف  _ .جديدة، خمرجة األحاديث    . ط_ . عمدة الفقه    يف
 .٥ ،١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٨-[مكتبة الطرفني، ]: السعودية[
موفق الـدين   (ة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي        بن قدام ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠٠٨[

 _. حممد عبد اهللا بن أمحد املقدسي        أبوموفق الدين   /  الوقف كتاب
 .٧٦-٧٥ص
: م. د[_ . عمدة الفقه على مذهب حرب األمة أمحد بن حنبل           يف
_ ) .مطبعة املنـار   :القاهرة] (١٩٣٣[هـ  ١٣٥٢،  ]ن .د
 .٥كو* _ .ض

 )فقه حنبلي(الوقف  
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موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو

]١٠٠٠٩[

واري، إميان حممد أنور    هلحتقيق وتعليق ثناء خليل ا    /  الوقف كتاب
_ .زهراء؛ مراجعة عبد الرمحن بن الشـيخ أمحـد الشـامي            

 .١٧٠-١٦٩ص
 الـدار املتحـدة،   :  دمشـق  _ . العمدة يف الفقه احلنبلـي     يف

 .١٠٤ ،٣تر* _.ض _  .]١٩٩٠[ هـ١٤١٠
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠١٠[

أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسـي؛          ]/ الوقف[
 .٢ج_ .حتقيق حممد فارس سعد عبد احلميد السعدين 

دار :  بـريوت  _ .١ط_ . الكايف يف فقه اإلمام ابن حنبـل         يف
 .٣١مغ* _.ض _ ] .١٩٩٣[هـ ١٤١٤الكتب العلمية، 

موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو

]١٠٠١١[

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة؛ خـرج            ]/ الوقف[
أحاديثه ورجاله سليم يوسف؛ حققه سعيد حممد اللحام؛ قدم له          

 .٣٣٠-٣١٩ص: ٢ج_ . حممد مجيل وراجعه صدقي
دار الفكـر،   : بريوت_ . الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل         يف

 .٣٠؛ مغ٧ ،٥صر* _.ض _  .١٩٩٢
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠١٢[

تأليف أيب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـة          /  الوقف كتاب
 .٤٦٤-٤٤٨ص: ٢ج_ .دسي املق
_  .٥ط_ . الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بـن حنبـل            يف

؛ ١٠-٦فـل * _.ض  _  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي،   : دمشق
 .١٤، ٥، ١كو

موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو

]١٠٠١٣[

دامة املقدسـي؛   محد بن ق  أموفق الدين عبد اهللا بن      /  الوقف باب
محد بن سـامل بـن      أالنجا موسى بن     بوأاختصره شرف الدين    

عيسى بن سامل املقدسي احلجاوي مث الصاحلي الدمشقي؛ عليـه          
 _.تعليقات لعبد العزيز بن عبد الرمحن بن ناصر بن حسين بن حممد             

 .٧٦-٧٥ص
_  .٢ط_ .محد بن حنبل الشـيباين  أ خمتصر املقنع فقه اإلمام  يف
 _) .املطبعة السلفية :القاهرة] (١٩٢٦[هـ ١٣٤٥، ]ن. د: م. د[

 .٣مغ* _.ض 
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠١٤[

محد بن قدامـة    أتأليف موفق الدين عبد اهللا بن       /  الوقف كتاب
 .١٦٤-١٦١ص_ .املقدسي 

_  .١ط_ .ل الشيباين   محد بن حنب  أ املقنع يف فقه إمام السنة       يف
؛ ١٤كـو * _ .ض_  .١٩٧٩دار الكتب العلميـة،     : بريوت
 .٣٢ ،٢٩مغ

موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو

]١٠٠١٥[

 _.محد بن قدامة املقدسي     أملوفق الدين عبد اهللا بن      /  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج
السنة أمحد بن حنبل الشـيباين رضـي اهللا          املقنع يف فقه إمام      يف
املطبعة : القاهرة] (؟١٩٥-ن،  . د: م. د[_ . مع حاشيته    ،عنه

 .٣٠؛ مغ٦، ٢صر*_ . ض _ .)السلفية ومكتبتها
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠١٦[

  بن عبد اهللا بـن مع حاشية منقولة من خط سليمان :  الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .حممد بن عبد الوهاب 

 _] .؟١٩٩-[املؤسسة السعيدية،   : الرياض_  .٣ط_ . املقنع   يف
 .٨؛ هن١٧؛ مغ١٢؛ كو٣تر* _.ض 

موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو

]١٠٠١٧[

 حممد عبد اهللا بن أمحد بن     ملوفق الدين أيب    /  الوقوف والعطايا  كتاب
 .٢٣٨-١٨٦ص: ٨ج_ .حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي 

هجر للطباعـة   : القاهرة_ .، مصححة منقحة    ٢ط_ . املغين   يف
 ؛٩٦ ،٦٣ ،٣تر* _.ض  _  .١٩٩٢والنشر والتوزيع واإلعالم،    

 .٨؛ هن١٠؛ مغ١٥-١سع
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١٠٠١٨[

تأليف أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بـن         /  الوقوف والعطايا  كتاب
 .٢٤٥-١٨٥ص: ٦ج_ .حممد بن قدامة 

الشرح : يليه_ ] .؟١٩٨-[دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . املغين   يف
  الفرج عبد الرمحن بن أيب     أيبالكبري على منت املقنع لشمس الدين       

 .٥، ١؛ كو٥٢ ،٣تر* _.ض _ .املقدسي حممد بن أمحد بن قدامة 
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠١٩[

 _.موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة       /  الوقوف والعطايا  كتاب
 .٢٧٢-٢٠٦ص: ٦ج
 دار الكتاب العريب،  : بريوت_ .، جديدة ومنقحة    ١ ط _ . املغين يف

 .٣٠، ١٦؛ مغ٧ ،٥صر* _.ض _ . ١٩٨٤
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠٢٠[

 _.موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة       /  الوقوف والعطايا  كتاب
 .٦٠٢-٥٤٦ ص:٥مج
ـ ١٤٠١ مكتبة الريـاض احلديثـة،    :  الرياض _ . املغين يف  هـ
 .٧٦، ٧٥، ٦٧، ٦٢، ٥٢، ٤٩ ،٣تر* _.ض _  .]١٩٨١[
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠٢١[

 أليب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن     ]/  الوقوف والعطايا  كتاب[
قدامة املقدسي على خمتصر أيب عمر بن حسني بن عبد اهللا بـن             

 .٥٩٠-٥٤٤ص: ٥ج_  .أمحد اخلرقي؛ تعليق حممد رشيد رضا
_ ] .١٩٤٧ [هـ١٣٦٧دار املنار، ]: القاهرة[_  .٣ط_ . املغين يف

 .٣٣ ،٢٣ ،٢٢ ،٤مغ* _.ض 

)فقه حنبلي(الوقف 
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موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو

]١٠٠٢٢[

تأليف أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بـن         /  الوقوف والعطايا  كتاب
 .٦٤٨–٥٩٧ص: ٥ج_ .قدسي حممد بن قدامة امل

على خمتصر أيب القاسم عمر بن حسني بن عبد اهللا بن             املغىن يف
 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[عامل الكتب،   : بريوت_ .أمحد اخلرقي   

 .١٢كو*
موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو
]١٠٠٢٣[

 .٢٤٦-١٨٥ص: ٦ج_ . الوقوف والعطايا كتاب
 املغين على خمتصر أيب القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهللا بن             يف

دار الكتاب العـريب،    : بريوت_ .جديدة  . ط_ .أمحد اخلرقي   
الشرح الكبري على منت املقنع تـأليف مشـس         : يليه_  .١٩٧٢

الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة             
 .٩،١١-٦ ،٤-٢؛ فل١٠٤تر*_ .ض _ .املقدسي 

موفق الـدين   (بن قدامة، عبد اهللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي         ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد أبو

]١٠٠٢٤[

 محد بن أيب حممد عبد اهللا بن      أموفق الدين   /  الوقوف والعطايا  كتاب
 .٣٧٨-٣٤٨ص: ٥مج_ .حممد بن قدامة 

جديـدة،  . ط_ . املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين        يف
دار الفكـر،   : بـريوت _ . املسائل والفصـول     منقحة مرقمة 

ــر* _.ض _  .١٩٨٥ ؛ ١٠٤، ٦٤ ،٦٢ ،٦٠ ،٥٧ ،٤٩تـ
 .٣٥، ١٧؛ مغ١٤كو

أبو الفرج  (بن قدامة، عبد الرمحن بن حممد املقدسي اجلماعيلي         ا
 "هـ٦٨٢-٥٩٧) "مشس الدين

]١٠٠٢٥[

 يب الفرج عبد الرمحن بنأتأليف مشس الدين /  والعطايا الوقفكتاب
: ٦ج_ .أمحـد ابـن قدامـة املقدسـي         يب عمر حممد بـن      أ

 .٢٤٥–١٨٥ص
دار الكتب العلمية، : بريوت_ . الشرح الكبري على منت املقنع       يف
 حباشية املغين ملوفق الدين أيب      …الشرح الكبري   _ ] .؟١٩٨-[

، ٣تـر * _.ض  _ .حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة          
 .٥ ،١؛ كو٥٢

أبو الفرج  (سي اجلماعيلي   بن قدامة، عبد الرمحن بن حممد املقد      ا
 "هـ٦٨٢-٥٩٧) "مشس الدين

]١٠٠٢٦[

 .٢٤٥-١٨٥ص: ٦ج_ . الوقف والعطايا كتاب
_ .شرح املقنـع    :  الشرح الكبري على منت املقنع، أو، الشايف       يف

املغـين   كتاب  امش _ .١٩٧٢دار الكتاب العريب،    : بريوت
-٦،  ٤-٢؛ فل ١٠٤تر* _.ض  _ .ملوفق الدين بن قدامة     

١١ ،٩. 
أبو الفرج  (مة، عبد الرمحن بن حممد املقدسي اجلماعيلي        بن قدا ا

 "هـ٦٨٢-٥٩٧) "مشس الدين
]١٠٠٢٧[

 .٢٤٥-١٨٥ص: ٦ج_ . الوقف والعطايا كتاب
:  بـريوت  _ . الشرح الكبري على منت املقنع، أو، شرح املقنع        يف

امش كتاب املغين ملوفق الدين بـن       _  .١٩٨٥دار الفكر،   
ــة ــر* _.ض _  .قدام ؛ ١٠٤، ٦٤، ٦٢، ٦٠، ٥٧، ٤٩ت

 .٣٥، ١٧؛ مغ١٤كو

 بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي        أيبابن قيم اجلوزية، حممد بن      
 "هـ٧٥١-٦٩١ ")أبو عبد اهللا(

]١٠٠٢٨[

بـن قـيم    ا بكرأيبمشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن       ]/ الوقف[
: ١ ج _ . الـدين عبـد احلميـد      حميـي اجلوزية؛ حتقيق حممد    

، ٣٨٦-٣٨٣،  ٣٢٩،  ١٠٩-١٠٨ص: ٣، ج ٣١٧-٣١٣ص
 .١٨٧ ،١٧٩ ،٥٦ص: ٤، ج٣٨٩-٣٨٨
، ]ن. د: م. د[_  .٢ ط _ . املوقعني عن رب العـاملني     إعالم يف

 .١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٣ ،٢فل* _.ض _  .١٩٧٧
 بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي        أيبابن قيم اجلوزية، حممد بن      

 "هـ٧٥١-٦٩١ ")أبو عبد اهللا(
]١٠٠٢٩[

  بكر اجلوزيـة؛   أيبمشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن        ]/ الوقف[
: ٢، ج ٣١٧-٣١٣ص: ١ج_ .حتقيق طه عبد الرؤوف سـعد       

 .٥٧-٥٤ص
مكتبـة  : القاهرة_  .١ ط _ . إعالم املوقعني عن رب العاملني     يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٣تر*_ .ض _  .١٩٦٨ الكليات األزهرية،
 بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي        أيبابن قيم اجلوزية، حممد بن      

 "هـ٧٥١-٦٩١ ")أبو عبد اهللا(
]١٠٠٣٠[

 بكر املعروف   أيب عبد اهللا حممد بن      أيب الدين   لشمس]/ الوقف[
 .مسائل الوقف متفرقة يف الكتاب_ .بن القيم اجلوزية اب
إدارة الطباعة  ]: القاهرة[_ . املوقعني عن رب العاملني      إعالم يف

 .٢٦ ،١٥ ،٣مغ* _.ض _ ] .؟١٩٣-[املنريية، 
]١٠٠٣١[ "ـه٩٠٩-٨٤٠") مجال الدين(بن املربد، يوسف بن حسن الصاحلي ا

-١٤٩ص_ .حتقيق عبد العزيز حممد آل الشيخ        / الوقف كتاب
١٥٣. 
_ . ذوي األفهام عن الكتـب الكـثرية يف األحكـام             مغين يف

توزيع الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء       : الرياض
 .٨؛ هن٣تر*_  .ض _ .١٩٧١والدعوة واإلرشاد، 

بـن مفلـح    براهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد         إبن مفلح،   ا
 "هـ٨٨٤-٨١٦) "إسحاق أبو(

]١٠٠٣٢[

براهيم بن حممد بـن     إأليب إسحاق برهان الدين     /  الوقف كتاب
 .٣٥٩-٣١٢ص: ٥ج_ .عبد اهللا بن حممد بن مفلح احلنبلي 

املكتب اإلسالمي،  : دمشق_  .١ط_ . املبدع يف شرح املقنع      يف
 .٨؛ هن١٤كو* _.ض _  .١٩٧٤

) عبـد اهللا   أبـو (ج  بن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد بن مفر        ا
 "هـ٧٦٣-٧٠٨"

]١٠٠٣٣[

لشمس الدين املقدسي أيب عبد اهللا بـن مفلـح؛          /  الوقف باب
 .٦٣٧-٥٨١ص: ٤ج_ .راجعه عبد الستار أمحد فراج 

_  .١٩٨٥عامل الكتب،   : بريوت_  .٤ط_ . الفروع   كتاب يف
 .١٤كو* _.ض _ .تصحيح الفروع للمرداوي : يليه

) عبـد اهللا   أبـو (فرج  بن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد بن م        ا
 "هـ٧٦٣-٧٠٨"

]١٠٠٣٤[

_ .حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج بن مفلـح           /  الوقف باب
 .٩٠٣-٨٦٢ص: ٢مج
 _) .مطبعة املنار : القاهرة] (؟١٩٢-ن،  . د: م. د[_ . الفروع   يف

 .٢صر* _.ض 

 )فقه حنبلي(الوقف  



٨٣١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

زيـن الـدين أبـو      (بن املنجي، املنجي بن عثمان بن أسعد        ا
 "هـ٦٩٥-٦٣١) "الربكات

]١٠٠٣٥[

تصنيف زين الدين املنجي التنـوخي؛ دراسـة        /  الوقف كتاب
 .١٥٣-١١٥ص: ٤ج_ .وحتقيق عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش 

 _ .١٩٩٧دار خضر،   : مكة_  .١ط_ . املمتع يف شرح املقنع      يف
 .٥ ،١كو* _.ض 

تقي الـدين   (بن النجار، حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي          ا
 "هـ٩٧٢-٨٩٨) "أبو الوفاء

]١٠٠٣٦[

  تصنيف تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن          / الوقف كتاب
 _.علي الفتوحي؛ دراسة وحتقيق عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش            

 .٧٤٥-٧٣٥ص: ٥ج
_ " .اإلراداتمنتـهى   "شـرح املنتـهى     :  معونة أوىل النهى   يف

 .٥ ،١كو*_  .ض_  .١٩٩٦دار خضر، : بريوت
تقي الـدين   (ي  بن النجار، حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوح        ا

 "هـ٩٧٢-٨٩٨) "أبو الوفاء
]١٠٠٣٧[

حممد بن محد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار؛     /  الوقف كتاب
 .١٨-٥ص: ٢ج_ .حتقيق عبد الغين عبد اخلالق 

_  .١ط_ . منتهى اإلرادات يف مجع املقنع يف التنقيح والزيادات          يف
دار اجليـل   : القـاهرة ( ١٩٦١مكتبة دار العروبـة،     : القاهرة
 .٨؛ هن٢صر* _. ض _) .باعةللط

]١٠٠٣٨[ "ـه٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين 
 سحاق بنإتأليف أيب داود سليمان بن األشعث بن /  يف الوقفباب

بشري بن شداد السجستاين؛ مقدمة تصدير التعريف به بقلم حممد          
 .٢٢١ص_ .رشيد رضا 

 حمي السنة أيب عبد اهللا    عامل األمة و  : ( مسائل اإلمام أمحد   كتاب يف
حممـد  : بريوت_  .٢ط_ ) .أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين     

 .١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٦-[أمني دمج، 
]١٠٠٣٩[ "ـه٤٥٨-٣٨٠"  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى،

 _ .اللحامللقاضي أيب يعلى؛ حتقيق عبد الكرمي بن حممد         ]/ الوقف[
 .٤٥٥-٤٣٣ص: ١ج
_  .١ط_ .ئل الفقهية من كتاب الروايتني والـوجهتني         املسا يف

، ٢٩مـغ * _.ض _  .١٩٨٥مكتبة املعـارف،   : الرياض
 .٨ هن؛٣٠

]١٠٠٤٠[ .أمحد بن عبد اهللا القاري
 أمحد بن عبد اهللا القاري؛ حتقيق عبد الوهاب أبو سليمان،         ]/ الوقف[

 .٢٩٨-٢٧٥ص_ .حممد إبراهيم أمحد 
_ .مام أمحد بن حنبل      جملة األحكام الشرعية على مذهب اإل      يف

، ٥سـع *_ .ض  _  .١٩٨١مكتبة هتامة،   : الرياض؛ جدة 
 .٨ هن؛٩

]١٠٠٤١[ .أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام
أوضاع األوقاف يف جند قبل الدعوة اإلصالحية وموقف الشيخ         

_ .أمحد بن عبد العزيز احملمد البسام       / حممد بن عبد الوهاب منها    
هــ  ١٤١٩ (١،ع٢٤ س _ .جملـة فصـلية حمكمـة     : الدارة

 .٣تر* _.د _  .٦١-٥ ص_ .])١٩٩٨[

]١٠٠٤٢[ "ـه٢٤١-١٦٤" )عبد اهللا أبو(اإلمام ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل 
 .أمحد بن حنبل]/ الوقف[

 خمطوط، حتت _ . ورقة   ٤٧_ ] .٧ق[هـ  ٢ق_ .الوقوف والوصايا   يف  
 .٢صر*_ .ض _ .بآخره نقص _ . ب ٢١٨٨٨ ب، ٢١٩٤٥رقم 

]١٠٠٤٣["هـ١١٨٩-١١٠٨"بد اهللا بن أمحد احلليب البعلي، أمحد بن ع
 .٣٠١-٢٩٦ص_ . الوقف كتاب
_ .شرح كايف املبتدي يف فقه أمحد بن حنبل         :  الروض الندي  يف

 .٨؛ هن٥؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٨١  السعيدية،املؤسسة :الرياض
]١٠٠٤٤["هـ١١٨٩-١١٠٨"البعلي، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد احلليب 

 .٢٣٦-٢٣٤ ص:١ ج_. الشاويش حتقيق حممد زهري/  الوقفكتاب
املؤسسـة  : الريـاض _ .ئد الكايف واحملرر على املقنـع       ا زو يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٨١[ هـ١٤٠١ السعيدية،
]١٠٠٤٥[ "ـه١١٩٢-١١١٠" البعلي، عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد البعلي اخللويت

زين الدين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحـد          / الوقف ومباحثه 
 .٤٠٤-٣٩٥ص: ٢ج_ .شقي البعلي الدم

 شرح أخصر املختصرات  :  كشف املخدرات والرياض املزهرات    يف
دار النبالء،  ]: دمشق[_  .١ط_  .يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل     

 .١٥كو* _.ض _  .١٩٩٥
]١٠٠٤٦[ "ـه١١٩٢-١١١٠" البعلي، عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد البعلي اخللويت

 بن عبد اهللا بن أمحـد       زين الدين عبد الرمحن   / الوقف ومباحثه 
 .٣١٤-٣٠٩ص_ .البعلي الدمشقي 

شرح أخصر املختصرات   :  كشف املخدرات والرياض املزهرات    يف
] ؟١٩٦-ن،  . د: م. د[_ .يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبـل         

 .٥كو*_ .ض _ ) . املطبعة السلفية:القاهرة(
مشـس الـدين   (البعلي، حممد بن أيب الفتح بـن أيب الفضـل         

 "هـ٧٠٩-٦٤٥) "هللا عبد أبو
]١٠٠٤٧[

تأليف أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب الفتح          /  الوقف كتاب
 .٢٩٠-٢٨٥ص_ .البعلي احلنبلي 

املكتـب اإلسـالمي،    : بريوت_ . املطلع على أبواب املقنع      يف
 صنع حممد بشـري     /معجم ألفاظ الفقه احلنبلي   : معه_  .١٩٨١
 .٨؛ هن١٢كو* _. ض _ .األدليب

مشـس الـدين   ( أيب الفتح بـن أيب الفضـل       البعلي، حممد بن  
 "هـ٧٠٩-٦٤٥) "اهللا عبد أبو

]١٠٠٤٨[

تأليف أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب الفتح          /  الوقف كتاب
 .٢٩٠-٢٨٥ص_ .البعلي احلنبلي 

املكتب اإلسالمي، : بريوت_  .١ط_ . املطلع على أبواب املقنع يف
 .٢٤؛ مغ٥كو* _. ض _ .١٩٦٥

شـرف  (بن عبد اهللا بن حممد الزريراين       البغدادي، عبد الرحيم    
 "هـ٧٤١-؟) "الدين أبو حممد

]١٠٠٤٩[

 _.حتقيق ودراسة عمر بن حممد بن عبد اهللا السبيل          /  الوقف كتاب
 .٤١٧-٤١٣ص
: جامعة أم القرى  : مكة_ .يضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل       إ يف

ـ ١٤١٤ مركز إحياء التـراث اإلسـالمي،      _  .]١٩٩٤[ هـ
 .٣تر* _.ض _ ) .٥٨ التراث اإلسالمي؛(

)فقه حنبلي(الوقف 
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البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 

]١٠٠٥٠[

 بن صالح   إدريستأليف منصور بن يونس بن      / ومن باب الوقف  
 .٤٩ص_ . البهويت احلنبلي إدريسالدين بن حسن بن أمحد بن علي بن 

ن، . د: م. د[_ . منح الشفا الشافيات يف شرح املفردات        يف
 .١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٦-

البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 

]١٠٠٥١[

 .٣٠٥-٣٠٠ص_  . الوقفكتاب
: الريـاض _  .١ ط _.شرح زاد املسـتنقع     :  الروض املربع  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩٣مكتبة العبيكان، 
البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             

 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 
]١٠٠٥٢[

: ٢ج_ .دريس البهويت   إللمنصور بن يونس بن     /  الوقف كتاب
 .٤٨٦-٤٥٢ص
مكتبة الرياض  : الرياض_ .شرح زاد املستنقع    :  الروض املربع  يف

حاشية الروض املربع   : امشه_  .]١٩٧٠[هـ  ١٣٩٠احلديثة،  
، ٤،  ٣؛ فـل  ٣تر* _.ض  _  .العنقريلعبد اهللا بن عبد العزيز      

 .٣٨، ٣٢ ،٢٩؛ مغ١١، ١٠-٦
البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             

 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 
]١٠٠٥٣[

منصور بن يونس البهويت؛ حققه وخرج أحاديثه       /  الوقف كتاب
 .٣٢٥-٣٢١ص_ .وعلق عليه بشري حممد عيون 

 الروض املربع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين بشرح      يف
 مكتبة]: السعودية[الطائف  _  .١ط_  . خمتصر املقنع  ،زاد املستنقع 
 .١٥كو* _.ض  _ .١٩٩٠مكتبة دار البيان، : املؤيد؛ دمشق

البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 

]١٠٠٥٤[

: ٢ج_ . البـهويت    إدريسمنصور بن يونس بن     /  الوقف كتاب
 .٥١٦-٤٧٨ص
 ١٩٠١،  ] ن .د: م. د[_  .١ط_ . شرح منتـهى اإلرادات      يف
ف القناع عن   امطبوع امش كش  _ ) . الشرقية املطبعة العامرة (

 .٦ ،٢؛ صر١٠٢، ١٠٠تر* _.ض _ .منت اإلقناع 
البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             

 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 
]١٠٠٥٥[

: ٢ج_ . البـهويت    إدريسمنصور بن يونس بن     /  الوقف كتاب
 .٤٢٨-٣٩٧ص
 _. النهى لشرح املنتهى     ت، أو، دقائق أويل   رادا شرح منتهى اإل   يف
 ،٥ ،١كو* _.ض  _  .١٩٩٣عامل الكتب،   : بريوت_  .١ط
 .٣١، ٣٠؛ مغ١٤

البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 

]١٠٠٥٦[

_ . البـهويت    إدريستأليف منصور بن يونس بن      /  الوقف كتاب
 .٥١٧-٤٨٩ص: ٢ج
 _.، أو، دقائق أويل النهى لشرح املنتهى        تاإلرادا شرح منتهى    يف
 .١٧مغ*_ .ض  _] .؟١٩٨-[دار الفكر، ]: بريوت[

البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 

]١٠٠٥٧[

: ٢ج_ . البـهويت    إدريسمنصور بن يونس بن     /  الوقف كتاب
 .٥١٧-٤٨٩ص
لشـرح   النـهى     شرح منتهى اإلرادات، أو، دقائق أويل      يف

 _.ض  _ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٦،  ]ن. د: القاهرة[_  .املنتهى
 .١٤كو*

البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 

]١٠٠٥٨[

 .٥١٧-٤٨٩ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 _. النهى لشرح املنتهى      شرح منتهى اإلرادات، أو، دقائق أويل      يف

 .٩-٦لف*_ .ض _ ] .؟١٩٧-[عامل الكتب، : بريوت
البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             

 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 
]١٠٠٥٩[

 البـهويت؛ راجعـه     إدريسمنصور بن يونس بن     /  الوقف كتاب
: ٤ج_ .وعلق عليه هـالل مصـيلحي مصـطفى هـالل           

 .٢٩٧-٢٤٠ص
دار الفكـر،   ]: بريوت[_  .اإلقناع كشاف القناع عن منت      يف

 .٨؛ هن٣٠؛ مغ٥ ،١كو* _.ض _ ] .١٩٨١[هـ ١٤٠٢
البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             

 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 
]١٠٠٦٠[

 .٢٩٨-٢٤٠ص: ٤ج_ . الوقف كتاب
عامل الكتـب،   : بريوت_  .اإلقناع كشاف القناع عن منت      يف

 .١٠-٦فل* _. ض _ .١٩٨٣
البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             

 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 
]١٠٠٦١[

: ٢ج_ . البـهويت    إدريسمنصور بن يونس بن     /  الوقف ابكت
 .٤٦٢-٤٥٣ص
، ]ن. د: م. د[_  .٢ط_ .ف القناع عن منت اإلقناع      ا كش يف

 _.ض  _ ) .مطبعة أنصار السـنة احملمديـة     : القاهرة (١٩٤٨
 .٦ ،٢صر*

البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس 

]١٠٠٦٢[

 .٤٧٤-٤٤٢ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 ١٩٠١،  ]ن .د: م. د[_ .قنـاع    كشاف القناع عن منت اإل     يف
 شـرح منتـهى   : امشه_ ) .املطبعة العامرة الشرقية  : القاهرة(

 _.طبع على نفقة مقبل بن عبد الرمحن الذكري         _ . للبهويت   اإلرادات
 .٦، ٢؛ صر١٠٢ ،١٠٠تر* _.ض 

البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"دريس إ

]١٠٠٦٣[

 بـن صـالح     إدريستأليف منصور بن يونس بن      /  الوقف باب
_ .دريس البهويت احلنبلي    إمحد بن علي بن     أالدين بن حسن بن     

 .٢٠٧-٢٠٤ص
ن، . د: م. د[_ . منح الشفا الشافيات يف شرح املفردات        يف
مـام  النظم املفيد األمحد يف مفردات اإل     : يف آخره _ ] .؟١٩٦-

 .١٧مغ* _.ض _ .بن علي العمري املقدسي أمحد حملمد 

 )فقه حنبلي(الوقف  



٨٣٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٠٠٦٤[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 
 .٢٣٤ص_ .وقف 
فهرس حتليلي لكتاب   :  فهرس نيل املآرب لشرح دليل الطالب      يف

وزارة األوقـاف   : الكويت_ .نيل املآرب لشرح دليل الطالب      
. ة مسـاعدة  يل موسوع أعما(_  .١٩٩٤والشئون اإلسالمية،   

 .٣؛ كو٣تر* _.ض _ ) .١٠الفهارس واملعاجم الفقهية؛
]١٠٠٦٥[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 

 عبد القادر بن عمر التغليب الشيباين احلنبلي؛ حتقيق       /  الوقف كتاب
_ . أمحد عبد احلميد احلنبلي األثـري        إبراهيموختريج أحاديثه   

 .١٦-٣ص: ٢ج
عيسى البـايب   : القاهرة_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب       يف

 .١٤كو* _.ض _  .١٩٩٤ إيداعاحلليب، 
]١٠٠٦٦[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 

عبد القادر بن عمر الشيباين؛ حققه حممد سليمان        /  الوقف كتاب
 .٢٧-٩ص: ٢ج_ .عبد اهللا األشقر 

مكتبة الفالح،  : الكويت_ .ملآرب بشرح دليل الطالب      نيل ا  يف
 .٩-٦؛ فل٥ ،١كو* _.ض  _] .؟١٩٧-[

]١٠٠٦٧[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 
 عبد القادر بن عمر التغليب الشيباين احلنبلي؛ صححه       /  الوقف كتاب

 .١١-٣ص: ٢ج_ .وأشرف على طبعه رشدي السيد سليمان 
مكتبة : القاهرة_  .٣ط_ . نيل املآرب بشرح دليل الطالب       يف

 .٥؛ كو٦ ،٢صر*_ .ض _  .١٩٥٤ومطبعة حممد علي صبيح، 
]١٠٠٦٨[ "ـه١١٣٥-١٠٥٢"التغليب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيباين 

 .١٢٠ ،٣٥، ٩-١ص: ٢، ج٤٦٣، ٤٠٢، ٣٩١ص: ١ج_ ] .الوقف[
 _.ن يوسف املقدسي     نيل املآرب بشرح دليل الطالب ملرعي ب       يف

 .٣تر *_. ض _ .]١٨٧١[ هـ١٢٨٨ ،]ن. د: [القاهرة
]١٠٠٦٩[ "ـه٩٦٨-؟") أبو النجا(احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى املقدسي 

أبو النجا شرف الدين موسى احلجاوي املقدسي؛       /  الوقف كتاب
: ٣ج_ .تصحيح وتعليق عبد اللطيف حممد موسى السـبكي         

 .٤٦-٢ص
دار املعرفة،  : بريوت_ .ام أمحد بن حنبل      اإلقناع يف فقه اإلم    يف
 .١٥كو* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

]١٠٠٧٠[ "ـه٩٦٨-؟") أبو النجا(احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى املقدسي 
 لشرف الدين املقدسي؛ تصحيح وتعليق عبد اللطيف/  الوقفكتاب

 .٢٧-٢ص: ٣ج_ .حممد السبكي 
املكتبـة  : ]القاهرة[_ .محد بن حنبل    أ اإلقناع يف فقه اإلمام      يف

 .٤مغ* _.ض _ ] .؟١٩٣-[التجارية الكربى، 
]١٠٠٧١[ "ـه٩٦٨-؟") أبو النجا(احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى املقدسي 

أبو النجا موسى بن أمحد بن موسى الصـاحلي         /  الوقف كتاب
 .٥٥-٥٤ص_ .احلجاوي 

 _ .٧ط_ . املقنع البن قدامة املقدسي      اختصار زاد املستنقع يف     يف
_ ] .١٩٦٥[هــ   ١٣٨٥عة السلفية ومكتبتها،    املطب: القاهرة

 .٦، ٢؛ صر٦٧، ٣تر* _.ض 

]١٠٠٧٢[ "ـه٩٦٨-؟") أبو النجا(احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى املقدسي 
موسى بن أمحد بن موسى بن سـامل املقدسـي          /  الوقف كتاب

-١٢٠ص_ .احلجاوي؛ حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميـد         
١٢٢. 
 مذهب اإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن         زاد املستنقع يف الفقه على     يف

 _) .مطبعة االستقامة : القاهرة] (؟١٩--ن،  . د: م. د[_ .حنبل  
 .٨هن*_ .ض 

]١٠٠٧٣["ـه٣٣٤-؟ ")أبو القاسم(اخلرقي، عمر بن احلسني بن عبد اهللا 
امعها حممد بن عبد الرمحن بـن حسـني آل          جل/  الوقف كتاب
 .١٤٠-١٣٩ص_  .إمساعيل

يب القاسم اخلرقي يف الفقه على مذهب        حاشية خمتصر اإلمام أ    يف
مكتبـة  : الريـاض _  .١ط_ .اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل       

 .١٥كو* _.ض _  .١٩٨٨املعارف، 
]١٠٠٧٤[ "ـه١١٩٢-١١٠١"الدمنهوري، أمحد بن عبد املنعم بن يوسف بن صيام 

أمحد بن عبد املنعم بن يوسف بن صـيام         /  الوقف واهلبة  كتاب
 بن حممد بن أمحد الطيار، عبد العزيز بن       الدمنهوري؛ حتقيق عبد اهللا     

 .٨٧-٧٨ص: ٢ج_ .حممد بن عبد اهللا احلجيالن 
دار : الريـاض _ .بن حنبل الشيباين    ا الفتح الرباين مبفردات     يف

 .١٤كو* _.ض _ ] .١٩٩٤[هـ ١٤١٥العاصمة، 
]١٠٠٧٥[ .رضوان خمتار بن غربية

: ٣ج_ .حتقيق رضوان خمتار بن غربية      /  الوقف والعطايا  كتاب
 .٥٥٧-٥٤٨ص
 دار اتمـع،  : جـدة _ . الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي        يف

الكتاب حتقيق لرسالة علمية تقدم ا      _  .]١٩٩١[ هـ١٤١١
 _. كلية الشريعة    ، جامعة أم القرى   -  الدكتوراه احملقق لنيل درجة  

 .٥٧، ٤٩ ،٣تر* _.ض _ .الدر النقي البن املربد 
]١٠٠٧٦[ .سعد بن حممد عتيق

مد بن عتيق، عبد الرمحن بن عبد العزيز بن         سعد بن حم  / الوقف
 .١٤٣-١٤١ص_ .مسحان 

 _] .؟١٩٨-[دار اهلداية، : الرياض_ . نيل املراد بنظم منت الزاد يف
 .٨؛ هن٥كو* _.ض 
]١٠٠٧٧["ـه٩٣٩-؟") شهاب الدين أبو الفضل( أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي،
سة تأليف أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي؛ درا       /  الوقف كتاب

-٨١٩ص: ٢ج_ .وحتقيق عبد اهللا بن عبد العزيـز امليمـان          
٨٥٠. 
: مكـة _  .١ط_ . التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقـيح         يف

 جامعـة أم    –) دكتـوراه ( أطروحة   _ .١٩٩٧املكتبة املكية،   
 .١كو* _. ض _.القرى 
]١٠٠٧٨[ .براهيم البليهيإصاحل بن 

 .٢٣٩-٢١٩ص: ٢ج_  .براهيم البليهيإصاحل بن / ]الوقف[
 _ .حاشية على زاد املسـتنقع    :  السلسبيل يف معرفة الدليل    يف
-٧فل*_ . ض   _ .١٩٨٦ مكتبة املعارف، :  الرياض _ .٤ط
 .٨هن؛ ٩

)فقه حنبلي(الوقف 
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]١٠٠٧٩[ .عبد اهللا أمحد الزيد
 أبو بكر أمحد بن   / الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين       

 _.يد  حممد بن هارون اخلالل؛ دراسة وحتقيق عبد اهللا بن أمحد الز          
 - )دكتوراه(أطروحة  _ .ج  ٢_  .١٩٨٩مكتبة املعارف،   : الرياض

_  .١٩٨٦ املعهد العايل للقضاء،     ،جامعة اإلمام حممد بن سعود    
 .١٠؛ مغ١٥-١سع*_ .ر 

]١٠٠٨٠[ .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام
: ٢ج_ .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام          ]/ الوقف[
 .١٣٩-١٣٢ص
 ،]ن. د: م. د[_  .٥ط_ .شرح عمدة األحكام    : لعالم تيسري ا  يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة النهضة احلديثة: مكة] (١٩٧٧[هـ ١٣٩٨
]١٠٠٨١[ .عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري

 .٤٨٥-٤٥٢ص: ٢ج _. الوقف كتاب
، مكتبة الرياض احلديثـة   : الرياض_ .الروض املربع   حاشية   يف

 شـرح زاد    :امش الروض املربـع   _  .]١٩٧٠[ هـ١٣٩٠
 .٣تر* _.ض _ .املستنقع 

]١٠٠٨٢[ .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي
 _.عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي /  الوقفكتاب
 .٥٦٩-٥٣٠ص: ٥مج
: م. د[_  .٥ط_ .شرح زاد املستنقع    :  حاشية الروض املربع   يف
 .٨؛ هن٣٠، ١٧؛ مغ٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢، ]ن. د

]١٠٠٨٣[ .محن بن ناصر السعديعبد الر
 .٥٥ص_ . عبد الرمحن بن ناصر السعدي / الوقفكتاب
 رسالة يف القواعد الفقهية، أو، منظومة مشتملة على أحكـام           يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٤عامل الكتب، : بريوت_  .١ط_ .فقهية 
]١٠٠٨٤[ .عبد الرمحن بن ناصر السعدي

_ .عبد الرمحن بـن ناصـر السـعدي         /  الوقف واهلبة  كتاب
 .٦٢-٦٠ص
مطبعة  :القاهرة (١٩٥٨،  ]ن. د: م. د[_ . املختارات اجللية    يف

_ .منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الـدين        : يليه_ ) .املدين
 .١٥كو* _ .ض

]١٠٠٨٥[ .عبد الرمحن بن ناصر السعدي
_ .تأليف عبد الرمحن الناصر السـعدي       /  الوقف واهلبة  كتاب
 .١٤٠-١٣٦ص
: الريـاض _  .٢ط_ .الفقهية   املختارات اجللية من املسائل      يف

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة          
املناظرات الفقهيـة   : يليه_ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٥واإلرشاد،  
 .١٧مغ* _. ض _ .للمؤلف

]١٠٠٨٦[ .اخلريأبو علي 
 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو علي /  الوقفكتاب
دار : شقبريوت؛ دم _  .٢ط_  .أمحد الواضح يف فقه اإلمام      يف

طبع على نفقة وزارة األوقـاف والشـؤون        _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩؛ مغ٥، ١كو* _. ض _ .اإلسالمية بدولة قطر

]١٠٠٨٧[ .علي بن عبد اهللا بن محدان الشهري
 .علي بن عبد اهللا بن محدان الشهري/  الوقف وما يتعلق بهباب
كتاب الوكالة إىل آخر كتاب اهلبة من كتاب        ( حتقيق ودراسة    يف

_ ) .ة الكربى يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل         الرعاي
 .٧سع*_ .ض _  .١٩٩٢

]١٠٠٨٨["ـه٥١٠-٤٣٢" )اخلطاب أبو(الكلوذاين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن 
تصنيف أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين؛       /  الوقف كتاب
 .٢١١-٢٠٧ص_ .مساعيل األنصاري، صاحل السليمان إحتقيق 
 ]١٩٧٠[هـ  ١٣٩٠،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . اهلداية   كتاب يف
 .١٤كو* _.ض _ ) .مطابع القصيم: القصيم، السعودية(

]١٠٠٨٩[ .محد الداه الشنقيطي املوريتاينأحممد 
محد امللقب بالـداه الشـنقيطي      أتأليف حممد بن    /  الوقف باب

 .١٠٤-٩٩ص: ٢ج_ .املوريتاين 
_ .شرح على بلوغ املرام من أدلة األحكـام         :  فتح الوهاب  يف
بلوغ املرام البن حجر    _  .١٩٧٤دار الفكر،   : بريوت_  .١ط

 .٢٩مغ* _. ض _ .العسقالين
مشـس الـدين   (حممد الزركشي، حممد بن عبد اهللا بن حممـد        

 "هـ٧٧٢-؟) "عبد اهللا أبو
]١٠٠٩٠[

تأليف مشس الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي        /  الوقوف والعطايا  كتاب
 عبد الرمحن بن عبد اهللا    املصري احلنبلي؛ حتقيق وختريج عبد اهللا بن        

 .٢٩٩-٢٦٨ص: ٤مج_ .اجلربين 
 شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مـذهب           يف

_  .١٩٩٣مكتبة العبيكان،   : الرياض_ .اإلمام أمحد بن حنبل     
 .٣٠، ١٠؛ مغ١٤، ٥، ١؛ كو١٥-١سع* _.ض 

]١٠٠٩١["ـه٨٨٥-٨١٧"محد الدمشقي أاملرداوي، علي بن سليمان بن 
 يب احلسن علي بن سليمان املرداوي     أتأليف عالء الدين    /  الوقف كتاب

 .١١٣-٣ص: ٧ج_ .احلنبلي؛ صححه وحققه حممد حامد الفقي 
  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجليف
_  .١٩٥٨مكتبة السنة احملمديـة،     : القاهرة_ .محد بن حنبل    أ

 .٨هن* _.ض 
]١٠٠٩٢["ـه٨٨٥-٨١٧"د الدمشقي محأاملرداوي، علي بن سليمان بن 

تأليف عالء الدين أيب احلسن علي بن سـليمان         /  الوقف كتاب
: ٧ج_ .املرداوي احلنبلي؛ صححه وحققه حممد حامد الفقـي         

 .١١٥-٣ص
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمـام           يف

 :بريوت_ .، على نسخة خبط املؤلف      ١ط_ .املبجل أمحد بن حنبل     
 _] .؟١٩٥٥[مؤسسة التاريخ العريب،    : ء التراث العريب  دار إحيا 

 .٣١-٢٩، ٢٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٩-٧، ٣؛ فل٣تر* _.ض 
]١٠٠٩٣["ـه٨٨٥-٨١٧"محد الدمشقي أاملرداوي، علي بن سليمان بن 

لعالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي مث         /  الوقف باب
: ٤ج_ .الصاحلي احلنبلي؛ راجعه عبد السـتار أمحـد فـراج           

 .٦٣٧-٥٨٣ص
 _ .١٩٨٥عامل الكتب،   : بريوت_  .٤ط_ . تصحيح الفروع    يف

 .١٤كو* _.ض _ .بن مفلح تصحيح الفروع يلي الفروع ال

 )فقه حنبلي(الوقف  
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]١٠٠٩٤["ـه٨٨٥-٨١٧"محد الدمشقي أاملرداوي، علي بن سليمان بن 
عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد         /  الوقف كتاب

 .٣٢ص: ٤ج_ .املقدسي احلنبلي 
 الفروع، أو، اية احلكـم املشـروع يف تصـحيح            تصحيح يف

مطبعـة   :القاهرة (١٩٧٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .الفروع  
 .٢، صر٣تر*_  .ض_ ) .املنار

]١٠٠٩٥["ـه٨٨٥-٨١٧"محد الدمشقي أاملرداوي، علي بن سليمان بن 
 .٢٥٥-٢٤٩ص_ .تصحيح عبد الرمحن حسن حممود /  الوقفكتاب
 املؤسسـة   : الرياض _ .ام املقنع  يف حترير أحك    املشبع  التنقيح يف

 .٨؛ هن٣تر* _ . ض_ .]١٩٨١ [،السعيدية
املرداوي، حممد بن عبد القـوي بـن بـدران املقدسـي            

 "هـ٦٩٩-٦٣٠) "اهللا عبد أبو(
]١٠٠٩٦[

نظم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد القوي          /  الوقف كتاب
 .٣٩١-٣٨٠ص: ١ج_ .املقدسي 

: دمشـق؛ بـريوت   _  .١ط_ . عقد الفرائد وكرت الفوائد      يف
 .٨؛ هن١٤، ١٢كو* _.ض _  .١٩٦٤املكتب اإلسالمي، 

]١٠٠٩٧[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي
 .١٧٥-١٦٦ص_ .تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
 _. دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل            يف
حاشـية  : معه_  .١٩٧٧سالمي،  املكتب اإل : بريوت_  .٢ط

 .٨هن* _.ض _ .العالمة حممد بن مانع 
]١٠٠٩٨[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

 .١٧٥-١٦٦ص_ .تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
 _. دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل            يف
حاشـية  : معه_  .١٩٦٩سالمي،  املكتب اإل : بريوت_  .٢ط

 .١٢ ،٥ ،١كو* _.ض _ .العالمة حممد بن مانع 
]١٠٠٩٩[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي؛ حتقيق عبد اهللا        /  الوقف كتاب
 .١٧٢-١٦٩ص_ .عمر البارودي 

ام املبجل أمحد بن     دليل الطالب لنيل املطالب على مذهب اإلم       يف
_  .١٩٨٥مؤسسة الكتب الثقافية،    : بريوت_  .١ط_ .حنبل  

 .١٢كو* _.ض 
]١٠١٠٠[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

_ .تأليف مرعي بن يوسف املقدسي احلنبلـي        /  الوقف كتاب
 .٧٦-٧٣ص
 م أمحد بن   دليل الطالب لنيل املطالب يف الفقه على مذهب اإلما         يف

_ ] .؟١٩٤-[مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح،      ]: القاهرة [_ .حنبل
 .١٢كو* _.ض 

]١٠١٠١[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي
مرعي بن يوسف احلنبلي؛ حتقيق وتعليق حممـد        /  الوقف كتاب

 .٣٢٦-٢٩٩ص: ٢ج_ .زهري الشاويش 
دار : دمشـق _ . واملنتهى   اإلقناع  غاية املنتهى يف اجلمع بني     يف

 .١٤كو* _.ض _ ] .؟١٩٨-[السالم، 

]١٠١٠٢[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي
 .٣١٧-٢٨٩ص: ٢ ج_.مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
: الريـاض _ .قناع واملنتـهى     غاية املنتهى يف اجلمع بني اإل      يف

 .٨؛ هن٣تر*_ .ض _ ] .١٩٨٠[هـ ١٤٠١املؤسسة السعيدية، 
]١٠١٠٣[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

_ .مرعي بن يوسف املقدسي؛ حتقيق زهري الشـاويش         / الوقف
 .٣٢٧-٢٩٩ص: ٢ج
 ،]ن .د: [بريوت_ . واملنتهى   اإلقناع غاية املنتهى يف اجلمع بني       يف

 .٥كو* _.ض _ ] .١٩٥٨[هـ ١٣٧٨
]١٠١٠٤[ "ـه١٢٤٣-١١٦٠"طفى السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده مص

: ٤ج_ .تأليف مصطفى السيوطي الرحيبـاين      /  الوقف كتاب
 .٣٧٦-٢٧٠ص
: م. د[_  .٢ط_  .ى يف شرح غاية املنته    ى مطالب أويل النه   يف
جتريد زوائد الغاية والشـرح تـأليف       : يليه_  .١٩٩٤،  ]ن. د

 .٥ ،١كو* _.ض _ .الشيخ حسن الشطي 
]١٠١٠٥["ـه٦٢٤-٥٥٥ ")أبو حممد اء الدين(براهيم بن أمحد إسي، عبد الرمحن بن املقد

 .٢٨٣-٢٨٠ص_ .عناية قاسم بن درويش فخرو /  الوقفكتاب
مكتبة الرياض احلديثـة،    : الرياض_ .شرح العمدة   :  العدة يف
 .١١، ٩-٦؛ فل٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

]١٠١٠٦["ـه٦٢٤-٥٥٥ ")اء الدينأبو حممد (براهيم بن أمحد إاملقدسي، عبد الرمحن بن 
 _.تأليف اء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي /  الوقفكتاب
 .٢٨٣-٢٨٠ص
 _ .شرح العمدة يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين:  العدةيف
_ ] .؟١٩٧-[املطبعة السلفية ومكتبتـها،     ]: القاهرة[_  .٢ط

 .٨؛ هن١٤، ١٢، ٥، ١كو* _.ض 
الـدين   عـز ( بن علي بن عبد الرمحن العمري        املقدسي، حممد 
 "هـ٨٢٠-٧٦٤" )اخلطيب

]١٠١٠٧[

 .٤٩ص_ .حملمد بن علي العمرى املقدسي /  الوقفباب
 _] .؟١٩٦-ن،  . د: م. د[_ . النظم املفيد األمحد يف نظم اإلمام أمحد         يف

 .١٧مغ*_ .ض _ .النظم املفيد يلي منح الشفا الشافيات يف شرح املفردات 
]١٠١٠٨[ ةتموسى حممد شحا

 .١٥-٦ص: ٢ج_  .ةموسى حممد شحات/ الوقف
 _. منظومة الذهب املنجلي يف الفقه احلنبلي مقيداً بدليل الطالب           يف

 .٥كو* _.ض _  .١٩٨١دار الفكر، : دمشق
]١٠١٠٩[ أعده وعلق عليه علي عبد احلميد بلطه جي،/  الوقفكتاب

: ٢ج_ .ط  وحممد وهيب سليمان؛ دققه وقدم له حممود األرنـاؤ        
 .٢٢-٥ص
دار اخلـري،   : بريوت_  .٢ط_ .محد  أ املعتمد يف فقه اإلمام      يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٤
]١٠١١٠[احلميد بلطه جي، علي عبدأعده وعلق عليه /  الوقفكتاب

 .٢٢-٥ص: ٢ج_ .حممد وهيب سليمان؛ قدم له حممود األرناؤوط 
 محد بن حنبل، أو، اجلمع بني نيل املآرب       أ املعتمد يف فقه اإلمام      يف

 :معه_  .١٩٩٢دار اخلري،   : بريوت_ . السبيل يف شرح الدليل      ومنار
 .٦٤ ،٦٣ ،٥٧ ،٣تر* _.ض _ .ملخص خترجيات إرواء الغليل 

)فقه حنبلي(قف الو
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@ÑÓìÛaIïÜjäy@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٠١١١[ .عبد اهللا أمحد الزيد
) كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل       (حتقيق ودراسة   

 أطروحـة   _ .ج٢_  .١٩٨٦_ .ألمحد بن هارون اخلـالل      
املعهـد  .  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      –) دكتوراه(

 .١٤ ،٩سع*_ .ر _  .١٩٨٦العايل للقضاء، 
ìÛa@ÑÓIÐäy@éÔÏïH@

ام الوقف    انظر أيضًا ه حنفي  (أحك اوى الوقف    ،)فق ه  (فت فق
 .)حنفي

]١٠١١٢[ "هـ٩٥٦-؟"إبراهيم احلليب، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 
 .٣٠٤-٣٠١ص_ .إبراهيم بن حممد احلليب ]/ الوقف[
هـ ١٣١٠،  ]ن. د: م. د[_ ] .شرح منية املصلي  : غنية املتملي  [يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .ئيمطبع جمتبا: دهلي] (١٨٩٢[

]١٠١١٣[ "هـ٩٥٦-؟"إبراهيم احلليب، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 
 حتقيق ودراسـة    ؛احلليببراهيم  إبن حممد بن    براهيم  إ]/ الوقف[

 .٤٠٥-٣٣٩ص: ١ ج_ .لباينوهيب سليمان غاوجي األ
 هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة،   : بريوت_  .١ ط _ .حبر ملتقى األ  يف
 _. ض   _ .حبرر على ملتقى األ   التعليق امليس :  معه _ .]١٩٨٨[
 .١١، ٩-٦، ٣؛ فل٦٤ ،٥٧ ،٣تر*

]١٠١١٤[ "هـ٩٥٦-؟"إبراهيم احلليب، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 
 .٢٣٦-٢٣٣ ص_ . الوقفكتاب
 ]١٨٨٥[هــ   ١٣٠٣،  ]ن .د: م. د [_ .حبـر  ملتقى األ  يف
، ٣٠،  ٢٨تر *_.ض  _ ) .مطبعة الصحافة العثمانية  : إستانبول(

١١٤، ٦٧، ٦٣، ٦٠، ٤٩، ٣٣. 
]١٠١١٥[ "هـ٩٥٦-؟"إبراهيم احلليب، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 

 .٢٣٦-٢٣٣ص_ .مساعيل إتصحيح حممد بن /  الوقفكتاب
 :القاهرة (]١٨٤٥[هـ ١٢٦٢ ،]ن .د: م. د [_ .حبر ملتقى األيف

 .٣٠تر* _.ض _ ) .مطبعة بوالق
]١٠١١٦[ "هـ٩٥٦-؟"إبراهيم احلليب، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 

حممـد بـن حممـد      ] ترمجة/ [ الوقف كتاب= ف   الوق كتاب
 . باللغة العثمانية_ .٤١٣-٤١٠ص: ١مج_ .موقوفايت امليديلي 

 _.ملتقى ترمجه سي موقوفايت     = ترمجة ملتقى األحبر    :  املوقوفايت يف
املطبعــة : إســتانبول] (١٨٥١[هـــ ١٢٦٧، ]ن. د: م. د[

 .٧٥، ٦٧، ٥٤، ٣٠تر* _. ض _ .)العامرة
]١٠١١٧[ "ـه٦٩٤-؟") مظفر الدين(د بن علي بن تغلب بن الساعايت، أمحا

 .باللغة العثمانية_ .وقف كتايب =  الوقف كتاب
 _.جممع البحرين وملتقى النهرين     =  جممع البحرين وملتقى النهرين      يف

 .١١تر* _.ض _  .٨٩١٣خمطوط برقم _ ] .١٤٧٠[هـ ٨٧٥
]١٠١١٨["ـه٤٩٩-؟") القاسم أبو(بن السمناين، علي بن حممد بن أمحد ا

 محد الرحيب السمناين؛  أبو القاسم علي بن حممد بن       أ/  الوقف كتاب
 .٧٩٥-٧٧٥ص: ٢ ج_ . صالح الدين الناهي وتقدميحتقيق
 مؤسسة الرسالة؛ : بريوت_  .٢ ط _ . روضة القضاة وطريق النجاة    يف

 .٨؛ هن٧، ٦؛ فل٣تر*_ . ض _ .١٩٨٤ ،دار الفرقان: عمان

]١٠١١٩["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا
 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٦مج_ .لشمس الدين السرخسي /  الوقفكتاب
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]١٠١٢٠["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٤ مج_ .لشمس الدين السرخسي/  الوقفباب
 هـ١٣٣١-١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبسوط   كتاب يف
، ٣٠تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[

 .٨؛ هن٣٩؛ مغ١٤؛ كو٢؛ صر١٠٠، ٦٧، ٥٦، ٥٢-٥٠
]١٠١٢١[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ .ن على الدر املختار      حاشية ابن عابدي   يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٠١٢٢[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

ـ     /  الوقف كتاب : ٤ج_ . عابـدين    ابنحملمد أمني الشـهري ب
 .٥٢٣-٣٦٢ص
_ .شرح تنوير األبصار    :  حاشية رد احملتار على الدر املختار      يف
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،      ]: القاهرة[_  .٣ط

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٤
]١٠١٢٣[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

ـ    /  الوقف كتاب : ٤ج_ . عابـدين    ابنحممد األمني الشهري ب
 .٤٩٩-٣٣٧ص
 _ .شرح تنوير األبصار  :  حاشية رد احملتار على الدر املختار      يف
، ٤-٢فل*_  .ض_  .١٩٧٩الفكر،  دار  ]: بريوت[_  .٢ط
 .١٢؛ كو١١، ٧، ٦

]١٠١٢٤[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٣٥٧ص: ٣ج_ . عابدين البن/  الوقفكتاب
 الكتب العلمية، دار  :  بريوت _ . رد احملتار على الدر املختار     يف
 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

]١٠١٢٥[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨" عبد العزيز ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن
 .٤٥٥-٣٥٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 :بريوت_ . عابدين   ابن رد احملتار على الدر املختار، أو، حاشية         يف

 .٦٤، ٥٠، ٣تر* _.ض  _ .١٩٨٦ ،دار إحياء التراث العريب
]١٠١٢٦[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٥٢٩-٣٦٢ص: ٤ج_ . الوقف كتاب
_ . عابـدين    ابـن  رد احملتار على الدر املختار، أو، حاشية         يف

 عن   باألوفست طبعة مصورة _  .١٩٨٥،  قهرماندار  : إستانبول
 .٣تر* _.ض  _. البايب احلليب مصطفىطبعة 

]١٠١٢٧[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٥٢٩-٣٦٢ص: ٤ج_ . الوقف كتاب
 :م. د[_ . عابدين   ابنلدر املختار، أو، حاشية      رد احملتار على ا    يف
 _) .مطبعة مصطفى البايب احللـيب    : القاهرة (١٩٨٤،  ]ن. د

 .٣تر* _.ض 

  رسائل جامعية–) فقه حنبلي(الوقف  
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]١٠١٢٨[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٧٠٣-٥٥١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 :م. د[_ . عابدين   ابن رد احملتار على الدر املختار، أو، حاشية         يف
 _ .ض_ ) .املطبعة امليمنية: القاهرة (]١٨٨٩[هـ ١٣٠٧، ]ن. د
 .١١٤ ،٦٠تر*

]١٠١٢٩[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٧٠٣-٥٥١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 :م. د[_ .بن عابدين   ا رد احملتار على الدر املختار، أو، حاشية         يف
 _ .ض_ ) . بوالق مطبعة: القاهرة (]١٨٦٩[هـ  ١٢٨٦،  ]ن. د
 .٦٠ ،٣٠تر*

]١٠١٣٠[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٧٠٣-٥٥١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
. د[_ . عابدين   ابن رد احملتار على الدر املختار، أو، حاشية         يف
_ ) .مطبعة بـوالق  : القاهرة (]١٨٥٥[هـ  ١٢٧٢ ،]ن. د: م
 .١١٤ ،١٠٠تر*_  .ض

]١٠١٣١[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"مد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، حم
 .٧٠٣-٥٥١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 :م. د[_ . عابدين   ابن رد احملتار على الدر املختار، أو، حاشية         يف
_ ) .املطبعة العـامرة  : إستانبول (]١٨٤١[ هـ١٢٥٧ ،]ن. د
 .٤٩ ،٣٠تر*_  .ض

]١٠١٣٢[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٧٠٣-٥٥١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 :م. د[_ .بن عابدين   ا رد احملتار على الدر املختار، أو، حاشية         يف
_ ) .العـامرة  املطبعة: إستانبول (]١٨٣٣[ هـ١٢٤٩ ،]ن. د
 .٦٠ ،٥٣-٥١ ،٤٩ ،٣٠تر*_  .ض

]١٠١٣٣[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
بن ابن عابدين، مع تكملة     اأمني الشهري ب  حملمد  ]/ الوقف كتاب[

 محد عبد املوجود،  أعابدين جنل املؤلف؛ دراسة وحتقيق وتعليق عادل        
 .٧٣٩-٥١٩ص: ٦ج_  .إمساعيل معوض؛ قدم له وقرظه حممد بكر يعل
_  .١ط_ .شرح تنوير األبصار    :  رد احملتار على الدر املختار     يف

 .٣١ ،٣٠مغ* _. ض _ .١٩٩٤دار الكتب العلمية، : بريوت
]١٠١٣٤[ "ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

: ٥ج_ .حملمد أمني الشـهري بـابن عابـدين         /  الوقف كتاب
 .٢٧٦-٢٠٢ص
دار : بـريوت _  .٢ط_ . منحة اخلالق على البحر الرائـق        يف

شرح : منحة اخلالق امش البحر الرائق    _ ] .؟١٩٥-[املعرفة،  
؛ ٧٦، ٦٣، ٥٧، ٥١تـر * _.ض  _.م كرت الدقائق البن جنـي  

 .٣٢-٣٠؛ مغ١٢؛ كو١١، ٩-٦، ٤-٢؛ فل٧صر
]١٠١٣٥["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

حتقيق / ؛ الوقف والعتق؛ األلغاز واحليل يف الوقف      الوقف كتاب
 .٤٨٣، ٤٧١، ٤٤٦، ٢٣٩-٢٢٣ص_ .وتقدمي حممد مطيع احلافظ 

 دار الفكر، : دمشق_  .٢ط_ .شباه والنظائر    نزهة النواظر على األ    يف
 .٣تر* _.ض _ .امش األشباه والنظائر البن جنيم _  .١٩٨٦

]١٠١٣٦[ "ـه١٣٠٦-١٢٤٤"بن عابدين، حممد عالء الدين بن حممد أمني بن عمر ا
 .٣٩-٣٢ص _.حممد عالء الدين ابن عابدين ]/ الوقف[

_ .بن عابدين، أو، قـرة عيـون األخيـار          اتكملة حاشية   يف  
ما يلزم عليه   : امشه_  .١٩٢٠مصطفى البايب احلليب،    : القاهرة

 .٣٩مغ* _.ض _ .التكلم من الشرح املذكور 
]١٠١٣٧[ "ـه١٣٠٦-١٢٤٤"بن عابدين، حممد عالء الدين بن حممد أمني بن عمر ا

 .٣٩-٣٢ص _.ابن عابدين حممد عالء الدين ]/ الوقف[
: بريوت_ .ار بن عابدين، أو، قرة عيون األخي    اتكملة حاشية   يف  

ما : امشه_ ] .١٨٨٨[هـ  ١٣٠٦دار إحياء التراث العريب،     
 .٢٩مغ* _.ض _ .يلزم عليه التكلم من الشرح املذكور 

]١٠١٣٨[ "ـه١٣٠٦-١٢٤٤"بن عابدين، حممد عالء الدين بن حممد أمني بن عمر ا
 .]الوقف[

 عابدين، أو، قرة عيون األخيار لتكملة رد        ابنتكملة حاشية   يف  
 ،]ن. د: م. د[_ .شرح تنوير األبصار    : ى الدر املختار  احملتار عل 
 .٣٠تر* _.ض _ ) .العامرة مطبعة :إستانبول (]١٨٨٩[ هـ١٣٠٨

]١٠١٣٩[ "ـه١٣٠٦-١٢٤٤"بن عابدين، حممد عالء الدين بن حممد أمني بن عمر ا
 .]الوقف[

 عابدين، أو، قرة عيون األخيار لتكملة رد        ابنتكملة حاشية   يف  
 ،]ن. د: م. د[_ .شرح تنوير األبصار    : ختاراحملتار على الدر امل   

 _.ض  _ ) .مطبعـة بـوالق   : القاهرة (]١٨٨١[ هـ١٢٩٩
 .٦٠، ٣٠تر*
]١٠١٤٠[ "ـه١٣٠٦-١٢٤٤"بن عابدين، حممد عالء الدين بن حممد أمني بن عمر ا

 .]الوقف[
 عابدين، أو، قرة عيون األخيار لتكملة رد        ابنتكملة حاشية   يف  

 ،]ن. د: م. د [_ .رح تنوير األبصار  ش: احملتار على الدر املختار   
 _.ض  _ ) .مطبعة وزير خان  : إستانبول (]١٨٧٦[ هـ١٢٩٣

 .٦٤، ٣٠تر*
]١٠١٤١[ "ـه١٣٠٦-١٢٤٤"بن عابدين، حممد عالء الدين بن حممد أمني بن عمر ا

 .١٦-٦ص: ٨ج_ .حملمد عالء الدين أفندي / ]الوقف[
:  املختار تكملة رد احملتار على الدر    :  حاشية قرة عيون األخيار    يف

 _ .١٩٧٩دار الفكر،   ]: بريوت[_  .٢ط_ .شرح تنوير األبصار    
 .١٢كو* _.ض 

]١٠١٤٢[ "ـه١٣٠٦-١٢٤٤"بن عابدين، حممد عالء الدين بن حممد أمني بن عمر ا
 .٦ص: ٢ ج_] .الوقف[
_ .تكملة رد احملتار على الدر املختـار        : اري قرة عيون األخ   يف

 طبعة مصورة   _ .]١٩٨٥[ هـ١٤٠٥ دار قهرمان، : إستانبول
حاشية ابـن   : مع_ . البايب احلليب     مصطفى باألوفست عن طبعة  

 .٣تر* _.ض _ .عابدين 
]١٠١٤٣[ "ـه١٣٠٦-١٢٤٤"بن عابدين، حممد عالء الدين بن حممد أمني بن عمر ا

 .٦ص: ٢ج_  .]الوقف[
 :م. د[_ .تكملة رد احملتار على الدر املختار       : اري قرة عيون األخ   يف
:  مع _ .) مطبعة مصطفى البايب احلليب    :القاهرة (١٩٨٤ ،]ن. د

 .٣تر* _.ض _ .بن عابدين احاشية 

)يفقه حنف(الوقف 
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تـاج الـدين    ( عربشاه، عبد الوهاب بن أمحد بن حممـد          ابن
 "هـ٩٠١-٨١٣) "نصر أبو

]١٠١٤٤[

عبد الوهاب بن   / ايضاح الوفاق واخلالف بني األئمة يف مسائل األوقاف       
 .٢٦١-٩٩ص_ .عربشاه؛ مجع وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكي 

 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(
]١٠١٤٥[ "هـ١٩٤-؟" )مشس الدين(بن كمال باشا، أمحد بن سليمان ا

)  سطراً ٢١( ورقة   ٢_ ] .ت. د[_ .مسائل متعلقة باألوقاف    
خمطوط، نسخة أصلية ضمن جمموعة عارف حكمت       _ .سم  ١٢×٢٢
 .١٣سع*_ .خ _  .٢ جماميع الرسالة – ٥٨٦/٨٠برقم

]١٠١٤٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
تـأليف زيـن    / ]يف حدود الفقـه   [الرسالة احلادية واألربعون    

بن جنيم املصري احلنفي؛ حقق أصوله      ابراهيم الشهري ب  إالعابدين  
 .٣٢٩-٣١٤ص_ .وقدم له وعلق عليه خليل امليس 

 _ .١٩٨٠دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط_  .بن جنيم ا رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض 

]١٠١٤٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
رسالة رقم  _ ] .جمموعة رسائل متفرقة يف الوقف ضمن جمموع      [

، رسالة  ١٠٤-٩٦ورقة  : ١٩، رسالة رقم    ٩٥-٩١ورقة  : ١٨
-١١٠رقـة   و: ٢١، رسالة رقم    ١٠٩-١٠٥ورقة  : ٢٠رقم  
: ٢٩، رسالة رقـم     ١١٩-١١٥ورقة  : ٢٢، رسالة رقم    ١١٤
 .١٤٣-١٤٠ورقة 
 خمطوط، نسخة أصلية حتتوي   _ ] .ت. د[_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 ورقة ضمن جمموعة احملموديـة      ١٦٣ رسالة وتقع يف     ٣٤على  
 .١٣سع* _.ض _ .الفضيل املدين ] نسخ[_  .٢٦٦٥برقم 

]١٠١٤٨[ "هـ٩٧٠-؟" حممد براهيم بنإبن جنيم، زين الدين بن ا
 . الوقفكتاب
مطبعة : القاهرة (١٩٨١،  ]ن. د: م. د[_ . األشباه والنظائر    يف

 .١٠٢، ٦٠تر* _.ض _ ) .وادي النيل
]١٠١٤٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢٧٧-٢٠٢ص: ٥ج_ .زين الدين بن جنيم احلنفي /  الوقفكتاب
دار الكتـاب   : بـريوت _ .ق  شرح كرت الدقائ  :  البحر الرائق  يف

 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٨٢اإلسالمي، 
]١٠١٥٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .٢٧٦-٢٠٢ص: ٥ج_ .زين الدين بن جنيم احلنفي /  الوقفكتاب
 دار املعرفة،: بريوت_  .٢ط_ .شرح كرت الدقائق :  البحر الرائقيف
 اة مبنحة اخلالق على البحر    احلواشي املسم : امشه_ ] .؟١٩٥ -[

 ،٥٧ ،٥١تر* _.ض  _ .بن عابدين   االرائق حملمد أمني الشهري ب    
 .٣٢-٣٠، ٥؛ مغ١٢؛ كو١١، ٩-٦، ٤-٢؛ فل٧؛ صر٧٦ ،٦٣

]١٠١٥١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
: ٥ ج _.تصحيح حممد الزهـري الغمـراوي       /  الوقف كتاب
 .٢٧٥-٢٠٢ص
دار الكتـب   : القـاهرة _ . كرت الدقائق    شرح:  البحر الرائق  يف

 .٦١، ٣٠تر* _. ض _] .١٩١٥[هـ ١٣٣٤العربية، 

]١٠١٥٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 .٢٦٧-٢٠٢ص: ٥ج_ .بن جنيم الزين الدين الشهري ب/  الوقفكتاب
 ١٨٩٣،  ]ن. د: م. د [_ .١ط_ .شرح كرت الدقائق    :  البحر الرائق  يف
 .٢٤، ٤؛ مغ١٢٣، ٦٧تر*_ .ض _ ) .املطبعة العلمية: القاهرة(
]١٠١٥٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 .أ/٣١ورقة _ .بن جنيم املصري ا]/ الوقف[
 _] .؟١٨هـ؟، ق ١٣ق[_ . التحفة املرضية يف األرض املصرية       يف

 .٢صر* _.ض _ . جماميع٢٣، ٤٧٩خمطوط، حتت رقم 
]١٠١٥٤[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إن بن جنيم، زين الدين با

 بن جنيم املصري؛  ا] صح زين الدين  [زين العابدين   /  الوقف كتاب
 .١٩٣ص: ٤ج_ .شرح أمحد بن حممد احلنفي احلموي 

 :بريوت_ .شرح كتاب األشباه والنظائر     :  غمز عيون البصائر   يف
 ،١؛ كو١١، ٩-٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٨٥دار الكتب العلمية، 

 .٣١، ٣٠، ٢٠؛ مغ١١
]١٠١٥٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 ؛ ما افترق فيه العتق والوقف؛ ألغاز يف الوقف؛ احليل          الوقف كتاب
؛ حتقيق وتعليق    بن جنيم  إبراهيمتأليف زين العابدين بن     / يف الوقف 

 .٤١١، ٣٩٩، ٣٧٥، ٢٠٥-١٩٣ص_  .عبد العزيز حممد الوكيل
_  .١٩٦٨عيسى البايب احلليب،    : ة القاهر _ . األشباه والنظائر  يف

 .١٤؛ كو٦، ٢؛ صر١٠٤، ٥٧تر* _.ض 
]١٠١٥٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

؛ ما افترق فيه العتق والوقف؛ ألغاز يف الوقـف؛           الوقف كتاب
_ . بن جنـيم     إبراهيمتأليف زين العابدين بن     / احليل يف الوقف  

 .٤١١، ٣٩٩، ٣٥٧، ٢٠٥-١٩٣ص
: بريوت_ .شباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان         األ يف

 .١٢؛ كو٦٧، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥دار الكتب العلمية، 
]١٠١٥٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

حتقيق /  الوقف؛ الوقف والعتق؛ األلغاز واحليل يف الوقف       كتاب
 .٤٨٣، ٤٧١، ٤٤٦، ٢٣٩-٢٢٣ص_ .وتقدمي حممد مطيع احلافظ 

_  .١٩٨٦دار الفكر،   : دمشق_  .٢ط_ . األشباه والنظائر    يف
 _.ر على األشباه والنظائر البن عابدين       ظحاشية نزهة النوا  : امشه

 .٣تر*_ .ض 
]١٠١٥٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

حتقيق /  الوقف؛ الوقف والعتق؛ األلغاز واحليل يف الوقف       كتاب
 .٤٨٣، ٤٧١، ٤٤٦، ٢٣٩-٢٢٣ص_ .احلافظ وتقدمي حممد مطيع 

_  .١٩٨٣دار الفكر،   : دمشق_  .١ط_ . األشباه والنظائر    يف
 _.ر على األشباه والنظائر البن عابدين       ظحاشية نزهة النوا  : امشه

 .٩-٦، ٤-٢؛ فل١٠٤، ٦٣، ٥٢تر*_ .ض 
]١٠١٥٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

_ .لعتق؛ األلغاز واحليـل يف الوقـف         الوقف؛ الوقف وا   كتاب
 .٣٥١، ٣٠٢ص: ٢؛ مج٣١٨-٣٠١ص: ١مج
_  .١٨٧٣، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . األشــباه والنظــائر يف
 حاشية: غمز عيون البصائر  : امشه_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول(

 .١٠٦، ٦٠، ٥٢، ٣٠، ٣تر* _.ض _ .األشباه والنظائر 

 )يفقه حنف(الوقف  
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]١٠١٦٠[ "هـ٩٧٠-؟" بن حممد براهيمإبن جنيم، زين الدين بن ا
شرح /  األلغاز واحليل يف الوقف    ؛ الوقف والعتق   الوقف؛ كتاب

؛ ٣١٨-٣٠١ص: ١مـج _ .أمحد بن حممد احلنفي احلمـوي       
 .٣٥١، ٣٠٢ص: ٢مج
م، . د[_ .شرح كتاب األشباه والنظائر     :  غمز عيون البصائر   يف
 امش األشـباه    _) .املطبعة العامرة : إستانبول( ١٨٧٣،  ]ن. د

 .١٠٦، ٦٠، ٥٢، ٣٠، ٣تر* _.ض _ .ائر والنظ
]١٠١٦١["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ا

 تأليف كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي       /  الوقف كتاب
 .٢٤٥-١٩٩ص: ٦ج_ .بن اهلمام احلنفي امث السكندري املعروف ب

 _ .١٩٧٧دار الفكر،   ]: بريوت[_  .٢ط_ . شرح فتح القدير     يف
 تأليف برهان   يشرح بداية املبتد  : شرح فتح القدير على اهلداية    

شرح العنايـة علـى     : معه_ .الدين علي بن أيب بكر املرغيناين       
 حاشية احملقـق    –اهلداية ألكمل الدين حممد بن حممود البابريت        

 – سعد اهللا بن عيسى املفىت الشهري بسعدي جليب وبسعدي أفندي         
كملة شرح فتح القدير املسماة نتائج األفكار يف كشف         ت: يليهو

_ .الرموز واألسرار لشمس الدين أمحد املعروف بقاضـي زاده          
 .١٢كو* _.ض 

]١٠١٦٢["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ا
 تأليف كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي       /  الوقف كتاب

 .٢٤٥-١٩٩ص: ٦ج_ .بن اهلمام احلنفي اعروف بالسكندري امل
شـركة مكتبـة    ]: القاهرة[_  .١ط_ . شرح فتح القدير     يف

شرح فتح القدير على  _  .١٩٧٠ومطبعة مصطفى البايب احلليب،     
شرح بداية املبتدى تأليف برهان الدين علي بن أيب بكر          : اهلداية

دين حممد  شرح العناية على اهلداية ألكمل ال     :  معه _ .املرغيناين
 حاشية احملقق سعد اهللا بن عيسـى املفـىت          –بن حممود البابريت    

تكملة شرح فتح   :  يليه –الشهري بسعدى جليب وبسعدي أفندي      
" سـرار نتائج األفكار يف كشف الرمـوز واأل       "القدير املسماة 

 .١٢؛ كو١٠٤تر* _.ض _ .لشمس الدين أمحد املعروف بقاضي زاده 
]١٠١٦٣["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(واحد بن عبد احلميد بن اهلمام، حممد بن عبد الا

: ٥ج_ .كمال الدين حممد بن عبـد الواحـد         /  الوقف كتاب
 .٤٥٤-٤١٦ص
دار إحياء التراث   : بريوت_ . شرح فتح القدير للعاجز الفقري       يف

؛ ٩-٦،  ٣،  ٢فـل * _.ض  _ ] .١٩٠١[ هـ١٣١٩العريب،  
 .١٥كو

]١٠١٦٤["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(يد بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلما
 .٧٢-٣٦ص: ٥ج_ .بن اهلمام احلنفي ا/  الوقفكتاب
 مع تكملته نتائج األفكـار يف كشـف         – شرح فتح القدير     يف

_  .١ط_ . على اهلداية شرح بداية املبتدى       –سرار  الرموز واأل 
توزيع مكتبة السيد حممد عبد الواحد بـك الطـويب          : القاهرة
شرح : امشه_ ) .عة الكربى األمريية  املطب] (١٨٩٨[هـ  ١٣١٦

 أكمل الدين حممد بن حممود البـابريت        لإلمامالعناية على اهلداية    
وحاشيته سعد اهللا بن عيسى املفيت الشهري بسعدي جليب علـى           

 .١١ ،٥ ،١كو* _. ض _ .شرح العناية املذكورة على اهلداية

]١٠١٦٥["ـه٨٦١-٧٩٠") لدينكمال ا(بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ا
 .٤٥٥-٤١٦ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
 _] .؟١٩٨- [،دار إحياء التراث العريب   : بريوت_ . فتح القدير    يف

 .٣تر* _.ض _ .طبعة مصورة عن طبعة املطبعة امليمنية 
]١٠١٦٦["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ا

_ .آبـادي    يم حسني اخلـري   تصحيح حممد عظ  /  الوقف كتاب
 .٧٣-٣٧ص: ٨ج
 _] .؟١٩٥-[ التجارية الكربى،    املكتبة: القاهرة_ . فتح القدير    يف

 .٦٠ ،٣٠تر* _.ض 
]١٠١٦٧["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ا

 .٤٥٥-٤١٦ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
 :القاهرة(] ١٩٠١[ هـ١٣١٩ ،]ن. د: م. د[_ . فتح القدير    يف

 :امشه_  . البايب احلليبىطبع على نفقة مصطف_ ) .املطبعة امليمنية
 .١١٤، ٦٧، ٦٠، ٢٨تر * _.ض _  .شرح اهلداية: الكفاية

]١٠١٦٨["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ا
 .٧٣-٣٧ص: ٨ج_ . الوقف كتاب
 :القاهرة (]١٨٩٧[ هـ١٣١٥ ،]ن. د: م. د[_ . فتح القدير    يف

 .٦٧، ٣٠تر* _.ض _ ) .املطبعة األمريية
]١٠١٦٩["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ا

 .اخلري آباديحسني تصحيح حممد عظيم /  الوقفكتاب
 مطبعة  ]:اهلند [لكنو( ١٨٧٥،  ]ن. د: م. د[_ . فتح القدير    يف

 .٣٠تر* _.ض _ ) .ولكشورفمنشي 
]١٠١٧٠["ـه٨٦١-٧٩٠") كمال الدين(بن اهلمام، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ا

 .٧٣-٣٧ص: ٧ج_ ] .الوقف[
_ ] .؟١٩٧-[مكتبة املـثىن،    : بغداد_ . فتح القدير وشرحه     يف

 .١٥-١سع*_ .ض 
املـوىل  (حممد بن مصـطفى العمـادي       حممد بن   أبو السعود،   

 "هـ٩٨٢-٨٩٨) "السعود أبو
]١٠١٧١[

 .٥٢٠-٥٠٠ص: ٢ج_ .وقف  الكتاب
: م. د[_ .شرح كرت الـدقائق     :  فتح العني على منال مسكني     يف
 .٢٨تر* _. ض _ .]١٩--ن، . د

جمد الـدين   (أبو الفضل املوصلي، عبد اهللا بن حممود البلدحي         
 "هـ٦٨٣-٥٩٩) "الفضل أبو

]١٠١٧٢[

تأليف عبد اهللا بن حممود بن مـودود املوصـلي          /  الوقف كتاب
 .٤٧-٤٠ص: ٣ج_ .ت حملمود أبو دقيقة احلنفي؛ عليه تعليقا

 _ .١٩٨٧دار الـدعوة،    : إستانبول_ . االختيار لتعليل املختار     يف
 .١٢كو* _.ض 

جمد الـدين   (أبو الفضل املوصلي، عبد اهللا بن حممود البلدحي         
 "هـ٦٨٣-٥٩٩) "الفضل أبو

]١٠١٧٣[

 . الدين عبد احلميدحمييحتقيق حممد /  الوقفكتاب
_ .شـرح املختـار     : ختيارتار، أو، اال  ختيار لتعليل املخ   اال يف

امش كتاب  _  .]١٩٨٠[ هـ١٤٤٠ دار الدعوة، : إستانبول
 .١٠٤، ٤٩تر* _ .ض_  .املختار

)يفقه حنف(الوقف 
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جمد الـدين   (أبو الفضل املوصلي، عبد اهللا بن حممود البلدحي         
 "هـ٦٨٣-٥٩٩) "الفضل أبو

]١٠١٧٤[

 .٤٠١-٣٨٧ص_ .تعليق حممود أبو دقيقة /  الوقفكتاب
_ .شـرح املختـار     : ليل املختار، أو، االختيار    االختيار لتع  يف

 _ .امش كتاب املختار  _ ] .؟١٩٧-[ مكتبة باموق، : إستانبول
  .٣تر *_.ض 

جمد الـدين   (أبو الفضل املوصلي، عبد اهللا بن حممود البلدحي         
 "هـ٦٨٣-٥٩٩) "الفضل أبو

]١٠١٧٥[

: ٣ج_ .مراجعة وتعليق حممـود أبـو دقيقـة         /  الوقف كتاب
 .٤٧-٤٠ص
 :م .د[_ .شرح املختار   : يار لتعليل املختار، أو، االختيار     االخت يف
مطبعة مصطفى البـايب    : القاهرة (]١٩٥٠[هـ  ١٣٧٠ ،]ن. د

 .٥٢تر* _. ض _ .)احلليب
]١٠١٧٦[ "ـه٣٧٣-؟"أبو الليث السمرقندي، نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم 

 إبـراهيم أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بـن          /  الوقف كتاب
 .٢٦٩-٢٦٨ص_ .السمرقندي 

 ١٩٦٥،  ]ن. د: م. د[_ . خزانة الفقه وعيـون املسـائل        يف
: دراسات إسـالمية  (_ ) .شركة الطبع والنشر األهلية    :بغداد(

 .١٥كو* _.ض  _) .أهم املخطوطات الفقهية
]١٠١٧٧[ "ـه٣٧٣-؟"أبو الليث السمرقندي، نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم 

 .٢٤٣-٢٣٩ص_ ] .الوقف[
جملـس إشـاعة    ]: باكستان[حيدر آباد   _ .زل   فتاوى النوا  يف

_ ) .مطبعة مشس اإلسـالم   ] (١٩٣٦[هـ  ١٣٥٥العلوم،  
 .٨هن*_  .ض

]١٠١٧٨[ . احملكمة العليا .أترابراديش
ــي ــذهب احلنف ــف يف امل ــة : الوق ــل امللكي = ضــرورة نق

Mohammedan Law-Waqf-Hanafi Law-possession 
must be transferred.  _The All India Reporter . _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٠٤-١٠٣ص_ ) .١٩٢١ (٨مج
 .٧هن*_  .د

]١٠١٧٩[ "هـ١٠١٣-٩٦٣"أخي زاده، عبد احلليم بن حممد الرومي 
 .٤٨٠-٤٦٤ص: ١ج_ . الوقف كتاب
: إستانبول] (؟١٩--ن،  . د: م. د[_ . حاشية عبد احلليم على الدر       يف

 .٥٦، ٥٠، ٣٣، ٢٨، ٣تر* _.ض _ ) .املطبعة العامرة
]١٠١٨٠[ "ـه٧٨٦-٧١٤") أبو عبد اهللا(ريت، حممد بن حممد بن حممود الباب

 .٢٣٣-١٩٩ص: ٦ج_ . الوقف كتاب
شركة مكتبة ومطبعـة    : القاهرة_ . شرح العناية على اهلداية      يف

شرح : امش_  .]١٩٧٠[ هـ١٣٩٠ مصطفى البايب احلليب،  
 .١٢؛ كو١٠٤تر* _.ض _ .فتح القدير 

]١٠١٨١[ .بدايوين، عبد احلميد القادري
 _ .٢٢٤-٢٢٣ص_  . عبد احلميد القادري بدايوين    /]لوقفا[

 .باللغة األوردية
 ، دار التصنيف  :]اهلند[ بدايون   _ .نظام عمل =  نظام العمل    يف

 .٨هن*_  . ض_ .١٩٣٦

]١٠١٨٢[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 ي املولو أليب حممد حممود بن أمحد العيين؛ تصحيح      /  الوقف كتاب

 .١٨٦-١٣٩ص: ٦ج_ .حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفوري 
دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف

 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١
]١٠١٨٣[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

محد العيين؛ شرح املولـوي     أبو حممد حممود بن أ    /  الوقف كتاب
 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 

دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف
 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠

]١٠١٨٤[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 .٤٦٨-٤٥٧ص_ .بدر الديين العيين ]/ الوقف[
_  .١٨٩٧منشي نولكشور،   ]: اهلند[لكناو  _ . شرح الكرت    يف

 .٨هن*_ .ض 
]١٠١٨٥[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

 .٣٤٨-٣٤٣ص: ١ج_ . الوقف كتاب
] ١٨٨١[هـ  ١٢٩٩،  ]ن. د: م. د[_ . شرح كرت الدقائق     يف
 .٦٧تر* _.ض  _) .مطبعة وادي النيل: القاهرة(
]١٠١٨٦[ . نيل بنيامني إدمونستون،بيلي
 . باللغة اإلجنليزية_ .٤ فصل _ .]Waqf= وقف [
 مع  ،النص العريب من   وترمجة   دعداإ : موجز الشريعة اإلسالمية   يف

 .إي.  لنيل ب  مقدمة وحواشي تتضمن أصول مذهب الفقه احلنفي      
 A digest of Mohammedan Law: Compiled and= بيلي 

translated from authorities in original Arabic, with an 
introduction and explanatory notes, by Neil B. E. 

Baillie. _ برميري بوك هـاوس    :]باكستان[ الهور   _ .٢ط ، 
 .١٧؛ هن٢سع*_  . ض_ .١٩٥٧

]١٠١٨٧[ -١٩٢٨"ترتيل الرمحن 
 .باللغة األوردية_  .٣مج_ .ترتيل الرمحن / ]الوقف[
_  .جمموعه قوانني اسـالم   = ة   جمموعة التشريعات اإلسالمي   يف
_  .١٩٨٥إدارة التحقيقات اإلسـالمية،     : إسالم آباد _  .٣ط

 .٨هن*_ .ض 
]١٠١٨٨["ـه٥٢٢ بعد -؟") أبو يعقوب(اجلرجاين، يوسف بن علي بن حممد 

_ ) . سـطراً  ٢٣( ورقـة    ٣١_ ] .ت. د[_ . الوقف   كتاب
، األصل  )٣٩٦٦نسخة مصورة على ميكروفيلم برقم      (خمطوط  

 .٧سع* _.خ _ .سن عبد الوهاب بتونس يف مكتبة ح
]١٠١٨٩["ـه٥٢٢ بعد -؟") أبو يعقوب(اجلرجاين، يوسف بن علي بن حممد 

خمطوط برقم  _ .ورقة  ] ١٨[_ ] .ت. د[_ ] . الوقف كتاب[
 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع١١٦٠

]١٠١٩٠["ـه٨٠٠-؟"احلداد، أبو بكر بن علي بن حممد احلداد الزبيدي 
 .٤٣٦-٤٣٠ص: ١ج_ . الوقف كتاب
 ،]ن. د: م .د[_ .شرح خمتصر القـدوري     :  اجلوهرة النرية  يف

 _.ض  _ ) .مطبعة عـارف  : إستانبول (]١٩٠٧[ هـ١٣٢٥
 .٦٧، ٦٤، ٦٠، ٢٨، ٣تر*

 )يفقه حنف(الوقف  
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]١٠١٩١["ـه٨٠٠-؟"احلداد، أبو بكر بن علي بن حممد احلداد الزبيدي 
 .٤٣٦-٤٣٠ص: ١ج_ .بكر احلداد  أبو/  الوقفكتاب

 هـ١٣١٥،  ]ن. د: م. د[_ .ري  شرح خمتصر القدو  : وهرة النرية اجليف  
: امشه_ ) .مطبعة معارف نظارات جليلة    :القاهرة] (١٨٩٧[

 .١٥كو* _.ض _ .اللباب يف شرح الكتاب للميداين 
]١٠١٩٢["ـه٨٠٠-؟"احلداد، أبو بكر بن علي بن حممد احلداد الزبيدي 

: ٢ج_ .أبو بكر بن علي بن حممد احلداد اليمين         / الوقف كتاب
 .٢٦-٢٠ص
: ملتان، باكسـتان  _ .رة النرية على خمتصر القدوري       اجلوه يف

 .١٥كو* _.ض _ ] .١٨٨٣[هـ ١٣٠١مكتبة امدادية، 
 )عيدأبو س (اخلادمي، حممد بن حممد بن مصطفى بن عثمان         

 "هـ١١٧٦-١١١٣"
]١٠١٩٣[

 .٣٣٠-٣٢٥ص_ . الوقف كتاب
 ،]ن.  د :م. د[_ .شرح غرر األحكام    ،   حاشية على درر احلكام    يف

 .٦٧تر* _.ض _ ) .املطبعة العثمانية: ستانبولإ (]١٨٩٢[ هـ١٣١٠
 )أبو سعيد (اخلادمي، حممد بن حممد بن مصطفى بن عثمان         

 "هـ١١٧٦-١١١٣"
]١٠١٩٤[

 .٣٣٠-٣٢٥ص_ . الوقف كتاب
 ،]ن.  د :م. د[ _. شرح غرر األحكام     ، حاشية على درر احلكام    يف

 _.ض  _ ) .دار الطباعة العامرة  : إستانبول (]١٨٥٢[ هـ١٢٦٩
 .٣٠، ٢٨، ٣تر*

]١٠١٩٥[ "هـ١٠ق) "جالل الدين(اخلوارزمي، يوسف بن حممد 
 .٤٥٦-٤١٦ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
 ]١٩٠١[هـ  ١٣١٩،  ]ن. د: م. د[_ .شرح اهلداية   :  الكفاية يف
 _.ض  _ .كتاب فتح القدير    : امش _) .املطبعة امليمنية : القاهرة(
 .٧٦ ،٦٧ ،٥٢ ،٢٠تر*
]١٠١٩٦[ .نعمان زاده، يدباغ

هــ  ١٢٤٢_ .دباغي زاده   / لصكوكحتفة ا = حتفة الصكوك   
 إبـراهيم ابن حفيد السيد ] نسخ[_ . ورقة   ١٩٣_ ] .١٨٢٦[

 .٦٧، ٣تر* _.خ _ . باللغة العثمانية _ .حممد بن سيد مصطفى
]١٠١٩٧[ "ـه٩٧٥-؟"براهيم بن حيىي اآلماسي إدده قوجني، كمال الدين بن 

خمطوط برقم  _ .ورقة  ] ٤٩[_ ] .ت. د[_ ] .رسائل الوقف [
 .٣٠تر*_ .خ _  . جمموع٤٥١

]١٠١٩٨[ .الديوبندي، معيد
 .١٦٠-١٥٨ص_ .معيد الديوبندي ]/ الوقف[
هــ  ١٣٦٧،  ]ن. د: م. د[_ . حاشية الكوكب الـدري      يف
مع خمتصر  احلاشية  _ ) .مطبع اجمليدي : كانفور، اهلند ] (١٩٤٧[

 .٨هن*_ .ض _ .القدوري 
]١٠١٩٩[ "هـ٧٤٣-؟) "فخر الدين(الزيلعي، عثمان بن علي بن حمجن 

 _.تأليف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي         / الوقف كتاب
 .٣٢٩-٣٢٤ص: ٣ج
دار : بـريوت _  .٢ط_ .شرح كرت الدقائق    :  تبيني احلقائق  يف

، ٥،  ١؛ كو ١١،  ٩-٦،  ٢فل* _.ض  _ ] .؟١٩٨-[املعرفة،  
 .٣٢، ٣٠؛ مغ١٢

]١٠٢٠٠[ "هـ٧٤٣-؟) "فخر الدين(الزيلعي، عثمان بن علي بن حمجن 
_ .خر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي        تأليف ف /  الوقف باب
 .٣٣٣-٣٢٤ص: ٣ج
، ]ن .د: م. د[_  .١ط_ .شرح كرت الدقائق    :  تبيني احلقائق  يف

 _.ض  _ ) .املطبعة الكربى األمريية  : القاهرة] (١٨٩٥[هـ  ١٣١٣
 .٦، ٢؛ صر٧٦، ٦٧، ٦٠، ٥٢، ٤٩تر*

]١٠٢٠١[ "ـه٥٤٠-؟" )الدين بكر عالء أبو(السمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد 
 ؛السمرقنديأبو بكر حممد بن أمحد      عالء الدين   /  الوقف والصدقة  كتاب

 .٦٥٦-٦٤٧ص: ٣ج_  .حتقيق حممد زكي عبد الرب
 _.ض  _  .١٩٥٩جامعة دمشق،   : دمشق_ . حتفة الفقهاء    يف
 .٥؛ كو٧٦تر*

]١٠٢٠٢[ "ـه٥٤٠-؟" )الدين بكر عالء أبو(السمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد 
: ٣ج_  .لعالء الـدين السـمرقندي    / قف والصدقة  الو كتاب
 .٣٧٩-٣٧٥ص
_  .١ط_ .وهي أصل بدائع الصنائع للكاساين      :  حتفة الفقهاء  يف

 ،٥٠،  ٤٩،  ٣تر* _. ض   _ .١٩٨٤دار الكتب العلمية،    : بريوت
 .١؛ كو١١، ١٠، ٨-٦، ٣، ٢؛ فل٧٥، ٦٧، ٦٤، ٦٣، ٥٧

 شاه ويل اهللا، أمحد بن عبـد الـرحيم الفـاروقي الـدهلوي            
 "هـ١١٧٦-١١١٠) "العزيز عبد أبو(

]١٠٢٠٣[

 .١١٦-١١٤ص: ٢ج_ .الوقف وحكمته 
_ ] .؟١٩٨-[داراملعرفـة،   : بريوت_ . حجة اهللا البالغة     يف
 .٤٩، ٣تر* _ .ض

شاه ويل اهللا، أمحد بن عبـد الـرحيم الفـاروقي الـدهلوي             
 "هـ١١٧٦-١١١٠) "العزيز عبد أبو(

]١٠٢٠٤[

 عبد الرحيميل الدين محد املعروف بشاه وأللشيخ ]/  وحكمتهالوقف[
 .١١٧-١١٦ص: ٢ج_ .الدهلوي 

هــ  ١٣٥٥دار التـراث،    : القـاهرة _ . حجة اهللا البالغة     يف
 .١٧مغ* _.ض _ ] .١٩٣٦[

شاه ويل اهللا، أمحد بن عبـد الـرحيم الفـاروقي الـدهلوي             
 "هـ١١٧٦-١١١٠) "العزيز عبد أبو(

]١٠٢٠٥[

 .١١٧-١١٤ص: ٢ج_ ] . وحكمتهالوقف[
_ .ض  _  .١٩٣٢دار التراث،   : القاهرة_ . حجة اهللا البالغة     يف
 .١٥-١سع*

شاه ويل اهللا، أمحد بن عبـد الـرحيم الفـاروقي الـدهلوي             
 "هـ١١٧٦-١١١٠) "العزيز عبد أبو(

]١٠٢٠٦[

_ .شاه ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي         / الوقف وحكمته 
 .١١٦-١١٤ص: ٢ج
 :القاهرة (١٩٢٣،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . حجة اهللا البالغة     يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ) .دارة الطباعة املنرييةإ

]١٠٢٠٧[ .شرف الدين على قاالي
حتقيق شرف الدين علي قاالي؛ إشراف يوسف       /  الوقف كتاب

 .٣٢٩-٣٠٠ص: ٣ج_ .عبد املقصود 
  وكتاب الوقف من كتاب    –البيوع والصرف   كتاب  ( حتقيق ودراسة    يف

 أطروحـة   _ .١٩٩٢_ ) .األسرار أليب زيد الدبوسي احلنفي    
 .١٤ ،٨سع*_ .ض _  .١٩٩٢ ،جامعة أم القرى_ ) .راهدكتو(

)يفقه حنف(الوقف 
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]١٠٢٠٨[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
 .١٧٧-١٦٥ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 ،]ن. د: م. د[_ . غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكـام          يف

درر : امش_ ) .مطبعة حممد أسعد أفندي   : إستانبول (١٨٩٢
، ٤٩،  ٣٠،  ٣تـر  *_.ض  _ .األحكام  احلكام يف شرح غرر     

١٠٢، ٦٧، ٦٤، ٦٠، ٥٢. 
]١٠٢٠٩["ـه١٨٩-١٣١") أبو عبد اهللا(الشيباين، حممد بن احلسن بن فرقد 

احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن احلسـن        /  احلبس أي الوقف   كتاب
الشيباين؛ رتب أصوله وصححه وعلق عليه السيد مهدي حسن         

 .٦٧-٤٦ص_ .الكيالين القادري 
دار ]: باكسـتان [الهور  _ .جة على أهل املدينة     احل كتاب يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨١اجلامعة املدنية، : املعارف النعمانية
]١٠٢١٠["ـه١٨٩-١٣١") أبو عبد اهللا(الشيباين، حممد بن احلسن بن فرقد 

احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن احلسـن        /  احلبس أي الوقف   كتاب
 مهدي حسن   الشيباين؛ رتب أصوله وصححه وعلق عليه السيد      

 .٥٢٧-٥٢٥ص: ٣ج_ .الكيالين القادري 
: حيدر آباد الدكن، اهلنـد    _ .احلجة على أهل املدينة      كتاب يف

 .١٥كو* _.ض _  .١٩٦٩جلنة إحياء املعارف النعمانية، 
]١٠٢١١["ـه١٨٩-١٣١") أبو عبد اهللا(الشيباين، حممد بن احلسن بن فرقد 

 الدين املنجد،    حملمد بن احلسن الشيباين؛ حتقيق صالح      /]الوقف[
، ٩٤٩-٩٤٨ص: ٣، ج ٩٤٧ص: ٢ ج _ .عبد العزيز أمحـد   

 ،٢٠٨٦،  ٢٠٨٤-٢٠٨٣،  ٢٠٨٠-٢٠٧٩،  ١٩٦٠-١٩٥٩: ٥ج
٢١٢١-٢١١٩، ٢١٠٩-٢١٠٨. 

 _ .١٩٧١معهد املخطوطات،   : ]م. د[_ . شرح السري الكبري     يف
 .١١ ،٨ ،٦ ،٣فل* _.ض 

]١٠٢١٢["هـ١٠٧٨-؟" شيخي زاده، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان
بـن الشـيخ    ] صح عبد الرمحن  [تأليف عبد اهللا    /  الوقف كتاب

 .٧٥٨-٧٣٠ص: ١ج_ .حممد بن سليمان املعروف بداماد أفندي 
دار إحيـاء   ]: م. د[_ .حبـر    جممع األر يف شرح ملتقى األ      يف

بدر املتقى يف   : باهلامش الشرح املسمى  _ ] .؟١٩٨-[التراث،  
 .٥ ،١كو* _.ض _ .شرح امللتقى حملمد عالء الدين اإلمام 
]١٠٢١٣["هـ١٠٧٨-؟" شيخي زاده، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان

 .٧٦١-٧٣٨ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
دار إحيـاء   : بـريوت _ .حبر   جممع األر يف شرح ملتقى األ      يف

 .٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[التراث العريب، 
]١٠٢١٤["هـ١٠٧٨-؟" شيخي زاده، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان

 .٧٦١-٧٣٨ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 ،]ن. د: م. د[_ .حبـر    جممع األر يف شـرح ملتقـى األ        يف

دار : شركة الصحافة العثمانية  : إستانبول (]١٩٧٥[ هـ١٣٩٥
_ .الدر املنتقى يف شرح امللتقـى       : امشه_ ) .الطباعة العامرة 

 .٥١، ٤٩، ٣٠، ٣تر* _.ض 
]١٠٢١٥["هـ١٠٧٨-؟" شيخي زاده، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان

 . حصاريه، أمحد بن عثمان قريتصحيح حافظ حممد خري/ ف الوقكتاب
 هـ١٣٢٨ ،]ن. د: م. د[_ .حبر   جممع األر يف شرح ملتقى األ      يف
 .٤٩تر* _.ض _ ) .املطبعة العثمانية: إستانبول (]١٩١٠[

]١٠٢١٦["هـ١٠٧٨-؟" شيخي زاده، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان
 .٦٧٦-٦٦٣ص: ١ج_ .شيخ زادة /  الوقفكتاب
 هـ١٢٩٢،  ]ن. د: م. د[_ .مع األر يف شرح ملتقي األحبر        جم يف
 .١٥كو* _.ض  _) .مطبعة احلاج حمرم أفندي: القاهرة] (١٨٧٥[

]١٠٢١٧["هـ١٠٧٨-؟" شيخي زاده، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان
 .٧٦١-٧٣٨ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 هـ١٢٤٠ ،]ن. د: م. د[_ .حبر   جممع األر يف شرح ملتقى األ      يف
، ٣تـر * _.ض  _ ) .دار الطباعة العامرة  : إستانبول (]١٨٢٤[

٦٧، ٦٠، ٥١، ٤٩، ٣٠. 
]١٠٢١٨[ "ـه٧٤٧-؟"صدر الشريعة األصغر، عبيد اهللا بن مسعود بن حممود 

عبيد اهللا بن مسعود املعروف بصدر الشريعة؛ تصحيح        ]/ الوقف[
 .٤١٢-٤٠٦ص: ٢مج_ .عزة اهللا الفرنكي حملي 

: كانفور، اهلنـد  ] (؟١٩--ن،  . د: م. د[_ . شرح الوقاية    يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .املطبعة القيومية

]١٠٢١٩[ "ـه٧٤٧-؟"صدر الشريعة األصغر، عبيد اهللا بن مسعود بن حممود 
 .٢٠٢-٢٠١ص_ .عبيد اهللا بن مسعود بن تاج الشريعة ]/ الوقف[
: لكنـاو، اهلنـد    (١٨٨٤،  ]ن. د: م. د[_ . خمتصر الوقاية    يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبع نولكشور
ر الشهيد، عمر بن عبد العزيز بن عمر بـن مـازة            الصد
 "هـ٥٣٦-٤٨٣) "حممد أبو(

]١٠٢٢٠[

 .]الوقف[
دار الكتـب   : بـريوت _ . شرح أدب القاضي للخصـاف       يف

 .٤٩تر* _.ض _  .١٩٩٤العلمية، 
الصدر الشهيد، عمر بن عبد العزيز بن عمر بـن مـازة            

 "هـ٥٣٦-٤٨٣) "حممد أبو(
]١٠٢٢١[

 الصدر الشهيد؛ ب املعروفعزيز  عمر بن عبد ال   حسام الدين   / ]الوقف[
 ،٢٨٢،  ٢٦٠-٢٥٩،  ١٦ص: ١ج_ . هالل السرحان    حمييحتقيق  
 .٤٦٨، ٣٨٣، ٣٦٩، ١٥٢ص: ٣، ج٢٩١-٢٨٦، ٢٨٤
 وزارة األوقاف، : بغداد_  .١ط_ . شرح أدب القاضي للخصاف      يف

 .٦٧ ،٦٠تر* _.ض _  .]١٩٧٨-١٩٧٧[هـ ١٣٩٧-١٣٩٦
ألزدي الطحاوي، أمحد بن حممد بن سالمة بـن سـلمة ا          

 "هـ٣٢١-٢٣٩) "جعفر أبو(
]١٠٢٢٢[

: ٢ ج _. حتقيق روحي أوزجان     /] الصدقات املوقوفات  كتاب[
 .٧٦٠-٦٩٤ص
 _ .١٩٧٤،  األوقافرئاسة ديوان    :بغداد_ . الشروط الصغري    يف

 .٦٧ ،٦٣ ،٦٠ ،٥٦ ،٥٢ ،٥١تر* _.ض 
الطحاوي، أمحد بن حممد بن سالمة بـن سـلمة األزدي           

 "هـ٣٢١-٢٣٩) "جعفر أبو(
]١٠٢٢٣[

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة       / الصدقات املوقوفات  كتاب
شرف على طبعـه    أالطحاوي؛ حتقيق روحي أوزجان؛ راجعه و     

 .٦٦٠-٦٥٤ص: ٢ج_ .عبد اهللا حممد اجلبوري 
 :م. د[_ .مذيالً مبا عثر عليه من الشروط الكبري        :  الشروط الصغري  يف
 تراثإحياء ال سلسلة  (_ ) .مطبعة العاين : بغداد] (؟١٩٧-ن،  . د

 .٣١، ٣٠، ٢٢، ٢٠؛ مغ٥، ٢ ،١كو* _.ض _ ) .١١اإلسالمي؛ 

 )يفقه حنف(الوقف  
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الطحاوي، أمحد بن حممد بن سالمة بـن سـلمة األزدي           
 "هـ٣٢١-٢٣٩) "جعفر أبو(

]١٠٢٢٤[

أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة       )/ والوقوف( العطايا   كتاب
_ .الطحاوي احلنفي؛ حققه وعلق عليه أبـو الوفـا األفغـاين            

 .١٣٩-١٣٦ص
دار إحيـاء العلـوم،     : بريوت_  .١ط_ .الطحاوي   خمتصر   يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٦
الطحاوي، أمحد بن حممد بن سالمة بـن سـلمة األزدي           

 "هـ٣٢١-٢٣٩) "جعفر أبو(
]١٠٢٢٥[

_ .حتقيـق أبـو الوفـا األفغـاين         ]/ والوقوف  العطايا كتاب[
 .١٣٨-١٣٦ص
جلنة إحياء املعارف   : ]اهلند[حيدر آباد   _ . خمتصر الطحاوي    يف
 .٦١، ٦٠، ٥١، ٤٩تر*_  .ض_  .]١٩٥١[ هـ١٣٧٠، ثمانيةالع

الطحاوي، أمحد بن حممد بن سالمة بـن سـلمة األزدي           
 "هـ٣٢١-٢٣٩) "جعفر أبو(

]١٠٢٢٦[

: ٢مـج _ .أمحـد الطحـاوي احلنفـي       /  الوقف كتاب
 .٥٨٢-٥٢٧ص
دار املعرفة،  : بريوت_ . حاشية الطحاوي على الدر املختار       يف

 .١٤ كو؛١١ ،٨-٣،٦ ،٢فل* _.ض _  .١٩٧٥
الطحاوي، أمحد بن حممد بن سالمة بـن سـلمة األزدي           

 "هـ٣٢١-٢٣٩) "جعفر أبو(
]١٠٢٢٧[

: ٢مـج _ .أمحـد الطحـاوي احلنفـي       /  الوقف كتاب
 .٥٧١-٥٢٧ص
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . حاشية الطحاوي على الدر املختار       يف

_ ) .دار طباعة بـوالق   : القاهرة] (١٨٣٨[هـ  ١٢٥٤
 .٨هن *_.ض 

 حممد بن سالمة بـن سـلمة األزدي         الطحاوي، أمحد بن  
 "هـ٣٢١-٢٣٩) "جعفر أبو(

]١٠٢٢٨[

: ٣ج_ .ألمحـد بـن حممـد الطحـاوي         ]/  الوقف كتاب[
 .١٩١-١٨٥ص
  شرح تنوير األبصار يف مذهب اإلمام      ، حاشية على الدر املختار    يف

] ١٨٦٥[هــ   ١٢٨٢،  ]ن. د: م. د[_ .أيب حنيفة النعمان    
 .٢٤مغ* _.ض _ ) .املطبعة املصرية: القاهرة(

]١٠٢٢٩[ .عبد اهللا مصطفى املراغي
_ .عبد اهللا مصطفى املراغي، عبد القادر يوسف        /  الوقف كتاب
 .٦١-٥٨ص: ٢ج

التعليقات املفيدة علـى مـنت      : الشهاب يف توضيح الكتاب   يف  
مكتبة مصطفى البـايب احللـيب،      : القاهرة_  .١ط_. القدوري
 .١٥كو* _.ض _  .١٩٤٨

]١٠٢٣٠["ـه١٢٩٨-١٢٢٢"لب بن محادة عبد الغين امليداين، عبد الغين بن طا
 .١٨٨-١٧٩ص: ١ج_ . الوقف كتاب
شرح الكتاب، أو، شرح خمتصر القدوري يف الفقـه         :  اللباب يف

ـ ١٣٨١،  مكتبة حممد علـي صـبيح     : القاهرة_ .احلنفي    هـ
 .١١٤، ٦٧، ٦٤، ٥١، ٣٠، ٢٨، ١١تر* _.ض _  .]١٩٦١[

]١٠٢٣١["ـه١٢٩٨-١٢٢٢"عبد الغين امليداين، عبد الغين بن طالب بن محادة 
 .٤٣٦-٤٣٠ص: ١ج_ .الغين امليداين  عبد/  الوقفكتاب
هــ  ١٣١٥،  ]ن. د: م. د[_ . اللباب يف شرح الكتـاب       يف
اللبـاب  _ ) . مطبعة معارف نظارت جليلة    :القاهرة] (١٨٩٧[

 _.ض  _ .للحداد   وهرة النرية شرح خمتصر القدوري    اجلامش  
 .١٥كو*

]١٠٢٣٢["ـه١٢٩٨-١٢٢٢"لب بن محادة عبد الغين امليداين، عبد الغين بن طا
حتقيق تأليف عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين؛       /  الوقف كتاب
 .١٨٧-١٧٩ص: ٢ج:  الدين عبد احلميدحمييحممد 
 اللباب يف شرح الكتاب علـى املختصـر املشـتهر باسـم             يف
 _. ض   _] .؟١٩٨-[املكتبة العلميـة،    : بريوت_ " .الكتاب"
 .٨هن*

]١٠٢٣٣["ـه١٢٩٨-١٢٢٢" عبد الغين بن طالب بن محادة عبد الغين امليداين،
تأليف عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين؛ حققه       /  الوقف كتاب

: ٢ج: ٢مـج _ .وضبطه وعلق حواشيه حممود أمني النـواوي        
 .١٨٧-١٧٩ص
 اللباب يف شرح الكتاب علـى املختصـر املشـتهر باسـم             يف
_  .]؟١٩٥ -[دار احلـديث،    ]: سوريا[محص  _ " .الكتاب"

 .٣١، ٢٠، ٣؛ مغ٥، ١؛ كو٩-٦، ٤-٢فل* _.ض 
]١٠٢٣٤[ .عبد القادر بن مصطفى الرافعي

 .٨٧-٧٣ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
دار إحياء  : بريوت_ . التحرير املختار، أو، تقريرات الرافعي       يف

 .٦٧، ٥٢، ٥٠، ٣٠تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[التراث العريب، 
]١٠٢٣٥[ .عبد القادر بن مصطفى الرافعي

: ٢ج_ .بد القـادر الرافعـي الفـاروقي        ع]/  الوقف كتاب[
 .١١٠-٧٣ص
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . التقرير، أو، التحرير املختار لرد احملتار        يف

_ ) .املطبعة الكربى األمريية  : القاهرة] (١٩٠٦[هـ  ١٣٢٤
 .٨هن*_  .ض

]١٠٢٣٦[ .عبد القادر بن مصطفى الرافعي
 .١١٠-٧٣ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
دار : بـريوت _ .بن عابدين   اشية   تقريرات الرافعي على حا    يف

 .١١ ،١؛ كو٩-٦، ٢فل* _.ض  _] .؟١٩٨-[الكتب العلمية، 
]١٠٢٣٧[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

: ٢مـج _ .عـالء الـدين احلصـكفي       ]/  الوقف كتاب[
 .٤٦٢-٤٢٩ص
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: قاهرةال (١٨٨٣
]١٠٢٣٨[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٧٦١-٧٣٨ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 هـ١٣٢٢ ،]ن. د: م. د[_ . الدر املنتقى يف شرح امللتقى       يف
، ٣٠تر* _.ض  _ ) .مطبعة حسني أفندي  : إستانبول (]١٩٠٤[

١٠٢، ٦٧، ٦٠، ٥٢، ٤٩، ٣٣. 

)يفقه حنف(الوقف 
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]١٠٢٣٩[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 _ .٥٩٦-٥٥٨ص: ٢مج_ .حممد بن علي احلصكفي     / ]الوقف[

 .باللغة األوردية
_  .غاية االوطار ترمجه اردو الـدر املختـار       =  الدر املختار    يف

مطبـع  ]: اهلنـد [بريلـي    (١٨٤٧حممد منري،   ]: اهلند[بريلي  
 .٨هن *_.ض _ ) .الصديقي

]١٠٢٤٠[ "ـه١٠٢٧ بعد -؟" )أبو حممد(غياث الدين البغدادي، غامن بن حممد البغدادي 
أبو حممد غامن بن حممد البغدادي؛ تصـحيح أمحـد          / يف الوقف 

 .٣٣٤-٣٢٤ص_ .أفندي مسري 
 _. جممع الضمانات يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان           يف
املطبعة  :رةالقاه] (١٨٩٠[هـ  ١٣٠٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط

 .٥؛ كو٥٠تر* _.ض _ ) .اخلريية
]١٠٢٤١[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 

_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف
the Muhammadan Law of India and Pakistan.  _١ط. _ 

 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥ريندون، كال: أوكسفورد
قاضي خان، حسن بن منصور بـن أيب القاسـم حممـود            

 "هـ٥٩٢-؟) "الدين فخر(
]١٠٢٤٢[

: ٤ج_ .حسن بن منصور بن حممود األوزجنـدي        ]/ الوقف[
 .٣٢٧-٢٩٢ص
منشـي نولكشـور،    ]: اهلند[لكناو  _ . فتاوى قاضي خان     يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٨٧٨[هـ ١٢٩٥
]١٠٢٤٣[ "هـ١١٧٣-؟"مد األرضرومي قاضي زاده، حممد عارف بن حم

 باللغـة   _ .٢٢٣-١٦٧ص_ . الوقف   كتاب=  الوقف   كتاب
 .العثمانية

_ .نتيجة الفتاوى مع املنقـول      =  نتيجة الفتاوى مع املنقول      يف
دار الطباعـة   : إستانبول] (١٨٢٢[هـ  ١٢٣٧،  ]ن. د: م. د[

 .٦٧، ٥٤، ٢٨تر*_ . ض _ .)العامرة
]١٠٢٤٤["ـه٤٢٨-٣٦٢") نيبو احلسأ(القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد 

 .٩٨-٩٤ص_ . الوقف كتاب
 ،]ن. د: م. د[_ . القدوري، أو، خمتصر القـدوري       بكتا يف

_ ) .شركة الصحافة العثمانية  : إستانبول (]١٨٩٩[ هـ١٣١٧
 .١١٤، ٦١، ٥٤، ٣تر* _.ض 

]١٠٢٤٥["ـه٤٢٨-٣٦٢") نيأبو احلس(القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد 
 .٨٩-٨٨ص_ .القدوري أمحد بن حممد /  الوقففصل
مطبعة  :القاهرة] (؟١٩٤-ن،  . د: م. د[_ . منت القدوري    يف

 .٦ ،٢صر*_ .ض _ ) .الفتوح األدبية
]١٠٢٤٦["ـه٤٢٨-٣٦٢") نيأبو احلس(القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد 

 .١٤٩-١٣٨ص_ ] .الوقف[
الشيخ إهلي خبـش    ]: باكستان[الهور  _ . خمتصر القدوري    يف

_ ) .مطبع كاشـي رام   : الهور (١٩٢٠حممد جالل الدين،    
 .٨هن*_  .ض

]١٠٢٤٧["ـه٤٢٨-٣٦٢") نيأبو احلس(القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد 
 .٥٨ص_ . الوقف كتاب
ـ ١٣١٥ ،]ن .د: م. د[_ . مشكالت القدوري    يف  ]١٨٩٧[ هـ
 .٣تر*_  .ض_ ) .شركة الصحافة العثمانية: إستانبول(

]١٠٢٤٨["ـه٤٢٨-٣٦٢") نيأبو احلس(القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد 
حممد أمني فهـيم بـن      ] ترمجة/ [ وقف كتاب=  الوقف   كتاب
 . باللغة العثمانية_ .١٦٠-١٥٨_ .الرمحن بن مصطفى  عبد
 ]١٩٠٢[هـ  ١٣٢٠دار سعادت،   : إستانبول_ .عزيزيه  =  العزيزية   يف
 ،٢٨،  ٢٢،  ٢٠تر* _. ض   _ .)مطبعة شركة الصحافة العثمانية   (

١٠٥، ١٠٢، ٦٧، ٦٠، ٥٧، ٥٤، ٥١، ٣٣، ٣٠. 
]١٠٢٤٩[ "ـه٩٥٣ ن-؟") مشس الدين( بن حسام الدين اخلراساين دالقهستاين، حمم
 .٤٢٨-٤٢٤ص_ . الوقف كتاب
لكناو _  .٤ط_ .شرح النقاية خمتصر الوقاية     :  جامع الرموز  يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٨٩٢منشي نولكشور، ]: اهلند[

]١٠٢٥٠[ "ـه٩٥٣ ن-؟") مشس الدين( بن حسام الدين اخلراساين دالقهستاين، حمم
 .١٦٥-١٥٩ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 ،]ن. د: م. د [_ .شرح النقاية خمتصر الوقاية   :  جامع الرموز  يف

مطبعة حجي حمـرم أفنـدي      : إستانبول(] ١٨٨٦[ هـ١٣٠٣
 .٦٧، ٥٢، ٤٩، ٣٠تر*_ .ض _ ) .البوسنوي

]١٠٢٥١[ "هـ٩٧٨-؟"هللا عبد اونوي، قاسم بن قال
 .١٩٨-١٩٧ص_  .سيالكبيحتقيق أمحد عبد الرزاق /  الوقفكتاب
_ . أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهـاء           يف

 .٦٧، ٦١، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٦دار الوفاء، : جدة
]١٠٢٥٢[ "ـه٥٨٧-؟" )عالء الدين(الكاشاين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد 

تأليف عالء الدين أيب بكر بن مسـعود       /  الوقف والصدقة  كتاب
 .٢٢٠-٢١٨ص: ٦ج_  .الكاساين

دار : بـريوت _ . بدائع الصنائع يف ترتيب الشـرائع        كتاب يف
مصورة عن طبعة شركة املطبوعات     _  .١٩٨٦الكتب العلمية،   
 .٥، ١؛ كو٧٥، ٣تر*_ .ض _  .١٩١٠العلمية بالقاهرة، 

]١٠٢٥٣[ "ـه٥٨٧-؟" )عالء الدين(الكاشاين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد 
 مسعود الكاسـاين    عالء الدين أيب بكر   /  الوقف والصدقة  كتاب

 .٢٢١-٢١٨ص: ٦ج_ .احلنفي 
: بريوت_  .٢ط_ . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع       كتاب يف

؛ ٥٢ ،٥١ ،٤٩تـر * _.ض _  .١٩٧٤دار الكتاب العـريب،    
 .٣١، ٢٩؛ مغ١٥؛ كو٢٤، ٧صر

]١٠٢٥٤[ "ـه٥٨٧-؟" )عالء الدين(الكاشاين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد 
ء الدين أيب بكر بن مسـعود      تأليف عال /  الوقف والصدقة  كتاب

 .٢٢٠-٢١٨ص: ٦ج_  .الكاساين
شـركة  : القاهرة_ . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع       كتاب يف

 _ .]١٩١٠-١٩٠٩[ هـ١٣٢٨-١٣٢٧ املطبوعات العلمية، 
 .٧٦، ٦٧، ٦٠، ٥٢، ٣٠، ١١تر*_  .ض

]١٠٢٥٥[ "ـه٨٧٩-٧٨٨") اهللا أبو عبد(الكافيجي، حممد بن سليمان بن سعد الرومي 
_ . ورقـة    ٣١ _ .]١٤٧١[هـ  ٨٧٦_ ] .الة يف الوقف  رس[

 .١٠٦تر* _.خ _  .١٣٦٠خمطوط برقم 

 )يفقه حنف(الوقف  



٨٤٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٠٢٥٦[ "هـ٩٠٦-؟"الكرماسيت، يوسف بن حسني 
 ١٥( ورقـة    ٤٥_ ] .١٥٢٤[هــ   ٩٣١_ . الوقف   كتاب
 نسخة مصورة على ميكروفيلم حمفوظة برقم     (خمطوط،  _ ) .سطراً
 دريةباإلسـكن ، األصل يف مكتبة أيب العباس مرسي        )٨٤٥٩/٢

 .٧سع*_ .خ _ .حممود بن أمحد ] نسخ [-٥٩٢/٢٥٤برقم 
]١٠٢٥٧[ "هـ٩٠٦-؟"الكرماسيت، يوسف بن حسني 

  ورقة، ٧٧هـ،  ٩٥٧السليمانية  : النسخ املتوفرة _ . الوقف   كتاب
 .٣٠تر*_ .خ _  .١١٧٦ ورقة، برقم ٦٩، ]ت. د[ و٩٨١برقم 

]١٠٢٥٨[ كولسن، نويل جيمس
_  .٢٥٦-٢٣١ص_ .كولسـن   . ج. ن]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 _ .A History of Islamic Law=  تاريخ التشريع اإلسالمي يف
دار النشر جلامعة إيدنربج،    ]: اململكة املتحدة [إيدنربج  _  .١ط

 .١٧هن*_ .ض _  .١٩٦٤
]١٠٢٥٩[ حممد أبو الفتح احلنفي

 .٣٤٣-٢٠٤ص_ .حممد أبو الفتح احلنفي /  الوقفكتاب
 والبصائر بتبويـب كتـاب       األبصار إحتاف فهرست كتاب    يف

 :اإلسكندرية] (١٨٧٢[هـ  ١٢٨٩،  ]ن. د: م. د[_ .األشباه والنظائر   
 .٨؛ هن١٥كو* _.ض _ ) .املطبعة الوطنية

]١٠٢٦٠[ احلسن الكوثريبن زاهد بن حممد 
 .٤١-٤٠ ص_ .احلسن الكوثريبن زاهد بن حممد / الوقف
  النكت الطريفة يف التحدث عن ردود ابن أيب شبيبة على أيب           يف

 مطبعـة : القاهرة (]١٩٤٥[ هـ١٣٦٥،  ]ن. د: م .د[_ .حنيفة  
 .٣تر *_ .ض_ ) .األنوار

]١٠٢٦١[ .حممد عاشق الربين
 .٣٠٣-٣٠٠ص: ١ج_ .حممد عاشق الربين /  الوقفكتاب
املدينـة  _  .٣ط_ . التسهيل الضروري ملسائل القـدوري       يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٤[ هـ١٤١٤ مكتبة اإلميان،: املنورة
]١٠٢٦٢[ .زيحممد اا

حممـد  / التحفة الفقهية يف الرسالة املرضية على الفريضة الشرعية      
 .١كو* _.ك _ .ص ٤٠_ ] .؟١٩٣-ن، . د: م. د[_ .اجملازي 

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٦٣[

يب احلسن علـى بـن أيب بكـر         أبرهان الدين   /  الوقف كتاب
 .٧٤٣-٧٣٢ص: ٣ج_ .ملرغيناين؛ حتقيق أمحد مشس الدين ا
دار الكتب  : بريوت_  .١ط_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف

ختـريج  :  بذيل نصـب الرايـة     …اهلداية  _  .١٩٩٦العلمية،  
 .١كو* _.ض  _.أحاديث اهلداية 

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٦٤[

 بناصـر    حممد عمـر الشـهري     املولويتصحيح  /  الوقف كتاب
 .٢٣-١٥ص :٣ج_ .اإلسالم الرامفوري 

 ،تب العلمية كالدار  :  بريوت _ .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف
 .٥؛ كو٦٤ ،٦٣تر*_  . ض_ .]١٩٩٠[ هـ١٤١٠

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "رهان الدينب

]١٠٢٦٥[

 .١٩-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 هـ١٤٠٧ عامل الكتب،: بريوت_  .يشرح بداية املبتد:  اهلدايةيف
 .١٠٤، ٦٣، ٦٠، ٥٧تر* _. ض _] .١٩٨٧[

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٦٦[

 .١٩-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
ـ دار نشر قر  : إستانبول_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف  ان،م

 .٦٣ ،٥٠ ،٤٩تر* _. ض _] .١٩٨٦[ هـ١٤٠٦
 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          

 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين
]١٠٢٦٧[

 .١٩-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
،  دار سـعادت   :إسـتانبول _  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف

طبعة مصورة عن طبعة البايب احلليب،      _  .]١٩٨١[هـ  ١٤٠٢
 .٣تر* _.ض _  .١٩٦٥

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٦٨[

تصحيح حممد عمر الشـهري بناصـر اإلسـالم         /  الوقف كتاب
 .١٨٦-١٣٩ص: ٦ج_ .الرامفوري 

 دار الفكـر،  :  بـريوت  _.ي   شرح بدايـة املبتـد     : اهلداية يف
 .١٠٤، ٦٣، ٣تر* _.ض _  .]١٩٨١[ هـ١٤٠١

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٦٩[

 .١٩-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 ]١٩٦٥[ هـ١٣٨٥ ،]ن. د: م. د [_.ي  شرح بداية املبتد  :  اهلداية يف
 .٥١ ،٤٩تر* _.ض _ ) .البايب احلليبمطبعة مصطفى : اهرةالق(

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٧٠[

 .٦٠٩-٦٠٠ص_ ] . الوقفكتاب[
حممد شفيع املولوي   ]: م. د[_ .شرح بداية املبتدي    :  اهلداية يف

مطبـع  : ر، اهلنـد  كانفو] (١٩٢٩[هـ  ١٣٤٨حممد سعيد،   
 .٨هن*_ .ض _ ) .جميدي

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٧١[

 .١٧-١٠ص: ٣ج_ ] .الوقف كتاب[
، ]ن. د: م. د[_  .١ط_  .يشرح بدايـة املبتـد    :  اهلداية يف

 ،٣٠،  ٩تر*_  .ض_ ) .املطبعة اخلريية ] (١٩٠٨[هـ  ١٣٢٦
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٦٧ ،٦٠ ،٥٢ ،٤٩

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٧٢[

 .٢١-١٥ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
-١٣١٥،  ]ن. د: م. د[_  .يشرح بدايـة املبتـد    :  اهلداية يف

_ ) .املطبعة الكـربى  : القاهرة (]١٩٠٠-١٨٩٧[ هـ١٣١٨
 .١٠٤ ،٦٧ ،٣٠تر* _.ض 

)يفقه حنف(الوقف 
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 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٧٣[

_ .تصحيح حممد عظيم حسني اخلـري آبـادي         /  الوقف كتاب
 .٦٢٢-٦١٢ص
ـ ١٣١٤ ،]ن. د: م. د[_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف  هـ
_ ) .مطبعة اليوسفي األنصـاري   : ]اهلند[لكنو   (]١٨٩٧[
 .٦٧تر* _ .ض

 أبو احلسن(املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين          
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٧٤[

 .٩٥-٩١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
ـ ١٢٩٠،  ]ن. د: م. د[_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف  هـ
 .٦٧تر* _.ض _ ) .مطبعة شيخ حيىي أفندي: إستانبول (]١٨٧٣[

 أبو احلسن( بكر بن عبد اجلليل الفرغاين       املرغيناين، علي بن أيب   
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

]١٠٢٧٥[

 .١٥١-١٥٠ص_ .تصحيح غالم حيىي /  الوقفكتاب
ـ ١٢٤٣ ،]ن. د: م. د[_  .يشرح بداية املبتد  :  اهلداية يف  هـ
 .٦٠تر* _.ض _ ) .احلليب البايب مصطفى مطبعة: القاهرة (]١٨٢٨[

]١٠٢٧٦["ـه٩٥٤-؟") منال مسكني (معني الدين مسكني، معني الدين اهلروي
 .٣٢٣-٣٢١ص: ١ج_ . الوقف كتاب
 شرح العالمة معني الدين اهلروي املعروف مبنال مسكني على          يف

 الربكات عبد اهللا بـن أمحـد       أليبكرت الدقائق يف فروع احلنفية      
حممـود توفيـق    : القاهرة] (١٩٣٦ن،  . د: م. د [_ .النسفي
 .١٥كو* _.ض _ ) .الكتيب

]١٠٢٧٧["ـه٩٥٤-؟") منال مسكني(كني، معني الدين اهلروي معني الدين مس
 .٣١٤-٣١١ص_ . الوقف كتاب
 شرح العالمة معني الدين اهلروي املعروف مبنال مسكني على          يف

محـد  أكرت الدقائق يف فروع احلنفية أليب الربكات عبد اهللا بـن           
 :القاهرة] (١٩٢٣[هـ  ١٣٤٢،  ]ن. د: م. د[_  .٢ ط _ .النسفي

 .٢٤مغ* _.ض _ ) .املطبعة اخلريية
]١٠٢٧٨[ "هـ١٢٧٠-١١٩٨"املال، أبو بكر بن حممد بن عمر 

 صاحل  يراجعه وأشرف على طبعه عبد العزيز عل      /  الوقف كتاب
 .١٢٨ص_ .رضوان 

 _ .]١٩٨٦[ هـ١٤٠٧ ،]ن. د: [السعودية_ . حتفة الطالب    يف
 .٣تر* _.ض _ .الكتاب منظومة شعرية يف املذهب احلنفي 

]١٠٢٧٩[ "هـ٨٨٥–؟"موز بن علي خسرو، حممد بن فرا مال
 .١٤٢-١٣٢ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 هـ١٣٣٠ ،]ن. د: م. د[_ . درر احلكام يف شرح غرر األحكام        يف
، ٤٩تر* _.ض  _ ) .مطبعة أمحد كامل  : إستانبول (]١٩١١[

 .٨؛ هن٦٠
]١٠٢٨٠[ "هـ٨٨٥–؟"خسرو، حممد بن فراموز بن علي  مال

 .١٣٨-١٣٢ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 هـ١٣١٧ ،]ن. د: م. د[_ .شرح غرر األحكام     درر احلكام يف     يف
، ٣٠تر*_ .ض  _ ) .دار الطباعة العامرة  : إستانبول (]١٨٩٩[

١٠٢، ٦٧، ٥١، ٣٣. 

]١٠٢٨١[ "هـ٨٨٥–؟"خسرو، حممد بن فراموز بن علي  مال
 .١٧٧-١٦٥ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 ،]ن. د: م. د[_ . درر احلكام يف شرح غـرر األحكـام          يف

_ ) .مطبعة حممد أسعد أفندي   : إستانبول (]١٨٩٢[ هـ١٣١٠
_ .غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكام للشرنباليل         : امشه

 .١٠٢، ٦٧، ٦٤، ٦٠، ٥٢، ٤٩، ٣٠، ٣تر* _.ض 
]١٠٢٨٢[ "هـ٨٨٥–؟"خسرو، حممد بن فراموز بن علي  مال

 .٤٤٠-٤٢٩ص_ . الوقف كتاب
 هـ١٢٦٠ ،]ن. د: م. د[_ . درر احلكام يف شرح غرر األحكام        يف
 .٦٧تر* _.ض _ ) .مطبعة حممد أسعد: إستانبول (]١٨٤٤[

]١٠٢٨٣[ _] .حترير حممد رشيد رضا/ [ملخص سرية األستاذ اإلمام
؛ ٤٠٠-٣٧٩ص_ ) .١٩٠٥ يوليو ١٩ (١٠، ج٨مج_ .املنار  
، ٨؛ مج ٤١٦-٤٠١ص_ ) .١٩٠٥أغسطس   ٢ (١١، ج ٨مج
األستاذ _  .٤٩٥-٤٨٧ص_ ) .١٩٠٥أغسطس   ٣١ (١٣ج

 ١١عنوانا تكملة املقـال يف ج     _ .ه  اإلمام هو اإلمام حممد عبد    
مث " تتمة ملخص سرية األستاذ اإلمام    : "هيعلى التوايل    ١٣وج

 .١؛ كو٧ ،٢صر*_ .د _ . "تتمة سرية األستاذ اإلمام"
]١٠٢٨٤[ "هـ٦٨٦ت ) "أبو حممد(املنبجي، علي بن زكريا 

أبو حممد علي بن زكريا املنبجي؛ حتقيق حممد فضـل          ]/ الوقف[
 .٥٥٣-٥٥٠ص: ٢ج_ .عبد العزيز املراد 

: بـريوت  _ .٢ط _ . اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب      يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٩٤الدار الشامية، 

]١٠٢٨٥[ "هـ٦٨٦ت ) "أبو حممد(املنبجي، علي بن زكريا 
أبو حممد علي بن زكريا املنبجي؛ حتقيق حممد فضـل          ]/ الوقف[

 .٥٦٥-٥٦٢ص: ٢ج_ .عبد العزيز املراد 
دار :  جدة _ .١ ط _ . بني السنة والكتاب    اللباب يف اجلمع   يف

 .١١ ،٩-٦ ،٣ ،٢فل* _.ض _  .١٩٨٣الشروق، 
]١٠٢٨٦[ .منفعت علي، حممد

 _ .١٩٩-١٠٧ص: ٢مـج  _ . حممد منفعت علي   /]الوقف[
 .باللغة األوردية

 مطبع  :]اهلند[ مريوت   _ .مسائل شريعت =  مسائل الشريعة    يف
 .٨هن*_  . ض_ .]١٨٩٤[هـ ١٣١٢ ،اهلامشي
]١٠٢٨٧["ـه٦٢٢-٥٥٧") أبو حفص(الوراين عمر بن بدر بن سعيد املوصلي، 

 ١٣_ ] .١٣٢٧[هــ   ٧٢٨ _ .معرفة الوقوف على املوقوف   
 .٣٠تر*_ .خ _  .٦٢٤خمطوط برقم _ .ورقة 

]١٠٢٨٨[ "ـه٤٤٧-؟") وريبحممد النيسا أبو(الناصحي، عبد اهللا بن احلسني 
 نيةالسليما: النسخ املتوفرة _ . األوقاف، أو، معرفة األوقاف      كتاب
؛ وحيد باشـا،    ١٤٧ ورقة، برقم    ٧٠_. ]١٥٩٩ [هـ١٠٠٨
 .١٠٧، ٣٠تر* _.خ _  .١٤٣ ورقة، برقم ٦٧

]١٠٢٨٩["ـه٧١٠-؟" )بو الربكاتأ(النسفي، عبد اهللا بن أمحد بن حممود 
 _.أليب الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي          /  الوقف كتاب
 .٢٢٧-٢٢٤ص
مطبع : دهلي، اهلند  (]؟١٩--ن،  . د: م. د[_ . كرت الدقائق    يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .جمتبائي

 )يفقه حنف(الوقف  
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]١٠٢٩٠["ـه٧١٠-؟" )بو الربكاتأ(النسفي، عبد اهللا بن أمحد بن حممود 
 .٨٧-٦٨ص_ . الوقف كتاب
ـ ١٣٠١ مصـطفى الكـتيب،   : القـاهرة _ . منت الكرت    يف  هـ
 .٣تر *_.ض _  .]١٨٨٣[

]١٠٢٩١["ـه٧١٠-؟" )بو الربكاتأ(النسفي، عبد اهللا بن أمحد بن حممود 
 .باللغة األوردية_  .٢١٩-٢١٧ص: ١ج_  .]قفالو[
_  . ترمجه اردو كرت الـدقائق     :لاحسن املسائ =  كرت الدقائق    يف
بريلي ] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠حممد منري،   ]: اهلند[بريلي  _  .٢ط
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبع الصديقي]: اهلند[

]١٠٢٩٢["هـ٥٣٧-٤٦١") أبو حفص(النسفي، عمر بن حممد بن أمحد 
 جنم الدين بن حفص النسـفي؛ مراجعـة         تأليف/  الوقف كتاب

 .٢٢٠-٢١٩ص_ .وحتقيق خليل امليس 
: بـريوت _  .١ط_ .صطالحات الفقهية   طلبة الطلبة يف اإل   يف  

 .٨؛ هن٣تر* _.ض _  .١٩٨٦دار القلم، 
]١٠٢٩٣[ .يوسف بن جنيد

 .٣٤٤-٣٣٥ص: ٢مج_ ] .الوقف[
 :م. د[_  .١ط_ . ذخرية العقىب يف شرح صدر الشريعة العظمى         يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبع نولكشور]: اهلند[لكناو  (١٨٧٨، ]ن. د

@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٠٢٩٤[ .يس حسني زين الدين

 رسالة يف األوقاف على مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان بن ثابت          
أطروحـة  _  .١٩٣١_ .يس حسني زين الدين     / رضي اهللا عنه  

 .١٥صر*_ .ر _ .قانون  كلية الشريعة وال، جامعة األزهر–) ماجستري(
@ÑÓìÛaIoibq@åi@†í‹@éÔÏH@

]١٠٢٩٥[ .قلعه جيحممد رواس 
 .٢٥٤ص_  .قلعه جيحممد رواس ]/ الوقف[
: بريوت_  .١ط_ . موسوعة فقه زيد بن ثابت وأيب هريرة         يف

 سلسلة. جامعةفقهية  يف سبيل موسوعة    (_  .١٩٩٣دار النفائس،   
 .٣٠ ،٢٩؛ مغ٦٤تر* _. ض _ .)موسوعات فقه السلف

a@ÑÓìÛIð†í‹@éÔÏH@
]١٠٢٩٦[ "هـ٨٧٧-؟) "احلسن أبو(بن مفتاح، عبد اهللا بن أيب القاسم ا

: ٣ج_ .احلسـن عبـد اهللا بـن مفتـاح           أبو/  الوقف كتاب
 .٥٠١-٤٥٨ص
 شرح األزهار املنتزع من الغيث املدرار املفتح لكمائم األزهار          يف

هــ  ١٣٥٧، ]ن. د: م. د[_  .٢ط_ .يف فقه األئمة األطهار  
 .١٥كو* _.ض _ ) .مطبعة حجازي :اهرةالق] (١٩٣٨[

]١٠٢٩٧[ "هـ١٢٢١-١١٨٠"السياغي، احلسني بن أمحد بن احلسني 
: ٤ج_ .شرف الدين احلسـني السـياغي       / أدلة جواز الوقف  

 .١٢٧-١٢٤ص
: بريوت_ .شرح جمموع الفقه الكبري     :  الروض النضري  كتاب يف

 .١٤كو* _.ض  _] .؟١٩٨-[دار اجليل، 

]١٠٢٩٨[ "هـ١٢٢١-١١٨٠"بن احلسني السياغي، احلسني بن أمحد 
محد بن احلسني السياغي    ألشرف الدين احلسني    /  الوقف كتاب

 .١٢٤-١٢١ص: ٤ج_ .احليمي اليمين الصنعاين 
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_  .الكبريشرح جمموع الفقه   :  الروض النضري  يف

 .٣مغ* _.ض _ ) .مطبعة السعادة: القاهرة] (١٩٣٠[هـ ١٣٤٩
]١٠٢٩٩[ .صاحل بن مهدي املقبلي

 .١٥١-١٤٦ص: ٢ج_ .صاحل بن مهدي املقبلي /  الوقفكتاب
 حاشية العالمة اجملتهد  :  املنار يف املختار من جواهر البحر الزخار       يف

مؤسسة : بريوت_  .١ط_ .صاحل بن مهدي املقبلي على البحر الزخار        
 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٨مكتبة اجليل اجلديد، : الرسالة؛ صنعاء

]١٠٣٠٠[ .محد الصنعاينأراهيم بن بإمحد بن أالعباس بن 
العباس بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد احلسيين الـيمين          ]/ الوقف[

 .١٢٦، ١٢١ص_ .الصنعاين 
 _ .١ ط_. الفقه الكـبري  عشرح جممو: ري تتمة الروض النض يف
 _ .)مطبعة السعادة: القاهرة] (١٩٣٠[هـ ١٣٤٩ ،]ن. د: م. د[

 .٤مغ* _.ض 
]١٠٣٠١[ .يعبد الوهاب بن حممد السماو

 .٢٦٤-٢٥٢ص_  .يعبد الوهاب بن حممد السماو/ لوقفا
 _] .١٩٧٥ ن، إيـداع  . د: م. د[_ . التعامل يف اإلسالم     يف
 .١٢كو* _ .ض

حممد ران، حممد بن حيىي بن حممـد بـن أمحـد ـران              
 "هـ٩٥٧-٨٨٨" )الدين سراج(

]١٠٣٠٢[

حممد بن حيىي بن ران الصعدي؛ ملصححه عبد        /  الوقف كتاب
 .١٦٧-١٤٦ص: ٤ج_ .رمي اجلرايف اهللا بن عبد الك

 جواهر األخبار واآلثار املستخرجة من خنبـة البحـر          كتاب يف
_  .١٩٤٩مكتبـة اخلـاحني،     ]: القاهرة[_  .١ط_ .الزخار  

 البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء      كتاب: جواهر األخبار يلي  
 .٤؛ مغ١٢كو* _.ض _ .األمصار ألمحد بن حيىي املرتضى 

محد بن حيىي بن املرتضى بن مفضل بـن         أ،  املهدي لدين اهللا  
 "هـ٨٤٠-٧٧٥ "منصور احلسين

]١٠٣٠٣[

 .١٦٦-١٤٦ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
/ ٢ط_ . البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار        كتابيف  

 مؤسسة الرسالة، : بريوت_ .قام مبراجعتها حيىي عبد الكرمي الفضيل       
ستخرجة من جلة   كتاب جواهر األخبار واآلثار امل    : امشه_  .١٩٧٥

ملحق به تعليقـات    _ .البحر الزخار حملمد بن حيىي ران الصعدي        
من مراجع خمتلفة ملصححه عبد اهللا بن عبد الكرمي اجلرايف اليمين           

 .٣٠، ٢٩؛ مغ١١، ٩، ٧، ٦، ٢فل*_ . ض _ .الصنعاين
محد بن حيىي بن املرتضى بن مفضل بـن         أاملهدي لدين اهللا،    
 "هـ٨٤٠-٧٧٥ "منصور احلسين

]١٠٣٠٤[

محد بن حيىي بن املرتضى؛ ملصححه عبد       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .١٦٧-١٤٦ص: ٤ج_ .اهللا بن عبد الكرمي اجلرايف 

 _ .١ط_ . البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار        كتاب يف
 كتاب جواهر األخبار  : يليه_  .١٩٤٩مكتبة اخلاجني،   ]: القاهرة[

ر حملمد بن حيىي ـران      واآلثار املستخرجة من خنبة البحر الزخا     
 .٤؛ مغ١٢كو* _. ض _ .الصعدي

)فقه زيدي(الوقف 
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@ÑÓìÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@
اوى الوقف      )فقه شافعي  (أحكام الوقف    انظر أيضًا ه  (، فت فق

 .)شافعي
]١٠٣٠٥[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

 _.تصحيح وتعليق عبد اهللا هاشم اليماين املدين        /  الوقف كتاب
 .٦٩-٦٧ص: ٣مج
: القاهرة_ . تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري         يف

 .٥٢تر* _.ض  _ .]١٩٧٦[ هـ١٣٩٩ مكتبة الكلية األزهرية،
]١٠٣٠٦[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

 شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين؛/  الوقفكتاب
 .٦٩-٦٧ص: ٣مج_ .ق عبد اهللا هاشم اليماين املدين تصحيح وتعلي

_  .١ط_ . تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري         يف
 _) .شركة الطباعة الفنية احلديثة    :القاهرة (١٩٦٤،  ]ن. د: م. د[

 .٦ ،٢؛ صر٦٧، ٤٩تر* _.ض 
]١٠٣٠٧[ "ـه٨٥٢-٧٧٣") أبو الفضل(ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد 

: ٢ج_ .حتقيق عبد اهللا هاشم اليمـاين املـدين         /  الوقف بكتا
 .١٤٦ -١٤٥ص
دار املعرفـة،   : بريوت_ . الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية       يف
 .٣تر*_ .ض _ ] .١٩--[
 بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصاري         ا

 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "أبو العباس(
]١٠٣٠٨[

 الـدين بـن حجـر       أليب العباس أمحد شهاب   /  يف الوقف  باب
 .٦٢٤-٦١٣ص: ١ج_ .اهليتمي املكي 

 _ .٢ط_ . املقري   بن ال اإلرشادعلى منت   : اإلرشاد فتح اجلواد بشرح     يف
 _ .١٩٧١شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،       ]: القاهرة[

بذيل الصحائف حاشية فتح اجلواد بشرح اإلرشاد البن حجـر          
 .٨؛ هن١كو* _.ض _ . وغريه اإلمدادومعها تعليقات من شرح 

 بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصاري         ا
 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "أبو العباس(

]١٠٣٠٩[

 .٢٨٥-٢٣٥ص: ٦ج_ . الوقف كتاب
 دار إحياء التراث العريب،   : بريوت_ . حتفة احملتاج بشرح املنهاج      يف
حواشي الشرواين وابن قاسم  :  امش …حتفة احملتاج   _ ] .؟١٩٧-[

 .١٤كو* _.ض _ .على حتفة احملتاج بشرح املنهاج العبادي 
 بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصاري         ا

 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "أبو العباس(
]١٠٣١٠[

الفضل أمحد بن علـي بـن حجـر          شهاب الدين أبو  / الوقف
 .٢٨٥-٢٣٥ص: ٦ج_ .العسقالين 

دار إحيـاء الكتـب     : القاهرة_ . حتفة احملتاج بشرح املنهاج      يف
 .٥كو* _.ض _ ] .؟١٩٤-[العربية، 

 بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصاري         ا
 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "أبو العباس(

]١٠٣١١[

شهاب الدين أمحد بن علي بن حجـر اهليتمـي    /  الوقف كتاب
 .٣٣٩-٣١٥ص: ٢ج_ .الشافعي 

هــ  ١٢٨٢،  ]ن. د: م. د[_ . حتفة احملتاج بشرح املنهاج      يف
 ،٥٢، ٥١، ٤٩تر* _.ض _ ) .املطبعة الوهبية: القاهرة] (١٨٦٥[

 .١١، ٧، ٣، ٢؛ فل٢؛ صر١٠٠

 بن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصاري         ا
 "هـ٩٧٤-٩٠٩) "أبو العباس(

]١٠٣١٢[

 .٦٢٤-٦١٣ص: ١ج_ . حجر بنال/  الوقفباب
شركة ]: القاهرة[_  .٢ط_  .اإلرشاد حاشية فتح اجلواد بشرح   يف

حاشية فـتح   _  .١٩٧١فى البايب احلليب،    مكتبة ومطبعة مصط  
  بذيل صحائف فتح اجلواد بشرح اإلرشاد أليب العبـاس   …اجلواد  

 .٨؛ هن١كو* _.ض _ .أمحد شهاب الدين بن حجر اهليتمي 
]١٠٣١٣[ "ـه٨٣٤-٧٥٠"بن خطيب الدهشة، حممود بن أمحد بن حممد اهلمداين ا

_ .دراسة وحتقيق مصطفى حممـود البنجـويين        /  الوقف كتاب
 .٣٧٣-٣٧٢ص
، ]ن. د: م .د[_ .سنوي   خمتصر من قواعد العالئي وكالم اإل      يف

 .٣تر* _.ض _ ) .مطبعة اجلمهورية: املوصل (١٩٨٤
]١٠٣١٤[ "ـه٨٦٧-٧٨٠") أبو الفتح(بن العماد األقفهسي، حممد بن أمحد بن عماد ا

بن عماد األقفهسي؛ حتقيق وتعليق عادل      اتصنيف  /  الوقف باب
 _.مد عوض، زكريا عبد احلميد املنوين       أمحد عبد املوجود، علي حم    

 .٧١-٧٠ص: ١ج
 اإلرشاد إىل ما وقع يف الفقه وغريه من األعداد، أو، الذريعة            يف

دار : بـريوت _  .١ط_ .إىل معرفة األعداد الواردة يف الشريعة      
 .١٤كو* _.ض _  .١٩٩٢الكتب العلمية، 

بن فرح، أمحد بن فرح بن أمحد بن حممد اللخمي األشبيلي           ا
 "هـ٦٩٩-٦٢٥) "بو العباسأ(

]١٠٣١٥[

شهاب الدين أيب العباس أمحد اللخمي بن فـرح         /  الوقف باب
 .٤٨٠-٣٧١ص: ٥ج_ . اخلضري إبراهيماألشبيلي؛ حتقيق 

 _ .١٩٩٧مكتبة الرشد،   : الرياض_ .خمتصر خالفيات البيهقي    يف  
 .٥كو* _.ض 

]١٠٣١٦[ "هـ٣٣٥-؟) "العباس بوأ(بن القاص، أمحد بن أمحد الطربي ا
: ٢مـج _ .دراسة وحتقيق حسني خلف اجلبوري      / بس احل باب
 .٤٢٥-٤١٨ص
مكتبة الصديق،  : الطائف_ . أدب القاضي، أو، أدب القضاء       يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٩
بن احملاملي، أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسـم الضـيب            ا

 "هـ٤١٥-٣٦٨) "احلسن أبو(
]١٠٣١٧[

 تأليف أيب احلسن أمحد بن حممد بن أمحد الضيب        /  الوقف كتاب
 احملاملي الشافعي؛ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه عبد الكرمي بن         

 .٢٩٤ص_ .صنيتان العمري 
دار البخـاري،   : املدينة املنورة _ . اللباب يف الفقه الشافعي      يف
 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

 بن أيب بكر بن عبد اهللا الشرجي احلسيين         إمساعيلابن املقري،   
 "هـ٨٣٧-٧٥٥"

]١٠٣١٨[

ـ    إمساعيـل تأليف  /  يف الوقف  باب _ . املقـري    ابن الشـهري ب
 .١١٧-١١٦ص
 ،]ن. د: م. د[_ . منت اإلرشاد يف فقه مذهب اإلمام الشافعي         يف

 _) .مطبعة مصطفى البايب احلليب   : القاهرة] (١٩٣٠[هـ  ١٣٤٩
  بن إبراهيمبذيله شرح وجيز منتخب من شراحه لرئيس التصحيح         

 .١كو* _.ض _ .حسن اإلنبايب 

 )فقه شافعي(الوقف  
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 بن أيب بكر بن عبد اهللا الشرجي احلسيين         اعيلإمسابن املقري،   
 "هـ٨٣٧-٧٥٥"

]١٠٣١٩[

يب بكر املقرئ؛ حتقيق    أ بن   إمساعيلتأليف شرف الدين    / الوقف
 .٤٦٣– ٤٦ص: ٢ج_ .عبد العزيز عطية زلط 

 اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،   : القاهرة_  .ي إخالص الناو  يف
 .١١ ،١؛ كو١٧، ٧، ٢صر* _.ض _  .١٩٩٠

 بن أيب بكر بن عبد اهللا الشرجي احلسيين         إمساعيل ابن املقري، 
 "هـ٨٣٧-٧٥٥"

]١٠٣٢٠[

يب بكر املقري؛ حتقيق    أ بن   إمساعيلشرف الدين   تأليف  / الوقف
 .٤٦٣-٤٤٦ص: ٢ج_ .عبد العزيز عطية زلط 

 _] .؟١٩٨-[دار الكتاب اللبناين،  : القاهرة_  .ي إخالص الناو  يف
 .٤فل* _.ض 

بن عبد اهللا الشرجي احلسيين      بن أيب بكر     إمساعيلابن املقري،   
 "هـ٨٣٧-٧٥٥"

]١٠٣٢١[

 بكر بن املقري؛ حتقيق حممد حممود       أيب بن   إمساعيل/  الوقف فصل
 .٤٠٦-٣٨٨ص: ٢ج_ .خليفة 
: م. د[_ . التمشية بشرح إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي         يف
 .٧صر*_ .ض _ ) .دار اهلدى للطباعة: القاهرة] (؟١٩٨-ن، . د

أيب بكر بن عبد اهللا الشرجي احلسيين        بن   إمساعيلابن املقري،   
 "هـ٨٣٧-٧٥٥"

]١٠٣٢٢[

 بن أيب بكر املقرئ؛ حققه عبـد اهللا         إمساعيلألفه  /  الوقف باب
 .٨٤-٨٢ص_ . األنصاري إبراهيم

عنوان الشرف الوايف يف علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو         يف  
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،    : قطر_  .٥ط_ .والقوايف  

طبع على نفقة الشيخ خليفة بن محد آل ثاين أمري          _  .]؟١٩٨-[
 .٢٩مغ* _.ض _ .دولة قطر 

 سراج الدين (بن امللقن، عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي          ا
 "هـ٨٠٤-٧٢٣) "أبو حفص

]١٠٣٢٣[

 _ .دراسة وحتقيق ياسني بن ناصر اخلطيـب      /  يف الوقف  فصل
 .١٠٨ص
 هـ١٤١٠ نارة،دار امل  :جدة_ . التذكرة يف الفقه الشافعي      يف
 .١٠٤، ٣تر*_ .ض  _ .]١٩٩٠[
 سراج الدين (بن امللقن، عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي          ا

 "هـ٨٠٤-٧٢٣) "أبو حفص
]١٠٣٢٤[

ابن امللقن؛ حتقيق ودراسة عبد اهللا بن سـعاف         /  الوقف كتاب
 .٣٠٢-٣٠١ص: ٢ج_ .اللحياين 

ء، دار حـرا  : مكة_  .١ط_ . حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج       يف
 .١١ ،١كو* _.ض _ ] .١٩٨٦[
 سراج الدين (بن امللقن، عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي          ا

 "هـ٨٠٤-٧٢٣) "أبو حفص
]١٠٣٢٥[

_ .حتقيق محدي عبد اجمليد بن إمساعيل السـلفي      /  الوقف كتاب
 .١١٨-١١٦ص: ٢ج
 خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثـار الواقعـة يف            يف

ـ ١٤١٠ مكتبة الرشد، : الرياض_ .فعي  الشرح الكبري للرا    هـ
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٨٩[

 أبو العبـاس  (بن النقيب، أمحد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي          ا
 "هـ٧٦٩-٧٠٢) "شهاب الدين

]١٠٣٢٦[

تأليف شهاب الدين أيب العباس أمحد بن النقيـب         /  الوقف باب
_ . األنصاري   إبراهيماملصري؛ عىن بطبعه ومراجعته عبد اهللا بن        

 .١٨٢-١٨١ص
املكتبـة العصـرية،    : صيدا_ . عمدة السالك وعدة الناسك      يف
 .١١ ،١كو* _.ض _ ] .١٩٨١[
 أبو العبـاس  (بن النقيب، أمحد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي          ا

 "هـ٧٦٩-٧٠٢) "شهاب الدين
]١٠٣٢٧[

تأليف شهاب الدين أيب العباس أمحد بن النقيـب         /  الوقف باب
ي يلصباغ؛ مراجعة حم  املصري؛ حتقيق صاحل مؤذن، حممد غياث ا      

 .٢٨١-٢٧٩ص_ .الدين الكردي 
مكتبـة الغـزايل،    : دمشق_ .عمدة السالك وعدة الناسك     يف  

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٧٩
 أبو العبـاس  (بن النقيب، أمحد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي          ا

 "هـ٧٦٩-٧٠٢) "شهاب الدين
]١٠٣٢٨[

 .٤٩ص_ . الوقف كتاب
 ١٩٢٦،  ]ن. د: م. د[_ . عمدة السالك وعـدة الناسـك        يف
 .١٠٤تر* _.ض _ ) .مطبعة عيسى البايب احلليب: القاهرة(
 أبو العبـاس  (بن النقيب، أمحد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي          ا

 "هـ٧٦٩-٧٠٢) "شهاب الدين
]١٠٣٢٩[

 .١٦٠ص_ . الوقف كتاب
 ١٩٠١،  ]ن. د: م .د[_ .عمدة السالك وعـدة الناسـك       يف  

 .١٠٢تر* _.ض _ ) .املطبعة امليمنية: القاهرة(
]١٠٣٣٠[ .محد بن حسني بن حممد احلبشي العلويأأبو بكر بن 
أبو بكر بن أمحد بن حسني بن حممـد احلبشـي           /  الوقف باب

 .٦٨ص_ .العلوي 
، ]ن. د: م. د[_ . ألفية يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي         يف

ـ ١٣٦٥  .٦ ،٢صر*_ .ض _ ) .مطبعة حجازي :القاهرة] (١٩٤٥[ه
]١٠٣٣١[ .العلوي الترميي احلضرمي الشاطريأمحد بن عمر بن عوض بن عمر 

أمحد بن عمر بن عوض بن عمر العلـوي الترميـي           ]/ الوقف[
 .١١٨-١١٦ص_ .احلضرمي الشاطري 

: م. د[_  .٣ط_ .دريـس   إبن  ا الياقوت النفيس يف مذهب      يف
 .٨؛ هن٣تر*_ .ض _ ) .املدينمطبعة : القاهرة (١٩٧٢، ]ن. د

]١٠٣٣٢[ .رميي احلضرمي الشاطريأمحد بن عمر بن عوض بن عمر العلوي الت
أمحد بن عمر بن عوض بن عمر العلـوي الترميـي           ]/ الوقف[

 .١١٨-١١٦ص_ .احلضرمي الشاطري 
: م. د[_  .١ط_ .دريـس   إبن  ا الياقوت النفيس يف مذهب      يف
_ ) .مطبعة مصطفى البايب احللـيب    : القاهرة (١٩٥٢،  ]ن. د
 .٦ ،٢صر*_  .ض

]١٠٣٣٣[ .أمحد كامل اخلضري
 .١١٧-١١٣ص: ١ج_ .امل اخلضري أمحد ك]/ الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_ . التهذيب يف علم الفقه على مذهب الشافعي         يف

 .٢صر* _.ض  _) . مطبعة التوكل:القاهرة (١٩٥٢

)فقه شافعي(الوقف 
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]١٠٣٣٤[ "هـ٧٩٩-؟) "مجال الدين(األردبيلي، يوسف بن إبراهيم 
_ .مجال الدين يوسف بن إبـراهيم األردبيلـي         /  الوقف كتاب
 .٤٣٨-٤٢٨ص: ١ج
_  .٣ط_ .ار ألعمال األبرار يف فقه اإلمام الشـافعي          األنو يف

؛ ٣تر*_ .ض  _ ] .؟١٩٥-[ املكتبة التجارية الكربى،  : القاهرة
 .٦، ٢صر

]١٠٣٣٥[ "هـ٧٩٩-؟) "مجال الدين(األردبيلي، يوسف بن إبراهيم 
 .مجال الدين يوسف بن إبراهيم األردبيلي / الوقفكتاب
 ،]ن. د: م. د[_ .لشافعي   األنوار ألعمال األبرار يف فقه اإلمام ا       يف

 .٦٧تر* _.ض _ ) .املطبعة اجلمالية: القاهرة (١٩١٠
]١٠٣٣٦[ "هـ٧٩٩-؟) "مجال الدين(األردبيلي، يوسف بن إبراهيم 

 .مجال الدين يوسف بن إبراهيم األردبيلي/  الوقفكتاب
 ،]ن. د: م. د[_ . األنوار ألعمال األبرار يف فقه اإلمام الشافعي         يف

 .٦٠تر*_ .ض _ ) .ةيطبعة سعادت امليمنم: إستانبول (١٨٩٧
]١٠٣٣٧[ "ـه٣٧٠-٢٨٢" ) منصورأبو(محد بن األزهر اهلروي أاألزهري، حممد بن 

صنفه أبو منصور األزهري؛ حققه حممـد جـرب         /  احلبس باب
_ .األلفي؛ راجعه حممد بشري االدليب، عبد الستار أبـو غـده            

 .٢٦٣-٢٦٠ص
_ .ه املزين يف خمتصره  الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي الذي أودعيف

_ ] .١٩٧٩[وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية،      : الكويت
 .١٢كو* _.ض _ ) .٩التراث اإلسالمي؛ (

]١٠٣٣٨[ "ـه٣٧٠-٢٨٢" ) منصورأبو(محد بن األزهر اهلروي أاألزهري، حممد بن 
أبو منصور حممد بن أمحد األزهري؛ حتقيق شهاب الدين   / الوقف

 .١٧٣-١٧١ص_ .أبو عمرو 
دار الفكـر،   : بـريوت _ .لزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي       ا يف

 .٥كو* _.ض _  .١٩٩٤
) أبو حممد(اإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن علي الشافعي 

 "هـ٧٧٢-٧٠٤"
]١٠٣٣٩[

سنوي؛ ضـبط   لعبد الرحيم بن احلسني بن علي اإل      /  الوقف باب
 .٢٢٥-٢١٨ص: ٣ج_ .براهيم وحتقيق وتعليق حممد عقلة اإل

مؤسسة : بريوت_  .١ط_ . يف تصحيح التنبيه      تذكرة النبيه  يف
تذكرة النبيه يلي تصحيح التنبيه أليب زكريا       _  .١٩٩٦الرسالة،  

 .١كو* _.ض _ . الدين حيىي بن شرف النووي حميي
]١٠٣٤٠[ "ـه٥٩٣-٥٣٣" )شجاعأبو (محد أمحد بن احلسني بن أاألصفهاين، 
أبو شجاع أمحد بن احلسني بـن أمحـد األصـفهاين           / الوقف
 .٨٧ص_ .عي الشاف
دار إحياء  : القاهرة_  .٣ط_ . التقريب، أو، غاية االختصار      يف

 .٢صر*_  .ض_  .١٩٤٠الكتب العربية، 
]١٠٣٤١[ "ـه٥٩٣-٥٣٣" )شجاعأبو (محد أمحد بن احلسني بن أاألصفهاين، 

باللغة _  .٣٣ص_ .أبو شجاع؛ ترمجة سبحان خبش      / ]الوقف[
 .األوردية

حممد عبد املاجـد،    ]: م. د[_ .فقه شافعي   =  فقه الشافعية    يف
قد يكون  [_ ) .مطبع األنصاري : دهلي] (١٨٩١[هـ  ١٣٠٩

 .٨هن*_ .ض _ ] .الكتاب هو منت أيب شجاع يف الفقه الشافعي

]١٠٣٤٢[ "ـه٢٠٤-١٥٠") اهللا عبد بوأ(دريس بن العباس إاإلمام الشافعي، حممد بن 
_ .دريس الشـافعي    إيب عبد اهللا حممد بن      أتأليف  ]/ األحباس[
 .٦٢-٥٣ص: ٤ج
 _.ض  _  .١٩٨٣دار الفكـر،    : بريوت_  .٢ط_ . األم   يف
 .٢٠، ٤؛ مغ١١، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]١٠٣٤٣[ "ـه٢٠٤-١٥٠") اهللا عبد بوأ(دريس بن العباس إاإلمام الشافعي، حممد بن 
  الشافعي؛ أشرف  إدريستأليف اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن        / األحباس

 .٦١-٥١ص: ٣ج_  .ي النجاردعلى طبعه وباشر تصحيحه حممد زه
_ ] .؟١٩٧-[مكتبة الكليات األزهرية،    ]: القاهرة[_ . األم   يف

 .١كو* _.ض _ .خمتصر املزين : بآخره
]١٠٣٤٤[ "ـه٢٠٤-١٥٠") اهللا عبد بوأ(دريس بن العباس إاإلمام الشافعي، حممد بن 

  الشافعي؛ أشرف على   إدريستأليف اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن        / األحباس
 .٢٨٣-٢٧٤ص: ٣ج_ .حيحه حممد زهدي النجار طبعه وباشر تص

: بـآخره _  .١٩٧٣دار املعرفة،   : بريوت_  .٢ط_ . األم   يف
 .٨؛ هن٣٠؛ مغ٧-٥صر* _.ض _ .خمتصر املزين 

]١٠٣٤٥[ "ـه٢٠٤-١٥٠") اهللا عبد بوأ(دريس بن العباس إاإلمام الشافعي، حممد بن 
 .٢٨٣-٢٨٠ص: ٣ج: ١مج_  .]األحباس[
 خمتصر اإلمام اجلليل  : امشه_ ] .١٩٦٨ الشعب،   دار: القاهرة[_ . األم   يف

 .١٤؛ كو١٥-١سع*_ .ض _ .أيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين الشافعي 
]١٠٣٤٦[ "ـه٢٠٤-١٥٠") اهللا عبد بوأ(دريس بن العباس إاإلمام الشافعي، حممد بن 

 .٦٢-٥٣ص: ٣ج_ ] .األحباس[
 _ .١٩٨٠دار الفكر، : بريوت_  .١ ط_ . األم مع خمتصر املزينيف
 .١٠-٦، ٣فل*_  .ض

]١٠٣٤٧[ "ـه٢٠٤-١٥٠") اهللا عبد بوأ(دريس بن العباس إاإلمام الشافعي، حممد بن 
_ . اختصار وحتقيق وتعليق حسني عبد احلميد نيل         ]/ساألحبا[
 .٦٥٥-٦٥٢ص: ١مج
دار األرقـم،   : بريوت_ . خمتصر كتاب األم للشافعي      يف
 .٣تر* _.ض _  .]؟١٩٨-[

]١٠٣٤٨[ "ـه٢٠٤-١٥٠") اهللا عبد بوأ(دريس بن العباس إبن اإلمام الشافعي، حممد 
 رساله فقـه    :املختصر= رسالة يف فقه اإلمام الشافعي      : املختصر

 أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي؛ ترمجة أمحد اهللا         / امام شافعى 
حيدر آباد ] (١٩٤٩[هـ ١٣٦٩، ]املترجم: م. د[_ .أمحد جانج 

 _.باللغة األوردية   _ .ص  ٢٨_ ) .مطبعة مشس اإلسالم  ]: اهلند[
 .٨هن*_ .ك 

]١٠٣٤٩[ -١٩٠٨) "سري(إندرسون، جيمس نورمان دلرمبل 
، ٣٧،  ٣٠ص_ .إندرسـون   . د. ن. ج]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٤٠، ٩٩-٩٣، ٧٨-٧٧، ٣٩
 _. Islamic Law in Africa = الشريعة اإلسالمية يف أفريقيا يف
 .١٧هن*_ .ض _ . ١٩٧٠فرانك كاس، : لندن_  .١ط

]١٠٣٥٠[ "هـ١٢٧٧-١١٩٨"براهيم بن حممد بن أمحد إالباجوري، 
 .٨٢-٧٣ص: ٢مج_ . يف أحكام الوقف فصل
  الباجوري علي شرح ابن قاسم الغزي علي منت        إبراهيم حاشية   يف

هـ ١٢٨١،  ]ن. د: م. د[_ .أيب شجاع يف مذهب اإلمام الشافعي       
 .١٤كو *_.ض _ ) .املطبعة الكاستلية: القاهرة] (١٨٦٤[

 )فقه شافعي(الوقف  
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]١٠٣٥١[ "هـ١٢٧٧-١١٩٨"براهيم بن حممد بن أمحد إالباجوري، 
 .٤٧-٤١ص: ٢ج_ . الباجوري إبراهيم/  يف أحكام الوقففصل
 ]؟١٩٤-ن،  . د: م. د[_ . قاسم الغزي    ابن حاشية الباجوري على     يف
 .٥ ،١كو *_ .ض_ ) .مطبعة دار إحياء الكتب العربية :القاهرة(

]١٠٣٥٢[ "هـ١٢٧٧-١١٩٨" أمحد براهيم بن حممد بنإالباجوري، 
 .٤٨-٤٣ص: ٢ج_ ] . يف أحكام الوقففصل[
 حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على مـنت أيب            يف

 دار الفكر العريب،  : بريوت_ .شجاع يف مذهب اإلمام الشافعي      
 .٣،٦،٧،٩،١١فل *_ . ض_ .]؟١٩٧-[

]١٠٣٥٣[ "هـ١٢٧٧-١١٩٨"براهيم بن حممد بن أمحد إالباجوري، 
: ٢ج_ .حممد بن أمحد البـاجوري      بن   إبراهيم/ قف الو كتاب
 .٤٧-٤١ص
_ .شرح ألفاظ التقريب    :  حاشية الباجوري على فتح القريب     يف
مطبعـة دار    :القاهرة (١٩٢١-١٩١٧،  ]ن. د: م. د[_  .١ط

 .٦صر *_ .ض_ ) .إحياء الكتب العربية
]١٠٣٥٤[ "هـ٩٥٨-؟" بن حكم بن سهل دباقشري، عبد اهللا بن حمم

 .٦٤٣-٦٠٦ص: ١مج_ . الوقف باب
دار القبلـة للثقافـة     : جدة_ . قالئد اخلرائد وفوائد الفوائد      يف

 .٣تر*_ . ض _ .]١٩٩٠[ هـ١٤١٠ اإلسالمية،
]١٠٣٥٥[ "ـه١١٠٦-؟") برهان الدين( براهيم بن حممد بن شهاب الدينإالربماوي، 
برهان الدين بن حممد بن شهاب الدين بن خالد         /  الوقف كتاب

 .٢٠٤-٢٠٣ص_ .الربماوي 
 حاشية الربماوي على شرح ابن قاسم الغزي على خمتصر أيب           يف

املطبعـة   :القاهرة (١٩١٦،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .شجاع  
 .٦صر* _.ض _ ) .الشرقية

]١٠٣٥٦["هـ٥١٠-٤٣٦ ")أبو حممد(البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد 
تأليف أيب حممد احلسني بـن مسـعود        /  العطايا واحلبس  كتاب

_ . أمحد عبد املوجود، على حممد معوض        البغوي؛ حتقيق عادل  
 .٥٢٦-٥٠٩ص
دار : بـريوت _  .١ط_ . التهذيب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧الكتب العلمية، 
]١٠٣٥٧[ "هـ١٢٩٥بعد  -؟"البقاعي، عمر بن حممد بركات 

 السيد حممد بركـات الشـامي       ابنعمر بركات   /  الوقف باب
 .٩٨-٩٢ص: ٢ج_ .البقاعي املكي 

 _. فيض اإلله املالك يف حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك            يف
 _.ض  _  .١٩٥٥املكتبة التجارية الكـربى،     ]: القاهرة [_ .١ط
 .١٢؛ كو٦ ،٢؛ صر٤٩تر*

]١٠٣٥٨[ "هـ١٢٩٥بعد  -؟"البقاعي، عمر بن حممد بركات 
 حممد بركـات الشـامي      ابنتأليف عمر بركات    /  الوقف باب

 .٩٨-٩٢ص: ٢ج_ .البقاعي املكي الشافعي 
 _.له املالك يف حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك           فيض اإل  يف
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،      ]: القاهرة[_  .٢ط

 .١١ ،١كو* _. ض _ .١٩٥٣

]١٠٣٥٩[ "ـه١٣٠٢بعد  -؟") أبو بكر(البكري، عثمان بن حممد شطا الدمياطي 
 بـن يد البكـري    لسيد أيب بكر املشهور بالس    ل/  يف الوقف  باب

 .١٨٧-١٥٧ص: ٣ج_ .السيد حممد شطا الدمياطي 
 بشرح قرة العـني     إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني      يف  

دار إحياء التراث العـريب،     : بريوت_  .٤ط_  .مبهمات الدين 
 .١١ ،١؛ كو٩-٦، ٤، ٣فل* _.ض _  .١٩٠١

]١٠٣٦٠[ "ـه١٣٠٢بعد  -؟") أبو بكر(البكري، عثمان بن حممد شطا الدمياطي 
: ٣ج_  .أبو بكر عثمان بن حممد شطا البكـري       /  الوقف باب
 .١٨٦-١٥٦ص
_  .٥ط_ .إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني للمليباري         يف  

 طبعة_ ) .مطبعة مصطفى حممد  : القاهرة (١٩٣٧،  ]ن. د: م. د[
 .٦، ٢؛ صر٣تر* _.ض _ .مصورة عن طبعة بوالق األمريية 

]١٠٣٦١[ "ـه١٣٠٢بعد  -؟") أبو بكر(د شطا الدمياطي البكري، عثمان بن حمم
 .١٨٦-١٥٦ص: ٣ج_ . الوقف باب
:  بومباي _.إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني        حاشية  يف  

: بومباي] (١٩--[أبناء مولوي حممد بن غالم رسول السوريت،      
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبع أصح املطابع

]١٠٣٦٢[ "هـ٨٨٤ بعد -؟" البالطنسي، حممد بن حممد بن عبد اهللا
 احلافظ تقي الدين أيب بكر حممد بن      / حقيقة الوقف وضابط الوقف   

 _.حممد البالطنسي؛ حتقيق ودراسة فتح اهللا حممد غازي الصباغ          
 .٣١٧-١٧٣ص
_  .١ط_ . حترير املقال فيما حيل وحيرم مـن بيـت املـال     يف

؛ ١؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩دار الوفاء،   ]: مصر[املنصورة  
 .١؛ كو٢صر

]١٠٣٦٣[ "ـه٦٨٥-؟") أبو سعيد(بيضاوي، عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي ال
ضاوي؛ دراسة وحتقيق علي    يتأليف عبد اهللا بن عمر الب     / الوقف
 .٦٤٩-٦٤٣ص: ٢ج_ . الدين علي القره داغي حميي
اللجنة الوطنيـة   : بغداد_  .الفتوى الغاية القصوى يف دراية      يف

_ ] .؟١٩٨-[جـري،   لالحتفال مبطلع القرن اخلامس عشر اهل     
 _.ض  _  .١٩٨٠جامعـة األزهـر،      -) ماجستري(طروحة  أ
 .٣تر*

]١٠٣٦٤[ "ـه٦٨٥-؟") أبو سعيد(البيضاوي، عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي 
ضاوي؛ دراسة وحتقيق علي    يتأليف عبد اهللا بن عمر الب     / الوقف
 .٦٤٩-٦٤٣ص: ٢ج_ . الدين علي القره داغي حميي
دار ]: السـعودية [الدمام _ .ة الفتوى   ي الغاية القصوى يف درا    يف

  جامعة األزهر،–) ماجستري( أطروحة _ .١٩٨٢ اإلصالح، إيداع
 .١٢ ،٥كو* _. ض _ .١٩٨٠
]١٠٣٦٥[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
تصنيف أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي؛         /  الوقف باب

: ٩، مـج  ٦١-٥٣ص: ٣مـج _ .بتحقيق عبد املعطي قلعجي     
 .٣٣٣-٣٢٩ص: ١٣، مج٤٦-٣٨ص
 _ .١٩٩١دار الوفاء،   : القاهرة_  .١ط_ . معرفة السنن واآلثار     يف

 .٢؛ صر٦٤ ،٦٠ ،٥٢تر* _.ض 

)فقه شافعي(قف الو
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]١٠٣٦٦[ "هـ٤٥٨ –٣٨٤" )أبو بكر(محد بن احلسني بن علي أالبيهقي، 
تصنيف أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي؛         /  الوقف باب

 .٥٥٣-٥٤٤ص: ٤مج_ .ن حتقيق سيد كسروي حس
 معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس            يف

مساعيل بن حيىي   إبراهيم  إخمرج على ترتيب خمتصر أيب      : الشافعي
 _.ض  _  .١٩٩١دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط_ .املزين  

 .٢٩؛ مغ١١، ١كو*
ـ        ايف تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الك

 "هـ٧٧١-٧٢٧ ")أبو نصر(
]١٠٣٦٧[

تاج الدين عبد الوهاب بن علي بـن عبـد الكـايف       ]/ الوقف[
اخلزرجي السبكي؛ حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، علي حممـد          

 .٣٦٠-٣٥٩، ٢٤٤-٢٣٧ص: ١ج_ .عوض 
 دار الكتب العلميـة،   : بريوت_  .١ط_ . األشباه والنظائر    يف

ــر*_ .ض _  .١٩٩١ ــر١٠٤، ٦٤، ٥٧، ٥٣، ٣ت ؛ ٥؛ ص
 .٨هن

 بكر بن حممد بـن عبـد املـؤمن          أبوتقي الدين احلصين،    
 "هـ٨٢٩-٧٥٢"احلسيين 

]١٠٣٦٨[

تأليف تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسـيين         /  يف الوقف  فصل
 .٢٠٢-١٩٧ص: ١ج_ .احلصين الدمشقي الشافعي 

_  .١ط_ . كفاية األخيار يف حل غاية االختصار لألصفهاين         يف
 .٢صر* _.ض  _ .١٩٥٠ربية، دار إحياء الكتب الع: القاهرة

 بكر بن حممد بـن عبـد املـؤمن          أبوتقي الدين احلصين،    
 "هـ٨٢٩-٧٥٢"احلسيين 

]١٠٣٦٩[

تأليف تقي الدين أيب بكر بن حممد       / الوقف جائز بثالث شرائط   
 .٦١٠-٦٠٢ص: ٢ج_ .احلسيين احلصين الدمشقي الشافعي 

إدارة : قطر_  .٤ط_ . كفاية األخيار يف حل غاية االختصار        يف
؛ ٥ ،١؛ كو ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٦إحياء التراث اإلسالمي،    

 .٨؛ هن٣٥، ٢٩، ١٧مغ
 األنصـاري تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكايف بن علي          

 "هـ٧٥٦-٦٨٣ ")احلسن بوأ(
]١٠٣٧٠[

تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي؛ عىن بتحقيقه         ]/ الوقف[
 .صالح الدين املنجد

، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . التمهيد فيما جيب فيه التحديـد        يف
 .٢؛ صر١٥سع*_ .ض _ ) .مطبعة الترقي: دمشق( ١٩٥١

]١٠٣٧١[ "هـ٤٨٢-؟" )العباس أبو(اين، أمحد بن حممد بن أمحد جاجلر
حتقيق حممد فارس؛ تقدمي كمال عبـد العظـيم         /  الوقف كتاب

 .٢٠٦-٢٠٤ص_ .العناين 
، دار الكتب العلمية  : بريوت_ . املعاياة يف العقل، أو، الفروق       يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٣
]١٠٣٧٢["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي؛        /  األحباس كتاب
: ٥مـج _ ] .وآخ [... تصحيح حسـن حممـد املسـعودي   

 .٢٣٧-٢٣٠ص
دار احلـديث،   : القـاهرة _  .٣ط_ . شرح سنن النسائي     يف

 .٢؛ صر٣تر* _.ض _ .حاشية السندي : هامش_  .١٩٨٧

]١٠٣٧٣["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 _.اعتىن به ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة         /  األحباس كتاب
 .٢٣٧-٢٣٠ص: ٥مج
 هـ١٤٠٠ دار البشائر اإلسالمية،  : بريوت_ . شرح سنن النسائي     يف
 .٣تر*_  .ض _ .]١٩٨٦[
]١٠٣٧٤["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(ل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر اجلال

 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي؛ تصحيح/  األحباسكتاب
 .٢٣٧-٢٣٠ص: ٥مج_ ] .وآخ […حسن حممد املسعودي 

 املطبعة املصرية ومكتبتـها،   : القاهرة_ . شرح سنن النسائي     يف
 .٦٧ ،٣تر* _. ض _] .١٩٣٠[هـ ١٣٤٨

]١٠٣٧٥["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
جالل الدين السيوطي؛ مجع وحتقيق     / اإلنصاف يف متييز األوقاف   

 .٢٨٢-٢٦٥ص_ .حممد شوقي بن إبراهيم مكي 
 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(

]١٠٣٧٦["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(طي، عبد الرمحن بن أيب بكر اجلالل السيو
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر       / ال نورث ما تركناه صدقة    

 .٨٩-٨٣ص_ .السيوطي 
املكتبة التجارية الكربى،   : القاهرة_  .١ط_ . تاريخ اخللفاء    يف

 .١٤كو* _.ض _  .١٩٥٢
]١٠٣٧٧["ـه٩١١-٨٤٩") ينجالل الد(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد الشافعي         ]/ الوقف[
 .٣٤٧، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٢٦-٣٢٥ص_ .السيوطي 

ـاهرة _  .١ط_ . األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية     يف : الق
 .٥؛ صر٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[دار إحياء الكتب العربية، 

]١٠٣٧٨["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين( بن أيب بكر اجلالل السيوطي، عبد الرمحن
 .٤٥١، ٤٤٨، ٤٤٦، ٤٢٥-٤٢٤ص_ .حتقيق عالء سعيد ]/ الوقف[
: مكـة _ . األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشـافعية          يف

 .٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[مكتبة نزار مصطفى الباز، 
]١٠٣٧٩["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

تأليف جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي؛         / ]الوقف[
 .٤٩٨-٤٩٧ص_ .حتقيق وتعليق حممد املعتصم باهللا البغدادي 

: بـريوت _ . األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية         يف
 .١كو* _.ض _  .١٩٨٧دار الكتاب العريب، 

]١٠٣٨٠["ـه٩١١-٨٤٩") دينجالل ال(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 _. تأليف جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي           ]/الوقف[
 .٣٢٨، ٣١٧، ٣٠٠-٢٩٩ص
: بـريوت _ . األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية         يف

 .٧٥، ٦٧، ٥١تر* _.ض _  .١٩٨٣دار الكتب العلمية، 
]١٠٣٨١["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

 _.تأليف جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي          / ]الوقف[
 .٣٢٨، ٣١٧، ٣٠٠-٢٩٩ص
: بـريوت _ . األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية         يف

 .٨هن* _.ض _  .١٩٧٩، الكتب العلميةدار 

 )فقه شافعي(الوقف  
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]١٠٣٨٢["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
 .١١٢٠-٥٥٢ص :٢ج_ .حتقيق بديع السيد اللحام / الوقف باب
إدارة : كراتشـي _ . الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج        يف

ـ ١٤١٢ القرآن والعلوم اإلسالمية،    _.ض  _  .]١٩٩١[ هـ
 .٥٠، ٣تر*

]١٠٣٨٣["هـ٨٦٤-٧٩١"جالل الدين احمللي، حممد بن أمحد بن حممد 
ـ         ]/ الوقف[ _ .افعي  جالل الدين حممد بن أمحـد احمللـي الش
 .٢٨٩-٢٨٥ص
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--ن، . د: م. د[_ . شرح املنهاج يف

]١٠٣٨٤[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 
تأليف مشس الدين حممد بن أمحد الشـربيين        ]/  يف الوقف  فصل[

 .٣١-٢٦ص: ٢ج_ .اخلطيب 
املعرفة، دار  ]: بريوت[_ . اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع        يف
 بعـض   –تقرير الشيخ عوض بكماله     : امشه_ ] .؟١٩٨-[

 .٣٠مغ* _.ض _ . إبراهيم الباجوري  لشيخ اإلسالمتقارير
]١٠٣٨٥[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 

 .٨٥-٨١ص: ١ ج_ .] يف الوقففصل[
دار : بريوت؛ دمشـق   _. اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع        يف
تقرير الشيخ عـوض بكمالـه،      : امشه_ ] .؟١٩٧-[ري،  اخل

_ .ض  _ .وبعض تقارير الشيخ إبراهيم البـاجوري وغـريه         
 .١١ ،٩-٦ ،٣فل*

]١٠٣٨٦[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 
تأليف مشس الدين حممد بن أمحد الشـربيين        ]/  يف الوقف  فصل[

 .١٩٦-١٨٨ص: ٢ج_ .اخلطيب القاهري الشافعي 
إدارة املعاهـد   : القاهرة_ . اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع        يف

 _ .)اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية    (_  .١٩٧١األزهرية،  
 .٨هن* _.ض 

]١٠٣٨٧[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 
 .٨٥-٨١ص: ٢ج_ .حممد الشربيين اخلطيب /  يف الوقففصل
عيسى البـايب   : القاهرة_ .قناع يف حل ألفاظ أيب شجاع        اإل يف

_ . الباجوري   إبراهيمتقارير للشيخ   : امشه_ ] .؟١٩٥-[احلليب،  
 .١٤كو* _.ض 

]١٠٣٨٨[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 
 _.حممد بن أمحد الشربيين؛ حتقيق طه حممد الزيين         /  يف الوقف  فصل
 .١٦٠-١٥٤ص: ٣ج
، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع        يف

 .٦ ،٢صر* _.ض _ ) .املطبعة املنريية: القاهرة (١٩٥٦
]١٠٣٨٩[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 

_ .مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين       تأليف  /  يف الوقف  فصل
 .١٢٢-٩٩ص: ٣ج
_ .األخـرية   . ط_ .يف حل ألفـاظ أيب شـجاع        قناع   اإل يف

 _.ض  _  .١٩٥١مكتبة ومطبعة حممد علي صـبيح،       : القاهرة
 .١١ ،١كو*

]١٠٣٩٠[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 
تأليف مشس الدين حممد بن أمحد الشـربيين        ]/  يف الوقف  فصل[

 .٣١-٢٦ص: ٢ج_ .اخلطيب القاهري الشافعي 
: م. د[_ .األخرية  . ط_ . اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع        يف
_ ) .مطبعة مصطفى البـايب احللـيب     : القاهرة (١٩٤٠،  ]ن. د

 بعض تقارير الشـيخ إبـراهيم       –تقرير الشيخ عوض    : امشه
 .٣٢مغ* _.ض _ .الباجوري 

]١٠٣٩١[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 
: ٢ج_ .حممد بن أمحـد الشـربيين اخلطيـب         /  الوقف كتاب
 .٣٩٥-٣٧٦ص
دار الفكـر،   : بريوت_ . مغين احملتاج إىل شرح املنهاج       يف
 ،٦٤تر* _.ض  _ .امش منت املنهاج للنووي     _ ] .؟١٩٨-[

١٠٤. 
]١٠٣٩٢[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 

: ٢ج_ .يـب   حممد بن أمحـد الشـربيين اخلط      /  الوقف كتاب
 .٣٩٥-٣٧٦ص
املكتبـة  : القاهرة_  .١ط_ . مغين احملتاج إىل شرح املنهاج       يف

 ؛٦٠،  ٥٢،  ٤٩،  ٣تر* _.ض  _ ] .؟١٩٥-[التجارية الكربى،   
 .٢٣ ،٦صر

]١٠٣٩٣[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 
لشمس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشربيين؛       /  الوقف كتاب
 محد عبد املوجود؛  أاسة وحتقيق وتعليق علي حممد عوض، عادل        در

 .٥٥٧-٥٢٢ص: ٣ج_ .مساعيل إقدم له وقرظه حممد بكر 
 _ .١ط_ . مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفـاظ املنـهاج           يف

 .٢٦مغ* _.ض _  .١٩٩٤دار الكتب العلمية، : بريوت
]١٠٣٩٤[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 

-٣٧٦ص: ٢ج_ .حممد اخلطيـب الشـربيين      /  الوقف كتاب
٣٩٣. 
: القـاهرة _ . مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنـهاج          يف

مغين احملتاج هو شرح على     _  .١٩٥٥املكتبة التجارية الكربى،    
 _.ض  _ .منت منهاج الطالبني أليب زكريا حيىي بن شرف النووي          

 .٨؛ هن٣؛ مغ٥؛ كو٢٣، ٦صر*
]١٠٣٩٥[ "ـه٩٧٧-؟") مشس الدين(محد الشربيين أاخلطيب الشربيين، حممد بن 

 .٤١٧-٣٧٦ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، على منت منهاج           يف

دار الفكر  ]: بريوت[_ .الطالبني أليب زكريا بن شرف النووي       
 .٩-٦ ،٤-٢ فل*_ .ض  _] .؟١٩٧-[

]١٠٣٩٦[ "ـه٦٢٣-٥٥٧") أبو القاسم(مي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي، عبد الكر
 أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي؛         /  الوقف كتاب

_ .حتقيق وتعليق علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجـود           
 .٣٠٤-٢٤٨ص: ٦ج

دار : بـريوت _ .شرح الوجيز، أو، الشرح الكـبري       : العزيزيف  
 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧الكتب العلمية، 

)فقه شافعي(الوقف 
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]١٠٣٩٧[ "ـه١٠٩٦-؟"الرشيدي، أمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن أمحد املغريب 
 .٤٠١-٣٥٤ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
 حاشية أمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن أمحـد املعـروف             يف

دار الفكـر،   :  بـريوت  _.األخرية  .  ط _.باملغريب الرشيدي   
ج إىل شـرح     امش اية احملتـا    … حاشية أمحد    _ .١٩٨٤
؛ ٧، ٦؛ صـر ٨٦، ٧٦، ٥٠،  ٤٩،  ٣تـر * _.ض  _ .املنهاج  

 .١٢، ٥، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣، ٢فل
) العباس شهاب الـدين    أبو(الرملي، أمحد بن حسني بن حسن       

 "هـ٨٤٤-٧٧٣"
]١٠٣٩٨[

أمحد بن رسالن الشافعي؛ راجعه وعلق عليـه        /  الوقف باب
 .١٠٥-١٠٤ص_ .براهيم األنصاري إ اهللا بن عبد
_ ] .؟١٩٧ -[دار إحياء الكتب العربية،     : لقاهرةا_ . الزبد   يف

_ .مواهب الصمد يف حل ألفاظ الزبد للفشـين         : الزبد امش 
 .١١ ،١كو* _ .ض

]١٠٣٩٩[ "ـه٧٩٤-٧٤٥) "أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن ادر بن عبد اهللا 
 بدر الدين حممد بن ادر الشافعي؛ حتقيق عبد القادر        ]/  الوقف باب[

 .٣٣٢-٣٢٨ ص_ .بو غدةأ مراجعة عبد الستار ؛عبد اهللا العاين
وزارة األوقاف والشئون   : الكويت_  .١ ط _ . خبايا الزوايا  يف

 سلسلة أعمال موسوعية  (_ ) .مطابع مقهوي  (١٩٨٢اإلسالمية،  
 ،٥٧،  ٤٩،  ٣تر *_ .ض_ ) .٢ حتقيق التراث الفقهي؛  . مساعدة
 .٨-٦، ٣؛ فل٧٥، ٦٤

]١٠٤٠٠[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
: ٢ج_ .مراجعة حممد بـن أمحـد الشـوبري         /  الوقف كتاب
 .٤٨٧-٤٥٧ص
دار الكتاب  : القاهرة_ .شرح روض الطالب    :  أسىن املطالب  يف

 .٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[اإلسالمي، 
]١٠٤٠١[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

: ٢ج_ . زكريا األنصـاري الشـافعي       أبو حيىي /  الوقف كتاب
 .٤٧٧-٤٥٧ص
املكتبـة  : القـاهرة _ .شرح روض الطالب    :  أسىن املطالب  يف

 _.ض  _ .حاشية الرملـي    : امشه_ ] .١٩٧-[اإلسالمية،  
 .٥ ،١كو*

]١٠٤٠٢[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
، ٤٧٧-٤٥٧ص: ٢ج_ .زكريا بن حممد األنصاري     ]/ الوقف[
 .٣٧٦ص: ٤ج
، ]ن. د: م. د[_ .شـرح روض الطالـب      :  أسىن املطالب  يف

 _. ض   _ .)املطبعـة امليمنيـة   : القاهرة] (١٨٩٥[هـ  ١٣١٣
 .٦ ،٢صر*

]١٠٤٠٣[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
_ .أبو حيىي زكريا بن حممد بن زكريا املصـري          /  الوقف باب
 .٨٦-٨٥ص
ة الطالب بشرح حترير تنقيح اللبـاب يف فقـه اإلمـام             حتف يف

_ ] .؟١٩٤-[دار إحياء الكتب العربية،     : القاهرة_ .الشافعي  
 .٥كو* _.ض _ .منت هذا الشرح : حترير التنقيح: امشه

]١٠٤٠٤[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
أحاديثه وعلـق   زكريا بن حممد األنصاري؛ خرج      /  الوقف باب

 .١٨١-١٨٠ص_ .عليه أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة 
 حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمـام            يف

 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية، : بريوت_ .الشافعي 
]١٠٤٠٥[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

 .٤٧٧-٤٥٧ص: ٢ج_ ] .وقفال كتاب[
املكتبـة  ]: م. د [_ . شرح روض الطالب من أسىن املطالب      يف

 .١١ ،٩ ،٧ ،٦فل*_ . ض _ .]؟١٩٨-[اإلسالمية، 
]١٠٤٠٦[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

 .٣٨٧-٣٦٥ص: ٣ ج_. زكريا بن حممد األنصاري / الوقفباب
ى منت البهجة للعالمة ابن الوردي       شرح زكريا األنصاري عل    يف

 _.يف فقه اإلمام الشافعي، أو، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية            
: امشه_ ) .املطبعة امليمنية : القاهرة] (؟١٩٣-ن،  . د: م. د[

حاشية اإلمام ابن قاسم العبادي وتقرير الشيخ عبـد الـرمحن           
 .٣٣؛ مغ١٢؛ كو٦، ٢صر* _. ض _ .الشربيين عليها

]١٠٤٠٧[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أريا األنصاري، زكريا بن حممد بن زك
حياء إبني كتاب _ .تأليف زكريا بن حممد األنصاري  ]/ الوقف[

 .املوات وكتاب اهلبة
 _] .١٦هـ، ق   ١٠حو ق   [_ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب       يف
 _ .٢١٧خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٦×٢٢؛  ) سطر ١٩( مج١
 خمتصر من منهاج الطالبني يف فروع الشافعية        منهج الطالب : أوله

موالي أمحد بن   : حتبيس_ .غري مرقم، ناقص النهاية     _ .للنووي  
 _ .على كلية ابن يوسف   ) موالي احلاج طرق  (احلسني الباعمراين   

 .٧مغ* _. ض _.خط مغريب مجيل، رؤوس املسائل باألمحر 
]١٠٤٠٨[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

 .٢٥٩-٢٥٦ص: ١ج_ ] .الوقف[
 _ .]؟١٩٧-[،  دار املعرفة :  بريوت _ . فتح الوهاب بشرح منهج الطالب     يف

 الرسائل الذهبية يف املسائل الدقيقة     -منهج الطالب للمؤلف    : امشه
 .٩-٦فل*_ . ض _ .املنهجية للسيد مصطفى الذهيب الشافعي

]١٠٤٠٩["ـه١٢٢١-١١٣١" رسليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عم
 _.سليمان بن حممد السويفي الشافعي البجريمي       /  يف الوقف  فصل
 .٢١٧-٢٠٢ص: ٣ج
دار : القـاهرة _  .١ط_ . حتفة احلبيب على شرح اخلطيب       يف

 .٦ ،٢صر* _.ض _  .١٩١١الكتب الكربى، 
]١٠٤١٠["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 .٢٠١-١٨٧ص: ٣ج_ ] .الوقف[
_ . حاشية البجريمي، أو، حتفة احلبيب على شرح اخلطيـب           يف

 .٦ ،٢صر*_  .ض_ ] .١٩٥-[مطبعة التقدم العلمية، : القاهرة
]١٠٤١١["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 .٢٣١-٢١٥ص: ٣ج_ ] .الوقف[
 حاشية البجريمي، أو، حتفة احلبيب على شـرح اخلطيـب            يف

-ن،  . د: م. د[_ .يف حل ألفاظ أيب شجاع      قناع   باإل املعروف
 .٢٤مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧

 )فقه شافعي(الوقف  
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]١٠٤١٢["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٧-٢٠٢ص: ٣ج_ ] .الوقف[
بجريمي على اخلطيب، أو، حتفة احلبيب على شرح        ال حاشية   يف

اخلطيب، املعروف باإلقناع يف حل ألفاظ أيب شـجاع، حملمـد           
_  . ض _ .١٩٧٨دار املعرفـة،    : بريوت_ .خلطيب  الشربيين ا 

 .٩ ،٧ ،٦فل*
]١٠٤١٣["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  .سليمان بن حممد البجريمي/  الوقفكتاب
 حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع          يف

_ ] .؟١٩٧-[سالمية،  املكتبة اإل ]: تركيا[ديار بكر   _ .العبيد  
 نفائس ولطائف منتخبة من تقريـر العـامل         :امشه مع الشرح  

، ١؛ كـو  ١١،  ٩،  ٧،  ٦فل* _.ض  _ .العالمة حممد املرصفي    
 .١٠ ،٥؛ مغ٥

]١٠٤١٤["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
أليب إسـحاق     حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب       يف

امشه مع _  .١٩٧٨دار املعرفة، : بريوت_ .زكريا األنصاري   
 نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممـد          :الشرح

 .١٠٤تر* _.ض  _.املرصفي 
]١٠٤١٥["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 _.سليمان بن حممد السويفي الشافعي البجريمي       /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق  حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب أليب          يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
حباشيته منتخبات مـن    _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     
 .٦ ،٢صر* _.ض  _.تقرير الشيخ حممد املرصفي 

]١٠٤١٦["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .١٩٦-١٨٣ص: ٣ ج_.سليمان بن حممد البجريمي /  الوقفكتاب
  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمـي      يف

 هـ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .على شرح منهج الطالب     
نفـائس  : امشـه _ ) .املطبعة األمرييـة  : القاهرة] (١٨٧٣[

 _.ض   _.حممـد املرصـفي     ولطائف منتخبة من تقرير الشيخ      
 .٣٣، مغ٦، ٢صر*

]١٠٤١٧["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ . حاشية اجلمل على شرح املنهج       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]١٠٤١٨["ـه١٢٠٤-؟" بن عمر بن منصور العجيلي األزهريسليمان اجلمل، سليمان 

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
 حاشية اجلمل على شرح املنهج لشـيخ اإلسـالم زكريـا            يف

املكتبة التجارية الكـربى،    : القاهرة_  .١ط_ .األنصاري  
 نصاري على شرح شيخ اإلسالم زكريا األ    : امشه_ ] .؟١٩٣-[

 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض _ .شرح املنهج 

]١٠٤١٩["ـه١٠٨٧-٩٩٧") نور الدين أبو الضياء(الشرباملسي، علي بن علي 
 .٤٠١-٣٥٤ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
 حاشية أيب الضياء نور الدين علي بـن علـي الشرباملسـي             يف

_  .١٩٨٤دار الفكـر،    : بريوت_  .األخرية. ط_  .القاهري
_ .اية احملتاج إىل شرح املنهاج      :  حباشية …يب الضياء   حاشية أ 

-٦،  ٣،  ٢؛ فل ٧،  ٦؛ صر ٨٦،  ٧٦،  ٥٠،  ٤٩،  ٣تر*_ .ض  
 .١٢، ٥، ١؛ كو١١، ٩

]١٠٤٢٠["ـه١٢٢٧-١١٥٠"إبراهيم الشرقاوي، عبد اهللا بن حجازي بن 
: ٢مـج _ .عبد اهللا بن حجازي بـن إبـراهيم         /  الوقف باب
 .١٧٨-١٧٢ص
التحريـر أليب حيـىي زكريـا        حاشية الشرقاوي على شرح      يف

مطبعة : القاهرة (١٩٠١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األنصاري  
 .٦؛ صر٣تر* _.ض _ ) .دار الكتب العربية الكربى

]١٠٤٢١["ـه١٢٢٧-١١٥٠"إبراهيم الشرقاوي، عبد اهللا بن حجازي بن 
: ٢مـج _ .عبد اهللا بن احلجـازي الشـرقاوي        /  الوقف باب
 .١٧٨-١٧٢ص
_ . شرح التحرير لزكريا األنصـاري       حاشية الشرقاوي على  يف  

؛ ٦صـر * _.ض  _ ] .؟١٩٤-[ عيسى البايب احلليب،  : القاهرة
 .٨هن

]١٠٤٢٢["ـه١٢٢٧-١١٥٠"إبراهيم الشرقاوي، عبد اهللا بن حجازي بن 
 .١٧٨-١٧٢ص: ٢ج_ . الوقف باب
 الشـافعي   إبـراهيم  حاشية الشيخ عبد اهللا بن حجازي بن         يف

الطالب بشـرح حتريـر     األزهري الشهري بالشرقاوي على حتفة      
_ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   ]: بريوت[_  .٤ط_ .تنقيح اللباب   

_ حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب لألنصـاري         : امشه
تقرير السيد مصطفى بن حنفي الذهيب املصري علـى حاشـية           

 .١١ ،١كو* _.ض _ .الشرقاوي 
]١٠٤٢٣["ـه١٢٢٧-١١٥٠"إبراهيم الشرقاوي، عبد اهللا بن حجازي بن 

 .١٧٨-١٧٢ص: ٢ج_ . الوقف كتاب
 الشـافعي   إبـراهيم  حاشية الشيخ عبد اهللا بن حجازي بن         يف

األزهري الشهري بالشرقاوي على حتفة الطالب بشـرح حتريـر          
_ . حيىي زكريـا األنصـاري       ابنتنقيح اللباب لشيخ اإلسالم     

 .٣٠ ،١٠مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[دار الفكر، : بريوت
]١٠٤٢٤["ـه١٢٢٧-١١٥٠"إبراهيم ازي بن الشرقاوي، عبد اهللا بن حج

 .٢٤٥-٢٤٤ص_ .عبد اهللا بن حجازي بن إبراهيم / الوقف
، ]ن. د: م. د[_ . فتح القدير اخلبري بشرح تيسري التحريـر         يف

 _.ض  _ ) .مطبعة مصطفى البـايب احللـيب      :القاهرة (١٩٣٢
 .٥كو*

]١٠٤٢٥[ .الشرواين، عبد احلميد املكي
 .٢٨٥-٢٣٥ص: ٦ج_ . الوقف كتاب
األوىل لعبد احلميد الشرواين، والثانية ألمحد بـن        : شيتان حا يف

دار : بريوت_ .القاسم العبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاج        
 .٣٠ ،٢٩ ،٥مغ* _. ض _ .]؟١٩٧-[صادر، 

)فقه شافعي(الوقف 
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]١٠٤٢٦[ .الشرواين، عبد احلميد املكي
 .٢٨٥-٢٣٥ص: ٦ ج_ . الوقفكتاب
تاج بشرح   حواشي الشرواين وابن قاسم العبادي على حتفة احمل        يف

دار إحياء التراث العريب    : بريوت_ .مي  تاملنهاج البن حجر اهلي   
 _.ض _ .حتفة احملتاج بشرح املنـهاج   : امشه_ ] .؟١٩٧-[
 .١٤كو*

]١٠٤٢٧[ .الشرواين، عبد احلميد املكي
 .٢٩٤-٢٣٥ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
 حواشي الشيخ عبد احلميد الشرواين والشيخ أمحد بن قاسم          يف

فة احملتاج بشرح املنهاج لإلمام شهاب الـدين        العبادي على حت  
_ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   ]: بريوت[_ .أمحد بن حجر اهليتمي     

 .٨؛ هن٩-٦، ٣، ٢فل*_ .ض 
]١٠٤٢٨["ـه٩٧٣-٨٩٨") بو حممدأ(محد بن علي أالشعراين، عبد الوهاب بن 

أبو املواهب عبد الوهاب بن أمحـد بـن علـي           /  الوقف باب
_ .؛ تصحيح حممد السـمالوطي      الشعراين األنصاري الشافعي  

 .٣٣ص: ٢ج
: القـاهرة _ .األخرية  . ط_ . كشف الغمة عن مجيع األمة       يف

؛ ٧،  ٦،  ٢؛ صر ٣تر* _.ض  _  .١٩٥١مصطفى البايب احلليب،    
 .١٠؛ كو٩-٦، ٣فل

]١٠٤٢٩["ـه٩٧٣-٨٩٨") بو حممدأ(محد بن علي أالشعراين، عبد الوهاب بن 
تعليق عبد الرمحن   عبد الوهاب الشعراين؛ حتقيق و    /  الوقف كتاب
 .١٤٥-١٤٢ص: ٣ج_ .عمرية 

_  .١٩٨٩عامل الكتب،   : بريوت_  .١ط_ . امليزان   كتاب يف
 .١١ ،١كو* _.ض 

]١٠٤٣٠[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 مراجعة وضبط أمحد عبد السالم    ؛  مشس الدين الرملي  /  الوقف كتاب

 .٣٤٠-٣٣٨ص_ .شاهني 
دار الكتـب   : بريوت_ . رسالن   ابنح زيد    شر : غاية البيان  يف

 .٥٦ ،٣تر*_ . ض _ .]١٩٩٤[ هـ١٤١٤ العلمية،
]١٠٤٣١[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

تأليف مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن         /  الوقف كتاب
 .٤٠٥-٣٥٨ص: ٥ج_ .محزة ابن شهاب الدين الرملي 

ملنهاج يف الفقه على مـذهب اإلمـام      اية احملتاج إىل شرح ا     يف
_  .١٩٨٤دار الفكـر،    : بريوت_  .األخرية. ط_  .الشافعي

 الضياء نور الدين علي بن علـي        أيب حاشية   .١: حباشيته كتابان 
 حاشية أمحد بن عبد الرزاق بن أمحد    .٢ – الشرباملسي القاهري 

، ٧٦،  ٥٠،  ٤٩،  ٣تر* _.ض  _ .املعروف باملغريب الرشيدي    
 .١٢، ٥، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣، ٢؛ فل٧ ،٦؛ صر٨٦

]١٠٤٣٢[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بـن علـي بـن يوسـف      إبـراهيم  إسحاقأبو  /  الوقف باب

 _.بادي الشريازي؛ إعداد مركز اخلدمات واألحباث الثقافية االفريوز
 .١٣٨-١٣٦ص
 الكتـب،   عـامل : بريوت_ . التنبيه يف الفقه الشافعي      كتاب يف

 .١٤، ١١كو* _.ض _  .١٩٨٣

]١٠٤٣٣[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي بـن يوسـف       إبراهيم إسحاقتأليف أيب   /  الوقف باب

 .٩٣-٩٢ص_ .الشريازي الفريوزابادي 
_ .األخرية  . ط_ . التنبيه يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي         يف
: باهلـامش _  .١٩٥١يب احللـيب،    مصطفى البـا  ]: القاهرة[

، ٥٢،  ٣تر* _.ض  _ .تصحيح التنبيه حملي الدين حيىي النووي       
 .١؛ كو١٠٤

]١٠٤٣٤[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي الشريازي؛ تصحيح     إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب

 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .جلنة من العلماء 
شركة ومطبعة مصطفى البايب    :  القاهرة _ .٢ط_ . املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 
]١٠٤٣٥[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
: ١ج _.تصحيح حممد الزهـري الغمـرواي       /  الوقف كتاب
 .٤٥٥-٤٤٧ص
 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _. املهذب   يف
 .٩-٦، ٤-٢ فل؛٣تر*

]١٠٤٣٦[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 الشريازي؛ حتقيق وتعليق وشـرح      إسحاق أليب/  الوقف كتاب
: ٣ج_ . حممـد الزحيلـي       الراجح يف املـذهب بقلـم      وبيان
 .٦٩٠-٦٧١ص
دار : دمشـق _  .١ط_ . املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢مية، الدار الشا: القلم؛ بريوت
]١٠٤٣٧[ .العطا البقريأبو عبد الدامي 
 .٤٢-٤١ص: ٢ج_ .عبد الدامي أبو العطا البقري /  الوقفباب
 املؤلـف، : القاهرة_ . اجملموعة الوفية يف فقه السادة الشافعية        يف

 .٢صر*_  .ض_  .١٩٧٦
]١٠٤٣٨[ .عبد الرمحن حممود مضاي العلوين اجلهين

 .٣٧-٣٦ص_ .ود مضاي العلوين اجلهين عبد الرمحن حمم]/ الوقف[
_ . النفحات الصمدية على مذهب اإلمام الشـافعي         كتاب يف
دار األصـفهاين   : جدة] (١٩٧٣[هـ  ١٣٩٣،  ]ن. د: م. د[

 .٨هن*_ .ض _ ) .للطباعة
]١٠٤٣٩[ .عبد القادر شيبة احلمد

 .٨٨-٧٧ص :٦ج_ .تأليف عبد القادر شيبة احلمد /  الوقفباب
لوغ املرام من مجع أدلة األحكام للحافظ       شرح ب :  فقه اإلسالم  يف

، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .ابن حجر العسـقالين رمحـه اهللا        
 .١٧مغ* _. ض _ .)مطابع الرشيد :املدينة املنورة (١٩٨٢

]١٠٤٤٠[ .علوي بن أمحد السقاف الشافعي املكي
_ .علوي بـن السـيد أمحـد السـقاف          /  يف الوقف  باب
 .٢٧٤-٢٦٤ص
 بتوشيح فتح املعني على فتح املعني       حاشية ترشيح املستفيدين  يف  

مكتبـة  : القـاهرة _  .٢ط_ .شرح قرة العني مبهمات الدين      
 .١١ ،٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٥٥مصطفى البايب احلليب، 

 )فقه شافعي(الوقف  
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]١٠٤٤١[ "ـه٩٨٩بعد  -؟") شرف الدين(العمريطي، حيىي بن نور الدين بن موسى 
 .١٧٣ص_ .لشرف الدين حيىي العمريطي /  الوقفباب
]: القـاهرة [_  .٢ط_ .يب نظم غاية التقريـب       اية التدر  يف

ايـة  _  .١٩٧٩شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،       
حتفة احلبيب بشرح نظـم     :  مدرج بني أقواس مع    …التدريب  

 .١كو* _.ض  _.غاية التقريب 
]١٠٤٤٢[ "هـ٥٠٥-٤٥٠" )حامد أبو(الغزايل، حممد بن حممد 

: ١ج_ .مـد   حامد حممد بن حممد بـن حم       أبو/  الوقف كتاب
 .٢٤٩-٢٤٤ص
 ،]ن. د: م. د[_  .٢ط_ . الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافعي        يف

 .٦ ،٢صر*_  .ض _) .مطبعة خوش قدم: القاهرة (١٩٠٠
]١٠٤٤٣[ "هـ٥٠٥-٤٥٠" )حامد أبو(الغزايل، حممد بن حممد 

 .٢٤٩-٢٤٤ص: ١ج_ . الوقف كتاب
 هـ١٣١٧،  ]ن. د: م. د[_ . الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافعي        يف
 .٨؛ هن٤٩تر*_  .ض _) .مطبعة اآلداب واملؤيد: القاهرة (]١٨٩٩[

]١٠٤٤٤[ "هـ٥٠٥-٤٥٠" )حامد أبو(الغزايل، حممد بن حممد 
أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغـزايل الطوسـي؛           / الوقف

 .٢٦٢-٢٣٧ص: ٤ج_ .براهيم إحتقيق أمحد حممود 
_  .١٩٩٧دار السـالم،    : القاهرة_ . الوسيط يف املذهب     يف
 .٥كو* _ .ض

]١٠٤٤٥[ "ـه٩١٨-٨٥٩") أبو عبد اهللا(الغزي، حممد بن قاسم بن حممد بن حممد 
 .٨٢-٧٣ص: ٢مج_ . يف أحكام الوقف فصل
 شرح ابن قاسم الغزي على منت أيب شجاع يف مذهب اإلمام            يف

 :القـاهرة (] ١٨٦٤[هـ  ١٢٨١،  ]ن. د: م. د[_ .الشافعي  
 إبـراهيم  حاشـية    : شرح ابن قاسم مع    _) .املطبعة الكاستلية 

 .١٤كو*_ .ض _ .الباجوري 
]١٠٤٤٦["ـه٩٨١-٩١٠") أبو املواهب(محد بن علي أالغيطي، حممد بن 

التأييدات العلية يف األوقاف املصـرية، أو، التأييـدات العليـة           
سكندري م الدين حممد بن أمحد بن علي اإل       جن/ لألوقاف املصرية 
 قمخمطوط، حتت ر  _ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق  _ .املصري الشافعي   

 .٢صر* _.خ _ . فقه شافعي ١١٦٢
]١٠٤٤٧["ـه٩٨١-٩١٠") أبو املواهب(محد بن علي أالغيطي، حممد بن 

التأييدات العلية يف األوقاف املصـرية، أو، التأييـدات العليـة           
سكندري م الدين حممد بن أمحد بن علي اإل       جن/ لألوقاف املصرية 

 خمطوط برقم   _ .ورقة] ٨٧[_ ] .ت. د[_ .املصري الشافعي   
 .٣٠تر* _.خ _ .جمموع ) ٨٦٣٤٧ (١١٥٢

]١٠٤٤٨[ "ـه٩٧٨بعد  -؟") شهاب الدين(الفشين، أمحد بن حجازي بن بدير 
_ .أمحد بن احلجازي بن بدير الفشيين الشـافعي         /  الوقف باب
 .١٧٥-١٧٣ص
 ]:القاهرة[_  .٢ط_ . حتفة احلبيب بشرح نظم غاية التقريب        يف

ايـة  : قواسمدرج به بني أ   _  .١٩٧٩مصطفى البايب احلليب،    
 _.التدريب نظم غاية التقريب لإلمام شرف الدين حيىي العمريطي          

 .١كو* _.ض 

]١٠٤٤٩[ "ـه٩٧٨بعد  -؟") شهاب الدين(الفشين، أمحد بن حجازي بن بدير 
أمحد بن حجازي الفشين؛ راجعه وعلق عليـه        /  الوقف باب
 .١٠٥-١٠٤ص_ . األنصاري إبراهيم اهللا بن عبد
دار إحيـاء   : القاهرة_ .لفاظ الزبد    مواهب الصمد يف حل أ     يف

منت الزبد املـذكور يف     : امشه_ ] .؟١٩٧-[الكتب العربية،   
 .١١ ،١كو* _.ض _ .الفقه للشيخ أمحد بن رسالن 

]١٠٤٥٠["هـ١٠٦٩-؟) "أبو العباس(القليويب، أمحد بن أمحد بن سالمة 
 .١٠٩-٩٧ص: ٣مج_ ] .الوقف[

الدين احمللي على   القليويب وعمرية على شرح جالل      : حاشيتانيف  
] ؟١٩--: ن. د: [بومبــاي_ .منــهاج الطــالبني للنــووي 

؛ ٩-٦،  ٣،  ٢فـل *_ .ض  _ ) .مطبع أصح املطابع  : بومباي(
 .٨هن

]١٠٤٥١[ .صاحلالكوزه بانكي، مال 
 .٢٦٧-٢٥٥ص_ .مال صاحل الكوزه بانكي /  الوقفكتاب
 _. حتفة الطالبني يف قسم املعامالت على مذهب اإلمام الشافعي           يف
 .٣تر*_ .ض _  .]١٩٨٥[ هـ١٤٠٥ مكتبة بسام،: صلاملو

]١٠٤٥٢["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 
 العطايا والصدقات واحلبس وما دخل يف ذلك من كتاب          كتاب
تصنيف أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي؛         / السائبة

؛ قدم  حتقيق وتعليق علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود        
: ٧ج_ .سـنة    مساعيل، عبد الفتاح أبـو    إله وقرظه حممد بكر     

 .٥٣٨-٥١١ص
:  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه          يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .وهو شرح خمتصر املـزين      
؛ ١١،  ٩-٦،  ٤-٢؛ فل   ٥-١سع* _. ض   _ .١٩٩٤العلمية،  

 .٣١ ،٣٠ ،٢٠ مغ؛٥، ١كو
]١٠٤٥٣["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو( بن حممد بن حبيب املاوردي، علي

 .٢٥١، ٢٢٦، ٢١٧ص_ . حتقيق أمحد مبارك البغدادي ]/الوقف[
 ابـن دار  : الكويت_ . األحكام السلطانية والواليات الدينية      يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٩قتيبة، 
]١٠٤٥٤["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 

 .٩٢ ص_] .الوقف[
مؤسسـة  : القاهرة_ .األحكام السلطانية والواليات الدينية      يف

 .٦١تر* _.ض _  .١٩٨٣الكتب الثقافية، 
]١٠٤٥٥["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 

 .١٧٤-١٤٧، ١٣٨-١٣٧ص_ ] .الوقف[
دار الكتب  : بريوت_  .األحكام السلطانية والواليات الدينية    يف

 .٨هن *_.ض _  .١٩٧٨العلمية، 
]١٠٤٥٦["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 

 .٩٢ ص_] .لوقف[
: القـاهرة _  .١ط_ . األحكام السلطانية والواليات الدينية      يف

 _.ض  _  .١٩٦٠شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،       
 .٢٣، ٧، ٦، ٢؛ صر٦٧تر *

)فقه شافعي(الوقف 
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]١٠٤٥٧["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 
 .٩٢ ص_] .لوقف[
 ١٨٨٠،  ]ن. د: م. د[_ . األحكام السلطانية والواليات الدينية      يف
 .٦٠تر* _.ض _ ) .مطبعة الوطن: القاهرة(

]١٠٤٥٨["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 
تأليف أيب احلسن علي بن حممـد بـن حبيـب           /  الوقف كتاب

ن نسخة وحيدة يف العامل خضـر       املاوردي؛ حققه وعلق عليه ع    
 .١١٩ص_ .حممد خضر 

مكتبـة دار   : الكويت_  .١ط_ . اإلقناع يف الفقه الشافعي      يف
 .١٤ ،١٢كو* _.ض _  .١٩٨٢العروبة، 

]١٠٤٥٩["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 
 .١٣ج_ . الوقف كتاب
_ ] .ت. د[_ . احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي         يف

، )٢٥٣٦/٤نسخة مصورة على ميكـروفيلم بـرقم        (خمطوط  
 .٧سع*_  .ض_ .املكتبة األزهرية : األصل يف القاهرة

]١٠٤٦٠[ "هـ١١٧٠-؟"احمللي، حسني بن حممد 
_ .حسني بن حممد احمللي الشافعي      / اإلسعاف يف بيان األوقاف   

خمطـوط، حتـت رقـم      _ . ورقة   ٦٠_ ] .١٧ق[هـ  ١٢ق
 .٢صر*_ .خ _ .آخره به نقص يف _ . ب ٢٥٣٠٥

]١٠٤٦١[ .محد الداه الشنقيطي املوريتاينأحممد 
محد امللقب بالـداه الشـنقيطي      أتأليف حممد بن    /  الوقف باب

 .١٠٤-٩٩ص: ٢ج_ .املوريتاين 
_ .شرح على بلوغ املرام من أدلة األحكـام         :  فتح الوهاب  يف
بلوغ املرام البن حجر    _  .١٩٧٤دار الفكر،   : بريوت_  .١ط

 .٢٩مغ* _. ض _ .العسقالين
]١٠٤٦٢[ "ـه١٠٦٢-؟" )بدر الدين(يب بكر بن سليمان الشافعي أحممد البدر، حممد بن 

تأليف بدر الدين حممد بن أيب بكر بن سـليمان          /  الوقف كتاب
البكري الشافعي؛ حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، علي حممـد          

 .٧٢٢-٧٠٧ص: ٢ج_ .معوض؛ قدم له وقرظه حممد أنيس عبادة 
كتاب يبحث يف قواعد الفقـه      :  يف الفرق واالستثناء   عتناء اال يف

_  .١٩٩١دار الكتب العلميـة،     : بريوت_  .١ط_ .وفروعه  
 .٣تر* _.ض 

]١٠٤٦٣[ .حممد الزهري الغمراوي
 .٣٠٠-٢٩٦ص_ . الوقف كتاب
شرح الشيخ حممد الزهري الغمراوي علـي       :  السراج الوهاج  يف

لنـووي   الدين حيىي بن شـرف ا      حمييأليب زكريا    منت املنهاج 
_  .١٩٩٦دار الكتب العلميـة،     : بريوت_  .١ط_ .الشافعي  

 .١٤كو* _.ض 
]١٠٤٦٤[ .حممد الزهري الغمراوي

 .٣٠٧-٣٠٢ص_ . الوقف كتاب
شرح الشيخ حممد الزهري الغمراوي علـي       :  السراج الوهاج  يف

دار اجليـل،   : بريوت_ .لشرف الدين حيىي النووي      منت املنهاج 
 .١١كو* _.ض _  .١٩٨٧

]١٠٤٦٥[ .ي الغمراويحممد الزهر
 .٣٠٧-٣٠٢ص_ .حممد الزهري الغمراوي /  الوقفكتاب
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ .شرح منت املنهاج    :  السراج الوهاج  يف

 _.ض  _ ) .مطبعة مصطفى البـايب احللـيب     : القاهرة (١٩٥٧
 .٦ ،٢؛ صر٣تر*

]١٠٤٦٦[ .حممد بن علي بن حمسن الشافعي
؛ مراجعـة   تأليف حممد بن علي بن حمسن الشافعي      /  الوقف باب

 .٣١٢-٣٠٩ص_ .عبد اهللا احلبشي 
: بـريوت _  .١ط_ .بن رسـالن    اشرح زيد   :  فتح املنان  يف

 .٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٨٨مؤسسة الكتب الثقافية، 
]١٠٤٦٧["ـه٢٦٤-١٧٥") إبراهيم أبو (إمساعيل بن حيىي بن إمساعيلاملزين، 
 .١١٨-١١٥ص: ٣ج_ . بن حيىي املزين إمساعيل/  يف الوقففصل
مطبعـة  : القاهرة] (؟١٩٢-ن،  . د: م. د[_ .خمتصر املزين    يف

 .٦ ،٢صر*_ .ض _ ) .بوالق األمريية
]١٠٤٦٨[ .مصطفى اخلن
: ٤ج_ .مصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي الشرجبي       / الوقف
 .٣٨-٩ص
_  .٣ط_ . الفقه املنهجي على مذهب اإلمـام الشـافعي          يف

 .٥ ،١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٢دار القلم، : دمشق
]١٠٤٦٩[ . ديب البغامصطفى
 _.تأليف مصطفى ديب البغا     /  والوقف جائز بثالثة شرائط    فصل
 .١٤٧-١٤٦ص
 التذهيب يف أدلة منت الغاية والتقريب املشهور مبنت أيب شجاع           يف

_  .١٩٨٦دار ابن كثري،    : دمشق_  .٣ط_ .يف الفقه الشافعي    
 .١١، ٥ ،١كو* _.ض _ ) .التراث الفقهي(

]١٠٤٧٠[ مصطفى يوسف سالم
 .٨٧ص_ .مصطفى يوسف سالم / وقف الكتاب
 جواهر اإلطالع ودور االنتفاع على مـنت األصـفهاين أيب           يف

 مطبعة :القاهرة] (١٩٣١هـ،  ١٣٥٠ن،  . د: م. د[_ .شجاع  
 .١٥كو* _.ض _ ) .التضامن

املليباري، زيد الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بـن             
 "هـ٩٨٧-؟"أمحد املعربي 

]١٠٤٧١[

_ .ن الدين بـن عبـد العزيـز املليبـاري           زي/  يف الوقف  باب
 .٢٧٤-٢٦٤ص
_  .٢ط_ .شرح قرة العني مبهمـات الـدين        : فتح املعني يف  

 …فتح املعني   _  .١٩٥٥مصطفى البايب احلليب،    مكتبة  : القاهرة
امش حاشية ترشيح املستفيدين بتوشيح فتح املعني لعلوي بـن          

 .١١ ،٥ ،١كو* _.ض _ .أمحد السقاف 
مشس الـدين   ( بن أمحد بن علي بن عبد اخلالق         املنهاجي، حممد 
 "هـ٨٨٠-٨١٣) "السيوطي

]١٠٤٧٢[

 أبو عبد اهللا حممد بن شهاب الدين أمحد بن عبد اخلالق؛          /  الوقف باب
 .٢٥٦-٢٤٩ص: ١ج_ .حتقيق مسعد عبد احلميد حممد السعدين 

: بريوت_ . جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود        يف
 .٥؛ كو٥٧تر* _.ض  _ .١٩٩٦دار الكتب العلمية، 

 )فقه شافعي(الوقف  
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مشس الـدين   (املنهاجي، حممد بن أمحد بن علي بن عبد اخلالق          
 "هـ٨٨٠-٨١٣) "السيوطي

]١٠٤٧٣[

 أبو عبد اهللا حممد بن شهاب الدين أمحد بن عبد اخلالق/  الوقفباب
: ١ج_ .األسيوطي؛ حتقيق مسعد عبد احلميد حممد السـعدين         

 .٣٩٣-٣١٣ص
: القاهرة_ .املوقعني والشهود    جواهر العقود ومعني القضاة و     يف
 .٢؛ كو٧، ٥؛ صر٦٠، ٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-ن، . د[

]١٠٤٧٤[ "هـ١٢٧٥-؟"النرباوي، عبد اهللا بن حممد الشافعي 
 .٧٨-٧١ص: ٢ج_ .عبد اهللا بن حممد الشافعي النرباوي / الوقف
 حاشية العالمة الشيخ عبد اهللا النرباوي على شرح العالمـة           يف

] ١٨٧٢[هـ  ١٢٨٩،  ]ن. د: م. د[_ .اخلطيب أليب شجاع    
 .٥كو* _.ض _ ) .املطبعة الكاغندية :القاهرة(

]١٠٤٧٥[ "هـ١٣١٦-؟"نووي اجلاوي، حممد بن عمر البنتين التناري 
 .٢٧٣-٢٦٨ص_ .حممد نووي بن عمر اجلاوي /  الوقفباب
 :القاهرة (١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_ .اية الزين يف إرشاد املبتدين      يف  

 .٦؛ صر٣تر*_  .ض_ ) .احلليبمطبعة مصطفى البايب 
]١٠٤٧٦[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 .٢٣٧ص_ .حتقيق وتعليق عبد الغين الدقر / الوقف
 دار القلـم،  : دمشق_ . حترير ألفاظ التنبيه، أو، لغة الفقهاء        يف

 .٥٧، ٣تر* _.ض _  .]١٩٨٨[ هـ١٤٠٨
]١٠٤٧٧[ "هـ٦٧٦-٦٣١") أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 الدين أيب زكريا حيىي بن شـرف النـووي        حميي/  الوقف كتاب
_ .الدمشقي الشافعي؛ حتقيق فايز الداية، حممد رضوان الدايـة          

 .٢٦٢-٢٥٩ص
دار الفكـر   : بريوت_  .١ط_ .معجم لغوي   :  حترير التنبيه  يف

 .٣٠مغ* _.ض _  .١٩٩٠املعاصر، 
]١٠٤٧٨[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 الدين حيىي بن شـرف النـووي؛        حمييأبو زكريا   /  الوقف باب
 .٤٢٥-٤١٦ص: ١ج_ .ضبط وحتقيق وتعليق حممد عقلة اإلبراهيم 

 _ .١٩٩٦مؤسسة الرسالة،   : بريوت_  .١ط_ . تصحيح التنبيه    يف
تذكرة النبيه يف تصحيح التنبيه لعبد الرحيم بن احلسني بن          : يليه

 .١كو* _.ض _ .علي اإلسنوي 
]١٠٤٧٩[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

أليب زكريا حيىي بن شرف النووي؛ حتقيق عادل        /  الوقف كتاب
 .٤٢٦-٣٧٧ص: ٤ج_ .محد عبد املوجود، علي حممد معوض أ
 _ .١٩٩٢دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . روضة الطالبني    يف
 منتقى الينبـوع    –وي  املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النو     : معه

، ٣تر* _. ض   _ .فيما زاد على الروضة من الفروع للسيوطي      
 .٣٢ ،٣١ ،٢٩ ،٥؛ مغ١١، ١؛ كو١٠٤، ٦٤، ٦٠

]١٠٤٨٠[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 .٣٧٣-٣١٤ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
املكتـب اإلسـالمي،    : بريوت_  .١ط_  . روضة الطالبني  يف

 .١١، ٩-٦، ٤، ٣؛ فل٢؛ صر٥٢، ٣رت* _. ض _ .١٩٧٥

]١٠٤٨١[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 _. الدين حيىي بن شرف النووي       حمييأليب زكريا   /  الوقف كتاب
 .٣٠٠-٢٩٦ص
 _ .١٩٩٦دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط_ . منت املنهاج    يف

: نهاج هو منت امل _ .منت املنهاج بأعلى صحائف السراج الوهاج       
 _.ض  _ .منهاج الطالبني يف خمتصر احملرر يف فروع الشـافعية          

 .١٤كو*
]١٠٤٨٢[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 .٣٠٧-٣٠٢ص_ .لشرف الدين حيىي النووي /  الوقفكتاب
منت املنهاج  _  .١٩٨٧دار اجليل،   : بريوت_ . منت املنهاج    يف

منـهاج  : منت املنهاج هـو   _ .بأعلى صحائف السراج الوهاج     
 .١١كو* _.ض _ .الطالبني يف خمتصر احملرر يف فروع الشافعية 

]١٠٤٨٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
: ٢ج_ .أليب زكريا حيىي بن شـرف النـووي         /  الوقف كتاب
 .٣٩٧-٣٧٦ص
املكتبة التجارية الكـربى،    : القاهرة_ . منت منهاج الطالبني     يف

 إىلمنهاج الطالبني بأعلى صفحات مغـين احملتـاج         _  .١٩٥٥
 .٥كو* _.ض _ .معرفة ألفاظ املنهاج 

]١٠٤٨٤[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
حملي الدين أيب زكرياء حيىي بـن شـرف النـووي           ]/ الوقف[

 .٣٦٠-٣٢٠ص: ١٥ج_ .الدمشقي الشافعي 
 _ .]؟١٩٨-[الفكر،  دار  : بريوت_ .شرح املهذب   :  اجملموع يف

 .٣١؛ مغ١١-٦، ٤-٢فل* _.ض 
]١٠٤٨٥[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 _.أليب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي   ]/ الوقف[
 .٣٦٠-٣١٩ص: ١٥ج
املكتبة السلفية،  : املدينة املنورة _ .شرح املهذب   :  اجملموع يف
كملة اجملموع حملمـد خبيـت      ت: بعض احملتويات _ .] ؟١٩٨-[

 .٣٠؛ مغ١٥-١سع* _.ض _  .املطيعي
]١٠٤٨٦[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

حملي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي         ]/ الوقف[
 .٣٦٠-٣٢٠ص: ١٥ج_ .الشافعي 

 :القاهرة] (؟١٩٦-ن،  . د: م. د[_ .شرح املهذب   :  اجملموع يف
 .٣٢مغ*_ . ض _ .)اصمةمطبعة الع

]١٠٤٨٧[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 _.زكرياء حميي الدين النووي      حيىي بن شرف أبو   /  الوقف كتاب

 .بني كتاب إحياء املوات وكتاب اهلبة
_ . منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف خمتصر احملرر للرافعـي           يف
_ . سـم    ١٨×٢٦؛  ) سـطر  ٢٢(مج  ١_ ] .١٣ق[هـ  ٧ق

احلمد هللا الرب اجلواد الـذي      : أوله_  .٣١٢خمطوط، حتت رقم    
سـيدي حممـد    : حتبيس_ .حلت نعمه عن اإلحصاء باألعداد      

 خط  _ .]١٧٨٩[هـ  ١٢٠٤العلوي على كلية مراكش سنة      
 .٧مغ* _.ض _ .مشرقي 

)فقه شافعي(الوقف 
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]١٠٤٨٨[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
_ . حملي الـدين حيـىي النـووي         /الوقف والتحبيس والتسبيل  

 .٩٣-٩٢ص
مصطفى البايب  ]: القاهرة[_ .األخرية  . ط_ . تصحيح التنبيه    يف

تصحيح التنبيه امش التنبيه يف الفقه علـى        _  .١٩٥١احلليب،  
 بن علي بن يوسف     إبراهيم إسحاقمذهب اإلمام الشافعي أليب     

 .١كو* _.ض _ .الشريازي الفريوزابادي 
]١٠٤٨٩[ .فضل البصريويل الدين أبو ال

ويل الدين أبو الفضل البصري؛ تصحيح جلنة من        /  يف الوقف  فصل
: ٢ج_ . الدين عبد احلميـد      حمييعلماء األزهر؛ مراجعة حممد     

 .٧٧-٧٢ص
املكتبة : القاهرة_  .٤ط_ . شرح منت التقريب     ، النهاية، أو  يف

 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٥-[التجارية الكربى، 
]١٠٤٩٠[ "١٩١٩-١٨٤٠) "سري( روالند نيفت ،ويلسون

 _ .٣٧٣-٣٣٧ص_  . روالند ويلسـون   /]Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 جمموعة قـوانني    : القانون اإلسالمي يف ظل احلكم الربيطاين      يف
 Anglo-Mohammedan =  ...مسبوقة مبقدمة تارخيية وافيـة 

law: A Digest preceded by a historical and descriptive 
introduction… . _؟١٩٠٨[، ويليم كلوز: لندن_  .٢ط. [_ 

 .١٧؛ هن٢سع*_  .ض

@ÑÓìÛaIïÈÏb‘@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٠٤٩١[ .عبد القادر يوسف جبايا

حتقيق عبد القادر يوسف جبايا؛ إشراف      /  العطايا واحلبس  كتاب
 .٣٩٨-٣٥٠ص_ .عبد اهللا بن حممد الطريقي 

ديعة مـن   كتاب القراض إىل اية كتاب الو     ( حتقيق ودراسة    يف
_ ) .كتاب التهذيب لإلمام احلسني بـن مسـعود البغـوي         

 كليـة   ، اجلامعة اإلسـالمية   –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٩٦
 _.ض  _  .١٩٩٦ قسـم الفقـه،      ، الدراسات العليا  ،الشريعة

 .١٤ ،٧سع*
@ÑÓìÛaIïÈî‘@éÔÏ@@@@@H@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãaIðŠÐÈu@éÔÏNH@
@ÑÓìÛaIðŠçbÃ@éÔÏH@

]١٠٤٩٢[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو( سعيد بن حزم الظاهري محد بنأن حزم، علي بن اب
بن حـزم؛   امحد بن سعيد    أأبو حممد علي بن     /  األحباس كتاب

 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق جلنة إحياء التراث العريب 
محـد  أمصححة ومقابلة، وقوبلت على نسخة      . ط_ . احمللى   يف

_ ] .؟١٩٧-[دار اآلفاق اجلديـدة،     : بريوت_ .حممد شاكر   
 .٣٠، ٢٦، ٢٠مغ* _.ض _ ) .عة اإلسالميةاملوسو(
]١٠٤٩٣[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب

 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق أمحد حممد شاكر / األحباس
 _] .؟١٩٧-[دار اآلفاق اجلديدة،    : دار اجليل : بريوت_  .ى احملل يف

 املنرييـة،  فست عن طبعـة إدارة الطباعـة   وطبعة مصورة باأل  
؛ ١٥-١؛ سـع  ٥٧،  ٥٦،  ٥٢،  ٥٠،  ٣تر* _.ض   _ .١٩٢٨

 .٩-٦، ٤-٢فل

]١٠٤٩٤[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب
 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق أمحد حممد شاكر / األحباس

إدارة الطباعـة   : القاهرة (١٩٢٨،  ]ن. د: م. د[_  .ى احملل يف
 .٤؛ مغ٥، ١؛ كو٦، ٢؛ صر٧٦تر* _.ض _ ) .يةرياملن
]١٠٤٩٥[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب

شرف بـن   أعداد حممد املنتصر الكتاين،     إتصنيف و / وقف
 .٨٠٥-٨٠٣ص: ٢ج_ . املقصود عبد
مكتبـة السـنة،    : القاهرة_ . معجم فقه ابن حزم الظاهري       يف

 _.ض  _ ) . حزم الظاهري  ابنموسوعة تقريب فقه    (_  .١٩٩٤
 .٥، ١؛ كو٦، ٢؛ صر٥٢، ٣تر*
]١٠٤٩٦[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب

 .١٠٩٩–١٠٩٧ص: ٢مج_ .وقف 
. جامعة دمشـق  ]: دمشق[_ . حزم الظاهري    ابن معجم فقه    يف

 .٨؛ هن١٤كو* _.ض _  .١٩٦٦كلية الشريعة، 
]١٠٤٩٧[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"حممد بن عبد اهللا الشوكاين، حممد بن علي بن 

 .١٤٢-١٢٧ص: ٦ج_ ] .الوقف[
املكتبة التجارية،  : مكة_ .شرح منتقى األخبار    : نيل األوطار يف  

 .١٥-١سع*_ . ض _ .١٩٨٩
]١٠٤٩٨[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

 .١٣٩-١٢٧ص: ٦ج_ . الوقف كتاب
بار، أو، نيل األوطـار مـن       ى األخ قشرح منت :  نيل األوطار  يف

 هـ١٤٠٣ دار الكتب العلمية،  : بريوت_ .أسرار منتقى األخبار    
 .٧تر* _.ض _  .]١٩٨٣[

]١٠٤٩٩[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 .٣٣-٢٠ص: ٣ج_ ] .الوقف[

 _.شرح منتهى األخبار    : نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار     يف  
، ٨،  ٤-٢فل*_ .ض  _  .١٩٣٨دار التراث،   مكتبة  : القاهرة
 .٨؛ هن١١، ١٠
@ÑÓìÛaIò’öbÇ@éÔÏH@

]١٠٥٠٠[ .سعيد فايز الدخيل
سعيد فايز الدخيل؛ تقدمي ومراجعة حممـد رواس        / وقف
 .٥٢٣ص_  . جيهقلع
_  .٢ط_ .حياهتا وفقههـا  :  موسوعة فقه عائشة أم املؤمنني     يف

 يف سبيل موسـوعة فقهيـة     (_  .١٩٩٣دار النفائس،   : بريوت
 .٣٢مغ* _.ض _ ) .سلسلة موسوعات فقه السلف. جامعة

]١٠٥٠١[ .سعيد فايز الدخيل
تأليف سعيد فايز الدخيل؛ تقدمي ومراجعة حممـد رواس         / وقف

 .٥٢٣ص_ .قلعه جي 
_  .١ط_ .حياهتا وفقههـا  :  موسوعة فقه عائشة أم املؤمنني     يف

يف سبيل موسـوعة فقهيـة      (_  .١٩٨٩دار النفائس،   : بريوت
 _. ض   _ .) موسـوعات فقـه السـلف      سلسلة. جامعة

 .٣٠ ،٢٩مغ*

  رسائل جامعية–) فقه شافعي(الوقف  
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@ÑÓìÛaIæbàrÇ@éÔÏH@
]١٠٥٠٢[ .حممد رواس قلعه جي

 .٢٩٦-٢٩٥ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
دار : بـريوت _  .٢ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفـان        يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة   (_  .١٩٨٣النفائس،  
 .٢٩؛ مغ١٢، ٥، ١كو* _.ض _ ) .موسوعات فقه السلف

]١٠٥٠٣[ .حممد رواس قلعه جي
 .٣٤٧ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
جامعـة أم   : مكة_  .١ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفان       يف

_ .ض  _ ) .٣٢من التراث اإلسـالمي؛     (_  .١٩٨٣القرى،  
 .١؛ كو٧٥، ٥٧، ٤٩، ١٩، ٣تر*

]١٠٥٠٤[ .حممد رواس قلعه جي
  .٣٤٧ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبـة  : القاهرة_  .١ط_ .موسوعة فقه عثمان بن عفان       يف

_ ) .٣٢سلسلة إحياء التراث اإلسالمي؛     (_  .١٩٨٣اخلاجني،  
 .٨؛ هن١٧مغ* _.ض 
@ÑÓìÛaIïÜÇ@éÔÏH@

 .)فقه علي(أحكام الوقف  انظر أيضًا
]١٠٥٠٥[ .حممد رواس قلعه جي

 .٦٤١ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
: بريوت؛ دمشق _  .١ط_ .لب   موسوعة فقه علي بن أيب طا      يف

سلسلة . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٨٣دار الفكر،   
 ؛٧؛ صر ٦٢-٦٠ ،٣تر* _. ض   _ .)٤موسوعات فقه السلف؛    

 .٣٢، ٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٨-٦، ٤فل
@ÑÓìÛaIŠàÇ@éÔÏH@

]١٠٥٠٦[ .حممد رواس قلعه جي
 .٨٧٩-٨٧٧ص_ .حممد رواس قلعه جي / وقف
دار :  بـريوت  _ .٤ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطـاب        يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة   (_  .١٩٨٩النفائس،  
 .٣٢، ٣٠مغ*_ . ض _ .)٨موسوعات فقه السلف؛ 

]١٠٥٠٧[ .حممد رواس قلعه جي
 .٦٨٢-٦٨٠ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبة : الكويت_  .١ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       يف

سلسـلة  . عة فقهية جامعة  يف سبيل موسو  (_  .١٩٨١الفالح،  
 .١٢، ٣؛ كو٨-٦، ٤فل*_ .ض _ ) .موسوعات فقه السلف

@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@
الكي   (أحكام الوقف     انظر أيضًا ه م اوى الوقف      )فق ه  (، فت فق

 .)مالكي
]١٠٥٠٨[ "ـه٣٨٦-٣١٠" )حممد بوأ(يب زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين أبن ا

]/ ة واللقطة والغصـب    يف احلبس والرهن والعارية والوديع     باب[
 .٤٦٣-٤٤٨ص_ .مجع صاحل عبد السميع اآليب األزهري 

دار الكتب  ]: القاهرة[_ . رسالة اإلمام ابن أيب زيد القريواين        يف
 الثمر الداين : امشه الشرح املسمى  _ ] .؟١٩٧-[العربية الكربى،   

 .٣مغ* _.ض _ .يب زيد القريواين أيف تقريب املعاين لرسالة بن 

) حممـد  بـو أ(زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين        يب  أبن  ا
 "هـ٣٨٦-٣١٠"

]١٠٥٠٩[

 .١٠٤-١٠٠ص_ . يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن باب
من فقه مـذهب شـيخ      : بن أيب زيد القريواين    منت الرسالة ال   يف

األئمة إمام دار الترتيل سيدنا مالك بن أنس األصبحي رضي اهللا           
صـحح  _  .١٩٥٢ة التجارية الكربى،    املكتب: القاهرة_ .عنه  

هذه الطبعة وصدرها مبقدمة بليغة عن حياة أيب زيد القـريواين           
 .٣مغ*_ .ض _ .محد نصر أ
) حممـد  بـو أ(يب زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين         أبن  ا

 "هـ٣٨٦-٣١٠"
]١٠٥١٠[

 يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعارية والوديعة     باب
 حممد املعـروف    أيبعبد اهللا بن عبد الرمحن      / بواللقطة والغص 

 . زيد القريواينأيب ابنب
_ .سم  ١٤×٢٠؛  ) سطر ٩(مج  ١_ ] .ت. د[_ . الرسالة   يف

من حتبيس موالي عبد احلفيظ     _  .١٦٩/١خمطوط، حتت رقم    
خـط  _ .هـ  ١٣٣٠ رجب   ٢٤العلوي على املواسني بتاريخ     

 .٧مغ* _.ض _ .مغريب مجيل 
) حممـد  بـو أ( بن عبد الرمحن القريواين      يب زيد، عبد اهللا   أبن  ا

 "هـ٣٨٦-٣١٠"
]١٠٥١١[

 يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعارية والوديعة     باب
 حممد املعـروف    أيبعبد اهللا بن عبد الرمحن      / واللقطة والغصب 

 . زيد القريواينأيببن اب
_ .سم  ١٨×٢٣؛  ) سطر ٩(مج  ١_ ] .ت. د[_ . الرسالة   يف

خط _ .محد بن حممد    أ] نسخ[_  .١٦٩/٢خمطوط، حتت رقم    
 .٧مغ* _.ض _ .مغريب مجيل مشكول 

) حممـد  بـو أ(يب زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين         أبن  ا
 "هـ٣٨٦-٣١٠"

]١٠٥١٢[

 يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلـبس والـرهن والعاريـة         باب
أليب حممد عبـد اهللا بـن أيب زيـد          / واللقطة والغصب  والوديعة

_ .داد وحتقيق اهلادي محو، حممد أبـو األجفـان          القريواين؛ إع 
 .٢٣١-٢٣٠ص
؛  إحياء التـراث اإلسـالمي     إدارة: قطر_ . الرسالة الفقهية    يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٨٦، دار الغرب اإلسالمي: بريوت
) حممـد  بـو أ(يب زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين         أبن  ا

 "هـ٣٨٦-٣١٠"
]١٠٥١٣[

ة واحلبس والرهن والعارية والوديعة  يف الشفعة واهلبة والصدق    باب
 .١٠٥ص_ .واللقطة والغصب 

 _.ض  _  .١٩٩٣دار الفكـر،    ]: م. د[_ . منت الرسـالة     يف
 .٣٠مغ*
) حممـد  بـو أ(يب زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين         أبن  ا

 "هـ٣٨٦-٣١٠"
]١٠٥١٤[

 يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعارية والوديعة     باب
 .١٠٠ص_ .الغصب واللقطة و

مكتبة ومطبعة احلاج عبد السالم بن      ]: م. د[_ . منت الرسالة    يف
 .٢مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[حممد بن شقرون، 

)فقه مالكي(الوقف 
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) حممـد  بـو أ(يب زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين         أبن  ا
 "هـ٣٨٦-٣١٠"

]١٠٥١٥[

بني باب الوصايا   _ . زيد القريواين    أيبأليب حممد بن    ]/ الوقف[
 .ماء واحلدودوباب أحكام الد

 يوليـو   ٦[هــ   ١١٢٨ رجب   ١٦االثنني  _ . منت الرسالة    يف
خمطوط، _ .سم  ١٩,٥×١٥,٥؛  ) سطر ١٧(مج  ١_ ] .١٧١٥

: مبتور األول، آخـره   _  .١١٩٨نسخة عليها طرر حتت رقم      
 رجـب   ١٦وكان الفراغ من هذه النسخة صحوة يوم االثنني         

_ .سم  عبد السالم بن حممد بن عمر بن القا       ] نسخ[_ .هـ  ١١٢٨
 .٣٤مغ* _.ض _ .خط رديء 

) حممـد  بـو أ(يب زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين         أبن  ا
 "هـ٣٨٦-٣١٠"

]١٠٥١٦[

بني باب الوصايا   _ . زيد القريواين    أيبأليب حممد بن    ]/ الوقف[
 .وباب أحكام الدماء

 ×١٥,٥؛  ) سـطر  ١٢(مج  ١_ ] .ت. د[_ . منت الرسالة    يف
احلمـد هللا   : أوله_ . ١١٩٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٥,٥

الذي ابتدأ اإلنسان بنعمته وصوره يف األرحام كيـف يشـاء           
 زيد رمحه اهللا ورضي عنه      أيببن  اانتهت رسالة   : حبكمته، آخره 

 _ .١١٩٧،  ١١٩٥: هناك نسخ أخرى حتمل أرقام    _ .ونفعنا به   
 .٣٤مغ*_ .ض _ .خط مجيل رؤوس مسائله باألمحر 

) حممـد  بـو أ(محن القريواين   يب زيد، عبد اهللا بن عبد الر      أبن  ا
 "هـ٣٨٦-٣١٠"

]١٠٥١٧[

: ١ج_ .أليب حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين         /  الوقف كتاب
 .٢٢١-١٩٠ص
منت الرسالة  _  .١٩٨٢دار الفكر،   : بريوت_ . منت الرسالة    يف
شرح العالمة أمحد بن حممد الربنسي الفاسـي املعـروف          : مع

 .٥ ،١كو* _.ض _ .بزروق على منت الرسالة 
) حممـد  بـو أ(يب زيد، عبد اهللا بن عبد الرمحن القريواين         أبن  ا

 "هـ٣٨٦-٣١٠"
]١٠٥١٨[

 .]الوقف[
_ ] .١١٣٥[هـ  ٥٣٠صفر  _ . خمتصر بن أيب زيد القريواين       يف
_  .٥٧٨خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٧×٢٤؛  )طر س ٤٣(مج  ١

كل ما كان يف هذا املختصر فقـد        : مبعثر األوراق ورد به قوله    
 بن نصـر    أمحد حيىي عن عمرو و    عنمد  حدثين به أبو بكر بن حم     

خـط  _ .رافع بن علي ] نسخ[_ .عن سحنون عن أيب القاسم  
 .٧مغ* _.ض _ .أندلسي، ال يقرأ 

]١٠٥١٩[ "ـه٣٧٢-؟") سعيد بوأ(يب القاسم حممد األزدي أبن الرباذعي، خلف بن ا
بني كتـاب   : ١ج_ .يب الربادعي   أتغلب بن    بوأ/  احلبس كتاب

 .العارية وكتاب الصدقة
هــ  ١٠٨٧_ . هتذيب مسائل املدونة واملختلطـة       كتاب  يف
خمطـوط،  _ .سـم   ٢٢×٢٩؛  ) سطر ١٩(مج  ١_ ] .١٦٧٦[

 بسم اهللا الرمحن الرحيم كتاب مسائل       :أوله_  .٨٧٧حتت رقم   
 انتهى حبمد اهللا وحسن عونه يف آخر        :املدونة واملختلطة، آخره  

 ادر بن عبد الق ] نسخ[_ .ذي القعدة يوم األربعاء بعد صالة العصر        
خط مجيل ملون باألمحر، مع تالشي      _ .علي بن حسن السادين     

 .٣٤مغ*_ . ض _ .أوراقه ببعض اخلروم املوجودة فيه

محد القرشـي التميمـي     أ بن   إبراهيمبن بزيزة، عبد العزيز بن      ا
 "هـ٦٦٢-٦٠٦ ")حممد أبو(

]١٠٥٢٠[

/ كت وما يتصل بذل    األحباس والوقوف والصدقات واهلبا    كتاب
 .١٤٠-١٣٤ورقة _ . بن بزيزة براهيمإعبد العزيز بن 

هـ ١٠٢٦ ذو احلجة    ٢٣_ .شرح التلقني   :  روضة املستبني  يف
 ×٢٦,٥؛  ) سـطر  ٣٩( ورقة   ١٥٠_ ] .١٨١١ ديسمرب   ٢٢[

من حتبيس زيدان السعدي _  .٢٣٩خمطوط، حتت رقم _ .سم ٢٠
 .٧مغ*_ . ض _ .خط مغريب_ .على جامع خزانة احلرة 

]١٠٥٢١["ـه٣٧٨-؟" )القاسم بوأ(سني بن احلسن بن اجلالب، عبيد اهللا بن احلا
أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن       /  يف احلبس وهو الوقف    باب

 _.احلسن اجلالب البصري؛ دراسة وحتقيق حسني بن سامل الدمهاين          
 .٣١١-٣٠٧ص: ٢ج
 _ .١٩٨٧دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .١ط_ . التفريع   يف

 .٣٢-٢٩ ،٢٧؛ مغ١١، ١؛ كو٩-٦؛ فل٥٧تر* _.ض 
]١٠٥٢٢[ "ـه٦٤٦-٥٧٠") عمروأبو ( بكر أيببن احلاجب، عثمان بن عمر بن ا

بـني  _ .بن احلاجب   ا عمرو   أيبعثمان بن عمر    /  الوقف كتاب
 .كتاب إحياء املوات وكتاب اهلبة

 تسهيل املهمات يف شرح األمهات، أو، خمتصر ابن احلاجب          يف
 ؛)ر سط ٢٢(ج  ١_ ] .١٥٥٣يونيه  [هـ  ٩٦١شعبان  _ .الفرعي  
نسخة مراجعة  _  .٤٢٣خمطوط، حتت رقم    _ . سم   ١٩,٥×٢٦

 جعفر علـى نسـخ   أيبمساعيل بن حممد بن    إبراهيم  إيب  أللشيخ  
مراجعة تنتهي بنسخة عتيقة ذات روايات وتصحيحات وطـرر         

خط مغـريب  _ .داود بن احلسن اجلازويل  ] نسخ[_ .وتنبيهات  
 .٧مغ* _. ض _ .مجيل، رؤوس مسائله باألمحر

]١٠٥٢٣["هـ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا(د، حممد بن عبد اهللا بن راشد بن راشا
أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري          /  احلبس كتاب

 .٢٤٣-٢٣٧ص_ .القفصي املالكي 
هـ ١٣٤٦املكتبة العلمية،   ]: م. د[_ . لباب اللباب    كتاب يف
 .٣٩ ،٢٤ ،٣مغ* _. ض _ .) التونسيةاملطبعة: تونس] (١٩٢٧[
]١٠٥٢٤["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أد، حممد بن بن رشا

السـفر  _ .محد بن رشد    أأليب الوليد حممد بن     /  احلبس كتاب
 .السادس

_ ] .ت. د[_ . والتعليل   وجيهالبيان والتحصيل والشرح والت   يف  
_  .٣٢٩خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٩×٢٦؛  ) سطر ٢٥(ج  ١٠

تنقيح وأصلحت  نسخة متالشية األوراق وبعض ورقها أصيب بال      
بعض أجزائها إصالحاً قضى على كثري من الكلمات ومع هـذا           

خـط قريـب مـن      _ .من املمكن االنتفاع ا واملراجعة فيها       
 .٣مغ* _.ض _ .األندلسي 

]١٠٥٢٥["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أبن رشد، حممد بن ا
رشد؛ حتقيق حممد حجي، حممـد      أليب الوليد بن    /  احلبس كتاب
 .٣١٨-١٨٥ص: ١٢ج_ .، سعيد أعراب ةبوخبز

والتعليـل يف املسـائل      وجيهوالتالبيان والتحصيل والشرح    يف  
 _ .١٩٨٨دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .٢ط_ .املستخرجة  

 .٣١؛ مغ٧؛ صر٦٣، ٦٠، ٥٧، ٥٢تر* _.ض 

 )فقه مالكي(الوقف  
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]١٠٥٢٦["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أبن رشد، حممد بن ا
 _.ن رشد القرطيب؛ حتقيق أمحد احلبايب       أبو الوليد ب  /  احلبس كتاب
 .٣١٨-١٨٥ص: ١٢ج
 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليـل يف املسـائل          يف

 _ .١٩٨٥دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .٢ط_ .املستخرجة  
املستخرجة من األمسعة املعروفة بالعتبية حملمـد العـتيب         : ضمنه

 .١١، ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٥-١سع* _.ض _ .القرطيب 
]١٠٥٢٧["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أبن رشد، حممد بن ا

، ١٤٥ص: ١ج_ .حتقيق حممد احلبيب التجكـاين      ]/ الوقف[
-٩٨٨، ٩١١ص: ٢، ج٢٨٥، ٢٦٠،  ٢٣٥،  ١٨٩،  ١٨٥،  ١٧٤
١٢١٣، ٩٩٥، ٩٨٩. 
دار : الدار البيضـاء  _  .١ط_ . مسائل أيب الوليد ابن رشد       يف

 .٢٣ ،١٦مغ*_ . ض _ .١٩٩٢اآلفاق اجلديدة، 
]١٠٥٢٨[ "هـ٨٩٩-؟"محد بن حممد بن زكري أابن زكري، 

بـني بـاب    _ .محد بن حممد بن زكري التلمساين       أ]/ الوقف[
 .موات األرض واللقطة

 _) .عتيدة( بغية الطالب يف شرح خمتصر ابن احلاجب األصلي          يف
خمطوط، حتت  _ .سم  ١٦×٢٠ ورقة؛   ٢٦_ ] .١٥ق[هـ  ٩ق

ذي أبدع العامل من غـري مثـال،        أوله احلمد هللا ال   _  .٩٨رقم  
 .٧مغ* _.ض _ .خط مغريب _ .وبآخره نقص 

بن سلمون، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علـي الكنـاين              ا
 "هـ٧٤١-٦٦٩) "حممد بوأ(

]١٠٥٢٩[

حممد ابن سـلمون     بوأتأليف عبد اهللا بن علي      ]/ الوقف[
 .القاسم الكناين بوأ
هم مـن العقـود     العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيدي      يف   

 ×٣٠؛  ) سـطر  ٣٧(مج  ١_ ] .١٤ق[هـ  ٨ق_ .واألحكام  
  من حتبيس السلطان عبد احلفيظ_ .٣١٧خمطوط، رقم _ .سم ١٩

 .٧مغ* _.ض  _.خط مغريب _ .العلوي على خزانة بن يوسف 
بن سلمون، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علـي الكنـاين              ا

 "هـ٧٤١-٦٦٩) "حممد بوأ(
]١٠٥٣٠[

_ .أيب حممد عبد اهللا بن سـلمون الكنـاين          تأليف  ]/ الوقف[
 .١١١-٩٨ص
العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيـديهم مـن العقـود            يف  

 _ .١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : بريوت_  .١ط_ .واألحكام  
 كتاب تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام         امش
 .٢٩؛ مغ١١؛ كو٣تر* _. ض _ .بن فرحون املالكيال
بـن عاصـم القيسـي      ابكر   بوأ( عاصم، حممد بن حممد      بنا

 "هـ٨٢٩-٧٦٠ ")الغرناطي
]١٠٥٣١[

 .بكر حممد بن عاصم األندلسي الغرناطي بوأ]/  التربعاتباب[
_ . العقـود واألحكـام      ت التحفة، أو، حتفة احلكام يف نك      يف

_ .سم  ١٠×٢٠؛  )طر س ١٧( ورقة   ٥٢_ ] .١٧٩٤[هـ  ١٢٠٩
 أوله احلمـد هللا     _.ب  ١٠٥ب  /٥٤خمطوط، ضمن جمموع من     

 احلسن بن ] نسخ[_ .الذي يقضي وال يقضى عليه جل شأنا وعال         
 .٣مغ* _.ض _ .خط مغريب _ .حممد البوزكراوي احلسين 

بـن عاصـم القيسـي      ابكر   بوأ(بن عاصم، حممد بن حممد      ا
 "هـ٨٢٩-٧٦٠ ")الغرناطي

]١٠٥٣٢[

 .٧٧ص_ . عاصم بنال/  التربعاتباب
 _.م يف نكت العقود واألحكام       منت العاصمية، أو، حتفة احلكا     يف

منت المية  : يليه_ ] .؟١٩٥-[محد حنفي،   أعبد احلميد   : مصر
 .٢مغ* _.ض _ .الزقاق يف فقه املالكية 

بـن عاصـم القيسـي      ابكر   بوأ(بن عاصم، حممد بن حممد      ا
 "هـ٨٢٩-٧٦٠ ")الغرناطي

]١٠٥٣٣[

 .٨٥-٨٣ص_ .بن عاصم الغرناطي وأخيه األيب بكر /  التربعاتباب
العاصمية، أو، حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكـام          منت   يف

: اجلزائـر  (١٩٠٩، ]ن. د: م. د[_ .على مذهب اإلمام مالك   
احلبس : يشتمل على أرجوزة يف احلبس أوهلا     _ ) .املطبعة الثعالبية 

 .٢٤مغ* _.ض _ .يف األصول جائز ويف منوع العني بقصد السلف 
]١٠٥٣٤[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( دبن حمم بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا

يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن         أتأليف  /  األحباس كتاب
 .٥٤١-٥٣٦ص_ .عبد الرب النمري القرطيب 

: بريوت_  .٢ط_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٢٩، ٢٦ ،١٦مغ* _. ض _ .١٩٩٢دار الكتب العلمية، 

]١٠٥٣٥[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( ن حممدب بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا
يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن         أتأليف  /  األحباس كتاب

يد حعبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممد أ         
 .١٠٢١-١٠١٢ص: ٢ج_ .ولد ماديك املوريتاين 

مكتبـة  : الرياض_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٣٨، ٣٢، ٤؛ مغ١كو*_ .ض _  .١٩٨٠ديثة، الرياض احل

]١٠٥٣٦[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا
 يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن        أتأليف  / ] األحباس كتاب[

يد حعبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممد أ         
 .٣١٦-٣٠٤ص: ٢ج_ .ولد ماديك املوريتاين 

، ]ن. د: م. د[_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املـالكي     كتاب يف
 .٨هن* _. ض _ .١٩٨٠، )دار اهلدى للطباعة: القاهرة (١٩٧٩

]١٠٥٣٧[ "ـه٨٠٣-٧١٦") اهللا عبد بوأ(بن عرفة، حممد بن حممد بن عرفة الورغمي ا
عبد اهللا الرصاع األنصاري  بوأتأليف حممد بن قاسم  /  احلبس كتاب

 . كتاب املوات وكتاب اهلبةبني_ .التونسي 
 اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافيـة،           يف

؛ ) سطر ٢٧(مج  ١_ ] .ت. د[_ .بن عرفة   اأو، شرح حدود    
 اهللا عبد بوأمتلكه  _  .٤٨٣خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٢×٢٧,٥

حممد بن حممد ومحان على طلبة مراكش بتاريخ مهـل رجـب            
 .٧مغ* _.ض _ ] .١٥٨٥[هـ ٩٩٤

]١٠٥٣٨[ "ـه٨٠٣-٧١٦") اهللا عبد بوأ(بن عرفة، حممد بن حممد بن عرفة الورغمي ا
تأليف حممد بن حممد أيب عبد اهللا ابن عرفة الورغمي          ]/ الوقف[

 .يقع احلبس بني إحياء املوات واهلبة_ .التونسي 
 هـ٩ق_ ) . يف املذهب  – الكبري   –التقييد  : ( املختصر الفقهي  يف
خمطوط، حتت  _ .سم  ٢٢×٢٨؛  ) سطر ٣٢(مج  ١_ ] .١٥ق[

ناقص البداية  _ .أوله البيوع إىل أول الفرائض      _  .٤٥٤/٤رقم  
 .٧مغ* _.ض _ . خط مغريب _ .والنهاية

)فقه مالكي(الوقف 
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زيـد أو    بـو أ(ابن عسكر، عبد الرمحن بن حممد البغـدادي         
 "هـ٧٣٢-٦٤٤) "حممد شهاب الدين بوأ

]١٠٥٣٩[

 .١٤٧-١٤٥ص_ .تقدمي طه الزيين /  الوقفكتاب
_ .شاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالـك            إر يف

 .٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[املكتبة الثقافية، : بريوت
زيـد أو    بـو أ(ابن عسكر، عبد الرمحن بن حممد البغـدادي         

 "هـ٧٣٢-٦٤٤) "حممد شهاب الدين بوأ
]١٠٥٤٠[

 _.لشهاب الدين عبد الرمحن بن حممد بن عسكر         /  الوقف كتاب
 .١٠٨-١٠٧ص
_ .لسالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالـك           إرشاد ا  يف
مطبعة مصطفى البايب   : القاهرة (١٩٤٥،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط

 .٢١؛ مغ١٠٤تر* _. ض _ .)احلليب
زيـد أو    بـو أ(ابن عسكر، عبد الرمحن بن حممد البغـدادي         

 "هـ٧٣٢-٦٤٤) "حممد شهاب الدين بوأ
]١٠٥٤١[

_ .لكي  عبد الرمحن بن حممد بـن عسـكر املـا         /  الوقف باب
 .٩٦-٩٥ص
_ . إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالـك            يف
 .٦صر* _.ض _ ] .؟١٩٣-[مكتبة القاهرة، : القاهرة_  .١ط
محد بـن حممـد العثمـاين املكناسـي         أبن غازي، حممد بن     ا

 "هـ٩١٩-٨٤١) "اهللا عبد أبو(
]١٠٥٤٢[

عبد اهللا حممد بن أمحـد        غازي املكناسي أبو   البن/  الوقف باب
 .باب اهلبةوبني باب اجلعل _ .غازي العثماين املكناسي 

 شفاء الغليل على شرح الشيخ خليل، أو، شفاء الغليل يف حل            يف
 ؛) سطر ٢٣(مج  ١_ ] .١٤٩٩[هـ  ٩٠٥_ .مقفل الشيخ خليل    

_  .١١٠٦،  ١١٠٥: خمطوط، حتت رقمـي   _ .سم  ٢٠×١٤
ة نبينا  احلمد هللا الذي من علينا بنعمة اإلسالم وجعلنا من أم         : أوله

كمل واحلمد هللا شفاء الغليل     : حممد عليه الصالة والسالم، آخره    
] نسـخ [_ .حتبيس أمحد بن الطيب     _ .يف حل مقفل خليل     

 .٣٤مغ* _. ض _ .خط مغريب عادي_ .عبد اهللا بن أمحد الفاليل 
محد بـن حممـد العثمـاين املكناسـي         أبن غازي، حممد بن     ا

 "هـ٩١٩-٨٤١) "اهللا عبد أبو(
]١٠٥٤٣[

محد بن غازي العثمـاين     أأليب عبد اهللا حممد بن      ]/ لوقف ا باب[
 .٢٤٠-٢٣٥ورقة : ٢سفر _ .املكناسي 

هــ  ٩٩٧شـوال   _ . شفاء الغليل يف حل مقفل خليـل         يف
؛ ) سـطر  ٣٣ ورقة،   ٢٩٦(ج يف مج    ٢_ ] .١٥٨٨أغسطس  [

احلمد هللا  : أوله_  .١٦٧٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٠×٢٩
نا من أمة حممد نبينا عليـه       الذي من علينا بنعمة اإلسالم وجعل     

وضعه املؤلف لبيان بعض أوهام الشـيخ ـرام يف          _ .السالم  
 كتب برسم الفقيه أيب العباس أمحد بن      _ .شرحه الصغري للمختصر    
خط مغريب مكتوب مبداد أمحر باهت      _ .حممد بن أيوب مباسة     

 .٣مغ* _.ض _ .اللون، بعض رؤوس مسائله باألمحر 
]١٠٥٤٤[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري( علي بن حممد ابن فرحون، إبراهيم بن

األحباس والصدقات واهلبات والعمـرى واملـنح واألخـدام         [
 .٢٢١-٢٢٠ص: ٢ج_ ] .واملرافق

_ . تبصرة احلكام يف أصول األقضـية ومنـاهج األحكـام            يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٦مكتبة الكليات األزهرية، : القاهرة

]١٠٥٤٥[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(مد ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حم
/ خدام واملرافق  واملنح واأل  ىاألحباس والصدقات واهلبات والعمر   

_ . بن حممد بن فرحون اليعمري       إبراهيمبرهان الدين أيب الوفاء     
 .١١١-٩٨ص
_  .١ط_ . احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام        ة تبصر يف

 كتـاب : امشـه _  .١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : بريوت
العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم مـن العقـود           

 ،١كـو * _.ض  _ .يب حممد عبد اهللا بن سلمون       أل واألحكام
 .٣٠؛ مغ١١

]١٠٥٤٦[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد 
 بن مشس الدين بن حممد بن فرحون        إبراهيمبرهان الدين   ]/ الوقف[
 ،٧٦،  ٣٣ص: ١ج_ .كي؛ تصحيح محاد الفيومي العجماوي      املال
٣٥١،  ٣٤٩،  ٣٤٧-٣٤٦،  ١١٣ -١١١،  ١٠٥-١٠٣،  ٨٣-
، ٤٦،  ٣١ص: ٢، ج ٣٨٩،  ٣٨٥-٣٨٤،  ٣٦٧-٣٦٦،  ٣٥٢
١٢٦-١٢٥، ١٢١، ٧٢-٧١. 
_ . تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكـام          يف
 مطبعة مصطفى البايب احللـيب،    مكتبة و : القاهرة_ .األخرية   ط

 .٧، ٣، ٢؛ فل٧، ٦، ٢؛ صر٣تر* _. ض _ .١٩٥٨
]١٠٥٤٧[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد 

 .بن فرحوناتأليف ]/ الوقف[
هــ  ٨٦٢_ . الغواص يف حماضـرة اخلـواص        ة در كتاب يف
خمطوط، _ .سم  ٢٦×١٩؛  ) سطر ٢٣( ورقة   ٤٨_ ] .١٤٢٢[

وله احلمد هللا الذي وسع     أ_  .٤٠/٧٣١ضمن جمموع حتت رقم     
رتبه على أبواب الفقه من باب املياه       _ .كل شيء رمحة وعلما     

حممد بن أمحد بن حممد بن سـعيد        ] نسخ[_ .إىل باب اجلامع    
 .٣مغ* _.ض _ .اهلواري شهر الدخلي 

]١٠٥٤٨[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد 
بن فرحـون؛ تقـدمي     ا بن حممد    يلإبراهيم بن ع  /  الوقف باب

 .٢٨٩ ص_ .جفان، عثمان بطيخوحتقيق وتعليق حممد أبو األ
دار التـراث،   : القاهرة_ . درة الغواص يف حماضرة اخلواص       يف

 .٢صر*_ .ض _  .١٩٨٠
]١٠٥٤٩[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد 

الكي؛ قدم له وحققه حممد     ابن فرحون برهان الدين امل    ]/ الوقف[
 .٢٨٥-٢٨٤ ص_ .جفان، عثمان بطيخأبو األ
:  بـريوت  _ .٢ ط _ . درة الغواص يف حماضـرة اخلـواص       يف

 .٩-٦فل*_ .ض _  .١٩٨٠مؤسسة الرسالة، 
]١٠٥٥٠[ .بن مسعود، بلقاسم بن حممد بن مسعودا

 . مسعودبنال]/ الوقف[
_ .بن أيب زيد القـريواين      ابن مسعود على رسالة     ا شرح   يف
خمطـوط،  _ .سم  ٢٠×١٢,٥؛  ) سطر ٢٨(مج  ١_ ] . ت .د[

_ .نسخة مبتورة األول، غـري مرقمـة        _  .١١١٢حتت رقم   
_ .كمل حبمد اهللا وحسن عونه واحلمد هللا أوالً وآخـراً      : آخره

خط مغريب مقروء، رؤوس املسـائل      _ .نسخة أكلتها األرضة    
 .٣٤مغ* _.ض _ .باألمحر 

 )فقه مالكي(الوقف  



٨٦٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٠٥٥١["ـه٨٣٧ -؟" نوخي القريواينبن ناجي، قاسم بن عيسى بن ناجي التا
 .ب٢١١ –أ ٢٠٩ورقة : ٢ج_ .أليب القاسم بن ناجي /  احلبسكتاب
 ٤٥ ورقة،   ٢٣٨ (ج٢_ ] .١٥ق[هـ  ٩ق_ . شرح التهذيب    يف

 :أوله_  .٣٢١خمطوط، حتت رقم  _ . سم   ١٩,٥×٢٨,٥؛  )سطر
 _ .كتاب العدة إىل اية كتاب الديات وبانتهائه انتهى التأليف        

 _.ن علي بن حسني احملمودي بن عمرو بن خملوف عثمان ب] نسخ[
 .٧مغ* _.ض _ . خط مغريب _ .كتاب التهذيب للربادعي

]١٠٥٥٢["ـه٨٣٧ -؟" بن ناجي، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القريواينا
 . ناجيابنتأليف قاسم بن عيسى املعروف ب]/ الوقف[
 مارس ١٦[هـ  ٩٥٧صفر  ٢٧_ . شرح الرسالة، أو، املهذب      يف

خمطوط، حتت  _ .سم  ١٨×٢١,٥؛  ) سطر ٢٧(مج  ١_  .]١٥٥٠
احلمد هللا رب العاملني مالك يوم الدين املعبود        : أوله_  .١٢٢رقم  

حتبيس _ .تنقصه عدة كراريس، ورقة املفتتح      _ .املوصوف بالقدرة واجلود    
_ .حممود بن احلاج سليمان بن حممد الراشدي على جامع الشرفاء           

_ .اء على هذا الشرح ويقول له املهذب يذكر أن املغيلي بالغ يف الثن
 .٧مغ* _.ض _ .خط مغريب _ .عطية بن أمحد اهلاليل ] نسخ[
]١٠٥٥٣["ـه٨٣٧ -؟" بن ناجي، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القريواينا

 .٢٢١-١٩٠ص: ١ج_ . الوقف كتاب
_ . شرح العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي الغروي           يف

 …شرح العالمة قاسم بن عيسى      _ . ١٩٨٢دار الفكر،   : بريوت
شرح العالمة أمحد بن حممد الربنسي الفاسـي املعـروف          : مع

 .٥كو* _.ض _ .بزروق على منت الرسالة 
أبو احلسن الشاذيل، علي بن عبد اهللا بن عبد اجلبار ابن هرمـز             

 "هـ٦٥٦-٥٩١"املغريب 
]١٠٥٥٤[

 . يف بيان الشفعة والصدقة واهلبة واحلبسكتاب
 _] .ت. د[_ .أيب زيد القريواين    ابن   على رسالة     كفاية الطالب  يف
_  .١٠٤٩خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٧×١٩؛  ) سطر ٢٦(مج  ١

انتهى واحلمد هللا وحسن عونـه وتوفيقـه        : أوله مبتور، آخره  
 .٣٤مغ* _.ض _ .خط مغريب، مزين باألمحر _ .اجلميل 

أبو احلسن الشاذيل، علي بن عبد اهللا بن عبد اجلبار ابن هرمـز             
 "هـ٦٥٦-٥٩١"غريب امل

]١٠٥٥٥[

: ٢ج_ .لعلي أيب احلسن املالكي الشـاذيل   / الكالم على احلبس  
 .٢١٥-٢١٠ص
_ .يب زيـد القـريواين      أبـن   ا كفاية الطالب الرباين لرسالة      يف
 _ .١٩٣٨شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،       ]: القاهرة[

 لةحاشية على كفاية الطالب الرباين لرسا     :  امش …كفاية الطالب   
 .٤؛ مغ١٢، ١١، ١كو* _.ض _  .يبن أيب زيد القريواين للعدوا

]١٠٥٥٦["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 
مسائل يف احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن نظم العمل الشهري      

 .٢٦-٢٥ص_ .منظومة عبد الرمحن الفاسي / بالعمل الفاسي
تأليف أيب عيسـى    /  عمليات فاس   حتفة أكياس الناس بشرح    يف

سيدي املهدي الوزاين الفاسي؛ تقدمي وإعداد هاشـم العلـوي          
وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية،       : الرباط_ .القامسي  
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٠٥٥٧["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 
 .١٩ص_ .لعبد الرمحن الفاسي ]/ الوقف[

_ .التعريج والتربيج يف أحكام املغارسة والتصيري والتـوليج         يف  
مطبوع ضـمن   _ ) .املطبعة الفاسية ] (؟١٩--: ن. د: [فاس

محد بن اخلياط على شرح عبد القـادر        أجمموع يشمل حاشية    
مصـطلح  : امشـه الفاسي ملنظومة حممد بن يوسف الفاسي و      

 .٤مغ* _. ض _ .احلديث
]١٠٥٥٨["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"ن عبد القادر بن علي أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن ب

 _.للشيخ عبد الرمحن بن عبد القادر اجملاحي الراشدي         ]/ الوقف[
 .٥١٧، ٤٧٧ص
مجادى الثانيـة   _ .التيسري والتسهيل يف ذكر ما أغفله خليل        يف  

_ .سم  ١٤×٢٠؛  ) سطر ٢٥(مج  ١ _] .١٧٨١[هـ  ١١٩٦
أولـه  _  .٦٠٧خمطوط ضمن جمموع، قسم الوثائق حتت رقم        

حلمد هللا امللك القدمي العامل العليم، آخره انتهى حبمد اهللا وحسن           ا
 وكان الفراغ منـه يـوم       ...عونه وصلى اهللا على سيدنا حممد       

االثنني من شهر اهللا مجادى الثانية بعد صـالة العصـر سـنة             
 .٢٤مغ* _. ض _ .خط مغريب مجيل ملون_ .هـ ١١٩٦

]١٠٥٥٩["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"ن علي أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر ب
 .لعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي]/ الوقف[

 _.سم  ٧×٢١ص؛  ١٨_ ] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .العمل الفاسي   يف  
 ٣٧٥أرجـوزة يف    _  .١٧٧/٥،  ٣٣٥/٤:خمطوط، حتت أرقام  

شاء رشده علـى     من ∴احلمد هللا الذي باحلق دل      : بيت أوهلا 
 وهـو   له ن مل ∴جائز  حبس    ورهن منفعة  : وآخرها ،خري العمل 

_ .خط مغريب مجيل شبيه باألندلسي، ملون       _ .ألصل حائز   
 .٢١مغ* _ .ض

]١٠٥٦٠[ "ـه٤٧٤-٤٠٣" أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجييب
 .٣٤٧-٣٤٥ص_ .دراسة وحتقيق الباتول بن علي / الصدقة واحلبس

ى عليه العمل عنـد الفقهـاء       ض فصول األحكام وبيان ما م     يف
وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،      : غربامل_ .واحلكام  
 .٣تر* _.ض _ ] .١٩٧٩[هـ ١٤٠٠

]١٠٥٦١[ "ـه٤٧٤-٤٠٣" أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجييب
تـأليف أيب الوليـد     /  واحلبس والصـدقة   ى يف معىن العمر   باب

 .١٣٤-١١٩ص: ٦ج_ .سليمان بن خلف الباجي 
جرة سيدنا مالك بـن     شرح موطأ إمام دار اهل    :  املنتقى كتاب يف
 :القاهرة] (١٩١٣[هـ  ١٣٣٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ ط _ .أنس

، ٢٦؛ مغ ١١،  ٨،  ٧،  ٣؛ فل ٣تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة 
٣١. 

]١٠٥٦٢[ "ـه٤٧٤-٤٠٣" أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجييب
_ .حتقيق الباتول بن علي     /  يف اهلبات واألحباس والصدقات    باب
 .٣٤٧-٣٤٥ص
فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عنـد الفقهـاء           يف  

وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية،       : الرباط_ .واحلكام  
 .٣تر*_  .ض_  .١٩٩٠

)فقه مالكي(الوقف 



متن الكشاف>٨٦٦
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الم عدد رق= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٠٥٦٣[ "ـه٤٧٤-٤٠٣" أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجييب
_ .أبو الوليد الباجي؛ تلخيص يوسف بـن موسـى       ]/ الوقف[
 .١٩، ١٦ص
 حيدر آباد _  .١ط_ .املختصر من مشكل اآلثار      املعتصر من    يف
هــ  ١٣١٨جملس دائـرة املعـارف النظاميـة،        ]: باكستان[
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩٠٠[
]١٠٥٦٤[ محد املختار اجلكين الشنقيطيأمحد بن أ

محد املختار اجلكين الشنقيطي؛    أمحد بن   أتأليف  /  األحباس كتاب
 .١٧٣-١٦٣ص: ٤ج_ .براهيم األنصاري إعين مبراجعته عبد اهللا 

إدارة إحياء التـراث    : قطر_ . مواهب اجلليل من أدلة خليل       يف
 .١٧؛ مغ١كو*_ . ض _ .١٩٨٧-١٩٨٣اإلسالمي، 

]١٠٥٦٥[ يرمحد بن الصديق الغماأ
محد بن  أل/  الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والوديعة والرهن      باب

 .٢٥٩ص_ .ي رالصديق الغما
 دار الفكر،   :بريوت_ . مسالك الداللة يف شرح منت الرسالة        يف
 .٣٠ ،١٦مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٠٥٦٦[

اإلمام مالك بن أنس؛ رواية عبد السالم بن سعيد بن          /  احلبس كتاب
 .٥٢ج: الغشاء الثامن_ .حبيب التنوخي املشهور بسحنون 

 _.سم ٢٠×٢٥؛ ) سطر١٩(ية  أغش ٨_ ] .ت. د[_ . املدونة   يف
غشاء حمفوظ يف الرف عليه طرر،      _  .٥٧٤خمطوط، حتت رقم    

خط _ .وهي النسخة اليت تعرف بنسخة الطريفي لتحبيسه إياها         
 .٣مغ* _.ض _ .أندلسي 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٠٥٦٧[

 بحي؛ رواية سحنون بن سعيد    مالك بن أنس األص   /  احلبس كتاب
 .١١١-٩٨ص: ١٥ج_ .تقي عالتنوخي عن عبد الرمحن بن القاسم ال

 :القاهرة] (؟١٩٠٣ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . املدونة الكربى    يف
 .١٥ ،١٢كو* _.ض  _]) .١٩٠٥[هـ ١٣٢٣مطبعة السعادة، 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٠٥٦٨[

 مالك بن أنس؛ برواية اإلمام سحنون بن      /  احلبس والصدقة  كتاب
 .١١٦-٩٨ص: ٦مج_  .سعيد
بعة ط_ ] .؟١٩٧-[دار صادر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 ،٦٣ ،٥٦ ،٥١تـر * _. ض   _ .باألوفست عن مطبعة السعادة   
 .٣٠؛ مغ١٥؛ كو١١، ٧، ٣، ٢؛ فل٧٥ ،٦٤

األصـبحي احلمـريي     بن مالك اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٠٥٦٩[

مالك بن أنس األصبحي؛ رواية اإلمام      /  احلبس والصدقة  كتاب
: ٤ج_ .سحنون بن سعيد عن اإلمام عبد الرمحن بـن قاسـم           

 .٣٤٨-٣٤١ص
: معهـا _  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

ألحكام لإلمـام   مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته املدونة من ا        
 ،٣تـر *_ . ض   _ . بن رشد  أمحداحلافظ أيب الوليد حممد بن      

 .٣٥، ٢٩، ٢٦؛ مغ١١، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣؛ فل٦٧

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٠٥٧٠[

ملالك بن أنس؛ رواية سحنون بن سعيد       /  احلبس والصدقة  كتاب
محـد  أمحن ابن القاسم؛ ضبطه وصححه      التنوخي عن عبد الر   

 .٤٢٧-٣٤١ص: ٤مج_ . السالم عبد
_  .١٩٧٨دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 .١٦؛ مغ٥٧ ،٥٢تر* _. ض _ .يليها مقدمات ابن رشد
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١٠٥٧١[

سحنون عبد السالم بن    ] رواية/ [ة واهلبة  احلبس والصدق  كتاب
مـن  : أوله_  .بن القاسم العتقيسعيد التنوخي عن عبد الرمحن  

يف الرجل يغتصب عبـده مث يهبـه        : احلبس يف سبيل اهللا، آخره    
 .لرجل
؛ ) سـطر  ٢٥(أغشية   ٤_ ] .ت. د[_ . املدونة واملختلطة    يف
للمخطوط نسخة  _  .٧٩٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٩×٢٨

خط أندلسي قريب يف بعض حروفه      _  .٧٩٨حتت رقم   أخرى  
 .٣مغ* _.ض _ .من الكويف 

]١٠٥٧٢[ "ـه١٢٣٢-١١٥٤"محد السنباوي األزهري أاألمري، حممد بن حممد بن 
األمري حممد بن   / الوقف إذا محل شرطه عمل مبا اعتيد يف صرفه        

 .محد السنباويأحممد بن 
رجـب  _ .شرح اجملموع يف الفقه املالكي      : بن عاشر ا شرح   يف

؛ )طر س ٢٥( ورقة   ٢٤٤: مج١_ ] .١٧٦٣يناير  [هـ  ١١٧٦
من حتبيس عمة   _  .١٥٠٣خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٦×٢٢

ألف يف اجلامع األزهر جتاه املنرب _ .هـ ١٣٥٣املنصور باهللا عام  
علي بـن   ] نسخ[_ .هـ  ١١٨٧وكان الفراغ من الشرح سنة      

ه املنت  خط مشرقي كتب في   _ .حممد اجلزائري الغرميي الشريف     
 .٣مغ* _.ض _ .باللون األمحر 

]١٠٥٧٣[ "هـ٧٦١-٦٦١" )احلجاج أبو(نفاسي، يوسف بن عمر األ
يوسف بـن   /  يف بيان الشفعة والصدقة واهلبة واحلبس      كتاب
 .نفاسي األعمر
 ذي  ٢٧_ .يب زيد القريواين    أ ابن عمر على رسالة     ابن شرح   يف

؛ ) سطر ٤٥(  مج ج يف ٢ _ .]١٤٠١يونيه  ٢٩[هـ  ٨٠٤القعدة  
قال الشيخ  : وله أ _ .٩٧٨  خمطوط، حتت رقم   _ .سم٢٠×٢٨,٥

: ، آخره … نفاسيمام سيدي يوسف بن عمر األ     الفقيه الزاهد اإل  
ومت حبمد اهللا تعاىل وحسن عونه والصالة على سيدنا حممد خامت           

_ .النبيني وعلى آله الطيبني الطاهرين واحلمد هللا رب العـاملني           
ن بن عثمان بـن حممـد       احلس] نسخ[_ .األوراق غري مرقمة    

 .٣٤مغ* _.ض _ .خط مغريب دقيق ملون _ .اجلزويل 
]١٠٥٧٤[ "هـ٧٦١-٦٦١" )احلجاج أبو(نفاسي، يوسف بن عمر األ
 .يوسف بن عمر األنفاسي الساليل البعتالين األعالين]/ الوقف[

 ديسمرب  ١٣[هـ  ٩٨١ شعبان   ١٨اجلمعة  _ .تقييد الرسالة   يف  
خمطوط، حتت  _ .سم  ١٥×٢١؛  ) سطر ١٩(مج  ١_ ] .١٥٧٣

 مما قيده عن الفقيه احلافظ أيب زيد عبد الرمحن بن         _  .١٠٨/٢رقم  
 _ .، وقيدت عنه تقاييد ثالثـة     )هـ٧٤١:ت(عفان اجلزويل   

 .٧مغ* _.ض 

 )فقه مالكي(الوقف  
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زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٠٥٧٥[

بـن أيب القاسـم     حملمد  ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 هـ١٣١٧ ،]ن. د: م. د[_ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
" العمل الفاسي  "_ .)املطبعة الفاسية  :املغرب فاس،] (١٨٩٩[

 .٤مغ* _.ض _ .نظم شعري أليب زيد الفاسي 
زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١٠٥٧٦[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 ،]ن. د: [فاس، املغـرب  _ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
نظم " العمل الفاسي "_ ) .املطبعة الفاسية ] (١٨٧٥[هـ  ١٢٩٢

 .٣٢مغ* _.ض _ .شعري أليب زيد الفاسي 
زيد السجلماسي   أبو(قاسم بن حممد    البوجعدي، حممد بن أيب ال    

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١٠٥٧٧[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٣٣-١٢٢ورقة  _.السجلماسي 

  ورقة؛ ٢١٢_ ] .١٨١٧[هـ  ١٢٣٣_ . شرح العمل الفاسي     يف
احلمد : أوله_  .٥١٨٢٦خمطوط حتت رقم    _ .سم  ٢٠,٥×٣١

 ،...لى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم هللا وحده وصلى اهللا ع
وكان الفراغ منه سنة ثالثة وثالثني ومائتني وألف وسط         : آخره

نظم " العمل الفاسي "_ . خط مغريب مجيل دقيق   _ . حمرم احلرام 
 .٢٢مغ* _. ض _. شعري أليب زيد الفاسي

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٠٥٧٨[

 .حملمد بن أيب القاسم السجلماسي]/ الوقف[
  اكتوبر ٢٧[هـ  ١٢٦٦ ذي احلجة    ٢٠_ . شرح العمل الفاسي     يف

_ .سـم   ٢١,٥×٣٤,٥؛  ) سطر ٣٧( ورقة   ٥٠٢_ ] .١٨٤٩
ويف النكاح  : أوله_  .٦٧٠خمطوط، ضمن جمموع حتت رقم      

كمـل هـذا    :  بدا القول والوعد العقد هو الدخول، آخره       ان
سليمان بـن عبـد     ] نسخ[_ .بارك حبول اهللا وقوته     الشرح امل 

السالم بن سليمان بن عبد السالم بن الفقيه سيدي حممد بـن            
خط مغـريب مجيـل   _ .الفقيه أمحد األيب األندلسي الشفشاوين    

 _. نظم شعري أليب زيد الفاسـي     " العمل الفاسي "_ . ملون
 .٢٤مغ*_  .ض

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٠٥٧٩[

 .حممد بن أيب القاسم السجلماسي الرباطي]/ الوقف[
 أكتوبر  ٢٥[هـ  ١٢٨٨ شعبان   ١٠_ . شرح العمل الفاسي     يف

خمطوط، حتت  _ .سم  ٢٠×٢٨؛  ) سطر ٢٩(مج  ١_ ] .١٨٧١
حتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي علـى بـن         _  .٩٣/١رقم  

  بن أمحدحممد بن   ] نسخ[_ .هـ  ١٣٣٠ رجب   ٢٤يوسف بتاريخ   
_ .خط مغريب   _ .محد بن حممد العيسى البوسعيدي      أحممد بن   

 .٧مغ* _.ض _ . نظم شعري أليب زيد الفاسي" العمل الفاسي"

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٠٥٨٠[

 .يب القاسم السجلماسي الرباطيأحممد بن ]/ الوقف[
ن، . د: املغرب[فاس  _ .حجرية  . ط_ . شرح العمل املطلق     يف

يشتمل على شرح أبيات شعرية منظومة حـول        _ ] .؟١٩--
 .٣مغ* _.ض _ .احلبس 

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٠٥٨١[

 .يب القاسم الفياليلأحممد بن ]/ الوقف[
، ]ن. د: م. د[_ .حجريـة   . ط_ .طلـق    شرح العمل امل   يف

يشتمل _ ) .املطبعة الفاسية : فاس، املغرب ] (١٧٨١[هـ  ١١٩٦
 .١٩مغ* _.ض _ .على شرح أبيات شعرية منظومة حول احلبس 

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٠٥٨٢[

 .٣٨٥-٣٤٠ ص:٢ج_ .حممد الرباطي السجلماسي ]/ الوقف[
، ]ن. د: [فـاس، املغـرب   _ . شرح نظم العمل الفاسـي       يف

نظم شعري أليب زيد    " العمل الفاسي "_ ] .١٨٩٩[هـ  ١٣١٧
 .٢٢مغ* _.ض _ .الفاسي 

]١٠٥٨٣["ـه١٢٠٩-١١١١" ) سودةابن(التاودي، حممد بن الطالب بن علي 
 تأليف حممد بن الطالب بن    ]/ احلبس واهلبة والصدقة وما يتصل ما     [

 .ضمن باب التربعات_ .ن سودة التاودي املري الفاسي علي ب
شرح التـاودي علـى     :  عاصم ابن حلي املعاصم لبنت فكر      يف

_ ] .١٧٧٥ نوفمرب ٢٤[هـ  ١١٨٩آخر رمضان   _ .العاصمية  
 ،١٦/٢ :خمطوط، حتت أرقام  _ .سم  ١٧×٢٢؛  )طر س ٢٧( مج١
حممد بـن   ] نسخ[_  .١٦/٧،  ١٦/٦،  ١٦/٥،  ١٦/٤،  ١٦/٣

_  .١٦/٧الوصف للنسخة رقـم _ . املسفيوي حممد بن األشقر  
 .٧مغ* _.ض _ .خط مغريب 

]١٠٥٨٤["ـه١٢٠٩-١١١١" ) سودةابن(التاودي، حممد بن الطالب بن علي 
 .احلبس واهلبة والصدقة وما يتصل ما

 شرح العالمة أيب عبد اهللا سيدي حممد التاودي بن سودة على          يف
 _ .سم٢١×١٦,٥ ؛) سطر ٢٥( مج١_ ] .ت. د[_ .حتفة احلكام   

احلمد هللا احلكـم العـدل      : أوله_  .١٠٩٤خمطوط، حتت رقم    
انتهى حبمد اهللا   : الذي ال معقب حلكمه وال راد لقضائه، آخره       

حتفة احلكام للقاضي أيب بكـر      _ .وحسن عونه وتوفيقه اجلميل     
هذا املخطوط حبسه قيم    _ .حممد بن حممد بن عاصم األندلسي       

د أن ينتفع به أهل زاوية موالنـا        اخلزانة الوزانية على اخلزانة قص    
عبد اهللا الشريف حبساً مؤبداً، ال يبدل وال يغري، بتوقيع عبد ربه            

احلاج بوبكر الشاوي   ] نسخ[_ .أمحد بن علي ملني قيم اخلزانة       
 .٣٤مغ* _.ض _ .خط مغريب مقروء _ .املديوين القامسي 

]١٠٥٨٥["ـه١٢٠٩-١١١١" ) سودةابن(التاودي، حممد بن الطالب بن علي 
 .]الوقف[
 ؛)طر س ٢٤(  مج ١_ ] .ت. د[_ .شرح التاودي على التحفة      يف

غـري  _  .١١١٠: خمطوط، حتت رقـم   _ .سم  ٢٠,٥×١٥,٥
_ .عليه طرر كثرية مما يدل على تعاقب العلماء عليه          _ .مرقم  

)فقه مالكي(الوقف 
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احلمد هللا احلكم العدل الذي ال معقـب حلكمـه وال راد          : أوله
 وحسن عونـه وتوفيقـه      انتهى حبمد اهللا تعاىل   : لقضائه، آخره 

 ”التحفة” املخطوط عبارة عن شرح للمؤلف لكتاب _ .اجلميل  
 _.للقاضي أيب بكر حممد بن حممد بن عاصم األندلسي الغرناطي           

 .٣٤مغ* _.ض 
]١٠٥٨٦[ "هـ٩٤٢-؟"براهيم بن خليل إالتتائي، حممد بن 

 بن خليل أبو عبد اهللا مشس الدين        إبراهيمحملمد بن   /  الوقف باب
 . املوات وباب اهلبةإحياءبني باب : ٤ج_ .تائي املصري الت

_ . فتح اجلليل يف شرح خمتصر خليل، أو، الشـرح الكـبري             يف
بأولـه  _  .١١٥٥خمطوط، حتت رقم    _ ] .١٥٧٣[هـ  ٩٨١

من يعتق عليه إىل    : بتر قليل أصابه سوس وتقطيع يبتدئ من قوله       
خـط  _ . السوايل   إبراهيمعبد اهللا بن    ] نسخ[_ .آخر الشرح   

 خبـط خمتلـف واملـنت       ٤ريب، لألجزاء الثالثة األوىل، من ج     مغ
 .٣مغ* _. ض _ .مكتوب باألمحر

]١٠٥٨٧[ "ـه١٢٥٨-؟" )احلسن بوأ(التسويل، علي بن عبد السالم بن علي 
 .يب احلسن التسويلأتأليف علي بن عبد السالم ]/ الوقف[
 يونيه  ٤[هـ  ١٢٠٦ شوال   ١٣_ . البهجة يف شرح التحفة      يف

خمطـوط،  _ .سم  ١٨×٢٣,٥؛  ) سطر ٢٨( مج٢_ ] .١٧٩١
 .٧مغ* _.ض _ .خط مغريب _  .٥٧حتت رقم

]١٠٥٨٨[ "ـه١٢٥٨-؟" )احلسن بوأ(التسويل، علي بن عبد السالم بن علي 
: ٢ج_ .أليب احلسن علي بن عبد السالم التسـويل         ]/ الوقف[
 .٢٣٠-٢٢٣ص
دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البهجة يف شرح التحفة      يف

 على األرجوزة املسماة بتحفة احلكـام       شرح التحفة _  .١٩٨١
_ .أليب بكر حممد بن حممد بن عاصم األندلسـي الغرنـاطي            

شرح اإلمام أيب عبد اهللا حممد التاودي املسمى حبلـي          : امشه
 .٢٩مغ* _. ض _ .املعاصم لبنت فكر ابن عاصم

]١٠٥٨٩[ "ـه١٢٥٨-؟" )احلسن بوأ(التسويل، علي بن عبد السالم بن علي 
 .٢٢٣ص_ .احلسن علي بن عبد السالم التسويل  بوأ]/ الوقف[
يطلب مـن املكتبـة     ]: القاهرة[_ . البهجة يف شرح التحفة      يف

 .٢مغ* _.ض _ ] .؟١٩٥-[التجارية الكربى، 
]١٠٥٩٠[ "ـه١٢٥٨-؟" )احلسن بوأ(التسويل، علي بن عبد السالم بن علي 

 .٢٢٣ص: ٢ج_ .أليب احلسن علي بن عبد السالم التسويل ]/ الوقف[
مكتبة ومطبعة  : القاهرة_  .٢ط_ .لبهجة يف شرح التحفة      ا يف

شرح التحفة على األرجوزة    _  .١٩٥١مصطفى البايب احلليب،    
املسماة بتحفة احلكام للقاضي أيب بكر حممد بن حممد بن عاصم           

 .١٥مغ* _.ض _ .األندلسي الغرناطي 
]١٠٥٩١[ "ـه١٢٥٨-؟" )احلسن بوأ(التسويل، علي بن عبد السالم بن علي 

: ٢ج_ .أليب احلسن علي بن عبد السالم التسـويل         ]/ وقفال[
 .٢٣٩-٢٢٣ص
هــ  ١٣٥٣،  ]ن. د: م. د[_ . البهجة يف شرح التحفـة       يف
شرح التحفـة علـى     _ ) .مطبعة املعاهد : القاهرة] (١٩٣٤[

 عاصم وا مـنت شـرح       بناألرجوزة املسماة بتحفة احلكام ال    
 .٣٩مغ* _.ض _ .التاودي ابن سودة 

]١٠٥٩٢[ "ـه١٢٥٨-؟" )احلسن بوأ(بن عبد السالم بن علي التسويل، علي 
: ٢ج_ .أليب احلسن علي بن عبد السالم التسـويل         ]/ الوقف[
 .٢٢٦-٢١٠ص
هــ  ١٣٠٤،  ]ن. د: م. د[_ . البهجة يف شرح التحفـة       يف
شرح التحفة على   _ ) .املطبعة املصرية البهية  : القاهرة] (١٨٨٦[

  بكر حممد بن حممد بن     األرجوزة املسماة بتحفة احلكام للقاضي أيب     
شرح اإلمام أيب عبد اهللا حممـد التـاودي         : امشه_ .عاصم  

بن عاصم وهو شـرح علـى       ااملسمى حبلي املعاصم لبنت فكر      
 .٢٤مغ* _.ض _ .األرجوزة املذكورة 

]١٠٥٩٣[ "ـه١٢٥٨-؟" )احلسن بوأ(التسويل، علي بن عبد السالم بن علي 
السـفر  _ .سويل  احلسن علي بن عبد السالم الت      بوأ]/ الوقف[

 .وأوله القسمة وآخره منتهى القضاء) ٣ج(الثالث 
ـ  ٢٥(ج  ٤_ ] .ت. د[_ .تكملة شرح الشـامل     يف   ؛ )طر س
خمطوط، نسخة أصلية يظن أا خبط املؤلـف        _ .سم  ٢١×٢٩

خط مغريب مجيل كتب املنت فيـه بـاللون         _  .٤٦٠حتت رقم   
 .٣مغ* _.ض _ .األمحر 

هدي املكناسـي التلمسـاين      بن حيىي بن م    إبراهيمالتلمساين،  
 "هـ٦٦٦-٦٠٠) " بكرأيب ابن إسحاق أبو(

]١٠٥٩٤[

 . بن حيىي بن موسى التجييبإبراهيم]/ الوقف[
 _] .ت. د[_ . تذكرة ذوي األلباب يف شرح تفريع ابن اجلالب          يف
_  .٤٥٨خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٨×٢٦؛  )طر س ٢٧(مج  ١

 .٧مغ* _.ض _ .أوله كتاب البيوع، وبه نقص يف بدايته 
]١٠٥٩٥[ .أ/١٦٩ –أ /١٣٥ورقة _ . احلبس والصدقة واهلبة كتاب
 _ . جمهول املؤلف  /]كتاب يف جمموعة من أبواب الفقه املالكي       [يف
 خمطوط، ضمن _ .سم  ١٩×٢٦؛  ) سطر ٢٧(مج  ١_ ] .ت. د[

وما وجدناه مسطوراً مل يذكر     : أوله_  .٤٠/٧٣١جمموع برقم   
إـا تقسـم    فيه ناظمه يف هذه الساعة فصل وأمان األرضون ف        

 فصل وإذا تصدق الرجل على    : بينهم إذا تقاربت أمناطها، آخره    
ورقته األوىل متالشـية اشـتد      _ .ابنه الصغري يف حجره بدنانري      

 .٣مغ* _.ض _ .خط مغريب _ .اخلرق والسوس ا 
]١٠٥٩٦[ حسن كامل امللطاوي

 .٢٠٤-٢٠٣ص_ .حسن كامل امللطاوي ]/ الوقف[
: القاهرة_  .٢ط_  .ام مالك فقه املعامالت على مذهب اإلم     يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٢اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، 
]١٠٥٩٧[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 

 .حممد بن حممد أيب عبد اهللا املعروف باحلطاب الرعيين/ الشروط يف الوقف
 ٣٤(مج  ١_ ] .ت. د[_ . حترير الكالم يف مسائل االلتزام       يف

من _  .٣١١/٢خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٠,٥×٣٠؛  )سطر
 ٢٤حتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي على املواسـني بتـاريخ           

 .٧مغ* _. ض _ .خط مغريب_ .هـ ١٣٣٠رجب 
]١٠٥٩٨[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 

ن حممد احلطاب؛ حتقيق عبد     عبد اهللا حممد ب   / الشروط يف الوقف  
 .٤٠٠ص_ .السالم حممد الشريف 

دار : بـريوت _  .١ط_ . حترير الكالم يف مسائل االلتـزام        يف
 .٣٢، ٣٠مغ* _. ض _ .١٩٨٤الغرب اإلسالمي، 

 )فقه مالكي(الوقف  
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]١٠٥٩٩[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 
حممد بن حممد بـن     تأليف أيب عبد اهللا     /  صح وقف مملوك   باب

 .عبد الرمحن املغريب الرعيين املعروف باحلطاب
مج ١_ ] .ت. د[_ . مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل        يف
 :أوله_  .١١٧٨ خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ٢٨,٥×٢٠؛  ) سطر ٣١(

احلمد هللا رب العاملني الذي أنزل الكتاب املبني على رسوله الصادق           
 .٣٤مغ* _.ض _ .يب دقيق ورديء  خط مغر_ .به بتر: األمني، آخره

]١٠٦٠٠[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 
تأليف أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن        /  صح وقف مملوك   باب

 .٤٩-١٨ص: ٦ج_ .املغريب الرعيين املعروف باحلطاب 
 _ .١ط_ . مواهب اجلليل لشرح خمتصر أيب الضياء سيدي خليل يف
 :القاهرة] (١٩١١-١٩١٠[هـ  ١٣٢٩-١٣٢٨،  ]ن. د: م. د[

التاج واإلكليل على خمتصر خليـل      : امشه_ ) .مطبعة السعادة 
 _. ض   _ .حملمد بن يوسف بني أيب القاسم العبـدري املـواق         

 .٣٩ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٢ ،٢١ ،٥؛ مغ٦، ٢صر*
]١٠٦٠١[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 

تأليف أيب عبد اهللا حممد بن حممد بـن         /  صح وقف مملوك   باب
 .٤٩-١٨ص: ٦ج_ .عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب 

_  .٣ط_ . مواهب اجلليل لشرح خمتصـر خليـل          كتاب يف
كليل ملختصر  التاج واإل : امشه_  .١٩٩٢دار الفكر،   : بريوت

م العبدري الشهري   خليل أليب عبد اهللا حممد بن يوسف بن القاس        
 .٩-٦؛ فل١١ ،١كو* _.ض _ .باملواق 

]١٠٦٠٢[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 
 أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن        /  صح وقف مملوك   باب

 .٤٩-١٨ص: ٦مج_ .الطرابلسي املغريب املعروف باحلطاب 
طـرابلس،  _  .٢ط_ .ر خليل    مواهب اجلليل لشرح خمتص    يف
كليـل  التـاج واإل  : امشـه _  .١٩٨٧مكتبة النجاح،   : ليبيا

أليب عبد اهللا حممد بن يوسف العبدري الشـهري          ملختصر خليل 
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٧؛ مغ٥، ١كو *_ .ض_ .باملواق 

]١٠٦٠٣[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 
 _.و عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب           أب]/ الوقف[
 .٤٦١، ٤٣٩، ٢٨٣ص
ورقة ] ١٦٣[_ ] .ت. د[_ . حترير الكالم يف مسائل االلتزام       يف
نسخة حمفوظة ضـمن    (خمطوط،  _ .سم  ١٤×٢٠؛  ) سطر ٢٥(

أوله احلمد هللا الذي ألزم عبـاده       _  .٦٠٧، حتت رقم    )جمموع
 د انتهى الكالم مبا حررته من     وق: املؤمنني بالوفاء بالعهود، وآخره   

 .٢٤مغ* _. ض _ .خط مغريب مجيل مييل إىل البسط_ .لتزام مسائل اال
]١٠٦٠٤[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ(احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين 

تأليف أيب عبد اهللا حممد بن      /  الوقف، أو، صح وقف مملوك     باب
طاب الرعيين؛ ضـبطه    حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحل      

 .٦٧٤-٦٢٦ص: ٧ج_ .وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمريات 
دار : بريوت_  .١ط_ . مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل       يف

 .١كو* _.ض _  .١٩٩٥الكتب العلمية، 

]١٠٦٠٥["هـ٩٩٥-٩٠٢"احلطاب، حيىي بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن 
 أليف حيىي بـن   ت/ شرح ألفاظ الواقفني والقسمة على املستحقني     

هــ  ١٣٤١،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .حممد الرعيين   الشيخ  
 ،٥سع* _. ك   _ .ص١١٦_ ) .مطبعة العرب : تونس] (١٩٢٢[

 .٢٤ ،٢٢ ،٤؛ مغ١؛ كو٦٥، ١٤، ١٠
]١٠٦٠٦[ خالد عبد الرمحن العك

 ،٧١١-٧٠٤ص: ١ج_ . خالد عبد الرمحن العك       إعداد ]/الوقف[
 .٤٠٩-٤٠٥ص: ٥ج
دار احلكمـة،   : دمشـق _  .١ط_ . موسوعة الفقه املالكي     يف

؛ ٥،  ١ كو ؛٩-٦؛ فل ٦٤،  ٥٢،  ٤٩،  ٣تر* _. ض   _ .١٩٩٣
 .٣١ ،٣٠مغ

) أبـو عبـد اهللا    (اخلراشي، حممد بن عبد اهللا اخلراشي املالكي        
 "هـ١١٠٢-١٠١٠"

]١٠٦٠٧[

حممد بن عبد اهللا بن علـي       / باب ذكر فيه الوقف وما يتعلق به      
: ٧ج_  .اخلرشي؛ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمريات      

 .٤٠٣-٣٦١ص
دار : بـريوت _ .حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليل       يف  

بأسفل الصفحات حاشية الشـيخ     _  .١٩٩٧الكتب العلمية،   
 .١١ ،١كو* _.ض _ .علي بن أمحد العدوى على اخلرشي 

) أبـو عبـد اهللا    (اخلراشي، حممد بن عبد اهللا اخلراشي املالكي        
 "هـ١١٠٢-١٠١٠"

]١٠٦٠٨[

 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ .وما يتعلق به باب ذكر فيه الوقف 
دار صادر،  : بريوت_ .اخلرشي على خمتصر سيدي خليل      يف  

طبعـة  _ .حاشية الشيخ على العدوي     : امشه_ ] .؟١٩٧-[
 ،١؛ كو ١١،  ٩-٦،  ٣،  ٢فل* _.ض  _ .مصورة عن طبعة بوالق     

 .٨؛ هن٣٢؛ مغ١١
) أبـو عبـد اهللا    (اخلراشي، حممد بن عبد اهللا اخلراشي املالكي        

 "هـ١١٠٢-١٠١٠"
]١٠٦٠٩[

 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ .باب ذكر فيه الوقف وما يتعلق به 
دار الكتـاب   : القاهرة_ . خليل   اخلرشي على خمتصر سيدي   يف  
_ ] .؟١٩٧-[حياء ونشر التـراث اإلسـالمي،       سالمي إل اإل

 .٣٠مغ* _.ض _ .حاشية الشيخ على العدوي : امشه
ـ   (اخلراشي، حممد بن عبد اهللا اخلراشي املالكي         ) د اهللا أبـو عب

 "هـ١١٠٢-١٠١٠"
]١٠٦١٠[

 .١٠٠-٧٨ص: ٧ج_ . الوقف وما يتعلق به باب
شرح أيب عبد اهللا حممد اخلرشي على املختصر اجلليل لسيدي          يف  

 املطبعة: القاهرة] (١٨٩٩[هـ  ١٣١٧،  ]ن. د: م. د[_ .خليل  
 .٤، ٢مغ* _.ض _ .حاشية العدوي : امشه_ ) .الكربى األمريية

) أبـو عبـد اهللا    ( اخلراشي املالكي    اخلراشي، حممد بن عبد اهللا    
 "هـ١١٠٢-١٠١٠"

]١٠٦١١[

 .١٠١-٧٨ص: ٥ج_ . الوقف وما يتعلق به باب
: م. د[_ .شرح أيب عبد اهللا حممد اخلرشي على خمتصر خليل      يف  
 _ .) الشرقية املطبعة العامرة : مصر] (١٨٩٩[هـ  ١٣١٧،  ]ن. د

 .٢٣، ٢١مغ* _.ض 

)فقه مالكي(الوقف 



متن الكشاف>٨٧٠
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) أبـو عبـد اهللا    (ي  اخلراشي، حممد بن عبد اهللا اخلراشي املالك      
 "هـ١١٠٢-١٠١٠"

]١٠٦١٢[

 .١٠٨-٨٣ص: ٥ج_ . الوقف وما يتعلق به باب
 شرح سيدي أيب عبد اهللا حممد اخلرشي على املختصر اجلليل           يف

] ؟١٩٣-ن،  . د: م. د[_ . الضياء سـيدي خليـل       أيبلإلمام  
حاشـية  : امشـه _ ) .مطبعة حممد أفندي مصطفى    :القاهرة(

 .٥، ٣مغ* _. ض _. العالمة الشيخ علي العدوي
]١٠٦١٣[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
 . يف بيان الشفعة والصدقة واهلبة واحلبسكتاب
مـج  ١_ ] .ت. د[_ . شرح أيب علي احلسن على الرسالة        يف
_  .١١٨٠خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٦×١٧,٥؛  ) سطر ٢٨(

ليق لطيف فاختصر به    هذا تع : أوهلا_ .نسخة قدمية تقرأ أحياناً     
 ،يب زيد القـريواين   أبن  امن شرحي الوسط والصغري على رسالة       

 .٣٤مغ*_ .ض _ .خرها مبتور آ
]١٠٦١٤[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
 .٣٤٢-٣٢٥ص: ٢مج_ . يف الوقف وأحكامه باب
: القـاهرة _ . شرح أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالـك         يف

_ ) .مطبعة بـوالق  ] (١٨٧٢[هـ  ١٢٨٩فندي خمتار،    أ أمحد
 .٨هن*_ .ض 

]١٠٦١٥[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
_ .ألمحد بن حممد بن أمحد الدردير       /  يف الوقف وأحكامه   باب
 .٣١٢-٢٩٦ص: ٢مج
مصطفى البـايب   : القاهرة_ .األخرية  . ط_ . الشرح الصغري    يف

لشرح الصغري امش بلغة السالك ألقـرب       ا_  .١٩٥٢احلليب،  
 .١١، ١؛ كو١٠٤تر*_ .ض _ .ىل مذهب اإلمام مالك إاملسالك 

]١٠٦١٦[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
 .١٣٧-٩٧ص: ٤ج_  .يف الوقف وأحكامه باب
 _. الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك           يف

 .٦٤تر*_ .ض _ ] .١٩٨٦[ املعارف، دار: القاهرة
]١٠٦١٧[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
تأليف أيب الربكات أمحد بن حممد بن       /  يف الوقف وأحكامه   باب

 .١٣٧-٩٧ص: ٤مج_ .أمحد الدردير 
 _. مذهب اإلمام مالك     إىل الشرح الصغري على أقرب املسالك       يف

؛ ٢؛ صـر  ٥٧تر*_ . ض   _] .؟١٩٧- [،دار املعارف : القاهرة
 .١١، ١؛ كو١٠-٦، ٤-٢فل

]١٠٦١٨[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
 .١٦٨-١٦٥ص_ .أمحد بن حممد الدردير /  الوقفباب
املكتبـة  ]: القاهرة[_ . أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك       يف

قة التصـحيح   متتاز هذه الطبعة بد   _  .١٩٥٥التجارية الكربى،   
 .١٢كو* _.ض _ .واملراجعة 

]١٠٦١٩[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
 .٢١٠-٢٠٨ص_ .تصحيح حممد سعد علي /  الوقفكتاب
مصـطفى  : القاهرة_ . أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك       يف

 .١٠٤تر* _.ض _  .١٩٥٤البايب احلليب، 

]١٠٦٢٠[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(د محأمحد بن حممد بن أالدردير، 
_ .أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حامد الـدردير           /  الوقف باب
 .١٩٤-١٨٣ص: ٢ج
، ]ن. د: م. د[_ . أقرب املسالك ملذهب اإلمـام مالـك         يف 

 _.ض  _ ) .مطبعـة بـوالق   : القاهرة] (١٨٦٤[هـ  ١٢٨١
 .٢صر*

]١٠٦٢١[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
 .٢٧١-٢٦١ص: ٢ج_ ] .الوقف[
ن، . د: م. د[_ .محد الدردير على خمتصر خليل      أ شرح   يف
 .٢٤مغ* _. ض _ .]؟١٩٥-

]١٠٦٢٢[ "ـه١٢٠١-١١٢٧") بو الربكاتأ(محد أمحد بن حممد بن أالدردير، 
 .٢٠٨-٢٠٥ص_ . بن حممد الدردير ألمحد]/ الوقف[
_ .الك   منت أقرب املسالك يف الفقه على مذهب اإلمام م         يف
 _) .مطبعة حممد علي صبيح   : القاهرة] (؟١٩٥ -ن،  . د: م. د[

 .٢٤مغ* _.ض 
البجمعـوي  ) أو الـدمنيت  (الدمنايت، علي بن سليمان الدمنايت      

 "هـ١٣٠٦-١٢٣٤) "احلسن بوأ(
]١٠٦٢٣[

علي بـن سـليمان أيب احلسـن الـدمنايت          / صح وقف مملوك  
 .البجمعوي

 ٣٨(ج  ٢_ ] .ت. د[_ . صرح اخلليل يف شـرح خليـل         يف
 :أوله_  .١/ ل ٣٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٣×٣٥ ؛)سطر

تنقصـه  : احلمد هللا الذي فقه يف الدين من أراد به خرياً، آخره          
بـن  احتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي على       _ .الورقة األخرية   

 .٧مغ* _.ض _ .خط مغريب _ .أوراقه متالشية _ .يوسف 
]١٠٦٢٤[ "ـه٨٠٥-٧٣٤" )أبو البقاء(الدمريي، رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز 

_ .تأليف رام بن عبد اهللا أبو البقـاء الـدمريي           /  الوقف باب
 .٢ج
مج ٢_ ] .١٤٥٤مارس  [هـ  ٨٥٩ربيع الثاين   _ . الشامل   يف
_  .٤٨٤/٢خمطوط، حتت رقـم   _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٢٤(

_ .خمطوط أكلته األردة ويقرأ بصعوبة      _ .ناقص ملزمة يف أوله     
 _ .خط مغـريب  _ .بن حممد البوفرجي    عبد العزيز   ] نسخ[
 .٧مغ* _ .ض

]١٠٦٢٥[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 
أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        /  احلبس كتاب
 .٥٩١-٥٨١ ص_ .التونسي

: الرباط_ .بن عرفة   ا شرح حدود اإلمام األكرب أيب عبد اهللا         يف
طبـع بـأمر    _  .١٩٩٢ اإلسالمية،   وزارة األوقاف والشؤون  

 .١٤-١٢مغ* _. ض _ .صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين
]١٠٦٢٦[ "هـ٨٩٤-؟) "أبو عبد اهللا(الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري 

أبو عبد اهللا حممد األنصاري املشهور بالرصـاع        / احلبس كتاب
 .٤١٨-٤١٠ ص_ .التونسي

ور أيب عبـد اهللا      شرح حدود اإلمام األكرب الربكة القدوة األن       يف
هــ  ١٣٥٠املكتبة العلمية،  : تونس_  .١ط_ .حممد بن عرفة    

 .٢٥ ،٢٢ ،٤ ،٣مغ* _. ض _ .]١٩٣١[

 )فقه مالكي(الوقف  
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]١٠٦٢٧[ .الرماصي، حممد بن عبد اهللا بن مومن
_ .حملمد بن عبد اهللا بـن مـومن الرماصـي           /  الوقف كتاب
 .٥٥٤-٥٤٩ص
هــ  ١٠ق_ . حاشية على شرح التتائي ملختصـر خليـل          يف
خمطوط، _ .سم  ١٩×٣٠؛  ) سطر ٣٠( مج   ج يف ٢_ ] .١٦ق[

أوله ملا كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب         _  .٩حتت رقم   
، آخره هذا آخر     ...ذ به تعرف األحكام   إاهللا وسنة رسول اهللا     

ما قصدنا من هذا الكالم مع الشيخ مصطفى رمحه اهللا ومع غريه            
_ .ح هذا الكتاب املبارك، انتهى ما وجد يف جملد أصـله            اوشر

 .٢٤مغ* _. ض _ .خط مغريب دقيق خمتلف
]١٠٦٢٨[ "ـه١٢٣٠-١١٥٩") اهللا عبد بوأ(محد بن حممد بن يوسف أالرهوين، حممد بن 

 .١٧٣-١٢٩ص: ٧ج_ . احلبس باب
 _ .١ط_ . حاشية الرهوين على شرح الزرقاين ملختصر خليل         يف

 حاشية العالمة أيب عبد اهللا    : امشه_  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت
صورة عن طبعة املطبعـة     _ .مد بن املدين َعلَى كنون      سيدي حم 

 ؛١١، ١كـو *_ . ض   _ .هـ١٣٠٦ القاهرة،   –األمريية ببوالق   
 .٣٨ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٤ ،٥مغ

]١٠٦٢٩[ "ـه١٢٣٠-١١٥٩") اهللا عبد بوأ(محد بن حممد بن يوسف أالرهوين، حممد بن 
 .١٧٣-١٢٩ص: ٧ج_ . احلبس باب
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . حاشية الرهوين على خمتصر خليل       يف

: امشـه _ ) .املطبعة األمرييـة  : مصر] (١٨٨٨[هـ  ١٣٠٦
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٤مغ*_ . ض _ .حاشية املدين على كنون

]١٠٦٣٠[ "ـه١٢٣٠-١١٥٩") اهللا عبد بوأ(محد بن حممد بن يوسف أالرهوين، حممد بن 
 .١٧٢-١٢٩ص: ٧ج_ . احلبس والوقف باب
محـد بـن   أمد بن  حاشية اإلمام العالمة اهلمام ذي الثبات حم   يف

 _ .١ط_ .يوسف الرهوين على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاين         
 _) .املطبعة األمريية : مصر] (١٨٨٨[هـ  ١٣٠٦،  ]ن. د: م. د[

 .٢٢ ،٣؛ مغ١١، ٩-٦فل*_ .ض 
]١٠٦٣١["هـ١٠٩٩-١٠٢٠"الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد 

 صح وقف مملوك؛ جواز وقف الطعام؛ صح وقف من مسلم على          
 .٩٣-٧٤ص: ٧ج_ .عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين / يذم
 :م. د[_ . حاشية البناين على شرح الزرقاين على خمتصر خليل          يف
مطبعة حممـد أفنـدي     : القاهرة] (١٨٨٩[هـ  ١٣٠٧،  ]ن. د

 .٦ ،٢صر* _.ض _ ) .مصطفى
]١٠٦٣٢["هـ١٠٩٩-١٠٢٠"الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد 

 .٩٣-٧٤ص: ٧ج_ .الوقف 
 هـ١٣٠٧،  ]ن. د: م. د[_ . شرح الزرقاين على خمتصر خليل       يف
 .٥ ،٤مغ* _. ض _ .)فندي مصطفىأمطبعة حممد : القاهرة] (١٨٨٩[

]١٠٦٣٣["هـ١٠٩٩-١٠٢٠"الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد 
 .٩٣-٧٤ص: ٧ج_  .]الوقف[
 هـ١٣٠٣ ،]ن. د: م. د[_ . شرح الزرقاين على خمتصر خليل       يف
حاشية الشيخ  : امشه _ .)املطبعة األمريية : لقاهرةا] (١٨٨٥[

 .٢٤؛ مغ ١٠٠ ،٧٦تر* _ . ض_ .حممد البناين

]١٠٦٣٤["هـ١٠٩٩-١٠٢٠"الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد 
 .٩٣-٧٤ص: ٧ ج_.ملؤلفه عبد الباقي الزرقاين / الوقف
دار : بـريوت _ . شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليـل         يف

 _ .حاشية الشيخ حممد البنـاين    : امشه_  .]؟١٩٨-[الفكر،  
 .٣٠، ٢٠؛ مغ٥، ١؛ كو٥٠تر* _.ض 

]١٠٦٣٥["ـه١١٢٢-١٠٥٥" )اهللا عبد بوأ (يوسفالزرقاين، حممد بن عبد الباقي بن 
 .٥٤٠-٥٣٥ص: ٤ج_ ] .الوقف[
دار : بـريوت _  .١ ط _ . شرح الزرقاين على موطأ مالك     يف

 .١١ ،٩-٦فل*_ .ض _  .١٩٩٠الكتب العلمية، 
]١٠٦٣٦["هـ٨٩٩-٨٤٦" )أبو العباس(ق، أمحد بن أمحد بن حممد زرو

 .٢٢١-١٩٠ص: ١ج_ . الوقف كتاب
 شرح العالمة أمحد بن حممد الربنسي الفاسي املعروف بزروق          يف

شرح : معه_  .١٩٨٢دار الفكر،   :  بريوت _ .على منت الرسالة  
مـنت  _  .العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي الغـروي        

 .٥كو* _.ض _ .مد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين الرسالة أليب حم
 سامل السنهوري، سامل بن حممد عز الدين بن حممد ناصر الـدين         

 "هـ١٠١٥-٩٤٥"
]١٠٦٣٧[

 .٣٣٣ورقة : ٢ج_ .سامل السنهوري ]/ الوقف[
ربيـع الثـاين    _ . شرح خمتصر خليل يف الفقـه املـالكي          يف

؛ ) سـطر  ٣٣( ورقـة    ٤٥٨_ ] .١٦٦٤أكتوبر  [هـ  ١٠٧٥
مـن حتبـيس    _  .١٦٩٨خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢١×٣٠

_ .السلطان موالي الرشيد العلوي على املسجد األعظم بالعليا         
خط مشرقي،  _ .مصطفى بن عبد اهللا بن أمحد املالكي        ] نسخ[

_ .مت دمج املنت يف الشرح مع متييز املشروح باللون األمحـر            
 .٣مغ* _ .ض

]١٠٦٣٨[ "هـ١١٠٦-؟" براهيم بن مرعي بن عطيةإالشربخييت، 
 .إبراهيم بن مرعي الشربخييت/  صح وقف مملوكباب
 مـج ١_ ] .ت. د[_ . الشرح اجلليل ملختصر الشيخ خليل       يف
خمطوط، ضمن جمموع حتت رقم     _ .سم  ٢١×٣٠؛  ) سطر ٣١(

حتبيس موالي  _ .كتاب الزكاة، وبآخره نقص     : أوله_ .م  /٣٦
 _.ض  _ .خط مغريب   _ .عبد احلفيظ العلوي علي بن يوسف       

 .٧مغ*
ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إالشيخ خليل، خليل بن     

 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي
]١٠٦٣٩[

بـني  _ .سحاق املالكي   إللشيخ خليل بن    ]/ صح وقف مملوك  [
 .إحياء املوات واهلبة

 ٢٠_ . منت املختصر لإلمام اجلليل أيب الضياء سيدي خليـل           يف
؛ ) سـطر  ٢٤(مج  ١_ ] .١٥٣٣مارس   ٧[هـ  ٩٤٠شعبان  
أولـه مبتـور    _  .١١٩١ط، رقـم    خمطو_ .سم  ٢٠×١٣,٥
 احلمد هللا رب العاملني والصالة      ...كمل مجيع الكتاب    : وآخره

نسـخة  _ .التامة على سيدنا حممد خامت النبيني وصحبه أمجعني         
حممد بن احلاج حممد بن علـي       ] نسخ[_ .قدمية أكلتها األرضة    
 _.ض  _ .خط مغريب عادي مسـوس      _ .اجلراري البغدادي   

 .٣٤مغ*

)فقه مالكي(الوقف 
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ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إيل، خليل بن    الشيخ خل 
 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي

]١٠٦٤٠[

 . اجلندي أيب الضياءإسحاقتأليف خليل بن / صح وقف مملوك
 _] .١٧٧٠ يوليو   ٢٠[هـ  ١١٨٤  ربيع ٢٦_ .املنت  :  املختصر يف
_  .٣٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٠×٢٨؛  ) سطر ١٥(مج  ١

 ٢٤بتـاريخ   حتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي علي املواسـني         
 _.عبد السالم بن حممد حممد قصارة       ] نسخ[_ .هـ  ١٣٣٠رجب  

 .٧مغ* _.ض _ .خط مغريب 
ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إالشيخ خليل، خليل بن     

 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي
]١٠٦٤١[

 املـالكي؛ صـححه     إسحاقخلليل بن   /  صح وقف مملوك   باب
 .٢٥٢-٢٥١ص _.محد نصر أوعلق عليه 

 _ .١٩٨١دار الفكر،   : بريوت_ .ة  األخري. ط_ . خمتصر خليل    يف
 .٤٠، ٣٠مغ* _.ض 

ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إالشيخ خليل، خليل بن     
 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي

]١٠٦٤٢[

سحق املالكي؛ صححه وعلق     إ خلليل بن /  صح وقف مملوك   باب
 .٢٨٨-٢٨٥ص_ .محد الزاوي أعليه طاهر 

 خمتصر خليل يف فقه إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنـس             يف
دار إحياء الكتب العربيـة،     ]: القاهرة[_ .رضي اهللا عنه    

 .٣٣؛ مغ١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٥-[
ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إالشيخ خليل، خليل بن     

 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي
]١٠٦٤٣[

 .٢٩١-٢٩٠ص_ . املالكي إسحاقخليل بن /  صح وقف مملوكباب
 خمتصر خليل يف فقه إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنـس             يف

هـ ١٣٢٢،  ]ن. د: م. د[_ .، حجرية   ١ط_ .رضي اهللا عنه    
 .٢٦مغ* _.ض _ ] .١٩٠٤[

ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إالشيخ خليل، خليل بن     
 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي

]١٠٦٤٤[

ق املـالكي؛ تصـحيح     اسحإخليل بن   /  صح وقف مملوك   باب
 .٢٥٣-٢٥١ص_ .وتعليق أمحد نصر 

التجارية الكـربى،   املكتبة  : القاهرة_ . خمتصر العالمة خليل     يف
 .١٢كو*_ .ض _  .١٩٧٢

ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إالشيخ خليل، خليل بن     
 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي

]١٠٦٤٥[

_ . املالكي   إسحاقخلليل بن   /  صح وقف مملوك وإن بأجرة     باب
 .١٢٩-١٢٧ص
 ن،. د: م. د[_ . املالكي   إسحاق منت العالمة الشيخ خليل بن       يف
 .٢٦مغ*_  .ض_ ] .؟١٩٤-

ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إيل، خليل بن    الشيخ خل 
 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي

]١٠٦٤٦[

 صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيواناً، ولو رقيقاً تعبـد            باب
خليل بن إسحاق املالكي؛ أشرف     / على مرض مل يقصد ضرره    
 .٢٥٣-٢٥١ص_ .محد نصر أعلى التصحيح والتعليق عليه 

ة التجاريـة   يطلب من املكتب  : مصر_ . خمتصر العالمة خليل     يف
 .٣مغ* _.ض _  .١٩٥٠الكربى، 

ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إالشيخ خليل، خليل بن     
 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي

]١٠٦٤٧[

 .بني اللقيط والوصايا_ ] .الوقف[
هــ  ١١٥٢أول صفر   _ .جزء يف شرح على الشيخ خليل       يف  

_ .سـم   ٢٠×٢٨؛  ) سطر ٣١(مج  ١_ ] .١٧٠٣ يونيه   ١٦[
 يقرأ متاماً، آخره مت حبمد      أوله ال _  .١١٧٩خمطوط، حتت رقم    

 بن حممد بن احلاج حممد بن       إبراهيم] نسخ[_ .اهللا وحسن عونه    
 .٣٤مغ* _.ض _ .خط مغريب رديء _ .علي 

ضـياء الـدين    (سحاق بن موسـى     إالشيخ خليل، خليل بن     
 "هـ٧٧٦-؟) "اجلندي

]١٠٦٤٨[

 .١٨٦-١٨٤ص_ ] .الوقف[
 :م. د[_ . املختصر يف الفقه على مذهب اإلمام مالك بن أنس         يف
_ .ض  _ ) .املطبع السـلطاين  ]: اهلند[بريس   (١٨٥٥،  ]ن. د
 .٨هن*

]١٠٦٤٩["ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(محد بن حممد عليش أالشيخ عليش، حممد بن 
 .١٧٣-١٠٨ص: ٨ج_ .حملمد عليش / صح وقف مملوك

 ]:م. د[_  .١ط_ .شرح على خمتصر سيدي خليل      :  منح اجلليل  يف
 تعليقات من تسهيل مـنح اجلليـل        مع_  .١٩٨٤دار الفكر،   
 .٣٠مغ* _. ض _ .للمؤلف

]١٠٦٥٠[ "ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(محد بن حممد عليش أالشيخ عليش، حممد بن 
_ .تأليف حممد عليش  /  يف بيان أحكام الوقف وما يتعلق به       باب
 .٨٣–٣٣ص: ٤ج
طـرابلس  _ . شرح منح اجلليل على خمتصر العالمة خليـل          يف
 :امشه حاشيته املسـماة   _ ] .؟١٩٧-[لنجاح،  مكتبة ا ]: ليبيا[

 .٢٤، ٥؛ مغ٥ ،١؛ كو٩-٦فل *_ .ض_ . منح اجلليل تسهيل
]١٠٦٥١[ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري

_ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري      ]/  صح وقف مملوك   باب[
 .٢١١-٢٠٥ص: ٢ج
شرح خمتصر العالمة خليل يف مذهب اإلمام       : كليل جواهر اإل  يف

 مصطفى البايب احلليب،  : القاهرة_  .٢ط_ . دار الترتيل    مالك إمام 
 .٢مغ*_  .ض_  .١٩٤٧

]١٠٦٥٢[ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري
_ .صاحل عبد السميع اآليب األزهـري       /  صح وقف مملوك   باب
 .٢١١-٢٠٥ص
شرح خمتصر العالمة الشيخ خليل يف مذهب       : كليل جواهر اإل  يف

 دار إحياء الكتب العربية،   : هرةالقا_ .اإلمام مالك إمام دار الترتيل      
، ١؛ كو ٧،  ٣،  ٢؛ فل ٢٨تر* _.ض  _ ] .١٩١٣[هـ  ١٣٣٢

 .٨؛ هن٣٩، ٣٣، ٣١، ٢٣، ٣؛ مغ٥
]١٠٦٥٣[ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري

_ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري      ]/  صح وقف مملوك   باب[
 .٣٩٧-٣٩٦ص
_ .شرح خمتصر خليـل يف الترتيـل   : كليل فهرس جواهر اإل   يف

 _ .١٩٨٣وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية،      : يتالكو
 .٣٩مغ* _ .ض

 )فقه مالكي(الوقف  
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]١٠٦٥٤[ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري
 يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعارية والوديعة     باب

_ .صاحل عبـد السـميع اآليب األزهـري         / واللقطة والغصب 
 .٥٦٨-٥٤٩ص
 ن،. د: م. د[_ .ين بن أيب زيد القريوااشرح رسالة  : الثمر الداينيف
 .١٢كو* _.ض _ ) .مطبعة ومكتبة املنار: تونس] (؟١٩٤-

]١٠٦٥٥[ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري
 يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعارية والوديعة     باب

_ .صاحل عبـد السـميع اآليب األزهـري         / واللقطة والغصب 
 .٥٥٩-٥٥١ص
 أيب زيـد    ابـن شرح رسالة   :  الثمر الداين يف تقريب املعاين     يف

 _.ض  _ ] .١٩٨-[املكتبـة الثقافيـة،     : بريوت_ .القريواين  
 .٨؛ هن١١كو*

]١٠٦٥٦[ .صاحل عبد السميع اآليب األزهري
 يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعارية والوديعة     باب

_ .صاحل عبـد السـميع اآليب األزهـري         / واللقطة والغصب 
 .٥٦٨-٥٤٩ص
أيب زيـد   ابـن   شرح رسالة   : يف تقريب املعاين  الثمر الداين   يف  

 _] .؟١٩٥-[ دار إحياء الكتب العربية،   ]: القاهرة[_ .القريواين  
 .٣مغ* _.ض 

]١٠٦٥٧[ "هـ١٢٤١-١١٧٥"محد بن حممد اخللويت أالصاوي، 
 .٣٤٢-٣٢٥ص: ٢ ج_. أمحد للصاوي/  يف الوقف وأحكامهباب
دردير حاشية على شرح ال   :  بلغة السالك على أقرب املسالك     يف

املطبعة ] (١٨٧٢[هـ  ١٢٨٩،  ]ن. د: م. د[_ .على خمتصره   
 .٢١مغ* _.ض _ ) .املصرية
]١٠٦٥٨[ "هـ١٢٤١-١١٧٥"محد بن حممد اخللويت أالصاوي، 
 :٢ج_ .محـد الصـاوي     أتـأليف   /  يف الوقف وأحكامه   باب
 .٢٨٩-٢٧٤ص
دار الفكـر،   : بريوت_ . بلغة السالك ألقرب املسالك      يف
_ .ح الصغري لسيدي أمحد الدردير      الشر: امشه_ ] .؟١٩٧-[

 .٢٩مغ* _.ض 
]١٠٦٥٩[ "هـ١٢٤١-١١٧٥"محد بن حممد اخللويت أالصاوي، 
_ .تأليف أمحد بن حممد الصاوي املالكي /  يف الوقف وأحكامهباب
 .٣١٢-٢٩٦ص: ٢مج
ىل مذهب اإلمام مالك علـى      إ بلغة السالك ألقرب املسالك      يف

: القـاهرة _ .ة  األخري. ط_ .الشرح الصغري املوجود باهلامش     
 .١١، ١؛ كو١٠٤تر*_ .ض _  .١٩٥٢مصطفى البايب احلليب، 

]١٠٦٦٠[ "هـ١٢٤١-١١٧٥"محد بن حممد اخللويت أالصاوي، 
محد الصاوي؛ أشرف علـى     أتأليف  /  الوقف وأحكامه  يف باب

 .٢٨٩-٢٧٤ص: ٢ج_ .تصحيحه عبد الوصيف حممد 
  بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصـغري للقطـب          يف
املكتبـة التجاريـة    ]: القاهرة[_ .محد الدردير   أ سيدي   هريالش

 .٤مغ* _.ض _ ] .؟١٩٥-[الكربى، 

]١٠٦٦١[ "هـ١٢٤١-١١٧٥"محد بن حممد اخللويت أالصاوي، 
: ٢ج_ .محـد الصـاوي     أتـأليف   /  يف الوقف وأحكامه   باب
 .٢٧٤-٢٦٠ص
 بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصـغري للقطـب           يف

] ؟١٩٣-ن،  . د: م. د[_ .لـدردير   محـد ا  أالشهري سـيدي    
 .٣مغ*_ .ض _ ) .املطبعة احلسنية: القاهرة(

]١٠٦٦٢[ "هـ١٢٤١-١١٧٥"محد بن حممد اخللويت أالصاوي، 
: ٢ ج _ .محـد الصـاوي   أتـأليف   /  يف الوقف وأحكامه   باب
 .٢٨٩-٢٧٤ص
 بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصـغري للقطـب           يف

مصـطفى البـايب    ]: قاهرةال[_ .محد الدردير   أالشهري سيدي   
 .٢٥، ٢٤مغ* _.ض _ ] .١٩٢١[هـ ١٣٤٠احلليب، 
]١٠٦٦٣[ "هـ١٢٤١-١١٧٥"محد بن حممد اخللويت أالصاوي، 
 .٣١٢-٢٩٦ص: ٢ج_ . يف الوقف وأحكامه باب
_ . بلغة السالك ألقرب املسالك على مذهب اإلمام مالـك           يف
 .٣تر* _. ض _ .١٩٦٣املكتبة التجارية الكربى، ]: القاهرة[
]١٠٦٦٤[ . الصمد كنونعبد
_ .عبد الصمد كنون    ]/ مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما      [
 .٩٤-٧٧ص
 طبع على :  القاهرة _ . جين زهر اآلس يف شرح نظم عمل فاس        يف

] ؟١٩٤-[نفقة احلاج حممد بن عبد الواحد التازي ويطلب منه،          
 نظم العمل الفاسي لعبد الرمحن   : امشه_ ) .مطبعة الشرق الوحيدة  (
 .٣٨ ،٢٥ ،٢٣ ،٢٢ ،٣؛ مغ٢صر* _. ض _ .اسيالف

]١٠٦٦٥[ .حسائيعبد العزيز محد آل مبارك اإل
 عبد العزيز محد آل مبارك اإلحسائي؛ شرح حممد الشيباين بن         /  الوقف كتاب

 .٢٧٧-٢٥٠ص: ٤ج_ .حممد بن أمحد الشنقيطي املوريتاين 
_ .شرح تدريب السالك إىل أقرب املسالك       :  تبيني املسالك  يف
 _ .١٩٩٥دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_ . ومنقحة   ، مزيدة ٢ط

 .١١ ،١؛ كو١١، ٩-٧، ٤فل* _.ض 
]١٠٦٦٦[ .عبد الكرمي شهبون

 .١٢٨-١٥ص_ .عبد الكرمي شهبون ]/ الوقف[
 عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي األخرى         يف  

 :يضاءالدار الب  (١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .والقانون الوضعي   
 .٢٩ ،٢٥ ،٢٠ ،١١مغ* _. ض _ .)مطبعة النجاح اجلديدة
]١٠٦٦٧[ .عبد ايد الشرنويب األزهري

 يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعارية واللقطة         باب
 .٢٣٢ص_ .عبد اجمليد الشرنويب األزهري / والغصب

_ .يب زيد القـريواين     أبن   تقريب املعاين على منت الرسالة ال      يف
 .٢مغ*_ .ض _ ] .؟١٩٨-[دار العلم للجميع، ]: بريوت[
]١٠٦٦٨[ .د الوصيف حممدبع

 .١٩٥-١٩٤ص_ .د الوصيف حممد بتأليف ع/  الوقفباب
شرح نظم أسهل املسالك يف مذهب اإلمام       :  مصباح السالك  يف

مكتبة مصطفى البـايب احللـيب،      ]: القاهرة[_  .٢ط_ .مالك  
 .١كو* _.ض _  .١٩٤٨

)فقه مالكي(الوقف 
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]١٠٦٦٩[ .الكيعثمان بن حسني اجلعلي امل
 .١٨٨-١٨٧ ص:عثمان بن حسني اجلعلي املالكي/  الوقفباب
_ .األخـرية   . ط_ .شرح أسهل املسالك    :  سراج السالك  يف

هــ  ١٣٩٢مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب،       : القاهرة
 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .١٩٧٢[

]١٠٦٧٠[ .عثمان بن حسني اجلعلي املالكي
 .١٨٨-١٨٧ ص_. عثمان بن حسني اجلعلي املالكي/  الوقفباب
 مكتبة: القاهرة_  .١ط_ .شرح أسهل املسالك    :  سراج السالك  يف

 .٢صر* _.ض _  .١٩٦٣ومطبعة مصطفى البايب احلليب، 
]١٠٦٧١[ "هـ١٣٠٣-١٢٢١"العدوي، حسن العدوي احلمزاوي 

 .٥٠-٢٩ص_ .حسن العدوي احلمزاوي ]/ الوقف[
  وما كرت املطالب يف فضل البيت احلرام ويف احلجر والشاذروان        يف  

هـ ١٢٨٠،  ]ن. د: م. د[_  .يف زيارة القرب الشريف من املآرب     
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٨٦٣[
]١٠٦٧٢[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو

_ .تأليف علي الصعيدي العدوي املـالكي       / الكالم على احلبس  
 .٢١٥-٢١٠ص: ٢ج
يب زيـد   أبـن   ا حاشية على كفاية الطالب الرباين لرسـالة         يف
مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب احللـيب،       : القاهرة_ .لقريواين  ا

 زيد  أيب ابنكفاية الطالب الرباين لرسالة     : باهلامش_  .١٩٣٨
، ١كو* _.ض  _  . احلسن املالكي الشاذيل   أيبالقريواين لعلي   

 .٤؛ مغ١٢، ١١
]١٠٦٧٣[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
_ .ته وأحاديثه زكريا عمـريات      ضبطه وخرج آيا  /  الوقف باب
 .٤٠٣-٣٦١ص: ٧ج
 : بريوت _.على اخلرشي    ي حاشية الشيخ علي بن أمحد العدو      يف

  بأسفل صفحات  يحاشية الشيخ عل  _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية،    
 .١١ ،١كو* _.ض _ .حاشية اخلرشي على خمتصر خليل 

]١٠٦٧٤[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ .وقف  الباب
 _] .؟١٩٧ -[دار صادر   : بريوت_  .ي حاشية الشيخ علي العدو    يف

 امش اخلرشي على خمتصر سـيدي   يحاشية الشيخ على العدو   
 .١١ ،١كو* _.ض _ .خليل 
]١٠٦٧٥[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
 .٢٤٧-٢٤١ص: ٢ج_ ] . الوقفباب[

 _ .... زيد أيب ابن احلسن لرسالة أيبحاشية العدوي على شرح يف 
 _) .مطبعة عيسى البايب احلليب   : القاهرة] (؟١٩٣-ن،  . د: م. د[

شرح الرسالة بأعلى الصفحة واحلاشية بأسفلها مفصوال بينـهما    
 .٣٣مغ*_ .ض _ .جبداول وألفاظ الرسالة مضبوطة الشكل 

]١٠٦٧٦["ـه١٢٨٨-؟"دريس احلسيين إيب القاسم بن أالعراقي، عبد القادر بن 
 .١١٨-١١٢ص: ٢ج_ ] .الوقف[
 قاسم ابن عبد اهللا، أو، ابن حاشية عبد القادر العراقي احلسيين    يف

 _ .١ط_ . سودة   ابن عاصم وشرح    ابناملنحة املودودة على حتفة     
 .٢٥مغ* _. ض _ .)مطبعة حجازي: القاهرة (١٩٣٦، ]ن. د: م. د[

]١٠٦٧٧[ .عماري حممد
 إعداد عماري حممد؛ إشراف     /الوقف وأحكامه يف الفقه املالكي    

 مـادة   ،حبث لنيل اإلجازة  _  .١٩٨٤-١٩٨٣_ .محد لسان   أ
 .٣٠مغ* _.ح _ . كلية الشريعة، فاس – الفقه والتشريع

]١٠٦٧٨[ .عيسى بن علي احلسين العلمي
 العلمي؛ حتقيق   عيسى بن علي احلسين   تأليف  / من مسائل احلبس  

 .٤٤٨-٤٤٦ص: ٢ج_ .اجمللس العلمي بفاس 
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،   : املغرب_ .ازل   النو كتاب يف

 .١٥؛ كو١٤سع* _.ض _  .١٩٨٩-١٩٨٣
]١٠٦٧٩[ :٢ج_ .اهلبطي املواهيب  مجع وتنظيم حممد/ يف األحباس

 .٣٧٦-٣٤٥ص
 ]:الرباط[_ . فتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا من اجلبال           يف

 .١وك*_ .ض _  .١٩٩٨األوقاف والشؤون اإلسالمية،  وزارة
القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي الثعليب البغـدادي          

 "هـ٤٢٢-٣٦٢ ")حممد بوأ(
]١٠٦٨٠[

/  األحباس والوقوف والصدقات واهلبات وما يتصل بذلك       كتاب
 .عبد الوهاب العيادي

وزارة األوقاف والشؤون   : املغرب_ .التلقني يف الفقه املالكي     يف  
 .٣١مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[اإلسالمية، 

ي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي الثعليب البغـدادي          القاض
 "هـ٤٢٢-٣٦٢ ")حممد بوأ(

]١٠٦٨١[

 .عبد الوهاب بن علي بن حممد البغدادي املالكي]/ الوقف[
 _] .١١ق[هـ  ٥ق_  .ي وتذكرة املنته  يتلقني املبتد : التلقنييف  
_  .٦٠٩خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٧×٢٢؛  ) سطر ٢٣(مج  ١

عيسى بن  ] نسخ[_ .قص يف البداية    أوله كتاب الذبائح، وبه ن    
 .٧مغ* _.ض _ .خط أندلسي _ .أيب عبد اهللا 

القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السـبيت          
 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(

]١٠٦٨٢[

 .٢ج_ .أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب السبيت املالكي ]/ الوقف[
؛ ) سطر ٢٦( ورقة   ١٥٦_ ] .ت. د[_ .التنبيهات املستنبطة   يف  
أوله بيع الغرر من    _  .١٣٢خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٩×٢٨

_ . وآخره كتاب الديات وبه نقص يف أوله وآخره          ،كتاب البيوع 
 .٤مغ* _.ض _ .خط مغريب ملون 

القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السـبيت          
 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(

]١٠٦٨٣[

 . اللقطةبني كتاب البيوع وكتاب_ .لعياض ]/ الوقف[
_ .التعليق على املدونة    : التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة    يف  
_ . سـم    ٢٠×٢٧؛  ) سـطر  ٢٧(أوراق مبعثرة   _ ] .ت. د[

 خـط   _ .أوله كتاب البيـوع   _  .١٧٩/١خمطوط، حتت رقم    
 .٧مغ*_ .ض _ .مغريب 

]١٠٦٨٤[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 
دريس القـرايف؛ حتقيـق   إشهاب الدين أمحد بن     / قف الو كتاب

 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 
 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    :  بريوت _ . الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

 )فقه مالكي(الوقف  
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]١٠٦٨٥[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 
ورقـة  : ٦ج_ .رايف الصنهاجي    الق إدريسألمحد بن   ]/ الوقف[

٣٩-١٩. 
  الذخرية عن مذهب إمام دار اهلجرة النبوية سيدنا مالك بن          كتاب يف

 ×٢٩؛  ) سطر ٢٨( ورقة   ١٢٩_ ] .ت. د[_ .أنس رمحه اهللا    
_ .نسخة غري تامـة     _  .٣٥٤خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٢٢

 .٣مغ* _.ض _ .خط مغريب، متالشي جداً 
]١٠٦٨٦[ .القلشاين

 .٢ج_  .]صدقة واهلبة واحلبسبيان الشفعة وال[
مـج  ١_ ] .١٦٨٧[هـ  ١٠٩٩_ . القلشاين على الرسالة     يف
_  .١١٦٨خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٨×٢٤,٥؛  ) سطر ٣٤(

وآخر دعوانا أن   : باب النكاح والطالق والرجعة، وآخره    : أوله
_ .حممد بن مؤمن الشـاوي      ] نسخ[_ .احلمد هللا رب العاملني     

 .٣٤مغ* _.ض _ .خط رديء 
 أبـو (السماليل  ) آكرام(كرامي، سعيد بن سليمان الكرامي      ال

 "هـ٨٨٢-؟) "عثمان
]١٠٦٨٧[

 . يف الشفعة واهلبة والصدقة واحلبس والرهن والعاريةباب
بن أيب زيد القريواين، أو، مرشد ال شرح الكرامي على الرسالة   يف

ادى الثـاين    مج ٢١_ .املبتدئني إىل معرفة معاين ألفاظ الرسالة       
؛ ) سـطر  ٣٣( ورقة   ١٧٤_ ] .١٥٧٦مرب   سبت ١٥[هـ  ٩٨٤
_  .١١٩٤خمطوط، ضمن جمموع حتت رقـم       _ .سم  ١٥×٢٠

قال سعيد بن سلمان انتهى وكمـل مـا         : بأوله نقص، وآخره  
_ .قصدته يف هذا التأليف من بيان ألفاظ الرسالة رجاء الثواب           

 اإلبراهيميداود بن حممد بن منصور بن حممد بن يوسف          ] نسخ[
 ، مكتوب بشبه السواك   ،ريب مييل إىل البداءة   خط مغ _ .اهلشتوكي  

 .٣مغ* _.ض _ .ومنت الرسالة فيه مشكول باألمحر 
 أبـو (السماليل  ) آكرام(الكرامي، سعيد بن سليمان الكرامي      

 "هـ٨٨٢-؟) "عثمان
]١٠٦٨٨[

 .يقع بني اهلبة والرهن_ ] .الوقف[
_ ] .ت. د[_ .يب زيد القريواين    أبن  ا شرح الشيخ كرام على رسالة       يف
 _ .١٢٠٢ خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ٩×١٢,٥؛  ) سطر ٢٢(مج  ١

احلمد هللا الذي ابتدأ اإلنسان بنعمته وصوره يف األرحـام           :أوهلا
خط _ .نسخة رديئة جداً ومسوسة     _ .مبتور  : حبكمته، آخره 

 .٣٤مغ* _.ض _ .مغريب يقرأ بصعوبة بالغة 
]١٠٦٨٩[ "هـ٤٧٨-؟) "احلسن بوأ(اللخمي، علي بن حممد الربعي 

 .٣سفر: ٣ج_ .احلسن علي بن حممد اللخمي  بوأ/ حلبس اكتاب
خمطـوط،  _ .سم  ١٩×٢٣ج؛  ٣_ ] .ت. د[_ . التبصرة   يف

_  .٣٦٩نسخة حمفوظة خبزانة جامع القرويني بفاس حتت رقم         
 .٣مغ* _.ض _ .خطوط خمتلفة بني أندلسي ومغريب مع تالشي عام 

]١٠٦٩٠[ .محد الداه الشنقيطي املوريتاينأحممد 
 .٩٢ص: ٢ج_ .محد امللقب بالداه الشنقيطي أف حممد تألي]/ الوقف[
_ .شرح على نظم رسالة بن أيب زيد القريواين         :  الفتح الرباين  يف
بـن  ايشرح منظومة   _  .١٩٧٩دار الفكر،   ]: بريوت[_  .٣ط
 .٣٠مغ* _.ض _ .يب زيد القريواين يف احلبس أ

]١٠٦٩١[ .محد الداه الشنقيطي املوريتاينأحممد 
 .٦١-٥٩ ص:٢مج _ . الوقفكتاب
مكتبة :  القاهرة_.  ، فيض الغفار من أحاديث النيب املختار يف

 .٣تر* _ . ض_ .]١٩٦٩[ هـ١٣٨٩ ،القاهرة
]١٠٦٩٢[ "هـ١٢٣٢-١١٥٤"حممد األمري الكبري السنباوي 

الفضـل   بوأحملمد األمري؛ صححه وعلق حواشيه      /  الوقف باب
 ابي؛ قدمه وترجم للمؤلف عبد الوه     رعبد اهللا بن الصديق الغما    

 .٣٨٩-٣٨٥ص_ .عبد اللطيف 
مكتبة القـاهرة،   ]: القاهرة[_ .شرح خمتصر خليل    : كليل اإل يف
 .٣٣ ،٢٢ ،٤؛ مغ١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[

 )عبد اهللا  أبو(حممد البناين، حممد بن احلسن بن مسعود البناين         
 "هـ١١٩٤-؟"

]١٠٦٩٣[

 .الربع األول_ .حممد البناين ]/ الوقف[
ـ     يف  ١٧( مـج ١_ ] .ت. د[_ .اين   حاشية البناين على الزرق

: أوله_  .١١١٥خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ٢١×١٥,٥؛  )سطر
إن أحسن ما نطق به اللسان وخطه القلم محد من خلق اإلنسان            

انتهى الربع األول حبمد اهللا تعـاىل       : وعلمه ما مل يعلم، وآخره    
 وحسن عونه صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم          

_ .خطوط خمتلفة اجلـودة     _ . رب العاملني    تسليما واحلمد هللا  
 _) .الربع الثاين  (مثلتوجد أجزاء أخرى من املخطوط يف اخلزانة        

 .٣٤مغ* _.ض 
]١٠٦٩٤[ .حممد مجعة عبد اهللا

 .٨٦-٨٣ ص:٣ ج_.حممد مجعة عبد اهللا / الوقف
مكتبة : القاهرة_  .٤ط_ . الكواكب الدرية يف فقه املالكية       يف

 .١٥كو* _.ض _ . ١٩٨٠الكليات األزهرية، 
]١٠٦٩٥[ .حممد مجعة عبد اهللا
 .٣٣٢-٣١٢ص: ٣مج_ .حممد مجعة عبد اهللا / الوقف وأحكامه

املكتبة :  القاهرة _ .٧ط_ . الكواكب الدرية يف فقه املالكية       يف
 .٣تر*_  .ض_  .١٩٩٦-١٩٩٥األزهرية للتراث، 
]١٠٦٩٦[ .حممد العزيز جعيط

 .٢٠١-١٩٨ص_ ] .مسائل يف الوقف[
 _ .ية يف اإلجراءات الشرعية على مذهب املالكية       الطريقة املرض  يف

 .٣تر* _.ض _ ] .١٩--[مكتبة االستقامة، : تونس
]١٠٦٩٧[ .حممد العلوي العابدي

 .١٤٢-١٢٨ص_ .حممد العلوي العابدي / احلبس
أفريقيـا  : الدار البيضاء _  .٢ط_ . األموال يف الفقه املالكي      يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الشرق، 
]١٠٦٩٨[ حممد حممد سعد

 .١٣٢-١٣١ص_ .تأليف حممد حممد سعد /  الوقفببا
دار النـدوة،   : القاهرة_ .دليل السالك ملذهب اإلمام مالك       يف
 دليـل   تقـاريظ ؛  يمع منظومة املستثنيات للعدو   _ ] .١٩--[

 .٣تر* _.ض _ .السالك للزرقاين 

)فقه مالكي(الوقف 
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]١٠٦٩٩[ .حممد حممد سعد
 .١٤٨-١٤٧ص_ .تأليف حممد حممد سعد /  الوقفباب
 ملذهب اإلمـام مالـك يف مجيـع العبـادات           دليل السالك  يف

مكتبة ومطبعة حممـد  : القاهرة_  .٥ط_ .واملعامالت واملرياث  
 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٤-[علي صبيح، 

]١٠٧٠٠[ . الكاندهلويإمساعيل بن حيىيحممد 
 _. الكاندهلوي   حيىي بن إمساعيل  تأليف حممد   / ما جيوز من العطية   

 .٢٦٤ص: ١٢ج
: مكـة  _ .٣ط_ .أ اإلمام مالـك      أوجز املسالك إىل موط    يف

 .١٧مغ*_ .ض  _ .١٩٨٤املكتبة االمدادية، 
]١٠٧٠١[ . الكاندهلويإمساعيل بن حيىيحممد 
_  .حممد حيىي بن إمساعيل الكانـدهلوي     / ]ما جيوز من العطية   [
 .٢٨٢-٢٧٥ص: ١٢ج
دار الفكـر،   : بريوت_ . أوجز املسالك إىل موطأ مالك       يف
سـعادة بالقـاهرة،    صورة عن طبعة مطبعـة ال     _ ] .؟١٩٨-[

 .١١ ،٧ ،٦ ،٣فل*_ .ض  _ .١٩٧٣
]١٠٧٠٢[  الكاندهلويإمساعيل بن حيىيحممد 
_ . الكانـدهلوي    إمساعيلحممد حيىي بن    ]/ ما جيوز من العطية   [
 .٢٨٢-٢٧٥ص: ١٢ج
، ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ . أوجز املسالك إىل موطأ مالـك        يف

 .٢صر*_ .ض  _) .مطبعة السعادة: القاهرة (١٩٧٣
]١٠٧٠٣[ "هـ٧٥٨-؟) "اهللا عبد أبو(مد بن حممد بن أمحد املقري، حم
 .١٨١-١٨٠ص_ .احلبس 

_ .الكليات الفقهيـة    : القسم الثاين .  عمل من طب ملن حب     يف
_  .١٩٩٧الدار العربية للكتـاب،     : ؛ تونس ]ليبيا[طرابلس  

 .٣تر* _ .ض
  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(
]١٠٧٠٤[

 .١٣٦ص: ٣ج_ . يف احلبس واهلبة والصدقة وما يتعلق ما باب
 حاشية سيدي حممد بن حممد العمراين الوزاين علـي شـرح            يف

 سودة على حتفـة     ابنالعالمة أيب عبد اهللا سيدي حممد التاودي        
 .٥مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-ن، . د: م. د[_ .بن عاصم ا

  الفاسـي  مـراين املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد الع       
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(

]١٠٧٠٥[

مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن شرح عمليـات           
تأليف أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين الفاسي؛ تقـدمي         / فاس

 .٤٢٧-٣٨٠ص_ .وإعداد هاشم العلوي القامسي 
وزارة : الربـاط _ . حتفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١إلسالمية، األوقاف والشئون ا
  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(
]١٠٧٠٦[

: ١ج_ .عيسى املهدي بن حممد الوزاين العمراين       أبو  ]/ الوقف[
 .٣٢٤-٢٨٥ص
. ط_ . شرح عمليات أيب زيد سيدي عبد الرمحن الفاسـي           يف

 .٣مغ*_ . ض _ .]١٩--ن، . د: م. د[_ .حجرية 

املواق، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسـف العبـدري            
 "هـ٨٩٧-؟" )اهللا عبد أبو(

]١٠٧٠٧[

 .٤٩-١٨ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
دار اإلرشاد  : الدار البيضاء _ .كليل ملختصر خليل     التاج واإل  يف

امش مواهـب اجلليـل     _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٢ واحلديث،
 .٥٩تر* _.ض _ .لشرح خمتصر خليل للحطاب 

املواق، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسـف العبـدري            
 "هـ٨٩٧-؟" )اهللا عبد أبو(

]١٠٧٠٨[

بني كتاب إحياء املـوات وكتـاب       _  .٣ج_ . الوقف   كتاب
 .اهلبة
؛ ) سطر٣٢ (٣ج_ ] .ت. د[_ . شرح املواق على املختصر      يف
: أولـه _  .٨٦٩خمطوط، غري مرقم حتت رقم      _ .سم  ٣٠×٢٠

انتهى حبمد اهللا وحسن عونه وصلى اهللا       : كتاب الشركة، آخره  
للمخطـوط نسـخ    _ .على سيدنا موالنا حممد وآله وصحبه       

 .٣٤مغ* _.ض _  .٨٧٢-٨٧٠أخرى حتت أرقام 
]١٠٧٠٩["ـه١٠٧٢-٩٩٩" )اهللا عبد بوأ(محد بن حممد أميارة، حممد بن 

_ .حملمد ميارة الفاسـي     /  احلبس والصدقة وما يتصل ما     باب
 .٤٢٨-٤١٥ص
 _] .ت. د[_ .بن عاصم   حكام يف شرح حتفة احلكام ال     تقان األ إ يف

: خمطوط، حتت أرقام  _ .سم  ١٩×٢٩؛  )طر س ٢٩( ورقة   ٥٦٣
ملون، مدموج  (خط نسخ   _  .٦٣٤-٤٧٦-٤٧١-٥٧-٨٤٩

 .٢٤مغ*_ . ض _ .)أحياناً مبسوط أحياناً أخرى
]١٠٧١٠["ـه١٠٧٢-٩٩٩" )اهللا عبد بوأ(محد بن حممد أميارة، حممد بن 

 .١٤٩-١٣٥ص: ٢ج_ .ا م وما يتصل  احلبس والصدقةباب
محد ميارة الفاسي على األرجوزة     أ شرح العالمة حممد بن      يف

املسماة بتحفة احلكام اليت ليس هلا مثيـل يف علـم الوثـائق             
: مصـر ] (١٨٩٨[هـ  ١٣١٦،  ]ن. د: م. د[_ .برام  واإل

حتفة احلكام للقاضـي أيب بكـر       _ ) .املطبعة العامرة الشرقية  
: امشـه _ . عاصم األندلسي الغرنـاطي      حممد بن حممد بن   

 _.ض  _ .حاشية أيب علي سيدي احلسن بن رحال املعداين         
 .٥مغ*

]١٠٧١١["ـه١٠٧٢-٩٩٩" )اهللا عبد بوأ(محد بن حممد أميارة، حممد بن 
 .١٥٠-١٢٥ص_ . احلبس واهلبة والصدقة باب
 شرح ميارة على حتفة احلكام اليت ليس هلا مثيـل يف علـم              يف

حتفـة  _ ] .؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ .م  براالوثائق واإل 
: امشـه _ .احلكام للقاضي أيب بكر حممد بن حممد بن عاصم          

_ .حاشية الفتح الرباين أليب علي سيدي احلسن بن رحال          
 .٣٠مغ* _ .ض

]١٠٧١٢["ـه١٠٧٢-٩٩٩" )اهللا عبد بوأ(محد بن حممد أميارة، حممد بن 
 .٢٨٧-٢٥٨ص: ٢ج_ ] .الوقف[
هـ ١٢٩٩_ .بن عاصم اميارة على حتفة     شرح سيدي حممد     يف
خمطوط، حتت رقـم    _ .سم  ٢٢,٥×١٦,٥ج؛  ٢_ ] .١٨٨١[

حاشية الشيخ أيب علـي سـيدي       : امشه_ ) .حجري (٣٥٦
 .٢٤مغ* _. ض _ .احلسن بن رحال

 )فقه مالكي(الوقف  
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بـن سـامل بـن مهنـا        ) أو غنـيم  (النفراوي، أمحد بن غامن     
 "هـ١١٢٦-١٠٤٤) "الدين شهاب(

]١٠٧١٣[

: ٢ج_ . سامل بن مهنا النفـراوي       أمحد بن غنيم بن   / ]الوقف[
 .٢٣١-٢٢٦ص
شرح الشيخ أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا         :  الفواكه الدواين  يف

النفراوي املالكي األزهري على رسالة أيب حممد عبد اهللا بن أيب           
 ،دار املعرفـة  : بريوت_ .زيد عبد الرمحن القريواين املالكي      

 .١٥كو*_ .ض _ ] .؟١٩٧-[
بـن سـامل بـن مهنـا        ) أو غنـيم  (غامن  النفراوي، أمحد بن    

 "هـ١١٢٦-١٠٤٤) "الدين شهاب(
]١٠٧١٤[

تأليف أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنـا النفـراوي           ]/ الوقف[
 .١٨١-١٧٤ص: ٢ج_ .املالكي 

: بريوت_ . أيب زيد القريواين     ابن الفواكه الدواين على رسالة      يف
 .١٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[دار الفكر، 

بـن سـامل بـن مهنـا        ) أو غنـيم  (من  النفراوي، أمحد بن غا   
 "هـ١١٢٦-١٠٤٤) "الدين شهاب(

]١٠٧١٥[

شرح أمحد بن غنيم بن سامل بـن مهنـا النفـراوي            / ]الوقف[
 .٢٢٥ص: ٢ج_ .املالكي األزهري 

  الفواكه الدواين على رسالة أيب حممد عبد اهللا بن أيب زيد عبد الرمحن             يف
ومطبعـة  شركة مكتبة   ]: القاهرة[_  .٣ط_ .القريواين املالكي   

 .٨؛ هن١٢كو*_ .ض _  .١٩٥٥مصطفى البايب احلليب، 
]١٠٧١٦[_.حسن الكشناوي  يب بكر بنأ جلامعه/ ] الوقفكتاب[

 .١٠٨-١٠٠ص: ٣ج
 _.شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك :  أسهل املداركيف
 .٣٠مغ* _.ض _ ] .؟١٩٧-[دار الفكر، : بريوت_  .٢ط
]١٠٧١٧[ _.سن الكشناوي جلامعه أيب بكر بن ح/  الوقفكتاب
 .١١١-١٠٠ص: ٢ج
 _.شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك :  أسهل املداركيف
مطبعة عيسى البايب   : القاهرة] (؟١٩٤- ن،. د: م. د[_  .١ط

 .٥ ،١؛ كو١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢فل* _.ض _ ) .احلليب
]١٠٧١٨[ .٤ج_ . الوقف كتاب
_ .حلاجـب   بن ا ا تقريب البيان للطالب املرتب على كتاب        يف

خمطوط، حتت  _ ] .١٤٥١يناير  [هـ  ٨٥٤منسلخ ذي احلجة    
هذا آخر ما يسر اهللا يل من اختصاره من         : بآخره_  .١٤٣رقم

كالم ابن رشد رمحه اهللا تعاىل مرتباً على كتاب ابن احلاجـب            
فرغ من نسخه حممد بن أمحد بن عبـد الـرمحن           _ .رمحه اهللا   
 .٤مغ* _.ض _ .خط مغريب وسط _ .الولغيسي 

]١٠٧١٩[ .٢٤٠ ،٢٣٥ص_ .] الوقف[
 ٢٦(ص  ٢٩١_ ] .ت. د[_ . شرح على خمتصـر خليـل        يف

باب ذكر فيه   : أوله_  .١٦٧٥ خمطوط، حمفوظ برقم     _ .)سطر
البيع وهو أول النصف الثاين من هذا املختصر، وآخره عند قوله           

نـاقص  _ .كاختالفهما بعد العمل وذلك من كتاب املساقات        
 _.ض  _ .فيـه بـاللون األمحـر       خط مغريب، املنت    _ .اآلخر  

 .٣مغ*

]١٠٧٢٠[ .٨ص_ .] الوقف[
_ ] .ت. د[_ .جمهول املؤلـف    ]/ كتاب يف الفقه املالكي    [يف

خمطوط، حتت رقـم    _ .سم  ١٧×٢٦؛  ) سطر ٣٣(ص،  ١٧٦
 يبتدئ بالعارية وينتهي بكتاب الديات،      ،مبتور األول _  .٥٠٤

موضوع كحاشية على   _ .وبتمامه مت مجع الديوان     : قال ناسخه 
مصنف يف الفقه املالكي، يظهر أنه من احلواشي املوضوعة على          

 من حتبيس السلطان سـيدي      _ .املختصر الفرعي البن احلاجب   
 .٣مغ* _.ض _ ] .١٧٦١[هـ ١١٧٥حممد بن عبد اهللا عام 

]١٠٧٢١[ "ـه٩١٤-٨٣٤" )العباسأبو (محد بن حيىي بن حممد التلمساين أالونشريسي، 
د بن حيىي الونشريسي؛ دراسة     محأأليب العباس   ]/  العطايا كتاب[

 .٦٥٨-٦٥٧ص_ .فارس  بوأوحتقيق محزة 
_ . عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق            يف
 _.ض  _  .١٩٩٠دار الغـرب اإلسـالمي،      : بريوت_  .١ط
 .٣١-٢٩؛ مغ٣تر*

]١٠٧٢٢[ "ـه٩١٤-٨٣٤" )العباسأبو (محد بن حيىي بن حممد التلمساين أالونشريسي، 
 .قيق أمحد بن طاهر اخلطايبحت/ الوقف
 :أبو ظيب؛ الرباط  _  .١ط_ . ايضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك        يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٠اللجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي، 

@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٠٧٢٣[ .بله احلسن عمر

 .حتقيق بله احلسن عمر؛ إشراف عبد احلميد الغفاري/  الوقفكتاب
كتاب الوقف والوصايا والقسمة والشفعة من      ( حتقيق ودراسة    يف

 -) دكتـوراه ( أطروحة   _ .١٩٨٤ _ .)كتاب الذخرية للقرايف  
 .٧سع* _ . ض_ .١٩٨٤اجلامعة اإلسالمية، 

‰biŁa@ÑÓë@
ة وقف   انظر أيضًا اه، مؤسس ريعات وقف المي وانين وتش ق

اه  ا(المي بلة، )ترآي اء وادي ، وقف األس وقف م
ر  ي فك رب  (انأب اس، المغ افع،  )مكن ف المن ، وق

 .وقف المياه
]١٠٧٢٤[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ

_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
محد بن حنبل الشيباين مع     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 _ .٥ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      " شرحه خمتصر
، ٢؛ صر ٦٧تر* _. ض   _] .؟١٩٨-[دار الشهاب،   : القاهرة

 .٨؛ هن٧
]١٠٧٢٥[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ

_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
محد بن حنبل الشيباين مع     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 _ .١ط_ " . من أسرار الفتح الربـاين     بلوغ األماين  " شرحه خمتصر
 _. ض   _ .]؟١٩٧-[ حياء التـراث العـريب،    إدار  ]: بريوت[
 .٣١، ٢٩، ٧مغ*

وقف اآلبار
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]١٠٧٢٦[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
 .١٨٠-١٧٤ص: ١٥ ج_ . الوقفكتاب
 الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين مع           يف

: م. د [_ ." الفتح الرباين  بلوغ األماين من أسرار   "خمتصر شرحه   
 مطبعة: القاهرة (]١٩٥٧-١٩٣٤[ هـ١٣٧٧-١٣٥٣ ،]ن. د
 .٦٧، ٥٦، ٤٩، ٣تر *_ . ض_ .)خوان املسلمنياإل

]١٠٧٢٧[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 تأليف حممد بن عبد العزيز      /حضارة إنسانية راقية  .. وقف املياه 
 .٢٧٤-٣ص: ٤ج_  .بنعبد اهللا

: الرباط_  .١ط_ .سالمي واألدب العريب     املاء يف الفكر اإل    يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

]١٠٧٢٨[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
: بـريوت  _.  التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

 شرح التاج اجلـامع     :عليه غاية املأمول  _  .١٩٨١دار الفكر،   
 .٨؛ هن٣٨، ٢٧مغ *_.ض _ . لألصول

]١٠٧٢٩[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
: القاهرة_  .٣ط_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

:  امشـه  _ .]١٩٦٢[ هـ١٣٨١ دار إحياء الكتب العربية،   
، ٥٢-٤٩، ٣تـر * _.ض _  .اج اجلامعشرح الت: غاية املأمول 

 .٦، ٢؛ صر٦٠، ٥٦
]١٠٧٣٠[ منصور علي ناصف

: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     /  يف الوقف والترغيب فيه    باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
_  .٤ط_  . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسـول         يف
 .٢مغ* _. ض _ .]؟١٩٥-[عيسى البايب احلليب، ]: القاهرة[

]١٠٧٣١[ .منصور علي ناصف
: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     / ف والترغيب فيه   يف الوق  باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 :القاهرة_  .٢ط_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

 .٢صر*_  .ض_ ] .؟١٩٥-[دار إحياء التراث اإلسالمي، 
]١٠٧٣٢[ .منصور علي ناصف

: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     /  يف الوقف والترغيب فيه    باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 ـه١٣٥٤ ،]ن. د: م. د[_ . أحاديث الرسول     التاج اجلامع لألصول يف    يف
 .٦٧تر* _.ض _ ) .مطبعة عيسى البايب احلليب: القاهرة (]١٩٣٦[

]١٠٧٣٣[ .منصور علي ناصف
 .٢٤٦-٢٤٣ص: ٢مج_ .منصور علي ناصف /  الوقفباب
 دار  :القـاهرة _  .٣ط_ .شرح التاج اجلامع    :  غاية املأمول  يف

امش كتـاب   _  .]١٩٦٢[هـ  ١٣٨١إحياء الكتب العربية،    
، ٣تـر * _.ض  _ .التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول       

 .٦، ٢؛ صر٦٠، ٥٦، ٥٢-٤٩

@‰biŁa@ÑÓë–Š–ß@@
]١٠٧٣٤[ . ديوان عموم األوقاف .مصر

أعمال ديوان عموم األوقـاف املصـرية يف        " وثيقة خطية عن  
_ . ورقـة    ٢_  .١٩٠١ _ ." أسبلة املياه وحفر اآلبـار     إنشاء

_ . أوقاف   ١٦٤ حمفظة رقم    –خمطوط، ضمن حمافظ عابدين     
 .٣صر*_ .خ 

@‰biŁa@ÑÓë–@òØß@
]١٠٧٣٥[ .ص٢٦٣_ .وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي 

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
الوقـف  : احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  

 - جيالن خضر غمدا     إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا   يف وواقعه   اإلسالمي
 املدارس  - يحسن الوراكل /  احلرمني الشريفني  يف املغاربةحباس  أ

طارق عبد اهللا   / ة وصفي ة تارخيي دراسة: املنورة املدينة يف الوقفية
 / عهد امللك عبد العزيز    يف ة عني زبيد  أوقاف -ار  عبد القادر حج  

/  بريـده  يف العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     إعداد
 تدهور الوقـف    إىل أدت اليت العوامل   - عبد العزيز املقبل     إعداد

 ازدهار  - عبد القهار داود عبد اهللا العاين     / اإلسالميعرب التاريخ   
ـ  دراسة:  عصر سالطني املماليك   يف األوقاف  :وثائقيـة  ة تارخيي

 .١كو*_ .ض  _ .أمنيحممد حممد / منوذج مصر
@êŠ×e@ÑÓëI“í…aŠiaŠmc†äa@LH@

 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا
]١٠٧٣٦[ .خان راو، إس أ

_ .خـان راو  . إس أ/ Muslim Awqaf= األوقاف اإلسالمية 
Radiance Views, Weekly ._١٩٨١ (٤٤، ع١٦ مج. ( _

 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية باللغة _  .٩ص
]١٠٧٣٧[ _ . Agra Waqf scandal= فضيحة وقف آكره 

Radiance Views, Weekly . _١٩٨١ (٣٥، ع١٦مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .١ص

áØiþa@ÑÓë@
ى      انظر أيضًا ف عل ى، الوق ف األعم م، وق ف األص وق

 .المعوقين
]١٠٧٣٨[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

-١٩٩٠ ،لس األعلى للشئون اإلسالمية   اجمل:  القاهرة _ .الفقهية
، ١٢،  ١؛ كـو  ٧،  ٣؛ فل ١٧،  ٧،  ٢صر *_ . ض _ .١٩٩٣
١٥، ١٤. 

  مصر–وقف اآلبار  
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@ÑÓë@Ûa@laìicIæaŠígH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١٠٧٣٩[ .افشار، ايرج
=  الرب الشيخ غياث الدين حممـد كججـي          أبوابحجة وقف   

 _.  فرهنكَـ إيران زمـني    _ .هـ٧٨١بسال  . .وقفية كَججى 
 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٢١ع

a@ÑÓë⁄@…b¤IÞìjãbngH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١٠٧٤٠[ )إستانبول(وقف االحتاد 
وقف االحتـاد،  : إستانبول_ . Birlik Vakif= وقف االحتاد 

 .٣تر* _ .ح_ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٥_ ] .١٩--[
òíë…þa@ÑÓë@

ى،      الو انظر أيضًا ى المرض ف عل ل، الوق ى الحوام ف عل ق
فيات،    ف المستش فيات، وق ى المستش ف عل الوق
ل     ف والتكاف ول، الوق ف المنق افع، وق ف المن وق
ف   حية، الوق ة الص ف والتنمي اعي، الوق االجتم

 .والصحة

@òíë…þa@ÑÓë–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٠٧٤١[ .شاهني، كامل

 اجلنني  فتح املستشفيات الوقفية والصيدليات حلل مشاكل إسقاط      
يف زمن العثمانيني حسب وثائق النصف األول من القرن التاسع          

 .باللغة التركية_  .٧٦-٥٥ص_ .كامل شاهني / عشر
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

þa@ÑÓëï™a‰@
وانين   انظر أيضًا ف، ق تثمار الوق ة، اس ي الموقوف األراض

ف  ريعات وق ي، وتش ي األراض ف األراض وق
 .الزراعية، وقف العقار

]١٠٧٤٢[ .زرين. ن، موأك
 _ .أكـون زريـن  . م/ Arazi Mevkufe= األراضي املوقوفة 

 . باللغة التركية_ .١٩-١٨ص
 حقوق املرعى وما يتعلق باملراعي مـن دعـوات األراضـي        يف  

 Mera Hukuku ve Mer’alar ile İlgili Arazi ve =وتطويبها 
Tapulama Davalari . _]املطبعة: أنقرة (١٩٦٤، ]ن. د: م. د 

 .٦٧تر*_ . ض _ .)التركية
]١٠٧٤٣[ .جن، خليل

 ;Arazi Vakif =وقف األراضي؛ أنواع األوقاف؛ الوقف الصحيح 
Vakif Çeşitleri; Sahih Vakif / ٤١-٢٩ص_ .خليل جن.  _

 .اللغة التركيةب
 Miri Arazi =األراضي املريية ورجوعها إىل امللكية اخلاصة يف 

ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Donüşümü.  _٢ط. _ 
 .٦٧، ٣تر* _. ض _ .١٩٨٧جامعة سلجوق، : قونيا

]١٠٧٤٤[ .احلسن بن حممد العمراين
-٣٨٢،  ١٩١-١٨٣ص_ .احلسن بن حممد العمراين     ]/ الوقف[

٤٥٩-٤٥٧، ٤٤١-٤٣٩، ٣٩٠. 
املركز الثقايف  : بريوت_  .٢ط_ . جمموعة األحكام الشرعية     يف

 .٣٠، ٢٤مغ* _. ض _ .]١٩٩-[العريب، 
]١٠٧٤٥[_. اتورق] ١٠[_ ] .ت. د[_ .] رسالة يف األراضي الوقفية[

 .١١تر* _.خ _  . جمموع٣٢٨٦خمطوط برقم 
]١٠٧٤٦[ .شاكر ناصر حيدر

 .٤١-٣١ص_ ] .الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_  .١ ط _ .ري املنقولة حكام األراضي واألموال غ   أ يف

 .٤فل*_ . ض _ .)مطبعة االعتماد: بغداد (١٩٤٧
]١٠٧٤٧[ .عدنان خالد التركماين

 .٥٣ص_ .عدنان خالد التركماين / األراضي املوقوفة على مجاعة املسلمني
دار : جـدة _  .١ط_ . ضوابط امللكية يف الفقه اإلسـالمي        يف

_ ) .١ لضوابط الفقهية؛ سلسلة ا (_  .١٩٨٤املطبوعات احلديثة،   
 .١٠كو* _.ض 

]١٠٧٤٨[ "هـ٩٠٦-؟) "راق إشأبو(القاييت، جنم الدين حممد 
_  .ورقات] ٧[_ ] .ت. د[_ ] . يف األراضي الوقفية   ةرسال[

 .٣٣تر*_ .خ _  . جمموع١٧٧٨خمطوط برقم 
]١٠٧٤٩[ .حممد احلبيب بن اخلوجه

حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      
 .٢١٠-١٢١ص_ .وجه اخل
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]١٠٧٥٠[ .وهبة الزحيلي

 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .لزحيلي حممد وهبة ا]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@ï™a‰þa@ÑÓë–@æaŠíg@
]١٠٧٥١[ .محدأ، ياذري قم
-٢١ (_ . رسالت _ .زمني ومتعلقات آن  =  ومتعلقاهتا   األرض
 .١ران*_ .د _ . الفارسية باللغة_ ) .]١٩٨٧[ش، ٣٠/٩/١٣٦٦

@ï™a‰þa@ÑÓë–@æaŠíg@MæbaŠ@@
]١٠٧٥٢[ .اعتماد التولية، حممد شفيع

 = املقدسة بأمر آصف الدولة حاكم خراسان        األرضحجة وقف   
 _ .]١٨٨٦[هــ   ١٣٠٣ _ .سياه موقوفات ارض اقـدس    

_ .باللغة الفارسية   _  .٦١٧١خمطوط يف مكتبة ملك بطهران رقم       
 .٥ران*_  .خ

 خراسان- إيران –وقف األراضي 



متن الكشاف>٨٨٠
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الم عدد رق= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

™a‰þa@ÑÓë@ïMbî×Šm@@
]١٠٧٥٣[ .غورزومار، فكري

 Vakif =وقف األموال غري املنقولة وتصرفات عرف البلـدة  
Gayrimenkuller Ile Orfubelde Tasarruflar / ــري فك

املديريـة العامـة للطـابو واملسـاحة،        : أنقرة_ .غورزومار  
 _.ك  _ . باللغة التركية    _ .ص٦٣_ ] .١٩٤٩[هـ  ١٣٦٨

 .١١تر*

@ï™a‰þa@ÑÓë–@òÛë†Ûaa@ãbàrÈÛòî@
]١٠٧٥٤[ .بريقجي، خليل

-٣٥ص_ .خليل بريقجي ]/ Vakif Arazi =وقف األراضي [
 . باللغة التركية_ .٥٦، ٥٢، ٣٦
 Osmanli Toprak =نظام األراضي العثمانية حقوق املريي يف 

Sistemi Miri Hukuk . _]١٩٩٠[هـ ١٤١٠، ]ن. د: م. د[ 
 .١٠٣، ٥٢تر*_ . ض _ .)مطبعة يايالجق: إستانبول(
]١٠٧٥٥[ .، خليلجن

 _ .٣٨-٣٥ص_ .خليل جن / Vakif Arazi =وقف األراضي 
 .باللغة التركية

 Osmanli Torrak Düzeni =اصطالح األراضي العثمانية وايتها يف 
Ve Bu Düzenin Bozulmasi. _جامعـة  : قونيـا _  .٣ ط

، ٥٤،  ٥٢،  ٤٩تر*_ . ض   _ .]١٩٩٢[هـ  ١٤١٢سلجوق،  
٦٧، ٦٠. 

]١٠٧٥٦[ .زيا أولكن، حلمي
 Vakif Sistemi Türk = الوقـف والتمـدن التركـي    نظام

Şehirciliği /  حلمي زيا أولكـن. _Vakiflar Dergisi . _
 .٦٧تر* _.د _  .باللغة التركية _ .٣٧-١٣ص_ ) .١٩٧١ (٩مج

@ï™a‰þa@ÑÓë–@ÖaŠÈÛa@–@…a†Ìi@–ƒí‰bm@@
]١٠٧٥٧["ـه٤٦٣-٣٩٢" )أبو بكر(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 

 :٤، ج ٩،  ٤ ص :١ ج _ .صحيح حممد سعيد العريف   ت/ ]الوقف[
 .٣٧٧ ص:١٢، ج٥٥ ص:٦، ج٢٦٥ ص:٥ ج،١٢٥ص
 _ .]؟١٩٧-[دار الكتاب العريب،    : بريوت_ . تاريخ بغداد    يف

 _.ض   _ .١٩٣١طبعة مصورة عن طبعة مكتبـة اخلـاجني،         
 .١١ ،١٠ ،٧ ،٦ ،٤-٢فل؛ ٦٠، ٥٢، ٥٠، ٤٩تر*

]١٠٧٥٨["ـه٤٦٣-٣٩٢" )أبو بكر(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 
 :٤، ج ٩،  ٤ ص :١ ج _ .تصحيح حممد سعيد العريف   / ]الوقف[
 .٣٧٧ ص:١٢، ج٥٥ ص:٦، ج٢٦٥ ص:٥، ج١٢٥ص
املكتبـة  : مكتبة اخلاجني؛ بغـداد   : القاهرة_ . تاريخ بغداد    يف

 .١٠٣، ٥٦، ٥٤، ٢٨تر* _. ض _ .١٩٣١العربية، 
]١٠٧٥٩["ـه٤٦٣-٣٩٢" )أبو بكر(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 

، ٩ ،٤ص: ١ج_ .أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي       ] الوقف[
 .٣٧٧ص: ١٢، ج٥٥ص: ٦، ج٢٦٥ص: ٥، ج١٢٥ص: ٤ج
 تاريخ بغداد، أو مدينة السالم منذ تأسيسـها حـىت سـنة             يف

 _] .؟١٩٨-[دار الكتب العلميـة،     : بريوت_ .هـ  ٤٦٣
 .٣كو* _ .ض

]١٠٧٦٠["ـه٤٦٣-٣٩٢" )رأبو بك(اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت 
، ٤ص: ١ج_ .أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي       ]/ الوقف[
: ١٢، ج ٥٥ص: ٦، ج ٢٦٥ص: ٥، ج ١٢٥ص: ٤ ج ،٩
 .٣٧٧ص
 تاريخ بغداد، أو، مدينة السالم منذ تأسيسـها حـىت سـنة             يف

 _.ض   _] .؟١٩٧-[دار الفكـر،    : بـريوت _ .هـ  ٤٦٣
 .١٤كو*

@ï™a‰þa@ÑÓë–´ãaìÓ@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@ï™a‰þa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@N@
@ï™a‰þa@ÑÓë–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]١٠٧٦١[ . احملكمة العليا .أترابراديش
أ ٥٧، جـزء  ١٩٦٠ الصادر يف ١٦قانون أوقاف املسلمني رقم     
اسـتعادة املمتلكـات    : أترابراديشاخلاص بأوقاف املسلمني يف     

 Muslim Waqf Act 16 of 1960, S. 57-A-UP =املوقوفة 
Muslim Waqf (Recovery of Waqf Property).  _The 

All India Reporter ._ــج -٢٧١ص_  .)١٩٧٨ (٦٥ م
 .٧هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٧٣

]١٠٧٦٢[ . احملكمة العليا .أترابراديش
أراضي مبوجـب   أحقية من ميلك    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

قطاعية وإصـالحات األراضـي لواليـة       قانون القضاء على اإل   
 Mohammedan=  أن يوقف ويكون وقفه صحيحا ابراديشأتر

Law-Waqf: a person who is bhumidhar (land holder) 
of land under the UP Zamindari Abolition and Land 

Reforms Act, make a valid waqf.  _The All India 
Reporter . _باللغة _  .٣٧١-٣٦٦ص_ ) .١٩٧١ (٥٨مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@ï™a‰þa@ÑÓë–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]١٠٧٦٣[ Karnataka  =املوقوفة باملمتلكات املتعلقة كرناتاكا قرارات

orders relating to waqf properties. _ Muslim India.  _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٨٨ (٧٢، ع ٦مج
 .١٦هن*_  .د

@ï™a‰þa@ÑÓë–@†äa@–‘a‰bèß@a@
]١٠٧٦٤[  يهدفون من وراء مقربة للمسلمني احلصول علىب املطالبون

قربستان كيلئيه جد وجهد    = املطالبة للفوز يف انتخابات البلدية      
 هندو مششان اور عيسائى    –كرنيه والون كى نظرين اليكشن بر       

_  .The Inquilab, Daily_  .قربستان تعمري هوجكيه هـني 
ــة _  .٢ص_ ) .١٩/١٢/١٩٩١( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

@ï™a‰þa@ÑÓëI@éÔÏðŠÐÈuH@
]١٠٧٦٥[ .محدأ، ياذري قم
-٢١ (_ . رسالت _ .زمني ومتعلقات آن  =  ومتعلقاهتا   األرض
_  .د _ . باللغــة الفارســية_ .)]١٩٨٧[ش، ٣٠/٩/١٣٦٦

 .١ران*

  تركيا-وقف األراضي  



٨٨١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë@
ة،   انظر أيضًا ي الموقوف دائق   األراض ف، الح تثمار الوق اس

ف  ريعات وق وانين وتش ة، ق ي الموقوف  األراض
ة،  دائق، الزراعي ة، وقف الح وقف وقف األغذي
ون،  ل الزيت ف النخي ة  وق ف والتنمي ، الوق
 .الزراعية

]١٠٧٦٦[ .منصور علي ناصف
: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     /  يف الوقف والترغيب فيه    باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
: بـريوت  _.  التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

شرح التاج اجلـامع    : أمولعليه غاية امل  _  .١٩٨١دار الفكر،   
 .٨؛ هن٣٨، ٢٧مغ *_. ض _ .لألصول

]١٠٧٦٧[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
: القاهرة_  .٣ط_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

:  امشـه  _ .]١٩٦٢[ هـ١٣٨١ دار إحياء الكتب العربية،   
، ٥٢-٤٩، ٣تـر * _.ض _  .ح التاج اجلامعشر: غاية املأمول 

 .٦، ٢؛ صر٦٠، ٥٦
]١٠٧٦٨[ .منصور علي ناصف

: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     /  يف الوقف والترغيب فيه    باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
_  .٤ط_  . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسـول         يف
 .٢مغ* _. ض _ .]؟١٩٥-[عيسى البايب احلليب، ]: القاهرة[

]١٠٧٦٩[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقف  يف باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 :القاهرة_  .٢ط_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

 .٢صر*_  .ض_ ] .؟١٩٥-[دار إحياء التراث اإلسالمي، 
]١٠٧٧٠[ .منصور علي ناصف

: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 ،]ن. د: م. د[_ .لألصول يف أحاديث الرسول      التاج اجلامع    يف

_ ) .مطبعة عيسى البايب احلليب   : القاهرة (]١٩٣٦[ هـ١٣٥٤
 .٦٧تر* _.ض 

]١٠٧٧١[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣ج،  ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

-١٩٩٠ ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية   :  القاهرة _ .الفقهية
، ١٢،  ١؛ كـو  ٧،  ٣؛ فل ١٧،  ٧،  ٢صر *_ . ض _ .١٩٩٣
١٥، ١٤. 

]١٠٧٧٢[  الوقف واملرأة؛ الوقف على؛ وقف األراضي الزراعية[
 .٣٢٩، ٢٦١، ٢٢٠ص_ .]األربطة

 إشراف حممد عبد القادر خريسات؛    /  تاريخ احلضارة اإلسالمية   يف
 مؤسسة: ، األردن اربد_  .١ط_ ] .وآخ [ ...تأليف سالمة النعيمات  

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠محاده للدراسات اجلامعية والنشر، 
@òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë–@æaŠíg@M@åíëŒÓ@

]١٠٧٧٣[ .دبري سياقي، حممد
 يوقفنامه باغها =  آباد يف قزوين     يحجة وقف مزارع سليمان آباد وصف     

 _) .١٩٩٦( ١٤ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ .سليمان آباد 
 .١ كو؛١ران*_  .د_  . باللغة الفارسية_ .٧٣-٦٤ص

@òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë–ãìm@Mòí†è½a@@
]١٠٧٧٤[ .حممد حسن

حتبيس هنشري ابن منصور باملهدية على      : وثيقة يف التاريخ الريفي   
اجمللـة  _ .حممد حسن   / م١٤٢٢هـ،  ٨٢٥رباط املنستري سنة    

_ ) .١٩٨٨جـوان    (٥٠-٤٩، ع ١٥س_ .التارخيية املغربية   
 .٨، ١كو* _.د  _ .٢٤٨-٢٢١ص

@òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïiìíþa@Š–ÈÛa@@
]١٠٧٧٥[ .صالح الدين املنجد
نشره وقدم له   / ثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي     وقف القاضي ع  

املعهد الفرنسي للدراسات   : دمشق_ . صالح الدين املنجد     وعلق عليه 
 .٧؛ فل١٠ ،٧ ،٢سع* _.ك _ .ص ٤٦_  .١٩٤٩العربية، 

@@@@òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë–@@@@@@@@@@@@@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@
òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓëN@

‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë@òîÇa–Š–ß@@
]١٠٧٧٦[ .عزيز خانكي

 ١٠ ،٩، ع ٧ س _ .احملامـاة _ .عزيز خـانكي    / نظام الوقف 
 .٢صر*_  .د_  .٩٤٤-٩٤٢ص_ ) .١٩٢٧يوليه  /يونيه(

@òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë–Š–ß@@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٠٧٧٧[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣ من   الفترة

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë–@†äa@–@ƒí‰bm@–ÞìÌ½a@Š–Ç@@
]١٠٧٧٨[ -١٩٣١"  عرفان،حبيب

 باللغة _ .٣١٣-٣١٢ص_  . عرفان حبيب  /]waqf= الوقف  [
 .اإلجنليزية

 The Agrarian  = عهد املغولأثناءنظام الزراعي يف اهلند ال يف
System of Mughal India ._ دار آسـيا  : نيويورك_ .١ط 

 .١٩هن*_  . ض_ .١٩٦٣ ،للنشر

 عصر المغول– تاريخ – الهند–وقف األراضي الزراعية 
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@òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰þa@ÑÓë–@†äa@–ë…bã@Ýîßbm@@
]١٠٧٧٩[ .إم. باتوشا، ك

 Problems of = ل نادويمشاكل األوقاف واملتوليني يف والية تام
awqaf and mutawallis in Tamil Nadu/باتوشا . إم.  ك. _

Journal of Objective Studies ._ ١٩٩٢ (١ع ،٤مج(.  _
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .١٣٦-٤١ص

@‰þa@ÑÓë@ò†Ô½aIæaŠíg@LæbaŠH@
]١٠٧٨٠[ .اعتماد التولية، حممد شفيع

 سياه=  املقدسة بأمر آصف الدولة حاكم خراسان        األرضحجة وقف   
خمطوطه يف   _ .]١٨٨٦[هـ  ١٣٠٣ _ .موقوفات ارض اقدس  
 .٥ران*_ .خ _ .باللغة الفارسية _  .٦١٧١مكتبة ملك بطهران رقم 

òÜjþa@ÑÓë@
ار،       انظر أيضًا ف اآلب اه، وق ف المي ريعات وق وانين وتش ق

 .وقف المنافع، وقف المياه
]١٠٧٨١[ .إبراهيم بن حممد احلمد املزيين
 إبراهيم بن   إعداد/ ية احلضارة اإلسالمية  الوقف وأثره يف تشييد بن    

 .٦٣٤-٥٧١ ص_.حممد املزيين 
ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي

، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]١٠٧٨٢[ .األزمريي، حممد بن ويل القرشهريي
 _ .ورقات] ٤[_ ] .ت. د[_ ] .ملاء املربد بالثلج  رسالة يف وقف ا   [

 .١٠٩تر* _.خ _  . جمموع١٢٩٠خمطوط برقم 
]١٠٧٨٣[ .خالد عزب

 .٧٠-٦٨ص_ .خالد عزب / األسبلة؛ ناظر الوقف
_  .١ط_ . مشكلة املياه وحلوهلا يف التـراث اإلسـالمي          يف

مركز مجعة  : دار القدس للبحوث والطباعة والنشر؛ ديب     : القاهرة
 .١كو*_ .ض _ . ١٩٩٥ثقافة والتراث، املاجد لل

]١٠٧٨٤[ بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 تأليف حممد بن عبد العزيز      /حضارة إنسانية راقية  .. وقف املياه 
 .٢٧٤-٣ص: ٤ج_  .بنعبد اهللا

: الرباط_  .١ط_ . املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب        يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

@òÜjþa@ÑÓë–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]١٠٧٨٥[ .أولغون، نيلغون

 ترميم سبيل املاء واملكتب ومقربة الشيخ ظفر يف منطقة بيشـكتاش          
 .باللغة التركية_  .٣٤٠-٣٣٣ص_ .نيلغون أولغون / إستانبولب
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : نقرةأ
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
@òÜjþa@ÑÓë–Š–ß@@

]١٠٧٨٦[ . ديوان عموم األوقاف .مصر
أعمال ديوان عموم األوقاف املصرية يف إنشاء       " وثيقة خطية عن  

خمطـوط،  _ . ورقة   ٢_  .١٩٠١ _ ."أسبلة املياه وحفر اآلبار   
 .٣رص*_ .خ _ . أوقاف ١٦٤ حمفظة رقم –ضمن حمافظ عابدين 

@òÜjþa@ÑÓë–Š–ß@@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٠٧٨٧[ .قاسم عبده قاسم

 موضوعات الوقف جاءت  _ .تأليف قاسم عبده قاسم     ]/ الوقف[
، ٢١٣،  ٢٠٨-٢٠٧ص: يف مواضع متفرقة من العمـل، مثـل       

٢٦٩، ٢٢٩-٢٢٨. 
_ .التاريخ السياسي واالجتمـاعي     :  عصر سالطني املماليك   يف
ـ  ]: القاهرة[_  .١ط ات والبحـوث اإلنسـانية     عني للدراس

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨واالجتماعية، 

@òÜjþa@ÑÓë–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٠٧٨٨[ .حممود حامد احلسيين

إعداد حممود حامد احلسيين؛ إشراف حسـن       ]/ وقف األسبلة [
، ٣٧٤-٣٣٣،  ٣٢٥-١٢٩،  ٩٠،  ٨٠-٣٥،  ١٧ص_ .الباشا  
٤٣٨-٤٣٧، ٤٠٣. 
_ .دراسة معمارية وأثرية    : ألسبلة العثمانية الباقية مبدينة القاهرة     ا يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٢
 .٢٣صر* _.ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

@òÜjþa@ÑÓë–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٠٧٨٩[ .سعاد حممد حسن حسنني

داد سعاد حممد حسن حسنني؛ إشراف سعاد ماهر        إع]/ الوقف[
 .١٧٤-١٧٣، ٨٩-٨٨، ٦٢-٦١، ٤٨-٤٦، ٣٩ص_ .حممد 
_ . أعمال األمري شيخو العمري الناصري املعمارية بالقاهرة         يف
 كليـة   ، جامعة القـاهرة   –) ماجستري(أطروحة  _ ] .؟١٩٨-[

 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،اآلثار
@ÑÓëÖaìþa@

 .استثمار الوقف، وقف العقار ًاانظر أيض

@ÑÓë@Öaìþa–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٠٧٩٠[ .حممد األرناؤوط

: معطيات جديدة عن دمشق يف منتصف القرن السادس عشـر         
جملة : دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  . حممد م / وقفية أمحد باشا  

 نيسـان   /كانون الثـاين   (٥٢-٥١ع_  .علمية فصلية حمكمة  
 .١كو* _.د _  .٢٢٣-١٩٣ص_ ) .١٩٩٥

á•þa@ÑÓë@
الشروط في الواقف، وقف األبكم، وقف األعمى،       انظر أيضًا

 .الوقف على المعوقين
]١٠٧٩١[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية   : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

  تاميل نادو– الهند –وقف األراضي الزراعية  
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@@@òyŠ™þa@ÑÓëŠibÔ½a@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@N@
òíˆËþa@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@@òàÈþa@ÑÓëN@

þa@ÑÓëæbîþa@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇa‰ŒÛa@ï™a‰N@
@ÑÓëóàÇþa@

الشروط في الواقف، نظارة األعمى على الوقف،        انظر أيضًا
ان،           ى العمي وقف األبكم، وقف األصم، الوقف عل

 .الوقف على المعوقين
]١٠٧٩٢[ غالب عبد الكايف القرشي

 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

òíˆËþa@ÑÓë@
ة، وقف الحدائق،     انظر أيضًا وقف وقف األراضي الزراعي

ى  ف عل يات، الوق ى العش ف عل ون، الوق الزيت
ر ول، الفق ف المنق افع، وق ف المن ف اء، وق وق
 .، الوقف والتكافل االجتماعيالنخيل

]١٠٧٩٣[ .حممد احلبيب التجكاين
 .٥٦١-٥٥٦ص_ .تأليف حممد احلبيب التجكاين ]/ الوقف[
_ . يف اإلسـالم وتطبيقاتـه يف املغـرب          اإللزامي اإلحسان يف

 الكتاب_  .١٩٩٠وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : املغرب
 _. ض   _ .صل دبلوم الدراسات العليا بدار احلديث احلسنية      يف األ 

 .٣٢، ٣٠، ٢٠، ١٦، ١٤-١٢مغ*
@òíˆËþa@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@

]١٠٧٩٤[ .عثمان بن عبد القاسم بن املكي التوزري الزبيدي
تأليف عثمان بن املكي التـوزري      /  احلبس واهلبة والصدقة   باب

 .٢٧-١ص: ٤، ج٢مج_ .الزبيدي 
، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .فة احلكام   توضيح األحكام على حت   يف  

 ،٣ مغ*_ . ض   _ .)املطبعة التونسية : تونس] (١٩٢٠[هـ  ١٣٣٩
٣٩ ،٢٠. 

iý½a@ÑÓë@@@ŠÄãa@@@@@òjÛþa@ÑÓëN@
ÕîÓŠÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@@õbß⁄a@ÑÓëN@
…ìÔäÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@@Þaìßþa@ÑÓëN@

òßˆÛa@Ýçc@ÑÓë@
اف الب   انظر أيضًا ف، األوق ام الوق اف أحك ة، أوق وذي

اف    يحية، األوق اف المس تأمنين، األوق المس
ف،  ي الواق روط ف ة، الش وانين اليهودي ق

ى أهل          وتشريعات وقف    ر المسلم، الوقف عل غي
ى      ف عل لم، الوق ر المس ى غي ف عل ة، الوق الذم
ف      يحيين، وق ن المس د األرم ف عن افر، الوق الك
د، الوقف            افر، وقف المرت غير المسلم، وقف الك

ة       واألقليات،   والية غير المسلم على الوقف، والي
 .الكافر على الوقف

]١٠٧٩٥[ .أمحد حممد خليل
أمحـد حممـد    / حول تعرض الشريعة اإلسالمية لوقف األجانب     

_ ) .١٩٣٨ابريـل    (٩، ع ٩ س _ .احملاماة الشرعية _ .خليل  
 .١؛ كو٢صر* _.د _  .٥٨٥-٥٨٤ص

]١٠٧٩٦[ . لطفيإمساعيل
 _ . لطفـي  اعيلإمس]/ أثر اختالف الدارين يف أحكام الوقف     [
 .٣٠١-٢٨٤ص
_ . اختالف الدارين وأثره يف أحكام املناكحات واملعامالت         يف
 _) .مطبعة دار السالم  : القاهرة (١٩٩٠،  ]ن. د: م. د [_ .١ط

 .٢صر* _.ض 
]١٠٧٩٧[ .عبد احلليم اجلندي

 . ورقة١٩_ .عبد احلليم اجلندي / يف الوقف األهلي
 مايو  ٩-٧سالمية،  ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإل       يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٠٧٩٨[ .عبد الكرمي زيدان
عبد الكرمي  / أحكام أوقاف غري املسلمني من الذميني واملستأمنني      

 .٤٩٣-٤٨٤ص_ .زيدان 
 :بريوت_  .١ط_ . اإلسالم    دار  أحكام الذميني واملستأمنني يف    يف

 .٨؛ هن٧صر*_ .ض _  .١٩٨٢مؤسسة الرسالة، 
]١٠٧٩٩[ :٤ مج_] .وآخ [… هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة

 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
اجمللس :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

@òßˆÛa@Ýçc@ÑÓë–@Š–ß@–@ƒí‰bm@––Ç@ÙîÛbà½a@Š@
]١٠٨٠٠[ .قاسم عبده قاسم

موضـوعات الوقـف    _ .تأليف قاسم عبده قاسم     ]/ الوقف[
، ٢٠٨-٢٠٧ص: جاءت يف مواضع متفرقة من العمـل، مثـل        

٢٦٩، ٢٢٩-٢٢٨، ٢١٣. 
_ .التاريخ السياسي واالجتمـاعي     :  عصر سالطني املماليك   يف
عني للدراسـات والبحـوث اإلنسـانية       ]: القاهرة[_  .١ط

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨واالجتماعية، 
@òßˆÛa@Ýçc@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏH@

بن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي             ا
 "هـ٧٥١-٦٩١) "أبو عبد اهللا(

]١٠٨٠١[

حممد بـن   / أحكام أوقاف أهل الذمة ووقف املسلم عليهم      
: ١ج_ . بكر بن قيم اجلوزية؛ حتقيـق صـبحي الصـاحل            أيب
 .٣٠٤-٢٩٩ص
 _ .١٩٨١دار العلم للماليني،    _  .٢ط_ . أحكام أهل الذمة     يف

 .٧صر*_ .ض 
@òßˆÛa@Ýçc@ÑÓëIïÐäy@éÔÏH@

]١٠٨٠٢[ "هـ٩٧٠-؟"بن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد ا
 .أ/٣١ورقة _ .بن جنيم املصري ا]/ الوقف[
_ ] .؟١٨هـ؟، ق ١٣ق[_ . التحفة املرضية يف األرض املصرية       يف

 .٢صر* _. ض _ .جماميع٢٣، ٤٧٩خمطوط، حتت رقم 

)فقه حنفي(وقف أهل الذمة 
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@òßˆÛa@Ýçc@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@
القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السـبيت          

 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(
]١٠٨٠٣[

للقاضي عياض وولده حممد؛ تقـدمي وحتقيـق        /  األحباس كتاب
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .وتعليق حممد بن شريفة 

دار الغـرب   : بريوت_ . مذاهب احلكام يف نوازل األحكام       يف
 .٣٢-٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٠اإلسالمي، 

òßˆÛa@Ýçc@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@lbnØÛa@Ýçc@ÑÓëN@
ïÜçþa@ÑÓìÛa@
ف     انظر أيضًا اء الوق ي، إلغ ف األهل ي الوق تحقاق ف االس

رادات  ي، إي ي،  األهل ف األهل ف   الوق ع الوق بي
ع    ي، دواف ف األهل ي الوق رف ف ي، التص  األهل

ي،  الوقف،   قسمة الوقف شرعية الوقف األهل
ي،   ا ف األهل ريعات الوق وانين وتش ي، ق ألهل

ري ف الخي نفسالوق ى ال ف عل ف ، الوق ، الوق
 .المشترك

]١٠٨٠٤[ .أمحد علي اخلطيب
 .١٩١-٣٧ ص_ .أمحد علي اخلطيب/ الوقف
ضربان من صدقة التطـوع يف الشـريعة        :  الوقف والوصايا  يف

_  .٢ط_ .مع بيان األحكام القانونية اليت تنظمهـا        : اإلسالمية
 ،٧سع*_ .ض  _ .ص  ٣٥٩ _ .١٩٧٨،  عة بغداد جام: بغداد
 .١؛ كو٧؛ فل١١-٩

]١٠٨٠٥[ .أمحد حممد السعد
_ .أمحد حممد السـعد     / عطية اآلباء لألبناء يف الفقه اإلسالمي     
ديسمرب  (٣٣، ع ١٢س_ .جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية     

 .١كو*_ .د _  .١٩٣-١٥٣ص_ ) .١٩٩٧
]١٠٨٠٦[ . حممد شفيق،األنصاري

_  .١٤٥-٩٩ص_ . األنصـاري    حممد شـفيق  / ]الوقف[
 . األورديةباللغة
قانون =  قانون األحوال الشخصية للمسلمني      : قانون الفطرة  يف

 قمـر   :]اهلند[ مراد آباد    _ .١ ط _ . مسلم برسنل ال   :فطرت
 .٧هن*_  . ض_ .) مطبعة خواجه:دهلي(١٩٨٩ ،قدير إرام

]١٠٨٠٧[ ١٠، ع١٠ س_ .احملاماة الشرعية_ .األوقاف األهلية 
، ١٤،  ٢صر*_  .د_  .٨٥٤ – ٨٥٣ص_ ) .١٩٣٩يوليو  (

 .١؛ كو٢٧
]١٠٨٠٨[ .بلمان، عمر نصوحي

 _.عمر نصوحي بلمان / Onikinci kitap: Vakiflar= الوقف 
 .باللغة التركية_  .٣٨٠-٢٨٤ص: ٤مج
 = قاموس مصطلحات احلقوق اإلسالمية واملصطلحات الفقهية        يف

Hukuki islamiyye ve İstilahati Fikhiyye, kamusu.  _
 .٦٧، ٣تر*_ . ض _ .]١٩--[دار بلمان، : إستانبول_  .٢ط

]١٠٨٠٩[ .بودرومي زاده، عمر لطفي
هــ  ١٢٩٥_ ] . يف الوقـف   بـن رسالة يف دخول بنات اال    [
 _. خ   _ .٣٣٢٢خمطوط بـرقم    _ . ورقة   ١٥_ ] .١٨٧٨[
 .٢٠تر*

]١٠٨١٠[ -١٩١٣" بيج، مريزا محيد اهللا 
بعض : سالميةاهلدايا والوقف األهلي وحق الشفعة يف الشريعة اإل       

 Gifts, family waqf and pre-emptions under= املالحظات 
Islamic law: Some observations /ــش. إم ــيج . إت  _.ب

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢١١-٢٠٩ص
 Islamic Law in Modern = الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصرة يف

India /    ١٩٧٢تريبثـي،   . إم: بوميب_ .حترير طاهر حممود.  _
أوراق خمتارة من ندوة الشريعة اإلسالمية يف اهلند املعاصرة املنعقدة          

_ . حتت رعاية مؤسسة القانون اهلنديـة        ١٩٧٢يف دهلي عام    
 .١٧هن*_  .ض

]١٠٨١١[ .مجعة حممود الزريقي
 :أوقاف_ .مجعة حممود الزريقي    / الوقف األهلي بني اإللغاء واإلبقاء    

_ .وقف والعمل اخلريي جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون ال      
 .١كو *_.د _  .١٠٠-٨٣ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب (٣ ع،٢س

]١٠٨١٢[ .حسنني حممد خملوف
 .١٦٩-١٦٥ص: ١ج_ .بقلم حسنني حممد خملوف / يف الوقف

مكتبـة  : القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى شرعية وحبوث إسالمية      يف
؛ ٦،  ٢؛ صـر  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٦٥مصطفى البايب احلليب،    

 .١٢، ٥، ١كو
]١٠٨١٣[بيان من: اخلريي واألهلييعة اإلسالمية يف الوقف حكم الشر
 املطبعة: القاهرة _ .١ط_ .علماء األزهر الشريف    ] عدادإ/ [العلماء

صدر مبناسبة طرح   _  .]١٩٢٧[هـ  ١٣٤٦ السلفية ومكتبتها، 
 يف الربملـان    ١٩٢٧-١٩٢٦فكرة حل الوقف األهلـي سـنة        

 ،٦؛ صـر  ١٢،  ١٠،  ٩،  ٧سع*_ . ك   _ .ص٦٦_ .املصري  
 .٢، ١؛ كو٢١

]١٠٨١٤[ .الدربنجوي، حممد قمر عامل
_ .حممد قمر عامل الدربنجوي     / الوقف يف ضوء الكتاب والسنة    

 .٢٣٧-٢٢٧ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]١٠٨١٥[ .م. درش، س

 . باللغة اإلجنليزية_.درش . م.  س]/Waqf = لوقفا[
 An outline of Islamic= ملخص قانون األحوال الشخصية  يف

family law ._٢سع*_ .ض _  .١٩٨٤طه للنشر، :  لندن. 
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]١٠٨١٨[  ]٥[_  .]ت. د[_ .] رسالة يف بيان وقف الذرية[
 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٣٦٣٩خمطوط برقم _ . ورقات
]١٠٨١٩[ .زهدي يكن

 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      
 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]١٠٨٢٠[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ .سنة   فقه ال  يف
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]١٠٨٢١[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف

دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ .يف فقه السنة    
 .١٧ مغ؛١١كو* _. ض _ .١٩٨٥
]١٠٨٢٢[ السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ دار الكتاب العريب،  :  بريوت _ .٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]١٠٨٢٣[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

براهيم إحممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود       ]/  الوقف كتاب[
 .٣٣٨-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد 
: بريوت_ .لى حدائق األزهار     السيل اجلرار املتدفق ع    كتاب يف

؛ ٩-٦،  ٤،  ٣؛ فل ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٥دار الكتب العلمية،    
 .٣٨، ٣٢-٣٠، ١٧، ٥؛ مغ١٥، ٥، ١كو

]١٠٨٢٤[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
حممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود إبـراهيم        /  الوقف كتاب

 .٣٣٧-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد، حممود أمني النواوي 
: القاهرة_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

 _] .١٩٨٤[هــ   ١٤٠٤اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     
 .١٢؛ كو١٧ ،٧صر* _ .ض

]١٠٨٢٥[ .عباس طه
 جملة شهرية : األزهر_ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        

ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مـج  _ .جامعة  ٢، ج ٩؛ مـج  ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ
-٢١٢_ ) .ـه١٣٥٧ (٣، ج ٩؛ مج ١٤٢-١٣٨ص_ ) .ـه١٣٥٧(
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_ ) .هـــ١٣٥٧ (٩، ج٩؛ مــج٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـــ١٣٥٧(
 ،١٠؛ مج ٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .ـه١٣٥٧ (١٠، ج ٩؛ مج ٦٤٥-٦٤٤ص
ـ ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مـج  ٨٠-٧٩ص_ ) .ـه١٣٥٨ (١ج _ ) .هـ
ــج١٦٠-١٥٩ص ـــ١٣٥٧ (٣، ج١٠؛ م ؛ ٢٣٣-٢٣٢ص_ ) .ه

ــج ـــ١٣٥٨ (٤، ج١٠م ــج٣١٨-٣١٧ص_ ) .ه  ٥، ج١٠؛ م
ـ ١٣٥٨ (٦، ج ١٠؛ مـج  ٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .ـه١٣٥٨( _ ) .هـ
 _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (١٠، ج ١٠؛ مج ٤٧٨-٤٧٧ص
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*_  .د

]١٠٨٢٦[ .عبد الباري، حممد قيام الدين
حممد قيام الدين   / االنصاف ىف االوقاف  = اإلنصاف يف األوقاف    

شيخ ألطـاف الـرمحن     ]: اهلند[لكناو  _  .١ط_ .عبد الباري   
_ .باللغة األوردية   _ .ص  ٢٢،  ٣٦_  .١٩١١بارابنكاوي،  

 .٨هن*_  .ك
]١٠٨٢٧[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 

_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيمعبد الستار   / الوقف ودوره يف التنمية   
_  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       : الدوحة
فاز هذا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد اهللا          _ .ص  ٢٤٠

ـ ١٤١٨آل ثاين الوقفية العاملية لعـام        _ .ك  _  .١٩٩٧/هـ
 .١؛ كو١٥سع*

]١٠٨٢٨[ .عبد العزيز احملمد السمهان
 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السمهان /  الوقفباب
 _ .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]١٠٨٢٩[ .عبد العزيز احملمد السمهان

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]١٠٨٣٠[ .عبد الكبري أسعد
إعداد عبد الكرمي   / مشروعية نظام الوقف األهلي ومدى املصلحة فيه      

 حبث لنيل _  .١٩٩٠-١٩٨٩ _ .أسعد؛ إشراف طالبون احلسن   
_  .١٩٩٠-١٩٨٩ كلية الشريعة، أكادير،     – الشرعية   اإلجازة

 .٣١مغ* _.ح 
]١٠٨٣١[ .عبد الكرمي وبرامي

فيمن على أوالده الذكور دون اإلناث؛  فيمن حبس مجيع أمالكه     
عبد الكرمي وبـرامي؛    / حبس أمالكا على أوالده الذكور وبنيهم     

 .٣٦٧-٣٦٦ص: ٢ج_ .إشراف حممد مجيل 
 تقدمي): هـ١٠٦٢( أبو مهدي عيسى عبد الرمحن الكتاين ت         يف

 –حبث لنيل دبلوم الدراسـات العليـا        _  .١٩٩٥_ .وحتضري  
 .٣١مغ* _.ض _ . ١٩٩٥، كلية الشريعة بأكادير

]١٠٨٣٢[ .عبد املاجد
 Waqf as family =دور الوقف يف االستقرار العائلي بني املسلمني 

settlement among the Muslims/ عبد املاجد . _England 
and the Muslim World . _)١٤٦-١٢٢ص_ ) .١٩٩٢. _ 

 .١٩هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]١٠٨٣٣[ .عجيل جاسم النشمي
عجيـل جاسـم    / ريي يف الشريعة اإلسالمية   أحكام الوقف اخل  

 . ورقة٢٩_ .النشمي 
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 

الوقف األهلي
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]١٠٨٣٤[ .علي اخلفيف
علي / نشأته، مشروعيته، عيوبه، حله، إصالحه    : الوقف األهلي 

 /مارس (٤-٣ ع ،١٠ س _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .اخلفيف  
 ،٢٣،  ١٤،  ٨،  ٢صر* _.د  _  .٦٥-٣٥ص_ ) .١٩٤٠ابريل  
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧

]١٠٨٣٥[ .علي بن حممد اجلمعة
_ .علي بن حممد اجلمعة     / وقف؛ الوقف األهلي؛ الوقف اخلريي    

 .٤٨٨ص
 :الرياض_  .١ط_ . معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية      يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مكتبة العبيكان، 
]١٠٨٣٦[ الفضيلة العلماء األجالء يف مشروعية الوقفصحاب فتاوى أ

مطبعة : دمشق] (؟١٩٣-ن،  . د: م. د[_ .الذري وحترمي بيعه    
 .١كو* _.ك  _.ص ] ٣٣[_ ) .الترقى

]١٠٨٣٧[ :٤مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
 اجمللس األعلى :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]١٠٨٣٨[ .ص٢٢٧_ .قضايا األوقاف املعاصرة 

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

 جامعة: مكة_  .١٤٢٢ شعبان –مكة املكرمة والدعوة واإلرشاد،  
 األوقافتوحيد  : احملتويات_ . ]٢٠٠١ [هـ١٤٢٢،  أم القرى 
 األوقاف من قضايا    - ي خالد عل  إعداد / وقف واحد  يف املتنوعة
 صاحل بن   إعداد /الذرية ى الوقف عل  ى عل املترتبةاآلثار  : املعاصرة

 / فيه األنقاضال   على زو  املترتبة عقد احلكر واآلثار     -حسن املبعوث   
 املتنوعة األوقاف توحيد   -تأليف صاحل بن سليمان بن محد احلويس        

 .١كو*_ .ض _ .ي  الديرشوي عبد اهللا حممد نور/ وقف واحديف
]١٠٨٣٩[ .حممد أبو زهرة

 جملة_ .حممد أبو زهرة    / انتهاء الوقف األهلي واألدوار اليت مر ا      
 _) .١٩٥٣ يونيه/ مارس (٢ ،١، ع ٢٣ س _ .القانون واالقتصاد 

 .١؛ كو٧؛ فل٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢صر* _.د  _ .١٠٦-٥٣ص
]١٠٨٤٠[ .حممد خبيت املطيعي

 _.حممد خبيت املطيعي    /  إرشاد العباد إىل الوقف على األوالد      كتاب
 _.ص ١٧٤_ ) .مطبعة الرغائب: القاهرة (١٩٥٥، ]ن. د: م. د[

 .١٥كو*_ .ك 
]١٠٨٤١[ .حممد خبيت املطيعي

_ .حممد خبيت املطيعـي     / دإرشاد العباد إىل الوقف على األوال     
مطبعة : القاهرة] (١٩١٥[هـ  ١٣٣٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط

 .٦صر* _.ك _ . ص١٧٤_ ) .الرغائب
]١٠٨٤٢[ .حممد احلبيب بن اخلوجه

حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      
 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 

 مناقشات الندوة حبوث و : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]١٠٨٤٣[ .حممد حسنني خملوف

حممد حسنني  / منهج اليقني يف بيان أن الوقف األهلي من الدين        
: القـاهرة  (١٩٣٢،  ]ن. د: م. د[_ .خملوف العدوي املالكي    

؛ ٣تـر *_ .ك  _ .ص  ٥٩_ ) .مطبعة مصطفى البايب احللـيب    
 .٦، ٢؛ صر١٢، ١٠سع

]١٠٨٤٤[ .حممد بن زاهد بن احلسن الكوثري
يونيـو   (١٣ع_ .اإلسالم _ .حمادثة قدمية حول الوقف األهلي      

 .٢سع *_ .د_  .٢١-١٨ص_ ) .١٩٣٧
]١٠٨٤٥[ .حممد بن زاهد بن احلسن الكوثري

 _.حممد زاهد احلسن الكوثري     / ة حول الوقف األهلي   حمادثة قدمي 
 .٢١٥-٢٠٠ص
 :القاهرة] (؟١٩٧-ن،  . د: م. د[_  .٢ط_ .مقاالت الكوثري   يف  

 .٨؛ هن٥؛ صر٥٤، ٣تر* _.ض _ ) .مطبعة األنوار
]١٠٨٤٦[ .حممد عبد الرحيم اخلالد

دراسة مقارنة  : أحكام الوقف على الذرية يف الشريعة اإلسالمية      
 ،]ن. د: م. د[_ .ائي يف اململكة العربية السعودية      مع التطبيق القض  

 .١*سع_ .ك _ .ص ٦٢٢_ ) .مطابع الصفا: مكة (١٩٩٦
]١٠٨٤٧[ .حممد عبيد الكبيسي

_ .حممد الكبيسي   / مشروعية الوقف األهلي ومدى املصلحة فيه     
 ٢٣٠ع_ .تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 

 ،١٧مغ* _. د   _ .١٠٣-٨٥ص_ ) .١٩٨٣غشت   /يوليوز(
٣٧ ،٢٢. 

]١٠٨٤٨[ .حممد عبيد الكبيسي
_ .حممد الكبيسي   / مشروعية الوقف األهلي ومدى املصلحة فيه     

 .٤٩-١٩ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع*_  .ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]١٠٨٤٩[ .حممد علي علوبة
 :احملاماة الشرعية _ . وزير األوقاف يف األوقاف األهلية       رأي معايل 

_ ) .١٩٣٩يوليـو    (١٠، ع ١٠س_  .جملة قضائية شـهرية   
 .١كو*_ .د _  .٨٥٤-٨٥٣ص

]١٠٨٥٠[ .حممد علي علوبة
هل الوقف من الدين؟ آثار األوقـاف األهليـة يف          : يف الوقف 

 _.احملاماة  _ .حممد علي علوبة    /  أسباب الوقف  –املصلحة العامة   
 _ .٣٢٢-٣٠٩؛  ٢٨-١٨ص_ ) .١٩٢٧يناير  (_  .٤، ع ٧س

) وزير األوقاف املصري يف العشـرينات     (حماضرة ألقاها املؤلف    
على احملامني مبحكمة االستئناف بالقاهرة، انتقد فيهـا نظـام          

 _ .د_ .الوقف األهلي، حماوالً إثبات أن ضرره أكثر من نفعه          
 .١؛ كو١٧ ،١٤ ،٢صر*

 الوقف األهلي 



٨٨٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٠٨٥١[ .حممد علي علوبة
ن، . د: [القاهرة_ .حممد علي علوبة    / يف الوقف حماضرة  

 .٦صر*_  .ك_ .ص ١٤_ ] .؟١٩٤-
]١٠٨٥٢[ .حممد مزين

 .٤٣٥-٤٣٤، ٤٢٧ ،٤٢٢ص: ٢ج_ .حممد مزين ]/ الوقف[
 –م ١٥٤٩مسامهة يف تاريخ املغرب السعدي،   : فاس وباديتها يف  

كلية اآلداب والعلوم االنسـانية،     : الرباط_  .١ط_ .م  ١٦٣٧
_ . ض   _ .)١٢رسـائل وأطروحـات؛     سلسلة  (_  .١٩٨٦

 .٢٩ ،٢٧ ،٢٣مغ*
]١٠٨٥٣[ .حممود ياسني

ــاملعروف  ــون أوىل ب ــة اإلســالمية_ .األقرب  ٥ ع_ .اهلداي
_ .د  _  .٧٣-٧٠ص_ ]) .١٩٤٣[هــ   ١٣٦٢القعدة   ذو(
 .٢سع*

]١٠٨٥٤[ .حممود ياسني
رد القول بأن بقاء أوقاف الذرية وحترمي بيعها تعصب ال يستند           

 ٢،  ١ع_ .اهلداية اإلسـالمية    _  .إال على األحاديث املكذوبة   
_  .١٨-١٦ص_ ]) .١٩٤٣[ هـ١٣٦٣شعبان   /رجب(
 .٢سع* _ .د

]١٠٨٥٥[ .حممود ياسني
من أنكر الوقف على النفس مث على الذرية مث علـى           ] قول[رد  

شـوال  / رمضـان  (٤ ،٣ع_ .اهلداية اإلسـالمية    _ .الفقراء  
 .٢سع* _.د _  .٤٦-٤٣ص_ ]) .١٩٤٣[هـ ١٣٦٣
]١٠٨٥٦[ .حممود ياسني

 _.رد قول من أنكر وقف الواقف ما ميلكه على نفسه مث على ذريته              
هـ ١٣٦٣ ربيع الثاين  /ربيع األول  (١٠ ،٩ع_ .اهلداية اإلسالمية   

ــادى األوىل (١٢ ،١١؛ ع١٣٧-١٣٣ص_ ]) .١٩٤٣[  /مج
 _ .١٩٢-١٨٧ص_ ]) .١٩٤٣[هـ  ١٣٦٣مجادى اآلخرة   

 .٢سع*_  .د
]١٠٨٥٧[ .مصطفى أمحد الزرقا

/ لرد على من أفىت ببطالن أوقاف الذريـة       الشمس اجللية يف ا   
هــ  ١٣٤٤،  ]ن. د: م. د[_ . مصطفى أمحد الزرقـا      بقلم

 _.ك   _.ص  ٢٨_ ) .املطبعة العلميـة  : حلب(_ ] .١٩٢٥[
 .١؛ كو٧فل*

]١٠٨٥٨[ .مصطفى حممد عمارة
 .٣١٠ص_ .تأليف مصطفى حممد عمارة / من وقف ألقاربه

 املكتبـة   ]:القاهرة[_ . جواهر البخاري وشرح القسطالين      يف
 .٢مغ* _.ض  _] .؟١٩٧-[التجارية الكربى،

]١٠٨٥٩[ /الوقف واإلقرار به والتنازل عنه االستحقاق يف من أحكام
 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 

اجمللس :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف
ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠األعل

 .١كو؛ ١٠٤تر*

]١٠٨٦٠[ .نزير حسني، حممد
حممد نزير حسني؛ ترمجة نزيـر      /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب

 .باللغة األوردية_  .٣٢٦-٣١٧ص: ٢مج_  .يأمحد راز
إدارة : دهلـي _  .٣ط_  .فتاوى نذيريه =  الفتاوى النذيرية    يف

_ .ض  _ ) .نيوببليـك للطباعـة   : دهلي (١٩٧١نور اإلميان،   
 .٧هن*

]١٠٨٦١[ .نزيه محاد
_ .نزيـه محـاد     / لوقف األهلي؛ الوقـف اخلـريي     وقف؛ ا 

 .٢٨٩-٢٨٨ص
_  .١ط_ . معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهـاء         يف

سلسـلة  (_  .١٩٩٣املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،     : هريندن
 .١كو* _.ض _ ) .٥املعاجم واألدلة والكشافات؛ 

]١٠٨٦٢[ لبيان مديرية األوقاف حول بيع بدمشق العلماء مجعيةنقض 
مطبعة ] (١٩٣٦[هـ  ١٣٥٦،  ]ن. د: م. د[_ .الوقف الذري   

 .١؛ كو٧فل * _.ك  _.ص ١٠_ ) .الترقي
]١٠٨٦٣[ .١٤٦-١١٩ص_ .] الوقف[

 ؛) سطر ٤٢(ص  ٣٠٤_ ] .ت. د[_ .تلخيص نوازل ابن سهل     يف  
_  .٣٥٣خمطوط، ضمن جمموع حتت رقـم       _ .سم  ١٧×٢٧
 قصدت يف هذا إىل تلخيص نوازل ابن سهل ومسائله على         : أوله

وقد انتهى ما خلص من أحكام نـوازل        : حسب ترتيبها، وآخره  
 _ .ابن سهل وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسـليما         

 .٢٤مغ* _ .ض
]١٠٨٦٤[ _ .مجعها عبد الكرمي بن حممد الكردي /  الوقفكتاب
 .١٨٦-١٦٢ص: ٢ج
: م. د[_ . جواهر الفتاوى، أو، خري الزاد يف اإلرشاد         يف
 _.ض  _) .عــة دار البصــريمطب :بغــداد (١٩٦٩ ،] ن.د
 .٥ ،١كو*

]١٠٨٦٥[ مجع وترتيب حممد املختار السوسي؛ إعداد / ]الوقف[
 ،٢٣٥ ،١٦٢ ،١١ص_ .عبد اهللا الدرقاوي؛ تقدمي حممد املنوين       

٢٤٣ ،٢٤١ ،٢٣٨. 
أكـادير  _  .١ط_ . اجملموعة الفقهية يف الفتاوى السـوية        يف
كتـب  (_  .١٩٩٥كلية الشريعة،   . جامعة القرويني ]: املغرب[

 .٣١مغ* _. ض _ .)١تراثية؛ 
]١٠٨٦٦[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر        وسوعة الفقه اإلسالمي   م يف

-١٩٩٠ ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية   :  القاهرة _ .الفقهية
، ١٢،  ١؛ كـو  ٧،  ٣؛ فل ١٧،  ٧،  ٢صر *_ . ض _ .١٩٩٣
١٥، ١٤. 

الوقف األهلي



متن الكشاف>٨٨٨
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]١٠٨٦٧[ "١٩١٩-١٨٤٠) "سري( روالند نيفت ،ويلسون
 _ .٣٧٣-٣٣٧ص_  . روالند ويلسـون   /]Waqf= الوقف  [

 .يزيةباللغة اإلجنل
 جمموعة قـوانني    : القانون اإلسالمي يف ظل احلكم الربيطاين      يف

 Anglo-Mohammedan =  ...مسبوقة مبقدمة تارخيية وافيـة 
law: A Digest preceded by a historical and descriptive 

introduction ….  _؟١٩٠٨[ويليم كلوز، : لندن_  .٢ط. [_ 
 .١٧؛ هن٢سع*_  .ض

@ïÜçþa@ÑÓìÛa–Ûg@ïÜçþa@ÑÓìÛa@õbÌÛg@@@@ŠÄãa@@@@õbÌN@
@ïÜçþa@ÑÓìÛa–ïÜçþa@ÑÓìÛa@pa…aŠíg@@@@ŠÄãa@@@@pa…aŠíg@N@

@ïÜçþa@ÑÓìÛa–@@æaŠíg–@ƒí‰bm@–ïãb‚Üí⁄a@Š–ÈÛa@@
]١٠٨٦٨[ .، حممد حسنياألجدادمنظور 

امالكـ اينجـو   = يلخان يف فارس     يف عصر اإل   األهليالوقف  
 وقف مرياث   _ .ووقف خاص در دوران ايلخانان، منونه فارس      

ــدان ــة _ .٧٣-٦٨ ص_ .)١٩٩٥ (١٠ ع_ .جاوي  باللغ
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

@ïÜçþa@ÑÓìÛa–æbn×bi@@
]١٠٨٦٩[ .حسني، آفتاب

 Classification and condition= تصنيف األوقاف وأوضاعها 
of Auqaf / آفتاب حسني. _Hamdard Islamicus.  _١٢مج ،

_ .د _ . اإلجنليزيــة باللغــة_  .٢٨-٣ص_ ) .١٩٨٩ (٣ع
 .١٦؛ هن١؛ كو٢سع*

]١٠٨٧٠[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 
_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف

the Muhammadan Law of India and Pakistan . _١ط.  _
 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥ون، كالريند: أوكسفورد
@ïÜçþa@ÑÓìÛa–ïÜçþa@ÑÓìÛa@Éîi@@@@ŠÄãa@@@@@Éîi@N@

ïÜçþa@ÑÓìÛa@–ƒí‰bm@@
]١٠٨٧١[ .مجعة حممود الزريقي

_ .مجعة حممـود الزريقـي      / الوقف األهلي بني اإللغاء واإلبقاء    
جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف

_  .١٠٠-٨٣ ص _) .٢٠٠٢نوفمرب (٣ ع ،٢س_ .اخلريي  
 .١كو*_  .د

]١٠٨٧٢[ .علي اخلفيف
علي / نشأته، مشروعيته، عيوبه، حله، إصالحه    : الوقف األهلي 

 /مارس (٤-٣، ع ١٠ س _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .اخلفيف  
 ،٢٣،  ١٤،  ٨،  ٢صر* _.د  _  .٦٥-٣٥ص_ ) .١٩٤٠ابريل  
 .١؛ كو٧؛ فل٢٧

@ïÜçþa@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٠٨٧٣[ .أركليت، شعبان
يت أدخلت على الوقف الذري للمحافظـة عليـه         التعديالت ال 

_ .شـعبان أركليـت     / وتأثريها على أسس التربية األسـرية     
 .باللغة التركية_  .١٠٨-٨٩ص
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
]١٠٨٧٤[ .أوزمان، إحسان

 Vakiflarla İlgili Yargitay= القرارات املتعلقة باألوقـاف  
Kararlari / باللغة التركية_ .١٤٩٤-١٤٦١ص_ .إحسان أوزمان . 

 Eski ve =نقولة يف حقوقنا القدمية واجلديدة املاملوضوعات غري يف 
yeni Hukukumuzde Gayrimenkul Mevzuati.  _]م. د :

 .٦٧تر*_ . ض _ .)لمطبعة فريا: نقرةأ (١٩٨٦، ]ن. د
]١٠٨٧٥[ .باالر، سعاد

 /أفكار حول أوقاف العائلة اليت أسست من أجل حسن تربية األوالد          
 .باللغة التركية_  .٨٧-٧٩ص_ .سعاد باالر 

 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف
Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _لعامـة  املديريـة ا : أنقرة

 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
]١٠٨٧٦[ .شنر، عبد القادر

عبد القـادر   / تقسيم عائدات وقف الذرية حسب النظم القدمية      
 .باللغة التركية_  .٤٣-٤١ص_ .شنر 
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥وقاف، لأل
]١٠٨٧٧[ -١٩٤١) "سيد ( طاهر،حممود

 Islamic =دراسة مقارنـة  : الوقف األهلي يف القوانني احلديثة
Family Waqf in Twentieth Century Legislation: A 

Comparative perspective / طاهر حممود._ Islamic and 
Comparative Law, Quarterly ._١٩٨٨ (١، ع٨ مج. (_ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٠–١ص

@ïÜçþa@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@Þì™bãþa@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٠٨٧٨[ .جريس وولد، وليام ج

 A sixteenth =مؤسسة خريية أهلية عثمانية من القرن السادس عشر 
Century Ottoman pious foundation /جـريس  . وليام ج

 Journal of the Economic and Social History_ .وولد 
of the Orient. _ــج  -١٧٥ص_ ) .١٩٨٤ (٢، ع٢٧ م

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٨

@ïÜçþa@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@bîÛbİãc@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]١٠٨٧٩[ .موغول، حسن

 =مؤسسة الوقف يف أنطاليا يف النصف األول من القرن التاسع عشر            
XIX Asrin İlk Yarisinda Atalya’da Vakif Müssesesi /

 _. Türk Dünyasi Araştirmalari Dergisi_ .حسن موغول 
 _. باللغة التركية    _ .١٩٩-١٨٩ص_ ) .١٩٩٣إبريل   (٨٣ع
 .٣تر* _.د 

ïÜçþa@ÑÓìÛaLïÜçþa@ÑÓìÛa@¿@ÒŠ–nÛa@@@@ŠÄãa@@@@¿@ÒŠ–nÛa@N@

  العصر اإليلخاني– تاريخ –إيران  –الوقف األهلي  
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@ïÜçþa@ÑÓìÛa–ãìm@@
]١٠٨٨٠[ .فرشيو، صويف

 =ريث واأليديولوجية األبوية    منطق التو : نظام األحباس يف تونس   
Le systeme Habous en Tunisie: logique transmission 

et idiologie agnatique / ٧٤-٥٧ص_ .صويف فرشيو. 
]: م. د[_ . souvenirs d’un rebelle=  ذكريات متمـرد  يف

 .١١مغ* _.ض _ .باللغة الفرنسية _  .١٩٩٢نيفاس، 

@ïÜçþa@ÑÓìÛa–@ãìm@–@ƒí‰bm@–Ö@QWMRP@
]١٠٨٨١[ .عبد ايد هنية

 إىل بداية   ١٧تونس من القرن    : انتقال الثروة والعالقات العائلية   
 Circulation des biens et lieu de parente = ٢٠القـرن  

Tunis XVIIe, debut XXe siecle /  عبد اجمليـد هنيـة. _ 
 .باللغة الفرنسية_  .٢٥٠-٢١٧ص
 =  يف تـونس   القرابة، التحالفات واملواريث  :  حسب ونسب  يف

Hasab wa Nasab: parente, alliance et patrimoine en 
Tunisie ._ ١٩٩٢املركز القومي للبحوث العلمية،     :  باريس. _ 

 .١١مغ* _.ض 

@ïÜçþa@ÑÓìÛa–@åÇbİß@ÉÏ…@
]١٠٨٨٢[ _.املنار _ ] .رشيد رضا حترير حممد[ /أحاديث يف الوقف

د _  .٨١٩-٨١٦ص_ ) .١٩٠٣  نـوفمرب  ٢٠ (١٧، ج ٦مج
 .١كو*_ .

]١٠٨٨٣[حترير)/ [رد ثان على عزيز أفندي خانكي: (الوقف من الدين
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 .٣٣-٣ص: ٢ج_ .حتقيق زهري الشاويش 
شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن        :  منار السبيل  يف

_  .١٩٨٤املكتب اإلسـالمي،    : بريوت_  .٦ط_ .حنبل  
 .٨ هن؛٢٩؛ مغ١٢كو* _ .ض
]١٠٩١٧[ . بن حممد بن سامل بن ضويانإبراهيم
: ٢ج_ .براهيم بن حممد بن سامل بن ضويان        إل/  الوقف كتاب
 .١٩-٥ص
مكتبـة  : الريـاض _  .٢ط_ . منار السبيل يف شرح الدليل       يف

حاشية النكت والفوائد على منـار      : عليه_  .١٩٨٥املعارف،  
 .١٦مغ* _. ض _ .السبيل لعصام القلعجي

]١٠٩١٨[ .إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان
_ . إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضـويان          تأليف/ الوقف

 .٢٠٣ص: ٢ج
 ملرعـي  منار السبيل يف شرح الدليل، أو، شرح دليل الطالب           يف

 _] .؟١٩٦-[املكتب اإلسالمي،   : دمشق_  .٢ط_  .احلنبلي
 .٣تر* _.ض 

]١٠٩١٩[ .إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان
تأليف إبراهيم بن حممد بن سامل بـن ضـويان؛          /  الوقف كتاب

 .١٨-٣ص: ٢ج_ .حتقيق زهري الشاويش 
 منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل أمحد           يف

هــ  ١٣٩٢املكتب اإلسالمي،   : دمشق_  .٣ ط _.بن حنبل   
 .١٤كو* _.ض  _] .١٩٧٢[

]١٠٩٢٠[ .إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان
_ .تأليف إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان         /  الوقف كتاب
 .٢٠-٣ص: ٢ج
 منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام املبجل          كتاب يف

 هـ١٣٧٨لسالم، مؤسسة دار ا: دمشق_  .١ط_ .أمحد بن حنبل 
 .١٤كو* _.ض _ ] .١٩٥٨[
بن تيمية، عبـد السـالم بـن عبـد اهللا بـن اخلضـر               ا

 "هـ٦٥٢-؟٥٩٠) "الربكات أبو(
]١٠٩٢١[

 الربكات عبد السالم بـن تيميـة        أيبجملد الدين   /  الوقف كتاب
 .٣٢٧٠-٣٢٥٠ص: ٢ج_ .احلراين 

_  .٢ط_ . املنتقى من أخبار املصطفى صلى اهللا عليه وسلم          يف
 .٣٥مغ* _. ض _ .١٩٧٩ الفكر، دار: بريوت

بن تيمية، عبـد السـالم بـن عبـد اهللا بـن اخلضـر               ا
 "هـ٦٥٢-؟٥٩٠) "الربكات أبو(

]١٠٩٢٢[

: ٢ج_ .ابن تيمية؛ ترمجة حممد داود راغب رمحاين        / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٩٢-١٨٤ص
الهـور  _ .منتقى األخبـار    =  املنتقى من أخبار املصطفى      يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٢وة السلفية، دار الدع]: باكستان[

)فقه حنبلي(الوقف األهلي 



متن الكشاف>٨٩٢
 

 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الم عدد رق= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٠٩٢٣[ "ـه٤٥٨-٣٨٠"  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى،
 _ .اللحامللقاضي أيب يعلى؛ حتقيق عبد الكرمي بن حممد         ]/ الوقف[
 .٤٥٥-٤٣٣ص: ١ج
_  .١ط_ . املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والـوجهتني         يف

 .٨؛ هن٣٠، ٢٩مغ* _.ض _ . ١٩٨٥مكتبة املعارف، : الرياض
]١٠٩٢٤[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

 .١٧٥-١٦٦ص_ .تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
 _. دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل            يف
حاشـية  : معه_  .١٩٧٧املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٢ط

 .٨هن* _.ض _ .د بن مانع العالمة حمم
]١٠٩٢٥[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

 .١٧٥-١٦٦ص_ .تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي /  الوقفكتاب
 _. دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل            يف
حاشـية  : معه_  .١٩٦٩املكتب اإلسالمي،   : بريوت_  .٢ط

 .١٢ ،٥ ،١كو* _.ض _ .د بن مانع العالمة حمم
]١٠٩٢٦[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

تأليف مرعي بن يوسف احلنبلي؛ حتقيق عبد اهللا        /  الوقف كتاب
 .١٧٢-١٦٩ص_ .عمر البارودي 

 دليل الطالب لنيل املطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن           يف
_  .١٩٨٥مؤسسة الكتب الثقافية،    : بريوت_  .١ط_ .حنبل  

 .١٢كو* _.ض 
]١٠٩٢٧[ "ـه١٠٣٣-؟" مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أيب بكر املقدسي احلنبلي

_ .تأليف مرعي بن يوسف املقدسي احلنبلـي        /  الوقف كتاب
 .٧٦-٧٣ص
 دليل الطالب لنيل املطالب يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن            يف

طبعة حممد علي صـبيح،     مكتبة وم ]: القاهرة [_ .حنبل
 .١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٤-[

@ïÜçþa@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@
]١٠٩٢٨["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

: ١٢ج: ٦مـج _ .لشمس الدين السرخسـي     /  الوقف كتاب
 .٤٧-٢٧ص
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]١٠٩٢٩["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

: ١٢ج: ٤ مـج  _ .لشمس الـدين السرخسـي    /  الوقف باب
 .٤٧-٢٧ص
هـ ١٣٣١-١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبسوط   كتاب يف
، ٣٠تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[

 .٨؛ هن٣٩؛ مغ١٤؛ كو٢؛ صر١٠٠، ٦٧، ٥٦، ٥٢-٥٠
]١٠٩٣٠["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز اب

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 

]١٠٩٣١[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(ابن غامن املقدسي، علي بن حممد بن علي 
سمة، أو، رسالة يف مسألة الوقـف     بديعة مهمة متعلقة بنقض الق    

على األوالد مث على مجاعة معينني مع بيان نقض القسمة، وبيان           
عباريت السبكي واخلصاف، والرد على صاحب االشتباه والتنبيه        

بن اعلي بن حممد    / على ما وقع له يف ذلك من اخلطأ واالشتباه        
ـ  ١٠_ ] .؟١٦ ق ،هـ؟١١ق[_ .غامن املقدسي    _  .ات ورق
 .٢صر* _.خ _ .به نقص _ . ب ٢٦٢١١ ت رقمخمطوط، حت

]١٠٩٣٢[ "ـه١٠٠٤-٩٢٠" )نور الدين(ابن غامن املقدسي، علي بن حممد بن علي 
السليمانية : النسخ املتوفرة _ .رسالة يف مسألة الوقف على األوالد       

] ١٠[ ،]ت. د[جمموع و    ٢٣٤٩، برقم   ورقات] ٨[،  ]ت. د[
، بـرقم   ورقـة ] ٢[،  ]ت. د[جمموع و    ٣٧٧٧، برقم   ورقات
 .٣٠تر *_.خ _ .جمموع  ٣٧٧٧

]١٠٩٣٣[ "هـ٩٤٠-؟) "مشس الدين(بن كمال باشا، أمحد بن سليمان ا
القرن [هـ  ١٠القرن  _ .رسالة يف دخول ولد البنت يف الوقف        

خمطوط، نسخة أصلية   _ .سم  ١١×١٦,٧؛  ورقات ٥_ ] .١٥
 .٢سع* _.خ _ .ضمن جمموع ) م-٧-٠٤١٧٨(برقم 

]١٠٩٣٤[ "هـ٩٤٠-؟) "مشس الدين(ان بن كمال باشا، أمحد بن سليما
القرن [هـ  ١٢القرن  _ .رسالة يف دخول ولد البنت يف الوقف        

خمطوط، نسـخة   _ .سم  ١٤,٥×٢٠,٥؛  ورقات ٤_ ] .١٧
 .٢سع* _.خ _ .ضمن جمموع ) ١٥/٠٢/٠٥/ب(أصلية برقم 

]١٠٩٣٥[ "هـ٩٤٠-؟) "مشس الدين(بن كمال باشا، أمحد بن سليمان ا
 بن كمال باشا يف مسألة    اة، أو، رسالة    الرسالة املفيدة احملررة الفريد   

أمحد بن سليمان بن    / دخول ولد البنت يف املوقوف على أوالد األوالد       
 خمطـوط،   _ .ات ورق ٣_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .كمال باشا   

 .٦صر*_  .خ_  .٣٤٨٢٦جماميع حليم، ورقم  ٧٧٩حتت رقم 
]١٠٩٣٦[ "هـ٩٤٠-؟) "مشس الدين(بن كمال باشا، أمحد بن سليمان ا

بن كمـال باشـا يف      ا املفيدة احملررة الفريدة، أو، رسالة       الرسالة
 أمحد بن / مسألة دخول ولد البنت يف املوقوف على أوالد األوالد        

_ . ورقة   ٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق  _ .سليمان بن كمال باشا     
 .٦صر*_  .خ_  .٢٣١٢١ جماميع، ورقم ٤٧٨، حتت رقم خمطوط

]١٠٩٣٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
 _. ورقـات    ٤ _] .ت. د[_ ] .رسالة استقر احلال عليهـا    [

 .٣٠ تر*_ .خ _ .جمموع  ٥٦٦خمطوط برقم 
]١٠٩٣٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

/ ]كـذا  [الرسالة الثالثة والعشرون اليت استقر احلال عليها ثانياً       
ري احلنفـي؛    جنيم املص  ابنبراهيم الشهري ب  إتأليف زين العابدين    

 .٢٠٠-١٩٤ص_ .حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . رسائل ابن جنيم     يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٨٠
]١٠٩٣٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 /]يف صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها     [الرسالة الثانية والعشرون    
ـ  إتأليف زين العابدين       جنيم املصري احلنفي؛ حقق    ابنبراهيم الشهري ب

 .١٩٣-١٨٧ص_ .أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

 )فقه حنفي(الوقف األهلي  
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]١٠٩٤٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
تـأليف زيـن    / ]يف حدود الفقـه   [حلادية واألربعون   الرسالة ا 
بن جنيم املصري احلنفي؛ حقق أصوله      ابراهيم الشهري ب  إالعابدين  

 .٣٢٩-٣١٤ص_ .وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٠٩٤١[ "هـ٩٧٠-؟"م بن حممد براهيإبن جنيم، زين الدين بن ا

يف دخول أوالد البنات حتت لفظ الولد أو        [الرسالة الرابعة عشر    
ـ  إتأليف زين العابدين    ]/ األوالد  بن جنيم املصري  ابراهيم الشهري ب

_ .احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليـه خليـل املـيس             
 .١٣٩-١٣٣ص
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ . جنيم   ابن رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٠٩٤٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

_  .]رسالة يف إظهار خطأ جواب واقع يف مسألة الوقـف         [
_  . جمموع ١٧٣٢ خمطوط برقم    _. ورقات   ٣ _] .ت. د[
 .٣٠تر* _. خ
]١٠٩٤٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 ٤ _] .ت. د[_ ] .صـورة الوقفيـة   لى  عرسالة يف اجلواب    [
 .٣٠تر*_  .خ_  . جمموع٤٢٠ خمطوط برقم _.ورقات 

]١٠٩٤٤[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
ـ   إتأليف زين العابدين    / رسالة يف اخلراج    ابنبراهيم الشهري بـ

جنيم املصري احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليـه خليـل         
 .٣٣٧-٣٣٠ص_ .امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٠٩٤٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

_ ] .رسالة يف دخول أوالد البنات حتت لفظ الولد أو األوالد         [
أ، بـرقم   ٣٣– ب   ٣٠، ورقة   ]ت. د[يزيد   با: النسخ املتوفرة 

 ٨٠٤٦، برقم   ١٠١–ب  ٩٠، ورقة   ]ت. د [ و  جمموع ٣٠٣٠
أ، بـرقم  ٨٩ – ب ٨٦، ورقـة    ]ت. د[؛ رشيد أفندي    جمموع
 .٢٧، ١١تر* _ .خ_  . جمموع٦٧٤

]١٠٩٤٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
: ١٣رسالة رقم   _ .رسالة يف دخول أوالد البنات يف الوقف        

 . ورقات٤
طوط، نسـخة أصـلية     خم_ ] .ت. د[_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 ورقة ضـمن جمموعـة      ١٦٣ رسالة وتقع يف     ٣٤حتتوي على   
 _.ض  _ .الفضيل املـدين    ] نسخ[_  .٢٦٦٥احملمودية برقم   

 .١٣سع*
]١٠٩٤٧[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

_ .رسالة يف دخول أوالد البنات يف الوقف علـى األوالد           
 أصلية حمفوظة برقم    خمطوط، نسخة _  .ورقات ٥_ ] . ت .د[
 .٢صر*_ .خ _ .ب ) ٢٢٥٣٦(

]١٠٩٤٨[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
النسـخ  _ ] .رسالة يف صورة وقفية اختلفت األجوبـة فيهـا     [

؛  جممـوع  ١٤٤٧، بـرقم    ]ت. د[بايزيد احلكوميـة    : املتوفرة
، ١١تـر * _ .خ_  . جممـوع  ٥٦٦، برقم   ]ت. د[السليمانية  

٣٠. 
]١٠٩٤٩[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إيم، زين الدين بن بن جنا

 .٢مج_ ] .رسالة يف صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها[
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ .بـن جنـيم     ا رسائل   يف

_ ) .مطبعة الدار العـامرة   : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
_ .ض  _ . غمز عيون البصائر علـى األشـباه والنظـائر           مع
 .٦٧تر*
]١٠٩٥٠[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إ، زين الدين بن بن جنيما

_ ] .ت. د[_ .رسالة يف صورة وقفية اختلفت منها األجوبة        
خمطـوط، نسـخة    _ .سم  ١٤×٢٢؛  )طراً س ٢١ (ورقات ٤

 جمـاميع   – ٦٧/٨٠ ضمن جمموعة عارف حكمت برقم       أصلية
_ .خ  _ .حممـد قـرة جلـيب زادة        ] نسخ[_  .٢٢الرسالة  

 .١٣سع*
]١٠٩٥١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إدين بن بن جنيم، زين الا

: النسـخ املتـوفرة   _ ] .رسالة يف مسألة الوقف على األوالد     [
_  .١١٥٢، برقم   ]ت. د[، و   ٨٥٣، برقم   ]ت. د[السليمانية  

 .٣٠تر* _ .خ
]١٠٩٥٢[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 _] .فيةيف اجلواب على صورة الوق    احلال  عليه  استقر  فيما  رسالة  [
 .٢مج
، ]ن. د: م. د[_ .، حجريـة    ١ط_ .جنـيم   ابـن    رسائل   يف

مـع  _ ) .مطبعة الدار العامرة  : إستانبول] (١٨٧٣[هـ  ١٢٩٠
 .٦٧تر*_ .ض _ .غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر 

]١٠٩٥٣[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا
السليمانية :  املتوفرة النسخ _ .صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها    

 جمموع و   ١١٩٧، برقم   ]ت. د[ جمموع و  ٩٤٧، برقم   ]ت. د[
  جمموع و  ١٠٤٠، برقم   ]ت. د[ جمموع و  ١٩٨، برقم   ]ت. د[
ــرقم ]ت. د[ ــرقم ]ت. د[ جممــوع و٧٠٨، ب   و٢١١١، ب
، ]ت. د[ جمموع و  ٧٨٢، برقم   ]ت. د[ و ٦٩٨، برقم   ]ت .د[

، ]ت. د[و جمموع   ٣٦٩٤، برقم   ]ت. د[ جمموع و  ٨١٠برقم  
، بـرقم   ]ت. د[ جممـوع و   ٦٧٧، برقم   ]ت. د[ و ٨٨١برقم  
، ٧٨١، بـرقم    ]ت. د[ و ٦٩٨، برقم   ]ت. د[ جمموع،   ٨٤٨
 جممـوع   ٧٨٣، برقم   ]ت. د[ جمموع و  ٩٤٧، برقم   ]ت. د[و
 جمموع  ٤٢٠، برقم   ]ت. د[ جمموع و  ٢٠٩٥، برقم   ]ت. د[و
 _. جمموع   ٣٨٦، برقم   ]ت. د[ جمموع و    ٥٣١، برقم   ]ت. د[و
 .٣٠تر* _ .خ
]١٠٩٥٤[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

 _. ورقات ٦_ ] .ت. د [_ .] فيهاصورة وقفية اختلفت األجوبة[
 .٣٠تر* _ .خ_ . جمموع ١١٨٣خمطوط برقم 

)فقه حنفي(الوقف األهلي 
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]١٠٩٥٥[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
املصـري  / حتقيق األعالم الواقفني على مفاد عبارات الـواقفني       

هــ  ١٠٦٩ يـد بايز: النسخ املتـوفرة  _ .الوفائي الشرنباليل   
جممـوع؛ السـليمانية     ١٥٥٠ورقات، برقم   ] ٧[،  ]١٦٥٨[

  جممـوع و   ٢١٤ورقات، بـرقم    ] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩
  جممـوع و   ١١٩٨ورقات، برقم   ] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩
  جممـوع و   ١٣٤٤ورقات، برقم   ] ٩[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩
 جممـوع و    ٦٥٥ورقات، بـرقم    ] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩
هــ،  ١١٤٣جمموع و  ٦٦٠ورقات، برقم   ] ٣[هـ،  ١١٤٤

] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩جمموع و    ٦١١ برقم   ،ورقة] ٢٢[
] ٧[،  ]١٦٥٨[هــ   ١٠٦٩ جمموع و  ٢٤٧٠ورقات، برقم   

] ١٤[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩ جمموع و  ١٠٤٤ برقم   ،ورقات
] ١٥[،  ]١٦٥٨[هــ   ١٠٦٩ جمموع و  ٢٧١٦رقة، برقم   و

] ٩[،  ]ت. د[جممـوع؛ عـاطف أفنـدي        ٣٠٥م  ورقة، برق 
ورقات، برقم  ] ٦[هـ،  ١٠٦٧جمموع و    ٨٣٩ورقات، برقم   

 بـرقم   ،ورقات] ٨[،  ]١٦٥٨[هـ  ١٠٦٩ جمموع و  ١٢٦٧
 ]٦[،  ]١٦٥٨[هــ   ١٠٦٩جمموع؛ وحيـد باشـا       ٢٧٨٢

 .١٠٧، ٣٣، ٣٠، ١١تر* _.خ _  .٥١٤ورقات، برقم 
]١٠٩٥٦[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

_ .حتقيق األعالم الواقفني علـى مفـاد عبـارات الـواقفني            
_ .سم  ١٦×٢١؛  ) سطراً ١٢( ورقة   ١٢_ ] .١٧٠١[هـ  ١١١٣

خمطوط، نسخة أصلية ضمن جمموعة عارف حكمـت بـرقم          
أمحد بن عبد الـرمحن     ] نسخ[_  .٣ جماميع الرسالة    - ٩/٨٠

 .١٣سع* _.خ _ .السلموين 
]١٠٩٥٧[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"علي املصري الشرنباليل، حسن بن عمار بن 

حسن بـن   / حتقيق األعالم الواقفني على مفاد عبارات الواقفني      
هــ  ١١ ق _.عمار بن يوسف املصري الوفائي الشرنباليل       

 م فقه حنفي،  ٥٢: خمطوط، نسخة حمفوظة حتت األرقام    _ ] .١٦ق[
 فقه  ٧٠٧ فقه حنفي،    ٤٧٨ فقه حنفي،    ٤٧٧م فقه حنفي،    ٥٣

 .٢صر* _. خ _.الذرية وقف على أوالده مث رسالة يف رجل _ .حنفي 
]١٠٩٥٨[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

 حسن بن عمار بن   / حتقيق األعالم الواقفني على مفاد عبارات الواقفني      
_ ] .١٦ق[هــ   ١١ق_ .يوسف املصري الوفائي الشرنباليل     
رسالة _  .١٧٦٠٣) ١٢٧٣(خمطوط، نسخة حمفوظة حتت رقم      

 .٦صر* _. خ _.الذرية  رجل وقف على أوالده مث يف
]١٠٩٥٩[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

حسن بن  / حتقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكىن يف الوقف للولد        
_ .عمار الشرنباليل؛ مجع وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكي          

 .٣٥٦-٣٣٩ص
 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(

]١٠٩٦٠[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
حسن بن عمار بن    / تذكرة البلغاء النظار بوجوه رد حجة الوالة النظار       

_ ] .١٦ق  [هـ  ١١ق_ .يوسف املصري الوفائي الشرنباليل     
رسالة _  .٥٣٦٨٩) ٣٤٨١(خمطوط، حتت رقم    _  .ورقات ٨

يف أخوين أرادا إثبات دخوهلما يف وقف أبيهما ونظـارة بيـت            

الوقف الذي وقفه والدمها على آخر وذريته وزوجته وأدعيا أن          
اآلخر أدخلهما بعد انقراض ذريته وزوجته مبا له مـن شـرط            

 .٦صر* _.خ _ .اإلدخال واإلخراج 
]١٠٩٦١[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

] ٤[_ ] .١٦٣٧[هـ ١٠٤٧_ .رسالة يف الوقف على األوالد    
 .٣٠تر*_ .خ _  . جمموع١١٨٢خمطوط برقم _  .ورقات

]١٠٩٦٢[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
 حسن بن / فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف      

هــ  ١١ ق _.عمار بن يوسف املصري الوفائي الشرنباليل       
) ٢٦٦٢(خمطـوط، حتـت رقـم       _  .ورقات ٤_ .] ١٦ق[

 .٦صر*_ . خ _ .٤١٨٥٧جوهري 
]١٠٩٦٣[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

النسخ _ .فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف     
 ١٥٥٠، برقم   ورقات] ٣[،  ]ت. د[بايزيد احلكومية   : املتوفرة

؛ ١٣٤٤، بـرقم    اتورق] ٦[،  ]ت. د[جمموع؛ رشيد أفندي    
] ٤[،  ]ت. د[ و   ١١٨٤، برقم   ورقات ٥،  ]ت. د[السليمانية  
، بـرقم  ورقـات ] ٣[،  ]ت. د[ جمموع و    ٦٥٥، برقم   ورقات
 ،]ت. د[ و   ٨٥٤٤٧، برقم   ورقات ٥هـ،  ١٢٥٣ جمموع و    ١١٩٨

ورقـة،  ] ١٥[،  ]ت. د[ جمموع و    ٢٤٧٠، برقم   ورقات] ٤[
 ٣٠٥، بـرقم    ورقات] ٥[هـ،  ١١٣٧ جمموع و    ٢٧١٦برقم  

 ،]ت. د[ جمموع و ١٠٤٤، برقم ورقات] ٤[، ] ت.د[جمموع و 
 ٥هـ،  ١٠٦٠ جمموع؛ وحيد باشا     ١٢٠٧، برقم   ورقات] ٦[

 .١٠٧، ٣٠، ٢٧، ١١تر* _.خ _  .٥١٧، برقم ورقات
]١٠٩٦٤[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

 _.] ت. د[_ .فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف        
خمطوط، نسخة أصلية   _ .سم  ١٦×٢١؛  ) سطراً ٢١ (ورقات ٣

. ٩/٨٠حسنة مشكولة ضمن جمموعة عارف حكمت بـرقم         
 .١٣سع*_ .خ _ .خط معتاد _  .١٧جماميع الرسالة 

]١٠٩٦٥[ .الطرابلسي، حسني الطرابلسي احلنفي
حسني الطرابلسـي   / ثنني على الذرية  التحفة البهية يف وقف اإل    

خمطوط، حتـت رقـم     _  .رقاتو ٩_ ] .ت. د[_ .احلنفي  
 .٢صر*_ .خ _ . ب ٢٥٢٧٥

]١٠٩٦٦[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(
]١٠٩٦٧[ .مد الرببريحم

: احملاماة الشـرعية  _ .حممد الرببري   / مقارنة: القرابة يف الوقف  
_ ) .١٩٣٧مارس  /يناير (٦-٤، ع ٨ س _ .جملة قضائية شهرية  

  .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _.د  _ .٢٧-٢٥ص
]١٠٩٦٨[ .حممد اازي

حممـد  / التحفة الفقهية يف الرسالة املرضية على الفريضة الشرعية      
ــازي   _.ك _ .ص ٤٠_ ] .؟١٩٣-ن، . د: م. د[_ .اجملـ

 .١كو*

 )فقه حنفي(الوقف األهلي  
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]١٠٩٦٩[ "ـه٧١٦-٦٦٥" )الدين عبد اهللا صدر أبو(بن الوكيل، حممد بن عمر بن مكي ا

 .١ج_ .حتقيق ودراسة أمحد بن حممد العنقري / الوقف على األوالد
_  .١٩٩٣مكتبـة الرشـد،     : الرياض_ . األشباه والنظائر    يف
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية        - )ماجستري(طروحة  أ

 .٣تر* _.ض _ .بالرياض 
]١٠٩٧٠["هـ٥١٠-٤٣٦ ")أبو حممد(البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد 

تأليف أيب حممد احلسني بـن مسـعود        /  العطايا واحلبس  كتاب
_ .البغوي؛ حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، على حممد معوض          

 .٥٢٦-٥٠٩ص
دار : بـريوت _  .١ط_ .مام الشـافعي     التهذيب يف فقه اإل    يف

 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧الكتب العلمية، 
]١٠٩٧١[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 

_ .أبو حيىي زكريا بن حممد بن زكريا املصـري          /  الوقف باب
 .٨٦-٨٥ص
 حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللبـاب يف فقـه اإلمـام             يف

_ ] .؟١٩٤-[دار إحياء الكتب العربية،     : القاهرة_ .الشافعي  
 .٥كو* _.ض _ .منت هذا الشرح : حترير التنقيح: امشه

]١٠٩٧٢[ "ـه٩٢٦-٨٢٣" )حيىي بوأ(محد أزكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن 
 زكريا بن حممد األنصاري؛ خرج أحاديثه وعلق عليه       /  الوقف باب

 .١٨١-١٨٠ص_ .أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة 
 حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمـام            يف

 _.ض  _  .١٩٩٧دار الكتب العلميـة،     : بريوت_ .الشافعي  
 .١١ ،١كو*

]١٠٩٧٣["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  .سليمان بن حممد البجريمي/  الوقفكتاب
لى شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع        حاشية البجريمي ع   يف

_ ] .؟١٩٧-[املكتبة اإلسالمية،   ]: تركيا[ديار بكر   _ .العبيد  
 مع الشرح نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة        : امشه

 .١٠ ،٥؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٩، ٧، ٦فل* _.ض _ .حممد املرصفي 
]١٠٩٧٤["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
أليب إسـحاق     حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب       يف

: امشـه _  .١٩٧٨دار املعرفة،   : بريوت_ .زكريا األنصاري   
مع الشرح نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممد          

 .١٠٤تر* _.ض  _.املرصفي 
]١٠٩٧٥["ـه١٢٢١-١١٣١"  عمرسليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن

_ .سليمان بن حممد السويفي الشافعي البجريمي       /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق  حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب أليب          يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
حباشيته منتخبات مـن    _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     

 .٦ ،٢صر* _.ض  _.خ حممد املرصفي تقرير الشي

]١٠٩٧٦["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
: ٣ ج _.سـليمان بـن حممـد البجريمـي         /  الوقف كتاب
 .١٩٦-١٨٣ص
  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمـي      يف

 هـ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .على شرح منهج الطالب     
نفـائس  : امشـه _ ) .املطبعة األمرييـة  : القاهرة] (١٨٧٣[

 _.ض   _.ولطائف منتخبة من تقرير الشيخ حممـد املرصـفي          
 .٣٣، مغ٦، ٢صر*

]١٠٩٧٧["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : وتبري_ . حاشية اجلمل على شرح املنهج       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]١٠٩٧٨["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
 حاشية اجلمل على شرح املنهج لشـيخ اإلسـالم زكريـا            يف

املكتبة التجارية الكـربى،    : قاهرةال_  .١ط_ .األنصاري  
 شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على     : امشه_ ] .؟١٩٣-[

 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض _ .شرح املنهج 
]١٠٩٧٩[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
يد أمحد حنفي، عبد احلم: [القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى الرملي   يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٢-

]١٠٩٨٠[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
املطبعـة  : القاهرة (١٨٩٠،  ]ن. د: م. د[_ . فتاوى الرملي    يف

 .١٠٢، ٣٠تر* _.ض _ ) .امليمنية
]١٠٩٨١[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٦-١٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار : بـريوت _ . فتاوى العالمة مشس الدين حممد الرملـي         يف

فتاوى العالمة مشس الدين الرملـي      _  .١٩٨٣الكتب العلمية،   
ـ         _.ض   _ .يامش الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتم

 .١١ ،١؛ كو٥٢، ٥١تر*
]١٠٩٨٢[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
: ١ج _.تصحيح حممد الزهـري الغمـرواي       /  الوقف كتاب
 .٤٥٥-٤٤٧ص
 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _. املهذب   يف
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]١٠٩٨٣[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي الشريازي؛ تصحيح     إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب
 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .ة من العلماء جلن
شركة ومطبعة مصطفى البايب    : القاهرة_  .٢ط_ . املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 

)فقه شافعي(الوقف األهلي 



متن الكشاف>٨٩٦
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]١٠٩٨٤[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
  الشريازي؛ حتقيق وتعليق وشرح وبيان     إسحاق أليب/  الوقف كتاب

 .٦٩٠-٦٧١ص: ٣ج_ . حممد الزحيلي  املذهب بقلمالراجح يف
دار : دمشـق _  .١ط_ . املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢الدار الشامية، : القلم؛ بريوت
صالح الدين العالئي، خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا الدمشقي          

 "هـ٧٦١-٦٩٤) "أبو سعيد(
]١٠٩٨٥[

 أبو سعيد خليل بن   /  األوالد حكم دخول ولد الولد يف الوقف على      
 كيكلدي العالئي الشافعي؛ حتقيق ودراسة حممد بن عبد الغفار بن         

 .٤٧٤-٤٦٩ص: ٢ج_ .عبد الرمحن الشريف 
 وزارة: الكويت_  .١ط_ . اجملموع املذهب يف قواعد املذهب       يف

 .١٤كو* _.ض _  .١٩٩٤األوقاف والشئون اإلسالمية، 
]١٠٩٨٦[ "هـ٦٧٦-٦٣١) " زكرياأبو (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 _.زكرياء حميي الدين النووي      حيىي بن شرف أبو   /  الوقف كتاب
 .بني كتاب إحياء املوات وكتاب اهلبة

_ . منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف خمتصر احملرر للرافعـي           يف
_ .سـم   ١٨×٢٦؛  ) سـطر  ٢٢(مج  ١_ ] .١٣ق[هـ  ٧ق

واد الـذي   احلمد هللا الرب اجل   : أوله_  .٣١٢خمطوط، حتت رقم    
سـيدي حممـد    : حتبيس_ .حلت نعمه عن اإلحصاء باألعداد      

 خط  _ .]١٧٨٩[هـ  ١٢٠٤العلوي على كلية مراكش سنة      
 .٧مغ* _.ض _ .مشرقي 

@ïÜçþa@ÑÓìÛaIðŠçbÃ@éÔÏH@
]١٠٩٨٧[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب

بن حـزم؛   ا سعيد   محد بن أأبو حممد علي بن     /  األحباس كتاب
 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق جلنة إحياء التراث العريب 

محـد  أمصححة ومقابلة، وقوبلت على نسخة      . ط_ . احمللى   يف
_ ] .؟١٩٧-[دار اآلفاق اجلديـدة،     : بريوت_ .حممد شاكر   

 .٣٠، ٢٦، ٢٠مغ* _.ض _ ) .املوسوعة اإلسالمية(
]١٠٩٨٨[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد بوأ(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب

 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق أمحد حممد شاكر / األحباس
 _] .؟١٩٧-[دار اآلفاق اجلديدة،    : دار اجليل : بريوت_  .ى احملل يف

 _ .١٩٢٨فست عن طبعة إدارة الطباعة املنريية، وطبعة مصورة باأل
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل١٥-١؛ سع٥٧، ٥٦، ٥٢، ٥٠، ٣تر* _.ض 

]١٠٩٨٩[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب
 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق أمحد حممد شاكر / األحباس

إدارة الطباعـة   : القاهرة (١٩٢٨،  ]ن. د: م. د[_  .ى احملل يف
 .٤؛ مغ٥، ١؛ كو٦، ٢؛ صر٧٦تر* _.ض _ ) .يةرياملن

@ïÜçþa@ÑÓìÛaI@éÔÏæbàrÇH@
]١٠٩٩٠[ .حممد رواس قلعه جي

 .٣٤٧ص_ . حممد رواس قلعه جي بقلم/ وقف
جامعـة أم   : مكة_  .١ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفان       يف

_ .ض  _ ) .٣٢من التراث اإلسـالمي؛     (_  .١٩٨٣القرى،  
 .١؛ كو٧٥، ٥٧، ٤٩، ١٩، ٣تر*

]١٠٩٩١[ .حممد رواس قلعه جي
 .٢٩٦-٢٩٥ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
دار : وتبـري _  .٢ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفـان        يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة   (_  .١٩٨٣النفائس،  
 .٢٩؛ مغ١٢، ٥، ١كو* _.ض _ ) .موسوعات فقه السلف

]١٠٩٩٢[ .حممد رواس قلعه جي
 .٣٤٧ص_ .بقلم حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبـة  : القاهرة_  .١ط_ . موسوعة فقه عثمان بن عفان       يف

_ ) .٣٢سالمي؛  سلسلة إحياء التراث اإل   (_  .١٩٨٣اخلاجني،  
 .٨؛ هن١٧مغ* _.ض 

@ïÜçþa@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@
]١٠٩٩٣[ "ـه٣٧٢-؟") سعيد بوأ(يب القاسم حممد األزدي أبن الرباذعي، خلف بن ا

بني كتـاب   : ١ج_ .يب الربادعي   أتغلب بن    بوأ/  احلبس كتاب
 .العارية وكتاب الصدقة

هــ  ١٠٨٧ _. هتذيب مسائل املدونة واملختلطة      كتابيف  
خمطـوط،  _ .سـم   ٢٢×٢٩؛  ) سطر ١٩(مج  ١ _] .١٦٧٦[

 بسم اهللا الرمحن الرحيم كتاب مسائل       :أوله_  .٨٧٧حتت رقم   
 انتهى حبمد اهللا وحسن عونه يف آخر        :املدونة واملختلطة، آخره  

عبد القادر  ] نسخ[_ .ذي القعدة يوم األربعاء بعد صالة العصر        
خط مجيل ملون بـاألمحر، مـع       _ .بن علي بن حسن السادين      

 .٣٤مغ*_ . ض _ .شي أوراقه ببعض اخلروم املوجودة فيهتال
]١٠٩٩٤["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أبن رشد، حممد بن ا

محد بن رشد القـرطيب  أمحد بن أأليب الوليد حممد بن  ]/ الوقف[
 _.املالكي؛ تقدمي وحتقيق ومجع وتعليق املختار بن الطاهر التليلي          

 ،٦٢٤،  ٦٢١-٦٢٠ ،٤٧١،  ٤٦٩،  ٣١٣،  ١٦٤-١٥٩ص: ١ج
، ١٠٨٠،  ١٠٥٠-١٠٤٩ص: ٢، ج ١٠٣٤،  ٩٥٩،  ٧٢٨،  ٦٦٧
، ١٣٤٠ص: ٣، ج ١٢١٩،  ١٢٠٧،  ١١٣٩،  ١١٢٠،  ١١١٤
١٥٦٧،  ١٥٦٢،  ١٤٠١،  ١٣٩١-١٣٩٠،  ١٣٥٩-١٣٥٨-
١٦٣٤، ١٥٧٣، ١٥٦٩. 

دار : بـريوت _ .، مزيدة ومنقحة    ١ط_ .بن رشد   ا فتاوى   يف
العلوم ه الدولة يف    اأطروحة دكتور _  .١٩٨٧الغرب اإلسالمي،   

 ،٤؛ مغ ٧،  ٥؛ صر ١٠٤،  ٦٠،  ٥١،  ٣تر*_  . ض _ .اإلسالمية
٣٨، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٠. 

]١٠٩٩٥["هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو (بن رشد امحد أبن رشد، حممد بن ا
، ١٤٥ص: ١ج_ .حتقيق حممد احلبيب التجكـاين      ]/ الوقف[

، ٩١١ص: ٢، ج ٢٨٥،  ٢٦٠،  ٢٣٥،  ١٨٩،  ١٨٥،  ١٧٤
١٢١٣، ٩٩٥، ٩٨٩-٩٨٨. 
 دار اآلفاق: الدار البيضاء_  .١ط_ .أيب الوليد ابن رشد  مسائل يف

 .٢٣ ،١٦مغ*_ . ض _ .١٩٩٢اجلديدة، 
]١٠٩٩٦[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا

يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن         أتأليف  /  األحباس كتاب
 .٥٤١-٥٣٦ص_ .عبد الرب النمري القرطيب 

: بريوت_  .٢ط_ . يف فقه أهل املدينة املالكي        الكايف كتاب يف
 .٢٩، ٢٦ ،١٦مغ* _. ض _ .١٩٩٢دار الكتب العلمية، 

 )فقه ظاهري(الوقف األهلي  
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]١٠٩٩٧[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا
يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن         أتأليف  /  األحباس كتاب

يد ححممد حممد أ  عبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق        
 .١٠٢١-١٠١٢ص: ٢ج_ .ولد ماديك املوريتاين 

مكتبـة  : الرياض_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٣٨، ٣٢، ٤؛ مغ١كو*_ .ض _  .١٩٨٠الرياض احلديثة، 

]١٠٩٩٨[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا
 وسف بن عبد اهللا بن حممد بن      يب عمر ي  أتأليف  / ] األحباس كتاب[

يد حعبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممد أ         
 .٣١٦-٣٠٤ص: ٢ج_ .ولد ماديك املوريتاين 

، ]ن. د: م. د[_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املـالكي     كتاب يف
 _. ض   _ .١٩٨٠،  )دار اهلـدى للطباعـة    : القاهرة (١٩٧٩

 .٨هن*
زيـد أو    بـو أ(ن بن حممد البغـدادي      ابن عسكر، عبد الرمح   

 "هـ٧٣٢-٦٤٤) "حممد شهاب الدين بوأ
]١٠٩٩٩[

 .١٤٧-١٤٥ص_ .تقدمي طه الزيين /  الوقفكتاب
_ . إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالـك            يف

 .٣تر* _.ض _ ] .؟١٩٨-[املكتبة الثقافية، : بريوت
 أو  زيـد  بـو أ(ابن عسكر، عبد الرمحن بن حممد البغـدادي         

 "هـ٧٣٢-٦٤٤) "حممد شهاب الدين بوأ
]١١٠٠٠[

 _.لشهاب الدين عبد الرمحن بن حممد بن عسكر         /  الوقف كتاب
 .١٠٨-١٠٧ص
_ . إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالـك            يف
مطبعة مصطفى البايب   : القاهرة (١٩٤٥،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط

 .٢١؛ مغ١٠٤تر* _.ض _ ) .احلليب
زيـد أو    بـو أ(الرمحن بن حممد البغـدادي      ابن عسكر، عبد    

 "هـ٧٣٢-٦٤٤) "حممد شهاب الدين بوأ
]١١٠٠١[

_ .عبد الرمحن بن حممد بـن عسـكر املـالكي           /  الوقف باب
 .٩٦-٩٥ص
_ . إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالـك            يف
 .٦صر* _.ض _ ] .؟١٩٣-[مكتبة القاهرة، : القاهرة_  .١ط

]١١٠٠٢[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري( علي بن حممد ابن فرحون، إبراهيم بن
األحباس والصدقات واهلبات والعمـرى واملـنح واألخـدام         [

 .٢٢١-٢٢٠ص: ٢ج_ ] .واملرافق
_ . تبصرة احلكام يف أصول األقضـية ومنـاهج األحكـام            يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٦مكتبة الكليات األزهرية، : القاهرة
]١١٠٠٣[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(مد ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حم

/ خدام واملرافق  واملنح واأل  ىاألحباس والصدقات واهلبات والعمر   
_ . بن حممد بن فرحون اليعمري       إبراهيمبرهان الدين أيب الوفاء     

 .١١١-٩٨ص
 _ .١ط_ . احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام        ة تبصر يف

كتاب العقـد   : امشه_  .١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : بريوت
يب  أل املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام        

 .٣٠؛ مغ١١ ،١كو* _.ض _ .حممد عبد اهللا بن سلمون 

]١١٠٠٤["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 
 .١٩ص_ .لعبد الرمحن الفاسي ]/ الوقف[

 :فاس_ .غارسة والتصيري والتوليج    التعريج والتربيج يف أحكام امل    يف  
مطبوع ضمن جمموع يشمل    _ ) .املطبعة الفاسية ] (؟١٩--: ن. د[

محد بن اخلياط على شرح عبد القادر الفاسي ملنظومـة          أحاشية  
 .٤مغ* _. ض _ .مصطلح احلديث: امشه وحممد بن يوسف الفاسي

]١١٠٠٥["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 
 _.للشيخ عبد الرمحن بن عبد القادر اجملاحي الراشدي         ]/ الوقف[
 .٥١٧، ٤٧٧ص
مجادى الثانيـة   _ .التيسري والتسهيل يف ذكر ما أغفله خليل        يف  

_ .سم  ١٤×٢٠؛  ) سطر ٢٥(مج  ١ _] .١٧٨١[هـ  ١١٩٦
 :أولـه _  .٦٠٧خمطوط ضمن جمموع، قسم الوثائق حتت رقم        

 انتهى حبمد اهللا وحسن     : العليم، آخره  احلمد هللا امللك القدمي العامل    
وكان الفراغ منـه يـوم      ... عونه وصلى اهللا على سيدنا حممد       

االثنني من شهر اهللا مجادى الثانية بعد صـالة العصـر سـنة             
 .٢٤مغ* _. ض _ .خط مغريب مجيل ملون_ .هـ ١١٩٦

]١١٠٠٦["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 
 .لعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي]/ قفالو[

 _.سم  ٧×٢١ص؛  ١٨_ ] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .العمل الفاسي   يف  
  بيت ٣٧٥أرجوزة يف   _  .١٧٧/٥،  ٣٣٥/٤:خمطوط، حتت أرقام  

 شاء رشده على خري العمل،     من ∴احلمد هللا الذي باحلق دل      : أوهلا
 _.له وهو ألصل حائز      ملن ∴ ورهن منفعة حبس جائز      :وآخرها

 .٢١مغ* _.ض _ .مغريب مجيل شبيه باألندلسي، ملون خط 
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٠٠٧[

مالك بن أنس؛ برواية    / يف الرجل حيبس على ولده الصغار داراً      
 .٣٣٧-٣٣٦ص: ٥ج: ٢ مج_.اإلمام سحنون بن سعيد 

طبعة _ ] .؟١٩٧-[صادر،  دار  : بريوت_ . املدونة الكربى    يف
، ٦٣، ٥٦،  ٥١تـر * _.ض  _  . عن مطبعة السعادة   باألوفست

 .٣٠؛ مغ١٥؛ كو١١ ،٧ ،٣ ،٢؛ فل٧٥، ٦٤
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٠٠٨[

مالـك بـن أنـس      / يف الرجل حيبس على ولده الصـغار داراً       
 اإلمـام نون بن سعيد التنوخي عن      األصبحي؛ رواية اإلمام سح   

 .١٠٠-٩٦ص: ٤ج_ .عبد الرمحن بن القاسم العتقي 
_ .ض  _  .١٩٧٨،  دار الفكـر  : بريوت_ . املدونة الكربى    يف
 .٣٥، ٢٩، ٢٦؛ مغ١١ ،١؛ كو١١، ٩-٦، ٣؛ فل٦٧، ٣تر*

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٠٠٩[

مالـك بـن أنـس      / جل حيبس على ولده الصـغار داراً      يف الر 
عن عبد الرمحن بن     األصبحي؛ رواية سحنون بن سعيد التنوخي     

 .٣٣٦-٣٣٥ص: ٣ج_ .القاسم العتقي 
: القاهرة] (؟١٩٠٣ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . املدونة الكربى    يف

 .١٥ ،١٢كو* _.ض _ ]) .١٩٠٥[هـ ١٣٢٣مطبعة السعادة، 

)كيفقه مال(الوقف األهلي 
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زيد السجلماسي   أبو(القاسم بن حممد    البوجعدي، حممد بن أيب     
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٠١٠[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 هـ١٣١٧ ،]ن. د: م. د[_ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
" العمل الفاسي  "_ .)املطبعة الفاسية  :املغرب فاس،] (١٨٩٩[

 .٤مغ* _.ض _ .أليب زيد الفاسي نظم شعري 
زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١١٠١١[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 ،]ن. د: [فاس، املغـرب  _ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
نظم " العمل الفاسي "_ ) .املطبعة الفاسية (] ١٨٧٥[هـ  ١٢٩٢

 .٣٢مغ* _.ض _ .شعري أليب زيد الفاسي 
زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١١٠١٢[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٣٣-١٢٢ورقة  _.السجلماسي 

 ٢١٢_ ] .١٨١٧[هــ   ١٢٣٣_ .ي   شرح العمل الفاس   يف
: أوله_  .٥١٨٢٦خمطوط حتت رقم    _ .سم  ٢٠,٥×٣١ورقة؛  

احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه           
وكان الفراغ منه سنة ثالثة وثالثني ومائتني       : ، آخره ...وسلم  

العمل "_ . خط مغريب مجيل دقيق   _ .وألف وسط حمرم احلرام     
 .٢٢مغ* _. ض _.  أليب زيد الفاسينظم شعري" الفاسي

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٠١٣[

 .حملمد بن أيب القاسم السجلماسي]/ الوقف[
  اكتوبر ٢٧[هـ  ١٢٦٦ ذي احلجة    ٢٠_ . شرح العمل الفاسي     يف

_ .سـم   ٢١,٥×٣٤,٥؛  ) سطر ٣٧( ورقة   ٥٠٢_ ] .١٨٤٩
ويف النكاح ان   : أوله_  .٦٧٠ن جمموع حتت رقم     خمطوط، ضم 

كمل هذا الشـرح    : بدا القول والوعد العقد هو الدخول، آخره      
سليمان بن عبد السالم بـن      ] نسخ[_ .املبارك حبول اهللا وقوته   

سليمان بن عبد السالم بن الفقيه سيدي حممد بن الفقيه أمحـد            
_ . خط مغريب مجيـل ملـون     _ .األيب األندلسي الشفشاوين    

_  . ض _. نظم شعري أليب زيـد الفاسـي      " العمل الفاسي "
 .٢٤مغ*

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٠١٤[

 .حممد بن أيب القاسم السجلماسي الرباطي]/ الوقف[
 أكتوبر  ٢٥[هـ  ١٢٨٨ شعبان   ١٠ _. شرح العمل الفاسي     يف

خمطوط، حتت  _ .سم  ٢٠×٢٨ ؛) سطر ٢٩(مج  ١_ ] .١٨٧١
حتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي علـى بـن         _  .٩٣/١رقم  

  بن أمحدحممد بن   ] نسخ[_ .هـ  ١٣٣٠ رجب   ٢٤يوسف بتاريخ   
_ .خط مغريب   _ .محد بن حممد العيسى البوسعيدي      أحممد بن   

 _.ض  _ . نظم شعري أليب زيـد الفاسـي      " العمل الفاسي "
 .٧مغ*

زيد السجلماسي   أبو(سم بن حممد    البوجعدي، حممد بن أيب القا    
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٠١٥[

 .٣٨٥-٣٤٠ص: ٢ج_ .حممد الرباطي السجلماسي ]/ الوقف[
، ]ن. د: [فـاس، املغـرب   _ . شرح نظم العمل الفاسـي       يف

نظم شعري أليب زيد    " العمل الفاسي "_ ] .١٨٩٩[هـ  ١٣١٧
 .٢٢مغ* _.ض _ .الفاسي 

]١١٠١٦[ "ـه٩٥٤-٩٠٢" )عبد اهللا بوأ( الرعيين احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن
 _.أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب           ]/ الوقف[
 .٤٦١، ٤٣٩، ٢٨٣ص
] ١٦٣[_ ] .ت. د[_ . حترير الكالم يف مسـائل االلتـزام         يف

نسخة حمفوظـة   (خمطوط،  _ .سم  ١٤×٢٠؛  ) سطر ٢٥(ورقة  
لذي ألـزم    احلمد هللا ا   :أوله_  .٦٠٧، حتت رقم    )ضمن جمموع 

وقد انتهى الكالم مبـا     : عباده املؤمنني بالوفاء بالعهود، وآخره    
 _ .خط مغريب مجيل مييل إىل البسط     _ .لتزام  حررته من مسائل اال   

 .٢٤مغ* _.ض 
]١١٠١٧[_.رسالة يف مسألة من أوقف أو وهب ألهله وهو عليه ديون 

 خمطوط،_ .سم  ١٧×٢٣,٥؛  ) سطر ١٥(ص  ١٣٠_ ] .ت. د[
أما بعد أنه عمت البلوى بأن      : أوله_  .٣٢ضمن جمموع برقم    

واهللا تعاىل  : من عليه ديون بادر فوقف ما ميلكه أو وهبه، وآخره         
اجملموع يضـم   _ .مت ذلك واحلمد هللا رب العاملني أوالً وأخرياً         

حاشية الشيخ مصطفى البلتاين علـى مـنت        : سبعة رسائل منها  
 اإلمام األمري    خامتة العالمة حممد بن    –البيقونية ملصطلح احلديث    

 _.خ  _ .خط شرقي ملون    _ .على شرح الزرقاين على العزية      
 .٢٤مغ*

]١١٠١٨[ "هـ٤٩٩-؟ ")أبو املطرف(الشعيب، عبد الرمحن بن قاسم 
 أبو املطرف عبد الـرمحن بـن        /؛ عقد حبس  احلبس على النسل  

، ٤٩٥ص_ .قاسم الشعيب؛ تقدمي وحتقيق الصـادق احللـوي         
٥٠٢. 
 _.ض  _  .١٩٩٢الغرب اإلسالمي،   دار  : بريوت_ . األحكام   يف
 .٨؛ هن٣؛ مغ١١ ،٢ ،١؛ كو٣تر*

]١١٠١٩[ .عبد الصمد كنون
 _.عبد الصمد كنون    ]/ مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما      [
 .٩٤-٧٧ص
 طبع على :  القاهرة _ . جين زهر اآلس يف شرح نظم عمل فاس        يف

] ؟١٩٤-[نفقة احلاج حممد بن عبد الواحد التازي ويطلب منه،          
 نظم العمل الفاسي لعبد الرمحن   : امشه_ ) .ة الشرق الوحيدة  مطبع(

 .٣٨ ،٢٥ ،٢٣ ،٢٢ ،٣؛ مغ٢صر* _. ض _ .الفاسي
]١١٠٢٠[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
_ .ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمـريات        /  الوقف باب
 .٤٠٣-٣٦١ص: ٧ج
 _.خلرشـي   علـى ا   ي حاشية الشيخ علي بن أمحد العـدو       يف

ـ    _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية،    : بريوت  يحاشية الشـيخ عل
 _.ض  _ .بأسفل صفحات حاشية اخلرشي على خمتصر خليل        

 .١١ ،١كو*

 )فقه مالكي(الوقف األهلي  
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]١١٠٢١[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ . الوقف باب
دار صـادر   : بريوت_  .ي حاشية الشيخ علي العدو    يف
 امش اخلرشي على    ي الشيخ على العدو   حاشية_ ] .؟١٩٧-[

 .١١ ،١كو* _.ض _ .خمتصر سيدي خليل 
]١١٠٢٢[ .علي فكري

_  .٣١٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .تأليف علي فكري  / أحكام الوقف 
 املعتمـد مـن     نقالً عن كتاب ملخص األحكام الشرعية على      

 .مذهب املالكية
 ١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املعامالت املادية واألدبية     يف
 .١٥ ،٥ ،١كو *_ .ض_ ) .مطبعة مصطفى البايب احلليب: هرةالقا(

]١١٠٢٣[ "ـه٤٣٠-٣٦٨" )أبو عمران(الغفجومي، موسى بن عيسى بن أيب حجاج 
 _.تأليف موسى بن عيسى أبو عمران الغفجومي الفاسي         ]/ الوقف[
 .٧٩-٧٨ص
؛ ) سطر ٣٤( ورقة   ١٠٩_ ] .١١ق[هـ  ٥ق_ . األحكام   كتاب يف
ة موالي يوسف مبراكش حتت     خمطوط، يف خزان  _ .سم  ١٦×٢٢

 .٧مغ* _.ض _ . خط مغريب _ .ناقص النهاية_  .٥٤٧رقم 
]١١٠٢٤[  :٢ج_ .وتنظيم حممد اهلبطي املواهيب  مجع /يف األحباس

 .٣٧٦-٣٤٥ص
_ . فتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا من اجلبال           يف
_  .١٩٩٨األوقاف والشؤون اإلسـالمية،      وزارة]: الرباط[
 .١كو*_  .ض

]١١٠٢٥[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 
دريس القـرايف؛ حتقيـق   إشهاب الدين أمحد بن     /  الوقف كتاب

 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 
 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    :  بريوت _ . الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

]١١٠٢٦[ .حممد العزيز جعيط
 دراسة وحتقيق حممد بن   / ؛ فتوى التحبيس على األوالد    دعوى احلبس 

 .١٠٨-١٠٦ص_ .إبراهيم بوزغيبة 
 ]:تونس[القريوان  _ .العزيز جعيط     فتاوى شيخ اإلسالم حممد    يف

 .٣تر* _.ض _  .١٩٩٤مركز الدراسات اإلسالمية، 
]١١٠٢٧[ ـه١١٠٣-؟" )عبد اهللا بوأ(املكناسي، حممد بن احلسن ااحي الغياثي 

 .١٦٥ ،١١٣ ،٩٨ ،٨٩ص_ ] .الوقف[
 نوازل الشيخ اإلمام العالمة أيب عبد اهللا سيدي حممـد بـن             يف

] ١٩--ن،  . د: م. د[_ .حجريـة   . ط_ .احلسن اجملـاحي    
نوازل الشيخ أيب عبد اهللا حممد      : يليه_ ) .املطبعة احلجرية  :فاس(

 .٢٢ ،٣مغ* _. ض _ .التاودي بن سودة
]١١٠٢٨[ عمر بن حممد بن علياملليجي، علي بن حممد بن 

إزالة األحداث الظاهرة بالنور الراد على من منع أوالد الظهور األماجد           
 علي بن حممد بن   / وأدخل سائر اإلناث وأوالدهن من الرجال األباعد      

 _ . ورقة ١٣_ ] .ت. د[_ .عمر بن حممد بن علي املليجي املالكي        
 .٦صر*_ .خ _ . ٨٧٩٨ )جماميع ٢٩٠(خمطوط، حتت رقم 

  الفاسـي  ملهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        ا
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(

]١١٠٢٩[

مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن شرح عمليـات           
تأليف أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين الفاسي؛ تقـدمي         / فاس

 .٤٢٧-٣٨٠ص_ .وإعداد هاشم العلوي القامسي 
وزارة : الربـاط _ . فاس    حتفة أكياس الناس بشرح عمليات     يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١األوقاف والشئون اإلسالمية، 
  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(
]١١٠٣٠[

_ .حممد املهدي بن حممد بن حممد اخلضر الوزاين       / نوازل احلبس 
 .١٧٤-١٤٠ص: ٤ج
_ .يف النوازل الفقهيـة      النوازل الصغرى، أو، املنح السامية       يف

 _. ض   _ .١٩٩٣وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : املغرب
 .٣١ ،٣٠ ،١٤-١٢؛ مغ١٥كو*

  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(

]١١٠٣١[

: ١ج_ .عيسى املهدي بن حممد الوزاين العمراين       أبو  ]/ الوقف[
 .٣٢٤-٢٨٥ص
. ط_ .يات أيب زيد سيدي عبد الرمحن الفاسـي          شرح عمل  يف

 .٣مغ*_ . ض _ .]١٩--ن، . د: م. د[_ .حجرية 

@ê…ëc@ÑÓë)ÖaŠÈÛaH@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا
]١١٠٣٢[ .خالد السعدون

يف العراق واملوقف العثماين    " أوده"إعادة التنظيم الربيطاين لوقف     
اجمللـة  _ .خالد السـعدون    / ١٩١٣و ١٩١٢منه خالل سنيت    

ديسـمرب   (٤-٣ع_ .التارخيية العربية للدراسـات العثمانيـة       
 .٧صر* _.د _  .١٠٨-٩١ص_ ) .١٩٩١

ÝbjÛa@ÑÓìÛa@
 .شروط الوقف، الوقف الصحيحأحكام الوقف،  انظر أيضًا
]١١٠٣٣[ .أمحد حممد خليل

أمحـد حممـد    / حول تعرض الشريعة اإلسالمية لوقف األجانب     
_ ) .١٩٣٨ابريـل    (٩، ع ٩ س _ .احملاماة الشرعية _ .خليل  
 .١؛ كو٢صر* _.د _  .٥٨٥-٥٨٤ص

]١١٠٣٤[ .بركي األقسكي، علي مهت
 ,İslamda Vakif= أنواعه الصحيحة والباطلة : الوقف يف اإلسالم

Sahih Ve Gayr-i Sahih Nev’ileri /  علي مهت بركـي. _
Ankara İlahiyet Fakültesi ._١٩ص_ ) .١٩٥٧ (٦ مج-

ــج_  .٢٦ ــة _ .١٠-١ص_ ) .١٩٥٩-١٩٥٨ (٧م  باللغ
 .٦٧، ٣تر* _.د _ .التركية 
]١١٠٣٥[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _. ض _ .١٩٩٢

الوقف الباطل
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]١١٠٣٦[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو* _. ض _ .١٩٨٥
]١١٠٣٧[ .السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ دار الكتاب العريب،  :  بريوت _ .٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]١١٠٣٨[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السمهان /  الوقفباب
_  .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]١١٠٣٩[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ . السمهان  احملمدتأليف عبد العزيز/  الوقفباب
_  .٣ط_ .جوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية       األسئلة واأل  يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]١١٠٤٠[ .غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨ دار الشوكاين، ]:صنعاء[

]١١٠٤١[ مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم / ]الوقف[
 .٧٩-٥ص: ٧ج_ . احلنبلي

، ]ن. د: م .د[_  .٥ط_ . الدرر السنية يف األجوبة النجدية       يف
 واإلمث  اجلنفرسالة يف إبطال وقف     : بعض احملتويات  _ .١٩٩٥

 .١٥-١سع*_ .ض  _.حملمد بن عبد الوهاب 
]١١٠٤٢[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية       ،   موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية   : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

]١١٠٤٣[ .وهبة الزحيلي
 .٢٠٦-١٣١ص_ .وهبة الزحيلي / الوقف

_ .، مزيـدة    ٢ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسـالمي       يف  
 .١كو* _.ض  _ .١٩٩٦دار الفكر، : دمشق

]١١٠٤٤[ .وهبة الزحيلي
 .٢٣٨-١٥١ص_ .تأليف وهبة الزحيلي / الوقف

دار : دمشق_  .١ط_ .الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي      يف  
، ١٠،  ٥،  ٢؛ سع ٦٤،  ٥٧،  ٥٠تر* _. ض   _ .١٩٨٧الفكر،  
 .٣١-٢٩ ،١١؛ مغ١٥، ١؛ كو٩-٦؛ فل١١

@ÝbjÛa@ÑÓìÛaI@éÔÏðŠÐÈuH@
]١١٠٤٥[ .اجليالين، حممد باقر

 . حممد باقر اجليالين/الة يف الوقف على النفس وبطالنهرس
 .١ران*_ .ض _ ] .١٩--ن، . د: م. د[_ . رسالة القضاء يف
]١١٠٤٦[ .، حممد باقرشفيت

 خمطـوط   _ .أحكام الوقف واحلكم ببطالن الوقف على النفس      
 .٢ران*_  .خ _ .١٩٨مبكتبه سبهساالر بطهران حتت رقم 

@ÝbjÛa@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@
زيـن الـدين أبـو العـدل        (وبغا، قاسم بن قطلوبغا     بن قطل ا

 "هـ٨٧٩-٨٠٢) "السودوين
]١١٠٤٧[

قاسم بن قطلوبغـا؛ مجـع      / كشف العوار عن وقف السمسار    
 .٩٨-٤٧ص_ .وحتقيق حممد شوقي بن إبراهيم مكي 

 ١٩٩٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . رسائل حول الوقـف      يف
 .١كو*_ .ض _ ) .مطبعة النرجس: الرياض(

]١١٠٤٨[ "ـه٧٨٠-٧٠٢") الدين بدر(د بن حممد بن أيب العز املارديين، حمم
السليمانية : النسخ املتوفرة _ ] .رسالة فيما ال جيوز الوقف عليه     [
 ورقة، برقم   ٤٤،  ]ت. د[ و   ٨٩٢ ورقة، برقم    ١٧٩،  ]ت. د[

 .٣٠تر*_ .خ _  .٧٠٥
@ÝbjÛa@ÑÓìÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@

]١١٠٤٩[ "ـه٧٩٤-٧٤٥) "أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن ادر بن عبد اهللا 
 للزركشي بدر الدين حممد بن ادر الشافعي؛      / الوقف يف األحكام  

 :٣ج_ .حققه تيسري فائق أمحد حممود؛ راجعه عبد الستار أبو غدة           
 .٣٤٤-٣٣٩ص
وزارة األوقـاف والشـئون     : الكويت_ . املنثور يف القواعد     يف

حتقيـق  . أعمال موسوعية مساعدة  (_ ] .؟١٩٩-[اإلسالمية،  
 .١؛ كو١٠، ٨، ٦؛ فل٣تر *_.ض _ ) .١لفقهي؛ التراث ا

]١١٠٥٠["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  .سليمان بن حممد البجريمي/  الوقفكتاب
 حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع          يف

_ ] .؟١٩٧-[املكتبة اإلسالمية،   ]: تركيا[ديار بكر   _ .العبيد  
  نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة       :امشه مع الشرح  

 .١٠ ،٥؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٩، ٧، ٦فل* _.ض _ .حممد املرصفي 
]١١٠٥١["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
 رياأليب إسحاق زك    حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب      يف

 نفائس  :امشه مع الشرح  _  .١٩٧٨دار املعرفة،   : بريوت_ .األنصاري  
 .١٠٤تر* _.ض  _.ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممد املرصفي 

]١١٠٥٢["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
_ .سليمان بن حممد السويفي الشافعي البجريمي       /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق  حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب أليب          يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
حباشيته منتخبات مـن    _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     
 .٦ ،٢صر* _.ض  _.تقرير الشيخ حممد املرصفي 

 )جعفريفقه (الوقف الباطل  
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]١١٠٥٣["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
: ٣ ج _.سـليمان بـن حممـد البجريمـي         /  الوقف تابك
 .١٩٦-١٨٣ص
  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمـي      يف

 هـ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .على شرح منهج الطالب     
نفـائس  : امشـه _ ) .املطبعة األمرييـة  : القاهرة] (١٨٧٣[

 _.ض   _.ولطائف منتخبة من تقرير الشيخ حممـد املرصـفي          
 .٣٣، مغ٦، ٢صر*

]١١٠٥٤["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ . حاشية اجلمل على شرح املنهج       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]١١٠٥٥["ـه١٢٠٤-؟" ور العجيلي األزهريسليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منص

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
 حاشية اجلمل على شرح املنهج لشـيخ اإلسـالم زكريـا            يف

املكتبة التجارية الكـربى،    : القاهرة_  .١ط_ .األنصاري  
شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصـاري      : امشه_ ] .؟١٩٣-[

 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض _ . املنهج على شرح
@ÝbjÛa@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@

]١١٠٥٦[ .الرماصي، حممد بن عبد اهللا بن مومن
_ .حملمد بن عبد اهللا بـن مـومن الرماصـي           /  الوقف كتاب
 .٥٥٤-٥٤٩ص
هــ  ١٠ ق _. حاشية على شرح التتائي ملختصر خليل        يف
خمطوط، _ .سم  ١٩×٣٠؛  ) سطر ٣٠(ج يف مج    ٢_ ] .١٦ق[

 ملا كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب :أوله_  .٩حتت رقم 
 هذا آخر   :، آخره  ...ذ به تعرف األحكام   إاهللا وسنة رسول اهللا     

ما قصدنا من هذا الكالم مع الشيخ مصطفى رمحه اهللا ومع غريه            
_ .ح هذا الكتاب املبارك، انتهى ما وجد يف جملد أصـله            اوشر

 .٢٤مغ* _. ض _ .خط مغريب دقيق خمتلف
ÞëjÛa@ÑÓë@
 . المنقولوقف انظر أيضًا

@ÞëjÛa@ÑÓë–bî×Šm@@
]١١٠٥٧[ .بوالق، آيدن

_  .٢٣٢-٢٢٩ص_ .آيـدن بـوالق     / وقف البترول التركي  
 .باللغة التركية

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
@ÑÓëÕöa†§a@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@@´mbjÛaN@
@ÑÓëáØiþa@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@@áØjÛaN@

pbîÐ’n½a@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@pbãbn‰bàîjÛa@ÑÓëN@

bíbØnÛa@ÑÓë@
ة،   انظر أيضًا ا الموقوف ات،  التكاي ف الحمام ف وق وق

، وقف الزوايا، وقف العقار، الوقف على       الخانات
ى   ف عل ا، الوق ى   التكاي ف عل وفية، الوق  الص

اء،   راء   العتق ى الفق ف عل ى  الوق ف عل ، الوق
ل         الالجئين، الوقف على المالجئ، الوقف والتكاف

 .االجتماعي
]١١٠٥٨[ _.رسالة يف وقف خانقاه على أوالد السيدة فاطمة الزهراء 

 .٦صر*_ .خ _  .٤٨٣٨٣إمبايب ) ٢٩٠٤(خمطوط، حتت رقم 

@bíbØnÛa@ÑÓë–bî×Šm@@
]١١٠٥٩[ .أوندر، حممد

_ .حممـد أونـدر     / ف خاص بتكية حضرة موالنا ووقفياته     وق
 .باللغة التركية_  .٢٨-٢٥ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]١١٠٦٠[ .جيهون، أكرم

-١٩ص_ .أكرم جيهون   / لويةأرشيف تكية موالنا واملنازل املو    
 .باللغة التركية_  .٢١
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]١١٠٦١[ .سركان، مسيح

رسوم األصباغ املائية يف بارسبورتو كنموذج لـبعض خطـوط        
باللغة _  .١٤٤-١٤٣ص_ .مسيح سركان   / ية موالنا وقفية تك 
 .التركية

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@bíbØnÛa@ÑÓë–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]١١٠٦٢[ .أوجنة، يلماز

 األخرية لتعمري تكيـة موالنـا يف        بعض األفكار حول األعمال   
 .باللغة التركية_  .٣٢٨-٣١٩ص_ .يلماز أوجنة / قونيا
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

@bíbØnÛa@ÑÓë–@bî×Šm@–òîçbmì×@@
]١١٠٦٣[ .فاطمةأران، 

_ .فاطمـة أران    / ية السماك يف مركز كوتاهية    كخطة ترميم ت  
 .باللغة التركية_  .٣٢٨-٣٢٣ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

 كوتاهية– تركيا –وقف التكايا 
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]١١٠٦٤[ .ألنت تاش، أمينة
-٣١٣ص_ .أمينة ألنت تاش    / ألولية لتكية السماك  الدراسات ا 

 .باللغة التركية_  .٣٢٢
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

ë@bíbØnÛa@ÑÓ–@@òîãbàrÈÛa@òÛë†ÛaMƒí‰bm@@
]١١٠٦٥[ .وطحممد األرناؤ

 _.األرناؤوط  . حممد م / قراءة معاصرة : الوقف يف الدولة العثمانية   
الوقف والعمـل    حمكمة تعين بشؤون     جملة نصف سنوية  : أوقاف

_  .٥٥-٤٧ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب (٣، ع ٢س_ .اخلريي  
 .١كو*_  .د

@bíbØnÛa@ÑÓë–@bí‰ì@–Õ’ß…@@
]١١٠٦٦[ .ينيجعفر احلس

 جملة اجملمع العلمي  _  .ينيجعفر احلس / التكية السليمانية يف دمشق   
؛ ٢٣٧-٢٢٢ص_ ) .١٩٥٦ نيسان (٢، ج ٣١ مج _ .العريب
 .٧صر* _. د _ .٤٥٠-٤٣٧ص_ ) .١٩٥٦ متوز ١ (٣، ج٣١مج

@bíbØnÛa@ÑÓë–@bí‰ì@–Õ’ß…@@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٠٦٧[ .حممد األرناؤوط

: معطيات جديدة عن دمشق يف منتصف القرن السادس عشـر         
جملة : دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  .  م حممد/ وقفية أمحد باشا  

 نيسـان   /كانون الثـاين   (٥٢-٥١ع_  .علمية فصلية حمكمة  
 .١كو* _.د _  .٢٢٣-١٩٣ص_ ) .١٩٩٥

@bíbØnÛa@ÑÓë–@@ïßý⁄a@bÈÛa–ƒí‰bm@@
]١١٠٦٨[ .حممد األرناؤوط

/ منوذجـاً ) التكية /العمارة: (تطور منشآت الوقف عرب التاريخ    
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن     : وقاف أ _.حممد موفق األرناؤوط    

 _) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو*_ .د _  .٣٨-٢٨ص

@òîiÛaë@òÏbÔrÛa@ÑÓëIbm‰bjaLbî×Šm@H@
يم،  انظر أيضًا ف والتعل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الوقف والثقافة
]١١٠٦٩[ )، تركيااسبارتا(وقف الثقافة والتربية 

 İsparta Kültür ve Eğitim=  الثقافة والتربية يف اسبارتا وقف
Vakif . _١٩--[إدارة وقف الثقافة والتربيـة،      : اسبارتا[. _ 

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 
iý½a@ÑÓë@@@ŠÄãa@@@@lbîrÛa@ÑÓëN@

@@@@@æbİÜ@æbèc@Éßbu@ÑÓëIbîãbßë‰@@@@H@@@@@@@@@áîÜ@æbİÜÛa@oäi@æbèc@ÒbÓëc@@@ŠÄãa
@ïãbrÛaI‰bîãbßëNH@

b‘bi@ãìËa‹@ÒbÓëc@@@ŠÄãa@@@b‘bi@ãìËa‹@Éßbu@ÑÓëN@
@ïÜ’î‘@Éßbu@ÑÓëIbî×Šm@@@H@ïÜ’î‘@Éßbu@@@ŠÄãaIbî×ŠmNH@

@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@Éßbu@ÑÓëIbîãbßë‰@@@@@H@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc@@@@ŠÄãaIbîãbßë‰NH@

@ÑÓëŠ•bäÛa@†jÇ@ñŒöbu@
 .وقف الجوائز والمكافآت انظر أيضًا

]١١٠٧٠[ _. إىل األستاذ جاسم القطامي" جائزة عبد الناصر"م احتفال تسلي
_ ) .٢٠٠١ ســبتمرب (٢٧١، ع٢٤س_ .املســتقبل العــريب 

 .١كو*_ .د _  .١٥٣-١٣٩ص
ŠibÔ½a@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@@pbãbj¦a@ÑÓëN@

‰ì¦a@ÑÓë@
 .وقف العقار انظر أيضًا
@‰ì¦a@ÑÓë–@bî×Šm@–aìî@@

]١١٠٧١[ .رفعتينانج، 
 رفعت/ Sivas Abideleri ve Vakiflari =آثار أوقاف سيواس 

-١٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج_ . Vakiflar Dergisi_ .ينانج 
_ . باللغة التركية    _ .١٨-٥ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ مج ؛٤٤
 .٣تر* _.د 

@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa–ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@ñ‰a…g@@@@@ŠÄãa@@@@@ñ‰a…gë@áîÄäm@N@
@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa–bÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛa@pN@
@ðŠÐÈ¦a@ÑÓìÛaIéÔÏ@@@@@H@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãaIðŠÐÈu@éÔÏHN@

@ÑÓëòÇbà¦a@
]١١٠٧٢[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

a@@@@@Éßaì¦a@ÑÓë†ub½a@ÑÓë@@@@@ŠÄãN@
@ÑÓëpfÏbØ½aë@Œöaì¦a@

ة،    انظر أيضًا ة العالمي  وقف  جائزة مكتبة الشيخ علي الوقفي
 .جائزة عبد الناصر

@ÑÓë@pfÏbØ½aë@Œöaì¦aMŠİÓ@@
]١١٠٧٣[ .عمر عبيد حسنة
ـة      ]: مصدر الكتروين [كتاب األمة    : خطاب للنخبة اليت تشكل عقل األم

صفحة : مصدر العنوان _ .ري القرون   نلتزم مبرجعية الكتاب والسنة وفهم خ     
ضمن العـدد التاسـع املنشـور يف        " لقاء العدد "عنوان املقال حتت باب     

ـال  _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ( بنشرة املنرب    ١٩٩٩مايو  :وصلة املق
http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_9/minbar

_1_9_interview.htm.  _ ١كو*_ .ت. 
@ÑÓë@pfÏbØ½a@Œöaì¦aMŠ–ß@@

]١١٠٧٤[ _. ]حترير حممد رشيد رضا/ [مكافأة امتحان التالميذ يف األزهر
-٧١٦ ص _ .)١٩٠٤نـوفمرب    ٢٤( ١٨، ج ٧ مـج  _ .املنار
 .١كو*_ .  د_ .٧١٨

Õöa†§a@ÑÓë@
ف     انظر أيضًا ريعات وق وانين وتش ة، ق دائق الموقوف الح

ة،   ة،  األراضي الزراعي ف األراضي الزراعي وق
 .وقف النخيلوقف الزيتون، وقف األغذية، 

Õöa†§a@ÑÓë@–@bí‰ì@–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïiìíþa@Š–ÈÛa@@
]١١٠٧٥[ .صالح الدين املنجد

نشره وقدم له   / وقف القاضي عثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي       

  تاريخ-الدولة العثمانية  –قف التكايا و 
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 املعهد الفرنسي للدراسات  : دمشق_ . صالح الدين املنجد     وعلق عليه 
 .٧؛ فل١٠ ،٧ ،٢سع* _.ك _ .ص ٤٦_  .١٩٤٩العربية، 
§a@ÑÓë@Õöa†IïØÛbß@éÔÏH@

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٠٧٦[

 اإلمام مالك بن أنس؛ رواية عبد السالم بن سعيد بن         /  احلبس كتاب
 .٥٢ج: الغشاء الثامن_ .حبيب التنوخي املشهور بسحنون 

 _.سم ٢٠×٢٥؛ ) سطر١٩( أغشية  ٨_ ] .ت. د[_ . املدونة   يف
غشاء حمفوظ يف الرف عليه طرر،      _  .٥٧٤خمطوط، حتت رقم    

خط _ .وهي النسخة اليت تعرف بنسخة الطريفي لتحبيسه إياها         
 .٣مغ* _.ض _ .أندلسي 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٠٧٧[

 يدمالك بن أنس األصبحي؛ رواية سحنون بن سع       /  احلبس كتاب
 .١١١-٩٨ص: ١٥ج_ .تقي عالتنوخي عن عبد الرمحن بن القاسم ال

 :القاهرة] (؟١٩٠٣ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . املدونة الكربى    يف
 .١٥ ،١٢كو* _.ض  _]) .١٩٠٥[هـ ١٣٢٣مطبعة السعادة، 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٠٧٨[

 مالك بن أنس؛ برواية اإلمام سحنون بن      / صدقة احلبس وال  كتاب
 .١١٦-٩٨ص: ٦مج_  .سعيد
بعة ط_ ] .؟١٩٧-[دار صادر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 ،٦٣ ،٥٦ ،٥١تـر * _. ض   _ .باألوفست عن مطبعة السعادة   
 .٣٠؛ مغ١٥؛ كو١١، ٧، ٣، ٢؛ فل٧٥ ،٦٤

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٠٧٩[

 مالك بن أنس األصبحي؛ رواية اإلمام سحنون بن       /  احلبس والصدقة  كتاب
 .٣٤٨-٣٤١ص: ٤ج_ .سعيد عن اإلمام عبد الرمحن بن قاسم 

: معهـا _  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف
مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام لإلمـام           

 ؛٦٧ ،٣تر*_ . ض   _ . بن رشد  أمحديب الوليد حممد بن     احلافظ أ 
 .٣٥، ٢٩، ٢٦؛ مغ١١، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣فل

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٠٨٠[

ملالك بن أنس؛ رواية سحنون بن سعيد       /  احلبس والصدقة  كتاب
محـد  أصححه  التنوخي عن عبد الرمحن ابن القاسم؛ ضبطه و       

 .٤٢٧-٣٤١ص: ٤مج_ . السالم عبد
_  .١٩٧٨دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 .١٦؛ مغ٥٧ ،٥٢تر* _. ض _ .يليها مقدمات ابن رشد
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٠٨١[

ن عبد السالم بن    سحنو] رواية/ [ احلبس والصدقة واهلبة   كتاب
مـن  : أوله_  .بن القاسم العتقيسعيد التنوخي عن عبد الرمحن  

 .يف الرجل يغتصب عبده مث يهبه لرجل: احلبس يف سبيل اهللا، آخره
؛ ) سـطر  ٢٥(أغشية   ٤_ ] .ت. د[_ . املدونة واملختلطة    يف
للمخطوط نسخة  _  .٧٩٦خمطوط، حتت رقم    _ . سم   ٩×٢٨

دلسي قريب يف بعض حروفه     خط أن _  .٧٩٨أخرى حتت رقم    
 .٣مغ* _.ض _ .من الكويف 

òÛë†Ûa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@ïßìØ§a@ÑÓìÛaN@
pbßbà§a@ÑÓë@
ة  انظر أيضًا ات الموقوف ا ، الحمام ف التكاي ف ، وق وق

الخانات، وقف الزوايا، وقف العقار، الوقف على       
ات،  راء  الحمام ى الفق ف عل ى  الوق ف عل ، الوق

 .جتماعيالالجئين، الوقف والتكافل اال

@pbßbà§a@ÑÓë–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٠٨٢[ .يوسف درويش غوامنه

 .٢٤٩-٢٢٦ص_ .يوسف درويش غوامنه / اآلثار املدنية
 ،٢ط_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصر اململوكي         يف

: عمان_ .جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الفوتوغرافية       
 .١٢كو* _ .ض_  .١٩٨٢دار الفكر، 

]١١٠٨٣[ .يوسف درويش غوامنه
 .٢٠٢-١٨٥ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / اآلثار املدنية

 _) .القسم احلضاري . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف
 .١٢كو* _.ض _  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشباب، : عمان

@pbßbà§a@ÑÓë–bî×Šm@@
]١١٠٨٤[ .أراق، بريان

 _ .٢٠٦-١٧٩ص_ .بريان أراق   / روتشا باشا محام كليبولو سا  
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]١١٠٨٥[ .أوجنه، يلماز

-٢٥٥ص_ . أوجنه   يلماز/ احلمامات اليت بناها املعماري سنان    
 .باللغة التركية_  .٢٧٢

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]١١٠٨٦[ .رولإجتني، 

 .باللغة التركية_  .١٠٥-٩٩ص_ .رول جتني إ/ محام حسكة
 V. Vakif  =١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧بوع اخلامس للوقف، األسيف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

@pbßbà§a@ÑÓë–@bî×Šm@–ñŠÔãc@@
]١١٠٨٧[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 Ankara  =أنقـرة تاريخ بناء وقفية قراجة بك مـن معابـد   
Abidelerinden – Karaca bey Mamuresi Vakfiyesi 

Tarihi /    هــ  ١٣٦٣ ،]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل
 _ .ص١٧٦_ ) .مطبعة برهان الدين أرنالر   : إستانبول] (١٩٤٣[

 .١٠٤، ١٠٣، ٦٧تر* _.ك _ .باللغة التركية 

 أنقرة– تركيا –وقف الحمامات 
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@pbßbà§a@ÑÓë–@bî×Šm@–bîãbß@@
]١١٠٨٨[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 مان القانوين، واآلثار اخلريية   وقفية السلطانة حفصة أم السلطان سلي     
 Kanuni Sultan Süleyman’in Annesi hafsa=يف مانيسا 

Sultan’in Vakfiyesi ve manisa’daki Hayir Eserleri /
 _) .١٩٦٩ (٨ع_  .Vakiflar Dergisi _.م حقي قونيايل يإبراه
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥٦-٤٧ص

@pbßbà§a@ÑÓë–@@bí‰ì–ß…@@Õ’–@ƒí‰bm@–ïiìíþa@Š–ÈÛa@@
]١١٠٨٩[ صالح الدين املنجد

 نشره وقدم له وعلق   / وقف القاضي عثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي       
املعهد الفرنسي للدراسات   : دمشق_ . صالح الدين املنجد     عليه

 .٧؛ فل١٠ ،٧ ،٢سع* _.ك _ .ص ٤٦_  .١٩٤٩العربية، 

@pbßbà§a@ÑÓë–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@†àª@µì½a@ïbàÜvÛa@
]١١٠٩٠[ ) املوىل حممد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩( امللك  .املغرب

مفاصلة عبد السالم التطواين البناء مع األحباس بشأن احلمـام          
 رقـم  حتت   ، وثيقة _ .١/١١/١٨٤٦ _ .الذي بين يف العرائش   

املوىل حممد بـن     وثيقة موجهة من السلطان   _  .٦/٤٠/١٥
 .٥مغ* _.  خ_ .الرمحن إىل أيب سلهام بن عليعبد 

@…‰a†»@ÑÓëI†äaH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١١٠٩١[ .ظل الرمحن
 Hamdard Waqf of = مؤسسة متميزة :وقف محدارد اهلندي

India: A Unique Institution / ص ٥ _ .ظل الـرمحن. _
 .باللغة اإلجنليزية

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _وضـوعية،  معهد الدراسات امل: نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ . ض_ .١٩٩٩

pbãaìî§a@ÑÓë@
ات،    انظر أيضًا ى الحيوان ف عل ف الالوق ى وق ورعل ، الطي

 .وقف المنافع، وقف المنقول
]١١٠٩٢[ .عبد اهللا صاحل حامد أمحد

 :أوقاف_ .عبد اهللا صاحل حامد أمحد      / ضايا االستبدال شرط الواقف وق  
_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلريي       

 .١كو*_ .د _  .٢٠٧-١٨١ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر  (٥، ع٣س
]١١٠٩٣[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
 وقاف والشؤون الدينية،  وزارة األ : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ . لوحات  ورقة١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢
]١١٠٩٤[ _.مجعها عبد الكرمي بن حممد الكردي /  الوقفكتاب
 .١٨٦-١٦٢ص: ٢ج
 ،]ن. د: م. د[_ . جواهر الفتاوى، أو، خري الزاد يف اإلرشاد         يف

 .٥ ،١كو* _.ض  _) .مطبعة دار البصري :بغداد (١٩٦٩

@pbãaìî§a@ÑÓëIy@éÔÏïÜjäH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١١٠٩٥[

أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسـي؛          ]/ الوقف[
 .٢ج_ .حتقيق حممد فارس سعد عبد احلميد السعدين 

دار : بـريوت _  .١ط_ . الكايف يف فقه اإلمام ابن حنبـل         يف
 .٣١مغ* _.ض _ ] .١٩٩٣[هـ ١٤١٤ة، الكتب العلمي

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]١١٠٩٦[

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة؛ خـرج            ]/ الوقف[
أحاديثه ورجاله سليم يوسف؛ حققه سعيد حممد اللحام؛ قدم له          

 .٣٣٠-٣١٩ص: ٢ج_ .وراجعه صدقي حممد مجيل 
دار الفكـر،   : بريوت_ . الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل         يف

 .٣٠؛ مغ٧ ،٥صر* _.ض _  .١٩٩٢
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١١٠٩٧[

تأليف أيب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـة          /  الوقف كتاب
 .٤٦٤-٤٤٨ص: ٢ج_ .املقدسي 

_  .٥ط_ .الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بـن حنبـل            يف
؛ ١٠-٦فـل * _.ض  _  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي،   : دمشق
 .١٤، ٥، ١كو

@pbãaìî§a@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١١٠٩٨["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 

 العطايا والصدقات واحلبس وما دخل يف ذلك من كتاب          كتاب
أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي؛        تصنيف  / السائبة

حتقيق وتعليق علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود؛ قدم          
: ٧ج_ .سـنة    مساعيل، عبد الفتاح أبـو    إله وقرظه حممد بكر     

 .٥٣٨-٥١١ص
 وهو:  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه    يف

 الكتب العلميـة،    دار: بريوت_  .١ط_ .شرح خمتصر املزين    
 ؛٥،  ١؛ كو ١١،  ٩-٦،  ٤-٢؛ فل ٥-١سع* _. ض   _ .١٩٩٤
 .٣١ ،٣٠ ،٢٠مغ

]١١٠٩٩["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 
 .١٣ج_ . الوقف كتاب
_ ] .ت. د[_ . احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي         يف

، )٢٥٣٦/٤نسخة مصورة على ميكـروفيلم بـرقم        (خمطوط  
 .٧سع*_  .ض_ .املكتبة األزهرية : صل يف القاهرةاأل

@pbãaìî§a@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@
]١١١٠٠["ـه٣٧٨-؟" )القاسم بوأ(بن اجلالب، عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن ا

أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن       /  يف احلبس وهو الوقف    باب
 _.احلسن اجلالب البصري؛ دراسة وحتقيق حسني بن سامل الدمهاين          

 .٣١١-٣٠٧ص: ٢ج
 _ .١٩٨٧دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .١ط_ . التفريع   يف

 .٣٢-٢٩ ،٢٧؛ مغ١١، ١؛ كو٩-٦؛ فل٥٧تر* _.ض 

  مانيسا– تركيا –وقف الحمامات  



٩٠٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١١١٠١[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 
دريس القـرايف؛ حتقيـق   إشهاب الدين أمحد بن     /  الوقف كتاب

 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 
 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    :  بريوت _ .لذخرية ا يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

b¨a@ÑÓëòîØ•@
ى   انظر أيضًا ف عل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الحرمين الشريفين
]١١١٠٢[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣ الفترة من 

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

pbãb¨a@ÑÓë@
ا  انظر أيضًا ف التكاي ة، وق ات الموقوف ف ، الخان وق

ف    ار، الوق ف العق ا، وق ف الزواي ات، وق الحمام
ف على إسكان الطلبة، الوقف على الخانات، الوق  

راء     على العتقاء،    ى الفق ى     الوقف عل ، الوقف عل
ف      ئ، الوق ى المالج ف عل ين، الوق الالجئ

 .واإلسكان، الوقف والتكافل االجتماعي
]١١١٠٣[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

مايو ( ٧، ع ٣؛ س ٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣يناير   (١، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣

@pbãb¨a@ÑÓë–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١١٠٤[ .يوسف درويش غوامنه

 .٢٤٩-٢٢٦ص_ .يوسف درويش غوامنه / اآلثار املدنية
_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصـر اململـوكي           يف
_ .، جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الفوتوغرافيـة         ٢ط

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٢دار الفكر، : عمان
]١١١٠٥[ .يوسف درويش غوامنه

 .٢٠٢-١٨٥ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / اآلثار املدنية
 _) .القسم احلضاري . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشباب، : عمان

@pbãb¨a@ÑÓë–bî×Šm@@
]١١١٠٦[ .ول، فرموزبرك

 Türk Vakif =وقف سرايا كرفان التركي وخدمات السياحة اليوم 
Kervan Saraylari ve Bugünün Turizm Hizmetinde/ 

_ ) .١٩٧٣ (١٠مج_ . Vakiflar Dergisi_ .فرموز بركول 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٦٥-٣٤٥ص

@pbãb¨a@ÑÓë–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]١١١٠٧[  إستانبول= خانات األوقاف الشخصية  ض وبعإستانبول

 _. ورقة ٦٩_ ] .ت. د[_ .وبعض خانة لرن شخصي وقف لري 
 .١٤تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١١٠٨[ .إشق أوزلو، فاضل
 İstanbul’un Eski = إسـتانبول وقف اخلانات القدميـة يف  

Vakif Hanlari/ فاضل إشق أوزلو . _Vakiflar Dergisi.  _
_ . باللغة التركيـة   _ .٤٢٤-٤٢١ص_  .)١٩٧٣ (١٠مج
 .٦٧، ٥٣تر* _ .د

@pbãb¨a@ÑÓë–@bî×Šm@–‰ë…‰ìi@@
]١١١٠٩[ .أونال، رمحي حسين

أعمال التنظيف والبحوث األساسية اليت أجريت خلـان إجنـري          
_ .رمحي حسين أونـال     / ١٩٩٢بوجان يف بوردور يف سبتمرب      

 .باللغة التركية_  .٤٢٢-٣٩٩ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@pbãb¨a@ÑÓë–@bî×Šm@–ŠØi@‰bí…@@
]١١١١٠[ .كوبرولو، إدريس

_ .إدريس كوبرولـو  / تنظيم خان الدالئل كفندق يف ديار بكر   
 .باللغة التركية_  .٨٣-٧١ص
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧مس للوقف، األسبوع اخلايف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

@ÑÓëpbãb¨a@–@@bí‰ì–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١١١١[ .حممد األرناؤوط

: معطيات جديدة عن دمشق يف منتصف القرن السادس عشـر         
جملة : دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  . مد م حم/ وقفية أمحد باشا  

 نيسـان   /كانون الثـاين   (٥٢-٥١ع_  .علمية فصلية حمكمة  
 .١كو* _.د _  .٢٢٣-١٩٣ص_ ) .١٩٩٥

@ÑÓëpbãb¨a@–@@ïßý⁄a@bÈÛa–ƒí‰bm@@
]١١١١٢[ .حممد األرناؤوط

/ منوذجـاً ) التكية /العمارة: (تطور منشآت الوقف عرب التاريخ    
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن     :  أوقاف _ .حممد موفق األرناؤوط  

 _) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو*_ .د _  .٣٨-٢٨ص

@pbãb̈ a@ÑÓë–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١١١١٣[ .سعاد حممد حسن حسنني

إعداد سعاد حممد حسن حسنني؛ إشراف سعاد ماهر        ]/ الوقف[
 .١٧٤-١٧٣، ٨٩-٨٨، ٦٢-٦١، ٤٨-٤٦، ٣٩ ص_.حممد 
_ . أعمال األمري شيخو العمري الناصري املعمارية بالقاهرة         يف
 كليـة   ، جامعة القـاهرة   –) ماجستري(أطروحة  _ ] .؟١٩٨-[

 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،اآلثار

 رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ – القاهرة – مصر –وقف الخانات 
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ð¨a@ÑÓìÛa@
ف      انظر أيضًا اديات الوق ري، اقتص ف الخي تثمار الوق اس

ري      الخيري رادات الوقف الخي  التصرف في     ،، إي
ري ف الخي عالوق وانين ، دواف ف، ق  الوق

ري  ف الخي ارف الوق ريعات مص وانين ، وتش ق
ري،   ف الخي ريعات الوق ف   وتش ارف الوق مص

ي     ات       الخيري، الوقف األهل ى الجمعي ، الوقف عل
، ، الوقف المشترك    الخيرية، الوقف على الفقراء   

اعي،   ل االجتم ف والتكاف فالوق يم  والوق الق
 .االجتماعية، الوقف والمجتمع

]١١١١٤[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ
تـأمالت  : الوقف اخلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر       

_ . بن زيد اخلـثالن      إبراهيم/ نقدية يف ماضي الوقف وحاضره    
ورقة عمل مقدمة من    _ . ورقة   ١٥،  ١٤_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٤١٨

رة الشئون اإلسالمية   مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بوزا    
جتربة اململكـة العربيـة   "واألوقاف والدعوة واإلرشاد إىل ندوة     

املنعقدة يف دولة الكويـت برعايـة        "السعودية يف جمال الوقف   
األمانة العامة لألوقاف يف السابع والعشرين من شهر مجـادى          

 .١كو* _ .ح_  .هـ١٤١٨األوىل من عام 
]١١١١٥[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ

 تأمالت نقدية : خلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر      الوقف ا 
 _ .املستقلة_ . بن زيد اخلثالن     إبراهيمبقلم  / يف ماضي الوقف وحاضره   

 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٧ ديسمرب ١٥االثنني  (١٨٨، ع٥س
]١١١١٦[ . حممد الضبيعيإبراهيم

_ . بـن حممـد الضـبيعي        إبراهيم)/ األوقاف(الصدقة اجلارية   
 .٦٨-٤٧ص
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ .لصدقات وأثرها على الفرد واجملتمع  ايف

 .١كو*_ .ض _ ) .مطابع الوطن الفنية: الرياض (١٩٨٨
]١١١١٧[ .أمحد الريسوين

: الربـاط _ .أمحد الريسوين    /جماالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي 
األمانة العامة : املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويت   

 .١كو*_ .ك _ .ص ٨٠_  .٢٠٠١لألوقاف، 
]١١١١٨[ .أمحد الريسوين

 :Islamic Waqf endowment =جماالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي
Scope and implications/أمحد الريسوين؛ ترمجة عبد الرافع بن  

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة،      : الرباط_ .علم  
 .١كو*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٨٠_ ] .١٩٩-[
]١١١١٩[ .محد الشرباصيأ

_ .تـأليف أمحـد الشرباصـي       / التصرف يف الوقف اخلريي   
 .٢٩٣-٢٩٢ص
دار اجليـل،   : بريوت_  .٤ط_ . يسألونك يف الدين واحلياة      يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٠
]١١١٢٠[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ

_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
محد بن حنبل الشيباين مع     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 _ .٥ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      " شرحه خمتصر
، ٢؛ صر ٦٧تر* _. ض   _] .؟١٩٨-[دار الشهاب،   : القاهرة

 .٨؛ هن٧
]١١١٢١[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ

_ . بالسـاعايت    محد عبد الرمحن البنا الشـهري     أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
محد بن حنبل الشيباين مع     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 _ .١ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      " شرحه خمتصر
 _. ض   _ .]؟١٩٧-[ حياء التـراث العـريب،    إدار  ]: بريوت[
 .٣١، ٢٩، ٧مغ*
]١١١٢٢[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ

 .١٨٠-١٧٤ص: ١٥ ج_ .ف الوقكتاب
 الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين مع           يف

: م. د [_ ."بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين     "خمتصر شرحه   
 مطبعة: القاهرة (]١٩٥٧-١٩٣٤[ هـ١٣٧٧-١٣٥٣ ،]ن. د
 .٦٧، ٥٦، ٤٩، ٣تر *_ . ض_ .)خوان املسلمنياإل

]١١١٢٣[ .أمحد بن حممد املغريب
إعداد أمحد بـن حممـد      / إلميان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم    ا

 . ورقة٦٨_ .املغريب 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 
]١١١٢٤[ خمطوط_ . ورقة ٢٣٢_  .]ت. د[_ . اناإلحسأوقاف 
 .٤٧تر* _.خ _ ) .١٠٣٤ (٨١٦برقم 

]١١١٢٥[ .البهي اخلويل
 .١٨٤-١٨٣ص_ .البهي اخلويل / الوقف

دار االعتصـام،   : القاهرة_  .٣ط_ .الثروة يف ظل اإلسالم     يف  
 .١٤كو* _.ض _  .١٩٧٨
]١١١٢٦[ .البهي اخلويل
 .٢٠٩ص_ .تأليف البهي اخلويل / الوقف
 ١٩٧١،  ]ن. د: م. د[_  .٢ط_ . ظل اإلسـالم      الثروة يف  يف
 .١٢؛ كو٨، ٧؛ فل٢صر* _.ض _ ) .دار النصر للطباعة: القاهرة(

]١١١٢٧[ .يحسن سر
 .٨٦-٨٥ص_  .يبقلم حسن سر/ األوقاف اخلريية

 ]:م. د[_ .مبادئ، وأهداف، وخصائص    :  االقتصاد اإلسالمي  يف
 .١كو *_.ض _  .١٩٩٨ للكتاب، اإلسكندريةمركز 
]١١١٢٨[بيان من: اخلريي واألهلي يف الوقفعة اإلسالمية حكم الشري
: القـاهرة  _ .١ط_ .علماء األزهر الشريف    ] عدادإ/ [العلماء

صـدر  _  .]١٩٢٧[هــ   ١٣٤٦ املطبعة السلفية ومكتبتها،  
 يف  ١٩٢٧-١٩٢٦مبناسبة طرح فكرة حل الوقف األهلي سنة        

؛ ١٢،  ١٠،  ٩،  ٧سـع *_ . ك   _ .ص٦٦_ .الربملان املصري   
 .٢، ١ كو؛٢١ ،٦صر

  الخيريالوقف 
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]١١١٢٩[ .خالد عزب
بقلم خالد  / دور مؤسسيت القضاء واألوقاف يف املدينة اإلسالمية      

 /مجادى األوىل  (٣٢٢-٣٢١ ع _ .الوعي اإلسالمي _ .عزب  
_ ]) .١٩٩٢ نـوفمرب    /أكتـوبر [هـ  ١٤١٣مجادى اآلخرة   

 .١كو*_ .د _  .٨٥-٨٢ص
]١١١٣٠[ .رضوان السيد

املستقبل _  .رضوان السيد / فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
 _ .٩١-٧٧ص_ ) .٢٠٠١ديسمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .العريب  

 الـوطن   يف املدينملف نظام الوقف واجملتمع     : حبث مقدم ضمن  
 الـوطن  يف املـدين الوقف واجملتمع " ة ندو إىل قدم   الذي،  العريب
 بالتعاون مـع    العربية الوحدة نظمها مركز دراسات     اليت" العريب
 بريوت  يف عقدت   اليتدوله الكويت، و   يف لألوقاف العامة ةماناأل

 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر ١١-٨ الفترةخالل 
]١١١٣١[ .رضوان السيد

-٤٣ص_ .رضوان السيد   / فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
 .٧٣-٦٢ص: املناقشات _ .٧٣
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب       يف

 مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة    الندوة الفكرية اليت نظمها     
مركـز  : بـريوت _  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣دراسات الوحدة العربية، 
]١١١٣٢[ .سيف اهللا الرمحاين، خالد

 .٩٤-٨١ص_ .خالد سيف اهللا الرمحاين / الوقف يف العصر احلديث
 العاشرة جملمع   حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية     :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]١١١٣٣[ .عائشة الطييب الوزاين
عداد عائشة الطييب   إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 

 .٦٦-٢٧ص_ .الوزاين؛ إشراف حممد بن املكي احلسين الوزاين 
اجلمعية اخلريية اإلسالمية التطوانية    : طوانالعمل اخلريي مبدينة ت   يف  

حبث لنيل  _ . ورقة   ١٤٦_  .١٩٩٧-١٩٩٦_ ) .كنموذج(
 .٢٩مغ* _. ض _ . كلية أصول الدين، تطوان–االجازة 
]١١١٣٤[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 

_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيمعبد الستار   / الوقف ودوره يف التنمية   
_  .١٩٩٨سـالمية،   وزارة األوقاف والشـؤون اإل    : الدوحة
فاز هذا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علـي بـن    _ .ص  ٢٤٠
 _.ك  _  .١٩٩٧/هـ١٤١٨اهللا آل ثاين الوقفية العاملية لعام        عبد

 .١؛ كو١٥سع*
]١١١٣٥[ .ت. عبد القادر، س

 Will and waqf) = االسـتئمان اخلـريي  : (الوصية والوقف
(charitable trusts) /يم إبراه. س. عبد القادر، م. ت. س. _

American Muslim Journal.  _)١٩٩١مــارس ١٥. ( _
باللغــة _  .٥-١ص_ ) .١٩٩١مــارس  ٢٢(؛ ٥-١ص

 .٧صر*_  .د_ .اإلجنليزية 

]١١١٣٦[ .عبد الكرمي صادق بركات
/ الكفارات واألوقاف اخلريية والوصية لوجوه اخلري والنـذور       

_ . الكرمي صادق بركات، عـوف حممـود الكفـراوي           عبد
 .٦٠٣-٥٩٩ص
_ .دراسة مقارنة بالنظم الوضعية     : قتصاد املايل اإلسالمي   اال يف

 _.ض  _ ] .؟١٩٨-[مؤسسة شباب اجلامعـة،     : اإلسكندرية
 .١٢كو*

]١١١٣٧[ .عجيل جاسم النشمي
عجيـل جاسـم    / أحكام الوقف اخلريي يف الشريعة اإلسالمية     

 . ورقة٢٩_ .النشمي 
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥و ظيب اخلريية، هيئة أب
]١١١٣٨[ .علي بن حممد اجلمعة

_ .علي بن حممد اجلمعة     / وقف؛ الوقف األهلي؛ الوقف اخلريي    
 .٤٨٨ص
_  .١ط_ . معجم املصطلحات االقتصـادية واإلسـالمية        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مكتبة العبيكان، : الرياض
]١١١٣٩[ .عوف حممود الكفراوي

/  والوصية لوجوه اخلـري والنـذور      الكفارات واألوقاف اخلريية  
 .٢٦٥-٢٦١ص_ .عوف حممود الكفراوي 

_ ) .بداية اجملتهد واية املقتصـد    : ( املالية العامة يف اإلسالم    يف
_ .ض  _  .١٩٩٧مركز اإلسكندرية للكتـاب،     : اإلسكندرية

 .١كو*
]١١١٤٠[ .غازي فيصل الربيعان

ـ  / الوقف اخلريي للدول اإلسالمية قدمياً وحديثاً      أليف إعداد وت
 .٥٦-٥١ص_ .غازي فيصل الربيعان 

: الكويـت _  .١ط_ . أسرى الكويت ومصارعة السـوء       يف
_  .١٩٩٦اجلمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصـية،     

 .١كو* _ .ض
]١١١٤١[ :٤مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة

 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
اجمللس :  القاهرة _.املصرية   اإلفتاء    الفتاوى اإلسالمية من دار    يف

 ؛١٠٤تر* _. ض   _ .١٩٩٧-١٩٨٠األعلى للشئون اإلسالمية،    
 .١كو

]١١١٤٢[ .حممد أمحد دمهان
_ .تأليف حممـد أمحـد دمهـان        / ديوان األوقاف يف اإلسالم   

 .٣١٢-٣٠٨ص
دراسات عن أهم أماكنها األثرية ومقاالت     :  يف رحاب دمشق   يف

دار : دمشق_  .١ط_ .ث ثقافية   عن أهم حوادثها اجملهولة وأحبا    
يشتمل الكتاب أيضاً على مواضـع كـثرية        _  .١٩٨٢الفكر،  

مـدارس دمشـق ودور حـديثها       : متفرقة عن الوقف، مثـل    
وخوانكها وربطها وجوامعها؛ املدرسة العادلية الكربى؛ املدرسة       

 .١كو*_ .ض _ .الظاهرية 

 الخيريالوقف 
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]١١١٤٣[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    /  املاضي واحلاضر  حملة عن الوقف والتنمية يف    

 .٢١٠-١٢١ص_ .اخلوجه 
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧
]١١١٤٤[ .مد الشحات اجلنديحم

بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    
مـايو   /إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

]١١١٤٥[ .حممد فاروق النبهان
؛ امللكية اجلماعيـة للشـيء      امللكية اجلماعية يف األوقاف اخلريية    

، ٢٣٢ص_ .حممد فاروق النبـهان     / رييةاملوقوف؛ األوقاف اخل  
٣٥٠-٣٤٥، ٢٤٠-٢٣٨. 
_  .٣ط_ . االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي       يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٥، مؤسسة الرسالة: بريوت
]١١١٤٦[ .حممد فاروق النبهان

؛ امللكية اجلماعيـة للشـيء      امللكية اجلماعية يف األوقاف اخلريية    
، ٢٣٢ص_ .حممد فاروق النبـهان     / يةاملوقوف؛ األوقاف اخلري  

٣٥٠-٣٤٥، ٢٤٠-٢٣٨. 
_  .١ط_ . االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي       يف

 .٧صر* _.ض _  .١٩٧٠، دار الفكر: القاهرة
]١١١٤٧[ .حممد فرفرة

، ١ س _ .اجمللة املغربية _ .حممد فرفرة   / احليازة يف اهلبة واحلبس   
 .٢٢مغ* _. د _ .٥٠-٤٥ص_ ) .١٩٣٦-١٩٣٥ (٣ع

]١١١٤٨[ .إبراهيممدحت حافظ 
مـدحت حـافظ   / ملخص حبث دور الوقف يف تنمية اجملتمـع    

 . ورقة٢١_  .إبراهيم
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١١١٤٩[ /تنازل عنهواإلقرار به وال االستحقاق يف الوقف أحكاممن 
 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 

 اجمللس األعلى :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف
 .١؛ كو١٠٤تر *_. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]١١١٥٠[ .مهاجراين، عطاء اهللا

كلمة سعادة الدكتور عطاء اهللا مهاجراين وزير الثقافة واإلرشاد         
ديين باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أمام املؤمتر السادس لوزراء        ال

_ . ورقـات    ٤،  ١٢: ٢ج_ .األوقاف والشؤون اإلسـالمية     
 .جنليزية العربية واإلباللغة
 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

، م١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ ن،. د: م. د[_ .جاكرتا 

]١١١٥١[ .موسى البوسعيدي
الوعي _ .موسى البوسعيدي   / الوقف اإلسالمي وأثره التنموي   

-٤٨ص_ ) .١٩٩٧أكتـوبر    (٤٠٤، ع ٣٦س_ .اإلسالمي  
 .١كو*_ .د _  .٤٩

]١١١٥٢[ .نزيه محاد
 .٢٨٩-٢٨٨ص_ .نزيه محاد / وقف؛ الوقف األهلي؛ الوقف اخلريي

_  .١ط_ .غة الفقهـاء     معجم املصطلحات االقتصادية يف ل     يف
 سلسلة املعاجم(_  .١٩٩٣املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : هريندن

 .١كو* _.ض _ ) .٥واألدلة والكشافات؛ 
]١١١٥٣[-٢٤٨٢ص: ٧مج_ ] .وآخ […هحممد عبد/ وقف خريي
٢٤٨٩. 

 اجمللس األعلى :  القاهرة _ . الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية      يف
 .١؛ كو١٠٤تر* _.ض _  .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 

]١١١٥٤[ _. Endowment and Investment= الوقف واالستثمار 
 .باللغة اإلجنليزية_  .٩٧ص
= املبــادئ العامــة وخطــة العمــل :  إســالمية املعرفــةيف

Islamization of knowledge: General principles and 
work plan.  _هريندن، فريجينيـا _ .، مزيدة ومنقحة ٢ط :

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٩املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 
]١١١٥٥[ .وهبة الزحيلي

دار املكـتيب،   : دمشق_  .وهبة الزحيلي / إدارة الوقف اخلريي  
 .١سع*_ .ك  _.ص ٣٨_  .١٩٩٧

]١١١٥٦[ .يوسف قاسم
يوسـف  / خامتة يف أهم األسس اليت يقوم عليها الوقف اخلريي        

 .٤٦٩-٤٤٣ص_ .قاسم 
_ ] .٢ط[_ .كة يف الفقه اإلسـالمي       احلقوق املتعلقة بالتر   يف

 .٢ ،١كو* _.ض _  .١٩٨٨دار النهضة العربية، : القاهرة
]١١١٥٧[ .يوسف قاسم

 .تأليف يوسف قاسم]/ الوقف[
دار : القـاهرة _ . املوجز يف أحكام الوصية والوقف اخلريي        يف

 .١١مغ* _.ض _  .١٩٨٨النهضة العربية، 
]١١١٥٨[ .يوسف القرضاوي
 .١٣٦-١٣٤ص_ .وي يوسف القرضا/ الوقف اخلريي

: بريوت_  .١٠ط_ . مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم       يف
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٤مؤسسة الرسالة، 

@ð¨a@ÑÓìÛa–ð¨a@ÑÓìÛa@‰bàrna@@@ŠÄãa@@@‰bàrna@N@
@ð¨a@ÑÓìÛa–@pbí…b–nÓa@@@@ŠÄãc@@@@@pbí…b–nÓað¨a@ÑÓìÛa@N@
@ð¨a@ÑÓìÛa–aŠíg@@@@ŠÄãc@@@@@pa…aŠíg@ð¨a@ÑÓìÛa@pa…N@

@ð¨a@ÑÓìÛa–æbn×bi@@
]١١١٥٩[ .حسني، آفتاب

 Classification and condition= تصنيف األوقاف وأوضاعها 
of Auqaf / آفتاب حسني. _Hamdard Islamicus.  _١٢مج، 

_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٢٨-٣ص_ ) .١٩٨٩ (٣ع
 .١٦؛ هن١؛ كو٢سع*

  باكستان–الوقف الخيري  



٩٠٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ð¨a@ÑÓìÛa–åíŠzjÛa@@–Ýöb‰@òîÈßbu@@
]١١١٦٠[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدهتا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

رسـالة  _ .رسـوم ختطيطيـة     :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢
 جامعة القديس يوسف، معهد اآلداب الشـرقية،        -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢
@ð¨a@ÑÓìÛa–@âb’Ûa@…ýi@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@

]١١١٦١[ مديرية]: دمشق[ _.باشا  مصطفى الال الوزير وقفكتاب 
 .١كو*_ .ك _  .ص٢٦٤_  .١٩٥٥أوقاف دمشق، 

@ð¨a@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١١١٦٢[ .قيا أوغلو، عصمت

 Vakfin Türk Toplumundaki =مكانة الوقف يف اجملتمع التركي 
yeri/لو غو عصمت قيا أ. _Milli Kültür Dergisi.  _٥٨ع 

 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٣٠-٢٦ص_ ) .١٩٨٧سبتمرب  (
 .١٠٤، ٦٧تر*

ð¨a@ÑÓìÛaL@¿@ÒŠ–nÛa@@@ŠÄãa@@@@¿@ÒŠ–nÛað¨a@ÑÓìÛaN@

@ð¨a@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛabàrÈÛa@òîã@
]١١١٦٣[ .كوبرولو، فؤاد

 Vakif Müessesesi =مؤسسة الوقف واألمهية التارخيية لوثائق الوقف 
ve Vakif Vasikalerinden Tarihi Ehemmiyeti /فؤاد . م

هــ  ١٣٧٥املديرية العامـة لألوقـاف،      : أنقرة_ .كوبرولو  
 التركية،الرسالة من جملة األوقاف استمدت _ .ص ٦_ ] .١٩٥٦[

، ومت Vakiflar Dergisi, 1. Den ayri basimالعـدد األول  
 .١٠٣، ٥٣تر* _ .ح_ . باللغة التركية _ .طبعها كرسالة

@ð¨a@ÑÓìÛa–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]١١١٦٤[ .جنوى عبد اللطيف جناحي

أعدهتا / الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين       
_ .جنوى عبد اللطيف جناحي؛ أشرف عليهـا أهيـف سـنو            

رسـالة  _ .رسـوم ختطيطيـة     :  ورقة ٢٣٦ى،  -أ_  .٢٠٠٢
اآلداب الشـرقية،    جامعة القديس يوسف، معهد      -) ماجستري(

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٢

@ð¨a@ÑÓìÛa–@@bí‰ì–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١١٦٥[ .حممد األرناؤوط

: معطيات جديدة عن دمشق يف منتصف القرن السادس عشـر         
جملة : دراسات تارخيية _ .األرناؤوط  . حممد م / وقفية أمحد باشا  

نيسـان   /كانون الثـاين   (٥٢-٥١ع_  .علمية فصلية حمكمة  
 .١كو* _.د _  .٢٢٣-١٩٣ص_ ) .١٩٩٥

]١١١٦٦[ _] .؟١٩٢ -ن، . د: م. د[_ .وقف سنان باشا 
 .١كو* _.ك  _. ص٤٣

@ð¨a@ÑÓìÛa–@@´İÜÏ–@òÜßŠÛa@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١١١٦٧[ .حممد عدنان البخيت

حممد /  السادس عشر امليالدي   –الرملة يف القرن العاشر اهلجري      
_ .متخصصة حمكمة    يةجملة علم : دراسات_ .عدنان البخيت   

 .١كو*_ .د _  .٢١٦-١٨٦ص_ ) .١٩٩٠ (٢، ع)أ (١٧مج

@ð¨a@ÑÓìÛa–@@´İÜÏ–@Üibã@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١١١٦٨[ .حممد عدنان البخيت

نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات اليت          
_ .حممد عـدنان خبيـت      / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١ع، ١مج_ .املنارة 
@ð¨a@ÑÓìÛa–ð¨a@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@ŠÄãa@@@@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@N@

@ð¨a@ÑÓìÛa–@oíìØÛa@
]١١١٦٩[ .غازي فيصل الربيعان

إعداد وتـأليف   / الوقف اخلريي للدول اإلسالمية قدمياً وحديثاً     
 .٥٦-٥١ص_ .غازي فيصل الربيعان 

: الكويـت _  .١ط_ .ارعة السـوء     أسرى الكويت ومص   يف
_  .١٩٩٦اجلمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصـية،     

 .١كو* _ .ض

@ð¨a@ÑÓìÛa–æbäjÛ@@
]١١١٧٠[ .توفيق راشد احلوري

 قدمي مع التركيز علـى      –املؤسسات الوقفية من منظار حديث      
_  .١٩٩٨_ .توفيق راشد احلـوري     / الوقف اخلريي يف لبنان   

للملتقى اخلامس لألمانة العامة لألوقاف     ورقة مقدمة   _ .ص  ١٠
 .١كو* _.ح _  .١٩٩٨بدولة الكويت، 

]١١١٧١[  إعداد وقف املركز اإلسالمي/ اإلسالمي الوقف اخلريي
_  .١٩٨٩وقف املركز اإلسالمي للتربيـة،      : بريوت_ .للتربية  
 .١كو* _.ك _ .ص ٢٨

@ð¨a@ÑÓìÛa–@bîjîÛ@
]١١١٧٢[ .املربوك بلعيد املزوغي

/  الوقفية وتوثيقها يف اجلماهرييـة العظمـى       حبث عن التجارب  
 . ورقة٢٤_ .إعداد املربوك بلعيد املزوغي 

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

@ð¨a@ÑÓìÛa–ð¨a@ÑÓìÛa@Ò‰b–ß@@@ŠÄãa@@@@Ò‰b–ß@N@

@ð¨a@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١١١٧٣[ املعهد األمحدي يف مشروعية الوقف األهلي مذكرة علماء

 ١٩٢٨،  ]ن. د: م. د[_ .واخلريي، ولزومه وعدم جواز حله      
 .٢صر*_  .ك_ ) . مطبعة جريدة الكمال]:مصر[طنطا (

 مصر–الوقف الخيري 
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@ð¨a@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@@Âbîß…M@ƒí‰bm@–Ö@QX@
]١١١٧٤[ .كريسيليوس، دانيال

 دانيال/ مالحظات على أوقاف دمياط يف أواخر القرن الثامن عشر        
 ٥٧ع_ .القـاهرة   ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .كريسيليوس  

 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .١٧٧-١٥١ص_ ) .١٩٩٢سبتمرب (

@ð¨a@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]١١١٧٥[  وزارةتقرير/ ودورها قدمياً وحديثاًأقسامها وتنظيمها : األوقاف

تعىن بالدراسات  شهرية  : دعوة احلق _ .األوقاف والشؤون اإلسالمية    
 .٢٤ ،٢٢مغ*_  . د_ .٢٦-٢٣ص_ ) .١٩٦٦ (٣ ع_.اإلسالمية 
]١١١٧٦[ .حممد الطنجي

 ٦، ع ١ س _ .جريدة احلياة _ .حممد الطنجي   / جملس لألحباس 
 .٢٤مغ* _. د _ .٥-١ص_ ) .١٩٣٤ ابريل ١٢(

@ð¨a@ÑÓìÛa–paë†ã@@
]١١١٧٧[ )أبو ظيب: ١٩٩٥(ندوة الوقف اخلريي 

هيئة : أبو ظيب _  .١٩٩٥ مارس   ٣١-٣٠ ،ندوة الوقف اخلريي  
 .١كو* _.ك _  .)تعدادات خمتلفة(مج ١_  .١٩٩٥أبو ظيب اخلريية، 
@ð¨a@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]١١١٧٨[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 لسـنة   ١٣ رقـم    أترابراديشة لوالية   قانون األوقاف اإلسالمي  

 UP Muslim Waqf Act 13= تعريف الوقف وجماله : ١٩٣٦
of 1936 -Waqf-Definition, Scope of Dedication by 

user.  _The All India Reporter ._١٩٥٤ (٤١ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩٤-٨٨ص

@ð¨a@ÑÓìÛaI@éÔÏðŠÐÈuH@
]١١١٧٩[ . احلسيينهاشم معروف
 .٢٨٤-١٢٧ص_ .هاشم معروف احلسيين / الوقف
 واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب مـن         ة الوصاي يف

دار القلـم،   : بريوت_ .األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي      
 .٢٩؛ مغ١؛ كو١سع* _.ض _  .١٩٨٠

@ð¨a@ÑÓìÛa@ïßý⁄a@…b–nÓüa@‰ìÄäß@åß@‰bàrnüaëIòÓ‰ë@HM†Ôã@@
]١١١٨٠[ . رابويإبراهيمحممد 

الوقف اخلريي واالسـتثمار مـن منظـور        (تعقيب على ورقة    
عقـب  / علي السـالوس  . د. املقدمة من أ  ) االقتصاد اإلسالمي 

 .ورقات] ٦[_ .براهيم رابوي إعليها حممد 
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 
@ÑÓë‰a…@æby⁄a@IæaŠíg@Lx†ääH@

ل    انظر أيضًا ف والتكاف ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس
 .االجتماعي
]١١١٨١[ وقفنامه=سنندج ، اإلحسانحجة وقف مسجد ومدرسة دار 

وقـف مـرياث     _ .سـنندج ،   اإلحسان مسجد ومدرسة دار  

باللغـة  _  .١١٩-١١٧ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ ع _.جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_ .د  _ .الفارسية

]١١١٨٢[ .رمييان، حسنيك
 ،اإلحسـان مسـجد دار    =  يف سـنندج     اإلحسانمسجد دار   

 _ .)١٩٩٥ (٩ ع _.وقـف مـرياث جاويـدان        _ .سنندج
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٩١-٨٢ص

@sí†§a@‰a…@ÑÓëIbî×ŠmH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا
]١١١٨٣[ .بيلكه، مصطفى

 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  
Vakfiyeleri /باللغة التركية_ .مصطفى بيلكه . 

 İlk Osmanli=  املــدارس األوىل يف الدولــة العثمانيــةيف 
Medreseleri . _ض _ .١٩٨٤، إستانبولجامعة : إستانبول ._ 

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*

@ÃbÐ§a@‰a…@ÑÓëIbî×Šm@LbîãìÓ@H–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف   ببليوجرا–الوق ات، الوق ارس–في ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]١١١٨٤[ .أوزلوق، فردون نافذ

= فهرس أوقاف إيالة قرمان يف عهد السلطان حممـد الفـاتح            
Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakiflari Fihrisi /

ـ املدير: أنقرة_ .فردون نافذ أوزلوق     ، لألوقـاف ة العامـة    ي
 اهـذ مت إعداد   _ .ص  ٨٠،  ٧،  ٦٦_ ] .١٩٥٨[هـ  ١٣٧٨

 _ .الفهرس بناءاً على دفتر أرشيف املديرية العامة للطابو واملساحة        
 .٦٧تر* _.ك _ .باللغة التركية 
@òÔÐ’Ûa@‰a…@ÑÓëIbî×ŠmH@
ل    انظر أيضًا ف والتكاف ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .االجتماعي
]١١١٨٥[ )تركيا(سات اإلسالمية امجعية الدر

دار = ار الشـفقة    صورة القوانني واحلقوق املتعلقة مبدرسـة د      
 _ .الشفقه نك وضعيت قانونيه وحقوقيه سـىن تنـوير مـدار         

 .باللغة العثمانية_  .٢٨٠-٢٧٤ص
مجعيـت تدريسـيه    =  اإلسالمية   الدراسات سالنامة مجعية    يف

] ١٩١٤[هــ   ١٣٣٢دار اخلالفـة،    : إستانبول_ .اسالميه  
السلنامه تعين كتـاب سـنوي      _ ) .مطبعة حكمة اإلسالمية  (

 .٣٠تر* _. ض _. ملؤسسة ما
]١١١٨٦[ .كوكاي، فخر الدين كرمي

 =األتراك وخدمة مؤسسة األوقاف يف معاجلة األمراض النفسية         
Ruh Hekimliği Sahasinda Türklerin ve Vakif 

Müessesenin Hizmetleri/  فخر الدين كرمي كوكـاي . _
Vakiflar Dergisi . _٢٦٥-٢٦٣ص_ ) .١٩٤٢ (٢مج. _ 

 .١٠٤، ٦٧، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
@òëŠª@‰a…@ÑÓëIÞìjãbng@@@H@b‘bi@…ìàª@ÒbÓëc@@@ŠÄãa–@bî×Šm@–@ÞìjãbngN@

…ìÔäÛa@ÑÓë@@@ŠÄãa@@@@áça‰†Ûa@ÑÓëN@

 ١٨ ق– تاريخ -دمياط  – مصر –الوقف الخيري  
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ôØÛa@ò’î‘†Ûa@ÑÓë@
ريين   انظر أيضًا اف المص از، –أوق ى   الحج ف عل الوق

 .الوقف على الكعبةالحرمين الشريفين، 
]١١١٨٧[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : مني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين       خمصصات احلر 
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

…ìÔäÛa@ÑÓë@@@ŠÄãa@@@@ãbã†Ûa@ÑÓëN@
pbãaìî§a@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@laë†Ûa@ÑÓëN@

knØÛa@‰ë…@ÑÓëpbjnØ½a@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@N@
@Öë†Ûa@ÑÓëIòîÛbà’Ûa@bäîÛë‰b×@LpìÛ‰b‘@H–Ší‰bÔm@@

 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا
]١١١٨٨[ The Duke = ١٩٩٤ التقرير السنوي، :الدوق وقف

endowmwnt: 1994 annual report . _ شارلوت، كارولينا
 _.ية  باللغة اإلجنليز _ .ص  ٧٦_  .١٩٩٤وقف الدوق،   : الشمالية

 .١كو*_ .ك 
òÛë†Ûa@ÑÓë@

اب،  انظر أيضًا ن الخط ر ب اف عم اع، أوق اد، اإلقط اإلرص
ة  ة، ملكي روعات الوقفي ية، المش رزق الجيش ال

ف  ف، الوق ف –الوق ول، الوق اآل وحل  مش
 .والدولة، الوقف والمالية العامة

]١١١٨٩[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .لي خالد الشرجبي    ع
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

@ï×Ûa@òãbí†Ûa@ÑÓëIñŠÔãcH@
 .المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]١١١٩٠[ .أرمغان، ثروت

 .٣٤٤-٣٣٧ص _.ثروت أرمغان / حملة عن حالة األوقاف يف تركيا
_  .٢ط_ ...وقاف   وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األ      يف

 _ .ض _ .١٩٩٤ ،اإلسالمي للبحوث والتدريب  املعهد  : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١١١٩١[ .أرمغان، ثروت
 .٣٤٤-٣٣٧ص _.ثروت أرمغان / حملة عن حالة األوقاف يف تركيا

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
 _.ض  _  .١٩٨٩ املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،      :جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
@ÅÏby@ŠÇb’Ûa@æaìí…@ÑÓëIæaŠíg@L‹a‘H@

 .وقف الكتب، الوقف والثقافة انظر أيضًا
]١١١٩٢[ .ي، علدواين

وقف ديوان حافظ بر    = وقف ديوان الشاعر حافظ على مقربته       
 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _.وقف مـرياث جاويـدان       _ .مرقد أو 

 .١؛ كو١ران*_  . د_ .ة باللغة الفارسي_ .٦٩-٦٠ص
ïÜçþa@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ð‰ˆÛa@ÑÓìÛaN@
òßˆÛa@Ýçc@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@ïßˆÛa@ÑÓëN@

@ð†î‘ŠÛa@ÉiŠÛa@ÑÓëIæaŠíg@LŒímH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١١١٩٣[ .مهدي، حممد يبروشك
 بررسي = الرشيدي والتعليم يف وقف الربع      اإلدارةحتقيق حول   

مؤسسة القدس   : مشهد _ .رشيدي واموزشى ربع    يروش ادار 
 .١ران* _ . ك_ . باللغة الفارسية_ .١٩٨٦ ،الرضوي

]١١١٩٤[ .إمساعيل، ي فارسيرضائ
 فـروغ   _ .يموقوفات ربع رشـيد   = ي  الربع الرشيد  أوقاف
ــة _ .)]١٩٨٧[ ش،١٨/٧/١٣٦٦-١٧ (_ .آزادى  باللغـ
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

]١١١٩٥[ .حسينقليستوده، 
عوايـد  =  رشـيد الـدين      اخلواجةرف وقف    ومصا إيرادات

_ . رشيد الدين و كيفيـت مصـرف آن          خواجةودرآمدهاى  
_  .د _ . باللغة الفارسـية   _ .)١٩٦٩ (_ .اقتصاديحتقيقات  

 .١ران*
]١١١٩٦[ .، مصطفىمؤمين

 خواجـة =  مؤسس اجملتمعات الوقفيـة      :رشيد الدين فضل اهللا   
ـ   _ . وقفي جمتمعهاي باين ،رشيد الدين فضل اهللا    رياث وقف م

 _.باللغة الفارسية   _  .٣٧-٣٠ص_ ) .١٩٩٣ (٤ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د

]١١١٩٧[ .مينوي، جمتيب
= ، رشيد الـدين     مهداين فضل اهللا    الرشيديحجة وقف الربع    
آثار :  طهران _ .جمتىب مينوي، ايرج افشار    /وقفنامه ربع رشيد  

 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٧٧ ،ملى إيران
]١١١٩٨[ ، حسنيخنجواين

ـ  يف   الرشيديحجة وقف الربع      _ .رشـيدي ربـع   = ز  تربي
ـ  أدبياتدانشكده    _ .٣٩-٢٦ ص _ .٧-٦، ع ١ ج _.ز  تربي

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
ÕîÓŠÛa@ÑÓë@

 .، وقف المنقولالوقف على العتقاء انظر أيضًا
]١١١٩٩[ .عبد العزيز احملمد السمهان

-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السـمهان      /  الوقف باب
٤٩٧. 
_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلـة الشـرعية          يف
_ .ض   _] .١٩٩٢[هـ  ١٤١٣،  ]ن. د: [الرياض_  .١١ط
 .٥ ،١كو*

]١١٢٠٠[ عبد العزيز احملمد السمهان
: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ .الشرعية   األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة       يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

وقف الرقيق
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@ÕîÓŠÛa@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١١٢٠١["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 

 العطايا والصدقات واحلبس وما دخل يف ذلك من كتاب          كتاب
حممد بن حبيب املاوردي؛    تصنيف أيب احلسن علي بن      / السائبة

حتقيق وتعليق علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود؛ قدم          
: ٧ج_ .سـنة    مساعيل، عبد الفتاح أبـو    إله وقرظه حممد بكر     

 .٥٣٨-٥١١ص
:  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه          يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .وهو شرح خمتصر املـزين      
؛ ١١،  ٩-٦،  ٤-٢؛ فل ٥-١سع* _. ض   _ .١٩٩٤العلمية،  

 .٣١ ،٣٠ ،٢٠ مغ؛٥، ١كو
]١١٢٠٢["هـ٤٥٠-٣٦٤" )احلسن أبو(املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 

 .١٣ج_ . الوقف كتاب
_ ] .ت. د[_ . احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي         يف

، )٢٥٣٦/٤نسخة مصورة على ميكـروفيلم بـرقم        (خمطوط  
 .٧سع*_  .ض_ .كتبة األزهرية امل: األصل يف القاهرة

ë@ÕîÓŠÛa@ÑÓIò’öbÇ@éÔÏH@
]١١٢٠٣[ .سعيد فايز الدخيل

 _ .قلعه جيسعيد فايز الدخيل؛ تقدمي ومراجعة حممد رواس / وقف
 .٥٢٣ص
_  .٢ط_ .حياهتا وفقههـا  :  موسوعة فقه عائشة أم املؤمنني     يف

يف سبيل موسـوعة فقهيـة      (_  .١٩٩٣دار النفائس،   : بريوت
 .٣٢مغ* _. ض _ .)وسوعات فقه السلفسلسلة م. جامعة

]١١٢٠٤[ .سعيد فايز الدخيل
تأليف سعيد فايز الدخيل؛ تقدمي ومراجعة حممـد رواس         / وقف

 .٥٢٣ص_ .قلعه جي 
_  .١ط_ .حياهتا وفقههـا  :  موسوعة فقه عائشة أم املؤمنني     يف

يف سبيل موسـوعة فقهيـة      (_  .١٩٨٩دار النفائس،   : بريوت
 .٣٠ ،٢٩مغ* _. ض _ .)سلفسلسلة موسوعات فقه ال. جامعة

@ÕîÓŠÛa@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٢٠٥[

 اإلمام مالك بن أنس؛ رواية عبد السالم بن سعيد بن         /  احلبس كتاب
 .٥٢ج: الغشاء الثامن_ .حبيب التنوخي املشهور بسحنون 

 _. سم ٢٠×٢٥؛ ) سطر١٩( أغشية   ٨_ .] ت. د[_ . املدونة   يف
غشاء حمفوظ يف الرف عليه طرر،      _  .٥٧٤خمطوط، حتت رقم    

خط _ .وهي النسخة اليت تعرف بنسخة الطريفي لتحبيسه إياها         
 .٣مغ* _.ض _ .أندلسي 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٢٠٦[

  أنس األصبحي؛ رواية سحنون بن سعيد      مالك بن /  احلبس كتاب
 .١١١-٩٨ص: ١٥ج_ .تقي عالتنوخي عن عبد الرمحن بن القاسم ال

 :القاهرة] (؟١٩٠٣ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . املدونة الكربى    يف
 .١٥ ،١٢كو* _.ض  _]) .١٩٠٥[هـ ١٣٢٣مطبعة السعادة، 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٢٠٧[

 مالك بن أنس؛ برواية اإلمام سحنون بن      /  احلبس والصدقة  كتاب
 .١١٦-٩٨ص: ٦مج_  .سعيد
بعة ط_ ] .؟١٩٧-[دار صادر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 ،٦٣ ،٥٦ ،٥١تـر * _. ض   _ .باألوفست عن مطبعة السعادة   
 .٣٠؛ مغ١٥؛ كو١١، ٧، ٣، ٢؛ فل٧٥ ،٦٤

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   س  اإلمام مالك، مالك بن أن    
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٢٠٨[

مالك بن أنس األصبحي؛ رواية اإلمام      /  احلبس والصدقة  كتاب
: ٤ج_ .سحنون بن سعيد عن اإلمام عبد الرمحن بـن قاسـم           

 .٣٤٨-٣٤١ص
: معهـا _  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

دونة من األحكام لإلمـام     مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته امل      
 ؛٦٧ ،٣تر*_ . ض   _ . بن رشد  أمحداحلافظ أيب الوليد حممد بن      

 .٣٥، ٢٩، ٢٦؛ مغ١١، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣فل
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٢٠٩[

ملالك بن أنس؛ رواية سحنون بن سعيد       /  احلبس والصدقة  كتاب
محـد  أن عبد الرمحن ابن القاسم؛ ضبطه وصححه        التنوخي ع 

 .٤٢٧-٣٤١ص: ٤مج_ . السالم عبد
_  .١٩٧٨دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 .١٦؛ مغ٥٧ ،٥٢تر* _. ض _ .يليها مقدمات ابن رشد
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٢١٠[

سحنون عبد السالم بن    ] رواية/ [بس والصدقة واهلبة   احل كتاب
مـن  : أوله_  .بن القاسم العتقيسعيد التنوخي عن عبد الرمحن  

يف الرجل يغتصب عبـده مث يهبـه        : احلبس يف سبيل اهللا، آخره    
 .لرجل
؛ ) سـطر  ٢٥(أغشية   ٤_ ] .ت. د[_ . املدونة واملختلطة    يف
سخة للمخطوط ن _  .٧٩٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٩×٢٨

خط أندلسي قريب يف بعض حروفه      _  .٧٩٨أخرى حتت رقم    
 .٣مغ* _.ض _ .من الكويف 
]١١٢١١[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 

دريس القـرايف؛ حتقيـق   إشهاب الدين أمحد بن     /  الوقف كتاب
 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 

 _.ض  _  .١٩٩٤ي،  دار الغرب اإلسالم  :  بريوت _ . الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

@òíì™ŠÛa@ò™ëŠÛa@ÑÓëIæaŠíg@LæbaŠH@
 .سسات الوقفية األهلية المؤ انظر أيضًا
]١١٢١٢[  مركز/ يف خراسان الروضة الرضوية إطاللة على أوقاف
 . ورقات٨ _ .دراسات خراسان

_ .يرانيـة   ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإل      يف  
_ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة    : طهران
 .١كو*_  .ض

 )فقه شافعي(وقف الرقيق  
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ð…biŒÛa@ÑÓë@
 .الوقف والتكافل االجتماعي انظر أيضًا

]١١٢١٣[ .حممد حسام حممود قاسم
بقلم حممـد   / يف مواجهة االزام النفسي   .. حضارتنا اإلسالمية 

 ٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسـالمي    _ .حسام حممود قاسم    
 .١كو*_ .د _  .٣٣-٢٨ص_ ) .١٩٩٩مايو  /ابريل(

]١١٢١٤[ .حممد علي اهلامشي
_ .بقلم حممد علي اهلامشي     / الوقف وأثره يف التكافل؛ األوقاف    

 .٤٤٩-٤٤٧، ٢٠١-١٩٧ص
 _ .١ط_ . اجملتمع املسلم كما بينه اإلسالم يف الكتاب والسنة          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢دار البشائر اإلسالمية، : بريوت
]١١٢١٥[ .مصطفى السباعي

 .٣٣٦-٣٣٢ص_ .مصطفى السباعي / األوقاف
دار : بـريوت _  .١ط_ . التكافل االجتماعي يف اإلسـالم       يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨الوراق، 
bíaëŒÛa@ÑÓë@

ف  انظر أيضًا ا، وق ات،  التكاي ف الحمام ات وق ف الخان ، وق
ى  ا، الوقف عل ى الزواي ار، الوقف عل وقف العق

اء،   ى العتق ف عل وفية، الوق فالص ى الوق  عل
راء ى  الفق ف عل ين، الوق ى الالجئ ف عل ، الوق

 .المالجئ، الوقف والتكافل االجتماعي

@bíaëŒÛa@ÑÓëMbî×Šm@@
]١١٢١٦[ .ك داغ، يوسفوكوج

/ Mehmet dede Zaviye Vakfiyesi =وقفية زاوية حممد دادا 
 _) .١٩٩١ (٢٢ ع_. Vakiflar Dergisi _.ك داغ ويوسف كوج

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٩٠-٨٣ص
@bíaëŒÛa@ÑÓë–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@

]١١٢١٧[ .عدنان. هـ إرزي،
 Bursa’da =وقفية الزاوية اخلاصة بدارويش إسحاق يف بورصة 

İshaki Dervişlerine Mahsus Zaviyenin Vakfiiyesi/ هـ .
-٤٢٣ص_ ) .١٩٤٢ (٢ع_ . Vakiflar Dergisi _.عدنان أرزي 

 .٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٢٨
Óë@bíaëŒÛa@Ñ–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@

]١١٢١٨[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩ _ .٢٠٠١
aëŒÛa@ÑÓë@bí–@òØß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@

]١١٢١٩[ "ـه٩٥٤-٨٩١") أبو الفضل(ابن فهد، حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حممد 
 تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهد املكي؛ حتقيق          ]/ الوقف[

 .متفرقة من العمل مواضع جاء يف الوقف موضوع _.اهليله  حممد احلبيب
 تاريخ: ( القرى لتكملة إحتاف الورى     نيل املىن بذيل بلوغ    كتاب يف

]: م. د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢مكة املكرمة من سنة     
 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 

æìníŒÛa@ÑÓë@
ة،  انظر أيضًا ة، وقف األراضي الزراعي وقف وقف األغذي

 .وقف النخيلوقف المنقول، الحدائق، 
@æìníŒÛa@ÑÓë–@ãìm@–aë@@ñëaŒÐã@pby–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@

]١١٢٢٠[ .أمحد قاسم
أمحد / أحباس العثمانيني األوائل بتونس ومجعية األوقاف واإلنزال      

جوان  (٣٨-٣٧، ع ١٢ س _ .اجمللة التارخيية املغربية  _ .قاسم  
ــة  _  .٣٠٠-٢٤١ص_ ) .١٩٨٥ ــاللغتني العربي ــنص ب ال

 .١١؛ مغ٨كو* _.د _ .والفرنسية 
]١١٢٢١[ .الشيباين بن بلغيث

 أمهية األوقاف العامة من النخيل يف احلياة الدينية واالجتماعية بواحات         
اجمللـة  _ .الشيباين بن بلغيث    / نفزاوة خالل القرن التاسع عشر    

_ ) .١٩٩٤مـاي    (٧٦-٧٥، ع ٢١س_ .التارخيية املغربيـة    
 .١١؛ مغ٨، ١كو* _.د _ . بالعربية والفرنسية _ .٢٩٩-٢٨٧ص

@âìÜÈÜÛ@ê…aŒÓŠí‹@ÑÓëIaŠígæH@
ث     انظر أيضًا ف والبح ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

ة   ف والتنمي يم، الوق ف والتعل ي، الوق العلم
 .العلمية

]١١٢٢٢[مصدر[ الفقر مكافحة يفمؤمتر إسالمي يبحث توظيف الوقف 
 صفحة عنوان املقال املنشور   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٨[_ ] .الكتروين

 /١٥/٩معروضة يف    (١/٦/٢٠٠٠يف  ] موقع انترنت [مبوقع إسالم أون الين     
ــلة املقــال_ ) .٢٠٠١ -http://www.islamonline.net/iol: وص

arabic/dowalia/alhadath2000-June-1/alhadath7.asp ._ 
 .١كو*_ .ت 

…bvÛa@ÑÓë@
 .وقف المنافع، وقف المنقول انظر أيضًا
@…bvÛa@ÑÓëMæaŠíg@@
]١١٢٢٣[ .ةروح فر، زهر

 قايل يكـ   معريف = اإليراين الوطين تعريف سجادة موقوفة يف املتحف    
 ٩ ع _.وقف مرياث جاويدان    _ . از جمموعة موزه ملى إيران       وقفي

 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .١٠٨-١٠٥ص_ ) .١٩٩٥(
]١١٢٢٤[ .، جابرعناصري

 خواينجملس شبيه   =  احلسني بن علي     اإلماموقف السجاد ملشهد    
 _) .١٩٩٨( ٢١ ع _ .دانوقف مرياث جاوي  _  ...قايلوتعزيه وقف   

 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٨١-٧٦ص
æaŠØÛa@ÑÓë@
ف      انظر أيضًا ف، الوق ي الواق روط ف ف، الش ام الوق أحك

 .الباطل، الوقف الصحيح
]١١٢٢٥[ .غالب عبد الكايف القرشي

 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ .ون الـيمين   األوقاف والوصايا بني الشريعة والقان يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

وقف السكران
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@éí…@é@ÑÓëIæaŠíg@Læb‘b×H@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١١٢٢٦[ .افشار، ايرج
_  .وقفنامه سهديه در كاشان   = حجة وقف سه ديه يف كاشان       

 باللغـة   _ .١٣٨-١٢٢ ص _ .٤ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  
 .١ران*_  .د _. الفارسية

@æbçì@ÑÓëIæaŠígH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١١٢٢٧[ .تقي، حممد يالقامس أبومري 
 _ .فرهنكَـ إيران زمني_ .وقفنامه سوهان = حجة وقف سوهان 

 .١ران* _.د _ .باللغة الفارسية _  .١١ع
@õaŠÔÐÛa@æbØ⁄@ïãbq@Þe@a@†jÇ@åi@ïÜÇ@ƒî’Ûa@ÑÓëIŠİÓ@L‰ìßbç@ìicH@

راء،         انظر أيضًا  المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على الفق
 .الوقف واإلسكان، الوقف والتكافل االجتماعي

]١١٢٢٨[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود
غياب الوعي بدور الوقـف يف األمـة        : مدير األوقاف يف حديثه للمنرب    
: مصـدر العنـوان   _ ] .مصدر الكتروين [اإلسالمية كان سبب ختلفها     

 ضمن العدد التاسع املنشور يف "لقاء العدد"ان املقال حتت باب صفحة عنو
: وصلة املقال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف ( بنشرة املنرب    ١٩٩٨يوليو  

http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_4/minbar
_1_4_awqaf.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

@éîÓ…b•@ÑÓëIæaŠíg@LŒímH@
 .ليةالمؤسسات الوقفية األه انظر أيضًا

]١١٢٢٩[ .ي، عبد العلككارن
، وقفنامـه   تـارخيي يكـ سند    = تربيزحجة وقف صادقيه يف     

 ٢٣ ع _ .إنسـاين  وعلـوم    أدبياتدانشكده  _  .تربيزصادقية  
 .١ران*_ .د _  .باللغة الفارسية_  .٣٩٠-٣٥١ص_ ) .١٩٧١(

|îz–Ûa@ÑÓìÛa@
ف،   انظر أيضًا اء الوق ف، إنش ان الوق ف، أرآ ام الوق أحك

ف، ش  واع الوق ف، أن ف، روط الواق روط الوق ش
 .الوقف الباطل
]١١٢٣٠[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 

 .٤٤٦ص_  .يحتقيق حممد سعيد املولو]/ الوقف[
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

 .٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .]١٩٩٥[ هـ١٤١٦ الفكر،
]١١٢٣١[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(مد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد، حم

 دقيق  ابنحممد بن علي بن وهب تقي الدين القشريي         ]/ الوقف[
 .٥٣٦-٥٣٥ص_ .العيد؛ حتقيق أمحد حممد شاكر 

: القاهرة_  .١ ط _ .شرح عمدة األحكام  :  إحكام األحكام  يف
 .٢؛ صر٥٢، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤مكتبة السنة، 

]١١٢٣٢[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(عيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق ال
تعليق [لتقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد؛         ]/ الوقف[

 .٢٣٢-٢٣١، ٢١٢-٢٠٩ص: ٣ج: ٢مج_ ] .حممد منري أغا النقلي
دار : بـريوت _ .شرح عمدة األحكـام     :  إحكام األحكام  يف

بعة املطبعة املنرييـة    صورة عن ط  _ ] .؟١٩٨-[الكتب العلمية،   
 .٨؛ هن١١-٦، ٤-٢فل*_ .ض _ .بالقاهرة 

]١١٢٣٣[ "ـه٧٠٢-٦٢٥) "أبو الفتح(ابن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب بن مطيع 
لتقي الدين بن دقيق العيد؛ أماله على الوزير عمـاد          ]/ الوقف[

 .١٦٨-١٦٧ص: ٢ج_ .الدين بن األثري احلليب 
: القاهرة_  .١ط_ .م  شرح عمدة األحكا  :  إحكام األحكام  يف

 .٢٩مغ* _. ض _ .١٩٧٦مكتبة عامل الفكر، 
]١١٢٣٤[ . احملكمة العليا .أترابراديش

قانون صحة الوقف اإلسالمي لسنة    : شروط صحة الوقف الذري   
ــم : ١٩١٣ ــادة رق -Mohammedan Law-Waqf  =٣م

Creation of waqf for maintenance of waqif’s family-
validity: Musalman Waqf Validating Act 1913: S. 3. _ 

The All India Reporter ._ ١٩٧٨ (٥، ع٦٥مــج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٣٨٠-١٣٦٢ص

]١١٢٣٥[ . احملكمة العليا .أترابراديش
 Musalman Waqf = ١٩١٣قانون صحة الوقف اإلسالمي لعام 

Validating Act (1913) maintenance and support, 
meaning . _The All India Reporter . _٣٩مـــج 

ــة _  .١٢٧-٣٧ص_ ) .١٩٥٢( ــة اإلجنليزي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]١١٢٣٦[ . احملكمة العليا .أترابراديش
= موقف حمكمة اله آباد العليا بشأن وقف األمـالك املهـداه            

Allahabad High Court on Waqf of gifted property . _
Muslim India . _ ٤٠٥ص_ ) .١٩٨٥ (٣٣، ع٣مـج.  _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]١١٢٣٧[ .أمحد حممد خليل

أمحـد حممـد    / حول تعرض الشريعة اإلسالمية لوقف األجانب     
_ ) .١٩٣٨ابريـل    (٩، ع ٩ س _ .احملاماة الشرعية _ .خليل  
 .١؛ كو٢صر* _.د _  .٥٨٥-٥٨٤ص

]١١٢٣٨[ .أمحد حممد رفعت
 التأصـيل   :األوقاف الدولية يف القانون الدويل اجلديد للبحـار       

القانوين ملبدأ التراث املشترك لإلنسانية يف اتفاقية األمم املتحـدة          
_  .١ط_ .أمحد حممـد رفعـت      / ١٩٨٢لقانون البحار لعام    

_  .ص٢٠٧_  .١٩٩١ دار النهضة العربية، إيداع   : القاهرة
 .٣ ،١؛ كو٤، ١فل* _ .ك
]١١٢٣٩[ . احملكمة العليا .بتنـا

-Mohammedan Law= شروط الوقف يف الشريعة اإلسالمية 
Waqf-Creation of, Requirements. _ The All India 

Reporter. _ــج _  .١٠٣٩-١٠٣٥ص_ ) .١٩٧٠ (٥٧ م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١١٢٤٠[ .بركي األقسكي، علي مهت
 ,İslamda Vakif= أنواعه الصحيحة والباطلة : الوقف يف اإلسالم

Sahih Ve Gayr-i Sahih Nev’ileri /مهت بركـي  علي . _
Ankara İlahiyet Fakültesi ._١٩ص_ ) .١٩٥٧ (٦ مج-

ــج_  .٢٦ ــة _ .١٠-١ص_ ) .١٩٥٩-١٩٥٨ (٧م  باللغ
 .٦٧، ٣تر* _.د _ .التركية 

 )كاشان، إيران(وقف سه ديه  
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]١١٢٤١[ .بركي األقسكي، علي مهت
 Hukuki ve İctimai= الوقف من الناحية احلقوقية واالجتماعية 

bakimdan Vakif / علي مهت بركي. _Vakiflar Dergisi.  _
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٣-٩ص_ ) .١٩٦٢ (٥مج

]١١٢٤٢[ . احملكمة العليا .البنجاب
 Contingent= عدم صحة الوقف املشروط يف الشريعة اإلسالمية 
Waqf is not valid under Muslim Law.  _The All 

India Reporter ._١٠٤ص_ ) .١٩٩٧ (٩٩٧، ج٨٤ مج-
 .١١هن*_ .د _ .ة باللغة اإلجنليزي _ .١٠٥

]١١٢٤٣[ .الفضل جنم الدين بن حممدو بأالبهيسين، 
_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف صحة الوقف ولزومـه وشـروطه       [
 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٧٢٥خمطوط برقم _ .ورقة ] ٢[

]١١٢٤٤[ .بوران، عبد الرمحن
 /Tapu Senedi Vakiflarimiz= أوقافنا املتعلقة بسندات الطابو 

إبريل  (٧٦ع_  .Diyanet Aylik Dergisi_ .عبد الرمحن بوران 
 .١٠٤تر *_.د _ .باللغة التركية  _ .٤٨-٤٦ص_ ) .١٩٩٧
]١١٢٤٥[ . احملكمة العليا .جوهايت

 Gwahati= قرار احملكمة العليا ملدينة جوهايت حول أغراض الوقف 
High Court on purpose of Waqf.  _Muslim India ._ 

_ .إلجنليزية  باللغة ا _  .١٦٧ص_ ) .١٩٩١ (١٠٠، ع ٩مج
 .١٦هن*_  .د

]١١٢٤٦[ .جني، كرن ب
 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دسـتوريا  

Waqf/ جـني  .  كـرن ب. _Islamic and Comparative 
Law, Quarterly. _٢٦٨ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع٥ مج. _ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]١١٢٤٧[ .حبيبأبو سعدي 

؛ عىن بطبعه ونشره عبد اهللا بن       حبيبأبو  سعدي  / وقفحبس؛  
 .١٢٢٠-١٢١٦ص: ٢ج، ٢٩٠ص: ١ج_ . األنصاري إبراهيم
دار إحيـاء   : قطـر _ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٢٥؛ مغ١؛ كو٣تر* _. ض _ .١٩٨٥التراث اإلسالمي، 
]١١٢٤٨[ .حبيبأبو سعدي 
 .١١٤٣-١١٣٩ص: ٢ج_ .حبيب  بوأسعدي / وقف
دار : دمشق_  .٢ط_ .قه اإلسالمي    موسوعة اإلمجاع يف الف    يف

 .٣٢، ٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٧الفكر، 
]١١٢٤٩[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _. ض _ .١٩٩٢
]١١٢٥٠[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو*_ . ض _ .١٩٨٥

]١١٢٥١[ .السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ دار الكتاب العريب،  :  بريوت _ .٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]١١٢٥٢[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ . تأليف عبد العزيز السمهان / الوقفباب
 _ .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]١١٢٥٣[ .عبد العزيز احملمد السمهان

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ .جوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية       األسئلة واأل  يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠

]١١٢٥٤[ .عبد الوهاب أبو سليمان
  بن إبـراهيم   عبد الوهاب إعداد  / مفهومه ومقاصده : الوقف
 .٧٠٥-٦٥٣ ص_. سليمان أبو
ـ كة العرب ندوة املكتبات الوقفية يف اململ    يف   _ ...ة السـعودية    ي

 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠
]١١٢٥٥[ .علي فكري

_  .٣١٩-٣٠٧ص: ٢ج_ .تأليف علي فكري  / أحكام الوقف 
نقالً عن كتاب ملخص األحكام الشرعية على املعتمـد مـن           

 .مذهب املالكية
 ١٩٣٨،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .دبية   املعامالت املادية واأل   يف
 .١٥ ،٥ ،١كو *_ .ض_ ) .مطبعة مصطفى البايب احلليب: القاهرة(

]١١٢٥٦[ . احملكمة العليا .كلكتا
 Mussalman=  اجملال – ٨٤قانون شرعية الوقف اإلسالمي رقم 

Waqf validation Act 84 – scope.  _The All India 
Reporter ._ باللغـة  _ . ٤٣٦-٤٢٩ص_ ) .١٩٢٢ (٩ مج
 .٧هن *_ . د_.اإلجنليزية 

]١١٢٥٧[ . احملكمة العليا .كلكتا
الوقف ينطوي على حتويل األمالك     : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

 ،١٨٠٩ قانون األوصياء ومن هم حتت الوصايه لسـنة       (إىل اهللا   
 Mohammedan Law- “Waqf” – Assumed): ٢٩الفقرة 

that waqf involves transfer of property to God 
(Guardians and Wards Act (1809), Sec. 29). _ The 

All India Reporter ._ــج -٤٦٣ص_ ) .١٩٥٤ (٤١ م
 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية_  .٤٦٨
]١١٢٥٨[  احملكمة العليا .الهور

 Mohammedan  =اإلسالمية حسب الشريعة الوقف إثباتضرورة 
Law-Waqf-Dedication must be proved.  _The All India 

Reporter ._ باللغـة  _  .٣٩٢-٣٩١ص_ ) .١٩٢١ (٨ مج
 .٧هن*_ .د _  .اإلجنليزية

الوقف الصحيح
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]١١٢٥٩[ . احملكمة العليا .ماديابراديش
= وقف املقابر اخلاصة والعامة حسـب الشـريعة اإلسـالمية           

Mohammedan Law-Waqf-Graveyard, whether public 
or private.  _The All India Reporter . _ــج  ٥١م

 .٧هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٢٣١-٢٢٧ص_ ) .١٩٦٤(
]١١٢٦٠[ . احملكمة العليا .مدراس

 Mohammedan= شروط الوقف الصحيح يف الشريعة اإلسالمية 
Law-Waqf-Essentials of vaild waqf.  _The All India 

Reporter. _ــج _  .٣٩٢٥-٣٩٢٤ص_ ) .١٩٥٥ (٤٢ م
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية  باللغة
]١١٢٦١[ . احملكمة العليا .مدراس

 Madras= موقف حمكمة مدراس العليا من األمالك شبه املوقوفة 
High Court on Deemed Waqfs . _Muslim India ._١ مج، 

 .١٦هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٣ (١١ع
]١١٢٦٢[ . احملكمة العليا .مدراس

 =ن قبل املستخدم    موقف حمكمة مدراس العليا من عمل الوقف م       
Madras High Court on waqf by user.  _Muslim 

India. _ باللغـة  _  .٤١٥ص_ ) .١٩٩٣ (١٢٩، ع ١١ مج
 .١٦هن* _.د _ .اإلجنليزية 

]١١٢٦٣[ . احملكمة العليا .مدراس
يكون الوقف قائماً يف حالة اإلعالن عنه سواء شفوياً أو بشكل           

 Mohammedan Law-Waqf-Necessities for= مكتوب 
creation of waqf may be oral or in writing.  _The 

All India Reporter ._ــج -١٩١ص_ ) .١٩٧٣ (٦٠ م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٩٨
]١١٢٦٤[ . احملكمة العليا .اهلند

 =عدم جـواز الوقـف املشـروط يف الشـريعة اإلسـالمية             
Contingent Waqf is not valid under Muslim Law.  _

The All India Reporter. _١٩٩٩ (٢، ع٨٦ مــج. ( _
 .١١هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .١٠٩٨ص

@|îz–Ûa@ÑÓìÛaIïÜjäy@éÔÏH@
]١١٢٦٥[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

 .٣٧٠-٣٦٩ص_ .تأليف جمد الدين أيب الربكات /  الوقفباب
_  .٢ط_ .لى مذهب اإلمام أمحد بن حنبل        احملرر يف الفقه ع    يف

 النكت والفوائد السنية  : معه_  .١٩٨٤مكتبة املعارف،   : الرياض
تأليف مشس الدين بـن     / على مشكل احملرر جملد الدين ابن تيمية      

 .١٠مغ* _. ض _ .مفلح املقدسي احلنبلي
]١١٢٦٦[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

 _.بن تيمية اجمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا احلراين /  الوقفباب
 .٣٧٠-٣٦٩ص
_  .١ط_ . احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل           يف
_ ) .مطبعة السـنة احملمديـة     :القاهرة (١٩٥٠،  ]ن. د: م. د[
بـن  االنكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد الدين         : معه
 _. ض   _ .أليف مشس الدين بن مفلح احلنبلي املقدسي       ت /تيمية

 .٢٥؛ مغ٢صر*

]١١٢٦٧[ .اخلريأبو علي 
 .٣٣٦-٣٢٧ص_ .اخلري أبو علي /  الوقفكتاب
دار : بريوت؛ دمشق _  .٢ط_  .أمحد الواضح يف فقه اإلمام      يف

طبع على نفقة وزارة األوقـاف والشـؤون        _  .١٩٩٦اخلري،  
 .٢٩ مغ؛٥، ١كو* _. ض _ .اإلسالمية بدولة قطر

@|îz–Ûa@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@
]١١٢٦٨["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١١٢٦٩[ "هـ٩٧٠-؟"بن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد ا

يف حكم املبايعة من بيت املال واستمر مدة طويلـة ويف           رسالة  
 . ورقة١١: ٦ رسالة رقم _ .صحة الوقف

 خمطوط، نسخة أصلية حتتوي   _ ] .ت. د[_ .بن جنيم   ا رسائل   يف
 ورقة ضمن جمموعة احملموديـة      ١٦٣ رسالة وتقع يف     ٣٤على  
 .١٣سع*_ .ض _ .الفضيل املدين ] نسخ[_  .٢٦٦٥برقم 

]١١٢٧٠[ "هـ٩٧٠-؟"ين بن إبراهيم بن حممد بن جنيم، زين الدا
تقدمي / الفائدة اخلامسة عشر بعد املائتني    : شرط صحة الوقف  

 .١٧٥ص_ . مشهور بن حسن آل سليمان أبو عبيدة
دار ابـن   : الريـاض _ . الفوائد الزينية يف مذهب احلنفيـة        يف

 .٣تر* _.ض _  .]١٩٩٢[ هـ١٤١٤، اجلوزي
]١١٢٧١[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"حممد احلصين عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

@|îz–Ûa@ÑÓìÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١١٢٧٢["هـ٥١٠-٤٣٦ ")أبو حممد(البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد 

تأليف أيب حممد احلسني بـن مسـعود        /  العطايا واحلبس  كتاب
_ .البغوي؛ حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، على حممد معوض          

 .٥٢٦-٥٠٩ص
دار : بـريوت _  .١ط_ . التهذيب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .١١ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٧الكتب العلمية، 
]١١٢٧٣[ "ـه٧٩٤-٧٤٥) "أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن ادر بن عبد اهللا 

 للزركشي بدر الدين حممد بن ادر الشافعي؛      / الوقف يف األحكام  
_ .حققه تيسري فائق أمحد حممود؛ راجعه عبد الستار أبو غـدة            

 .٣٤٤-٣٣٩ص: ٣ج
وزارة األوقـاف والشـئون     : الكويت_ . املنثور يف القواعد     يف

حتقيـق  . أعمال موسوعية مساعدة  (_ ] .؟١٩٩-[اإلسالمية،  
 .١؛ كو١٠، ٨، ٦؛ فل٣تر *_.ض _ ) .١ث الفقهي؛ الترا

]١١٢٧٤["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ . حاشية اجلمل على شرح املنهج       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 

 )فقه حنبلي(الوقف الصحيح  
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]١١٢٧٥["ـه١٢٠٤-؟"  سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهريسليمان اجلمل،
_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
_ . حاشية اجلمل على شرح املنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري           يف
_ ] .؟١٩٣-[املكتبة التجاريـة الكـربى،      : القاهرة_  .١ط

 _.كريا األنصاري على شرح املنهج      شرح شيخ اإلسالم ز   : امشه
 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض 

عبد الغفار القزويين، عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفـار            
 "هـ٦٦٥-؟) "جنم الدين(

]١١٢٧٦[

 .عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين الشافعي/  الوقفباب
هـ ١٠٢٦ ذي احلجة    ١٩_ ) .الصغري( احلاوي للفتاوي    يف
 _.سم  ١٩,٥×٢٦؛  ) سطر ١٦(مج  ١_ ] .١٦١٧يسمرب   د ١٨[

أوله احلمد  _ .متالشي األطراف   _  .٥٠٨خمطوط، حتت رقم    
حتبيس موالي عبد اهللا العلوي     _ .هللا حق محد العظمة والكربياء      

  بن أمحد] نسخ[_ .هـ  ١١٥٧ ذي احلجة    ٨علي العباسي بتاريخ    
 .٧مغ* _. ض _ .خط مشرقي_ . الفزكاري أمحد

]١١٢٧٧[ ي بن حمسن الشافعيحممد بن عل
تأليف حممد بن علي بن حمسن الشافعي؛ مراجعـة         /  الوقف باب

 .٣١٢-٣٠٩ص_ .عبد اهللا احلبشي 
مؤسسة : بريوت_  .١ط_ .بن رسالن   اشرح زيد   :  فتح املنان  يف

 .٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٨٨الكتب الثقافية، 
]١١٢٧٨[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

أليب زكريا حيىي بن شرف النووي؛ حتقيق عادل        /  الوقف بكتا
 .٤٢٦-٣٧٧ص: ٤ج_ .محد عبد املوجود، علي حممد معوض أ
 _ .١٩٩٢دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . روضة الطالبني    يف
 منتقى الينبـوع    –املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي       : معه

، ٣تر* _. ض   _ .فيما زاد على الروضة من الفروع للسيوطي      
 .٣٢ ،٣١ ،٢٩ ،٥؛ مغ١١، ١؛ كو١٠٤، ٦٤، ٦٠

]١١٢٧٩[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 .٣٧٣-٣١٤ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
املكتـب اإلسـالمي،    : بريوت_  .١ط_  . روضة الطالبني  يف

 .١١، ٩-٦، ٤، ٣؛ فل٢؛ صر٥٢، ٣تر* _. ض _ .١٩٧٥
]١١٢٨٠[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "كرياأبو ز (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

حملي الدين أيب زكرياء حيىي بـن شـرف النـووي           ]/ الوقف[
 .٣٦٠-٣٢٠ص: ١٥ج_ .الدمشقي الشافعي 

 _ .]؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ .شرح املهذب   :  اجملموع يف
 .٣١؛ مغ١١-٦، ٤-٢فل* _.ض 

]١١٢٨١[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 _. حيىي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي  أليب زكريا ]/ الوقف[
 .٣٦٠-٣١٩ص: ١٥ج
املكتبة السلفية،  : املدينة املنورة _ .شرح املهذب   :  اجملموع يف
تكملة اجملموع حملمـد خبيـت      : بعض احملتويات _ .] ؟١٩٨-[

 .٣٠؛ مغ١٥-١سع* _.ض _  .املطيعي

]١١٢٨٢[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
حملي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي         ]/ الوقف[

 .٣٦٠-٣٢٠ص: ١٥ج_ .الشافعي 
 :القاهرة] (؟١٩٦-ن،  . د: م. د[_ .شرح املهذب   :  اجملموع يف

 .٣٢مغ*_ . ض _ .)مطبعة العاصمة
@|îz–Ûa@ÑÓìÛaIðŠçbÃ@éÔÏH@

محد بن سعيد بـن حـزم الظـاهري         أن حزم، علي بن     اب
 "هـ٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(

]١١٢٨٣[

بن حـزم؛   امحد بن سعيد    أأبو حممد علي بن     /  األحباس كتاب
 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق جلنة إحياء التراث العريب 

محـد  أمصححة ومقابلة، وقوبلت على نسخة      . ط_ . احمللى   يف
_ ] .؟١٩٧-[دار اآلفاق اجلديـدة،     : بريوت_ .حممد شاكر   

 .٣٠، ٢٦، ٢٠مغ* _.ض _ ) .املوسوعة اإلسالمية(
محد بن سعيد بـن حـزم الظـاهري         أ علي بن    ن حزم، اب

 "هـ٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(
]١١٢٨٤[

 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق أمحد حممد شاكر / األحباس
 _] .؟١٩٧-[دار اآلفاق اجلديدة،    : دار اجليل : بريوت_  .ى احملل يف

فست عن طبعـة إدارة الطباعـة املنرييـة،     وطبعة مصورة باأل  
؛ ١٥-١ سـع  ؛٥٧،  ٥٦،  ٥٢،  ٥٠،  ٣تر* _.ض   _ .١٩٢٨

 .٩-٦، ٤-٢فل
محد بن سعيد بـن حـزم الظـاهري         أن حزم، علي بن     اب

 "هـ٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(
]١١٢٨٥[

 .١٨٣-١٧٥ص: ٩ج_ .حتقيق أمحد حممد شاكر / األحباس
إدارة الطباعـة   : القاهرة (١٩٢٨،  ]ن. د: م. د[_  .ى احملل يف
 .٤؛ مغ٥، ١؛ كو٦، ٢؛ صر٧٦تر* _.ض _ ) .يةرياملن

@|îz–Ûa@ÑÓìÛaIéÔÏïØÛbß@H@
]١١٢٨٦[ "ـه٤٧٤-٤٠٣" أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجييب

تـأليف أيب الوليـد     /  واحلبس والصـدقة   ى يف معىن العمر   باب
 .١٣٤-١١٩ص: ٦ج_ .سليمان بن خلف الباجي 

 _ .شرح موطأ إمام دار اهلجرة سيدنا مالك بن أنس        :  املنتقى كتاب يف
مطبعة : القاهرة (]١٩١٣[هـ  ١٣٣٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط

 .٣١، ٢٦؛ مغ١١، ٨، ٧، ٣؛ فل٣تر* _. ض _ .)السعادة
á•þa@ÑÓë@@@ŠÄãa@@@@á–Ûa@ÑÓëN@

@ÑÓëóàÇþa@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@ŠíŠšÛaN@
@òÓa†–Ûaë@ñ†Çb½aë@òîiÜÛ@Õ§a@ÕíŠİÛa@ÑÓëIÞìjãbngH@

يم،  انظر أيضًا ف والتعل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس
 .ماعيالوقف والتكافل االجت

]١١٢٨٧[ )إستانبول(وقف الطريق احلق للتربية واملساعدة والصداقة 
 Hak Yol=سند وقف الطريق احلق للتربية واملساعدة والصداقة 

Eğitim Yardimlaşma ve Dostlak Vakfi, sendi.  _
 _ .ص١٦_ ] .١٩٨١[هـ ١٤٠١وقف الطريق احلق،    : إستانبول

 .٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 
@@âbÈİÛa@ÑÓëòíˆËþa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@N@

)إستانبول(دة والصداقة وقف الطريق الحق للتربية والمساع
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@òíŠçbÄÛa@ÑÓëIÕ’ß…H@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١١٢٨٨[ )اهللا مشس الدين عبدو أب(بن األمريي، حممد بن حممد احلليب ا
خمطوط _ . ورقة   ٩٩_ ] .ت .د[_ .ختصيص وقف الظاهرية    

 .٣٠تر*_ .خ _  .٢١١٥برقم 
]١١٢٨٩[ .ليزير، جاري

-The endowment of al =وقـف الظاهريـة يف دمشـق    
Zahiriyya in Damascus/ ليزير  جاري. _Journal of the 

Economic and Social History of the Orient. _٢٨ مج، 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٥-٣٣ص_ ) .١٩٨٤ (١ع

ÕîÓŠÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@@†îjÈÛa@ÑÓëN@
‰bÔÈÛa@ÑÓë@

ف، العق  انظر أيضًا تثمار الوق وانين اس ة، ق ارات الموقوف
ار، وقف األراضي، وقف  وتشريعات وقف العق
ف   دائق، وق ف الح ة، وق ي الزراعي األراض

 .المنقول، وقف النقود
]١١٢٩٠[ .حسن شكر

 _.الفكر اإلسالمي   _ .العقارات الوقفية أمام علماء الدين والسياسة       
 .٢سع *_ .د_  .٩٧-٨٥ص_ ) .١٩٧٨مايو  (٥ع

]١١٢٩١[ .زهدي يكن
 _.زهدي يكن   / ذري ومصادره الشرعية يف لبنان    قانون الوقف ال  

 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]١١٢٩٢[ "١٩٦٩-١٩٠٢"  جوزيف،شاخت
، ٨٣،  ٧٦،  ١٩ص_  . جوزيف شـاخت   /]waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_ .١٤٣، ١٤١، ١٣٥، ٩٠
 An Introduction to Islamic= ة  اإلسالميللشريعة  مقدمةيف

law . _دار نشر كالرنـدن،     : نيويورك أوكسفورد؛_  .١ط 
 .١٧هن *_ . ض_ .١٩٦٤

]١١٢٩٣[ .الشاذيل بن القاضي
_ .حكم الوقف إذا مل يذكر الواقف حدود العقـار املوقـوف         

-١٢ ص _ .)١٩٤٢فربايـر    /يناير (٢ ،١ع_ .اجمللة الزيتونية   
 .٢سع* _.د _  .١٣

]١١٢٩٤[ .عباس طه
 جملة شهرية : األزهر_ .ف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه       نظام الوق 
ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مـج  _ .جامعة  ٢، ج ٩؛ مـج  ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ

-٢١٢_ ) .ـه١٣٥٧ (٣، ج ٩؛ مج ١٤٢-١٣٨ص_ ) .ـه١٣٥٧(
 ٨، ج٩؛ مــج٢٨٦-٢٨٤ص_ ) .هـــ١٣٥٧ (٤، ج٩؛ مــج٢١٤

_ ) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـ١٣٥٧(
 ،١٠؛ مج ٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .ـه١٣٥٧ (١٠، ج ٩؛ مج ٦٤٥-٦٤٤ص
ـ ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مـج  ٨٠-٧٩ص_ ) .ـه١٣٥٨ (١ج _ ) .هـ
؛ ٢٣٣-٢٣٢ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص
 ٥، ج ١٠؛ مـج  ٣١٨-٣١٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٤، ج ١٠مج

_ ) .هـ١٣٥٨ (٦، ج١٠؛ مج٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨(
 _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (١٠، ج ١٠؛ مج ٤٧٨-٤٧٧ص
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*_  .د

]١١٢٩٥[ .عبد الكرمي محد احلقيل
جملة شهرية لآلداب والعلوم    : املنهل_ .إثبات األوقاف العقارية    

 _ .٧٧٢-٧٧٠ص_ ) .١٩٦٧أكتوبر  (٧، ع٢٨ مج_.والثقافة 
 .١٤سع* _.د 

]١١٢٩٦[ .علي الشرجبي
/ وأهدافه الدينية ودوره احلضـاري     وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

]١١٢٩٧[ اجمللة_ .وقف الدار، ختان الولد : الفتاوى واألحكام
 .٢سع*_ .د _  .٢٠ص_ ) .١٩٤٠نوفمرب  (٢ع_ . الزيتونية

]١١٢٩٨[ .قاضي أسكي بزار، أمحد بن حسان
] ٢[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف مسائل وقف العقار والنقـود      [

 .٩تر* _.خ _  . جمموع٢٥٧٩طوط برقم خم_ .ورقة 
]١١٢٩٩[ .حممد صباح النشوايت
 .٧٦١-٧٣٧ص: ٢مج_ .حممد صباح النشوايت / الوقف العقاري

_ .شاراهتا يف السجل العقاري     إ القيود على امللكية العقارية و     يف
 .٢كو*_  .ض _ .١٩٩٣، ]ن. د: [دمشق

]١١٣٠٠[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،للشئون اإلسالمية اجمللس األعلى   : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

]١١٣٠١[ مصورة _ .ات ورق٨ _ .]ت. د[_ .وقف العقار والدراهم 
 .١٢٠، ٣تر *_.خ _ .عن نسخة مكتبة الغازي خسرو بك بسراييفو 

]١١٣٠٢[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ .المي وأدلته    الفقه اإلس  يف

 ؛١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل١٥-١؛ سع٦٢، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١مغ

@‰bÔÈÛa@ÑÓë–@æaŠíg@
]١١٣٠٣[ )آية اهللا(آملي، جوادي 

ـ  جواديحجة وقف مرتل     وقفنامـة اى از ايـت اهللا        = ي آمل
 _) .١٩٩٦ (١٤ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .آملي جوادي
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . الفارسية باللغة_ .٧-٤ص

]١١٣٠٤[  الصادرة حول عقارات الوقف غري الشرعية وثائق امللكية
اسـناد  =  عوضـاً عنـها      اإلجيارباطلة، وسوف تصدر عقود     

 /٢٤/١٠ (_ .إسـالمي  مجهوري   _ ...وقفي أمالكمالكيت  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٤[ ش،١٣٦٣

 )دمشق(ية وقف الظاهر 
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@‰bÔÈÛa@ÑÓë–@ãìm@–@@ƒí‰bm–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١١٣٠٥[  بيالة تونس–امللكية العقارية ونظام الزعامت والقيمار 

للدراسات العربية   اجمللة التارخيية    _ .م١٥٨٨-١٥٧٤العثمانية  
_  .٢٠٩-١٨٧ ص _) .١٩٩٥ (١٢،  ١١ع_ .العثمانية  

 .١٠٤تر*_  .د

@‰bÔÈÛa@ÑÓë–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١١٣٠٦[ تننعقار وقفن ثبو= ثبوت وقف العقار بعالم اإل

 _ .١٠٣٣/٤خمطوط، برقم   _ .ورقة  ] ٢[_ ] .ت. د[_ .اعالمه  
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

@‰bÔÈÛa@ÑÓë–@@bí‰ìMÕ’ß…@@–@@ƒí‰bm–@@Š–ÈÛaïiìíþa@
]١١٣٠٧[ .صالح الدين املنجد

نشره وقدم له   / وقف القاضي عثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي       
 املعهـد الفرنسـي     :دمشق_ . صالح الدين املنجد     وعلق عليه 

 ،٧ ،٢سـع * _.ك  _ .ص  ٤٦_  .١٩٤٩للدراسات العربية،   
 .٧؛ فل١٠

@‰bÔÈÛa@ÑÓë–‰bÔÈÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@ŠÄãa@@@pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@N@

@‰bÔÈÛa@ÑÓë–æbäjÛ@@
]١١٣٠٨[ .مروان قباين

مالية القطاع الوقفي يف لبنان تعتمد أساساً على واردات أمالكه          
 ٣ (٢٢١، ع ٦ س _ .املسـتقلة _ .اين  بقلم مروان قب  / العقارية
 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٨ أغسطس
@‰bÔÈÛa@ÑÓë–@†äa@–b×bmbãŠ×@@

]١١٣٠٩[ . احملكمة العليا .كرناتاكا
 _. Nature of Waqf . _Muslim India= طبيعة الوقـف  

 _.باللغة اإلجنليزية   _  .١٦٣-١٦٢ص_ ) .١٩٨٣ (٤، ع ١مج
 .١٦هن*_ .د 

@‰bÔÈÛa@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏH@
]١١٣١٠[ . أمحد الزيدعبد اهللا

أبو بكـر   / الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين       
 بن حممد بن هارون اخلالل؛ دراسة وحتقيق عبد اهللا بـن             أمحد

_ .ج  ٢_  .١٩٨٩مكتبة املعـارف،    : الرياض_ .أمحد الزيد   
 املعهـد   ، جامعة اإلمام حممد بن سـعود      –) دكتوراه(أطروحة  

 .١٠؛ مغ١٥-١سع*_ .ر _  .١٩٨٦العايل للقضاء، 
@‰bÔÈÛa@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]١١٣١١[ .عبد اهللا أمحد الزيد
) كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل       (حتقيق ودراسة   

 أطروحـة   _ .ج٢_  .١٩٨٦_ .ألمحد بن هارون اخلـالل      
 املعهـد   ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      –) دكتوراه(

 .١٤ ،٩سع*_ .ر _ . ١٩٨٦العايل للقضاء، 

@‰bÔÈÛa@ÑÓëIïÐäy@éÔÏH@
]١١٣١٢["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
ـ       (بن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا      ا دل زيـن الـدين أبـو الع

 "هـ٨٧٩-٨٠٢) "السودوين
]١١٣١٣[

] ٦[_ ] .١٥٦٥[هــ   ٩٧٣ _] .الكالم على وقف البناء   [
 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٦٥٢خمطوط برقم _  .ورقات

]١١٣١٤[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
أليب حممد حممود بن أمحـد العـيين؛ تصـحيح          /  الوقف كتاب
: ٦ج_ . بناصر اإلسالم الرامفـوري       حممد عمر الشهري   ياملولو
 .١٨٦-١٣٩ص
دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف

 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١
]١١٣١٥[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

 أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح املولـوي        /  الوقف كتاب
 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 

دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف
 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠

]١١٣١٦[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
-٤٢٩ص: ٢مـج _ .عالء الدين احلصكفي    ]/  الوقف كتاب[

٤٦٢. 
، ]ن. د: م. د[_ .ار يف شرح تنـوير األبصـار         الدر املخت  يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
]١١٣١٧[ .بياينألحممد زيد ا

_ .بياين، حممـد سـالمة السـغجلفي        حممد زيد األ  / ]الوقف[
 .٢٦-٢٣، ١٣-١٠ص
: م. د[_ . شرح مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسـان          يف
_ ) .طبعة الـواعظ  م: القاهرة (]١٩٠٧[ هـ١٣٢٥ ،]ن. د

 .٣تر* _.ض 
]١١٣١٨[ .حممد قدري

 .١٨٣-١٧٤، ٦ص_  .؛ إجارة الوقفمنافع األعيان املوقوفة
 ،]ن .د: م. د[_ . مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان        يف

_  .ض_ ) .املطبعة األمرييـة  : القاهرة (]١٩٠٩[ هـ١٣٢٧
 .٤٩ ،٣تر*

]١١٣١٩[ .حممد قدري
 .١٢٧-١٢٣ص_ ] .الوقف[
، يف املعـامالت    اإلنسـان  معرفة أحـوال     إىلان   مرشد احلري  يف

يب حنيفة النعمان مالئمـاً لعـرف       أالشرعية على مذهب اإلمام     
دار : مصـر _  .١ ط _ .الديار املصرية وسائر األمم اإلسالمية    

 .٩ ،٧فل*_ .ض _ ] .١٩٦٣[هـ ١٣٣٨الفرجاين، 

)فقه حنفي(وقف العقار 
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@‰bÔÈÛa@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١١٣٢٠[ .مصطفى اخلن
: ٤ج_ .بغا، علي الشرجبي    مصطفى اخلن، مصطفى ال   / الوقف
 .٣٨-٩ص
_  .٣ط_ . الفقه املنهجي على مذهب اإلمـام الشـافعي          يف

 .٥ ،١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٢دار القلم، : دمشق
@‰bÔÈÛa@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@

]١١٣٢١[ .الشنقيطيزيدان حممد األمني بن أمحد 
 .٨٥-٨٤ص_ .منفعة العني املوقوفة 

_ ] .؟١٩٨-[صـري،   دار الكتاب امل  : القاهرة_ . التكميل   يف
 .٣تر* _.ض _ .املنهج إىل املنهج للمؤلف  مع كتاب

òíë…þa@ÑÓë@@@@ŠÄãa@@@@xýÈÛa@ÑÓëN@
Ûa@ÑÓìoîjÛa@Þe@óÜÇ@@@@@ŠÄãa@@@@@@Ûa@ÑÓìÒaŠ‘þa@óÜÇN@

òäuþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
 .الوقف على المجهولالوقف على الحوامل،  انظر أيضًا
]١١٣٢٢[ .مصطفى أمحد الزرقا

 .٦١٧-٦١٦ص: ٢ج_ .لزرقاء مصطفى أمحد ا/ الوقف
_ .، مزيدة ومنقحة    ٧ط_ . الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد       يف

 .٥كو* _.ض _  .١٩٦٣جامعة دمشق، : دمشق
]١١٣٢٣[ .مصطفى أمحد الزرقا

 ،٣٤٢ ،٢٧٦ص: ١ج_ .محد الزرقـاء    أمصطفى  ]/ الوقف[
 .١٠٨٤، ٧٥٠-٧٤٨ص: ٢ج
دار الفكـر،   :  بـريوت  _ .١٠ط_ . املدخل الفقهي العام     يف

 .٣٨ ،٣٢مغ* _. ض _ .١٩٦٨
]١١٣٢٤[ مصطفى أمحد الزرقا

، ١٦٣،  ٤٧-٣٨ص: ٣ ج _ .الزرقا مصطفى أمحد  /]الوقف[
٢٦٠-٢٥٩. 

_ .املدخل الفقهي العام، أو، الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد          يف  
 .٣تر* _.ض _  .]١٩٤٦[ هـ١٣٦٥ دار الفكر،: دمشق

Ûa@ÑÓìòîäí†Ûa@pübÐnyüa@óÜÇ@@@@@ŠÄãa@@@@@@Ûa@ÑÓìÜÇòîäí†Ûa@pbjbä½a@óN@
òİi‰þa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ف،    انظر أيضًا ارف الوق ف   مص ا، الوق ى التكاي ف عل الوق
ف      ات، الوق ى الخان ف عل ات، الوق ى الحمام عل

 .على الزوايا، الوقف والتكافل االجتماعي
]١١٣٢٥[ .عبد احلكم عبد اللطيف الصعيدي

 -اخلنقـاوات   : املؤسسات اليت شاركت املسجد يف أداء رسالته      
عبد احلكم عبد اللطيـف    /  التكايا - الرباط   – القباب   –وايا  الز

 .٩٩-٩٥ص_ .الصعيدي 
مكتبة : بريوت_  .١ط_ .رمز الصمود والتحدي    :  املسجد يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢الدار العربية للكتاب، 
]١١٣٢٦[ ؛ الوقف واملرأة؛ الوقف على وقف األراضي الزراعية[

 .٣٢٩، ٢٦١، ٢٢٠ص_ . ]األربطة
إشـراف حممـد عبـد القـادر        / حلضارة اإلسالمية  تاريخ ا  يف

_  .١ط_ ] .وآخ [ ...خريسات؛ تأليف سـالمة النعيمـات     
مؤسسة محاده للدراسـات اجلامعيـة والنشـر،        : ، األردن اربد

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠

@òİi‰þa@óÜÇ@ÑÓìÛa–pbzÜİ–ß@@
]١١٣٢٧[ .كوبرولو، فؤاد

 Vakfa Ait Tarihi= مصطلح الربـاط يف تـاريخ الوقـف    
İstilahlar Ribat/ فؤاد كوبرولو . _Vakiflar Dergisi.  _

 _.د  _ .باللغة التركية   _  .٢٧٨-٢٦٨ص_ ) .١٩٤٢ (٢مج
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*

Šç‹þa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة   انظر أيضًا احف الموقوف اجد، المص ارة المس ف عم ، الوق

يم،  على البحث العلمي،  ى التعل الوقف   الوقف عل
امع األموي،  الوقف على الج  على التعليم الديني،    

ات،   ى الجامع ف عل رمين    الوق ى الح ف عل الوق
ريفين، المية الش دعوة اإلس ى ال ف عل ،  الوق

اء،         الوقف  الوقف على الطلبة، الوقف على العلم
اجد،    ارة المس ى عم اجد،   عل ى المس ف عل الوق

ى،     جد األقص ى المس ف عل ى  الوق ف عل الوق
ين،   ى المقدسات، المفت ب،  الوقف عل وقف الكت

والبحث ، الوقف   وقف المصاحف  وقف المساجد، 
ي،   يمالعلم ف والتعل ة الوق ف والتنمي ، الوق
 . الوقف والدعوة اإلسالمية،العلمية

]١١٣٢٨[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 
 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[

 _.ه وعلق عليه أمين فؤاد السيد       عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم ل     
 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل

 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف
 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت
]١١٣٢٩[ .أمحد عامر

 . ورقة٢٥_ .أمحد عامر / الوقف وتطوير العملية التعليمية
 مايو  ٩-٧ر الوقف يف الدول اإلسالمية،      ندوة حنو إحياء دو   يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 
]١١٣٣٠[ .١٩١-١٧٤ص_ .مجاعة من العلماء / األزهر أوقاف
وزارة األوقاف  : القاهرة_  .١ط_ .تارخيه وتطوره   :  األزهر يف

 .١٧ ،٢؛ صر٣تر* _.ض _  .١٩٦٤وشئون األزهر، 
]١١٣٣١[ .اجيريهام أمحد خف

دراسة : مناذج ملشاركة املرأة يف النهضة احلضارية     : أوقاف النساء 
ريهام أمحد  / للحالة املصرية يف النصف األول من القرن العشرين       

جملة نصف سنوية حمكمة تعـين بشـؤون        : أوقاف_ .خفاجي  
_ ) .٢٠٠٣ مـايو  (٤، ع ٣س_ .الوقف والعمـل اخلـريي      

 .١كو*_ .د _  .٤٠-١١ص
]١١٣٣٢[ .عباس الطرابيلي

 .٣٠٨-٣٠٣ص_ .عباس الطرابيلي / األزهر
_  .١ط_ .خطـط الطرابيلـي     :  أحياء القاهرة احملروسـة    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

 )فقه شافعي(وقف العقار  



٩٢١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١١٣٣٣[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النـرباوي      / املؤسسات العلمية 

٢٦٧. 
دار : القـاهرة _  .٧ط_ .المية   تاريخ النظم واحلضارة اإلس    يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 
]١١٣٣٤[ .دانيالكريسليوس، 

 .٤٨٨-٤٨٧ص: ١ج_ .دانييل كريسليوس ]/ الوقف[
_ . ظهور شيخ اإلسالم باعتباره الزعيم الـديين يف مصـر            يف

ملخص حبث قدمه املؤلف للندوة     _  .١٩٧٠،  ]ن. د: [القاهرة
 وقد تناول دور    ،١٩٦٩ة، ديسمرب   الدولية لتاريخ مدينة القاهر   

 .٢٢صر* _.ض _ .األوقاف يف دعم مركز مشيخة األزهر 
]١١٣٣٥[ .كمال حبيب

/ إحياء دور الوقف اإلسالمي مرهون بتحريره من قبضة الدولـة         
 يوليـو   ١٩األحـد    (١٢٩٢٠ ع _ .احلياة_ .كمال حبيب   

 .١كو* _.د  _ .٨ص_ ) .١٩٩٨
]١١٣٣٦[ .ماجدة علي صاحل

 .٤٣-٤٠ص_ .احل ماجدة علي ص]/ الوقف[
مركـز  : القاهرة_  .١٩٨١-١٩٥٢ الدور السياسي لألزهر    يف

العمل يف األصـل    _  .١٩٩٢البحوث والدراسات السياسية،    
رسالة دكتوراه يف العلوم السياسية مقدمة إىل كليـة االقتصـاد           

 .١٢صر* _.ض _ .والعلوم السياسية جبامعة القاهرة 
]١١٣٣٧[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .ى السباعي   مصطف تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق، : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]١١٣٣٨[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧
]١١٣٣٩[ .مصطفى حممد رمضان

/ دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسـة علميـة إسـالمية          
تعىن بالدراسات  شهرية  : دعوة احلق _ .مصطفى حممد رمضان    

 _ .٨٤-٧٠ص_ ) .١٩٨٣غشت  / يوليوز (٢٣٠ ع _.اإلسالمية  
 .٣٧ ،٢٤ ،٢٢ ،١٧مغ* _.د 

]١١٣٤٠[ .مصطفى حممد رمضان
/ مؤسسـة علميـة إسـالمية     دور األوقاف يف دعم األزهر ك     

 .١٤٨-١٢٥ص_ .مصطفى حممد رمضان 
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]١١٣٤١[ .حيىي حممود الساعايت
 حيىي حممود / استبيان للموروث الثقايف  : الوقف وبنية املكتبة العربية   

مركز فيصل للبحوث والدراسات    :  الرياض _ .١ط_ .ساعايت  
 ملحق بصـور النصـوص      _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨اإلسالمية،  

، ٢؛ سع ١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :الوقفية
 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧

]١١٣٤٢[ .حيىي حممود الساعايت
وقـف  = وث الثقايف   استبيان للمور : الوقف وبنية املكتبة العربية   

كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   
تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

ôŠþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ية، مصارف الوق انظر أيضًا رزق الجيش ى ف، ال الوقف عل

اد ى  الجه ف عل اء، الوق ى العتق ف عل ، الوق
 .الالجئين، الوقف والتكافل االجتماعي

]١١٣٤٣[ .حممد احلبيب التجكاين
 .٥٦١-٥٥٦ص_ .تأليف حممد احلبيب التجكاين ]/ الوقف[
: املغرب_ . يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب       اإللزامي اإلحسان يف

الكتـاب يف  _  .١٩٩٠وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،     
_ . ض   _ .األصل دبلوم الدراسات العليا بدار احلديث احلسنية      

 .٣٢، ٣٠، ٢٠، ١٦، ١٤-١٢مغ*
]١١٣٤٤[ .حممد الشحات اجلندي

بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    
مـايو   /إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

ÛaôŠþa@óÜÇ@ÑÓì@–@@bí‰ìMÕ’ß…@@–@@ƒí‰bm–@@Š–ÈÛaïiìíþa@
]١١٣٤٥[ .صالح الدين املنجد

 نشره وقدم له وعلق   / وقف القاضي عثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي       
املعهد الفرنسي للدراسات   : دمشق_ . صالح الدين املنجد     عليه

 .٧؛ فل١٠ ،٧ ،٢سع* _.ك _ .ص ٤٦_  .١٩٤٩العربية، 

ôŠþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@–@@ïßý⁄a@bÈÛa–@ƒí‰bm@
]١١٣٤٦[ .حيىي حممود الساعايت

 بنحيىي حممود   / مناذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي    : الوقف واجملتمع 
 _ .١٩٩٧مؤسسة اليمامة الصحفية،    :  الرياض _ .الساعايتجنيد  
 .١؛ كو١٤ ،١٣ ،١٠ ،٢سع* _.ك _ ) .٣٩؛ كتاب الرياض (_ .ص٨٩

ôŠþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@–@@Š–ß–@‰bm@ƒí–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٣٤٧[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 _ .١ ط _ . البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        الروضة يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

 عصر المماليك–تاريخ  –مصر  – الوقف على األسرى
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òjÜİÛa@æbØg@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة،  انظر أيضًا ات الموقوف ف، الخان ارف الوق ف مص وق

ات،  ة،  الخان ى الطلب ف عل ة   الوق ف المدين وق
ة  ا (الجامعي اي، ترآي كان، )هت ف واإلس  ، الوق

 .الوقف والتعليم

ÓìÛa@òjÜİÛa@æbØg@óÜÇ@Ñ–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@òÔuýÛa@
]١١٣٤٨[ .أتش، إبراهيم

 Vakiflarda Eğitim= وقف سكن الطلبة وخدماته التعليمية 
Hizmetleri ve Vakif Örğrenci Yurtlari / إبراهيم أتش. _

Vakiflar Dergisi . _١٠٠-٢٩ص_ ) .١٩٨٢ (١٤مج. _ 
 .٣تر* _.د _  .باللغة التركية

ÜÇ@ÑÓìÛa@òjÜİÛa@æbØg@ó–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١١٣٤٩[ .أتش، إبراهيم

 Vakiflarda Eğitim= وقف سكن الطلبة وخدماته التعليمية 
Hizmetleri ve Vakif Örğrenci Yurtlari / إبراهيم أتش. _

Vakiflar Dergisi . _١٠٠-٢٩ص_ ) .١٩٨٢ (١٤مج. _ 
 .٣تر* _.د _  .باللغة التركية
@óÜÇ@ÑÓìÛaÒaŠ‘þa@
رمين    يضًاانظر أ ى الح ف عل اء، الوق ى األغني ف عل الوق

 .الشريفين

@óÜÇ@ÑÓìÛa@ÒaŠ‘þa–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٣٥٠[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
تأليف حممـد   / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : هرةالقا_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@@òyŠ™þa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
õbîäËþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ى األشراف      الوقف الصحيح   انظر أيضًا ، الوقف   ، الوقف عل
 .، الوقف والتكافل االجتماعيعلى الفقراء

]١١٣٥١[ .الدربنجوي، حممد قمر عامل
_ .حممد قمر عامل الدربنجوي     / اب والسنة الوقف يف ضوء الكت   

 .٢٣٧-٢٢٧ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 
]١١٣٥٢[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .ديدة ومنقحة   ج. ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _. ض _ .١٩٩٢
]١١٣٥٣[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو*_ . ض _ .١٩٨٥

]١١٣٥٤[ .السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ دار الكتاب العريب،  :  بريوت _ .٣ط_ .ه السنة    فق يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
@óÜÇ@ÑÓìÛal‰bÓþa@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãc@@@@@ïÜçþaN@
@óÜÇ@ÑÓìÛa†ÛìÛa@âc@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãc@@@@@ïÜçþaN@

pb†Ô½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãc@@@@@ò†Ô½a@å×bßþa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
ßþa@óÜÇ@ÑÓìÛapaì@@@ŠÄãc@@@@@@óÜÇ@ÑÓìÛa@oî½aN@

òßˆÛa@Ýçc@óÜÇ@ÑÓìÛa@
اف    انظر أيضًا ة، أوق اف البوذي ف، األوق ام الوق أحك

 المستأمنين، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية،
غير المسلم، وقف أهل       قوانين وتشريعات وقف    

ة لم  ، الذم ر المس ى غي ف عل ى   ،الوق ف عل الوق
افر ف   الك افر، وق ف الك لم، وق ر المس ف غي ، وق
لم  المر ر المس ة غي ات، والي ف واألقلي د، الوق ت

 .على الوقف، والية الكافر على الوقف
]١١٣٥٥[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _. ض _ .١٩٩٢
]١١٣٥٦[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو*_ . ض _ .١٩٨٥
]١١٣٥٧[ .السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ دار الكتاب العريب،  :  بريوت _ .٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]١١٣٥٨[ .عبد الكرمي زيدان

عبد الكرمي  / ري املسلمني من الذميني واملستأمنني    أحكام أوقاف غ  
 .٤٩٣-٤٨٤ص_ .زيدان 

_  .١ط_ . اإلسـالم     دار  أحكام الذميني واملسـتأمنني يف     يف
 .٨؛ هن٧صر*_ .ض _  .١٩٨٢مؤسسة الرسالة، : بريوت

@òßˆÛa@Ýçc@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÜjäy@éÔÏH@
بن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي             ا

 "هـ٧٥١-٦٩١) " عبد اهللاأبو(
]١١٣٥٩[

 حممد بن أيب بكر بن    / أحكام أوقاف أهل الذمة ووقف املسلم عليهم      
 .٣٠٤-٢٩٩ص: ١ج_ .قيم اجلوزية؛ حتقيق صبحي الصاحل 

 _ .١٩٨١دار العلم للماليني،    _  .٢ط_ . أحكام أهل الذمة     يف
 .٧صر*_ .ض 

@òßˆÛa@Ýçc@óÜÇ@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@
]١١٣٦٠["هـ١٠٩٩-١٠٢٠"يوسف بن أمحد الزرقاين، عبد الباقي بن 

 /صح وقف مملوك؛ جواز وقف الطعام؛ صح وقف من مسلم على ذمي           
 .٩٣-٧٤ص: ٧ج_ .عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين 

_ . حاشية البناين على شرح الزرقاين على خمتصر خليـل           يف

 الوقف على إسكان الطلبة 
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مطبعة حممـد   : القاهرة] (١٨٨٩[هـ  ١٣٠٧،  ]ن. د :م. د[
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ) .أفندي مصطفى

]١١٣٦١["هـ١٠٩٩-١٠٢٠"الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد 
 .٩٣-٧٤ص: ٧ج_ .الوقف 

 هـ١٣٠٧،  ]ن. د: م. د[_ . شرح الزرقاين على خمتصر خليل       يف
 .٥ ،٤مغ* _. ض _ .)فندي مصطفىأمطبعة حممد : القاهرة] (١٨٨٩[

]١١٣٦٢["هـ١٠٩٩-١٠٢٠"الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد 
 .٩٣-٧٤ص: ٧ج_  .]الوقف[
هـ ١٣٠٣ ،]ن. د: م. د[_ . شرح الزرقاين على خمتصر خليل       يف
حاشية الشيخ  : امشه _ .)املطبعة األمريية : القاهرة] (١٨٨٥[

 .٢٤؛ مغ ١٠٠ ،٧٦تر* _ . ض_ .حممد البناين
]١١٣٦٣["هـ١٠٩٩-١٠٢٠"الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد 

 .٩٣-٧٤ص: ٧ ج_ .ملؤلفه عبد الباقي الزرقاين/ الوقف
دار : بـريوت _ . شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليـل         يف

 _ .حاشية الشيخ حممد البنـاين    : امشه_ ] .؟١٩٨-[الفكر،  
 .٣٠، ٢٠؛ مغ٥، ١؛ كو٥٠تر* _.ض 

]١١٣٦٤[ "ـه١١٩٤-؟" )عبد اهللا أبو(حممد البناين، حممد بن احلسن بن مسعود البناين 
 .ولالربع األ_ .حممد البناين ]/ الوقف[
 ؛) سطر ١٧( مج١_ ] .ت. د[_ . حاشية البناين على الزرقاين      يف

 إن أحسن: أوله_  .١١١٥خمطوط، حتت رقم _ .سم ٢١×١٥,٥
ما نطق به اللسان وخطه القلم محد من خلق اإلنسان وعلمه ما            

انتهى الربع األول حبمد اهللا تعاىل وحسن عونه        : مل يعلم، وآخره  
  آله وصحبه وسلم تسليما واحلمد     صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى     

توجد أجزاء أخرى   _ .خطوط خمتلفة اجلودة    _ .هللا رب العاملني    
 .٣٤مغ* _.ض _ ) .الربع الثاين (مثلمن املخطوط يف اخلزانة 

òßˆÛa@Ýçc@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@lbnØÛa@Ýçc@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
âbníþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

األهلية، الوقف مصارف الوقف، المؤسسات الوقفية  انظر أيضًا
على الجمعيات الخيرية، الوقف على الفقراء، الوقف 
ال،  على المالجئ، الوقف واألسرة، الوقف واألطف
الوقف والتأمين االجتماعي، الوقف وتربية األطفال،      
ة     ف والخدم اعي، الوق ل االجتم ف والتكاف الوق
االجتماعية، الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاية      

 . والمجتمعالمطلقات، الوقف
]١١٣٦٥[ .إبراهيم بن حممد احلمد املزيين

 إبراهيم بن   إعداد/ الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      
 .٦٣٤-٥٧١ ص_.حممد املزيين 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ .ض _ .٢٠٠٠

@âbníþa@óÜÇ@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١١٣٦٦[ .قاال، أمحد

 _.أمحد قاال / İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولتاريخ وقف 
_ ] .١٩٩٨[هـ  ١٤١٨مركز األحباث،   . إستانبولبلدية  : إستانبول
 .٦٧، ١٤، ٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٤١٦

@âbníþa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@
]١١٣٦٧[ .ريهام أمحد خفاجي
دراسة : مناذج ملشاركة املرأة يف النهضة احلضارية     : أوقاف النساء 

ريهام أمحد  / للحالة املصرية يف النصف األول من القرن العشرين       
 جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف      : أوقاف_ .خفاجي  

 _ .٤٠-١١ص_ ) .٢٠٠٣مايو (٤، ع ٣س_ .والعمل اخلريي   
 .١كو*_ .د 

]١١٣٦٨[ .يونس صاحل
 _ .جملة القانون واالقتصـاد   _ .يونس صاحل   /  املالجئ حبث يف 

 _.د _  .٥٢٩-٤٧١ص_ ) .١٩٣٦ابريـــل  (٤، ع٦س
 .١؛ كو٢٧، ٢٣، ١٠، ٨، ٢صر*

@âbníþa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١١٣٦٩[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        
Punjab Waqf Board performance during 1997-1998. _ 

Muslim India . _٢٦٨ص_ ) .١٩٩٨ (١٨٣، ع٦مج.  _
 .١٦هن*_  . د_ .باللغة اإلجنليزية

òjÜİÛa@æbØg@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@òjÜİÛa@õaìíg@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
@óÜÇ@ÑÓìÛaïàÜÈÛa@szjÛa@

ف      انظر أيضًا ر، الوق ى األزه ف عل ف، الوق ارف الوق مص
ي   ى التعل ف عل يم، الوق ى التعل ناعيمعل ،  الص

اء ى العلم ف عل ات، الوق ى الجامع ف عل ، الوق
ب،   ف الكت احف،  وق ف المت ات،  وق ف المكتب وق

يم، الوقف    الوقف والبحث العلمي،      الوقف والتعل
ة  ف والتنمي ة، الوق ة الثقافي ةوالتنمي ، الزراعي

ة   ف والتنمي حيةالوق ة  الص ف والتنمي ، الوق
ناعية ة  الص ف والتنمي كرية، الوق ف العس ، الوق

ة   وا ف والثقاف ة، الوق ة العلمي ف لتنمي ، الوق
 .والطباعة، الوقف ونشر الكتب

]١١٣٧٠[ )سيد(اميدياين، حسني 
حسني / دور األوقاف يف تطور العلوم وحملة عن املدارس النظامية        

األمانـة العامـة    : الكويت_ . صادق العبادي    إعداداميدياين؛  
من أدبيات الوقـف يف     (_  .ورقات ٥_  .١٩٩٨لألوقاف،  

 .١كو* _ .ح_  .)إيران
]١١٣٧١[ .جورج مقدسي
جملـة  _ .جورج مقدسي؛ ترمجة إحسان عبـاس       / رعاة العلم 
؛ ٣٢٥-٢٨٥ص_ ) .١٩٦١سبتمرب   (٣، ج ١٤ س _ .األحباث

ــمرب  (٤، ج١٤س _ .د _  .٥٢٢-٤٨١ص_ ) .١٩٦١ديس
 .٧صر*

]١١٣٧٢[ .حممد رشيد رضا
مجعها وحققها صـالح الـدين      / نفاق ريع الوقف على العلم    إ

 .٩٠٤ص: ٣ج_ .املنجد 
دار الكتـاب   : بـريوت _ . فتاوى اإلمام حممد رشيد رضا       يف

 .١٤كو*_ .ض _  .١٩٧٠اجلديد، 

مصر –الوقف على األيتام 
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]١١٣٧٣[ .مهاجراين، عطاء اهللا
كلمة سعادة الدكتور عطاء اهللا مهاجراين وزير الثقافة واإلرشاد         
الديين باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أمام املؤمتر السادس لوزراء        

_ . ورقـات    ٤،  ١٢: ٢ج_ .ية  األوقاف والشؤون اإلسـالم   
 .جنليزية العربية واإلباللغة
 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

، م١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

@óÜÇ@ÑÓìÛa@ïàÜÈÛa@szjÛaMæaŠíg@@
]١١٣٧٤[مصدر[ الفقر مكافحة يفمؤمتر إسالمي يبحث توظيف الوقف 

 صفحة عنوان املقال املنشور   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٨[_ ] .الكتروين
 /١٥/٩معروضة يف    (١/٦/٢٠٠٠يف  ] موقع انترنت [مبوقع إسالم أون الين     

ــلة املقــال_ ) .٢٠٠١ -http://www.islamonline.net/iol: وص
arabic/dowalia/alhadath2000-June-1/alhadath7.asp ._ 

 .١كو*_ .ت 
òjÈØÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@âaŠ§a@oîjÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

pbîÐ’n½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@@pbãbn‰bàîjÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
@óÜÇ@ÑÓìÛaoî½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@ómì½a@Œîè£N@

òîÏì–Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@Òì–nÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ب ا انظر أيضًا ة، الكت ارف  لموقوف ة، مص دارس الموقوف الم
ة، الوقف،  ات الموقوف ر، المكتب ى األزه الوقف عل

ى   ف عل ي الوق ث العلم يم   البح ى التعل ف عل ، الوق
ة،     الديني، الوقف على الجامعات،    الوقف على الطلب

احف الوقف على العلماء، الوقف على  الوقف   ،المت
دارس،  ى الم ات،  عل ى المكتب ف عل ف الوق  وق

ب،  ب، الكتاتي ف الكت احف وق ف المت ف  وق ، وق
 ،والبحث العلمي  وقف المكتبات، الوقف     المدارس،

ال   ة األطف ف وتربي يم  ،الوق ف والتعل ف الوق ، الوق
ة،    ،والتنمية البشرية  الوقف   الوقف والتنمية الثقافي
 ، الوقف والطباعة،    الوقف والثقافة   والتنمية العلمية، 

 .الوقف ومحو األمية، الوقف ونشر الكتب
]١١٣٧٥[ )سيد(ياين، حسني اميد

حسني / دور األوقاف يف تطور العلوم وحملة عن املدارس النظامية        
األمانـة العامـة    : الكويت_ . صادق العبادي    إعداداميدياين؛  

من أدبيات الوقـف يف     (_  .ورقات ٥_  .١٩٩٨لألوقاف،  
 .١كو* _ .ح_  .)إيران

]١١٣٧٦[ .أنور الياسني
 _. العريب   _ . الياسني استطالع أنور / جامعة القاهرة ومسرية قرن   

 .١كو* _.د _ . ٦٣-٤٤ص_ ) .١٩٩٩ مايو (٤٨٦ع
]١١٣٧٧[ ريعها يف  صرف–أوقاف الزوايا واحلرمني واألشراف 

 ٢٠ج،  ٧ مـج  _ . املنار _ .]حترير حممد رشيد رضا   [ /التعليم
 .١كو*_ .  د_ .٧٧٨ص _ .)١٩٠٤  ديسمرب٢٣(

]١١٣٧٨[ .جورج مقدسي
 _ .جملة األحباث _ .اس  جورج مقدسي؛ ترمجة إحسان عب    / رعاة العلم 

، ١٤؛ س٣٢٥-٢٨٥ص_ ) .١٩٦١ســبتمرب  (٣، ج١٤س
 .٧صر*_ .د _  .٥٢٢-٤٨١ص_ ) .١٩٦١ديسمرب  (٤ج

]١١٣٧٩[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 
_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيمعبد الستار   / الوقف ودوره يف التنمية   

_ .ص  ٢٤٠_  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     : الدوحة
آل ثـاين   ا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علي بن عبـد اهللا           فاز هذ 

 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _  .١٩٩٧/هـ١٤١٨الوقفية العاملية لعام 
]١١٣٨٠[ .عالل البوزيدي

 دور األوقاف يف جماالت البناء االقتصادي واالجتماعي واحلضاري       
دعوة _ .عالل البوزيدي   / وترسيخ العقيدة اإلسالمية يف النفوس    

ماي  (٣، ع ٩٣ س _.بالدراسات اإلسالمية   تعىن  شهرية  : احلق
 .٢٤مغ* _.د _  .٨١-٧٨ص_ ) .١٩٨٢
]١١٣٨١[ .ليزير، جاري

 The endowment of al-Zahiriyya= وقف الظاهرية يف دمشق 
in Damascus / جاري ليزير. _Journal of the Economic 

and Social History of the Orient. _ــج  ١، ع٢٨ م
 .٧هن*_ .د _ .ة اإلجنليزية باللغ_  .٥٥-٣٣ص_ ) .١٩٨٤(

]١١٣٨٢[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق، : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]١١٣٨٣[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧

@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–æ…‰þa@@
]١١٣٨٤[ .حممد راكان الدغمي

تطور التعليم الـديين    . حممد راكان الدغمي  / األوقاف واملساجد 
جلنة تـاريخ األردن،    : عمان_ .صاحل ذياب اهلندي    / اإلسالمي
 سلسلة البحوث والدراسات املتخصصة؛   (_ .ص  ١٤٤_  .١٩٩١

 .١؛ كو١٠، ٨-٦، ٤؛ فل١٠، ٨؛ سع١٠٤تر*_ .ك _ ) .٤

@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@
]١١٣٨٥[ كسائي، نور اهللا

_ .نور اهللا كسائي    / الوقف يف خدمة املؤسسات العلمية والتعليمية     
 . ورقات١٠
: طهران_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

Ûa@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓì–bî×Šm@@
]١١٣٨٦[ .مريج، متني

 وقف مؤسسة التعليم العايل كعامل ثالث يف متويل مدارس التعليم         
 .باللغة التركية_  .٨٦-٧٥ص_ .متني مريج / العايل يف تركيا

 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف
XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

  إيران-البحث العلمي الوقف على  
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@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]١١٣٨٧[ .أمحد عامر

 . ورقة٢٥_ .أمحد عامر / الوقف وتطوير العملية التعليمية
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]١١٣٨٨[ .حيىي حممود الساعايت

 /مناذج وتطبيقات تارخيية  : دور الوقف يف تطوير احلضارة اإلسالمية     
 .٤٦٦-٤٣٠ص_ .حيىي حممود الساعايت 

 حبوث ومناقشات الندوة  : يف عامل اليوم  أمهية األوقاف اإلسالمية    يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧

@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١١٣٨٩[ .أمحد عامر
 _ .األهرام_ .مر  أمحد عا / يف متويل وتطوير التعليم   " الوقف"دور  

 .١كو* _.د  _) .٦/٥/١٩٩٨(
]١١٣٩٠[ .مصطفى حممد رمضان

 مصطفى/ دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية       
 .١٤٨-١٢٥ص_ .حممد رمضان 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨ ،٧؛ فل١١

@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@æìíìÜÈÛa@õbÏŠ’Ûa@
]١١٣٩١[ .السعيد بوركبة

/ دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلويـة          
وزارة األوقاف والشـؤون    ]: الرباط[_ . السعيد بوركبة    إعداد

طبع بأمر صاحب اجلاللة امللك     _ .ج  ٢_  .١٩٩٦اإلسالمية،  
 .١٤-١٢؛ مغ١كو* _. ك _ .الثايناحلسن 

@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١١٣٩٢[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        
Punjab Waqf Board performance during 1997-1998.  _

Muslim India . _٢٦٨ص_ ) .١٩٩٨ (١٨٣، ع٦مج.  _
 .١٦هن*_  . د_ .باللغة اإلجنليزية

@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]١١٣٩٣[ . هيئة األوقاف .كرناتاكا

 Report of the Karnataka  =تقرير هيئة األوقاف لوالية كرناتاكا
Waqfs Board.  _Muslim India . _١٩٨٩ (٧٤، ع٧مج. (_ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٧ص
@@tbã⁄a@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛañcŠ½a@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@N@

ñcŠ½a@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@pbäjÛa@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

í†Ûa@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
، المصاحف   المدارس الموقوفة الكتب الموقوفة،    انظر أيضًا

ة،    مصارف الوقف،   الموقوفة،   ات الموقوف المكتب
ى  ، الوقف على األزهر  ي، البحث العلم  الوقف عل

ات،  ى الجامع ف عل دعوة  الوق ى ال ف عل  الوق
المية احف ، اإلس ة المص ى طباع ف عل  ،الوق

اء، الوقف          الوقف على الطلبة، الوقف على العلم
اء  ى علم اء   عل ى الفقه ف عل ديث، الوق  ، الح
ى   ف عل احف، الوق دارس، المت ى الم ف عل  الوق

ف  ين، الوق ى المفت ات،عل ى المكتب ف عل  الوق
ب،  ف الكت احف وق ف المت دارس ، وق ف الم ،  وق

والبحث وقف المكتبات، الوقف     ،وقف المصاحف 
يم   ، الوقف وتربية األطفال   ،العلمي ، الوقف والتعل

رية  ة البش ف والتنمي ة   ،الوق ف والتنمي الوق
ة، ة  الثقافي ف والتنمي ةالوق ف  ،الديني الوق

ة،  ة العلمي ة  والتنمي ف والثقاف ف الوق ، الوق
سالمية،  والدعوة اإلسالمية، الوقف والشعائر اإل    
 .الوقف والطباعة، الوقف ونشر الكتب

]١١٣٩٤[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 بقلم حممد بن عبد العزيز    / العلماء والفقهاء حترروا عن طريق األوقاف     

_ ) .١٩٩٨يناير  ١٢ (١٩٢، ع ٦ س _ .املستقلة_  .بنعبد اهللا 
 .١كو* _.د  _) .١نظرات يف تاريخ وحاضر الوقف؛ (

áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@í†Ûa@–bí‰bÌÜi@@
]١١٣٩٥[ .بايرام، سعدي

 Bulgaristan’da =إنشاء وقف لتأهيل مساعدين للمفيت يف بلغاريا 
Müftü Yardimcisi Yetiştren Vakif Kuruluş /،سعدي بايرام 

 _) .١٩٨٨ (٢٠مج_ . Vakiflar Dergisi_ .خري الدين أرسل 
 .٥٣، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٢٢-٤١٥ص

óÜÇ@ÑÓìÛa@í†Ûa@áîÜÈnÛa@–@@bí‰ì–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@
النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             

 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(
]١١٣٩٦[

عد فهارسه  أعبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي؛       ]/ الوقف[
 ،٧٢،  ٥٤،  ٢٠،  ١٧،  ١٥،  ١٢-٩ص: ١ج_ . مشس الدين    إبراهيم
٢٣٧-٢٣٦،  ٢١٥،  ١٦٦،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٠٠،  ٩٣،  ٨٢ ،
٤٤٦،  ٤٤١،  ٤٣٨،  ٤٢٦،  ٣٤٠،  ٣٠٦،  ٢٧٧،  ٢٦٦،  ٢٤٣، 
٥٢٣-٥٢٢،  ٥١٩،  ٤٩٩-٤٩٨،  ٤٨٨،  ٤٧٧،  ٤٧٤،  ٤٥١، 
، ٣١ص: ٢، ج ٦٠٤،  ٥٦٩،  ٥٦٥،  ٥٥٧،  ٥٤٢،  ٥٣٩،  ٥٣١
١٧٤، ١٦٢، ١٢٧، ١١٤، ١٠٢، ١٠٠-٩٩، ٨٦، ٦٤. 
دار الكتـب   : بريوت_  .١ط_ .الدارس يف تاريخ املدارس     يف  

 .١٤، ١كو* _ .ض_  .١٩٩٠العلمية، 
النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             

 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(
]١١٣٩٧[

 ،٢٧٩،  ٢٧٨،  ١٧٩-٧ص: ١ج_ .حتقيق جعفر احلسيين    ]/ الوقف[
٤٢٦،  ٤١٣-٤١٢،  ٣٩٩-٣٩٨،  ٣٦٨،  ٣٥٨،  ٣٠٣-٣٠١-
٥٢٣-٥٢٢، ٤٩٨-٤٩٧، ٤٨٨، ٤٧٤، ٤٤٢-٤٤١، ٤٢٩. 
مكتبة الثقافة الدينية،   : القاهرة_ .الدارس يف تاريخ املدارس     يف  

 .٥٢تر* _.ض _ ] .١٩٨٨[هـ ١٤٠٨

 تاريخ– دمشق – سوريا –الوقف على التعليم الديني 
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النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             
 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(

]١١٣٩٨[

القادر بن حممد النعيمي الدمشقي؛ حتقيق جعفر         عبد /]الوقف[
، ٨٢،  ٧٢،  ٥٤،  ٢٠،  ١٧،  ١٥،  ١٢-٩ص: ١ج_ .احلسيين  

٢٤٣،  ٢٣٧-٢٣٦،  ٢١٥،  ١٦٦،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٠٠،  ٩٣ ،
٤٥١،  ٤٤٦،  ٤٤١،  ٤٣٨،  ٤٢٦،  ٣٤٠،  ٣٠٦،  ٢٧٧،  ٢٦٦ ،
٥٣١،  ٥٢٣-٥٢٢،  ٥١٩،  ٤٩٩-٤٩٨،  ٤٨٨،  ٤٧٧،  ٤٧٤ ،
٦٠٩ ،٦٠٤ ،٥٩٢ ،٥٦٩،  ٥٦٥ ،٥٥٨-٥٥٧،  ٥٤٢،  ٥٣٩ ،
-٩١ ،٨٦ ،٧٨ ،٦٤ ،٦٢، ٤٧، ٤٢ ،٣١، ٢٩ص: ٢ج، ٦١٣
١٤٢،  ١٣٨ ،١٢٧-١٢٦،  ١٢٠ ،١١٤-١١١ ،١٠٢ ،١٠٠ ،
٤١٧، ٢٤٧-٢٢٣، ٢٠٤، ١٧٤، ١٦٢ ،١٤٩-١٤٦. 

،  العـريب اجملمع العلمي: دمشق_ .الدارس يف تاريخ املدارس    يف  
 .١١ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣؛ فل٧٦تر* _.ض _  .١٩٥١-١٩٤٨

@í†Ûa@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@
]١١٣٩٩[ . وزارة األوقاف .مصر

_ ] .١٩٨-[الوزارة،  : القاهرة_ .نظام وزارة األوقاف املصرية     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤

@í†Ûa@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١١٤٠٠[ .أمحد عامر

 . ورقة٢٥_ .أمحد عامر / الوقف وتطوير العملية التعليمية
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 
]١١٤٠١[  وزارة األوقاف .مصر

_ ] .١٩٨-[الوزارة،  : القاهرة_ .وزارة األوقاف املصرية    نظام  
 .١كو*_ .ك _ .ص ٣٤

@í†Ûa@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@òí‰†äØ⁄a@
]١١٤٠٢[ حترير حممد رشيد / [معاهد العلم الديين يف اإلسكندرية

 _ .٨٤٠ص_ ) .١٩٠٥ يناير ٧ (٢١، ج٧مج_ .املنار _ .] رضا
 .١كو* _. د

bä–Ûa@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaïÇ@
ة،  انظر أيضًا ب الموقوف ارف  الكت ة، مص دارس الموقوف الم

ف،  ث    الوق ى البح ف عل ة، الوق ات الموقوف المكتب
الوقف على الجامعات، الوقف على الطلبة،      العلمي،  

احف الوقف على العلماء، الوقف على       الوقف   ،المت
 وقف الكتب، الوقف على المكتبات، على المدارس،
احف دارس،وقف المت ات،  ، وقف الم وقف المكتب

ي   ث العلم ف والبح يم  ،الوق ف والتعل ف الوق ، الوق
رية  ة البش ف والتنمي ناعية ، الوق ة الص  ،والتنمي

 .، الوقف والصناعةالوقف والتنمية العلمية

@ïÇbä–Ûa@áîÜÈnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@@ƒí‰bm–@òÔuýÛa@Š–Ç@
]١١٤٠٣[ .ينورإدوروقان، 

= لناحية الصـناعية  أمهية الوقفيات السلجوقية يف األناضول من ا   
Anadolu Selcuklu Sanati Acisindan Vakfiyetlerin 

Onemi /ور دوروقـان  إين. _Vakiflar Dergisi. _٢٦ ع 
 .٥٢، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .)١٩٧٧(

ñcŠ½a@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@pbînÐÛa@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛañcŠ½a@
 .ف وتعليم المرأة، الوقف والمرأةالوق انظر أيضًا

@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛañcŠ½a@MŠ–ß@@
]١١٤٠٤[ .ريهام أمحد خفاجي
دراسة : مناذج ملشاركة املرأة يف النهضة احلضارية     : أوقاف النساء 

ريهام أمحد  / للحالة املصرية يف النصف األول من القرن العشرين       
جملة نصف سنوية حمكمة تعـين بشـؤون        : أوقاف_ .خفاجي  
_ ) .٢٠٠٣مـايو  (٤، ع ٣س_ .العمـل اخلـريي     الوقف و 

 .١كو*_ .د _  .٤٠-١١ص
ñcŠ½a@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@õbäÛa@áîÜÈm@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

bíbØnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة،  انظر أيضًا ا الموقوف ى   التكاي ف عل ا، الوق ف التكاي  وق

ى      ف عل ات، الوق ى الحمام ف عل ة، الوق األربط
ا، ا    ى الزواي ف عل ات، الوق ى  الخان ف عل لوق
اء،   ى العتق ف عل وفية، الوق ى الص ف عل الوق

راء ى  الفق ف عل ين، الوق ى الالجئ ف عل ، الوق
 .المالجئ، الوقف والتكافل االجتماعي

]١١٤٠٥[ .عبد احلكم عبد اللطيف الصعيدي
 -اخلنقـاوات   : املؤسسات اليت شاركت املسجد يف أداء رسالته      

بد اللطيـف  عبد احلكم ع  /  التكايا - الرباط   – القباب   –الزوايا  
 .٩٩-٩٥ص_ .الصعيدي 

مكتبة : بريوت_  .١ط_ .رمز الصمود والتحدي    :  املسجد يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢الدار العربية للكتاب، 

@bíbØnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١١٤٠٦[ .حافظ عفيفي

حـافظ  / تقرير اللجنة املؤلفة لبحث حالتـها     : املالجئ والتكايا 
 _) .١٩٣٨مايو   (٥ع،  ٨ س _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .عفيفي  
 .١؛ كو٢٧، ٢٣، ١٤ ،٨، ٢صر* _.د _  .٦٠٦-٥٨٩ص

@bíbØnÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–†äa@@
]١١٤٠٧[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 

هدايت اهللا؛ أرشد هدايت    . للمال؛ إعداد م  ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢٤–١٦٨ص_ .اهللا 
 Principles of Mohammedan=  أصول الشريعة اإلسالمية يف

law . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٩٠تريبثي، . ن. م: بوميب_  .١٩ط. 
@óÜÇ@ÑÓìÛaoî½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@paìßþa@´ÐØmN@

æeŠÔÛa@ñõaŠÓ@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@æeŠÔÛa@ñëým@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
Šç‹þa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@Šç‹þa@Éßb¦a@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

Çþa@Éßb¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa@áÄ–ŠöaŒ¦a@@
ف    أنظر أيضًا ة، الوق احف الموقوف اجد، المص ارة المس عم

اجد،    ارة المس ى عم اجد  عل ى المس ف عل ، الوق
ف      اجد، وق ف المس ات، وق ى المقدس ف عل الوق

 .المصاحف
]١١٤٠٨[ .عبد اجلليل التميمي

_ .سم اجلامع األعظم مبدينة اجلزائر      اوثيقة عن األمالك احملبسة ب    
_ . ك   _ .ص٧٩_  .١٩٨٠غربيـة،   اجمللة التارخيية امل  : تونس

 .١؛ كو١٤ ،٩سع*

 العراق –الوقف على التعليم الديني  
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ðìßþa@Éßb¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة،    انظر أيضًا احف الموقوف اجد، المص ارة المس ف عم الوق

ر،  ى األزه ريفين عل رمين الش ى الح ف عل ، الوق
اجد ارة المس ى عم ف عل ى  ،الوق ف عل الوق

ى المسجد األقصى،         ،  المساجد الوقف  الوقف عل
 .د، وقف المصاحفعلى المقدسات، وقف المساج

]١١٤٠٩[ .أتش، إبراهيم
 Şam Ümeyye Camii ve =اجلامع األموي بالشام ووقفيتـه  

Vakfiyesi / إبراهيم أتـش. _ Vakiflar Dergisi ._١٢ ع 
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٩٠-٢٧ص_ ) .١٩٧٨(

pbÈßb¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة،   انظر أيضًا ب الموقوف ف،  الكت ارف الوق ات مص المكتب

ة، المو ى  قوف ف عل ر، الوق ى األزه ف عل الوق
ى         البحث العلمي  يم، الوقف عل ، الوقف على التعل

ى    ف عل اء، الوق ى العلم ف عل ة، الوق الطلب
احف ات،  ،المت ى المكتب ف عل ب،  الوق ف الكت وق

ات، الوقف        وقف المتاحف  والبحث  ، وقف المكتب
ي  يمالعلم ف والتعل ة ، الوق ف والتنمي ، الوق
رية ة  ،البش ف والتنمي ف  الوق ة، الوق  الثقافي

ة    ف والثقاف ة، الوق ة العلمي ف والتنمي ، الوق
 .والطباعة، الوقف ونشر الكتب

]١١٤١٠[ .أنور الياسني
 _. العريب   _ .استطالع أنور الياسني  / جامعة القاهرة ومسرية قرن   

 .١كو* _.د _ . ٦٣-٤٤ص_ ) .١٩٩٩ مايو (٤٨٦ع
Šç‹þa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@Šç‹þa@òÈßbu@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

añŠçbÔÛa@òÈßbu@óÜÇ@ÑÓìÛ@
 .الوقف على الجامعات انظر أيضًا

]١١٤١١[ .أنور الياسني
 _. العريب   _ .استطالع أنور الياسني  / جامعة القاهرة ومسرية قرن   

 .١كو* _.د _ . ٦٣-٤٤ص_ ) .١٩٩٩ مايو (٤٨٦ع
ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@pbãbj¦a@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

@óÜÇ@ÑÓìÛaòí¨a@pbîÈà¦a@
ى    ًاانظر أيض ف عل ري، الوق ف الخي ف، الوق مصارف الوق

ى    ف عل راء، الوق ى الفق ف عل ام، الوق األيت
 المرضى، الوقف على المعوقين، الوقف والتطوع،    

ة،      ف والتنمي اعي، الوق ل االجتم ف والتكاف الوق
ل     ف والعم ة، الوق ات األهلي ف والجمعي الوق
ر،           ري، الوقف والفق األهلي، الوقف والعمل الخي

 .مع، الوقف والمجتمع المدنيالوقف والمجت

@óÜÇ@ÑÓìÛa@òí¨a@pbîÈà¦aMŠ–ß@@
]١١٤١٢[ . جملس الشعب .مصر

 عن أسـباب عـدم      …طلب إحاطة موجه إىل وزير األوقاف       
موقوفة علـى   ) حدائق( فداناً   ٩٩٥تسلم الوزارة مساحة قدرها     

 .٥٤٢٠-٥٣٨١ص_ ...مجعية املساعي املشكورة اخلريية 
مضبطة : دور االنعقاد العادي األول   :  الثالث ي الفصل التشريع  يف

 من فرباير سـنة     ١٨ …اجللسة الرابعة واخلمسني املعقودة يوم      
 .١كو* _.ض  _ .١٩٨٠جملس الشعب، ]: القاهرة[_  .١٩٨٠

òäuþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@´ä¦a@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ف، انظر أيضًا ية، مصارف الوق رزق الجيش ى ال  الوقف عل

ة، الوقف      األ ات الوطني ى الحرآ سرى، الوقف عل
لحة،   زائن األس ى خ دعوة  عل ى ال ف عل الوق

ات اإلسالمية، الوقف  اإلسالمية، الوقف واألقلي
اد،     ف والجه ة، الوق ة الديني ف  والتنمي الوق

 .، الوقف والوحدة الوطنيةوالدعوة اإلسالمية
]١١٤١٣[ .إبراهيم بن حممد احلمد املزيين

 إبراهيم بن   إعداد/ ة احلضارة اإلسالمية  الوقف وأثره يف تشييد بني    
 .٦٣٤-٥٧١ ص_.حممد املزيين 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠
]١١٤١٤[ .أمحد أبو زيد

لعمل وحتليل نتائج بعض    تطوير أساليب ا  : نظام الوقف اإلسالمي  
املنظمـة  ]: الربـاط [_ .أمحد أبـو زيـد      / الدراسات احلديثة 

األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٩_  .٢٠٠٠لألوقاف، 

]١١٤١٥[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 
 :الدوحة_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيمعبد الستار   / الوقف ودوره يف التنمية   

_ .ص  ٢٤٠_  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،      
فاز هذا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد اهللا آل ثـاين             

 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _  .١٩٩٧/هـ١٤١٨الوقفية العاملية لعام 
]١١٤١٦[ .حممد البهاوي

عرض وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف األيام الدراسية اليت         
 _.حممد البهاوي /  اإلسالمي للبحوث والتدريب جبدةنظمها املعهد
 ٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 

 .٣٧مغ* _. د _ .١٢٩-١٢٣ص_ ) .١٩٨٣يوليو (
]١١٤١٧[ .حممد الشحات اجلندي

بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    
مـايو   /لإبري (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@ƒí‰bm–âý⁄a@‰†•@Š–Ç@@
]١١٤١٨[ .عبد العزيز بن إبراهيم العمري

/ الوقف وأثره يف التنمية يف عصر اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنـهم           
 . ورقة٤٣_ .إعداد عبد العزيز بن إبراهيم العمري 

-١٨مكة املكرمة   : ة والتنمية  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعو      يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١١٤١٩[ .أوجلايتور، ترهان

-٢٧٥ص_ .ترهان أوجلايتور   / األوقاف من الناحية العسكرية   
 .باللغة التركية_  .٢٨٢
 IV. Vakif=  ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

 تركيا–الوقف على الجهاد 
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Hatasi: 1-7 Aralik 1986M ._ املديريـة العامـة   :  أنقـرة
 .٣،١٠٠تر*_ .ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]١١٤٢٠[ .كونتر، حليم باكي
 Türk Vakiflarinan= البعد الوطين يف األوقـاف التركيـة   

Milliyetçilik Cephesi /  حليم باكي كـونتر. _Vakiflar 
Dergisi.  _باللغة التركية    _ .١١-١ص_ ) .١٩٥٦ (٣مج ._ 

 .٦٧تر* _.د 

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bî×Šm@Mƒí‰bm@@
]١١٤٢١[ .أتش، إبراهيم

 /Vakif ve Vatan Savunmasi= الوقف والدفاع عن الوطن 
_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_ . Vakiflar Dergisi_ .إبراهيم أتش 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨٢-١٦٩ص

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]١١٤٢٢[ .عبد الرمحن الضحيان

 عبد الرمحن  إعداد   /األوقاف ودورها يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      
 .٥٤١-٤٧٥_  .الضحيان

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي
ة واإلرشاد،  والدعوواألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@
]١١٤٢٣[مصدر[ الفقر مكافحة يفمؤمتر إسالمي يبحث توظيف الوقف 

 صفحة عنوان املقال املنشور   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٨[_ ] .الكتروين
 /١٥/٩معروضة يف    (١/٦/٢٠٠٠يف  ] موقع انترنت [مبوقع إسالم أون الين     

ــلة املقــال_ ) .٢٠٠١ -http://www.islamonline.net/iol: وص
arabic/dowalia/alhadath2000-June-1/alhadath7.asp ._ 

 .١كو*_ .ت 

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@æbäjÛMÜiaŠ@@
]١١٤٢٤[ )املعروف بربج عز الدين: (نص وقفية برج األمري جلبان

جملة : أوقاف_ .صيدا البحرية   ) قلعة(ميناء طرابلس وا برج     يف  
ع _ .لية حمكمة تعىن بشؤون الوقـف والعمـل اخلـريي           فص

 .١كو*_ .د _  .١٦٩-١٦٤ص_ ) .٢٠٠٠نوفمرب (التجرييب 

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@bîjîÛMÜiaŠ@@
]١١٤٢٥[ .مجعة حممود الزريقي

حالة وقف السور الـدفاعي يف مدينـة        : تغيري مصارف الوقف  
ـ : أوقاف_ .مجعة حممود الزريقي    / طرابلس الغرب منوذجاً   ة جمل

، ١س_ .ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         
 .١كو*_ .د _  .٢٧-١٠ص_ ) .٢٠٠١نوفمرب  (١ع

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]١١٤٢٦[ .السعيد بوركبة

السـعيد  / آثار الوقف يف احلياة اجملتمعية باملغرب عرب التـاريخ        
 _.ية  تعىن بالدراسات اإلسـالم   شهرية  : دعوة احلق _ .بوركبة  

 _. د   _ .١٢٦-١١٦ص_ ) .١٩٩١يوليوز   (٢٨٤، ع ٣٢س
 .٢٦، ١٧؛ مغ١كو*

@…bè¦a@óÜÇ@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@
]١١٤٢٧[ "ـه٣٧٢-؟") سعيد بوأ(يب القاسم حممد األزدي أبن الرباذعي، خلف بن ا

بني كتـاب   : ١ج_ .يب الربادعي   أتغلب بن    بوأ/  احلبس كتاب
 .العارية وكتاب الصدقة

هــ  ١٠٨٧_ . املدونة واملختلطة     هتذيب مسائل  كتابيف  
خمطـوط،  _ .سـم   ٢٢×٢٩؛  ) سطر ١٩(مج  ١_ ] .١٦٧٦[

 بسم اهللا الرمحن الرحيم كتاب مسائل       :أوله_  .٨٧٧حتت رقم   
 انتهى حبمد اهللا وحسن عونه يف آخر        :املدونة واملختلطة، آخره  

 عبد القادر بن  ] نسخ[_ .ذي القعدة يوم األربعاء بعد صالة العصر        
خط مجيل ملون باألمحر، مع تالشي      _ .السادين  علي بن حسن    

 .٣٤مغ*_ . ض _ .أوراقه ببعض اخلروم املوجودة فيه
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٤٢٨[

 اإلمام مالك بن أنس؛ رواية عبد السالم بن سعيد بن         /  احلبس كتاب
 .٥٢ج:  الغشاء الثامن_.حبيب التنوخي املشهور بسحنون 

 _.سم ٢٠×٢٥؛ ) سطر١٩( أغشية  ٨_ ] .ت. د[_ . املدونة   يف
غشاء حمفوظ يف الرف عليه طرر،      _  .٥٧٤خمطوط، حتت رقم    

خط _ .وهي النسخة اليت تعرف بنسخة الطريفي لتحبيسه إياها         
 .٣مغ* _.ض _ .أندلسي 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا بدع أبو(

]١١٤٢٩[

مالك بن أنس األصبحي؛ رواية سـحنون بـن         /  احلبس كتاب
: ١٥ج_ .تقـي   عسعيد التنوخي عن عبد الرمحن بن القاسم ال       

 .١١١-٩٨ص
 :القاهرة] (؟١٩٠٣ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . املدونة الكربى    يف

 ،١٢كـو * _.ض   _]) .١٩٠٥[هـ  ١٣٢٣مطبعة السعادة،   
١٥. 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   ن أنس   اإلمام مالك، مالك ب   
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٤٣٠[

 مالك بن أنس؛ برواية اإلمام سحنون بن      /  احلبس والصدقة  كتاب
 .١١٦-٩٨ص: ٦مج_  .سعيد
بعة ط_ ] .؟١٩٧-[دار صادر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 ،٦٣ ،٥٦ ،٥١تـر * _. ض   _ .باألوفست عن مطبعة السعادة   
 .٣٠؛ مغ١٥؛ كو١١، ٧، ٣، ٢؛ فل٧٥ ،٦٤

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٤٣١[

مالك بن أنس األصبحي؛ رواية اإلمام      /  احلبس والصدقة  كتاب
: ٤ج_ .سحنون بن سعيد عن اإلمام عبد الرمحن بـن قاسـم           

 .٣٤٨-٣٤١ص
: معهـا _  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام لإلمـام           
 ،٣تـر *_ . ض   _ . بن رشد  أمحداحلافظ أيب الوليد حممد بن      

 .٣٥، ٢٩، ٢٦؛ مغ١١، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣؛ فل٦٧

  تاريخ- تركيا – الجهاد الوقف على 
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األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٤٣٢[

الك بن أنس؛ رواية سحنون بن سعيد       مل/  احلبس والصدقة  كتاب
محـد  أالتنوخي عن عبد الرمحن ابن القاسم؛ ضبطه وصححه         

 .٤٢٧-٣٤١ص: ٤مج_ . السالم عبد
_  .١٩٧٨دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 .١٦؛ مغ٥٧ ،٥٢تر* _. ض _ .يليها مقدمات ابن رشد
مـريي  األصـبحي احل  بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٤٣٣[

سحنون عبد السالم بن    ] رواية/ [ احلبس والصدقة واهلبة   كتاب
 من احلبس : أوله_  .بن القاسم العتقي  سعيد التنوخي عن عبد الرمحن      

 .يف الرجل يغتصب عبده مث يهبه لرجل:  اهللا، آخرهيف سبيل
؛ ) سـطر  ٢٥(أغشية   ٤_ ] .ت. د[_ . املدونة واملختلطة    يف
للمخطوط نسخة  _  .٧٩٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٩×٢٨

خط أندلسي قريب يف بعض حروفه      _  .٧٩٨أخرى حتت رقم    
 .٣مغ* _.ض _ .من الكويف 

†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@ŠÄãa@@@Éßaì¦a@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
òîäìÛa@pb×Š§a@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ى األسرى،، مصارف الوقف انظر أيضًا ف عل ف الوق  الوق
 .الوحدة الوطنيةالوقف وعلى الجهاد، 
@òîäìÛa@pb×Š§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–bî×Šm@@

]١١٤٣٤[ .كونتر، حليم باكي
 Türk Vakiflarinan Milliyetçilik =البعد الوطين يف األوقاف التركية 

Cephesi / حليم باكي كونتر. _Vakiflar Dergisi.  _٣مج 
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١١-١ص_ ) .١٩٥٦(

@óÜÇ@ÑÓìÛa⁄a@âŠ§aïàîçaŠi@
 على الوقف  عمارة المساجد، المصاحف الموقوفة،      انظر أيضًا

الوقف على األزهر، الوقف على الجامع األموي،  
 ،، الوقف على عمارة المساجد        الحرمين الشريفين 

ة،    ى الكعب ف عل اجد  الوق ى المس ف عل ، الوق
ى،     جد األقص ى المس ف عل ى  الوق ف عل الوق

 .المقدسات، وقف المساجد، وقف المصاحف
]١١٤٣٥[ .أمني أبو بكر

_ ] .؟١٩٩-[_ .أمني أبـو بكـر      / أوقاف احلرم اإلبراهيمي  
 .١كو*_ .ح _ .ورقة ] ٢٥[

´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة     انظر أيضًا راء، جمعي وك واألم الطين والمل اف الس أوق

ريفين    رمين الش اف الح ة بأوق ة(المطالب ، )مك
 الوقف على  المصاحف الموقوفة،   عمارة المساجد،   

، الوقف على الوقف على الجامع األموي ر،األزه
الحرم اإلبراهيمي، الوقف على عمارة المساجد،       

ة   ى الكعب ف عل اجد،   ، الوق ى المس ف عل الوق
ى       ف عل ى، الوق جد األقص ى المس ف عل الوق

 .، وقف المصاحفوقف المساجد المقدسات،
]١١٤٣٦[ .إبراهيم بن حممد احلمد املزيين

 إبراهيم بن   إعداد/ اإلسالميةالوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة       
 .٦٣٤-٥٧١ ص_.حممد املزيين 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي

، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]١١٤٣٧[ "هـ٧٧٤-٧٠١" )الفداء أبو( بن عمر إمساعيلبن كثري، ا
  بن عمر القرشي   إمساعيل احلافظ عماد الدين أبو الفداء       ]/الوقف[

 .١٥١-١٤٩ص: ٤، ج٨٣ص: ٢، ج١٦٩ص: ١ج_ .الدمشقي 
 هـ١٣٢٥، ]ن. د: م. د[_  .١ ط_ . املختصر يف أخبار البشريف
؛ ٦٧تر*_ .ض  _ ) .املطبعة احلسينية املصرية  : القاهرة( ]١٩٠٧[

 .١١، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٢صر
]١١٤٣٨[ _ . ورقة٤٠_ ] .ت. د[_ .مني أوقاف حر= أوقاف احلرمني 

 .٨١تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٢٠خمطوط، برقم 
]١١٤٣٩[/ صرف ريعها يف التعليم–أوقاف الزوايا واحلرمني واألشراف    

  ديسمرب ٢٣ (٢٠، ج ٧مج_ .املنار  _ ] .حترير حممد رشيد رضا   [
 .١كو* _.  د_ .٧٧٨ص _ .)١٩٠٤

بـن علـي   صديق حسن خان، حممد صديق خان بن حسـن      
 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨) "الطيب أبو(

]١١٤٤٠[

 .٧٣-٧٢، ١١-٥ص_ .صديق حسن خان ]/ الوقف[
 هـ١٢٨٩،  ]ن. د: م. د[_ . رحلة الصديق إىل البيت العتيق       يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .املطبع العلوي] (١٨٧٢[

]١١٤٤١[ .عبد اهللا عبد القادر الشييب
رسالة من عبـد اهللا     / [مجعية املطالبة بأوقاف احلرمني الشريفني    

_ .املنـار   _ ] .عبد القادر الشييب؛ علق عليها حممد رشيد رضا       
_ .د  _  .٢٩٨-٢٩٣ص_ ) .١٩٣٢ابريـل    (٤، ج ٣٢مج
 .١؛ كو٧، ٥، ٢صر*

]١١٤٤٢[ .عبد الوهاب أبو سليمان
  بن إبـراهيم   عبد الوهاب إعداد  / مفهومه ومقاصده : الوقف
 .٧٠٥-٦٥٣ص _. سليمان أبو
ـ بندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العر     يف   _ ...ة السـعودية    ي

 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]١١٤٤٣[ "هـ١٣٠٣-١٢٢١"العدوي، حسن العدوي احلمزاوي 
 .٥٠-٢٩ص_ .حسن العدوي احلمزاوي ]/ الوقف[
كرت املطالب يف فضل البيت احلرام ويف احلجر والشـاذروان           يف

، ]ن. د: م. د[_  .قرب الشريف مـن املـآرب     وما يف زيارة ال   
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٨٦٣[هـ ١٢٨٠

]١١٤٤٤[ .حممد الدسوقي
بقلـم  / دور الوقف يف تنمية العمل يف جمال الدعوة اإلسـالمية         

 /ابريل (٤٠١، ع ٣٦ س _ .الوعي اإلسالمي _ .حممد الدسوقي   
يونيـو   /مايو (٤٠٢، ع ٣٦؛ س ٦١-٥٦ص_ ) .١٩٩٩ مايو

 .١٢، ١كو* _.د _  .٣٣-٣٠ص_ ) .١٩٩٩
مشـس الـدين   (هللا بن حممـد   عبد ا حممد الزركشي، حممد بن     

 "هـ٧٧٢-؟) "عبد اهللا أبو
]١١٤٤٥[

لوفا مصطفى  أبو ا حممد بن عبد اهللا الزركشي؛ حتقيق       ]/ الوقف[
 .٣٩٥ص_ .املراغي 

 هـ١٣٩٧،  ]ن. د: م. د[_  .إعالم الساجد بأحكام املساجد   يف  
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطابع األهرام: القاهرة] (١٩٧٦[

الوقف على الحرمين الشريفين
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]١١٤٤٦[ .حممد املنوين
 .١٢٦-١٢٤ص_ .حممد املنوين ]/ الوقف[
_ .، مزيدة ومنقحـة     ٢ط_ . ورقات عن حضارة املرينيني      يف

كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية،     . جامعة حممد اخلامس  : الرباط
 .٣٦مغ* _. ض _ .)٢٠ سلسلة حبوث ودراسات؛(_  .١٩٩٦

]١١٤٤٧["ـه١٠٦١-٩٧٧") ارمأبو املك(جنم الدين الغزي، حممد بن حممد 
 ،٢٩٦،  ١١١،  ٧٥ص: ١مج_ .حتقيق حممود الشيخ    ]/ الوقف[

 .٧٧٢، ٦٥٥، ٦٥٣ص: ٢مج، ٣٣٢، ٣١٥
 لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األوىل من           يف

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،    : دمشق_ .القرن احلادي عشر    
 .٣تر* _. ض _ .١٩٨١

]١١٤٤٨[ حترير حممد رشيد/ [دمشق المية يفاإلس اهلداية مجعية نداء
-٦٣٦ص_ ) .١٩٣٢سبتمرب   (٨، ج ٣٢مج_ .املنار  _ ] .رضا
 .١كو*_ .د _  .٦٣٧

]١١٤٤٩[ .ص٢٦٣_ .وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

واألوقاف جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية         
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

الوقـف  : احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  
 - جيالن خضر غمدا     إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا   يف وواقعه   اإلسالمي

 املدارس  - يحسن الوراكل /  احلرمني الشريفني  يف املغاربةحباس  أ
طارق عبد اهللا   / ة وصفي ة تارخيي دراسة :املنورة املدينة يف الوقفية

 / عهد امللك عبد العزيز    يف ة عني زبيد  أوقاف -عبد القادر حجار    
/  بريـده  يف العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     إعداد
 تدهور الوقـف    إىل أدت اليت العوامل   - عبد العزيز املقبل     إعداد

 ازدهار  -  العاين عبد القهار داود عبد اهللا    / اإلسالميعرب التاريخ   
ـ  دراسة:  عصر سالطني املماليك   يف األوقاف  :وثائقيـة  ة تارخيي

 .١كو*_ .ض  _ .أمنيحممد حممد / منوذج مصر
]١١٤٥٠[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 

 ،٥٢ص: ١٢، ج ٨٧ص: ٨، ج ٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ ] .الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤ج
 _ .٢ط_ .دباء، أو، إرشاد األريب إىل معرفة األديب        معجم األ  يف

 .٦٤تر* _. ض _ .١٩٩١دار الكتب العلمية، : بريوت
]١١٤٥١[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 

 ،٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ .ياقوت بن عبد اهللا احلموي      ]/ الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤، ج٥٢ص: ١٢، ج٨٧ص: ٨ج
 _ .١ط_ . معجم األدباء، أو، إرشاد األريب إىل معرفة األديب         يف

 ،٧صر* _. ض   _ .١٩٣٨-١٩٣٦عيسى البايب احلليب،    : القاهرة
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٢٤ ،٢٣

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@âb’Ûa@…ýi@–@@ƒí‰bm–@ÖQV@
]١١٤٥٢[ شام= والية الشام : أوقاف احلرمني الشريفنيدفتر حماسبة 
هـ ٩٦٧_ .أوقاف حرمني شريفني حماسبه دفتري      : يوالية س 

باللغـة  _  .٣٠٦١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٤٧_ ] .١٥٥٩[
 .٧٢تر* _.خ _ .العثمانية 

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@âb’Ûa@…ýi@–@@ƒí‰bm–@ÖQW@
]١١٤٥٣[  والية شام= والية الشام : الشريفني احلرمني أوقاف دفتر
 _] .١٦٦٨[هـ  ١٠٧٩_ .أوقاف حرمني شريفني دفتري     : سي
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٧٢خمطوط، برقم _ . ورقة ٣٧

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–ƒí‰bm@@
]١١٤٥٤[ .السيد حممد الدقن

 .٢٠٢-١٧٧ص_ .السيد حممد الدقن ]/ الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . كسوة الكعبة املعظمة عرب التاريخ       يف

 .١٦ ،٢صر* _. ض _ .)اجلبالويمطبعة  :القاهرة (١٩٨٦

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–@Ûa@Š–ÈïãbàrÈÛa@
]١١٤٥٥[ "ـه٩٥٤-٨٩١") أبو الفضل(ابن فهد، حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حممد 

 تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهد املكي؛ حتقيـق         ]/ الوقف[
 . متفرقة من العملموضوع الوقف جاء يف مواضع_ .حممد احلبيب اهليله 

 تاريخ: ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف
 ]:م. د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢مكة املكرمة من سنة     

 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٤٥٦[ "ـه٩٥٤-٨٩١") أبو الفضل(زيز بن عمر بن حممد ابن فهد، حممد بن عبد الع

 تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهد املكي؛ حتقيـق         ]/ الوقف[
 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل_ .حممد احلبيب اهليله 

 تاريخ: ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف
]: م. د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦إىل  هـ  ٩٢٢مكة املكرمة من سنة     

 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 
]١١٤٥٧[ .راشد سعد راشد القحطاين

أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حسـني علـى احلـرمني           
عامل _ .تلخيص راشد بن سعد بن راشد القحطاين        / الشريفني
_ ) .١٩٨٦ديسمرب (٤، ع ٧ مج _... جملة متخصصة : الكتب
 املقال عرض ملخص لرسالة ماجستري بنفس العنوان _ .٥١٧ص

 .١٤سع *_ .د_ .لنفس املؤلف 
]١١٤٥٨[ .راشد سعد راشد القحطاين

 راشد سعد راشد  / أوقاف السلطان األشرف شعبان على احلرمني     
مكتبة امللك فهـد الوطنيـة،      : الرياض_  .١ط_ .القحطاين  
جامعة اإلمـام    -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٥٩_  .١٩٩٤

 _ .هـ١٤٠٦،   كلية العلوم االجتماعية   ،مد بن سعود اإلسالمية   حم
 .١٠؛ مغ٣، ١؛ كو٨؛ فل١٤، ٦؛ سع٣تر* _.ر 

@́ ÐíŠ’Ûa@́ ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١١٤٥٩[ .راشد سعد راشد القحطاين

 /أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حسني على احلرمني الشريفني       
 سعد بن راشد القحطاين؛ إشراف حممد فتحـي         إعداد راشد بن  
 -) ماجستري( أطروحة_ .ص  ٢٨٠_  .١٩٨٦_ .يوسف الريس   

 كلية العلوم االجتماعية،    ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية     
 .١٤ ،٩سع* _.ر _ .هـ ١٤٠٦

 ١٦ق –تاريخ  – بالد الشام –الوقف على الحرمين الشريفين  
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@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ãìm@M@ƒí‰bm@–Ö@QXMQY@
]١١٤٦٠[ .التليلي العجيلي

 التليلي/ ١٨٨١-١٧٣١ الشريفني بالبالد التونسية،     أوقاف احلرمني 
]: تـونس [_  .١ط_ . التميمـي    العجيلي؛ تقدمي عبد اجلليل   

، ٢٤٦_  .١٩٩٨مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات،      
 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .ص ١٢

ÑÓìÛa@@́ ÐíŠ’Ûa@́ ßŠ§a@óÜÇ–@ŠöaŒ¦a@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٤٦١[ .ناصر الدين سعيدوين

اجلزائر العثمانية والبقاع املقدسة من خالل دور مؤسسة أوقاف         
 Les liens de l'Algèrie ottomane avec les= احلـرمني  

lieux saints de l'Islam à travers le role de la fondation 
du waqf des Haramayn / أوقاف_ .ناصر الدين سعيدوين :

_ . والعمل اخلريي قفجملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الو      
 _ .٧٦-٣٧ص: القسم الفرنسي _ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س
 .١كو*_  .د

]١١٤٦٢[ .هوكستر، مرمي
= وقف احلرمني يف اجلزائر العثمانية      : األوقاف واحلكام واجملتمع  

Endowments, rulers and community: Waqf Al-
Haramayan in ottoman Algiers/ تأليف مرمي هوكستر ._ 

 باللغـة   _ .ص١٨٨_  .١٩٩٨بريـل،   : وسـطن ؛ ب ليدن
 .١١سع*_ . ك _.جنليزية إلا

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١١٤٦٣[ .أك يلدز، علي

علي أك / Vakif Himayon Nazareti= نظارة وقف اهلمايون 
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٤٤ص_ .يلدز 

 Tanzimat =مات التشكيالت املركزية العثمانية يف عهد التنظييف 
Dönemi osmanli merkez Teşkilatinda Reform.  _

 عهد التنظيمات _ ] .١٩٩٣[هـ  ١٤١٣ان،  أردار نشر   : استنبول
 .١٠٤، ٥٧، ٥٢تر*_ . ض _ .١٨٥٦-١٨٣٦: يشمل الفترة من

]١١٤٦٤[ .أمني، حممد
املنتخب مـن قـانون احلـرمني       : دفتر حماسبة أوقاف احلرمني   

أوقاف حرمني  : ن حرمني شريفني  املنتخب من قانو  = الشريفني  
 ٢٩_ ] .١٧٥٨[هـ  ١١٧٢_ .حممد أمني   / شريفني حماسبه دفتري  

 .١٤تر*_ .خ _ . باللغة العثمانية _ .٦٩٢خمطوط، برقم _ .ورقة 
]١١٤٦٥[  حرمني شريفني وقفلر= احلرمني الشريفني  دفتر أوقاف

_  .٣٠٤٩خمطوط، بـرقم    _ ] .١٥٥٦[هـ  ٩٦٤_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٦٦[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 
خمطوط، برقم  _ . ورقة   ٢٩_ ] .١٥٥٨[هـ  ٩٦٦_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٥٩

]١١٤٦٧[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 
_  .٣٠٤٨خمطوط، برقم   _ ] .١٥٩٥[هـ  ١٠٠٤_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ . العثمانية باللغة

]١١٤٦٨[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 
خمطـوط،  _ . ورقة   ٥١_ ] .١٦٠٠[هـ  ١٠٠٩_ .دفتري  

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٠برقم 
]١١٤٦٩[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 

طـوط،  خم_ . ورقات   ٣_ ] .١٦٠٠[هـ  ١٠٠٩_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٦برقم 

]١١٤٧٠[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 
خمطـوط،  _ . ورقات   ٥_ ] .١٦٠١[هـ  ١٠١٠_ .دفتري  

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٧برقم 
]١١٤٧١[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 

خمطـوط،  _ . ورقات   ٩_ ] .١٦٠٧[ـ  ه١٠١٦_ .دفتري  
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٨برقم 

]١١٤٧٢[ حرمني شريفني وقفلر= دفتر أوقاف احلرمني الشريفني 
خمطـوط،  _ . ورقة   ٤٤_ ] .١٦٠٩[هـ  ١٠١٨_ .دفتري  

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٦٩برقم 
]١١٤٧٣[_.وقاف حرمني  حماسبه أدفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

_  .٣٠٧٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٤_ ] .١٦٧٩[هـ  ١٠٩٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٧٤[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٧٤خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٢[هـ  ١٠٩٣

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٧٥[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =ني دفتر حماسبة أوقاف احلرم

 _ .٣٠٧٥خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٧[هـ  ١٠٩٩
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٧٦[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٧٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٢٨_ ] .١٦٨٧[هـ  ١٠٩٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٧٧[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =حماسبة أوقاف احلرمني دفتر 

 _ .٣٠٧٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٨٨[هـ  ١١٠٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٧٨[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .١٥٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٦٩٧[هـ  ١١٠٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٧٩[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 خمطوط،_ . ورقة ١٥_ ] .١٧٠٢-١٧٠١[هـ ١١١٤-١١١٣
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٠٧٨برقم 

]١١٤٨٠[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٨١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٣[هـ  ١١١٥

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

ة العثمانيةالدول –الوقف على الحرمين الشريفين 
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]١١٤٨١[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٣٠٨٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٦[هـ  ١١١٨

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٨٢[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٧٩خمطوط، برقم  _ .قات   ور ٣_ ] .١٧٠٧[هـ  ١١١٩
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٨٣[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٨٢خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٧[هـ  ١١١٩

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٨٤[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٨٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٨[هـ  ١١٢٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٨٥[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٤٨خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٠٩[هـ  ١١٢١

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٨٦[_.قاف حرمني  حماسبه أودفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٨٥خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٠[هـ  ١١٢٢
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٨٧[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .١٥٥٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١١[هـ  ١١٢٣

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٨٨[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر = دفتر حماسبة أوقاف احلرمني

 _ .١٥٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٣[هـ  ١١٢٥
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٨٩[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٨٦خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٤_ ] .١٧١٤[هـ  ١١٢٦

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٩٠[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =اسبة أوقاف احلرمني دفتر حم

 _ .٣٠٨٧خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٥[هـ  ١١٢٧
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٩١[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٨٨خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٦[هـ  ١١٢٨

 .٧٢تر* _ .خ_ .باللغة العثمانية 
]١١٤٩٢[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٨٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٧[هـ  ١١٣٠
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٩٣[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .٣٠٩٠خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٨[هـ  ١١٣١

 .٧٢تر* _.خ _ .لغة العثمانية بال
]١١٤٩٤[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٩١خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧١٩[هـ  ١١٣٢
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٩٥[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
_  .٩٢، برقم   خمطوط_ . ورقة   ٥١_ ] .١٧٢٠[هـ  ١١٣٣

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٩٦[_. دفتر حماسبه أوقاف حرمني =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 

 _ .٣٠٩٣خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٥_ ] .١٧٢١[هـ  ١١٣٤
 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١١٤٩٧[_. حماسبه أوقاف حرمني دفتر =دفتر حماسبة أوقاف احلرمني 
 _ .١٤٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ٦٩_ ] .١٧٧٦[هـ  ١١٩٠

 .٧٢تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 
]١١٤٩٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

 هـ، وقانون مكتب  ١٣٢٧ميزانية أوقاف احلرمني الشريفني لعام      
 حرمني شريفني وقفلري بوجته سي، ومكتب       ١٣٢٧= األوقاف  

 _ .٣٦٦-٣٦٥ص: ٣مج_ .نظارة العدلية   / أوقاف حقنده قانون  
 .باللغة العثمانية

: م. د[_ .دستور اكينجي ترتيب    =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@
]١١٤٩٩[ طوععبد الرمحن امل
وقف بكلفة ملياري ريال لإلنفاق على احلرم املكـي         : السعودية

 ١٢٠٠ شـقة و   ٩٤٢ برجاً سكنياً تضم     ١١]: مصدر الكتروين [
] ٢[_ .عبد الرمحن املطـوع     / غرفة فندقية فاخرة وجممعاً جتارياً    

 ٨١٢١صفحة عنوان املقال ضمن العدد      : مصدر العنوان _ .ورقة  
جبريـدة الشـرق    " أخبار"ب   حتت با  ٢١/٢/٢٠٠١املنشور يف   
_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (جريدة العرب الدولية    : األوسط

-http://www.asharqalawsat.com/pcdaily/21: وصلة املقال 
02-2001/news/14.html.  _ ١كو*_ .ت. 

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@–@…a†Ìi@–@@ƒí‰bm–@ÖQV@
]١١٥٠٠[حرمني شريفني =بغداد دفتر أوقاف : دفتر احلرمني الشريفني

 ١٧_ ] .١٥٩١[هـ  ١٠٠٠_ .بغداد أوقايف دفتري    : دفتري
 .٧٢تر* _.خ _  .باللغة العثمانية_  .٣٠٦٣خمطوط، برقم _ .ورقة 

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@´İÜÏ–@Üibã@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١١٥٠١[ .حممد عدنان البخيت

وقفيات اليت  نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء ال        
_ .املنارة  _ .حممد عدنان خبيت    / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١١٥٠٢[ . وزارة األوقاف .مصر

ميزانية إيرادات ومصروفات األوقاف اخلريية وأوقاف احلـرمني        
 _ .ص٤٥_  .١٩٣١ألوقاف،  وزارة ا : القاهرة_ .الشريفني  

 .١٤سع*_ .ك 

 السعودية –الوقف على الحرمين الشريفين  



٩٣٣>متن الكشاف>
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@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Ûa@Š–ÈïãbàrÈÛa@
]١١٥٠٣[ .مسرية فهمي علي عمر

إيرادات أمري احلج، مساعدة األوقاف؛ مصروفات احلرمني مـن         
 .٣٦٩-٣٣٦، ١١٢ص_ .مسرية فهمي علي عمر / األوقاف

-١٥١٧ـ،  ه١٢١٣-٩٢٣ إمارة احلج يف مصر العثمانية،       يف
_  .٢٠٠١اهليئة املصرية العامة للكتاب،     : القاهرة_ .م  ١٧٩٨

 .١كو*_ .ض _ ) .٢٠١تاريخ املصريني؛ (
]١١٥٠٤[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Ûa@Š–ÈïàbÐÛa@
]١١٥٠٥[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

: القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، 

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@ÙîÛbà½a@
]١١٥٠٦[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييالبن عبد الظاهر    ]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .جاء يف مواضع متفرقة من العملموضوع الوقف 
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١١٥٠٧[ .ديبوا، كوالت

 =أحباس املدن املقدسة املغربية ونشأة الدولة العربية        : الفضاء الديين 
Un espace religieux: les habous maghrebins des 

villes saintes et l’avenement de l’etat Arabe/ كوالت 
 ,Revue Maroc – Europe: histoire, economies_ .ديبوا 

societes . _باللغــة _  .١٧٨-١٥٥ص_ ) .١٩٩٣ (٤ع
 .١١مغ* _.د _ .الفرنسية 

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@åàîÛa@
]١١٥٠٨[ .األكوعإمساعيل علي 

كيـف أدى الوقـف دوره خـالل        : مناذج وتطبيقات تارخيية  
 .٢٣١-٢١٨ص_ .إمساعيل بن علي األكوع / التاريخ

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      

 اإلسالمية، اجملمع امللكي لبحوث احلضارة   ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع 

@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÜjäy@éÔÏH@
]١١٥٠٩[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

 الربكات عبد السالم بـن تيميـة        أيبجملد الدين   /  الوقف كتاب
 .٣٢٧٠-٣٢٥٠ص: ٢ج_ .احلراين 

_  .٢ط_ .أخبار املصطفى صلى اهللا عليه وسلم        املنتقى من    يف
 .٣٥مغ* _. ض _ .١٩٧٩دار الفكر، : بريوت

]١١٥١٠[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا
: ٢ج_ .ابن تيمية؛ ترمجة حممد داود راغب رمحاين        / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٩٢-١٨٤ص
الهـور  _ .منتقى األخبـار    = املصطفى   املنتقى من أخبار     يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٢دار الدعوة السلفية، ]: باكستان[

pbßbà§a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة  انظر أيضًا ات الموقوف ف،   ،الحمام ارف الوق ف مص وق

ى      ف عل ة، الوق ى األربط ف عل ات، الوق الحمام
ى   ف عل ات، الوق ى الخان ف عل ا، الوق التكاي

ا،  راءالزواي ى الفق ف عل ى ، الالوق ف عل وق
 .الالجئين، الوقف والتكافل االجتماعي

@pbßbà§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٥١١[ .يوسف درويش غوامنه

 .٢٤٩-٢٢٦ص_ .يوسف درويش غوامنه / اآلثار املدنية
_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصـر اململـوكي           يف
_ .وتوغرافيـة    مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الف     ، جديدة ٢ط

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٢دار الفكر، : عمان
]١١٥١٢[ .يوسف درويش غوامنه

 .٢٠٢-١٨٥ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / اآلثار املدنية
القسـم  . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف

_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشـباب،     : عمان_ ) .احلضاري
 .١٢كو* _ .ض

@óÜÇ@ÑÓìÛa@pbßbà§a–@Û†ãþa@
]١١٥١٣[ .جاسم بن حممد القامسي
 .٧٠ص_ .تأليف جاسم بن حممد القامسي / احلمامات والفنادق

: اإلسكندرية_ . تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مؤسسة شباب اجلامعة، 

@óÜÇ@ÑÓìÛaÝßaì§a@
ف،  انظر أيضًا ارف الوق ة، الوقمص ف األدوي ى وق ف عل

ف    ى، وق ى المرض ف عل ة، الوق األجن
اعي،  ل االجتم ف والتكاف فيات، الوق المستش

 .الوقف والتنمية الصحية، الوقف والصحة
]١١٥١٤[ /الوقف واإلقرار به والتنازل عنه االستحقاق يف أحكام من

 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 
اجمللس : قاهرة ال _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

الحواملالوقف على 
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pbãaìî§a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ات،    انظر أيضًا ى  وقف  ال مصارف الوقف، وقف الحيوان عل

 .الطيور
]١١٥١٥[ .أوزدمري، إبراهيم

 =الوقف يف احلياة االجتماعية وبعض األوقاف اليت أوقفت على احليوانات           
Sosyal Hayatta Vakif Ve bazi Hayvanat Vakfi/ إبراهيم 

 . باللغة التركية_ .١٢٧-١٢١ص_ .أوزدمري، منري يوكسلميش 
 _. Çever Sorunlari ve İslam = مسؤوليات اجملتمع واإلسالميف 
 .٦٧، ٣تر* _. ض _ .١٩٩٥رئاسة الشؤون الدينية، : أنقرة

]١١٥١٦[ .سعيد احلسني عبد الرمحن
سعيد احلسني  / ة االقتصادية املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمي    

 . ورقة٢٩_ .عبد الرمحن 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
]١١٥١٧[ .صونقور، عصمت

األوقاف املرصودة على احليوانات وأثر غياـا عـن حبـوث           
_  .٣٣-٢٣ص_ .عصـمت صـونقور     / ودراسات الوقف 

 . التركيةباللغة
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]١١٥١٨[ .حممد الشحات اجلندي
بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    

مـايو  / يلإبر (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

]١١٥١٩[ .حممد علي اهلامشي
_ .بقلم حممد علي اهلامشي     / الوقف وأثره يف التكافل؛ األوقاف    

 .٤٤٩-٤٤٧، ٢٠١-١٩٧ص
 _ .١ط_ . اجملتمع املسلم كما بينه اإلسالم يف الكتاب والسنة          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢دار البشائر اإلسالمية، : بريوت
]١١٥٢٠[ .اعيمصطفى السب
 .٣٣٦-٣٣٢ص_ .مصطفى السباعي / األوقاف

دار : بـريوت _  .١ط_ . التكافل االجتماعي يف اإلسـالم       يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨الوراق، 

]١١٥٢١[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي   تأليف  ]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق، : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]١١٥٢٢[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي   تأليف  ]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧

]١١٥٢٣[ .مصطفى عرجاوي
الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          

 . ورقة٩١_ .صطفى حممد عرجاوي م/ واحلاضر
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@pbãaìî§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@
]١١٥٢٤[ .حممد حسام حممود قاسم
بقلـم  / يف مواجهة االزام النفسـي    .. حضارتنا اإلسالمية 

، ٣٥س_ .الـوعي اإلسـالمي     _ .حسام حممود قاسم     حممد
ــل (٤٠١ع ــايو  /ابري _ .د _  .٣٣-٢٨ص_ ) .١٩٩٩م
 .١كو*

@pbãaìî§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ïiŠÈÛa@bÈÛa@M@ƒí‰bm@
]١١٥٢٥[ .سعيد عبد الفتاح عاشور

_ .سعيد عاشـور    / املؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية    
 .٨٧-٥١ص
سوسه، _ .حلضارة العربية    املرأة واملؤسسات االجتماعية يف ا     يف

موسوعة احلضارة العربية   (_ ] .؟١٩٩٤[دار املعارف،   : تونس
 .١كو*_ .ض _ ) .١٨اإلسالمية؛ 

@pbãaìî§a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@M@ƒí‰bm@
]١١٥٢٦[ .السعيد بوركبة

السـعيد  / آثار الوقف يف احلياة اجملتمعية باملغرب عرب التـاريخ        
 _.راسات اإلسـالمية    تعىن بالد شهرية  : دعوة احلق _ .بوركبة  

 _. د   _ .١٢٦-١١٦ص_ ) .١٩٩١يوليوز   (٢٨٤، ع ٣٢س
 .٢٦، ١٧؛ مغ١كو*

pbãb¨a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة انظر أيضًا ات الموقوف ف   ،الخان ف، وق ارف الوق مص

ات ى    الخان ف عل ة، الوق ى األربط ف عل ، الوق
ف  ا، الوق ى التكاي ف عل ة، الوق كان الطلب إس

ا، الو  ى الزواي ف عل ات، الوق ى الحمام ف عل ق
اء،  ى العتق راءعل ى الفق ف عل ف الوق ، الوق

ف  ئ، الوق ى المالج ف عل ين، الوق ى الالجئ عل
 .واإلسكان، الوقف والتكافل االجتماعي

]١١٥٢٧[ .عبد احلكم عبد اللطيف الصعيدي
 -اخلنقـاوات   : املؤسسات اليت شاركت املسجد يف أداء رسالته      

لطيـف  عبد احلكم عبد ال  /  التكايا - الرباط   – القباب   –الزوايا  
 .٩٩-٩٥ص_ .الصعيدي 

مكتبة : بريوت_  .١ط_ .رمز الصمود والتحدي    :  املسجد يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢الدار العربية للكتاب، 
]١١٥٢٨[ .حممد الشحات اجلندي

بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    
مـايو   /إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

 الوقف على الحيوانات 
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]١١٥٢٩[ .حيىي حممود الساعايت
حيـىي  / استبيان للموروث الثقـايف   : الوقف وبنية املكتبة العربية   

مركز فيصـل للبحـوث     :  الرياض _ .١ط_ .حممود ساعايت   
 ملحق بصـور    _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨والدراسات اإلسالمية،   

 ؛١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :النصوص الوقفية 
 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧، ٢سع

]١١٥٣٠[ .حيىي حممود الساعايت
وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : الوقف وبنية املكتبة العربية   

كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   
تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

@pbãb¨a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٥٣١[ .يوسف درويش غوامنه

 .٢٤٩-٢٢٦ص_ .يوسف درويش غوامنه / اآلثار املدنية
_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصـر اململـوكي           يف
_ .رافيـة   ، جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الفوتوغ      ٢ط

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٢دار الفكر، : عمان
]١١٥٣٢[ .يوسف درويش غوامنه

 .٢٠٢-١٨٥ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / اآلثار املدنية
القسـم  . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف

_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشـباب،     : عمان_ ) .احلضاري
 .١٢كو* _ .ض

@óÜÇ@ÑÓìÛab¨apbã@–@Û†ãþa@
]١١٥٣٣[ .جاسم بن حممد القامسي
 .٧٠ص_ .تأليف جاسم بن حممد القامسي / احلمامات والفنادق

: اإلسكندرية_ . تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مؤسسة شباب اجلامعة، 

@óÜÇ@ÑÓìÛapbãb¨a@–@@Š–ß–@ìÓbíŠ@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@ÙîÛbà½a@
]١١٥٣٤[ .سروررشيدة ب

/ وثيقة وقف السلطان الناصر حممد علي خانقـاه سـرياقوس         
_  .جملة العلوم اإلنسانية  : الكراسات التونسية _ .رشيدة بسرور   

 _ .٦١-٥ص_ ) .١٩٨٩-١٩٨٨ (١٤٨-١٤٥، ع ٣٨-٣٧مج
 .١كو* _.د 

@óÜÇ@ÑÓìÛapbãb¨a@–@@Š–ß–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@ÙîÛbà½a@
]١١٥٣٥[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(هللا بن نشوان ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد ا

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

òzÜþa@åöaŒ@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ف،  انظر أيضًا ارف الوق ف    مص اد، الوق ى الجه ف عل  الوق

 .والجهادالوقف على الحرآات الوطنية، 
@òzÜþa@åöaŒ@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïiìíþa@Š–ÈÛa@@

]١١٥٣٦[ .نبيل حممد عبد العزيز
 نبيل حممد / صر األيوبيني املماليك  خزائن السالح وحمتوياهتا على ع    

_ ) .١٩٧٦ (٢٣ مـج _ .اجمللة التارخيية املصرية _ .عبد العزيز   
 .٩صر* _.د _ . ١٥٤-١٠٧ص

@òzÜþa@åöaŒ@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@ÙîÛbà½a@
]١١٥٣٧[ .حممد حممد أمني

 وثيقة وقف السلطان قايتباى على املدرسة األشرفية وقاعة السالح        
اجمللة التارخيية  _ .ة ونشر وحتقيق حممد حممد أمني       دراس/ بدمياط
 .١؛ كو٩صر* _.د  _ .٣٩٠-٣٤٣ص_ ) .١٩٧٥ (٢٢مج_  .املصرية

@óÜÇ@ÑÓìÛaòàØ§a@‰a…@–ƒí‰bm@@
 ، على المستشفيات الوقفالوقف على المرضى،   انظر أيضًا

 .الوقف والتنمية الصحية، الوقف والصحة
]١١٥٣٨[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي

 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النرباوي / ت العلميةاملؤسسا
دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 
òîßý⁄a@ñìÇ†Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ف      انظر أيضًا ر، الوق ى األزه ف عل ف، الوق ارف الوق مص
اد،  على التعليم الديني،  ى الجه ف الوق  الوقف عل

ة    ى طباع ف عل ة، الوق ات الوطني ى الحرآ عل
اء الحديث، الوقف          ى علم المصاحف، الوقف عل

ين،     ى المفت ف عل اء، الوق ى الفقه ف عل الوق
الوقف واإلعالم اإلسالمي،    ،  واألقليات اإلسالمية 

ة، ة الديني ف والتنمي دعوة  الوق ف وال الوق
ف  اإلسالمية عائر اإلسالمية، الوق ف والش ، الوق

ب، الوقف     والطرق الصوفي   ة، الوقف ونشر الكت
 .ووسائل اإلعالم

]١١٥٣٩[ .حممد فرفرة
، ١ س _ .اجمللة املغربية _ .حممد فرفرة   / احليازة يف اهلبة واحلبس   

 .٢٢مغ* _. د _ .٥٠-٤٥ص_ ) .١٩٣٦-١٩٣٥ (٣ع
]١١٥٤٠[ .ص١٥٨_ .الوقف والدعوة إىل اهللا 

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
امعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         ج

:  مكـة  _ .١٤٢٢ شعبان   –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
صور من  : احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ ،جامعة أم القرى  

/  واحلاضر املاضي بني   ة اهللا تعاىل مقارن   إىل بالدعوة الوقف   عالقة
  وجهود الدعوة نشر   يف أثرهوقف و  ال - ي خالد عبد الرمحن القريش    إعداد
 عبد الرحيم بـن     إعداد/  هذا اجملال  يف السعودية العربية اململكة

 إعداد/  اهللا إىل الدعوة يف املؤثرة جماالت الوقف    - يحممد املغذو 
/  اهللا تعاىل  إىل الدعوة يف املؤثرة جماالت الوقف    - الدسوقيحممد  
 .١كو*_ .ض  _ . مقتدى حسن بن حممد ياسنيإعداد

الوقف على الدعوة اإلسالمية
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òîßý⁄a@ñìÇ†Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛa@–a†äÛìç@@
]١١٥٤١[ مصدر [يف هولندا " اإلسالم واحلوار"تأسيس وقفية 
صـفحة عنـوان    : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١[_ . ]الكتروين

جملـة  :  من جملـة اجملتمـع     ١٣٤٣املقال ضمن حمتويات العدد     
 :وصلة اجمللة _ ) .٢/١/٢٠٠٠معروضة يف   (املسلمني يف أحناء العامل     

http://www.almujtamaa-mag.com.  _ ١كو*_ .ت. 
pbãaìî§a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@laë†Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@knØÛa@‰ë…@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

ÐäÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@paˆÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
òßˆÛa@Ýçc@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ïßˆÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

a†Óþa@ðë‡@óÜÇ@ÑÓìÛaõbîäËþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@‰N@
xaëŒÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ل،  انظر أيضًا ى الحوام ف، الوقف عل الوقف مصارف الوق
وال  ف واألح ة، الوق وال االجتماعي واألح
االقتصادية، الوقف واألسرة، الوقف واإلسكان،        
ة      ف وتربي اعي، الوق أمين االجتم ف والت الوق

اعي، ال  ل االجتم ف والتكاف ال، الوق ف األطف وق
ل،     ة األرام ف ورعاي ة، الوق ة االجتماعي والتنمي
ع،  ف والمجتم ات، الوق ة المطلق ف ورعاي الوق

 .الوقف والمرأة
]١١٥٤٢[ .جعفر عبد السالم

 . ورقات٩_ . جعفر عبد السالم من األستاذورقة عمل 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨اة السويس،   جامعة قن ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١١٥٤٣[ .حممد علي اهلامشي
_ .بقلم حممد علي اهلامشي     / الوقف وأثره يف التكافل؛ األوقاف    

 .٤٤٩-٤٤٧، ٢٠١-١٩٧ص
 _ .١ط_ . اجملتمع املسلم كما بينه اإلسالم يف الكتاب والسنة          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢دار البشائر اإلسالمية، : بريوت
]١١٥٤٤[ مصطفى السباعي

 .٣٣٦-٣٣٢ص_ .مصطفى السباعي / وقافاأل
دار : بـريوت _  .١ط_ . التكافل االجتماعي يف اإلسـالم       يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨الوراق، 
]١١٥٤٥[ /واإلقرار به والتنازل عنه يف الوقف االستحقاق أحكاممن 

 .٤٥٢٦-٤٢٠٧ص: ١٢مج_ ] .وآخ […حممد عبده 
 اجمللس األعلى : قاهرة ال _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر *_. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
@óÜÇ@ÑÓìÛabíaëŒÛa@

ا،  مصارف الوقف،    انظر أيضًا  وقف الزوايا، الوقف على التكاي
ات،      ى الخان ف عل ات، الوق ى الحمام ف عل الوق
اء،    ى العتق ف عل وفية، الوق ى الص ف عل الوق

راء  ى الفق ف عل ى الالجئ الوق ف عل ين، ، الوق
 .الوقف على المالجئ، الوقف والتكافل االجتماعي

]١١٥٤٦[/ صرف ريعها يف التعليم–أوقاف الزوايا واحلرمني واألشراف    
 ٢٣( ٢٠ج،  ٧ مـج  _ . املنـار  _ .]حترير حممد رشيد رضا   [

 .١كو* _.  د_ .٧٧٨ص _ .)١٩٠٤ ديسمرب

@óÜÇ@ÑÓìÛabíaëŒÛa@–@´İÜÏ@–@òÜßŠÛa@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١١٥٤٧[ .تحممد عدنان البخي

حممد /  السادس عشر امليالدي   –الرملة يف القرن العاشر اهلجري      
_ .متخصصة حمكمة    جملة علمية : دراسات_ .عدنان البخيت   

ــج _ .د _  .٢١٦-١٨٦ص_ ) .١٩٩٠ (٢، ع)أ (١٧مـ
 .١كو*

@óÜÇ@ÑÓìÛabíaëŒÛa@–@´İÜÏ@–@Üibã@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١١٥٤٨[ .حممد عدنان البخيت

سادس عشر على ضوء الوقفيات اليت      نابلس ونواحيها يف القرن ال    
_ .حممد عـدنان خبيـت      / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

_ .د  _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع ١مـج _ .املنارة  
 .١كو*

@óÜÇ@ÑÓìÛabíaëŒÛa@–@bîjîÛ@MémaŠ–ß@@
]١١٥٤٩[ .مجعة حممود الزريقي

/ وثيقة الزاوية املدنية يف مصراته منوذجـاً      : دراسة حجج الوقف  
 ٣١، ع٨س_ .آفاق الثقافة والتـراث  _ .مود الزريقي  مجعة حم 

 .١كو*_ .د _  .٢٣-٦ص_ ) .٢٠٠٠أكتوبر (
@óÜÇ@ÑÓìÛabíaëŒÛa@–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@

]١١٥٥٠[ .قاسم عبده قاسم
موضـوعات الوقـف    _ .تأليف قاسم عبده قاسم     ]/ الوقف[

، ٢٠٨-٢٠٧ص: جاءت يف مواضع متفرقة من العمـل، مثـل        
٢٦٩ ،٢٢٩-٢٢٨، ٢١٣. 
 _ .١ط_ .التاريخ السياسي واالجتماعي    :  عصر سالطني املماليك   يف
عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعيـة،      ]: القاهرة[

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨
@óÜÇ@ÑÓìÛabíaëŒÛa@–@lŠÌ½a@Mæëb’Ð‘@@
]١١٥٥١[ .شفيقة الورياشي

مسـارها التـارخيي يف اململكـة    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   
 حممد  إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ/ منوذج شفشاون : ةاملغربي

حبـث لنيـل    _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  يناحلبيب التجكا 
 _. ح   _ .١٩٩٢ كلية أصول الدين،     ، جامعة القرويني  – اإلجازة

 .٢٩؛ مغ١كو*
@óÜÇ@ÑÓìÛa´ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@õbävÛaN@

@óÜÇ@ÑÓìÛaòí†í†§a@ÙØÛa@
ة،  مصارف انظر أيضًا ق العام ى المراف ف عل ف، الوق  الوق

 .الوقف والتنمية، الوقف والسياحة
@óÜÇ@ÑÓìÛa@òí†í†§a@ÙØÛaM‹bv§a@@

]١١٥٥٢[ .حممد املكي الناصري
_ .حممد املكي الناصري    / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    

_  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       ]: الرباط[
 ،٢٥ ،١٤-١٢ ،٥؛ مـغ  ١؛ كو ١٥سع*_ . ك   _ .ص٢٢٦
٣١ ،٣٠. 

  هولندا– الوقف على الدعوة اإلسالمية 
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]١١٥٥٣[ .حممد املكي الناصري
_ .بقلم حممد املكي الناصري / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية 

 _ .ص١٧٤_ ) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨-ن،  . د: م. د[
 .٣٩مغ* _.ك 

òîÏì–Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ا،      انظر أيضًا ف الزواي ا، وق ف التكاي ة، وق ا الموقوف التكاي

ا،          الوق ى الزواي الوقف  ف على التكايا، الوقف عل
 .والطرق الصوفية

]١١٥٥٤[ "ـه٧٤٨-٦٨٥") أبو الفضل(دفوي، جعفر بن ثعلب بن جعفر اإل
دفوي؛ حتقيـق حممـد   جعفر بن ثعلب اإل  / الوقف على الصوفية  

 .٦٦-٤٧ص_ .عيسى صاحلية 
 مكتبة دار العروبة،  :  الكويت _ . املويف مبعرفة التصوف والصويف    يف

 .١٤سع*_ . ض _ .١٩٨٨
]١١٥٥٥[ "هـ٥٠٥-٤٥٠) "أبو حامد(الغزايل، حممد بن حممد 

أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسي        / الوقف على الصوفية  
 .١٥٢ص: ٢ج_ .الغزايل 

دار إحياء الكتب العربيـة،     ]: القاهرة [_ . إحياء علوم الدين   يف
-٢؛ فـل  ٢٤،  ٢٣،  ٧،  ٦،  ٢؛ صر ٥٤تر*_ . ض   _ .١٩٥٧

١١، ١٠، ٨-٦، ٤. 

a@òîÏì–Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛ–@òÛë†ÛaãbàrÈÛa@òî@
]١١٥٥٦[ .ان، عمر لطفيكبار

 األوقاف واألمالك كمشاريع لإلسكان والتوطني يف اإلمرباطورية      
 Osmanli =الصوفية األتراك يف عهد الفتح والغـزو  : العثمانية

İmparatorluğu’nda bir İskan ve kolonizasyon Metodu 
olarak Vakiflar ve temlikler: İstila Devrinin 

Kolonizatör Türk Dervisleri /   عمر لطفـي باركـان. _
Vakiflar Dergisi . _٣٨٦-٢٧٩ص_ ) .١٩٤٢ (٢مج. _ 

 .١٠٤ ،٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

@òîÏì–Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@bîjîÛMémaŠ–ß@@
]١١٥٥٧[ .مجعة حممود الزريقي

وثيقة الزاويـة املدنيـة يف مصـراته        : دراسة حجج الوقف  
_ .آفاق الثقافـة والتـراث      _ .عة حممود الزريقي     مج /منوذجاً
ــوبر  (٣١، ع٨س _ .د _  .٢٣-٦ص_ ) .٢٠٠٠أكتـ
 .١كو*

îÏì–Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛa@ò–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٥٥٨[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

 الـدين أبـو الفضـل       حمييالبن عبد الظاهر    ]/ الوقف[
 عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين          بنهللا  ا عبد

موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقـة مـن         _ .فؤاد السيد   
 .العمل
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

]١١٥٥٩[ .قاسم عبده قاسم
موضـوعات الوقـف    _ .تأليف قاسم عبده قاسم     ]/ الوقف[

، ٢٠٨-٢٠٧ص: جاءت يف مواضع متفرقة من العمـل، مثـل        
٢٦٩، ٢٢٩-٢٢٨، ٢١٣. 
_ .التاريخ السياسي واالجتمـاعي     :  عصر سالطني املماليك   يف
عني للدراسـات والبحـوث اإلنسـانية       ]: القاهرة[_  .١ط

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨واالجتماعية، 
@òîÏì–Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]١١٥٦٠[ .ن، عتيقي أخا
= البعد االجتمـاعي التـارخيي      : أترابراديشاألوقاف يف والية    

Waqf in UP: A socio-historical perception / عتيقي خان._ 
Islamic Culture . _٦٧-٣٩ص_ ) .١٩٩٠ (١، ع٦٤مج. _ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@òîÏì–Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@
]١١٥٦١["ـه١٢٥٢-١١٩٨" بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، حممد أمني

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١١٥٦٢[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

-٤٢٩ص: ٢مـج _ .عالء الدين احلصكفي    ]/  الوقف كتاب[
٤٦٢. 
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
@óÜÇ@ÑÓìÛa@kÛb@ïic@åi@ïÜÇ@|íŠ™–@ƒÜi@–òîÈßbu@Ýöb‰@@

 .الوقف على المقابر انظر أيضًا
]١١٥٦٣[ .ماكزين، روبرت دنكن

= دراسة ألوقاف ضريح علي بـن أيب طالـب         : الوقف يف بلخ  
Waqf At Balkh: A study of the endowments at 

Shrine of Ali ibn Abi Talib /  روبرت دنكن مـاكزين. _
 جامعة  - )دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٤٠٣،  ٢٣_  .١٩٧٣
باللغـة  _  .١٩٧٣ كلية دراسات الشـرق األدىن،       ،برنستون

 .١كو*_ .ر _ .اإلجنليزية 
@óÜÇ@ÑÓìÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@ŠíŠšÛaæbîàÈÛaN@

Ñyb–½a@òÇbj@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ف    انظر أيضًا ف، الوق ارف الوق ة، مص احف الموقوف المص

المية   دعوة اإلس ى ال راءة   ، عل ى ق ف عل الوق
ف  اجد، وق ات المس ى مكتب ف عل رآن، الوق الق
ف   المية، الوق دعوة اإلس ف وال المصاحف، الوق

 . الوقف ونشر الكتب،والطباعة

@Ñyb–½a@òÇbj@óÜÇ@ÑÓìÛa–†äa@@–lbväjÛa@@
]١١٥٦٤[ قرآن كرمي كا غرمكهى= الكرمي  للقرآن البنجابيةالترمجة 
 _) .١٩٧٤يوليو / ابريل(_ . The Awqaf, quarterly_  .ترمجه
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨٧ص

 البنجاب– الهند –الوقف على طباعة المصاحف 
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òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة،   انظر أيضًا دارس الموقوف ات     الم مصارف الوقف، المكتب

ة، ر  الموقوف ى األزه ف عل ى  ،الوق ف عل الوق
ي،      ث العلم ى البح ف عل ة، الوق كان الطلب إس

يم،  ى التعل ف عل ات،   الوق ى الجامع ف عل الوق
دارس،   ى الم ف عل ات،  الوق ى المكتب ف عل الوق

ب،  ف الكت دارس،   وق ف الم احف، وق ف المت  وق
ات،   الوقف   الوقف والبحث العلمي،        وقف المكتب

يم رية والتعل ة البش ف والتنمي ف  ،، الوق الوق
ة ا ة،والتنمي ة، لثقافي ة العلمي ف والتنمي  الوق

 .الوقف والثقافة
]١١٥٦٥[ .أمحد عامر

 . ورقة٢٥_ .أمحد عامر / الوقف وتطوير العملية التعليمية
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١١٥٦٦[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي   تأليف  ]/ فالوق[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق، : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]١١٥٦٧[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي   تأليف  ]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف

اإلسالمي، املكتب  : بريوت_  .٥ط_ .من روائع حضارتنا    يف  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧

]١١٥٦٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 The Central Waqf= مساعدة اجمللس املركزي لألوقاف للطلبة 

Council will help students. _ Radiance Views, 
Weekly ._ باللغــة _  .١٦ص_ ) .١٩٨٦ (١٧، ع٨مــج
 .٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–î×Šm@@b–@ðbnç@–paë†ã@@
]١١٥٦٩[ )، تركياهتاي: ١٩٨٤(أسبوع الوقف 

 = ١٩٨٤ ديسـمرب  ٩-٣ ،أسبوع الوقف يف مدينـة هتـاي      
Hatay’da Vakif Haftasi, 3-9 Aralik 1984] /علي ] حترير

مديريـة أوقـاف هتـاي،      : إنطاكيـة _ .توتج، حممد تكني    
 _.ك  _ .باللغة التركيـة    _ . ايض   :ص٢،  ٢٣_ .] ؟١٩٨٤[
 .١١تر*

ÓìÛa@òjÜİÛa@óÜÇ@Ñ–@@ïßý⁄a@bÈÛaMƒí‰bm@@
]١١٥٧٠[ .حيىي حممود الساعايت
حيـىي  / مناذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي    : الوقف واجملتمع 

مؤسسة اليمامة الصحفية،   :  الرياض _ .الساعايتبن جنيد   حممود  
ــاض؛   (_ .ص٨٩_  .١٩٩٧ ــاب الري  _.ك _ ) .٣٩كت

 .١؛ كو١٤ ،١٣ ،١٠ ،٢سع*

òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@–@Š–ß@
]١١٥٧١[ .مصطفى حممد رمضان

 مصطفى/ دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية       
 .١٤٨-١٢٥ص_ .حممد رمضان 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]١١٥٧٢[ حترير حممد رشيد / [ األزهرمكافأة امتحان التالميذ يف

 _ .)١٩٠٤نـوفمرب    ٢٤( ١٨، ج ٧ مـج  _ . املنار _. ]رضا
 .١كو* _.  د_ .٧١٨-٧١٦ص

@òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@†¬Mƒí‰bm@@–Ö@QX@
]١١٥٧٣[ .حممد بن سعد الشويعر
 .٤٧-٤٥ص_ .تأليف حممد بن سعد الشويعر / األوقاف العلمية

يـة والثقافيـة    نافذة على احليـاة العلم    :  سنة ٢٥٠ جند قبل    يف
_  .١٩٩٢النخيل للنشر والتوزيـع،     ]: م. د[_ .واالجتماعية  

 .١كو*_ .ض _ ) .٧حبث ودراسة؛ (
@òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–†äa@@

]١١٥٧٤[ دور مدارس هيئات األوقاف ومعاهدها يف تعليم األطفال
وقف بوردون كيـه اسـكولون اور ادارون كـا          = املسلمني  

 _. The Inquilab, Daily_  .مسلمان جبون كى تعليم مني رول
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١١/٨/١٩٨٣(
]١١٥٧٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 /٢٨/٧ (_. Qaumi Awaz, Daily_  .اطالع عام= إشعار عام 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٥

]١١٥٧٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 سينترل= راسية من قبل اجمللس املركزي لألوقاف       إعالن عن املنح الد   

 ,Al Jamiat _ .وقف كونسل كى طرف سيه وظائف كا اعالن
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٨/٦/١٩٧١. _

 .٧هن*_ .د 
]١١٥٧٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 _. Dawat, Daily_  .ناخواندغى اور اوقاف= األمية واألوقاف 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٢/١٠/١٩٧٨(
]١١٥٧٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= تسهيالت لتدريب املسلمني من قبل اجمللس املركزي لألوقاف         
 سينترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم اميدوارون كو كوجنغ كى

_ ) .٢٩/٨/١٩٩٠(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .سهوليات
 .٧هن*_ .د _  .باللغة األوردية_  .٣ص
]١١٥٧٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= التعليم والتدريب اجملاين لالختبارات التنافسية للطلبة املسلمني        
مسلم اميدوارون كو مقابله جاتى انتخابات كيلئيه مفت تعليم         

_ ) .١٨/٧/١٩٨٦(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .اور تريننغ
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

 الوقف على الطلبة 
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]١١٥٨٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
اجلهود املخلصة للمجلس املركزي لألوقاف من أجل رفاهيـة         

مركزى وقف كونسل مسلم طلباء كى فالح       = الطلبة املسلمني   
ــان ــه كوش  /٦/١٠( _. The Inquilab, Daily_  .كيلئي

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص_ ) .١٩٨٦
]١١٥٨١[ .ألوقاف الس املركزي ل .اهلند

= زيادة مبالغ املنح الدراسية للمجلـس املركـزي لألوقـاف           
_  .مركزى وقف كونسل كيه وظائف كى رقم مني اضـافه          

The Inquilab, Daily ._ )باللغة _  .٥ص_ ) .٩/٥/١٩٨٧
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٥٨٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
رسـني يف   جملس األوقاف سيوفر مـنح دراسـية للطلبـة الدا         

وقف كونسل ايك سو غياره طلباء كـو        = التخصصات الفنية   
 ,Qaumi Awaz_  .تكنيكل كورسيز كيلئيه وظيفه ديكـى 

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٨/٨/١٩٩٣. _
 .٧هن*_  .د
]١١٥٨٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

اجمللس املركزي لألوقاف ينشئ مراكز لإلرشاد املهـين للطلبـة         
مسلم طلباء اور نوجوانون كيلئيه كريير غائـدينس        = سلمني  امل

 /٢٧/١٠( _. The Inquilab, Daily_  .سينتر كـا قيـام  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩٨٨

]١١٥٨٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
اجمللس املركزي لألوقاف يوسع نطاق نشاطاته التعليمية باإلضافة        

سينترل وقف كونسل نيه ديىن تعليم كيـه        = يين  إىل التعليم الد  
 Siyasat_  .ساهتـ ابىن تعليمى سرغرميون مني اضافه كيـا 

Jadid, Daily . _)ــة _  .٨ص_ ) .٥/١٠/١٩٨٦ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٥٨٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
مركزى = مساعدات اجمللس املركزي لألوقاف للطلبة واملدارس       

 Qaumi_  .نسل كى طلباء اور اسكولون كو امدادوقف كو
Awaz, Daily . _)ــة _  .٦ص_ ) .٢٠/٣/١٩٨٨ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٥٨٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

سـنترل  = مساعدة اجمللس املركزي لألوقاف للطلبة واملدارس       
_  .وقف كونسل كيه ذريعه طلباء اور اسكولون كـو امـداد          

Siaasat, Daily ._) باللغــة _  .٥ص_  .)٢٣/٣/١٩٨٨
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٥٨٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
مساعدة املدارس والطلبة املسلمني من قبل اجمللـس املركـزي          

سنترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم طلبـاء اور         = لألوقاف  
 /٢٢/٣(_ . Siyasat Jadid, Daily_  .اسكولون كو امـداد 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ .) ١٩٨٨

]١١٥٨٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Scholarship = اجمللس املركزي لألوقاف: مشروع املنحة الدراسية

scheme, Central Waqf Council ._  اجمللـس،  : نيـودهلي
 .١٢هن*_ .ح _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٢٧_  .١٩٨٨

]١١٥٨٩[ .وقاف الس املركزي لأل .اهلند
املنح التعليمية للمجلس املركزي لألوقاف وهيئة األوقاف السنية        

سينترل وقف كونسل اور يوىب سىن وقف        = أترابراديشلوالية  
_ . Siyasat Jadid, Daily_  .بورد كيه تعلمـىي وظـائف  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩/٨/١٩٨٨(
]١١٥٩٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

وقـف كونسـل    = املنح الدراسية للمجلس املركزي لألوقاف      
 _ .٤ص_ ) .٩/١/١٩٧٤(_ . Al Jamiat, Daily_  .وظائف

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]١١٥٩١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Central= منح دراسية مقدمة من قبل اجمللس املركزي لألوقاف 
Waqf Council: Scholarships.  _Radiance Views, 

Weekly.  _ــج ــة _  .١ص_ ) .١٩٧١ (٤٨، ع٨م باللغ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١١٥٩٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 سينترل وقف بورد= املنح الدراسية من قبل اجمللس املركزي لألوقاف  

_  .Siyasat Jadid, Daily_  . وظائفيمينئى دهلى كيه تعل
 .٧هن*_ .د _ .ألوردية باللغة ا_  .٣ص_ ) .٨/٨/١٩٨٧(
]١١٥٩٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 مساعدة الطلبة املتقدمني المتحانات   : نشاطات اجمللس املركزي لألوقاف   
سينترل وقف كونسل كى سرغرميان، طلباء كـى        = تنافسية  

 _. Dawat-Bi, Weekly_  .مقابله جاتى امتحانات كيلئيه امداد
 .٣هن*_ .د _  . األورديةباللغة_  .٦-١ص_ ) .٢٢/٩/١٩٧٨(
]١١٥٩٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

سينترل وقـف   = هيئات األوقاف تقدم املنح الدراسية للطالب       
 ,Al Jamiat_  . وظائفىبورد كى طرف سيه طلباء كو تعليم

Daily . _)باللغة األوردية   _  .٤ص_ ) .٢٦/٥/١٩٨٣. _
 .٧هن*_  .د
]١١٥٩٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

هيئة األوقاف اإلسالمية توفر املنح التعليمية للمدارس اإلسالمية        
وقف بورد كيه ذريعه اسالمى مدارس      = واملدارس الثانوية العليا    

_  .اور هائر سيكندرى اسكولون كيه طلبـاء كـو وظـائف        
Siyasat Jadid, Daily . _)١ص_ ) .٢٦/٧/١٩٧٨.  _

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
a@óÜÇ@ÑÓìÛa@òjÜİÛ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]١١٥٩٦[سنترل= دراسية  منحاً يقدمجملس األوقاف املركزي بنيودهلي 
 _ .Siyasat Jadid, Daily_  .وقف كونسل كيه تعلمىي وظائف

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٨/٨/١٩٨٧(

أترابراديش – الهند –الوقف على الطلبة 
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@òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١١٥٩٧[ . هيئة األوقاف .البنجاب
 _. Qaumi Awaz, Daily_  .تعليمى وظائف=  الدراسية املنح

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١١/١٢/١٩٩٢(
]١١٥٩٨[ . هيئة األوقاف .البنجاب

منح دراسية للتعليم الديين من قبل هيئة أوقاف البنجاب للعـام           
بنجاب وقف بورد امباله جهاؤىن، وظائف       = ١٩٧٦-١٩٧٥

 ,The Awqaf_  .١٩٧٥-٧٦ديىن تعلـيم برائيـه سـال    
quarterly . _)باللغـة  _  .٥٦ص_ ) .١٩٧٥ يونيو/ إبريل
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٥٩٩[ . هيئة األوقاف .البنجاب

بنجاب وقف بورد كيـه     = منح دراسية هليئة أوقاف البنجاب      
ــائف _ ) .١٤/١٢/١٩٧٥(_ . Al Jamiat, Daily_  .وظ

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص
]١١٦٠٠[ . هيئة األوقاف .نجابالب

 ,Qaumi Awaz_  .بنجاب وقف بورد= هيئة أوقاف البنجاب 
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١/١/١٩٩٦. 

@òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@
]١١٦٠١[ . هيئة األوقاف .دهلي

=  هيئة األوقاف بدهلي للطالب املسلمني       املنح الدراسية من قبل   
_  .دهلى وقف بـورد كـا فيصـله       :  كو وظائف  مسلم طلبه 

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٢/٤/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٦٠٢[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلى وقف بورد سيه     = منح دراسية من قبل هيئة أوقاف دهلي      

 /٣٠/١٠(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .تعليمـى وظـائف  
 .٧هن*_ .د _ .وردية باللغة األ_  .١ص_ ) .١٩٨٧

]١١٦٠٣[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلى وقـف    = النشاطات التعليمية والدينية هليئة أوقاف دهلي     

 ,Qaumi Awaz_  .بورد كيه تعمريى، تعلمىي اور مذهىب اقدام
Daily.  _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١/٦/١٩٨٨. 
]١١٦٠٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Qaumi_  .وظائف كيلئيه اطالع= املنح الدراسية إشعار عن 
Awaz, Daily . _)ــة _  .٨ص_ ) .٢٠/٨/١٩٨٧ باللغـ

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٦٠٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= إعالن عن املنح الدراسية للطلبة من قبل اجمللس املركزي لألوقاف           
 _ .سينترل وقف كونسل، طلباء كو وظـائف كـا اعـالن          

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٨ص_ ) .١١/٥/١٩٨٣ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١١٦٠٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Qaumi _ .وظائف كيلئيه اطالع= معلومات عن املنح الدراسية 

Awaz, Daily . _)ــة _  .٨ص_ ) .١٢/٨/١٩٨٨ باللغـ
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–‰bèß@a‘a@
]١١٦٠٧[ .عبد القادر

برىن وقف كمـيىت    = إعانة مالية من قبل جلنة أوقاف بارفاين        
 _ .The Inquilab, Daily_ .عبد القادر / كى جانب سيه امداد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٢/٣/١٩٨٧(
@òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@

]١١٦٠٨["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١١٦٠٩[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
، ]ن. د: م. د[_ . شرح تنـوير األبصـار        الدر املختار يف   يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
a@òjÜİÛa@óÜÇ@ÑÓìÛIïØÛbß@éÔÏH@
]١١٦١٠[ "ـه٩٠٣-٨١٧" ) الصنهاجي إسحاقبوأ(براهيم بن هالل بن علي إبن هالل، ا

 .٢١٥-١٤٠ص_ .الوقف على العقب 
 ورقة؛  ٢٧٢_ ] .١٨٩٢[هـ  ١٣١٠_ .بن هالل   ا أجوبة   يف
هـذه  _ ) .حجرية (٢٩٥خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ١٧×٢٣

 .٢٤مغ* _. ض _ .املسائل وجدت خبط اإلمام سيدي بن هالل
]١١٦١١[ "ـه٨٠٥-٧٣٤" )أبو البقاء(الدمريي، رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز 

 .٢ج_ .تأليف رام بن عبد اهللا أبو البقاء الدمريي /  الوقفباب
مج ٢_ ] .١٤٥٤س  مار[هـ  ٨٥٩ربيع الثاين   _ . الشامل   يف
 ناقص_  .٤٨٤/٢خمطوط، حتت رقم  _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٢٤(

 ]نسـخ [_ .خمطوط أكلته األردة ويقرأ بصعوبة      _ .ملزمة يف أوله    
 .٧مغ* _. ض _ .خط مغريب_ .عبد العزيز بن حممد البوفرجي 

@óÜÇ@ÑÓìÛa‰ìîİÛa@
ات،         انظر أيضًا ى   الوقف مصارف الوقف، وقف الحيوان  عل

 .الحيوانات

ìÛa@óÜÇ@ÑÓ@‰ìîİÛa–@lŠÌ½a@Mƒí‰bm@@
]١١٦١٢[ .السعيد بوركبة

السـعيد  / آثار الوقف يف احلياة اجملتمعية باملغرب عرب التـاريخ        
 _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  : دعوة احلق _ .بوركبة  

 _. د   _ .١٢٦-١١٦ص_ ) .١٩٩١يوليوز   (٢٨٤، ع ٣٢س
 .٢٦، ١٧؛ مغ١كو*

@óÜÇ@ÑÓìÛa@‰ìîİÛa–@lŠÌ½a@Mƒí‰bm@@–åíŠß@ìäi@@
]١١٦١٣[ .حممد املنوين

-٦٥٧دور األوقاف املغربية يف التكامل االجتماعي عرب عصر بين مرين           
 .٢٢٦-٢١١ص_ .حممد املنوين / م١٤٦٥-١٢٥٩هـ، ٨٦٩
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١و؛ ك٨، ٧؛ فل١١

  البنجاب– الهند –الوقف على الطلبة  
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@óÜÇ@ÑÓìÛaõa‰ì‘bÇ@
ف انظر أيضًا ى  الوق ف عل ة، الوق بات الديني ى المناس  عل

 .الموالد، الوقف على المولد النبوي
]١١٦١٤[ وقف =  ودوره يف استمرارية الشعائر الدينية اإليقاف

 _ .)]١٩٨٤[ش، ٤/٩/١٣٦٣ (_ . كيهــان_... وايقــاف
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]١١٦١٥[ .، حممد عليخسروي
 _.وقف مرياث جاويدان _ .وقف وعاشوراء = وقف وعاشوراء ال
ــية _ .٥-٤ ص_ .)١٩٩٤ (٥ع ــة الفارس _  . د_ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]١١٦١٦[ .، جابرعناصري
وقف _  . إيران وقفيهنر  : تعزيه= فن الوقف يف إيران     : العزاء

 باللغة  _ .٤١-٣٨ ص _ .)١٩٩٣ (٣ ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية
]١١٦١٧[ .، جابرعناصري

 _ .وقف وسوكَوارى =  احلسني   اإلمام ومراسم العزاء يف  الوقف  
 _ .١٤٤-١٤٠ص_ ) .١٩٩٤ (٦ع_ .وقف مرياث جاويدان    

 .١؛ كو١ران*_  . د_ .باللغة الفارسية
@óÜÇ@ÑÓìÛaõbÔnÈÛa@

ة انظر أيضًا ا الموقوف ةالتكاي ات الموقوف ات ،، الحمام  الخان
ا،  ، مصارف الوقف، وقف      الموقوفة وقف   التكاي

ات،   ات،  الحمام ق، وقف     وقف الخان وقف الرقي
ة    ى األربط ف عل ا، الوق ى  ،الزواي ف عل  الوق

رى،  ى األس ف عل ى الوق ف عل ام، الوق األيت
ى   ف عل ات، الوق ى الخان ف عل ا، الوق التكاي
ى     ف عل جناء، الوق ى الس ف عل ا، الوق الزواي
ى    ف عل ين، الوق ى الالجئ ف عل راء، الوق الفق

ة  الوق  المالجئ،  ، الوقف  ف واألحوال االجتماعي
ة   ف والتنمي اعي، الوق ل االجتم والتكاف

 .االجتماعية، الوقف والمجتمع

@óÜÇ@ÑÓìÛa@õbÔnÈÛa–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@
]١١٦١٨[ عتيق والده سلطان وقفي= دفتر وقف عتيق والده سلطان 

خمطـوط،  _ . ورقات   ٦_ ] .١٨٤٦[هـ  ١٢٦٣_ .دفتري  
 .٣٠تر* _. خ _.باللغة العثمانية _  .١٠٥برقم 

pbî’ÈÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ف،    انظر أيضًا ارف الوق فمص ى   وق ف عل ة، الوق  األغذي

ف      ادية، الوق وال االقتص ف واألح راء، الوق الفق
 .والتكافل االجتماعي، الوقف والفقر

@pbî’ÈÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–oíìØÛa@@
]١١٦١٩[ .اهللا بن حممد سعد اهلران العازمي اهلوازين عبد

عشـيات وضـحايا    : (م اجلارية حجج العوازم الوقفية وصدقاهت   
اهللا بن حممد سعد اهلران العازمي       تأليف عبد )/ للفقراء واملساكني 

 .٣٣٠-٢٩٣ص_ .اهلوازين 
_  .١ط_ . هوازن   –العامرية  :  حملات من أخبار قبيلة العوازم     يف

 .١٢كو* _.ض  _ .١٩٩٨، ]ذات السالسل: [الكويت

õbàÜÈÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ف، ال انظر أيضًا ارف الوق ات مص ة،مكتب ف  الموقوف الوق

 الوقف على الجامعات، الوقف     ،  البحث العلمي على  
ات،   ى المكتب ب،  عل ف الكت احف،  وق ف المت وق
ات،     والبحث العلمي، الوقف      الوقف   وقف المكتب

رية  ة البش ة،   والتنمي ة الثقافي ف والتنمي ، الوق
 .الوقف والتنمية العلمية، الوقف والثقافة

]١١٦٢٠[ .جورج مقدسي
 _ .جملة األحباث _ . مقدسي؛ ترمجة إحسان عباس      ورجج /رعاة العلم 

، ١٤؛ س٣٢٥-٢٨٥ص_ ) .١٩٦١ســبتمرب  (٣، ج١٤س
 .٧صر*_ .د _  .٥٢٢-٤٨١ص_ ) .١٩٦١ديسمرب  (٤ج

]١١٦٢١[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 عبد العزيز بقلم حممد بن    / العلماء والفقهاء حترروا عن طريق األوقاف     

_ ) .١٩٩٨يناير   ١٢ (١٩٢، ع ٦ س _ .املستقلة_  .بنعبد اهللا 
 .١كو* _.د  _) .١نظرات يف تاريخ وحاضر الوقف؛ (

@õbàÜÈÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–Ö@QW@
]١١٦٢٢[ .نيسأحممد 

 /حقائق عن عبد الرمحن اجلربيت مستمدة من وثائق احملكمة الشرعية         
-١٩٦٠ (١٠،  ٩ مج _ .اجمللة التارخيية املصرية  _ .حممد أنيس   

من نظارة اجلربيت على الوقف     تتض_  .١١٥-٦٩ص_ ) .١٩٦٢
 .٩ ،٢صر*_  .د_  .٧٦ ،٧٣صووقفية على الشيخ حسن اجلربيت 

@õbàÜÈÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@‹bv§a–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٦٢٣[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@õbàÜÈÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@åàîÛa@
]١١٦٢٤[ .إمساعيل علي األكوع

 /كيف أدى الوقف دوره خالل التاريخ     : مناذج وتطبيقات تارخيية  
 .٢٣١-٢١٨ص_ .إمساعيل بن علي األكوع 

 حبوث ومناقشات الندوة  : ليومأمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل ا     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

_  .١٩٩٧إيداع  اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،      ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض 

@õbàÜÇ@óÜÇ@ÑÓìÛa@sí†§a–ƒí‰bm@@
ف،   انظر أيضًا ارف الوق ر،   مص ى األزه ف عل ف الوق الوق

  الديني، الوقف على الدعوة اإلسالمية،      على التعليم 
ين       وقف   ،الوقف على الفقهاء، الوقف على المفت

 .وقف المكتبات، الوقف والدعوة اإلسالميةالكتب، 
]١١٦٢٥[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النرباوي / املؤسسات العلمية

دار : قـاهرة ال_  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 

 تاريخ–الحديث الوقف على علماء 
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†ub½a@ñ‰bàÇ@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ارة المساجد،         خراب الوقف   انظر أيضًا ة الوقف، عم ، رعاي

ارف    ف، مص ارة الوق ريعات عم وانين وتش ق
ى الجامع       الوقف، الوقف على األزهر، الوقف عل

ى الحرم     األموي،  الوقف    اإلبراهيمي،   الوقف عل
ري  رمين الش ى الح ة،   ،فينعل ى الكعب ف عل الوق

اجد   ى المس ف عل جد   الوق ى المس ف عل ، الوق
الوقف  الوقف المعطل،    وقف المساجد،   ،  األقصى

ة،      واآلثار اإلسالمية،    ة المعماري الوقف والزخرف
 .الوقف والعمارة اإلسالمية

@†ub½a@ñ‰bàÇ@óÜÇ@ÑÓìÛaIï™big@éÔÏH@
]١١٦٢٦[ .درويش بن مجعة بن عمر احملروقي

درويش بن  / جد وما جيوز من ذلك، وما ال جيوز       يف القيام باملسا  
مجعة بن عمر احملروقي؛ حتقيق عبد املنعم عامر، حممـد اهلـادي     

 .٣٩٠-٣٨٣ ص_ .هرون
وزارة التراث القومي   : ُعمان_ . الدالئل يف اللوازم والوسائل      يف

 .١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[والثقافة، 
æbîàÈÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ف،   انظر أيضًا ارف الوق امص ف،   نظ ى الوق ى عل رة األعم
وقف األعمى، الوقف على المرضى، الوقف على 

وقين ف  ،المع اعي، الوق أمين االجتم ف والت  الوق
ري،     ل الخي ف والعم اعي، الوق ل االجتم والتكاف

 .الوقف والمجتمع
]١١٦٢٧[ .حممد علي اهلامشي

_ .بقلم حممد علي اهلامشي     / الوقف وأثره يف التكافل؛ األوقاف    
 .٤٤٩-٤٤٧، ٢٠١-١٩٧ص
 _ .١ط_ . اجملتمع املسلم كما بينه اإلسالم يف الكتاب والسنة          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢دار البشائر اإلسالمية، : بريوت
áÜ½a@Ë@óÜÇ@ÑÓìÛa@

اف  انظر أيضًا ة، أوق اف البوذي ف، األوق ام الوق أحك
اف    يحية، األوق اف المس تأمنين، األوق المس

ر المسل   قوانين وتشريعات وقف     اليهودية،   م، غي
، الوقف  وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة        

افر،  ى الك افر،   عل ف الك لم، وق ر المس ف غي  وق
ر      ة غي ات، والي ف واألقلي د، الوق ف المرت وق

 .المسلم على الوقف، والية الكافر على الوقف
]١١٦٢٨[ .عبد الكرمي زيدان

عبد الكرمي  / أحكام أوقاف غري املسلمني من الذميني واملستأمنني      
 .٤٩٣-٤٨٤ص_ .زيدان 

_  .١ط_ . اإلسـالم     دار  أحكام الذميني واملسـتأمنني يف     يف
 .٨؛ هن٧صر*_ .ض _  .١٩٨٢مؤسسة الرسالة، : بريوت
]١١٦٢٩[ .مساعيلإحممد بكر 
 .٦١٩-٦١٦ص: ٢مج_  .إمساعيلحممد بكر / الوقف
_ . الفقه الواضح من الكتاب والسنة على املذاهب األربعـة           يف

 .٥ ،١كو* _ .ض _ .١٩٩٠دار املنار، : القاهرة
@áÜ½a@Ë@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@

]١١٦٣٠[= لغري املسلمني يوم العيد األوقاف هيئةقدمها تمساعدة مالية 
_  .وقف بورد عيد بر غري مسلمون كو مـاىل امـداد ديكـا            

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٨ص_ ) .١٦/٥/١٩٨٨ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@áÜ½a@Ë@óÜÇ@ÑÓìÛaIéÔÏïØÛbß@H@
]١١٦٣١[ .عثمان بن عبد القاسم بن املكي التوزري الزبيدي

تأليف عثمان بن املكي التـوزري      /  احلبس واهلبة والصدقة   باب
 .٢٧-١ص: ٤، ج٢مج_ .الزبيدي 

 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ .توضيح األحكام على حتفة احلكام      يف  
 ،٣مغ*_ . ض _ .)املطبعة التونسية: تونس] (١٩٢٠[هـ ١٣٣٩
٣٩ ،٢٠. 

aÞìèa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@´Èß@Ë@óÜÇ@ÑÓìÛN@
õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ة انظر أيضًا ا الموقوف ةالتكاي ات الموقوف ات ،، الحمام  الخان
ا،          الموقوفة وقف  ، مصارف الوقف، وقف التكاي

ات،  ات،الحمام ف الخان ق وق ف الرقي ف وق ، وق
ة    ى األربط ف عل ا، الوق ى   ،الزواي ف عل الوق

اء،  ف  األغني ى الوق ى  عل ف عل ام، الوق األيت
ة، الوقف  ات الخيري ى الجمعي ا، الوقف عل التكاي
ى            ا، الوقف عل ى الزواي على الخانات، الوقف عل
ى     ف عل ين، الوق ى الالجئ ف عل اء، الوق العتق

ئ ة، المالج وال االجتماعي ف واألح ف  ، الوق الوق
ة  ف والبطال ادية، الوق وال االقتص ف ،واألح  الوق

اعي، الوق أمين االجتم ل والت ف والتكاف
ة   االجتماعي،   الوقف  ،  الوقف والتنمية االجتماعي
ة  ة والتنمي ف والخدم ادية، الوق االقتص

ف     ري، الوق ل الخي ف والعم ة، الوق االجتماعي
 .الوقف والمجتمع ،والفقر

محد القرشـي التميمـي     أ بن   إبراهيمبن بزيزة، عبد العزيز بن      ا
 "هـ٦٦٢-٦٠٦ ")حممد أبو(

]١١٦٣٢[

/ كت وما يتصل بذل   الصدقات واهلبا  األحباس والوقوف و   كتاب
 .١٤٠-١٣٤ورقة _ . بن بزيزة إبراهيمعبد العزيز بن 

هـ ١٠٢٦ ذو احلجة    ٢٣_ .شرح التلقني   :  روضة املستبني  يف
 ×٢٦,٥؛  ) سـطر  ٣٩( ورقة   ١٥٠_ ] .١٨١١ ديسمرب   ٢٢[

 من حتبيس زيدان السعدي_  .٢٣٩خمطوط، حتت رقم _ .سم ٢٠
 .٧مغ*_ . ض _ .غريبخط م_ .على جامع خزانة احلرة 

]١١٦٣٣[ .مساعيل عبد الرحيم شليبإ
 . ورقة١٤_ .مساعيل عبد الرحيم شليب إ /الوقف والتنمية البشرية

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١١٦٣٤[ .دحانعبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا الس
تأليف عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا        / اآلثار االجتماعية لألوقاف  

 _.ص  ٨١_ ] .٢٠٠٠[هـ  ١٤٢١،  ]ن. د: [الرياض_ .السدحان  
 .١كو*_ .ك 

]١١٦٣٥[ .عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان
/ دور الوقف يف دعم مؤسسات الرعاية والتأهيـل االجتمـاعي         

 . ورقة٤٩_ .السدحان  إعداد عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشـؤون   : الريـاض _ .هــ   ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بني[اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،     
 .١كو*_ .ض 

 الوقف على عمارة المساجد 
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]١١٦٣٦[ :٤مج_ ] .وآخ [… هعبد حممد/ فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
اجمللس :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

ــالمية،  ــئون اإلس ــى للش  _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠األعل
 .١؛ كو١٠٤تر*

]١١٦٣٧[ .حممد الشحات اجلندي
بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    

مـايو   /لإبري (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩
]١١٦٣٨[ .حممود ياسني

من أنكر الوقف على النفس مث على الذرية مث علـى           ] قول[رد  
شـوال  / رمضـان  (٤ ،٣ع_ .اهلداية اإلسـالمية    _ .الفقراء  
 .٢سع* _.د _  .٤٦-٤٣ص_ ]) .١٩٤٣[هـ ١٣٦٣

]١١٦٣٩[ .مصطفى عرجاوي
فيـة يف املاضـي     الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقا     

 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 
]١١٦٤٠[  _.مجعها عبد الكرمي بن حممد الكردي / الوقف كتاب
 .١٨٦-١٦٢ص: ٢ج
: م. د[_ . خري الزاد يف اإلرشاد       جواهر الفتاوى، أو،   يف
 _.ض  _) .مطبعــة دار البصــري :بغــداد (١٩٦٩ ،] ن.د
 .٥ ،١كو*

@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]١١٦٤١[ .غوركان، كاظم إمساعيل

 Bezmi Elem Valide =وقف مستشفى الغرباء لوالدة سلطان 
Sultan Vakif Guraba Hastanesi / كاظم إمساعيل غوركان._ 

ــة : إســتانبول] (١٩٨٧[هـــ ١٤٠٧، ]ن. د: م. د[ مطبع
 _.ك  _ . باللغـة التركيـة      _ .يضا: ص١٤_ ) .أوزاشيك

 .١٠٤، ٦٧، ٥٤تر*

@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@‹bv§aMƒí‰bm@@
]١١٦٤٢[ حترير حممد رشيد/ [دمشق اإلسالمية يف اهلداية مجعية نداء

 _ .)١٩٣٢ســبتمرب ( ٨ج، ٣٢ مــج_ . املنــار_ .]رضــا
 .١كو* _.  د_ .٦٣٧-٦٣٦ص

@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@‹bv§a–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٦٤٣[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١١٦٤٤[ .ي، أوديدريب

مطبخ خاصكي سـلطان للفقـراء يف       : سياسة الرفاهية العثمانية  
 Ottoman welfare policy: The poor= القرن الثامن عشر 

kitchen of Khasseki Sultan in eighteenth century /
ـ    Journal of the economic and social_ .ي ريأوديـد ب

history of the orient. _١٩٩٢ (٢، ع٣٥ مــج. ( _
 .٧صر*_  .د_ .باللغة اإلجنليزية _  .١٨٦-١٦٧ص

]١١٦٤٥[ .كوبرولو، فؤاد
 Vakif Müessesesi =مؤسسة الوقف واألمهية التارخيية لوثائق الوقف 

ve Vakif Vasikalerinden Tarihi Ehemmiyeti /فؤاد . م
هــ  ١٣٧٥العامـة لألوقـاف،     املديرية  : أنقرة_ .كوبرولو  

من جملـة األوقـاف     الرسالة  استمدت   _.ص  ٦_ ] .١٩٥٦[
، Vakiflar Dergisi, 1. Den ayri basim العـدد األول التركية، 

 .١٠٣، ٥٣تر* _ .ح_ . باللغة التركية _ .ومت طبعها كرسالة

@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@bí‰ì–@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–ïiìíþa@Š–ÈÛa@@
]١١٦٤٦[ .دصالح الدين املنج

نشره وقدم له   / وقف القاضي عثمان بن أسعد بن املنجا احلنبلي       
 املعهد الفرنسي للدراسات  : دمشق_ . صالح الدين املنجد     وعلق عليه 
 .٧؛ فل١٠ ،٧ ،٢سع* _.ك _ .ص ٤٦_  .١٩٤٩العربية، 

@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١١٦٤٧[ . مصطفىأبوكمال 

 .٣٣-٢٤ص_ . مصطفى أبوتأليف كمال ]/ الوقف[
_ .جوانب من حضارة املغرب اإلسالمي من خالل نوازل الونشريسي          يف  

 .١٩مغ* _. ض _. ١٩٩٧مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية
@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@

]١١٦٤٨["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا
: ١٢ج: ٦مـج _ .لشمس الدين السرخسـي     /  الوقف كتاب
 .٤٧-٢٧ص
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]١١٦٤٩["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

: ١٢ج: ٤ مـج  _ .لشمس الـدين السرخسـي    /  الوقف باب
 .٤٧-٢٧ص
 هـ١٣٣١-١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبسوط   كتاب يف
، ٣٠تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة  :القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[

 .٨؛ هن٣٩؛ مغ١٤؛ كو٢؛ صر١٠٠، ٦٧، ٥٦، ٥٢-٥٠
]١١٦٥٠["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 

)فقه حنفي(الوقف على الفقراء 
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]١١٦٥١[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إلدين بن بن جنيم، زين اا
/ ]فيما يبطل دعوى املدعي وخصومه    [الرسالة السابعة والثالثون    

ـ  إتأليف زين العابدين      جنيم املصري احلنفي؛    ابنبراهيم الشهري ب
 .٣٠١-٢٨١ص_ .حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 

يـة،  دار الكتب العلم  : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف
 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠

]١١٦٥٢[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

ÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@õaŠÔI@éÔÏïÈÏb‘H@
]١١٦٥٣[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
: ١ج _.تصحيح حممد الزهـري الغمـرواي       /  الوقف كتاب
 .٤٥٥-٤٤٧ص
 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _. املهذب   يف
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]١١٦٥٤[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي الشريازي؛ تصحيح     إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب

 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .جلنة من العلماء 
شركة ومطبعة مصطفى البايب    : القاهرة_  .٢ط_ . املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 
]١١٦٥٥[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 الشريازي؛ حتقيق وتعليق وشـرح      إسحاق أليب/  الوقف كتاب
: ٣ج_ . حممـد الزحيلـي       الراجح يف املـذهب بقلـم      وبيان
 .٦٩٠-٦٧١ص
دار : دمشـق _  .١ط_ . املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي        يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢الدار الشامية، : القلم؛ بريوت
@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   ن أنس   اإلمام مالك، مالك ب   
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٦٥٦[

 اإلمام مالك بن أنس؛ رواية عبد السالم بن سعيد بن         /  احلبس كتاب
 .٥٢ج: الغشاء الثامن_ .حبيب التنوخي املشهور بسحنون 

 _.سم ٢٠×٢٥؛ ) سطر١٩( أغشية  ٨_ ] .ت. د[_ . املدونة   يف
 الرف عليه طرر،    غشاء حمفوظ يف  _  .٥٧٤خمطوط، حتت رقم    

خط _ .وهي النسخة اليت تعرف بنسخة الطريفي لتحبيسه إياها         
 .٣مغ* _.ض _ .أندلسي 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٦٥٧[

مالك بن أنس األصبحي؛ رواية سـحنون بـن         /  احلبس كتاب
: ١٥ج_ .تقـي   علسعيد التنوخي عن عبد الرمحن بن القاسم ا       

 .١١١-٩٨ص
 :القاهرة] (؟١٩٠٣ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . املدونة الكربى    يف

 ،١٢كـو * _.ض   _]) .١٩٠٥[هـ  ١٣٢٣مطبعة السعادة،   
١٥. 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٦٥٨[

 ون بن مالك بن أنس؛ برواية اإلمام سحن     /  احلبس والصدقة  كتاب
 .١١٦-٩٨ص: ٦مج_  .سعيد
بعة ط_ ] .؟١٩٧-[دار صادر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 ،٦٣ ،٥٦ ،٥١تـر * _. ض   _ .باألوفست عن مطبعة السعادة   
 .٣٠؛ مغ١٥؛ كو١١، ٧، ٣، ٢؛ فل٧٥ ،٦٤

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١١٦٥٩[

مالك بن أنس األصبحي؛ رواية اإلمام      / لصدقة احلبس وا  كتاب
: ٤ج_ .سحنون بن سعيد عن اإلمام عبد الرمحن بـن قاسـم           

 .٣٤٨-٣٤١ص
: معهـا _  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام لإلمـام           
 ؛٦٧ ،٣تر*_ . ض   _ . بن رشد  أمحداحلافظ أيب الوليد حممد بن      

 .٣٥، ٢٩، ٢٦؛ مغ١١، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣فل
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٦٦٠[

ملالك بن أنس؛ رواية سحنون بن سعيد       /  احلبس والصدقة  كتاب
محـد  أالتنوخي عن عبد الرمحن ابن القاسم؛ ضبطه وصححه         

 .٤٢٧-٣٤١ص: ٤مج_ . السالم عبد
_  .١٩٧٨دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 .١٦؛ مغ٥٧ ،٥٢تر* _. ض _ .يليها مقدمات ابن رشد
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١١٦٦١[

سحنون عبد السالم بن    ] رواية/ [ احلبس والصدقة واهلبة   كتاب
مـن  : أوله_  .بن القاسم العتقيالرمحن سعيد التنوخي عن عبد  
 .يف الرجل يغتصب عبده مث يهبه لرجل: احلبس يف سبيل اهللا، آخره

؛ ) سـطر  ٢٥(أغشية   ٤_ ] .ت. د[_ . املدونة واملختلطة    يف
للمخطوط نسخة  _  .٧٩٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٩×٢٨

خط أندلسي قريب يف بعض حروفه      _  .٧٩٨أخرى حتت رقم    
 .٣مغ* _.ض _ .من الكويف 

]١١٦٦٢[ "ـه٨٠٥-٧٣٤" )أبو البقاء(الدمريي، رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز 
 .٢ج_ .تأليف رام بن عبد اهللا أبو البقاء الدمريي /  الوقفباب
مج ٢_ ] .١٤٥٤مارس  [هـ  ٨٥٩ربيع الثاين   _ . الشامل   يف
_  .٤٨٤/٢خمطوط، حتت رقـم   _ .سم  ٢٠×٣٠؛  ) سطر ٢٤(

_ .طوط أكلته األردة ويقرأ بصعوبة      خم_ .ناقص ملزمة يف أوله     
 .٧مغ* _. ض _ .خط مغريب_ .عبد العزيز بن حممد البوفرجي ] نسخ[
]١١٦٦٣[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
_ .ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمـريات        /  الوقف باب
 .٤٠٣-٣٦١ص: ٧ج
 _.علـى اخلرشـي      ي حاشية الشيخ علي بن أمحد العـدو       يف

ـ    _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية،    : بريوت  يحاشية الشـيخ عل
 _.ض  _ .بأسفل صفحات حاشية اخلرشي على خمتصر خليل        

 .١١ ،١كو*

 )شافعيفقه (الوقف على الفقراء  
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]١١٦٦٤[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ . الوقف باب
_ ] .؟١٩٧ -[دار صادر   : بريوت_  .ي حاشية الشيخ علي العدو    يف

 امش اخلرشي على خمتصر سـيدي   يخ على العدو  حاشية الشي 
 .١١ ،١كو* _.ض _ .خليل 

  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(

]١١٦٦٥[

_ .حممد املهدي بن حممد بن حممد اخلضر الوزاين       / نوازل احلبس 
 .١٧٤-١٤٠ص: ٤ج
 :املغرب_ .لنوازل الفقهية    النوازل الصغرى، أو، املنح السامية يف ا       يف

 _. ض _ .١٩٩٣وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، 
 .٣١ ،٣٠ ،١٤-١٢؛ مغ١٥كو*

ÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaèõb@
ف،   انظر أيضًا ارف الوق ر،   مص ى األزه ف عل ف الوق الوق

دعوة       ى ال ف عل ديني، الوق يم ال ى التعل عل
ديث، الوقف ، اإلسالمية اء الح ى علم الوقف عل

ين ى المفت ف ،عل ب، وق ات،  الكت ف المكتب وق
 .الوقف والدعوة اإلسالمية

ÔÐÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaè@õbMƒí‰bm@@
]١١٦٦٦[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النرباوي / املؤسسات العلمية

دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 

ÜÇ@ÑÓìÛa‰ìjÔÛa@ó@@@@@ŠÄãa@@@@@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
æeŠÔÛa@ñõaŠÓ@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ف    انظر أيضًا ف، الوق ارف الوق ة، مص احف الموقوف المص
ريم   رآن الك ف الق احف، وق ة المص ى طباع عل

 .، وقف المصاحف)قطر، مشروع(
]١١٦٦٧[ "ـه٥٣٨-٤٦٧") القاسم أبو(لزخمشري، حممود بن عمر بن حممد ا

 _] .١٧٠٤[هـ  ١١١٦_ .قراءة القرآن   رسالة يف وقف الدراهم ل    
 .٩تر* _.خ _ .جماميع  ٢٧٩٣/٣خمطوط برقم _ .ورقة ] ٢٥[

]١١٦٦٨[ .عبد ايد سليم
جملـة شـهرية    : األزهر_ ...بطالن الوقف على قراءة القرآن      

-٢٧٩ص_ ]) .١٩٤٦[هـ  ١٣٦٦ربيع األول    (٣ع_  .جامعة
 .٢سع*_ .د _  .٢٨١

]١١٦٦٩[ :٤مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
 اجمللس األعلى :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]١١٦٧٠[ ]/الكتروين مصدر[ والسنة خلدمة القرآن الوقفياملصرف 

مصدر _ .ورقات  ] ٤[ _.وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
موقـع  [مبوقع املنرب   ... صفحة عنوان املصرف الوقفي     : العنوان
 :وصـلة املقـال   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (انترنت

http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/waqf.htm . _
 .١كو*_ .ت 

æeŠÔÛa@ñõaŠÓ@óÜÇ@ÑÓìÛa@MæaŠíg@@
]١١٦٧١[ .، عبد احلسنيحائري

وقـف  :  ملكتبة جملس الشـورى    ياخلطمالحظات على القرآن    
وقف قرائـت   : قران خطى كتاخبانه جملس   =  الزمان   إماملقراءة  
 _ .)١٩٩٣( ٤ ع_ . وقف مـرياث جاويـدان   _ . زمان إمام
 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٤٥-٤٢ص

æeŠÔÛa@ñõaŠÓ@óÜÇ@ÑÓìÛa@MŠİÓ@@
]١١٦٧٢[ _ .١٩٩٩_ ] .مصدر الكتروين[حصيلة الصيف 

صفحة عنوان املقال حتـت     : مصدر العنوان _  .ورقة] ٢[
 بنشرة  ٩/١٩٩٩ املنشور يف    ١١ضمن العدد " كلمة العدد "باب  

ــرب  ــة يف (املن ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروض ــلة املق : وص
http://www.islam.gov.qa/minber/Minbar_2_11/editor

htm. _  ١كو*_ .ت. 
]١١٦٧٣[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود

رير اخلتامي ملشروع الوقف على     يف مؤمتر صحفي حول التق    
مليون ريال إمجايل   ) ١٨: (القرآن الكرمي، فيصل آل حممود    

_ ] .مصدر الكتـروين  [رأس املال الوقفي لصاحل املشروع      
صفحة عنوان  : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٥[_  .١٩٩٩

 املنشور يف   ١١ضمن العدد " مؤمتر صحفي "املقال حتت باب    
 :وصلة املقـال  _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف    (٩/١٩٩٩

http://www.islam.gov.qa/minber/Minbar_2_11/motama
rsahafe.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

æeŠÔÛa@ñõaŠÓ@óÜÇ@ÑÓìÛa@MŠİÓ@@–Ší‰bÔm@@
]١١٦٧٤[ ]/مصدر الكتروين[وقف القرآن الكرمي التقرير اخلتامي ملشروع 

مصدر _ .ورقة  ] ٤٣[_ .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
] موقـع انترنـت   [ة عنوان التقرير مبوقع املنـرب       صفح: العنوان

ــة يف ( ــر_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة التقريـ : وصـ
http://www.islam.gov.qa/arabic/waqf/index.htm . _

 .١كو*_ .ت 
bØÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaÏŠ@
اف    انظر أيضًا ة، أوق اف البوذي ف، األوق ام الوق أحك

اف    يحية، األوق اف المس تأمنين، األوق المس
ر المسلم،   انين وتشريعات وقف   قواليهودية،   غي

الوقف  ، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة     
لم ر المس ى غي ف  ،عل لم، وق ر المس ف غي وق

ة     ات، والي ف واألقلي د، الوق ف المرت افر، وق الك
ى   افر عل ة الك ف، والي ى الوق لم عل ر المس غي

 .الوقف
]١١٦٧٥[ .الدربنجوي، حممد قمر عامل

_ .د قمر عامل الدربنجوي     حمم/ الوقف يف ضوء الكتاب والسنة    
 .٢٣٧-٢٢٧ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

رفالوقف على الكا
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]١١٦٧٦[ .٢٩ص: ٣٥ج_ .الوقف من الكافر وله 
ـ  : الكويـت _  .١ط_ . املوسوعة الفقهية    يف اف وزارة األوق

 .٢ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٩-١٩٨٠والشئون اإلسالمية، 
bØÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaÏ@ŠI@éÔÏðŠÐÈuH@

]١١٦٧٧[ .، حممدرمحاين
وقـف   _ .وقف مسلمان بر كافر   = وقف املسلم على الكافر     

 باللغة  _ .٦٩-٦٤ ص _ .)١٩٩٥ (١١ ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

bØÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaÏ@ŠIïÜjäy@éÔÏH@
]١١٦٧٨[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(مية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر بن تيا

 .٣٧٠-٣٦٩ص_ .تأليف جمد الدين أيب الربكات /  الوقفباب
_  .٢ط_ . احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل           يف

النكـت والفوائـد    : معه_  .١٩٨٤مكتبة املعارف،   : الرياض
تـأليف مشـس    / دين ابن تيمية  السنية على مشكل احملرر جملد ال     
 .١٠مغ* _.ض _ .الدين بن مفلح املقدسي احلنبلي 

]١١٦٧٩[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا
 _.بن تيمية اجمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا احلراين /  الوقفباب
 .٣٧٠-٣٦٩ص
_  .١ط_ . بن حنبل     احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد       يف
_ ) .مطبعة السـنة احملمديـة     :القاهرة (١٩٥٠،  ]ن. د: م. د[
بـن  االنكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد الدين         : معه
 _. ض   _ . تأليف مشس الدين بن مفلح احلنبلي املقدسي       /تيمية

 .٢٥؛ مغ٢صر*
bØÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaÏ@ŠIïØÛbß@éÔÏH@
]١١٦٨٠[ "ـه١٢٩٩-١٢١٧" )عبد اهللا بوأ(مد عليش محد بن حمأالشيخ عليش، حممد بن 

_ .تأليف حممد عليش  /  يف بيان أحكام الوقف وما يتعلق به       باب
 .٨٣–٣٣ص: ٤ج
طـرابلس  _ . شرح منح اجلليل على خمتصر العالمة خليـل          يف
 :امشه حاشيته املسماة  _ ] .؟١٩٧-[مكتبة النجاح،   ]: ليبيا[

 .٢٤، ٥ مغ؛٥ ،١؛ كو٩-٦فل *_ .ض_ .تسهيل منح اجلليل 
òjÈØÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

  اإلبراهيمي،  الوقف على الحرم  عمارة المساجد،    انظر أيضًا
ريفين،     رمين الش ى الح ف عل ى  الوق ف عل الوق

ارة المساجد،  ى المساجد، عم الوقف الوقف عل
 .وقف المساجدعلى المقدسات، 

@òjÈØÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–ƒí‰bm@@
]١١٦٨١[ .السيد حممد الدقن

 .٢٠٢-١٧٧ص_  .السيد حممد الدقن]/ الوقف[
: م. د[_  .١ط_ . كسوة الكعبة املعظمة عرب التاريخ       يف
 _. ض   _ .)مطبعة اجلـبالوي   :القاهرة (١٩٨٦،  ]ن. د
 .١٦ ،٢صر*

@óÜÇ@ÑÓìÛaÑîÐØÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@æbîàÈÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

´÷uýÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة انظر أيضًا ا الموقوف ةالتكاي ات الموقوف ات ،، الحمام  الخان

ا،       ، م الموقوفة وقف  صارف الوقف، وقف التكاي
ات،   ات،  الحمام ق، وقف     وقف الخان وقف الرقي

ة ى األربط ف عل ا، الوق ى  ،الزواي ف عل الوق
األيتام، الوقف على التكايا، الوقف على الخانات،   
الوقف على الزوايا، الوقف على العتقاء، الوقف        

ئ،     ى المالج ف عل راء، الوق ى الفق ف  عل الوق
الوقف واإلسكان، الوقف      ،  واألحوال االجتماعية 

ة   ف والتنمي اعي، الوق ل االجتم والتكاف
 .االجتماعية، الوقف والمجتمع

@´÷uýÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa–bîÔíŠÏc@@
]١١٦٨٢[ .حممود بيومي

للغوث اإلسـالمي ومحايـة     " وقف عاملي "األمة مطالبة بإنشاء    
 ٦٧٩٦ ع _ .الشـرق األوسـط    _.حممود بيومي   / الالجئني

 .١كو*_  .د _ .١٢ص_ ) .٧/٧/١٩٩٧(
Ñybn½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ى     انظر أيضًا ف عل ف، الوق ارف الوق ف، مص احف الوق مت
ف       ات، وق ى المكتب ف عل ة، الوق ق العام المراف
ف      المية، الوق ار اإلس ف واآلث احف، الوق المت
ف   يم، الوق ف والتعل ي، الوق ث العلم والبح
ياحية،  ة الس ف والتنمي ة، الوق ة الثقافي والتنمي

ف وا ة، الوق ف والثقاف ف الوق ة، الوق لزخرف
ون     ف والفن ن، الوق ف والف ياحة، الوق والس

 .الجميلة

@Ñybn½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١١٦٨٣[ .كانج، كول ساران

 İstanbul=  وسبل حلوهلا إستانبولمشاكل أوقاف املتاحف يف 
Vakif Müzeleri Sorunlari ve Çözum önerileri /  كـول

 –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٦٦ _ .١٩٩٢_ .ساران كانج   
 باللغـة   _ .إسـتانبول  معهد العلوم االجتماعية،     ،جامعة يلديز 

 .٩٩تر* _.ر _ .التركية 

@Ñybn½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@
]١١٦٨٤[ .وردي، أكرم حقيآ

بورصة ووقفيته املكتوبة على    بمتحف بايزيد الصاعقة يف مودرنو      
 Mudurnu’da Yildirim Bayazid manzümesi ve=  احلجر

taş Vakfiyesi / وردي آأكرم حقي._ Vakiflar Dergisi ._ 
 _.د _ . باللغــة التركيــة _ .٨٦-٧٩ص_ ) .١٩٦٢ (٥ع
 .٦٧تر*

@Ñybn½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١١٦٨٥[حاىل مرحوم كيه مزار=  ومتحف املرحوم حايل   ضريحإنشاء  

 -توبر أك(_ . The Awqaf, quarterly_  .اور ميوزمي كى تعمري
_ .د  _ .باللغـة األورديـة     _  .٧٨ص_ ) .١٩٧٤ديسمرب  

 .٧هن*
@óÜÇ@ÑÓìÛaòÏì–n½a@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÏì–Ûa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

 )جعفريفقه (ر فعلى الكاالوقف  
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Þìèa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
 .أحكام الوقف، شروط الوقف، وقف المجهول انظر أيضًا

األشفورقاين، حممد بن حممد بن إمساعيل بن حممـد اخلطيـب           
 "هـ٦٤٦ -؟ ")عماد الدين(

]١١٦٨٦[

 تأليف عماد الدين  / الفتوى على أنه ال جيوز ما مل يبني جهة الوقف         
حممد بن حممد بن إمساعيل بن حممد اخلطيب األشفورقاين؛ حتقيق          

 .١٠٥ص_ .ودراسة جماهد اإلسالم القامسي 
وزارة األوقـاف   : الكويت_ . صنوان القضاء وعنوان اإلفتاء      يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١والشئون اإلسالمية، 
ÓìÛa@Þìèa@óÜÇ@ÑIïÜjäy@éÔÏH@

]١١٦٨٧[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا
 .٣٧٠-٣٦٩ص_ .تأليف جمد الدين أيب الربكات /  الوقفباب
_  .٢ط_ . احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل           يف

ـ   : معه_  .١٩٨٤مكتبة املعارف،   : الرياض د النكـت والفوائ
تـأليف مشـس    / السنية على مشكل احملرر جملد الدين ابن تيمية       

 .١٠مغ* _. ض _ .الدين بن مفلح املقدسي احلنبلي
]١١٦٨٨[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

 _.بن تيمية اجمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا احلراين /  الوقفباب
 .٣٧٠-٣٦٩ص
_  .١ط_ .رر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل           احمل يف
 :معه_ ) .مطبعة السنة احملمدية   :القاهرة (١٩٥٠،  ]ن. د: م. د[

 تأليف  /بن تيمية االنكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد الدين         
 .٢٥؛ مغ٢صر* _. ض _ .مشس الدين بن مفلح احلنبلي املقدسي

]١١٦٨٩[ .عبد الرمحن بن ناصر السعدي
 .٦٢-٦٠ص_ .عبد الرمحن بن ناصر السعدي /  الوقف واهلبةكتاب
مطبعة  :القاهرة (١٩٥٨،  ]ن. د: م. د[_ . املختارات اجللية    يف

_ .منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الـدين        : يليه_ ) .املدين
 .١٥كو* _ .ض

]١١٦٩٠[ .عبد الرمحن بن ناصر السعدي
_ .السـعدي   تأليف عبد الرمحن الناصر     /  الوقف واهلبة  كتاب
 .١٤٠-١٣٦ص
: الريـاض _  .٢ط_ . املختارات اجللية من املسائل الفقهية       يف

 الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،       
 _ .املناظرات الفقهية للمؤلـف   : يليه_ ] .١٩٨٥[هـ  ١٤٠٥

 .١٧مغ* _.ض 
@Þìèa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@

 )أبو الربكات، سري الدين   ( حممد بن حممد     بن الشحنة، عبد الرب بن    ا
 "هـ٩٢١-٨٥١"

]١١٦٩١[

_ .بـن الشـحنة احلنفـي       اعبد الرب بن حممـد      /  الوقف باب
 .١٢٢-١٢١ص
، ]ن. د: م. د[_ . الذخائر األشـرفية يف ألغـاز احلنفيـة          يف

_ ) .املطبعة العامرية املليجيـة    :القاهرة] (١٩٠٧[هـ  ١٣٢٥
صطفى بـن أيب عبـد اهللا       الذخائر األشرفية حباشية كرت البيان مل     

 .٦صر* _.ض _ .الطائي 

 )أبو الربكات، سري الدين   (بن الشحنة، عبد الرب بن حممد بن حممد         ا
 "هـ٩٢١-٨٥١"

]١١٦٩٢[

 .١٣٨ص_ .حتقيق حممد عدنان درويش /  الوقفكتاب
 دار اجملـد،  : دمشق_ . الذخائر األشرفية يف األلغاز الفقهية       يف

 .٣تر* _. ض _] .١٩٩٤[ هـ١٤١٤
ÑÓìÛa@Þìèa@óÜÇ@IïÈÏb‘@éÔÏH@

]١١٦٩٣[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر
 حملي الدين أيب زكرياء حيىي بن شرف النووي الدمشـقي         ]/ الوقف[

 .٣٦٠-٣٢٠ص: ١٥ج_ .الشافعي 
 _ .]؟١٩٨-[دار الفكر،   : بريوت_ .شرح املهذب   :  اجملموع يف

 .٣١؛ مغ١١-٦، ٤-٢فل* _.ض 
]١١٦٩٤[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (ين شرف بن مرالنووي، حيىي ب

 _.أليب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي   ]/ الوقف[
 .٣٦٠-٣١٩ص: ١٥ج
املكتبة السلفية،  : املدينة املنورة _ .شرح املهذب   :  اجملموع يف
تكملة اجملموع حملمـد خبيـت      : بعض احملتويات  _] .؟١٩٨-[

 .٣٠؛ مغ١٥-١سع* _.ض _  .املطيعي
]١١٦٩٥[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (ينووي، حيىي بن شرف بن مرال

حملي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي         ]/ الوقف[
 .٣٦٠-٣٢٠ص: ١٥ج_ .الشافعي 

: القاهرة] (؟١٩٦-ن،  . د: م. د[_ .شرح املهذب   :  اجملموع يف
 .٣٢مغ*_ . ض _ .)مطبعة العاصمة

‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
دارس أنظر أيضًا ة، الم ف،  الموقوف ارف الوق ف مص الوق

يم، الوقف        على البحث العلمي   ى التعل ، الوقف عل
ة،         ى الطلب  الوقف   على التعليم الديني، الوقف عل

ة ق العام ى المراف ات، عل ى المكتب ف عل ، الوق
ات،     ف المكتب دارس، وق ف الم ب، وق ف الكت وق

يم    ،والبحث العلمي  الوقف   ، الوقف  الوقف والتعل
رية  ة البش ة،   ، والتنمي ة الثقافي ف والتنمي الوق

 .الوقف والثقافة الوقف والتنمية العلمية،
]١١٦٩٦[ .أمحد أبو زيد

تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  
املنظمـة  ]: الربـاط [_ .أمحد أبـو زيـد      / الدراسات احلديثة 

األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٩_  .٢٠٠٠، لألوقاف

) جـالل الـدين   (اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر        
 "هـ٩١١-٨٤٩"

]١١٦٩٧[

_ .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي         / بناء املدارس 
 .٤٦٢-٤٦١ص
املكتبة التجارية الكربى،   : القاهرة_  .١ط_ . تاريخ اخللفاء    يف

 .١٤كو* _.ض _  .١٩٥٢
]١١٦٩٨[ .داهي الفضلي

 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمـات       _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _.ح _ .األهلية العربية 

الوقف على المدارس
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]١١٦٩٩[ .عمر الطالب
 The benefits of awqaf= فوائد األوقاف يف حياة املسلمني 

in the life of Muslims/  ن. د: م. د [_. عمر الطالـب[ ،
 عرضت يف املؤمتر التربوي السـنوي       – ورقات   ٨_  .١٩٩٣
 .١كو* _.ح _ .جنليزية باللغة اإل_ .األول 

]١١٧٠٠[ .حممد الشحات اجلندي
بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    

مـايو  / إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

]١١٧٠١[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق، : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]١١٧٠٢[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ .تنا   من روائع حضار   يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧
]١١٧٠٣[_] .رضا رشيدحممد حترير / [الوقف على املساجد واملدارس

 .٢سع*_ .د _  .٢٧٨ص_ ) .١٩٠٨ مايو (٤ ع_ .املنار

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٧٠٤[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٦٨-١٦١ص_ .ش غوامنه يوسف دروي/ املؤسسات العلمية

_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصـر اململـوكي           يف
_ .، جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الفوتوغرافيـة         ٢ط

 .١٢كو*_ .ض _  .١٩٨٢دار الفكر، : عمان
]١١٧٠٥[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٤٠-١٣٣ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / املؤسسات العلمية

القسـم  . ( األردن يف عصر دولة املماليك األوىل       تاريخ شرقي  يف
_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشـباب،     : عمان_ ) .احلضاري

 .١٢كو*_  .ض

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@
]١١٧٠٦[ )سيد (، حسنياميدياين

= جتربة املدارس النظامية    :  يف تقدم العلم   اإلسالميدور الوقف   
وقف مرياث   _ . در بيشرفت علم ودانش    إسالمنقش موقوفات   

ــدان  ــة _  .٨٧-٨٢ص_ ) .١٩٩٦ (١٤ع_ .جاوي باللغ
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

]١١٧٠٧[ .كسائي، نور اهللا
 _.نور اهللا كسائي    / الوقف يف خدمة املؤسسات العلمية والتعليمية     

 . ورقات١٠
: طهران_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، شؤون اخلرييةمديرية األوقاف وال

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@æaŠíg–‰bãaì@@
]١١٧٠٨[ .، رضاخمتاري

 علويوقفنامه مدرسه   =  وموقوفاهتا   العلويحجة وقف مدرسة    
 ١٧ ع _.وقف مرياث جاويـدان      _ .خوانسار وموقوفات آن  

 .١؛ كو١ران*_ . د _ .باللغة الفارسية_  .٤١-٢٦ص_ ) .١٩٩٧(

½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@‰a†–@ƒí‰bm@
]١١٧٠٩[ )سيد(اميدياين، حسني 

 إعدادحسني اميدياين؛   / دور األوقاف يف الشؤون العالجية والطبية     
 _ .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .صادق العبادي   

 .١كو* _ .ح _) .من أدبيات الوقف يف إيران(_  . ورقة٢٢
]١١٧١٠[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .ية عبد الفتاح النرباوي فتح/ املؤسسات العلمية

دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 
]١١٧١١[ .حممد الدسوقي

 ٣٨٢ ع _ .الوعي اإلسالمي _ .دور الوقف يف التنمية العلمية      
 .١كو* _.د _  .٣٩-٣٥ص_ ) .١٩٩٧أكتوبر (

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–Šm@bî×@
]١١٧١٢[ .أتش، إبراهيم

 _.إبراهيم أتش / Vakif Hattat Okulu =وقف مدرسة اخلطاطني 
Vakiflar Dergisi . _باللغة_ .١٤-٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج  

 .٣تر* _.د _ .التركية 

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–bîbßc@@
]١١٧١٣[ . رفعت،ينانج

  رفعت /ماسياأوالية    خليفة غازي يف   :وقفية املدرسة السلجوقية  
-١٦ص_ ) .١٩٨٢ (١٥مج_ . Vakiflar Dergisi_ .ينانج 
 .٣تر* _ . د_ .٢٢

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bî×Šm@Mƒí‰bm@@
]١١٧١٤[ .سري قيا، يشار

 Medresenin Finans =أحوال األوقاف كمصدر لتمويل املدرسة 
Kaynaği Vakiflari Durumu /٩٢-٩١ص_ .ري قيا سار سي. _ 

 .باللغة التركية
_ . Medreseler ve Modernleşme= ديث املدارس والتحيف 

 .١٠٤، ٥٢، ٣تر*_ . ض _ .١٩٩٧دار نشر إز، : إستانبول

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١١٧١٥[ .بيلكه، مصطفى

 Osmanli Medreseleri =بعض وقفيات املدارس العثمانيـة  
Vakfiyeleri /باللغة التركية_ .مصطفى بيلكه . 

 İlk Osmanli=  دولــة العثمانيــةاملــدارس األوىل يف اليف 
Medreseleri . _ض   _ .١٩٨٤،  إستانبولجامعة  : إستانبول ._ 

 .٦٧، ٦٠، ٥٤، ٤٩تر*

  عصر المماليك–اريخ  ت– األردن –الوقف على المدارس  



٩٤٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–òí…ìÈÛa@@
]١١٧١٦[ .حممد العيد اخلطراوي

حممد العيـد    إعداد/ أثر الوقف يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      
 .١١٤-٤٥ص_  .اخلطراوي

ـ فية يف اململكة العرب    ندوة املكتبات الوق   يف _ ...ة السـعودية    ي
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–@kÜy@
]١١٧١٧[ .عبد الرمحن فرفور

 حلب،  –احملكمة الشرعية   : وقفية املسجد واملدرسة اإلمساعيلية   
_ .رمحن فرفــور عبــد الــ/ م١٨٤٠-١٨٣٩هـــ، ١٢٥٥
 .٣٠٩-٢٩٠ص
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@bí‰ì@–ß…@@Õ’Mƒí‰bm@@
]١١٧١٨["ـه١٠٤١-؟٩٩٢" )لعباسأبو ا(املقري، أمحد بن حممد بن أمحد 

 أمحد بن حممد املقري التلمساين؛ أشرف على طبعـه          /]الوقف[
 .٣٧٨ ،٢٢٣ص: ٢ج_ .حممد حميي الدين عبد احلميد 

 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان          يف
 _] .؟١٩٨-[ العريب،   دار الكتاب : بريوت_ .الدين بن اخلطيب    

 _.ض  _  .١٨٦٢طبعة مصورة عن طبعة املطبعـة األمرييـة،         
 .٥٦، ٥٤، ٣٠تر*

]١١٧١٩["ـه١٠٤١-؟٩٩٢" )أبو العباس(املقري، أمحد بن حممد بن أمحد 
 أمحد بن حممد املقري التلمساين؛ أشرف على طبعـه          /]الوقف[

 .٣٧٨ ،٢٢٣ص: ٢ ج_ .حممد حميي الدين عبد احلميد
ن غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان        نفح الطيب م   يف

 :القاهرة( ١٩٤٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .الدين بن اخلطيب    
-٢؛ فل ٢٣،  ٧،  ٢؛ صر ٦٧،  ٥٤تر*_ .ض  _ . )مطبعة السعادة 

١١، ١٠، ٨-٦، ٤. 
النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             

 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(
]١١٧٢٠[

عد فهارسه  أ بن حممد النعيمي الدمشقي؛      عبد القادر ]/ الوقف[
 ،٧٢،  ٥٤،  ٢٠،  ١٧،  ١٥،  ١٢-٩ص: ١ج_ . مشس الدين    إبراهيم
٢٣٧-٢٣٦،  ٢١٥،  ١٦٦،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٠٠،  ٩٣،  ٨٢ ،
٤٤٦،  ٤٤١،  ٤٣٨،  ٤٢٦،  ٣٤٠،  ٣٠٦،  ٢٧٧،  ٢٦٦،  ٢٤٣، 
٥٢٣-٥٢٢،  ٥١٩،  ٤٩٩-٤٩٨،  ٤٨٨،  ٤٧٧،  ٤٧٤،  ٤٥١، 
، ٣١ص: ٢، ج ٦٠٤،  ٥٦٩،  ٥٦٥،  ٥٥٧،  ٥٤٢،  ٥٣٩،  ٥٣١
١٧٤، ١٦٢، ١٢٧، ١١٤، ١٠٢، ١٠٠-٩٩، ٨٦، ٦٤. 
دار الكتـب   : بريوت_  .١ط_ .الدارس يف تاريخ املدارس     يف  

 .١٤، ١كو* _.ض _  .١٩٩٠العلمية، 

النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             
 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(

]١١٧٢١[

 ،٢٧٩،  ٢٧٨،  ١٧٩-٧ص: ١ج_ .حتقيق جعفر احلسيين    ]/ الوقف[
٤٢٦،  ٤١٣-٤١٢،  ٣٩٩-٣٩٨،  ٣٦٨،  ٣٥٨،  ٣٠٣-٣٠١-
٥٢٣-٥٢٢، ٤٩٨-٤٩٧، ٤٨٨، ٤٧٤، ٤٤٢-٤٤١، ٤٢٩. 
مكتبة الثقافة الدينية،   : القاهرة_ .الدارس يف تاريخ املدارس     يف  

 .٥٢تر* _.ض _ ] .١٩٨٨[هـ ١٤٠٨
النعيمي، عبد القادر بن حممد بن عمر بن حممد بـن يوسـف             

 "هـ٩٢٧-٨٤٥) "املفاخر أبو(
]١١٧٢٢[

القادر بن حممد النعيمي الدمشقي؛ حتقيق جعفر         عبد /]الوقف[
، ٨٢،  ٧٢،  ٥٤،  ٢٠،  ١٧،  ١٥،  ١٢-٩ص: ١ج_ .احلسيين  

٢٤٣،  ٢٣٧-٢٣٦،  ٢١٥،  ١٦٦،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٠٠،  ٩٣ ،
٤٥١،  ٤٤٦،  ٤٤١،  ٤٣٨،  ٤٢٦،  ٣٤٠،  ٣٠٦،  ٢٧٧،  ٢٦٦ ،
٥٣١،  ٥٢٣-٥٢٢،  ٥١٩،  ٤٩٩-٤٩٨،  ٤٨٨،  ٤٧٧،  ٤٧٤ ،
٦٠٩ ،٦٠٤ ،٥٩٢ ،٥٦٩،  ٥٦٥ ،٥٥٨-٥٥٧،  ٥٤٢،  ٥٣٩ ،
-٩١ ،٨٦ ،٧٨ ،٦٤ ،٦٢، ٤٧، ٤٢ ،٣١، ٢٩ص: ٢ج، ٦١٣
١٤٢،  ١٣٨ ،١٢٧-١٢٦،  ١٢٠ ،١١٤-١١١ ،١٠٢ ،١٠٠ ،
٤١٧، ٢٤٧-٢٢٣، ٢٠٤، ١٧٤، ١٦٢ ،١٤٩-١٤٦. 

،  العـريب اجملمع العلمي: دمشق_ .الدارس يف تاريخ املدارس    يف  
 .١١ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣؛ فل٧٦تر* _.ض _  .١٩٥١-١٩٤٨

a@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛ–@ïßý⁄a@bÈÛa@Mƒí‰bm@@
]١١٧٢٣[ .حيىي حممود الساعايت

/ مناذج وتطبيقات تارخيية  : دور الوقف يف تطوير احلضارة اإلسالمية     
 .٤٦٦-٤٣٠ص_ .حيىي حممود الساعايت 

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧حدة،   اململكة املت  –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@
]١١٧٢٤[ . مديرية األوقاف العامة .العراق

:  بغداد _ .مديرية األوقاف العامة  / ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة    
 .١وك*_ .ك _ .ص ٦٠_  .١٩٥٨املديرية، 

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@òÜßŠÛa@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١١٧٢٥[ .حممد عدنان البخيت

حممد /  السادس عشر امليالدي   –الرملة يف القرن العاشر اهلجري      
_ .جملة علمية متخصصة حمكمة     : دراسات_ .عدنان البخيت   

 .١كو*_ .د _  .٢١٦-١٨٦ص_ ) .١٩٩٠ (٢، ع)أ (١٧مج

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–´İÜÏ@@–@†ÔÛa@–ƒí‰bm@@
]١١٧٢٦[ .كامل مجيل العسلي

_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    
 /يوليوز (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق 

 .٢٢، ١٧مغ*_  . د_ .٦٨-٥٩ص_ ) .١٩٨٣غشت 

 تاريخ– القدس – فلسطين –رس الوقف على المدا
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]١١٧٢٧[ .كامل مجيل العسلي
_ .لي  كامل مجيل العس  / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    

 .١١١-٩٣ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@Üibã@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١١٧٢٨[ .حممد عدنان البخيت

لوقفيات اليت  نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء ا        
_ .املنارة  _ .حممد عدنان خبيت    / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@bîjîÛMÜiaŠ@@
]١١٧٢٩[ .مجعة حممود الزريقي

حالة وقف السور الـدفاعي يف مدينـة        : تغيري مصارف الوقف  
جملـة  : أوقاف_ .د الزريقي   مجعة حممو / طرابلس الغرب منوذجاً  

، ١س_ .ربع سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         
 .١كو*_ .د _  .٢٧-١٠ص_ ) .٢٠٠١نوفمرب  (١ع

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١١٧٣٠[ .أمحد عامر
 _ .األهرام_ .أمحد عامر   / يف متويل وتطوير التعليم   " الوقف"دور  

 .١كو* _.د  _) .٦/٥/١٩٩٨(
]١١٧٣١[ .ربدرت نوال بدي

_ .اهلدايـة   _ .بقلم بدرت نوال بـدير      / نشأة املدارس مبصر  
 .١٢كو* _.د  _ .٩٣-٨٦ص_ ) .١٩٩٨يوليو  (٢٥٣، ع٢٢س

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@Mòí‰†äØ⁄a@@
]١١٧٣٢[  أبو الوطن ال اإلسكندرية –احملسن العظيم منشاوي باشا 

 ١٠، ج ٦مـج _ .املنار  _ ] .حترير حممد رشيد رضا   / [وحدها
 .١كو*_ .د _  .٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .١٩٠٣طس أغس ١٠(

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٧٣٣[ .مصطفى علي أبو شعيشع

مصـطفى  / وثيقة خاصة بثبوت أوقاف للسلطان األشرف خليل     
 .٢١٨-١٨١ص_ .علي أبو شعيشع 

_  .١ط_ . دراسات يف الوثائق ومراكز املعلومات الوثائقية        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١لثقافة العلمية، دار ا: اإلسكندرية

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@Âbîß…@M@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٧٣٤[ .حممد حممد أمني

وثيقة وقف السلطان قايتباى على املدرسة األشـرفية وقاعـة          
اجمللة _ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممد أمني       / السالح بدمياط 

 _ .٣٩٠-٣٤٣ص_ ) .١٩٧٥ (٢٢مج_ .التارخيية املصرية   
 .١؛ كو٩صر* _ .د

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–bİä@@
]١١٧٣٥[ _ .املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [مأثرة للمنشاوي

 .١كو* _.د _  .٢٤٠ص_ ) .١٩٠٣ يونيو ١٢ (٦، ج٦مج

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@M@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٧٣٦[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين (ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان

 الدين أبو الفضل عبد اهللا بـن        حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦ق شرقية، أورا: بريوت

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١١٧٣٧[ . مصطفىأبوكمال 

 .٣٣-٢٤ص_ . مصطفى أبوتأليف كمال ]/ الوقف[
 جوانب من حضارة املغرب اإلسالمي من خـالل نـوازل           يف

 _. ١٩٩٧مؤسسة شباب اجلامعة،    : اإلسكندرية_ .الونشريسي  
 .١٩مغ* _.ض 

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@@ƒí‰bm–åíŠß@ìäi@@
]١١٧٣٨[ .حممد املنوين

 .١٢٦-١٢٤ص_ .حممد املنوين ]/ الوقف[
 :الرباط_ .، مزيدة ومنقحة    ٢ط_ . ورقات عن حضارة املرينيني      يف

 _ .١٩٩٦كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،     . جامعة حممد اخلامس  
 .٣٦مغ* _. ض _ .)٢٠ سلسلة حبوث ودراسات؛(

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@òØß@–@ƒí‰bm@M@ÖYç@
]١١٧٣٩[ "ـه٩٠٢-٨٣١") مشس الدين(حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، 

 ]/وقف أعظم بن اسكندر السجستاين على مدرسة يف مكة املكرمة         [
 .٣١٣ص: ٢مج_ .تصحيح حسام الدين القدسي 

دار : بـريوت _  .٢ط_ . الضوء الالمع ألهل القرن التاسع       يف
، ٦،  ٤-٢ فـل  ؛١٠٤تر *_.ض  _ ] .؟١٩٧-[مكتبة احلياة،   

١١، ١٠، ٧. 
]١١٧٤٠[ "ـه٩٠٢-٨٣١") مشس الدين(حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، 

 ]/وقف أعظم بن اسكندر السجستاين على مدرسة يف مكة املكرمة         [
 .٣١٣ص: ٢ج_ .تصحيح حسام الدين القدسي 

مكتبة : القاهرة_  .١ ط _ . الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     يف
 .٢٤ ،٢٣ ،٧صر* _.ض _  .١٩٣٨-١٩٣٦القدس، 

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛaIï™big@éÔÏH@
]١١٧٤١[ .سامل بن مخيس بن سامل بن جباد بن موسى بن حسني بن شوال احمليلوي

 تأليف سامل بن  / يف املساجد واملدارس وما أشبه ذلك من الوقوفات       
 _.مخيس بن سامل بن جباد بن موسى بن حسني بن شوال احمليلوي             

 .٤٥٦-٤٠٧ص: ١ج
: ُعمـان _ .بستان اهلادي إىل طريق طاعة الـرمحن         فواكه ال  يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٨وزارة التراث القومي والثقافة، 

 ١٦ ق– تاريخ – نابلس – فلسطين –الوقف على المدارس  



٩٥١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@‰a†½a@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÜjäy@éÔÏH@
]١١٧٤٢[ "هـ١١٢٥-؟" محد بن حممد املنقور التميميأنقور، امل

_ .محد بن حممد املنقور التميمي النجدي       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٥٥٩-٤١٤ص: ٢ج
: دمشـق _  .١ط_ . العديدة يف املسائل املفيـدة        الفواكه يف

؛ ٥كـو * _. ض   _] .١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠املكتب اإلسالمي،   
 .٨؛ هن١٠مغ

òßbÈÛa@ÕÏaŠ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ى   مصارف الوقف،    انظر أيضًا ة،   الوقف عل السكك الحديدي

دارس،     ى الم ف عل احف، الوق ى المت ف عل الوق
الوقف على المساجد، الوقف على المستشفيات،       

ى الو ف عل ات،  ق ى المكتب ف عل ابر، الوق المق
ئ،  ى المالج ف عل ف الوق ة، وق ق العام المراف

 .الوقف والبيئة، الوقف والدولة
]١١٧٤٣[ .أوزدمري، مصطفى

_ .مصـطفى أوزدمـري     / Vakfetemek= تأسيس الوقـف    
Vakiflar Dergisi . _ــج  _ .١٠-٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩م

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
ÕÏaŠ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@òßbÈÛa@–@ïiŠÈÛa@bÈÛa@Mƒí‰bm@@
]١١٧٤٤[ .سعيد عبد الفتاح عاشور

_ .سعيد عاشـور    / املؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية    
 .٨٧-٥١ص
سوسه، _ . املرأة واملؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية        يف

موسوعة احلضارة العربية   (_ ] .؟١٩٩٤[دار املعارف،   : تونس
 .١كو*_ .ض _ ) .١٨اإلسالمية؛ 

ó™Š½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ف، وقف  انظر أيضًا ة، مصارف الوق فيات الموقوف المستش

ة،  ل األدوي ى الحوام ف عل ى  الوق ف عل ، الوق
ى المستشفيات،  العميان،   ى    الوقف عل الوقف عل

فيات،   ف المستش ريض، وق ف الم وقين، وق المع
اعي،   ل االجتم ف والتكاف ة الوق ف والتنمي الوق

 .، الوقف والصحةالصحية
]١١٧٤٥[ .هللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحانعبد ا

تأليف عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا        / اآلثار االجتماعية لألوقاف  
 _.ص  ٨١_ ] .٢٠٠٠[هـ  ١٤٢١،  ]ن. د: [الرياض_ .السدحان  

 .١كو* _.ك 
]١١٧٤٦[ .عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان

 إعداد/ دور الوقف يف دعم مؤسسات الرعاية والتأهيل االجتماعي       
 . ورقة٤٩_ .عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان 

مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشـؤون   : الريـاض _ .هــ   ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

 _] .٢٠٠١ و ١٩٩٩ بني[اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،     
 .١كو*_ .ض 

]١١٧٤٧[ .مصطفى عرجاوي
تني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي       الوقف وأثره على الناحي   

 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@ó™Š½a@óÜÇ@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@
]١١٧٤٨[ "ـه٧٣٤-٦٣٥" )إسحاقأبو  (الربعيالربعي، إبراهيم بن حسن عبد الرفيع 

 بن حسن بن عبـد الرفيـع؛        إبراهيمأليب إسحاق   /  احلبس باب
 .٧٤٠-٧٢١ص: ٢ج_ .حتقيق حممد بن قاسم بن عياد 

دار الغرب  : بريوت_ . معني احلكام على القضايا واألحكام       يف
 .٨؛ هن٣٠، ٢٩؛ مغ٣تر*_ . ض _ .١٩٨٩اإلسالمي، 

†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
اجد،   انظر أيضًا ارة المس ف   عم ريعات وق وانين وتش ق

اجد،  احف المس ة، المص اجد الموقوف المس
 الوقف على األزهر،   مصارف الوقف،    الموقوفة،

ى الحرم     الوقف على الجامع األموي،        الوقف عل
ي،  ريفين   اإلبراهيم رمين الش ى الح ف عل ، الوق

ى  ف عل اجد، الوق ارة المس ى عم ف عل الوق
ى     الوقف على المرافق ا    الكعبة، لعامة، الوقف عل

، الوقف   ، الوقف على المقدسات   المسجد األقصى 
ف       اجد، وق ف المس اجد، وق ات المس ى مكتب عل

 .المصاحف
]١١٧٤٩[ .إبراهيم بن حممد احلمد املزيين

 إبراهيم بن   إعداد/ الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      
 .٦٣٤-٥٧١ ص_.حممد املزيين 

ـ ملكة العرب ندوة املكتبات الوقفية يف امل    يف   _ ...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

األشفورقاين، حممد بن حممد بن إمساعيل بن حممـد اخلطيـب           
 "هـ٦٤٦ -؟) "عماد الدين(

]١١٧٥٠[

 تأليف عماد الدين حممد بن    / الوصية مبصاحف توقف على املسجد    
 بن حممد اخلطيب األشفورقاين؛ حتقيق ودراسـة        حممد إمساعيل 

 .١٢٣ص_ .جماهد اإلسالم القامسي 
وزارة األوقـاف   : الكويت_ . صنوان القضاء وعنوان اإلفتاء      يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١والشئون اإلسالمية، 
]١١٧٥١[ .الروباري، عبد اهللا حمدث

؛ ٣٤٨-٣٠٧ص: ١مج_ .عبد اهللا حمدث الروباري     / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٠٥-٩٢ص: ٣ج؛ م٥٢٩ص: ٢مج
_  .١ط_  .فتاوى اهل حـديث    = فتاوى علماء احلديث     يف

 ]:باكستان[الهور   (١٩٧٣إدارة إحياء السنة النبوية،     : سرجوداه
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة كمربيدج
]١١٧٥٢[ .زهري عثمان علي نور

_ .زهري عثمان علي نور     / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    
 _.ص  ٦٢_  .١٩٩٦جامعة اخلرطوم،   ]: رطوماخل[_  .١ط
 .١؛ كو٨فل*_  .ك

الوقف على المساجد
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]١١٧٥٣[ "ـه١٢٨١-١٢٢٩ "محد بن حممد بن علي بن عبد اهللاأالشوكاين، 
محد بن حممد بن علي الشوكاين؛ حققه       أتصنيف  /  الوقف كتاب

براهيم باحسني عبد اجمليد؛ قدم له وترجم ملؤلفه إوخرج نصوصه  
 .٢٢٧-٢٢٥ص_ . األكوع ي علإمساعيل

مؤسسة : بريوت_  .١ط_ . السموط الذهبية احلاوية للدرر البهية       يف
 .٨، هن٢٩؛ مغ١٥؛ كو١٠٤ ،٣تر* _.ض _  .١٩٩٠الرسالة، 

]١١٧٥٤[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين /  الوقفكتاب
دار : مكـة _  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨دار املعرفة، : الباز؛ بريوت
]١١٧٥٥[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين /  الوقفكتاب
دار : القاهرة_  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .١٥كو*_ . ض_ ] .١٩٢٨[هـ ١٣٤٧العصور، 
]١١٧٥٦[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

براهيم إحممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود       ]/  الوقف كتاب[
 .٣٣٨-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد 
: بريوت_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

 ؛٩-٦،  ٤،  ٣؛ فل ٣تر* _.ض   _. ١٩٨٥دار الكتب العلمية،    
 .٣٨، ٣٢-٣٠، ١٧، ٥؛ مغ١٥، ٥، ١كو

]١١٧٥٧[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 حممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود إبراهيم زايد،       /  الوقف كتاب

 .٣٣٧-٣١٣ص: ٣ج_ .حممود أمني النواوي 
: القاهرة_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

 _.ض   _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤ للشئون اإلسالمية،    اجمللس األعلى 
 .١٢؛ كو١٧ ،٧صر*

]١١٧٥٨[ .عبد احلكم عبد اللطيف الصعيدي
 -اخلنقـاوات   : املؤسسات اليت شاركت املسجد يف أداء رسالته      

عبد احلكم عبد اللطيـف    /  التكايا - الرباط   – القباب   –الزوايا  
 .٩٩-٩٥ص_ .الصعيدي 

مكتبة : بريوت_  .١ط_ .رمز الصمود والتحدي    :  املسجد يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢الدار العربية للكتاب، 

]١١٧٥٩[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 
 :الدوحة_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيمعبد الستار   / الوقف ودوره يف التنمية   

_ .ص  ٢٤٠_  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،      
ـ             اين فاز هذا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد اهللا آل ث

 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _  .١٩٩٧/هـ١٤١٨الوقفية العاملية لعام 
]١١٧٦٠[ .عزيز الرمحن
عزيز الرمحن، حممـد شـفيع،      /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب

_  .٢٧٨-٢٣٤ص: ٦-٥مـج _ .حممد  . أكمل إس ] إعداد[
 .باللغة األوردية

_  .فتاوى دار العلـوم ديوبنـد     =  فتاوى دار العلوم ديوبند      يف
 _] .؟١٩--[كتب خانة إمداديـة،     ]: اهلند [ديوبند، سهارن بور  

 .٧هن*_ .ض 

]١١٧٦١[ .عطية عبد احلليم صقر
 . ورقة٣٤_ .عطية عبد احلليم صقر / اقتصاديات الوقف

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١١٧٦٢[ .عالل البوزيدي

 دور األوقاف يف جماالت البناء االقتصادي واالجتماعي واحلضاري       
دعوة _ .عالل البوزيدي   / وترسيخ العقيدة اإلسالمية يف النفوس    

ماي  (٣، ع ٩٣ س _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 .٢٤مغ* _.د _  .٨١-٧٨ص_ ) .١٩٨٢

]١١٧٦٣[ .بو شاديأحممد 
/ ألرض املوقوف عليـه   اإلنفاق على املسجد إمنا يكون من ريع ا       

 ديسـمرب (_  .جملة شهرية جامعة   :األزهر_ .حممد أبو شادي    
 .١٧ ،٧ ،٢صر*_  .د_  .٦٩٢-٦٩١ص_ ) .١٩٧٠

]١١٧٦٤[ .حممد الدسوقي
بقلـم  / دور الوقف يف تنمية العمل يف جمال الدعوة اإلسـالمية         

 /ابريل (٤٠١، ع ٣٦ س _ .الوعي اإلسالمي _ .حممد الدسوقي   
يونيـو   /مايو (٤٠٢، ع ٣٦ س ؛٦١-٥٦ص_ ) .١٩٩٩ مايو

 .١٢، ١كو* _.د _  .٣٣-٣٠ص_ ) .١٩٩٩
مشـس الـدين   (هللا بن حممـد   عبد ا حممد الزركشي، حممد بن     

 "هـ٧٧٢-؟) "اهللا عبد أبو
]١١٧٦٥[

لوفا مصطفى  أبو ا حممد بن عبد اهللا الزركشي؛ حتقيق       ]/ الوقف[
 .٣٩٥ص_ .املراغي 

هــ  ١٣٩٧ ،]ن. د: م. د[_  .إعالم الساجد بأحكام املساجد    يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطابع األهرام: القاهرة] (١٩٧٦[

]١١٧٦٦[ .حممود حسن
احكـام  =  املساجد؛ أحكام املسـاجد      باب=  املساجد   باب

: ٦مـج _ .حممـد فـاروق     ] إعداد[حممود حسن؛   / املساجد
 .باللغة األوردية_  .٢٥٧-١٥٦ص
]: اهلنـد [مـريوت   _  .فتاوى حمموديه =  الفتاوى احملمودية    يف

 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[مودية، املكتبة احمل
]١١٧٦٧[ ]/الكتروين مصدر[ والسنة خلدمة القرآن الوقفياملصرف 

مصدر _ .ورقات  ] ٤[ _.وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
موقـع  [مبوقع املنرب   ... صفحة عنوان املصرف الوقفي     : العنوان
 :وصـلة املقـال   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (انترنت

http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/waqf.htm . _
 .١كو*_ .ت 

]١١٧٦٨[ .١٤٦-١١٩ص_ .] الوقف[
؛ ) سطر ٤٢(ص  ٣٠٤_ ] .ت. د[_ .تلخيص نوازل ابن سهل     يف  
_  .٣٥٣خمطوط، ضمن جمموع حتت رقـم       _ .سم  ١٧×٢٧
قصدت يف هذا إىل تلخيص نوازل ابن سهل ومسائله على          : أوله

أحكام نـوازل   وقد انتهى ما خلص من      : حسب ترتيبها، وآخره  
 _ .ابن سهل وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسـليما         

 .٢٤مغ* _ .ض

 الوقف على المساجد 
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]١١٧٦٩[ _ .]رشيد رضاحممد حترير / [الوقف على املساجد واملدارس
 .٢سع*_ .د _  .٢٧٨ص_ ) .١٩٠٨ مايو (٤ ع_ .املنار

]١١٧٧٠[ .٢٢١-٢٢٠ص: ٣٧ج_ .وقف املسجد والوقف عليه 
 وزارة األوقـاف    :الكويـت _  .١ط_ . املوسوعة الفقهية    يف

 .٢ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٩-١٩٨٠والشئون اإلسالمية، 
]١١٧٧١[ .هلاديعبد ايوسف بن 

_  .١٩٧٥،  ]ن. د: [بريوت_ .مثار املقاصد يف ذكر املساجد      
 .٢٩مغ* _.ك _ .ص ٣٣٢

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–æ…‰þa@@
]١١٧٧٢[ .حممد راكان الدغمي

لـديين  تطور التعليم ا  . حممد راكان الدغمي  / األوقاف واملساجد 
جلنة تـاريخ األردن،    : عمان_ .صاحل ذياب اهلندي    / اإلسالمي
 سلسلة البحوث والدراسات املتخصصة؛   (_ .ص  ١٤٤_  .١٩٩١

 .١؛ كو١٠، ٨-٦، ٤؛ فل١٠، ٨؛ سع١٠٤تر*_ .ك _ ) .٤

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٧٧٣[ .يوسف درويش غوامنه

 .٢٢٥-٢١٣ص_ .ش غوامنه يوسف دروي/ اآلثار الدينية
_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصـر اململـوكي           يف
_ .، جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الفوتوغرافيـة         ٢ط

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٢دار الفكر، : عمان
]١١٧٧٤[ .يوسف درويش غوامنه

 .١٨٤-١٧٥ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / اآلثار الدينية
القسـم  . (ردن يف عصر دولة املماليك األوىل      تاريخ شرقي األ   يف

_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشـباب،     : عمان_ ) .احلضاري
 .١٢كو* _.ض 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–Û†ãþa@@
]١١٧٧٥[ .حممد أبو األجفان

 /الوقف على املسجد يف املغرب واألندلس وأثره يف التنمية والتوزيع         
 .٣٤٢-٣١٥ص_  .حممد أبو األجفان

 حبوث خمتارة من املؤمتر الدويل    :  االقتصاد اإلسالمي  دراسات يف  يف
. جامعة امللك عبد العزيـز    : جدة_ .الثاين لالقتصاد اإلسالمي    

 _] .١٩٨٥[هـ ١٤٠٥املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، 
 .٧؛ فل١١، ٢سع*_ .ض 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@
]١١٧٧٦[ .مهريار، حممد

 ي جمموعة تارخي  معريف= موقوفاهتا   و ساروتقيتعريف مبجموعة مسجد    
 _) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _ ...مسجد  

 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧٦-٦٨ص

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@æaŠíg–æbèÐ•c@@
]١١٧٧٧[ .شفقي، سريوس
_ . صادق عبـادي     إعدادسريوس شفقي؛   / أصفهانالوقف يف   

من (_  .ورقة ٢٦_  .١٩٩٨،  األمانة العامة لألوقاف  : الكويت
 .١كو* _ . ح_ .)أدبيات الوقف يف إيران

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–x†ää@@
]١١٧٧٨[ .كرمييان، حسني
 ،اإلحسـان مسـجد دار    =  يف سـنندج     اإلحسانمسجد دار   

 _ .)١٩٩٥ (٩ ع _.وقـف مـرياث جاويـدان        _ .سنندج
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٩١-٨٢ص

ÜÇ@ÑÓìÛa@†ub½a@ó–@æaŠíg@–åíëŒÓ@@
]١١٧٧٩[ . اهللاإحسان، إشراقي

= شرح على حجة األمري مخارتاش يف مسجد جـامع قـزوين            
 ٢ع _ .تارخيي بررسيهاى _ ...شرحى بر وقفنامه امريمخارتاش

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٦-٥٣ص_ ) .١٩٧٨(
]١١٧٨٠[ .، حممدسياقيدبري 
  يف مدينة  النيبوقوفات مسجد    مل ي متولّ أول: الوهاب القزويين  عبد

 متويلاولني  : الوهاب قزويىن   حاج مال عبد   رباينعامل  = قزوين  
 ٦ع _.وقف مرياث جاويدان    _ . قزوين   النيبموقوفات مسجد   

 .١؛ كو١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٤٤-٣٦ص_ ) .١٩٩٤(
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–æbn×bi@@

]١١٧٨١[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 
_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Cases in the  = اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف

Muhammadan Law of India and Pakistan . _١ط.  _
 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@
]١١٧٨٢[ .ويفتحية عبد الفتاح النربا
 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النرباوي / املؤسسات العلمية

دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 
]١١٧٨٣[ .حممد الدسوقي

 ٣٨٢ ع _ .الوعي اإلسالمي _ .دور الوقف يف التنمية العلمية      
 .١كو* _.د _  .٣٩-٣٥ص_ ) .١٩٩٧أكتوبر (

†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@–bî×Šm@
]١١٧٨٤[ العامةديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar= األوقاف 

 _. باللغة التركية    _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤ ألوقاف،ل
 .٣تر* _.ك 

]١١٧٨٥[ .دورو، حممد
 Yozgat Çaparoğlu Camii =جامع جبار أوغلو يوزغات ووقفياته 

ve Vakifiyeleri/ حممد دورو . _Vakiflar Dergisi ._٩ ع 
 .٦٧، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٨٧-٧١ص_ ) .١٩٨١(

تركيا– الوقف على المساجد
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†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@M@@bî×ŠmM@ìŠ@
]١١٧٨٦[ .كونتر، حليم باكي

 Tarsustaki=  وقفيات الزاوية التركستانية يف مدينة طـرابلس 
türkistan zaviyelerinin Vakfiyeleri / حليم باكي كونتر. _

Vakiflar Dergisi . _باللغة_ .٥٠-٣١ص_ ) .١٩٦٥ (٦ع  
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ .التركية 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@@ãìmM@@åíëbÐÜ§a@õbzİiMƒí‰bm@@
]١١٧٨٧[ .حممد الطاهر املعموري

 _.حممد الطاهر املعموري / وثيقة عن حتابيس جامع صاحب الطابع
 _) .١٩٨٩ديسمرب  ( ٥٦-٥٥ع،  ١٦س _ .اجمللة التارخيية املغربية  

 .١١؛ مغ٨، ١كو*_ . د_  .٢٦٧-٢٤٥ص
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@@ãìmM@ñëaŒÐã@pbyaë@M@ƒí‰bm@M@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١١٧٨٨[ .الشيباين بن بلغيث

 أمهية األوقاف العامة من النخيل يف احلياة الدينية واالجتماعية بواحات         
اجمللـة  _ .الشيباين بن بلغيث    / نفزاوة خالل القرن التاسع عشر    

_ ) .١٩٩٤مـاي    (٧٦-٧٥ ع ،٢١س_ .التارخيية املغربيـة    
 .١١؛ مغ٨، ١كو* _.د _  .بالعربية والفرنسية_  .٢٩٩-٢٨٧ص

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@@ŠöaŒ¦aM@òà•bÈÛa@ŠöaŒ¦a@M@ƒí‰bm@M@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١١٧٨٩[  .حترير حممد م/ جمتمع الناحية ودورها يف تنمية األوقاف

 .٦٩-٦٦ص_ .األرناؤوط، هند أبو الشعر 
أوراق الندوة العلمية اليت    :  بدايات وايات  :يةالدولة العثمان يف  

 ]:عمان[_ .م  ١٩/١٠/١٩٩٩-١٨عقدت يف جامعة آل البيت،      
 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠١جامعة آل البيت، 
]١١٧٩٠[ .عبد اجلليل التميمي

_ .سم اجلامع األعظم مبدينة اجلزائر      اوثيقة عن األمالك احملبسة ب    
_ . ك   _ .ص٧٩_  .١٩٨٠اجمللة التارخيية املغربيـة،     : تونس

 .١؛ كو١٤ ،٩سع*
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@

]١١٧٩١[ .، أهروناليش
 أوقاف: األوقاف والزوايا الصوفية يف السياسة العثمانية للمستعمرات

 Waqf = ١٥١٦السلطان سليم األول لصاحل دير األسد يف عام 
and sufi monasteries in the Ottoman policy of 
colonisation: Sultan Salim I’s waqf of 1516 in favour 

of Dayr al-Asad /  أهـرون اليـش.  _Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies. _١ ج،٥٠ مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٨٩-٦١ص_ ) .١٩٨٧(
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–bØãýíŠ@@

]١١٧٩٢[ .إم. حمروف، حممد إم
 Mosques and their ambience= تها يف سريالنكا املساجد وبيئ

in Sri Lanka / حمروف . إم. حممد إم. _Radiance Views, 
Weekly. _ باللغة _  .٨-٧ص_ ) .١٩٨٧ (٢٠، ع ٢٣مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@@bí‰ìM@kÜy@
]١١٧٩٣[ .عبد الرمحن فرفور

 حلب،  –حملكمة الشرعية   ا: وقفية املسجد واملدرسة اإلمساعيلية   
_ .عبــد الــرمحن فرفــور / م١٨٤٠-١٨٣٩هـــ، ١٢٥٥
 .٣٠٩-٢٩٠ص
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_.ض _  .١٩٩٧
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@@bí‰ìM@Õ’ß…@

]١١٧٩٤[ .أتش، إبراهيم
 Şam Ümeyye Camii ve =اجلامع األموي بالشام ووقفيتـه  

Vakfiyesi / إبراهيم أتـش. _ Vakiflar Dergisi ._١٢ ع 
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٩٠-٢٧ص_ ) .١٩٧٨(

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@@ïßý⁄a@bÈÛaMƒí‰bm@@
]١١٧٩٥[ .عبد الرمحن الضحيان

 عبد الرمحن إعداد / احلضارة اإلسالميةبنيةيف تشييد ودورها األوقاف 
 .٥٤١-٤٧٥_  .الضحيان

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

a@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛM@ÖaŠÈÛa@
]١١٧٩٦[ . مديرية األوقاف العامة .العراق

:  بغداد _ .مديرية األوقاف العامة  / ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٠_  .١٩٥٨املديرية، 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@@´İÜÏM@@òÜßŠÛaM@@ƒí‰bmM@ÖQV@
]١١٧٩٧[ .حممد عدنان البخيت

حممد / لسادس عشر امليالدي   ا –الرملة يف القرن العاشر اهلجري      
_  .حمكمةجملة علمية متخصصة     :دراسات_ .عدنان البخيت   

 .١كو*_ .د _  .٢١٦-١٨٦ص_ ) .١٩٩٠ (٢، ع)أ (١٧مج
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaM@@´İÜÏM@@ÜibãM@@ƒí‰bmM@ÖQV@
]١١٧٩٨[ حممد عدنان البخيت

نابلس ونواحيها يف القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات اليت          
  املنارة  _ .حممد عدنان خبيت    / ا سجالت الدولة العثمانية   حتتفظ. _

 .١كو*_ .د _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع١مج

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ŠİÓ@
]١١٧٩٩[ _.ورقة ] ١٣[_ ] .مصدر الكتروين[ الوقفيةاملصارف 

 مبوقع املنـرب     ...صفحة عنوان املصارف الوقفية   : مصدر العنوان 
ــة يف ( ــل_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضـ ــالوصـ : ة املقـ

http://www.islam.gov.qa/arabic/ministry/srv_trends.h
tm.  _ ١كو*_ .ت. 

 طرسوس -تركيا  - الوقف على المساجد 
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@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@oíìØÛa@
]١١٨٠٠[ إدارات األوقاف ودورها يف أكثر من مخسني : الرواد
األمانـة  : الكويت_  .١ط_ .إعداد وفاء حامد العماين     / عاماً

_ . ايض، صـور  : ص١٠٠_  .٢٠٠١ العامة لألوقاف، إيداع  
 .١كو*_ .ك 

]١١٨٠١[ .عدنان بن سامل بن حممد الرومي
حبث وإعداد عدنان بن سامل بن      / تاريخ مساجد الكويت القدمية   

يطلب من  : الكويت_ .، مزيدة ومنقحة    ٢ط_ .حممد الرومي   
تـاريخ  (_ .ايض : ص٥٧٤_  .٢٠٠٢مكتبة املنار اإلسالمية،    

 .١كو*_ .ك _ ) .ما أمهله التاريخ
]١١٨٠٢[ كي سرية خنبة من رواد إداراتحي: كوكبة من الرواد

 اإلشراف العام إبراهيم البيومي؛   / يف أكثر من نصف قرن    األوقاف  
 التدقيق اللغـوي مطيـع احلـالق؛        ؛إعداد وفاء حامد العماين   

األمانـة العامـة    : الكويـت _  .٢ط_ .التجميع بدر املطريي    
 .١كو*_ .ك _ . ايض، صور: ص١٣٢_  .٢٠٠٢لألوقاف، 

]١١٨٠٣[ ... عبد الرمحن عبد اهللا الكندري لتحريرا هيئة/ ]الوقف[
 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل_ ] .وآخ[
سلسلة تشمل السري العطرة للمحسـنني      :  حمسنون من بلدي   يف

 _ .٢٠٠٢ -١٩٩٨بيت الزكاة، : الكويت_  .١ط_ .الكويتيني 
 .١كو*_ .ض 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æbäjÛ@
]١١٨٠٤[ .عبد الرمحن احلوت

_ .تأليف عبد الـرمحن احلـوت       / وقاف اإلسالمية يف لبنان   األ
 .١؛ كو١٠٤تر*_ . ك _ .ص١٧٤_  .١٩٨٤، ]ن. د: لبنان[

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١١٨٠٥[ ؛ الئحة املساجد وما أنفذ منها؛ الئحةالئحة املساجد
  يونيو١ (٦، ج٧مج_ .املنار _ ] .حترير حممد رشيد رضا/ [املساجد
 _) .١٩٠٤ يونيو   ١٥ (٧، ج ٧ مج ؛٢٢٢-٢٢١ص_ ) .١٩٠٤
-٣٠٧ص_ ) .١٩٠٥يونيـو    ١٩ (٨، ج ٨؛ مج ٢٨٠-٢٧٩
 .١؛ كو٧، ٢صر*_ .د _  .٣١٤

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
ابـن  ) نور الدين (بن حممد   ) مجال الدين (بن ظهرية، حممد    ا

 "هـ٨٨٨-٨٢٠" بكر أيب
]١١٨٠٦[

 الربكاتأبو  ]/ األوقاف األوىل يف مصر واملساجد اليت وقفت عليها       [
 .١٠٣ص_ .ابن ظهرية؛ حتقيق مصطفى السقا، كامل املهندس 

دار : القـاهرة _ . الفضائل الباهرة يف حماسن مصر والقاهرة        يف
 .٢٢صر*_ .ض _  .١٩٦٩الكتب، 
]١١٨٠٧[ . حممدسعاد ماهر

 .سعاد ماهر]/ الوقف[
، ]ن. د: [القاهرة_  .١ط_ . مساجد مصر وأولياؤها الصاحلون يف

 .١٧ ،٧صر* _. ض _ .١٩٧١

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٨٠٨[ .حممود عباس محوده

 -١٢٠٢وثائق وقف من العصر العثماين يف الفترة من غرة رجب           
هـ؛ وثيقة وقف من أوائل العصر العثماين صادرة        ١٢٠٨ شعبان   ٢٦

؛ وثيقتـا   ٩٤٨ذي القعدة سـنة     ٢٤من حمكمة قوصون بتاريخ     
الرحيم القناوي؛ وثيقة إنشاء ووقف من      وقف على مسجد عبد     

 شوال سنة ١٢العصر العثماين صادرة من حمكمة الباب العايل يف      
 .٣٨٤-١٩٣ص_ .تأليف حممود عباس محوده / هـ١٢٠٤

 -زواج  :  الوثائق العثمانية يف تركيا ومصر ودول مشال أفريقيا        يف
 دار غريب، : القاهرة_ .استبدال   - وقف   - إجيار -بيع   -طالق  

 .١،٢؛ كو٢سع*_ .ض _  .١٩٩٩ يداعإ

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïàbÐÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٨٠٩[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

: القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٨١٠[ .حممد حممد أمني

-١٢٥٠هـ،  ٩٢٣-٦٤٨ ،األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر    
_  .١ط_ .حممد حممد أمني    / دراسة تارخيية وثائقية  : م١٥١٧
 طروحةأ_ .ص  ٤٦٢ع،  -أ_  .١٩٨٠دار النهضة العربية،    : القاهرة

، ١٠، ٦؛ سع١٠٤،  ٦٠تر* _.ر  _ . جامعة القاهرة    –) هادكتور(
 .١؛ كو٩، ٧، ٦، ١؛ فل١٤-١٢

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–†î‘‰@@
]١١٨١١[ .محزة عبد العزيز بدر

 )/م١٦٠٧ –ـه  ١٠١٦(مسجد الرويعي برشيد املعروف مبسجد زغلول       
 ٥٧ع_ .القاهرة  ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .محزة عبد العزيز بدر     

 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .٣٦٩-٣٢٩ص_ ) .١٩٩٢سبتمرب (

óÜÇ@ÑÓìÛa@†ub½a@–@Š–ß@–@†îÈ–Ûa@
]١١٨١٢[ .حممد بن حممد بن حامد املراغي اجلرجاوي
تأليف حممد بن حممد بن حامد      / حديث عن مساجد الصعيد وأوقافها    

 .٢١٩-١٨٥ص_ .املراغي اجلرجاوي؛ حتقيق ودراسة أمحد حسني النمكي 
 تاريخ والية الصعيد يف العصرين اململوكي والعثماين، أو، نور          يف

: القاهرة_  .١ط_ .كر جرجا من عهد ثالثة قرون       العيون يف ذ  
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨مكتبة النهضة املصرية، 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@@ñŠçbÔÛaM@@ƒí‰bm–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٨١٣[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

عبد اهللا بـن     الدين أبو الفضل     حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

 عصر المماليك–تاريخ  -القاهرة  – مصر –الوقف على المساجد 
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@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١١٨١٤[ . مصطفىأبوكمال 

 .٣٣-٢٤ص_ . مصطفى أبوتأليف كمال ]/ الوقف[
جوانب من حضارة املغرب اإلسالمي من خـالل نـوازل          يف  

 _. ١٩٩٧مؤسسة شباب اجلامعة،    : اإلسكندرية_ .الونشريسي  
 .١٩مغ* _.ض 

]١١٨١٥[ .حممد أبو األجفان
الوقف على املسجد يف املغرب واألنـدلس وأثـره يف التنميـة            

 .٣٤٢-٣١٥ص_  .حممد أبو األجفان/ والتوزيع
 حبوث خمتارة من املؤمتر الدويل    : دراسات يف االقتصاد اإلسالمي    يف

. جامعة امللك عبد العزيـز    : جدة_ .الثاين لالقتصاد اإلسالمي    
 _] .١٩٨٥[هـ ١٤٠٥املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، 

 .٧؛ فل١١، ٢سع*_ .ض 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]١١٨١٦[ .مد املنوينحم

 .١٢٦-١٢٤ص_ .حممد املنوين ]/ الوقف[
 :الرباط_ .، مزيدة ومنقحة    ٢ط_ . ورقات عن حضارة املرينيني      يف

 _ .١٩٩٦كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،     . جامعة حممد اخلامس  
 .٣٦مغ* _. ض _ .)٢٠ سلسلة حبوث ودراسات؛(

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@å§a@
]١١٨١٧[ . وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .املغرب

 :األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنا احلسن الثاين         
_  .١٩٧١-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشر سـنوات     

_  .١٩٧١وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،      : الرباط
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _.ك  _.ص ١٦٥

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–a@@lŠÌ½–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]١١٨١٨[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

 هـ١١٢٤_ .حتبيس أمالك أوالد بوقاع على مسجد قصبتنا السعيدة         
نسـخة  (وثيقـة   _ .سم  ١٣,٥×١١ ورقة؛   ١_ ] .١٧١٢[

وثيقة موجهة من السلطان    _ .هـ  ١١٢٤، ملف سنة    )مصورة
بيس أوالد بوقاع على مسـجد       حيث فيها على حت    إمساعيلاملوىل  

قصبته اليت بناها جبوار الويل الصاحل سيدي موسـى الـدكاين           
 .٩مغ* _.خ _ .خط مغريب غري مقروء _ .املسماة باحلريشة 

]١١٨١٩[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب
 هـ١١٣٨_ . إىل برقوق بشأن أحباس املسجد       إمساعيلمن املوىل   

نسـخة  (وثيقـة   _ .سـم   ١١×٩,٥؛   ورقة ١_ ] .١٧٢٥[
محد بن حممد بن موسى     أوثيقة موجهة إىل موالي     _ ) .مصورة

_ .احلسين العلمي املدعو برقوق بشأن االنتفاع بأحباس املسجد         
 .٩مغ* _.خ _ .خط مغريب مجيل 

]١١٨٢٠[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب
حلسين محد بن حممد برقوق اأ إىل السيد إمساعيلوثيقة من موالي   

 _] .١٧١٦مارس   ١١[هـ  ١١٢٨ ربيع األول    ١٦_ .العلمي  
وثيقة، حمفوظـة يف ملـف سـنة        _ . سم   ١٢×١٤ ورقة؛   ١

محد بن حممد برقوق احلسـين      أ موجهة إىل السيد     ،هـ١١٢٨
حكم ما بيد والده من ظواهرنا الكرمية، أننا أنعمنا عليه          : العلمي

 النظر  –دقات  لينتفع بالص " معيمي"بضريح الوايل الصاحل سيدي     
 .٩مغ*_ .خ _  .خط يقرأ بصعوبة _ .يف أوقاف املسجد

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@–@@ƒí‰bm–@ÖQV@
]١١٨٢١[ .عبد القادر العافية

 .٢٧٠-٢٥٩ص_ .عبد القادر العافية ]/الوقف[
 احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازهـا        يف

: الرباط_ .السادس عشر ميالدي    خالل القرن العاشر اهلجري،     
حبـث لنيـل    _  .١٩٨٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     

 _ . دار احلديث احلسنية، الربـاط     –دبلوم الدراسات العليا    
 .٢٩مغ* _ .ض

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–bäØß@@
]١١٨٢٢[ .عبد الرمحن بن زيدان

_  .عبد الرمحن بن زيدان؛ تقدمي عبد اهلادي التازي       ]/ الوقف[
 .٤٤٢-٤٤٠، ١٩٣، ١٢١، ١٠٠ص: ١ج
_  .٢ط_ .حتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس        إ يف
 _ .)مطابع اديـال  : الدار البيضاء  (١٩٩٠،  ]ن. د: م. د[
 .٤مغ* _ .ض

الكالعي، سليمان بن موسى بن سامل بن حسـان احلمـريي           
 "هـ٦٣٤-٥٦٥ ")الربيع بوأ(

]١١٨٢٣[

  عن سرية النيب املصـطفى     حتبيس مجيع كتاب االكتفاء يف اخلرب     
هـ ١١٢١_ .على خزانة مسجد جناح األمان مبكناس       ) ص(
وثيقة ا توقيعـات    _ .سم  ١٢,٥×٢٥ ورقة؛   ١_ ] .١٧٠٩[

تشتمل على  _ .هـ  ١١٢١، ملف سنة    )نسخة مصورة (كثرية  
حتبيس مجيع كتاب االكتفاء املذكور تأليف الشيخ اجلليـل أيب          

عي، وبالوثيقة ذكـر أن     الربيع سيدي سليمان بن موسى الكال     
 _.نصفه األول على خزانة مسجد جناح األمان حمروسة مكناس          

 .٩مغ* _.خ _ .خط مغريب مقروء 

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@bäØß@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]١١٨٢٤[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة ]: الربـاط [_  .تأليف رقية بلمقـدم   / م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ . ك _ .اآلداب، مكناس
]١١٨٢٥[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب

 _.وادي أيب فكران     ماء   إمساعيلظهري حتبيس من السلطان موالي      
 ×٢٩,٥ ورقة؛   ٢_ ] .١٦٩٤ سبتمرب   ٦[هـ  ١١٠٦ حمرم   ١٥
ظهري  _ .٢٣٠٠٢باآللة الكاتبة، حمفوظة حتت رقم      _ .سم  ٢١

:  حيبس فيها ماء وادي أيب فكـران       إمساعيلمن السلطان موالي    
للمحبس على املسجد األعظم حبضرتنا احملمية باهللا مكناسة صاا 

ان عليه وموقوف لديه وألجله حىت قدمي       اهللا على املنهج الذي ك    
 .٩مغ* _.خ _ .األزمان 

  المغرب–الوقف على المساجد  
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@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æa‹ë@–ƒí‰bm@@
]١١٨٢٦[ .حممد املنوين

 :دعـوة احلـق   _ .حممد املنوين   / خزانة املسجد األعظم بوزان   
يوليـوز  / يونيو (٢٦٥ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  
 .١٧مغ*_  .د_  .٣٢-٢٨ص_ ) .١٩٨٧

a@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛ–†äa@@
]١١٨٢٧[ .إلياسي، مجيل

اوقاف = إيرادات الوقف تكفي لكفالة اجملتمع اإلسالمي برمته        
كى آمدىن اتىن هيكه ايشو نه صرف ائمه كرام كى بلكه بورى            

 Siyasat_  .موالنا الياسـى : قوم كى كفالت هوسكىت هيه
Jadid, Daily ._) باللغــة  _  .٦ص_ ) .١٨/١٠/١٩٩٣

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٨٢٨[ائمه مساجد كى= ترحيب بالقرار حول رواتب أئمة املساجد 

_  .تنخواه سيه متعلق نوتيفيكيشن اور فيصليه كا خري مقـدم         
The Inquilab, Daily.  _)باللغة_  .٢ص_ ) .٢٨/١١/١٩٩٥ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١١٨٢٩[ =ترحيب من األئمة باهتمام احلكومة بشؤون أئمة املساجد 

مون كى اقتصادى بود مني حكومت كى دجلسىب كا ائمه كى اما
 /٢٠/٩(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .جانب سيه خري مقدم

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩٩٣
]١١٨٣٠[=اهلند  ملسلمي التعليميةالتنمية  يفالدور اهلام هليئات األوقاف 

ن كـا   ملك كيه مسلمانون كى تعلمىي ترقى مني وقف بوردو        
_ ) .١٥/٨/١٩٨٣(_ . The Inquilab, Daily_  .اهم رول

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص
]١١٨٣١[ "١٩٩١-١٩٤٤"غاندي، راجيف 

ندوة متمثلة عن األئمة واملؤذنني، وتوكيد السيد راجيف غاندي         
مسجد كيه امام اور مؤذن كا منائنده       = على معاجلة مشاكلهم    

 ,Qaumi Awaz_  . دهـاىن اجالس، راجو غاندهى كى يقني
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .١٦/٤/١٩٨٣. _

 .٧هن*_  .د
]١١٨٣٢[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 

_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف
the Muhammadan Law of India and Pakistan . _١ط.  _

 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد
]١١٨٣٣[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 

هـدايت اهللا؛ أرشـد     . للمال؛ إعداد م  ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢٤–١٦٨ص_ . اهللا هدايت

 Principles of Mohammedan=  أصول الشريعة اإلسالمية يف
law. _ ض  _  .١٩٩٠تريبثـي،   . ن. م: بوميب_  .١٩ ط. _

 .١٧هن*

]١١٨٣٤[ ٢٧ ائمه كنونشن=   أكتوبر٢٧بتاريخ  املساجد أئمة ندوة
 _) .٢٠/١٠/١٩٩٣(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اكتوبر كو

 .٧هن*_ .د _ . باللغة األوردية _ .٨ص
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]١١٨٣٥[ .خان، عتيقي أ
 Waqf= البعد االجتماعي التارخيي : أترابراديشيف والية األوقاف 

in UP: A socio-historical perception/  عتيقي خـان ._ 
Islamic Culture . _٦٧-٣٩ص_ ) .١٩٩٠ (١، ع٦٤مج. _ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
]١١٨٣٦[  بشأن رواتبأترابراديشغضب هيئة األوقاف يف والية 

 _ .UP Waqf Board is red over imams’ salaries= األئمة 
The Telegraph, Daily ._) باللغة اإلجنليزية _ ) .٤/١/١٩٩٦._ 

 .١٦هن*_ .د 
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]١١٨٣٧[ . رئيس الوزراء .أندرابراديش
حكومة حزب تيلجوديشام ملزمة باختاذ خطوات للحفاظ على        

تيلكو  =  الوزراء بيان رئيس : األوقاف وحتسني أوضاع األقليات   
ديشم حكومت اقليتون كيه بود واوقاف كى حفاظت كيـه          

 _. Munsif, Daily_  .جيف منستر كا خطاب: اقدام كى بابند
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .٢٤/٦/١٩٩٩(

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@
]١١٨٣٨[ =ي بشارع شيلمسفودر يف نيودهل عبد الغين مسجد قصة

Story of Masjid Abdul Ghani, Chelmsford Road, 
New Delhi / هيئة أوقاف دهلي. _Muslim India . _٢مج ،

_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣ع
 .٧هن*

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–üa×@@
]١١٨٣٩[ . روالند إي،ميلر
 _ .٢٤١،  ٢٣٤-٢٣٣ص_ .روالند إي ميلر    ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Mappila  =دراسة لالجتاهات اإلسالمية:  كرياال يفمسلمو مابيال يف

Muslims of Kerala: A Study in Islamic Trends. _ 
 _ .١٩٩٢ ، أورينت لوجنمان  :]اهلند[ مدراس   _ . معدلة ،٢ط

 .١٥هن*_ .ض _ .قدمت أصالً كأطروحة الدكتوراه للمؤلف 
ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@†Iï™big@éÔÏH@

]١١٨٤٠[ .خلفان بن مجيل السيايب
_ .نظم وتأليف خلفان بن مجيل السيايب       /  يف مال املسجد   فصل
 .٢٦٢-٢٦١ص: ٢ج
اجلـامع لعلـوم األديـان      :  سلك الدرر احلاوي غرر األثر     يف

] ١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ ...واألحكام  
 .١٤كو* _.ض _ ) .مطابع دار الكتاب العريب: القاهرة(

)فقه إباضي(الوقف على المساجد 
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]١١٨٤١[ .درويش بن مجعة بن عمر احملروقي
درويش بن  / يف القيام باملساجد وما جيوز من ذلك، وما ال جيوز         

مجعة بن عمر احملروقي؛ حتقيق عبد املنعم عامر، حممـد اهلـادي     
 .٣٩٠-٣٨٣ ص_ .هرون
وزارة التراث القومي   : ُعمان_ . الدالئل يف اللوازم والوسائل      يف

 .١٢كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[والثقافة، 
]١١٨٤٢[ .سامل بن مخيس بن سامل بن جباد بن موسى بن حسني بن شوال احمليلوي

 تأليف سامل بن  / يف املساجد واملدارس وما أشبه ذلك من الوقوفات       
 _.مخيس بن سامل بن جباد بن موسى بن حسني بن شوال احمليلوي             

 .٤٥٦-٤٠٧ص: ١ج
: ُعمـان _ . فواكه البستان اهلادي إىل طريق طاعة الـرمحن          يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٨وزارة التراث القومي والثقافة، 
]١١٨٤٣[ .سعيد بن بشري الصبحي

من جوابات سعيد بن بشري     /  يف األوقاف وأموال املساجد    باب
 .٣٢-٢٢ص: ٣ج_ .الصبحي 

 وزارة التراث القومي والثقافة،   : ُعمان_ . اجلامع الكبري    كتاب يف
 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٦

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaI@éÔÏïÜjäyH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١١٨٤٤[

أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسـي؛          ]/ الوقف[
 .٢ج_ .حتقيق حممد فارس سعد عبد احلميد السعدين 

دار : بـريوت _  .١ط_ . الكايف يف فقه اإلمام ابن حنبـل         يف
 .٣١مغ* _.ض _ ] .١٩٩٣[هـ ١٤١٤ية، الكتب العلم

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]١١٨٤٥[

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة؛ خـرج            ]/ الوقف[
أحاديثه ورجاله سليم يوسف؛ حققه سعيد حممد اللحام؛ قدم له          

 .٣٣٠-٣١٩ص: ٢ج_ .وراجعه صدقي حممد مجيل 
دار الفكـر،   : بريوت_ . الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل         يف

 .٣٠؛ مغ٧ ،٥صر* _.ض _  .١٩٩٢
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١١٨٤٦[

تأليف أيب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـة          /  الوقف كتاب
 .٤٦٤-٤٤٨ص: ٢ج_ .املقدسي 

_  .٥ط_ . الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بـن حنبـل            يف
؛ ١٠-٦فـل * _.ض  _  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي،   : دمشق
 .١٤، ٥، ١كو

@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@
]١١٨٤٧[ . احملكمة العليا .أترابراديش

صحة وقف املشاع لصيانة    : وقف املشاع يف الشريعة اإلسالمية    
 Mohammedan Law-Mushaa-Waqf of Waqf= املساجد 

of Mushaa for maintenance and upkeep of a mosque 
Valid.  _The All India Reporter ._١٩٦٦( ٥٣ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٠٤-٢٠١ص

]١١٨٤٨[ .التانوي، أشرف علي
: ٢مج_ .حممد شفيع   ] إعداد [؛أشرف علي التانوي  / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .٧٣٠-٥٥٢ص
 _] .؟١٩--ن،  . د: م. د[_  .امداد الفتاوى =  إمداد الفتاوى    يف

 .٨هن*_ .ض 
@†ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@

]١١٨٤٩[ "ـه٩٠٣-٨١٧" ) الصنهاجي إسحاقبوأ(براهيم بن هالل بن علي إبن هالل، ا
 .٢١٥-١٤٠ص_ .الوقف على العقب 

 ورقة؛  ٢٧٢_ ] .١٨٩٢[هـ  ١٣١٠_ .بن هالل   ا أجوبة   يف
 هذه املسائل_ ) .حجرية (٢٩٥خمطوط، حتت رقم_ .سم ١٧×٢٣

 .٢٤مغ* _. ض _ .وجدت خبط اإلمام سيدي بن هالل
]١١٨٥٠["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 

 .لعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي]/ الوقف[
 _.سم  ٧×٢١ص؛  ١٨_ ] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .العمل الفاسي   يف  

 ٣٧٥أرجـوزة يف    _  .١٧٧/٥،  ٣٣٥/٤:قامخمطوط، حتت أر  
شاء رشده علـى     من ∴احلمد هللا الذي باحلق دل      : بيت أوهلا 
 وهـو   له  ملن ∴جائز  حبس    ورهن منفعة  : وآخرها ،خري العمل 

_ .خط مغريب مجيل شبيه باألندلسي، ملون       _ .ألصل حائز   
 .٢١مغ* _ .ض

ي زيد السجلماس  أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٨٥١[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 هـ١٣١٧ ،]ن. د: م. د[_ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
" العمل الفاسي  "_ .)املطبعة الفاسية  :املغرب فاس،] (١٨٩٩[

 .٤مغ* _.ض _ .نظم شعري أليب زيد الفاسي 
زيد السجلماسي   أبو(وجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        الب

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١١٨٥٢[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 ،]ن. د: [فاس، املغـرب  _ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
نظم " يالعمل الفاس "_ ) .املطبعة الفاسية ] (١٨٧٥[هـ  ١٢٩٢

 .٣٢مغ* _.ض _ .شعري أليب زيد الفاسي 
زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١١٨٥٣[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٣٣-١٢٢ورقة  _.السجلماسي 

 ٢١٢_ ] .١٨١٧[هــ   ١٢٣٣_ . شرح العمل الفاسي     يف
_  .٥١٨٢٦خمطوط حتـت رقـم      _ . سم   ٢٠,٥×٣١ورقة؛  
احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه           : أوله

وكان الفراغ منـه سـنة ثالثـة        : ، آخره ...وصحبه وسلم   
خط مغريب مجيـل    _ . ومائتني وألف وسط حمرم احلرام       وثالثني
 _. نظم شعري أليب زيد الفاسـي     " العمل الفاسي "_ . دقيق
 .٢٢مغ* _.ض 

 )فقه حنبلي(الوقف على المساجد  
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زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٨٥٤[

 .حملمد بن أيب القاسم السجلماسي]/ الوقف[
 اكتوبر  ٢٧[هـ  ١٢٦٦ ذي احلجة    ٢٠_ . شرح العمل الفاسي     يف

_ .سـم   ٢١,٥×٣٤,٥؛  ) سطر ٣٧( ورقة   ٥٠٢_ ] .١٨٤٩
 النكاح ان   ويف: أوله_  .٦٧٠خمطوط، ضمن جمموع حتت رقم      

كمل هذا الشـرح    : بدا القول والوعد العقد هو الدخول، آخره      
سليمان بن عبد السالم بـن      ] نسخ[_ .املبارك حبول اهللا وقوته     

سليمان بن عبد السالم بن الفقيه سيدي حممد بن الفقيه أمحـد            
_ . خط مغريب مجيـل ملـون     _ .األيب األندلسي الشفشاوين    

 .٢٤مغ*_  . ض_.  زيد الفاسينظم شعري أليب" العمل الفاسي"
زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١١٨٥٥[

 .حممد بن أيب القاسم السجلماسي الرباطي]/ الوقف[
 أكتوبر  ٢٥[هـ  ١٢٨٨ شعبان   ١٠ _. شرح العمل الفاسي     يف

خمطـوط،  _ . سـم    ٢٠×٢٨؛  ) سطر ٢٩(مج  ١_ ] .١٨٧١
حتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي على بن       _  .٩٣/١حتت رقم   

  بن أمحدحممد بن   ] نسخ[_ .هـ  ١٣٣٠ رجب   ٢٤يوسف بتاريخ   
 _.خط مغـريب    _ .محد بن حممد العيسى البوسعيدي      أحممد بن   

 _.ض  _ . نظم شعري أليب زيـد الفاسـي      " العمل الفاسي "
 .٧مغ*

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٨٥٦[

 .٣٨٥-٣٤٠ص: ٢ج_ .حممد الرباطي السجلماسي ]/ الوقف[
، ]ن. د: [فـاس، املغـرب   _ . شرح نظم العمل الفاسـي       يف

نظم شعري أليب زيد    " العمل الفاسي "_ ] .١٨٩٩[هـ  ١٣١٧
 .٢٢مغ* _.ض _ .الفاسي 
]١١٨٥٧[ :٢ج_ .مجع وتنظيم حممد اهلبطي املواهيب  /يف األحباس

 .٣٧٦-٣٤٥ص
_ . فتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا من اجلبال           يف
_  .١٩٩٨اإلسـالمية،    وزارة األوقاف والشؤون  ]: الرباط[
 .١كو*_  .ض

  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(

]١١٨٥٨[

 /مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن شرح عمليات فاس
يف أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين الفاسي؛ تقدمي وإعـداد          تأل

 .٤٢٧-٣٨٠ص_ .هاشم العلوي القامسي 
وزارة : الربـاط _ . حتفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١األوقاف والشئون اإلسالمية، 
  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(
]١١٨٥٩[

: ١ج_ .عيسى املهدي بن حممد الوزاين العمراين       أبو  ]/ الوقف[
 .٣٢٤-٢٨٥ص
. ط_ . شرح عمليات أيب زيد سيدي عبد الرمحن الفاسـي           يف

 .٣مغ*_ . ض _ .]١٩--ن، . د: م. د[_ .حجرية 

ub½a@óÜÇ@ÑÓìÛa´@
ف     انظر أيضًا اء، الوق ى العتق ف عل ف، الوق ارف الوق مص

اعي،  ل االجتم ري،    والتكاف ل الخي ف والعم  الوق
 .الوقف والمجتمع

]١١٨٦٠[ .داهي الفضلي
 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     

ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمات      _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧
 .١كو* _.ح _ .األهلية العربية 
]١١٨٦١[ .مصطفى عرجاوي

الثقافيـة يف املاضـي     الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية و     
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
pbîÐ’n½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ف      انظر أيضًا ة، الوق ف األدوي ة، وق فيات الموقوف المستش
ى الحو ة،  عل ق العام ى المراف ف عل ل، الوق ام

فيات،   ف المستش ى، وق ى المرض ف عل  الوق
 .، الوقف والصحةالوقف والتنمية الصحية

]١١٨٦٢[ .أمحد عوف حممد عبد الرمحن
_ .أمحد عوف حممد عبد الـرمحن       / األوقاف والرعاية الصحية  

جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
_  .١٥٩-١١٩ص_ ) .٢٠٠٤يو  يون (٦، ع ٣س_ .اخلريي  

وقفيـة  : منوذج عن وقفيات املؤسسات الطبيـة     : ملحق البحث 
 .١كو*_  .د_ .السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري 

]١١٨٦٣[ .أوزدمري، إبراهيم
 =الوقف يف احلياة االجتماعية وبعض األوقاف اليت أوقفت على احليوانات           

Sosyal Hayatta Vakif Ve bazi Hayvanat Vakfi/ إبراهيم 
 . باللغة التركية_ .١٢٧-١٢١ص_ .أوزدمري، منري يوكسلميش 

 _. Çever Sorunlari ve İslam = مسؤوليات اجملتمع واإلسالميف 
 .٦٧، ٣تر* _. ض _ .١٩٩٥رئاسة الشؤون الدينية، : أنقرة
]١١٨٦٤[ .ر. جونز، و

. ر. و/ األوقاف والبيمارستانات، واملالحظة االكلينيكية للمرض    
 .٢٩٣-٢٩١ ص_.جونز 
_  .١٩٨١ الكويت   ، املؤمتر العاملي األول عن الطب اإلسالمي      يف
 _.ض  _  .١٩٨١وزارة الصـحة العامـة،      : الكويت_  .٢ط
 .٢؛ كو٢سع*

]١١٨٦٥[ .داهي الفضلي
 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     

منظمات ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين لل     _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧
 .١كو* _.ح _ .األهلية العربية 

]١١٨٦٦[ .زهري عثمان علي نور
_ .زهري عثمان علي نور     / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    

 _.ك   _.ص  ٦٢_  .١٩٩٦جامعة اخلرطوم،   ]: اخلرطوم[_  .١ط
 .١؛ كو٨فل*

الوقف على المستشفيات
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]١١٨٦٧[ .عبد العزيز بن محود الشثري
يز بـن   إعداد عبد العز  / الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية    

 . ورقة٤٨_ .محود الشثري 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١١٨٦٨[ .حممد الشحات اجلندي

 بقلم حممـد الشـحات      /رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    
مـايو  / إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

]١١٨٦٩[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
_  .١٩٩٩دار الوراق، : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]١١٨٧٠[ .السباعيمصطفى 

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧
]١١٨٧١[ .مصطفى عرجاوي

 /الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافية يف املاضي واحلاضر        
 .ورقة ٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١١٨٧٢[ .حيىي حممود الساعايت

حيـىي  / استبيان للموروث الثقـايف   : الوقف وبنية املكتبة العربية   
دراسات مركز فيصل للبحوث وال   :  الرياض _ .١ط_ .حممود ساعايت   

 ملحق بصـور النصـوص      _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨اإلسالمية،  
، ٢؛ سع ١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :الوقفية

 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧
]١١٨٧٣[ .حيىي حممود الساعايت

وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : الوقف وبنية املكتبة العربية   
مرياث فرهنكـي   كاوشي در   :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   

تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

@pbîÐ’n½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@æ…‰þa–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٨٧٤[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٦٨-١٦١ص_ .ه يوسف درويش غوامن/ املؤسسات العلمية

 ،٢ط_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصر اململوكي         يف
: عمان_ .جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الفوتوغرافية       

 .١٢كو*_ .ض _  .١٩٨٢دار الفكر، 

]١١٨٧٥[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٤٠-١٣٣ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / املؤسسات العلمية

 _) .القسم احلضاري . ( يف عصر دولة املماليك األوىل      تاريخ شرقي األردن   يف
 .١٢كو*_  .ض_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشباب، : عمان

]١١٨٧٦[ .يوسف درويش غوامنه
 .٤٠ص_ .يوسف درويش غوامنه / نظر البيمارستان

 ،٢ط_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصر اململوكي         يف
: عمان_ .فوتوغرافية  جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور ال     

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٢دار الفكر، 
]١١٨٧٧[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٦ص_ . تأليف يوسف درويش غوامنه /نظر البيمارستان

 _) .القسم احلضاري . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف
 .١٢كو*_  .ض_  .١٩٧٩الثقافة والشباب،  وزارة: عمان

½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@pbîÐ’n–@æaŠíg@
]١١٨٧٨[ = من الوقف املايلالدعم  ومستوصف تتلقى مستشفى ٣٧

ش، ٨/٩/١٣٦٣ (_ . كيهـان  _ ...بيمارسـتان  سى وهفت 
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية _ .٢٢ص_ ) .]١٩٨٤[

pbîÐ’n½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@–ƒí‰bm@@
]١١٨٧٩[ )سيد(اميدياين، حسني 

 إعداداميدياين؛  حسني  / دور األوقاف يف الشؤون العالجية والطبية     
 _ .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .صادق العبادي   

 .١كو* _ .ح _) .من أدبيات الوقف يف إيران(_  . ورقة٢٢
]١١٨٨٠[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النرباوي / املؤسسات العلمية

ـ _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف دار : اهرةالق
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 

]١١٨٨١[ .حممد حسام حممود قاسم
بقلم حممـد   / يف مواجهة االزام النفسي   .. حضارتنا اإلسالمية 

 ٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسـالمي    _ .حسام حممود قاسم    
 .١كو*_ .د _  .٣٣-٢٨ص_ ) .١٩٩٩مايو  /ابريل(

]١١٨٨٢[ .حممد حممود الصقور
حممد / معاقني يف التراث العريب واإلسالمي    الرعاية االجتماعية لل  

 .به إشارات للوقف اخلريي على صفحات متفرقة_ .حممود الصقور 
 :املنامة_  .١ط_ . اإلعاقة ورعاية املعاقني يف أقطار اخلليج العربية    يف

املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول        
 سلسلة الدراسات (_  .١٩٩١،  جملس التعاون لدول اخلليج العربية    

 .١كو*_ .ض _ ) .١٧االجتماعية والعمالية؛ 
]١١٨٨٣[ يوسف القروي

/ مؤشرات ومالمح من التجربة العاملية يف جمال تأهيل املعـاقني         
 .متفرقة صفحات على اخلريي به إشارات للوقف_ .يوسف القروي 

_  .١ط_ . اإلعاقة ورعاية املعاقني يف أقطار اخلليج العربيـة          يف
االجتماعية املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل والشؤون     : نامةامل

سلسـلة   (_ .١٩٩١بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،       
 .١كو*_ .ض _ ) .١٧الدراسات االجتماعية والعمالية؛ 

  عصر المماليك– تاريخ –األردن  –الوقف على المستشفيات  
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@pbîÐ’n½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]١١٨٨٤[ .زكي حممد حسن
 .٦٧-٦٦ص_ .زكي حممد حسن / البيمارستان

ىل ايـة العصـر     إفن اإلسالمي يف مصر من الفتح العريب         ال يف
_  .١٩٩٤اهليئة املصرية العامة للكتاب،     : القاهرة_ .الطولوين  

 .١كو* _.ض  _) . حسن حممداألعمال الكاملة للدكتور زكي(

@pbîÐ’n½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@Š–ß–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٨٨٥[ .حممد الغزايل

 .٢٧-٢٥ص_ . الغزايل حممد/ حجة وقف مستشفى قالوون
 _ .١٩٩٧،  القلمدار  : دمشق_  .١ط_ . ليس من اإلسالم     يف

 .١كو* _.ض 
]١١٨٨٦[ منيأحممد حممد 
 / وثائق وقف السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري       كتاب

 .٣٩٦-٢٩٥ص: ١ج_ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممد أمني 
مركز حتقيق  : ]القاهرة[_ . تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه        يف

 .١؛ كو٧فل*_ .ض  _ .١٩٨٦-١٩٧٦التراث، 

@pbîÐ’n½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@Š–ß–@ñŠçbÔÛa@M@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٨٨٧[ .حممود بسام ملص

 ٥ع_  .جملة شهرية : اخلفجي_ .الوقف والبيمارستان املنصوري    
 .١٤سع*_ .د _  .٢٧-٢٦ص_ ) .١٩٩٥تشرين الثاين (

@pbîÐ’n½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–Ì½a@@lŠ–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]١١٨٨٨[ .حممد املنوين

 .١٢٦-١٢٤ص_ .حممد املنوين ]/ الوقف[
 :الرباط_ .، مزيدة ومنقحة    ٢ط_ . ورقات عن حضارة املرينيني      يف

 _ .١٩٩٦كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،     . جامعة حممد اخلامس  
 .٣٦مغ* _. ض _ .)٢٠ سلسلة حبوث ودراسات؛(

ó–Óþa@†v½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة،   ظر أيضًاان احف الموقوف اجد، المص ارة المس ف عم  الوق

 الوقف على الجامع األموي، الوقف    على األزهر، 
ريفين   رمين الش ى الح ارة   عل ى عم ف عل ، الوق

اجد، اجد،   المس ى المس ف عل ى   الوق ف عل الوق
 .، وقف المساجد، وقف المصاحفالمقدسات

]١١٨٨٩[ "هـ٧٧٤-٧٠١" )الفداء أبو( بن عمر إمساعيلبن كثري، ا
  بن عمر القرشي   إمساعيلاحلافظ عماد الدين أبو الفداء      ]/ الوقف[

 .١٥١-١٤٩ص: ٤، ج٨٣ص: ٢، ج١٦٩ص: ١ج_ .الدمشقي 
 هـ١٣٢٥، ]ن. د: م. د[_  .١ ط_ . املختصر يف أخبار البشريف
؛ ٦٧تر*_ . ض   _ .)املطبعة احلسينية املصرية  : القاهرة( ]١٩٠٧[

 .١١، ٨، ٧، ٤-٢؛ فل٢صر
مشـس الـدين   (هللا بن حممـد   عبد ا د بن   حممد الزركشي، حمم  

 "هـ٧٧٢-؟) "عبد اهللا أبو
]١١٨٩٠[

لوفا مصطفى  أبو ا حممد بن عبد اهللا الزركشي؛ حتقيق       ]/ الوقف[
 .٣٩٥ص_ .املراغي 

هـ ١٣٩٧،  ]ن. د: م. د[_  .إعالم الساجد بأحكام املساجد    يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطابع األهرام: القاهرة] (١٩٧٦[

]١١٨٩١[ .حممد صربي عابدين
 .١٤-١١ص_ .حممد صربي عابدين ]/ لوقفا[
 مطامع اليهود الصهيونيني يف االستيالء على املسجد األقصى         يف

 _ .١٩٤٦،  ]ن. د: م. د[_ .واملقدسات اإلسالمية يف فلسطني     
 .٨هن*_ .ض 

]١١٨٩٢[ مصدر[مؤمتر إسالمي يبحث توظيف الوقف يف مكافحة الفقر 
 حة عنوان املقال املنشور   صف: مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٨[_ ] .الكتروين

 /١٥/٩معروضة يف    (١/٦/٢٠٠٠يف  ] موقع انترنت [مبوقع إسالم أون الين     
ــلة املقــال_ ) .٢٠٠١ -http://www.islamonline.net/iol: وص

arabic/dowalia/alhadath2000-June-1/alhadath7.asp ._ 
 .١كو*_ .ت 

@ó–Óþa@†v½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١١٨٩٣[ .عيسى صاحليةحممد 
 .حممد عيسى صاحلية/ ]الوقف[
]: الكويـت [_ . من وثائق احلرم القدسي الشريف اململوكية      يف

؛ ٨سـع * _.ض  _  .١٩٨٥كليـة اآلداب،    . جامعة الكويت 
 .١٢-١٠، ٨كو

@óÜÇ@ÑÓìÛa½a@†v@ó–Óþa–@@´İÜÏ–@Üibã@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١١٨٩٤[ .حممد عدنان البخيت

لسادس عشر على ضوء الوقفيات اليت      نابلس ونواحيها يف القرن ا    
_ .حممد عـدنان خبيـت      / حتتفظ ا سجالت الدولة العثمانية    

_ .د  _  .١١٥-٨٩ص_ ) .١٩٩٦ (١، ع ١مـج _ .املنارة  
 .١كو*

@óÜÇ@ÑÓìÛaðìßþa@†v½a@@@@@ŠÄãa@@@@@ðìßþa@Éßb¦a@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
@ÑÓìÛaòßbÈÛa@pbÇëŠ’½a@óÜÇ@@@@@ŠÄãa@@@@@@ÕÏaŠ½a@óÜÇ@ÑÓìÛaòßbÈÛaN@

@óÜÇ@ÑÓìÛa´ÓìÈ½a@
الوقف على الجمعيات الخيرية،    مصارف الوقف،    انظر أيضًا

ى  ى المرض ف عل ان، الوق ى العمي ف عل  ،الوق
ل   ف والتكاف اعي، الوق أمين االجتم ف والت الوق
ف      ري، الوق ل الخي ف والعم اعي، الوق االجتم

 .والمجتمع
]١١٨٩٥[ .مساعيل عبد الرحيم شليبإ

 . ورقة١٤_ .مساعيل عبد الرحيم شليب إ /الوقف والتنمية البشرية
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١١٨٩٦[ حمسن بن علي فارس احلازمي
حمسن بـن علـي فـارس       / الوقف والبحث العلمي كاستثمار   

 . ورقة١٨_  .احلازمي
-١٨مكة املكرمة   : مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية      ندوة   يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

المعوقينالوقف على 
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]١١٨٩٧[ .حممد حممود الصقور
حممد / الرعاية االجتماعية للمعاقني يف التراث العريب واإلسالمي      

 .به إشارات للوقف اخلريي على صفحات متفرقة_ .حممود الصقور 
_  .١ط_ . اإلعاقة ورعاية املعاقني يف أقطار اخلليج العربيـة          يف

 املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل والشؤون االجتماعية      : املنامة
سلسـلة  (_  .١٩٩١بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،       

 .١كو*_ .ض _ ) .١٧الدراسات االجتماعية والعمالية؛ 
]١١٨٩٨[ .مصطفى عرجاوي

 /الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافية يف املاضي واحلاضر        
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١١٨٩٩[ .يوسف القروي

 يوسف/ مؤشرات ومالمح من التجربة العاملية يف جمال تأهيل املعاقني
 . به إشارات للوقف اخلريي على صفحات متفرقة_.القروي 

_  .١ط_ . اإلعاقة ورعاية املعاقني يف أقطار اخلليج العربيـة          يف
 املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل والشؤون االجتماعية      : املنامة

سلسـلة  (_  .١٩٩١لدول اخلليج العربية،    بدول جملس التعاون    
 .١كو*_ .ض _ ) .١٧الدراسات االجتماعية والعمالية؛ 

@óÜÇ@ÑÓìÛa@òi‰bÌ½a–@´İÜÏ@M†ÔÛa@@
]١١٩٠٠[.٨٩-٨٣ص_ .تقدمي وحتقيق عبد اهلادي التازي / ]الوقف[

_ .رحلة ابن عثمان منوذجاً     :  القدس واخلليل يف الرحالت املغربية     يف
_  .١٩٩٧سالمية للتربية والعلوم والثقافـة،      املنظمة اإل : الرباط

 .١كو*_ .ض 
´nÐ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ف،   انظر أيضًا ارف الوق ر،   مص ى األزه ف عل ف الوق الوق
دعوة       ى ال ف عل ديني، الوق يم ال ى التعل عل

ديث، الوقف ،اإلسالمية اء الح ى علم  الوقف عل
اء ى الفقه ب،   ،عل ف الكت ات،  وق ف المكتب وق

 .يةالوقف والدعوة اإلسالم

@´nÐ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–bí‰bÌÜi@@
]١١٩٠١[ .بايرام، سعدي

 Bulgaristan’da =إنشاء وقف لتأهيل مساعدين للمفيت يف بلغاريا 
Müftü Yardimcisi Yetiştren Vakif Kuruluş /  سـعدي

 ٢٠مـج _ . Vakiflar Dergisi_ .بايرام، خري الدين أرسل 
ــة _ .٤٢٢-٤١٥ص_ ) .١٩٨٨( ــة التركي  _.د _ . باللغ
 .٥٣ ،٣تر*

ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ابر   انظر أيضًا ف، المق ارف الوق ابر، مص ارة المق عم

ة، الوقف  ى المرافق العام ة، الوقف عل الموقوف
 .على الميت، وقف المقابر

]١١٩٠٢[ "ـه١٢٨١-١٢٢٩ "محد بن حممد بن علي بن عبد اهللاأالشوكاين، 
محد بن حممد بن علي الشوكاين؛ حققه       أتصنيف  /  الوقف كتاب

براهيم باحسني عبد اجمليد؛ قدم له وترجم ملؤلفه إه وخرج نصوص 
 .٢٢٧-٢٢٥ص_ . األكوع ي علإمساعيل

 مؤسسة: بريوت_  .١ط_ . السموط الذهبية احلاوية للدرر البهية       يف
 .٨، هن٢٩؛ مغ١٥؛ كو١٠٤ ،٣تر* _.ض _  .١٩٩٠الرسالة، 

]١١٩٠٣[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين / لوقف اكتاب
دار : مكـة _  .١ط_ .شرح الدرر البهية    :  الدراري املضية  يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٧٨دار املعرفة، : الباز؛ بريوت
]١١٩٠٤[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

 .١٤٤-١٤١ص: ٢ج_ .حممد بن علي الشوكاين /  الوقفكتاب
دار : القاهرة_  .١ط_ .شرح الدرر البهية    : لدراري املضية  ا يف

 .١٥كو*_  .ض_ ] .١٩٢٨[هـ ١٣٤٧العصور، 
]١١٩٠٥[ .ليزير، جاري

-The endowment of al= وقـف الظاهريـة يف دمشـق    
Zahiriyya in Damascus / جاري ليزير. _Journal of the 

Economic and Social History of the Orient. _٢٨ مج ،
 .٧هن*_ .د _  .باللغة اإلجنليزية_  .٥٥-٣٣ص_ ) .١٩٨٤ (١ع

]١١٩٠٦[ .حممد الشحات اجلندي
بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    

مـايو  / إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

]١١٩٠٧[ .حيىي حممود الساعايت
 حيىي حممود / استبيان للموروث الثقايف  : ةالوقف وبنية املكتبة العربي   

مركز فيصل للبحوث والدراسات    :  الرياض _ .١ط_ .ساعايت  
 ملحق بصـور النصـوص      _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨اإلسالمية،  

، ٢؛ سع ١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :الوقفية
 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧

]١١٩٠٨[ .حيىي حممود الساعايت
وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : كتبة العربية الوقف وبنية امل  

كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   
تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@
]١١٩٠٩[ زاده، حممود افتخار

 يكانوا: مزارها=  يف إيران    لإلسالماملراكز املعنوية   : املزارات
 ٧ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ .يران در إ  إسالم يمعنو

ــية _ .٨٠-٧٦ ص_ .)١٩٩٥( ــة الفارس _  .د _ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]١١٩١٠[ .، كرامترعنا حسيين
 إمـام وفـات   موق=  قليخان على املقابر املتربكة      إمامموقوفات  

 _ .١٥/٤ ع _ .أدبياتدانشكده  _ .قليخان بر مشاهد متربكة     
 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٣٨٢-٣٦٦ص

  القدس- فلسطين –المغاربة ف على الوق 
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]١١٩١١[ .، جابرعناصري
جملـس شـبيه    =  احلسني بن علي     اإلماموقف السجاد ملشهد    

 ٢١ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ ...قايل وتعزيه وقف    خواين
ــة الفار_ .٨١-٧٦ ص_) .١٩٩٨( ــية باللغ _  .د _ .س
 .١؛ كو١ران*

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@MÝîi…‰c@@
]١١٩١٢[ .تقيدانش بزوه، حممد 

 بيع قرية يف اردبيل على مزار الشيخ صفى الدين االردبيلى   أوراق
 _...فروشـنامه روسـتاى االروق      = هـ  ٩٤٧ووقفها عام   

 _ .١٢٠-١٠٩ ص _ .)١٩٦٨ (٦ ع _ .معارف إسـالمي  
 .١انر*_  .د _ .باللغة الفارسية

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@MæbaŠ@@
]١١٩١٣[ =  خراسان يف الرضا اإلمام مقام أوقافالتعرف على 

 _ . قـدس  _ .يبا موقوفات آسـتان قـدس رضـو       آشنائى  
_ .د   _.باللغة الفارسـية    _ ) .]١٩٨٨[ ش،١٢/٧/١٣٦٧(
 .١ران*
]١١٩١٤[  نكَاهى به استان= خبراسان   الرضااإلمام مقامعن  تقرير

ـ  _ ...مالئك  _ .٢٧-٢٠ ص _ .)١٩٩٧ (٤١ ع _ .رم ح
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]١١٩١٥[ .، حسنيطباطبائيمدرس 
ده فرمـان   =  وحجج حول مشهد خراسـان       ناتامعشرة فر 

 _) .١٩٧٧ (٣٨ع_ .نامه آستان قدس    _  ...مربوط به مشهد  
 باللغــة _ .٨٩-٧٤ ص_ .)١٩٧٧ (٣٩ ع؛١٦٤ -١٥٣ص

 .١ران*_  .د _ .الفارسية

@óÜÇ@ÑÓìÛa@ŠibÔ½a–@æaŠíg@–@æbaŠ@–@ƒí‰bm@–ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@@
]١١٩١٦[ .، حسنيطباطبائيمدرس 

 =  ملشهد خراسان  الصفوي وحجج وقفية من العهد      اناتمخسة فرم 
 _) .١٩٧٣ (٤ ع _ .نامه آستان قدس  _ ... صفويبنج فرمان   

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٥٨-١٤٣ص

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–‹a‘@@
]١١٩١٧[ .ي، علايندو

وقف ديوان حافظ بر    = وقف ديوان الشاعر حافظ على مقربته       
 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _.وقف مـرياث جاويـدان       _ .مرقد أو 

 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٦٩-٦٠ص

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æb‘b×@@
]١١٩١٨[ .، رضااستادي

مـد  فهرست النسخ اخلطية يف مكتبة مقربة حم      : أوقاف املكتبات 
 وقـف   _ . خطى هايفهرست نسخه   = هالل آران، كاشان    

باللغة  _ .٧٢-٥٦ص_  .)١٩٩٣ (٣ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@âb’Ûa@…ýi@
]١١٩١٩[ .عمر عبد السالم تدمري

 حتقيق وقفية األمري حممد بن ناصر الدين احلنش على مقام النيب نوح           
_ . عبد السالم تدمري     عمر/ م١٤٩٩،  هـ٩٠٥ عليه السالم، 

جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
_ .د  _  .٩٢-٦٧ص_ ) .٢٠٠٣مايو (٤، ع ٣س_ .اخلريي  

 .١كو*

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@ƒÜi–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١١٩٢٠[ .ماكزين، روبرت دنكن

= دراسة ألوقاف ضريح علي بـن أيب طالـب         : الوقف يف بلخ  
Waqf At Balkh: A study of the endowments at 

Shrine of Ali ibn Abi Talib /  روبرت دنكن مـاكزين. _
جامعة  _ )دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٤٠٣،  ٢٣_  .١٩٧٣
باللغـة  _  .١٩٧٣ كلية دراسات الشـرق األدىن،       ،برنستون

 .١كو*_ .ر _ .اإلجنليزية 

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–bî×Šm@@Mƒí‰bm@@
]١١٩٢١[ .رفعت ينانج،

/ ESHAB-I KEHF Vakiflari =أوقاف أصحاب الكهـف  
_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_ . Vakiflar Dergisi_ . ينانج رفعت
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣١٩-٣١١ص

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@ÖaŠÈÛa–ÑväÛa@@
]١١٩٢٢[ .حسيينمحد أ، شكوريأ

 املؤمنني عليـه    أمريموقوفات  =   طالب أيب مقام علي بن     أوقاف
_  .)١٩٩٥ (٨ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ .السالم
 _ .١٤٧ص: ملخص بالعربية _ .باللغة الفارسية   _  .٨١-٧٨ص
 .١؛ كو١ران*_  .د

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@lŠÌ½aMbäØß@@
]١١٩٢٣[ .عبد الرمحن بن زيدان

_ .عبد الرمحن بن زيدان؛ تقدمي عبد اهلادي التازي         ]/ الوقف[
 .٤٤٢-٤٤٠، ١٩٣، ١٢١، ١٠٠ص: ١ج
_  .٢ط_ .حتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس        إ يف
 _ .)مطابع اديـال  : الدار البيضاء  (١٩٩٠،  ]ن. د: م. د[
 .٤مغ* _ .ض

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@lŠÌ½a–@bäØß@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]١١٩٢٤[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة ]: الربـاط [_ . رقية بلمقـدم     تأليف/ م١٧٢٧-١٦٧٢

_ ) .ص٦٤٩(ج  ٢_  .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع*_ . ك _ .اآلداب، مكناس

 إسماعيل المولى– تاريخ – مكناس –المغرب  –الوقف على المقابر 
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 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الم عدد رق= عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–†äa@@
]١١٩٢٥[/Muslim Shrines in India =يف اهلند أضرحة املسلمني 

_  .١٩٨٩جامعة أوكسفورد،   : دهلي_ .إعداد كرستيان ترول    
 .٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٣٢٧
]١١٩٢٦[ .م. كوري، يب

 .باللغة اإلجنليزية_  .٩فصل _ .كوري . يب م]/ waqf= الوقف [
 The Shrine =  معني الدين اجلشيت األمجرييطائفةضريح و يف

and Cult of Muin-al Din Chishti of Ajmer . _١ط.  _
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٨٩جامعة أوكسفورد، : دهلي؛ نيويورك

]١١٩٢٧[ "١٩٣٤-١٨٦٨) "سري(مال، دنشه فردوجني 
هـدايت اهللا؛ أرشـد     . للمال؛ إعداد م  ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٢٢٤–١٦٨ص_ . اهللا هدايت
 Principles of Mohammedan=  أصول الشريعة اإلسالمية يف

law.  _١٧هن*_ .ض _  .١٩٩٠تريبثي، . ن. م: بوميب_  .١٩ط. 
@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]١١٩٢٨[ .خان، عتيقي أ
 Waqf =البعد االجتماعي التارخيي : أترابراديشاألوقاف يف والية 

in UP: A socio-historical perception /  عتيقي خـان._ 
Islamic Culture . _٦٧-٣٩ص_  .)١٩٩٠ (١، ع٦٤مج. _ 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@@bîe@Áë–@ƒí‰bm@–Ö@QUMQY@
]١١٩٢٩[ .وبرت دنكن ر،ماكزين

  سنة يف تاريخ أضرحة املسـلمني،      ٤٠٠: الوقف يف وسط آسيا   
١٨٨٩-١٤٨٠ = Waqf in Central Asia: four hundred 

years in the history of a Muslim shrine, 1480 – 1889/ 
 ١٩٩١ ،مطبعة جامعة برنسـتون  :  نيوجرسي _ .ماكزين. د. ر
 .١؛ كو١١ ،٢سع* _ . ك_ .جنليزية باللغة اإل_ .ص٣٥٦ _.

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@åàîÛa@
]١١٩٣٠[ .إمساعيل علي األكوع

كيـف أدى الوقـف دوره خـالل        : مناذج وتطبيقات تارخيية  
 .٢٣١-٢١٨ص_ .إمساعيل بن علي األكوع / التاريخ

حبوث ومناقشـات   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم       يف
هــ،  ١٤١٧ اململكة املتحـدة،     –الندوة اليت عقدت يف لندن      

اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية،    ]: عمان[_ .م  ١٩٩٦
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧إيداع 

@ŠibÔ½a@óÜÇ@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@
]١١٩٣١["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"ن بن عبد القادر بن علي أبو زيد الفاسي، عبد الرمح

 .لعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي]/ الوقف[
 _.سم  ٧×٢١ص؛  ١٨_ ] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .العمل الفاسي   يف  

  بيت ٣٧٥أرجوزة يف   _  .١٧٧/٥،  ٣٣٥/٤:خمطوط، حتت أرقام  
 شاء رشده على خري العمل،     من ∴احلمد هللا الذي باحلق دل      : أوهلا

 _.له وهو ألصل حائز      ملن ∴نفعة حبس جائز     ورهن م  :وآخرها
 .٢١مغ* _.ض _ .خط مغريب مجيل شبيه باألندلسي، ملون 

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٩٣٢[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 هـ١٣١٧ ،]ن. د: م. د[_ . على نظم العمل الفاسي       شرح يف
" العمل الفاسي  "_ .)املطبعة الفاسية  :املغرب فاس،] (١٨٩٩[

 .٤مغ* _.ض _ .نظم شعري أليب زيد الفاسي 
زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١١٩٣٣[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 ،]ن. د: [فاس، املغـرب  _ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
نظم " العمل الفاسي "_ ) .املطبعة الفاسية ] (١٨٧٥[هـ  ١٢٩٢

 .٣٢مغ* _.ض _ .شعري أليب زيد الفاسي 
زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١١٩٣٤[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٣٣-١٢٢ورقة  _.السجلماسي 

 ٢١٢_ ] .١٨١٧[هــ   ١٢٣٣_ . شرح العمل الفاسي     يف
_  .٥١٨٢٦خمطوط حتـت رقـم      _ . سم   ٢٠,٥×٣١ورقة؛  
احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه           : أوله

 وكان الفراغ منه سنة ثالثة وثالثني       :، آخره ...وصحبه وسلم   
_ . خط مغريب مجيل دقيق   _ .ومائتني وألف وسط حمرم احلرام      

 _. ض   _ .نظم شعري أليب زيـد الفاسـي      " العمل الفاسي "
 .٢٢مغ*

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٩٣٥[

 .لماسيحملمد بن أيب القاسم السج]/ الوقف[
  اكتوبر ٢٧[هـ  ١٢٦٦ ذي احلجة    ٢٠_ . شرح العمل الفاسي     يف

_ .سـم   ٢١,٥×٣٤,٥؛  ) سطر ٣٧( ورقة   ٥٠٢_ ] .١٨٤٩
ويف النكاح ان   : أوله_  .٦٧٠خمطوط، ضمن جمموع حتت رقم      

كمل هذا الشـرح    : بدا القول والوعد العقد هو الدخول، آخره      
السالم بـن   سليمان بن عبد    ] نسخ[_ .املبارك حبول اهللا وقوته     

سليمان بن عبد السالم بن الفقيه سيدي حممد بن الفقيه أمحـد            
_ . خط مغريب مجيـل ملـون     _ .األيب األندلسي الشفشاوين    

_  . ض _ .نظم شعري أليب زيـد الفاسـي      " العمل الفاسي "
 .٢٤مغ*

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٩٣٦[

 .حممد بن أيب القاسم السجلماسي الرباطي]/ الوقف[
 أكتوبر  ٢٥[هـ  ١٢٨٨ شعبان   ١٠ _. شرح العمل الفاسي     يف

خمطـوط،  _ . سـم    ٢٠×٢٨؛  ) سطر ٢٩(مج  ١_ ] .١٨٧١
حتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي على بن       _  .٩٣/١حتت رقم   

  بن أمحدحممد بن   ] نسخ[_ .هـ١٣٣٠ رجب   ٢٤يوسف بتاريخ   
_ . خط مغريب _ . العيسى البوسعيدي    محد بن حممد  أحممد بن   

 .٧مغ* _.ض _  .نظم شعري أليب زيد الفاسي" العمل الفاسي"

  الهند–الوقف على المقابر  
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زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١١٩٣٧[

 .٣٨٥-٣٤٠ص: ٢ج_ .حممد الرباطي السجلماسي ]/ الوقف[
، ]ن. د: [فـاس، املغـرب   _ . شرح نظم العمل الفاسـي       يف

نظم شعري أليب زيد    " العمل الفاسي "_ ] .١٨٩٩[هـ  ١٣١٧
 .٢٢مغ* _.ض _ .الفاسي 

  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(

]١١٩٣٨[

 /مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن شرح عمليات فاس
؛ تقدمي وإعـداد    تأليف أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين الفاسي      

 .٤٢٧-٣٨٠ص_ .هاشم العلوي القامسي 
وزارة : الربـاط _ . حتفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١األوقاف والشئون اإلسالمية، 
  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(
]١١٩٣٩[

: ١ج_ .مد الوزاين العمراين    عيسى املهدي بن حم   أبو  ]/ الوقف[
 .٣٢٤-٢٨٥ص
. ط_ . شرح عمليات أيب زيد سيدي عبد الرمحن الفاسـي           يف

 .٣مغ*_ . ض _ .]١٩--ن، . د: م. د[_ .حجرية 
pb†Ô½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@

ة، مصارف        أنظر أيضًا عمارة المساجد، المصاحف الموقوف
الوقف على الجامع    الوقف على األزهر،    الوقف،  
ى الحرم   الوقف ع األموي،    الوقف    اإلبراهيمي،  ل

ريفين،    رمين الش ى الح ارة   عل ى عم ف عل الوق
اجد،  ة  المس ى الكعب ف عل ى  ، الوق ف عل الوق

جد األقصى   ى المس ف عل اجد، الوق ف المس ، وق
 .المساجد، وقف المصاحف

]١١٩٤٠[ .عبد اللطيف إبراهيم
 .٢٥٧-٢٥١ص_ .وثائق الوقف على األماكن املقدسة 

جامعـة امللـك    : الرياض_ .بية   مصادر تاريخ اجلزيرة العر    يف
 .١١ ،٢سع* _.ض _  .١٩٧٩سعود، 

pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@
ة، مصارف        انظر أيضًا الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوف

ة  الوقف،   ى البحث       المكتبات الموقوف ، الوقف عل
ي يم  ،العلم ى التعل ف عل ى الوق ف عل ، الوق

احف  ى المت ف عل ات، الوق ى  ،الجامع ف عل الوق
دارس، ة،     الوالم ق العام ى المراف ف عل ف ق وق

ات، الوقف    ،، وقف المصاحفالكتب وقف المكتب
ي ث العلم يم، ،والبح ف والتعل ف  الوق الوق
ة، ة الثقافي ة، والتنمي ة العلمي ف والتنمي  الوق

، الوقف والطباعة، الوقف ونشر      الوقف والثقافة 
 .الكتب

]١١٩٤١[ .أمحد أبو زيد
ليل نتائج بعض   تطوير أساليب العمل وحت   : نظام الوقف اإلسالمي  

املنظمـة  ]: الربـاط [_ .أمحد أبـو زيـد      / الدراسات احلديثة 
األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     

 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٩_  .٢٠٠٠لألوقاف، 

]١١٩٤٢[ .أمين فؤاد سيد
 .٤٥١-٤٢١ص_ .أمين فؤاد سيد / املخطوطات املوقوفة

_  .١ط_ .ملخطوطـات    الكتاب العريب املخطوط وعلـم ا      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

]١١٩٤٣[ .صاحل بن سليمان الوهييب
 إعداد صاحل بن  / دور الوقف يف دعم املؤسسات والوسائل التعليمية      

 . ورقة٢٥_ .سليمان الوهييب 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

]١١٩٤٤[ .عبد امللك أمحد السيد
_ .إعداد عبد امللك أمحـد السـيد        / الدور االجتماعي للوقف  

 .٣٠٦-٢٢٣ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤سالمي للبحوث والتدريب،    املعهد اإل : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١١٩٤٥[ .عبد امللك أمحد السيد
 _ .عبد امللك أمحـد السـيد      إعداد/ الدور االجتماعي للوقف  

 .٣٠٦-٢٢٣ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١١٩٤٦[ .حممد الشحات اجلندي
بقلم حممـد الشـحات     / رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي    

مـايو  / إبريل (٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسالمي   _ .اجلندي  
 .١كو*_ .د _  .٥٥-٥٣ص_ ) .١٩٩٩

]١١٩٤٧[ .مصطفى السباعي
موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[

 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق، : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]١١٩٤٨[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧
]١١٩٤٩[ .مصطفى عرجاوي

 / وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافية يف املاضي واحلاضر        الوقف
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

الوقف على المكتبات
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pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@MÛ†ãþa@@
]١١٩٥٠[ .يجاسم بن حممد القامس

 .١٤٨ص_ .تأليف جاسم بن حممد القامسي / الكتب واملكتبات يف األندلس
: اإلسكندرية_ . تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مؤسسة شباب اجلامعة، 
]١١٩٥١[ .حامد الشافعي دياب

حامـد  / الوقف أحد مصادر بناء وتنمية جمموعات مكتبة قرطبة       
 .١١٣-١١٢ص_ .اب الشافعي دي

دار قباء،  : القاهرة_  .١ط_ . الكتب واملكتبات يف األندلس      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨

pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@–@æaŠíg@Mƒí‰bm@@
]١١٩٥٢[ .محدأ، شعباين

دو سـند در تـاريخ      = وثيقتان حول تاريخ املكتبات يف إيران       
 _ .)١٩٩٠ (٤-٢ ع _ . فصلنامه كتـاب   _ . إيران كتابداري
 .١ران*_  .د _ .فارسيةباللغة ال

]١١٩٥٣[ .مهايون فّرخ، ركن الدين
تارخيجه كتاب وكتاخبانـه    = تاريخ الكتاب واملكتبات يف إيران      

 _ . باللغة الفارسية  _ .٧٠-٥٥ ع _ . هنر ومردم  _ .در إيران 
 .١ران*_  .د

pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@–@æaŠíg@Mæb‘b×@@
]١١٩٥٤[ .، رضااستادي

يف مكتبة مقربة حممـد     فهرست النسخ اخلطية    : أوقاف املكتبات 
 وقـف   _ . خطى هايفهرست نسخه   = هالل آران، كاشان    

باللغة  _ .٧٢-٥٦ص_  .)١٩٩٣ (٣ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–bí‰bÌÜi@@
]١١٩٥٥[ .كسكي أوغلو، عثمان

 . باللغة التركية_ .عثمان كسكي أوغلو]/ Vakif = الوقف[
 Bulgaristan’da= سالمية واملسلمني يف بلغاريـا   اآلثار اإليف

Müslüman ve İslam Eserleri . _دار نشر هالل،: إستانبول 
 .٧٥تر*_ .ض  _. ]١٩--[

pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@–ƒí‰bm@@
]١١٩٥٦[ .حممد الدسوقي

 ٣٨٢ ع _ .الوعي اإلسالمي _ .دور الوقف يف التنمية العلمية      
 .١كو* _.د _  .٣٩-٣٥ص_ ) .١٩٩٧أكتوبر (

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١١٩٥٧[ .أورال، حممد زكي

 Burdur= وثائق عن الكتب املوقوفـة يف مكتبـة بـوردور    
Kütüphanesindeki Vakif Kitaplari ile İlgili Belgeler /

-٢٣٣ص_ ) .١٩٦٠ (٩٤ع_  .Belleten_ .زكي أورال   
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .أصل املقال باللغة العربية   _  .٢٦١

 .١٠٤، ٦٧رت*

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١١٩٥٨[ ]قوانني الوقف[الدولة العثمانية 

 سـنه   ١٣٢٨= هـ  ١٣٢٨ميزانية أوقاف دور املكتبات لعام      
: ٤مـج _ .نظارة العدلية   / سي وقفلر كتبخانه لري بوجته سي     

 . باللغة العثمانية_ .٤٤١-٤٤٠ص
: م. د[_ . ترتيب   دستور اكينجي =  الترتيب الثاين    . الدستور يف
: إســتانبول] (١٩٢٨-١٩١١[هـــ ١٣٤٧-١٣٢٩، ]ن. د

 _ .)مطبعة األوقاف اإلسـالمية   : مطبعة عامرة : مطبعة عثمانية 
 .١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٦٣، ٥٤تر* _.ض 

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–òí…ìÈÛa@@
]١١٩٥٩[ .عباس صاحل طاشكندي

 دور القطاع اخلاص يف دعم املكتبات الوقفية يف اململكة العربية         
 .٦٥٢-٦٣٥ص_  .صاحل طاشكنديبن عباس إعداد / السعودية

: الرياض_ ...ة السعودية   ي ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف
 _ .٢٠٠٠والدعوة واإلرشاد،   واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    

 .١؛ كو١٥سع* _ .ض

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–ñ‰ìä½a@òäí†½a@@
]١١٩٦٠[ .قطحاينراشد سعد راشد ال

  بـن  راشـد إعداد  / وقفية مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت     
 .٨٢٥-٧٧٣ص_  .راشد القطحاينبن سعد 
: الرياض_ ...ة السعودية   ي ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف

 _ .٢٠٠٠والدعوة واإلرشاد،   واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    
 .١؛ كو١٥سع* _ .ض

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–a@ïßý⁄a@bÈÛ@Mƒí‰bm@@
]١١٩٦١[ .رحبي مصطفى عليان

_ .بقلم رحبي مصطفى عليـان      / احلضارة اإلسالمية واملكتبات  
 _ .٩٥-٨٨ص_ ) .١٩٩٧ديسمرب   (٢٤٦، ع ٢١ س _ .اهلداية

 .١٢كو* _.د 
]١١٩٦٢[ .رحبي مصطفى عليان

 _ .اهلداية_ .رحبي مصطفى عليان    / املكتبات العامة يف اإلسالم   
ــوفمرب  (١٩٥، ع١٧س  _.د _  .٥٣-٥٠ص_ ) .١٩٩٣ن
 .١٢كو*

]١١٩٦٣[ .رحبي مصطفى عليان
 _ .اهلداية_ .رحبي مصطفى عليان    / مكتبات املدارس يف اإلسالم   

ــبتمرب  (١٨١، ع١٦س  _.د _  .٥٥-٥٢ص_ ) .١٩٩٢س
 .١٢كو*

]١١٩٦٤[ .عبد الفتاح مصطفى غنيمة
موضوع الوقف جاء   _ .عبد الفتاح مصطفى غنيمة      ]/الوقف[

 .ليف مواضع متفرقة من العم
دار : اإلسكندرية_ . صناعة الكتاب املخطوط عند املسلمني       يف

_ ) .٣موسوعة الفنون اإلسالمية؛    (_  .١٩٩٤الفنون العلمية،   
 .١كو*_ .ض 

  األندلس- الوقف على المكتبات 
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pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@–@ÖaŠÈÛa@Mƒí‰bm@@
]١١٩٦٥[ .كوركيس عواد

-١٣٧ص_ .تأليف كوركيس عـواد     / خزانة الوقف بالبصرة  
١٣٨. 
لعراق منذ أقدم العصور حىت سـنة        خزائن الكتب القدمية يف ا     يف

دار الرائـد العـريب،     : بريوت_  .٢ط_ . للهجرة   ١٠٠٠
يشـتمل أيضـاً علـى بعـض        : بعض احملتويات  _ .١٩٨٦

موضوعات وقف الكتب واملكتبات املتفرقة علـى صـفحات         
 .١كو*_ .ض _ .الكتاب 

pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٩٦٦[ .السيد السيد النشار

موضوع الوقـف جـاء يف      _ .السيد السيد النشار    ]/ الوقف[
 .مواضع متفرقة من العمل

دار : اإلسكندرية_ . مكتبة مسجد احمللى يف العصر العثماين        يف
 _) .٥سلسلة املكتبات واملعلومات؛    (_  .١٩٩٧الثقافة العلمية،   

 .١كو*_ .ض 

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١١٩٦٧[ .أمحد شوقي بنبني

أمحد شـوقي   / ة وقف الكتب يف تاريخ اخلزانة املغربية      ظاهر
يوليـو   (٣، ج ٦٣ مـج  _ .جملة جممع اللغة العربيـة    _  .بنبني

هذا املقال ألقي مبناسبة تكرمي أمحـد       _  .٥٦٨ص_ ) .١٩٨٨
_  .١٩٨٧مارس   ١٤الشرقاوي العامل اجلليل يف يوم السبت       

 .٣٢مغ*_ . د

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]١١٩٦٨[ .د زنيربحمم

/ احلبس كمظهر من مظاهر السياسة االجتماعية يف تاريخ املغرب       
 .٢١٠-٢٠١ص_ .حممد زنيرب 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_ .ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@õbÏŠ’Ûa@æìîíìÜÈÛa@
]١١٩٦٩[ .السعيد بوركبة

/ دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلويـة          
وزارة األوقاف والشـؤون    ]: الرباط[_ . السعيد بوركبة    إعداد

طبع بأمر صاحب اجلاللة امللك     _ .ج  ٢_  .١٩٩٦اإلسالمية،  
 .١٤-١٢؛ مغ١كو* _. ك _ .احلسن الثاين
]١١٩٧٠[ .حممد املنوين

_ .حممد املنـوين    / صفحة من تارخيها  : مكتبة الزاوية احلمزية  
-٩٧ص_ ) .١٩٦٣ (٨ ع _ . األحباث املغربية األندلسية   جملة
 .١١مغ*_  .د_  .١٧٧

@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–bÏ@@–@ƒí‰bm@–æìí†ÈÛa@õbÏŠ’Ûa@@
]١١٩٧١[ .حممد حجي

 .١٩٤-١٨٢ص: ١ج_ . حممد حجي /]الوقف[
دار ]: م. د[_ .ملغرب يف عهد السـعديني       احلركة الفكرية با   يف

أصل هذا الكتاب   _ ) .٢سلسة التاريخ؛   (_  .١٩٧٦املغرب،  
 جامعـة   -أطروحة باللغة الفرنسية يف اآلداب والعلوم اإلنسانية        

 .٢٩ ،٢٧ ،٢٣مغ* _. ض _ .١٩٧٦السربون بباريس، 
@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@

]١١٩٧٢["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين( بكر اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب
 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر      / بذل اجملهود يف خزانة حممود    

خمطوط، ضمن  _ . ورقة   ٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .السيوطي  
 فتوى يف جواز استعارة   _  .٤٩٠٩٢إمبايب  ) ١٠٠٤(جمموع رقم   

 .٦صر* _.خ _ .الكتب املوقوفة على مكتبة إىل خارجها 
½a@óÜÇ@ÑÓìÛa@pbjnØòîjİÛa@
ات     انظر أيضًا ف، المكتب ارف الوق ة، مص ب الموقوف الكت

ف     ي، الوق ث العلم ى البح ف عل ة، الوق الموقوف
ة،       ق العام ى المراف ف عل ات، الوق ى الجامع عل

ب ى المستشفيات، وقف الكت ، الوقف الوقف عل
ف   يم، الوق ف والتعل ي، الوق ث العلم والبح

 .يةالوقف والتنمية العلم ،والتنمية الصحية
]١١٩٧٣[ .أمحد عوف حممد عبد الرمحن

_ .أمحد عوف حممد عبد الـرمحن       / األوقاف والرعاية الصحية  
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف

_  .١٥٩-١١٩ص_ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س_ .اخلريي  
وقفيـة  : منوذج عن وقفيات املؤسسات الطبيـة     : ملحق البحث 

 .١كو*_  .د_ .مارستان املنصوري السلطان قالوون على البي
@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛaòßbÈÛa@

ة، مصارف        انظر أيضًا الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوف
يم    المكتبات الموقوفة، الوقف،   ، الوقف على التعل

احف  ى المت ف عل ق  ،الوق ى المراف ف عل  الوق
ة،  ب العام ف الكت احف وق ف المص ف  ،، وق وق

ات، ة الثقا المكتب ف والتنمي ة،الوق ف  في الوق
 .والثقافة

]١١٩٧٤[ .حيىي حممود الساعايت
 حيىي حممود / استبيان للموروث الثقايف  : الوقف وبنية املكتبة العربية   

مركز فيصل للبحوث والدراسات    :  الرياض _ .١ط_ .ساعايت  
 ملحق بصـور النصـوص      _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨اإلسالمية،  

، ٢؛ سع ١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :الوقفية
 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢ ،١٠، ٧

]١١٩٧٥[ .حيىي حممود الساعايت
وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : الوقف وبنية املكتبة العربية   

كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   
تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

العامةالوقف على المكتبات 
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@pbjnØ½a@óÜÇ@ÑÓìÛaòî‰†½a@
ة، مصارف      انظر أيضًا الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوف

يم،        الوقف، المكتبات الموقوفة، الوقف على التعل
ق   ى المراف ف عل دارس، الوق ى الم ف عل الوق
ف     احف، الوق ف المص ب، وق ف الكت ة، وق العام

 .لوقف والتنمية العلميةا ،والتعليم
]١١٩٧٦[ .حيىي حممود الساعايت

 حيىي حممود / استبيان للموروث الثقايف  : الوقف وبنية املكتبة العربية   
مركز فيصل للبحوث والدراسات    :  الرياض _ .١ط_ .ساعايت  

 ملحق بصـور النصـوص      _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨اإلسالمية،  
، ٢؛ سع ١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :الوقفية

 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧
]١١٩٧٧[ .حيىي حممود الساعايت

وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : الوقف وبنية املكتبة العربية   
كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   

تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

@pbjnØß@óÜÇ@ÑÓìÛa†ub½a@
ة، مصارف      انظر أيضًا الكتب الموقوفة، المصاحف الموقوف

يم           ى التعل ة، الوقف عل الوقف، المكتبات الموقوف
ة المصاحف، الوقف   ى طباع ديني، الوقف عل ال
ة،        على قراءة القرآن، الوقف على المرافق العام

ف  ف   الوق ب، وق ف الكت اجد، وق ى المس عل
ف    ة، الوق ة الثقافي ف والتنمي احف، الوق المص

 .والتنمية الدينية
]١١٩٧٨[ .حيىي حممود الساعايت

 حيىي حممود / استبيان للموروث الثقايف  : الوقف وبنية املكتبة العربية   
مركز فيصل للبحوث والدراسات    :  الرياض _ .١ط_ .ساعايت  

 بصـور النصـوص      ملحق _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨اإلسالمية،  
، ٢؛ سع ١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :الوقفية

 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧
]١١٩٧٩[ .حيىي حممود الساعايت

وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : الوقف وبنية املكتبة العربية   
كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   

اعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد       تأليف حيىي حممود س   / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

@óÜÇ@ÑÓìÛaøuý½a@
ف انظر أيضًا ة مصارف الوق ى األربط ف عل ف  ،، الوق الوق

ى  ى    عل ف عل ا، الوق ى التكاي ف عل ام، الوق األيت
ف عل     ات، الوق ى الخان ف عل ات، الوق ى الحمام

اء،  ى العتق ف عل ا، الوق ى الزواي ف عل الوق
راء ى  الفق ف عل ين، الوق ى الالجئ ف عل ، الوق

ة،   ق العام ة المراف وال االجتماعي ف واألح ، الوق
اعي،   ل االجتم ف والتكاف كان، الوق ف واإلس الوق

 .الوقف والتنمية االجتماعية، الوقف والمجتمع
@óÜÇ@ÑÓìÛa@øuý½aMŠ–ß@@
]١١٩٨٠[ .حافظ عفيفي

حـافظ  / تقرير اللجنة املؤلفة لبحث حالتـها     : تكايااملالجئ وال 

 _) .١٩٣٨مايو   (٥، ع ٨ س _ .جملة القانون واالقتصاد  _ .عفيفي  
 .١؛ كو٢٧، ٢٣، ١٤ ،٨، ٢صر* _.د  _ .٦٠٦-٥٨٩ص

]١١٩٨١[ .يونس صاحل
 ،٦ س_ .جملة القانون واالقتصاد_ .يونس صاحل / حبث يف املالجئ

، ٨،  ٢رص* _.د  _ . ٥٢٩-٤٧١ص_ ) .١٩٣٦ابريل   (٤ع
 .١؛ كو٢٧، ٢٣، ١٠

@óÜÇ@ÑÓìÛaòîäí†Ûa@pbjbä½a@
ى عاشوراء، الوقف       انظر أيضًا مصارف الوقف، الوقف عل

ات،   ى المقدس فعل ف   الوق د، الوق ى الموال  عل
ة،      ة الديني ف والتنمي وي، الوق د النب ى المول عل

وفية،  رق الص ف والط فالوق يم  الوق  والق
 .االجتماعية

]١١٩٨٢[ وقف =  الشعائر الدينية  ودوره يف استمراريةاإليقاف
 _ .)]١٩٨٤[ش، ٤/٩/١٣٦٣ (_ . كيهــان_... وايقــاف

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]١١٩٨٣[ .، حممد عليخسروي

 ٥ ع_ .وقف مرياث جاويدان  _ .وقف وعاشوراء   = الوقف وعاشوراء   
 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _  .٥-٤ص_ ) .١٩٩٤(

]١١٩٨٤[ .، جابرعناصري
وقف _  . إيران وقفيهنر  : تعزيه= ن الوقف يف إيران     ف: العزاء

 باللغة  _ .٤١-٣٨ ص _ .)١٩٩٣ (٣ ع _.مرياث جاويدان   
 .١؛ كو١ران*_  . د_ .الفارسية
]١١٩٨٥[ .، جابرعناصري

 _ .وقف وسوكَوارى =  احلسني   اإلمام ومراسم العزاء يف  الوقف  
 _ .١٤٤-١٤٠ص_ ) .١٩٩٤ (٦ع_ .وقف مرياث جاويدان    

 .١؛ كو١ران*_  . د_ .ةباللغة الفارسي
@óÜÇ@ÑÓìÛa†Ûaì½a@

ى عاشوراء،      انظر أيضًا  الوقف مصارف الوقف، الوقف عل
د    ى المول ف عل ة، الوق بات الديني ى المناس عل

 .النبوي
]١١٩٨٦[ :٤ مج_] .وآخ [...ه حممد عبد/ متفرقةفتاوى يف مسائل 

 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
اجمللس األعلى  :  القاهرة _.املصرية  تاء   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلف     يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
@óÜÇ@ÑÓìÛaómì½a@@@@@ŠÄãa@@@@@oî½a@óÜÇ@ÑÓìÛaN@

@óÜÇ@ÑÓìÛaðìjäÛa@†Ûì½a@
ى عاشوراء،      انظر أيضًا  الوقف مصارف الوقف، الوقف عل

 .على المناسبات الدينية، الوقف على الموالد

Ç@ÑÓìÛa@óÜ@ðìjäÛa@†Ûì½a–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١١٩٨٧[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
تأليف حممـد   / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ . علي فهيم بيومي  
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

 المدرسيةالوقف على المكتبات  



٩٦٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = ق دورية،الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

Ûaoî½a@óÜÇ@ÑÓì@
ى        انظر أيضًا ة، الوقف عل مصارف الوقف، المقابر الموقوف

ل  ف والتكاف ابر، الوق ف المق ابر، وق المق
 .االجتماعي، الوقف والعمل الخيري

]١١٩٨٨[ .مصطفى عرجاوي
الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          

 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر
 مايو  ٩-٧و إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،        ندوة حن يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

ÐäÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@
 .أحكام الوقف، شروط الواقف، الوقف األهلي انظر أيضًا
]١١٩٨٩[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.القتصاد جملة القانون وا_ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

، ٢صر*_ .د  _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣مايو (٥، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣

]١١٩٩٠[ .الدربنجوي، حممد قمر عامل
_ .حممد قمر عامل الدربنجوي     / الوقف يف ضوء الكتاب والسنة    

 .٢٣٧-٢٢٧ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة جملمع        :  الوقف يف

  دار الكتب العلمية،   :بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١١٩٩١[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
براهيم إحممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود       ]/  الوقف كتاب[

 .٣٣٨-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد 
: بريوت_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

؛ ٩-٦،  ٤،  ٣؛ فل ٣تر* _.ض   _. ١٩٨٥دار الكتب العلمية،    
 .٣٨، ٣٢-٣٠، ١٧، ٥؛ مغ١٥، ٥، ١كو

]١١٩٩٢[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
حممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود إبـراهيم        /  الوقف كتاب

 .٣٣٧-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد، حممود أمني النواوي 
: القاهرة_ .هار   السيل اجلرار املتدفق على حدائق األز      كتاب يف

 _.ض   _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،     
 .١٢؛ كو١٧ ،٧صر*

]١١٩٩٣[ .عباس طه
 جملة شهرية : األزهر_ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        

ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مـج  _ .جامعة  ٢، ج ٩؛ مـج  ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ
-٢١٢_ ) .ـه١٣٥٧ (٣، ج ٩؛ مج ١٤٢-١٣٨ص_ ) .ـه١٣٥٧(

 ٨، ج٩؛ مــج٢٨٦-٢٨٤ص_ ) .هـــ١٣٥٧ (٤، ج٩؛ مــج٢١٤
_ ) .هـ١٣٥٧ (٩، ج ٩؛ مج ٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـ١٣٥٧(
 ،١٠؛ مج ٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .ـه١٣٥٧ (١٠، ج ٩؛ مج ٦٤٥-٦٤٤ص
ـ ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مـج  ٨٠-٧٩ص_ ) .ـه١٣٥٨ (١ج _ ) .هـ
؛ ٢٣٣-٢٣٢ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٣، ج ١٠؛ مج ١٦٠-١٥٩ص
 ٥، ج ١٠؛ مـج  ٣١٨-٣١٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٤، ج ١٠مج

_ ) .هـ١٣٥٨ (٦، ج١٠؛ مج٣٩٩-٣٩٨ص_ ) .هـ١٣٥٨(
 _ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (١٠، ج ١٠؛ مج ٤٧٨-٤٧٧ص
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*_  .د

]١١٩٩٤[ .عبد احلليم اجلندي
 . ورقة١٩_ .عبد احلليم اجلندي / يف الوقف األهلي

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[د  بورسعي_  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١١٩٩٥[ .عبد العزيز احملمد السمهان

 .٤٩٧-٣٦٧ص: ٦ج_ .تأليف عبد العزيز السمهان /  الوقفباب
_  .١١ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

 .٥ ،١كو*_ .ض  _] .١٩٩٢[هـ ١٤١٣، ]ن. د: [الرياض
]١١٩٩٦[ . السمهانعبد العزيز احملمد

: ٦ج_ . السـمهان     احملمـد  تأليف عبد العزيـز   /  الوقف باب
 .٤٩٧-٣٦٧ص
_  .٣ط_ . األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الشرعية        يف

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد،        : الرياض
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٠
]١١٩٩٧[ .حممود ياسني

 مث على الذرية مث علـى       من أنكر الوقف على النفس    ] قول[رد  
شـوال  / رمضـان  (٤ ،٣ع_ .اهلداية اإلسـالمية    _ .الفقراء  
 .٢سع* _.د _  .٤٦-٤٣ص_ ]) .١٩٤٣[هـ ١٣٦٣
]١١٩٩٨[ .حممود ياسني

 _.رد قول من أنكر وقف الواقف ما ميلكه على نفسه مث على ذريته              
 هـ١٣٦٣ ربيع الثاين  /ربيع األول  (١٠ ،٩ع_ .اهلداية اإلسالمية   

ــادى األوىل (١٢ ،١١؛ ع١٣٧-١٣٣ص_ ]) .١٩٤٣[  /مج
 _ .١٩٢-١٨٧ص_ ]) .١٩٤٣[هـ  ١٣٦٣مجادى اآلخرة   

 .٢سع*_  .د
@ÐäÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaIðŠÐÈu@éÔÏH@
]١١٩٩٩[ .اجليالين، حممد باقر

 . حممد باقر اجليالين/رسالة يف الوقف على النفس وبطالنه
 .١ران*_ .ض _ ] .١٩--ن، . د: م. د[_ . رسالة القضاء يف
]١٢٠٠٠[ .د باقر، حممشفيت

 خمطـوط   _ .أحكام الوقف واحلكم ببطالن الوقف على النفس      
 .٢ران*_  .خ _ .١٩٨مبكتبه سبهساالر بطهران حتت رقم 

]١٢٠٠١[ "ـه٩٦٦-٩١١"بن علي بن أمحد العاملي اجلبعي الشهيد الثاين، زين الدين 
 خمطـوط   _ .حبث حول الوقف على النفس    : رسالة يف الوقف  

 .٨ران*_  .خ _ .٣٢٦٩ قم حتت رقمأعظممبسجد 
]١٢٠٠٢[ . القاسم الكَيالينأبو، القمياحملقق 

_ ] .١٩--ن،  . د: م. د[_ .رسالة يف الوقف على النفس      
 .١ران*_  .ك

)فقه جعفري(الوقف على النفس 
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@ÐäÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÜjäy@éÔÏH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١٢٠٠٣[

أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسـي؛          ]/ الوقف[
 .٢ج_ .حتقيق حممد فارس سعد عبد احلميد السعدين 

دار : بـريوت _  .١ط_ . الكايف يف فقه اإلمام ابن حنبـل         يف
 .٣١مغ* _.ض _ ] .١٩٩٣[هـ ١٤١٤الكتب العلمية، 

موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]١٢٠٠٤[

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة؛ خـرج            ]/ الوقف[
أحاديثه ورجاله سليم يوسف؛ حققه سعيد حممد اللحام؛ قدم له          

 .٣٣٠-٣١٩ص: ٢ج_ .حممد مجيل وراجعه صدقي 
دار الفكـر،   : بريوت_ . الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل         يف

 .٣٠؛ مغ٧ ،٥صر* _.ض _  .١٩٩٢
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١٢٠٠٥[

تأليف أيب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـة          /  الوقف كتاب
 .٤٦٤-٤٤٨ص: ٢ج_ .سي املقد
 :دمشق_  .٥ط_ . الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل          يف

 .١٤، ٥، ١؛ كو١٠-٦فل* _.ض _  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي، 
زيـن الـدين    (بن املنجي، املنجي بن عثمـان بـن أسـعد           ا

 "هـ٦٩٥-٦٣١) "الربكات أبو
]١٢٠٠٦[

تصنيف زين الدين املنجي التنـوخي؛ دراسـة        /  الوقف كتاب
 .١٥٣-١١٥ص: ٤ج_ .قيق عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش وحت
 _ .١٩٩٧دار خضر،   : مكة_  .١ط_ . املمتع يف شرح املقنع      يف

 .٥ ،١كو* _.ض 
]١٢٠٠٧[ "ـه٤٥٨-٣٨٠"  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى،

 _ .اللحامللقاضي أيب يعلى؛ حتقيق عبد الكرمي بن حممد         ]/ الوقف[
 .٤٥٥-٤٣٣ص: ١ج
_  .١ط_ . املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والـوجهتني         يف

 .٨؛ هن٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٥مكتبة املعارف، : الرياض
]١٢٠٠٨[ "هـ١١٢٥-؟" محد بن حممد املنقور التميميأنقور، امل

_ .محد بن حممد املنقور التميمي النجدي       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٥٥٩-٤١٤ص: ٢ج
: دمشـق _  .١ط_ . املسائل املفيـدة      الفواكه العديدة يف   يف

؛ ٥كـو * _. ض   _] .١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠املكتب اإلسالمي،   
 .٨؛ هن١٠مغ

@ÐäÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@
]١٢٠٠٩["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

/  على أنفسهما وقف ال وقفـان      االثننيغاية البيان يف أن وقف      
 .٥٤-٤٥ص: ٢ج_  .دينحممد أفندي الشهري بابن عاب

دار إحياء التـراث    : بريوت_ . عابدين   ابن جمموعة رسائل    يف
؛ ١٥-١؛ سع ٦٧ ،٥٩ ،٣٠تر* _.ض  _ ] .؟١٩٨ -[العريب،  

 .٨ هن؛٢، ١كو

]١٢٠١٠["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
/  على أنفسهما وقف ال وقفـان      االثننيغاية البيان يف أن وقف      

 .٥٤-٤٥ص: ٢ج_ .بن عابدين اني الشهري بحممد أم
عامل الكتـب،   : بريوت_ .بن عابدين   ا جمموعة رسائل    يف
 .١٥كو* _.ض _ ] .؟١٩٨-[

]١٢٠١١["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
/ فسهما وقف ال وقفـان    أن على   االثننيغاية البيان يف أن وقف      

 .٥٨ص_ . عابدين ابنحممد أمني 
املكتبـة اهلامشيـة،    : دمشق_ .بن عابدين   اجمموعة رسائل    يف

 .٢٥مغ* _.ض _ ] .١٩٠٧[هـ ١٣٢٥
]١٢٠١٢["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

_ . على أنفسهما وقف ال وقفان       االثننيغاية البيان يف أن وقف      
 .٥٦-٤٧ص: ٢ج
ـ ١٣٢٥،  ]ن. د: م. د[_ . عابدين   ابن جمموعة رسائل    يف  هـ
_ ) .مطبعة الشركة الصحافية العثمانيـة    : إستانبول] (١٩٠٧[

 .٦٧تر*_ .ض 
]١٢٠١٣["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

/ ثنني على أنفسهما وقف ال وقفـان      غاية البيان يف أن وقف اال     
 .٥٤-٤٥ص: ٢ج_ .بن عابدين احممد أفندي الشهري ب

 ]١٨٨٣[هـ  ١٣٠١،  ]ن. د: م. د[_  . عابدين ابن جمموعة رسائل    يف
 .٨؛ هن١٠؛ سع١٠٢تر*_ .ض _ ) .مطبعة املعارف: دمشق(

]١٢٠١٤["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٢٠١٥[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إم، زين الدين بن بن جنيا

يف طلب اليمني بعد حكم املـالكي واإلبـراء         [الرسالة الثامنة   
ـ  إتأليف زين العابدين    / ]العام بن جنيم املصري   ابراهيم الشهري ب

_ .احلنفي؛ حقق أصوله وقدم له وعلق عليـه خليـل املـيس             
 .٧٩-٧٠ص
الكتب العلميـة،   دار  : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٢٠١٦[ "هـ٩٧٠-؟"براهيم بن حممد إبن جنيم، زين الدين بن ا

/ ]فيما يبطل دعوى املدعي وخصومه    [الرسالة السابعة والثالثون    
ـ  إتأليف زين العابدين      جنيم املصري احلنفي؛    ابنبراهيم الشهري ب

 .٣٠١-٢٨١ص_ .حقق أصوله وقدم له وعلق عليه خليل امليس 
دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .بن جنيم   ا رسائل   يف

 .٨؛ هن١؛ كو٣تر* _.ض  _ .١٩٨٠
]١٢٠١٧[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 

 حسن بن / فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف      
هــ  ١١ق_ .عمار بن يوسف املصري الوفائي الشـرنباليل        

) ٢٦٦٢(خمطـوط، حتـت رقـم       _ .رقات   و ٤_ ] .١٦ق[
 .٦صر*_ . خ _ .٤١٨٥٧جوهري 

 )ليفقه حنب(الوقف على النفس  
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]١٢٠١٨[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
النسخ _ .فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقاف     

 ١٥٥٠ورقات، برقم   ] ٣[،  ]ت. د[بايزيد احلكومية   : املتوفرة
؛ ١٣٤٤قم  ورقات، بـر  ] ٦[،  ]ت. د[جمموع؛ رشيد أفندي    

] ٤[،  ]ت. د[ و   ١١٨٤ ورقات، برقم    ٥،  ]ت. د[السليمانية  
ورقـات، بـرقم   ] ٣[،  ]ت. د[ جمموع و    ٦٥٥ورقات، برقم   

 و  ٨٥٤٤٧ ورقات، بـرقم     ٥هـ،  ١٢٥٣ جمموع و    ١١٩٨
] ١٥[،  ]ت. د[ جمموع و    ٢٤٧٠ورقات، برقم   ] ٤[،  ] ت .د[

ورقات، بـرقم   ] ٥[هـ،  ١١٣٧ جمموع و    ٢٧١٦ورقة، برقم   
 جمموع و   ١٠٤٤ورقات، برقم   ] ٤[،  ] ت .د[موع و    جم ٣٠٥

 جمموع؛ وحيـد باشـا      ١٢٠٧ورقات، برقم   ] ٦[،  ]ت. د[
، ٢٧،  ١١تـر * _.خ  _  .٥١٧ ورقات، برقم    ٥هـ،  ١٠٦٠
١٠٧، ٣٠.  

]١٢٠١٩[ "هـ١٠٦٩-٩٩٤"الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي املصري 
_ .فتح بارئ األلطاف جبدول طبقات مستحقي األوقـاف         

خمطوط، _ .سم  ١٦×٢١؛  ) سطراً ٢١(ورقات   ٣_ ] . ت .د[
 نسخة أصلية حسنة مشكولة ضمن جمموعة عارف حكمت برقم        

 .١٣سع*_ .خ _ . خط معتاد _ .١٧جماميع الرسالة . ٩/٨٠
]١٢٠٢٠[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ .ر املختار يف شرح تنوير األبصار        الد يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

@ÐäÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢٠٢١[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
عبد احلميد أمحد حنفي، : [القاهرة_  .٢ط_ . فتاوى الرملي   يف
 .٦ ،٢صر* _.ض _ ] .؟١٩٢-

]١٢٠٢٢[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 
 .٩٧-١٧ص: ٣مج_ . الوقف كتاب
املطبعـة  : القاهرة (١٨٩٠،  ]ن. د: م. د[_ . فتاوى الرملي    يف

 .١٠٢، ٣٠تر* _.ض _ ) .امليمنية
]١٢٠٢٣[ "هـ١٠٠٤-٩١٩"مشس الدين الرملي، حممد بن أمحد بن محزة 

 .٩٦-١٧ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
دار : بـريوت _ . فتاوى العالمة مشس الدين حممد الرملـي         يف

فتاوى العالمة مشس الدين الرملـي      _  .١٩٨٣الكتب العلمية،   
ـ         _.ض   _ .يامش الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتم

 .١١ ،١؛ كو٥٢، ٥١تر*
@ÐäÛa@óÜÇ@ÑÓìÛaIïØÛbß@éÔÏH@

]١٢٠٢٤[ "ـه٨٠٣-٧١٦") اهللا عبد بوأ(لورغمي بن عرفة، حممد بن حممد بن عرفة اا
تأليف حممد بن حممد أيب عبد اهللا ابن عرفة الورغمي          ]/ الوقف[

 .يقع احلبس بني إحياء املوات واهلبة_ .التونسي 
هـ ٩ق_ ) . يف املذهب– الكبري –التقييد : ( املختصر الفقهي يف

خمطوط، حتت  _ .سم  ٢٢×٢٨؛  ) سطر ٣٢(مج  ١_ ] .١٥ق  [
ناقص البداية  _ .أوله البيوع إىل أول الفرائض      _  .٤٥٤/٤رقم  

 .٧مغ* _.ض _ . خط مغريب _ .والنهاية
bØäÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@xaëŒÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

Ûa@ÑÓì´îba@óÜÇ@@@@@ŠÄãa@@@@@Ûa@ÑÓìÒaŠ‘þa@óÜÇN@
õbèuìÛa@óÜÇ@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@õbîäËþa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

æbîàÈÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@ëóàÇþa@ÑÓ@
´îzî½a@åß‰þa@†äÇ@ÑÓìÛa@

ف  انظر أيضًا يحية، الوق اف المس ة، –األوق دول الغربي  ال
 .وقف أهل الذمة، وقف غير المسلم

@´îzî½a@åß‰þa@†äÇ@ÑÓìÛa–æaŠíg@@
]١٢٠٢٥[ .ميناسيان، لئون

وقـف  = الوقف والوصية عند األرمن املسـيحيني يف إيـران          
ـ    _ .ووصيت در ارامنه    ٢٠-١٩ ع _ .دان وقف مرياث جاوي

_  .د _ . باللغــة الفارســية_ .١٥٢-١٤٨ ص_ .)١٩٩٨(
 .١؛ كو١ران*

@ñ†îi‹@´Ç@ÑÓëIòØßH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١٢٠٢٦[ .ص٢٦٣_ .وقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

 مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف      جامعة أم القرى بالتعاون   
: مكـة _  .١٤٢٢بان   شع –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     

الوقـف  : احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢ جامعة أم القرى،  
 جـيالن خضـر     إعداد"/ احلبشة"أثيوبيا   يف وواقعه   اإلسالمي

 - يحسن الوراكل /  احلرمني الشريفني  يف املغاربةحباس  أ -غمدا  
طارق / ة وصفي ة تارخيي دراسة: املنورة املدينة يف الوقفيةاملدارس  

 عهد امللـك    يف ة عني زبيد  أوقاف -عبد اهللا عبد القادر حجار      
 العامة األوقاف - ي عادل بن حممد نور غباش     إعداد/ عبد العزيز 

 إىل أدت الـيت  العوامـل    - عبد العزيز املقبل     إعداد/  بريده يف
عبد القهار داود عبـد اهللا    / ياإلسالمتدهور الوقف عرب التاريخ     

 دراسـة :  عصر سالطني املماليك   يف األوقاف ازدهار   - العاين
_ .ض   _ .أمـني حممد حممـد    /  منوذج مصر  :وثائقية ةتارخيي

 .١كو*
õaˆÌÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@òíˆËþa@ÑÓëN@

@òí‰ìÌÛa@ÑÓëIñŠçbÔÛa@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١٢٠٢٧[ .محد احلمزهخالد أ
أوقاف ومؤسسات قنصوه الغـوري     : الرعاية املتأخرة للمماليك  

ــاهرة  -Late Mamluk patronage: Qansuh Al= يف الق
Ghuri’s waqf and his foundations in Cairo / خالد أمحد

 –) دكتـوراه (أطروحة  _ . ورقة   ٢٤٠_  .١٩٩٣_ .احلمزه  
_ .ر  _ .ليزيـة   باللغـة اإلجن  _  .١٩٩٣جامعة والية أوهايو،    

 .١كو*

 رسائل جامعية–) القاهرة(وقف الغورية
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áÜ½a@Ë@ÑÓë@
اف    انظر أيضًا ة، أوق اف البوذي ف، األوق ام الوق أحك

اف    يحية، األوق اف المس تأمنين، األوق المس
ف،  ي الواق روط ف ة، الش وانين اليهودي ق

ة،         وتشريعات وقف    غير المسلم، وقف أهل الذم
 ،الوقف على أهل الذمة، الوقف على غير المسلم

افر     ى الك د،         ،الوقف عل افر، وقف المرت  وقف الك
ى   لم عل ر المس ة غي ات، والي ف واألقلي الوق

 .الوقف، والية الكافر على الوقف
]١٢٠٢٨[ .داهي الفضلي

 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
 ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمـات      _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _.ح _ .األهلية العربية 
]١٢٠٢٩[ .، بارسديون
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ ص _ .بارس ديـون  ]/ waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_ .٣٥٢
 Muslim Law in=  القوانني اإلسالمية يف اهلنـد احلديثـة   يف

Modern India . _١٩٨٧وكالة القانون، : اله آباد_  .٤ط. _ 
 .١٧هن*_  .ض

]١٢٠٣٠[ .عبد الكرمي زيدان
عبد الكرمي  /  الذميني واملستأمنني  أحكام أوقاف غري املسلمني من    

 .٤٩٣-٤٨٤ص_ .زيدان 
 :بريوت_  .١ط_ . اإلسالم    دار  أحكام الذميني واملستأمنني يف    يف

 .٨؛ هن٧صر*_ .ض _  .١٩٨٢مؤسسة الرسالة، 
]١٢٠٣١[ .علي الشرجبي
 علي/ وأهدافه الدينية ودوره احلضاري    وظيفته االجتماعية : الوقف

، اليمامة للطباعة والنشـر   : دمشق ؛الكويت_ .خالد الشرجبي   
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢

]١٢٠٣٢[ .غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

]١٢٠٣٣[ .حممد أمني أبو املكارم
مصدر [وقف واملوقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية         ال

مصـدر  _ .ورقة  ] ١٤[_ .حممد أمني أبو املكارم     ]/ الكتروين
 من جملـة    ٩صفحة عنوان املقال ضمن حمتويات العدد     : العنوان
جملة فصلية تعين بشؤون التـراث والثقافـة واألدب يف          : الواحة

: وصلة املقـال  _ .) ١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (اخلليج العريب   
http://www.alwaha.com/issue9/is09sb08.htm . _  ت. _

 .١كو*
]١٢٠٣٤[ .حممد الغريب

 .٧٦-٤ ص_. حممد الغريب ]/الوقف[
ن، . د: م. د[_ .الوقف، الوصية، املرياث    :  جمموعة القوانني  يف
؛ ٢٢؛ مغ ١٠سع*_  .ض_ ) .مطبعة عطية : القاهرة] (؟١٩٧-
 .٨هن

@áÜ½a@Ë@ÑÓë–@́ ãaìÓ@áÜ½a@Ë@ÑÓë@pbÈíŠ’më@́ ãaìÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@pbÈíŠ’mëN@

@áÜ½a@Ë@ÑÓë–Š–ß@@
]١٢٠٣٥[ .أمحد أمني حسان

_ .أمحد أمني حسان، فتحي عبد اهلـادي        / موسوعة األوقاف 
الكتـب  (_  .ج٣_  .١٩٩٩منشأة املعـارف،    : اإلسكندرية
 .١كو*_ .ك _  .)القانونية

@áÜ½a@Ë@ÑÓë–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]١٢٠٣٦[ .، كرن بجني

 Statutory regulation of= تنظيم األوقاف تنظيما دستوريا 
Waqf / جـني  . كـرن ب. _Islamic and Comparative 

Law, Quarterly . _٢٦٩ص_ ) .١٩٨٥ (٤-٣، ع٥مج. _ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@áÜ½a@Ë@ÑÓë–@†äa@–a‰†ß@@

]١٢٠٣٧[ .احملكمة العليا. مدراس 
 Madras High = مدراس العليا من األمالك شبه املوقوفة موقف حمكمة

Court on Deemed Waqfs. _ Muslim India ._١١، ع١ مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٣(

ñ‰ìbÐÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@ð…biŒÛa@ÑÓëN@
†bÐÛa@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÝbjÛa@ÑÓìÛaN@

@ÑÓëïÛìšÐÛa@
، الشروط في      بيع وقف الفضولي     حكام الوقف، أ انظر أيضًا

 .الواقف، ملكية الوقف
هللا الدمشقي  عبد ا صالح الدين العالئي، خليل بن كيكلدي بن        

 "هـ٧٦١-٦٩٤) "أبو سعيد(
]١٢٠٣٨[

صالح الدين أبو سعيد خليل بن سيف الدين العالئي؛         ]/ الوقف[
 .١٥٢-١٤٠ ص_ .حتقيق ودراسة حممد رديد السعودي

 _ .١٩٩٦دار عامل الكتب، :  الرياض_ . الفضويل الكالم يف بيع  يف
 .٦فل* _.ض 

@ïÛìšÐÛa@ÑÓë–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]١٢٠٣٩[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 Execution of= تنفيذ الوقف على يد فضويل ووقف املشاع 
Waqf by Fuduli and Waqf of Musha / طاهر حممود. _

Islamic and Comparative Law, Quarterly. _١، ع٧ مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧١-٧٠ص_ ) .١٩٨٧(

@ïÛìšÐÛa@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢٠٤٠[ "ـه٧٩٤-٧٤٥) "أبو عبد اهللا(الزركشي، حممد بن هبادر بن عبد اهللا 

للزركشي بدر الدين حممـد بـن ـادر         / الوقف يف األحكام  
الشافعي؛ حققه تيسري فائق أمحد حممود؛ راجعه عبد السـتار          

 .٣٤٤-٣٣٩ص: ٣ج_ . غدة أبو
وزارة األوقـاف والشـئون     : الكويت_ . املنثور يف القواعد     يف

حتقيـق  . أعمال موسوعية مساعدة  (_ ] .؟١٩٩-[اإلسالمية،  
 .١؛ كو١٠، ٨، ٦؛ فل٣تر *_.ض _ ) .١التراث الفقهي؛ 

òíìjäÛa@sí…byþa@¿@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@@ÑÓìÛa–òíìjã@sí…byc@N@
ã⁄a@òØj‘@¿@ÑÓìÛa@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@oã–@pbßìÜÈ½a@‰…b–ß@Moãã⁄a@ÉÓaìß@N@

ïßý⁄a@éÔÐÛa@¿@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@@ÑÓìÛaIïßýg@éÔÏNH@

 وقف غير المسلم 
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@ïßý⁄a@ŠØÐÛa@¿@ÑÓìÛaIlbn×@HMÔã@†@
]١٢٠٤١[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

 ،بنعبد اهللا تأليف حممد بن عبد العزيز      / الوقف يف الفكر اإلسالمي   
جملة نصف سنوية   : أوقاف_ .ليل حممد بوزيان بنعلي     عرض وحت 

 ٥، ع ٣س_ .حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل اخلـريي         
 .١كو*_ .د _  .٢٢٨-٢١٩ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر (

æeŠÔÛa@¿@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@@ÑÓìÛa–æeŠÔÛa@N@
‰ìjÔÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@ŠibÔ½a@ÑÓëN@

@ðì™ŠÛa@†ÔÛa@ÑÓëIæaŠíg@LæbaŠH@
ف،  ضًاانظر أي ة الوق ف، رعاي ة الوق ف، تنمي ل الوق تموي

ة         ة األهلي ة، المؤسسات الوقفي ، الصناديق الوقفي
 .الوقف والعمل األهلي، الوقف والمجتمع

]١٢٠٤٢[ آشنائى= خراسان  يفالرضا  اإلمام مقام أوقافالتعرف على 
 /١٢/٧ (_ . قـدس  _ .يبا موقوفات آستان قـدس رضـو      

 .١ران*_ .د  _.ة باللغة الفارسي_ ) .]١٩٨٨[ش، ١٣٦٧
]١٢٠٤٣[= التعرف على املكتبة املركزية ملؤسسة القدس الرضوي الوقفية 

 _ . حـرم  _ .رضوي استان قدس    مركزي با كتاخبانه    اشنائي
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .)١٩٩٨ (٥٠-٤٩ع

]١٢٠٤٤[  نكَاهى به استان= الرضا خبراسان  اإلمام مقامتقرير عن 
 _ .٢٧-٢٠ ص _ .)١٩٩٧ (٤١ ع _ . حـرم  _ ...مالئك

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]١٢٠٤٥[استان=  خراسانتقرير عن مؤسسة وقف القدس الرضوي يف 

 _) .١٩٩٧ (٤١ ع _ .حرم_ . كَذشته، حال، آينده     رضويقدس  
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٢٠-١٢ص

]١٢٠٤٦[ تقرير عن نشاطات املؤسسة الوقفية الرضوية يف جمال
 _ .حرم_  .رضوي اقتصادى استان قدس     عاليتهايف= االقتصاد  

_ .باللغة الفارسية   _  .٤٢-٣٣ص_ ) .١٩٩٨ (٥٠-٤٩ع
 .١ران*_  .د

]١٢٠٤٧[ حجة وقف من شاه عباس الصفوي على القدس الرضوي يف
_  .١٢ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني  _ ...عكس فرمان   = خراسان  

 .١ران*_ .د  _ . باللغة الفارسية_ .٣٦٥ص
]١٢٠٤٨[ .العبادي، صادق

_ التطور التارخيي   : التجربة الوقفية اإليرانية، أو، الوقف يف إيران      
 . ورقة١٨_ .صادق العبادي / والتجربة املعاصرة

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

]١٢٠٤٩[ .، عبد املؤمنمنجم باشي
كتاجبه موقوفات اسـتان    = الرضوي   حجج آستان قدس     كتاب
 خمطوط مبكتبة استان قدس     _ .]١٨٥١[هـ  ١٢٦٨ _ .قدس

 .٣ران*_  .خ _ . باللغة الفارسية_ .٨٥٥٧خراسان برقم 
]١٢٠٥٠[ وقفنامه= وثائق وحجج استان القدس الرضوي يف خراسان 

 كتاب خطى يف مكتبة ملكَـ      _ .ىرضوهاواسناد آستان قدس    
 .٥ران*_  .خ _ .ية باللغة الفارس_ .١١٣٧رقم 

@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ÑÓëIÊëŠ’ß@LŠİÓH@
ة    انظر أيضًا ات الوقفي ة، المؤسس روعات الوقفي المش

ى طباعة المصاحف         ، الوقف   األهلية، الوقف عل
 .على قراءة القرآن، وقف المصاحف

]١٢٠٥١[ ]/مصدر الكتروين[وقف القرآن الكرمي التقرير اخلتامي ملشروع 
مصدر _ .ورقة  ] ٤٣[_ .مية  وزارة األوقاف والشؤون اإلسال   

] موقـع انترنـت   [صفحة عنوان التقرير مبوقع املنـرب       : العنوان
ــة يف ( ــر_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة التقريـ : وصـ

http://www.islam.gov.qa/arabic/waqf/index.htm . _
 .١كو*_ .ت 

]١٢٠٥٢[ _ .١٩٩٩_ ] .مصدر الكتروين[حصيلة الصيف 
ن املقال حتـت    صفحة عنوا : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ٢[

 بنشرة  ٩/١٩٩٩ املنشور يف    ١١ضمن العدد " كلمة العدد "باب  
ــرب  ــة يف (املن ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروض ــلة املق : وص

http://www.islam.gov.qa/minber/Minbar_2_11/editor
htm. _  ١كو*_ .ت. 

]١٢٠٥٣[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود
قـف يف األمـة     غياب الوعي بدور الو   : مدير األوقاف يف حديثه للمنرب    
: مصـدر العنـوان   _ ] .مصدر الكتروين [اإلسالمية كان سبب ختلفها     

 ضمن العدد التاسع املنشور يف "لقاء العدد"صفحة عنوان املقال حتت باب 
: وصلة املقال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف ( بنشرة املنرب    ١٩٩٨يوليو  

http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_4/minbar
_1_4_awqaf.htm.  _ ١كو*_ .ت. 

]١٢٠٥٤[ .فيصل بن عبد اهللا آل حممود
يف مؤمتر صحفي حول التقرير اخلتامي ملشروع الوقف على         

مليون ريال إمجايل   ) ١٨: (القرآن الكرمي، فيصل آل حممود    
_ ] .مصدر الكتـروين  [رأس املال الوقفي لصاحل املشروع      

صفحة عنوان  : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٥[_  .١٩٩٩
 املنشور يف   ١١ضمن العدد " مؤمتر صحفي "حتت باب   املقال  

 :وصلة املقـال  _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف    (٩/١٩٩٩
http://www.islam.gov.qa/minber/Minbar_2_11/motama

rsahafe.htm.  _ ١كو*_ .ت. 
]١٢٠٥٥[ _.ورقة ] ١٣[_ ] .مصدر الكتروين[ الوقفيةاملصارف 

مبوقع املنـرب   .. .صفحة عنوان املصارف الوقفية     : مصدر العنوان 
ــة يف ( ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة املقـ : وصـ

http://www.islam.gov.qa/arabic/ministry/srv_trends.h
tm.  _ ١كو*_ .ت. 

@Ù¸@ê…@éíŠÓ@ÑÓëIæaŠígH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١٢٠٥٦[ .، حسنيأردكاين حمبويب
ـ   = حجة وقف قرية ده منك     ـ إيران  فرهنكَ _ .وقفنامه ده منكَ

ــني ــة _ .١٨-١٠ ص_ .)١٩٧٣ (٢٠-١٩ ع_ .زم  باللغ
 .١ران*_  . د_ .الفارسية

@‰b½a@ñbäÓ@ÑÓëI˜Ó@Lb‘ìØÐÛH@@@@@ŠÄãa@@@@@@b‘bi@Øi@ÒbÓëc–˜Ó@N@

)إيران(وقف قريه ده نمك 
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‹bÓìÔÛa@ÑÓë@
 .المؤسسات الوقفية األهلية انظر أيضًا

]١٢٠٥٧[ .وقف القوقاز
ـفحة : العنوانمصدر  _ .ورقات  ] ١٠[_ ] .مصدر الكتروين [وقف القفقاس     ص

 :وصلة املقال _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [عنوان وقف القفقاس    
http://www.kafkas.org.tr/arabic/hakkinda/index.html. _ 

 .١كو*_ .ت 
ñ‰ìbØÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@ð…biŒÛa@ÑÓëN@
ŠÏbØÛa@ÑÓë@

اف    انظر أيضًا ة، أوق اف البوذي ف، األوق ام الوق أحك
 ن، األوقاف المسيحية، األوقاف اليهودية،المستأمني

ر قوانين وتشريعات وقف     الشروط في الواقف،      غي
المسلم، وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذمة،             

، وقف   الوقف على الكافر  الوقف على غير المسلم،     
ة         غير المسلم، وقف المرتد، الوقف واألقليات، والي

 .لوقفغير المسلم على الوقف، والية الكافر على ا
]١٢٠٥٨[ .٢٩ص: ٣٥ج_ .الوقف من الكافر وله 

 وزارة األوقاف والشئون: الكويت_  .١ط_ . املوسوعة الفقهية   يف
 .٢ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٩ – ١٩٨٠اإلسالمية، 
@ŠÏbØÛa@ÑÓëIïÐäy@éÔÏH@

]١٢٠٥٩["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ .ية ابن عابدين على الدر املختار        حاش يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٢٠٦٠[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصـار     يف
 .٨هن*_ .ض _ ) . مطبعة بوالق:القاهرة(

@ŠÏbØÛa@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢٠٦١[ .مصطفى اخلن
: ٤ج_ .مصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي الشرجبي       / الوقف
 .٣٨-٩ص
_  .٣ط_ . الفقه املنهجي على مذهب اإلمـام الشـافعي          يف

 .٥ ،١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٢دار القلم، : دمشق
ð‰bjØÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@‰ì¦a@ÑÓëN@

ÓëkîmbnØÛa@Ñ@
يم  انظر أيضًا ى التعل ار، الوقف عل ى ، وقف العق الوقف عل

دارس       ى الم دارس ، وقف    الطلبة، الوقف عل ، الم
 .، الوقف والثقافةالوقف والتعليم

@kîmbnØÛa@ÑÓë–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٠٦٢[ .حممد علي فهيم بيومي

 يف  :خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
تأليف حممـد   / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .بيومي   علي فهيم 
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

knØÛa@ÑÓë@
ب،   انظر أيضًا ف الكت رأة ووق ة، الم ب الموقوف الكت

المكتبات الموقوفة، الوقف   المصاحف الموقوفة،   
ى     البحث العلمي على   يم، الوقف    ، الوقف عل التعل
ى طباعة المصاحف،         على   الجامعات، الوقف عل

اء       ، الوقف   الوقف على الطلبة، الوقف على العلم
دارس،  ى الم ات،عل ى المكتب ف عل ف  الوق وق

افع، وقف     وقف المكتبات،   المصاحف،   وقف المن
ول،  ف المنق يالوق ث العلم ف  ،والبح الوق
يم،  ة،  والتعل ة الثقافي ف والتنمي ف  الوق الوق

ة   والتن ف والثقاف ة، الوق ة العلمي ف مي ، الوق
 .والطباعة، الوقف ونشر الكتب

]١٢٠٦٣[ .افشار، ايرج
 _ .وقـف وامانـت دادن كتـاب      = الوقف وأمانة الكتاب    

 _ .٨٦٢-٨٥٩ ص _ .)١٩٧٢ (١٥ ع _ .راهنماى كتـاب  
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
]١٢٠٦٤[ .أمين فؤاد سيد

 .٤٥١-٤٢١ص_ .أمين فؤاد سيد / املخطوطات املوقوفة
_  .١ط_ . الكتاب العريب املخطوط وعلـم املخطوطـات         يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة
]١٢٠٦٥["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 

_ .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي      / وقف الكتب 
 .٤١٢ص
املكتبة التجارية الكربى،   : القاهرة_ . ١ط_ . تاريخ اخللفاء    يف

 .١٤كو* _.ض _  .١٩٥٢
]١٢٠٦٦[ .علي بن إبراهيم احلمد النملة

مدى اسـتمرارها ومعوقـات دوام      : أوقاف الكتب واملكتبات  
 .٥٧٠-٥٤٣ص_  .علي بن إبراهيم النملة إعداد /اإلفادة منها

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : ضالريا

 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠
]١٢٠٦٧[ .مصطفى عرجاوي

 /الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافية يف املاضي واحلاضر        
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ورسعيد  ب_  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٢٠٦٨[ .١٩٣-١٩٢ص: ٣٤ج_ .وقف الكتب 

وزارة األوقـاف   : الكويـت _  .١ط_ . املوسوعة الفقهية    يف
 .٢ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٩-١٩٨٠والشئون اإلسالمية، 

) أبو عبد اهللا  (ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي        
 "هـ٦٢٦-٥٧٤"

]١٢٠٦٩[

، ٥٢ص: ١٢، ج ٨٧ص: ٨، ج ٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ ] .الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤ج
 _ .٢ط_ . معجم األدباء، أو، إرشاد األريب إىل معرفة األديب         يف

 .٦٤تر* _. ض _ .١٩٩١دار الكتب العلمية، : بريوت

 وقف القوقاز 



٩٧٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٠٧٠[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 
 ،٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ . احلموي   ياقوت بن عبد اهللا   ]/ الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤، ج٥٢ص: ١٢، ج٨٧ص: ٨ج
_  .١ط_ . معجم األدباء، أو، إرشاد األريب إىل معرفة األديب         يف

 ،٧صر* _. ض   _ .١٩٣٨-١٩٣٦عيسى البايب احلليب،    : القاهرة
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٢٤ ،٢٣

]١٢٠٧١[ .حيىي حممود الساعايت
 حيىي حممود / استبيان للموروث الثقايف  : الوقف وبنية املكتبة العربية   

فيصل للبحوث والدراسات   امللك  مركز  :  الرياض _ .١ط_ .ساعايت  
 ملحق بصـور النصـوص      _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨اإلسالمية،  

، ٢؛ سع ١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :الوقفية
 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧

]١٢٠٧٢[ .حيىي حممود الساعايت
وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : ية املكتبة العربية  الوقف وبن 

كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   
تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_  .ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

]١٢٠٧٣[ .يوسف العش
، حممـد  ةيوسف العش؛ ترمجة عن الفرنسية نزار أباظ    / ]الوقف[

 .١٠٤-٩٨ص_ .صباغ 
 م دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق والشـا          يف

 هـ١٤١١دار الفكر املعاصر،    : دمشق_ .ومصر يف العصر الوسيط     
 .٣تر* _. ض _ .]١٩٩١[

@knØÛa@ÑÓë–Û†ãþa@@
]١٢٠٧٤[ .جاسم بن حممد القامسي

 _.تأليف جاسم بن حممد القامسي      / كتبات يف األندلس  الكتب وامل 
 .١٤٨ص
: اإلسكندرية_ . تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس    يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠مؤسسة شباب اجلامعة، 
]١٢٠٧٥[ .حامد الشافعي دياب

حامـد  / الوقف أحد مصادر بناء وتنمية جمموعات مكتبة قرطبة       
 .١١٣-١١٢ص_ .الشافعي دياب 

دار قباء،  : القاهرة_  .١ط_ . الكتب واملكتبات يف األندلس      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨

]١٢٠٧٦[ .حامد الشافعي دياب
 .٧٩-٧٨ص_ .حامد الشافعي دياب / وقف الكتب

دار قباء،  : القاهرة_  .١ط_ . الكتب واملكتبات يف األندلس      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨

@knØÛa@ÑÓë–æaŠíg@@
]١٢٠٧٧[ .كربأ، علي حممديخان 
 هاي وكتاخبانه   كتابداري= لكتب واملكتبات الوقفية يف إيران      ا

 _ .١٣٩-١٢٥ص_ ) .١٩٩٧ (١٨ع_  .كتابداري_  .موقوفة
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

]١٢٠٧٨[ .إبراهيم، قيصري
سواد وقفنامه  = حجج وقف كتابني لفرهاد مريزا معتمد الدولة        

 _ .)١٩٩٥ (٧ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ .دو كتاب 
 _ .١٤٨ص:  ملخص بالعربية  _.باللغة الفارسية   _  .٥٩-٥٨ص
 .١ كو؛١ران*_  .د

@knØÛa@ÑÓë–@æaŠíg@Mƒí‰bm@@
]١٢٠٧٩[ .مهايون فّرخ، ركن الدين

تارخيجه كتاب وكتاخبانـه    = تاريخ الكتاب واملكتبات يف إيران      
 _ . باللغة الفارسية  _ .٧٠-٥٥ ع _ . هنر ومردم  _ .در إيران 

 .١ران*_  .د
@knØÛa@ÑÓë–@@æaŠíg–@ƒí‰bm@–ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@@

]١٢٠٨٠[ .، رضايخمتار
دو  = الصـفوي منوذجان من حجج وقف الكتاب يف العهـد         

 _ . وقف مرياث جاويـدان    _ .صفويوقفنامه كتاب از عهد     
_  .د _ . باللغة الفارسية  _ .٧٥-٧٢ ص _ .)١٩٩٦ (١٣ع
 .١ كو؛١ران*

@knØÛa@ÑÓë–@æaŠíg@–æb‘b×@@
]١٢٠٨١[ .، رضااستادي

 فهرست النسخ اخلطية يف مكتبة مقربة حممـد         :أوقاف املكتبات 
 وقـف   _ . خطى هايفهرست نسخه   = هالل آران، كاشان    

باللغة  _ .٧٢-٥٦ص_  .)١٩٩٣ (٣ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .الفارسية

@knØÛa@ÑÓë–bí‰bÌÜi@@
]١٢٠٨٢[ .كسكي أوغلو، عثمان

 Şumnulu Şerif Halil Paşa =وقفية مشنولو شريف خليل باشا 
Vakfiyesi/ عثمان كسكي أوغلو . _Vakiflar Dergisi . _

 _.د  _ . باللغة التركيـة     _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩ع
 .٣تر*

@knØÛa@ÑÓë–ƒí‰bm@@
]١٢٠٨٣[ .، علييرفيع

تارخيجه وقـف كتـاب در       = اإلسالمتاريخ وقف الكتاب يف     
-١٠٤ص_ ) .١٩٩٤ (٧ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _  .إسالم
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .ة باللغة الفارسي_ .١٠٧
]١٢٠٨٤[ .، عليرفيعي

وقف كتاب در متـدن     = وقف الكتاب يف احلضارة اإلسالمية      
-١٠٤ص_ ) .١٩٩٥ (٨ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .إسالمي  
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٧

]١٢٠٨٥[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النرباوي / املؤسسات العلمية

دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 

 تاريخ–وقف الكتب 



متن الكشاف>٩٧٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@knØÛa@ÑÓëMbî×Šm@@
]١٢٠٨٦[ .أورال، حممد زكي

 Burdur= وثائق عن الكتب املوقوفـة يف مكتبـة بـوردور    
Kütüphanesindeki Vakif Kitaplari ile İlgili Belgeler /

-٢٣٣ص_ ) .١٩٦٠ (٩٤ع_  .Belleten_ .زكي أورال   
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .أصل املقال باللغة العربية   _  .٢٦١

 .١٠٤، ٦٧تر*
]١٢٠٨٧[ .أوزتون، عائشة

التعريف باألغلفة اجللدية للمخطوطات املوجودة يف مكتبة تـريا         
عائشـة  / جنيب باشا وبعض التعليمات املتعلقة باحملافظة عليهـا       

 .غة التركيةبالل_  .١٨٥-١٧٣ص_ .أوزتون 
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@knØÛa@ÑÓë–@bî×Šm@–òã‰…c@@
]١٢٠٨٨[ .أونور، أورال

 Edirne =وقفيات مكتبات السالطني : وقف املكتبات يف أدرنة
Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif Kütüphaneleri /أورال 

_ ] .١٩٨٦[هـ  ١٤٠٦مكتبة السليمية،   : إستانبول_ .نور  أو
 .١٠٤تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٧٥

@knØÛa@ÑÓë–@bî×Šm@Mƒí‰bm@@
]١٢٠٨٩[ العامة ديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar= األوقاف 

 _.ة التركية    باللغ _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤ ألوقاف،ل
 .٣تر* _.ك 

@knØÛa@ÑÓë–@bî×Šm@MbîãìÓ@@
]١٢٠٩٠[ )قونيا(مكتبة يوسف آغا 

 Yusuf Ağa= وقفية مكتبة يوسف آغـا  : مكتبة يوسف آغا
Kütüphanesi: Yusuf Ağanin Vakfiye Kütüphanesi . _

 _ .ص١١٤،  ١٤٧_ ] .؟١٩-- [،مديرية مكتبة يوسف آغا   : قونيا
 .١٠٣، ٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 

@knØÛa@ÑÓë–@bî×Šm@MðŠ–îÓ@@
]١٢٠٩١[ .جونبور، موجغان

 Kaysar’de Raşit Efendi= وقفية مكتبة راشـد أفنـدي   
Kütüphanesi ve Vakfiyesi / موجغان جونبور. _Vakiflar 

Dergisi . _ــة _ .١٩٥-١٨٦ص_ ) .١٩٦٩ (٨ع  باللغـ
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

@knØÛa@ÑÓë–òí…ìÈÛa@@
]١٢٠٩٢[ .اريفهد بن عبد اهللا السم

فهـد بـن عبـد اهللا       إعداد  / امللك عبد العزيز ووقف الكتب    
 .٤٣٣-٣٥٣ص_  .السماري

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]١٢٠٩٣[ _ .ورقات] ٤[_ ] .ينمصدر الكترو[ املؤسس امللك عبد العزيز
 صفحة املقال املنشورة مبوقع مكتبة امللك فهـد       : مصدر العنوان 

 :وصلة املقال _ ) .٢١/١٠/٢٠٠٣معروضة يف   ] (موقع إلكتروين [الوطنية  
http://www.kfnl.gov.sa/logo/abd_Aziz/Aziz.htm.  _

 .١كو*_ .ت 

@knØÛa@ÑÓë–@òí…ìÈÛa@–@òßbèm@–@ƒí‰bm@–Ö@QYMRP@
]١٢٠٩٤[ . بن حممد أبو داهشعبد اهللا

-١٢١٥(الكتب واملكتبات يف جنوب اململكة العربية السعودية        
 عبد اهللا بن  إعداد  / عامرها، وموفيها : حركتها، ووقفها ): ١٣٧٣

 .٤٧٤-٤٣٥ص_  .حممد أبو داهش
_ ... ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربيـة السـعودية           يف

اف والدعوة واإلرشاد،   وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق   : الرياض
 .١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .٢٠٠٠

@knØÛa@ÑÓë–@òí…ìÈÛa@–bíŠÛa@@
]١٢٠٩٥[ .عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا املنيف

/ دور أئمة آل سعود يف وقف املخطوطات يف منطقة الريـاض          
 .٣٥١-٢٩٥ص_  .عبد اهللا بن حممد املنيفإعداد 
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف ـ  ي _ ...عودية  ة الس

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@knØÛa@ÑÓë–@òí…ìÈÛa@–@Ç@–ƒí‰bm@@–Ö@QYMRP@
]١٢٠٩٦[ .عبد اهللا بن حممد أبو داهش

-١٢١٥(الكتب واملكتبات يف جنوب اململكة العربية السعودية        
 عبد اهللا بن  إعداد  / وفيهاعامرها، وم : حركتها، ووقفها ): ١٣٧٣

 .٤٧٤-٤٣٥ص_  .حممد أبو داهش
_ ... ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربيـة السـعودية           يف

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،      : الرياض
 .١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .٢٠٠٠

@knØÛa@ÑÓë–@òí…ìÈÛa@–†¬@@
]١٢٠٩٧[ .دالل بنت خملد احلريب

إعداد دالل بنـت    /  يف وقف الكتب يف منطقة جند      إسهام املرأة 
 .٧٧٢-٧٠٧ص_ .خملد احلريب 

ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف   _ ...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]١٢٠٩٨[ .دالل بنت خملد احلريب
تب يف منطقة جند يف القرنني الثالـث        إسهام املرأة يف وقف الك    

: الرياض_ .دالل بنت خملد احلريب     / عشر والرابع عشر اهلجريني   
 .١كو*_ .ك _  .٢٠٠١مكتبة امللك فهد الوطنية، 

]١٢٠٩٩[]٢[_ ] .مصدر الكتروين[رقية بنت عوض بن حممد احلجي 
كتاب نساء شهريات من جند، منشور      : مصدر العنوان _ .ورقة  

  تركيا-وقف الكتب  



٩٧٧>متن الكشاف>
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موقع [لدارة املئوية مبوقع دارة امللك عبد العزيز   حتت باب مكتبة ا   
: وصلة الكتـاب  _ ) .١١/١٠/٢٠٠٣معروض يف   ] (الكتروين

http://www.darah.org.sa/issues/women/women16.ht
m . _ ١كو*_ .ت. 

@knØÛa@ÑÓë–@òí…ìÈÛa@–paë†ã@@
 ندوة املكتبـات الوقفيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية           

 )ملنورةاملدينة ا: هـ١٤٢٠(
]١٢١٠٠[

مكتبة امللك  ،  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية      
ـ ١٤٢٠ حمرم   ٢٧-٢٥ املدينة املنورة من     ،العزيز عبد _  .هـ

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،      : الرياض
 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .ص ٩٥١_  .٢٠٠٠

@knØÛa@ÑÓë–@bí‰ì@M@Õ’ß…@–@ƒí‰bm@–Š–ÈÛa@ïãbàrÈÛa@@
]١٢١٠١[ .صالح الدين املنجد

ـ ١١٣٨،  وقف أسعد باشا العظم حاكم دمشـق       كتاب -هـ
دار :  بريوت_ .٢ط_  .حتقيق صالح الدين املنجد / هـ١١٤٣

 ؛١٤؛ سع ١٠٤تر*_  .ك_ .ص  ٢٧ _.١٩٨٠الكتاب اجلديد،   
 .١؛ كو٧، ٣فل

@knØÛa@ÑÓë–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]١٢١٠٢[ .رحبي مصطفى عليان
_ .بقلم رحبي مصطفى عليـان      / مية واملكتبات احلضارة اإلسال 

 _ .٩٥-٨٨ص_ ) .١٩٩٧ديسمرب   (٢٤٦، ع ٢١ س _ .اهلداية
 .١٢كو* _.د 

]١٢١٠٣[ .رحبي مصطفى عليان
 _ .اهلداية_ .رحبي مصطفى عليان    / املكتبات العامة يف اإلسالم   

ــوفمرب  (١٩٥، ع١٧س  _.د _  .٥٣-٥٠ص_ ) .١٩٩٣ن
 .١٢كو*

]١٢١٠٤[ رحبي مصطفى عليان
 _ .اهلداية_ .رحبي مصطفى عليان    / ملدارس يف اإلسالم  مكتبات ا 

ــبتمرب  (١٨١، ع١٦س  _.د _  .٥٥-٥٢ص_ ) .١٩٩٢س
 .١٢كو*

]١٢١٠٥[ .عبد الفتاح مصطفى غنيمة
موضوع الوقف جاء   _ .عبد الفتاح مصطفى غنيمة      ]/الوقف[

 .يف مواضع متفرقة من العمل
ر دا: اإلسكندرية_ . صناعة الكتاب املخطوط عند املسلمني       يف

_ ) .٣موسوعة الفنون اإلسالمية؛    (_  .١٩٩٤الفنون العلمية،   
 .١كو*_ .ض 

]١٢١٠٦[ .حيىي حممود الساعايت
منـاذج وتطبيقـات    : دور الوقف يف تطوير احلضارة اإلسالمية     

 .٤٦٦-٤٣٠ص_ .حيىي حممود الساعايت / تارخيية
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –قدت يف لندن    اليت ع 
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل* _.ض _  .١٩٩٧

]١٢١٠٧[ .حيىي حممود الساعايت
حيـىي  / مناذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي    : الوقف واتمع 

يمامة الصحفية،  مؤسسة ال :  الرياض _ .الساعايتبن جنيد   حممود  
 ،٢سع* _.ك  _ ) .٣٩كتاب الرياض؛    (_ .ص٨٩_  .١٩٩٧
 .١؛ كو١٤ ،١٣ ،١٠

@knØÛa@ÑÓë–@ÖaŠÈÛa@
]١٢١٠٨[ .صالح حسني العبيدي

مؤسسة األوقاف ودورها يف احلفاظ على اآلثـار اإلسـالمية          
 .١٩٨-١٧٩ص_ .صالح حسني العبيدي / واملخطوطات

: بغداد_ .سالمي   ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإل       يف
، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@knØÛa@ÑÓë–@ÖaŠÈÛa@Mƒí‰bm@@
]١٢١٠٩[ .كوركيس عواد

 .١٣٨-١٣٧ص_ .تأليف كوركيس عواد / خزانة الوقف بالبصرة
 خزائن الكتب القدمية يف العراق منذ أقدم العصور حىت سـنة            يف

 _ .١٩٨٦دار الرائد العريب،    :  بريوت _ .٢ط_ . للهجرة   ١٠٠٠
 يشتمل أيضاً على بعض موضوعات وقف الكتب      : بعض احملتويات 

 .١كو*_ .ض _ .واملكتبات املتفرقة على صفحات الكتاب 

@knØÛa@ÑÓë–@@ñ‰ìä½a@òäí†½a–@ƒí‰bm@–Ö@QPç@@
]١٢١١٠[ .عبد الرمحن بن سليمان املزيين

/ قرن العاشر اهلجري  من وثائق وقف الكتب باملدينة املنورة يف ال       
 .٩٠٢-٨٢٧ ص_.عبد الرمحن بن سليمان املزيين إعداد 
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

@knØÛa@ÑÓë–Š–ß@@
]١٢١١١[ .حممد كرد علي

مد بن عبد الرزاق بن حممد كرد علي؛ مجعها          بقلم حم  /]الوقف[
 .واعتىن ا حممد بن ناصر العجمي

 _ .١ط_ .ذكريات شخصية   : حياة العالمة أمحد تيمور باشا     يف
 _ .ص٩٥_  .١٩٩٦الصندوق الوقفي للثقافة والفكر،     : الكويت

 .١كو*_ .ض _ ) .من أعالم الواقفني للكتب(

@knØÛa@ÑÓë–@Š–ß@–@@ƒí‰bm–@@Š–ÈÛaÈÛaïãbàr@
]١٢١١٢[ .السيد السيد النشار

موضوع الوقـف جـاء يف      _ .السيد السيد النشار    ]/ الوقف[
 .مواضع متفرقة من العمل

دار : اإلسكندرية_ . مكتبة مسجد احمللى يف العصر العثماين        يف
 _) .٥سلسلة املكتبات واملعلومات؛    (_  .١٩٩٧الثقافة العلمية،   

 .١كو*_ .ض 

العثمانيالعصر  –تاريخ  – مصر –وقف الكتب 
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@knØÛa@ÑÓë–@Š–ß@–@@ƒí‰bm–@Ç@Š–ÙîÛbà½a@
]١٢١١٣[ .حممد حممد أمني

دراسـة  : األوقاف ونظام التعليم يف العصور الوسطى اإلسالمية      
حممد حممد  / تطبيقية على نظام التعليم يف عصر سالطني املماليك       

 .١٧٨-١٤٩ص_ .أمني 
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@knØÛa@ÑÓë–lŠÌ½a@@
]١٢١١٤[ .أمحد شوقي بنبني

 _.أمحد شوقي بنبني    / ظاهرة وقف الكتب يف تاريخ اخلزانة املغربية      
_ ) .١٩٨٨يوليـو    (٣، ج ٦٣ مـج  _ .جملة جممع اللغة العربية   

هذا املقال ألقي مبناسبة تكرمي أمحد الشرقاوي العامل   _  .٥٦٨ص
 .٣٢مغ*_  .د_  .١٩٨٧مارس  ١٤يوم السبت اجلليل يف 

@knØÛa@ÑÓë–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]١٢١١٥[ .حممد زنيرب

/ احلبس كمظهر من مظاهر السياسة االجتماعية يف تاريخ املغرب       
 .٢١٠-٢٠١ص_ .حممد زنيرب 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_ . ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@knØÛa@ÑÓë–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@õbÏŠ’Ûa@æìíìÜÈÛa@
]١٢١١٦[ .السعيد بوركبة

/ دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلويـة          
وزارة األوقاف والشـؤون    ]: الرباط[_ . السعيد بوركبة    إعداد

امللك طبع بأمر صاحب اجلاللة     _ .ج  ٢_  .١٩٩٦اإلسالمية،  
 .١٤-١٢؛ مغ١كو* _. ك _ .احلسن الثاين
]١٢١١٧[ .حممد املنوين

 جملة األحباث _ .حممد املنوين   / صفحة من تارخيها  : مكتبة الزاوية احلمزية  
 .١١مغ*_  .د_  .١٧٧-٩٧ص_ ) .١٩٦٣ (٨ ع_ .املغربية األندلسية

@knØÛa@ÑÓë–@lŠÌ½a@–bÏ@–@ƒí‰bm@–æìí†ÈÛa@õbÏŠ’Ûa@@
]١٢١١٨[ .حممد حجي

 .١٩٤-١٨٢ص: ١ج_ . حممد حجي /]الوقف[
دار ]: م. د[_ . احلركة الفكرية باملغرب يف عهد السـعديني         يف

أصل هذا الكتاب   _ ) .٢سلسة التاريخ؛   (_  .١٩٧٦املغرب،  
 جامعـة   -أطروحة باللغة الفرنسية يف اآلداب والعلوم اإلنسانية        

 .٢٩ ،٢٧ ،٢٣مغ* _. ض _ .١٩٧٦السربون بباريس، 

@knØÛa@ÑÓë–ŠÌ½a@@l–@æa‹ë@–ƒí‰bm@@
]١٢١١٩[ .حممد املنوين

 :دعـوة احلـق   _ .حممد املنوين   / خزانة املسجد األعظم بوزان   
يوليـوز  / يونيو (٢٦٥ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  
 .١٧مغ*_  .د_  .٣٢-٢٨ص_ ) .١٩٨٧

@knØÛa@ÑÓë–@†¬@–@ƒí‰bm@–@ÖQX@
]١٢١٢٠[ .حممد بن سعد الشويعر
 .٤٧-٤٥ص_ .سعد الشويعر حممد بن  تأليف/ األوقاف العلمية

نافذة على احليـاة العلميـة والثقافيـة        :  سنة ٢٥٠ جند قبل    يف
_  .١٩٩٢النخيل للنشر والتوزيـع،     ]: م. د[_ .واالجتماعية  

 .١كو*_ .ض _ ) .٧حبث ودراسة؛ (
@knØÛa@ÑÓë–@†äa@–lbväjÛa@@

]١٢١٢١[ مزاركيه مرحومحاىل =  ومتحف املرحوم حايل ضريحإنشاء 
 -أكتوبر (_ . The Awqaf, quarterly_  .ى تعمرياور ميوزمي ك

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧٨ص_ ) .١٩٧٤ديسمرب 
@knØÛa@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏH@

]١٢١٢٢[ "هـ١١٢٥-؟" محد بن حممد املنقور التميميأنقور، امل
_ .محد بن حممد املنقور التميمي النجدي       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٥٥٩-٤١٤ص: ٢ج
: دمشـق _  .١ط_ .ديدة يف املسائل املفيـدة       الفواكه الع  يف

؛ ٥كـو * _. ض   _] .١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠املكتب اإلسالمي،   
 .٨؛ هن١٠مغ

@knØÛa@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢١٢٣["ـه٩١١-٨٤٩") جالل الدين(اجلالل السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر 
جالل الدين عبد الرمحن بـن أيب       / بذل اهود يف خزانة حممود    

خمطوط، _ . ورقة   ٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .بكر السيوطي   
فتوى يف جواز   _  .٤٩٠٩٢إمبايب  ) ١٠٠٤(ضمن جمموع رقم    

 .٦صر* _.خ _ .استعارة الكتب املوقوفة على مكتبة إىل خارجها 
@ÑÓëõbØÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@iý½a@ÑÓëN@
@ÑÓëÑîÐØÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@óàÇþa@ÑÓëN@

@@@@@@âbàa@åi@åí†Ûa@Þbà×@ÑÓëIaìîL@bî×Šm@H@@@@@a@@@@@@@@@@@@@@@ŠÄã@@ÒbÓëc@@@@åi@åí†Ûa@Þbà×
@âbàaMbî×Šm@@M@aìîN@
bjÜÛa@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@iý½a@ÑÓëN@
õb½a@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@êbî½a@ÑÓëN@

lŠ’Ûa@õbß@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@òÜjþa@ÑÓëN@
@æaŠØÏ@ïic@ð…aë@õbß@ÑÓëIbäØß@LlŠÌ½aH@

ة،       انظر أيضًا ة األهلي ار   المؤسسات الوقفي ، وقف   وقف اآلب
 .األسبلة، وقف المياه

]١٢١٢٤[ )إمساعيلاملوىل : ١٧٢٧-١٦٧٢( امللك  .املغرب
 _. ماء وادي أيب فكران      إمساعيلظهري حتبيس من السلطان موالي      

 ×٢٩,٥ ورقة؛   ٢_ ] .١٦٩٤ سبتمرب   ٦[هـ  ١١٠٦ حمرم   ١٥
ظهري _  .٢٣٠٠٢باآللة الكاتبة، حمفوظة حتت رقم      _ .سم  ٢١

: يها ماء وادي أيب فكـران      حيبس ف  إمساعيلمن السلطان موالي    
للمحبس على املسجد األعظم حبضرتنا احملمية باهللا مكناسة صاا 
اهللا على املنهج الذي كان عليه وموقوف لديه وألجله حىت قدمي           

 .٩مغ* _.خ _  .األزمان
püì×d½a@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@òíˆËþa@ÑÓëN@

Þb½a@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@…ìÔäÛa@ÑÓëN@

 المماليكعصر  –تاريخ  – مصر –وقف الكتب  
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Ñybn½a@ÑÓë@
ى البحث   الوقف متاحف الوقف، وقف العقار،    أيضًاانظر  عل

ق      ف المراف احف، وق ى المت ف عل ي، الوق العلم
ات ف المكتب ة، وق ار ، العام ف واآلث الوق

المية،  ف اإلس ف  الوق ي، الوق ث العلم والبح
ف     ة، الوق ة الثقافي ف والتنمي يم، الوق والتعل
ف     ة، الوق ف والثقاف ياحية، الوق ة الس والتنمي

ياحة، الوق  ون   والس ف والفن ن، الوق ف والف
 .الجميلة

@Ñybn½a@ÑÓë–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٢١٢٥[ مزاركيهحاىل مرحوم =  ومتحف املرحوم حايل ضريحإنشاء 

 -أكتوبر (_ . The Awqaf, quarterly_  .اور ميوزمي كى تعمري
_ .د  _ .باللغـة األورديـة     _  .٧٨ص_ ) .١٩٧٤ديسمرب  

 .٧هن*
Ñznß@ÑÓë@æbİÜÛa@†»c@sÛbrÛaI@bî×Šm@@@@@HŠÄãa@@@@@@sÛbrÛa@†»c@æbİÜÛa@ÒbÓëcMbî×Šm@N@

Þìèa@ÑÓë@
وف،      انظر أيضًا ي الموق روط ف ف، الش ام الوق ف أحك الوق

 .الوقف المعين على المجهول،

@Þìèa@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏH@
]١٢١٢٦[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

-٣٦٩ص_ .جمد الـدين أيب الربكـات       تأليف  /  الوقف باب
٣٧٠. 
_  .٢ط_ . احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل           يف

النكـت والفوائـد    : معه_  .١٩٨٤مكتبة املعارف،   : الرياض
تـأليف مشـس    / السنية على مشكل احملرر د الدين ابن تيمية       

 .١٠مغ* _. ض _ .الدين بن مفلح املقدسي احلنبلي
]١٢١٢٧[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(د السالم بن عبد اهللا بن اخلضر بن تيمية، عبا

 _.بن تيمية اجمد الدين عبد السالم بن عبد اهللا احلراين /  الوقفباب
 .٣٧٠-٣٦٩ص
_  .١ط_ . احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل           يف
_ ) .مطبعة السـنة احملمديـة     :القاهرة (١٩٥٠،  ]ن. د: م. د[
بـن  اوالفوائد السنية على مشكل احملرر د الدين        النكت  : معه
 _. ض   _ . تأليف مشس الدين بن مفلح احلنبلي املقدسي       /تيمية

 .٢٥؛ مغ٢صر*
ÒŠ–½a@Þìè©@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@Þìèa@óÜÇ@ÑÓìÛa@

òí†àa@ÑÓë@
ى   انظر أيضًا ف عل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الحرمين الشريفين
]١٢١٢٨[ .بيوميحممد علي فهيم 

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

pb ìİ‚½a@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@knØÛa@ÑÓë@

‰a†½a@ÑÓë@
دار انظر أيضًا ى  الم ف عل ار، الوق ف العق ة، وق س الموقوف

ى           يم، الوقف عل البحث العلمي، الوقف على التعل
دارس ى الم ة، الوقف عل ب، ، الطلب وقف الكتاتي

ات، الوقف        وقف المتاحف  والبحث  ، وقف المكتب
ي  يمالعلم ف والتعل ة ، ، الوق ف والتنمي الوق
رية ة ، البش ة الثقافي ف والتنمي ف الوق ، الوق

 .لوقف والثقافة، اوالتنمية العلمية
]١٢١٢٩[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
 _ .١٩٩٩دار الوراق، : بريوت_  .١ط_ . من روائع حضارتنا     يف

 .١كو*_ .ض 
]١٢١٣٠[ .مصطفى السباعي

موضوعات متفرقـة يف    _ .مصطفى السباعي    تأليف]/ الوقف[
 .١٦١-١١٥ص: الوقف
املكتب اإلسالمي،  : بريوت_  .٥ط_ .روائع حضارتنا    من   يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٨٧

@‰a†½a@ÑÓë–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٢١٣١[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٦٨-١٦١ص_ .يوسف درويش غوامنه / املؤسسات العلمية

 ،٢ط_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصر اململوكي         يف
: عمان_ .ومزودة بالصور الفوتوغرافية    جديدة مزيدة ومنقحة    

 .١٢كو*_ .ض _  .١٩٨٢دار الفكر، 
]١٢١٣٢[ يوسف درويش غوامنه
 .١٤٠-١٣٣ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / املؤسسات العلمية

القسـم  . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف
_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشـباب،     : عمان_ ) .احلضاري

 .١٢كو* _ .ض
‰a†½a@ÑÓë@–æaŠíg@@

]١٢١٣٣[ .كربأ ي، علحممديخان 
 وقفنامه مدرسة ومسجد  =  حجة وقف مدرسة ومسجد دروازه دولت     

 _) .١٩٩٦ (١٤ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .دروازه دولت   
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١١٥-١١٢ص

‰a†½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–æbèÐ•c@@
]١٢١٣٤[ .يالعل  برومند، عبدأديب

 _ .وقفنامه مدرسة امامية   = أصفهان يف   إماميهحجة وقف مدرسه    
-١٣٧ ص _ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _.وقف مرياث جاويدان    

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٣٩
]١٢١٣٥[ .شفقي، سريوس
_ . صادق عبـادي     إعدادسريوس شفقي؛   / أصفهانالوقف يف   
من (_  .ورقة ٢٦_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت

 .١كو* _ . ح_ .)أدبيات الوقف يف إيران

 أصفهان– إيران – وقف المدارس



متن الكشاف>٩٨٠
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢١٣٦[ .، حمموديفاضل يزد
 معـريف  = أصفهانحجة شرعية قدمية حول مدرسة سلطان يف        

، ٣ س _ .تـارخيي  فصلنامه مطالعات    _ .وقفنامه كهن مربوط  
 .١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .٢-١ع
]١٢١٣٧[ . مقدم، حممد نادرينصري

وقفنامه مدرسـه    = أصفهانحجة وقف مدرسة جهارباغ يف      
 _) .١٩٩٥ (٨ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .أصفهانجهارباغ  

 .١ كو؛١ران* _ . باللغة الفارسية_ .١١٨-١١٢ص
‰a†½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–@ƒí‰bm@–ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@@

]١٢١٣٨[ .ه، جمتيباميانَي
صـورت   = الصـفوي حجة وقف لكتاب ومدرسة من العهد       

وقف مـرياث    _.فوى   ومدرسه اى ازدوران ص    وقفنامه كتاب 
 باللغة_  .١١٢-١١٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع_ .جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  .د _ .الفارسية

‰a†½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–‰bãaì@@
]١٢١٣٩[ .، رضاخمتاري

 علويوقفنامه مدرسه   =  وموقوفاهتا   العلويحجة وقف مدرسة    
 ١٧ ع _.وقف مرياث جاويـدان      _ .خوانسار وموقوفات آن  

ــية _. ٤١-٢٦ ص_ .)١٩٩٧( ــة الفارس _  . د_ . باللغ
 .١ كو؛١ران*

‰a†½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–x†ää@@
]١٢١٤٠[وقفنامه =، سنندج اإلحسانحجة وقف مسجد ومدرسة دار 

وقـف مـرياث     _ .سـنندج ،   اإلحسان مسجد ومدرسة دار  
باللغـة  _  .١١٩-١١٧ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ ع _.جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_ .د  _ .الفارسية

‰a†½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–æaŠè @@
]١٢١٤١[ .، رضاياستاد

وقفنامه مدرسه  = حتقيق حول حجة وقف مدرسة مروى طهران        
 _ .)١٩٩٦ (١٣ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ .مروى هتران 

 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٧١-٥٦ص
‰a†½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–æë‰‹b×@@

]١٢١٤٢[ .، عماد الديناحلكمائيشيخ 
بـازخواين يـك    = ازرون  قراءة حلجة وقف قدمية يف مدينة ك      

 ١ع_ .وقف مـرياث جاويـدان       _ .وقفنامه قدميى كازرون  
 _ .٥٣-٤٦ص_ ) .١٩٩٣ (٢؛ ع ٧٢-٦٨ص_ ) .١٩٩٣(

 .١؛ كو١ران*_  .د_  .باللغة الفارسية
‰a†½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–æb‘b×@@
]١٢١٤٣[ .افشار، ايرج

 سلطاينوقفنامه مدرسة   =  يف كاشان    حجة وقف مدرسة سلطاين   
 باللغة  _ .)١٩٨٧ (٢٣ ع _ .ـ إيران زمني  فرهنكَ _ .كاشان
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

‰a†½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–æa†àç@@
]١٢١٤٤[ .ستوده، منوجهر

طومار وقفنامـه   سواد  = حجة وقف املدرسة الكبرية يف مهدان       
ــزرك مهــدان ــاريخ_ .مدرســه ب  _ .)١٩٧٦ (١ ع_ . ت

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٩٩-١٥٩ص

‰a†½a@ÑÓë@–ÙŠaë@òäìjÛa@@
]١٢١٤٥[ .حممد إبراهيم

بك واألوضاع األخرية يف البوسنة      غازي خسرو ) مدرسة(كلية  
 .باللغة التركية_  .٢٠٦-١٨١ص_ .حممد إبراهيم / واهلرسك

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣اف، لألوق
‰a†½a@ÑÓë@–ƒí‰bm@@

]١٢١٤٦[ .فتحية عبد الفتاح النرباوي
-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النـرباوي      / املؤسسات العلمية 

٢٦٧. 
دار : القـاهرة _  .٧ط_ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية      يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤الفكر العريب، 

@‰a†½a@ÑÓë–bî×Šm@@
]١٢١٤٧[ .تامر، وهيب
 İshak Paşa’nin Vakifiyeleri =ف ووقفيات إسحاق باشا أوقا

ve Vakiflari / وهيب تامر. _Vakiflar Dergisi . _ ٤مـج 
ــة _ .١٢٤-١٠٧ص_ ) .١٩٥٨( ــة التركي  _.د _ . باللغ
 .٦٧تر*
]١٢١٤٨[ .ك داغ، يوسفوكوج

 Hadimi Medresesi’ne Dair = وقفية تتعلق مبدرسة اخلادمي
Bir Vakfiye /ك داغ ويوسف كوج. _Vakiflar Dergisi ._ 

 _.د  _ . باللغة التركيـة     _ .٩٤-٧٩ص_ ) .١٩٩٨ (٢٧ع
 .٣تر*

@‰a†½a@ÑÓë–@bî×Šm@–@gÞìjãbn@
]١٢١٤٩[ .أنور، سهيل

 Mahmud Paşa Vakiflari= أوقاف حممود باشا وملحقاهتا 
ve Ekleri / أنورأمحد سهيل.  _Vakiflar Dergisi . _٤مج 

ــة الترك_ .٧٦-٦٥ص_ ) .١٩٥٨( ــة  باللغ  _.د _ .ي
 .٦٧تر*

]١٢١٥٠[ .تكني، شينازي
 الـيت   إسـتانبول الوظائف اإلدارية والتعليم يف إحدى مدارس       

 Yilinda Vakfedilmiş, Bir 1729= م ١٧٢٩وقفت يف عام 
İstanbul Medresesinin Öğretim ve İdare Kadrosu 

Hakkinda /  شينازي تكـني. _Türk Kültür Dergisi . _
 باللغـة   _ .١٥-١٢ص_ .) ١٩٦٨سـبتمرب    (٧١، ع ٦مج

 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

  العصر الصفوي– تاريخ – إيران – وقف المدارس 



٩٨١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@‰a†½a@ÑÓë–@bî×Šm@–bîbßc@@
]١٢١٥١[ . رفعت،ينانج

  رفعت /ماسياأوالية    خليفة غازي يف   :وقفية املدرسة السلجوقية  
ــانج  ــج _. Vakiflar Dergisi_ .ين  _ .)١٩٨٢ (١٥م

 .٣تر* _ . د_ .٢٢-١٦ص

@‰a†½a@ÑÓë–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–òÔuýÛa@Š–Ç@@
]١٢١٥٢[ .انج، رفعتين

الغازي وأوقافه يف   خليفة  مدرسة  : من مدارس العهد السلجوقي   
 Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifat Gazi= أماسيا 

Medresesi ve Vakiflar / ــانج  Vakiflar_ .رفعــت ين
Dergisi.  _ــج ــة _ .٢٢-٢٥ص_ ) .١٩٨٢ (١٥م  باللغ
 .٣تر* _.د _ .التركية 

@‰a†½a@ÑÓë–@bî×Šm@–Ó@æbßŠ@
]١٢١٥٣[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 إبراهيم/ Bir Hüccet iki Vakfiye= احلجج الشرعية لألوقاف 
_ ) .١٩٦٨ (٧ع_ . Vakiflar Dergisi_ .حقي قونيـايل  

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١١٠-١٩٧ص

@‰a†½a@ÑÓë–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]١٢١٥٤[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 إبراهيم/ Bir Hüccet iki Vakfiye= احلجج الشرعية لألوقاف 
_ ) .١٩٦٨ (٧ع_ . Vakiflar Dergisi_ .حقي قونيـايل  

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١١٠-١٩٧ص
‰a†½a@ÑÓë@–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@

]١٢١٥٥[ .حممد علي فهيم بيومي
يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        

حممـد  تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   
دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@‰a†½a@ÑÓë–@@´İÜÏM†ÔÛa@@
]١٢١٥٦[ .كامل مجيل العسلي

_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    
 ٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسـات اإلسـالمية      شهرية  : دعوة احلق 

، ١٧مـغ *_  . د _ .٦٨-٥٩ص_ ) .١٩٨٣غشت  / يوليوز(
٢٢. 

]١٢١٥٧[ .كامل مجيل العسلي
_ .كامل مجيل العسلي    / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    

 .١١١-٩٣ص
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض   _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١كو؛ ٨، ٧؛ فل١١

@‰a†½a@ÑÓë–@@æbäjÛMÜiaŠ @@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٢١٥٨[ .عمر عبد السالم تدمري

األوقاف املنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسها        
 _.عمر عبد السالم تدمري     / ودالالهتا التارخيية يف عصر املماليك    

 _.جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي         : أوقاف
 .١كو*_ .د _  .٤٩-٣٩ص_ ) .٢٠٠١نوفمرب  (١، ع١س

@‰a†½a@ÑÓë–@Š–ß@–Ñíì@i@@
]١٢١٥٩[ /زعزوع بك للبنات مدرسة ؛بك للبنني زعزوع مدرسة

 ابريل  ٢١ (٥، ج ٣ مج _. املنار_  .]رشيد رضا حممد  حترير  [
_ ) .١٩٠٠ ابريل   ٢١ (٥، ج ٣؛ مج ١١٢-١١٠ص_ ) .١٩٠٠
 .١كو ؛٢٣، ١٠، ٧، ٢صر*_  . د_ .١١٣-١١٢ص

@‰a†½a@ÑÓë–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٢١٦٠[ .براهيمإعبد اللطيف 

 إبراهيمعبد اللطيف   / نصان جديدان من وثيقة األمري صرغتمش     
 ٢،  ١، ج ٢٧مج_ .القاهرة  ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .علي  

 ٢،  ١، ج ٢٨؛ مج ١٥٨-١٢١ص_ ) .١٩٦٥ديسمرب   /مايو(
من الوثـائق   ( _ .١٨٦-١٤٣ص_ ) .١٩٦٦ديسمرب   /مايو(

 .١؛ كو٢٣صر* _.د  _) .العربية يف العصور الوسطى

@‰a†½a@ÑÓë–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢١٦١[ .عاصم حممد رزق عبد الرمحن

إعداد عاصم حممد رزق عبد الرمحن؛ إشراف سعاد        ] / الوقف[
، ١٠٨-١٠٧،  ٩٣،  ٩١،  ٥٧،  ٥٤،  ٣٨،  ٥-٢: ص_ .ماهر  
١٣٠، ١١٤-١١٣، ١١١-١١٠. 
أطروحـة  _  .١٩٧١_ . مساجد أبو بكر مزهر بالقـاهرة        يف
_ . قسم اآلثـار     ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(

 .٢٣صر*_ .ض 
]١٢١٦٢[ .حممد فهيم

: ص_ .إعداد حممد فهيم؛ إشراف سعاد ماهر حممد        ]/ الوقف[
١٠٦،  ١٠٤-٩٩،  ٩٢،  ٨١-٨٠،  ٧٠،  ٦٤،  ٦٠،  ٥٦-٤٣ ،
٢١٣-١٩٩، ١٤٤، ١٣١، ١٢٤، ١٠٩. 
_ .دراسة أثرية معماريـة     :  مدرسة السلطان قانصوه الغوري    يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧
 .٢٣صر*_  .ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية 
]١٢١٦٣[ .حممد مصطفى حممد جنيب

، ٣٩-٢٨ص_ .إعداد حممد مصطفى حممد جنيـب       ]/ الوقف[
١٠١،  ٩٦-٩٥،  ٩١-٩٠،  ٨٦،  ٨٢،  ٧١-٧٠،  ٦٣-٥٠-
١٨٠،  ١٦٥-١٣٣،  ١٣٠-١٢٨،  ١٢٥-١٢٣،  ١٠٦ ،
٢٥٦،  ٢٤٦،  ٢١١-٢١٠،  ٢٠٠-١٩٨،  ١٩٦-١٩٠ ،
٣٣٩،  ٣٢١-٣١٩،  ٣١٤-٣١١،  ٢٩٣-٢٩١،  ٢٧١-
٣٨٦،  ٣٨٢-٣٨١،  ٣٧٨-٣٧٧،  ٣٦٤-٣٥١،  ٣٤١ ،
٤٢٥،  ٤١٩-٤١٨،  ٤١٣-٤١٢،  ٤٠٢،  ٣٩٤-٣٨٨-

 رسائل جامعية– عصر المماليك – تاريخ – مصر –وقف المدارس 



متن الكشاف>٩٨٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

٤٧٩،  ٤٧٣-٤٧٠،  ٤٦٥-٤٦٤،  ٤٥٣-٤٤١،  ٤٢٦-
٥٧٧،  ٥٧٢،  ٥٦٨،  ٥٥٥،  ٥٣٧،  ٤٨٧-٤٨٦،  ٤٨٠ ،
٧٦٤-٧٣١،  ٦٧٩-٦٧٨،  ٦٧٢،  ٦١٧،  ٦٠٧،  ٥٨٧ ،
٨٢١،  ٨١٥،  ٨٠٥،  ٨٠٢-٧٨٦،  ٧٧٧-٧٧٥،  ٧٧٢-
٨٢٩، ٨٢٣. 
 _.دراسة أثرية معمارية    :  مدرسة األمري كبري قرقماش وملحقاهتا     يف

 ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  _  .١٩٧٥
 .٢٣صر* _.ض  _.قسم اآلثار 

]١٢١٦٤[ .مرفت حممود دعبس
_ .إعداد مرفت حممود دعبس؛ إشراف سعاد مـاهر    ]/ الوقف[
، ١٥٥،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٢-١٣٧،  ٢٦-٢٣،  ٢٠-١٦ص

١٦٥، ١٦٢. 
دراسـة أثريـة    ): أم السلطان شـعبان   ( مدرسة خوند بركة     يف

 -) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧_ .م  ١٣٦٩/هـ٧٧١معمارية  
_ .  ض _. قسم اآلثـار اإلسـالمية       ، كلية اآلثار  ،جامعة القاهرة 

 .٢٣صر*

@‰a†½a@ÑÓë–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢١٦٥[ .حممد مصطفى حممد جنيب

إعداد حممد مصطفى حممد جنيب؛ إشـراف فريـد         ]/ الوقف[
، ٥٤، ٤٨، ٤٦-٤٥، ٣٨، ٣٦، ١٩، ٣-٢ص_ .الشــافعي 

٧٢-٦٤. 
_ .دراسة معمارية وأثريـة     :  مدرسة خاير بك بباب الوزير     يف
 كليـة   ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٦٨ايو  م

 .٢٣صر*_  .ض _. قسم اآلثار ،اآلداب

@‰a†½a@ÑÓë–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٢١٦٦[ "ـه٦٩١-٦٣٨" )فتح الدين(ابن عبد الظاهر، حممد بن عبد اهللا بن نشوان 

هللا بـن    الدين أبو الفضل عبد ا     حمييبن عبد الظاهر    ال]/ الوقف[
 _.عبد الظاهر املصري؛ حققه وقدم له وعلق عليه أمين فؤاد السيد            

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 _ .١ ط _ . الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القـاهرة        يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٦أوراق شرقية، : بريوت

@‰a†½a@ÑÓë–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢١٦٧[ .حممد عبد الستار عثمان

إعداد حممد عبد الستار عثمان؛ إشراف سعاد مـاهر         ]/ الوقف[
ــد  ، ١١٥، ١١١-٩٠، ٨٨-٦٠، ٥٥، ٤٧-٣٦ص_ .حمم

١٤٧،  ١٤٢-١٤١،  ١٣٨،  ١٣١-١٣٠،  ١١٩-١١٨ ،
١٧٥،  ١٧١-١٦٥،  ١٦٢،  ١٥٩-١٥٥،  ١٥٠،  ١٤٩-
٢١٧،  ٢١٥-٢١٠،  ٢٠٢-١٩٥،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٥-
٢٨٨،  ٢٤٩،  ٢٤٤-٢٤٣،  ٢٤٠-٢٣٨،  ٢٣٥،  ٢١٩ ،
٣٠٢-٣٠٠، ٢٨٩. 
_ . اآلثار املعمارية للسلطان األشرف برسباي مبدينة القاهرة         يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧
 .٢٣صر* _.ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

‰a†½a@ÑÓë@–@òØß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢١٦٨[ "ـه٩٥٤-٨٩١") أبو الفضل( العزيز بن عمر بن حممد ابن فهد، حممد بن عبد

 تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهـد املكـي؛             /]الوقف[
 موضوع الوقف جاء يف مواضـع       _ .حتقيق حممد احلبيب اهليله   

 .متفرقة من العمل
:  نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتـاف الـورى          كتاب يف
_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢ تاريخ مكة املكرمة من سنة    (
 _ .٢٠٠٠ مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،      :]م. د [_ .١ط
 .١كو*_  .ض

@‰a†½a@ÑÓëIï™big@éÔÏH@
]١٢١٦٩[ .سامل بن مخيس بن سامل بن جباد بن موسى بن حسني بن شوال احمليلوي

 تأليف سامل بن  / يف املساجد واملدارس وما أشبه ذلك من الوقوفات       
 _.وسى بن حسني بن شوال احمليلوي       مخيس بن سامل بن جباد بن م      

 .٤٥٦-٤٠٧ص: ١ج
: عمـان _ . فواكه البستان اهلادي إىل طريق طاعة الـرمحن          يف

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٨وزارة التراث القومي والثقافة، 
@‰a†½a@ÑÓëI@éÔÏïÐäyH@

]١٢١٧٠[ "ـه١٠٩٨-؟"حممد األنكوري، حممد بن حسني األنكوري الرومي 
حممـد بـن حسـني      / اف املدارس أنفع الوسائل يف مسئلة أوق    

 .١٥٨-١٥٧ص: ١ج_ .األنقوري 
هــ  ١٢٨١،  ]ن. د: تركيا[اآلستانة  _ . الفتاوى األنقروية    يف
 .١٥كو* _.ض  _) .املطبعة العامرة السلطانية] (١٨٦٤[

@‰a†½a@ÑÓëòîäí†Ûa@
ديني،          انظر أيضًا يم ال ى التعل المدارس الموقوفة، الوقف عل

المي  دعوة اإلس ى ال ف عل ى الوق ف عل ة، الوق
ة المصاحف ة، ، طباع ى الطلب الوقف الوقف عل

اء  ى علم اء   عل ى الفقه ف عل ديث، الوق  ، الح
دارس ى الم ف عل ف الوق ين، ، الوق ى المفت عل

ب،  ات، وقف الكتاتي ة وقف المكتب الوقف وتربي
ال يم  ،األطف ف والتعل ة  ، الوق ف والتنمي الوق
رية ف    ، البش ة، الوق ة الديني ف والتنمي الوق
  .إلسالمية، الوقف والشعائر اإلسالميةوالدعوة ا

@‰a†½a@ÑÓë@òîäí†ÛaMæaŠíg@@
]١٢١٧١[ )آية اهللا (، حسنإماميفقيه 

كَفتكَو =  حمىي موقوفات املدارس الدينية      إماميمقابلة مع السيد    
 ٢٠-١٩ ع_ . وقف مـرياث جاويـدان  _ .إماميبا ايت اهللا    

ــية _ .٨٥-٧٨ ص_ .)١٩٩٨( ــة الفارس _  .د _ . باللغ
 .١و؛ ك١ران*

@‰a†½a@ÑÓë@òîäí†Ûa–@†¬@–@ƒí‰bm@–Ö@QX@
]١٢١٧٢[ .حممد بن سعد الشويعر
 .٤٧-٤٥ص_ .حممد بن سعد الشويعر  تأليف/ األوقاف العلمية

نافذة على احليـاة العلميـة والثقافيـة        :  سنة ٢٥٠ جند قبل    يف
_  .١٩٩٢النخيل للنشر والتوزيـع،     ]: م. د[_ .واالجتماعية  

 .١وك*_ .ض _ ) .٧حبث ودراسة؛ (

  رسائل جامعية– العصر العثماني – تاريخ – القاهرة – مصر – المدارس وقف 



٩٨٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ò‰†½a@ÑÓëòîÜîÇb⁄aI@kÜyH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم انظر أيضًا
]١٢١٧٣[ .عبد الرمحن فرفور

ـ،١٢٥٥ حلب،   –احملكمة الشرعية   : وقفية املسجد واملدرسة اإلمساعيلية     ه
 .٣٠٩-٢٩٠ص_ .عبد الرمحن فرفور / م١٨٤٠-١٨٣٩

  حبوث ومناقشات الندوة   :أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل*_ .ض _  .١٩٩٧

@òîàÄÇþa@ò‰†½a@ÑÓëIÕ’ß…H@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم انظر أيضًا
]١٢١٧٤["ـه١٠٤١-؟٩٩٢" )أبو العباس(ن حممد بن أمحد املقري، أمحد ب

 أمحد بن حممد املقري التلمساين؛ أشرف على طبعـه          /]الوقف[
 .٣٧٨ ،٢٢٣ص: ٢ج_ .حممد حميي الدين عبد احلميد 

  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن           يف
 مصورةطبعة  _ ] .؟١٩٨-[دار الكتاب العريب،    : بريوت_ .اخلطيب  

 .٥٦، ٥٤، ٣٠تر* _.ض _  .١٨٦٢عن طبعة املطبعة األمريية، 
]١٢١٧٥["ـه١٠٤١-؟٩٩٢" )أبو العباس(املقري، أمحد بن حممد بن أمحد 

 أمحد بن حممد املقري التلمساين؛ أشرف على طبعـه          /]الوقف[
 .٣٧٨ ،٢٢٣ص: ٢ ج_ .حممد حميي الدين عبد احلميد

 وزيرها لسان    نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر       يف
 :القاهرة( ١٩٤٩،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .الدين بن اخلطيب    

-٢؛ فل ٢٣،  ٧،  ٢؛ صر ٦٧،  ٥٤تر*_ .ض  _ . )مطبعة السعادة 
١١، ١٠، ٨-٦، ٤. 

@ò‰†ß@ÑÓëÎbi‰bèuI@æaŠíg@LæbèÐ•cH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم انظر أيضًا

]١٢١٧٦[ . مقدم، حممد نادرينصري
وقفنامه مدرسـه    = أصفهانسة جهارباغ يف    حجة وقف مدر  

 _) .١٩٩٥ (٨ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .أصفهانجهارباغ  
 .١ كو؛١ران* _ . باللغة الفارسية_ .١١٨-١١٢ص
@ÑÓë@´ bİ¨a@ò‰†ßIbî×ŠmH@

يم،  انظر أيضًا ف والتعل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس
 .الوقف والزخرفة، الوقف والفنون الجميلة

]١٢١٧٧[ .إبراهيمأتش، 
 _.إبراهيم أتش / Vakif Hattat Okulu= وقف مدرسة اخلطاطني 

Vakiflar Dergisi . _ــج  _ .١٤-٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢م
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

ÑÓë@@æby⁄a@‰a…@ò‰†ßIæaŠíg@Lx†ääH@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@@æby⁄a@‰a…IæaŠíg@Lx†ääNH@
@òÔÐ’Ûa@‰a…@ò‰†ß@ÑÓëIbî×ŠmHa@@@@@@@@@@ŠÄã@òÔÐ’Ûa@‰a…@ÑÓëIbî×ŠmHN@

@ò‰†ß@ÑÓë@æbİÜIæaŠíg@LæbèÐ•cH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم انظر أيضًا

]١٢١٧٨[ .، حمموديفاضل يزد
 معـريف  = أصفهانحجة شرعية قدمية حول مدرسة سلطان يف        

، ٣ س _ .تـارخيي  فصلنامه مطالعات    _ .وقفنامه كهن مربوط  
 .١ران*_  . د_ .فارسية باللغة ال_ .٢-١ع

@ò‰†ß@ÑÓë@ïãbİÜIæaŠíg@Læb‘b×H@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم انظر أيضًا

]١٢١٧٩[ .افشار، ايرج
وقفنامـه مدرسـة   =  يف كاشـان    حجة وقف مدرسة سلطاين   

 _) .١٩٨٧ (٢٣ ع _ .فرهنكَـ إيران زمني   _. كاشان   سلطاين
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

@ÑÓëa½@ò‰†@òî§b–ÛaIæaŠíg@Læë‰‹b×H@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم انظر أيضًا

]١٢١٨٠[ .، عماد الديناحلكمائيشيخ 
بـازخواين يـك    = قراءة حلجة وقف قدمية يف مدينة كازرون        

 ١ع_ .وقف مـرياث جاويـدان       _ .وقفنامه قدميى كازرون  
 _ .٥٣-٤٦ص_ ) .١٩٩٣ (٢؛ ع ٧٢-٦٨ص_ ) .١٩٩٣(
 .١؛ كو١ران*_  .د_  .لغة الفارسيةبال

@ò‰†ß@ÑÓë@ðìÜÈÛaIæaŠígH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم انظر أيضًا

]١٢١٨١[ .، رضاخمتاري
  خوانسارعلويوقفنامه مدرسه =  وموقوفاهتا العلويحجة وقف مدرسة 

 _) .١٩٩٧ (١٧ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .وموقوفات آن   
 .١ كو؛١ران*_  . د_ .فارسية باللغة ال_ .٤١-٢٦ص

@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ò‰†ß@ÑÓëIbîãbßë‰@@@@@H@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc@@@@@ŠÄãa–bîãbßë‰@N@
@ÑÓë½a@ò‰†@ñjØÛaIæaŠíg@Læa†àçH@

 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والتعليم انظر أيضًا
]١٢١٨٢[ .ستوده، منوجهر

مار وقفنامـه   طوسواد  = حجة وقف املدرسة الكبرية يف مهدان       
-١٥٩ص_ ) .١٩٧٦ (١ ع _ . تاريخ _ .مدرسه بزرك مهدان  

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٩٩
@ò‰†ß@ÑÓë@oÛë…@ñ‹aë‰…@†vßëIæaŠígH@

ى   انظر أيضًا ف عل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس
 .المساجد، وقف المساجد، الوقف والتعليم

]١٢١٨٣[ .كربأ ي، علحممديخان 
وقفنامه مدرسـة   =  مسجد دروازه دولت  حجة وقف مدرسة و   

 ١٤ ع _.وقف مرياث جاويـدان      _ .ومسجد دروازه دولت  
_  .د _ . باللغــة الفارســية_ .١١٥-١١٢ ص_ .)١٩٩٦(
 .١ كو؛١ران*

@ÑÓëåí†½a@
ي    انظر أيضًا روط ف ف، الش ون الوق ف، دي ام الوق أحك

 .الواقف، ملكية الوقف
]١٢١٨٤[ .علي الشرجبي
/ أهدافه الدينية ودوره احلضـاري    و وظيفته االجتماعية : الوقف

اليمامـة للطباعـة    : دمشـق  ؛الكويت_ .علي خالد الشرجبي    
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢، والنشر

المدينوقف 



متن الكشاف>٩٨٤
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@òîÈßb¦a@òäí†½a@ÑÓëIbî×Šm@LðbnçH@
ى إسكان          انظر أيضًا ة، الوقف عل المؤسسات الوقفية األهلي

ى    ف عل ات، الوق ى الجامع ف عل ة، الوق الطلب
 . والتعليمالطلبة، الوقف

]١٢١٨٥[ )، تركياهتاي: ١٩٨٤(أسبوع الوقف 
 Hatay’da  =١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ ،أسبوع الوقف يف مدينة هتاي

Vakif Haftasi, 3-9 Aralik 1984] /علي توتج، حممد ] حترير
، ٢٣_ .] ؟١٩٨٤[مديرية أوقاف هتاي،    : إنطاكية_ .تكني  

 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ايض :ص٢
í†½a@ÑÓëæì@@@@@ŠÄãa@@@@@åí†½a@ÑÓëN@

@¿bÔrÛa@òí…aŠ½a@ÑÓëIñŠÔãcH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والثقافة انظر أيضًا

]١٢١٨٦[ )أنقرة(وقف املرادية الثقايف 
وقف : أنقرة_ . muradiye Kültür vakfi= وقف املرادية الثقايف 

 _ .يـض ا: ص١٧_ ] .١٩٨٠[هــ   ١٤٠٠املرادية الثقايف،   
 .٣تر* _.ك _ .تركية باللغة ال

@ÑÓëòßbÈÛa@ÕÏaŠ½a@
ات،          انظر أيضًا وقف الجسور، وقف الحدائق، وقف الحمام

ة، وقف            وقف العقار، الوقف على المرافق العام
المتاحف، وقف المدارس، وقف المساجد، وقف        
ات،   ف المكتب ابر، وق ف المق فيات، وق المستش

 .الوقف والدولة
@ÑÓë@òßbÈÛa@ÕÏaŠ½a–ŠÈÛa@bÈÛa@@ïiMƒí‰bm@@

]١٢١٨٧[ .سعيد عبد الفتاح عاشور
 .٨٧-٥١ص_ .سعيد عاشور / املؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية

سوسه، _ . املرأة واملؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية        يف
موسوعة احلضارة العربية   (_ ] .؟١٩٩٤[دار املعارف،   : تونس

 .١كو*_ .ض _ ) .١٨اإلسالمية؛ 
vnÛa@Œ×aŠ½a@ÑÓëòí‰b@@@@@ŠÄãa@@@@@Öaìþa@ÑÓëN@
†mŠ½a@ÑÓë@

اف    انظر أيضًا ة، أوق اف البوذي ف، األوق ام الوق أحك
اف    يحية، األوق اف المس تأمنين، األوق المس

ف،  ي الواق روط ف ة، الش وانين اليهودي ق
ة،         وتشريعات وقف    غير المسلم، وقف أهل الذم

الوقف على أهل الذمة، الوقف على غير المسلم،     
ى ا  ف عل افرالوق ف   لك لم، وق ر المس ف غي ، وق

الكافر، الوقف واألقليات، والية غير المسلم على       
 .الوقف، والية الكافر على الوقف

]١٢١٨٨[ .غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

@†mŠ½a@ÑÓëIïÐäy@éÔÏH@
]١٢١٨٩["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 

]١٢١٩٠[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"صين عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احل
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

@ÑÓëæìçŠ½a@
ي      انظر أيضًا روط ف ف، الش ن الوق ف، ره ام الوق أحك

 .الموقوف
]١٢١٩١[:٤مج_ . ]وآخ[ … هعبد حممد /متفرقةفتاوى يف مسائل 

 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
 الس األعلى :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
œíŠ½a@ÑÓë@

 .أحكام الوقف، الشروط في الواقف انظر أيضًا
]١٢١٩٢[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

 .٣٤٩-٣١٣ص_ .براهيم إتأليف أمحد / خمتصر يف الوقف وأحكامه
ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف

 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         
األعمال الكاملة للمرحوم   (_ ] .١٩٨- [دار األنصار : القاهرة
 .٣٩؛ مغ١؛ كو٣تر*_ . ض _ .)٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]١٢١٩٣[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 
 .٣٥٠-٣١٣ ص_.تأليف أمحد إبراهيم / خمتصر يف الوقف وأحكامه

ويليه ملحق وجيز يف املهـر      :  املعامالت الشرعية املالية   كتاب يف
 _.وبدل اخللع وتصرفات املريض واهلبة والوصية واملرياث والوقف         

ألعمال الكاملة للمرحـوم    ا(_  .١٩٣٦دار األنصار،   : القاهرة
 .١؛ فل١١ ،٩ ،٨سع*_ .ض _ ) .٣ بك؛ إبراهيمأمحد 

]١٢١٩٤[ .علي الشرجبي
 علي/ وأهدافه الدينية ودوره احلضاري    وظيفته االجتماعية : الوقف

، اليمامة للطباعة والنشـر   : دمشق ؛الكويت_ .خالد الشرجبي   
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢

@œíŠ½a@ÑÓëIïÐäy@éÔÏH@
]١٢١٩٥["ـه١٢٥٢-١١٩٨"دين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عاب

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٢١٩٦[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_  .عالء الدين احلصكفي]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

@œíŠ½a@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@
]١٢١٩٧[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا

 يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن        أتأليف  /  األحباس كتاب
 .٥٤١-٥٣٦ص_ .عبد الرب النمري القرطيب 

: بريوت_  .٢ط_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٢٩، ٢٦ ،١٦مغ* _. ض _ .١٩٩٢دار الكتب العلمية، 

 )هتاي، تركيا(وقف المدينة الجامعية  



٩٨٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢١٩٨[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا
مد بن  يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حم       أتأليف  /  األحباس كتاب

يد حعبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممد أ         
 .١٠٢١-١٠١٢ص: ٢ج_ .ولد ماديك املوريتاين 

مكتبـة  : الرياض_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي        كتاب يف
 .٣٨، ٣٢، ٤؛ مغ١كو*_ .ض _  .١٩٨٠الرياض احلديثة، 

]١٢١٩٩[ "ـه٤٦٣-٣٦٨" )عمر بوأ( بن حممد بن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا
 يب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن        أتأليف  / ] األحباس كتاب[

يد حعبد الرب النمري القرطيب؛ حتقيق وتقدمي وتعليق حممد حممد أ         
 .٣١٦-٣٠٤ص: ٢ج_ .ولد ماديك املوريتاين 

، ]ن. د: م. د[_ . الكايف يف فقه أهل املدينة املـالكي     كتاب يف
 .٨هن* _. ض _ .١٩٨٠، )دى للطباعةدار اهل: القاهرة (١٩٧٩

pì½a@Šß@œíŠ½a@ÑÓë@
 .أحكام الوقف، الشروط في الواقف انظر أيضًا

]١٢٢٠٠[ .حبيبأبو سعدي 
حبيب؛ عىن بطبعه ونشره عبد اهللا بن       أبو  سعدي  / وقفحبس؛  
 .١٢٢٠-١٢١٦ص: ٢ج، ٢٩٠ص: ١ج_ . األنصاري إبراهيم
 دار إحياء التراث  : قطر_ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٢٥؛ مغ١؛ كو٣تر* _. ض _ .١٩٨٥اإلسالمي، 
]١٢٢٠١[ .حبيبأبو سعدي 
 .١١٤٣-١١٣٩ص: ٢ج_ .حبيب  بوأسعدي / وقف
دار : دمشق_  .٢ط_ . موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي       يف

 .٣٢، ٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٧الفكر، 
]١٢٢٠٢[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب

_  .٢ط_ .ن عبد الرمحن عشوب     عبد اجلليل ب  /  الوقف كتاب
-٧سع*_ . ك   _ .)مطبعة الرجاء  :القاهرة (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[

 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١
]١٢٢٠٣[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب

 :م. د[_  .١ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب
 .٢١صر* _. ك _) .مطبعة املعاهد الدينية :القاهرة( ١٩١٥، ]ن. د

]١٢٢٠٤[ :٤مج_ ] .وآخ [… هحممد عبد/ فتاوى يف مسائل متفرقة
 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
 الس األعلى :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
]١٢٢٠٥[ . احملكمة العليا .كلكتا

 Mussalman=  اال – ٨٤المي رقم قانون شرعية الوقف اإلس
Waqf validation Act 84 – scope ._ The All India 

Reporter. _ باللغـة   _ .٤٣٦-٤٢٩ص_  .)١٩٢٢ (٩مج 
 .٧هن *_ . د_ .اإلجنليزية

]١٢٢٠٦[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١

: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

]١٢٢٠٧[ وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _  .٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@pì½a@Šß@œíŠ½a@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏH@
]١٢٢٠٨[ "ـه٤٥٨-٣٨٠" حممد بن خلف ابن الفراء حممد بن احلسني بن أبو يعلى،

 _ .اللحامللقاضي أيب يعلى؛ حتقيق عبد الكرمي بن حممد         ]/ الوقف[
 .٤٥٥-٤٣٣ص: ١ج
_  .١ط_ . املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والـوجهتني         يف

 .٨؛ هن٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٥مكتبة املعارف، : الرياض
@pì½a@Šß@œíŠ½a@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@

]١٢٢٠٩[ .فى اخلنمصط
: ٤ج_ .مصطفى اخلن، مصطفى البغا، علي الشرجبي       / الوقف
 .٣٨-٩ص
_  .٣ط_ . الفقه املنهجي على مذهب اإلمـام الشـافعي          يف

 .٥ ،١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٢دار القلم، : دمشق
@pì½a@Šß@œíŠ½a@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@

]١٢٢١٠["ـه٣٧٨-؟" )القاسم بوأ(بن اجلالب، عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن ا
أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن       /  يف احلبس وهو الوقف    باب

 _.احلسن اجلالب البصري؛ دراسة وحتقيق حسني بن سامل الدمهاين          
 .٣١١-٣٠٧ص: ٢ج
 _ .١٩٨٧دار الغرب اإلسالمي،    : بريوت_  .١ط_ . التفريع   يف

 .٣٢-٢٩ ،٢٧؛ مغ١١، ١؛ كو٩-٦؛ فل٥٧تر* _.ض 
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   نس  اإلمام مالك، مالك بن أ    

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١٢٢١١[

اإلمام مالك بن أنس؛ رواية عبد السالم بن سعيد         /  احلبس كتاب
 .٥٢ج: الغشاء الثامن_ .بن حبيب التنوخي املشهور بسحنون 

 _.سم ٢٠×٢٥؛ ) سطر١٩( أغشية  ٨_ ] .ت. د[_ . املدونة   يف
لرف عليه طرر،   غشاء حمفوظ يف ا   _  .٥٧٤خمطوط، حتت رقم    

خط _ .وهي النسخة اليت تعرف بنسخة الطريفي لتحبيسه إياها         
 .٣مغ* _.ض _ .أندلسي 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٢١٢[

 مالك بن أنس األصبحي؛ رواية سحنون بن سعيد       /  احلبس كتاب
 .١١١-٩٨ص: ١٥ج_ .قي تعالتنوخي عن عبد الرمحن بن القاسم ال

 :القاهرة] (؟١٩٠٣ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . املدونة الكربى    يف
 .١٥ ،١٢كو* _.ض  _]) .١٩٠٥[هـ ١٣٢٣مطبعة السعادة، 

)الكيفقه م(وقف المريض مرض الموت 



متن الكشاف>٩٨٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٢١٣[

  بن مالك بن أنس؛ برواية اإلمام سحنون     /  احلبس والصدقة  كتاب
 .١١٦-٩٨ص: ٦مج_  .سعيد
بعة ط_ ] .؟١٩٧-[دار صادر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 ،٦٣ ،٥٦ ،٥١تـر * _. ض   _ .باألوفست عن مطبعة السعادة   
 .٣٠؛ مغ١٥؛ كو١١، ٧، ٣، ٢؛ فل٧٥ ،٦٤

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٢١٤[

مالك بن أنس األصبحي؛ رواية اإلمام      / دقة احلبس والص  كتاب
: ٤ج_ .سحنون بن سعيد عن اإلمام عبد الرمحن بـن قاسـم           

 .٣٤٨-٣٤١ص
: معهـا _  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام لإلمـام           
 ؛٦٧ ،٣تر*_ . ض   _ . بن رشد  أمحداحلافظ أيب الوليد حممد بن      

 .٣٥، ٢٩، ٢٦؛ مغ١١، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣فل
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١٢٢١٥[

ملالك بن أنس؛ رواية سحنون بن سعيد       /  احلبس والصدقة  كتاب
محـد  أالتنوخي عن عبد الرمحن ابن القاسم؛ ضبطه وصححه         

 .٤٢٧-٣٤١ص: ٤مج_ . السالم عبد
_  .١٩٧٨دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 .١٦؛ مغ٥٧ ،٥٢تر* _. ض _ .يليها مقدمات ابن رشد
األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(
]١٢٢١٦[

سحنون عبد السالم بن    ] رواية/ [ احلبس والصدقة واهلبة   كتاب
مـن  : أوله_  .بن القاسم العتقيرمحن سعيد التنوخي عن عبد ال 
 .يف الرجل يغتصب عبده مث يهبه لرجل: احلبس يف سبيل اهللا، آخره

 ×٢٨؛  ) سطر ٢٥(أغشية   ٤_ ] .ت. د[_ . املدونة واملختلطة    يف
للمخطوط نسخة أخرى   _  .٧٩٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٩

خط أندلسي قريب يف بعض حروفه مـن        _  .٧٩٨حتت رقم   
 .٣مغ* _.ض _ .الكويف 

]١٢٢١٧[ .براهيم املغريبإحسني 
؛ ، حممد صاحل الرئيس الزبريي    براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حممد علي بـن حسـني           
 .٢٦٧-٢٥٦ص_ .املالكي 

املكتبة : القاهرة_  .١ط_ . قرة العني بفتاوى علماء احلرمني       يف
  املغريب إبراهيمسني  فتاوى العالمة ح  _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   

 فتاوى العالمة حممد صاحل الرئيس الزبريي امش       و بصلب الكتاب 
 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _.ض  _.الكتاب 

]١٢٢١٨[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
_ .ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمـريات        /  الوقف باب
 .٤٠٣-٣٦١ص: ٧ج
 : بريوت _.على اخلرشي    يد العدو  حاشية الشيخ علي بن أمح     يف

  بأسفل صفحات  يحاشية الشيخ عل  _  .١٩٩٧دار الكتب العلمية،    
 .١١ ،١كو* _.ض _ .حاشية اخلرشي على خمتصر خليل 

]١٢٢١٩[ "هـ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدييالعدو
 .١٠١-٧٨ص: ٧ج_ . الوقف باب
 _] .؟١٩٧-[دار صادر   : بريوت_  .ي حاشية الشيخ علي العدو    يف

 امش اخلرشي على خمتصر سـيدي   يحاشية الشيخ على العدو   
 .١١ ،١كو* _.ض _ .خليل 
@ÑÓë@ïÜîi…‰þa@åí†Ûa@ïÐ•@ƒî’Ûa@‰aŒßIæaŠíg@LÝîi…‰cH@

المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف على المقابر،       انظر أيضًا
 .وقف المقابر

]١٢٢٢٠[ .تقيدانش بزوه، حممد 
زار الشيخ صفى الدين االردبيلى  بيع قرية يف اردبيل على م  أوراق

 _...فروشـنامه روسـتاى االروق      = هـ  ٩٤٧ووقفها عام   
 _ .١٢٠-١٠٩ ص _ .)١٩٦٨ (٦ ع _ .معارف إسـالمي  

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
†ub½a@ÑÓë@

اجد،   انظر أيضًا ارة المس ف   عم ريعات وق وانين وتش ق
اجد،  ار،    المس ف العق ة، وق اجد الموقوف المس

،  الوقف على الجامع األموياألزهر،الوقف على  
رم  ى الح ف عل ي،الوق ى   اإلبراهيم ف عل الوق

ريفين  رمين الش ارة   الح ى عم ف عل ، الوق
ى       ف عل ة، الوق ى الكعب ف عل اجد، الوق المس

ى المسجد األقصى        المساجد ، الوقف   ، الوقف عل
 .، وقف المرافق العامةعلى المقدسات

]١٢٢٢١[ .براهيم سعيدإ
 _.احملاماة  _ .براهيم سعيد   إ/ مالك العامة اجلوامع ومىت تعترب من األ    

 ،٢صر *_ .د_  .٧٥٦-٧٥٤ص_ ) .١٩٢٧ابريل   (٧، ع ٧س
٢٧ ،١٤. 

]١٢٢٢٢[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

ــاير  (١، ع٣س  ٧، ع٣؛ س٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣ينـ
؛ ٢٣،  ٢صـر *_  .د_  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣مايو  (
 .١كو

]١٢٢٢٣[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
محد بن حنبل الشيباين مع     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 _ .٥ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      " شرحه خمتصر
، ٢؛ صر ٦٧تر* _. ض   _] .؟١٩٨-[شهاب،  دار ال : القاهرة

 .٨؛ هن٧
]١٢٢٢٤[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ

_ .محد عبد الرمحن البنا الشـهري بالسـاعايت         أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص: ١٥ج
محد بن حنبل الشيباين مع     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 _ .١ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      " شرحه خمتصر
 _. ض   _ .]؟١٩٧-[ حياء التـراث العـريب،    إدار  ]: بريوت[
 .٣١، ٢٩، ٧مغ*

 )أردبيل، إيران(مزار الشيخ صفي الدين األردبيلي وقف  



٩٨٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٢٢٥[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
 .١٨٠-١٧٤ص: ١٥ ج_ . الوقفكتاب
 الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين مع           يف

: م. د [_ ."بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين     "خمتصر شرحه   
 مطبعة: القاهرة (]١٩٥٧-١٩٣٤[ هـ١٣٧٧-١٣٥٣ ،]ن. د
 .٦٧، ٥٦، ٤٩، ٣تر *_ . ض_ .)خوان املسلمنياإل

]١٢٢٢٦[ .األعظمي، ظفر اإلسالم
 .١٨٤-١٧٧ص_ .ظفر اإلسالم األعظمي / األوقاف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٢٢٧[ .بري زاده، مشس
 .١٥٦-١٥٤ص_ .مشس بري زاده / حكم الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٢٢٨[ .الروباري، عبد اهللا حمدث

؛ ٣٤٨-٣٠٧ص: ١مج_ .عبد اهللا حمدث الروباري     / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٠٥-٩٢ص: ٣؛ مج٥٢٩ص: ٢مج
_  .١ط_  .فتاوى اهل حـديث    = فتاوى علماء احلديث     يف

 ]:باكستان[الهور   (١٩٧٣إدارة إحياء السنة النبوية،     : سرجوداه
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة كمربيدج

]١٢٢٢٩[ .سيف اهللا الرمحاين، خالد
_ .خالـد سـيف اهللا الرمحـاين        / الوقف يف العصر احلديث   

 .٩٤-٨١ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٢٢٣٠[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
_  .٢ط_ . الرمحن عشوب    عبد اجلليل بن عبد   /  الوقف كتاب

_ . ك   _ .)مطبعـة الرجـاء    :القاهرة (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١-٧سع*

]١٢٢٣١[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
_  .١ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب

 _) . مطبعة املعاهد الدينية   :القاهرة( ١٩١٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢١صر* _ .ك
]١٢٢٣٢[ .زيز الرمحنع

عزيز الرمحن، حممـد شـفيع،      /  الوقف كتاب=  الوقف   كتاب
_  .٢٧٨-٢٣٤ص: ٦-٥مـج _ .حممد  . أكمل إس ] إعداد[

 .باللغة األوردية
_  .فتاوى دار العلـوم ديوبنـد     =  فتاوى دار العلوم ديوبند      يف

 _] .؟١٩--[كتب خانة إمدادية،    ]: اهلند[ديوبند، سهارن بور    
 .٧هن*_ .ض 

]١٢٢٣٣[ .أنيس الرمحنالقامسي، 
 .١٣٦-١٢٥ص_ .أنيس الرمحن القامسي / الوقف يف اإلسالم

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٢٣٤[ .القامسي، زبري أمحد

_ .زبـري أمحـد القـامسي       / الوقف يف ضوء الفقه اإلسـالمي     
 .١٤٧-١٣٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٢٢٣٥[ .القامسي، شبري أمحد
 .١٦٥-١٥٧ص_ .شبري أمحد القامسي / األوقاف اخلربة واستبداهلا

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        : ف الوق يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٢٣٦[ .القامسي، عتيق أمحد

 .١٥٣-١٥٠ص_ .عتيق أمحد القامسي / مشاكل الوقف وحلوله
ة مع  حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشر      :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٢٢٣٧[ .القامسي، حممد جنيد عامل الندوي
 .١٢٤-١٠٥ص_ .حممد جنيد عامل الندوي     / األحكام املهمة عن الوقف   

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ . اهلند   الفقه اإلسالمي يف  

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٢٣٨[ .حممد حنيف

 .٨٠-٤٣ص_ .حممد حنيف / أحكام الوقف
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٢٣٩[ .حممود حسن

احكـام  =  املساجد؛ أحكام املسـاجد      باب=  املساجد   باب
: ٦مـج _ .حممـد فـاروق     ] إعداد[حممود حسن؛   / املساجد

 .باللغة األوردية_  .٢٥٧-١٥٦ص
]: اهلنـد [مـريوت   _  .فتاوى حمموديه =  الفتاوى احملمودية    يف

 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[املكتبة احملمودية، 
]١٢٢٤٠[ .حممود حسن

-٤٦٨ص: ١مج_ .حممد فاروق   ] إعداد[؛  حممود حسن / ]الوقف[
: ٦ مج ؛٣١٦-٣١٤،  ٧١ص: ٥؛ مج ٥١٦،  ٤٩٦،  ٤٩٣،  ٥٢٧
 .باللغة األوردية_  .٩؛ مج٢٦٩-٢٥٩، ٢٥٧-١٥٦ص
]: اهلنـد [مـريوت   _  .فتاوى حمموديه =  الفتاوى احملمودية    يف

 .٧هن*_ .ض _ ] .؟١٩--[املكتبة احملمودية، 

وقف المساجد



متن الكشاف>٩٨٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٢٤١[ .منصور علي ناصف
: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     / ب فيه  يف الوقف والترغي   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
: بـريوت  _.  التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

شرح التاج اجلـامع    : عليه غاية املأمول  _  .١٩٨١دار الفكر،   
 .٨؛ هن٣٨، ٢٧مغ *_. ض _ .لألصول

]١٢٢٤٢[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 :القاهرة_  .٣ط_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

 غاية:  امشه _ .]١٩٦٢[ هـ١٣٨١ دار إحياء الكتب العربية،   
، ٥٦،  ٥٢-٤٩،  ٣تر* _.ض  _  .شرح التاج اجلامع  : املأمول
 .٦، ٢؛ صر٦٠

]١٢٢٤٣[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 :القاهرة_  .٢ط_ .التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

 .٢صر*_  .ض_ ] .؟١٩٥-[دار إحياء التراث اإلسالمي، 
]١٢٢٤٤[ .منصور علي ناصف

: ٢ج_ .منصور علي ناصـف     /  يف الوقف والترغيب فيه      باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
_  .٤ط_  . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسـول         يف
 .٢مغ* _.ض _ . ]؟١٩٥-[ احلليب، عيسى البايب] : القاهرة[

]١٢٢٤٥[ .منصور علي ناصف
: ٢مـج _ .منصور علي ناصف    /  والترغيب فيه  الوقفيف   باب
 .٢٤٦-٢٤٣ص
 ،]ن. د: م. د[_ . التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول        يف

_ ) .مطبعة عيسى البايب احلليب   : القاهرة (]١٩٣٦[ هـ١٣٥٤
 .٦٧تر* _.ض 

]١٢٢٤٦[ .منصور علي ناصف
 .٢٤٦-٢٤٣ص: ٢مج_ .منصور علي ناصف / قف الوباب
 دار  :القـاهرة _  .٣ط_ .شرح التاج اجلامع    :  غاية املأمول  يف

امش كتـاب   _  .]١٩٦٢[هـ  ١٣٨١إحياء الكتب العربية،    
-٤٩،  ٣تر* _.ض  _ .التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول       

 .٦، ٢؛ صر٦٠، ٥٦، ٥٢
]١٢٢٤٧[ .ندوي، حممد ظفر عامل

_ .حممد ظفر عامل ندوي     /  العصر الراهن  مسائل من الوقف يف   
 .١٧٦-١٦٦ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٢٢٤٨[ .نذيري، مجيل أمحد
 .١٩٢-١٨٥ص_ .مجيل أمحد نذيري / قضايا الوقف

 حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع         : الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٢٢٤٩[ .٢٢١-٢٢٠ص: ٣٧ج_ .عليه  والوقف املسجد وقف
 وزارة األوقاف والشئون: الكويت_  .١ط_ . املوسوعة الفقهية   يف

 .٢ ،١كو* _ .ض_  .١٩٩٩-١٩٨٠اإلسالمية، 
]١٢٢٥٠[ .اهلادي يوسف بن عبد

_  .١٩٧٥،  ]ن. د: [بريوت_ .مثار املقاصد يف ذكر املساجد      
 .٢٩مغ* _.ك _ .ص ٣٣٢

@†ub½a@ÑÓë–@æaŠíg@
]١٢٢٥١[ .كربأ ي، علحممديخان 

 وقفنامه مدرسة ومسجد  =  حجة وقف مدرسة ومسجد دروازه دولت     
 _) .١٩٩٦ (١٤ع_ .وقف مرياث جاويدان    _ .دروازه دولت   

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١١٥-١١٢ص

@†ub½a@ÑÓë–@@æaŠígMæbèÐ•c@@
]١٢٢٥٢[ .قائم فرد، حمسن

 أصفهانمسجد سيد   =  وحجة الوقف    أصفهانموقوفة مسجد السيد يف     
 _ .)١٩٩٦ (١٣ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .ووقفنامه آن 

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٨٩-٨٤ص

½a@ÑÓë@†ub–@@æaŠígMŒím@@
]١٢٢٥٣[ .مشكور، حممد جواد

وقفنامه مظفرية مسـجد     = زتربيحجة وقف مسجد كبود يف      
 _ .)١٩٧٤ (٢ ع _ .يـراين إ كنكَره حتقيقات    _ .زتربيكبود  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٤٠٥-٣٨٨ص
]١٢٢٥٤[ .، مسلمملكويت

 مصـالي نامه  وقف = زتربي يف   اخلميين اإلمامحجة وقف مصلّى    
 _) .١٩٩٧ (١٧ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  .تربيز  مخيين امإم
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥٧-٤٦ص

@†ub½a@ÑÓë–@@æaŠígMx†ää@@
]١٢٢٥٥[ =، سنندج اإلحساندار  وقف مسجد ومدرسة حجة
وقف مرياث   _ .سنندج،   اإلحسان نامه مسجد ومدرسة دار   وقف

باللغـة  _ . ١١٩-١١٧ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ ع _.جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_ .د  _ .الفارسية

@†ub½a@ÑÓë–@@æaŠíg–áÓ@@
]١٢٢٥٦[ .، حممدمقدسي

 مسـجد   بنـاي تارخيجـه   = تاريخ بناء مسجد مجكران يف قم     
 باللغة  _ .ص٣١ _ .١٩٩٤مسجد مجكران،   :  قم _ .مجكران
 .١ران*_  .ك _ .الفارسية

@†ub½a@ÑÓë–@@æaŠíg–æb‘b×@@
]١٢٢٥٧[ .، حسنيشهشهاين

خالصـه اى از    = د مري عماد يف كَاشـان       حجة وقف مسج  
 _ . فرهنكَـ إيران زمـني    _ .وقفنامه مسجد مري عماد كَاشان    

 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥٠-٢٣ ص_ .٥ع

 إيران –وقف المساجد  



٩٨٩>متن الكشاف>
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@†ub½a@ÑÓë–@@æaŠígM…Œí@@
]١٢٢٥٨[أمريمسجد =  "مدينة يزد" جقماق أمري مسجدحجة وقف 

 ٢ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .جقماق يزد و موقوفات آن    
ــية _ .٧٥-٧٤ ص_ .)١٩٩٣( ــة الفارس _  .د _ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]١٢٢٥٩[ .تقيدانش بزوه، حممد 
 _ . جقمـاق  أمريوقفنامه  =  يزد   يف جقماق   األمريحجة وقف   

 _ .١١٧-١٠٦ ص _ .)١٩٦٧ (١٤ ع _ .إسـالمي معارف  
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

@†ub½a@ÑÓë–bí‰bÌÜi@@
]١٢٢٦٠[ .كسكي أوغلو، عثمان

 Şumnulu Şerif Halil Paşa =ية مشنولو شريف خليل باشا وقف
Vakfiyesi/ عثمان كسكي أوغلو . _Vakiflar Dergisi . _

 _.د  _ . باللغة التركيـة     _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩ع
 .٣تر*

@†ub½a@ÑÓë–@bí‰bÌÜi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٢٦١[ .قليج، علي

 Sofya’da= ة صوفيا اآلثار القدمية يف الوقف العثماين يف مدين
Osmanli Vakif Eski Eserleri /  علي قلـيج. _Vakif ve 

Kültür Dergisi.  _باللغة _ .٥٤-٥٠ص_ ) .١٩٩٨ (٣ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

@†ub½a@ÑÓë–bî×Šm@@
]١٢٢٦٢[ .أتش، إبراهيم

= املعماري سنان يف ضوء املعلومات الـيت احتوهتـا وقفيتـه            
Vakfiyenin İhtiva Ettiği bilgiler Işiğinda Mimar 

Sinan/ باللغة التركية_  .٢٦-٣ص_ . إبراهيم أتش. 
= العصر الذي عاش فيه رئيس املعماريني الشيخ سنان وآثاره          يف  

Mimarbaşi Koca Sinan Yaşadiği Çağ ve Eserleri . _
 _ .١٩٨٨وقف البنك التركي، : رئاسة مديرية األوقاف: إستانبول

 .١٠٣، ٣تر* _.ض 
]١٢٢٦٣[ .، بيهانأرجاغ

باللغـة  _  .٨٦-٨٥ص_ .بيهان أرجـاع    / جامع رستم باشا  
 .التركية

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]١٢٢٦٤[ .جونبور، موجغان

 Abdülhamid= يـة  وقفية عبد احلميد األول ومكتبة احلميد
Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi / موجغان جونبور._ 

Edebiyat, Tarih ve Cuğrafiye Fakültesi Dergisi.  _
_ . باللغة التركية    _ .٦٩-١٧ص_ ) .١٩٦٥ (١، ع ٢٢مج
 .١٠٣، ٣تر* _ .د

]١٢٢٦٥[ .كوجوك داغ، يوسف
-١٥٩ص_ .يوسف كوجوك داغ    / زاوية بريي حممد باشا ووقفيتها    

 .باللغة التركية_  .١٧٨
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]١٢٢٦٦[ .كوربوز، عدنان

 Elvan Şelebi Zeviyesinin =أوقاف زاوية علوان شـليب  
Vakiflari / عدنان كوربوز. _Vakiflar Dergisi . _٢٣مج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٩٤(

@†ub½a@ÑÓë–@bî×Šm@Mòã‰…c@@
]١٢٢٦٧[ .شنر، عبد القادر

 Edirne’de Süleyman =براءتان بوقف سليمان باشا يف أدرنة 
Paşa Vakfina Ait İki Berat / عبد القادر شنر. _Vakiflar 

Dergisi.  _باللغـة   _ .١١٩-١١٣ص_ ) .١٩٧٨ (١٢مج 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

]١٢٢٦٨[ .شنر، عبد القادر
 Süleyman Paşa Camii =وقفية جامع سليمان باشا يف أدرنة 

Vakfiyesi /لقادر شنر عبد ا. _Vakiflar Dergisi ._١١ ع 
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٧-٧ص_ ) .١٩٧٥(

@†ub½a@ÑÓë–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]١٢٢٦٩[ .أنور، سهيل

 Mahmud Paşa Vakiflari= أوقاف حممود باشا وملحقاهتا 
ve Ekleri / أنورأمحد سهيل.  _Vakiflar Dergisi . _٤مج 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٦-٦٥ص_ ) .١٩٥٨(
]١٢٢٧٠[ .إجيه، مساوي
 / اليت حولت إىل جوامع ومساجد وعمليات ترميمها       إستانبولكنائس  

 .باللغة التركية_  .٢٩١-٢٧٩ص_ .مساوي إجيه 
 VII. Vakiflar =١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]١٢٢٧١[ .يالتقايا، شرف الدين
/ Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi = أمحـد باشـا   هوقفية قر

 _) .١٩٤٢ (٢ع_ . Vakiflar Dergisi_ .شرف الدين يالتقايا 
 .٦٧، ٢٨، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٧٣-٨٣ص

@†ub½a@ÑÓë–@bî×Šm@–ñŠÔãc@@
]١٢٢٧٢[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 Ankara  =أنقـرة تاريخ بناء وقفية قراجة بك مـن معابـد   
Abidelerinden – Karaca bey Mamuresi Vakfiyesi Tarihi/ 

] ١٩٤٣[هـ  ١٣٦٣ ،]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل    
 باللغة  _ .ص١٧٦_ ) .مطبعة برهان الدين أرنالر   : إستانبول(

 .١٠٤، ١٠٣، ٦٧تر* _.ك _ .التركية 

 أنقرة– تركيا –وقف المساجد 



متن الكشاف>٩٩٠
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@†ub½a@ÑÓë–@bî×Šm@–ØÛbi@@
]١٢٢٧٣[ .سفيم، سزائي

 =بك من ساللة جندر أوغالري يف بالكسري         أوقاف وجامع قيا  
Candaroğullari Sülalesinden Kaya Beyin Balikesir’deki 

Camisi ve Vakiflari / سزائي سفيم. _Vakiflar Dergisi . _
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٤-١٩ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣مج

@†ub½a@ÑÓë–@bî×Šm@–è‘@ð†î@@
]١٢٢٧٤[ .أوندر، حممد

= ها يف منطقة سيدي شهري      يأوقاف كلية سيد هارون ومؤسس    
Seydi Şehir’de Seyyid Harun Külliyesi Vakiflari ve 

banisi /   حممـد أونـدر. _Vakiflar Dergisi . _ ٢٠مـج 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٨-١٣ص_ ) .١٩٨٨(

@†ub½a@ÑÓë–@bî×Šm@–aìî@@
]١٢٢٧٥[ .رفعتينانج، 

 رفعت/ Sivas Abideleri ve Vakiflari =آثار أوقاف سيواس 
-١٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج_ . Vakiflar Dergisi_ .ينانج 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨-٥ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ مج؛٤٤

@†ub½a@ÑÓë–@bî×Šm@–ýîß@@
]١٢٢٧٦[ .أرجنني، أوزقان

أوزقان ارجنني، بريسـن    / أعمال تتعلق باجلامع الكبري يف ميالس     
 .باللغة التركية_  .١٢٦-١٠٧ص_ .إرات 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

@†ub½a@ÑÓë–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٢٢٧٧[ .قليج، علي

 Sofya’da= اآلثار القدمية يف الوقف العثماين يف مدينة صوفيا 
Osmanli Vakif Eski Eserleri /  علي قلـيج. _Vakif ve 

Kültür Dergisi.  _باللغة _ .٥٤-٥٠ص_ ) .١٩٩٨ (٣ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

@†ub½a@ÑÓë–@ÖaŠÈÛa@
]١٢٢٧٨[ .صالح حسني العبيدي

مؤسسة األوقاف ودورها يف احلفاظ على اآلثـار اإلسـالمية          
 .١٩٨-١٧٩ص_ .صالح حسني العبيدي / واملخطوطات

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣سات العربية،   معهد البحوث والدرا  

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
@†ub½a@ÑÓë–´ãaìÓ@@pbÈíŠ’më@@@@@ŠÄãa@@@@@†ub½a@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓN@

@†ub½a@ÑÓë–@oíìØÛa@
]١٢٢٧٩[ .عدنان بن سامل بن حممد الرومي

حبث وإعداد عدنان بن سامل بن      / تاريخ مساجد الكويت القدمية   

يطلب من  : الكويت_ . ومنقحة   ، مزيدة ٢ط_ .حممد الرومي   
تـاريخ  (_ .ايض : ص٥٧٤_  .٢٠٠٢مكتبة املنار اإلسالمية،    

 .١كو*_ .ك _ ) .ما أمهله التاريخ
]١٢٢٨٠[  ...عبد الرمحن عبد اهللا الكندري التحرير هيئة/ ]الوقف[

 .موضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل_ ] .وآخ[
لعطرة للمحسـنني   سلسلة تشمل السري ا   :  حمسنون من بلدي   يف

 _ .٢٠٠٢ -١٩٩٨بيت الزكاة، : الكويت_  .١ط_ .الكويتيني 
 .١كو*_ .ض 

@†ub½a@ÑÓë–†äa@@
]١٢٢٨١[ .أمحد، سعيد

_  .ويران مساجد كى آبادكـارى    = إحياء املساجد املهجورة    
Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٣ص_ ) .١٧/٥/١٩٩٣ 

 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٢٢٨٢[ A glimpse of= بشأن املساجد  نظرة على املغالطات

fallacious thinking: Mosques.  _Muslim India . _٤مج، 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١ص_ ) .١٩٨٦ (٤٨ع

@†ub½a@ÑÓë–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]١٢٢٨٣[ . احملكمة العليا .أترابراديش

 Allahabad =قرار حمكمة اله آباد العليا اهلام حول الوقف باالكتساب 
High Court’s landmark judgement on waqf by user. _ 

Muslim India. _٢٣ ص_ .)١٩٩٧ (١٦٩، ع١٥ مج. _ 
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية
@†ub½a@ÑÓë–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]١٢٢٨٤[ . احملكمة العليا .اهلند
 Creation of public= إنشاء األوقاف العامة بإصدار فتـوى  

waqf by religious order . _The All India Reporter ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١١٣٧ص_ ) .١٩٩٩ (٢، ع ٨٦مج
 .١١هن*_  .د

@†ub½a@ÑÓë–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٢٢٨٥[ Mosques and graveyards=  واملقابر املساجد غصب

under adverse occupation.  _Muslim India . _٥٧، ع٥مج 
 .٧هن*_ .د _ . باللغة اإلجنليزية _ .٤١٨ص_ ) .١٩٨٧(

@†ub½a@ÑÓë–@†äa@–paŠvu@@
]١٢٢٨٦[ "١٨٢٥-؟١٧٣٣) "شيخ(مرياثي، غالم الدين قرشي 

 Encroachment upon places of= التعدي على أماكن العبادة 
worship /شيخ . كيو. جي. _Radiance Views, Weekly ._ 

 .٧هن*_ .د _ .ية باللغة اإلجنليز_  .١١، ٤ص_ ) .١٩٨٠ (٨، ع١٥مج
@†ub½a@ÑÓë–@†äa@–ï…@@

]١٢٢٨٧[Burney Committee=  دهلي عن أوقاف برين جلنةتقرير 
Report on Delhi Waqf.  _Muslim India.  _٢، ع١مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٦ص_ ) .١٩٨٣(

  بالكسير– تركيا –وقف المساجد  



٩٩١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٢٨٨[ . هيئة األوقاف .دهلي
بشـأن الوضـع    خطاب هيئة أوقاف دهلي إىل حكومة اهلنـد         

 Delhi Waqf Board’s letter =الشرعي إلمام املسجد اجلامع 
to Government of India on status of imam of Jama 

Masjid.  _Muslim India.  _١٩٩٧ (١٧٣ع ،١٥مج(.  _
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢١٦ص

]١٢٢٨٩[ )سيد(شهاب الدين 
 يف   غري الشرعي  املعادي  حتت االحتالل   مسجداً ٩٢أمساء ومواقع 

 Name and location of 92 mosques under=دهلـي  
adverse and illegal occupation in Delhi / شهاب الدين._ 

Muslim India . _٢٣٧-٢٣٦ص_ ) .١٩٨٣ (٥، ع٥مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٢٢٩٠[ = نيودهلي يفعبد الغين بشارع شيلمسفودر قصة مسجد 
Story of Masjid Abdul Ghani, Chelmsford Road, 

New Delhi / هيئة أوقاف دهلي. _Muslim India . _٢مج ،
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥١٦ص_ ) .١٩٨٤ (٢٣ع

]١٢٢٩١[ .قمر، حممود
 Political struggle for repair= نضال سياسي إلصالح مسجد 

of a mosque /وآخ [ ...حممود قمر. [ _Muslim India . _
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٣٤-١٣٢ص_ ) .١٩٨٣ (٣٤، ع ١مج
 .١٦هن*_ .د 

]١٢٢٩٢[  احملمية يف دهلي حتت سيطرة دائرة اهلند للمساحةاملساجد 
 Protected mosques in Delhi under the control= األثرية 

of Archaeological Survey of India.  _Muslim India ._ 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٥٤٥ص_ .) ١٩٨٦ (٤٨، ع٤مج

@†ub½a@ÑÓë–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]١٢٢٩٣[ -١٩٤١) "سيد ( طاهر،حممود

 Waqf Board’s= صالحيات جملس األوقاف بشأن املساجد 
powers on mosques / جـني  . طاهر حممود، كـرن ب. _

Islamic and Comparative Law, Quarterly.  _١، ع٧مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٨ص_ ) .١٩٨٧(

@†ub½a@ÑÓë–@†äa@–a‰†ß@@
]١٢٢٩٤[ . احملكمة العليا .مدراس

 =موقف حمكمة مدراس العليا من عمل الوقف من قبل املستخدم           
Madras High Court on waqf by user . _Muslim India ._ 

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٤١٥ص_ ) .١٩٩٣ (١٢٩، ع ١١مج
 .١٦هن*_ .د 

@†ub½a@ÑÓë–bîÏýËìí@@
]١٢٢٩٥[ .وردي، أكرم حقيآ

 Yugoslafya’da= اآلثار واألوقاف التركية يف يوغسـالفيا  
Türk Abideleri ve Vakiflar / وردي آأكــرم حقــي. _

Vakiflar Dergisi.  _٢٢٣-١٥١ص_ ) .١٩٦٥ (٣مج. _ 
 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية 

@†ub½a@ÑÓëIðŠÐÈu@éÔÏH@
]١٢٢٩٦[ .وف احلسيينهاشم معر
 .٢٨٤-١٢٧ص_ .هاشم معروف احلسيين / الوقف
 واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب مـن         ة الوصاي يف

دار القلـم،   : بريوت_ .األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي      
 .٢٩؛ مغ١؛ كو١سع* _.ض _  .١٩٨٠

@†ub½a@ÑÓëIïÐäy@éÔÏH@
]١٢٢٩٧["ـه٤٨٣-؟" )كرأبو ب(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٦مج_ .لشمس الدين السرخسي /  الوقفكتاب
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]١٢٢٩٨["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٤ مج_ .لشمس الدين السرخسي/  الوقفباب
 هـ١٣٣١-١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبسوط   كتاب يف
 ،٣٠تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[

 .٨؛ هن٣٩؛ مغ١٤؛ كو٢؛ صر١٠٠، ٦٧، ٥٦، ٥٢-٥٠
]١٢٢٩٩["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ .الدر املختار    حاشية ابن عابدين على      يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٢٣٠٠[ . احملكمة العليا .أترابراديش

صحة وقف املشاع لصيانة    : وقف املشاع يف الشريعة اإلسالمية    
 Mohammedan Law-Mushaa-Waqf of Waqf= املساجد 

of Mushaa for maintenance and upkeep of a mosque 
Valid.  _The All India Reporter ._١٩٦٦( ٥٣ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٠٤-٢٠١ص
]١٢٣٠١[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

أليب حممد حممود بن أمحـد العـيين؛ تصـحيح          /  الوقف كتاب
: ٦ج_ . حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفـوري         ياملولو
 .١٨٦-١٣٩ص
دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف

 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١
]١٢٣٠٢[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح املولـوي         /  الوقف كتاب
 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 

دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ .ية يف شرح اهلداية      البنا يف
 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠

]١٢٣٠٣[ التانوي، أشرف علي
: ٢مج_ .حممد شفيع   ] إعداد [؛أشرف علي التانوي  / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .٧٣٠-٥٥٢ص
 _] .؟١٩--ن،  . د: م. د[_  .امداد الفتاوى =  إمداد الفتاوى    يف

 .٨هن*_ .ض 

)فقه حنفي(وقف المساجد 
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]١٢٣٠٤[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

@†ub½a@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢٣٠٥[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو (علي بن يوسف  بن إبراهيمالشريازي، 
 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج _.تصحيح حممد الزهري الغمرواي /  الوقفكتاب
 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _. املهذب   يف
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]١٢٣٠٦[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
ن علي الشريازي؛ تصحيح     ب إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب

 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .جلنة من العلماء 
شركة ومطبعة مصطفى البايب    : القاهرة_  .٢ط_ . املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 
]١٢٣٠٧[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 ليق وشرح وبيان   الشريازي؛ حتقيق وتع   إسحاق أليب/  الوقف كتاب

 .٦٩٠-٦٧١ص: ٣ج_ . حممد الزحيلي الراجح يف املذهب بقلم
دار القلم؛  : دمشق_  .١ط_ . املهذب يف فقه اإلمام الشافعي       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢الدار الشامية، : بريوت
@†ub½a@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@

]١٢٣٠٨[ .براهيم املغريبإحسني 
 احل الرئيس الزبريي؛  ، حممد ص  براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حممد علي بـن حسـني           
 .٢٦٧-٢٥٦ص_ .املالكي 

املكتبة : القاهرة_  .١ط_ . قرة العني بفتاوى علماء احلرمني       يف
  املغريب إبراهيمفتاوى العالمة حسني    _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   

  امش فتاوى العالمة حممد صاحل الرئيس الزبريي      و بصلب الكتاب 
 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _.ض  _.الكتاب 

القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السـبيت          
 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(

]١٢٣٠٩[

للقاضي عياض وولده حممد؛ تقـدمي وحتقيـق        /  األحباس كتاب
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .وتعليق حممد بن شريفة 

دار الغـرب   : بريوت_ . مذاهب احلكام يف نوازل األحكام       يف
 .٣٢-٣٠؛ مغ٥، ١؛ كو٣تر* _.ض _  .١٩٩٠إلسالمي، ا

]١٢٣١٠[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(دريس بن عبد الرمحن إالقرايف، أمحد بن 
دريس القـرايف؛ حتقيـق   إشهاب الدين أمحد بن     /  الوقف كتاب

 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 
 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    :  بريوت _ . الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١كو؛ ١١، ٨-٦، ٣فل*

@óÐ’nß@ÑÓë@ïØyIbî×ŠmH@
ة    انظر أيضًا ف والتنمي ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الصحية
]١٢٣١١[ .كوكاي، فخر الدين كرمي

 =األتراك وخدمة مؤسسة األوقاف يف معاجلة األمراض النفسية         
Ruh Hekimliği Sahasinda Türklerin ve Vakif 

Müessesenin Hizmetleri/  فخر الدين كرمي كوكـاي . _
Vakiflar Dergisi . _٢٦٥-٢٦٣ص_ ) .١٩٤٢ (٢مج. _ 

 .١٠٤، ٦٧، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية 
@òÔÐ’Ûa@‰a…@óÐ’nß@ÑÓëIbî×ŠmH@@@@@ŠÄãa@@@@@@òÔÐ’Ûa@‰a…@ÑÓëIbî×ŠmNH@
@õbiŠÌÛa@óÐ’nß@ÑÓëIÞìjãbngH@

ف والتنم  انظر أيضًا ة، الوق ة األهلي ات الوقفي ة المؤسس ي
 .الصحية

]١٢٣١٢[ .أتاشعبان، عاصف
 كإحدى أوقافنا ) بزم عامل والدة السلطان   (وقف مستشفى الغرباء    

 .باللغة التركية_  .٩١-٨٦عاصف أتاشعبان ص/ الدائمة
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٢٣١٣[ .بايرام، سعدي

 Sağlik Hizmetlerimiz  = الغرباءخدماتنا الصحية ووقف مستشفى
ve Vakif Guraba Hastanesi / سعدي بايرام. _Vakiflar 

Dergisi.  _باللغـة   _ .١١٨-١٠١ص_ ) .١٩٨٢ (١٤مج 
 .١٠٣، ٦٧، ٣تر* _.د _ .التركية 

]١٢٣١٤[ .غوركان، كاظم إمساعيل
 Bezmi Elem Valide =فى الغرباء لوالدة سلطان وقف مستش

Sultan Vakif Guraba Hastanesi / كاظم إمساعيل غوركان._ 
ــة : إســتانبول] (١٩٨٧[هـــ ١٤٠٧، ]ن. د: م. د[ مطبع

 _.ك  _ . باللغـة التركيـة      _ .يضا: ص١٤_ ) .أوزاشيك
 .١٠٤، ٦٧، ٥٤تر*

]١٢٣١٥[ .كونري، حسن
 Vakiflar_ .كونري حسن / Vakif İşletmleri =إدارة الوقف 

Dergisi . _ــج ــة _ .٤٧-٢٥ص_ ) .١٩٧٥ (١١م  باللغ
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

@æëëýÓ@óÐ’nß@ÑÓëIñŠçbÔÛaH@
ة    انظر أيضًا ف والتنمي ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الصحية
]١٢٣١٦[ .حممد الغزايل

 .٢٧-٢٥ص_ .حممد الغزايل / حجة وقف مستشفى قالوون
 _ .١٩٩٧،  القلمدار  : دمشق_  .١ط_ . ليس من اإلسالم     يف

 .١كو* _.ض 
pbîÐ’n½a@ÑÓë@
ف    انظر أيضًا ة، وق ف األدوي ة، وق فيات الموقوف المستش

ى    ف عل ل، الوق ى الحوام ف عل ار، الوق العق
فيات  ى المستش ف عل ى، الوق ف المرض ، وق

اعي  ل االجتم ف والتكاف ة، الوق ق العام ، المراف
 .الوقف والتنمية الصحية، الوقف والصحة

]١٢٣١٧[ .أمحد عيسى
 .١٧٧-١٧٥ص_ .وقف البيمارستان املؤيدي 

دار الرائد  : بريوت_  .٢ط_ . تاريخ البيمارستان يف اإلسالم      يف
 .٣تر* _.ض _  .١٩٨١العريب، 

 )فقه شافعي(وقف المساجد  



٩٩٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٣١٨[ .أمحد عيسى
 .١٥٨-١٣١ص_ .وقفية السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري 

دار الرائد  : بريوت_  .٢ط_ . تاريخ البيمارستان يف اإلسالم      يف
 .٣تر* _.ض _  .١٩٨٣العريب، 

]١٢٣١٩[ .بركي األقسكي، علي مهت
/ Akar Vakfi İntikali=  قانون املوقوفات الوقف؛انتقال عقار 

 _ .١٧٦-١٧٢،  ١٥٦-١٤٥ص _. األقسكي علي مهت بركي  
 .باللغة التركية

 İslam Hukukunda= الفرائض واالنتقال يف الفقه اإلسالمي يف 
Feraiz ve İntikal . _]١٩٥٤[هــ  ١٣٧٣، ]ن. د: م. د [

 .٦٧تر*_ . ض _ .) اجلميلةإستانبولمطبعة : إستانبول(
]١٢٣٢٠[ .حممد علي اهلامشي

_ .بقلم حممد علي اهلامشي     / الوقف وأثره يف التكافل؛ األوقاف    
 .٤٤٩-٤٤٧، ٢٠١-١٩٧ص
 _ .١ط_ . اتمع املسلم كما بينه اإلسالم يف الكتاب والسنة          يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢ئر اإلسالمية، دار البشا: بريوت

@ÑÓëpbîÐ’n½a@–@æ…‰þa@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٢٣٢١[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٦٨-١٦١ص_ .يوسف درويش غوامنه / املؤسسات العلمية

 ،٢ط_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصر اململوكي         يف
: عمان_ .جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الفوتوغرافية       

 .١٢كو*_ .ض _  .١٩٨٢دار الفكر، 
]١٢٣٢٢[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٤٠-١٣٣ص_ .تأليف يوسف درويش غوامنه / املؤسسات العلمية

 _) .القسم احلضاري . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف
 .١٢كو*_  .ض_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشباب، : عمان

]١٢٣٢٣[ .يوسف درويش غوامنه
 .٤٠ص_ .يوسف درويش غوامنه / نظر البيمارستان

 ،٢ط_ . التاريخ احلضاري لشرقي األردن يف العصر اململوكي         يف
: عمان_ .جديدة مزيدة ومنقحة ومزودة بالصور الفوتوغرافية       

 .١٢كو* _.ض _  .١٩٨٢دار الفكر، 
]١٢٣٢٤[ .يوسف درويش غوامنه
 .١٦ص_ . تأليف يوسف درويش غوامنه /نظر البيمارستان

 _) .القسم احلضاري . ( تاريخ شرقي األردن يف عصر دولة املماليك األوىل        يف
 .١٢كو*_  .ض_  .١٩٧٩وزارة الثقافة والشباب، : عمان

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–bî×Šm@@
]١٢٣٢٥[ .أتاشعبان، عاصف

 كإحدى أوقافنا ) بزم عامل والدة السلطان   (وقف مستشفى الغرباء    
 .للغة التركيةبا_  .٩١-٨٦عاصف أتاشعبان ص/ الدائمة

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]١٢٣٢٦[ .بايرام، سعدي
 Sağlik Hizmetlerimiz  = الغرباءخدماتنا الصحية ووقف مستشفى

ve Vakif Guraba Hastanesi / سعدي بايرام. _Vakiflar 
Dergisi.  _باللغـة   _ .١١٨-١٠١ص_ ) .١٩٨٢ (١٤مج 
 .١٠٣، ٦٧، ٣تر* _.د _ .التركية 

]١٢٣٢٧[ .كوكاي، فخر الدين كرمي
 =األتراك وخدمة مؤسسة األوقاف يف معاجلة األمراض النفسية         

Ruh Hekimliği Sahasinda Türklerin ve Vakif 
Müessesenin Hizmetleri/لدين كرمي كوكـاي   فخر ا. _

Vakiflar Dergisi . _٢٦٥-٢٦٣ص_ ) .١٩٤٢ (٢مج. _ 
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]١٢٣٢٨[ .غوركان، كاظم إمساعيل

 Bezmi Elem Valide Sultan =وقف مستشفى الغرباء لوالدة سلطان 
Vakif Guraba Hastanesi /م. د[_ . غوركان كاظم إمساعيل: 

_ ) .مطبعة أوزاشيك : إستانبول] (١٩٨٧[هـ  ١٤٠٧،  ]ن. د
 .١٠٤، ٦٧، ٥٤تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٤

]١٢٣٢٩[ .كونري، حسن
 Vakiflar_ .حسن كونري / Vakif İşletmleri =إدارة الوقف 

Dergisi . _ــج ــة _ .٤٧-٢٥ص_ ) .١٩٧٥ (١١م  باللغ
 .٦٧تر* _.د _ .التركية 

ÑÓë@pbîÐ’n½a@–@bî×Šm@–@bîÛbİãc@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]١٢٣٣٠[ .موغول، حسن

 =مؤسسة الوقف يف أنطاليا يف النصف األول من القرن التاسع عشر            
XIX Asrin İlk Yarisinda Atalya’da Vakif Müssesesi /

 _. Türk Dünyasi Araştirmalari Dergisi_ .حسن موغول 
 .٣تر* _.د _ .غة التركية بالل_  .١٩٩-١٨٩ص_ ) .١٩٩٣إبريل  (٨٣ع

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–@bî×Šm@–aìî@@
]١٢٣٣١[ .جودت، م

 Sivas Darül şifasi= وقفية دار الشفاء يف سيواس وترمجتها 
Vakfiyesi ve tercümesi /جودت . م._ Vakiflar Dergisi ._ 

 .١٠٣، ٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٦-٣٥ص_ ) .١٩٣٨ (١ع
]١٢٣٣٢[ .رفعتينانج، 
 رفعت/ Sivas Abideleri ve Vakiflari =أوقاف سيواس آثار 

-١٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج_ . Vakiflar Dergisi_ .ينانج 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨-٥ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ مج؛٤٤

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–@bî×Šm@–bîãbß@@
]١٢٣٣٣[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 ، واآلثار اخلريية  وقفية السلطانة حفصة أم السلطان سليمان القانوين      
 Kanuni Sultan Süleyman’in Annesi hafsa=يف مانيسا 

Sultan’in Vakfiyesi ve manisa’daki Hayir Eserleri /
 _) .١٩٦٩ (٨ع_ . Vakiflar Dergisi_ .م حقي قونيايل يإبراه
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥٦-٤٧ص

 مانيسا– تركيا –وقف المستشفيات 



متن الكشاف>٩٩٤
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–ÈÛa@ïãbàrÈÛa@Š–@
]١٢٣٣٤[ .حممد علي فهيم بيومي

يف : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثمـاين        
تأليف حممـد   / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣الفترة من   

دار القاهرة للكتـاب،    : القاهرة_  .١ط_ .علي فهيم بيومي    
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩_  .٢٠٠١

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–@kÜy@–ƒí‰bm@@
]١٢٣٣٥[ .حلافظحممد مطيع ا

_ .حممد مطيـع احلـافظ      / ووقفيتهالبيمارستان النوري حبلب    
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف

_  .١٧٦-١٦١ص_ ) .٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣س_ .اخلريي  
 .١كو*_  .د

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٢٣٣٦[ .شاهني، كامل

 مشاكل إسقاط اجلنني    فتح املستشفيات الوقفية والصيدليات حلل    
يف زمن العثمانيني حسب وثائق النصف األول من القرن التاسع          

 .باللغة التركية_  .٧٦-٥٥ص_ .كامل شاهني / عشر
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–@bÈÛa@@ïßý⁄a–ƒí‰bm@@
]١٢٣٣٧[ .حيىي حممود الساعايت
حيـىي  / مناذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي    : الوقف واتمع 

مؤسسة اليمامة الصحفية،   :  الرياض _ .الساعايتبن جنيد   حممود  
 ،٢سع* _.ك  _ ) .٣٩كتاب الرياض؛    (_ .ص٨٩_  .١٩٩٧
 .١؛ كو١٤ ،١٣ ،١٠

@ÑÓë½apbîÐ’n@–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]١٢٣٣٨[ .زكي حممد حسن
 .٦٧-٦٦ص_ .زكي حممد حسن / البيمارستان

ىل ايـة العصـر     إ الفن اإلسالمي يف مصر من الفتح العريب         يف
_  .١٩٩٤اهليئة املصرية العامة للكتاب،     : القاهرة_ .الطولوين  

 _.ض   _) . حسـن   حممـد  األعمال الكاملة للدكتور زكي   (
 .١كو*

pbîÐ’n½a@ÑÓë@–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]١٢٣٣٩[ .حممد املنوين

دور األوقاف املغربية يف التكامل االجتماعي عرب عصر بين مرين          
-٢١١ص_ .حممد املنوين   / م١٤٦٥-١٢٥٩هـ،  ٨٦٩-٦٥٧
٢٢٦. 
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@pbîÐ’n½a@ÑÓë–@òØß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٣٤٠[ "ـه٩٥٤-٨٩١") أبو الفضل(ابن فهد، حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حممد 

 تأليف جار اهللا بن العز بن النجم بن فهد املكي؛ حتقيق          ]/ الوقف[
 . العملموضوع الوقف جاء يف مواضع متفرقة من_ .حممد احلبيب اهليله 

 تاريخ: ( نيل املىن بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى        كتاب يف
 ]:م. د[_  .١ط_ ) .هـ٩٤٦هـ إىل   ٩٢٢مكة املكرمة من سنة     

 .١كو*_  . ض_ .٢٠٠٠مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 
@ÑÓë@ïÜîÇb⁄a@†v½aIkÜyH@

]١٢٣٤١[ .عبد الرمحن فرفور
ـ،١٢٥٥ حلب،   –حملكمة الشرعية   ا: وقفية املسجد واملدرسة اإلمساعيلية     ه

 .٣٠٩-٢٩٠ص_ .عبد الرمحن فرفور / م١٨٤٠-١٨٣٩
حبوث ومناقشات الندوة   : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_.ض _  .١٩٩٧
@@@@@æbİÜ@æbèc@†vß@ÑÓëIbîãbßë‰H@@@@@@@@@@@@@@@ŠÄãa@@@@@@@@@@@@@æbİÜÛa@oäi@æbèc@ÒbÓëc

@ïãbrÛa@áîÜIbîãbßë‰HN@
@ÑÓë@æby⁄a@‰a…@†vßI@æaŠíg@Lx†ääH@@@@@ŠÄãa@@@@@ÑÓë@æby⁄a@‰a…@IæaŠíg@Lx†ääNH@

b‘bi@ãìËa‹@†vß@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@b‘bi@ãìËa‹@ÒbÓëcN@
@ÑÓëÛa@†vß@†îIæaŠíg@LæbèÐ•cH@

]١٢٣٤٢[ .قائم فرد، حمسن
 أصفهانمسجد سيد   =  وحجة الوقف    أصفهانموقوفة مسجد السيد يف     

 _ .)١٩٩٦ (١٣ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .ووقفنامه آن 
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٨٩-٨٤ص

@ïÜ’î‘@†vß@ÑÓëIbî×ŠmH@@@@@ŠÄãa@@@@@@ïÜ’î‘@ÉßbuIbî×ŠmHN@
@†vß@ÑÓë@b‘bi@ïÜÇIbîãbßë‰H@@@@@ŠÄãa@@@@@@b‘bi@ïÜÇ@ð‹bÌÛa@ÒbÓëc–bîãbßë‰@@

@ÑÓë@…ìj×@†vßIæaŠíg@LŒímH@
]١٢٣٤٣[ .مشكور، حممد جواد

وقفنامه مظفرية مسـجد     = زتربيحجة وقف مسجد كبود يف      
 _ .)١٩٧٤ (٢ ع _ .يـراين إ كنكَره حتقيقات    _ .زتربيكبود  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٤٠٥-٣٨٨ص
@ÑÓë@…bàÇ@ß@†vßIæaŠíg@Læb‘b×H@

]١٢٣٤٤[ .، حسنيشهشهاين
خالصـه اى از    = حجة وقف مسجد مري عماد يف كَاشـان         

 _ . فرهنكَـ إيران زمـني    _ .وقفنامه مسجد مري عماد كَاشان    
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥٠-٢٣ ص_ .٥ع

Êb’½a@ÑÓë@
وان     انظر أيضًا وف، ق ي الموق روط ف ف، الش ام الوق ين أحك

 . المشاعوقفوتشريعات 
]١٢٣٤٥[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

، ٢صر*_ .د  _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣مايو (٥، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣

  العصر العثماني– تاريخ – الحجاز –وقف المستشفيات  



٩٩٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٣٤٦[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
 :١٥ج_ .محد عبد الرمحن البنا الشهري بالساعايت       أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص
 محد بن حنبل الشيباين مع خمتصر     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 : القاهرة _ .٥ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      "شرحه
 .٨؛ هن٧، ٢؛ صر٦٧تر* _. ض _] .؟١٩٨-[دار الشهاب، 

]١٢٣٤٧[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ
: ١٥ج_ .نا الشهري بالساعايت    محد عبد الرمحن الب   أ/  الوقف كتاب
 .١٧٩-١٧٧ص
محد بن حنبل الشيباين مع     أترتيب مسند اإلمام    :  الفتح الرباين  يف

 _ .١ط_ " .بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين      " شرحه خمتصر
 _. ض   _ .]؟١٩٧-[ حياء التـراث العـريب،    إدار  ]: بريوت[
 .٣١، ٢٩، ٧مغ*
]١٢٣٤٨[ .محد عبد الرمحن البنا الساعايتأ

 .١٨٠-١٧٤ص: ١٥ ج_ . الوقفتابك
 الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين مع           يف

: م. د [_ ."بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين     "خمتصر شرحه   
 مطبعة: القاهرة (]١٩٥٧-١٩٣٤[ هـ١٣٧٧-١٣٥٣ ،]ن. د
 .٦٧، ٥٦، ٤٩، ٣تر *_ . ض_ .)خوان املسلمنياإل

]١٢٣٤٩[ .زهدي يكن
 _.زهدي يكن   /  الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      قانون
، ٦سع* _. ك   _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافة،   : بريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩

]١٢٣٥٠[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /الوقف
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _. ض _ .١٩٩٢
]١٢٣٥١[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو*_ . ض _ .١٩٨٥
]١٢٣٥٢[ .السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ دار الكتاب العريب،  :  بريوت _ .٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]١٢٣٥٣[ .علي الشرجبي
 علي/ وأهدافه الدينية ودوره احلضاري    وظيفته االجتماعية : الوقف

، اليمامة للطباعة والنشـر   : دمشق ؛الكويت_ .خالد الشرجبي   
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢

]١٢٣٥٤[ .حممد الغريب
 .٧٦-٤ ص_. حممد الغريب ]/الوقف[
ن، . د: م. د[_ .املرياث  الوقف، الوصية،   :  جمموعة القوانني  يف
 .٨؛ هن٢٢؛ مغ١٠سع*_  .ض_ ) .مطبعة عطية: القاهرة] (؟١٩٧-

]١٢٣٥٥[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

@Êb’½a@ÑÓë–pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@@@ŠÄãa@@@@@@´ãaìÓÊb’½a@ÑÓë@pbÈíŠ’mëN@
@Êb’½a@ÑÓë–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]١٢٣٥٦[ -١٩٤١) "سيد(حممود، طاهر 

 Execution of= تنفيذ الوقف على يد فضويل ووقف املشاع 
Waqf by Fuduli and Waqf of Musha / طاهر حممود. _

Islamic and Comparative Law, Quarterly . _١، ع٧مج 
 .٧هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة_  .٧١-٧٠ص_ ) .١٩٨٧(

@Êb’½a@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏH@
]١٢٣٥٧[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

 الربكات عبد السالم بـن تيميـة        أيبد الدين   /  الوقف كتاب
 .٣٢٧٠-٣٢٥٠ص: ٢ج_ .احلراين 

_ . ٢ط_ . املنتقى من أخبار املصطفى صلى اهللا عليه وسلم          يف
 .٣٥مغ* _. ض _ .١٩٧٩دار الفكر، : بريوت

]١٢٣٥٨[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا
: ٢ج_ .ابن تيمية؛ ترمجة حممد داود راغب رمحاين        / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٩٢-١٨٤ص
الهـور  _ .منتقى األخبـار    =  املنتقى من أخبار املصطفى      يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٢دار الدعوة السلفية، ]: انباكست[
زيـن الـدين    (بن املنجي، املنجي بن عثمـان بـن أسـعد           ا

 "هـ٦٩٥-٦٣١) "الربكات أبو
]١٢٣٥٩[

 تصنيف زين الدين املنجي التنوخي؛ دراسة وحتقيق      /  الوقف كتاب
 .١٥٣-١١٥ص: ٤ج_ .عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش 

 _ .١٩٩٧دار خضر،   : كةم_  .١ط_ . املمتع يف شرح املقنع      يف
 .٥ ،١كو* _.ض 

@Êb’½a@ÑÓëIïÐäy@éÔÏH@
]١٢٣٦٠["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٦مج_ .لشمس الدين السرخسي /  الوقفكتاب
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]١٢٣٦١["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(رخسي، حممد بن أمحد بن سهل بن سهل السا

 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٤ مج_ .لشمس الدين السرخسي/  الوقفباب
هـ ١٣٣١-١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبسوط   كتاب يف
، ٣٠تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[

 .٨؛ هن٣٩؛ مغ١٤؛ كو٢؛ صر١٠٠، ٦٧، ٥٦، ٥٢-٥٠

)فقه حنفي(وقف المشاع 



متن الكشاف>٩٩٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٣٦٢["ـه١٢٥٢-١١٩٨"حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٢٣٦٣[ . احملكمة العليا .أترابراديش

صحة وقف املشاع لصيانة    : وقف املشاع يف الشريعة اإلسالمية    
 Mohammedan Law-Mushaa-Waqf of Waqf= املساجد 

of Mushaa for maintenance and upkeep of a mosque 
Valid.  _The All India Reporter ._١٩٦٦( ٥٣ مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٠٤-٢٠١ص
]١٢٣٦٤[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

 ي حممد حممود بن أمحد العيين؛ تصحيح املولو       أليب/  الوقف كتاب
 .١٨٦-١٣٩ص: ٦ج_ .حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفوري 

دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف
 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١

]١٢٣٦٥[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح املولـوي         /  الوقف كتاب

 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 
دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف

 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠
]١٢٣٦٦[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/ وقف الكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

@Êb’½a@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢٣٦٧["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر

 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_  .سليمان بن حممد البجريمي/  الوقفكتاب
 حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أو، التجريد لنفع          يف

_ ] .؟١٩٧-[املكتبة اإلسالمية،   ]: تركيا[ديار بكر   _ .العبيد  
  نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة       :امشه مع الشرح  

 .١٠ ،٥؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٩، ٧، ٦فل* _.ض _ .حممد املرصفي 
]١٢٣٦٨["ـه١٢٢١-١١٣١" مي، سليمان بن حممد بن عمرسليمان البجري
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج_ . الوقف كتاب
أليب إسـحاق     حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب       يف

امشه مع _  .١٩٧٨دار املعرفة، : بريوت_ .زكريا األنصاري   
 نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العامل العالمة حممـد          :الشرح

 .١٠٤تر* _.ض  _.املرصفي 
]١٢٣٦٩["ـه١٢٢١-١١٣١" ليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمرس

_ .سليمان بن حممد السويفي الشافعي البجريمي       /  الوقف كتاب
 .٢١٥-٢٠١ص: ٣ج
 إسـحاق  حاشية البجريمي على شرح منهج الطـالب أليب          يف

: مصطفى البايب احللـيب   : القاهرة_  .١ط_ .زكريا األنصاري   
حباشيته منتخبات مـن    _  .١٩١٣دار الكتب العربية الكربى،     
 .٦ ،٢صر* _.ض  _.تقرير الشيخ حممد املرصفي 

]١٢٣٧٠["ـه١٢٢١-١١٣١" سليمان البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر
 .١٩٦-١٨٣ص: ٣ ج_.سليمان بن حممد البجريمي /  الوقفكتاب
  حاشية العامل العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجريمـي      يف

 هـ١٣٠٩،  ]ن. د: م. د[_  .٣ط_ .على شرح منهج الطالب     
نفائس ولطائف  : امشه_ ) .املطبعة األمريية : القاهرة] (١٨٧٣[

 .٣٣، مغ٦، ٢صر* _.ض  _.منتخبة من تقرير الشيخ حممد املرصفي 
]١٢٣٧١["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج_ .سليمان اجلمل ل/  الوقفكتاب
دار إحياء التراث   : بريوت_ .حاشية اجلمل على شرح املنهج       يف

 .٥ ،١كو* _.ض _ ] .؟١٩٧-[العريب، 
]١٢٣٧٢["ـه١٢٠٤-؟" سليمان اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري

_ .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اجلمل        /  الوقف كتاب
 .٥٩٣-٥٧٥ص: ٣ج
سـالم زكريـا     حاشية اجلمل على شرح املنهج لشـيخ اإل        يف

املكتبة التجارية الكـربى،    : القاهرة_  .١ط_ .األنصاري  
شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على      : امشه_ ] .؟١٩٣-[

 .١١، ٩، ٧، ٦، ٣، ٢؛ فل٦صر* _.ض _ .شرح املنهج 
]١٢٣٧٣[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
: ١ج _.مـرواي   تصحيح حممد الزهـري الغ    /  الوقف كتاب
 .٤٥٥-٤٤٧ص
 _.ض  _ ] .١٩٥٩[دار املعرفة،   :  بريوت _ .٢ ط _. املهذب   يف
 .٩-٦، ٤-٢؛ فل٣تر*

]١٢٣٧٤[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
 بن علي الشريازي؛ تصحيح     إبراهيم إسحاقأبو  /  الوقف كتاب

 .٤٥٥-٤٤٧ص: ١ج_ .جلنة من العلماء 
شركة ومطبعة مصطفى البايب    : القاهرة_ . ٢ط_ . املهذب   يف

 .٧ ،٦ ،٢؛ صر٦٤، ٦٣، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٥٩احلليب، 
]١٢٣٧٥[ "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو ( بن علي بن يوسف إبراهيمالشريازي، 
  الشريازي؛ حتقيق وتعليق وشرح وبيان     إسحاق أليب/  الوقف كتاب

 .٦٩٠-٦٧١ص: ٣ج_ . حممد الزحيلي الراجح يف املذهب بقلم
دار القلم؛  : دمشق_  .١ط_ .ملهذب يف فقه اإلمام الشافعي       ا يف

 .٥ ،١كو* _.ض _  .١٩٩٢الدار الشامية، : بريوت
@Êb’½a@ÑÓëIŠàÇ@éÔÏH@

]١٢٣٧٦[ .حممد رواس قلعه جي
 .٨٧٩-٨٧٧ص_ .حممد رواس قلعه جي / وقف
 دار النفائس، :  بريوت _ .٤ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       يف

سلسلة موسوعات  .  فقهية جامعة  يف سبيل موسوعة  (_  .١٩٨٩
 .٣٢، ٣٠مغ*_ . ض _ .)٨فقه السلف؛ 

]١٢٣٧٧[ .حممد رواس قلعه جي
 .٦٨٢-٦٨٠ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبة : الكويت_  .١ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٨١الفالح،  
 .١٢، ٣؛ كو٨-٦، ٤فل*_ . ض_ ) .موسوعات فقه السلف

 )فقه شافعي(وقف المشاع  



٩٩٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@Êb’½a@ÑÓëIïØÛbß@éÔÏH@
]١٢٣٧٨["ـه١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي 

 .لعبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي]/ الوقف[
 _.سم  ٧×٢١ص؛  ١٨_ ] .١٩ق[هـ  ١٣ق_ .العمل الفاسي   يف  

 ٣٧٥أرجـوزة يف    _  .١٧٧/٥،  ٣٣٥/٤:خمطوط، حتت أرقام  
شاء رشده علـى     من ∴مد هللا الذي باحلق دل      احل: بيت أوهلا 
 وهـو   له  ملن ∴جائز  حبس    ورهن منفعة  : وآخرها ،خري العمل 

_ .خط مغريب مجيل شبيه باألندلسي، ملون       _ .ألصل حائز   
 .٢١مغ* _ .ض

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٢٣٧٩[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ ا يلحق ما  مسائل احلبس واهلبة وم   [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 هـ١٣١٧ ،]ن. د: م. د[_ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
" العمل الفاسي  "_ .)املطبعة الفاسية  :املغرب فاس،] (١٨٩٩[

 .٤مغ* _.ض _ .نظم شعري أليب زيد الفاسي 
لماسي زيد السج  أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١٢٣٨٠[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٠٢-١ص: ٢ج_ .السجلماسي 

 ،]ن. د: [فاس، املغـرب  _ . شرح على نظم العمل الفاسي       يف
نظم " العمل الفاسي "_ ) .املطبعة الفاسية ] (١٨٧٥[هـ  ١٢٩٢

 .٣٢مغ* _.ض _ .شعري أليب زيد الفاسي 
زيد السجلماسي   أبو(جعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        البو

 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل
]١٢٣٨١[

حملمد بـن أيب القاسـم      ]/ مسائل احلبس واهلبة وما يلحق ما     [
 .١٣٣-١٢٢ورقة  _.السجلماسي 

  ورقة؛ ٢١٢_ ] .١٨١٧[هـ  ١٢٣٣_ . شرح العمل الفاسي     يف
: أولـه _  .٥١٨٢٦خمطوط حتت رقـم     _ . سم   ٢٠,٥×٣١
 هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه           احلمد
ومـائتني  وكان الفراغ منه سنة ثالثة وثالثني       : ، آخره ...وسلم  

نظم شـعري أليب    " العمل الفاسي "_ .وألف وسط حمرم احلرام     
 .٢٢مغ* _. ض _ .خط مغريب مجيل دقيق_ .زيد الفاسي 

لسجلماسي زيد ا  أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٢٣٨٢[

 .حملمد بن أيب القاسم السجلماسي]/ الوقف[
  اكتوبر ٢٧[هـ  ١٢٦٦ ذي احلجة    ٢٠_ . شرح العمل الفاسي     يف

_ .سـم   ٢١,٥×٣٤,٥؛  ) سطر ٣٧( ورقة   ٥٠٢_ ] .١٨٤٩
ويف النكاح ان   : أوله_  .٦٧٠خمطوط، ضمن جمموع حتت رقم      

كمل هذا الشـرح    : رهبدا القول والوعد العقد هو الدخول، آخ      
نظم شعري أليب زيد " العمل الفاسي"_ .املبارك حبول اهللا وقوته 

سليمان بن عبد السالم بن سليمان بـن        ] نسخ[_ .الفاسي  
 عبد السالم بن الفقيه سيدي حممد بن الفقيه أمحد األيب األندلسي          

 .٢٤مغ*_  . ض_ .خط مغريب مجيل ملون_ .الشفشاوين 

زيد السجلماسي   أبو( القاسم بن حممد     البوجعدي، حممد بن أيب   
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٢٣٨٣[

 .حممد بن أيب القاسم السجلماسي الرباطي]/ الوقف[
 أكتوبر  ٢٥[هـ  ١٢٨٨ شعبان   ١٠ _. شرح العمل الفاسي     يف

خمطوط، حتت  _ .سم  ٢٠×٢٨؛  ) سطر ٢٩(مج  ١_ ] .١٨٧١
حتبيس موالي عبد احلفيظ العلوي علـى بـن         _  .٩٣/١رقم  

نظم " العمل الفاسي "_ .هـ  ١٣٣٠ رجب   ٢٤بتاريخ  يوسف  
 بن حممد بن    أمحدحممد بن   ] نسخ[_ .شعري أليب زيد الفاسي     

 _.ض  _ .خط مغـريب    _ .محد بن حممد العيسى البوسعيدي      أ
 .٧مغ*

زيد السجلماسي   أبو(البوجعدي، حممد بن أيب القاسم بن حممد        
 "هـ١٢١٤-؟) "الفياليل

]١٢٣٨٤[

-٣٤٠ص: ٢ج_ .سجلماسـي   حممد الربـاطي ال   ]/ الوقف[
٣٨٥. 
، ]ن. د: [فـاس، املغـرب   _ . شرح نظم العمل الفاسـي       يف

نظم شعري أليب زيد    " العمل الفاسي "_ ] .١٨٩٩[هـ  ١٣١٧
 .٢٢مغ* _.ض _ .الفاسي 

]١٢٣٨٥[ .براهيم املغريبإحسني 
 ، حممد صاحل الرئيس الزبريي؛    براهيم املغريب إحسني  /  الوقف باب

مد علي بـن حسـني      أشرف على تصحيحه وضبط أصوله حم     
 .٢٦٧-٢٥٦ص_ .املالكي 

املكتبة : القاهرة_  .١ط_ . قرة العني بفتاوى علماء احلرمني       يف
  املغريب إبراهيمفتاوى العالمة حسني    _  .١٩٣٧التجارية الكربى،   

 فتاوى العالمة حممد صاحل الرئيس الزبريي امش       و بصلب الكتاب 
 .٣٠؛ مغ٥ ،١؛ كو٢صر* _.ض  _.الكتاب 

]١٢٣٨٦[ "ـه١٢٣٠-١١٥٩") اهللا عبد بوأ(محد بن حممد بن يوسف أ، حممد بن الرهوين
 .١٧٣-١٢٩ص: ٧ج_ . احلبس باب
_  .١ط_ . حاشية الرهوين على شرح الزرقاين ملختصر خليل         يف

 حاشية العالمة أيب عبد اهللا    : امشه_  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت
طبعـة  صورة عن طبعة امل   _ .سيدي حممد بن املدين َعلَى كنون       

؛ ١١،  ١كو*_ . ض   _ .هـ١٣٠٦ القاهرة،   –األمريية ببوالق   
 .٣٨ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٤ ،٥مغ

]١٢٣٨٧[ "ـه١٢٣٠-١١٥٩") اهللا عبد بوأ(محد بن حممد بن يوسف أالرهوين، حممد بن 
 .١٧٣-١٢٩ص: ٧ج_ . احلبس باب
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . حاشية الرهوين على خمتصر خليل       يف

حاشية : امشه_ ) . األمريية املطبعة: مصر] (١٨٨٨[هـ  ١٣٠٦
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٤مغ*_ . ض _ .املدين على كنون

]١٢٣٨٨[ "ـه١٢٣٠-١١٥٩") اهللا عبد بوأ(محد بن حممد بن يوسف أالرهوين، حممد بن 
 .١٧٢-١٢٩ص: ٧ج_ . احلبس والوقف باب
محـد بـن   أ حاشية اإلمام العالمة اهلمام ذي الثبات حممد بن    يف

 _ .١ط_ .د الباقي الزرقاين    يوسف الرهوين على شرح الشيخ عب     
 _) .املطبعة األمريية : مصر] (١٨٨٨[هـ  ١٣٠٦،  ]ن. د: م. د[

 .٢٢ ،٣؛ مغ١١، ٩-٦فل*_ .ض 

)فقه مالكي(وقف المشاع 



متن الكشاف>٩٩٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٣٨٩[ .علي اخلفيف
 .٢٢٣، ١٩٢-١٩١ ص_.علي اخلفيف / ]الوقف[
_ . امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية          يف

 _.ض _ ] .؟١٩٧-[ العربية، معهد البحوث والدراسات : القاهرة
 .٢٤؛ صر٣تر*

]١٢٣٩٠[ .علي اخلفيف
 .٤٣-٤٢ص: ٢ج_ .علي اخلفيف ]/ الوقف[
_ . امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية          يف

 _ .١٩٦٩-١٩٦٨معهد البحوث والدراسات العربية،     : القاهرة
 .٨، ٧، ٤، ٣؛ فل١٤، ٢؛ صر٣تر* _.ض 

]١٢٣٩١[ .علي اخلفيف
 .١٨٤ص_ .علي اخلفيف / ]وقفال[
:  امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع املقارنة بالشرائع الوضـعية         يف

: القاهرة_ .قيودها   -خواصها   - عناصرها   -أنواعها   - معناها
املؤلفات الكاملة للشيخ علـي     (_  .١٩٩٦دار الفكر العريب،    

 .١٠كو* _.ض _ ) .٢اخلفيف؛ 
]١٢٣٩٢[ "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس(لرمحن دريس بن عبد اإالقرايف، أمحد بن 

دريس القـرايف؛ حتقيـق   إشهاب الدين أمحد بن     /  الوقف كتاب
 .٣٦١-٣٠١ص: ٦ج_ .سعيد أعراب 

 _.ض  _  .١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي،    :  بريوت _ . الذخرية يف
 .٨؛ هن٣٢-٣٠، ٢٦؛ مغ٥، ١؛ كو١١، ٨-٦، ٣فل*

ـ  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين          ي الفاس
 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(

]١٢٣٩٣[

 /مسائل من احلبس واهلبة وما يلحق ما، ضمن شرح عمليات فاس
تأليف أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين الفاسي؛ تقدمي وإعـداد          

 .٤٢٧-٣٨٠ص_ .هاشم العلوي القامسي 
وزارة : الربـاط _ . حتفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١األوقاف والشئون اإلسالمية، 
  الفاسـي  املهدي الوزاين، حممد املهدي بن حممـد العمـراين        

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦ ")عيسى أبو(
]١٢٣٩٤[

: ١ج_ .عيسى املهدي بن حممد الوزاين العمراين       أبو  ]/ الوقف[
 .٣٢٤-٢٨٥ص
. ط_ . شرح عمليات أيب زيد سيدي عبد الرمحن الفاسـي           يف

 .٣مغ*_ . ض _ .]١٩--ن، . د: م. د[_ .حجرية 
Ú’½a@ÑÓìÛa@
 .الوقف األهلي، الوقف الخيريأنواع الوقف،  انظر أيضًا

]١٢٣٩٥[ .ص٢٢٧_ .قضايا األوقاف املعاصرة 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         
 جامعة: مكة_  .١٤٢٢بان  شع–والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة  

 املتنوعة األوقافتوحيد  : احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢أم القرى،   
 :املعاصرة األوقاف من قضايا    - ي خالد عل  إعداد / وقف واحد  يف

 صاحل بن حسـن     إعداد /الذرية ى الوقف عل  ى عل املترتبةاآلثار  
 / فيـه  األنقاض على زوال    املترتبة عقد احلكر واآلثار     -املبعوث  

 املتنوعة األوقاف توحيد -تأليف صاحل بن سليمان بن محد احلويس 
 .١كو*_ .ض _ .ي  الديرشوي عبد اهللا حممد نور/ وقف واحديف
@ÑÓëòßbÈÛa@pbÇëŠ’½a@@@@@ŠÄãa@@@@@òßbÈÛa@ÕÏaŠ½a@ÑÓëN@

Ñyb–½a@ÑÓë@
ة    انظر أيضًا ى طباع ف عل ة، الوق احف الموقوف المص

رآ  راءة الق ى ق ف عل ف المصاحف، الوق ن، الوق
ف      ات، الوق ى المكتب ف عل اجد، الوق ى المس عل
ف  ب، وق ف الكت اجد، وق ات المس ى مكتب عل
 .المنافع، وقف المنقول، الوقف والتنمية الدينية

األشفورقاين، حممد بن حممد بن إمساعيل بن حممـد اخلطيـب           
 "هـ٦٤٦ -؟ ")عماد الدين(

]١٢٣٩٦[

 مد بن تأليف عماد الدين حم   / الوصية مبصاحف توقف على املسجد    
حممد إمساعيل بن حممد اخلطيب األشفورقاين؛ حتقيق ودراسـة         

 .١٢٣ص_ .جماهد اإلسالم القامسي 
وزارة األوقـاف   : الكويت_ . صنوان القضاء وعنوان اإلفتاء      يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١والشئون اإلسالمية، 
]١٢٣٩٧[ .يوسف العش

، حممـد  ةيوسف العش؛ ترمجة عن الفرنسية نزار أباظ    ]/ الوقف[
 .١٠٤-٩٨ص_ .اغ صب
 م دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العـراق والشـا           يف

 هـ١٤١١دار الفكر املعاصر،    : دمشق_ .ومصر يف العصر الوسيط     
 .٣تر* _. ض _ .]١٩٩١[

Éãb–½a@ÑÓë@
ى       انظر أيضًا ف عل ار، الوق ف العق ف، وق تثمار الوق اس

ادية،   ة االقتص ف والتنمي ناعي، الوق يم الص التعل
ناعة،    ف والص ناعية، الوق ة الص ف والتنمي الوق

 .الوقف والمجتمع
@Éãb–½a@ÑÓë–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٢٣٩٨[ .أوزترك، نظيف

النهضة الصناعية للدولة العثمانية يف القرن التاسع عشر وتأسيس         
 XIX. Yüzyilda Osmanli  =١٨٢٧وقف مصنع اخليوط يف عام 

İmparatorlüğu’nda Sanayileşme ve 1827 kurulan 
Vakif İplik Fabrikasi / نظيف أوزترك._ Vakiflar Dergisi ._ 

 .٣تر* _.د _  .باللغة التركية _ .٨٠-٢٣ص_ ) .١٩٩٠ (٢١مج
@ÑÓë@îà¨a@âbß⁄a@óÜ–ßIæaŠíg@LŒímH@
]١٢٣٩٩[ .، مسلمملكويت

 مصـالي نامه  وقف = زتربي يف   اخلميين اإلمامحجة وقف مصلّى    
 _) .١٩٩٧ (١٧ع_ . جاويدان   وقف مرياث _  .تربيز  مخيين إمام
 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٥٧-٤٦ص

@Âìî¨a@Éä–ß@ÑÓëIbî×ŠmH@
 .المؤسسات الوقفية األهلية، الوقف والصناعة انظر أيضًا
]١٢٤٠٠[ .أوزترك، نظيف

النهضة الصناعية للدولة العثمانية يف القرن التاسع عشر وتأسيس         
 XIX. Yüzyilda Osmanli  =١٨٢٧وقف مصنع اخليوط يف عام 

İmparatorlüğu’nda Sanayileşme ve 1827 kurulan 
Vakif İplik Fabrikasi / نظيف أوزترك._ Vakiflar Dergisi ._ 

 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٨٠-٢٣ص_ ) .١٩٩٠ (٢١مج
 .٣تر*

ÝßbÈ½a@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@Éãb–½a@ÑÓëN@

 الوقف المشترك 
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  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

ÝİÈ½a@ÑÓìÛa@
ع الوقف، التصرف في          االستبدال في ال   انظر أيضًا ف، بي وق

ارة      ف، عم ة الوق ف، رعاي راب الوق ف، خ الوق
افع،       –الوقف، الوقف     مشاآل وحلول، وقف المن
 .الوقف المنقطع

]١٢٤٠١[_.حكم ما إذا كان من اجلائز بيع الوقف يف حال تعطل منافعه 
يوليـو  / مايو (٣٨، ع ١٠ س _ .جملة البحوث الفقهية املعاصرة   

 .١٢؛ كو٣تر*_  .د_  .٢٥١ – ٢٤٧ص_ ) .١٩٩٨
@ÝİÈ½a@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٢٤٠٢[ .أونان، ترغوت

-١٦٧ص_ .ترغوت أونان   / مناقشة حول األغراض املعطلة للوقف    
 .باللغة التركية_  .١٨١

 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _ . ١٩٩٠لألوقاف، 
]١٢٤٠٣[ .زعيم، صباح الدين

رؤية من أجل   : التقييم االقتصادي واالجتماعي للوقفيات املعطلة    
 .باللغة التركية_  .١٥٧-١٤٣ص_ .صباح الدين زعيم / حتقيق غاياهتا

 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _يـة العامـة   املدير: أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
@ÝİÈ½a@ÑÓìÛa–@bî×Šm@MŠí‰bÔm@@

]١٢٤٠٤[ وقفلرين= وانقراضها  واحنطاطها املتعلقةتقرير عن األوقاف 
 _ .ات ورق ٥_ ] .ت. د[_ .يكلماسي واييت ايله الكلي رايور      

 .١٢٦تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٤خمطوط، برقم 
@ÝİÈ½a@ÑÓìÛa–@@òÛë†ÛaòîãbàrÈÛa@
]١٢٤٠٥[ . نظارة املعارف .الدولة العثمانية

اوقاف منـدثره دائـر     = التعليمات اخلاصة باألوقاف املندثرة     
هـ ١٣٣٣،  ]ن. د: م. د[_ .إعداد نظارة املعارف    / خمصوص تعليماتلر 

 باللغـة   _ .ص]٣٧[_ ) .مطبعة عصـر  : إستانبول] (١٩١٤[
 .١٠٢، ٦٧تر* _.ك _ .العثمانية 

]١٢٤٠٦[ . نظارة املعارف .الدولة العثمانية
اوقاف منـدثره دائـر     = التعليمات اخلاصة باألوقاف املندثرة     

، ]ن. د: م. د[_ .إعداد نظارة املعـارف     / خمصوص تعليماتلر 
 _ .ص٣٧_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٩٠٧[هـ  ١٣٢٥

 .١٠٢تر* _.ك _ .باللغة العثمانية 
@ÝİÈ½a@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]١٢٤٠٧[ .رعلي، أنو
 =هل ستبقى أم ستباد لألبد : أترابراديشاملمتلكات الوقفية يف والية 

Waqf properties in Uttar Pradesh: Are they to exist 
or extinct forever/   أنـور علـي . _Radiance Views, 

Weekly . _ــة _  .٦ص_ ) .١٩٩٢ (١١، ع٢٧مــج باللغ
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
kÔÈ½a@ÑÓìÛaa@@@@@@@@@@ŠÄãïÜçþa@ÑÓìÛaN@

´È½a@ÑÓìÛa@
 .وقف المجهولالشروط في الموقوف،  انظر أيضًا

]١٢٤٠٨[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
 _.، أو، موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

 _ .١٩٩٣-١٩٩٠ ،الس األعلى للشئون اإلسالمية   : القاهرة
 .١٥، ١٤، ١٢، ١؛ كو٧، ٣؛ فل١٧، ٧، ٢صر *_ .ض

@´È½a@ÑÓìÛaIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢٤٠٩[ "هـ٦٧٦-٦٣١) "أبو زكريا (يالنووي، حيىي بن شرف بن مر

 _.زكرياء حميي الدين النووي      حيىي بن شرف أبو   /  الوقف كتاب
 .بني كتاب إحياء املوات وكتاب اهلبة

_ . منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف خمتصر احملرر للرافعـي           يف
 خمطوط،_ . سم   ١٨×٢٦؛  ) سطر ٢٢(مج  ١_ ] .١٣ق[هـ  ٧ق

الرب اجلواد الذي حلت نعمه     احلمد هللا   : أوله_  .٣١٢حتت رقم   
سيدي حممد العلوي علـى     : حتبيس_ .عن اإلحصاء باألعداد    

_ . خط مشـرقي     _ .]١٧٨٩[هـ  ١٢٠٤كلية مراكش سنة    
 .٧مغ* _.ض 

ŠibÔ½a@ÑÓë@
ار،           انظر أيضًا ة، وقف العق ابر الموقوف عمارة المقابر، المق

ت، وقف   ى المي ابر، الوقف عل ى المق الوقف عل
 .الوقف والتكافل االجتماعيالمرافق العامة، 

]١٢٤١٠[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

مايو  (٧، ع ٣؛ س ٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣يناير   (١، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣

]١٢٤١١[ .األعظمي، ظفر اإلسالم
 .١٨٤-١٧٧ص_ .ي ظفر اإلسالم األعظم/ األوقاف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٤١٢[ .بري زاده، مشس
 .١٥٦-١٥٤ص_ .مشس بري زاده / حكم الوقف

اشرة مع  حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية الع      :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٤١٣[ .سيف اهللا الرمحاين، خالد

 .٩٤-٨١ص_ .خالد سيف اهللا الرمحاين / الوقف يف العصر احلديث
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_  .الفقه اإلسالمي يف اهلند   
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

وقف المقابر



متن الكشاف>١٠٠٠
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٤١٤[ .القامسي، زبري أمحد
_ .زبـري أمحـد القـامسي       / الوقف يف ضوء الفقه اإلسـالمي     

 .١٤٧-١٣٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٢٤١٥[ .القامسي، شبري أمحد
 .١٦٥-١٥٧ص_ .شبري أمحد القامسي / األوقاف اخلربة واستبداهلا

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٤١٦[ .مصطفى عرجاوي

وقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          ال
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٢٤١٧[ .ندوي، حممد ظفر عامل

_ .حممد ظفر عامل ندوي     / صر الراهن مسائل من الوقف يف الع    
 .١٧٦-١٦٦ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٢٤١٨[ نذيري، مجيل أمحد
 .١٩٢-١٨٥ص_ .مجيل أمحد نذيري / قضايا الوقف

 خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        حبوث:  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
@ŠibÔ½a@ÑÓë–@æaŠíg@

]١٢٤١٩[ .تقيدانش بزوه، حممد 
 _ .وقفنامه باركَاه حممود كيـا    =  حممود كيا    مقربةحجة وقف   

 باللغة  _ .٥٤-٥١ ص _ .)١٩٦٩ (١٠ ع _ .معارف إسالمي 
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@æaŠíg@Mæb×…‰c@@
]١٢٤٢٠[ .تقيدانش بزوه، حممد 

اسناد استانه نور    = ردكاينأ غازيوثائق مقربة نور الدين علي      
 _ .)١٩٦٩ (٣ع ،٨ ج _ . نامه آسـتان قـدس     _...الدين  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٢٩-١١٠ص

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@æaŠíg@–æbÌßa…@@
]١٢٤٢١[ .، عماد الديناحلكمائيشيخ 

 وقفنامه كهن امامزاده  = حجة وقف مقربة امامزاده جعفر يف دامغان        
 _ .)١٩٩٤ (٥ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .جعفر دامغان 

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٦٨-٥٨ص

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@æaŠíg@–ð‰@@
]١٢٤٢٢[ .محدأ، موسوي

جمموعـة   = ةجمموعة تراثية وفني  : لعظيم احلسين عبد ا مقابر  
 _ .)١٩٩٨( ٢١ع_ .وقف مرياث جاويدان    _  ...لعظيمعبد ا 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٦٧-٦٠ص

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@æaŠíg@–…bie‰‹@@
]١٢٤٢٣[ .، عنايت اهللايجميد

 إمام= صغر يف مدينة زرآباد     أ ي زاده عل  إمام مقربة   ةفرمان تولي 
 _ .وقف مرياث جاويدان  _ .توليت آن    ان اصغر وفرم  يزاده عل 

_ .د   _ .باللغة الفارسية _  .٩٧-٩٢ص_ ) .١٩٩٥ (١١ع
 .١ كو؛١ران*

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@æaŠíg@Mæë‰‹b×@@
]١٢٤٢٤[ .افشار، ايرج

سندى درباره بقعـه    =  حول بقعة الشيخ مرشد كازروىن       ةوثيق
-١٣٧ص_ ) .١٩٧٩ (٥ ع _ .آينده_ .شيخ مرشد كازروىن    

 .١ران*_  .د _ .فارسية باللغة ال_ .١٤٧
@ŠibÔ½a@ÑÓë–bî×Šm@@
]١٢٤٢٥[ .أرجاغ، بيهان

-٢١٣ص_ .بيهان أرجاغ / األضرحة اليت بناها املعماري سنان
 .باللغة التركية_  .٢٥٢

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩ لألوقاف،
]١٢٤٢٦[ .أوجنه، يلماز

ضريح حاجي بريم ويل، ونظرة عامة على الصناعات التركيـة          
 يلمـاز   /)م١٤٥٣-١٣٠٠(العثمانية يف العهد العثماين األول      

 .باللغة التركية_  .٤٦-٣١ص_ .أوجنه 
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
]١٢٤٢٧[ .تامر، وهيب

 İshak Paşa’nin Vakifiyeleri =أوقاف ووقفيات إسحاق باشا 
ve Vakiflari / وهيب تامر. _Vakiflar Dergisi . _ ٤مـج 

ــة _ .١٢٤-١٠٧ص_ ) .١٩٥٨( ــة التركي  _.د _ . باللغ
 .٦٧تر*

]١٢٤٢٨[ .توجنر، أورهان ج
كانة ضريح الشيخ أمحد ياسوي يف الفن التركـي ومشـاكل           م

باللغـة  _  .٥٤-٣٩ص_ .أورهان جزمـي تـوجنر      / إعماره
 .التركية

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

 إيران –وقف المقابر  



١٠٠١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٤٢٩[ .خان أوغلو، متني
-٥٥ص_ .متني خان أوغلو    / وضع ضريح الشيخ أمحد ياسوي    

 .باللغة التركية_  .٦٦
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]١٢٤٣٠[ .قوج، وهيب

 _ .٢٢٨-٢٠٣ص_ . قوج وهيب/ بناء خريج الشيخ أمحد ياسوي
 .باللغة التركية

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@bî×Šm@–ß‹c@@
]١٢٤٣١[ .توب قره أوغلو، نادر

 نادر توب قره أوغلو، يعقوب    /  وقربه كلية يوغورت أوغلو يف أزمري    
 .باللغة التركية_  .٤٤٢-٤٣١ص_ .كسجي 

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]١٢٤٣٢[ .أولغون، نيلغون

 ترميم سبيل املاء واملكتب ومقربة الشيخ ظفر يف منطقة بيشـكتاش          
 .باللغة التركية_  .٣٤٠-٣٣٣ص_ .نيلغون أولغون / إستانبولب
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

ÑÓë@ŠibÔ½a@–@bî×Šm@–ñŠÔãc@@
]١٢٤٣٣[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 Ankara  =أنقـرة تاريخ بناء وقفية قراجة بك مـن معابـد   
Abidelerinden – Karaca bey Mamuresi Vakfiyesi 

Tarihi /    هــ  ١٣٦٣ ،]ن. د: م. د[_ .إبراهيم حقي قونيايل
 _ .ص١٧٦_ ) .مطبعة برهان الدين أرنالر   : إستانبول] (١٩٤٣[
 .١٠٤، ١٠٣، ٦٧تر* _.ك _ .غة التركية بالل

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@bî×Šm@–è‘@ð†î@@
]١٢٤٣٤[ .أوندر، حممد

= ها يف منطقة سيدي شهري      يأوقاف كلية سيد هارون ومؤسس    
Seydi Şehir’de Seyyid Harun Külliyesi Vakiflari ve 

banisi /   حممـد أونـدر. _Vakiflar Dergisi . _ ٢٠مـج 
 .٣تر* _.د _ .غة التركية  بالل_ .٢٨-١٣ص_ ) .١٩٨٨(

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@bî×Šm@–aìî@@
]١٢٤٣٥[ .رفعتينانج، 

 رفعت/ Sivas Abideleri ve Vakiflari =آثار أوقاف سيواس 

-١٥ص_ ) .١٩٩١ (٢٢مج_ . Vakiflar Dergisi_ .ينانج 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨-٥ص_ ) .١٩٩٤ (٢٣ مج؛٤٤

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@bî×Šm@–æbßŠÓ@@
]١٢٤٣٦[ .قونيايل، إبراهيم حقي

 إبراهيم/ Bir Hüccet iki Vakfiye= احلجج الشرعية لألوقاف 
_ ) .١٩٦٨ (٧ع_ . Vakiflar Dergisi_ .حقي قونيـايل  

 .٦٧تر* _.د _ .باللغة التركية _  .١١٠-١٩٧ص

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٢٤٣٧[ .تازه باي، حممد أيفور

وقاف املقابر يف بدايـة العهـد   أوقاف العلويني وغري العلويني وأ  
 . باللغة التركية_ .٣٤-٢٥ص_ .حممد أيفور تازه باي / العثماين

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 
@ŠibÔ½a@ÑÓë–†äa@@
]١٢٤٣٨[ /Muslim Shrines in India= اهلند  يفمني أضرحة املسل

_  .١٩٨٩جامعة أوكسفورد،   : دهلي_ .إعداد كرستيان ترول    
 .٧هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٣٢٧

]١٢٤٣٩[كىحكومت اوقاف اور =  ٢. األوقاف وإجراءات احلكومة
 /١٢/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .٢ .كــارغزارى

 .٧هن*_ .د _ .دية باللغة األور_  .٦ص_ ) .١٩٨٧
]١٢٤٤٠[ تقرير الس املركزي لألوقاف حول املساجد واملقابر

 Report of Central Waqf Council on deserted= املهجورة 
mosques and graveyards.  _Muslim India . _١٥مج ،

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨ع
]١٢٤٤١[  نواب الربملان املسلموناليت قدمها" سيثي"مذكرة جلنة 

 Memorandum to the= ١٩٨٣املؤمتر اهلندي يف أبريل حلزب 
Sethi Committee by the Muslim Congress (I) M. Ps. 

in April 1983 / حزب املؤمتر اهلندي._ Muslim India . _١مج، 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣١٠-٣٠٩ص_ ) .١٩٨٣ (٧ع
]١٢٤٤٢[ .كمة العليا احمل .اهلند

 Supreme =قرار احملكمة العليا لعموم اهلند حول نقل مقابر املسلمني 
Court on shifting of Muslim graves . _Muslim India . _

_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٣٠ص_ ) .١٩٨٤ (١٥، ع ٢مج
 . ١٦هن*_ .د 

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@†äa@M@“í…aŠiaŠmc@
]١٢٤٤٣[ . احملكمة العليا .أترابراديش

 :١٩٣٦ لسنة   ١٣ رقم   أترابراديشقانون األوقاف اإلسالمية لوالية     
- UP Muslim Waqf Act 13 of 1936= تعريف الوقف وجماله 

Waqf-Definition, Scope of Dedication by user.  _
The All India Reporter ._٨٨ص_ ) .١٩٥٤ (٤١ مج-

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٩٤

أترابراديش - الهند –وقف المقابر 



متن الكشاف>١٠٠٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٤٤٤[ . احملكمة العليا .أترابراديش
إمكانية : القرار التارخيي للمحكمة العليا يف اله آباد حول الوقف        

 Allahabad High Court’s historic= استغالل الوقف أو اهلبة 
judgement on waqf by user: Dedication or grant can 

be presumed.  _Muslim India ._١٩٨٧ (٤٠، ع٥ مج. (_ 
 .١٦هن *_ . د_ .غة اإلجنليزية بالل_ .٢٣-٢١ص

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@†äa@MlbväjÛa@@
]١٢٤٤٥[مزار كيهحاىل مرحوم =  ومتحف املرحوم حايل ضريحإنشاء 

 -أكتوبر (_ . The Awqaf, quarterly_  .اور ميوزمي كى تعمري
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧٨ص_ ) .١٩٧٤ديسمرب 
]١٢٤٤٦[ Mosques and graveyards=  واملقابر املساجد غصب

under adverse occupation . _Muslim India . _٥مج ،
_ .د _ .باللغــة اإلجنليزيــة _  .٤١٨ص_ ) .١٩٨٧ (٥٧ع
 .٧هن*

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@†äa@Mï…@@
]١٢٤٤٧[Burney Committee= دهلي  عن أوقاف برين جلنةتقرير 

Report on Delhi Waqf . _Muslim India . _٢، ع١مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٦ص_ ) .١٩٨٣(

@ŠibÔ½a@ÑÓë–@†äa@Mb×bmbãŠ×@@
]١٢٤٤٨[Karnataka=  باملمتلكات املوقوفة كرناتاكا املتعلقة قرارات

orders relating to waqf properties. _ Muslim India ._ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .٢٦٢ص_ ) .١٩٨٨ (٧٢، ع ٦مج
 .١٦هن*_  .د

ŠibÔ½a@ÑÓë@M@@†äaM“í…aŠibí…bß@@
]١٢٤٤٩[ . احملكمة العليا .ماديابراديش

 Mohammedan =وقف املقابر اخلاصة والعامة حسب الشريعة اإلسالمية 
Law-Waqf-Graveyard, whether public or private.  _

The All India Reporter.  _٢٢٧ص_ ) .١٩٦٤ (٥١مج-
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٣١
a@ÑÓë@ŠibÔ½–@†äa@Ma‘a‰bèß@@

]١٢٤٥٠[ املطالبون باحلصول على مقربة للمسلمني يهدفون من وراء 
قربستان كيلئيه جد وجهد    = املطالبة للفوز يف انتخابات البلدية      

 هندو مششان اور عيسائى     –كرنيه والون كى نظرين اليكشن بر       
_ . The Inquilab, Daily_  .قربستان تعمري هوجكيه هـني 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٩/١٢/١٩٩١(
@ŠibÔ½a@ÑÓëIðŠÐÈu@éÔÏH@

]١٢٤٥١[ .هاشم معروف احلسيين
 .٢٨٤-١٢٧ص_ .هاشم معروف احلسيين / الوقف
 واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب مـن         ة الوصاي يف

دار القلـم،   : بريوت_ .األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي      
 .٢٩؛ مغ١؛ كو١سع* _.ض _  .١٩٨٠

@ÑÓë@ŠÐÈu@ê…aŒßbßg@ñÔßILæbÌßa…@æaŠígH@
]١٢٤٥٢[ .، عماد الديناحلكمائيشيخ 

 وقفنامه كهن امامزاده  = حجة وقف مقربة امامزاده جعفر يف دامغان        
 _ .)١٩٩٤ (٥ ع _.وقف مرياث جاويدان     _ .جعفر دامغان 

 .١ كو؛١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .٦٨-٥٨ص
@ÑÓë@bî×@…ìàª@ñÔßIígæaŠH@

]١٢٤٥٣[ .تقيدانش بزوه، حممد 
 _ .وقفنامه باركَاه حممود كيـا    =  حممود كيا    مقربةحجة وقف   

 باللغة  _ .٥٤-٥١ ص _ .)١٩٦٩ (١٠ ع _ .معارف إسالمي 
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

@ÑÓë@ïãb×…‰c@ð‹bË@ïÜÇ@åí†Ûa@‰ìã@ñÔßILæb×…‰c@æaŠígH@
]١٢٤٥٤[ .تقيدانش بزوه، حممد 

اسناد استانه نور    = ردكاينأ غازيوثائق مقربة نور الدين علي      
 _ .)١٩٦٩ (٣ع ،٨ ج _ . نامه آسـتان قـدس     _...الدين  
 .١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٢٩-١١٠ص
@ÑÓëpfÏbØ½a@@@@@ŠÄãa@@@@@pfÏbØ½aë@Œöaì¦a@ÑÓëN@

pbjnØ½a@ÑÓë@
ة،   انظر أيضًا ات الموقوف ار،  المكتب ف العق ى  وق ف عل الوق

يم، الوقف ع ،البحث العلمي ى    لى التعل الوقف عل
ات،   الوقف على العلماء،     الطلبة،  الوقف على المكتب

ب،  ف الكت ق  وق ف المراف احف، وق ف المت وق
احف،  ف المص ة، وق ف العام ث الوق والبح

ي  يم، ،العلم ف والتعل ة  الوق ف والتنمي الوق
ة، ة، الثقافي ة العلمي ف والتنمي ف  الوق الوق
 .لكتب، الوقف والطباعة، الوقف ونشر اوالثقافة

]١٢٤٥٥[ .أمين فؤاد سيد
 .٤٥١-٤٢١ص_ .أمين فؤاد سيد / املخطوطات املوقوفة

 :القاهرة_  .١ط_ . الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٧الدار املصرية اللبنانية، 

]١٢٤٥٦[ .زهري عثمان علي نور
_ .زهري عثمان علي نور     / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    

 _.ص  ٦٢_  .١٩٩٦جامعة اخلرطوم،   ]: اخلرطوم [_ .١ط
 .١؛ كو٨فل*_ .ك 

]١٢٤٥٧[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 
 :الدوحة_  .١ط_ . اهلييت   إبراهيمعبد الستار   / الوقف ودوره يف التنمية   

_ .ص  ٢٤٠_  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،      
ـ             اين فاز هذا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد اهللا آل ث

 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _  .١٩٩٧/هـ١٤١٨الوقفية العاملية لعام 
]١٢٤٥٨[ .عبد امللك أمحد السيد

_ .إعداد عبد امللك أمحـد السـيد        / الدور االجتماعي للوقف  
 .٣٠٦-٢٢٣ص
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

  البنجاب- الهند –وقف المقابر  
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]١٢٤٥٩[ .عبد امللك أمحد السيد
 _ .عبد امللك أمحـد السـيد      إعداد/ الدور االجتماعي للوقف  

 .٣٠٦-٢٢٣ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١٢٤٦٠[ .راهيم احلمد النملةعلي بن إب
 مدى استمرارها ومعوقات دوام اإلفادة    : أوقاف الكتب واملكتبات  

 .٥٧٠-٥٤٣ص_  .علي بن إبراهيم النملة إعداد /منها
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]١٢٤٦١[ .مصطفى عرجاوي
الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          

 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٢٤٦٢[ .اعايتحيىي حممود الس
حيـىي  / استبيان للموروث الثقـايف   : الوقف وبنية املكتبة العربية   

مركز فيصـل للبحـوث     :  الرياض _ .١ط_ .حممود ساعايت   
 ملحق بصـور    _ .ص٢٣٨_  .١٩٨٨والدراسات اإلسالمية،   

 ،٥٢ ،٣تـر * _.ك  _  .٢٣٨-٢٠٥ ص :النصوص الوقفيـة  
، ١١؛ مغ ١؛ كو ٩-٦،  ٤؛ فل ١٤-١٢،  ١٠،  ٧،  ٢؛ سع ١٠٤
٣١. 
]١٢٤٦٣[ .ىي حممود الساعايتحي

وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : الوقف وبنية املكتبة العربية   
كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   

تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران*_ . ك _ . باللغة الفارسية_.ص ٢١٢

@pbjnØ½a@ÑÓë–@æaŠíg@
]١٢٤٦٤[ .كربأ، علي حممديخان 

 هاي وكتاخبانه   كتابداري= الكتب واملكتبات الوقفية يف إيران      
 _ .١٣٩-١٢٥ص_ ) .١٩٩٧ (١٨ع_  .كتابداري_  .موقوفة

 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية

@pbjnØ½a@ÑÓë–bí‰bÌÜi@@
]١٢٤٦٥[ .كسكي أوغلو، عثمان

 Şumnulu Şerif Halil =ل باشـا  وقفية مشنولو شريف خلي
Paşa Vakfiyesi/    عثمـان كسـكي أوغلـو . _Vakiflar 

Dergisi.  _باللغــــة _ .٣٠-٢٥ص_ ) .١٩٨٥ (١٩ع 
 .٣تر* _.د _ .التركية 

@pbjnØ½a@ÑÓë–bî×Šm@@
]١٢٤٦٦[ غلو، فتحيوداود أ

 =منوذج ألحد األوقاف املؤسسة من أجل رفع مستوى األتراك          
Türklügü “Yükeseltmek İçin” Tesis Olunmuş Örnek 

Bir Vakif /غلو وفتحي داود أ._ Türk Kültür Dergisi . _١مج، 
_ . باللغة التركية    _ .٤٧-٤٤ص_ ) .١٩٦٣ديسمرب   (١٢ع
 .١٠٤، ٣تر* _.د 

]١٢٤٦٧[ .سزكني، فؤاد
 Atif Efendi Kütüphanesi =وقفية مكتبة عاطف أفنـدي  

Vakfiyesi /نيفؤاد سزك.  _Türk Edebiyati Dergisi ._ 
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .١٤٤-١٣٢ص_ ) .١٩٥٥ (٦ع
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*

]١٢٤٦٨[ .سزكني، فؤاد
 Atif Efendi Kütüphanesi =وقفية مكتبة عاطف أفنـدي  

Vakfiyesi /باللغة التركية_  .٩١٨-٩٠٦ص: ٣مج_ . نيفؤاد سزك. 
  واألناضول من املخطوطات   إستانبولدراسات فيما حتتويه مكتبات     يف  
 Anadolu ve İstanbul Kütühhanelerindeki Arapça =ربية الع

Yazmalar Tetkikler. _معهد تاريخ العلوم العربية :  فرانكفورت
يف جملـة   سبق ونشـرت    _ ] .١٩٨٦[هـ  ١٤٠٧واإلسالمية،  

 _ .١٤٤-١٣٢، ص ٦، ع ١٩٥٥ عام   إستانبولاآلداب التركية ب  
 .٦٧، ٣تر* _.ض 

@pbjnØ½a@ÑÓë–@bî×Šm@–@éã‰…c@
]١٢٤٦٩[ .نور، أورالأو

 Edirne =وقفيات مكتبات السالطني : وقف املكتبات يف أدرنة
Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif Kütüphaneleri / أورال

_ ] .١٩٨٦[هـ  ١٤٠٦مكتبة السليمية،   : إستانبول_ .نور  أو
 .١٠٤تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٧٥

@pbjnØ½a@ÑÓë–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]١٢٤٧٠[، لألوقافالعامةديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar =األوقاف 
 .٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ ١٤٠٤

]١٢٤٧١[ .جونبور، موجغان
 Abdülhamid Vakfiyesi =وقفية عبد احلميد األول ومكتبة احلميدية 

ve Hamidiye Kütüphanesi / موجغان جونبور._ Edebiyat, 
Tarih ve Cuğrafiye Fakültesi Dergisi.  _ ١، ع٢٢مـج 

 .١٠٣، ٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٩-١٧ص_ ) .١٩٦٥(

@pbjnØ½a@ÑÓë–@bî×Šm@MbîãìÓ@@
]١٢٤٧٢[ )قونيا(مكتبة يوسف آغا 

 Yusuf Ağa= وقفية مكتبة يوسف آغـا  : مكتبة يوسف آغا
Kütüphanesi: Yusuf Ağanin Vakfiye Kütüphanesi . _

 _ .ص١١٤،  ١٤٧_ ] .؟١٩-- [،غامديرية مكتبة يوسف آ   : قونيا
 .١٠٣، ٣تر* _.ك _ .باللغة التركية 

 قونيا- تركيا –وقف المكتبات 



متن الكشاف>١٠٠٤
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@pbjnØ½a@ÑÓë–@bî×Šm@MðŠ–îÓ@@
]١٢٤٧٣[ .جونبور، موجغان

 Kaysar’de Raşit Efendi Kütüphanesi  =وقفية مكتبة راشد أفندي
ve Vakfiyesi / موجغان جونبور. _Vakiflar Dergisi . _٨ع 

 .٦٧تر* _.د _ .ركية  باللغة الت_ .١٩٥-١٨٦ص_ ) .١٩٦٩(

@pbjnØ½a@ÑÓë–@bî×Šm@–@ðŠ–îÓ@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٤٧٤[ .جايرداغ، حممد

= املكتبة الوقفية يف قيصري ومكتبـة حـاج خليـل أفنـدي             
Kayseri’de Vakif Kütüphaneleri ve Matbah Emini 

Haci Halil Efendi kütüphanesi / حممــد جــايرداغ. _
Vakiflar Dergisi . _٢٨٨-٢٦٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج. _ 

 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

@pbjnØ½a@ÑÓë–@‹bv§a@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٤٧٥[ .حممد علي فهيم بيومي

 يف الفترة : خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر إبان العصر العثماين       
حممد علـي   تأليف  / م١٨٠٥-١٥١٧هـ،  ١٢٢٠-٩٢٣من  

 _ .٢٠٠١ دار القاهرة للكتاب،     :القاهرة_  .١ط_ .فهيم بيومي   
 .١كو*_ .ك _ .ص ٥٥٩

@pbjnØ½a@ÑÓë–@@òÛë†ÛaîãbàrÈÛaò@
]١٢٤٧٦[ .أونسال، هبجت

  =إستانبولاألوقاف التركية وطريقة إعمارها وبناء وتأسيس مكتبات        
Türk Vakif İstanbul Kütüphanelerinin Mimar Yöntemi/ 

 _ .)١٩٨٤ (١٨مج_ . . _ Vakiflar Dergisiجت أونسال
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٢٤-٩٥ص

@pbjnØ½a@ÑÓë–òí…ìÈÛa@@
]١٢٤٧٧[ .عباس صاحل طاشكندي

دور القطاع اخلاص يف دعم املكتبات الوقفية يف اململكة العربية          
 .٦٥٢-٦٣٥ص_  .صاحل طاشكنديبن عباس إعداد / السعودية

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف  _...ة السـعودية    ي
، والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]١٢٤٧٨[ .يوسف بن إبراهيم احلميد
جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد        

  إعداد يوسف بن   /وخططها يف رعاية املكتبات الوقفية يف اململكة      
 .٩٤٣-٩٠٣ص_ .إبراهيم احلميد 

ـ وة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     نديف   _ ...ة السـعودية    ي
 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

@pbjnØ½a@ÑÓë–@òí…ìÈÛa@–@òßbèm@–@ƒí‰bm@–@ÖQYMRP@
]١٢٤٧٩[ .عبد اهللا بن حممد أبو داهش

-١٢١٥(سعودية  الكتب واملكتبات يف جنوب اململكة العربية ال      

عبد اهللا بن   إعداد  / عامرها، وموفيها : حركتها، ووقفها ): ١٣٧٣
 .٤٧٤-٤٣٥ص_  .حممد أبو داهش

_ ... ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربيـة السـعودية           يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،      : الرياض
 .١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .٢٠٠٠

@pbjnØ½a@ÑÓë–Ûa@@òí…ìÈ–@Ç@–@ƒí‰bm@–@ÖQYMRP@
]١٢٤٨٠[ .عبد اهللا بن حممد أبو داهش

-١٢١٥(الكتب واملكتبات يف جنوب اململكة العربية السعودية        
 عبد اهللا بن  إعداد  / عامرها، وموفيها : حركتها، ووقفها ): ١٣٧٣

 .٤٧٤-٤٣٥ص_  .حممد أبو داهش
_ ... ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربيـة السـعودية           يف

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،      : الرياض
 .١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .٢٠٠٠

@pbjnØ½a@ÑÓë–@òí…ìÈÛa@–@ñ‰ìä½a@òäí†½a@
]١٢٤٨١[ .عبد الرمحن بن سليمان املزيين

تأليف عبد الرمحن بن سليمان املزيين؛ تقـدمي        / املكتبات املوقوفة 
 .١٨٤-٥٣ص_ .عبد اهللا بن عبد احملسن التركي 

 _. مكتبة امللك عبد العزيز يف املدينة املنورة بني املاضي واحلاضر            يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة     ]: الرياض[_  .١ط

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩واإلرشاد، 

@pbjnØ½a@ÑÓë–@òí…ìÈÛa@–paë†ã@@
 ندوة املكتبـات الوقفيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية           

 ) املنورةاملدينة: هـ١٤٢٠(
]١٢٤٨٢[

مكتبة امللك  ،  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية      
 :الرياض_  .هـ١٤٢٠ حمرم   ٢٧-٢٥ املدينة املنورة من     ،العزيز عبد

 _ .٢٠٠٠وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،       
 .١؛ كو١٥سع*_ .ك _ .ص ٩٥١

@pbjnØ½a@ÑÓë–ïßý⁄a@bÈÛa@@–ƒí‰bm@@
]١٢٤٨٣[ .رحبي مصطفى عليان

_ .بقلم رحبي مصطفى عليـان      / احلضارة اإلسالمية واملكتبات  
 _ .٩٥-٨٨ص_ ) .١٩٩٧ديسمرب   (٢٤٦، ع ٢١ س _ .اهلداية

 .١٢كو* _.د 
]١٢٤٨٤[ .رحبي مصطفى عليان

 _ .اهلداية_ .رحبي مصطفى عليان    / املكتبات العامة يف اإلسالم   
ــوفمرب  (١٩٥، ع١٧س  _.د _  .٥٣-٥٠ص_ ) .١٩٩٣ن
 .١٢كو*

]١٢٤٨٥[ .عبد السالم الترمانيين
الوقف حقـق التعلـيم     : دور الوقف يف بناء احلضارة اإلسالمية     

_ .بقلم عبد السالم الترمـانيين      / باان والعالج وعون الفقري   
_ .د  _  .٤٦-٤٢ص_ ) .١٩٧٦فربايـر    (٢٠٧ج_ .العريب  

 .٢٦؛ مغ١؛ كو٧، ٢صر*

  قيصري- تركيا –وقف المكتبات  
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]١٢٤٨٦[ .حيىي حممود الساعايت
حيـىي  / ج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي    مناذ: الوقف واتمع 

مؤسسة اليمامة الصحفية،   :  الرياض _ .الساعايتبن جنيد   حممود  
 ،٢سع* _.ك  _ ) .٣٩كتاب الرياض؛    (_ .ص٨٩_  .١٩٩٧
 .١؛ كو١٤ ،١٣ ،١٠

@pbjnØ½a@ÑÓë–@ÖaŠÈÛa@–ƒí‰bm@@
]١٢٤٨٧[ .كوركيس عواد

 .١٣٨-١٣٧ص_ .تأليف كوركيس عواد / خزانة الوقف بالبصرة
 خزائن الكتب القدمية يف العراق منذ أقدم العصور حىت سـنة            يف

 _ .١٩٨٦دار الرائد العريب،    : بريوت_  .٢ط_ . للهجرة   ١٠٠٠
 يشتمل أيضاً على بعض موضوعات وقف الكتب      : بعض احملتويات 

 .١كو*_ .ض _  .واملكتبات املتفرقة على صفحات الكتاب

@pbjnØ½a@ÑÓë–@@´İÜÏM†ÔÛa@@
]١٢٤٨٨[ ] ١٣[_ ] .مصدر الكتروين[مدينة القدس املكتبات يف 

صحيفة املقال املنشورة مبجلة عـرين      : مصدر العنوان _ .ورقة  
حتـت بـاب    ] موقع الكتروين [مبوقع النادي العريب للمعلومات     

: وصـلة املقـال   _ ) .٢٠٠٣ /٢١/١٠معروضـة يف    (تقارير  
http://www.arabcin.net/areen/26/reports3.htm.  _  ت. _

 .١كو*

Óë@pbjnØ½a@Ñ–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@ÙîÛbà½a@
]١٢٤٨٩[ .حممد حممد أمني

دراسـة  : األوقاف ونظام التعليم يف العصور الوسطى اإلسالمية      
حممد حممد  / تطبيقية على نظام التعليم يف عصر سالطني املماليك       

 .١٧٨-١٤٩ص_ .أمني 
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣بحوث والدراسات العربية،    معهد ال 
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

òí†îà§a@òjnØß@ÑÓëI@bî×ŠmH@
ى   انظر أيضًا ف عل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .المكتبات، وقف المكتبات، الوقف والثقافة
]١٢٤٩٠[ .جونبور، موجغان

 Abdülhamid= وقفية عبد احلميد األول ومكتبة احلميديـة  
Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi / موجغان جونبور._ 

Edebiyat, Tarih ve Cuğrafiye Fakültesi Dergisi.  _
_ . باللغة التركية    _ .٦٩-١٧ص_ ) .١٩٦٥ (١، ع ٢٢مج
 .١٠٣، ٣تر* _ .د

@ÑÓëêŠØ½a@
 .أحكام الوقف، الشروط في الواقف انظر أيضًا

]١٢٤٩١[ .غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .يف القرشي غالب عبد الكا]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

iý½a@ÑÓë@
ف   انظر أيضًا افع، وق ف المن راء، وق ى الفق ف عل الوق

 .المنقول، الوقف والتكافل االجتماعي
]١٢٤٩٢[ .حممد احلبيب التجكاين

 .٥٦١-٥٥٦ص_ .أليف حممد احلبيب التجكاين ت]/ الوقف[
 :املغرب_ . يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب       اإللزامي اإلحسان يف

الكتاب يف األصل   _  .١٩٩٠وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     
-١٢مغ*_ .ض  _ .دبلوم الدراسات العليا بدار احلديث احلسنية       

٣٢، ٣٠، ٢٠، ١٦، ١٤. 
@iý½a@ÑÓëIØÛbß@éÔÏïH@

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٤٩٣[

 اإلمام مالك بن أنس؛ رواية عبد السالم بن سعيد بن         /  احلبس كتاب
 .٥٢ج: الغشاء الثامن_ .حبيب التنوخي املشهور بسحنون 

 _. سم ٢٠×٢٥؛ ) سطر١٩( أغشية   ٨_ ] .ت. د[_ . املدونة   يف
غشاء حمفوظ يف الرف عليه طرر،      _  .٥٧٤رقم  خمطوط، حتت   

خط _ .وهي النسخة اليت تعرف بنسخة الطريفي لتحبيسه إياها         
 .٣مغ* _.ض _ .أندلسي 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٤٩٤[

 مالك بن أنس األصبحي؛ رواية سحنون بن سعيد       /  احلبس كتاب
 .١١١-٩٨ص: ١٥ج_ .تقي ع عبد الرمحن بن القاسم الالتنوخي عن

 :القاهرة] (؟١٩٠٣ن،  . د: م. د[_  .١ط_ . املدونة الكربى    يف
 .١٥ ،١٢كو* _.ض  _]) .١٩٠٥[هـ ١٣٢٣مطبعة السعادة، 

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٤٩٥[

  أنس؛ برواية اإلمام سحنون بن     مالك بن /  احلبس والصدقة  كتاب
 .١١٦-٩٨ص: ٦مج_  .سعيد
بعة ط_ ] .؟١٩٧-[دار صادر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 ،٦٣ ،٥٦ ،٥١تـر * _.ض  _ .باألوفست عن مطبعة السعادة     
 .٣٠؛ مغ١٥؛ كو١١، ٧، ٣، ٢؛ فل٧٥ ،٦٤

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٤٩٦[

 مالك بن أنس األصبحي؛ رواية اإلمام سحنون بن       /  احلبس والصدقة  كتاب
 .٣٤٨-٣٤١ص: ٤ج_ .سعيد عن اإلمام عبد الرمحن بن قاسم 

: معهـا _  .١٩٧٨دار الفكر،   : بريوت_ . املدونة الكربى    يف
مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام لإلمـام           

؛ ٦٧ ،٣تر*_ . ض   _ . بن رشد  أمحدد بن   احلافظ أيب الوليد حمم   
 .٣٥، ٢٩، ٢٦؛ مغ١١، ١؛ كو١١، ٩-٦، ٣فل

األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٤٩٧[

ملالك بن أنس؛ رواية سحنون بن سعيد       /  احلبس والصدقة  كتاب
محـد  أالتنوخي عن عبد الرمحن ابن القاسم؛ ضبطه وصـححه          

 .٤٢٧-٣٤١ص: ٤مج_ .السالم  عبد
_  .١٩٧٨دار الكتب العلمية،    : بريوت_ . املدونة الكربى    يف

 .١٦؛ مغ٥٧ ،٥٢تر* _. ض _ .يليها مقدمات ابن رشد

)فقه مالكي(وقف المالبس 
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األصـبحي احلمـريي    بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(

]١٢٤٩٨[

 بن  سحنون عبد السالم  ] رواية/ [ احلبس والصدقة واهلبة   كتاب
مـن  : أوله_  .بن القاسم العتقيسعيد التنوخي عن عبد الرمحن  

 .يف الرجل يغتصب عبده مث يهبه لرجل: احلبس يف سبيل اهللا، آخره
 ×٢٨؛  ) سطر ٢٥(أغشية   ٤_ ] .ت. د[_ . املدونة واملختلطة    يف
للمخطوط نسخة أخرى   _  .٧٩٦خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ٩

بعض حروفه مـن    خط أندلسي قريب يف     _  .٧٩٨حتت رقم   
 .٣مغ* _.ض _ .الكويف 
jÜ½a@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@iý½a@ÑÓë@

@ÑÓëÉÏbä½a@
ة،   انظر أيضًا ف األغذي بلة، وق ف األس ة، وق ف األدوي وق

ب،      ف الكت جاد، وق ف الس ات، وق ف الحيوان وق
ول،        وقف المصاحف، وقف المالبس، وقف المنق

 .وقف المياه، وقف الوقت
]١٢٤٩٩[:٤مج_ ] .وآخ[ … هعبد مدحم /فتاوى يف مسائل متفرقة

 .١٥٦٥-١٥٦٤، ١٥٦١-١٥٥٨، ١٢١٠-١١٨٧ص
 الس األعلى :  القاهرة _.املصرية   الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء       يف

 .١؛ كو١٠٤تر* _. ض _ .١٩٩٧-١٩٨٠للشئون اإلسالمية، 
@ÑÓë@òí‰ì–ä½aIæaŠíg@LæbèjèiH@

]١٢٥٠٠[ .، حممد هببهاينطباطبائي
 _ . منصورية بهان  موقوفة=  بهان   حجة وقف املنصورية يف   

 _ .٥٩-٤٦ ص _ .)١٩٩٨ (٢١ ع _ .وقف مرياث جاويدان  
 .١ كو؛١ران*_  . د_ .باللغة الفارسية
ÉİÔä½a@ÑÓìÛa@
ف   انظر أيضًا رادات الوق ف، إي واع الوق ف، أن اء الوق إلغ

ل   ف المعط ف، الوق ي الوق وع ف ع، الرج  ،المنقط
 .الوقف المؤبد، الوقف المؤقت

]١٢٥٠١[ .ليل عبد الرمحن عشوبعبد اجل
_  .٢ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب

-٧سع*_ . ك   _ .)مطبعة الرجاء  :القاهرة (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[
 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١

]١٢٥٠٢[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب
 :م. د[_  .١ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب
 .٢١صر* _. ك _.)  مطبعة املعاهد الدينية:القاهرة( ١٩١٥، ]ن. د

]١٢٥٠٣[ .عوف حممود الكفراوي
 .٩٨ص_ .عوف حممود الكفراوي / األموال اليت ليس هلا مستحق

 :اإلسكندرية_ .، مزيدة ومنقحة ٢ط_ . الرقابة املالية يف اإلسالم يف
 _) .دراسات يف االقتصاد اإلسالمي   (_  .١٩٩٧مكتبة اإلشعاع،   

 .١وك*_ .ض 
]١٢٥٠٤[ غلة األوقاف املنقطعة جهاا أو الفائض من غالهلا على 

جملة _  .واإلفتاءإعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية      / مصارفها
مجـادى اآلخـرة    / ربيع األول  (٥١ ع _ .البحوث اإلسالمية 

 .١٢كو* _.د _  .٩٦-١٩ ص_ .])١٩٩٨[هـ ١٤١٨

@ÉİÔä½a@ÑÓìÛaIïÜjäy@éÔÏH@
]١٢٥٠٥[ "ـه٤٥٨-٣٨٠" حلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء حممد بن اأبو يعلى،

 _ .اللحامللقاضي أيب يعلى؛ حتقيق عبد الكرمي بن حممد         ]/ الوقف[
 .٤٥٥-٤٣٣ص: ١ج
_  .١ط_ . املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والـوجهتني         يف

 .٨؛ هن٣٠، ٢٩مغ* _.ض _  .١٩٨٥مكتبة املعارف، : الرياض
ÞìÔä½a@ÑÓë@

ة،     ين وتشريعات وقف    قوان انظر أيضًا المنقول، وقف األدوي
ات،       ة، وقف الحيوان وقف األسبلة، وقف األغذي
ار، وقف         وقف الرقيق، وقف السجاد، وقف العق
س، وقف  ب، وقف المصاحف، وقف المالب الكت

 .المنافع، وقف المياه، وقف النقود
]١٢٥٠٦[ .زهدي يكن

 _.زهدي يكن   / قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      
 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]١٢٥٠٧[ .عباس طه
جملـة   :األزهر_ .نظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املترتبة عليه        

ـ ١٣٥٧ (١، ج ٩ مج _ .شهرية جامعة  ؛ ٥٩-٥٧ص_ ) .هـ
ـ ١٣٥٧ (٢، ج ٩مج  ٣، ج ٩؛ مـج  ١٤٢-١٣٨ص_ ) .هـ

ـ ١٣٥٧ (٤، ج ٩؛ مج ٢١٤-٢١٢_ ) .هـ١٣٥٧( _ ) .هـ
؛ ٥٧٤-٥٧٣ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٨، ج ٩؛ مج ٢٨٦-٢٨٤ص
ـ ١٣٥٧ (٩، ج ٩مج  ١٠، ج ٩؛ مـج  ٦٤٥-٦٤٤ص_ ) .هـ

 _) .هـ١٣٥٨ (١، ج ١٠؛ مج ٧٢٤،  ٧٢٣ص_ ) .هـ١٣٥٧(
ـ ١٣٥٨ (٢، ج ١٠؛ مج ٨٠-٧٩ص ؛ ١٦٠-١٥٩ص_ ) .هـ
 ٤، ج ١٠؛ مـج  ٢٣٣-٢٣٢ص_ ) .هـ١٣٥٧ (٣، ج ١٠مج

_ ) .هـ١٣٥٨ (٥، ج١٠؛ مج٣١٨-٣١٧ص_ ) .هـ١٣٥٨(
؛ ٤٧٨-٤٧٧ص_ ) .هـ١٣٥٨ (٦، ج ١٠؛ مج ٣٩٩-٣٩٨ص

ــج ـــ١٣٥٨ (١٠، ج١٠م _  . د_ .٧٩٨-٧٩٧ص_ ) .ه
 .١٧ ،٧ ،٢؛ صر٢؛ سع١٠٤تر*

]١٢٥٠٨[ .علي الشرجبي
 علي/ وأهدافه الدينية ودوره احلضاري    وظيفته االجتماعية : الوقف

، اليمامة للطباعة والنشـر   : دمشق ؛الكويت_ .خالد الشرجبي   
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢

]١٢٥٠٩[ .حممد الغريب
 .٧٦-٤ ص_. حممد الغريب ]/الوقف[
ن، . د: م. د[_ .الوقف، الوصية، املرياث    :  جمموعة القوانني  يف
 .٨؛ هن٢٢؛ مغ١٠سع*_  .ض_ ) .مطبعة عطية: القاهرة] (؟١٩٧-

]١٢٥١٠[ .وهبة الزحيلي
 .٢٤٠-١٥١ص: ٨ج_ .حممد وهبة الزحيلي ]/ الوقف[
دار الفكـر،   : دمشـق _ . ٣ط_ . الفقه اإلسالمي وأدلته     يف

، ٨-٦،  ٤-٢؛ فل ١٥-١؛ سع ٦٢،  ٣تر*_ .ض  _  .١٩٨٩
 .٨؛ هن٣١، ١١؛ مغ١٠

@ÞìÔä½a@ÑÓë–pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@@@ŠÄãa@@@@@ÞìÔä½a@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓN@

 المنافعوقف  
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ÞìÔä½a@ÑÓë@IïÜjäy@éÔÏH@
]١٢٥١١[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا

 الربكات عبد السالم بـن تيميـة        أيبد الدين   / لوقف ا كتاب
 .٣٢٧٠-٣٢٥٠ص: ٢ج_ .احلراين 

_  .٢ط_ . املنتقى من أخبار املصطفى صلى اهللا عليه وسلم          يف
 .٣٥مغ* _. ض _ .١٩٧٩دار الفكر، : بريوت

]١٢٥١٢[ "ـه٦٥٢-؟٥٩٠" )الربكات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر ا
: ٢ج_ .يمية؛ ترمجة حممد داود راغب رمحاين       ابن ت / ]الوقف[
 .باللغة األوردية_  .١٩٢-١٨٤ص
الهـور  _ .منتقى األخبـار    =  املنتقى من أخبار املصطفى      يف
 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٢دار الدعوة السلفية، ]: باكستان[

]١٢٥١٣[ .عبد اهللا أمحد الزيد
 نأبو بكر أمحد ب   / الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين       

 _.حممد بن هارون اخلالل؛ دراسة وحتقيق عبد اهللا بن أمحد الزيد            
 -) دكتوراه(أطروحة  _ .ج  ٢_  .١٩٨٩مكتبة املعارف،   : الرياض

_  .١٩٨٦ املعهد العايل للقضاء،     ،جامعة اإلمام حممد بن سعود    
 .١٠؛ مغ١٥-١سع*_ .ر 

ÞìÔä½a@ÑÓë@IïÜjäy@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢٥١٤[ .عبد اهللا أمحد الزيد
) كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل       (حتقيق ودراسة   

 أطروحـة   _ .ج٢_  .١٩٨٦_ .ألمحد بن هارون اخلـالل      
 املعهـد   ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      –) دكتوراه(

 .١٤ ،٩سع*_ .ر _  .١٩٨٦العايل للقضاء، 
ÞìÔä½a@ÑÓë@IïÐäy@éÔÏH@

]١٢٥١٥["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(ل بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سها
 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٦مج_ .لشمس الدين السرخسي /  الوقفكتاب
 _.ض  _  .١٩٨٦دار املعرفة،   : بريوت_ . املبسوط   كتاب يف
 .١٢ ،٥ ،١؛ كو٨-٦، ٤-٢فل*
]١٢٥١٦["ـه٤٨٣-؟" )أبو بكر(بن سهل السرخسي، حممد بن أمحد بن سهل ا

 .٤٧-٢٧ص: ١٢ج: ٤ مج_ .لشمس الدين السرخسي/  الوقفباب
 هـ١٣٣١-١٣٢٤،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . املبسوط   كتاب يف
 ،٣٠تر* _. ض   _ .)مطبعة السعادة : القاهرة] (١٩١٢-١٩٠٦[

 .٨؛ هن٣٩؛ مغ١٤؛ كو٢؛ صر١٠٠، ٦٧، ٥٦، ٥٢-٥٠
]١٢٥١٧["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شركة جميد،  : كراتشي_ .دين على الدر املختار      حاشية ابن عاب   يف
 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[

]١٢٥١٨[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
 ،]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ ] . وقف النقود   يف جواز  رسالة[
 ورقـة،   ١٦هــ،   ١٠٩٧ و    جمموع ٤٤٩، برقم   ورقات] ٥[

، ]ت. د[ و   ١١٣٦ ورقة، برقم    ٦٣هـ،  ١١٠٩ و   ٤٧٧برقم  
 ٣٠،  ]ت. د[ و   ٦٣٢ ورقة، برقم    ١٥،  ]ت. د[ورقة و   ] ١٧[

 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع١٢٠٨ورقة، برقم 

]١٢٥١٩[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
 ،]ت. د[أفندي   راشد: النسخ املتوفرة _ .رسالة يف جواز وقف النقود      

] ١٨[،  ]ت. د[؛ السـليمانية     جمموع ٦٨٢، برقم   ورقات] ٩[
ورقـة، بـرقم    ] ١٥[،  ]ت. د[ و    جممـوع  ٣٢٢ورقة، برقم   

؛  جمموع ٣٧٢، برقم   ورقات] ٤[،  ]ت. د[ و    جمموع ٣٥٥٠
 _.خ  _  . جممـوع  ٢١٣٩، برقم   ورقات] ٧[،  ]ت. د[ملت  

 .١٠٤، ٣٠، ٢٧تر*
]١٢٥٢٠[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود( العمادي حممد بن مصطفىحممد بن أبو السعود، 

أبو السعود حممد بن حممـد بـن        / رسالة يف جواز وقف النقود    
مصطفى العمادي؛ حتقيق وتعليق أبو األشبال صغري أمحد شاغف         

_  .١٩٩٧بـن حـزم،     ادار  : بريوت_  .١ط_ .الباكستاين  
 .١٥، ١؛ كو١١ ،٩ ،٥سع* _.ك _ .ص ١٠٢
]١٢٥٢١[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(مد بن مصطفى العمادي حمحممد بن أبو السعود، 

  ورقة ١٤_ ] .ت. د[_ .رسالة يف صحة وقفية الدراهم والدنانري       
 خمطوط، نسخة أصلية عليها تعليقات    _ .سم  ١٢×١٧؛  )طراً س ٢٢(

_  .١٨ جماميع الرسالة    -١٤٨/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      
 .١٣سع* _.خ _ .ي خط فارس_ .عبد الرمحن الفقري ] نسخ[

]١٢٥٢٢[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
بايزيد : النسخ املتوفرة _ .رسالة يف صحة وقفية الدراهم والدنانري       

 ١١٧٧، برقم   ]ت. د[؛ السليمانية    جمموع ١٥٤٨، برقم   ]ت. د[
 .٣٠، ١١تر*_ .خ _  .جمموع
]١٢٥٢٣[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(مد بن مصطفى العمادي حمحممد بن أبو السعود، 

 ×٢٢؛  ) سطراً ١٩( ورقة   ١٦ _ .]ت. د[_ .رسالة يف الوقف    
خمطوط، نسخة أصلية ضمن جمموعة عارف حكمت _ .سم  ١٢

_  .٣ جماميع الرسـالة     – ١٣٣/٨٠عليها بعض التعليقات برقم     
 .١٣سع* _.خ _ .خط فارسي _ .امشها حاشية لإلمام الربكوي 

]١٢٥٢٤[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
مطبعة  (١٩٠٦،  ]دار اخلالفة : م. د[_ .رسالة يف وقف املنقول     

 .١٢سع*_ .ك _ ) .إقدام
]١٢٥٢٥[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 .٥٧٣-٤٣٥ص_ .أليب السعود / قافرسالة متعلقة لألو
 دار الكتب : بريوت_ . زاده   يللسيد عل / شرح شرعة اإلسالم  يف  

 .٢؛ كو٦٧تر*_  .ض_  .الرسالة امش املنت_ ] .؟١٩٨-[العلمية، 
]١٢٥٢٦[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 ٤٧٧، برقم   ]ت. د[لسليمانية  ا: النسخ املتوفرة _ ] .رسالة الوقف [
 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٢٨٤٠، برقم ]ت. د[ و جمموع
]١٢٥٢٧[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

درمهلر ودينارلر وقف رسـاله     = رسالة وقف الدراهم والدنانري     
، برقم  ورقات] ٣[،  ]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ .سي  
 ورقة،] ٢[،  ]ت. د[ و   ٩٥٨ورقة، برقم   ] ٢[،  ]ت. د[ و   ١٧٣٢

، ]ت. د[ و   ١٦٢٠، بـرقم    ورقات] ٣[،  ]ت. د[ و   ٢٨٢٨برقم  
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٦٩ورقة، برقم ] ١٦[

)فقه حنفي( قف المنقولو



متن الكشاف>١٠٠٨
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]١٢٥٢٨[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
 حممد بن حممد بن مصطفى العمادي/ يف وقف املنقولموقف العقول  

 خمطوط،_  .ورقات١٠_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_  .أبو السعود املفيت  
 .٦صر *_ .خ_  .٣٤٨٠٩حليم ) جماميع ٧٦٢(حتت رقم 

]١٢٥٢٩[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
ـادي     أبو ال / موقف العقول يف وقف املنقول      _ .سعود حممد بن حممد العم

 .١كو*_ .خ _ .نسخة مصورة _ .ورقة ] ٢٣[_ ] .ت. د[
]١٢٥٣٠[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 النسخ_ .وقف املنقول والنقود، أو، موقف العقول يف وقف املنقول          
؛  جممـوع  ٤٢٥ورقة بـرقم    ] ١١[هـ  ١١٤٩بايزيد  : املتوفرة

 _.خ  _  . جمموع ١١٧٧، برقم   ورقات] ١٠[،  ]ت. د[السليمانية  
 .٣٠، ١١تر*

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٥٣١[

زيد الدين حممد بـن     / حاشية يف رد أقوال أيب السعود الربكوي      
 .٥٧٣-٤٣٥ص_ . الدين حمييكلي 
 دار الكتب : بريوت_ . زاده   يلسيد عل ل/  شرح شرعة اإلسالم   يف

؛ ٦٧تر* _.ض _ .احلاشية امش املنت _ ] .؟١٩٨-[العلمية، 
 .٨؛ هن٢كو

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٥٣٢[

 هـ،٩٧٩مركز مرمرة   : النسخ املتوفرة _ .رسالة يف إبطال وقف النقود      
، ]ت. د[ السليمانية   ؛ة عن جامعة مرمرة    ورقة، نسخة مصور   ١٦

ورقـة،  ] ١٨[،  ]ت. د[ و    جمموع ١٠٣٧ ورقة، برقم    ]١٧[
 ١١٥٦، بـرقم    ورقـات ] ٥[،  ]ت. د[ و    جمموع ٤٧٧برقم  
، ]ت. د[ و   ٣٧٦٧، بـرقم    ورقات] ٥[،  ]ت. د[ و   جمموع

و  ١٢٦ورقة، برقم   ] ٢٢[،  ]ت. د[ و   ٦٨١ورقة، برقم   ] ٣٢[
 .٣٠، ٣تر* _.خ _  . جمموع٦٣٢ورقة، برقم ] ٢٠[، ]ت. د[

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٥٣٣[

_ ] .ت. د[_ .رسالة يف الرد على أيب السعود يف وقف النقود          
 .٣٠تر* _.خ _  . جمموع٤٦٦خمطوط برقم _ .ورقة ] ٤٢[

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٥٣٤[

 .٣تر* _.خ _  .ورقات ٩_ ] .ت. د[_ .رسالة يف وقف املنقول 
بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   

 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(
]١٢٥٣٥[

 .١٦٤-١٤٦ص: ١٠رسالة رقم _ .رسالة يف وقف املنقول 
 :ستانبولإ] (؟١٩--ن،  . د: م. د[_ .جمموعة رسائل الربكوي    يف  

 .٦٧تر* _.ض _ ) .مطبعة أسعد أفندي
بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   

 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(
]١٢٥٣٦[

 .١٩٦-١٦٤ص: ١١رسالة رقم_ .رسالة إلبطال وقف النقود 
 :إستانبول] (؟١٩--ن،  . د: م. د[_ .جمموعة رسائل الربكوي    يف  

 .٦٧تر* _.ض _ ) .مطبعة أسعد أفندي

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٥٣٧[

 حممد بريعلي / السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم       
 خمطوط،_ .ورقة   ٢٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .الربكلي الرومي   

رسـالة يف عـدم     _  .٣٤٨٠٩حليم  ) جماميع ٧٦٢(حتت رقم   
 إىل املـوت احملـدود،   واإلضافةالوصية صحة وقف النقود دون  

وهي رد على موقف العقول يف وقف املنقـول أليب السـعود            
 .٦تر*_ .خ _ .العمادي 

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٥٣٨[

النسخ _ .السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم         
 هـ،٩٨١ و  جمموع٤٢٥/٥، برقم ]ت. د[لشعبية بايزيد ا: املتوفرة

] ٣٠[هــ،   ١١٣٣ و    جمموع ١٦٢٤/٢، برقم   ورقات] ١٠[
] ٢٢[هــ،  ٩٧٩؛ رشيد أفندي     جمموع ١١٣٨/٩ورقة، برقم   
ورقـة،  ] ٢٥ [،]ت. د[؛ السـليمانية     جمموع ٦٨٢ورقة، برقم   

  جمموع ٦١٥ورقة، برقم   ] ١٧[،  ]ت. د[ و    جمموع ٤٤٩برقم  
، ]ت. د[ و    جممـوع  ١٥٨١، بـرقم    ورقة] ٣٢[،  ]ت. د[و  
ورقة، ] ١٤[هـ،  ١١٠٤ و    جمموع ٣٥٥٠ورقة، برقم   ] ٢٦[

 ورقـة،  ]٤١[هــ،  ٩٧١زمري أهليات ب ؛ كلية اإل  ٢٠٨١برقم  
 ٦٤٧ورقـة، بـرقم     ] ٢٠[هـ،  ١٠٨٨؛ أضنة   ٢٣٨٦٢برقم  
 .١١٣، ٤٩، ٣٠، ٢٧، ١٢تر* _.خ _  .جمموع

ـ       بن  الربكلي، حممد    ي بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الروم
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٥٣٩[

 ورقة  ٢٣_ ] .ت .د[_ .شرح السيف الصارم يف بيان الوقف       
 خمطوط، نسخة أصلية عليها بعض    _ .سم  ١٢×١٩؛  ) سطراً ٢٣(

 – ٨٠/ ١٣٧التعليقات ضمن جمموعة عارف حكمت بـرقم        
خـط  _ .عبد الرحيم بن يعقوب     ] نسخ[_  .٨جماميع الرسالة   

 .١٣سع*_ .خ _ .نسخ 
بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  ، حممد   الربكلي

 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(
]١٢٥٤٠[

 .٥٧٣-٤٣٥ص_ .حممد بريعلي الربكلي الرومي ]/ الوقف[
 خمتصر يف عدم جواز أخذ األجرة على قراءة القرآن وعـدم            يف

_ .جواز وقف النقود وهو رد على فتوى أيب السعود العمادي           
خمتصـر  _ ) .املطبعة السلفية : القاهرة] (؟١٩٢-ن،  . د: م. د[

/  حباشية شرح شـرعة اإلسـالم      …يف عدم جواز أخذ األجرة      
 .٦، ٢صر* _.ض _ .تأليف يعقوب بن سيد علي 

]١٢٥٤١["هـ١٠٩٨-١٠٤٤"البياضي، أمحد بن حسن بن سنان الدين 
 لإلمام املعروف / رسالة يف الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود         

 .١كو* _.خ _ .ورقة ] ٣٣[_ ] .ت. د[_ .ببياضى زاده 
]١٢٥٤٢[ "ـه٩٥٤-؟") حميي الدين(لياس احلنفي الرومي إجوي زاده، حممد بن 

 _.رسالة يف رد فتوى أبو السعود العمادي يف حجة وقف الدراهم            
 ١١٧٧ ورقة، برقم    ١٤٥،  ]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة 

] ١٦[،  ]ت. د[ و  جمموع ٧١٠، برقم   ورقات] ٩[،  ]ت. د[و
 .٣٠تر*_ .خ _  . جمموع٣٦٩قم ورقة، بر

 )فقه حنفي( وقف المنقول 
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 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٥٤٣[ _. ورقة ١٦_ . ]ت. د[ _.رسالة يف إبطال وقف النقود 
رسالة يف  _  .٤٦١١٨خبيت  ) جماميع ٩٦٥(خمطوط، حتت رقم    

 _.موقف العقول   : الرد على العالمة أيب السعود العمادي يف رسالته       
 .٦صر *_ .خ

]١٢٥٤٤[ _. انريالدراهم والدن وقفية يف السعود أيب على الرد يفرسالة 
خمطوط، _ .سم  ١٢×١٧؛  ) سطراً ٢٢ (ورقات ٥_ ] .ت. د[

نسخة أصلية عليها بعض التعليقات ضمن جمموعة عارف حكمت         
عبد الـرمحن   ] نسخ[_  .٢٠ جماميع الرسالة    -١٤٨/٨٠برقم  
 .١٣سع*_ .خ _ .خط فارسي _ .الفقري 

]١٢٥٤٥[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

@ÞìÔä½a@ÑÓëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٢٥٤٦[ .عبد القادر شيبة احلمد

 .٨٨-٧٧ص :٦ج_ .تأليف عبد القادر شيبة احلمد /  الوقفباب
شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام للحافظ        : فقه اإلسالم  يف

 ١٩٨٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .ابن حجر العسقالين رمحه اهللا      
 .١٧مغ* _. ض _ .)مطابع الرشيد :املدينة املنورة(

†iû½a@ÑÓìÛa@
ف،  انظر أيضًا واع الوق فأن يغة الوق ف، ص ة الوق  ،رعاي

 المؤبد،قوانين وتشريعات الوقف عمارة الوقف، 
 .الوقف المؤقت الوقف المنقطع،

]١٢٥٤٧[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

، ٢صر*_ .د  _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣ مايو (٥، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣

]١٢٥٤٨[ .أمحد عبيد
 :بغداد (١٩٧٣،  ]ن. د: م. د[_ .الوقف بني االستبدال والتأبيد     

 مستل من جملة اإلمـام      _ .ص٣٩_ ) .بعة سلمان األعظمي  مط
 .٧سع*_ .ك _  .١٣٨-٩٩، ص١ ع،األعظم

]١٢٥٤٩[ تربيز خان، مشس
_ .مشس تربيز خـان     / اوقاف كيه مسائل  = مشكلة األوقاف   

The Awqaf, quarterly . _)  ١٩٧٤مـارس   –ينـاير. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣٦، ٢٨-٢٧ص

]١٢٥٥٠[ .السيد سابق
 .٣٨٥-٣٧٨ص: ٣مج_ .السيد سابق  /لوقفا
دار الفكـر،   : بريوت_ .جديدة ومنقحة   . ط_ . فقه السنة    يف

 .١٦، ٢؛ مغ١؛ كو٧، ٥صر* _. ض _ .١٩٩٢
]١٢٥٥١[ .السيد سابق
 .٥٢٩-٥١٥ص: ٣ج_ .السيد سابق / الوقف
دار الكتاب العريب،   : بريوت_ .، الشرعية   ٧ط_ . فقه السنة    يف

 .١٧؛ مغ١١كو*_ . ض _ .١٩٨٥

]١٢٥٥٢[ .السيد سابق
 .٣٨٦-٣٧٧ص: ٣مج_ .السيد سابق / الوقف
 _ .١٩٧١ دار الكتاب العريب،  :  بريوت _ .٣ط_ . فقه السنة    يف

 .١٢؛ كو٥٦ ،٥٢ ،٤٩ ،٣تر* _.ض 
]١٢٥٥٣[ .القامسي، اشتياق أمحد
 .٢٠٧-١٩٣ص_ .اشتياق أمحد القامسي / استبدال الوقف

عاشرة مع  حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية ال      :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٢٥٥٤[ .حممد الطنجي

_ .حممـد الطنجـي     / حول كلمة التأجيل والتأبيد يف األحباس     
 _ .)١٩٧١ أكتوبر   ٢١ (١٤٣، ع ٨ س _ .صحيفة امليثاق 

 .٢٤مغ* _ .د
]١٢٥٥٥[ .حممد الغريب

 .٧٦-٤ ص_. حممد الغريب ]/الوقف[
ن، . د: م. د[_ .الوقف، الوصية، املرياث    :  جمموعة القوانني  يف
؛ ٢٢؛ مغ ١٠سع*_  .ض_ ) .مطبعة عطية : القاهرة] (؟١٩٧-
 .٨هن

]١٢٥٥٦[،٣٢-٢٩ص: ٥، ج١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[
: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

-١٩٩٠الس األعلى للشئون اإلسالمية،     :  القاهرة _.الفقهية  
، ١٢،  ١؛ كـو  ٧،  ٣؛ فل ١٧،  ٧،  ٢صر *_ . ض _ .١٩٩٣
١٥، ١٤. 

]١٢٥٥٧[ .يليوهبة الزح
 _ .وهبة الزحيلي / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      

 بني األصالة (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكتيب،   : دمشق_  .١ط
 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧واملعاصرة؛ 
@†iû½a@ÑÓìÛa–pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@@@ŠÄãa@@@@@†iû½a@ÑÓìÛa@pbÈíŠ’më@´ãaìÓN@

@†iû½a@ÑÓìÛaIïÐäy@éÔÏH@
]١٢٥٥٨["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٢٥٥٩[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ . احلصكفي عالء الدين]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

)فقه حنفي(الوقف المؤبد 
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@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@òûß@ÑÓëIbî×ŠmH@
ى   انظر أيضًا ف عل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

 .الجامعات، الوقف والتعليم
]١٢٥٦٠[ .مريج، متني

 تعليم العايل كعامل ثالث يف متويل مدارس التعليم       وقف مؤسسة ال  
 .باللغة التركية_  .٨٦-٧٥ص_ .متني مريج / العايل يف تركيا

 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف
XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M . _ أنقـرة :

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 
Óû½a@ÑÓìÛao@

، أنواع الوقف، الرجوع في الوقف      إلغاء الوقف،  انظر أيضًا
 .الوقف المؤبد الوقف المنقطع، ،صيغة الوقف

]١٢٥٦١[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .أمحد إبراهيم إبراهيم / التزام التربعات

 ،٢صر*_ .د  _  .٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣ مايو (٥، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣

]١٢٥٦٢[ .حممد الطنجي
 صحيفة_ .حممد الطنجي / حول كلمة التأجيل والتأبيد يف األحباس

 .٢٤مغ* _. د _ .)١٩٧١ أكتوبر ٢١ (١٤٣، ع٨ س_ .امليثاق
]١٢٥٦٣[ .حممد الغريب

 .٧٦-٤ ص_. حممد الغريب ]/الوقف[
ن، . د: م. د[_ .الوقف، الوصية، املرياث    :  جمموعة القوانني  يف
؛ ٢٢؛ مغ ١٠عس*_  .ض_ ) .مطبعة عطية : القاهرة] (؟١٩٧-
 .٨هن

êbî½a@ÑÓë@
اه،  انظر أيضًا ريعات وقف المي وانين وتش ة وقف ق مؤسس

وقف  وقف اآلبار، وقف األسبلة،      ،)ترآيا(المياه  
ران     اس، المغرب    (ماء وادي أبي فك ، وقف   )مكن

ة     ف والتنمي ول، الوق ف المنق افع، وق المن
 .الزراعية

]١٢٥٦٤[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 تأليف حممد بن عبد العزيز      /ارة إنسانية راقية  حض.. وقف املياه 
 .٢٧٤-٣ص: ٤ج_  .بنعبد اهللا

: الرباط_  .١ط_ . املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب        يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

êbî½a@ÑÓë@–æaŠíg@@
]١٢٥٦٥[_.تقسيم آب شاه  وقفنامه سواد = وقف تقسيم مياه ةحج

 _ .١٤-١ ص _ .)١٩٧٩ (٢٤ ع _ .ـ إيران زمـني   فرهنكَ
 .١ران*_  . د_ .باللغة الفارسية

êbî½a@ÑÓë@–@æaŠíg@–áÓ@@
]١٢٥٦٦[ .، حسنيطباطبائيمدرس 

 _ .وقفنامه دوقنات درقـم   = حجة وقف قناتني للمياه يف قم       
ــد ــة _ .٥٧٧-٥٧٥ ص_ .)١٩٦٧ (٥ ع_ .وحي  باللغ
 .١ران*_  .د _ .الفارسية

êbî½a@ÑÓë@–ƒí‰bm@@
]١٢٥٦٧[ .بنعبد اهللامد بن عبد العزيز حم

 تأليف حممد بن عبد العزيز      /حضارة إنسانية راقية  .. وقف املياه 
 .٢٧٤-٣ص: ٤ج_  .بنعبد اهللا

: الرباط_  .١ط_ . املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب        يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

@êbî½a@ÑÓë–bî×Šm@@
]١٢٥٦٨[ .زأوجنه، يلما

_  .٣٣-٢٣ص_ .يلماز أوجنـه    / مؤسسة وقف املياه وأمهيتها   
 .باللغة التركية

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٢٥٦٩[ . علي مهتاألقسكي،بركي 

 =وط الواقف والشروط املعتـربة يف الوقـف         وقف املياه وشر  
Vakif sular, Vakif sular Şarti, Şarti’l Vakif/ علي مهت 

 . باللغة التركية_ .٤٦-٤٠ص_ .بركي، سدات جامريل 
 Sular =حقوق املياه حسب األحكام القدميـة واجلديـدة   يف 

Halari Eski ve Yeni Hükümlere Göre ._] ن. د: م. د[ ،
 .٦٧تر* _. ض _ .)املطبعة اجلديدة: أنقرة] (١٩٥٩[هـ ١٣٧٨

@êbî½a@ÑÓë–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–@@ƒí‰bm–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١٢٥٧٠[ .ناظمقروجا، 

  والييت إستانبول = إستانبولاملياه احملولة من األوقاف إىل أمانة والية        
، ]ن. د: م. د[_ .نـاظم   / امانتنه وقفلردن دور اولفان صولر    

_ ) .إسـتانبول مطبعة أمانة   : بولإستان] (١٩٢٢[هـ  ١٣٤١
 .١٠٢تر* _.ك _ .باللغة العثمانية _ .ملحق + ص٥، ١٢٧

@êbî½a@ÑÓë–pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@@@ŠÄãa@@@@@êbî½a@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓN@
lŠ’Ûa@êbîß@ÑÓë@@@@@ŠÄãa@@@@@òÜjþa@ÑÓëN@

@ÑÓëlaŒîß@kîÜ§a@
ف  انظر أيضًا وبي، وق دين األي الح ال لطان ص اف الس  أوق

 األغذية، الوقف على الحوامل، الوقف على الفقراء،      
ال،            ول، الوقف واألطف افع، وقف المنق وقف المن

 .الوقف والتكافل االجتماعي، الوقف والصحة
]١٢٥٧١[ .مصطفى السباعي

 .٣٣٦-٣٣٢ص_ .مصطفى السباعي / األوقاف
دار : بـريوت _  .١ط_ . التكافل االجتماعي يف اإلسـالم       يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٨الوراق، 
@ÑÓìÛaðìjäÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@äÛa@ÒbÓëcN@

Ýî‚äÛa@ÑÓë@
ة، وقف   انظر أيضًا ة، وقف األغذي وقف األراضي الزراعي

 .الحدائق، وقف الزيتون
]١٢٥٧٢[ "ـه٤٥٦-٣٨٤" )حممد أبو(محد بن سعيد بن حزم الظاهري أن حزم، علي بن اب

علي بن أمحد بن سعيد بن حزم؛ حتقيق وتعليق عبـد           ]/ الوقف[
 .٣٠٨، ١٨٣-١٧٥ص_ .م حممد هارون السال
دار املعارف،  ]: القاهرة[_  .٥ط_ . مجهرة أنساب العرب     يف

 .٢صر* _.ض _  .١٩٨٢

 )تركيا(وقف مؤسسة التعليم العالي  
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@Ýî‚äÛa@ÑÓë–@ãìm@–ëaŒÐã@pbyaë@ñ@–@@ƒí‰bm–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٥٧٣[ .الشيباين بن بلغيث

 أمهية األوقاف العامة من النخيل يف احلياة الدينية واالجتماعية بواحات         
الـة  _ .الشيباين بن بلغيث    / ة خالل القرن التاسع عشر    نفزاو

_ ) .١٩٩٤مـاي    (٧٦-٧٥، ع ٢١س_ .التارخيية املغربيـة    
 .١١؛ مغ٨، ١كو* _.د _  .بالعربية والفرنسية_  .٢٩٩-٢٨٧ص

@Ýî‚äÛa@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏH@
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١٢٥٧٤[

أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسـي؛          ]/ الوقف[
 .٢ج_ .حتقيق حممد فارس سعد عبد احلميد السعدين 

 دار الكتب : بريوت_  .١ط_ . الكايف يف فقه اإلمام ابن حنبل        يف
 .٣١مغ* _.ض _ ] .١٩٩٣[هـ ١٤١٤العلمية، 

الـدين  موفق  (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ

]١٢٥٧٥[

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة؛ خـرج            ]/ الوقف[
أحاديثه ورجاله سليم يوسف؛ حققه سعيد حممد اللحام؛ قدم له          

 .٣٣٠-٣١٩ص: ٢ج_ .وراجعه صدقي حممد مجيل 
دار الفكـر،   : بريوت_ . الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل         يف

 .٣٠مغ؛ ٧ ،٥صر* _.ض _  .١٩٩٢
موفق الـدين   (محد اجلماعيلي املقدسي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حممد بوأ
]١٢٥٧٦[

تأليف أيب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـة          /  الوقف كتاب
 .٤٦٤-٤٤٨ص: ٢ج_ .املقدسي 

 :دمشق_  .٥ط_ . الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل          يف
 .١٤، ٥، ١؛ كو١٠-٦فل* _.ض _  .١٩٨٨املكتب اإلسالمي، 

…ìÔäÛa@ÑÓë@
ة،     انظر أيضًا ناديق الوقفي ف، الص ل الوق وانين تموي ق

ود ف النق ريعات وق ف وتش ار، وق ف العق ، وق
 .المنقول

]١٢٥٧٧[ _.القاهرة جامعة  ،احلقوق كلية جملة _.األموال املوقوفة 
 ٣١، ع ٩؛ س ٤٠-٣٧ص_ ) .١٩٣٦ سبتمرب   ٧ (٣٠، ع ٩س
 .٢صر* _.د _  .٤٣-٤١ص_ ) .١٩٣٦ سبتمرب ١٥(

]١٢٥٧٨[ .أيدن، حممد عاكف
 İslam Hukukunda =وقف األموال كحق فردي يف الفقه اإلسالمي [

Tek Tarafli Hukuki İşlemi Vakif Vakif Mallari, /[
 . باللغة التركية_ .٢٥٦، ٢٥٥، ٢٢٢ص_ .حممد عاكف أيدن 

 İslam Ve Osmanli = أحباث احلقوق اإلسالمية العثمانيةيف 
Hukuku Araştirmalari . _هـ ١٤١٦دار نشر إز، : إستانبول

 .٦٣، ٥٦تر* _. ض _ .]١٩٩٦[
]١٢٥٧٩[ .بايل، صونلي

/ وقف نقود ايله الكيلي مسـأللر     = مسألة تتعلق بوقف النقود     
خمطوط، بـرقم   _ .ورقة  ] ١٥[_ ] .ت. د[_ .صونلي بايل   

 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١٨٨

]١٢٥٨٠[ .ستانبويل اإل حممد بن حممد،حجي عزيز زاده
_  .ورقـات ] ٤[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف وقف الدراهم   [

 .٣٠تر* _.خ _ . جمموع ٨٥٨خمطوط برقم 
]١٢٥٨١[ .حسن عبد اللطيف الشافعي

/ قة بإدارة الوقف يف الوقت احلاضـر      بعض املسائل الفقهية املتعل   
 . ورقة١٦ _ .حسن عبد اللطيف الشافعي

 International =مية االقتصادية  الندوة العاملية حول الوقف والتنيف
seminar on awqaf and economic development.  _

يف انعقـدت   _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسـالمي للتنميـة    : جدة[
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،كواالالمبور

]١٢٥٨٢[ "ـه٥٣٨-٤٦٧") القاسم أبو(لزخمشري، حممود بن عمر بن حممد ا
 _] .١٧٠٤[هـ  ١١١٦_ .آن  رسالة يف وقف الدراهم لقراءة القر     

 .٩تر* _.خ _ .جماميع  ٢٧٩٣/٣خمطوط برقم _ .ورقة ] ٢٥[
]١٢٥٨٣[ .سونباي، جاهد

 Vakif Mallarin Ve= وقف األموال وماهية اخلدمات احلقوقية 
Hizmetlerin Hukuki Mahiyeti / ــونباي ــد س _ .جاه

Vakiflar Bülteni.  _)باللغــة _ .١٩-١٨ص_ ) .١٩٧٠ 
 .٦٧رت* _.د _ .التركية 
]١٢٥٨٤[ .اترسيزاكا، م

=  األوقاف يف التاريخ ودالالته بالنسبة لالقتصاديات اإلسالمية      
Awqaf in history and implications for modern 

Islamic economics / باللغـة  _ .ص ٢٩_ .مرات سيزاكا
 .جنليزيةاإل
 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف

seminar on awqaf and economic development.  _
يف انعقـدت   _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسـالمي للتنميـة    : جدة[

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،كواالالمبور
]١٢٥٨٥[ .اترسيزاكا، م

  =املؤسسات املالية اخلاصة واألوقاف النقدية  : املخاطرة الرأمسالية 
Risk Sermayesi Özel Finans Kurumlari ve Para 

Vakiflari /مكتبة نشـر العلـم    : إستانبول _.سيزاكا   تمرا ،
 .٢؛ سع٦٧تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص١٤٤ _ .١٩٩٣

]١٢٥٨٦[ .شاكر ناصر حيدر
 .٤١-٣١ص_ ] .الوقف[
 ،]ن. د: م. د[_  .١ ط _ .حكام األراضي واألموال غري املنقولة    أ يف

 .٤فل*_ . ض _ .)مطبعة االعتماد: بغداد (١٩٤٧
]١٢٥٨٧[ .نياشوقي أمحد د

 شوقي/ مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا املعاصرة      : الوقف النقدي 
جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشـؤون       : أوقاف_ .أمحد دنيا   

 _. )٢٠٠٢نـوفمرب    (٣، ع ٢س_ .الوقف والعمل اخلـريي     
 .١كو*_ .د _  .٨٢-٥٧ص

]١٢٥٨٨[ "هـ٩٥٩-؟"الصفوي، بالل 
_ . ورقـة    ]١٥[_ ] .ت. د[_ ] .قضايا تتعلق بوقف النقود   [

 .٣٠تر* _.خ _ .جمموع  ١٨٨خمطوط برقم 

وقف النقود
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]١٢٥٨٩[ . السنهوري أمحدعبد الرزاق
-١٧٨ص: ٤ ج :٢مـج _ .عبد الرزاق السنهوري    / ]الوقف[

٢٨٦-٢٧٦، ١٨٢. 
 _.دراسة مقارنة بالفقه الغريب     :  مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي     يف
 _.ض  _ ] .؟١٩٧-[دار إحياء التراث العريب،     : بريوت_  .١ط
 .٢٤ ،٨ ،٧ صر؛٣تر*

]١٢٥٩٠[ .عبد الستار أبو غدة
تأليف عبـد السـتار     / األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف    

األمانـة العامـة    : الكويت_  .شحاتة حسني حسني    غدة، أبو
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٩٣_  .١٩٩٨لألوقاف، 

]١٢٥٩١[ .عزيز، جاويش زاده حممد
_ . جاويش زاده حممد عزيـز       / الوقف كتاب=   الوقف كتاب
 . باللغة العثمانية_ .٢٢٧-١٥٣ص: ١مج
هـ ١٢٧٧،  ]ن. د: م. د[_ .در الصكوك   =  در الصكوك    يف
، ٣٣تر* _. ض   _ .)دار الطباعة العامرة  : إستانبول] (١٨٦٠[

٦٧، ٦٠، ٥٤، ٥٠. 
]١٢٥٩٢[ .عيسى عبده

مساعيـل  إعيسى عبده، أمحد    / األموال املرصودة للمنافع العامة   
 .٢٠٩-١٩٥ص_ .حيىي 
كتاب يبحث يف املال واالستخالف وامللكية      : سالم امللكية يف اإل   يف

دار املعارف،  : القاهرة_ .يف النظم الوضعية واألحكام الشرعية      
 .١٢ ،١كو *_ .ض_  .١٩٨٤ إيداع

]١٢٥٩٣[ .قاضي أسكي بزار، أمحد بن حسان
] ٢[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف مسائل وقف العقار والنقـود      [

 .٩تر* _.خ _ .جمموع  ٢٥٧٩ خمطوط برقم_ .ورقة 
]١٢٥٩٤[ لياس القرماينإالقره حصاري، جليب بن 
 _] .ت. د[_ .وقف نقود حقكنده فتوالر     = فتوى يف وقف النقود     

 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١٨٨خمطوط، برقم _  .اتورق] ٣[
]١٢٥٩٥[ .مساعيلإقورت، 

: إستانبول_ .مساعيل قورت إ/ Para Vakflari= وقف النقود 
_ ] .١٩--[دار نشر األنصار،    : الميةوقف حبوث العلوم اإلس   

 .٦٧تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص١٧٨
]١٢٥٩٦[ حممد جليب

 ورقة  ٢٣_ ] .ت. د[_ .السيف الصارم إلبطال وقفية النقود      
خمطوط، نسخ أصلية عليها بعض     _ .سم  ١٨×١٧؛  ) سطراً ٢٢(

  جماميع – ١٤٨/٨٠التعليقات ضمن جمموعة عارف حكمت برقم       
_ .خط فارسي   _ .عبد الرمحن الفقري    ] سخن[_  .١٩الرسالة  

 .١٣سع*_ .خ 
]١٢٥٩٧[ مصورة _ .ات ورق٨ _ .]ت. د[_ .وقف العقار والدراهم 

 .١٢٠، ٣تر *_.خ _ .عن نسخة مكتبة الغازي خسرو بك بسراييفو 
]١٢٥٩٨[ .وهبة الزحيلي

 _ .١ط_ .وهبة الزحيلي / األموال اليت يصح وقفها وكيفية صرفها
بـني األصـالة    (_ .ص  ٣٢_  .١٩٩٧دار املكـتيب،    : دمشق

 .١؛ كو١سع* _.ك _ ) .٢٠ واملعاصرة؛

]١٢٥٩٩[ .وهبة الزحيلي
 .ورقة ١١_  .الزحيلي وهبة/ صرفها وكيفية األموال اليت يصح وقفها

: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف
 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 

@…ìÔäÛa@ÑÓë–@æbÔÜjÛa@–ƒí‰bm@@
]١٢٦٠٠[ .رناؤوطحممد األ

 يف دور الوقف؛ تطور وقف النقود يف بالد البلقان؛ وقفية من البلقان
الوقـف يف   [؛  اللغة العربية من منتصف القرن السادس عشـر       

، ٤٨-٣١،  ٢١-١٩ ص _ .نـاؤوط األر. حممـد م  ]/ البوسنة
١٤٥-١٤٣، ٦٨-٤٩. 
 _ .١ ط_ . دراسات يف التاريخ احلضاري لإلسالم يف البلقان    يف

 :مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات؛ ديب     : ن، تونس زغوا
 .١؛ كو٣تر*_ .ض _  .١٩٩٩، مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث

@…ìÔäÛa@ÑÓë–ƒí‰bm@@
]١٢٦٠١[ .ات، مرسيزاكا

  =املؤسسات املالية اخلاصة واألوقاف النقدية  : املخاطرة الرأمسالية 
Risk Sermayesi Özel Finans Kurumlari ve Para 

Vakiflari /مكتبة نشـر العلـم    : إستانبول _.سيزاكا   تمرا ،
 .٢؛ سع٦٧تر*_ .ك _ . باللغة التركية _ .ص١٤٤ _ .١٩٩٣

@…ìÔäÛa@ÑÓë–bî×Šm@@
]١٢٦٠٢[ .غورزومار، فكري

 Vakif = وقف األموال غري املنقولة وتصرفات عرف البلـدة 
Gayrimenkuller Ile Orfubelde Tasarruflar /  فكـري

هـ ١٣٦٨املديرية العامة للطابو واملساحة،     : أنقرة_ .غورزومار  
 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٦٣_ ] .١٩٤٩[

]١٢٦٠٣[ قاال، أمحد
 _.أمحد قاال / İstanbul Vakif Tarihi = إستانبولتاريخ وقف 
 _] .١٩٩٨[هـ ١٤١٨، مركز األحباث. إستانبولبلدية : إستانبول
 .٦٧ ،١٤، ٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٤١٦

@…ìÔäÛa@ÑÓë–@bî×Šm@–@Þìjãbng@
]١٢٦٠٤[ .قورت، إمساعيل

 ،هـ٩٥٣ لعام إستانبولير أوقاف روقف النقود اعتماداً على دفتر حت
 İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri’ne Göre=م ١٥٤٦

Para Vakiflari / ــورت ــل ق  Türk Dünyasi_ .إمساعي
Araştirmalari Dergisi . _١٥٣ص_ ) .١٩٩٨ فرباير (١١٢ع-

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٨٠

@…ìÔäÛa@ÑÓë–@bî×Šm@–@ò•‰ìi@–@@ƒí‰bm–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٦٠٥[ سيزاكا، مرات

 Cash Waqfs = ١٨٢٣-١٥٥٥األوقاف النقدية يف بورصة، 
of Bursa, 1555-1823 /سيزاكامرات . _ Journal of the 

Economic and Social History of the Orient. _٣٨ مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٥٤-٣١٣ص_ ) .١٩٩٥(

  تاريخ– البلقان –وقف النقود  
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@…ìÔäÛa@ÑÓë–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@@òMƒí‰bm@@
]١٢٦٠٦[ .حممد األرناؤوط

 _.األرناؤوط  . حممد م  /قراءة معاصرة : الوقف يف الدولة العثمانية   
_ .جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلريي          : أوقاف
 .١كو*_ .د _ . ٥٥-٤٧ص_ ) .٢٠٠٢ نوفمرب (٣، ع٢س

@…ìÔäÛa@ÑÓë–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢٦٠٧[ .ت، إمساعيلرقو

 Nazari ve Tatbiki Olarak =نظرياً وتطبيقياً : وقف النقود
Para Vakiflari/ إمساعيل قورت؛ إشراف حسني أوزدغري . _

 ،إستانبول جامعة   –) دكتوراه(أطروحة  _ .ص  ١٩٦_  .١٩٩٤
 .٣تر* _.ر _ .للغة التركية  با_ .معهد العلوم االجتماعية
]١٢٦٠٨[ .حممد عبد السالم حممد الطيب

/ حكم األموال املوقوفة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي       
، إعداد حممد عبد السالم الطيب؛ إشراف علي عبد العال عبد الرمحن

_ .ج  ٢_ ] .؟١٩٨٩[_ . مسهـان    إمساعيل عبد الغين    إمساعيل
_ . كلية الشريعة والقانون     ،ألزهر جامعة ا  –) هادكتور(أطروحة  

 .٢؛ كو٦؛ صر١سع*_ .ر 

@…ìÔäÛa@ÑÓë–@†ÔÛa@–@@ƒí‰bm–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٦٠٩[ .حممد األرناؤوط

 منوذج مفصل من مدينة القدس    : تطور وقف النقود يف العصر العثماين     
جملة علمية  : دراسات_ .حممد األرناؤوط   / يف مطلع العصر العثماين   

_ ) .١٩٩٣كانون الثاين    (١، ع )أ (٢٠ مج _.متخصصة حمكمة   
 .١؛ كو١٠، ٧، ٤؛ فل٣تر *_.د _  .٣٨٢-٣٥٦ص

@…ìÔäÛa@ÑÓë–pbÈíŠ’më@´ãaìÓ@@@@@@ŠÄãa@@@@@…ìÔäÛa@ÑÓë@pbÈíŠ’më@´ãaìÓN@
@…ìÔäÛa@ÑÓë–Š–ß@@

]١٢٦١٠[ .حممد كامل مرسي
 _.حممد كامل مرسي    / األموال اخلاصة والعامة يف القانون املصري     

_ ) .١٩٣٩ديسـمرب    (٧، ع ٩ س _ .تصادجملة القانون واالق  
 .٢٧ ،١٤ ،٨ ،٢صر* _. د _ .٧٣٣-٧٢٨ص

@…ìÔäÛa@ÑÓëIï™big@éÔÏH@
]١٢٦١١[ .خلفان بن مجيل السيايب

_ .نظم وتأليف خلفان بن مجيل السيايب       /  األموال املوقوفة  باب
 .٢٦١-٢٥٧ص: ٢ج
اجلـامع لعلـوم األديـان      :  سلك الدرر احلاوي غرر األثر     يف

] ١٩٦٠[هـ  ١٣٨٠،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ ...واألحكام  
 .١٤كو*_  .ض_ ) .مطابع دار الكتاب العريب :القاهرة(

@…ìÔäÛa@ÑÓëIïÜjäy@éÔÏH@
]١٢٦١٢[ "ـه٥٥٦-٤٨٠") أبو حكيم(النهرواين، إبراهيم بن دينار بن أمحد الرزاز 

 ورقة  ١_ ] .ت. د[_ .رسالة يف حكم وقف الدراهم والدنانري       
 نسخة أصـلية عليهـا      خمطوط،_ .سم  ٢١×٢٨؛  ) سطراً ٣٣(

 بعض التصحيحات والتعليقات ضمن جمموعة عارف حكمت برقم       
عبد القادر بن حسن    ] نسخ[_  .٢ جماميع الرسالة    – ٣٤١/٨٠

 .١٣سع* _.خ _ .خط نسخ _ .احلرييت األنصاري 
@…ìÔäÛa@ÑÓëIïÐäy@éÔÏH@

]١٢٦١٣["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 
 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٢٦١٤[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 دراهم ودنانري وقفلر  = رسالة يف إصالح أوقاف الدراهم والدنانري       
_  .ورقات] ٦[_ ] .ت. د[_ .لي دفتر   ينني اصالحي ايله الكي   

 .١١تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .١٥٤٨خمطوط، برقم 
]١٢٦١٥[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 ،]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ ] . وقف النقود   يف جواز  رسالة[
 ورقـة،   ١٦هــ،   ١٠٩٧جمموع و    ٤٤٩، برقم   ورقات] ٥[

، ]ت. د[ و   ١١٣٦ ورقة، برقم    ٦٣هـ،  ١١٠٩ و   ٤٧٧برقم  
 ٣٠،  ]ت. د[ و   ٦٣٢ ورقة، برقم    ١٥،  ]ت. د[ورقة و   ] ١٧[

 .٣٠تر* _.خ _ .جمموع  ١٢٠٨ورقة، برقم 
]١٢٦١٦[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 ،]ت. د[ أفندي   راشد: النسخ املتوفرة _ .رسالة يف جواز وقف النقود      
 ورقة،] ١٨[،  ]ت. د[جمموع؛ السليمانية    ٦٨٢، برقم   ورقات] ٩[

 ٣٥٥٠ورقـة، بـرقم     ] ١٥[،  ]ت. د[جمموع و    ٣٢٢برقم  
، ]ت. د[جمموع؛ ملت    ٣٧٢، برقم   ورقات] ٤[،  ]ت. د[جمموع و   

 .١٠٤، ٣٠، ٢٧تر* _.خ _ .جمموع  ٢١٣٩، برقم ورقات] ٧[
]١٢٦١٧[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

أبو السعود حممد بن حممـد بـن        / رسالة يف جواز وقف النقود    
مصطفى العمادي؛ حتقيق وتعليق أبو األشبال صغري أمحد شاغف         

_  .١٩٩٧بـن حـزم،     ادار  : بريوت_  .١ط_ .الباكستاين  
 .١٥، ١؛ كو١١ ،٩ ،٥سع* _.ك _ .ص ١٠٢

]١٢٦١٨[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن بو السعود، أ
  ورقة ١٤_ ] .ت. د[_ .رسالة يف صحة وقفية الدراهم والدنانري       

خمطوط، نسخة أصلية عليها تعليقات     _ .سم  ١٢×١٧؛  )طراً س ٢٢(
 جماميع الرسالة   -١٤٨/٨٠ضمن جمموعة عارف حكمت برقم      

 .١٣سع* _.خ _ .خط فارسي _ .محن الفقري عبد الر] نسخ[_  .١٨
]١٢٦١٩[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 بايزيد: النسخ املتوفرة _ .رسالة يف صحة وقفية الدراهم والدنانري       
 ١١٧٧، برقم   ]ت. د[جمموع؛ السليمانية    ١٥٤٨، برقم   ]ت. د[

 .٣٠، ١١تر*_ .خ _ .جمموع 
]١٢٦٢٠[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 ×٢٢؛  ) سطراً ١٩( ورقة   ١٦ _ .]ت. د[_ .رسالة يف الوقف    
خمطوط، نسخة أصلية ضمن جمموعة عارف حكمت عليها        _ .سم  ١٢

امشها _  .٣ جماميع الرسالة    – ١٣٣/٨٠بعض التعليقات برقم    
 .١٣سع* _.خ _ .خط فارسي _ .ي حاشية لإلمام الربكو

)فقه حنفي(وقف النقود 
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]١٢٦٢١[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
مطبعة  (١٩٠٦،  ]دار اخلالفة : م. د[_ .رسالة يف وقف املنقول     

 .١٢سع*_ .ك _ ) .إقدام
]١٢٦٢٢[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 .٥٧٣-٤٣٥ص_ .أليب السعود / رسالة متعلقة لألوقاف
 دار الكتب : بريوت_ . زاده   يللسيد عل / شرح شرعة اإلسالم  يف  

 .٢؛ كو٦٧تر*_  .ض_ .الرسالة امش املنت _ ] .؟١٩٨-[العلمية، 
]١٢٦٢٣[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 إلبطال وقف النقود بدون الوصية واإلضـافة إىل         معمولةرسالة  
_ ] .؟١٩٣-ن،  . د: م. د[_ .أبـو السـعود     / املوت احملدود 

 .١كو*_ .ك _ .ص ٤٤
]١٢٦٢٤[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

 ٤٧٧، برقم   ]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ ] .رسالة الوقف [
 .٣٠تر* _.خ _ .جمموع  ٢٨٤٠، برقم ]ت. د[ و جمموع
]١٢٦٢٥[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

درمهلر ودينارلر وقف رسـاله     = رسالة وقف الدراهم والدنانري     
، برقم  ورقات] ٣[،  ]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة _ .سي  
ورقة، ] ٢[،  ]ت. د[ و   ٩٥٨برقم  ورقة،  ] ٢[،  ]ت. د[ و   ١٧٣٢

، ]ت. د[ و   ١٦٢٠، بـرقم    ورقات] ٣[،  ]ت. د[ و   ٢٨٢٨برقم  
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية _  .٣٦٩ورقة، برقم ] ١٦[

]١٢٦٢٦[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
 صطفى العماديحممد بن حممد بن م/ موقف العقول يف وقف املنقول 

خمطوط، _  .ورقات١٠_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_  .أبو السعود املفيت  
 .٦صر *_ .خ_  .٣٤٨٠٩حليم ) جماميع ٧٦٢(حتت رقم 

]١٢٦٢٧[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 
ـادي      / موقف العقول يف وقف املنقول      _ .أبو السعود حممد بن حممد العم

 .١كو*_ .خ _ .نسخة مصورة _ .ورقة ] ٢٣[_ ] .ت. د[
]١٢٦٢٨[ "ـه٩٨٢-٨٩٨) "املوىل أبو السعود(حممد بن مصطفى العمادي حممد بن أبو السعود، 

_ .وقف املنقول والنقود، أو، موقف العقول يف وقف املنقـول           
؛ جمموع ٤٢٥ورقة برقم   ] ١١[هـ  ١١٤٩بايزيد  : النسخ املتوفرة 

 _.خ  _ .جمموع   ١١٧٧، برقم   رقاتو] ١٠[،  ]ت. د[السليمانية  
 .٣٠، ١١تر*

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٦٢٩[

زيد الدين حممد بـن     / حاشية يف رد أقوال أيب السعود الربكوي      
 .٥٧٣-٤٣٥ص_ . الدين حميي كلي
ـ  /  شرح شرعة اإلسالم   يف دار : بـريوت _ . زاده   يللسيد عل

 _.ض  _ .احلاشية امش املنت    _ ] .؟١٩٨-[ العلمية،   الكتب
 .٨؛ هن٢؛ كو٦٧تر*

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٦٣٠[

مركز مرمـرة   : النسخ املتوفرة _ .رسالة يف إبطال وقف النقود      
 ؛ ورقة، نسخة مصورة عـن جامعـة مرمـرة         ١٦هـ،  ٩٧٩

 ،]ت. د[جمموع و    ١٠٣٧ ورقة، برقم    ]١٧[،  ]ت. د[السليمانية  

، برقم  ورقات] ٥[،  ]ت. د[جمموع و    ٤٧٧ورقة، برقم   ] ١٨[
، ]ت. د[ و   ٣٧٦٧، برقم   ورقات] ٥[،  ]ت. د[جمموع و    ١١٥٦

 ١٢٦ورقة، برقم   ] ٢٢[،  ]ت. د[ و   ٦٨١ورقة، برقم   ] ٣٢[
 _.خ  _ .جممـوع    ٦٣٢ورقة، بـرقم    ] ٢٠[،  ]ت. د[و  
 .٣٠ ،٣تر*

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  ، حممد   الربكلي
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٦٣١[

_ ] .ت. د[_ .رسالة يف الرد على أيب السعود يف وقف النقود          
 .٣٠تر* _.خ _ .جمموع  ٤٦٦خمطوط برقم _ .ورقة ] ٤٢[

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٦٣٢[

 _.خ  _  .ورقـات  ٩_ ] .ت. د[_ .يف وقف املنقول    رسالة  
 .٣تر*

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٦٣٣[

 .١٩٦-١٦٤ص: ١١رسالة رقم_ .رسالة إلبطال وقف النقود 
 :إستانبول] (؟١٩--ن،  . د: م. د[_ .جمموعة رسائل الربكوي    يف  

 .٦٧تر* _ .ض_ ) .مطبعة أسعد أفندي
بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   

 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(
]١٢٦٣٤[

 حممد بريعلي / السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم       
 خمطوط،_ .ورقة   ٢٢_ ] .١٥ق[هـ  ١٠ق_ .الربكلي الرومي   

رسـالة يف عـدم     _  .٣٤٨٠٩حليم  ) جماميع ٧٦٢(حتت رقم   
 إىل املـوت احملـدود،   واإلضافةقود دون الوصية صحة وقف الن 

وهي رد على موقف العقول يف وقف املنقـول أليب السـعود            
 .٦تر*_ .خ _ .العمادي 

بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٦٣٥[

النسخ _ .السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم         
 هـ،٩٨١جمموع و  ٤٢٥/٥، برقم ]ت. د[بايزيد الشعبية : املتوفرة

] ٣٠[هــ،   ١١٣٣جمموع و    ١٦٢٤/٢، برقم   ورقات] ١٠[
] ٢٢[هـ،  ٩٧٩جمموع؛ رشيد أفندي     ١١٣٨/٩ورقة، برقم   
ورقـة،  ] ٢٥[،  ]ت. د[جمموع؛ السليمانية    ٦٨٢ورقة، برقم   

جمموع  ٦١٥ورقة، برقم   ] ١٧[،  ]ت. د[جمموع و    ٤٤٩برقم  
، ]ت. د[جممـوع و     ١٥٨١ورقة، بـرقم    ] ٣٢[،  ]ت. د[و  
ورقة، ] ١٤[هـ،  ١١٠٤جمموع و    ٣٥٥٠ورقة، برقم   ] ٢٦[

 ورقـة،  ]٤١[هــ،  ٩٧١زمري أهليات ب ؛ كلية اإل  ٢٠٨١برقم  
 ٦٤٧ورقـة، بـرقم     ] ٢٠[هـ،  ١٠٨٨؛ أضنة   ٢٣٨٦٢برقم  

 .١١٣، ٤٩، ٣٠، ٢٧، ١٢تر* _.خ _ .جمموع 
لـي الرومـي    بريعلي بن اسـكندر الربك    بن  الربكلي، حممد   

 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(
]١٢٦٣٦[

 ورقة  ٢٣_ ] .ت .د[_ .شرح السيف الصارم يف بيان الوقف       
خمطوط، نسخة أصـلية عليهـا      _ .سم  ١٢×١٩؛  ) سطراً ٢٣(

 – ٨٠/ ١٣٧بعض التعليقات ضمن جمموعة عارف حكمت برقم        
خـط  _ .عبد الرحيم بن يعقوب     ] نسخ[_  .٨جماميع الرسالة   

 .١٣سع*_ .خ _ .نسخ 

 )فقه حنفي(وقف النقود  
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بريعلي بن اسـكندر الربكلـي الرومـي        بن  الربكلي، حممد   
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "الدين حميي(

]١٢٦٣٧[

 .٥٧٣-٤٣٥ص_ .حممد بريعلي الربكلي الرومي ]/ الوقف[
 خمتصر يف عدم جواز أخذ األجرة على قراءة القرآن وعـدم            يف

_ .جواز وقف النقود وهو رد على فتوى أيب السعود العمادي           
خمتصـر  _ ) .املطبعة السلفية : لقاهرةا] (؟١٩٢-ن،  . د: م. د[

/  حباشية شرح شـرعة اإلسـالم      …يف عدم جواز أخذ األجرة      
 .٦، ٢صر* _.ض _ .تأليف يعقوب بن سيد علي 

]١٢٦٣٨["هـ١٠٩٨-١٠٤٤"البياضي، أمحد بن حسن بن سنان الدين 
 لإلمام املعروف / رسالة يف الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود         

 .١كو* _.خ _ .ورقة ] ٣٣[_ ] . ت.د[_ .ببياضى زاده 
]١٢٦٣٩[ "ـه٩٥٤-؟") حميي الدين(لياس احلنفي الرومي إجوي زاده، حممد بن 

 _.رسالة يف رد فتوى أبو السعود العمادي يف حجة وقف الدراهم            
 ١١٧٧ ورقة، برقم    ١٤٥،  ]ت. د[السليمانية  : النسخ املتوفرة 

] ١٦[،  ]ت. د[جمموع و  ٧١٠، برقم   ورقات] ٩[،  ]ت. د[و
 .٣٠تر*_ .خ _ .جمموع  ٣٦٩ورقة، برقم 

]١٢٦٤٠[ "ـه٩٥٤-؟") حميي الدين(لياس احلنفي الرومي إجوي زاده، حممد بن 
أبو السـعود   = رسالة يف رد فتوى أبو السعود يف وقف النقود          

النسـخ  _ .فتوى سي وقف نقود ايله الكيلي رديه رساله سي          
 ،]ت. د [ و ٤٤٩، برقم   ورقات] ٤[،  ]ت. د[السليمانية  : املتوفرة

 .٣٠تر* _.خ _ . باللغة العثمانية _ .١١٧٧ ورقة، برقم ١
]١٢٦٤١[ "ـه٩٥٤-؟") حميي الدين(لياس احلنفي الرومي إجوي زاده، حممد بن 

] ١٦[_ ] .ت. د[_ ] .رسالة يف عدم جواز وقف الـدنانري      [
 .١٢٢تر* _.خ _ .جمموع  ٣٦١خمطوط برقم _ .ورقة 

]١٢٦٤٢[ "ـه٩٥٤-؟") حميي الدين(مي لياس احلنفي الروإجوي زاده، حممد بن 
درمهلر ودينارلر وقف رسالة = رسالة يف وقف الدراهم والدنانري 

 _ .٢٧٦٦خمطوط، برقم   _  .ورقات] ٥[_ ] .ت. د[_ .سي  
 .٣٠تر* _.خ _ .باللغة العثمانية 

]١٢٦٤٣[_ . ورقة١٦_ ] .ت. د[_ . النقودرسالة يف إبطال وقف 
  رسالة يف الرد   _ .٤٦١١٨خبيت  ) جماميع ٩٦٥(خمطوط، حتت رقم    

 .٦صر *_ .خ_ .موقف العقول : على العالمة أيب السعود العمادي يف رسالته
]١٢٦٤٤[ _. وقفية الدراهم والدنانري يف السعود أيب علىرسالة يف الرد 

خمطوط، _ .سم  ١٢×١٧؛  ) سطراً ٢٢ (ورقات ٥_ ] .ت. د[
 نسخة أصلية عليها بعض التعليقات ضمن جمموعة عارف حكمت        

عبد الـرمحن   ] نسخ[_  .٢٠ جماميع الرسالة    -١٤٨/٨٠برقم  
 .١٣سع*_ .خ _ .خط فارسي _ .الفقري 

]١٢٦٤٥[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 
 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: هرةالقا(

]١٢٦٤٦["ـه٨٣٤-٧٥١" )مشس الدين(الفناري، حممد بن محزة بن حممد 
_  .ورقـات ] ٣[_ ] .ت. د[_ .جواز صحة وقف النقـود      

 .٣٠تر* _.خ _ .جمموع  ١٨٨خمطوط برقم 

]١٢٦٤٧[ .حممد سالمة جرب
 .حممد سالمة جرب]/ الوقف[

_ . عابدين   بن ال شرح رسالة تنبيه الرقود على أحكام النقود      يف  
 .٣تر*_ .ض _ ] .١٩٨٣[هـ ١٤٠٣، ]املؤلف: [الكويت

@…ìÔäÛa@ÑÓëIŠàÇ@éÔÏH@
]١٢٦٤٨[ .حممد رواس قلعه جي

 .٨٧٩-٨٧٧ص_ .حممد رواس قلعه جي / وقف
 دار النفائس، :  بريوت _ .٤ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       يف

سلسلة موسوعات  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٨٩
 .٣٢، ٣٠مغ*_ . ض _ .)٨ف؛ فقه السل

]١٢٦٤٩[ .حممد رواس قلعه جي
 .٦٨٢-٦٨٠ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
مكتبة : الكويت_  .١ط_ . موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       يف

سلسـلة  . يف سبيل موسوعة فقهية جامعة    (_  .١٩٨١الفالح،  
 .١٢، ٣؛ كو٨-٦، ٤فل*_ .ض _ ) .موسوعات فقه السلف

@…ìÔäÛa@ÑÓëIÛbß@éÔÏïØH@
]١٢٦٥٠[ .خالد عبد الرمحن العك

 ،٧١١-٧٠٤ص: ١ج_ . خالد عبد الرمحن العك       إعداد ]/الوقف[
 .٤٠٩-٤٠٥ص: ٥ج
 _ .١٩٩٣دار احلكمة،   : دمشق_  .١ط_ . موسوعة الفقه املالكي     يف

 .٣١ ،٣٠؛ مغ٥، ١ كو؛٩-٦؛ فل٦٤، ٥٢، ٤٩، ٣تر* _.ض 
]١٢٦٥١[ .٨ص_ .] الوقف[

ص، ١٧٦_ ] .ت. د[_ .ؤلف  جمهول امل ]/ كتاب يف الفقه املالكي    [يف
مبتور _  .٥٠٤خمطوط، حتت رقم    _ .سم  ١٧×٢٦؛  ) سطر ٣٣(

موضوع كحاشية _ . يبتدئ بالعارية وينتهي بكتاب الديات   ،األول
علـى  على مصنف يف الفقه املالكي، يظهر أنه من احلواشي املوضوعة           

من حتبيس السلطان سـيدي     _ .املختصر الفرعي البن احلاجب     
 .٣مغ* _. ض _ .]١٧٦١[هـ ١١٧٥ عام حممد بن عبد اهللا
@‰bÌí†äÏ@ô†ç@ÑÓëIbî×ŠmH@@@@@ŠÄãa@@@@@ÒbÓëc …aŠß@æbİÜÛaN@

@…‰†àç@ÑÓëI†äaH@@@@@ŠÄãa@@@@@@…‰a†»@ÑÓëI†äaNH@
òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa@

ف،  انظر أيضًا ارة الوق ى  عم ف عل ف، الوق احف الوق مت
ة   ف والتنمي احف، الوق ف المت احف، وق المت

يا ة،  الس ف والثقاف ارة  حية، الوق ف والحض الوق
ة        اإلسالمية،   ة، الوقف والزخرف الوقف والزخرف
ة،  ياحة، المعماري ف والس ارة الوق ف والعم الوق

 .اإلسالمية، الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة
]١٢٦٥٢[ .إبراهيم البيومي غامن

مصـدر  [دور األوقاف يف خدمة اآلثـار والفنـون اجلميلـة           
اف واآلثار يف مصر؛ دور األوقاف يف رعايـة         ؛ األوق ]الكتروين

مصدر _ .ورقات  ] ٨[_ .إبراهيم البيومي غامن    / الفنون اجلميلة 
صفحة عنوان املقال املنشور مبوقع إسـالم أون اليـن          : العنوان

: وصلة املقال _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [
http://www.islamonline.net/iol-

arabic/qadaya/hadaraq/hadaraq1.asp ._ ١كو*_ . ت. 

الوقف واآلثار اإلسالمية



متن الكشاف>١٠١٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٦٥٣[ .أوغوز، فليز
_  .٥١-٤٩ص_ .فليز أوغوز   / اآلثار القدمية كمصادر للوقف   

 .باللغة التركية
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٢٦٥٤[ .أوجنه، يلماز

_  .٤٨-٤٧ص_ .يلماز أوجنـه    / ترميم آثار األوقاف القدمية   
 .باللغة التركية

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]١٢٦٥٥[ . رستمبوزار،

 _ .٣٤٦-٣٢٧ _.بوزار  رستم  /  اخلشبية يف آثار سنان    الزخارف
 . التركيةباللغة

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]١٢٦٥٦[ .ششمان، فؤاد

فـؤاد  / قف ورعايتها وترميمهـا   احملافظة على اآلثار القدمية للو    
 .باللغة التركية_  .١١٤-١١٣ص_ .ششمان 

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]١٢٦٥٧[ .شهري أوغلو، فليز يين

فليز يـين  / يين يف أعمال املعماري سنان  ستعمال السرياميك الص  ا
 .باللغة التركية_  .٣١٣-٣٠١ص_ .شهري أوغلو 

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]١٢٦٥٨[ .كايلي، مقبول

-٢٧٣ص_ .مقبول كـايلي    /  املعماري سنان  الزخرفة يف آثار  
 .باللغة التركية_  .٣٠٠

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–@æbnãbà×Šm@–wä×ëc@@
]١٢٦٥٩[ .، نازارهاملوف

ـ نـازار   / ترميم اآلثار الثقافية القدمية يف أوكـنج       _ .املوف  ه
 .باللغة التركية_  .١٠٨-١٠٥ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٢٦٦٠[ .أتش، إبراهيم

إبـراهيم  / الترميم واحملافظة على اآلثار القدمية ومساجد الوقف      
 .باللغة التركية_  .٦٥-٦٤ص_ .أتش 
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٢٦٦١[ .أوغرال، راغب
  الصادر يف عهد املديرية العامة لألوقاف واملتعلق٧٠٤٤القانون رقم 

باألوقاف ذات القيمة التارخيية واملعمارية اليت يطلق عليها اآلثار         
 .باللغة التركية_  .١٤١-١٣٧ص_ .راغب أوغرال / القدمية

 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]١٢٦٦٢[ .أوغر درمان، حممد

_ .حممد أوغـر درمـان      / جتديد اخلط يف أبنية الوقف األثرية     
 .باللغة التركية_  .٣١٧-٣٠٥ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]١٢٦٦٣[ .أوغوز، فليز

 _.فليز أوغوز   / احملافظة على معابد الوقف واملشاكل اليت تواجهها      
 .باللغة التركية_  .٢١١-٢٠٩ص
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M . _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]١٢٦٦٤[ .أوجنه، يلماز

/ أفكار يف حق تكوين اإلطارات وترميم اآلثار القدمية للوقـف         
 .باللغة التركية_  .١٠٣-٨٩ص_ .يلماز أوجنه 

: أنقـرة _  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقـف يف
األسـبوع الثالـث   أعمال _ . ١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،  

 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣ ،لألوقاف
]١٢٦٦٥[ .إجية، مساوي

_ .مسـاوي إجيـة     / أمهية احملافظة على آثار األوقاف الصناعية     
 .باللغة التركية_  .٤١-٢٩ص
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani . _١٩٨٥وقاف،  املديرية العامة لأل  : إستانبول. _ 
 .٣تر*_ .ض 

]١٢٦٦٦[ .بوزار، رستم
 مصراع الباب اخلشيب لصريح كليج أرسالن الثاين يف قونيا كأحد         

حبث : األمثلة على األشكال املقعرة لتكنيك احلماية يف األناضول       
يف عهـد   ) كروان سـراي  (يف عالقة العمل باملكان يف خانات       

 .تركيةباللغة ال_  .٢٥٢-٢٢٧ص_ .رستم بوزار / السالجقة
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

  أوكنج–نستان  تركما–الوقف واآلثار اإلسالمية  



١٠١٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٦٦٧[ .بويداش، هناد
اد / الكتابة اإلسالمية يف األعمال ذات الوجهني والفنون اردة       

 .يةباللغة الترك_  .٣٤٠-٣٢١ص_ .بويداش 
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]١٢٦٦٨[ .توجنر، أورهان ج
_ .أورهان جزمـي تـوجنر      / أفكار حول شكل تزيني احلجر    

 .باللغة التركية_  .٢٤٦-٢٣١ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥وقاف، األسبوع السابع لأليف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]١٢٦٦٩[ .توجنر، أورهان ج
 دراسة حول األسس واحلسابات الرياضية الرتفاع اجلدران ومساكتها 
 واملسافات اليت بينها واليت كانت تؤسس يف العادة يف بعض أبنية          

 .باللغة التركية_  .٢٩٦-٢٨٥ص_ .أورهان جزمي توجنر / الوقف
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]١٢٦٧٠[ .توجنر، أورهان ج
 املديرية العامة   كيف تزيد من عمل وأمهية ومكانة شعبة اآلثار يف        

 .باللغة التركية_  .١٤٦-١٣٩ص_ .أورهان جزمي توجنر / لألوقاف
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]١٢٦٧١[ .، كونوليجانتا
_  .يكونول جانتـا  / قف عند األتراك  والوالوقفيات احلجرية   

 .باللغة التركية_  .١٦٢-١٤٧ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]١٢٦٧٢[ .جتني، أرول

 قدمية واحملافظة عليها يف   أهم املشكالت اليت تعترض ترميم اآلثار ال      
 .باللغة التركية_  .٣٣٢-٣٢٩ص_ .أرول جتني / الوقت احلاضر

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]١٢٦٧٣[ .سوزان، متني

_ .متني سوزان   / قصور الوطنية منوذجاً  ال: مشكلة اهلوية التركية  
 .باللغة التركية_  .٣٠٤-٢٩٣ص
 VII. Vakiflar =١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]١٢٦٧٤[ .زي أوغلو، نارميانرك
مناذج مـن   :  التركية واألناضول  اآلثار العمرانية يف اجلمهوريات   

_ .زي أوغلـو    رنارميان ك / النقوش يف صناعة السجاد الوطين    
 .باللغة التركية_  .١٧٧-١٦١ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 
]١٢٦٧٥[ Türkiyede= وقاف يف تركيا واآلثار القدمية متاحف األ

Vakif Abideler ve Eski Eserler / وآخ […يلدز أوتكان. [ _
 _ .ج٥_ ] .١٩٨٦[هـ  ١٤٠٦املديرية العامة لألوقاف،    : أنقرة
 .١٠٣، ٦٧، ٥٤، ٤٩، ١١، ٣تر* _.ك _ .غة التركية لبال

]١٢٦٧٦[ )إستانبول(متحف األوقاف اإلسالمية 
 أوقاف اسالمية موزه سي   = وقاف اإلسالمية   تعليمات متحف األ  

 :إستانبول] (١٩١١[هـ  ١٣٢٩،  ]املتحف: إستانبول[_ .تعليماته  
 .١٠٢تر* _ .ح_ .باللغة العثمانية _ .ص ٧_ ) .املطبعة العثمانية
]١٢٦٧٧[ .ياغوز، ايشيل توكيل

عالقة العمل باملكان يف احلماية واملدافعة عن خانات املسـافرين          
ايشيل توكيل  / ناضول يف العهد السلجوقي   باأل)  سراي كروان(

 .باللغة التركية_  .٢٨٤-٢٥٣ص_ .ياغوز 
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–òã‰…c@@
]١٢٦٧٨[ .وته، جانسونقليج ج

 _.جانسون قليج جوته    / األعمال الترميمية لآلثار القدمية يف أدرنه     
 .باللغة التركية_  .٤٢٩-٤٢٣ص
 .X= ١٩٩٢ ديسـمرب  ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقـف،  يف

Vakiflar Haftasi, 7-10 Aralik 1992M . _املديرية : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣العامة لألوقاف، 

@‰bqŁaë@ÑÓìÛa@òîßý⁄a–@bî×Šm@–ìË@ðŠËc@oßc@‹@
]١٢٦٧٩[ .إيسال، عثمان

-٢٩٧ص_ .عثمان إيسـال    / اآلثار يف قرية أمت أغري غوز     
 .باللغة التركية_  .٣١٠

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ìÛìi@@
]١٢٦٨٠[ .أوزقيا، يوجل

يوجـل  / احملافظة على األوقاف واألبنية القدمية يف مدينة بولـو        
 .باللغة التركية_  .١٦٦-١٦٣ص_ .أوزقيا 

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _لعامـة  املديريـة ا : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

 بولو– تركيا –الوقف واآلثار اإلسالمية 



متن الكشاف>١٠١٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ð‰bØäu@@
]١٢٦٨١[ .ألنت تاش، أمينة

الدراسة الثانية لتحقيق اآلثـار القدميـة يف واليـة جنكـاري            
باللغـة  _  .١٥٢-١٤١ص_ .أمينة ألـنت تـاش      / ومركزها
 .التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]١٢٦٨٢[ .تكني، سبيل

الدراسة األوىل لتحقيق اآلثـار القدميـة يف واليـة جنكـاري            
 .باللغة التركية_  .١٤٠-١٣٩ص_ .سبيل تكني / ومركزها

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 
]١٢٦٨٣[ .توب قره أوغلو، نادر

الدراسة الثالثة لتحقيق اآلثـار القدميـة يف واليـة جنكـاري            
باللغة _  .١٦٤-١٥٣ص_ .نادر توب قره أوغلو     / ومركزها
 .التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤امن للوقف، األسبوع الثيف 
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–òÜØäu@@
]١٢٦٨٤[ .كورمتان، نظيف

_  .١٧٨-١٧١ص_ .نظيف كورمتان   / مناذج من آثار جنكلة   
 .باللغة التركية

 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،  يف
Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]١٢٦٨٥[ .فرابيربتول أوغلو، ظ

ائه وأمهيته من   التعريف جبامع عالء الدين يف قونيا والعاملني يف بن        
 _ .١٢٤-١١١ص_ .فر بيربتول أغلو    اظ/ وجهة نظر الفن التركي   

 .باللغة التركية
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M . _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–Šm@@bî×–paë†ã@@
]١٢٦٨٦[ )أنقرة: ١٩٩١: التاسع(أسبوع الوقف 

 IX. Vakiflar  =١٩٩١ ديسمرب ٤-٢ األسبوع التاسع للوقف،
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

: عقد املؤمتر حتـت شـعار     _ .ص  ٣٥٦_  .١٩٩٢لألوقاف،  
مكانة حضرة موالنا جالل الدين وتكيتـه يف مدينـة الوقـف            

_ .ي، واملكانة اليت احتلتها فنون اإلسالم يف اآلثار الوقفية          الترك
 .٣تر*_ .ك _ .باللغة التركية 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@
]١٢٦٨٧[ .صالح حسني العبيدي

مؤسسة األوقاف ودورها يف احلفاظ على اآلثـار اإلسـالمية          
 .١٩٨-١٧٩ص_ .صالح حسني العبيدي / واملخطوطات

: بغداد_ .اف يف العامل العريب اإلسالمي       ندوة مؤسسة األوق   يف
، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١٢٦٨٨[ .إبراهيم البيومي غامن

مصـدر  [دور األوقاف يف خدمة اآلثـار والفنـون اجلميلـة           
ف يف رعايـة    ؛ األوقاف واآلثار يف مصر؛ دور األوقا      ]الكتروين

مصدر _ .ورقات  ] ٨[_ .إبراهيم البيومي غامن    / الفنون اجلميلة 
صفحة عنوان املقال املنشور مبوقع إسـالم أون اليـن          : العنوان

: وصلة املقال _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [
http://www.islamonline.net/iol-

arabic/qadaya/hadaraq/hadaraq1.asp . _ ١كو*_ .ت. 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@–@ƒí‰bm@–ñüìÛa@Š–Ç@@
]١٢٦٨٩[ .فريد شافعي

فريـد  / عصر الوالة : األوقاف؛ حجج األوقاف ووصف العمائر    
 .٣١٢-٢٥٩ص: ١مج_ .شافعي 

 اهليئة املصرية ]: القاهرة[_ . العمارة العربية يف مصر اإلسالمية       يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤العامة للكتاب، 
@@a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa@@òîßý⁄–@@@Š–ß@–@@@ñŠçbÔÛa@–@@@@ƒí‰bm@–@@@Š–ÈÛa@

@ïãbàrÈÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢٦٩٠[ .حممود حامد احلسيين

إعداد حممود حامد احلسيين؛ إشراف حسـن       ]/ وقف األسبلة [
، ٣٧٤-٣٣٣،  ٣٢٥-١٢٩،  ٩٠،  ٨٠-٣٥،  ١٧ص_ .الباشا  
٤٣٨-٤٣٧، ٤٠٣. 
 _.أثرية  دراسة معمارية و  :  األسبلة العثمانية الباقية مبدينة القاهرة     يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٢
 .٢٣صر* _.ض _ .قسم اآلثار اإلسالمية 

@òîßý⁄a@‰bqŁaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ñŠçbÔÛa@–‰bèÏ@@
ف  انظر أيضًا ف  –الوق ات، الوق ارس– ببليوجرافي ،  فه

 .آشافات –الوقف 
]١٢٦٩١[ .]الوقف[

مصـلحة  : القاهرة_ .لقاهرة   فهرس اآلثار اإلسالمية مبدينة ا     يف
 .٧صر*_ .ض _ . ١٩٥١املساحة، 

ðçbà¦a@Þb–müaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@âýÇ⁄aë@ÑÓìÛaN@
Þýnyüaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@‰bàÈnüaë@ÑÓìÛaN@

  جنكاري– تركيا –الوقف واآلثار اإلسالمية  
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òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa@
الوقف  الوقف على الزواج، الوقف على العتقاء،     انظر أيضًا

ى   ،   الالجئين ، الوقف على  على الفقراء  الوقف عل
ف    ادية، الوق وال االقتص ف واألح ئ، الوق المالج
ال،     ف واألطف كان، الوق ف واإلس رة، الوق واألس
ف   ات، الوق ف واألقلي الم، الوق ف واإلع الوق
ف     اعي، الوق أمين االجتم ف والت ة، الوق والبطال
ف      وع، الوق ف والتط ال، الوق ة األطف وتربي

يم،  اعيوالتعل ل االجتم ف والتكاف ف الوق ، الوق
ة،  ف   والتنمي ة، الوق ة االجتماعي ف والتنمي الوق

، الخدمة االجتماعية الوقف و والجمعيات األهلية،   
ة     ف ورعاي ل، الوق ة األرام ف ورعاي الوق

ة،     ات العام ف والعالق ات، الوق ف المطلق الوق
ي،     ري،       والعمل األهل الوقف  الوقف والعمل الخي

ف  ر، الوق ف  والفق ة، الوق يم االجتماعي   والق
عوالم ف  جتم دني، الوق ع الم ف والمجتم ، الوق

ائل  رأة، الوقف ووس ة، الوقف والم ومحو األمي
 .اإلعالم

òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa@–æ…‰þa@@
]١٢٦٩٢[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصـر       
:  الكويـت  _ .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلـوراين      )/ األردن
سلسـلة  (_ .ص  ١٥١_  .٢٠٠٠مانة العامة لألوقـاف،     األ

الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         
 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩

òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa@–@æbnãbÌÏc@–@ƒí‰bm@–Ö@QUMQY@
]١٢٦٩٣[ .وبرت دنكن ر،ماكزين

  سنة يف تاريخ أضرحة املسـلمني،      ٤٠٠: الوقف يف وسط آسيا   
١٨٨٩-١٤٨٠ = Waqf in Central Asia: four hundred 

years in the history of a Muslim shrine, 1480 – 1889/ 
 _ .١٩٩١مطبعة جامعة برنستون،    :  نيوجرسي _.ماكزين  . د. ر

 .١؛ كو١١ ،٢سع* _ . ك_ .جنليزية باللغة اإل_ .ص٣٥٦

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@Û†ãþa@–ƒí‰bm@@
]١٢٦٩٤[ .مصطفى بوأكمال 

 .مصطفى بوأتأليف كمال السيد ]/ الوقف[
_ . حبوث يف تاريخ وحضارة األندلس يف العصر اإلسـالمي           يف

 _.ض  _  .١٩٩٣مؤسسة شـباب اجلامعـة،      : اإلسكندرية
 .١١مغ*

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٢٦٩٥[ .بركي، نريميخ

 _ .٢٦٧-٢٦٥ص_ .نريميخ بركي   / القانون االجتماعي لألوقاف  
 .التركيةباللغة 
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]١٢٦٩٦[ .بريقدار، حممد
-١٩١ ص_ .بريقدار حممد/ أثر مدرسة التكية يف احلياة االجتماعية

 .باللغة التركية_  .١٩٧
 IV. Vakif  =١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ وع الرابع للوقف،األسب يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]١٢٦٩٧[ .غودان، غالب يغيت
 /مكانة مفهوم الوقف والثقافة التركية اإلسالمية يف احلياة االجتماعية

 .ركيةباللغة الت_  .١٥-١٣ص_ .غالب يغيت غودان 
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]١٢٦٩٨[ .كوزال، أولكر

 /األوقاف يف اجلمهورية، وطرق حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية       
 .باللغة التركية_  .٢٠٧-٢٠٣ص_ .أولكر كوزال 

 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 
Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]١٢٦٩٩[ .يازغان، نوران

_ .نوران يازغـان    / األوقاف من الناحية االجتماعية والسياسة    
 .باللغة التركية_  .٢٥٨-٢٥٣ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]١٢٧٠٠[ .أوزترك، نظيف

/ احلياة االجتماعية والثقافية يف رواية حاجي بريم حول األوقاف        
 .باللغة التركية_  .١٨٠-١٦٧ص_ .ف أوزترك نظي
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

]١٢٧٠١[ .مري أوغلو، عصمت
عصمت مـري   / عصر املعماري سنان والبنية االجتماعية العثمانية     

 .باللغة التركية_  .٤٣-٣١ص_ .غلو أو
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

]١٢٧٠٢[ .يدي يلدز، هباء الدين
/ ي سنان التحليل االجتماعي والثقايف لآلثار اليت أنشأها املعمار      

 .باللغة التركية_  .١٢٨-١٠٣ص_ .اء الدين يدي يلدز 
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

 تاريخ– تركيا –الوقف واألحوال االجتماعية 
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@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ÂìiŠ@M@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]١٢٧٠٣[ .تسالق ، فخر الدين

 =أوقاف خربوط يف النصف األول من القرن التاسـع عشـر            
XIX. Yüzyilin İlk Yarisinda harput Vakiflari /   فخـر

_ ) .١٩٩١ (٢٢مج_  .Vakiflar Dergisi_ .الدين تسالق 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية _ . ٧٥-٦٩ص 

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–aŠ @@æëŒi–@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١٢٧٠٤[ .جينينجز، رونالد سي

 مدينة  يفدور املؤسسة الدينية يف احلياة االجتماعية واالقتصادية        
 Pious = ١٦٤٠-١٥٦٥ العصر العثماين، يفطرابزون التركية 

foundation in the society and economy of Ottoman 
Trabzon, 1565-1640. _ Journal of the economic and 

social history of the Orient . _ أكتـوبر   (٣، ع٣٣مـج
ــة _  .٣٣٦-٢٧١ص_ ) .١٩٩٠ _ .د _ .باللغــة اإلجنليزي

 .٢سع*

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ðbnç@–paë†ã@@
]١٢٧٠٥[ )، تركياهتاي: ١٩٨٤(أسبوع الوقف 

 Hatay’da  =١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣ ،أسبوع الوقف يف مدينة هتاي
Vakif Haftasi, 3-9 Aralik 1984] /علي توتج، حممد ] حترير

، ٢٣_ .] ؟١٩٨٤[مديرية أوقاف هتاي،    : إنطاكية_ .تكني  
 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية _ . ايض :ص٢

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@ãìm@–@ƒí‰bm@–Ö@QYMRP@
]١٢٧٠٦[ .القستنطيين الكراي

-١٨٩٢ قسظهر صفا : األوقاف احمللية والرأمسال االستعماري   
كلية اآلداب والعلـوم    : تونس_ .القستنطيين الكراي   / ١٩٢٩

 .١١مغ* _. ك _ .ص٣٩٠_  .١٩٩٢اإلنسانية، 

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–bîe@lìäu@@
]١٢٧٠٧[ .وينك، أندري

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٨٩ ،٧ص_ ] .Waqf = الوقف[
 Islam, Politics = اإلسالم والسياسة واتمع يف جنوب آسيا يف

and society in South Asia.  _١٩٩١مانوهار، : نيودهلي. _ 
 .٢سع* _.ض 

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٢٧٠٨[ .زيا أولكن، حلمي

 /Vakif Sistemi Türk Şehirciliği =نظام الوقف والتمدن التركي 
 _) .١٩٧١ (٩مج_ . Vakiflar Dergisi_ .حلمي زيا أولكن 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٧-١٣ص

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@ïßý⁄a@bÈÛaMƒí‰bm@@
]١٢٧٠٩[ .إبراهيم البيومي غامن

إبـراهيم  / التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اتمـع العـريب        

ديسـمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العريب   _ .البيومي غامن   
ظـام  ملف ن : حبث مقدم ضمن  _  .١٢٠-٩٢ص_ ) .٢٠٠١

 ة نـدو  إىل قـدم    الذي،  العريب الوطن   يف املدينالوقف واتمع   
 نظمهـا مركـز     اليت" العريب الوطن   يف املدينالوقف واتمع   "

 يف لألوقاف العامة ةمان بالتعاون مع األ   العربية الوحدةدراسات  
 ١١-٨ الفتـرة  بريوت خـالل     يف عقدت   اليتدوله الكويت، و  

 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر
]١٢٧١٠[ .اهيم البيومي غامنإبر

إبـراهيم  / التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اتمـع العـريب        
_  .١٣٢-٧٥ص_ .البيومي غامن؛ تعقيب وجيـه كـوثراين        

 .١٣٢-١١٧ص: التعقيب واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

وحـدة  ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات ال       
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]١٢٧١١[= أداة سلطة اجتماعية وسياسية:  اإلسالميالعامل يفالوقف 
Le Waqf dans l’esppace Islamique outi de pouvoir 

socio-politique /  مقدمة أندريه رميون     تقدمي راندي ديغيليم؛ ._ 
 ،١٠٠ _ .١٩٩٥املعهد الفرنسي للدراسات العربيـة،      : دمشق
؛ ٨؛ فل ١٠سع* _.ك  _ .الفرنسية  العربية و باللغة  _ .ص  ٣٣٧
 .١١؛ مغ١كو

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@æbàŽÇ@
]١٢٧١٢[ .أمحد بن سعود السيايب

/ نالتجربة الوقفية العمانية، أو، التجربة الوقفية يف سلطة عمـا         
 . ورقة١٥ _ .أمحد بن سعود السيايب

 : الكويـت  _.حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية        ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@@ƒí‰bm–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١٢٧١٣[ .رأفت غنيمي الشيخ

/ م١٧٩٨-١٥٧١تطور الوقف يف مصر يف العهـد العثمـاين،          
 . ورقة١٩_ . رأفت غنيمي الشيخ إعداد

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@@ƒí‰bm–@@Š–ÇÙîÛbà½a@
]١٢٧١٤[ .حممد حممد أمني

هــ،  ٩٢٣-٦٤٨ ،عيـة يف مصـر    األوقاف واحلياة االجتما  
_ .حممد حممد أمني    / دراسة تارخيية وثائقية  : م١٥١٧-١٢٥٠

ــاهرة_  .١ط ــة، : الق ــة العربي ع، -أ_  .١٩٨٠دار النهض
 _.ر  _ . جامعة القـاهرة     –) هادكتور(طروحة  أ_ .ص  ٤٦٢

؛ ٩،  ٧،  ٦،  ١؛ فـل  ١٤-١٢،  ١٠،  ٦؛ سـع  ١٠٤،  ٦٠تر*
 .١كو

 ١٩ ق– تاريخ - خربوط – تركيا –الوقف واألحوال االجتماعية  
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@@@@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@@Š–ß@–@ª@@@@òîiŠÌÛa@òÄÏb–@@ƒí‰bm@–@
@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢٧١٥[ .تفيدة حممد عبد اجلواد

إعداد تفيدة حممد عبد اجلواد؛ إشراف سعاد مـاهر         ]/ الوقف[
 ،١٢٧-١١٣،  ٩١،  ٧٨،  ٧٢،  ٦٠-٥٣،  ٥١-٤٠ص_ .حممد  
٣٠٠-٢٨٣، ٢٠٧-١٨٤، ١٨٠-١٧٢، ١٤٤-١٤٢. 
صـرين اململـوكي     اآلثار املعمارية باحملافظة الغربيـة يف الع       يف

 ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٩٠_ .والعثماين  
 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار

@@@@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@@Š–ß@–@@@@òîiŠÌÛa@òÄÏbª@–@@ƒí‰bm@–@
@ÙîÛbà½a@Š–Ç–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]١٢٧١٦[ .تفيدة حممد عبد اجلواد
عبد اجلواد؛ إشراف سعاد مـاهر      إعداد تفيدة حممد    ]/ الوقف[

 ،١٢٧-١١٣،  ٩١،  ٧٨،  ٧٢،  ٦٠-٥٣،  ٥١-٤٠ص_ .حممد  
٣٠٠-٢٨٣، ٢٠٧-١٨٤، ١٨٠-١٧٢، ١٤٤-١٤٢. 
 اآلثار املعمارية باحملافظة الغربيـة يف العصـرين اململـوكي           يف

 ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٩٠_ .والعثماين  
 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١٢٧١٧[ .السعيد بوركبة

 :دعوة احلق _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        
 غشـت   /يوليوز (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  
 .٣٧ ،٢٢ ،١٧مغ *_. د _ .١١٦-١٠٤ص_ ) .١٩٨٣

]١٢٧١٨[ .السعيد بوركبة
جملـة  _ .أثره يف احلياة االجتماعية باملغرب      الوقف اإلسالمي و  

_ .د  _  .٣٧٣-٣٤٧ص_ ) .١٩٨٣ (٥ ع _ .هذه سـبيلي  
 .١٧؛ مغ٩سع*

]١٢٧١٩[ .السعيد بوركبة
سـعيد  / الوقف يف اإلسالم ودوره يف احلياة اتمعية بـاملغرب        

 _ .٥٠-٢٣ص_ ) .١٩٩٧يوليوز   (١٥ ع _ .األحياء_ .بوركبة  
 .٢٤ ،١١مغ* _.د 

]١٢٧٢٠[ حممد بن حاجي
 إعداد حممد بن حاجي؛   / ار الوقف يف احلياة االجتماعية مبراكش     آث

حبـث لنيـل دبلـوم    _  .١٩٨٩_ .إشراف إبراهيم حركات   
 _ .١٩٨٩،  دار احلديث احلسنية بالربـاط     –الدراسات العليا   

 .٥مغ* _.ح 

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]١٢٧٢١[ .السعيد بوركبة

السـعيد  / عية باملغرب عرب التـاريخ    آثار الوقف يف احلياة اتم    
 _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  : دعوة احلق _ .بوركبة  

 _. د   _ .١٢٦-١١٦ص_ ) .١٩٩١يوليوز   (٢٨٤، ع ٣٢س
 .٢٦، ١٧؛ مغ١كو*

@òîÇbànuüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bîe@Áë@–@@ƒí‰bm–Ö@QUMQY@
]١٢٧٢٢[ .وبرت دنكن ر،ماكزين

 ريخ أضرحة املسـلمني،    سنة يف تا   ٤٠٠: الوقف يف وسط آسيا   
١٨٨٩-١٤٨٠ = Waqf in Central Asia: four hundred 

years in the history of a Muslim shrine, 1480 – 1889/ 
مطبعـة جامعـة برنسـتون،      :  نيوجرسي _.ماكزين  . د. ر

 ،٢سـع * _ . ك_ .جنليزية باللغة اإل_ .ص٣٥٦ _ .١٩٩١
 .١؛ كو١١

òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa@
راء  يضًاانظر أ ى الفق ف عل وال  الوق ف واألح ، الوق

ة أميم،  ، االجتماعي ف والت ة، الوق ف والبطال الوق
ة،   ف والتنمي ادية،   الوق ة االقتص ف والتنمي الوق

ف     ياحة، الوق ف والس اة، الوق ف والزآ الوق
ة  ف والمالي ر، الوق ف والفق ناعة، الوق والص

 .الوقف والمجتمعالعامة، 

òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa@Mþa@æ…‰@
]١٢٧٢٣[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصـر       
:  الكويـت  _ .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلـوراين      )/ األردن

سلسـلة  (_ .ص  ١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     
الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         

 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩

@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@@
]١٢٧٢٤[ .أيدن، داود

داود أيدن،  / تأثري التضخم يف احلسابات املالية للوقف وتطبيقاته      
 .باللغة التركية_  .٦٢-٢٥ص_ .فجي إإينال 
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M . _ أنقـرة :
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٦ديرية العامة لألوقاف، امل

]١٢٧٢٥[ .زعيم، صباح الدين
_ .صـباح الـدين زعـيم       / آثار األوقاف يف االقتصاد الوطين    

 .باللغة التركية_  .٢١٣-٢٠٩ص
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 
]١٢٧٢٦[ .كوزال، أولكر

األوقاف يف اجلمهورية، وطرق حـل املشـاكل االقتصـادية          
باللغـة  _  .٢٠٧-٢٠٣ص_ .أولكر كـوزال    / واالجتماعية

 .التركية
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

 تركيا–الوقف واألحوال االقتصادية 
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@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]١٢٧٢٧[ .زعيم، صباح الدين

 _.صباح الدين زعيم / األوضاع االقتصادية يف عصر املعماري سنان
 .باللغة التركية_  .٦٤-٤٧ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : تانبولإس
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ÂìiŠ@M@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]١٢٧٢٨[ .تسالق، فخر الدين

 =أوقاف خربوط يف النصف األول من القرن التاسـع عشـر            
XIX. Yüzyilin İlk Yarisinda harput Vakiflari /  فخـر

_ ) .١٩٩١ (٢٢مج_  .Vakiflar Dergisi_ .الدين تسالق 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٧٥-٦٩ص

@@@@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@@bî×Šm@–@@@@æëŒiaŠ @–@@@@ƒí‰bm@–@
ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١٢٧٢٩[ .جينينجز، رونالد سي

 مدينة  يفدور املؤسسة الدينية يف احلياة االجتماعية واالقتصادية        
 Pious = ١٦٤٠-١٥٦٥ العصر العثماين، يفطرابزون التركية 

foundation in the society and economy of Ottoman 
Trabzon, 1565-1640. _ Journal of the economic and 

social history of the Orient.  _ أكتـوبر   (٣، ع٣٣مـج
ــة _  .٣٣٦-٢٧١ص_ ) .١٩٩٠ _ .د _ .باللغــة اإلجنليزي

 .٢سع*

@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–îßbäÛa@Þë†Ûa@ò@
]١٢٧٣٠[ .قره تش، شعبان

_ .شـعبان قـره تـش       / العامل الثالث والرأمسالية االجتماعية   
 .باللغة التركية_  .٦٨-٦٣ص
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M . _ أنقـرة :
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

@Þaìyþaë@ÑÓìÛa@òí…b–nÓüa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١٢٧٣١[ زيا أولكن، حلمي

 Vakif Sistemi Türk =نظام الوقـف والتمـدن التركـي    
Şehirciliği /  حلمي زيا أولكـن. _Vakiflar Dergisi . _

 _.د  _ . باللغة التركيـة     _ .٣٧-١٣ص_ ) .١٩٧١ (٩مج
 .٦٧تر*

]١٢٧٣٢[ .يدي يلدز، هباء الدين
 = يف القرن الثامن عشر امليالدي       االقتصادي لألوقاف التركية  البعد  

XVIII. Asir Yürk Vakiflarinin İktisadi Boyutu / اء الدين
_ ) .١٩٨٤ (١٨مـج _ . Vakiflar Dergisi_ .يدي يلدز 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤١-٥ص

@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]١٢٧٣٣[ .إبراهيم البيومي غامن

إبـراهيم  / ين التارخيي لوظيفة الوقف يف اتمـع العـريب        التكو
ديسـمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العريب   _ .البيومي غامن   

ملف نظـام   : حبث مقدم ضمن  _  .١٢٠-٩٢ص_ ) .٢٠٠١
 ة نـدو  إىل قـدم    الذي،  العريب الوطن   يف املدينالوقف واتمع   

مركـز   نظمهـا    اليت" العريب الوطن   يف املدينالوقف واتمع   "
 يف لألوقاف العامة ةمان بالتعاون مع األ   العربية الوحدةدراسات  

 ١١-٨ الفتـرة  بريوت خـالل     يف عقدت   اليتدوله الكويت، و  
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر

]١٢٧٣٤[ .إبراهيم البيومي غامن
إبـراهيم  / التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اتمـع العـريب        

_  .١٣٢-٧٥ص_ .البيومي غامن؛ تعقيب وجيـه كـوثراين        
 .١٣٢-١١٧ص: التعقيب واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         
_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت

 .١كو*

@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–Š–ß@ –@ƒí‰bm@–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١٢٧٣٥[ .رأفت غنيمي الشيخ

/ م١٧٩٨-١٥٧١تطور الوقف يف مصر يف العهـد العثمـاين،          
 . ورقة١٩_ . رأفت غنيمي الشيخ إعداد

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨ويس،  جامعة قناة الس  ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–Š–ß@ –@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@
]١٢٧٣٦[ .حياة ناصر احلجي

 .٢٢٦-٢٢٥ص_ .حياة ناصر احلجي / البيمارستان املنصوري
-١٢٧٩/ هـ٧٨٤-٦٧٨ أحوال العامة يف حكم املماليك،       يف

ــادية  : م١٣٨٢ ــية واالقتص ــب السياس ــة يف اجلوان دراس
 _ .١٩٩٤توزيع دار القلم،    : الكويت_  .٢ط_ . واالجتماعية

 .١كو*_ .ض 
@@@@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@@Š–ß@–@@@@òîiŠÌÛa@òÄÏbª@–@@@ƒí‰bm@–@

@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢٧٣٧[ .تفيدة حممد عبد اجلواد

إعداد تفيدة حممد عبد اجلواد؛ إشراف سعاد مـاهر         ]/ الوقف[
-١١٣، ٩١، ٧٨، ٧٢، ٦٠-٥٣، ٥١-٤٠ص_ .حممـــد 

٢٨٣،  ٢٠٧-١٨٤،  ١٨٠-١٧٢،  ١٤٤-١٤٢،  ١٢٧-
٣٠٠. 
 اآلثار املعمارية باحملافظة الغربيـة يف العصـرين اململـوكي           يف

 ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٩٠_ .والعثماين  
 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار

  تاريخ– تركيا –الوقف واألحوال االقتصادية  
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@@@@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@@Š–ß@–@@@@òîiŠÌÛa@òÄÏbª@–@@@ƒí‰bm@–@
@ÙîÛbà½a@Š–Ç–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]١٢٧٣٨[ .تفيدة حممد عبد اجلواد
إعداد تفيدة حممد عبد اجلواد؛ إشراف سعاد مـاهر         ]/ الوقف[

-١١٣، ٩١، ٧٨، ٧٢، ٦٠-٥٣، ٥١-٤٠ص_ .حممـــد 
٢٨٣،  ٢٠٧-١٨٤،  ١٨٠-١٧٢،  ١٤٤-١٤٢،  ١٢٧-
٣٠٠. 
 اآلثار املعمارية باحملافظة الغربيـة يف العصـرين اململـوكي           يف
 ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٩٠_ .لعثماين  وا

 .٢٣صر*_ .ض _ . قسم اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار

@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١٢٧٣٩[ .جوزيف، ليشيوين

 Les Habous dans l’economie= األحباس يف االقتصاد املغريب 
Marocaine / ٣٧٩-٣٦٧ص_ .ليشيوين جوزيف. 

= اجلزائـر   : م، قانون، تشريعات ودراسات اقتصـادية      علو يف
Sciences, droit, legislation et etudes economique, 

actes alger.  _]باللغة الفرنسية _  .١٩٣٩، ]ن. د: م. د. _
 .١١مغ* _.ض 

@òí…b–nÓüa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٢٧٤٠[ -١٩٠٧" ساركار، جاجديش ناراين

 _.جاجديش ناراين ساركار / Charity House= املؤسسة اخلريية 
 . باللغة اإلجنليزية_ .٢٩٢-٢٦٨ص

 :Mughal economy= التنظيم والعمـل  : اقتصاد املغوليف  
organization and working ._اهلنــد، كلكتــا_ .١ ط : 

 .٤هن*_  . ض_ .١٩٨٧ ،املؤلف
òîÏbÔrÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa@

يم، الوقف عل ،الوقف على البحث العلمي انظر أيضًا  ى التعل
اء،  ى العلم ف عل ات، الوق ى الجامع ف عل الوق

احف،   ى المت ف عل دارس الوق ى الم ف عل ، الوق
ات   ى المكتب ف عل ب،  ،الوق ف الكت ف   وق وق

احف،  ات،  المت ف المكتب الم،    وق ف واإلع الوق
يم،   الوقف والبحث العلمي،      الوقف  الوقف والتعل

رية،   ة البش ة،   والتنمي ة الثقافي ف والتنمي الوق
، الوقف   لتنمية العلمية، الوقف والثقافة   الوقف وا 

ن،    ف والف ة، الوق ف والطباع ة، الوق والزخرف
ة،  ون الجميل ف والفن فالوق يم الوق  والق

ة، الوقف ونشر          االجتماعية، الوقف ومحو األمي
 .الكتب، الوقف ووسائل اإلعالم

@òîÏbÔrÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@
]١٢٧٤١[ .يدي يلدز، هباء الدين

 _.اء الدين يدي يلدز     / تركية من خالل الوقفيات   مالمح الثقافة ال  
 .باللغة التركية_  .٢٤-١٩ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

@òîÏbÔrÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@bî×Šm–@Þì™bãþa@–@@ƒí‰bm–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٧٤٢[ .يازجي أوغلو، سعيد

سـعيد  / احلياة الفكرية والعلمية يف األناضول يف العهد العثماين       
 .باللغة التركية_  .٧٥-٧١ص_ .يازجي أوغلو 

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦اف، لألوق

@òîÏbÔrÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@bî×Šm–@ƒí‰bm@
]١٢٧٤٣[ .أوزترك، نظيف

/ احلياة االجتماعية والثقافية يف رواية حاجي بريم حول األوقاف        
 .باللغة التركية_  .١٨٠-١٦٧ص_ .نظيف أوزترك 

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

@òîÏbÔrÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–òÛë†Ûa@îãbàrÈÛa@ò@
]١٢٧٤٤[ .أوريبورون، بريهان

بريهـان  / احلياة الثقافية والتعليمية يف عصر االزدهار العثمـاين       
 .باللغة التركية_  .٦٩-٦٥ص_ .أوريبورون 

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

@òîÏbÔrÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–æìíìÜÈÛa@õbÏŠ’Ûa@@
]١٢٧٤٥[ .السعيد بوركبة

 إعداد/ دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلوية         
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،   ]: الرباط[_ .السعيد بوركبة   

طبع بأمر صاحب اجلاللة امللـك احلسـن        _ .ج  ٢_  .١٩٩٦
 .١٤-١٢؛ مغ١كو* _. ك _ .الثاين

òîbîÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa@
ف،      انظر أيضًا اف اإلسالمية، غصب الوق االستعمار واألوق

ف  تعمار،    –الوق ف واالس ول، الوق اآل وحل  مش
ة،    ال ف والدول كرية، الوق ة العس ف والتنمي وق

ة،  ات الدولي ف والعالق ة، الوق ف والسياس الوق
دة    ف والوح دني، الوق ع الم ف والمجتم الوق

 .العربية، الوقف والوحدة الوطنية

@òîbîÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٢٧٤٦[ .يازغان، نوران

_ .نوران يازغـان    / األوقاف من الناحية االجتماعية والسياسة    
 .باللغة التركية_  .٢٥٨-٢٥٣ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M . _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٦لألوقاف، 

ا تركي–الوقف واألحوال السياسية 
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@òîbîÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–bîe@lìäu@@
]١٢٧٤٧[ .وينك، أندري

 .يزيةباللغة اإلجنل_  .١٨٩ ،٧ص_ ] .Waqf = الوقف[
 Islam, Politics = اإلسالم والسياسة واتمع يف جنوب آسيا يف

and society in South Asia . _١٩٩١مانوهار، : نيودهلي. _ 
 .٢سع* _.ض 

@òîbîÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@@ïßý⁄a@bÈÛaMƒí‰bm@@
]١٢٧٤٨[ =وسياسية  أداة سلطة اجتماعية: الوقف يف العامل اإلسالمي

Le Waqf dans l’esppace Islamique outi de pouvoir 
socio-politique /       تقدمي راندي ديغيليم؛ مقدمة أندريه رميون._ 

 ،١٠٠ _ .١٩٩٥املعهد الفرنسي للدراسات العربيـة،      : دمشق
 .١١؛ مغ١؛ كو٨؛ فل١٠سع* _.ك _ .الفرنسية العربية وباللغة _ .ص ٣٣٧

@òîbîÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–´İÜÏ@@
]١٢٧٤٩[ .ريتر، إسحاق

= األوقاف اإلسالمية يف القدس حتـت اإلنتـداب الربيطـاين           
Islamic endowment in Jerusalem under British 

Mandate /   فرانـك كـاس،    : لندن_  .١ط_ .إسحاق ريتر
 .١٩هن*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .خرائط : ص٢٥١_  .١٩٩٦

@òîbîÛa@Þaìyþaë@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]١٢٧٥٠[ .زيعبد اهلادي التا

 عبد اهلادي / وثيقة تارخيية سياسية قانونية   : أوقاف املغاربة يف القدس   
: احملمدية، املغرب (١٩٨١، إيداع]ن. د: م. د[_  .١ط_ .التازي 

، ٥؛ مغ ٣،  ١؛ كو ١٠٤تر* _. ك   _ .ص٨٣_ ) .مطبعة فضالة 
٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٢. 
@ÑÓìÛa‰bàÈnüaë@

المية،   انظر أيضًا اف اإلس تعمار واألوق ى  الاالس ف عل وق
ى خزائن األسلحة،          الحرآات الوطنية، الوقف عل
اد  ف والجه ية، الوق وال السياس ف واألح ، الوق

 .الوقف والوحدة الوطنية
]١٢٧٥١[ .عبد امللك أمحد السيد

 .٣٠٦-٢٢٣ص_ .إعداد عبد امللك أمحد السيد / الدور االجتماعي للوقف
_ . ٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٢٧٥٢[ .عبد امللك أمحد السيد
 .٣٠٦-٢٢٣ص_ .إعداد عبد امللك أمحد السيد / الدور االجتماعي للوقف

_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]١٢٧٥٣[ .علي مجعة حممد

 .١٣١-٩١ص_ .علي مجعة حممد / الوقف وأثره التنموي
وزارة : الكويـت _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف         يف

، ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

@æbà÷nüaë@ÑÓìÛa–a‰…@òã‰bÔß@pb@
تئمان انظر أيضًا دقات االس ف والص ات –، الوق  دراس

 . دراسات مقارنة–، الوقف والمنح مقارنة
]١٢٧٥٤[ .جاوديوس، مونيكا م

حالـة  : اإلسالمي على تطور التراست يف اجنلتـرا      الوقف  تأثري قانون   
 The influence of the Islamic law of Waqf= كلية مريتون 

on the development of the trust in England: The case 
of Merton College /جاديوس. مونيكا م.  _University of 

Pennsylvania Law review ._١٩٨٨ (٤، ع١٣٦ مج. (_ 
 .١؛ كو٧صر*_  .د_ .باللغة اإلجنليزية _  .١٢٦١-١٢٣١ص
]١٢٧٥٥[ . إقبال،جايا
 .ليزيةباللغة اإلجن_ .احملاضرة السابعة _ .إقبال جايا / ]waqf =الوقف [
 Lectures on =  يف اهلنـد ة اإلسالميالشريعةحماضرات يف  يف

Muslim Law in India.  _إتـش جايـا،   :  بومباي_ .١ط
 .٧هن *_ . ض_ .١٩٧٩

]١٢٧٥٦[ .، بارسديون
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ ص _ .بارس ديـون  ]/ waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_ .٣٥٢
 Muslim Law in=  القوانني اإلسالمية يف اهلنـد احلديثـة   يف

Modern India.  _١٩٨٧وكالة القانون، : اله آباد_  .٤ط.  _
 .١٧هن*_  .ض

]١٢٧٥٧[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 
_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف

the Muhammadan Law of India and Pakistan . _١ط. _ 
 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد

@æbà÷nüaë@ÑÓìÛa–@òã‰bÔß@pba‰…@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢٧٥٨[ .، قاسمشريعيت

مقايسـه   = األمريكيمقارنة بني الوقف والتراست يف القانون       
 رسـالة   _ .١٩٩٣ _ .أمريكـا  وقف با تراست در حقـوق     

 .١ران*_  .ر _ . باللغة الفارسية_ .جامعية
ÑÓìÛañŠþaë@@

ل،           انظر أيضًا ى الحوام الوقف على تعليم المرأة، الوقف عل
ة،    الوقف على الزواج،    الوقف واألحوال االجتماعي

أمين     الوقف واإلسكان، الوقف واألطفال، الوقف والت
ف   ال، الوق ة األطف ف وتربي اعي، الوق االجتم

رأة،    يم الم اعي،  وتعل ل االجتم ف والتكاف الوق
ة   ال ف ورعاي ة، الوق ة االجتماعي ف والخدم وق

 والقيم الوقفاألرامل، الوقف ورعاية المطلقات،     
 .، الوقف والمرأةالوقف والمجتمعاالجتماعية، 

]١٢٧٥٩[ .توبتان، سامي
سـامي  / الفضيلة وأمهية تعليم املرأة من أجل احملافظة على العائلة    

 .باللغة التركية_  .١١٤-١١٣ص_ .توبتان 
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ين عشر للوقف،  األسبوع الثايف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

  جنوب آسيا–الوقف واألحوال السياسية  
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]١٢٧٦٠[ .توجنر، أورهان ج
أورهان جزمـي   / دور األوقاف يف محاية األسرة وتربية أبنائها      

 .باللغة التركية_  .٢٣-٢١ص_ .توجنر 
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ر للوقف،  األسبوع الثاين عشيف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
]١٢٧٦١[ .عبد املاجد

 Waqf as= دور الوقف يف االستقرار العائلي بني املسـلمني  
family settlement among the Muslims/ عبد املاجد . _

England and the Muslim World . _)١٢٢ص_ ) .١٩٩٢-
 .١٩هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٤٦

]١٢٧٦٢[ .كونتجان، زاهد
 زاهد/ دور األوقاف يف احلماية االجتماعية للعائلة واحملافظة عليها       

 .باللغة التركية_  .١١٢-١٠٩ص_ .كونتجان 
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
]١٢٧٦٣[ .يوجار، حليمة

دور املرأة يف التعليم العائلي، ودور األوقاف يف تشجيع دخـول           
_ .حليمة يوجار، فاطمة أران     / يف الوظائف اخلاصة ن   النساء  
 .باللغة التركية_  .١٣٤-١٢٧ص
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ للوقف،  األسبوع الثاين عشريف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@ñŠþaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٢٧٦٤[ .أركليت، شعبان

 التعديالت اليت أدخلت على الوقف الذري للمحافظة عليه وتأثريها        
 _ .١٠٨-٨٩ص_  .شعبان أركليت / على أسس التربية األسرية   

 .باللغة التركية
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
]١٢٧٦٥[ .بايكان، سونا

منوذج مقترح حول دور األوقاف وأمهيتها يف احملافظة على العائلـة           
 .باللغة التركية_  .١٢٦-١٢١ص_ ] .وآخ […سونا بايكان / أبنائهاوتربية 
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

]١٢٧٦٦[ .كول أتامان، عائشة
 /فال امللتحقني باملدارس اخلاصةدور األوقاف يف توجيه العائلة واألط

 .باللغة التركية_  .١٢٠-١١٥ص_ .عائشة كول أتامان 
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@ñŠþaë@ÑÓìÛa–@@bî×ŠmM@paë†ã@
]١٢٧٦٧[ )أنقرة: ١٩٩٤: الثاين عشر(الوقف أسبوع 

 XII. Vakiflar  =١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف،
Haftasi, 5-6 Aralik 1994M . _املديرية العامة لألوقاف، : أنقرة

دور األوقاف  : عقد املؤمتر حتت شعار   _ .ص  ١٥١_  .١٩٩٥
 _. ك _.باللغـة التركيـة   _ .يف تعليم األسرة واحملافظة عليها      

 .٣تر*
æbØ⁄aë@ÑÓìÛa@
ة،       انظر أيضًا كان الطلب ى إس ف عل ات، الوق ف الخان وق

ين،   ى الالجئ ف عل ات، الوق ى الخان ف عل الوق
وال  ف واألح ئ، الوق ى المالج ف عل الوق
اعي، الوقف        االجتماعية، الوقف والتكافل االجتم

 .والتنمية االجتماعية، الوقف والمجتمع

@æbØ⁄aë@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaÈÛa@îãbàrò@
]١٢٧٦٨[ .ان، عمر لطفيكبار

 األوقاف واألمالك كمشاريع لإلسكان والتوطني يف اإلمرباطورية      
 Osmanli = الصوفية األتراك يف عهد الفتح والغـزو : العثمانية

İmparatorluğu’nda bir İskan ve kolonizasyon Metodu 
olarak Vakiflar ve temlikler: İstila Devrinin Kolonizatör 

Türk Dervisleri / عمر لطفي باركان. _Vakiflar Dergisi. _ 
 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٣٨٦-٢٧٩ص_ ) .١٩٤٢ (٢مج
  .١٠٤ ،٣تر*

ÞbÐ þaë@ÑÓìÛa@
الوقف على األيتام، الوقف على الحوامل، الوقف        انظر أيضًا

ف  ب، الوق زاب الحلي ف مي ة، وق ى الطلب عل
ف  ال، الوق ة األطف ف وتربي رة، الوق واألس

يم،  و ف التعل ة،   الوق يم االجتماعي ف  والق الوق
 .والمجتمع

@ÞbÐ þaë@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٢٧٦٩[ .شنسوي، فاطمة

 األبعاد االقتصادية واالجتماعية خلدمات األوقاف املقدمة للنساء واألوالد       
 Osmanli İmparatorluğu’nda= مرباطورية العثمانية يف عهد اإل

Kadin ve Çocuğa Hizmet veren Vakiflarin Sosyal ve 
Ekonomik / ١٩٩٤_ .إشراف جنال بور     فاطمة شنسوي؛.  _

 معهد العلـوم    ،ةر جامعة مرم  –) ماجستري( أطروحة   _ .ص٩٨
 .٩٨تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .إستانبولاالجتماعية، 

@ÞbÐ þaë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٢٧٧٠[ .احملكمة العليا. كلكتا 

الوقف ينطوي على حتويل األمالك     :  اإلسالمية الشريعةالوقف يف   
 ،١٨٠٩قانون األوصياء ومن هم حتت الوصايه لسـنة         (إىل اهللا   
 Mohammedan Law- “Waqf” – Assumed= ) ٢٩الفقرة 

that waqf involves transfer of property to God 
(Guardians and Wards Act (1809), Sec. 29) ._ The 

All India Reporter Ltd..  _٤٦٣ص_ ) .١٩٥٤ (٤١مج-
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦٨

 الهند–الوقف واألطفال 
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@ÑÓìÛaâýÇ⁄aë@
الم انظر أيضًا ف،    اإلع ة الوق وقفي، ثقاف الت ال الحم

ة ة الوقفي ف اإلعالمي الوقف، الوق وض ب ، النه
ة،      واألحوال االجتماعية، الوقف واألحوال الثقافي

 .إلعالمالوقف والعالقات العامة، الوقف ووسائل ا
]١٢٧٧١[ .خالد بن عبد اهللا القاسم

دراسة ملشروعية الوقف على وسائل اإلعـالم       : الوقف واإلعالم 
 إعداد خالد بن  / وحاجة املشروعات الوقفية خلدمة وسائل اإلعالم     

 . ورقة٣٢_  .عبد اهللا القاسم
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    :  الرياض _.هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٢٧٧٢[ .حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم اخلرعان

إعـداد  / دور الوقف يف دعم وسائل اإلعالم اإلسالمي ومتويلها       
 . ورقة٧٦_ .حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم اخلرعان 

-١٨مكة املكرمة   : ره يف الدعوة والتنمية    ندوة مكانة الوقف وأث    يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
@ÑÓìÛaïßý⁄a@âýÇ⁄aë@

الم انظر أيضًا وقفي،  اإلع ة ال ة الوقفي الت اإلعالمي ، الحم
المية  دعوة اإلس ى ال ف عل ف،الوق   الوق

دعوة    ف وال المية، الوق ارة اإلس والحض
 . الوقف ووسائل اإلعالم،اإلسالمية

]١٢٧٧٣[ .حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم اخلرعان
إعـداد  / دور الوقف يف دعم وسائل اإلعالم اإلسالمي ومتويلها       

 . ورقة٧٦_ .حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم اخلرعان 
-١٨ مكة املكرمة    : ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa@
تأمنين،   انظر أيضًا اف المس ب، أوق اف األجان ف  أوق الوق

ة،      ات األهلي والتكافل االجتماعي، الوقف والجمعي
الم  ارة اإلس ف والحض ل الوق ف والعم ية، الوق

ع    ف والمجتم ع، الوق ف والمجتم ي، الوق األهل
 .المدني، الوقف والوحدة الوطنية

@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٢٧٧٤[ .كونري، حسن

 /Azinlik Vakiflarinin İncelenmesi =تدقيقات يف أوقاف األقلية 
_ ) .١٩٧٣ (١٠مج_ . Vakiflar Dergisi_ .حسن كونري 

 .٦٧تر* _.د _ .كية  باللغة التر_ .١٠٨-٧٩ص

pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa@–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١٢٧٧٥[ .يدي يلدز، هباء الدين

 Tanzimat Donemi Vakif =تطبيقات الوقف يف عصر التنظيمات 
Uygulamalari /   اء الدين يدي يلدز      نظيـف أوزتـرك ،. _

 . باللغة التركية_ .٥٩٨-٥٧١ص
 :أنقرة_ . Yilinda Tanzimat ,150 = ١٥٠ التنظيمات سنة يف

 .٣تر*_  .ض _ .١٩٩٢مطبعة مؤسسة التاريخ التركي، 

òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa@
دعوة اإلسالمية       انظر أيضًا ى ال ل   الوقف عل ، الوقف والتكاف

ف   ة، الوق ات األهلي ف والجمعي اعي، الوق االجتم
المية،   ارة اإلس دعوة  والحض ف وال الوق

المية ف    اإلس ي، الوق ل األهل ف والعم ، الوق
 .تمع، الوقف والمجتمع المدنيوالمج

]١٢٧٧٦[ .صالح الدين الناهي
/ مؤسسة األوقاف ومصاحل األقليات اإلسالمية يف خمتلف أرجاء العامل        

تعىن بالدراسـات   شهرية  : دعوة احلق _ .صالح الدين الناهي    
 _ .٤٠-٣٦ص_ ) .١٩٨٣غشت  / يوليوز (٢٣٠ ع _.اإلسالمية  

 .٢٢ ،١٧مغ* _.د 
]١٢٧٧٧[ .صالح الدين الناهي

ة األوقاف ومصاحل االقليات اإلسالمية يف خمتلف أرجـاء         مؤسس
 .٥٧-٥١ص_ .صالح الدين الناهي / العامل
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع*_ .ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]١٢٧٧٨[ .عبد الرمحن الضحيان
عبـد   إعداد /شييد بنية احلضارة اإلسالمية  األوقاف ودورها يف ت   

 .٥٤١-٤٧٥_  .الرمحن الضحيان
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

]١٢٧٧٩[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / مية اتمع واحلضارة اإلسالمية   الوقف اإلسالمي وتن  

 . ورقة٢٤_ . سرور إبراهيمحممد 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

@òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٢٧٨٠[ .أمحد، محيد

 اقليتون كيه بعض مسائل اور    =  وواجباتنا   بعض مشاكل األقليات  
_ . Qaumi Awaz, Daily_ .محيـد أمحـد   / مهاريه فرائض

ــة  _  .٣ص_ ) .٧/١٢/١٩٨٣( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]١٢٧٨١[ .أ. آر. بيج، م
ــيج. أ. آر.  م/]waqf= الوقــف [  _ .١١٩-١١٦ص_  .ب

 .باللغة اإلجنليزية
 _. The Muslim Dilemma in India = اهلنديف  املسلمني  مأزقيف
 .١٧هن *_ . ض_ .١٩٧٤ ، فيكاس: دهلي_ .١ط

]١٢٧٨٢[منيمسلمانون  =دور هام هليئة الوقف حملو األمية بني املسلمني 
 _ .ناخواندغى دور كرنيه كيلئيه وقف بورد كا اهم كـردار         

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٧ص_ ) .٢٣/٧/١٩٨٣ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

 واإلعالمالوقف  
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]١٢٧٨٣[ .عشرت عليالصديقي، 
عشـرت علـي    / اوقاف كا اسـتعمال   = استخدام األوقاف   

_ ) .٣٠/٨/١٩٨٤ (_. Qaumi Awaz, Daily_ .الصديقي 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص

]١٢٧٨٤[ .الصديقي، عشرت علي
_ .عشرت علي الصديقي    / اقليتون كى امداد  = إعانة األقليات   

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة _ .٣ص_ ) .٤/٥/١٩٨٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١٢٧٨٥[ اوقاف= للمسلمني  العلوملتعليم ضرورة استخدام األوقاف 
 _ .مسلمانون كى سائنس مني تعليم كيلئيه كام مني الئيه جائني         

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .١ص_ ) .١٨/١/١٩٨٦ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٢٧٨٦[ .فضيل الرمحن

 ,Qaumi Awaz _.فضيل الرمحن /  انتظام اوقاف كا=إدارة األوقاف 
Daily.  _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٣ص_ ) .٢٨/١/١٩٨٢. 

]١٢٧٨٧[ .النعماين، شبلي
شبلي النعماين؛ حتقيـق    / اوقاف اسالمى = األوقاف اإلسالمية   

 .باللغة األوردية_  .٢٨-٢٦ص: ٨ج_ .سليمان الندوي 
]: اهلنـد [اه  أعظم جـر  _ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨مطبع معارف، 
]١٢٧٨٨[كيا مسلم اوقاف= لو املمتلكات الوقفية؟ ئوهل يفكر فيه مس

 ,Nida-e-Millat_  .كيه ذمه دار اس بر غور كرسكتيه هني؟
Weekly . _باللغـة  _  .١١ص_ ) .٢٣/٩/١٩٩٠ (٣٤مج
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]١٢٧٨٩[ اتربرديش= أترابردايش تطور يف أعمال الرفاهية لألقليات يف 

 ,The Inquilab_  .مني اقليىت فالح كيه كامون مني بيش رفت
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص_ ) .٧/٨/١٩٨٦. 

@òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]١٢٧٩٠[ السيد حممد: ري يف كرمي جنرافتتاح جممع مدينة التجا

 كرمي نغر مني= يؤكد على صيانة ممتلكات األوقاف يف خطابه شاكر 
مدينه شابنك كمبلكس كا افتتاح، جناب حممد شاكر كى تقرير،          

 ,Rahnuma-e-Deccan_  .اوقاىف جائدادون كيه حتفظ كا تيقن
Daily . _)٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١٢/٤/١٩٨٤. 
]١٢٧٩١[ .بيج، عارف
 ساعدات يف فيجاي وارا، والتركيز علي مشاكل      مل مبىن دار ا   افتتاح

خطاب :  السياسة احلزبية  بعيدة عن كون  تممتلكات األوقاف جيب أن     
 Inauguration of Imdad Ghar Complex at =عارف بيج 

Vijay Wada and emphasize that problems of awqaf 
properties should be above the group politics: 

Address by Arif Beg.  _Rahnuma-e-Deccfan, Daily ._ 
 .٣هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣ص_ ) .٢٢/١/١٩٧٨(

]١٢٧٩٢[ = تصميم أكيد على بناء جممع األوقاف وصيانة ممتلكات األوقاف
اوقاىف جائدادون كيه حتفظ اور وقف كمبليكس كى تعمر كا          

 _) .٧/٥/١٩٨٥(_  .Rahnuma-e-Deccan, Daily_  .عزم
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص
]١٢٧٩٣[ Imadad Ghar, Vijay= وارا  ، فيجاياملساعداتدار 

Wara . _The Awqaf, Quarterly . _)  سـبتمرب  –يوليـو 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٧٩ص_ ) .١٩٧٥

@òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٢٧٩٤[ . هيئة األوقاف .البنجاب

تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   
 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨

-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال   امباله كنيت كى ساالنه ربورت،    
١٩٩٠.  _Muslim India . _ ١٩٩١ (١٠١ ع،٩مـج(.  _
 .٧نه*_  . د_ . باللغة األوردية_ .٢٣٠-٢٢٩ص
]١٢٧٩٥[  بنجاب وقف بورد كا=  البنجاب أوقاف هليئة عمل خطة

_ . Qaumi Awaz, Daily_  .اقليتون كيلئيه ايكشن بـالن 
 .٥هن*_ .د _ .باللغة األوردية _ ) .٢٤/١٠/١٩٩٧(

]١٢٧٩٦[بنجاب= روبية دخل هيئة أوقاف البنجاب يبلغ ثالثني مليون 
 _. Qaumi Awaz, Daily_  .وقف بورد كى آمدىن تني كرور

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٥/٤/١٩٩٠(
]١٢٧٩٧[ مليون٢٠ يزيد عن ختصص ما البنجاب لواليةهيئة األوقاف 

اقليىت فرقه كيلئيه فالحى اسكيم،     = روبية هندية لرفاهية األقليات     
_  .بنجاب وقف بورد دو كرور سيه زيـاده خمـتص كئيـه           

Qaumi Awaz, Daily . _)باللغة_  .٨ص_ ) .٢١/٩/١٩٩٤ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

@òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@
]١٢٧٩٨[ دهلى مني=  بدهلي األقلياتبرنامج مخسة عشر نقطة لرفاهية 

 ,The Inquilab _ . نكاتى بروكرام١٥اقليتون كى فالح كيلئيه 
Daily . _)٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢١/٣/١٩٩٤. 

]١٢٧٩٩[ وقف بورد كى= مالية  مساعدات تقدم دهلي قافأو هيئة
 /١١/٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .طرف سـيه امـداد  

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٢
]١٢٨٠٠[ تسليم املمتلكات املوقوفة لوالية دهلي التنميةدارة إ جيب على

مقبوضه وقف امـالك    . ايه. دى. دى= اليت مت االستيالء عليها     
 _) .٥/٨/١٩٩٤(_ . Qaumi Awaz, Daily_  . كريهوابس
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص

@òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]١٢٨٠١[= كااإجراء مسح لإلطالع على مشاكل األقليات يف والية كرنات

 ,The Inquilab_  .كرناتك مني اقليت كيه مسائل كا سرويه
Daily . _)باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .١٧/١/١٩٩٤. _

 .٧هن*_  .د

 كرناتاكا– الهند –الوقف واألقليات اإلسالمية 



متن الكشاف>١٠٢٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@
]١٢٨٠٢[ مدهيه=  ماديابراديشتنفيذ برنامج الرفاهية لألقليات يف والية 

برديش مني اقليتون كى بود كيه بروغرام بر عمـل درآمـد            
_ ) .٢٧/٦/١٩٩٤(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .شـروع 

 .٧هن*_ .د _ .للغة األوردية با_  .١ص
@òîßý⁄a@pbîÜÓþaë@ÑÓìÛa–@†äa@–a‘a‰bèß@@

]١٢٨٠٣[ .أمحد، إمساعيل أثري
 مقابلة: أشعر بالسعادة أنه مت انتخايب للتمثيل عن اتمع اإلسالمي        

جمهيه فخر  =  وزير األوقاف بوالية مهاراشترا      ،أثريمع إمساعيل   
يه منتخت كيا كيـا     هيه كه مني مسلمانون كى منائندكى كيلئ      
 _.إمساعيل أثري أمحد    / هون، استيت وقف منستر امساعيل اثري امحد      

The Inquilab, Daily . _)باللغة_  .٥ص_ ) .٢٣/٨/١٩٨٢ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
]١٢٨٠٤[ .عبد القادر

 برىن وقف كميىت كى   = إعانة مالية من قبل جلنة أوقاف بارفاين        
_ . The Inquilab, Daily_ .عبد القـادر  / جانب سيه امداد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٢/٣/١٩٨٧(
ïÇbànuüa@”bÈã⁄aë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛaN@

õb¸⁄aë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîàänÛaë@ÑÓìÛaN@
ïÇbànuüa@õb¸⁄aë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛaN@

⁄aë@ÑÓìÛað…b–nÓüa@õb¸@@@@@ŠÄãa@@@@@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛaN@
õaìí⁄aë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@æbØ⁄aë@ÑÓìÛaN@

ïàÜÈÛa@szjÛaë@ÑÓìÛa@
ف   انظر أيضًا ف، الوق ات الوق م معلوم ات –نظ  دراس

 – مصادر المعلومات، الوقف      –الجدوى، الوقف   
ى  الوقف على األزهر،   معاهد البحوث،    الوقف عل

ى         علميالبحث ال  يم، الوقف عل ، الوقف على التعل
ات، الوقف       ، الصناعي التعليم الوقف على الجامع

ف      دارس، وق ى الم ف عل اء، الوق ى العلم عل
ب احف الكت ف المت ف  ، وق دارس، وق ف الم ، وق

ات ة ، المكتب ف والتنمي يم، الوق ف والتعل الوق
ة  ف والتنمي ة، الوق ةالثقافي ف الزراعي ، الوق

ة  حيةوالتنمي ف الص ة ، الوق ناعيةوالتنمي ، الص
ة   ف والتنمي كريةالوق ة  العس ف والتنمي ، الوق

ة   ف والثقاف ة، الوق ة،  العلمي ف والطباع ، الوق
 .الوقف ونشر الكتب

@ïàÜÈÛa@szjÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@ƒí‰bm@–ïãb‚Üí⁄a@Š–ÈÛa@@
]١٢٨٠٥[ .، جوادعباسي

مـدارس  =  العالقة بني العلم والوقف   : يلخايناإلمدارس العصر   
 _.وقف مرياث جاويدان    _ .بيوند دانش ووقف    : عصر ايلخاىن 

_  .)١٩٩٥ (١٢-١١؛ ع ٨٦-٧٤ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ع
 .١؛ كو١ران*_  . د_ . باللغة الفارسية_ .١٠٣-٩٨ص

@ïàÜÈÛa@szjÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@ƒí‰bm@–ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@@
]١٢٨٠٦[ .رياحي، حممد حسني

الوقف من دعائم املؤسسات العلميـة والتعليميـة يف العصـر           

وقف مـرياث    _ ...علمي هايوقف بشتوانه اد    = الصفوي  
 _ .١٤٧-١٤٠ ص_ .)١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع_.جاويــدان 
 .١؛ كو١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية
òÛbİjÛaë@ÑÓìÛa@
ف       انظر أيضًا راء، الوق ى الفق ف عل ف، الوق أثيرات الوق ت

وال  ف واألح ة، الوق وال االجتماعي واألح
اع     ي، الوقف   االقتصادية، الوقف والتأمين االجتم

ف      ة، الوق ة االجتماعي ف والتنمي يم، الوق والتعل
ة البشرية،     ة االقتصادية، الوقف والتنمي والتنمي
ر،    ف والفق ة، الوق ة االجتماعي ف والخدم الوق

 .الوقف والمجتمع
]١٢٨٠٧[ .مساعيل عبد الرحيم شليبإ

 . ورقة١٤_ .مساعيل عبد الرحيم شليب إ /الوقف والتنمية البشرية
 مايو  ٩-٧ء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،       ندوة حنو إحيا  يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٢٨٠٨[ .جعفر عبد السالم
 . ورقات٩_ . جعفر عبد السالم من األستاذورقة عمل 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨ناة السويس،   جامعة ق ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٢٨٠٩[ .مجال حسن أمحد عيسى السراحنة

 تأليف مجال حسن أمحد عيسى السراحنة؛ راجعه وقدم له/ األوقاف
أمحد خليل مجعة؛ ضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه يوسف علي          

 .٣٣٤-٣٣٣ص_ .بديوي 
 _.دراسة مقارنة بني الفقه والقانون      :  مشكلة البطالة وعالجها   يف
_  .٢٠٠٠اليمامة للطباعة والنشـر،     : دمشق؛ بريوت _ . ١ط

 .١كو*_ .ض 
]١٢٨١٠[ .صاحل عبد اهللا كامل

 .٥١-٣٧ص_ .صاحل عبد اهللا كامل / دور الوقف يف النمو االقتصادي
وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١كو؛ ٥صر

]١٢٨١١[ .إبراهيممدحت حافظ 
مـدحت حـافظ   / ملخص حبث دور الوقف يف تنمية اتمـع    

 . ورقة٢١_  .إبراهيم
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٢٨١٢[مصدر[ فقرال مكافحة يفمؤمتر إسالمي يبحث توظيف الوقف 
 صفحة عنوان املقال املنشور   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٨[_ ] .الكتروين

 /١٥/٩معروضة يف    (١/٦/٢٠٠٠يف  ] موقع انترنت [مبوقع إسالم أون الين     
ــلة املقــال_ ) .٢٠٠١ -http://www.islamonline.net/iol: وص

arabic/dowalia/alhadath2000-June-1/alhadath7.asp ._ 
 .١كو*_ .ت 

  ماديابراديش–ند  اله–الوقف واألقليات اإلسالمية  



١٠٢٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@òÛbİjÛaë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٢٨١٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

التدريب ااين للمسلمني من محلة شهادة البكالوريوس علـى         
مسلم اميدوارون كيلئيه كمبيوتر كـى      = استخدام الكمبيوتر   

_ ) .٧/٥/١٩٨٨(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .فرى تريننغ
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٧ص
ÓìÛaò÷îjÛaë@Ñ@

حية،    انظر أيضًا ة الص ف والتنمي ف، الوق أثيرات الوق ت
 .الوقف والصحة، الوقف والمجتمع

]١٢٨١٤[ .جعفر عبد السالم
 . ورقات٩_ . جعفر عبد السالم من األستاذورقة عمل 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٢٨١٥[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 

هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     
 . ورقة٢٤_ . سرور إبراهيمحممد 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

@ò÷îjÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٢٨١٦[ .توقاي، هالة

، واالقتراحات  إستانبولأثر الوقف يف واجب احملافظة على ينابيع        
-١٩٥ص_ .هالة توقاي، زهال جوباجنا أوغلو      / املتعلقة بذلك 

 .باللغة التركية_  .٢٠٢
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

áîßdnÛaë@ÑÓìÛa@
 . واألحوال السياسية، الوقف والدولةالوقف انظر أيضًا
@áîßdnÛaë@ÑÓìÛaMŠ–ß@@
]١٢٨١٧[ .سعيد سيف النصر

عداد سعيد سيف   إ/ مزاياه وعيوبه : التدخل التشريعي يف الوقف   
 . ورقة٣٧ _ .النصر
 مايو  ٩-٧اء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،        ندوة حنو إحي   يف

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

´ßdnÛaë@ÑÓìÛa@
 . والتأمين االجتماعياقتصاديات الوقف، الوقف انظر أيضًا

]١٢٨١٨[ _ ] .مصدر الكتروين[دفع تأمني الوقف وفقاً للمعايري 
] موقـع انترنـت   [الصني  شبكة  : صدر العنوان م_  .ورقة] ١[
:  وصلة الشبكة باللغة العربيـة     _ .)٢/١/٢٠٠٠معروضة يف   (

http://www.china.org.cn/arabic ._١كو*_  . ت. 

@´ßdnÛaë@ÑÓìÛaMŠ–ß@@
]١٢٨١٩[ .زين الدين

 :احملاماة الشرعية _ .زين الدين   / شركات التأمني وأعيان األوقاف   
-٥٩٧ ص _) .١٩٣٢ابريل   (٧، ع ٣ س _.جملة قضائية شهرية    

 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر* _ . د_ .٥٩٨
ïÇbànuüa@´ßdnÛaë@ÑÓìÛa@

ين،    انظر أيضًا ى الالجئ ف عل راء، الوق ى الفق ف عل الوق
ة،   ة، الوقف والبطال وال االجتماعي الوقف واألح
ة    ف والتنمي اعي، الوق ل االجتم ف والتكاف الوق

 .االجتماعية، الوقف والفقر، الوقف والمجتمع
]١٢٨٢٠[ . بشري،كوزوبنلي

 _.كوزوبنلي  بشري  / األوقاف كمؤسسات للضمان االجتماعي   
 . باللغة التركية_ .٧٨-٧٧ص
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

]١٢٨٢١[ . زاهد،كونتجان
  األوقاف من الناحية االقتصادية يف مساعدة      الضمان االجتماعي ودور  

 . باللغة التركية_ .٧٤-٦٩ص_  . زاهد كونتجان/اتمع
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M ._ أنقـرة : 
 .٣تر *_ .ض _ .١٩٩٦ ،املديرية العامة لألوقاف

bànuüa@´ßdnÛaë@ÑÓìÛa@ïÇ–bî×Šm@@
]١٢٨٢٢[ . زاهد،كونتجان

البنوك والتأمني والشركات املسامهة والغرف التجارية والصناعية       
والبورصات وتأثريها على صناديق األوقاف الشخصية للتـأمني        

 _.زاهد كونتجان   / االجتماعي وتقييم احللول املطروحة ملشاكلها    
 . باللغة التركية_ .١٠٩-١٠٥ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

òîÇbànuüa@pbäîßdnÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ïÇbànuüa@´ßdnÛaë@ÑÓìÛaN@
ÞbÐ þa@òîiŠmë@ÑÓìÛa@

ة، الوق         انظر أيضًا ى الطلب ام، الوقف عل ف الوقف على األيت
يم،    ف والتعل ال، الوق ف واألطف رة، الوق واألس

 .الوقف والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمع
]١٢٨٢٣[ . سونا،بايكان

منوذج مقترح حول دور األوقاف وأمهيتها يف احملافظـة علـى           
-١٢١ص_  .]وآخ [… سونا بايكـان     /العائلة وتربية أبنائها  

 . باللغة التركية_ .١٢٦
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥  األسبوع الثاين عشر للوقف،يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

الوقف وتربية األطفال
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]١٢٨٢٤[ . أورهان ج،توجنر
 أورهان جزمـي    /دور األوقاف يف محاية األسرة وتربية أبنائها      

 . باللغة التركية_ .٢٣-٢١ص_  .توجنر
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

]١٢٨٢٥[ . زاهد،كونتجان
 زاهد/ دور األوقاف يف احلماية االجتماعية للعائلة واحملافظة عليها       

 . باللغة التركية_ .١١٢-١٠٩ص_  .كونتجان
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥،  األسبوع الثاين عشر للوقفيف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@ÞbÐ þa@òîiŠmë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٢٨٢٦[ . شعبان،أركليت

 التعديالت اليت أدخلت على الوقف الذري للمحافظة عليه وتأثريها        
 _ .١٠٨-٨٩ص_ .ت  شعبان أركلي / على أسس التربية األسرية   

 .باللغة التركية
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

]١٢٨٢٧[ . سعاد،باالر
أفكار حول أوقاف العائلة اليت أسست من أجل حسـن تربيـة        

 . باللغة التركية_ .٨٧-٧٩ص_  .ر سعاد باال/األوالد
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
]١٢٨٢٨[ . عائشة،كول أتامان

 /ةدور األوقاف يف توجيه العائلة واألطفال امللتحقني باملدارس اخلاص
 . باللغة التركية_ .١٢٠-١١٥ص_  .عائشة كول أتامان

 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف
Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
‰ìİnÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîàänÛaë@ÑÓìÛaN@

ÊìİnÛaë@ÑÓìÛa@
ل    ضًاانظر أي ف والتكاف ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس

ات        االجتماعي، الوقف والتنمية، الوقف والجمعي
ف   ة، الوق ة االجتماعي ف والخدم ة، الوق األهلي
ري، الوقف            ي، الوقف والعمل الخي والعمل األهل
ف  ع، الوق ف والمجتم ة، الوق يم االجتماعي والق

 .، وقف الوقتوالمجتمع المدني
]١٢٨٢٩[ .أماين قنديل

/ فعيل دور املؤسسات األهلية املدنية يف دول اخللـيج العربيـة          ت
 .٦٤-٤٣ ص_ .أماين قنديل

 ندوة واقع ومستقبل مؤسسات اتمع املدين يف دول جملـس           يف

 _ .١ ط _ .، الكويـت  ٢٠٠٠ إبريل   ٤-٣التعاون اخلليجي،   
 _ .٢٠٠٠مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربيـة،       : الكويت

 .١كو *_ .ض
]١٢٨٣٠[ . حممدعطيةين مجال الد

حماولة للتصنيف  : (الوقف والنظم الشرعية واحلديثة ذات العالقة     
:  أوقـاف  _ .عطيةمجال الدين   )/ ومقترحات للتفعيل والتعاون  

، ١ س _ .جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       
 .١كو *_ . د_ .٩٧-٨٨ ص_ .)٢٠٠١ (١ع

]١٢٨٣١[ .فؤاد عبد اهللا العمر
فؤاد عبد اهللا / العمل األهلي والتنمية االجتماعيةإسهام الوقف يف   

 _ .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقاف،    :  الكويت _ .١ ط _ .العمر
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت       (_ .ص٢١٦ج،  

 .١كو*_  . ك_ .)١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 

@ÊìİnÛaë@ÑÓìÛaMæ…‰þa@@
]١٢٨٣٢[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (عمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصـر      الوقف وال 
:  الكويـت  _ .١ ط _ .ياسر عبد الكرمي احلـوراين    )/ األردن

سلسـلة   (_ .ص١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     
الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         

 .١كو *_ . ك_ .)١٩٩٩

@ÊìİnÛaë@ÑÓìÛaMoíìØÛa@@
]١٢٨٣٣[ .داهي الفضلي

 داهـي   /جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢ _ .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    :  الكويت _ .الفضلي
 .١كو* _ . ك_ .ورقة

]١٢٨٣٤[ .داهي الفضلي
=  جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت         

Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي._ 
 _ . ورقـة  ١٣٨ _ .١٩٩٧ األمانة العامة لألوقاف،     :تالكوي

مقدمة إىل الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنميـة حـول           
 باللغـة   _ . كوناكري، غينيا  ،النهوض بالدور التنموي للوقف   

 .١كو *_ .ح _ .جنليزيةاإل
]١٢٨٣٥[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

عداد داهـي   إ/ اف لألمانة العامة لألوق   ستراتيجيةالتوجهات اإل 
 _ . ورقـة  ٣٦ _ .١٩٩٦ األمانة،:  الكويت _ .ليلي الفضلي 

البنك ورقة مقدمة إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها         
_ . بدولة البحرين    ١٩٩٦ نوفمرب   ٦-٥  من اإلسالمي للتنمية 

 .١كو* _.ح 

  تركيا–الوقف وتربية األطفال  
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áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa@
ة،    انظر أيضًا ة،  الكتب الموقوف دارس الموقوف ات  الم الم كتب

ر،  ى األزه ف عل ة، الوق ى الموقوف ف عل  الوق
ة  كان الطلب ى  إس ف عل ي،  ، الوق ث العلم البح

ديني،            يم ال ى التعل الوقف على التعليم، الوقف عل
ات،  ى الجامع ف عل ة الوق ى الطلب ف عل ،  الوق

ى   ف عل اء، الوق ى العلم ف عل احف، الوق المت
دارس،   ى الم ف عل ات،  الوق ى المكتب ف عل الوق

ب،   ف الكتاتي ب وق ف الكت احف وق ف المت ، ، وق
ات، الوقف      ،  وقف المدارس  والبحث  وقف المكتب

ال     يم     ،العلمي، الوقف وتربية األطف  الوقف والتعل
ديني رأة،  ،ال يم الم ف وتعل ة  الوق ف والتنمي الوق

رية ف   البش ة، الوق ة الثقافي ف والتنمي ، الوق
ة،  ة العلمي ة  والتنمي ف والثقاف ف الوق ، الوق

المية، الوق   دعوة اإلس ف  وال ة، الوق ف والطباع
ة، الوقف         والقيم االجتماعية، الوقف ومحو األمي

 .ونشر الكتب، وقف وسائل الطباعة
]١٢٨٣٦[ .إبراهيم بن حممد احلمد املزيين

 إبراهيم بن   إعداد/ الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      
 .٦٣٤-٥٧١ ص_ .حممد املزيين

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف  _...ة السـعودية    ي
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]١٢٨٣٧[ "ـه٥٩٧-٥٠٨) "الفرجأبو (ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد 
ابـن اجلـوزي؛     /وقف املدرسة املبنية على املتشاغلني بـالعلم      

 .١٢٢ ص_ .يةريتصحيح إدارة الطباعة املن
:  بـريوت  _ .٣ ط _ .بليس، أو، نقد العلم والعلماء    إ تلبيس   يف

 _ . طبعة مصورة باألوفست   _ .]؟١٩٨-[دار الكتب العلمية،    
 .٦١، ٣تر* _ .ض

]١٢٨٣٨[ "ـه٥٩٧-٥٠٨) "الفرجأبو (ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد 
 ؛ اجلـوزي  ابـن  /وقف املدرسة املبنية على املتشاغلني بـالعلم      

 .١٢٢ ص_ .طباعة املنرييةتصحيح إدارة ال
 : القـاهرة  _ .١ ط _ . نقد العلم والعلماء   ، أو ، تلبيس إبليس  يف

 .٢٣ ،٧ ،٢صر* _ . ض_ .١٩٢٨ إدارة الطباعة املنريية،
]١٢٨٣٩[ .أمحد بن حممد املغريب

إعداد أمحد بـن حممـد      / اإلميان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم    
 . ورقة٦٨ _ .املغريب
مكة املكرمـة   : ره يف الدعوة والتنمية    ندوة مكانة الوقف وأث    يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 
]١٢٨٤٠[ . سليمان،أك دمري

 /]Vakif ve Eğitim Faidalari= الوقف وفائدته للتـدريس  [
 .ركية باللغة الت_ .٢١٦-٢١٥ ص_ .ريسليمان أك دم

 Sosyal = التوازن االجتماعي وسرية التاريخ يف بناء الدولة يف
Denge I. Devlet Yapisinin Tarihi Seyri ._  إسـتانبول: 

 .٦٧، ٣ تر*_  . ض_ .]١٩-- [،دار نشر إشارة

]١٢٨٤١[ .جعفر عبد السالم
 . ورقات٩ _ . جعفر عبد السالممن األستاذورقة عمل 

 مايو  ٩-٧ الدول اإلسالمية،     ندوة حنو إحياء دور الوقف يف      يف
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٢٨٤٢[ .سعيد احلسني عبد الرمحن
سعيد احلسني  / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية     

 . ورقة٢٩ _ .عبد الرمحن
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢
]١٢٨٤٣[ .شوقي أمحد دنيا

 جملـة   _ . شوقي أمحد دنيا   /أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة     
مـارس   /ينـاير  (٢٤ع ،٦ س _ .البحوث الفقهية املعاصـرة   

 .١؛ كو١٤سع* _ . د_ .١٤٨-١١٧ ص_ .)١٩٩٥
]١٢٨٤٤[ .صاحل بن سليمان الوهييب

 إعداد صاحل بن  / ةدور الوقف يف دعم املؤسسات والوسائل التعليمي      
 . ورقة٢٥ _ .سليمان الوهييب

مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

]١٢٨٤٥[ .عبد اهللا بن عبد العزيز املعيلي
إعداد عبد اهللا بن عبد العزيـز       /  العملية التعليمية  دور الوقف يف  

 .ورقة ٣٥ _ .املعيلي
مكة املكرمـة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩-١٨

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

]١٢٨٤٦[ .دعبد امللك أمحد السي
 .٣٠٦-٢٢٣ص_ .إعداد عبد امللك أمحد السيد / الدور االجتماعي للوقف

 _ .٢ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_  . ض _ .١٩٩٤ ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب    :جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]١٢٨٤٧[ .عبد امللك أمحد السيد

 .٣٠٦-٢٢٣ص_ . أمحد السيد إعداد عبد امللك/ الدور االجتماعي للوقف
 _ .١ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١٢٨٤٨[ .علي مجعة حممد
 .١٣١-٩١ ص_ .علي مجعة حممد/ الوقف وأثره التنموي

 وزارة األوقاف: الكويت_ .تنموي للوقف  أحباث ندوة حنو دور     يف
 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   

 .٢، ١؛ كو٥صر

الوقف والتعليم



متن الكشاف>١٠٣٢
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  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٨٤٩[ .مصطفى عرجاوي
الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          

 . ورقة٩١ _ .مصطفى حممد عرجاوي/ واحلاضر
 مايو  ٩-٧مية،   ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسال        يف

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٢٨٥٠[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين
 _ .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلوارين     / الوقف والتنمية يف األردن   

 .١كو *_ . ك_ .ص٢٠٦ _ .٢٠٠٢دار جمدالوي، : عمان
]١٢٨٥١[ .حيىي حممود الساعايت

 حيىي حممود / استبيان للموروث الثقايف  : لعربيةالوقف وبنية املكتبة ا   
مركز فيصل للبحوث والدراسات    :  الرياض _ .١ ط _ .ساعايت

 ملحق بصـور النصـوص      _ .ص٢٣٨ _ .١٩٨٨اإلسالمية،  
، ٢؛ سع ١٠٤ ،٥٢ ،٣تر* _ . ك _ .٢٣٨-٢٠٥ ص :الوقفية

 .٣١، ١١؛ مغ١؛ كو٩-٦، ٤؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٧
]١٢٨٥٢[ .حيىي حممود الساعايت

وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : ية املكتبة العربية  الوقف وبن 
كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   

تأليف حيىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد          / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران *_ .ك _ . باللغة الفارسية_ .ص٢١٢
]١٢٨٥٣[ . حليمة،يوجار

 ودور األوقاف يف تشجيع دخـول       ،املرأة يف التعليم العائلي   دور  
_  . فاطمة أران  ، حليمة يوجار  /النساء يف الوظائف اخلاصة ن    

 . باللغة التركية_ .١٣٤-١٢٧ص
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥قاف، لألو

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛaMæ…‰þa@@
]١٢٨٥٤[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين

 _ .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلوارين     / الوقف والتنمية يف األردن   
 .١كو *_ . ك_ .ص٢٠٦ _ .٢٠٠٢دار جمدالوي، : عمان

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛaMæaŠíg@@
]١٢٨٥٥[ )سيد (، حسنياميدياين

= جتربة املدارس النظامية    :  العلم  يف تقدم  اإلسالميدور الوقف   
 وقف مرياث   _ . در بيشرفت علم ودانش    إسالمنقش موقوفات   
ــدان ــة _ .٨٧-٨٢ ص_ .)١٩٩٦ (١٤ ع_ .جاوي  باللغ
 .١؛ كو١ران *_ .د _ .الفارسية
]١٢٨٥٦[ .مهدي، حممد يبروشك

 بررسي = الرشيدي والتعليم يف وقف الربع      اإلدارةحتقيق حول   
مؤسسة القدس  :  مشهد _ .يديرش واموزشى ربع    يروش ادار 
 .١ران* _ . ك_ . باللغة الفارسية_ .١٩٨٦، الرضوي

]١٢٨٥٧[ .أمحدتركـ زاد، 
 /١٣ (_.إسالمي   مجهوري_ .مدارس ومدرسان   = املدارس واملدرسني   

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .١١ص_ ) .]١٩٨٨[ش، ٢/١٣٦٧
]١٢٨٥٨[ .إبراهيم، قيصري

 سواد وقفنامه دو  = مد الدولة   حجج وقف كتابني لفرهاد مريزا معت     
 _ .٥٩-٥٨ص_ ) .١٩٩٥ (٧ ع _ .وقف مرياث جاويدان  _ .كتاب  

 .١؛ كو١ران*_ .د  _ .١٤٨ص :بالعربية ملخص _.باللغة الفارسية 
@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@ƒí‰bm@–ïãb‚Üí⁄a@Š–ÈÛa@@

]١٢٨٥٩[ .، جوادعباسي
ارس مـد =  العالقة بني العلم والوقف   : اإليلخاينمدارس العصر   

 _.وقف مرياث جاويدان    _ .بيوند دانش ووقف    : عصر ايلخاىن 
_  .)١٩٩٥ (١٢-١١؛ ع ٨٦-٧٤ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ع
 .١؛ كو١ران *_ . د_ . باللغة الفارسية_ .١٠٣-٩٨ص

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@ƒí‰bm@–ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@@
]١٢٨٦٠[ .رياحي، حممد حسني

 =لعصر الصفوي الوقف من دعائم املؤسسات العلمية والتعليمية يف ا
 _ . وقف مرياث جاويدان   _ ...علمي هايوقف بشتوانه اد    

 _.باللغة الفارسية   _  .١٤٧-١٤٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع
 .١؛ كو١ران *_ .د

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æbaŠ@@
]١٢٨٦١[  = التعليمية يف خراسان رضويهللا عبد اعن موقوفة  تقرير

 _. مرياث جاويدان    وقف_  .رضويهللا  عبد ا كَزارشى از موقوفة    
 _ . د _ . باللغة الفارسية  _ .٦٣-٥٨ ص _ .)١٩٩٦ (١٤ع
 .١؛ كو١ران*

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@‰ëŠØnÛa@…ýi@–@ìn×ìj·@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١٢٨٦٢[ .عبد القادر زيادية

 ،١٦حركة التعليم يف متبوكتو يف بالد التكرور خـالل القـرن       
لة دعـوة    جم _ . عبد القادر زيادية   /ودور األوقاف يف ازدهارها   

 /يوليـوز  (٢٣٠ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 .٣٧، ٢٢، ١٧مغ *_ . د_ .٤٨-٤١ ص_ .)١٩٨٣غشت 

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@âb’Ûa@…ýi@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٢٨٦٣[ .أمحد خالد جيده

 _ . أمحد خالد جيده   /دور األوقاف يف التعليم بالعصر اململوكي     
 .٣٨٦-٣٦٣ص
 _ .ظام التعليم يف بالد الشام يف العصر اململوكي        املدارس ون  يف
 _ .٢٠٠١املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،   : بريوت_  .١ط
 .١كو *_ .ض

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–ƒí‰bm@@
]١٢٨٦٤[ فتحية عبد الفتاح النرباوي
 .٢٦٧-٢٤٢ص_ .فتحية عبد الفتاح النرباوي / املؤسسات العلمية

دار :  القـاهرة  _ .٧ ط _ . تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية    يف
 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٤الفكر العريب، 

  األردن-الوقف والتعليم  



١٠٣٣>متن الكشاف>
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@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛaMbî×Šm@@
]١٢٨٦٥[ . عساف،أتاسفان

-٢٦٩ص_  . عساف أتاسفان  /وقف مؤسسة الدراسات العليا   
 . باللغة التركية_ .٢٧٣
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M ._ ديريـة العامـة    امل: أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _ . ض_ .١٩٨٦ ،لألوقاف

]١٢٨٦٦[ألوقاف،العامة لديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar= األوقاف 
 .٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ ١٤٠٤

]١٢٨٦٧[ .بريقدار، حممد
-١٩١ ص_ .بريقدار حممد/ أثر مدرسة التكية يف احلياة االجتماعية

 . باللغة التركية_ .١٩٧
 IV. Vakif  =١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M ._ املديريـة العامـة   :  أنقـرة
 .١٠٠، ٣تر* _ . ض_ .١٩٨٦لألوقاف، 
]١٢٨٦٨[ .جويك، كمال

أهلية عضوية مؤسسي اجلامعات الوقفية والشخصية القانونية يف        
 .للغة التركيةبا_  .١١٥-١٠٣ص_ .كمال جويك / األوقاف املضبوطة

 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]١٢٨٦٩[ .، حممد باقرحجيت

= تقرير عن مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية يف تركيـا    
 وقـف   _ .لوم اإلسالمية آشنائى با مؤسسة وقف دراسات الع     

باللغة  _ .٦٥-٥٨ ص _ .)١٩٩٧ (١٧ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران *_ . د_ .ن التركيةع، مترجم الفارسية

]١٢٨٧٠[ . غالب يغيت،غودان
 Vakiflar Genel= خـدمات املديريـة العامـة لألوقـاف     

Müdürlüğü Hizretleri / املديرية: أنقرة_ .غالب يغيت غودان 
_ ] .١٩٨٣[هــ   ١٤٠٣دار نشر دومناز،    : العامة لألوقاف 

 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٦
]١٢٨٧١[ .قره تش، شعبان
 .باللغة التركية_  .١٠١-٨٧ص_ .شعبان قره تش / جامعة الوقف

 VII. Vakiflar =١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _ـ  : أنقرة ة املديريـة العام

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ß‹c@@
]١٢٨٧٢[ .توب قره أوغلو، نادر

 نادر توب قـره أوغلـو،       /كلية يوغورت أوغلو يف أزمري وقربه     
 . باللغة التركية_ .٤٤٢-٤٣١ ص_ .يعقوب كسجي

 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف
Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@Þì™bãþa@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٨٧٣[ . سعيد،يازجي أوغلو

 سـعيد   /احلياة الفكرية والعلمية يف األناضول يف العهد العثماين       
 . باللغة التركية_ .٧٥-٧١ص_  .يازجي أوغلو

 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ رابع للوقف،األسبوع ال يف
Haftasi, 1-7 Aralik 1986M ._ املديريـة العامـة   :  أنقـرة

 .١٠٠، ٣تر* _ . ض_ .١٩٨٦ ،لألوقاف

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ò•‰ìi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٢٨٧٤[ .سيزاكا، مرات

 Cash Waqfs  =١٨٢٣-١٥٥٥األوقاف النقدية يف بورصة، 
of Bursa, 1555-1823 /مرات سيزاكا. _ Journal of the 

Economic and Social History of the Orient. _٣٨ مج 
 _ . د _ . باللغة اإلجنليزيـة   _ .٣٥٤-٣١٣ ص _ .)١٩٩٥(
 .٧هن*

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ƒí‰bm@–@Š–Ç@òÔuýÛa@
]١٢٨٧٥[ .أتش، إبراهيم

 Vakiflarda Eğitim= وقف سكن الطلبة وخدماته التعليمية 
Hizmetleri ve Vakif Örğrenci Yurtlari/إبراهيم أتش . _ 

Vakiflar Dergisi. _١٠٠-٢٩ ص_ .)١٩٨٢ (١٤ مج. _ 
 .٣تر* _ . د_ .باللغة التركية

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–paë†ã@@
]١٢٨٧٦[ ) أنقرة:١٩٩٤ :الثاين عشر(أسبوع الوقف 

 XII. Vakiflar  =١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف،
Haftasi, 5-6 Aralik 1994M. _املديريـة العامـة   : أنقرة 

 دور  : عقد املؤمتر حتت شعار    _.ص  ١٥١ _ .١٩٩٥ ،لألوقاف
 _ . باللغة التركيـة  _ .األوقاف يف تعليم األسرة واحملافظة عليها     

 .٣تر* _ .ك

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١٢٨٧٧[ .أتش، إبراهيم

 Vakiflarda Eğitim= تعليمية وقف سكن الطلبة وخدماته ال
Hizmetleri ve Vakif Örğrenci Yurtlari/إبراهيم أتش . _ 

Vakiflar Dergisi ._١٠٠-٢٩ ص_ .)١٩٨٢ (١٤ مج. _ 
 .٣تر* _ . د_ .باللغة التركية

]١٢٨٧٨[ . بريهان،أوريبورون
 بريهـان   /احلياة الثقافية والتعليمية يف عصر االزدهار العثمـاين       

 . باللغة التركية_ .٦٩-٦٥ص_  .أوريبورون
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M. _املديريـة العامـة   : أنقرة 
 .١٠٠، ٣تر* _ . ض_ .١٩٨٦ ،لألوقاف

ة العثمانيالدولة –الوقف والتعليم 



متن الكشاف>١٠٣٤
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–òí…ìÈÛa@@
]١٢٨٧٩[ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر

  اململكة العربية السعودية   الوقف ودوره يف دعم التعليم والثقافة يف      
 _ .١ ط _ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر     / خالل مائة عام  

سلسلة (_ .ص ١٨٦_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : الكويت
الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         

 .١كو *_ . ك_ .)٢٠٠١
]١٢٨٨٠[ .حممد العيد اخلطراوي

 حممد العيـد     إعداد /ة احلضارة اإلسالمية  أثر الوقف يف تشييد بني    
 .١١٤-٤٥ص_  .اخلطراوي

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف  _...ة السـعودية    ي
 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف   وزارة الشؤون اإلسالمية     :الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@–ñ‰ìä½a@òäí†½a@@
]١٢٨٨١[ .الرمحن احلصنيحممد بن عبد 

 دور الوقف يف تأسيس املدارس واألربطة واحملافظة عليها يف املدينة         
 _ .)١٩٩٧ (٩مـج  _ . جملة جامعة امللك سـعود     _ .املنورة
 .١٤ ،١٠سع* _ . د_ .١١٢-٥٣ص

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–†äÓŠ@@
]١٢٨٨٢[ . يلدرم،ياوز

-٨٥ص_  . يلدرم يـاوز   /كلية تركستان يف مسرقند وترميمها    
 .للغة التركية با_ .١٠٠
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]١٢٨٨٣[ .سامي حممد الصالحات

       تمعات العربية واإلسالمية  دور الوقف يف جمال التعليم والثقافة يف ا 
 _ .١ط_ .سامي حممد الصالحات / دولة ماليزيا منوذجاً: املعاصرة
 سلسلة(_ .ص ١٩٣_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : الكويت

الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         
 .١كو *_ . ك_ .)٢٠٠١

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–@paë†ã@
]١٢٨٨٤[ )بغداد: ١٩٨٣(ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي 

 _ .١ط _ .ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسـالمي       
 _.ص ٢٥٨_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية، : بغداد
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١، ٩سع* _ .ك

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@
]١٢٨٨٥[ .أمحد عامر

 . ورقة٢٥ _ .أمحد عامر/  التعليميةالوقف وتطوير العملية
 مايو  ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،          يف

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@–ƒí‰bm@@
]١٢٨٨٦[ .محدأحممد شريف 

 حممد/ دمؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعا       
 _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق _  .أمحدشريف  

 _ . د _ .٥٨-٤٩ ص _ .)١٩٨٣غشـت   / يوليوز (٢٣٠ع
 .٢٢ ،١٧مغ*

]١٢٨٨٧[ .حممد شريف أمحد
 حممد/ مؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد       

 .٩٢-٦١ ص_ .شريف أمحد
 : بغداد _ .يب اإلسالمي  ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العر      يف

، ٩سع *_ . ض _ .١٩٨٣ ،معهد البحوث والدراسات العربية   
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@
]١٢٨٨٨[ .أمحد عامر

 . ورقة٢٥ _ .أمحد عامر/ الوقف وتطوير العملية التعليمية
 مايو  ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،          يف

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@@´İÜÏM†ÔÛa@@
]١٢٨٨٩[ .كامل مجيل العسلي

 _ .كامل مجيل العسلي  / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    
 /يوليوز (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق 

 .٢٢، ١٧مغ* _ . د_ .٦٨-٥٩ ص_ .)١٩٨٣غشت 
]١٢٨٩٠[ . العسليكامل مجيل

 _ .كامل مجيل العسلي  / مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس    
 .١١١-٩٣ص
:  بغداد _ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       يف

، ٩سع* _ .ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@bíŒîÛbß@
]١٢٨٩١[ .سامي حممد الصالحات

  يف جمال التعليم والثقافة يف اتمعات العربية واإلسالمية        دور الوقف 
 _ .١ط_ .سامي حممد الصالحات / دولة ماليزيا منوذجاً: املعاصرة
 سلسلة(_ .ص ١٩٣_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : الكويت

الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         
 .١كو *_ . ك_ .)٢٠٠١

aë@ÑÓìÛa@áîÜÈnÛ–Š–ß@@
]١٢٨٩٢[ .أمحد عامر

 . ورقة٢٥ _ .أمحد عامر/ الوقف وتطوير العملية التعليمية
 مايو  ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،          يف

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

  السعودية–الوقف والتعليم  



١٠٣٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٨٩٣[ .ريهام أمحد خفاجي
دراسة : النهضة احلضارية مناذج ملشاركة املرأة يف     : أوقاف النساء 

ريهام أمحد  / للحالة املصرية يف النصف األول من القرن العشرين       
 جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف      : أوقاف_ .خفاجي  

 _ .٤٠-١١ص_ ) .٢٠٠٣ مايو (٤، ع ٣س_ .والعمل اخلريي   
 .١كو *_ .د

]١٢٨٩٤[ .علي عيسى علي السيد
مادات نشر الـدعوة    حملة عن الوقف يف مصر ودوره يف جمال اعت        
 علي عيسـى    إعداد/ اإلسالمية والتنمية االجتماعية واالقتصادية   

هـ ١٤١٦ هيئة األوقاف املصرية،  ]: القاهرة[_ .علي السيد   
 .١كو* _ . ك_ .ورقات ٩ _ .]١٩٩٥[

]١٢٨٩٥[ .٢٨٥-٢٨٤ص_ .] الوقف[
 اإلحصاء العام ملعاهد التعليم باململكة املصرية عن السنة الدراسية          يف
مصلحة عموم اإلحصـاء والتعـداد،      :  القاهرة _ .٥١/١٩٥٢

 .٣٢ ،٧صر* _ . ض_ .١٩٥٣
]١٢٨٩٦[ .٢٢٩-٢٢٨ص_ . ]الوقف[

 _ .١٩٢٥/ ٢٤ اإلحصاء العام ملعاهد التعليم املصري لسنة        يف
 _ . ض _ .)املطبعة األمرييـة  : القاهرة (١٩٢٧،  ]ن. د: م. د[
 .٢٨صر*

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@–pbîöb–yg@@
]١٢٨٩٧[ .أمني سامي

 . أمني سامي/]قفالو[
، ]ن. د: [ القاهرة _ .١٩١٥-١٩١٤ التعليم يف مصر سنيت      يف

 .٧صر* _ . ض_.١٩١٧
]١٢٨٩٨[ .٣٠٣ص_ .] الوقف[

 نتيجة إحصائية عمومية للمدارس واملكاتب بالقطر املصري عن         يف
مطبعـة  : القاهرة (١٨٧٥،  ]ن. د: م. د [_ .هـ١٢٩٢سنة  

 .٢٨صر* _ . ض_ .)املدارس امللكية

ÈnÛaë@ÑÓìÛa@áîÜ–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]١٢٨٩٩[ .أمحد عزت عبد الكرمي

 .٣٥-٣٤ص: ٣ ج_ . أمحد عزت عبد الكرمي/]الوقف[
 ، ضـة مصـر    : القاهرة _ .١ ط _ . تاريخ التعليم يف مصر    يف

 .٧صر *_ . ض_ .١٩٣٨

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٢٩٠٠[ .حممد حممد أمني

دراسـة  :  اإلسالمية األوقاف ونظام التعليم يف العصور الوسطى     
حممد حممد  / تطبيقية على نظام التعليم يف عصر سالطني املماليك       

 .١٧٨-١٤٩ ص_ .أمني
:  بغداد _ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       يف

، ٩سع* _ . ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–Ö@RP@
]١٢٩٠١[ .أمني سامي

 . أمني سامي/]الوقف[
، ]ن. د: [ القاهرة _ .١٩١٥-١٩١٤ التعليم يف مصر سنيت      يف

 .٧صر* _ . ض_. ١٩١٧

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïÜÇ@†àª@@
]١٢٩٠٢[ .سعد مرسي

 .٢٣٥-٢٣٣ص_ . علي إمساعيلسعد مرسي، سعيد ]/ الوقف[
 الكتـب،   عـامل :  القاهرة _ .١ ط _ . تاريخ التربية والتعليم   يف

 .٢٢، ٧ ،٢صر* _ . ض_ .١٩٧٨

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١٢٩٠٣[ .أمحد عامر

 . ورقة٢٥ _ .أمحد عامر/ الوقف وتطوير العملية التعليمية
 مايو  ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،          يف

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

îÜÈnÛaë@ÑÓìÛa@á–@lŠÌ½a@Mƒí‰bm@@
]١٢٩٠٤[ .حممد زنيرب

 /احلبس كمظهر من مظاهر السياسة االجتماعية يف تاريخ املغرب       
 .٢١٠-٢٠١ ص_ .حممد زنيرب

 : بغداد _ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       يف
، ٩سع*_  . ض _ .١٩٨٣ ،معهد البحوث والدراسات العربية   

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@bÏ@–@ƒí‰bm@–Ö@QRMQT@
]١٢٩٠٥[ .احلسن أسكان

 .٢٥٠-٢٤٢ ص_ .تأليف احلسن أسكان]/ الوقف[
 اإلنفاق على التعليم مبدينة فاس بني القرن السادس والثـامن           يف

كلية : الدار البيضاء _ .اهلجري، أو، املدينة يف تاريخ املغرب العريب        
 .١١مغ *_ . ض_ .١٩٨٨اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–paë†ã@@
]١٢٩٠٦[ )بورسعيد: ١٩٩٨(ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية 

 مـايو  ٩-٧ ،ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسـالمية   
 _ .١٩٩٨ ، جامعة قناة السويس   :]مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 تنظمها رابطـة اجلامعـات      _ . ورقة يف تعدادات خمتلفة    ٨٢٣

 .١كو* _ .ك _ .اإلسالمية
@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–†äa@@

]١٢٩٠٧[ _. The Awqaf, Quarterly_  .ايك اداريه= افتتاحية 
_ .د  _ .باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .١٩٧٤مارس   –يناير  (
 .٧هن*

 الهند–الوقف والتعليم 



متن الكشاف>١٠٣٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٩٠٨[ سىن كانفرنس كا= البيانات الصادرة عن املؤمتر السين 
 /١/١٠ (٣٩، ع٥١ مج_ .Nida-e-Millat, Weekly_ . اعالن
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٩ ص_ .)١٩٩٥
]١٢٩٠٩[ )سيد( أطهر ،حسني

 Waqf Law and = قـوانني األوقـاف وإدارهتـا يف اهلنـد    
Administration in India/خالد رشـيد ، أطهر حسني . _ 

 باللغـة   _.ص  ٥٣٦ _ .١٩٧٣ ، لـو تـاميز    : لكناو _ .٢ط
 .١٧هن *_ . ك_ .اإلجنليزية

]١٢٩١٠[ دها يف تعليم األطفال دور مدارس هيئات األوقاف ومعاه
وقف بوردون كيـه اسـكولون اور ادارون كـا          = املسلمني  

 _ .The Inquilab, Daily_  .مسلمان جبون كى تعليم مني رول
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .١١/٨/١٩٨٣(

]١٢٩١١[=ملسلمي اهلند  التعليميةالتنمية  يفالدور اهلام هليئات األوقاف 
نون كى تعلمىي ترقى مني وقف بوردون كـا         ملك كيه مسلما  

 _ .)١٥/٨/١٩٨٣ (_ .The Inquilab, Daily _ .اهم رول
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٥ص

]١٢٩١٢[مسلمانون مني= دور هام هليئة الوقف حملو األمية بني املسلمني 
 _ .ناخواندغى دور كرنيه كيلئيه وقف بورد كا اهم كـردار         

Qaumi Awaz, Daily ._) باللغة_  .٧ص_ ) .٢٣/٧/١٩٨٣ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٢٩١٣[ .شريواين، أمحد رشيد
=   ملسـلمني كـبرية لـدى ا    مشكلة  : إدارة املمتلكات املوقوفة  

Managing Waqf Property: A major problem for 
Muslims /أمحد رشيد شريواين. _ The Radiance Views, 
Weekly ._ باللغة_  .١٥ص_ ) .١٩٧٨ (٢٦-٢٥، ع ١٤ مج 
 .٦هن *_ . د_ .اإلجنليزية

]١٢٩١٤[ .الصديقي، عشرت علي
 _.عشرت علي الصديقي    / اوقاف كا استعمال  = استخدام األوقاف   

Qaumi Awaz, Daily. _) باللغة_  .٣ص_ ) .٣٠/١٠/١٩٨٧ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٢٩١٥[ .الصديقي، عشرت علي
_  .يقي عشرت علي الصد   /اقليتون كى امداد  = إعانة األقليات   

Qaumi Awaz, Daily. _) باللغة _ .٣ص_  .)٤/٥/١٩٨٤ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٢٩١٦[اوقاف= للمسلمني  العلومضرورة استخدام األوقاف لتعليم 
 _ .مسلمانون كى سائنس مني تعليم كيلئيه كام مني الئيه جائني         

Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .١ص_ ) .١٨/١/١٩٨٦ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٢٩١٧[  ضرورة استخدام موارد هيئة األوقاف يف حتسني أوضاع
وقف بوردون سيه هونيه واىل     =  املسلمني االجتماعية والتعليمية  

 خـرج  آمدىن كو مسلمانون كى مساجى وتعليمى ترقى كيلئيه       
 _) .٣٠/١٠/١٩٩١(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .كياجائيه

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦ص

]١٢٩١٨[اوقاف كى= الفين ضرورة إنفاق دخل األوقاف على التعليم 
 ,The Inquilab _ .آمدىن سائنسى تعليم مني خرج كى جائيه

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .١ص_ ) .١٩/١/١٩٨٦. _
 .٧هن *_ .د

]١٢٩١٩[ .ظل الرمحن
 Hamdard Waqf of =مؤسسة متميزة : وقف محدارد اهلندي

India: A Unique Institution / ص٥ _ .ظل الـرمحن. _ 
 .باللغة اإلجنليزية

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ . ض_ .١٩٩٩
]١٢٩٢٠[ .فضل، حممد

وقـف  = وقاف يف تطوير التعليم للمسلمني      استعمال دخل األ  
امالك سيه مسلمانون كى تعليمى ومعاشى مواقع مني مناسـب    

 /٣/٤ (_ .The Inquilab, Daily _ . حممـد فضـل  /حصه
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .١ص_  .)١٩٨٤

]١٢٩٢١[  ميلني٥٠= مليون روبية  األوقاف اإلسالمية مخسون قيمة
 /٢٥/٨ (_ .Dawat, Daily _ .ماليت كى مسـلم اوقـاف  

 .٣هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦ ص_ .)١٩٧٨
]١٢٩٢٢[ .كيفي، وقار

 ,Qaumi Awaz _.وقار كيفي / كاش ايسا هوتا= ياليته أن يكون 
Daily. _) باللغة األوردية   _  .٣ص_ ) .٢٧/١/١٩٨٦. _

 .٧هن *_ .د
]١٢٩٢٣[ايةاملكثف لشئون ومحالربنامج : جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند

 AICC: Intensified program for welfare and= األقليات 
protection of minorities /جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند.  _

Muslim India. _١٥٢ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع١٧ مج.  _
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

]١٢٩٢٤[  أوقاف املسلمني خالل احلكم مالية على أية مبالغ تـنفق مل
برطانوى دور حكومت مني مسلم اوقاف بر اهـن         = يطاين  الرب

 _ .The Inquilab, Daily _ .بيسه ى خرج ني كياكيـا 
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٣ص_  .)٤/٨/١٩٨٣(
]١٢٩٢٥[ وقف بورد كيا= ؟ أن تعمل هيئة األوقاف تستطيع ماذا

 _ .)١٩/٦/١٩٧٥ (_ .Dawat, Daily _ .كرسكتيه هني؟
 .٣هن *_ . د_ .للغة األوردية با_ .١ص

]١٢٩٢٦[ =الشئون االجتماعية  من قبل وزارة األوقاف إلدارةمراجعة 
Review of Waqf Administration by Ministry of 

Welfare. _ Muslim India. _١٩٨٦ (٤٧، ع٤ مج(.  _
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٤٩٥ص

]١٢٩٢٧[ Waqf= مؤسسة تعليمية وقفية  مقترح حكومي إلقامة
education foundation proposed by Government. _ 

Radiance Views, Weekly. _١٩٨٧ (١٧، ع٢٣ مج(.  _
 .٧هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٤ص

  الهند–الوقف والتعليم  



١٠٣٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٩٢٨[كيا مسلم اوقاف= هل يفكر فيه مسئولو املمتلكات الوقفية؟ 
 ,Nida-e-Millat _ .كيه ذمه دار اس بر غور كرسكتيه هني؟

Weekly. _ باللغـة   _ .١١ص_  .)٢٣/٩/١٩٩٠ (٣٤مج 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]١٢٩٢٩[ .مهايون كبري

 Muslim Education.  _The Radiance= تعليم املسلمني 
Views, Weekly.  _باللغة _  .٢ص_ ) .١٩٩٥ (٣٣، ع٢مج

 .٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٢٩٣٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 /٢٨/٧ (_ .Qaumi Awaz, Daily_ . اطالع عام= إشعار عام 
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٨ص_  .)١٩٨٥

]١٢٩٣١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
سينترل = إعالن عن املنح الدراسية من قبل الس املركزي لألوقاف          

 ,Al Jamiat_  .وقف كونسل كى طرف سيه وظائف كا اعالن
Daily.  _)غة األوردية   بالل_  .٢ص_ ) .٨/٦/١٩٧١. _

 .٧هن *_.د 
]١٢٩٣٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 _ .Dawat, Daily _ .ناخواندغى اور اوقاف= األمية واألوقاف 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .١ص_ ) .٢٢/١٠/١٩٧٨(
]١٢٩٣٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

يه فرى  مسلم اميدوارون كيلئ  = التدريب ااين للطلبة املسلمني     
_  .)٢٦/٧/١٩٨٧ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .كوجنغ
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٨ص
]١٢٩٣٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

التدريب ااين للمسلمني من محلة شهادة البكالوريوس علـى         
مسلم اميدوارون كيلئيه كمبيوتر كـى      = استخدام الكمبيوتر   

_  .)٧/٥/١٩٨٨ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .فرى تريننغ
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٧ص
]١٢٩٣٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= تسهيالت لتدريب املسلمني من قبل الس املركزي لألوقاف         
سينترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم اميدوارون كو كوجنغ         

ــهوليات ــى س  /٢٩/٨ (_ .Siyasat Jadid, Daily_  .ك
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٣ص_  .)١٩٩٠

]١٢٩٣٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
= التعليم والتدريب ااين لالختبارات التنافسية للطلبة املسلمني        

مسلم اميدوارون كو مقابله جاتى انتخابات كيلئيه مفت تعليم         
 _) .١٨/٧/١٩٨٦(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .اور تريننغ

 .٧هن *_ . د_ .وردية باللغة األ_ .٣ص
]١٢٩٣٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 
the year 1984-1985. _ Muslim India. _٣٨، ع٤ مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٤-٦٣ص_ ) .١٩٨٦(

]١٢٩٣٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
مجلس املركزي لألوقاف من أجل رفاهيـة       اجلهود املخلصة لل  

مركزى وقف كونسل مسلم طلباء كى فالح       = الطلبة املسلمني   
 _) .٦/١٠/١٩٨٦ (_. The Inquilab, Daily _ .كيلئيه كوشان

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦ص
]١٢٩٣٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 مركزى= وقاف  زيادة مبالغ املنح الدراسية للمجلس املركزي لأل      
 ,The Inquilab _ .وقف كونسل كيه وظائف كى رقم مني اضافه

Daily. _) باللغة األوردية   _  .٥ص_ ) .٩/٥/١٩٨٧. _
 .٧هن *_.د 
]١٢٩٤٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

جملس األوقاف سيوفر مـنح دراسـية للطلبـة الدارسـني يف            
 كـو   وقف كونسل ايك سو غياره طلباء     = التخصصات الفنية   

 ,Qaumi Awaz_  .تكنيكل كورسيز كيلئيه وظيفه ديكـى 
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٨/٨/١٩٩٣. _

 .٧هن *_ .د
]١٢٩٤١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

الس املركزي لألوقاف ينشئ مراكز لإلرشاد املهـين للطلبـة         
مسلم طلباء اور نوجوانون كيلئيه كريير غائـدينس        = املسلمني  

 _) .٢٧/١٠/١٩٨٨ (_ .The Inquilab, Daily_  .سينتر كا قيام
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٤ص
]١٢٩٤٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

الس املركزي لألوقاف يوسع نطاق نشاطاته التعليمية باإلضافة        
سينترل وقف كونسل نيه ديىن تعليم كيـه        = إىل التعليم الديين    

 ,Siyasat Jadid _ .ليمى سرغرميون مني اضافه كياساهتـ ابىن تع
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .٥/١٠/١٩٨٦. _

 .٧هن *_ .د
]١٢٩٤٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

مركزى = مساعدات الس املركزي لألوقاف للطلبة واملدارس       
 Qaumi _ .وقف كونسل كى طلباء اور اسكولون كو امداد

Awaz, Daily ._) ــة _ .٦ص_  .)٢٠/٣/١٩٨٨  باللغـ
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٢٩٤٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 The Central= مساعدة الس املركزي لألوقـاف للطلبـة   

Waqf Council will help students. _ Radiance Views, 
Weekly. _ باللغــة _ .١٦ص_  .)١٩٨٦ (١٧ع، ٨مــج 
 .٦هن *_ . د_ .اإلجنليزية

]١٢٩٤٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
سـنترل  = مساعدة الس املركزي لألوقاف للطلبة واملدارس       

_  .وقف كونسل كيه ذريعه طلباء اور اسكولون كـو امـداد          
Siaasat, Daily. _) ــة _ .٥ص_  .)٢٣/٣/١٩٨٨  باللغ

 .٧هن *_ . د_ .األوردية

 الهند–الوقف والتعليم 



متن الكشاف>١٠٣٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٢٩٤٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
رس والطلبة املسلمني من قبل الـس املركـزي         مساعدة املدا 

سنترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم طلبـاء اور         = لألوقاف  
 /٢٢/٣ (_ .Siyasat Jadid, Daily_  .اسكولون كو امداد

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٤ص_  .)١٩٨٨
]١٢٩٤٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Scholarship=  ركزي لألوقافالس امل: مشروع املنحة الدراسية
scheme, Central Waqf Council. _ لـس،  :  نيـودهليا

 .١٢هن *_ . ح_ . باللغة اإلجنليزية_.ص ٢٧ _ .١٩٨٨
]١٢٩٤٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

املنح التعليمية للمجلس املركزي لألوقاف وهيئة األوقاف السنية        
ور يوىب سىن وقف    سينترل وقف كونسل ا    = أترابراديشلوالية  

 /١٩/٨(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .بورد كيه تعلمىي وظائف
 .٧هن *_ . د_ .باللغة األوردية_  .٤ص_  .)١٩٨٨

]١٢٩٤٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 _ .وقف كونسل وظائف  = املنح الدراسية للمجلس املركزي لألوقاف      

Al Jamiat, Daily. _) ــة_ .٤ص_  .)٩/١/١٩٧٤   باللغ
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٢٩٥٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Central =منح دراسية مقدمة من قبل الس املركزي لألوقاف 

Waqf Council: Scholarships. _ Radiance Views, 
Weekly. _ــج ــة _ .١ص_  .)١٩٧١ (٤٨ ع،٨ م  باللغ
 .٧هن *_ . د_ .اإلجنليزية

]١٢٩٥١[ .اف الس املركزي لألوق .اهلند
 سينترل وقف بورد= املنح الدراسية من قبل الس املركزي لألوقاف  

 _ .Siyasat Jadid, Daily _ . وظائفيمينئى دهلى كيه تعل
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٣ص_  .)٨/٨/١٩٨٧(
]١٢٩٥٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

ـ   : نشاطات الس املركزي لألوقاف    دمني مساعدة الطلبة املتق
سينترل وقف كونسل كى سـرغرميان،      = المتحانات تنافسية   

 ,Dawat-Bi _ .طلباء كى مقابله جاتى امتحانات كيلئيه امداد
Weekly.  _)باللغة األوردية   _  .٦-١ص_ ) .٢٢/٩/١٩٧٨. _

 .٣هن *_ .د
]١٢٩٥٣[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

ل وقـف   سينتر= هيئات األوقاف تقدم املنح الدراسية للطالب       
 ,Al Jamiat _ . وظائفىبورد كى طرف سيه طلباء كو تعليم

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٤ص_ ) .٢٦/٥/١٩٨٣. _
 .٧هن *_ .د
]١٢٩٥٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

هيئة األوقاف اإلسالمية توفر املنح التعليمية للمدارس اإلسالمية        
يعه اسالمى مدارس   وقف بورد كيه ذر   = واملدارس الثانوية العليا    

 _ .اور هائر سيكندرى اسكولون كيه طلبـاء كـو وظـائف        
Siyasat Jadid, Daily. _) ١ص_  .)٢٦/٧/١٩٧٨. _ 

 .٧هن *_ . د_ .باللغة األوردية

: ٢٤( االجتماع السـنوي      . الس املركزي لألوقاف    .اهلند
 ) نيودهلي:١٩٨٦

]١٢٩٥٥[

 = لألوقاف   االجتماع السنوي الرابع والعشرين للمجلس املركزي     
 ,The Inquilab _ .مركزى وقف كونسل كا جوبيسوان ساالنه اجالس

Daily. _) باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٢٠/٦/١٩٨٦. _
 .٧هن *_.د 

]١٢٩٥٦[اوقاف كى آمدىن= ميكن استعمال دخل األوقاف حملو األمية 
 جستس امحدى كـا     :ناخواندغى دور كرنيه مني استعمال هو     

 باللغة _ .٣ ص_ .)٩/٥/١٩٩٩ (_ .Siasat, Daily _ .بيان
 .٣هن *_ . د_ .األوردية

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@
]١٢٩٥٧[ .خان، ياسني

= األوقاف اإلسالمية ضحية قلة االهتمام من الداخل واخلـارج       
 /بيه توجهى سيهه شـكار     مسلم اوقاف ابنون اور بنغانون كى     

 _ .)١٤/٨/١٩٩٦ (_ .Akhbar-e-Nav_  .ياســني خــان
 .٧هن *_ . د_ .باللغة األوردية

]١٢٩٥٨[سنترل=  منحاً دراسيةجملس األوقاف املركزي بنيودهلي يقدم 
 _ .Siyasat Jadid, Daily_  .وقف كونسل كيه تعلمىي وظائف

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٣ص_  .)٨/٨/١٩٨٧(
]١٢٩٥٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

ي لألوقاف وهيئة األوقاف السنية     املنح التعليمية للمجلس املركز   
سينترل وقف كونسل اور يوىب سىن وقف        = أترابراديشلوالية  

 /١٩/٨(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .بورد كيه تعلمىي وظائف
 .٧هن *_ . د_ .باللغة األوردية_  .٤ص_  .)١٩٨٨

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]١٢٩٦٠[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش

تـارخيى  =  ر استرداد مسجد تارخيي من األوقاف اهلندوسية      قرا
 _ .مسجد كو هندو اوقاف سيه حاصل كرنيه كـا فصـيله          

Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)٢ص_ ) .٨/١١/١٩٨٣. _ 
 .٣هن *_ . د_ .باللغة األوردية
@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@

]١٢٩٦١[ . هيئة األوقاف .البنجاب
 _ .Qaumi Awaz, Daily_  .مى وظائفتعلي= املنح الدراسية 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١١/١٢/١٩٩٢(
]١٢٩٦٢[ . هيئة األوقاف .البنجاب

منح دراسية للتعليم الديين من قبل هيئة أوقاف البنجاب للعـام           
بنجاب وقف بورد امباله جهاؤىن، وظائف       = ١٩٧٦-١٩٧٥

 ,The Awqaf _ .١٩٧٥-٧٦ديىن تعلـيم برائيـه سـال    
quarterly. _) باللغـة   _ .٥٦ ص _ .)١٩٧٥يونيو  / إبريل 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]١٢٩٦٣[ . هيئة األوقاف .البنجاب

بنجاب وقف بورد كيـه     = منح دراسية هليئة أوقاف البنجاب      
_  .)١٤/١٢/١٩٧٥ (_ .Al Jamiat, Daily _ .وظــائف

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٧ص

 أترابراديش – الهند –الوقف والتعليم  
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]١٢٩٦٤[ .قاف هيئة األو .البنجاب
 Qaumi _ .بنجـاب وقـف بـورد   = هيئة أوقاف البنجاب 

Awaz, Daily. _) ــة _ .٤ص_  .)١/١/١٩٩٦  باللغـ
 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]١٢٩٦٥[ . هيئة األوقاف .البنجاب

تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   
 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨

-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال    ساالنه ربورت،  امباله كنيت كى  
١٩٩٠. _ Muslim India. _ ١٩٩١ (١٠١، ع٩مج(.  _
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٢٣٠-٢٢٩ص

]١٢٩٦٦[  بنجاب وقف بورد كا=  البنجاب أوقاف هليئةخطة عمل 
 _ .Qaumi Awaz, Daily _ .اقليتون كيلئيه ايكشن بـالن 

 .٥هن *_ .د _ . باللغة األوردية_ .)٢٤/١٠/١٩٩٧(
]١٢٩٦٧[ بنجاب= روبية  مليون ثالثنيدخل هيئة أوقاف البنجاب يبلغ 

 _ .Qaumi Awaz, Daily_  .وقف بورد كى آمدىن تني كرور
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .١٥/٤/١٩٩٠(

]١٢٩٦٨[  مليون٢٠ ما يزيد عن ختصص البنجابهيئة األوقاف لوالية 
اقليىت فرقـه كيلئيـه فالحـى        =روبية هندية لرفاهية األقليات     

 _ .اسكيم، بنجاب وقف بورد دو كرور سيه زياده خمتص كئيه         
Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٨ص_ ) .٢١/٩/١٩٩٤ 

 .٧هن *_ . د_ .األوردية
@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–Ší‰bÔm@@

]١٢٩٦٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 =ركزي لألوقاف    للمجلس امل  ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    

-١٩٨٤ساالنه ربورت برائيه سـال      : سينترل وقف كونسل  
١٩٨٥.  _Muslim India. _ ــج _  .)١٩٨٦ (٣٨ع، ٤م
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦٤-٦٣ص

@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@
]١٢٩٧٠[ . هيئة األوقاف .دهلي

=  هليئة أوقـاف دهلـي       ١٩٨٦-١٩٨٥التقرير السنوي لعام    
Delhi Waqf Board Annual Report 1985-86.  _Muslim 

India. _ ــج ــة _ .٣٥٩ص_  .)١٩٨٧ (٥٦ع ،٥م  باللغ
 .١٦هن *_ . د_ .اإلجنليزية

]١٢٩٧١[ . هيئة األوقاف .دهلي
 = ١٩٨٨-١٩٨٧تقرير عن تقدم هيئة أوقاف دهلـي لعـام          

Progress Report of the Delhi Waqf Board for 1987-
88. _ Muslim India. _ ــج _  .)١٩٨٨ (٦٧ع ،٦مـ
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٣٠٨ص
]١٢٩٧٢[ . هيئة األوقاف .دهلي

من قبل هيئة أوقاف    املقامة  املشاريع التعليمية والتنموية واخلريية     
دهلى وقف بورد كيه تعليمى، فالحـى اور ترقيـاتى           = دهلي

 _ .Awam, Daily _ .منصوبون كيلئيه عام بروغرام مرتـب 
 .٥هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .)١٣/٣/١٩٩٧(

]١٢٩٧٣[ . هيئة األوقاف .دهلي
=  هيئة األوقاف بدهلي للطالب املسلمني       املنح الدراسية من قبل   
 Qaumi _ .دهلى وقف بورد كا فيصله: مسلم طلبه كو وظائف

Awaz, Daily. _) ــة _ .٣ص_  .)١٢/٤/١٩٨٨  باللغـ
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٢٩٧٤[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلى وقف بورد سيه     = منح دراسية من قبل هيئة أوقاف دهلي      

 /٣٠/١٠ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .تعليمى وظـائف 
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .١ص_  .)١٩٨٧

]١٢٩٧٥[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلى وقـف    = النشاطات التعليمية والدينية هليئة أوقاف دهلي     

 ,Qaumi Awaz_  . اقدامبورد كيه تعمريى، تعلمىي اور مذهىب
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٨ص_ ) .١/٦/١٩٨٨. _

 .٧هن *_.د 
]١٢٩٧٦[ . هيئة األوقاف .دهلي

دهلـى وقـف بـورد دو        = هيئة أوقاف دهلي تفتح مدرستني    
 /٣/٨ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .اسكول قائم كريكـا 

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٢ص_  .)١٩٩٥
]١٢٩٧٧[ كىدهلى وقف بورد =  دهلي  أوقافريية هليئة   النشاطات اخل 

 /٢/٥ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .فالحـى سـرغرميان  
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٨ص_  .)١٩٨٨

]١٢٩٧٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Qaumi _ .وظائف كيلئيه اطالع= إشعار عن املنح الدراسية 

Awaz, Daily. _) ــة _ .٨ص_  .)٢٠/٨/١٩٨٧  باللغـ
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٢٩٧٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
= إعالن عن املنح الدراسية للطلبة من قبل الس املركزي لألوقاف           

 Qaumi _ .سينترل وقف كونسل، طلباء كو وظائف كا اعـالن 
Awaz, Daily. _) ــة _ .٨ص_  .)١١/٥/١٩٨٣  باللغـ

 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]١٢٩٨٠[ .لس املركزي لألوقاف ا .اهلند

 Qaumi_  .وظائف كيلئيه اطالع= معلومات عن املنح الدراسية 
Awaz, Daily. _) ــة _ .٨ص_  .)١٢/٨/١٩٨٨  باللغـ

 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]١٢٩٨١[وضعت هيئة أوقاف دهلي خطة شاملة للتنمية التعليمية والرفاهية

قياتى دهلى وقف بورد نيه تعليمى اور فالحى تر        = تماعيةجاال
 Siyasat _ .منصوبون كيلئيه جامع بروغرام مرتـب كئيـه  

Jadid, Daily. _) ــة _ .٦ص_  .)١٣/٣/١٩٩٧  باللغـ
 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]١٢٩٨٢[ املوقوفة دهلي تسليم املمتلكات التنمية لواليةدارة إ جيب على

مقبوضه وقف امـالك    . ايه. دى. دى= اليت مت االستيالء عليها     
_  .)٥/٨/١٩٩٤ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .وابس كريه

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٨ص

 دلهي– الهند –الوقف والتعليم 
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@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–üa×@@
]١٢٩٨٣[ . روالند إي،ميلر
_  .٢٤١،  ٢٣٤-٢٣٣ص_ .روالند إي ميلر    / ]waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية
 Mappila = دراسة لالجتاهات اإلسالمية:  كرياال يفمسلمو مابيال يف

Muslims of Kerala: A Study in Islamic Trends. _ 
 _ .١٩٩٢ ، أورينت لوجنمان  :]اهلند[ مدراس   _ . معدلة ،٢ط

 .١٥هن*_ .ض _ .قدمت أصالً كأطروحة الدكتوراه للمؤلف 
@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–“í…aŠibí…bß@@

]١٢٩٨٤[ وإصالح ممتلكاتيف بناء روبية ماليني من عشرة أكثرصرف 
وبال كو وقف جائيدادون كى تعمري اور       = األوقاف يف بوبال    

 ,Dawat-Bi _ .مرمت كا خرج ايك كـرور سـيه زيـاده   
Weekly. _) باللغة األوردية  _ .٤ص_  .)١٠/٦/١٩٩٦ . _ 

 .٣هن *_ .د
@áîÜÈnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–a‘a‰bèß@@
]١٢٩٨٥[ .أمحد، إمساعيل أثري

 مقابلة: يأشعر بالسعادة أنه مت انتخايب للتمثيل عن اتمع اإلسالم        
جمهيه فخر  =  وزير األوقاف بوالية مهاراشترا      ،أثريمع إمساعيل   

هيه كه مني مسلمانون كى منائندكى كيلئيه منتخت كيا كيـا           
 _.إمساعيل أثري أمحد    / هون، استيت وقف منستر امساعيل اثري امحد      

The Inquilab, Daily. _) باللغة_  .٥ص_ ) .٢٣/٨/١٩٨٢ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]١٢٩٨٦[ .عبد القادر

 برىن وقف كميىت كى   = إعانة مالية من قبل جلنة أوقاف بارفاين        
 _ .The Inquilab, Daily _ . عبد القـادر /جانب سيه امداد

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢ص_ ) .٢٢/٣/١٩٨٧(
]١٢٩٨٧[ .مسعود، حممد

 حممـد   /حاجى ملنغ درغاه كميىت   = جلنة زاوية احلاج ماالنج     
ــعود _  .)١/٦/١٩٩٢ (_ .The Inquilab, Daily _ .مس

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٣ص
]١٢٩٨٨[ اوقاف = جيب أن تستخدم ممتلكات األوقاف ألغراض بناءة 

 _ .اوقاف كى جائيداد تعمريى كامون مني لكائى جـائينكى        
The Inquilab, Daily.  _)باللغة_  .٢ص_ ) .٢١/٩/١٩٨٥ 

 .٧هن *_ . د_ .األوردية
ìÛapbînÐÛa@áîÜÈmë@ÑÓ@@@@@ŠÄãa@@@@@ñcŠ½a@áîÜÈmë@ÑÓìÛaN@

ñcŠ½a@áîÜÈmë@ÑÓìÛa@
رة،      انظر أيضًا ف واألس رأة، الوق يم الم ى تعل ف عل الوق

 .والمرأةالوقف الوقف والتعليم، 
]١٢٩٨٩[ . سامي،توبتان

 سـامي  /الفضيلة وأمهية تعليم املرأة من أجل احملافظة على العائلة    
 .لغة التركية بال_ .١١٤-١١٣ص_  .توبتان
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

õbäÛa@áîÜÈmë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ñcŠ½a@áîÜÈmë@ÑÓìÛaN@

ïÇbànuüa@ÝÏbØnÛaë@ÑÓìÛa@
ف، انظر أيضًا داف الوق ف، أه أثيرات الوق ف، ت ة الوق  أهمي

ف،   ارف الوق ة،   مص ة األهلي ات الوقفي المؤسس
ى   ف عل ات    الوق ى الجمعي ف عل ام، الوق األيت

ى      ف عل زواج، الوق ى ال ف عل ة، الوق الخيري
اء   ى العتق ف عل جناء، الوق ى  ، الس ف عل الوق

ى      ف عل راء، الوق ى الفق ف عل ان، الوق العمي
ين ى    ،الالجئ ف عل ى، الوق ى المرض ف عل   الوق

ت،        ى المي الوقف واألحوال    المعوقين، الوقف عل
، الوقف واألحوال االقتصادية، الوقف     االجتماعية

ات،    ف واألقلي كان، الوق ف واإلس رة، الوق واألس
اعي،     أمين االجتم ف والت ة، الوق ف والبطال الوق
ة،    ة االجتماعي ف والتنمي وع، الوق ف والتط الوق
ة      ف والخدم ة، الوق ات األهلي ف والجمعي الوق

ف   اال ل، الوق ة األرام ف ورعاي ة، الوق جتماعي
ات  ة المطلق ي ورعاي ل األهل ف والعم ، ، الوق

ر، الوقف  ري، الوقف والفق ل الخي الوقف والعم
ع ف والمجتم ة، الوق يم االجتماعي ف والق ، الوق

 .، وقف الوقتوالمجتمع المدني
]١٢٩٩٠[ .أمحد أبو زيد

ض تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بع     : نظام الوقف اإلسالمي  
املنظمـة  ]: الربـاط  [_ .أمحد أبـو زيـد    / الدراسات احلديثة 

األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     
 .١كو *_ . ك_ .ص٦٩ _ .٢٠٠٠لألوقاف، 

]١٢٩٩١[ .عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار
 .١٣٧-١٣٥ص_ .تأليف عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار / الوقف
 مقارن بنظام اململكة    :تماعي يف الفقه اإلسالمي    التكافل االج  يف

 _ .١٩٨٥مكتبة املعارف،   : الرياض_  .١ط_ .العربية السعودية   
 .١كو* _ .ض

]١٢٩٩٢[ .فكري أمحد نعمان
تأليف فكري أمحـد    / الوقف ودوره التارخيي يف حتقيق التكافل     

 .٤٢٠-٤١٧ ص_ .نعمان
ة لنظـام    النظرية االقتصادية يف اإلسالم مع خطة عمل تطبيقي        يف

: دار القلم؛ بريوت  :  ديب _ .١ ط _ .اقتصادي إسالمي متكامل  
 نال هذا البحث درجـة      _ .١٩٨٥توزيع املكتب اإلسالمي،    

 .١٢كو* _ . ض_ .املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي املقارن
]١٢٩٩٣[ . بشري،كوزوبنلي

 _ .كوزوبنلي بشري   /األوقاف كمؤسسات للضمان االجتماعي   
 .كية باللغة التر_ .٧٨-٧٧ص
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

]١٢٩٩٤[ . برسني،كوكجا
-١٠٧ص_  . برسني كوكجـا   /اجلانب االجتماعي لألوقاف  

 . باللغة التركية_ .١١٠
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥  األسبوع األول لألوقاف،يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

  كيراال– الهند –الوقف والتعليم  
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]١٢٩٩٥[ . زاهد،كونتجان
الضمان االجتماعي ودور األوقاف من الناحية االقتصـادية يف         

 .باللغة التركية_  .٧٤-٦٩ص_ .زاهد كونتجان / مساعدة اتمع
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ وع الثالث عشر للوقـف،    األسب يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M. _ أنقـرة : 
 .٣تر *_ .ض _ .١٩٩٦ ،املديرية العامة لألوقاف

]١٢٩٩٦[ .حممد بن أمحد الصاحل
 .١٢٦-١٢٣ص_  .حممد أمحد الصاحل]/ الوقف[
 التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية ودوره يف محايـة          يف
جامعة اإلمام حممد بن سـعود      :  الرياض _ .ال العام واخلاص  امل

 .٨هن *_ . ض_ .١٩٨٥اإلسالمية، 
]١٢٩٩٧[ .حممد احلبيب التجكاين

 .٥٦١-٥٥٦ ص_ .تأليف حممد احلبيب التجكاين]/ الوقف[
 :املغرب_ . يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب       اإللزامي اإلحسان يف

 الكتـاب يف  _. ١٩٩٠وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،     
 _ . ض _ .األصل دبلوم الدراسات العليا بدار احلديث احلسنية      

 .٣٢، ٣٠، ٢٠، ١٦، ١٤-١٢مغ*
]١٢٩٩٨[ .حممد علي اهلامشي

 _ .بقلم حممد علي اهلامشي   / الوقف وأثره يف التكافل؛ األوقاف    
 .٤٤٩-٤٤٧، ٢٠١-١٩٧ص
_  .١ط_ . اتمع املسلم كما بينه اإلسالم يف الكتاب والسنة          يف
 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢دار البشائر اإلسالمية، : وتبري

]١٢٩٩٩[ .إبراهيممدحت حافظ 
مـدحت حـافظ   / ملخص حبث دور الوقف يف تنمية اتمـع    

 .ورقة ٢١ _ .إبراهيم
 مايو  ٩-٧ ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،          يف

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض
]١٣٠٠٠[ .ى السباعيمصطف

 .٣٣٦-٣٣٢ ص_ .مصطفى السباعي/ األوقاف
 دار الوراق،: بريوت_  .١ط_ . التكافل االجتماعي يف اإلسالم يف

 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٨
]١٣٠٠١[ .موسى البوسعيدي

 الوعي  _ .موسى البوسعيدي / الوقف اإلسالمي وأثره التنموي   
-٤٨ ص _ .)١٩٩٧أكتـوبر    (٤٠٤، ع ٣٦ س _ .اإلسالمي

 .١وك *_ . د_ .٤٩

@ïÇbànuüa@ÝÏbØnÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٠٠٢[ . حممد،شكر

 /األوقاف كمؤسسات للتكافل االجتماعي بني املسلمني األتراك      
 . باللغة التركية_ .١٢٣-١١٢ص_  .حممد شكر

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤ألوقاف، ل

]١٣٠٠٣[ . حممد،شكر
 املسـلمني   دالوقف كإحدى مؤسسات التكافل االجتماعي عن     

 Müslüman Türkerde Sosyal Dayanişma =األتـراك  
Müessesesi Olarak Vakiflar/ ٩٧ ص_ . حممد شـكر-

 . باللغة التركية_ .١٢١
 İslamda Sosyal=  مؤسسات التكافل االجتماعي يف اإلسالم يف

Dayanişma Müesseseleri. _ةيشؤون الدينال رئاسة : أنقرة، 
 .٦٧، ٣ تر* _ . ض_ .١٩٨٤
]١٣٠٠٤[ . هباء الدين،يدي يلدز

 اء الدين يدي    /التكافل االجتماعي من خالل األوقاف التركية     
 . باللغة التركية_ .٣٦-٣٤ص_  .يلدز
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

@ïÇbànuüa@ÝÏbØnÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٠٠٥[ . نظيف،أوزترك

 Türk Yenileşme= مؤسسة الوقف يف إطار تاريخ تركيا املعاصر 
tarihi Çerçevesinde Vakif Müessesesi/؛وزترك نظيف أ 

أطروحة _ .ص  ١٤١_  .١٩٩١_ .إشراف اء الدين يدي يلدز      
 _ . معهد العلوم االجتماعية، أنقرة    ، جامعة حاجة تبه   –) ماجستري(

 .٩٤تر* _ . ر_ .باللغة التركية

@ïÇbànuüa@ÝÏbØnÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–paë†ã@@
]١٣٠٠٦[ ) أنقرة:١٩٩٤ :الثاين عشر(أسبوع الوقف 

 XII. Vakiflar  =١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف،
Haftasi, 5-6 Aralik 1994M. _املديريـة العامـة   : أنقرة 

 دور  : عقد املؤمتر حتت شعار    _.ص  ١٥١ _ .١٩٩٥ ،لألوقاف
 _ . باللغة التركيـة  _ .األوقاف يف تعليم األسرة واحملافظة عليها     

 .٣تر* _ .ك
@ïÇbànuüa@ÝÏbØnÛaë@ÑÓìÛa–†äa@@

]١٣٠٠٧[ وقف بوردون= الوقف  املتدهور هليئات الوضع االقتصادي
 _ .Siyasat Jadid , Daily _ .كى ماىل حالـت كمـزور  

ــة  _  .٤ص_ ) .٣/٥/١٩٨٦( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

@ïÇbànuüa@ÝÏbØnÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–a‰†ß@@
]١٣٠٠٨[ . احملكمة العليا .مدراس

 قبل  موقف حمكمة مدراس العليا من رعاية املسلمات املطلقات من        
 Madras High Court on maintenance of= جملس األوقاف 

Muslim divorced women through Waqf Board.  _
Muslim India.  _١٧٧ص_ ) .١٩٩٥ (١٤٨، ع١٣مج. _ 
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية
ò÷îjÛa@tìÜmë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ò÷îjÛaë@ÑÓìÛaN@

 مدراس–د  الهن–الوقف والتكافل االجتماعي 
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@
ة  انظر أيضًا ف، أهمي داف الوق ف، أه أثيرات الوق ف، ت الوق

الوقف وض ب ف، النه ارف الوق ف ،مص  الوق
وال  ف واألح ة، الوق وال االجتماعي واألح

ادية ي  ،االقتص ل األهل ف والعم ف الوق ، الوق
 .والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني

]١٣٠٠٩[ .أمحد عبد اهللا املري
. .سعادة الوزير أمحد عبد اهللا املـري      ) املنرب(يف أول حديث لـ     

الت مثمرة إلجياد أوعية متطورة السـتثمار أمـوال         يقول حماو 
:  مصدر العنوان  _ .ورقات] ٥ [_ .]مصدر الكتروين [الوقف  

 ١/١٩٩٨صفحة عنوان املقال ضمن العدد األول املنشـور يف          
:  وصـلة املقـال    _ .)٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (بنشرة املنرب   

http://www.islam.gov.qa/minber/Minber_1_1/minbar
_1_1_interview.htm. _١كو*_  . ت. 

]١٣٠١٠[ .أمحد بن يوسف بن أمحد الدريويش
إعداد أمحد بن يوسف بن     / مشروعيته وأمهيته احلضارية  : الوقف

 .ورقة ٦٤ _ .أمحد الدريويش
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
اف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو *_ . ض_ .]٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٠١١[ .األعظمي، حممد خالد سعيد

 .٢١٧-٢٠٨ ص_ .حممد خالد سعيد األعظمي/ تنمية الوقف
 حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع         : الوقف يف

دار الكتب العلميـة،    : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠١

]١٣٠١٢[  _] .وآخ [… البيومي غامن إبراهيم/ األوقاف والتنمية
 _ .١٣٥-٩٤ص_ ) .١٩٩٨سبتمرب   (٢٣٥ ع _ .املستقبل العريب 

املقال ميثل فعاليات حلقة نقاشية عقدت بتكليف مـن مركـز           
 _ .٤/١٢/١٩٩٧دراسات الوحدة العربية يف القاهرة بتـاريخ        

 الوقف يف التنمية املستقلة      حنو إحياء دور   :الورقة اخللفية بعنوان  
 .١كو* _ . د_ .)رؤية أولية للمناقشة(

]١٣٠١٣[ .ص١٢٨_ .تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         
 جامعة: مكة_  .١٤٢٢ شعبان – والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة 

 موارد الوقف   ةتنمي: احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢أم القرى،   
 الوقف أعمال تنظيم - الصادق فداد ي العياش إعداد/  عليها احملافظةو

 مـوارد   ة تنمي - سلطان حممد حسني املال      إعداد/ وتنميه موارده 
 اإلسالمية وقافاأل ةدارإ - صاحل املالك    إعداد/  عليها احملافظةالوقف و 

 .١كو *_ . ض_ .عبد الرمحن الضحيان/ السعودية التجربةو
]١٣٠١٤[ .مجال برزجني

مناذج معاصرة لتطبيقاته   (الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية اتمع       
 .١٥٤-١٣٣ ص_ .مجال برزجني)/ يف أمريكا الشمالية

وزارة :  الكويـت  _ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقـف       يف
، ٢؛ سع ٣تر*_  . ض _ .١٩٩٣ اإلسالمية،   األوقاف والشئون 

 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]١٣٠١٥[ وزارة األوقاف]/ مصدر الكتروين[ األوقاف القطرية رسالة
صفحة عنوان الرسالة   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٤[_ .والشؤون اإلسالمية   

: وصلة الرسالة _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [مبوقع املنرب   
http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/resalat_alawqa

f.htm . _ ١كو*_ .ت. 
]١٣٠١٦[ .رضوان السيد

 املستقبل  _ .رضوان السيد / فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
 _ .٩١-٧٧ص_ ) .٢٠٠١ديسمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .العريب  

 الـوطن   يف املدينملف نظام الوقف واتمع     : حبث مقدم ضمن  
 الـوطن  يف املـدين الوقف واتمع  " ةندو إىل قدم   الذي،  العريب
 بالتعاون مـع    العربية الوحدة نظمها مركز دراسات     اليت" العريب
 بريوت  يف عقدت   اليت دوله الكويت، و   يف لألوقاف العامة ةماناأل

 .١كو *_ . د_ .٢٠٠١ أكتوبر ١١-٨ الفترةخالل 
]١٣٠١٧[ .رضوان السيد

-٤٣ ص _ .درضوان السي / فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
 .٧٣-٦٢ص:  املناقشات_ .٧٣
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]١٣٠١٨[ .الفتوح حممد بسيوين أبوسعيد 

 .٦٩٤ص_ .سعيد أبو الفتوح حممد بسيوين / ]الوقف[
 _ .١ ط _ . احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنميـة        يف
 _) . مطبعة دار الوفاء   ]:مصر[املنصورة   (١٩٨٨،  ]ن. د: م. د[
 .٢صر* _ .ض

]١٣٠١٩[ .شوقي أمحد دنيا
 جملـة   _ .محد دنيا  شوقي أ  /أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة     

مـارس   /ينـاير  (٢٤ع ،٦ س _ .البحوث الفقهية املعاصـرة   
 .١؛ كو١٤سع* _ . د_ .١٤٨-١١٧ ص_ .)١٩٩٥

]١٣٠٢٠[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد
 إعداد صاحل بن عبد الرمحن    / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اتمع      

هــ  ١٤٢٠دار األندلس اخلضراء،    :  جدة _ .١ ط _ .السعد
 .١كو *_ . ك_ .ص٩٤ _ .]١٩٩٩[

]١٣٠٢١[ . اهلييتإبراهيمعبد الستار 
 _ .١ ط _ . اهلييت إبراهيم عبد الستار    /الوقف ودوره يف التنمية   

 _ .١٩٩٨وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       : الدوحة
فاز هذا البحث جبائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد اهللا          _ .ص  ٢٤٠

ـ ١٤١٨آل ثاين الوقفية العاملية لعـام         _ .ك _ .١٩٩٧/هـ
 .١؛ كو١٥سع*

]١٣٠٢٢[ .عبد العزيز الدوري
 _ .املستقبل العريب _ .عبد العزيز الدوري    / دور الوقف يف التنمية   

 ،٧صر* _.د  _  .٢٦-٤ص_ ) .١٩٩٧يوليو   (٢٢١، ع ٢٠س
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

 الوقف والتنمية 
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]١٣٠٢٣[ .عبد احملسن حممد عثمان
 عبد احملسن حممد    /الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة يف اإلسالم      

 .٤٢-٣١ص_  .العثمان
 حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع         : الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠١

]١٣٠٢٤[ .عبد اهلادي الفضلي
/ اإلحسـاء منوذجـاً   : مشكالت الوقف اإلسالمي وسبل تنميته    

 _ .ية ثقافية إسـالمية   جملة فكر :  الكلمة _ .اهلادي الفضلي  عبد
ــر* _ .د _ .٣٤-٢٧ ص_ .)١٩٩٦ (١٣، ع٣س ؛ ٥صـ
 .١كو

]١٣٠٢٥[ .علي أبو البصل
 إعداد علي أبو البصـل،      /املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية    

 . ورقة٢٠ _ .رجب شهوان
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢
]١٣٠٢٦[ .علي مجعة حممد

 .١٣١-٩١ ص_ .علي مجعة حممد/ الوقف وأثره التنموي
وزارة :  الكويـت  _ .حنو دور تنموي للوقـف      أحباث ندوة  يف

، ٢؛ سع ٣تر* _ . ض _ .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]١٣٠٢٧[ .علي فهد الزميع
 _. الزميع   علي فهد / قيم إسالمية وطموحات وطنية   : التنمية الوقفية 

 _ .ورقـة  ٢٣ _ .١٩٩٥األمانة العامة لألوقـاف،     : الكويت
 _ .ورقة مقدمة إىل امللتقى السنوي الثاين لألمانة العامة لألوقاف        

 .١كو* _ .ح
]١٣٠٢٨[ .فؤاد عبد اهللا العمر

فؤاد عبد اهللا / إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية  
 _ .٢٠٠٠امة لألوقاف،   األمانة الع :  الكويت _ .١ ط _ .العمر
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت       (_ .ص٢١٦ج،  

 .١كو*_  . ك_ .)١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
]١٣٠٢٩[ .ملثائكي ثريا

 إشراف حممد العريب    ؛ إعداد ملثائكي ثريا   /دور الوقف يف البناء   [
 – دورة التخرج    _ .ورقة ٥٩ _ .]١٩٨٩-١٩٨٨ _ .سيدمو

 _ .ح _ .١٩٨٩-١٩٨٨ ، مـراكش  ،كلية اللغـة العربيـة    
 .٣٢مغ*

]١٣٠٣٠[ .حمسن بن علي فارس احلازمي
حمسن بـن علـي فـارس       / الوقف والبحث العلمي كاستثمار   

 .ورقة ١٨ _ .احلازمي
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واإلرشاد،  واألوقاف والدعوة   
 .١كو *_.ض 

]١٣٠٣١[ .حممد بن أمحد الصاحل
 .١٢٦-١٢٣ص_  .حممد أمحد الصاحل]/ الوقف[
 التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية ودوره يف محايـة          يف

جامعة اإلمام حممد بن سـعود      :  الرياض _ .املال العام واخلاص  
 .٨هن *_ . ض_ .١٩٨٥اإلسالمية، 

]١٣٠٣٢[ .محد الصاحلحممد بن أ
_ .إعداد حممد بن أمحد الصـاحل       / الوقف وأثره يف حياة األمة    

 . ورقة٤٤
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_.ض 
]١٣٠٣٣[ .يب بن اخلوجهحممد احلب

حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      
 .٢١٠-١٢١ ص_ .اخلوجه

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  ة،  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمي     ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧

]١٣٠٣٤[ .حممد ضياء الدين عبد احلكيم الشافعي
إعداد حممد ضياء الـدين     / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية    

 . ورقات١٠ _ .عبد احلكيم الشافعي
 ١٦–١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن          يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢إبريل 
]١٣٠٣٥[ .عبد الستار السيدحممد 

 إعداد حممد عبد الستار/ املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية الدينية
 . ورقات٨ _ .السيد
 ١٦–١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن          يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢إبريل 
]١٣٠٣٦[ .حممد عبد ايد زيدان

_ .يد زيـدان    إعداد حممد عبد ا   / الوقف ودوره يف التنمية   
 . ورقة٤٧
 ١٦–١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن          يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢إبريل 
]١٣٠٣٧[ .حممد كرد علي

 .١٢٢-٨٩ص: ٥ ج_ . حممد كرد علي/]الوقف[
دار العلـم للماليـني،     :  بـريوت  _ .٣ ط _ . خطط الشام  يف

 .٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠؛ مغ٢٤، ٧صر* _ . ض_ .١٩٨٣
]١٣٠٣٨[ = من أجل التنمية التجمع الوقفي إنشاء مشروع وحن مدخل

Endowments coalition for development /البنك اإلسالمي 
 _ .١٩٩٦ _ .للتنمية، مركز الكويت الوقفي للدراسات التنموية     

 .١كو* _ . ح_ . باللغة اإلجنليزية_ .ورقات ٩

الوقف والتنمية
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]١٣٠٣٩[ .مصطفى عرجاوي
 /لثقافية يف املاضي واحلاضر   الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية وا     

 . ورقة٩١ _ .مصطفى حممد عرجاوي
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٠٤٠[ .مهاجراين، عباس
 _.عباس مهاجراين   / السبيل القومي خلدمة اإلنسانية املستمرة    : الوقف
 .٢٤٩-٢٣٢ص
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧
]١٣٠٤١[  :موي للوقفللنهوض بالدور التن ستراتيجيةاإل الرؤية موجز

 مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لوزراء األوقاف والشئون
_  . إعداد األمانة العامة لألوقاف    /اإلسالمية يف الدول اإلسالمية   

 . ورقة٤٢ :١ج
 /٢٨/٦ ،مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  

 ،م١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧ ،هـ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو *_ . ض_ .]؟١٩٩٧ ،ن.  د:م. د[ _ .جاكرتا

]١٣٠٤٢[ .موسى البوسعيدي
 الوعي  _ .موسى البوسعيدي / الوقف اإلسالمي وأثره التنموي   

-٤٨ ص _ .)١٩٩٧أكتـوبر    (٤٠٤، ع ٣٦ س _ .اإلسالمي
 .١كو *_ . د_ .٤٩

]١٣٠٤٣[ .الندوي، شفيع أمحد هاشم
 _.شفيع أمحد هاشم الندوي     / الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية    

 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٠٨_  .٢٠٠٠دار املعرفة، : نيودهلي_  .١ط

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–þa@æ…‰@
]١٣٠٤٤[ ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسـالمي املعاصـر        
:  الكويـت  _ .١ ط _ . ياسر عبد الكرمي احلـوراين     )/األردن

سلسـلة   (_ .ص١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     
لدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         ا

 .١كو *_ . ك_ .)١٩٩٩

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@@ñ†zn½a@òîiŠÈÛa@pa‰bß⁄a–òÓ‰b’Ûa@@
]١٣٠٤٥[ .علي سلطان

ـة            مصـدر  [األمانة العامة ألوقاف الشارقة تسعى لتعزيز األصـول الوقفي
كومة احمللية،   للح ٤٧ لألهايل و  ١٢٥ وقفاً بالشارقة منها     ١٧٢]: الكتروين
ـلطان  /  مليون درهم حجم أموال الوقف اخلريي املستثمرة   ٩٠ _ .علي س

 ٩٠٩٨صفحة عنوان املقال ضمن العدد      : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[
_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ( جبريدة االحتاد    ٢/٦/٢٠٠٠املنشور يف   
_  .http://www.alittihad.co.ae/jun02/din/din07.htm: وصلة املقال 

 .١كو*_ .ت 

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–Û†ãþa@@
]١٣٠٤٦[ .حممد أبو األجفان

الوقف على املسجد يف املغرب واألنـدلس وأثـره يف التنميـة            
 .٣٤٢-٣١٥ ص_ .حممد أبو األجفان/ والتوزيع

 حبوث خمتارة من املؤمتر الدويل    : دراسات يف االقتصاد اإلسالمي    يف
. ك عبد العزيـز   جامعة املل :  جدة _ .الثاين لالقتصاد اإلسالمي  

 _] .١٩٨٥[هـ ١٤٠٥املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، 
 .٧؛ فل١١، ٢سع *_ .ض

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@
]١٣٠٤٧[ .نظام زاده، حممد علي

 /جتارب ومنجزات العمل الوقفي يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة        
 .ورقة ١٥ _ .حممد علي نظام زاده

 :طهران_ . اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية     ندوة التجربة الوقفية يف   يف  
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æbèÐ•c@@
]١٣٠٤٨[ .شفقي، سريوس
 _ . صادق عبـادي   إعدادسريوس شفقي؛   / أصفهانالوقف يف   
من ( _ .ورقة ٢٦ _ .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت

 .١كو* _ . ح_ .)قف يف إيرانأدبيات الو

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@@æaŠíg–áÓ@@
]١٣٠٤٩[ .، حسنيطباطبائيمدرس 

 _.وحيد  _ .وقفنامه دوقنات درقم    = حجة وقف قناتني للمياه يف قم       
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٥٧٧-٥٧٥ص_ ) .١٩٦٧ (٥ع

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@“í…ýväi@
]١٣٠٥٠[ .أظهر اإلسالم، حممد
= ورقة بنجالديش   : ش الوقفية يف آسيا اجلنوبية    جتارب بنجالدي 

Awqaf experiences of Bangladesh in South Asia: 
county paper/١٢ _ .١٩٩٩ _ . تأليف حممد أظهر اإلسالم 

 .١كو *_ . ح_ . باللغة اإلجنليزية_ .ورقة

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@
]١٣٠٥١[ . أورهان ج،توجنر

_  .تـوجنر .  أورهـان ج   /طورتأثري الطرق الصناعية لعملية الت    
 . باللغة التركية_ .٦٤-٤٧ص
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M. _املديريـة العامـة   : أنقرة 
 .١٠٠، ٣تر* _ . ض_ .١٩٨٦لألوقاف، 

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ñŠÔãc@@
]١٣٠٥٢[ . نظيف،أوزترك
 Ankara’nin Kuruluşunda= أنقرة  يف تأسيس األوقافدور 

Vakiflarin Rolü / نظيف أوزترك._ Vakiflar Dergisi . _٢٠مج 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٤٦-٣٣١ص_ ) .١٩٨٨(

 ردن األ–لتنمية الوقف وا 
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@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ãìm@
]١٣٠٥٣[ .أمحد قاسم

أمحد / أحباس العثمانيني األوائل بتونس ومجعية األوقاف واإلنزال      
جوان  (٣٨-٣٧، ع ١٢ س _ .ية املغربية  الة التارخي  _ .قاسم
ــة  _ .٣٠٠-٢٤١ ص_ .)١٩٨٥ ــاللغتني العربي ــنص ب  ال

 .١١؛ مغ٨كو* _.د  _ .والفرنسية

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–ŠöaŒ¦a@@
]١٣٠٥٤[ . مديرية األوقاف . وزارة الشؤون الدينية .اجلزائر

] ٧ [،٣٠ _ .١٩٩٨ ، الـوزارة  : اجلزائر _ .األوقاف اجلزائرية 
 .١كو* _ . ك_ .ص
]١٣٠٥٥[ .صر الدين سعيدويننا

الوقف ومكانته يف احلياة االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة     
_ .باجلزائر أواخر العهد العثماين وأوائل االحـتالل الفرنسـي          

هــ  ١٤٠١ ربيـع األول     /صـفر  (٩٠ ،٨٩ ع _ .األصالة
ــع* _.د _  .١٠٧-٨٥ص_ ]) .١٩٨١[ ــغ٢س  ،١١؛ م

٢٥. 
]١٣٠٥٦[ .ناصر الدين سعيدوين
يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف       الوقف ومكانته   

 _.اجلزائر يف أواخر العهد العثماين وأوائل االحتالل الفرنسـي          
يوليـو   (٥ ع _.جملة علمية فصلية حمكمـة      : دراسات تارخيية 

أعد هذا البحث للمؤمتر العاملي لتاريخ احلضـارة        _ ) .١٩٨١
_ .هــ   ١٤٠١ادى األخرى    مج ٢٢-١٦اإلسالمية، دمشق   

 .٦؛ فل٢؛ سع١٠٤تر*_ .د _  .٧٦-٥٦ص
@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bØãýíŠ@@

]١٣٠٥٧[ . سليم،مرصوف
 :الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقـع لألوقـاف       

 Socio-Economic Potential and= التجربة السـريالنكية  
Administration of Waqfs: Sri Lankan Experience. _ 

 .ية باللغة اإلجنليز_ .ص] ٤ [،٢٣
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .١٩٩٩

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@
]١٣٠٥٨[ .عبد اهللا أمحد الزيد

ألوقاف يف اململكة العربية السـعودية وسـبل        الواقع املعاصر ل  
 ٥٤_ .إعداد عبد اهللا بن أمحد بن علـي الزيـد           / تطويرها
 .ورقة
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_.ض 

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@M@õby⁄a@
]١٣٠٥٩[ .عبد اهلادي الفضلي

 .٤٢٩-٤١٩ ص_ .عبد اهلادي الفضلي/ يف الوقف اإلسالمي
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
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 موظف مبهمة خاصة لألوقاف   : مقابلة مع السيد حسن الدين أمحد     

 سابق آفيسران اسبيشل    أمحدجناب حسن الدين    = ند  حبكومة اهل 
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 Waqf Law and = قـوانني األوقـاف وإدارهتـا يف اهلنـد    

Administration in India/ خالد رشـيد ،أطهر حسني . _ 
 باللغـة   _.ص  ٥٣٦ _ .١٩٧٣ ، لـو تـاميز    : لكناو _ .٢ط

 .١٧هن *_ . ك_ .اإلجنليزية
]١٣٠٧٩[ .حقي، حممد ريزوانول

 حممد /Waqf experience in India= التجربة الوقفية يف اهلند 
 . باللغة اإلجنليزية_.ص ٢٠ _ .ريزوانول حقي

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،       يف  
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي 
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_ . ض_ .١٩٩٩

]١٣٠٨٠[ .حقي، حممد ريزوانول
 حممـد ريزوانـول   /Case study: India=  اهلند: دراسة حالة

 .جنليزيةاإلاللغة  ب_ .ص٧ _ .حقي
 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف

seminar on awqaf and economic development.  _
يف انعقـدت   _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسـالمي للتنميـة    : جدة[

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،كواالالمبور
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 عشرة ماليـني    ضرورة إنشاء مؤسسة مركزية لألوقاف برصيد     
دس ميلني روبئيه كى رقم سيه مركزى وقـف اداره          = روبية  
 _ .The Inquilab, Daily _ . مقصود علي خـان /قائم هو

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٥ص_ ) .٢٤/٣/١٩٨٢(
]١٣٠٨٢[ ضرورة استخدام موارد هيئة األوقاف يف حتسني أوضاع

ن سيه هونيه واىل    وقف بوردو =  املسلمني االجتماعية والتعليمية  
 خـرج  آمدىن كو مسلمانون كى مساجى وتعليمى ترقى كيلئيه       

 _) .٣٠/١٠/١٩٩١(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .كياجائيه
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦ص

]١٣٠٨٣[ .الندوي، حممد فهيم أختر
حممد فهيم  / التجربة الوقفية اهلندية، أو، جتربة وقفية يف دولة اهلند        

 . ورقة١٦ _ .دويأختر الن
 : الكويـت  _ .حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية      ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا
]١٣٠٨٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 
the year 1984-1985. _ Muslim India. _٣٨، ع٤ مج 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٤-٦٣ص_ ) .١٩٨٦(
]١٣٠٨٥[ . وزارة الشئون االجتماعية .اهلند

 = ١٩٩٦-١٩٩٥التقرير السنوي عن شئون األقليـات لعـام         
Annual Report, 1995-96 on welfare of minorities. _ 

Muslim India.  _١٢٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٥٩، ع١٤مج. _ 
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

]١٣٠٨٦[Bane of waqf.  _Radiance=  وضع األوقاف احلرج
Views, Weekly. _٢ ص_ .)١٩٨٨ (١٠، ع٢٤ مج. _ 
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]١٣٠٨٧[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش
ـايل،       ٧,١٩ختصيص   ـاطات األوقاف خالل العام امل   مليون روبية لنش
وقف امور كى اجنام دهى كيلئيه جـارى         = ٢٠٠٠-١٩٩٩

 _ . كرور روبيه منظـور    ١٩٠٧ ،٢٠٠٠-١٩٩٩ سال مني، 
Rahnuma-e-Deccan, Daily . _)١٢ص_ ) .٩/٧/١٩٩٩. _ 
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]١٣٠٨٨[ . هيئة األوقاف .البنجاب
ر سنوي تصدره امباال لعامي     تقري: هيئة األوقاف لوالية البنجاب   

 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨
-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال   امباله كنيت كى ساالنه ربورت،    

١٩٩٠. _ Muslim India. _ ١٩٩١ (١٠١، ع٩مج(.  _
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٢٣٠-٢٢٩ص
]١٣٠٨٩[ بنجاب وقف بورد كا=  أوقاف البنجاب هليئة عمل خطة

 _ .Qaumi Awaz, Daily _ .ن كيلئيه ايكشن بـالن اقليتو
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]١٣٠٩٠[ .إن.  د،ديواكار
 =  معجـزة األطفـال  :بنجـاب الوالية  يف  إجناز هيئة األوقاف    

Punjab Waqf Board achievement: The Child Prodigy /
ـ  _ .Radiance Views, Weekly_ .ديواكار . إن. د  ،٢٩جم
ــة _ .٨ص_  .)١٩٩٤ (١٥ع ــة اإلجنليزي  _ . د_ . باللغ
 .٢٠هن*
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]١٣٠٩١[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام 
the year 1984-1985. _ Muslim India. _٤٥، ع٤ مج 

 _ . د _ .ليزيـة  باللغة اإلجن  _ .٤١٠،  ٣٩٦ ص _ .)١٩٨٦(
 .١٦هن*
]١٣٠٩٢[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 = للمجلس املركزي لألوقاف     ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    
-١٩٨٤ساالنه ربورت برائيه سـال      : سينترل وقف كونسل  

١٩٨٥.  _Muslim India. _ ــج _  .)١٩٨٦ (٣٨ع، ٤م
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦٤-٦٣ص
]١٣٠٩٣[ .ملركزي لألوقاف الس ا .اهلند

 Annual Report for  =١٩٨٧-١٩٨٦التقرير السنوي لعام 
the year 1986-1987.  _Muslim India.  _٦٠ع، ٥مج 

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٥٤٥ ص_ .)١٩٨٧(

 تقارير– الهند –الوقف والتنمية 
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]١٣٠٩٤[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند
 Annual Report for = ١٩٨٨-١٩٨٧التقرير السنوي لعام 

the year 1987-1988. _ Muslim India. _٣٨، ع٤ مج 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢٢٦-٢٢٥ص_ ) .١٩٨٦(
]١٣٠٩٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for  =١٩٩٠-١٩٨٩التقرير السنوي لعام 
the year 1989-1990.  _Muslim India.  _١٠٦، ع٩مج 

 .١٦هن *_ . د_ .جنليزية باللغة اإل_ .٤٦٥ ص_ .)١٩٩١(
]١٣٠٩٦[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٣-١٩٩٢التقرير السنوي لعام 
the year 1992-1993.  _Muslim India. _ ١٤١، ع١٢مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٧٠-٤٦٥ص_ ) .١٩٩٤(
]١٣٠٩٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for = ١٩٩٥-١٩٩٤سنوي لعام التقرير ال
the year 1994-1995.  _Muslim India ._١٧٤، ع١٥ مج 

 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٢٦٢ص_ ) .١٩٩٧(
]١٣٠٩٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

 Annual Report for  =١٩٩٧-١٩٩٦التقرير السنوي لعام 
the year 1996-1997.  _Muslim India ._ ١٩٠، ع١٦مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٥٢-٤٣٩ص_ ) .١٩٩٨(
@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@

]١٣٠٩٩[ دهلى=  بدهلي نقطة لرفاهية األقليات عشر برنامج مخسة
 ,The Inquilab _ . نكاتى بروكرام١٥مني اقليتون كى فالح كيلئيه 

Daily. _) وردية  باللغة األ _  .٢ص_ ) .٢١/٣/١٩٩٤. _
 .٧هن *_ .د
]١٣١٠٠[ . هيئة األوقاف .دهلي

=  هليئة أوقـاف دهلـي       ١٩٨٦-١٩٨٥التقرير السنوي لعام    
Delhi Waqf Board Annual Report 1985-86. _ 

Muslim India. _  ٣٥٩ص_  .)١٩٨٧ (٥٦ع ،٥مـج. _ 
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

]١٣١٠١[ ورد كىدهلى وقف ب=  النشاطات اخلريية هليئة أوقاف دهلي
 _) .٢/٥/١٩٨٨(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .فالحى سرغرميان

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٨ص
]١٣١٠٢[وضعت هيئة أوقاف دهلي خطة شاملة للتنمية التعليمية والرفاهية

دهلى وقف بورد نيه تعليمى اور فالحى ترقياتى         = تماعيةجاال
 ,Siyasat Jadid_  .منصوبون كيلئيه جامع بروغرام مرتب كئيه

Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .١٣/٣/١٩٩٧. _
 .٧هن *_ .د

]١٣١٠٣[ التنمية لوالية دهلي تسليم املمتلكات املوقوفةدارة إ جيب على
مقبوضه وقف امـالك    . ايه. دى. دى= اليت مت االستيالء عليها     

_  .)٥/٨/١٩٩٤ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .وابس كريه
 .٧هن *_ . د_ .وردية باللغة األ_ .٨ص

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]١٣١٠٤[ . هيئة األوقاف .كرناتاكا

 Report of the = تقرير هيئـة األوقـاف لواليـة كرناتاكـا    
Karnataka Waqfs Board. _ Muslim India . _٧٤، ع٧مج 

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٦٨-٦٧ص_ ) .١٩٨٩(
@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–äa@@†–“í…aŠibí…bß@@

]١٣١٠٥[ يف بناء وإصالح ممتلكات روبية ماليني عشرةصرف أكثر من 
 وبال كو وقف جائيدادون كى تعمري اور مرمت       = األوقاف يف بوبال    

 _ .Dawat-Bi, Weekly _ .كا خرج ايك كرور سيه زياده
 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٠/٦/١٩٩٦(

îÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛaò@
زواج، الوقف      ،  الوقف على التعليم   انظر أيضًا الوقف على ال

ى             راء، الوقف عل ى الفق على العتقاء، الوقف عل
الالجئين، الوقف على المالجئ، الوقف واألحوال      
االجتماعية، الوقف واألسرة، الوقف واإلسكان،      
ف     الم، الوق ف واإلع ال، الوق ف واألطف الوق

ات اإلسال  ف واألقلي ات، الوق ف واألقلي مية، الوق
ف     اعي، الوق أمين االجتم ف والت ة، الوق والبطال
ف      وع، الوق ف والتط ال، الوق ة األطف وتربي
ف  اعي، الوق ل االجتم ف والتكاف يم، الوق والتعل

، والجمعيات األهلية، الوقف والخدمة االجتماعية    
ات،        ة المطلق  الوقف ورعاية األرامل، الوقف ورعاي

ي   الوقف والع الوقف والعالقات العامة،     ، مل األهل
ر،  ري، الوقف والفق ل الخي فالوقف والعم  الوق
ع ف والمجتم ة، الوق يم االجتماعي ف والق ، الوق

ة، الوقف         والمجتمع المدني  ، الوقف ومحو األمي
 .والمرأة، الوقف ووسائل اإلعالم

]١٣١٠٦[ .إبراهيم البيومي غامن
تـأمالت يف   ]: مصدر الكتروين [تقاليد نظام الوقف يف رمضان      

بالواجب يف املمارسة االجتماعية للتكـاليف      " وباملند"عالقة  
مصـدر   _.ورقـة   ] ١٣[_ .إبراهيم البيومي غامن    / الشرعية
صفحة عنوان املقال املنشور مبوقع إسـالم اون اليـن          : العنوان

 :وصلة املقال _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [
http://www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/ramadan/ 

ramadan.asp . _ ١كو*_ .ت. 
]١٣١٠٧[ .إبراهيم البيومي غامن

 _ .إبراهيم البيومي غـامن   / حجج األوقاف كنمط للكتابة احلرة    
-١٦٦ ص _ .)١٩٩٨خريف   (٢، ع ١ س _ .أحوال مصرية 

 .١؛ كو١٩، ٢صر *_ . د_ .١٧٢
]١٣١٠٨[ .إبراهيم البيومي غامن

  إبراهيم /حنو تفعيل دور نظام الوقف يف توثيق عالقة اتمع بالدولة         
إبريـل   (٢٦٦، ع ٢٣ س _ . املستقبل العـريب   _ .البيومي غامن 

 .١كو *_ . د_ .٥٤-٣٨ ص_ .)٢٠٠١
]١٣١٠٩[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ

تـأمالت  : الوقف اخلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر       
 _ . بن زيد اخلـثالن    إبراهيم/ نقدية يف ماضي الوقف وحاضره    

 ورقة عمل مقدمة    _ . ورقة ١٥،  ١٤ _ .]١٩٩٧ [هـ١٤١٨

  دلهي– الهند –الوقف والتنمية  
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 من مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة الشئون اإلسالمية       
جتربة اململكـة العربيـة   "واألوقاف والدعوة واإلرشاد إىل ندوة     

 املنعقدة يف دولة الكويت برعاية األمانـة      "السعودية يف جمال الوقف     
العامة لألوقاف يف السابع والعشرين من شهر مجادى األوىل من          

 .١كو* _ .ح _ .هـ١٤١٨م عا
]١٣١١٠[ .براهيم بن زيد اخلثالنإ

 تأمالت نقدية : الوقف اخلريي وأوجه اإلفادة منه يف العصر احلاضر       
 _ . بن زيد اخلـثالن    إبراهيم بقلم   /يف ماضي الوقف وحاضره   

 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٧ ديسمرب ١٥االثنني  (١٨٨، ع٥ س_ .املستقلة
]١٣١١١[ . حممد الضبيعيإبراهيم

 _ . بـن حممـد الضـبيعي      إبراهيم)/ األوقاف(ارية  الصدقة اجل 
 .٦٨-٤٧ص
 ،]ن. د: م. د[_  .١ط_ . الصدقات وأثرها على الفرد واتمع يف

 .١كو*_  . ض_ .)مطابع الوطن الفنية: الرياض (١٩٨٨
]١٣١١٢[ .ص٣٢٣_ .أثر الوقف يف تنمية اتمع 

ظمه  مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تن         يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

 جامعة: مكة_  .١٤٢٢ شعبان –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة  
 يف أثرهلوقف و ا: احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢أم القرى،   
  القرن الرابع  اية إىل عشر   احلادي من القرن    اإلحساء يفنشر العلم   

 يفثر الوقـف    أ -يد بن مبارك آل الشيخ       عبد احلم  إعداد/ عشر
 - عبد اللطيف بن عبد اهللا العبد اللطيف         إعداد/ االقتصادية التنمية

  عبد اهللا بن سليمان بن عبد العزيز     إعداد/ االقتصادية التنميةالوقف و 
 الدينيـة  و التربويـة  دعم اجلوانب    يف دور الوقف    -الباحوث  

 دور  - حريـري محد  أمد   عبد اهللا حم   إعداد/ الثقافية و العلميةو
 عبد اهللا بـن     إعداد/  ومتاسكها االجتماعية احلياة بناء   يفالوقف  

/ االقتصادية التنمية يفثر الوقف   أ -ناصر بن عبد اهللا السدحان      
 نشر التعلـيم    يفالوقف   ثرأ – اخلطيب   إبراهيم حممود بن    إعداد
 .١كو *_ . ض_ . ياسني بن ناصر اخلطيبإعداد/ الثقافةو

]١٣١١٣[ . زيدأمحد أبو
تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  

املنظمـة  ]: الربـاط  [_ .أمحد أبـو زيـد    / الدراسات احلديثة 
األمانـة العامـة    : اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويـت     

 .١كو *_ . ك_ .ص٦٩ _ .٢٠٠٠لألوقاف، 
]١٣١١٤[ .أمحد الريسوين

:  الربـاط  _ .أمحد الريسوين / ادهجماالته وأبع : الوقف اإلسالمي 
األمانة العامة : املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويت   

 .١كو *_ . ك_.ص ٨٠ _ .٢٠٠١لألوقاف، 
]١٣١١٥[ .أمحد الريسوين

 Islamic Waqf= جماالتـه وأبعـاده   : الوقـف اإلسـالمي  
endowment: Scope and implications/ أمحد الريسوين؛ ترمجة 

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم    :  الرباط _ .الرافع بن علم  عبد  
 .١كو*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٨٠_ ] .١٩٩-[والثقافة، 

]١٣١١٦[ .مساعيل عبد الرحيم شليبإ
 . ورقة١٤_ .مساعيل عبد الرحيم شليب إ /الوقف والتنمية البشرية

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض
]١٣١١٧[ . سليمان،أك دمري

 /]Vakif ve Eğitim Faidalari= الوقف وفائدته للتـدريس  [
 . باللغة التركية_ .٢١٦-٢١٥ ص_ .ريسليمان أك دم

 Sosyal = التوازن االجتماعي وسرية التاريخ يف بناء الدولةيف 
Denge I. Devlet Yapisinin Tarihi Seyri.  _دار : إستانبول

 .٦٧، ٣ تر*_  . ض_ .]١٩-- [،نشر إشارة
]١٣١١٨[ . حممدعطيةمجال الدين 

حماولة للتصنيف  : (الوقف والنظم الشرعية واحلديثة ذات العالقة     
:  أوقـاف  _ .عطيةمجال الدين   )/ ومقترحات للتفعيل والتعاون  

، ١ س _ .عمل اخلريي جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف وال      
 .١كو *_ . د_ .٩٧-٨٨ ص_ .)٢٠٠١ (١ع

]١٣١١٩[ .محدا ولد التاه
 محدا ولـد    /مكانة األوقاف يف ااالت االجتماعية واالقتصادية     

 .ورقات٣ _ .التاه
 وزارة الثقافة : نواكشوط_ .  تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها    يف

اإلسالمية أحباث الندوة العلمية    _ . ١٩٩٧والتوجيه اإلسالمي،   
 .١كو*_ .ض _ . التاسعة
]١٣١٢٠[ .خالد عزب

بقلم خالد  / دور مؤسسيت القضاء واألوقاف يف املدينة اإلسالمية      
 /مجادى األوىل  (٣٢٢-٣٢١ ع _ . الوعي اإلسالمي  _ .عزب

-٨٢ص_ ]) .١٩٩٢ نوفمرب /أكتوبر[هـ ١٤١٣مجادى اآلخرة 
 .١كو *_ . د_ .٨٥

]١٣١٢١[ .داهي الفضلي
  جمتمع مدين  إىل حتويل اتمع القبلي البدائي      الوقف ض بدور بارز يف    

ملحق خـاص عـن     .  املستقلة _ . بقلم داهي الفضلي   /متحضر
التجربة الوقفية يف الكويت وسبل النهوض بقطاع األوقـاف يف          

 .١٠كو* _.د _ ) .١٩٩٨ سبتمرب ٧ (٦س_ .اإلسالمي العامل 
]١٣١٢٢[ .داهي الفضلي

 _.د داهي ليلي الفضلي     إعدا/ الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
 ورقـة مقدمـة إىل املـؤمتر الثـاين          _ .ورقة ٤٠ _ .١٩٩٧

 .١كو* _ . ح_ .للمنظمات األهلية العربية
]١٣١٢٣[ نوعيةدور الوقف يف التخفيف من مشكلة الفقر وحتسني 

 ورقة عمل مقدمة  : اتمع اإلسالمي يف القرن احلادي والعشرين     
 The role of awqaf in the =  ...من البنك اإلسالمي للتنمية

alleviation of poverty and the quality of Islamic 
community in the 21st century. _ورقـة ٣٩: ٢ ج . _ 

 .باللغة اإلجنليزية
 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

 ،م١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٧ ،ن.  د:م. د [_ .جاكرتا

الوقف والتنمية االجتماعية



متن الكشاف>١٠٥٠
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣١٢٤[:الكويت_ .  للنهوض بالدور التنموي للوقفإستراتيجيةرؤية 
 ورقة يف تعـدادات     ١٧٦ _ .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    

  دراسة مقدمة من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت        _.خمتلفة  
 مؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العامل اإلسالمي،         إىل
 .١؛ كو١٥سع*_ .ح _ .النسخة األولية _  .١٩٩٦طس أغس

]١٣١٢٥[ .سعيد احلسني عبد الرمحن
سعيد احلسني  / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية     

 . ورقة٢٩ _ .عبد الرمحن
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢
]١٣١٢٦[ .بناهيشريعت، 

 _ .كيهان_ . وقف   اجتماعينتايج  = نتائج االجتماعية للوقف    ال
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .)]١٩٦٦[ش، ١٩/٨/١٣٦٥(

]١٣١٢٧[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد
إعداد صاحل بـن    / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اتمع      

دار األندلس اخلضـراء،    :  جدة _ .١ ط _ . الرمحن السعد  عبد
 .١كو *_ . ك_ .ص٩٤ _ .]١٩٩٩[هـ ١٤٢٠

]١٣١٢٨[ .صاحل بن غامن السدالن
إعداد صاحل بـن    / أثر الوقف يف اجلانب التوجيهي للمجتمعات     

 .ورقة ٥٧ _ .غامن السدالن
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو *_ . ض_ .]٢٠٠١ و١٩٩٩بني [إلرشاد، والدعوة وا
]١٣١٢٩[ .عبد احلليم عويس

بقلم /  واجتماعياً – دور الوقف يف تنمية اتمع اإلسالمي ثقافياً      
 . ورقة١٤ _ .عبد احلليم عويس

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣١٣٠[ .عبد الرمحن فرفور
 . ورقات٥_ .عبد الرمحن فرفور / ندوة عاملية عن الوقف الثقايف املعاصر

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨ ،جامعة قناة السويس  ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣١٣١[ .عبد العزيز الدوري
 _ .املستقبل العريب _ .عبد العزيز الدوري    / ةدور الوقف يف التنمي   

 ،٧صر* _.د  _  .٢٦-٤ص_ ) .١٩٩٧يوليو   (٢٢١، ع ٢٠س
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

]١٣١٣٢[ .عبد املاجد
 Waqf as= دور الوقف يف االستقرار العائلي بني املسـلمني  
family settlement among the Muslims/عبد املاجد . _ 

England and the Muslim World . _)١٢٢ص_ ) .١٩٩٢-
 .١٩هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .١٤٦

]١٣١٣٣[ .عبد امللك أمحد السيد
 _ . إعداد عبد امللك أمحـد السـيد       /الدور االجتماعي للوقف  

 .٣٠٦-٢٢٣ص
 _ .٢ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  . ض _ .١٩٩٤ ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب    :جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٣١٣٤[ .عبد امللك أمحد السيد
 _ . إعداد عبد امللك أمحـد السـيد       /الدور االجتماعي للوقف  

 .٣٠٦-٢٢٣ص
 _ .١ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

]١٣١٣٥[ .مإبراهيعز الدين 
األوقاف (تعقيب على حبث الدكتور معبد علي اجلارحي بعنوان         

 .ورقات] ٤[_ .عز الدين إبراهيم )/ اإلسالمية ودورها يف التنمية
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 
]١٣١٣٦[ .عطية عبد احلليم صقر
 . ورقة٣٤ _ . عبد احلليم صقرعطية/ اقتصاديات الوقف

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣١٣٧[ .علي، أشفق
-Socio= دور الوقف االجتماعي واالقتصادي يف تقدم املسلمني        

economic role of waqf in the advancement of 
Muslims /   جملة نصف سنوية حمكمة تعىن     : أوقاف_ .أشفق علي

 _) .٢٠٠٢نوفمرب   (٣، ع ٢س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو*_  . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٣٠-٢١ص

]١٣١٣٨[ .علي، أشفق
-Socio= دور الوقف االجتماعي واالقتصادي يف تقدم املسلمني        

economic role of awqaf in advancement of Muslims /
 . باللغة اإلجنليزية_.ص ١٤ _ .أشفق علي

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .١٩٩٩
]١٣١٣٩[ .عمر الطالب

 The benefits of awqaf= ائد األوقاف يف حياة املسلمني فو
in the life of Muslims/ ن.  د:م. د [_ . عمر الطالـب[، 

 عرضت يف املؤمتر التربـوي السـنوي        – ورقات   ٨ _ .١٩٩٣
 .١كو* _ . ح_ .جنليزية باللغة اإل_ .األول

]١٣١٤٠[ .غفور روزهباىن، ناصر
 نقش وقف = ماعية والثقافية   دور الوقف يف التنمية االقتصادية واالجت     

 _ .)١٩٩٨ (٢١ ع _ . وقف مرياث جاويدان   _ ...در توسعه 
 .١؛ كو١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .٣٧-٣٤ص

 الوقف والتنمية االجتماعية 
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]١٣١٤١[ .فؤاد عبد اهللا العمر
إسهام الوقف يف بناء ودعم مؤسسات العمل األهلي يف جمـال           

ين جملة فصلية حمكمة تع   :  أوقاف _ .فؤاد العمر / التنمية اتمعية 
 _) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب _ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي 

 .١كو*_  . د_ .١٢٧-٩٩ص
]١٣١٤٢[ .فؤاد عبد اهللا العمر

فؤاد عبد اهللا / إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية  
 _ .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقاف،    :  الكويت _ .١ ط _ .العمر
ة يف مسابقة الكويت    سلسلة الدراسات الفائز   (_ .ص٢١٦ج،  

 .١كو*_  . ك_ .)١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
]١٣١٤٣[ .فواز بن علي بن جنيدب الدهاس

فواز بن علي بـن جنيـدب       / مكانته وأمهيته احلضارية  : الوقف
 . ورقة٤٣ _ .الدهاس

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 الشؤون اإلسالمية واألوقاف  وزارة  : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو *_ . ض_ .]٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٣١٤٤[ . جميد،كارشناس

 /نظرة اجتماعية للوقف، أو، الوقف من وجهة نظر علم االجتماع         
 األمانة العامة : الكويت_ .جميد كارشناس؛ إعداد صادق العبادي      

من أدبيات الوقـف يف      (_ . ورقات ٧ _ .١٩٩٨لألوقاف،  
 .١كو* _ .ح _ .)إيران
]١٣١٤٥[ . روبن،ليفي
، ٢٠٣،  ١٨٦،  ١٤١ص_  . روبن ليفـي   /]Waqf= الوقف  [

 . باللغة اإلجنليزية_ .٣٤٩، ٢٦٢
_  .The social structure of Islam = علم االجتماع اإلسالمي يف
 صدرت الطبعـة    _ .١٩٦٢ ، جامعة كمربدج  : لندن _ .١ط

 .١٧هن*_ .ض _  .The Sociology of Islam: األوىل بعنوان
]١٣١٤٦[ .حممد احلبيب بن اخلوجه

حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      
 .٢١٠-١٢١ ص_ .اخلوجه

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع   لبحوث احلضارة اإلسـالمية،      امع امللكي ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧

]١٣١٤٧[ .بنعبد اهللالعزيز  حممد بن عبد
/ نسانية وسبب من أسباب ازدهار اتمع املـدين       إالوقف فكرة   
 ٢ (١٩٥، ع ٦ س _ .املستقلة_  .بنعبد اهللا العزيز   حممد بن عبد  

 _.) ٢نظرات يف تاريخ وحاضر الوقف؛      (_ ) .١٩٩٨فرباير  
 .١كو* _.د 

]١٣١٤٨[ .بنعبد اهللالعزيز  حممد بن عبد
 _ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف / الوقف يف الفكر اإلسالمي

 _ .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ]: املغرب[احملمدية 
 .٣١، ١٤-١٢؛ مغ٣ ،١؛ كو١٥، ١٠سع *_ . ك_ .ج٢

]١٣١٤٩[ .حممد عمارة
 _ .احلياة_ .حممد عمارة /  احلضاريجدل العدل واجلور يف تارخينا

ــمرب ٩ (١١٩٧٩ع ــة  (_ .٢١ص_  .)١٩٩٥ ديس الفريض
 .١كو* _ . د_ .)٨ من ٦ ؛املنشودة
]١٣١٥٠[ .حممد عمارة

حممـد  / دور الوقف يف النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة       
 .١٧٢-١٥٥ ص_ .عمارة
وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف
 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣لشئون اإلسالمية،   وا
 .٢، ١؛ كو٥صر

]١٣١٥١[ .حممد املبارك
 .١٥٤ص_  . حممد املبارك/الوقف
 _ .١ط _ . االقتصاد مبادئ وقواعد عامـة     : نظام اإلسالم  يف

 .١٢كو* _ . ض_ .١٩٧٢ ، دار الفكر:بريوت
]١٣١٥٢[ .إبراهيممدحت حافظ 

مـدحت حـافظ   / ملخص حبث دور الوقف يف تنمية اتمـع    
 .ورقة ٢١ _ .إبراهيم

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣١٥٣[]/ مصدر الكتروين[املصرف الوقفي خلدمة القرآن والسنة 
 مصدر  _ .ورقات] ٤[ _ .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   

موقـع  [ مبوقع املنرب     ...صفحة عنوان املصرف الوقفي   : لعنوانا
:  وصـلة املقـال    _ .)١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (انترنت

http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/waqf.htm. _ 
 .١كو *_ .ت

]١٣١٥٤[ .معبد علي اجلارحي
 _.إعداد معبد علي اجلارحي     / األوقاف اإلسالمية ودورها يف التنمية    

 .ورقة ١٢
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 
]١٣١٥٥[ . يوسف،مناب

 Vakif Anlayişimizin Sosyal=األسس االجتماعية ملفهوم الوقف 
Temelleri/يوسف مناب .  _Vakif ve Kültür Dergisi. _ 

_ . باللغة التركية    _ .٦-٥ص_ ) .١٩٩٨أغسطس   ٢٤(
 .١٠٤تر* _ .د

]١٣١٥٦[ .منذر قحف
 Financing development of= متويل تنمية عقارات األوقاف 

awqaf properties /جنليزيةباللغة اإل_ .ص ٤٥ _ .منذر قحف. 
 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف

seminar on awqaf and economic development.  _
يف انعقـدت   _ .] ١٩٩٨،  نك اإلسـالمي للتنميـة    الب: جدة[

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،كواالالمبور

الوقف والتنمية االجتماعية
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]١٣١٥٧[ .الندوي، شفيع أمحد هاشم
 _.شفيع أمحد هاشم الندوي     / الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية    

 _ . ك _.ص  ٢٠٨ _ .٢٠٠٠ ، دار املعرفـة   : نيودهلي _ .١ط
 .١كو*

]١٣١٥٨[ .نعمت عبد اللطيف مشهور
 _. نعمت عبد اللطيف مشهور      إعداد/ ف يف تنمية اتمع   أثر الوق 
 . ورقة١٣
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض
]١٣١٥٩[ . نسب، حممد صادقهامشي

 عياجتمانيازهاى  = بالوقف نستطيع تلبية احلاجات االجتماعية      
 باللغة  _ .)]١٩٩١[ش،  ٢٢/١٢/١٣٧٠ (_ . كيهان _... را

 .١ران *_ .د _ .الفارسية

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–æ…‰þa@@
]١٣١٦٠[ .عبد الفتاح صالح

 _ .عبد الفتاح صالح  / جتربة الوقف يف اململكة األردنية اهلامشية     
 .٦٧-٣٩ص
مناذج خمتارة مـن جتـارب      :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف
املعهد اإلسالمي  :  جدة _ .١ ط _ .لدول واتمعات اإلسالمية  ا

 _ .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : للبحوث والتدريب؛ الكويت  
 .١كو *_ .ض

]١٣١٦١[ .حممد الشوملي
 _. ورقـة  ٧٦_  .Case study: Jordan= األردن : دراسة حالة
 .جنليزيةباللغة اإل

 International =صادية  الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتيف
seminar on awqaf and economic development.  _

يف انعقـدت   _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسـالمي للتنميـة    : جدة[
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢ ،كواالالمبور
]١٣١٦٢[ .حممد الشوملي

دور األوقاف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وجتربة اململكة        
 ]:عمان[_ . حممد الشوملي    إعداد/ ذا اال األردنية اهلامشية يف ه   

 _ .١٩٩٨ ،وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسـالمية     
 ورقة عمل مقدمـة لنـدوة       _ . مصور ملون  : ورقة ٧٦ ،٤٨

األوقاف والتنمية االقتصادية اليت يعقدها البنك اإلسالمي للتنمية        
العربية  باللغة _ .٤/٣/١٩٩٨-٢يف ماليزيا يف الفترة الواقعة يف       

 .١كو* _ .ح _ .جنليزيةواإل
]١٣١٦٣[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصـر       
:  الكويـت  _ .١ ط _ .ياسر عبد الكرمي احلـوراين    )/ األردن

سلسـلة   (_ .ص١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     
ة ألحباث الوقـف    الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولي     

 .١كو *_ . ك_ .)١٩٩٩

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@@òîiŠÌÛa@bîÔíŠÏcMpaë†ã@@
]١٣١٦٤[ األنشطة الوقفية يف وسط وغرب الدول األفريقيةتقرير حول 

 Report on awqaf activites in west and= الناطقة بالفرنسية 
central french speaking african countries. _  ورقـات 

 . باللغة اإلجنليزية_ .٢١-١٧
  الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول        يف

 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 
subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 

 .١كو* _ . ض_] .؟١٩٩٨[

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@@óİìÛa@bîÔíŠÏcMpaë†ã@@
]١٣١٦٥[ يف وسط وغرب الدول األفريقية األنشطة الوقفيةتقرير حول 

 Report on awqaf activites in west and= الناطقة بالفرنسية 
central french speaking african countries. _  ورقـات 

 . باللغة اإلجنليزية_ .٢١-١٧
 ول الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ح        يف

 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 
subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 

 .١كو* _ . ض_] .؟١٩٩٨[

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–òîÛbà’Ûa@bØíŠßc@@
]١٣١٦٦[ .مجال برزجني

مناذج معاصرة لتطبيقاته   (الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية اتمع       
 .١٥٤-١٣٣ ص_ .مجال برزجني)/  أمريكا الشماليةيف
وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–æaŠíg@@
]١٣١٦٧[ .روزهبائي، ناصرغفور 

/  واالجتماعية والثقافية يف إيران    دور الوقف يف التنمية االقتصادية    
 األمانة: الكويت_ .ناصر غفوري روزائي؛ إعداد صادق العبادي       

من أدبيات الوقف   ( _ . ورقات ٨ _ .١٩٩٨العامة لألوقاف،   
 .١كو* _ .ح _ .)يف إيران

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@MæbaŠ@@
]١٣١٦٨[  كزمر/ الرضوية يف خراسان إطاللة على أوقاف الروضة

 . ورقات٨ _ .دراسات خراسان
 :طهران_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@M‹a‘@@
]١٣١٦٩[ .رياحي، نادر

 . ورقة١٨ _ . نادر رياحي/جتربة جديدة يف الوقف
 :طهران_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية          يف

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[مديرية األوقاف والشؤون اخلريية، 

  األردن–الوقف والتنمية االجتماعية  
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@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bîãbİíŠi@@
]١٣١٧٠[ . كالبانا،جوشي

 كالبانا  / قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين      :وقفيات اتمع 
 األمانة  : الكويت _ .١ ط _ .املطريي ترمجة بدر ناصر     ؛جوشي

تـراجم يف العمـل      (_.ص  ٣٧ _ .١٩٩٦ ،العامة لألوقاف 
 .١كو* _ . ك_ .)١ ؛اخلريي والتطوعي

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@âb’Ûa@…ýi@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٣١٧١[ .حترير حممد م /األوقاف ودورها يف تنمية جمتمع الناحية

 .٦٩-٦٦ ص_ .راألرناؤوط، هند أبو الشع
أوراق الندوة العلمية اليت    : بدايات وايات : الدولة العثمانية يف  

 ]:عمان[_ .م  ١٩/١٠/١٩٩٩-١٨عقدت يف جامعة آل البيت،      
 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠١جامعة آل البيت، 

]١٣١٧٢[ .حممد األرناؤوط
 الة_ .دور الوقف يف نشوء وتطور املدن خالل العصر العثماين          

 _ .)١٩٩٤ (١٠-٩ ع _ .ية للدراسات العثمانية  التارخيية العرب 
 قدم هذا البحث إىل املؤمتر العاملي اخلامس للدراسات       _  .٦٦-٤٥ص

 .١٠٤تر *_ . د_ .١٩٩٤ سالعثمانية الذي عقد يف تون
]١٣١٧٣[ .حممد األرناؤوط

 منوذجان: دور الوقف يف نشوء وتطور املدن خالل العصر العثماين        
 _ . األرنـاؤوط  . م حممد/  الشام للمقارنة من بالد البلقان وبالد    

 ٥٢-٥١، ع ١٦س_  .جملة علمية فصلية حمكمة   : دراسات تارخيية 
 .١كو* _.د _  .٦٦-٤٥ص_ ) .١٩٩٥ نيسان /كانون الثاين(

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æbÔÜjÛa@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٣١٧٤[ .حممد األرناؤوط

 الة_ .عثماين  دور الوقف يف نشوء وتطور املدن خالل العصر ال        
 _ .)١٩٩٤ (١٠-٩ ع _ .التارخيية العربية للدراسات العثمانية   

قدم هذا البحث إىل املؤمتر العاملي اخلامس للدراسات        _  .٦٦-٤٥ص
 .١٠٤تر *_ . د_ .١٩٩٤ سالعثمانية الذي عقد يف تون

]١٣١٧٥[ .حممد األرناؤوط
 نمنوذجا: دور الوقف يف نشوء وتطور املدن خالل العصر العثماين        

 _ . األرنـاؤوط  . م حممد/ للمقارنة من بالد البلقان وبالد الشام     
 ٥٢-٥١، ع ١٦س_  .جملة علمية فصلية حمكمة   : دراسات تارخيية 

 .١كو* _.د _  .٦٦-٤٥ص_ ) .١٩٩٥ نيسان /كانون الثاين(

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–ƒí‰bm@@
]١٣١٧٦[ .عبد امللك أمحد السيد

 يف النمو االقتصادي واالجتماعي   الوقف اإلسالمي والدور الذي لعبه      
 .٣٠٧-٢٢٣ ص_ . عبد امللك أمحد السيد/يف اإلسالم

حبوث خمتارة من املؤمتر الدويل     :  دراسات يف االقتصاد اإلسالمي    يف
. جامعة امللك عبد العزيـز    :  جدة _ .الثاين لالقتصاد اإلسالمي  

 _] .١٩٨٥[هـ ١٤٠٥املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، 
 .٧؛ فل١١، ٢سع *_ .ض

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣١٧٧[ . إبراهيم،أتش

 Hayri ve =األوقاف من ناحية اخلدمات االجتماعية واخلريية 
Sosyal Hizmetler Açisinda Vakiflar/ إبراهيم أتـش .  _

Vakiflar Dergisi. _ ٨٨-٥٥ص_  .)١٩٨٢ (١٥مج. _ 
 .٣تر* _ . د_ .باللغة التركية

]١٣١٧٨[ألوقاف،ل العامةديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar=  األوقاف
 .٣تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .ص٩٤_ ] .١٩٨٤[هـ ١٤٠٤

]١٣١٧٩[ .بوالق، آيدن
 آيـدن   /ما هو تأثري األوقاف االقتصادية واالجتماعية اجلديـدة       

 . باللغة التركية_ .٢٢٥-٢٢٣ ص_ .بوالق
 V. Vakif=  ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]١٣١٨٠[ . املديرية العامة لألوقاف .تركيا
 Vakiflar Genel= معلومات عن أعمال املديرية العامة لألوقاف 

Müdürlüğünu Çalişmalari Hakkinda Bilgi . _إستانبول: 
 _ .)مطبعة اء ] (١٩٦٥[هـ  ١٣٨٥ ،وقافاملديرية العامة لأل  

، Vakiflar Dergisiنشرت الرسالة يف جملة األوقاف  _ .ص٤
 .١١تر* _ .ح _ . باللغة التركية_ .العدد الرابع

]١٣١٨١[ . علوي،ساران
 =اخلدمات االجتماعية والدعوة خلدمات الوقف االستشارية واالجتماعية 

Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişmayi Teşvik Fonu ve 
Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma Vakiflari / علـوي 

ــ ــج _ .Vakiflar Dergisi _ .ارانس _  .)١٩٩٧ (٢٦م
 .٥٢، ٣تر* _ . د_ . باللغة التركية_ .٤٤٠-٤٢٧ص
]١٣١٨٢[ . ضياء،كازجيي

 İslam ve Sosyal= األوقاف من الناحية اإلسالمية واالجتماعية 
Açidan Vakiflar / دار نشر املعرفة،: نبولإستا_ .ضياء كازجيي 

 _ . ك _ . باللغة التركية  _ .ص١٥٨ _ .]١٩٨٥ [هـ١٤٠٥
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر*

]١٣١٨٣[ . هباء الدين،يدي يلدز
 اء الدين يدي    /التكافل االجتماعي من خالل األوقاف التركية     

 . باللغة التركية_ .٣٦-٣٤ص_  .يلدز
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ò•‰ìi@–@@ƒí‰bm–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٣١٨٤[ .سيزاكا، مرات

 Cash Waqfs  =١٨٢٣-١٥٥٥األوقاف النقدية يف بورصة، 
of Bursa, 1555-1823 /مرات سيزاكا. _ Journal of the 

Economic and Social History of the Orient. _٣٨ مج 
 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٥٤-٣١٣ص_ ) .١٩٩٥(

 العصر العثماني– تاريخ – بورصة – تركيا –الوقف والتنمية االجتماعية 
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@@@@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@@@ãìm–@@@@ñëaŒÐã@pbyaë@–@@@ƒí‰bm@–@
ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١٣١٨٥[ .الشيباين بن بلغيث

 الدينية واالجتماعية بواحات  أمهية األوقاف العامة من النخيل يف احلياة        
 الـة   _ .الشيباين بن بلغيث  / نفزاوة خالل القرن التاسع عشر    

 _ .)١٩٩٤مـاي    (٧٦-٧٥، ع ٢١ س _ .التارخيية املغربيـة  
 .١١؛ مغ٨، ١كو* _.د _ .بالعربية والفرنسية _  .٢٩٩-٢٨٧ص

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ŠöaŒ¦a@
]١٣١٨٦[ .حممد ملني بكراوي
 .ورقة ١١ _ .حممد ملني بكراوي/ ية اجلزائريةالتجربة الوقف

 : الكويـت  _ .حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية      ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]١٣١٨٧[ .أنور أمحد الفزيع

أنور الفزيـع؛   / ةاإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اجلزيرة العربي      
 التعقيب _ .٣٠٧-٢٧١ ص_ .تعقيب حممد عبد امللك املتوكل  

 .٣٠٧-٢٩٢ص: واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
  مركز دراسات:بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٣١٨٨[ .الشاهني، شامل

 _ .شامل الشاهني/ األوقاف وتشكيالهتا اإلدارية يف الدولة العثمانية
 . ورقة٢٥
:  الكويـت  _ .ية التجارب الوقفية الدول    احللقة النقاشية حول   يف

 .١كو *_ .ض _ .١٩٩٧ لألوقاف، األمانة العامة

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]١٣١٨٩[ . فر، مصطفىسليمي

وقف وآثار اقتصادى   = الوقف وآثاره االقتصادية واالجتماعية     
 _ .١٩٩١،  مؤسسة القدس الرضوي  : خراسان_ . آن   اجتماعي
 كلية االقتصاد،   ،تربيةال جامعة   -) دكتوراه( رسالة   _ .ص٣١٥
 .١ران *_ .ك _ . باللغة الفارسية_. ١٩٨٧
]١٣١٩٠[ .، يعسوبعباسي

 وقف واثرات آن در     أحكام=  الوقف وآثاره االجتماعية     أحكام
 باللغـة   _ . جامعـة مشـهد    -) دكتوراه( رسالة   _ .اجتماع
 .١ران *_ .ر _ .الفارسية

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–òí…ìÈÛa@@
]١٣١٩١[ .دالل بنت خملد احلريب

مصـدر  [د يف دعم احلياة االجتماعية والثقافية       دور أمريات آل سعو   
مصدر _ .ورقات  ] ٨[_ .إعداد دالل بنت خملد احلريب      ]/ الكتروين

وصلة _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (صفحة عنوان املقال    : العنوان
_  .http://moustafa1.virtualave.net/faisal38.htm :املقــال

 .١كو*_ .ت 
]١٣١٩٢[.واإلرشادمية واألوقاف والدعوة وزارة الشؤون اإلسال. السعودية 

 املشرف العام عبد اهللا بن      /األوقاف يف اململكة العربية السعودية    
 _] .١٩٩٩[عبديل كروم الدولية،    : الرياض_ .عبد احملسن التركي    

 .١؛ كو١٥سع* _ .ك _ .ايض :ص١٣٢

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@MÑîİÔÛa@@
]١٣١٩٣[ .السيد حسن العوامي

 السيد حسن ]/ مصدر الكتروين [ يف القطيف وأثره يف حياهتا       الوقف
صفحة عنوان املقال ضمن    : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٩[_ .العوامي  

جملة فصلية تعين بشؤون التراث والثقافة      :  مبجلة الواحة  ٩حمتويات العدد   
: وصلة املقال _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   (واألدب يف اخلليج العريب     

http://www.alwaha.com/issue9/is09sb10.htm . _  ت._ 
 .١كو*

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@MÑîİÔÛa@@–ßaŠÛa@@
]١٣١٩٤[ .نبيه الرباهيم

 /منوذج حيتذى يف األوقاف االجتماعية    ]: مصدر الكتروين [وقف الرامس   
 صفحة عنوان املقال ضمن   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٧[_ .نبيه الرباهيم   
ـة        :  مبجلة الواحة  ٩ددحمتويات الع  جملة فصلية تعين بشؤون التـراث والثقاف

_ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    (واألدب يف اخلليج العـريب      
 _ .http://www.alwaha.com/issue9/is09sb11: وصلة املقال 

 .١كو*_ .ت 

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ñ‰ìÏbÌä@
]١٣١٩٥[ .صهيب جاسم

صـهيب  ]/ كتـروين مصدر ال [سنة الوقف تزدهر يف سنغافورة      
صفحة عنوان املقال   : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٤[_ .جاسم  
 مبوقع إسالم أون    ٢/٤/٢٠٠١ املنشورة يف    ١/٤/٢٠٠١بتاريخ  

وصـلة  _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (موقع انترنت [الين  
-http://www.islamonline.net/Arabic/News/2001 :املقال

04/02/article9.shtml.  _ ١كو*_ .ت. 

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æa…ìÛa@
]١٣١٩٦[ .زهري عثمان علي نور

 _ .١ط_ .زهري عثمان علي نور     / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    
 .١؛ كو٨فل*_ .ك  _.ص ٦٢_  .١٩٩٦جامعة اخلرطوم، ]: اخلرطوم[

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]١٣١٩٧[ .عبد العزيز الدوري
 .١٢٠-٨٠ ص_ .عبد العزيز الدوري/ التنميةدور الوقف يف 

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧

  العصر العثماني– تاريخ – واحات نفزاوة –تونس  –الوقف والتنمية االجتماعية  



١٠٥٥>متن الكشاف>
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]١٣١٩٨[ .بنعبد اهللازيز حممد بن عبد الع
 _ .بنعبـد اهللا  حممد بن عبد العزيز     / الميالوقف يف الفكر اإلس   

 /يوليوز (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق 
 ،٢١ ،١٧مـغ * _ . د _ .١٢٢-١١٧ ص _ .)١٩٨٣ غشت
٣٧ ،٢٤ ،٢٢. 

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–@ƒí‰bm@
]١٣١٩٩[ .انيينعبد السالم الترم

 الوقف حقق التعليم باان   : دور الوقف يف بناء احلضارة اإلسالمية     
 _ . العريب _ .بقلم عبد السالم الترمانيين   / والعالج وعون الفقري  

؛ ٧،  ٢صر *_ . د _ .٤٦-٤٢ ص _ .)١٩٧٦فرباير   (٢٠٧ج
 .٢٦؛ مغ١كو

]١٣٢٠٠[ .حممد عمارة
بقلم / دور األوقاف يف صناعة احلضارة اإلسالمية ويف جتديدها       

 ديسمرب (٣٣٤، ع ٣٠ س _ . الوعي اإلسالمي  _ .حممد عمارة 
حنـو  " ألقي هذا البحث يف ندوة       _ .٩٨-٨٨ ص _ .)١٩٩٣

اليت أقامتها وزارة األوقاف يف الكويت يف       " دور تنموي للوقف  
 حتت عنوان دور الوقف يف النمـو    ١٩٩٣ مايو   ٣-١الفترة من   

 .١كو *_ . د_ .االجتماعي وتلبية حاجات األمة

a@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛ–@@´İÜÏ–@òÜßŠÛa@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١٣٢٠١[ .حممد عدنان البخيت

حممد /  السادس عشر امليالدي   –الرملة يف القرن العاشر اهلجري      
 _ .جملة علمية متخصصة حمكمة   :  دراسات _ .عدنان البخيت 

 .١كو*_ .د _  .٢١٦-١٨٦ص_ ) .١٩٩٠ (٢، ع)أ (١٧مج

Çbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òî–@ŠİÓ@
]١٣٢٠٢[ وزارة األوقاف]/ مصدر الكتروين[ األوقاف القطرية رسالة

صفحة عنوان الرسالة   : مصدر العنوان _ .ورقة  ] ١٤[_ .والشؤون اإلسالمية   
: وصلة الرسالة _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [مبوقع املنرب   

http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/resalat_alawqa
f.htm . _ ١كو*_ .ت. 
]١٣٢٠٣[ _.ورقة ] ١٣[_ ] .مصدر الكتروين[ الوقفيةاملصارف 

مبوقع املنـرب   ... صفحة عنوان املصارف الوقفية     : مصدر العنوان 
ــة يف ( ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة املقـ : وصـ

http://www.islam.gov.qa/arabic/ministry/srv_trends.h
tm.  _ ١كو*_ .ت. 

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@oíìØÛa@
]١٣٢٠٤[ .خالد راشد اهلاجري

 .٢٠٩-١٩٦ص_ .خالد راشد اهلاجري / دور الوقف يف تنمية اتمع
ندوات وفعاليات مؤمتر   : رؤية شرعية :  األمن االقتصادي الكوييت   يف

 ٢٥-٢٣كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية السابع، الفترة من        
جامعة ]: الكويت [_ .١٩٩٩ مايو   ١١-٩هـ،  ١٤٢٠حمرم  
 بالتعاون مع اللجنة االستشارية العليا للعمل     _ ] .؟١٩٩٩[يت،  الكو

 .١كو*_ .ض _ .على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية 

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١٣٢٠٥[ .إبراهيم البيومي غامن

 _ .١ ط _ .إبراهيم البيومي غـامن   / األوقاف والسياسة يف مصر   
 قدمت أصـالً    _.ص  ٥١٩ _ .١٩٩٨دار الشروق،   : القاهرة

 األوقاف: حتت عنوان)  جامعة القاهرة–دكتوراه  (كأطروحة املؤلف   
دراسة حالة يف تطور العالقة بني اتمع والدولـة يف          : والسياسة

 .١؛ كو٧، ٢؛ صر٣تر* _ . ر_ .مصر احلديثة
]١٣٢٠٦[ .علي عيسى علي السيد

حملة عن الوقف يف مصر ودوره يف جمال اعتمادات نشر الـدعوة            
 علي عيسـى    إعداد/  والتنمية االجتماعية واالقتصادية   سالميةاإل

هــ  ١٤١٦هيئة األوقاف املصرية،    ]: القاهرة [_ .علي السيد 
 .١كو* _ . ك_ .ورقات ٩ _ .]١٩٩٥[

]١٣٢٠٧[ .حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ ص_ .العربية
 _ .٢ط _...دراسية لتثمري ممتلكات األوقاف      وقائع احللقة ال   يف

_  .ض _ .١٩٩٤ ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب    :جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٣٢٠٨[ .حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ ص_ .العربية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٣٢٠٩[ .رأفت غنيمي الشيخ

/ م١٧٩٨-١٥٧١تطور الوقف يف مصر يف العهـد العثمـاين،          
 . ورقة١٩ _ . رأفت غنيمي الشيخإعداد
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،           يف

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٢١٠[ .حممد عفيفي
 تأليف حممد/ األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العصر العثماين

 _ .١٩٩١اهليئة املصرية العامة للكتاب،     ]: القاهرة [_ .عفيفي
قدمت أصالً كأطروحة   _ .) ٤٤تاريخ املصريني؛    (_ .ص٢٧٨

األوقـاف  : حتت عنـوان  )  جامعة القاهرة  –ماجستري  (املؤلف  
-١٥١٧هـ،  ١٠٦٩-٩٢٣(ودورها يف احلياة االقتصادية يف مصر       

 .٨ ،١؛ كو٨، ٦فل* _ .ر _ .)م١٦٥٨
@@@@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@@@Š–ß@–@@@ƒí‰bm–@@@Š–ÈÛa@ïãbàrÈÛa@–@

òîÈßbu@Ýöb‰@
]١٣٢١١[ .حممد عفيفي

 هـ،١٠٦٩-٩٢٣(األوقاف ودورها يف احلياة االقتصادية يف مصر   
 حممد عفيفي عبد اخلالق؛ إشـراف رؤوف        /)م١٦٥٨-١٥١٧

رسائل جامعية – لعثمانياالعصر  –تاريخ  – مصر –الوقف والتنمية االجتماعية 



متن الكشاف>١٠٥٦
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 أطروحـة   _ .عباس، عبد الرحيم عبد الرمحن عبـد الـرحيم        
 .١١صر *_ . ر_ . كلية اآلداب، جامعة القاهرة–) ماجستري(

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–…@Âbîß@–@ƒí‰bm–@ÖQX@
]١٣٢١٢[ .كريسيليوس، دانيال

 دانيال/ مالحظات على أوقاف دمياط يف أواخر القرن الثامن عشر        
 ٥٧ ع _ .القـاهرة ، جامعة    جملة كلية اآلداب   _ .كريسيليوس

 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .١٧٧-١٥١ص_ ) .١٩٩٢سبتمرب (

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٢١٣[ .مي غامن البيوإبراهيم

دراسة حالة يف تطور العالقة بـني اتمـع    : األوقاف والسياسة 
 البيومي البيومي غـامن؛     إبراهيم إعداد   /والدولة يف مصر احلديثة   

 _ .إشراف كمال حممود املنويف، سيف الـدين عبـد الفتـاح          
 جامعة  –) هادكتور(أطروحة  _ .ورقة  ] ٢٠[،  ٤٧٤_  .١٩٩٧
 .١؛ كو١٢صر* _.ر _ .لوم السياسية  كلية االقتصاد والع،القاهرة

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١٣٢١٤[ .السعيد بوركبة

 :دعوة احلق _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        
 غشت  /يوليوز (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  
 .٣٧ ،٢٢ ،١٧مغ *_ . د_ .١١٦-١٠٤ ص_ .)١٩٨٣

]١٣٢١٥[ .السعيد بوركبة
 جملة هذه _ .الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية باملغرب        

 .١٧؛ مغ٩سع*_ . د _ .٣٧٣-٣٤٧ص_ ) .١٩٨٣ (٥ ع_ .سبيلي
]١٣٢١٦[ .السعيد بوركبة

السعيد / الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية يف املغرب       
 .٢٤٩-٢٢٧ص _ .بوركبة

:  بغداد _ .المي ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلس       يف
، ٩سع* _ . ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١
]١٣٢١٧[ .السعيد بوركبة

 سـعيد   /الوقف يف اإلسالم ودوره يف احلياة اتمعية بـاملغرب        
 _ .٥٠-٢٣ص_ ) .١٩٩٧يوليوز   (١٥ ع _ .األحياء_ .بوركبة  

 .٢٤ ،١١مغ* _ .د
]١٣٢١٨[ .حممد بن حاجي

 إعداد حممد بن حاجي؛   / احلياة االجتماعية مبراكش  آثار الوقف يف    
حبث لنيل دبلوم الدراسات    _  .١٩٨٩_ .إشراف إبراهيم حركات    

 .٥مغ* _ . ح_ .١٩٨٩،  دار احلديث احلسنية بالرباط–العليا 
]١٣٢١٩[ .حممد زنيرب

 /احلبس كمظهر من مظاهر السياسة االجتماعية يف تاريخ املغرب       
 .٢١٠-٢٠١ ص_ .حممد زنيرب

 : بغداد _ .دوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       ن يف
، ٩سع*_  . ض _ .١٩٨٣ ،معهد البحوث والدراسات العربية   

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]١٣٢٢٠[ .حممد املكي الناصري
 _ . حممد املكي الناصري   /األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    

 _ .١٩٩٢وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية،       ]: الرباط[
 ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٥؛ مـغ  ١؛ كو ١٥عس *_ . ك _ .ص٢٢٦
٣١ ،٣٠ ،٢٥. 

]١٣٢٢١[ .حممد املكي الناصري
_ .بقلم حممد املكي الناصري / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية 

 _ .ص١٧٤_ ) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨-ن،  . د: م. د[
 .٣٩مغ* _ .ك

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]١٣٢٢٢[ . بوركبةالسعيد

السـعيد  / آثار الوقف يف احلياة اتمعية باملغرب عرب التـاريخ        
 _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  :  دعوة احلق  _ .بوركبة
 _ . د _ .١٢٦-١١٦ ص _ .)١٩٩١يوليوز   (٢٨٤ع،  ٣٢س
 .٢٦، ١٧؛ مغ١كو*

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]١٣٢٢٣[ .حممد املنوين

-٦٥٧ور األوقاف املغربية يف التكامل االجتماعي عرب عصر بين مرين           د
 .٢٢٦-٢١١ ص_ .حممد املنوين/ م١٤٦٥-١٢٥٩هـ، ٨٦٩
:  بغداد _ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       يف

، ٩سع* _ . ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]١٣٢٢٤[ .حممد املنوين
 دعوة  _ . حممد املنوين  /وقاف املغربية يف عصر بين مرين     دور األ 
 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق

 .٢٢ ،١٧مغ*_  . د_ .٣٣-٢٧ ص_ .)١٩٨٣غشت 

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@å§a@
]١٣٢٢٥[ . وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .املغرب
 :وقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنا احلسن الثاين         األ

 _ .١٩٧١-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشر سـنوات     
 _ .١٩٧١وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،      : الرباط
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _ .ك _ .ص١٦٥

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]١٣٢٢٦[ .أوالد علي عبد السالم

عـداد  إ /القتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطـوان     الدور ا 
 الشيخي  إشراف الغلبزوري بدر الدين؛     ،أوالد علي عبد السالم   

 _.ايض  :  ورقة ١٧٩_  .١٩٨٤_ .نور الدين، العبدالوي حممد     
 كلية اآلداب   ،جامعة عبد املالك السعدي    - اإلجازةحبث لنيل   

 .١كو* _ . ح_ .١٩٨٤والعلوم اإلنسانية، تطوان، 
]١٣٢٢٧[ .حممد حممد اخللوف

  حممد حممد اخللوف؛   إعداد/ منطقة تطوان : الدور االجتماعي للوقف  
 _.ص  ٤١_  .١٩٨٦-١٩٨٥_ .شراف حممد احلبيب التجكاين     إ

 _ . كلية أصول الدين، تطوان    – يف أصول الدين     اإلجازةحبث لنيل   
 .٢٩مغ* _ .ح

 ١٨ق –تاريخ –  دمياط– مصر –الوقف والتنمية االجتماعية  
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@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@
]١٣٢٢٨[ .ياشيشفيقة الور

 :مسارها التارخيي يف اململكة املغربية    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   
 حممد احلبيب   إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ /منوذج شفشاون 

  جامعة– اإلجازةحبث لنيل   _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  ينالتجكا
 .٢٩؛ مغ١كو* _. ح _ .١٩٩٢ كلية أصول الدين، ،القرويني

nuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîÇbà–@lŠÌ½a@–@bäØß@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]١٣٢٢٩[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة ]: الربـاط  [_ .تأليف رقية بلمقـدم   / م١٧٢٧-١٦٧٢

 _ .)ص٦٤٩(ج  ٢ _ .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –عية  دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتما      

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع *_ . ك_ .اآلداب، مكناس
@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–paë†ã@@

]١٣٢٣٠[ )بورسعيد: ١٩٩٨(ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية 
 مـايو  ٩-٧ ،ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسـالمية   

 _ .١٩٩٨ ، جامعة قناة السويس   :]مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 تنظمها رابطـة اجلامعـات      _ . ورقة يف تعدادات خمتلفة    ٨٢٣

 .١كو* _ . ك_ .اإلسالمية
]١٣٢٣١[ )الكويت: ١٩٩٣(ندوة حنو دور تنموي للوقف 

 _] .وآخ […صاحل كامل   / أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     
 _ .١٩٩٣ ،وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية     : الكويت
 .٢، ١و؛ ك٥؛ صر١٥، ١٠، ٢؛ سع٣تر* _ . ك_.ص ٢٣٦

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٣٢٣٢[ .آزاد، أمحد حسني

 _.أمحد حسني آزاد    / وزير اوقاف كيه نام   = نداء لوزير األوقاف    
Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٣ص_ ) .٨/١٢/١٩٩٤ 

 .٧هن *_ . د_ .األوردية
]١٣٢٣٣[ . محيد،أمحد

 ل اور اقليتون كيه بعض مسائ   = بعض مشاكل األقليات وواجباتنا     
 /٧/١٢(_  .Qaumi Awaz, Daily_ .محيد أمحد / مهاريه فرائض

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٣ص_  .)١٩٨٣
]١٣٢٣٤[مجعية/ On waqf administration =حول إدارة األوقاف 

 ،١٤ مج_ .Muslim India_ .تشجيع تعليم وتوظيف املسلمني 
 .١٦هن*_  .د_ .باللغة اإلجنليزية _  .٤٦١ص_ ) .١٩٩٦ (١٦٦ع

]١٣٢٣٥[ )سيد(خالد رشيد 
 Waqf in= الوسائل احملتملة للتغري االجتماعي : األوقاف يف اهلند

India: Potential instruments for social changes / خالد
 The Hindustan Times, Daily, Sunday World _ .رشيد

Supplement. _) باللغة اإلجنليزية   _ ) .٧/١٠/١٩٧٣. _
 .١٦هن *_.د 

]١٣٢٣٦[ مسلمانون= املسلمني  حملو األمية بني هليئة الوقف هام دور
 _ .مني ناخواندغى دور كرنيه كيلئيه وقف بورد كا اهم كردار    

Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٧ص_ ) .٢٣/٧/١٩٨٣ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٣٢٣٧[ .رشيد، هارون
 هـزار   ٦٠اوقاف سيه   = دخل األوقاف يبلغ ستني ألف روبية       

 _ .The Inquilab, Daily_ .هارون رشيد / بيون كى آمدىنرو
ــة _ .٣ ص_ .)١٨/٧/١٩٩٧( ــة األوردي  _ . د_ . باللغ
 .٧هن*

]١٣٢٣٨[ . هـعبد الوهاب،
= النظام األساسي، الوظائف واألداء     : جمالس األوقاف يف اهلند   

Waqf Boards in India: Constitution, function and 
performance/ ـ  باللغـة   _ .ص١٠ _. عبد الوهـاب  .  ه

 .اإلجنليزية
 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .١٩٩٩
]١٣٢٣٩[لشئون ومحاية ملكثفاالربنامج : اهلندجلنة حزب املؤمتر لعموم  

 AICC: Intensified program for welfare and= األقليات 
protection of minorities /جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند.  _

Muslim India. _١٥٢ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع١٧ مج.  _
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

]١٣٢٤٠[ ل احلكممل تـنفق أية مبالغ مالية على أوقاف املسلمني خال
برطانوى دور حكومت مني مسلم اوقاف بر اهـن         = الربيطاين  

 _ .The Inquilab, Daily _ .بيسه ى خرج ني كياكيـا 
ــة  _  .٣ص_ ) .٤/٨/١٩٨٣( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*
: ٢٤( االجتماع السـنوي      . الس املركزي لألوقاف    .اهلند

 ) نيودهلي:١٩٨٦
]١٣٢٤١[

 =ع والعشرين للمجلس املركزي لألوقاف      االجتماع السنوي الراب  
_  .مركزى وقف كونسل كا جوبيسوان سـاالنه اجـالس        

The Inquilab, Daily. _) باللغة_  .٢ص_ ) .٢٠/٦/١٩٨٦ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@M@“í…aŠia‰†ãc@
]١٣٢٤٢[ .بيج، عارف
والتركيـز علـي    ساعدات يف فيجاي وارا،     مل مبىن دار ا   افتتاح

 السياسـة   بعيدة عن كون  تمشاكل ممتلكات األوقاف جيب أن      
 Inauguration of Imdad= خطاب عـارف بـيج   : احلزبية

Ghar Complex at Vijay Wada and emphasize that 
problems of awqaf properties should be above the 

group politics: Address by Arif Beg. _ Rahnuma-e-
Deccfan, Daily. _) ــة _ .٣ص_  .)٢٢/١/١٩٧٨  باللغ

 .٣هن*_  . د_ .اإلجنليزية

أندرابراديش - الهند –الوقف والتنمية االجتماعية 
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@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٣٢٤٣[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٨٨-١٩٨٧تقرير موجز عن هيئة أوقاف والية البنجاب لعام         
Brief Report on the Punjab Waqf Board for 1987-

1988. _ Muslim India. _ ــج _  .)١٩٨٨ (٦٧ع، ٦م
 .١٦هن *_ . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٣٠٩ص

]١٣٢٤٤[  مليون٢٠ما يزيد عن  البنجاب ختصصهيئة األوقاف لوالية 
اقليىت فرقـه كيلئيـه فالحـى       = روبية هندية لرفاهية األقليات     

 _ .اسكيم، بنجاب وقف بورد دو كرور سيه زياده خمتص كئيه         
Qaumi Awaz, Daily. _) باللغة_  .٨ص_ ) .٢١/٩/١٩٩٤ 

 .٧هن *_ . د_ .األوردية
@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@Mï…@@

]١٣٢٤٥[ . هيئة األوقاف .دهلي
 = ١٩٨٨-١٩٨٧تقرير عن تقدم هيئة أوقاف دهلـي لعـام          

Progress Report of the Delhi Waqf Board for 1987-88. _ 
Muslim India. _  ٣٠٨ص_  .)١٩٨٨ (٦٧ ع،٦مـج. _ 
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@
راء،  انظر أيضًا ى الفق ف عل انع،   الوق ف المص ف وق الوق

ة، الوقف     واألحوال االقتصادية،   الوقف والبطال
ياحة،    ف والس اة، الوق ف والزآ أميم، الوق والت

، الوقف  الوقف والعمل األهلي  الوقف والصناعة،   
ر ف وا ،والفق ة،  الوق ة العام ف لمالي الوق
 .والمجتمع

]١٣٢٤٦[ .براهيم بشري الغويلإ
 .٥١-٥٠ ص_ . إبراهيم بشري الغويل/]الوقف[
 مؤسسة: بريوت_  .١ ط _ . معاجلة اإلسالم ملشكالت االقتصاد    يف

 .٧فل *_ . ض_ .١٩٧٦الرسالة، 
]١٣٢٤٧[ .ص٣٢٣_ .أثر الوقف يف تنمية اتمع 

ية السعودية الذي تنظمه     مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العرب      يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

:  مكـة  _ .١٤٢٢ شعبان   –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
لوقـف  ا: احملتويات _ .]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢جامعة أم القرى،    

 اية إىل عشر   احلادي من القرن    اإلحساء يف نشر العلم    يف أثرهو
ثر أ - عبد احلميد بن مبارك آل الشيخ        إعداد/ عشرالقرن الرابع   

 عبد اللطيف بـن عبـد اهللا        إعداد/ االقتصادية التنمية يفالوقف  
 عبد اهللا بـن     إعداد/ االقتصادية التنمية الوقف و  -العبد اللطيف   

 دعم اجلوانب   يف دور الوقف    -سليمان بن عبد العزيز الباحوث      
محـد  أ عبد اهللا حممد     إعداد/ الثقافية و العلمية و الدينية و التربوية
/  ومتاسـكها  االجتماعيـة  احلياة بناء   يف دور الوقف    - حريري
 يفثر الوقـف    أ - عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان          إعداد
 الوقف ثرأ – اخلطيب   إبراهيم حممود بن    إعداد/ االقتصادية التنمية
_  . ياسني بن ناصر اخلطيـب     إعداد/ الثقافة نشر التعليم و   يف

 .١كو*_ .ض 

]١٣٢٤٨[ .أمحد كفتارو
 األعلى وجممع أيب النور     اإلفتاءالشيخ أمحد كفتارو رئيس جملس      

ميكن للوقف اإلسالمي أن ينـهض      : اإلسالمي بسوريا للمستقلة  
 /بدور بارز يف حتقيق التنمية االقتصادية ولكن بشروط حمـددة         

 ابريل  ٢٠االثنني   (٢٠٦ع ،٦س _ . املستقلة _ .عادل احلامدي 
 .١كو* _ .د _. )١٩٩٨

]١٣٢٤٩[ .بندر محزة حجار
 آفـاق   _ . بقلم بندر محزة حجار    /إعادة هيكلة قطاع األوقاف   

 _ .٢١-١٨ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب  / أكتوبر (٢ س _ .مستقبلية
 .١كو* _ .د

]١٣٢٥٠[ .محدا ولد التاه
 محدا ولـد    /مكانة األوقاف يف ااالت االجتماعية واالقتصادية     

 .ورقات٣ _ .التاه
وزارة الثقافة  : نواكشوط_ . ف اإلسالمية وتنميتها   تطوير األوقا  يف

أحباث الندوة العلمية اإلسالمية    _ . ١٩٩٧والتوجيه اإلسالمي،   
 .١كو*_ .ض _ . التاسعة

]١٣٢٥١[ .خالد بن عبد اهللا العبد اللطيف
إعداد خالد بن   / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية     

 . ورقات٧ _ .اليحىيعبد اهللا العبد اللطيف، سعد بن صاحل 
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢
]١٣٢٥٢[ .داهي الفضلي

 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمات      _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _ .ح _ .األهلية العربية
]١٣٢٥٣[هاياز ثروت اندوزى وقف = دور الوقف يف تعديل الثروة 

ش، ٣٠/٨/١٣٦٣ (_ . كيهان _ .ىب حساب جلوكَري مى كند    
 .١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٤[

]١٣٢٥٤[ .راشد بن أمحد العليوي
إعداد / الصيغ احلديثة الستثمار الوقف وأثرها يف دعم االقتصاد       

 . ورقة٤٥ _ .يراشد بن أمحد العليو
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_ .ض
]١٣٢٥٥[:الكويت_ .  للنهوض بالدور التنموي للوقفإستراتيجيةرؤية 

 ورقة يف تعـدادات     ١٧٦ _ .١٩٩٦وقاف،  األمانة العامة لأل  
  دراسة مقدمة من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت        _.خمتلفة  
 مؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العامل اإلسالمي،         إىل

 .١؛ كو١٥سع*_ .ح _ .النسخة األولية _  .١٩٩٦أغسطس 
]١٣٢٥٦[اد نكَرشى بر=  اقتصادية دينيةرؤية حول الوقف كمؤسسة 

ش، ٢٧/٨/١٣٦٣ (_ . كيهـان  _ . اقتصادى وقف  اعتقادي
 .١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .٢٢ ص_ .)]١٩٨٤[

 اب البنج– الهند –الوقف والتنمية االجتماعية  



١٠٥٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٢٥٧[ .زيدان أبو املكارم
 .١٣٩-١٣٨ ص_ .زيدان أبو املكارم/ ]الوقف[
 _ .١٩٥٩دار اجلهاد،   :  القاهرة _ . بناء االقتصاد يف اإلسالم    يف
 .٧فل *_ .ض

]١٣٢٥٨[ .سعيد احلسني عبد الرمحن
سعيد احلسني  / املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية     

 . ورقة٢٩ _ .عبد الرمحن
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢
]١٣٢٥٩[ .سليمان بن صاحل الطفيل

إعـداد  / الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات اإلسالمية     
 .ورقة ٧٢ _ .ن صاحل الطفيلسليمان ب

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٢٦٠[ .اتر م،سيزاكا

=  ت اإلسالمية األوقاف يف التاريخ ودالالته بالنسبة لالقتصاديا     
Awqaf in history and implications for modern Islamic 

economics/جنليزية باللغة اإل_ .ص٢٩ _ . مرات سيزاكا. 
 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف

seminar on awqaf and economic development.  _]جدة: 
 ،يف كواالالمبـور  انعقدت  _ .] ١٩٩٨،  ةالبنك اإلسالمي للتنمي  

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢
]١٣٢٦١[ .صاحل عبد اهللا كامل

 _ . االقتصـاد اإلسـالمي    _ .دور الوقف يف النمو االقتصادي    
ــارس  (١٥٥، ع١٣س ، ١٣؛ س٢٠-١٦ ص_ .)١٩٩٤مـ
 .١٠ ،٧فل* _ . د_ .٥٧-٢٤ ص_ .)١٩٩٤إبريل  (١٥٦ع

]١٣٢٦٢[ .صاحل عبد اهللا كامل
 _ .صاحل عبـد اهللا كامـل     /  النمو االقتصادي  دور الوقف يف  

 .٥١-٣٧ص
وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف

؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

]١٣٢٦٣[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد
إعداد صـاحل بـن     / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اتمع      

دار األندلس اخلضـراء،    :  جدة _ .١ ط _ .الرمحن السعد  دعب
 .١كو *_ . ك_ .ص٩٤ _ .]١٩٩٩[هـ ١٤٢٠

]١٣٢٦٤[ .عبد الرمحن فرفور
 ٥ _ .عبد الرمحن فرفور  / ندوة عاملية عن الوقف الثقايف املعاصر     

 .ورقات
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨ ،ة قناة السويس  جامع]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٢٦٥[ .عبد الكرمي بن يوسف اخلضر
 الكرمي بن  إعداد عبد / ااالت احلديثة للوقف وأثرها يف دعم االقتصاد      

 .ورقة ٥٥ _ .يوسف اخلضر
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
سـالمية  وزارة الشؤون اإل  :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_.ض 

]١٣٢٦٦[ .عبد امللك أمحد السيد
 _ . إعداد عبد امللك أمحـد السـيد       /الدور االجتماعي للوقف  

 .٣٠٦-٢٢٣ص
 _ .٢ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  . ض _ .١٩٩٤ ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب    :جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٣٢٦٧[ .عبد امللك أمحد السيد
 _ . إعداد عبد امللك أمحـد السـيد       /الدور االجتماعي للوقف  

 .٣٠٦-٢٢٣ص
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]١٣٢٦٨[ .إبراهيم الدين عز

األوقاف (تعقيب على حبث الدكتور معبد علي اجلارحي بعنوان         
] ٤ [_ .عـز الـدين إبـراهيم     )/ اإلسالمية ودورها يف التنمية   

 .ورقات
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 
]١٣٢٦٩[ .عطية عبد احلليم صقر

 . ورقة٣٤ _ .عطية عبد احلليم صقر/ ت الوقفاقتصاديا
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٢٧٠[ .علي، أشفق
-Socio= دور الوقف االجتماعي واالقتصادي يف تقدم املسلمني        

economic role of waqf in the advancement of Muslims/ 
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشـؤون       :  أوقاف _ .أشفق علي 

 _ .)٢٠٠٢نـوفمرب    (٣، ع ٢ س _ .الوقف والعمل اخلـريي   
 .١كو*_  . د_ . باللغة اإلجنليزية_ .٣٠-٢١ص

]١٣٢٧١[ .علي، أشفق
-Socio= دور الوقف االجتماعي واالقتصادي يف تقدم املسلمني        

economic role of awqaf in advancement of Muslims /
 . باللغة اإلجنليزية_.ص ١٤ _ .أشفق علي

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999. _معهد الدراسات املوضـوعية،  :  نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .١٩٩٩

الوقف والتنمية االقتصادية



متن الكشاف>١٠٦٠
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]١٣٢٧٢[ . مجعة حممدعلي
 .١٣١-٩١ ص_ .علي مجعة حممد/ الوقف وأثره التنموي

 وزارة األوقاف: الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     يف
؛ ١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   

 .٢، ١؛ كو٥صر
]١٣٢٧٣[ .عمر الكتاين

 Le roles du= دور الوقف يف النظام االقتصادي اإلسـالمي  
waqf dans le systeme economique islamique /  عمـر

جملة نصف سنوية حمكمة تعـىن بشـؤون        :  أوقاف _ .الكتاين
 _ .)٢٠٠٢نـوفمرب    (٣، ع ٢ س _ .الوقف والعمل اخلـريي   

 .١كو *_ . د_ . باللغة الفرنسية_ .١٩-٥ص
]١٣٢٧٤[ .غفور روزهباىن، ناصر

نقش  = دور الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
 ٢١ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ ...وقف در توسعه  

ــية _ .٣٧-٣٤ ص_ .)١٩٩٨( ــة الفارس  _ .د _ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]١٣٢٧٥[ .حممد بوجالل
 / الوقـف النـامي    :حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف     

 ، األمانة العامـة لألوقـاف     : الكويت _ .إعداد حممد بوجالل  
 .١كو *_ . ح_.ص ٣١ _ .١٩٩٦

]١٣٢٧٦[ . بوجاللحممد
 / الوقـف النـامي    :حنو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف     

، ٥ مج _ . دراسات اقتصادية إسالمية   _ .إعداد حممد بوجالل  
 .٣تر* _ . د_ .٨٦-٦٣ ص_ .)١٩٩٧ (١ع

]١٣٢٧٧[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 _ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز تأليف / الوقف يف الفكر اإلسالمي

 _ .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ]: املغرب[احملمدية 
 .٣١، ١٤-١٢؛ مغ٣ ،١؛ كو١٥، ١٠سع *_ . ك_ .ج٢

]١٣٢٧٨[ .حممد عمارة
 _ .احلياة_ .حممد عمارة / جدل العدل واجلور يف تارخينا احلضاري

 الفريضة املنشودة؛ (_  .٢١ص_ ) .١٩٩٥ ديسمرب   ٩ (١١٩٧٩ع
 .١كو* _ . د_ .)٨ من ٦

]١٣٢٧٩[ .اهيمإبرمدحت حافظ 
مـدحت حـافظ   / ملخص حبث دور الوقف يف تنمية اتمـع    

 .ورقة ٢١ _ .إبراهيم
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٢٨٠[ .معبد علي اجلارحي
 _.معبد علي اجلارحي    إعداد  / األوقاف اإلسالمية ودورها يف التنمية    

 .ورقة ١٢
: أبو ظـيب _  .١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ، ندوة الوقف اخلريي   يف

 .١كو* _. ض_  .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية، 

]١٣٢٨١[ .منذر قحف
 Financing development of= متويل تنمية عقارات األوقاف 

awqaf properties /باللغــة _ .ص ٤٥ _ .منــذر قحــف
 .جنليزيةاإل
 International =ملية حول الوقف والتنمية االقتصادية  الندوة العايف

seminar on awqaf and economic development.  _]جدة :
 ،يف كواالالمبـور  انعقدت  _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢
]١٣٢٨٢[ .نعمت عبد اللطيف مشهور

 _.لطيف مشهور    نعمت عبد ال   إعداد/ أثر الوقف يف تنمية اتمع    
 . ورقة١٣
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض
]١٣٢٨٣[ . القاسمأبو، وايف

سنت اهلى وقف يكى    = الوقف عامل من عوامل تعديل الثروة       
 ش،٢٩/٨/١٣٦٣ (_ .اطالعات_ .است   از طرق تعديل ثروت   

 .١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٤[
]١٣٢٨٤[وقف حركىت=  يف اتمع لتعديل الثروةالوقف حركة واعية   

 _ . خراسـان  _ .آكَاهانه در راستاى تعديل ثروت در جامعه      
 _ .د _ . باللغة الفارسـية   _ .)]١٩٨٦[ ش،١٠/٨/١٣٦٥(
 .١ران*

]١٣٢٨٥[ وقف بايد در جهت= الوقف ودوره يف حماربة الفقر 
ش، ٢٩/٣/١٣٧٢ (_ . كيهـان  _ .زدائى به كـاررود   فقر  

 .١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٨٤[
]١٣٢٨٦[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين

 _ .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلوارين     / الوقف والتنمية يف األردن   
 .١كو *_ . ك_ .ص٢٠٦ _ .٢٠٠٢دار جمدالوي، : عمان

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–þa@æ…‰@
]١٣٢٨٧[ .عبد الفتاح صالح

 _ .عبد الفتاح صالح  / جتربة الوقف يف اململكة األردنية اهلامشية     
 .٦٧-٣٩ص
 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   : جدة_  .١ط_ .واتمعات اإلسالمية   
_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقـاف،     : والتدريب؛ الكويت 

 .١كو *_.ض 
]١٣٢٨٨[ .حممد الشوملي
 _. ورقة ٧٦_  .Case study: Jordan= األردن : دراسة حالة
 .جنليزيةباللغة اإل

 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف
seminar on awqaf and economic development.  _]جدة :

 ،يف كواالالمبـور  انعقدت  _ .] ١٩٩٨،  البنك اإلسالمي للتنمية  
 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢

  األردن–الوقف والتنمية االقتصادية  



١٠٦١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
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]١٣٢٨٩[ .حممد الشوملي
دور األوقاف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وجتربة اململكة        

 ]:عمان[_ . حممد الشوملي    إعداد/ األردنية اهلامشية يف هذا اال    
 ،٤٨_  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية،      

ورقة عمل مقدمة لندوة األوقاف والتنمية      _ . مصور ملون    : ورقة ٧٦
االقتصادية اليت يعقدها البنك اإلسالمي للتنمية يف ماليزيا يف الفترة          

 _.جنليزيـة   العربية واإل باللغة  _  .٤/٣/١٩٩٨-٢الواقعة يف   
 .١كو* _.ح 

]١٣٢٩٠[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين
 _ .١ط_ .حلوارين  ياسر عبد الكرمي ا   / الوقف والتنمية يف األردن   

 .١كو *_ . ك_ .ص٢٠٦ _ .٢٠٠٢دار جمدالوي، : عمان

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@@òîiŠÌÛa@bîÔíŠÏcMpaë†ã@@
]١٣٢٩١[ الوقفية يف وسط وغرب الدول األفريقيةتقرير حول األنشطة 
 Report on awqaf activites in west and= الناطقة بالفرنسية 

central french speaking african countries. _  ورقـات 
 . باللغة اإلجنليزية_ .٢١-١٧
 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول         يف

 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 
subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 

 .١كو* _ . ض_] .؟١٩٩٨[

îàänÛaë@ÑÓìÛa@òí…b–nÓüa@ò–@@óİìÛa@bîÔíŠÏcMpaë†ã@@
]١٣٢٩٢[ الوقفية يف وسط وغرب الدول األفريقيةتقرير حول األنشطة 
 Report on awqaf activites in west and= الناطقة بالفرنسية 

central french speaking african countries. _  ورقـات 
 . باللغة اإلجنليزية_ .٢١-١٧
عهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول      الندوات اليت عقدها امل    يف

 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 
subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 

 .١كو* _ . ض_] .؟١٩٩٨[

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–æaŠíg@@
]١٣٢٩٣[ =تقرير عن نشاطات املؤسسة الوقفية الرضوية يف جمال االقتصاد 

 ٥٠-٤٩ ع _ .حرم_  .رضوي اقتصادى استان قدس     فعاليتهاي
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٤٢-٣٣ص_ ) .١٩٩٨(

]١٣٢٩٤[ .روزهبائي، ناصرغفور 
/ دور الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إيران        

 األمانة: الكويت_ .ناصر غفوري روزائي؛ إعداد صادق العبادي       
من أدبيات الوقف   ( _ . ورقات ٨ _ .١٩٩٨ لألوقاف،   العامة

 .١كو* _ .ح _ .)يف إيران

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–ƒí‰bm@@
]١٣٢٩٥[ .عبد امللك أمحد السيد

 الوقف اإلسالمي والدور الذي لعبه يف النمو االقتصادي واالجتماعي        
 .٣٠٧-٢٢٣ ص_ . عبد امللك أمحد السيد/يف اإلسالم

حبوث خمتارة مـن املـؤمتر      : اد اإلسالمي  دراسات يف االقتص   يف

 .جامعة امللك عبد العزيز: جدة_ .الدويل الثاين لالقتصاد اإلسالمي 
_ ] .١٩٨٥[هـ ١٤٠٥املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، 

 .٧؛ فل١١، ٢سع *_ .ض
@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@

]١٣٢٩٦[ .بوالق، آيدن
 آيـدن   /ة واالجتماعية اجلديـدة   ما هو تأثري األوقاف االقتصادي    

 . باللغة التركية_ .٢٢٥-٢٢٣ ص_ .بوالق
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]١٣٢٩٧[ .زعيم، صباح الدين
-٢٠٩ص_ . الدين زعيم    صباح/ آثار األوقاف يف االقتصاد الوطين    

 . باللغة التركية_ .٢١٣
 V. Vakif = ١٩٨٧ ديسمرب ١٣-٧األسبوع اخلامس للوقف، يف 

Haftasi, 7-13 Aralik 1987M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٨٧لألوقاف، 

]١٣٢٩٨[ . مسعود،يلماز
 Kültürun Vazgeçilmez= الوقف عنصر ال يستغىن عنه يف الثقافة 

Unsuru Vakiflar/ مسعود يلمـاز . _ Vakif ve Kültür 
Dergisi. _ باللغـة   _ .٢-١ص_  .)١٩٩٨أغسطس   (٢ع 
 .١٠٤تر* _ . د_ .التركية

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ŠöaŒ¦a@
]١٣٢٩٩[ .حممد البشري مغلي

حممد البشري  / التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب      
 التعقيـب   _ .٣٤٤-٣١١ ص _ .مغلي؛ تعقيب مجعة الزريقي   

 .٣٥٣-٣٤٥ص: واملناقشات
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]١٣٣٠٠[ .حممد ملني بكراوي

 .ورقة ١١ _ .حممد ملني بكراوي/ التجربة الوقفية اجلزائرية
 : الكويـت  _ .حللقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية      ا يف
 .١كو* _ . ض_ .١٩٩٧ألمانة العامة لألوقاف، ا

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]١٣٣٠١[ .أنور أمحد الفزيع
أنور الفزيـع؛   / ريعي للوقف يف بلدان اجلزيرة العربية     اإلطار التش 

 التعقيب _ .٣٠٧-٢٧١ ص_ .تعقيب حممد عبد امللك املتوكل  
 .٣٠٧-٢٩٢ص: واملناقشات

 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         

مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .وقاف بدولة الكويت العامة لأل
 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

دول الخليج العربية –الوقف والتنمية االقتصادية 
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@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٣٣٠٢[ .أوزترك، نظيف

النهضة الصناعية للدولة العثمانية يف القرن التاسع عشر وتأسيس         
 XIX. Yüzyilda Osmanli  =١٨٢٧وقف مصنع اخليوط يف عام 

İmparatorlüğu’nda Sanayileşme ve 1827 kurulan 
Vakif İplik Fabrikasi / نظيف أوزترك._ Vakiflar Dergisi ._ 

 .٣تر* _.د _  .باللغة التركية _ .٨٠-٢٣ص_ ) .١٩٩٠ (٢١مج
]١٣٣٠٣[ .لديز، هباء الدينيدي ي

 اء الدين / البعد االقتصادي لألوقاف التركية يف القرن الثامن عشر       
نسخة ( خبط صاحبها    _ . ورقة ٥٥ _ .١٩٧٩ _ .لديزيدي  ي

 ٢٨-٢٤نار عقد يف القدس بتـاريخ       ي قدمت يف مس   _ .)مصورة
 International seminar on social and باسم ١٩٧٩حزيران 

economic aspects of the Muslim waqf.  _ ١كو* _.ح. 
]١٣٣٠٤[ .لديز، هباء الدينيدي ي

 =لقرن الثامن عشر امليالدي     االقتصادي لألوقاف التركية يف ا    البعد  
XVIII. Asir Yürk Vakiflarinin İktisadi Boyutu / اء الدين

-٥ص_ ) .١٩٨٤ (١٨مج_ . Vakiflar Dergisi_ .يدي يلدز 
 .٣تر* _ . د_ . باللغة التركية_ .٤١

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]١٣٣٠٥[ . فر، مصطفىسليمي

وقف وآثار اقتصادى   = الجتماعية  الوقف وآثاره االقتصادية وا   
 _ .١٩٩١،  مؤسسة القدس الرضوي  : خراسان_ . آن   اجتماعي
 كلية االقتصاد،   ،تربيةال جامعة   -) دكتوراه( رسالة   _ .ص٣١٥
 .١ران *_ .ك _ . باللغة الفارسية_ .١٩٨٧

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]١٣٣٠٦[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

 دعوة_  .بنعبد اهللا حممد بن عبد العزيز     / ف يف الفكر اإلسالمي   الوق
 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 ،٢١ ،١٧مـغ * _ . د _ .١٢٢-١١٧ ص _ .)١٩٨٣ غشت
٣٧ ،٢٤ ،٢٢. 

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@@´İÜÏ–@òÜßŠÛa@–@ƒí‰bm@–Ö@QV@
]١٣٣٠٧[ .حممد عدنان البخيت

حممد /  السادس عشر امليالدي   –لقرن العاشر اهلجري    الرملة يف ا  
 _ .جملة علمية متخصصة حمكمة   :  دراسات _ .عدنان البخيت 

 .١كو*_ .د _  .٢١٦-١٨٦ص_ ) .١٩٩٠ (٢، ع)أ (١٧مج

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–†ÔÛa@@
]١٣٣٠٨[ .ريتر، إسحاق

 نية حتت املنظمة اإلسالمية الفلسطي  : املؤسسات اإلسالمية يف القدس   
 :Islamic institutions in Jerusalem =احلكم األردين واإلسرائيلي 

Palestinian Muslim Organization under Jordanian 
and Israeli rule /كلوور للقانون الدولية،: بوسطن_ .ق ريتر اسحإ 

 .١كو *_ . ك_ .جنليزية باللغة اإل_ .ص١١٤ _ .١٩٩٧

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bíŒîÛbß@@
]١٣٣٠٩[ .احلبشي، سيد عثمان

سيد عثمان / Case study: Malaysia = ماليزيا: دراسة حالة
 . باللغة اإلجنليزية_ .ص٣٥ _ .يشاحلب
 International = الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية يف

seminar on awqaf and economic development.  _]جدة :
 ،يف كواالالمبـور  انعقدت  _ .] ١٩٩٨،  يةالبنك اإلسالمي للتنم  

 .١كو*_ . ض_ . ١٩٩٨ مارس ٤-٢

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١٣٣١٠[ .إبراهيم البيومي غامن

 _ .١ ط _ .إبراهيم البيومي غـامن   / األوقاف والسياسة يف مصر   
قدمت أصـالً   _ .ص  ٥١٩_  .١٩٩٨دار الشروق،   : القاهرة

األوقاف : حتت عنوان ) لقاهرة جامعة ا  –دكتوراه  (كأطروحة املؤلف   
دراسة حالة يف تطور العالقة بني اتمع والدولـة يف          : والسياسة

 .١؛ كو٧، ٢؛ صر٣تر* _ . ر_ .مصر احلديثة
]١٣٣١١[ .علي عيسى علي السيد

 حملة عن الوقف يف مصر ودوره يف جمال اعتمادات نشر الدعوة اإلسالمية           
 _.عيسى علي السيد     علي   إعداد/ والتنمية االجتماعية واالقتصادية  

 ٩ _ .]١٩٩٥[هـ  ١٤١٦هيئة األوقاف املصرية،    ]: القاهرة[
 .١كو* _ . ك_ .ورقات

]١٣٣١٢[ .حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ ص_ .العربية
 _ .٢ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض _ .١٩٩٤ ،د اإلسالمي للبحوث والتدريب    املعه :جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٣٣١٣[ .حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ ص_ .العربية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _. ١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@
]١٣٣١٤[ .رأفت غنيمي الشيخ

 إعداد/ م١٧٩٨-١٥٧١تطور الوقف يف مصر يف العهد العثماين،        
 . ورقة١٩ _ .رأفت غنيمي الشيخ

مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٣١٥[ .حممد عفيفي
 /أساليب االنتفاع االقتصادي باألوقاف يف مصر يف العصر العثماين        

 _ .)١٩٨٨ (٢٤مـج  _ . حوليات إسالمية  _ .حممد عفيفي 
 .١؛ كو٢٥ ،٢١صر* _ . د_ .١٣٨-١٠٣ص

 الدولة العثمانية –الوقف والتنمية االقتصادية  
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]١٣٣١٦[ .حممد عفيفي
 تأليف حممد/ صادية يف مصر يف العصر العثمايناألوقاف واحلياة االقت

 _ .١٩٩١اهليئة املصرية العامة للكتاب،     ]: القاهرة [_ .عفيفي
قدمت أصالً كأطروحة املؤلف    ) ٤٤تاريخ املصريني؛   (_ .ص  ٢٧٨

األوقاف ودورها يف   : حتت عنوان )  جامعة القاهرة  –ماجستري  (
 _) .م١٦٥٨-١٥١٧هـ،  ١٠٦٩-٩٢٣(احلياة االقتصادية يف مصر     

 .٨ ،١؛ كو٨، ٦فل* _ .ر

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@@ƒí‰bm–@@Š–ÈÛaïãbàrÈÛa@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٣١٧[ .حممد عفيفي

 هـ،١٠٦٩-٩٢٣(األوقاف ودورها يف احلياة االقتصادية يف مصر   
 حممد عفيفي عبد اخلالق؛ إشـراف رؤوف        /)م١٦٥٨-١٥١٧

 –) ماجستري(أطروحة  _ .م  عباس، عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحي      
 .١١صر *_ . ر_ . كلية اآلداب،جامعة القاهرة

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–Âbîß…@@–@ƒí‰bm–@ÖQX@
]١٣٣١٨[ .كريسيليوس، دانيال

دانيال / مالحظات على أوقاف دمياط يف أواخر القرن الثامن عشر        
 ٥٧ع_ .القـاهرة   ، جامعة   جملة كلية اآلداب  _ .كريسيليوس  

 .١؛ كو٢٣صر* _.د _  .١٧٧-١٥١ص_ ) .١٩٩٢ سبتمرب(

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٣١٩[ . البيومي غامنإبراهيم

 دراسة حالة يف تطور العالقة بني اتمع والدولة: األوقاف والسياسة
  البيومي البيومي غامن؛ إشراف كمال   إبراهيمإعداد  / يف مصر احلديثة  

، ٤٧٤ _ .١٩٩٧ _ .ف الدين عبد الفتـاح    حممود املنويف، سي  
 كليـة   ، جامعة القـاهرة   –) هادكتور( أطروحة   _ .ورقة] ٢٠[

 .١؛ كو١٢صر* _ . ر_ .االقتصاد والعلوم السياسية

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١٣٣٢٠[ .حممد املكي الناصري

 _ . حممد املكي الناصري   /األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية    
 _ .ص٢٢٦_  .١٩٩٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     ]: اطالرب[
 .٣١ ،٣٠ ،٢٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٥؛ مغ١؛ كو١٥عس *_ .ك

]١٣٣٢١[ .حممد املكي الناصري
_ .بقلم حممد املكي الناصري / األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية 

 _ .ص١٧٤_ ) .مطبعة تطوان : تطوان] (؟١٩٨-ن،  . د: م. د[
 .٣٩مغ* _ .ك

ÓìÛa@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@Ñ–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]١٣٣٢٢[ .أوالد علي عبد السالم

 عـداد أوالد  إ/ الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطوان     
 الشيخي نـور    إشراف الغلبزوري بدر الدين؛     ،علي عبد السالم  

 _ . ايـض  : ورقة ١٧٩ _ .١٩٨٤ _ .الدين، العبدالوي حممد  
 كلية اآلداب   ،ملالك السعدي  جامعة عبد ا   - اإلجازةحبث لنيل   

 .١كو* _ . ح_ .١٩٨٤والعلوم اإلنسانية، تطوان، 

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@Mæëb’Ð‘@@
]١٣٣٢٣[ .شفيقة الورياشي

: مسارها التارخيي يف اململكة املغربية    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   
 حممد احلبيب   إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ /منوذج شفشاون 

 – اإلجازة حبث لنيل    _ . ورقة ١٣٣ _ .١٩٩٢ _ .ينجكاالت
؛ ١كو* _ . ح _ .١٩٩٢ ، كلية أصول الدين   ،جامعة القرويني 

 .٢٩مغ
@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–paë†ã@@

]١٣٣٢٤[ Seminar on= ندوة حول األوقاف والتنمية االقتصادية 
awqaf and economic development.  _ ٢٥-٢٢ورقات. _ 

 .يةباللغة اإلجنليز
 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول         يف

 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 
subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 

 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[
]١٣٣٢٥[ Seminar on= ندوة حول تنمية عقارات الوقف 

development of awqaf properties.  _ ١٦-١٤ورقات. _ 
 .باللغة اإلجنليزية

 الندوات اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول         يف
 Seminar conducted by ITRI on the= موضوع األوقاف 
subject of awqaf . _]املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،]: جدة 

 .١كو* _ . ض_ .]؟١٩٩٨[
]١٣٣٢٦[)كواالالمبو: ١٩٩٨(ل الوقف والتنمية االقتصادية الندوة العاملية حو

 International= الندوة العاملية حول الوقف والتنمية االقتصادية 
seminar on awqaf and economic development.  _]جدة: 

_  .)تعدادات خمتلفة (مج  ١_ ] .١٩٩٨ البنك اإلسالمي للتنمية،  
العربيـة   باللغة   _. ١٩٩٨ مارس   ٤-٢ ،يف كواالالمبور انعقدت  

 .١كو* _ . ك_ .جنليزيةاإلو
]١٣٣٢٧[ )بورسعيد: ١٩٩٨(ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية 

 مـايو  ٩-٧ ،ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسـالمية   
 _ .١٩٩٨ ، جامعة قناة السويس   :]مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
امعـات   تنظمها رابطـة اجل    _ . ورقة يف تعدادات خمتلفة    ٨٢٣

 .١كو* _ . ك_ .اإلسالمية
]١٣٣٢٨[ )الكويت: ١٩٩٣(ندوة حنو دور تنموي للوقف 

 _] .وآخ […صاحل كامل   / أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف     
 _ .١٩٩٣ ،وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية     : الكويت
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠، ٢؛ سع٣تر* _ . ك_.ص ٢٣٦

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bívîã@@
]١٣٣٢٩[ .مود بيوميحم

للغوث اإلسـالمي ومحايـة     " وقف عاملي "األمة مطالبة بإنشاء    
 ٦٧٩٦ع _ .الشـرق األوسـط    _ .حممود بيومي / الالجئني

 .١كو* _ .د _ .١٢ص_  .)٧/٧/١٩٩٧(

 نيجيريا–الوقف والتنمية االقتصادية 
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@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٣٣٣٠[  ميلني٥٠= روبية  األوقاف اإلسالمية مخسون مليون قيمة

 /٢٥/٨ (_ .Dawat, Daily _. ماليت كى مسـلم اوقـاف  
 .٣هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦ ص_ .)١٩٧٨

]١٣٣٣١[لشئون ومحاية املكثفالربنامج : جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند
 AICC: Intensified program for welfare and= األقليات 

protection of minorities /جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند.  _
Muslim India ._١٥٢ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع١٧ مج. _ 
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@
]١٣٣٣٢[ .بيج، عارف
 ساعدات يف فيجاي وارا، والتركيز علي مشاكل      مل مبىن دار ا   افتتاح

:  السياسة احلزبيـة   بعيدة عن كون  تممتلكات األوقاف جيب أن     
 Inauguration of Imdad Ghar= خطاب عـارف بـيج   

Complex at Vijay Wada and emphasize that 
problems of awqaf properties should be above the 

group politics: Address by Arif Beg. _ Rahnuma-e-
Deccfan, Daily. _) ــة _ .٣ص_  .)٢٢/١/١٩٧٨  باللغ

 .٣هن*_  . د_ .اإلجنليزية
’jÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛaòíŠ@

يم        انظر أيضًا ى التعل ف عل يم، الوق ى التعل ف عل الوق
ى       الصناعي، الوقف على تعليم المرأة، الوقف عل
ى    ف عل ة، الوق ى الطلب ف عل ات، الوق الجامع
العلماء، الوقف على علماء الحديث، الوقف على       
ف والبحث    ين، الوق ى المفت ف عل اء، الوق الفقه
يم،   ف والتعل ة، الوق ف والبطال ي، الوق  العلم

ة،           ة الثقافي رأة، الوقف والتنمي يم الم الوقف وتعل
ع،      ف والمجتم ة، الوق ة العلمي ف والتنمي الوق

 .الوقف ومحو األمية
]١٣٣٣٣[ .مساعيل عبد الرحيم شليبإ

 . ورقة١٤_ .مساعيل عبد الرحيم شليب إ /الوقف والتنمية البشرية
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٣٣٤[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ ص_ .اخلوجه
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧  اململكة املتحدة،  –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧
]١٣٣٣٥[ /مشروع النظام األساسي للمؤسسة العاملية للزكاة والتكافل

 .٣٣١-١٣٤ ص_ .إعداد جلنة من اخلرباء
 ةحبوث ومناقشات الندو  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧

]١٣٣٣٦[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     

 .ورقة ٢٤ _ . سرورإبراهيمحممد 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

@òíŠ’jÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٣٣٣٧[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

مسلم اميدوارون كيلئيه فرى    = التدريب ااين للطلبة املسلمني     
_  .)٢٦/٧/١٩٨٧ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .كوجنغ
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٨ص
]١٣٣٣٨[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

التدريب ااين للمسلمني من محلة شهادة البكالوريوس علـى         
مسلم اميدوارون كيلئيه كمبيوتر كـى      = استخدام الكمبيوتر   

_  .)٧/٥/١٩٨٨ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .فرى تريننغ
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٧ص
]١٣٣٣٩[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= تسهيالت لتدريب املسلمني من قبل الس املركزي لألوقاف         
سينترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم اميدوارون كو كوجنغ         

 _) .٢٩/٨/١٩٩٠(_ . Siyasat Jadid, Daily _ .كى سهوليات
 .٧هن *_ . د_ .ردية باللغة األو_ .٣ص
]١٣٣٤٠[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

= التعليم والتدريب ااين لالختبارات التنافسية للطلبة املسلمني        
مسلم اميدوارون كو مقابله جاتى انتخابات كيلئيه مفت تعليم         

 _) .١٨/٧/١٩٨٦(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .اور تريننـغ 
 .٧هن* _ . د_ . باللغة األوردية_ .٣ص

òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@
ب،         انظر أيضًا ات  الكتب الموقوفة، المرأة ووقف الكت المكتب

ى   ف عل ة، الوق ي الموقوف ث العلم ف  ،البح الوق
ى   على التعليم، الوقف على الجامعات، الوقف عل

ة،  اء، الطلب ى العلم ف عل ى الوق ف عل  الوق
احف،  دارس،المت ى الم ى  الوقف عل الوقف عل
ات،  فالمكتب ب،وق ف     الكت احف، وق ف المت وق

دارس،  ار    الم ف واآلث ات، الوق ف المكتب وق
ة،   وال الثقافي ف واألح المية، الوق ف اإلس الوق

الم،   ف واإلع يالوق ث العلم ف  ،والبح الوق
يم،  رية،  والتعل ة البش ف والتنمي ف الوق الوق

ة،  ة العلمي ة،  والتنمي ف والثقاف ف الوق  الوق
ف وال  ة، الوق ف والطباع ة، الوق ن، والزخرف ف

ة،  ون الجميل ف والفن فالوق يم الوق  والق
ائل  ب، وقف وس ة، الوقف ونشر الكت االجتماعي

 .الطباعة
]١٣٣٤١[ .ص٣٢٣_ . أثر الوقف يف تنمية اتمع

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

 جامعة: مكة_  .١٤٢٢ شعبان –واإلرشاد، مكة املكرمة والدعوة  
 يف أثرهلوقف و ا: احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢أم القرى،   

  الهند–مية االقتصادية الوقف والتن 



١٠٦٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

 القـرن   اية إىل عشر   احلادي من القرن    اإلحساء يفنشر العلم   
ثـر  أ - عبد احلميد بن مبارك آل الشـيخ         إعداد/ الرابع عشر 

ف بـن عبـد اهللا       عبد اللطي  إعداد/ االقتصادية التنمية يفالوقف  
 عبد اهللا بـن     إعداد/ االقتصادية التنمية الوقف و  -العبد اللطيف   

 دعم اجلوانب   يف دور الوقف    -سليمان بن عبد العزيز الباحوث      
محـد  أ عبد اهللا حممد     إعداد/ الثقافية و العلمية و الدينية و التربوية
 إعداد/  ومتاسكها االجتماعية احلياة بناء   يف دور الوقف    - حريري
 التنمية يفثر الوقف   أ - اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان         عبد

 يفالوقـف    ثرأ – اخلطيب   إبراهيم حممود بن    إعداد/ االقتصادية
_ .ض  _  . ياسني بن ناصر اخلطيب    إعداد/ الثقافةنشر التعليم و  

 .١كو*
]١٣٣٤٢[ .مساعيل عبد الرحيم شليبإ

 ١٤ _ .مساعيل عبد الـرحيم شـليب     إ /الوقف والتنمية البشرية  
 .ورقة
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٣٤٣[ .افشار، ايرج
 راهنماى_ .وقف وامانت دادن كتاب     = الوقف وأمانة الكتاب    

ــاب ــة _ .٨٦٢-٨٥٩ ص_ .)١٩٧٢ (١٥ ع_ .كت  باللغ
 .١نرا *_ .د _ .الفارسية
]١٣٣٤٤[ .داهي الفضلي

 جمتمع  إىلالوقف ض بدور بارز يف حتويل اتمع القبلي البدائي          
ملحق خـاص   .  املستقلة _ . بقلم داهي الفضلي   /مدين متحضر 

عن التجربة الوقفية يف الكويت وسبل النهوض بقطاع األوقاف         
 _ .د_ ) .١٩٩٨ سـبتمرب   ٧ (٦س_ .يف العامل اإلسالمي    

 .١٠كو*
]١٣٣٤٥[ .داهي الفضلي

 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمـات       _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _ . ح_ .األهلية العربية
]١٣٣٤٦[ .، عليرفيعي

وقف كتاب در متـدن     = وقف الكتاب يف احلضارة اإلسالمية      
 _ .)١٩٩٥ (٨ ع _ . وقف مـرياث جاويـدان     _ .إسالمي
 .١؛ كو١ران*_  .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٧-١٠٤ص
]١٣٣٤٧[ = اإلسالميةودوره يف نشر الثقافة  النبوية يف الوقف السنة

ش، ٧/٨/١٣٦٥ (_ . رســالت_... وقــف نبــويســنت 
 .١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٦٦[

]١٣٣٤٨[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد
إعداد صـاحل بـن     / معالوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية ات      

دار األندلس اخلضـراء،    :  جدة _ .١ ط _ . السعد الرمحن عبد
 .١كو *_ . ك_ .ص٩٤ _ .]١٩٩٩[هـ ١٤٢٠

]١٣٣٤٩[ .صاحل بن غامن السدالن
إعداد صاحل بـن    / أثر الوقف يف اجلانب التوجيهي للمجتمعات     

 .ورقة ٥٧ _ .غامن السدالن
-١٨كة املكرمة   م:  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_.ض 

]١٣٣٥٠[ .عبد احلليم عويس
بقلم /  واجتماعياً – دور الوقف يف تنمية اتمع اإلسالمي ثقافياً      

 . ورقة١٤ _ .عبد احلليم عويس
 مايو  ٩-٧قف يف الدول اإلسالمية،     ندوة حنو إحياء دور الو    يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٣٥١[ .عبد الرمحن فرفور
 آفـاق الثقافـة     _ .عبد الرمحن فرفور  / مؤسسة الوقف الثقايف  

_  .٥-٤ص_ ) .١٩٩٧مارس   (١٦، ع ٤س_ .والتراث  
 .١كو *_ .د

]١٣٣٥٢[ .عبد الرمحن فرفور
 . ورقات٥_ .عبد الرمحن فرفور / لوقف الثقايف املعاصرندوة عاملية عن ا

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨ ،جامعة قناة السويس  ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٣٥٣[ .عبد العزيز الدوري
 _ .املستقبل العريب _ .عبد العزيز الدوري    / دور الوقف يف التنمية   

 ،٧صر* _.د  _  .٢٦-٤ص_ ) .١٩٩٧يوليو   (٢٢١ ع ،٢٠س
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

]١٣٣٥٤[ .غفور روزهباىن، ناصر
نقش = دور الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

 ٢١ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ ...وقف در توسعه  
ــية _ .٣٧-٣٤ ص_ .)١٩٩٨( ــة الفارس  _ .د _ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]١٣٣٥٥[ .إبراهيممدحت حافظ 
مـدحت حـافظ   / ملخص حبث دور الوقف يف تنمية اتمـع    

 .ورقة ٢١ _ .إبراهيم
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–æaŠíg@@
]١٣٣٥٦[ .مهدي، حممد يبروشك

 بررسي = الرشيدي والتعليم يف وقف الربع      ةاإلدارحتقيق حول   
مؤسسة القدس  :  مشهد _ .رشيدي واموزشى ربع    يروش ادار 
 .١ران* _ . ك_ . باللغة الفارسية_ .١٩٨٦، الرضوي

 إيران–الوقف والتنمية الثقافية 



متن الكشاف>١٠٦٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٣٥٧[=التعرف على املكتبة املركزية ملؤسسة القدس الرضوي الوقفية 
 _ . حـرم  _ .رضوي استان قدس    مركزي با كتاخبانه    اشنائي
 .١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .)١٩٩٨ (٥٠-٤٩ع
]١٣٣٥٨[ .كربأ، علي حممديخان 

 هاي وكتاخبانه   كتابداري= الكتب واملكتبات الوقفية يف إيران      
 _ .١٣٩-١٢٥ص_ ) .١٩٩٧ (١٨ع_  .كتابداري_  .موقوفة

 .١ران *_ .د _ .باللغة الفارسية
]١٣٣٥٩[ .سلماسي زاده، جواد

تاريخ أوقاف وتأثري آن     = يةاإليرانتاريخ الوقف وأثره يف الثقافة      
-٣٢٧ص_ ) .١٩٧٤ (١١ ع _ . وحيد _ .در فرهنكَـ إيران  

 .١ران *_ . د_ . باللغة الفارسية_ .٣٣٤
]١٣٣٦٠[ .محدأ، شعباين

دو سـند در تـاريخ      = وثيقتان حول تاريخ املكتبات يف إيران       
 _ .)١٩٩٠ (٤-٢ ع _ . فصلنامه كتـاب   _ . إيران كتابداري

 .١ران *_ .د _ .باللغة الفارسية
]١٣٣٦١[ .روزهبائي، ناصرغفور 

/ دور الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إيران        
 األمانة: الكويت_ .ناصر غفوري روزائي؛ إعداد صادق العبادي       

من أدبيات الوقف   ( _ . ورقات ٨ _ .١٩٩٨العامة لألوقاف،   
 .١كو* _ .ح _ .)يف إيران

]١٣٣٦٢[ .مهايون فّرخ، ركن الدين
 تارخيجه كتاب وكتاخبانه در   = ريخ الكتاب واملكتبات يف إيران      تا

 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _  .٧٠-٥٥ ع_ .هنر ومردم_ .إيران 

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–@ƒí‰bm@–ðìÐ–Ûa@Š–ÈÛa@@
]١٣٣٦٣[ .رياحي، حممد حسني

 =الوقف من دعائم املؤسسات العلمية والتعليمية يف العصر الصفوي 
 _ . وقف مرياث جاويدان   _ ...علمي هايوقف بشتوانه اد    

 _.باللغة الفارسية   _  .١٤٧-١٤٠ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع
 .١؛ كو١ران *_ .د

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@–æaŠè @@
]١٣٣٦٤[ .هاشم زاده، ناصر

ناصر / مؤسسة الربز الثقافية  : منوذج للمجمعات الثقافية الوقفية   
 .ورقات٩ _ .هاشم زاده

 :طهران_ .ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية        يف  
 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–ƒí‰bm@@
]١٣٣٦٥[ .، علييرفيع

تارخيجه وقـف كتـاب در       = اإلسالمتاريخ وقف الكتاب يف     
 _ .)١٩٩٤ (٧ ع _ . وقـف مـرياث جاويـدان      _ .إسالم
 .١؛ كو١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .١٠٧-١٠٤ص

]١٣٣٦٦[ .حممد الدسوقي
 ٣٨٢ع _ . الوعي اإلسالمي  _ .دور الوقف يف التنمية العلمية    

 .١كو* _ . د_ .٣٩-٣٥ص_  .)١٩٩٧أكتوبر (

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٣٦٧[ . فتحي،غلووداود أ

 =وى األتراك   منوذج ألحد األوقاف املؤسسة من أجل رفع مست       
Türklügü “Yükeseltmek İçin” Tesis Olunmuş Örnek 

Bir Vakif/غلوو فتحي داود أ.  _Türk Kültür Dergisi. _ 
 باللغـة   _ .٤٧-٤٤ص_  .)١٩٦٣ديسـمرب    (١٢ ع ،١مج

 .١٠٤، ٣تر* _ . د_ .التركية
]١٣٣٦٨[ . غالب يغيت،غودان

 Vakiflar Genel= خـدمات املديريـة العامـة لألوقـاف     
Müdürlüğü Hizretleri / املديرية: أنقرة_ .غالب يغيت غودان 

_ ] .١٩٨٣[هــ   ١٤٠٣دار نشر دومناز،    : العامة لألوقاف 
 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٦
]١٣٣٦٩[ .، ناصرحممدي

كاركرد فرهنكَـى وقـف در   =  للوقف يف تركيا الثقايفالدور  
يضاً يف   أ _ .)١٩٩١ (١٨،  ١٦ ع _ . فجر آذرباجيان  _ .تركية
 .١ران*_ .د _  .باللغة الفارسية_ ) .١٩٨٧( ٣، ع٤ س_ .كيهان

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٣٣٧٠[ .الشاهني، شامل

 _ .شامل الشاهني/ األوقاف وتشكيالهتا اإلدارية يف الدولة العثمانية
 . ورقة٢٥
 : الكويـت  _ .ية التجارب الوقفية الدول    احللقة النقاشية حول   يف

 .١كو *_ .ض _ .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف، 

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òí…ìÈÛa@
]١٣٣٧١[ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر

 الوقف ودوره يف دعم التعليم والثقافة يف اململكة العربية السعودية         
 _ .١ ط _ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر     / خالل مائة عام  

 سلسلة(_ .ص ١٨٦_  .٢٠٠٣وقاف، األمانة العامة لأل: الكويت
الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         

 .١كو *_ . ك_ .)٢٠٠١
]١٣٣٧٢[ .دالل بنت خملد احلريب

مصـدر  [دور أمريات آل سعود يف دعم احلياة االجتماعية والثقافية          
مصدر _ .ورقات  ] ٨[_ .إعداد دالل بنت خملد احلريب      ]/ الكتروين
وصلة _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (صفحة عنوان املقال    : العنوان
_  .http://moustafa1.virtualave.net/faisal38.htm :املقــال

 .١كو*_ .ت 

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]١٣٣٧٣[ .عبد العزيز الدوري

 .١٢٠-٨٠ ص_ .عبد العزيز الدوري/ دور الوقف يف التنمية
 حبوث ومناقشات الندوة  :  يف عامل اليوم   أمهية األوقاف اإلسالمية  يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧

  العصر الصفوي– تاريخ – إيران –الوقف والتنمية الثقافية  



١٠٦٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٣٧٤[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 
 دعوة_  .بد اهللا بنعحممد بن عبد العزيز     / الوقف يف الفكر اإلسالمي   

 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 ،٢١ ،١٧مـغ * _ . د _ .١٢٢-١١٧ ص _ .)١٩٨٣ غشت
٣٧ ،٢٤ ،٢٢. 

]١٣٣٧٥[ مقدمة/ الريادية اإلسالمية الشاملة واملشاريع الثقافيةالوقفية 
 .ورقات] ٣[_ .من وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية 

 ،املقدمة من وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية       األوراق   يف
 الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي ملؤمتر      ،اململكة األردنية اهلامشية  

 وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية املنعقدة يف عمان يف الفترة من         
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٦الوزارة، : عمان_ .م ٢٦/٩/١٩٩٦-٢٥

îÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@ò–@ŠİÓ@
]١٣٣٧٦[ .عمر عبيد حسنة
ـة      ]: مصدر الكتروين [كتاب األمة    : خطاب للنخبة اليت تشكل عقل األم

صفحة : مصدر العنوان _ .نلتزم مبرجعية الكتاب والسنة وفهم خري القرون        
ضمن العـدد التاسـع املنشـور يف        " لقاء العدد "عنوان املقال حتت باب     

ـال  _ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ( بنشرة املنرب    ١٩٩٩مايو  :وصلة املق
http://www.islam.gov.qa/minber/minbar_1_9/minbar

_1_9_interview.htm.  _ ١كو*_ .ت. 
]١٣٣٧٧[ _.ورقة ] ١٣[_ ] .مصدر الكتروين[ الوقفيةاملصارف 

مبوقع املنـرب   ... صفحة عنوان املصارف الوقفية     : مصدر العنوان 
ــة يف ( ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة املقـ : وصـ

http://www.islam.gov.qa/arabic/ministry/srv_trends.h
tm.  _ ١كو*_ .ت. 

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@
]١٣٣٧٨[ .حممود حممد عبد احملسن

 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     
 .٣٣٦-٣٢٨ ص_ .العربية
 _ .٢ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_  .ض _ .١٩٩٤ ،اإلسالمي للبحوث والتدريب   املعهد   :جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٣٣٧٩[ .حممود حممد عبد احملسن
 مندوب مجهوريـة مصـر      :ورقة األخ حممود حممد عبد احملسن     

 .٣٣٦-٣٢٨ ص_ .العربية
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض   _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@ïãbrÛa@å§a@
]١٣٣٨٠[ . وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .املغرب

األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنـا احلسـن           
-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشـر سـنوات      : الثاين

وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،     :  الرباط _ .١٩٧١
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _ .ك _ .ص١٦٥ _ .١٩٧١

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–@æìíìÜÈÛa@õbÏŠ’Ûa@
]١٣٣٨١[ .السعيد بوركبة

 إعداد/ دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلوية         
 قاف والشؤون اإلسالمية،  وزارة األو ]: الرباط[_ .السعيد بوركبة   

 طبع بأمر صاحب اجلاللة امللـك احلسـن         _ .ج٢ _ .١٩٩٦
 .١٤-١٢؛ مغ١كو* _ . ك_ .الثاين

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]١٣٣٨٢[ .حممد حممد اخللوف

 حممد حممد اخللوف؛    إعداد/ منطقة تطوان : الدور االجتماعي للوقف  
 _.ص  ٤١_  .١٩٨٦-١٩٨٥_ .شراف حممد احلبيب التجكاين     إ

 _ . كلية أصول الدين، تطوان    – يف أصول الدين     اإلجازةحبث لنيل   
 .٢٩مغ* _ .ح

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@
]١٣٣٨٣[ .شفيقة الورياشي

 :مسارها التارخيي يف اململكة املغربية    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   
مد احلبيب   حم إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ /منوذج شفشاون 

 – اإلجازة حبث لنيل    _ . ورقة ١٣٣ _ .١٩٩٢ _ .ينالتجكا
؛ ١كو* _ . ح _ .١٩٩٢ ، كلية أصول الدين   ،جامعة القرويني 

 .٢٩مغ

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@bÏ@–ƒí‰bm@@–@æìí†ÈÛa@õbÏŠ’Ûa@
]١٣٣٨٤[ .حممد حجي

 .١٩٤-١٨٢ص: ١ ج_ . حممد حجي/]الوقف[
 دار املغرب، ]: م. د[_ .ب يف عهد السعديني      احلركة الفكرية باملغر   يف

 أصل هذا الكتاب أطروحة     _ .)٢سلسة التاريخ؛    (_ .١٩٧٦
 جامعة السـربون    -باللغة الفرنسية يف اآلداب والعلوم اإلنسانية       

 .٢٩ ،٢٧ ،٢٣مغ* _ . ض_ .١٩٧٦بباريس، 

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@bäØß@–@ƒí‰bm@–ÝîÇbg@µì½a@@
]١٣٣٨٥[ .ية بلمقدمرق

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة األوقاف  ]: الرباط[_ .تأليف رقية بلمقدم    / م١٧٢٧-١٦٧٢

 دبلـوم   _ .)ص٦٤٩(ج  ٢ _ .١٩٩٣والشؤون اإلسـالمية،    
 كلية اآلداب،   –الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية       

 .١٤-١٢؛ مغ١؛ كو١٥سع *_ . ك_ .مكناس

@òîÏbÔrÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@paë†ã@
]١٣٣٨٦[ )بورسعيد: ١٩٩٨(ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية 

 مـايو  ٩-٧ ،ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسـالمية   
 _ .١٩٩٨ ، جامعة قناة السويس   :]مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 تنظمها رابطـة اجلامعـات      _ . ورقة يف تعدادات خمتلفة    ٨٢٣
 .١كو* _ . ك_ .سالميةاإل

ندوات –الوقف والتنمية الثقافية 



متن الكشاف>١٠٦٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@òîàänÛaë@ÑÓìÛaòîäí†Ûa@
المساجد الموقوفة، المصاحف الموقوفة، الوقف       انظر أيضًا

ديني، الوقف           يم ال على األزهر، الوقف على التعل
الوقف  الوقف على الجهاد،  على الجامع األموي،    

رم  ى الح ي،عل رمين    اإلبراهيم ى الح ف عل الوق
ريفين دعوة اإل ، الش ى ال ف عل الميةالوق  ،س

ى    ف عل احف، الوق ة المص ى طباع ف عل الوق
ديث،   اء الح اجد،   علم ارة المس ى عم ف عل الوق

رآن،          راءة الق الوقف على الفقهاء، الوقف على ق
ة،   ى الكعب ف عل اجد،   الوق ى المس ف عل  الوق

ى    جد األقص ى المس ف عل ى  ، الوق ف عل الوق
ين،  ات  المفت ى المقدس ف عل ى  الوق ف عل ، الوق

اجد، الوق ات المس بات مكتب ى المناس ف عل
ف     اجد، وق ف المس ب، وق ف الكت ة، وق الديني

ات اإلسالمية     المصاحف،   الوقف  ،  الوقف واألقلي
دعوة اإلسالمية،        واإلعالم اإلسالمي، الوقف وال
المية،   عائر اإلس ف والش اة، الوق ف والزآ الوق

وم،     ف والص دقات، الوق ف والص فالوق  الوق
ب، الو      والقيم االجتماعية،    قف  الوقف ونشر الكت

 .ووسائل اإلعالم
]١٣٣٨٧[ .حممد عبد الستار السيد

 إعداد حممد عبد الستار/ املؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية الدينية
 . ورقات٨ _ .السيد
 ١٦–١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن          يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢إبريل 
@òîàänÛaë@ÑÓìÛaòîÇa‰ŒÛa@
ة،  المساقاة   انظر أيضًا ف، وقف األراضي الزراعي في الوق

دائق،   ف الح ى  وق ف عل ي الوق ث العلم ، البح
ف    اه، الوق ف المي اء، وق ى العلم ف عل الوق

ي  ث العلم ادية،    ،والبح ة االقتص ف والتنمي  الوق
 .الوقف والمجتمع

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîÇa‰ŒÛaMæ…‰þa@@
]١٣٣٨٨[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين

_ .عبد الكرمي احلـوارين     ياسر  / الوقف والتنمية يف األردن   
 _ . ك _ .ص٢٠٦ _ .٢٠٠٢دار جمدالوي،   :  عمان _ .١ط
 .١كو*

òîybîÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@
ف    انظر أيضًا احف، الوق ف المت احف، وق ى المت ف عل الوق

ة االقتصادية،          واآلثار اإلسالمية، الوقف والتنمي
ف    ياحة، الوق ف والس ة، الوق ف والثقاف الوق

المية، ال ارة اإلس ف  والعم ن، الوق ف والف وق
 .والفنون الجميلة

@òîybîÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٣٨٩[ . غالب يغيت،غودان

 Vakiflar Genel= خـدمات املديريـة العامـة لألوقـاف     
Müdürlüğü Hizretleri / املديرية: أنقرة_ .غالب يغيت غودان 

_ ] .١٩٨٣[هــ   ١٤٠٣دار نشر دومناز،    : العامة لألوقاف 
 .١١تر* _.ك _ .ة التركية  باللغ_ .يضا: ص١٦

òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@
البحث العلمي، الوقف   ، الوقف على    وقف األدوية  انظر أيضًا

ل،   ى الحوام ى  عل ى المرض ف عل ف ، الوق الوق
فيات  ى المستش فيات عل ف المستش ف ، ، وق الوق

ي،   ث العلم ف ووالبح ةالوق ف ،البيئ  الوق
 .الوقف والمجتمع والصحة،

]١٣٣٩٠[ .د املزيينإبراهيم بن حممد احلم
 إبراهيم بن   إعداد/ الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      

 .٦٣٤-٥٧١ ص_ .حممد املزيين
ـ ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     يف    _...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠
]١٣٣٩١[ .أمحد أبو زيد

تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  
 املنظمة اإلسالمية ]: الرباط[_ .أمحد أبو زيد    / الدراسات احلديثة 

األمانة العامـة لألوقـاف،     : للتربية والعلوم والثقافة؛ الكويت   
 .١كو *_ . ك_ .ص٦٩ _ .٢٠٠٠

]١٣٣٩٢[ .أمحد عوف حممد عبد الرمحن
 _ .أمحد عوف حممد عبد الـرمحن     / األوقاف والرعاية الصحية  

جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 _ .١٥٩-١١٩ ص _ .)٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣ س _ .اخلريي

وقفيـة  : منوذج عن وقفيات املؤسسات الطبيـة     : ملحق البحث 
 .١كو *_ . د_ .السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري

]١٣٣٩٣[ مساعيل عبد الرحيم شليبإ
 . ورقة١٤_ .مساعيل عبد الرحيم شليب إ /الوقف والتنمية البشرية

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض
]١٣٣٩٤[ .ر.  و،جونز

. ر.  و / واملالحظة االكلينيكية للمرض   ،األوقاف والبيمارستانات 
 .٢٩٣-٢٩١ ص_ .زجون
_  .١٩٨١ الكويت   ، املؤمتر العاملي األول عن الطب اإلسالمي      يف
 _.ض  _  .١٩٨١وزارة الصـحة العامـة،      : الكويت_  .٢ط
 .٢؛ كو٢سع*

]١٣٣٩٥[ .سليمان بن صاحل الطفيل
إعـداد  / الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات اإلسالمية     

 .ورقة ٧٢ _ .سليمان بن صاحل الطفيل
-١٨مكة املكرمة   : ة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية      ندوة مكان  يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_.ض 

]١٣٣٩٦[ .صاحل بن عبد الرمحن السعد
إعداد صـاحل بـن     / الوقف يف اإلسالم ودوره يف تنمية اتمع      

دار األندلس اخلضـراء،    :  جدة _ .١ ط _. الرمحن السعد  عبد
 .١كو *_ . ك_ .ص٩٤ _ .]١٩٩٩[هـ ١٤٢٠

 الدينيةالوقف والتنمية  



١٠٦٩>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٣٩٧[ .عبد العزيز بن محود الشثري
إعداد عبد العزيز بـن     / الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية    

 .ورقة ٤٨ _ .محود الشثري
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو *_ . ض_ .]٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٣٩٨[ .عبد العزيز الدوري

 _ .املستقبل العريب _ .عبد العزيز الدوري    / دور الوقف يف التنمية   
 ،٧صر* _.د  _  .٢٦-٤ص_ ) .١٩٩٧يوليو   (٢٢١، ع ٢٠س
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

]١٣٣٩٩[ .عبد امللك أمحد السيد
 .٣٠٦-٢٢٣ص_ .إعداد عبد امللك أمحد السيد / لدور االجتماعي للوقفا
 _ .٢ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

 _ . ض _ .١٩٩٤ ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب    :جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٣٤٠٠[ .عبد امللك أمحد السيد
 .٣٠٦-٢٢٣ص_ .السيد إعداد عبد امللك أمحد / الدور االجتماعي للوقف

 _ .١ط _... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف
_  .ض _ .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*
]١٣٤٠١[ .علي مجعة حممد

 .١٣١-٩١ ص_ .علي مجعة حممد/ الوقف وأثره التنموي
وزارة :  الكويـت  _ .للوقـف حنو دور تنموي      أحباث ندوة  يف

، ٢؛ سع ٣تر* _ . ض _ .١٩٩٣األوقاف والشئون اإلسالمية،    
 .٢، ١؛ كو٥؛ صر١٥، ١٠

]١٣٤٠٢[ .فواز بن علي بن جنيدب الدهاس
فواز بن علي بـن جنيـدب       / مكانته وأمهيته احلضارية  : الوقف
 . ورقة٤٣ _ .الدهاس

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو *_ . ض_ .]٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٤٠٣[ ]/الكتروين مصدر[ والسنة خلدمة القرآن الوقفياملصرف 

مصدر _ .ورقات  ] ٤[_ .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
موقـع  [وقع املنرب   مب... صفحة عنوان املصرف الوقفي     : العنوان
 :وصـلة املقـال   _ ) .١٦/٩/٢٠٠١معروضـة يف    ] (انترنت

http://www.islam.gov.qa/minber/alwaqf/waqf.htm . _
 .١كو*_ .ت 

]١٣٤٠٤[ .نعمت عبد اللطيف مشهور
 _. نعمت عبد اللطيف مشهور      إعداد/ أثر الوقف يف تنمية اتمع    

 . ورقة١٣
 مايو  ٩-٧سالمية،  ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإل       يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٤٠٥[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     

 . ورقة٢٤ _ . سرورإبراهيمحممد 
و  ماي ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@
]١٣٤٠٦[ = من الوقف املايل مستشفى ومستوصف تتلقى الدعم ٣٧

ش، ٨/٩/١٣٦٣ (_ . كيهـان  _ ...بيمارسـتان  سى وهفت 
 .١ران*_  .د _ .باللغة الفارسية _ .٢٢ ص_ .)]١٩٨٤[

îz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@ò–@@æaŠíg–Œím@@
]١٣٤٠٧[ )سيد(، حسني اميدياين

جتربة مؤسسية رائدة يف    ": تربيز"جممع الربع الرشيدي يف مدينة      
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن     :  أوقاف _ .اميدياينحسني  / الوقف

 _) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو *_ . د_ .٧٧-٥٠ص
]١٣٤٠٨[ )سيد(، حسني اميدياين
/ جتربة مؤسسية رائدة يف الوقف    : مع الربع الرشيدي يف تربيز    جم

 .ورقة ٢٩ _ .اميدياينحسني 
 :طهران_ . ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية         يف

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٩[، مديرية األوقاف والشؤون اخلريية

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ƒí‰bm@
]١٣٤٠٩[ )سيد(، حسني اميدياين

 إعدادحسني اميدياين؛   / دور األوقاف يف الشؤون العالجية والطبية     
 _ .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .صادق العبادي   

 .١كو* _ .ح _ .)من أدبيات الوقف يف إيران( _ .ورقة ٢٢
]١٣٤١٠[ .حممد حسام حممود قاسم
بقلم حممـد   / يف مواجهة االزام النفسي   .. حضارتنا اإلسالمية 

 ٤٠١، ع ٣٥ س _ . الوعي اإلسـالمي   _ .مود قاسم حسام حم 
 .١كو *_ . د_ .٣٣-٢٨ ص_ .)١٩٩٩مايو / ابريل(

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٤١١[ . نايل،أك دنري سري

 /أمهية املؤسسات الصحية املوقوفة من خالل تاريخ الطب يف تركيا         
 . باللغة التركية_ .٨٠-٧٤ص_  .نايل أك دنريسري

 Vakiflar Haftasi .3 =ث لبحوث األوقاف األسبوع الثاليف 
Aramağani.  _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 

 .٣تر* _ .ض
]١٣٤١٢[ ألوقاف،العامة لديرية امل: إستانبول_ . Vakiflar= األوقاف 
 _ . ك _ . باللغة التركية  _ .ص٩٤ _ .]١٩٨٤ [هـ١٤٠٤

 .٣تر*

 تركيا– والتنمية الصحية الوقف



متن الكشاف>١٠٧٠
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]١٣٤١٣[ . داود،أيدن
ة ومحايتها ومتويلـها يف عـام       أهداف تأسيس األوقاف الصحي   

 . باللغة التركية_ .١٢٦-١١١ص_  . داود أيدن/م٢٠٠٠
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]١٣٤١٤[ . سعدي،بايرام
 Sağlik Hizmetlerimiz  = الغرباءستشفىخدماتنا الصحية ووقف م

ve Vakif Guraba Hastanesi/سعدي بايرام .  _Vakiflar 
Dergisi. _ باللغـة   _ .١١٨-١٠١ص_  .)١٩٨٢ (١٤مج 
 .١٠٣، ٦٧، ٣تر* _ . د_ .التركية
]١٣٤١٥[ . غالب يغيت،غودان

 Vakiflar Genel= خـدمات املديريـة العامـة لألوقـاف     
Müdürlüğü Hizretleri /املديرية: أنقرة_ .ب يغيت غودان غال 

_ ] .١٩٨٣[هــ   ١٤٠٣دار نشر دومناز،    : العامة لألوقاف 
 .١١تر* _.ك _ . باللغة التركية _ .يضا: ص١٦

]١٣٤١٦[ .كوكاي، فخر الدين كرمي
 =األتراك وخدمة مؤسسة األوقاف يف معاجلة األمراض النفسية         

Ruh Hekimliği Sahasinda Türklerin ve Vakif 
Müessesenin Hizmetleri/ فخر الدين كرمي كوكـاي . _ 

Vakiflar Dergisi. _٢٦٥-٢٦٣ ص_ .)١٩٤٢ (٢ مج. _ 
 .١٠٤، ٦٧، ٣تر* _ . د_ .باللغة التركية

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ò•‰ìi@–@@ƒí‰bm–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@
]١٣٤١٧[ .سيزاكا، مرات

 Cash Waqfs  =١٨٢٣-١٥٥٥األوقاف النقدية يف بورصة، 
of Bursa, 1555-1823 /مرات سيزاكا. _ Journal of the 

Economic and Social History of the Orient. _٣٨ مج 
 _ . د _ . باللغة اإلجنليزيـة   _ .٣٥٤-٣١٣ ص _ .)١٩٩٥(
 .٧هن*

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@
]١٣٤١٨[ .حامتي، حسني برفيز

 _.ني حامتي   حس/ مؤسسات الوقف الصحية يف احلضارة العثمانية     
 . باللغة التركية_ .٧٢-٦٩ص
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani.  _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 
 .٣تر* _ .ض

]١٣٤١٩[ .شاهني، كامل
فتح املستشفيات الوقفية والصيدليات حلل مشاكل إسقاط اجلنني        

ئق النصف األول من القرن التاسع      يف زمن العثمانيني حسب وثا    
 . باللغة التركية_ .٧٦-٥٥ ص_ .كامل شاهني/ عشر
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@
]١٣٤٢٠[ .عبد العزيز الدوري

 .١٢٠-٨٠ ص_ .عبد العزيز الدوري/ دور الوقف يف التنمية
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  

 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_.  ض_ .١٩٩٧

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@Mƒí‰bm@@
]١٣٤٢١[ .أمحد عوف حممد عبد الرمحن

 _ .أمحد عوف حممد عبد الـرمحن     / األوقاف والرعاية الصحية  
جملة نصف سنوية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمـل         : أوقاف
 _ .١٥٩-١١٩ ص _ .)٢٠٠٤يونيو   (٦، ع ٣ س _ .اخلريي

 وقفية السلطان : منوذج عن وقفيات املؤسسات الطبية    : ملحق البحث 
 .١كو *_ . د_ .قالوون على البيمارستان املنصوري

]١٣٤٢٢[ .عبد السالم الترمانيين
 الوقف حقق التعليم باان   : دور الوقف يف بناء احلضارة اإلسالمية     

 _ . العريب _ .بقلم عبد السالم الترمانيين   / والعالج وعون الفقري  
؛ ٧،  ٢صر *_ . د _ .٤٦-٤٢ ص _ .)١٩٧٦ فرباير (٢٠٧ج
 .٢٦؛ مغ١كو

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@ŠİÓ@
]١٣٤٢٣[ _.ورقة ] ١٣[_ ] .مصدر الكتروين[ الوقفيةاملصارف 

مبوقع املنـرب   ... صفحة عنوان املصارف الوقفية     : مصدر العنوان 
ــة يف ( ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة املقـ : وصـ

http://www.islam.gov.qa/arabic/ministry/srv_trends.h
tm.  _ ١كو*_ .ت. 

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@
]١٣٤٢٤[ .علي عيسى علي السيد

حملة عن الوقف يف مصر ودوره يف جمال اعتمادات نشر الدعوة اإلسالمية            
 _. علي عيسى علي السيد      إعداد/ والتنمية االجتماعية واالقتصادية  

 ٩ _ .]١٩٩٥[هـ  ١٤١٦هيئة األوقاف املصرية،    ]: القاهرة[
 .١كو* _ . ك_ .ورقات

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٣٤٢٥[ .حياة ناصر احلجي

 .٢٢٦-٢٢٥ ص_ .حياة ناصر احلجي/ البيمارستان املنصوري
-١٢٧٩/ هـ٧٨٤-٦٧٨ أحوال العامة يف حكم املماليك،       يف

_ .دراسة يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية       : م١٣٨٢
 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٤توزيع دار القلم، :  الكويت_ .٢ط

]١٣٤٢٦[ .منيأحممد حممد 
 / وثائق وقف السلطان قالوون على البيمارستان املنصوري       كتاب

 .٣٩٦-٢٩٥ص: ١ج_ .دراسة ونشر وحتقيق حممد حممد أمني 
 مركز حتقيق   :]القاهرة [_ . تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه      يف

 .١؛ كو٧فل*_  .ض _ .١٩٨٦-١٩٧٦التراث، 

  العصر العثماني– تاريخ – بورصة – تركيا –الوقف والتنمية الصحية  
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@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]١٣٤٢٧[ .السعيد بوركبة

السـعيد  / آثار الوقف يف احلياة اتمعية باملغرب عرب التـاريخ        
 _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  :  دعوة احلق  _ .بوركبة
 _ . د _ .١٢٦-١١٦ ص _ .)١٩٩١يوليوز   (٢٨٤ع،  ٣٢س
 .٢٦، ١٧؛ مغ١كو*

nÛaë@ÑÓìÛa@òîz–Ûa@òîàä–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]١٣٤٢٨[ .حممد املنوين

دور األوقاف املغربية يف التكامل االجتماعي عرب عصـر بـين           
 _ .حممـد املنـوين   / م١٤٦٥-١٢٥٩هـ،  ٨٦٩-٦٥٧مرين  
 .٢٢٦-٢١١ص
:  بغداد _ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       يف

، ٩سع* _ . ض _ .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]١٣٤٢٩[ .حممد حممد اخللوف

  حممد حممد اخللوف؛   إعداد/ منطقة تطوان : الدور االجتماعي للوقف  
 _.ص  ٤١_  .١٩٨٦-١٩٨٥_ .شراف حممد احلبيب التجكاين     إ

 _ .وان كلية أصول الدين، تط    – يف أصول الدين     اإلجازةحبث لنيل   
 .٢٩مغ* _ .ح

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٣٤٣٠[ومحاية املكثف لشئونالربنامج : اهلندجلنة حزب املؤمتر لعموم  

 AICC: Intensified program for welfare and= األقليات 
protection of minorities /جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند.  _

Muslim India. _١٥٢ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع١٧ مج. _ 
 .١٦هن *_ . د_ .باللغة اإلجنليزية

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٣٤٣١[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        
Punjab Waqf Board performance during 1997-1998. _ 

Muslim India.  _٢٦٨ص_  .)١٩٩٨ (١٨٣ع، ٦مج. _ 
 .١٦هن*_  . د_ .للغة اإلجنليزيةبا

]١٣٤٣٢[ بنجاب وقف بورد كا = أوقاف البنجاب  هليئة عملخطة 
 _ .Qaumi Awaz, Daily _ .اقليتون كيلئيه ايكشن بـالن 

 .٥هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .)٢٤/١٠/١٩٩٧(
@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@

]١٣٤٣٣[ . هيئة األوقاف .دهلي
دهلـى وقـف بـورد دو        = تح مدرستني هيئة أوقاف دهلي تف   

 /٣/٨ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .اسكول قائم كريكـا 
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٢ص_  .)١٩٩٥

@òîz–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–b×bmbãŠ×@@
]١٣٤٣٤[ .صديقي، عبد الصمد

رائشور مني وقف    = نشاء مستشفى األمومة اخلريي يف رايشور     إ
 ,The Inquilab _.عبد الصمد صديقي / هوسبيتلجيئريتبل ميترنىت 

Daily. _) باللغة األوردية  _ .٦ص_  .)١٥/١٠/١٩٨٨ . _ 
 .٧هن *_ .د

òîÇbä–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@
ى البحث العلمي       انظر أيضًا يم       ،الوقف عل ى التعل  الوقف عل

ى الصناعي،  ات، الوقف عل ى الجامع الوقف عل
علمي،  الوقف والبحث ال  ،  وقف المصانع العلماء،  

ة  ف والتنمي ة الوق ف والتنمي ادية، الوق االقتص
 .الوقف والمجتمعالعلمية، الوقف والصناعة، 

]١٣٤٣٥[ .حممد احلبيب بن اخلوجه
حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      

 .٢١٠-١٢١ ص_ .اخلوجه
 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –يت عقدت يف لندن     ال
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧

@òîÇbä–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٤٣٦[ . خلوق،كركا أغريل

 _.خلوق كركا أغريل    / مشاكل الصناعات التركية وطرق حلوهلا    
 .باللغة التركية _ .٣٥٦-٣٤٣ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

@òîÇbä–Ûa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٣٤٣٧[ .أوزترك، نظيف

اسع عشر وتأسيس   النهضة الصناعية للدولة العثمانية يف القرن الت      
 XIX. Yüzyilda Osmanli  =١٨٢٧وقف مصنع اخليوط يف عام 

İmparatorlüğu’nda Sanayileşme ve 1827 kurulan 
Vakif İplik Fabrikasi/نظيــف أوزتــرك . _ Vakiflar 

Dergisi. _ــج ــة _ .٨٠-٢٣ ص_ .)١٩٩٠ (٢١ م  باللغ
 .٣تر* _ . د_ .التركية

@òîàänÛaë@ÑÓìÛaòíŠØÈÛa@
، البحث العلميالوقف على  الوقف على األسرى،     ضًاانظر أي

اد،     ى الجه ف عل ات    الوق ى الحرآ ف عل الوق
زائن   ى خ ف عل ة، الوق لحةالوطني ف ، األس الوق

 .لوقف والوحدة الوطنيةوالبحث العلمي، ا
]١٣٤٣٨[ .إبراهيممدحت حافظ 

مـدحت حـافظ   / ملخص حبث دور الوقف يف تنمية اتمـع    
 .ورقة ٢١ _ .إبراهيم

 مايو  ٩-٧حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،        ندوة  يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

العسكريةالوقف والتنمية 
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@òîàänÛaë@ÑÓìÛaòíŠØÈÛa@–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٣٤٣٩[ الشاهني، شامل

 _ .شامل الشاهني/ األوقاف وتشكيالهتا اإلدارية يف الدولة العثمانية
 . ورقة٢٥
:  الكويـت  _ .ية التجارب الوقفية الدول   نقاشية حول  احللقة ال  يف

 .١كو *_ .ض _ .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف، 
òîàÜÈÛa@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@

ة،   انظر أيضًا ب الموقوف ة، الكت دارس الموقوف رأة  الم الم
ب،    ة،  ووقف الكت ات الموقوف ى    المكتب الوقف عل

ى    ،البحث العلمي األزهر، الوقف على  الوقف عل
يم،  ات،  التعل ى الجامع ف عل ى الوق ف عل الوق
ة اء، الطلب ى العلم ف عل ى  ، الوق ف عل الوق

احف،  دارس، المت ى الم ف عل ى   الوق ف عل الوق
ات،  ب،  المكتب ف الكت احف،  وق ف المت ف وق وق
دارس، ف   الم ات، الوق ف المكتب ث وق والبح

ي  يم،العلم ف والتعل ة  ، الوق ف والتنمي الوق
رية ة، البش ة الثقافي ف والتنمي ف الوق ، الوق
، الوقف والطباعة، الوقف ونشر الكتب،      والثقافة

 .وقف وسائل الطباعة
]١٣٤٤٠[ .ص٣٢٣_ .أثر الوقف يف تنمية اتمع 

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

: مكـة _  .١٤٢٢شعبان   –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
لوقـف  ا: احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢جامعة أم القرى،    

 اية إىل عشر   احلادي من القرن    اإلحساء يف نشر العلم    يف أثرهو
ثر أ - عبد احلميد بن مبارك آل الشيخ        إعداد/ القرن الرابع عشر  

 عبد اللطيف بـن عبـد اهللا        إعداد/ االقتصادية التنمية يفالوقف  
 عبد اهللا بـن     إعداد/ االقتصادية التنمية الوقف و  -يف  العبد اللط 

 دعم اجلوانب   يف دور الوقف    -سليمان بن عبد العزيز الباحوث      
محـد  أ عبد اهللا حممد     إعداد/ الثقافية و العلمية و الدينية و التربوية
 إعداد/  ومتاسكها االجتماعية احلياة بناء   يف دور الوقف    - حريري

 التنمية يفثر الوقف   أ - السدحان   عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا      
 يفالوقـف    ثرأ – اخلطيب   إبراهيم حممود بن    إعداد/ االقتصادية
 .١كو*_ .ض _  . ياسني بن ناصر اخلطيبإعداد/ الثقافةنشر التعليم و

]١٣٤٤١[ .أمحد بن حممد املغريب
إعداد أمحد بـن حممـد      / اإلميان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم    

 . ورقة٦٨ _ .املغريب
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_.ض 

]١٣٤٤٢[ .مساعيل عبد الرحيم شليبإ
 . ورقة١٤_ .مساعيل عبد الرحيم شليب إ /الوقف والتنمية البشرية

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،          يف
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٤٤٣[ )سيد(اميدياين، حسني 
 حسني اميدياين؛/ دور األوقاف يف تطور العلوم وحملة عن املدارس النظامية     

 _ .١٩٩٨وقاف،  األمانة العامة لأل  : الكويت_ . صادق العبادي    إعداد
 .١كو* _ .ح_  .)من أدبيات الوقف يف إيران(_  .ورقات ٥

]١٣٤٤٤[ .جورج مقدسي
 _ .جملة األحباث _ .جورج مقدسي؛ ترمجة إحسان عباس      / رعاة العلم 

 ٤، ج ١٤؛ س ٣٢٥-٢٨٥ص_ ) .١٩٦١سبتمرب   (٣، ج ١٤س
 .٧صر *_ . د_ .٥٢٢-٤٨١ ص_ .)١٩٦١ديسمرب (

]١٣٤٤٥[ .داهي الفضلي
 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / يم العمل األهلي  الوقف ودوره يف تدع   

ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمـات       _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧
 .١كو* _ . ح_ .األهلية العربية

]١٣٤٤٦[ .سليمان بن صاحل الطفيل
إعـداد  / الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات اإلسالمية     

 .ورقة ٧٢ _ .سليمان بن صاحل الطفيل
-١٨مكة املكرمة   : ة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية      ندوة مكان  يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٤٤٧[ .عبد الرمحن فرفور

 آفـاق الثقافـة     _ .عبد الرمحن فرفور  / مؤسسة الوقف الثقايف  
_  .٥-٤ص_ ) .١٩٩٧مارس   (١٦، ع ٤س_ .والتراث  

 .١كو *_ .د
]١٣٤٤٨[ .عالل البوزيدي

 دور األوقاف يف جماالت البناء االقتصادي واالجتماعي واحلضاري       
 دعوة  _ . عالل البوزيدي  /وترسيخ العقيدة اإلسالمية يف النفوس    

ماي  (٣، ع ٩٣ س _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 .٢٤مغ* _ . د_ .٨١-٧٨ ص_ .)١٩٨٢
]١٣٤٤٩[ .يد جم،كارشناس

 /نظرة اجتماعية للوقف، أو، الوقف من وجهة نظر علم االجتماع         
األمانة العامة  : الكويت_ .جميد كارشناس؛ إعداد صادق العبادي      

من أدبيات الوقـف يف      (_ . ورقات ٧ _ .١٩٩٨لألوقاف،  
 .١كو* _ .ح _ .)إيران

]١٣٤٥٠[ .حممد عبد الستار السيد
 إعداد حممد عبد الستار/ يةاملؤسسات الوقفية ودورها يف التنمية الدين

 . ورقات٨ _ .السيد
 إبريل  ١٦–١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢
]١٣٤٥١[ .إبراهيممدحت حافظ 

مـدحت حـافظ   / ملخص حبث دور الوقف يف تنمية اتمـع    
 .ورقة ٢١ _ .إبراهيم

 مايو  ٩-٧سالمية،  ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإل       يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

 الدولة العثمانية – العسكريةالوقف والتنمية  
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]١٣٤٥٢[ .ناصر بن إبراهيم التومي
 _.إعداد ناصر بن إبراهيم التومي      / الوقف يف خدمة البحث العلمي    

 .ورقة ٣٦
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    : اض الري _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_.ض 

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–@õby⁄a@–@ƒí‰bm@–Ö@QQMQTç@@
]١٣٤٥٣[ .ص٣٢٣_ .أثر الوقف يف تنمية اتمع 

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
عاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف      جامعة أم القرى بالت   

: مكـة _  .١٤٢٢ شعبان   –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة     
لوقـف  ا: احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢جامعة أم القرى،    

 اية إىل عشر   احلادي من القرن    اإلحساء يف نشر العلم    يف أثرهو
ثر أ - عبد احلميد بن مبارك آل الشيخ        إعداد/ القرن الرابع عشر  

 عبد اللطيف بـن عبـد اهللا        إعداد/ االقتصادية التنمية يفالوقف  
 عبد اهللا بـن     إعداد/ االقتصادية التنمية الوقف و  -العبد اللطيف   

 دعم اجلوانب   يف دور الوقف    -سليمان بن عبد العزيز الباحوث      
محـد  أ عبد اهللا حممد     إعداد/ الثقافية و العلمية و الدينية و التربوية
/  ومتاسـكها  االجتماعيـة  احلياة بناء   يفقف   دور الو  - حريري
 يفثر الوقـف    أ - عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان          إعداد
 الوقف ثرأ – اخلطيب   إبراهيم حممود بن    إعداد/ االقتصادية التنمية
_  . ياسني بن ناصر اخلطيـب     إعداد/ الثقافة نشر التعليم و   يف

 .١كو*_ .ض 
@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–æaŠíg@@

]١٣٤٥٤[ )سيد (، حسنياميدياين
= جتربة املدارس النظامية    :  يف تقدم العلم   اإلسالميدور الوقف   

 وقف مرياث   _ . در بيشرفت علم ودانش    إسالمنقش موقوفات   
ــدان ــة _ .٨٧-٨٢ ص_ .)١٩٩٦ (١٤ ع_ .جاوي  باللغ
 .١؛ كو١ران *_ .د _ .الفارسية

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–æaŠíg@@–Œím@@
]١٣٤٥٥[ )سيد (، حسنياميدياين

جتربة مؤسسية رائدة يف    ": تربيز"جممع الربع الرشيدي يف مدينة      
جملة ربع سنوية حمكمة تعىن     :  أوقاف _ .اميدياينحسني  / الوقف

 _) .٢٠٠١نوفمرب   (١، ع ١س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     
 .١كو *_ . د_ .٧٧-٥٠ص
]١٣٤٥٦[ )سيد (، حسنياميدياين

/ ة مؤسسية رائدة يف الوقف    جترب: جممع الربع الرشيدي يف تربيز    
 .ورقة ٢٩ _ .اميدياينحسني 

 _ . ندوة التجربة الوقفية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         يف
_ ] .؟١٩٩٩[،  مديرية األوقاف والشؤون اخلرييـة    : طهران
 .١كو *_ .ض

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–ƒí‰bm@@
]١٣٤٥٧[ )سيد (، حسنياميدياين

 إعدادحسني اميدياين؛   / ة والطبية دور األوقاف يف الشؤون العالجي    
_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .صادق العبادي   

 .١كو* _ .ح _ .)من أدبيات الوقف يف إيران( _ .ورقة ٢٢
]١٣٤٥٨[ .حممد حسام حممود قاسم
بقلم حممـد   / يف مواجهة االزام النفسي   .. حضارتنا اإلسالمية 
 ٤٠١، ع ٣٥ س _ . الوعي اإلسـالمي   _ .حسام حممود قاسم  

 .١كو *_ . د_ .٣٣-٢٨ ص_ .)١٩٩٩مايو / ابريل(
]١٣٤٥٩[ .حممد الدسوقي

 ٣٨٢ع _ . الوعي اإلسالمي  _ .دور الوقف يف التنمية العلمية    
 .١كو* _ . د_ .٣٩-٣٥ص_  .)١٩٩٧أكتوبر (

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@–ƒí‰bm@@
]١٣٤٦٠[ .عبد السالم الترمانيين

 الوقف حقق التعليم باان   : احلضارة اإلسالمية دور الوقف يف بناء     
 _ . العريب _ .بقلم عبد السالم الترمانيين   / والعالج وعون الفقري  

؛ ٧،  ٢صر *_ . د _ .٤٦-٤٢ ص _ .)١٩٧٦فرباير   (٢٠٧ج
 .٢٦؛ مغ١كو

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–ŠİÓ@@
]١٣٤٦١[ _.ورقة ] ١٣[_ ] .مصدر الكتروين[ الوقفيةاملصارف 

مبوقع املنـرب   ... صفحة عنوان املصارف الوقفية     : مصدر العنوان 
ــة يف ( ــال_ ) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضـ ــلة املقـ : وصـ

http://www.islam.gov.qa/arabic/ministry/srv_trends.h
tm.  _ ١كو*_ .ت. 

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–oíìØÛa@@
]١٣٤٦٢[ .داهي الفضلي

 داهـي   /جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢ _ .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    :  الكويت _ .ضليالف
 .١كو* _ . ك_ .ورقة

]١٣٤٦٣[ .داهي الفضلي
 Kuwait’s = جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت

experience in promoting waqf / تالكوي_ .داهي الفضلي :
 مقدمـة إىل  _ . ورقة١٣٨ _ .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    

وة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنمية حول النهوض بالدور         الند
_ .جنليزية  باللغة اإل _ . كوناكري، غينيا    ،التنموي للوقف 

 .١كو *_ .ح
]١٣٤٦٤[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

عداد داهـي   إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةالتوجهات اإل 
 _ .رقـة  و ٣٦ _ .١٩٩٦ األمانة،:  الكويت _ .ليلي الفضلي 

 ورقة مقدمة إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك         
_ . بدولة البحرين    ١٩٩٦ نوفمرب   ٦-٥  من اإلسالمي للتنمية 

 .١كو* _.ح 

 الكويت–العلمية الوقف والتنمية 
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@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–@lŠÌ½a@Mƒí‰bm@@
]١٣٤٦٥[ .السعيد بوركبة

السـعيد  / آثار الوقف يف احلياة اتمعية باملغرب عرب التـاريخ        
، ٣٢ س _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : دعوة احلق _ .ة  بوركب
؛ ١كو* _ . د _ .١٢٦-١١٦ ص _ .)١٩٩١يوليوز   (٢٨٤ع
 .٢٦، ١٧مغ

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–ïãbrÛa@å§a@@
]١٣٤٦٦[ . وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .املغرب

 :النا احلسن الثاين  األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم مو       
 _ .١٩٧١-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشر سـنوات     

 _ .١٩٧١وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،      : الرباط
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _ .ك _ .ص١٦٥

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–æìíìÜÈÛa@õbÏŠ’Ûa@@
]١٣٤٦٧[ .السعيد بوركبة

 إعداد/ يف عهد الدولة العلوية   دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب       
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،    ]: الرباط[_ .السعيد بوركبة   

 طبع بأمر صاحب اجلاللة امللـك احلسـن         _ .ج٢ _ .١٩٩٦
 .١٤-١٢؛ مغ١كو* _ . ك_ .الثاين

@òîàänÛaë@ÑÓìÛa@òîàÜÈÛa–@†¬@–@ƒí‰bm@–Ö@QX@
]١٣٤٦٨[ .حممد بن سعد الشويعر
 .٤٧-٤٥ص_ .حممد بن سعد الشويعر تأليف / األوقاف العلمية

نافذة على احليـاة العلميـة والثقافيـة        :  سنة ٢٥٠ جند قبل    يف
 _ .١٩٩٢النخيل للنشر والتوزيـع،     ]: م. د [_ .واالجتماعية

 .١كو *_ . ض_ .)٧حبث ودراسة؛ (
òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa@
رأة ووقف            انظر أيضًا احف الوقف، الم ة، مت الكتب الموقوف

ب،  ات المالكت ى المكتب ة، الوقف عل البحث وقوف
ي ى    ،العلم ف عل يم، الوق ى التعل ف عل الوق

ات،  ة،  الجامع ى الطلب ف عل ى الوق ف عل الوق
اء، احف  العلم ى المت ف عل ى الوق ف عل ، الوق
دارس ات، الم ى المكتب ب، ، الوقف عل وقف الكت

 وقف المكتبات،، وقف المدارسوقف المتاحف، 
المية،  ار اإلس ف واآلث وال الوق ف واألح الوق

ة،  الم،  الثقافي ف واإلع ف الوق ث الوق والبح
ي  يم، ،العلم ف والتعل ة  الوق ف والتنمي الوق

رية،  ف   البش ة، الوق ة الثقافي ف والتنمي الوق
ة،   ة العلمي الوقف والحضارة اإلسالمية،   والتنمي

ف     ة، الوق ف والطباع ة، الوق ف والزخرف الوق
ر   ة، الوقف ونش ون الجميل ن، الوقف والفن والف

 .ل الطباعةالكتب، وقف وسائ
]١٣٤٦٩[ . رشيد،اسكندر أوغلو

 رشيد اسـكندر    /األوقاف من وجهة العلم واملؤسسات الثقافية     
 . باللغة التركية_ .٤٠-٣٦ص_  .أوغلو

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣رت* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]١٣٤٧٠[  زكائي،غلووبال أ
 _ .٩٨ص_  . زكائي بال أوغلو   /حنن ووقف الثقافة األوروبية   

 .باللغة التركية
 Vakiflar Haftasi .3 =األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani.  _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول. _ 
 .٣تر* _ .ض

]١٣٤٧١[ . عمر،سزاي شنل
 عمر سزاي   /حملافظة على طرق النشر والطباعة    دور األوقاف يف ا   

 . باللغة التركية_ .١٤٠-١٣٥ص_  .شنل
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

]١٣٤٧٢[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين
_ .ياسر عبد الكرمي احلـوارين      / مية يف األردن  الوقف والتن 

 _ . ك _ .ص٢٠٦ _ .٢٠٠٢دار جمدالوي،   :  عمان _ .١ط
 .١كو*

]١٣٤٧٣[ .حيىي حممود الساعايت
حيـىي  / استبيان للموروث الثقـايف   : الوقف وبنية املكتبة العربية   

مركز فيصـل للبحـوث     :  الرياض _ .١ ط _ .حممود ساعايت 
 ملحق بصـور    _ .ص٢٣٨ _ .١٩٨٨والدراسات اإلسالمية،   

 ،٥٢ ،٣تـر * _ . ك _ .٢٣٨-٢٠٥ ص :النصوص الوقفيـة  
، ١١؛ مغ ١؛ كو ٩-٦،  ٤؛ فل ١٤-١٢،  ١٠،  ٧،  ٢؛ سع ١٠٤
٣١. 

]١٣٤٧٤[ .حيىي حممود الساعايت
وقـف  = استبيان للموروث الثقايف    : الوقف وبنية املكتبة العربية   

كاوشي در مرياث فرهنكـي     :  إسالمي هايوساختار كتاخبانه   
ىي حممود ساعايت؛ ترمجة أمحد أمـريي شـاد         تأليف حي / اسالم
 _ .١٩٧٥،  مؤسسـة القـدس الرضـوي     :  طهران _ .مهري
 .١ران *_ .ك _ . باللغة الفارسية_ .ص٢١٢

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–@æaŠíg@
]١٣٤٧٥[ .صغرأمري خلف، علي 

قـران هـا    = اموعة القرآنية والوقفية يف متحف جهل ستون        
 _ .رياث جاويدان  وقف م  _ .وقفي كَنجينه جهل ستون    واشياء
 _.باللغة الفارسية   _  .١٠٩-١٠٤ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ع
 .١؛ كو١ران *_ .د

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٤٧٦[ . أيتاج،أكار

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           
 _ .٤٦-٣١ص_  . أيتاج أكـار   /اجلمهورية القربصية التركية  

 .باللغة التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦قف احلادي عشر،  أسبوع الويف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

  تاريخ- المغرب –العلمية الوقف والتنمية  



١٠٧٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٤٧٧[ . عوين،أكيول
 .باللغة التركية_  .٨٢-٨١ص_ .عوين أكيول / الوقف والثقافة التركية

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٣٤٧٨[ . أمحد يشار،أوجاق

 تـوجنر   ، أمحد يشار أجـاق    /تقرير جلنة عالقة الوقف بالثقافة    
 . باللغة التركية_ .٤٠-٣١ص_  .بايكارا

 املديرية: رةأنق_  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقفيف
 ،األسبوع الثالث لألوقاف  أعمال  _ . ١٩٨٥العامة لألوقاف،   

 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣
]١٣٤٧٩[ . كمال،جورجيي أوغلو

 كمال  /املشاكل التمويلية لتأسيس الوقف الثقايف واحملافظة عليه      
 . باللغة التركية_ .٥٠-٤٧ص_  .جورجيي أغلو

 XI. Vakiflar = ١٩٩٣  ديسمرب٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]١٣٤٨٠[ .سوزان، متني

 _ .متني سوزان / القصور الوطنية منوذجاً  : مشكلة اهلوية التركية  
 . باللغة التركية_ .٣٠٤-٢٩٣ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]١٣٤٨١[ . غالب يغيت،غودان
 /مكانة مفهوم الوقف والثقافة التركية اإلسالمية يف احلياة االجتماعية

 . باللغة التركية_ .١٥-١٣ ص_ .غالب يغيت غودان
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ديسمرب  ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

]١٣٤٨٢[ . مصطفى،كنت
 مصطفى /Nasil Bir Vakif Anlayişi =كيف يكون الوقف 

 أغسطس (٢، ع١ مج_ .Vakif ve Kültür Dergisi_  .كنت
 .١٠٤تر* _ . د_ .كية باللغة التر_ .٤-٣ص_  .)١٩٩٨
]١٣٤٨٣[ . حممد زرلو،ميلونديل

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           
-٢٩ص_  . حممد زرلو ميلونديل   /اجلمهورية القربصية التركية  

 . باللغة التركية_ .٣٠
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]١٣٤٨٤[ . نور الدين،ياردجمي
 /Vakiflar ve Kültür Mirasimiz =الوقف ومرياثنا الثقـايف  

ـ نور الدين   ٤ع _ .Vakif ve Kültür Dergisi _ .اردجميي
 .١٠٤تر* _ . د_ . باللغة التركية_ .٣ص_  .)١٩٩٩(

]١٣٤٨٥[ . مسعود،يلماز
 Kültürun Vazgeçilmez =لوقف عنصر ال يستغىن عنه يف الثقافة ا

Unsuru Vakiflar/ مسعود يلمـاز . _ Vakif ve Kültür 
Dergisi. _ باللغـة   _ .٢-١ص_  .)١٩٩٨أغسطس   (٢ع 
 .١٠٤تر* _ . د_ .التركية

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@Mƒí‰bm@@
]١٣٤٨٦[ .بوالي، سليمان خريي

_  .سليمان خـريي بـوالي    / مجتمعالبنية الثقافية واملعنوية لل   
 . باللغة التركية_ .٧١-٦٥ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

]١٣٤٨٧[ .يدي يلدز، هباء الدين
 Türk Kültür Sistemi= كي مكانة الوقف يف نظام الثقافة التر

İçinde Vakifin Yeri/ اء الدين يدي يلـدز . _ Vakiflar 
Dergisi. _ باللغـة   _ .٤٠٨-٤٠٣ ص _ .)١٩٨٨ (٢٠ مج 
 .٣تر* _ . د_ .التركية

]١٣٤٨٨[ .يدي يلدز، هباء الدين
 Türk Kültür Sistemi=  نظام الثقافة التركي يفمكانة الوقف 

İçinde Vakif Yeri/ اء الدين يدي يلدز. _ Türk Kültür 
Dergisi. _ باللغة  _ .٨-١ ص _ .)١٩٨٦سبتمرب   (٢٨١ع 
 .١٠٤، ٦٧تر* _ . د_ .التركية

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–bîãìÓ@@
]١٣٤٨٩[ . هشام،قربوز

جامع عالء الدين يف قونيا والنتائج والقرارات اليت اختذت مـن           
_  . هشـام قربـوز    /أجل احملافظة على الطابع الثقايف لقونيـا      

 . باللغة التركية_ .٢٣٤-٢١٩ص
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M. _ أنقـرة  :
 .٣تر *_ .ض_  .١٩٩٦ ،املديرية العامة لألوقاف

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–paë†ã@@
]١٣٤٩٠[ ) أنقرة:١٩٩٣ :احلادي عشر(أسبوع الوقف 

 XI. Vakiflar  =١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ حلادي عشر،أسبوع الوقف ا
Haftasi, 6-8 Aralik 1993M. _املديريـة العامـة   : أنقرة 

:  عقد املؤمتر حتـت شـعار      _.ص  ٢٦٤ _ .١٩٩٤ ،لألوقاف
 باللغـة   _ .مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف وموارده      

 .١٠٠، ٣تر* _ . ك_ .التركية

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–òí…ìÈÛa@@
]١٣٤٩١[ .ن سليمان بن علي اخلويطرخالد ب

الوقف ودوره يف دعم التعليم والثقافـة يف اململكـة العربيـة            
 _ .خالد بن سليمان بن علي اخلويطر     / السعودية خالل مائة عام   

 السعودية–الوقف والثقافة 



متن الكشاف>١٠٧٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

_ .ص  ١٨٦_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_  .١ط
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحبـاث         (

 .١كو *_ . ك_ .)٢٠٠١الوقف 

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]١٣٤٩٢[ /الوقفية الثقافية اإلسالمية الشاملة واملشاريع الريادية

 _ .من وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسـالمية      مقدمة  
 .ورقات] ٣[
 ، األوراق املقدمة من وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية        يف

 الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي ملؤمتر      ، اهلامشية اململكة األردنية 
 وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية املنعقدة يف عمان يف الفترة من         

 _ . ض _ .١٩٩٦ ، الـوزارة  : عمان _ .م٢٦/٩/١٩٩٦-٢٥
 .١كو*

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@Mƒí‰bm@@
]١٣٤٩٣[ .سامي حممد الصالحات

 ثقافة يف اتمعات العربية واإلسالمية    دور الوقف يف جمال التعليم وال     
 _ .١ط_ .سامي حممد الصالحات / دولة ماليزيا منوذجاً: املعاصرة
سلسلة (_ .ص ١٩٣_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف، : الكويت

الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         
 .١كو *_ . ك_ .)٢٠٠١

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–˜Ó@@
]١٣٤٩٤[ .أيتاج ،أكار

مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           
 _ .٤٦-٣١ص_  . أيتاج أكـار   /اجلمهورية القربصية التركية  

 .باللغة التركية
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

]١٣٤٩٥[ . حممد زرلو،ميلونديل
مساعي احملافظة على وجود الوقف الثقايف ومـوارده املاليـة يف           

-٢٩ص_  . حممد زرلو ميلونديل   /اجلمهورية القربصية التركية  
 . باللغة التركية_ .٣٠
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–@bíŒîÛbß@
]١٣٤٩٦[ .سامي حممد الصالحات

دور الوقف يف جمال التعليم والثقافـة يف اتمعـات العربيـة            
سـامي حممـد    / دولة ماليزيـا منوذجـاً    : واإلسالمية املعاصرة 

عامـة لألوقـاف،    األمانة ال :  الكويت _ .١ ط _ .الصالحات
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة      (_ .ص١٩٣ _ .٢٠٠٣

 .١كو *_ . ك_ .)٢٠٠١الكويت الدولية ألحباث الوقف 

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–@@Š–ßMƒí‰bm@@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٣٤٩٧[ .حممد حممد أمني

-١٢٥٠هـ،  ٩٢٣-٦٤٨ ،األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر    
 _ .١ ط _ .مد حممد أمني  حم/ دراسة تارخيية وثائقية  : م١٥١٧
 _ .ص٤٦٢ع،  - أ _ .١٩٨٠دار النهضة العربيـة،      :القاهرة

؛ ١٠٤،  ٦٠تر* _ . ر _ . جامعة القاهرة  –) هادكتور(طروحة  أ
 .١؛ كو٩، ٧، ٦، ١؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٦سع

@òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@–@@ƒí‰bm–Ö@QV@
]١٣٤٩٨[ .عبد القادر العافية

 .٢٧٠-٢٥٩ ص_ .عبد القادر العافية]/الوقف[
 احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازهـا        يف

:  الرباط _ .خالل القرن العاشر اهلجري، السادس عشر ميالدي      
 حبـث لنيـل     _ .١٩٨٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     

 _ . دار احلديث احلسنية، الربـاط     –دبلوم الدراسات العليا    
 .٢٩مغ* _ .ض

òÏbÔrÛaë@ÑÓìÛa@–@lŠÌ½a@–bÏ@@–@ƒí‰bm@–æìí†ÈÛa@õbÏŠ’Ûa@@
]١٣٤٩٩[ .حممد حجي

 .١٩٤-١٨٢ص: ١ ج_ . حممد حجي/]الوقف[
دار ]: م. د [_ . احلركة الفكرية باملغرب يف عهد السـعديني       يف

 أصل هذا الكتاب    _ .)٢سلسة التاريخ؛    (_ .١٩٧٦املغرب،  
ـ  -أطروحة باللغة الفرنسية يف اآلداب والعلوم اإلنسانية         ة  جامع

 .٢٩ ،٢٧ ،٢٣مغ* _ . ض_ .١٩٧٦السربون بباريس، 
@ÑÓìÛaòîÜçþa@pbîÈà¦aë@

ات  انظر أيضًا ة الوقفالمؤسس ة األهلي وع،  ، ي ف والتط الوق
ف والت ة،    الوق ف والتنمي اعي، الوق ل االجتم كاف

ف ة الوق ة االجتماعي ل   والخدم ف والعم ، الوق
ي ل  ، األهل ف والعم ري، الوق ف الخي الوق
 . المدنيلمجتمعالوقف وا، والمجتمع

]١٣٥٠٠[ .فؤاد عبد اهللا العمر
إسهام الوقف يف بناء ودعم مؤسسات العمل األهلي يف جمـال           

جملة فصلية حمكمة تعين    :  أوقاف _ .فؤاد العمر / التنمية اتمعية 
 _) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب _ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي 

 .١كو*_  . د_ .١٢٧-٩٩ص
]١٣٥٠١[ .فؤاد عبد اهللا العمر

فؤاد عبد اهللا / سهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية  إ
 _ .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقاف،    :  الكويت _ .١ ط _ .العمر
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت       (_ .ص٢١٦ج،  

 .١كو*_  . ك_ .)١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
]١٣٥٠٢[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

/ رك بني مؤسسة الوقف واملنظمات األهليـة      آفاق التعاون املشت  
جملة نصف سنوية حمكمة    :  أوقاف _ .ياسر عبد الكرمي احلوراين   

 _ .)٢٠٠١ (١، ع ١ س _ .تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي    
 .١كو *_ . د_ .١٢٤-٩٨ص

  العالم اإلسالمي–الوقف والثقافة  



١٠٧٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@òîÜçþa@pbîÈà¦aë–æ…‰þa@@
]١٣٥٠٣[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (مع اإلسالمي املعاصـر   الوقف والعمل األهلي يف ات    
:  الكويـت  _ .١ ط _ . ياسر عبد الكرمي احلـوراين     )/األردن

سلسـلة   (_ .ص١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     
الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         

 .١كو *_ . ك_ .)١٩٩٩
@ÑÓìÛa@òîÜçþa@pbîÈà¦aë–@Š–ß @

]١٣٥٠٤[ .عطية فتحي الويشي
حالـة  :  الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي       أحكام

 _ .١ ط _ .عطيـة فتحـي الويشـي     / مجهورية مصر العربية  
 سلسلة(_ .ص ١٩٣_  .٢٠٠٢األمانة العامة لألوقاف، : الكويت

الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         
 .١كو*_  . ك_ .)٢٠٠٠

]١٣٥٠٥[ .علي عبد الفتاح علي جربيل
 الفتاح علي عبد/ ركة تقنني أحكام الوقف يف تاريخ مصر املعاصرح

األمانة العامـة لألوقـاف،     :  الكويت _ .١ ط _ .علي جربيل 
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة      (_ .ص١٦٦ _ .٢٠٠٢

 .١كو *_ . ك_ .)٢٠٠٠الكويت الدولية ألحباث الوقف 
@ÑÓìÛa…bè¦aë@

ية،  انظر أيضًا رزق الجيش ف علال ف الوق رى، الوق ى األس
ة،   ات الوطني ى الحرآ ف عل اد، الوق ى الجه عل

الوقف على الدعوة   الوقف على خزائن األسلحة،     
ات اإلسالمية، الوقف  اإلسالمية، الوقف واألقلي

ة،  ة الديني كرية،  والتنمي ة العس ف والتنمي الوق
المية   دعوة اإلس ف وال دة  الوق ف والوح ، الوق

 .الوطنية
]١٣٥٠٦[ .عبد العزيز الدوري

 _ .املستقبل العريب _ .عبد العزيز الدوري    /  الوقف يف التنمية   دور
 ،٧صر* _.د  _  .٢٦-٤ص_ ) .١٩٩٧يوليو   (٢٢١، ع ٢٠س
 .١؛ كو٢٢ ،١٢

]١٣٥٠٧[ .عبد العزيز الدوري
 .١٢٠-٨٠ ص_ .عبد العزيز الدوري/ دور الوقف يف التنمية

 حبوث ومناقشات الندوة  : أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم     يف  
_ .م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –يت عقدت يف لندن     ال
إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[

 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧
]١٣٥٠٨[ .حممد احلبيب بن اخلوجه

حممد احلبيب بـن    / حملة عن الوقف والتنمية يف املاضي واحلاضر      
 .٢١٠-١٢١ ص_ .اخلوجه

 حبوث ومناقشات الندوة  : اإلسالمية يف عامل اليوم   أمهية األوقاف   يف  
 _.م  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧ اململكة املتحدة،    –اليت عقدت يف لندن     

إيـداع  امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسـالمية،       ]: عمان[
 .١؛ كو٨، ٦، ٤فل *_ . ض_ .١٩٩٧

òîßý⁄a@ñ‰bš§aë@ÑÓìÛa@
 –الوقف   ة،   الدول الغربي  – الوقف    تاريخ، –الوقف   انظر أيضًا

الم المي الع ار  – اإلس ف واآلث اريخ، الوق  ت
المية، ات، اإلس ف واألقلي ف و الوق اتالوق  األقلي
 . والقيم االجتماعيةالوقف، اإلسالمية
]١٣٥٠٩[ .إبراهيم بن حممد احلمد املزيين

 إبراهيم بن   إعداد/ الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      
 .٦٣٤-٥٧١ ص_ .حممد املزيين

ـ دوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب     نيف    _...ة السـعودية    ي
والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]١٣٥١٠[ .داهي الفضلي
 _.إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     

لثاين للمنظمـات   ورقة مقدمة إىل املؤمتر ا    _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧
 .١كو* _ . ح_ .األهلية العربية

]١٣٥١١[ .عبد الرمحن الضحيان
 إعـداد   /األوقاف ودورها يف تشييد بنية احلضارة اإلسـالمية       

 .٥٤١-٤٧٥_  .الرمحن الضحيان عبد
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف  _...ة السـعودية    ي

 ،ة واإلرشاد والدعوواألوقاف   وزارة الشؤون اإلسالمية     :الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

]١٣٥١٢[ .عبد السالم الترمانيين
 الوقف حقق التعليم باان   : دور الوقف يف بناء احلضارة اإلسالمية     

 _ . العريب _ .بقلم عبد السالم الترمانيين   / والعالج وعون الفقري  
؛ ٧،  ٢صر *_ . د _ .٤٦-٤٢ ص _ .)١٩٧٦فرباير   (٢٠٧ج
 .٢٦؛ مغ١كو

]١٣٥١٣[ .حممد عمارة
بقلم / دور األوقاف يف صناعة احلضارة اإلسالمية ويف جتديدها       

 ديسمرب (٣٣٤، ع ٣٠ س _ . الوعي اإلسالمي  _ .حممد عمارة 
حنـو  " ألقي هذا البحث يف ندوة       _ .٩٨-٨٨ ص _ .)١٩٩٣

اليت أقامتها وزارة األوقاف يف الكويت يف       " دور تنموي للوقف  
يف النمـو   حتت عنوان دور الوقف   ١٩٩٣ مايو   ٣-١الفترة من   

 .١كو *_ . د_ .االجتماعي وتلبية حاجات األمة
]١٣٥١٤[ .حممد عمارة
 كان املؤسسـة األم     ، وليس الدولة أو اخلزائن السلطانية     ،الوقف

اليت مولت صناعة األمة اإلسالمية حلضارهتا الزاهرة رغم احنراف         
 ٧ (٦س _ . املسـتقلة  _ . بقلم حممد عمارة   /السلطة السياسية 

 .١كو* _ .د _ .٣ ص_ .)١٩٩٨سبتمرب 
]١٣٥١٥[ .حممد العيد اخلطراوي

 حممد العيـد     إعداد /أثر الوقف يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية      
 .١١٤-٤٥ص_  .اخلطراوي

ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف  _...ة السـعودية    ي
 ،والدعوة واإلرشاد واألوقاف   وزارة الشؤون اإلسالمية     :الرياض
 .١و؛ ك١٥سع* _ . ض_ .٢٠٠٠

الوقف والحضارة اإلسالمية
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]١٣٥١٦[ .مصطفى عرجاوي
الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة يف املاضـي          

 . ورقة٩١ _ .مصطفى حممد عرجاوي/ واحلاضر
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٥١٧[ .حيىي حممود الساعايت
حيـىي  / مناذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي    : الوقف واتمع 

مؤسسة اليمامة الصحفية،   :  الرياض _ .الساعايتبن جنيد   حممود  
 ،٢سع* _.ك  _ ) .٣٩كتاب الرياض؛    (_ .ص٨٩_  .١٩٩٧
 .١؛ كو١٤ ،١٣ ،١٠

ò÷îjÛa@òíb»ë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ò÷îjÛaë@ÑÓìÛaN@
òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa@

ف،  ر أيضًاانظ أثيرات الوق ف، ت ة الوق ف، أهمي داف الوق أه
ات  ى  الوقفالمؤسس ف عل ة، الوق ة األهلي ي

الجمعيات الخيرية، الوقف واألحوال االجتماعية،     
ف     وع، الوق ف والتط ة، الوق ف والبطال الوق

اعي،   ل االجتم ة والتكاف ف والتنمي ف الوق ، الوق
ي،  ل األهل ف والعم ة، الوق ات األهلي والجمعي

ر، الوقف و ري، الوقف والفق ل الخي فالعم  الوق
ع ف والمجتم ة، الوق يم االجتماعي ف  ،والق الوق

 . المدني، وقف الوقتوالمجتمع
]١٣٥١٨[ . إبراهيم،أتش

 .باللغة التركية_  .٦١-٦٠ص_ .إبراهيم أتش / األوقاف واخلدمات
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]١٣٥١٩[ . إبراهيم،أتش
 _ .٤١-٣٧ص_ .إبراهيم أتش   / األوقاف واخلدمات االجتماعية  

 .باللغة التركية
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ امـة  املديريـة الع : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]١٣٥٢٠[ . نظيف،أوزترك
 _.نظيف أوزترك   / الوقف من ناحية اخلدمات اخلريية واالجتماعية     

 . باللغة التركية_ .٤٨-٤٢ص
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤ لألوقاف،

]١٣٥٢١[ .عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان
تأليف عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا        / اآلثار االجتماعية لألوقاف  

 _.ص  ٨١_ ] .٢٠٠٠[هـ  ١٤٢١،  ]ن. د: [الرياض_ .السدحان  
 .١كو*_  .ك

]١٣٥٢٢[ .عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان
/ رعاية والتأهيـل االجتمـاعي    دور الوقف يف دعم مؤسسات ال     

 . ورقة٤٩ _ .إعداد عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو *_ . ض_ .]٢٠٠١ و١٩٩٩بني[والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٥٢٣[ . اهللا العمرفؤاد عبد

إسهام الوقف يف بناء ودعم مؤسسات العمل األهلي يف جمـال           
جملة فصلية حمكمة تعين    :  أوقاف _ .فؤاد العمر / التنمية اتمعية 

 _) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب _ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي 
 .١كو*_  . د_ .١٢٧-٩٩ص

]١٣٥٢٤[ .فؤاد عبد اهللا العمر
فؤاد عبد اهللا / هلي والتنمية االجتماعيةإسهام الوقف يف العمل األ  

 _ .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقاف،    :  الكويت _ .١ ط _ .العمر
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت       (_ .ص٢١٦ج،  

 .١كو*_  . ك_ .)١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
]١٣٥٢٥[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

 تأليف حممد بن عبد العزيز    / الوقف مرغوب فيه للحاجات االجتماعية    
 .٣٨٦-٣٨٢ص: ١ ج_ .بنعبد اهللا

:  الرباط _ .١ ط _ . املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب      يف
 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٦وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

]١٣٥٢٦[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     

 . ورقة٢٤ _ . سرورإبراهيممد حم
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa–@æ…‰þa@
]١٣٥٢٧[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

 )/حالة األردن (:الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصر
األمانة العامـة   :  الكويت _ .١ ط _ .ياسر عبد الكرمي احلوراين   

سلسلة الدراسات الفـائزة     (_ .ص١٥١_  .٢٠٠٠لألوقاف،  
 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف 

@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٥٢٨[ . علوي،ساران

 =دمات الوقف االستشارية واالجتماعية اخلدمات االجتماعية والدعوة خل
Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişmayi Teşvik Fonu ve 

Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma Vakiflari/ علوي 
-٤٢٧ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج_ . Vakiflar Dergisi_ .اران س

 .٥٢، ٣تر* _ . د_ . باللغة التركية_ .٤٤٠

@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa–@a…ìÛaæ@
]١٣٥٢٩[ .زهري عثمان علي نور

 _ .زهري عثمان علي نور   / األوقاف يف السودان وبيان الواقفني    
 _.ك   _.ص  ٦٢_  .١٩٩٦جامعة اخلرطوم،   ]: اخلرطوم[_  .١ط
 .١؛ كو٨فل*

 دمة االجتماعيةالوقف والخ 
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@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa–@Š–ß@
]١٣٥٣٠[ .علي عيسى علي السيد

حملة عن الوقف يف مصر ودوره يف جمال اعتمادات نشر الـدعوة            
 علي عيسـى    إعداد/  والتنمية االجتماعية واالقتصادية   الميةاإلس

هــ  ١٤١٦هيئة األوقاف املصرية،    ]: القاهرة [_ .علي السيد 
 .١كو* _ . ك_ .ورقات ٩ _ .]١٩٩٥[

@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa–@@Š–ß–@ƒí‰bm@–ÙîÛbà½a@Š–Ç@@
]١٣٥٣١[ .حممد حممد أمني

-١٢٥٠ هـ،٩٢٣-٦٤٨ ،األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر    
 _ .١ ط _ .حممد حممد أمني  / دراسة تارخيية وثائقية  : م١٥١٧
_ .ص  ٤٦٢ع،  -أ_  .١٩٨٠دار النهضة العربيـة،     : القاهرة

؛ ١٠٤،  ٦٠تر* _ . ر _ . جامعة القاهرة  –) هادكتور(طروحة  أ
 .١؛ كو٩، ٧، ٦، ١؛ فل١٤-١٢، ١٠، ٦سع

@òîÇbànuüa@òß† äë@ÑÓìÛa–@@lŠÌ½a–@bäØß@–@ƒí‰bm@–µì½a@ÝîÇbg@@
]١٣٥٣٢[ .رقية بلمقدم

هـ، ١١٣٩-١٠٨٢أوقاف مكناس يف عهد موالي إمساعيل،       
وزارة ]: الربـاط  [_ .تأليف رقية بلمقـدم   / م١٧٢٧-١٦٧٢

 _ .)ص٦٤٩(ج  ٢ _ .١٩٩٣األوقاف والشؤون اإلسالمية،    
 كليـة   –دبلوم الدراسات اإلسالمية العليا يف العلوم االجتماعية        

 .١٤-١٢؛ مغ١ كو؛١٥سع *_ . ك_ .اآلداب، مكناس
@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa–†äa@@

]١٣٥٣٣[ بيج، تارا علي
 عريضة قدمت إىل احملكمة لالعتراض على قانون األحوال الشخصية       

 تارا علي   /مسلم برسنل ال كيه خالف رت بتيشن      = للمسلمني  
 /٧/١٢ (٤٦، ع٤١مج_  .Nida-e-Millat, Weekly_ .بيج 

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦ص_  .)١٩٨٦
@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@

]١٣٥٣٤[ = املسلمني يوم العيد لغري األوقاف هيئةقدمها تمساعدة مالية 
 _ .وقف بورد عيد بر غري مسلمون كو مـاىل امـداد ديكـا            

Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٨ص_ ) .١٦/٥/١٩٨٨ 
 .٧هن *_ . د_ .األوردية

]١٣٥٣٥[ دهلى وقف بورد كى=  ة أوقاف دهليالنشاطات اخلريية هليئ
 /٢/٥ (_ .Qaumi Awaz, Daily _ .فالحـى سـرغرميان  

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٨ص_  .)١٩٨٨

@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛa–@ñ†zn½a@pbíüìÛa@
]١٣٥٣٦[ موضوع_ .حترير ريتشارد ماجات ]/ Waqf= الوقف [

 .لغة اإلجنليزية بال_ .الوقف جاء يف مواضع متفرقة من العمل
 =تفوق اتمع عن طريق املؤسسات اتمعية       :  اخلدمات السريعة  يف

An agile servant: Community leadership by community 
foundations.  _١٩٨٩مركز املؤسسات الوقفية،    : نيويورك. _ 

 .١كو *_ .ض
Éàna@òß†ë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛaN@

aòîßý⁄a@ñìÇ†Ûaë@ÑÓìÛ@
ديني،           انظر أيضًا يم ال ى التعل الوقف على األزهر، الوقف عل

اد،     ى الجه ف عل ات    الوق ى الحرآ ف عل الوق
دعوة اإلسالمية،       الوطنية،   الوقف  الوقف على ال

اء    ى علم ف عل احف، الوق ة المص ى طباع عل
ى      ف عل اء، الوق ى الفقه ف عل ديث، الوق الح

ين،  ات االمفت ف واألقلي الميةالوق ف ، إلس الوق
الوقف  واإلعالم اإلسالمي، الوقف والتنمية الدينية،    

 والشعائر اإلسالمية، الوقف والطرق الصوفية،        
 .الوقف ونشر الكتب، الوقف ووسائل اإلعالم

]١٣٥٣٧[ .محد بن ناصر بن عبد الرمحن العمار
 إعداد محد بن  / دور الوقف يف دعم املؤسسات الدعوية ووسائلها      

 . ورقة٤١ _ .ن العمارناصر بن عبد الرمح
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_ .ض

]١٣٥٣٨[ .خالد بن عبد اهللا القاسم
 وسائل اإلعـالم    دراسة ملشروعية الوقف على   : الوقف واإلعالم 

إعداد خالد  / وحاجة املشروعات الوقفية خلدمة وسائل اإلعالم     
 . ورقة٣٢ _ .بن عبد اهللا القاسم

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_ .ض
]١٣٥٣٩[  = اإلسالميةيف نشر الثقافة  الوقف ودوره النبوية يف السنة

ش، ٧/٨/١٣٦٥ (_ . رســالت_... وقــف نبــويســنت 
 .١ران *_ .د _ . باللغة الفارسية_ .)]١٩٦٦[

]١٣٥٤٠[ .شرف بن علي الشريف
إعداد شرف بن علي    / أمهية الوقف يف دعم املؤسسات الدعوية     

 . ورقة٤٢ _ .الشريف
-١٨مكة املكرمة   : كانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية      ندوة م  يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_ .ض

]١٣٥٤١[ .عبد اهللا أمحد الزيد
 _. عبد اهللا بن أمحد الزيـد        /الوقف واإلفادة منه يف الدعوة إىل اهللا      

 هـ١٤١٧ذو احلجة    (٢١٣ع_  . فصلية  جملة :سالميةالتوعية اإل 
 .١٤سع* _ . د_ .١١٢-١١٠ ص_ .])١٩٩٦[

]١٣٥٤٢[ .عبد الرمحن بن معال اللوحيق
 إعداد عبد الرمحن بن   / اجلهود العلمية الئمة الدعوة يف جمال الوقف      

 .ورقة ٦٨ _ .معال اللوحيق
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_ .ض

الوقف والدعوة اإلسالمية
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]١٣٥٤٣[ .علي مجعة حممد
 .١٣١-٩١ ص_ .علي مجعة حممد/ الوقف وأثره التنموي

 وزارة األوقاف : الكويت_ . أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف        يف
 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر* _.ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   

 .٢، ١؛ كو٥صر
]١٣٥٤٤[ .جمدي صادق

 الـوطن   _ . جمـدي صـادق    /الوقف ودوره يف نشر الدعوة    
 قطـوف   : يف رأس العنوان   _ .)٦/١١/١٩٩٨ (_ .اإلسالمي

 .١كو* _ . د_ .ومثار
]١٣٥٤٥[ .حممد بن أمحد الصاحل

 . ورقة٤٤_ .إعداد حممد بن أمحد الصاحل / الوقف وأثره يف حياة األمة
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_ .ض

]١٣٥٤٦[ .حممد الدسوقي
بقلـم  / دور الوقف يف تنمية العمل يف جمال الدعوة اإلسـالمية         

 /ابريل (٤٠١، ع ٣٦ س _ .لوعي اإلسالمي  ا _ .حممد الدسوقي 
 يونيـو   /مايو (٤٠٢، ع ٣٦ س ؛٦١-٥٦ ص _ .)١٩٩٩ مايو

 .١٢، ١كو* _ . د_ .٣٣-٣٠ ص_ .)١٩٩٩
]١٣٥٤٧[ .حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم اخلرعان

إعـداد  / دور الوقف يف دعم وسائل اإلعالم اإلسالمي ومتويلها       
 .ورقة ٧٦ _ .حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم اخلرعان

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    :  الرياض _ .هـ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو *_ .ض

]١٣٥٤٨[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
د هشام أمح / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     

 . ورقة٢٤ _ . سرورإبراهيمحممد 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٥٤٩[ .ص١٥٨_ .الوقف والدعوة إىل اهللا 
 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف

القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف       جامعة أم   
 جامعة: مكة_  .١٤٢٢ شعبان –والدعوة واإلرشاد، مكة املكرمة  

 عالقةصور من   : احملتويات_ . ]٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢أم القرى،   
 إعداد/  واحلاضر املاضي بني   ة اهللا تعاىل مقارن   إىل بالدعوةالوقف  

 وجهود  الدعوة نشر   يف هأثر الوقف و  - يخالد عبد الرمحن القريش   
 عبد الرحيم بـن     إعداد/  هذا اال  يف السعودية العربية اململكة

 إعداد/  اهللا إىل الدعوة يف املؤثرة جماالت الوقف    - يحممد املغذو 
/  اهللا تعاىل  إىل الدعوة يف املؤثرة جماالت الوقف    - الدسوقيحممد  
 .١كو*_ .ض _  . مقتدى حسن بن حممد ياسنيإعداد

@ÑÓìÛa@òîßý⁄a@ñìÇ†Ûaë–@ŠİÓ@
]١٣٥٥٠[ .أمحد عبد اهللا املري

. .سعادة الوزير أمحد عبد اهللا املـري      ) املنرب(يف أول حديث لـ     
يقول حماوالت مثمرة إلجياد أوعية متطورة السـتثمار أمـوال          

:  مصدر العنوان  _ .ورقات] ٥ [_ .]مصدر الكتروين [الوقف  
 ١/١٩٩٨ صفحة عنوان املقال ضمن العدد األول املنشـور يف        

:  وصـلة املقـال    _ .)٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   (بنشرة املنرب   
http://www.islam.gov.qa/minber/Minber_1_1/minbar

_1_1_interview.htm. _١كو*_  . ت. 

@òîßý⁄a@ñìÇ†Ûaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١٣٥٥١[ .محد النمرأعبد املنعم 

 وزارة األوقاف، : القاهرة_ .النمر  أمحد  عبد املنعم   / قصة األوقاف 
 .١؛ كو١٧صر* _ .ك _ .ص٣١ _ .١٩٨٠

]١٣٥٥٢[ .علي عيسى علي السيد
 حملة عن الوقف يف مصر ودوره يف جمال اعتمادات نشر الدعوة اإلسالمية           

]: القاهرة[_ . علي عيسى علي السيد      إعداد/ والتنمية االجتماعية واالقتصادية  
ـ ١٤١٦هيئة األوقاف املصرية،   .١كو* _.ك _  .ورقات ٩_ ] .١٩٩٥[ه

ìÛa@òîßý⁄a@ñìÇ†Ûaë@ÑÓ–@@lŠÌ½a–@ƒí‰bm@–ïãbrÛa@å§a@@
]١٣٥٥٣[ . وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .املغرب

 :األوقاف يف ظل صاحب اجلاللة امللك املعظم موالنا احلسن الثاين         
 _ .١٩٧١-١٩٦١ ،١٣٩٠-١٣٨٠منجزات عشر سـنوات     

 _ .١٩٧١وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،      : الرباط
 .٣؛ مغ١؛ كو٧فل* _ .ك _ .ص١٦٥

@òîßý⁄a@ñìÇ†Ûaë@ÑÓìÛa–@paë†ã@
]١٣٥٥٤[ )مكة: ١٩٩٩(ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية 

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة     "البيان اخلتامي والتوصيات لندوة     
 . ورقة١١_ .هـ ١٤٢٠ شوال ١٩-١٨مكة املكرمة، ": والتنمية

-١٨مكة املكرمة   : ره يف الدعوة والتنمية    ندوة مكانة الوقف وأث    يف
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٥٥٥[ )مكة: ١٩٩٩(ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية 

 ١٩-١٨مكة املكرمة   : ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية      
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠شوال  

 .١كو*_ .ك _ .ج ٢٨_ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني[والدعوة واإلرشاد، 
òÛë†Ûaë@ÑÓìÛa@
وض ب انظر أيضًا اع، النه ف الوقفاإلقط اآل –، الوق  مش

وال   ف واألح ة، الوق ف الدول ول، وق وحل
كرية،     ة العس ف والتنمي ية، الوق ف السياس الوق

ف الو ة، الوق ات الدولي ف والعالق ة، الوق سياس
 .والمالية العامة، الوقف والمجتمع المدني

@òÛë†Ûaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٥٥٦[ . شاكر،بركي

 Devletin Vakiflari=تبادل اخلدمات بني الدولة واألوقـاف  

 قطر –الوقف والدعوة اإلسالمية  
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ve Vakiflarin Devlet Hizmetleri/شــاكر بركــي . _ 
Vakiflar Dergisi. _ ٥٢-٤٥ص_  .)١٩٦٨ (٧مــج. _ 

 .٦٧تر* _ . د_ .باللغة التركية
]١٣٥٥٧[ . علوي،ساران

 =اخلدمات االجتماعية والدعوة خلدمات الوقف االستشارية واالجتماعية 
Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişmayi Teşvik Fonu ve 

Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma Vakiflari/ علوي 
-٤٢٧ص_ ) .١٩٩٧ (٢٦مج_  .Vakiflar Dergisi_ .اران س

 .٥٢، ٣تر* _ . د_ . باللغة التركية_ .٤٤٠
òîÇbànuüa@òíbÇŠÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛaN@
Ýßa‰þa@òíbÇ‰ë@ÑÓìÛa@

ف  انظر أيضًا رة، الوق ف واألس ام، الوق ى األيت ف عل الوق
ل     واألطفال، الوقف وتعليم المرأة، الوقف والتكاف

ا   ة المطلق ف ورعاي اعي، الوق فت، االجتم  الوق
ف  ع، الوق ف والمجتم ة، الوق يم االجتماعي والق

 .والمرأة

@Ýßa‰þa@òíbÇ‰ë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ò•‰ìi@@
]١٣٥٥٨[ . إبراهيم،أتش

 /بيوت األرامل اليت أسسها صفوت بك األناكويل يف بورصـه         
 . باللغة التركية_ .٤٠-٢٥ص_  . أتشمإبراهي
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@Ýßa‰þa@òíbÇ‰ë@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٣٥٥٩[ . هيئة األوقاف .البنجاب

تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   
 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨

-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال   باله كنيت كى ساالنه ربورت،    ام
١٩٩٠. _ Muslim India. _ ١٩٩١ (١٠١، ع٩مج(.  _
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٢٣٠-٢٢٩ص

òîäØÛa@òíbÇŠÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@æbØ⁄aë@ÑÓìÛaN@
ñcŠ½a@òíbÇ‰ë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ñcŠ½aë@ÑÓìÛaN@

pbÔÜİ½a@òíbÇ‰ë@ÑÓìÛa@
ل، الوقف واألسرة، الوقف   ظر أيضًاان ى الحوام الوقف عل

ل     واألطفال، الوقف وتعليم المرأة، الوقف والتكاف
ل،    ة األرام ف ورعاي اعي، الوق فاالجتم  الوق

ف  ع، الوق ف والمجتم ة، الوق يم االجتماعي والق
 .والمرأة

@pbÔÜİ½a@òíbÇ‰ë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٣٥٦٠[ .بيج، تارا علي

 عتراض على قانون األحوال الشخصية   عريضة قدمت إىل احملكمة لال    
 تارا علي   /مسلم برسنل ال كيه خالف رت بتيشن      = للمسلمني  

 /٧/١٢ (٤٦، ع٤١مج_  .Nida-e-Millat, Weekly_ .بيج 
 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٦ص_  .)١٩٨٦

]١٣٥٦١[  وقف بوردون= الوقف  املتدهور هليئات االقتصاديالوضع 
 /٣/٥(_  .Siyasat Jadid , Daily _ .كى ماىل حالت كمزور

 .٧هن *_ . د_ . باللغة األوردية_ .٤ص_  .)١٩٨٦
òÏŠŒÛaë@ÑÓìÛa@
ارة الوقف،    عمارة المساجد، عمارة المقابر،      انظر أيضًا عم

ف    احف، الوق ف المت احف، وق ى المت ف عل الوق
ف  ة، الوق ف والثقاف المية، الوق ار اإلس واآلث

 ارة اإلسالمية،  والزخرفة المعمارية، الوقف والعم    
 .الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة

@òÏŠŒÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٥٦٢[ . سعدي،بايرام

 =فن التذهيب والزخرفة يف وقفيات السلطان حممـود الثـاين           
Sultan II. Mahmud’un Vakfiyelerindeki Tezyinat /سعدي 

-١٤٧ص_ ) .١٩٨٣ (٧مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .بايرام 
 .١٠٣تر* _ . د_ .غة التركية بالل_ .١٨٨

òí‰bàÈ½a@òÏŠŒÛaë@ÑÓìÛa @
ارة الوقف،         انظر أيضًا عمارة المساجد، عمارة المقابر، عم

ة،   ف والزخرف المية، الوق ار اإلس ف واآلث الوق
ن،   ف والف المية، الوق ارة اإلس ف والعم الوق

 .الوقف والفنون الجميلة
]١٣٥٦٣[ .أوجال، مسرة

 _.مسرة أوجال   / ملعماري سنان التكامل العمراين والزخارف عند ا    
 . باللغة التركية_ .٣٦٠-٣٤٧ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

]١٣٥٦٤[ .توجنر، أورهان ج
 _ .زمـي تـوجنر   أورهان ج / أفكار حول شكل تزيني احلجر    

 . باللغة التركية_ .٢٤٦-٢٣١ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 
]١٣٥٦٥[ .دمريينو، يلدز

_  .يلـدز دمريينـو   / أعمال اخلط والنقش عند املعماري سنان     
 . باللغة التركية_ .٣٢٣-٣١٥ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]١٣٥٦٦[ .كايلي، مقبول

-٢٧٣ ص _ .مقبول كـايلي  / الزخرفة يف آثار املعماري سنان    
 . باللغة التركية_ .٣٠٠

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

الوقف والزخرفة المعمارية
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@òí‰bàÈ½a@òÏŠŒÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٥٦٧[ . حقي،أجون

_  .١٢٤-١٠٩ص_ .حقي أجـون    / اخلطاطون املولويون 
 .باللغة التركية

 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،  يف
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]١٣٥٦٨[ . زبيدة جهان،أوزساينار

 _ .١٤٢-١٢٥ص_  . جهـان أوزسـاينار    /الفن عند املولوية  
 .باللغة التركية

 IX. Vakiflar = ١٩٩١سمرب  دي٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 
Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 
]١٣٥٦٩[ .أوغر درمان، حممد

_  .حممد أوغـر درمـان    / جتديد اخلط يف أبنية الوقف األثرية     
 . باللغة التركية_ .٣١٧-٣٠٥ص
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩ ديسمرب ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

]١٣٥٧٠[ . يلماز،أوجنه
_  . يلماز أوجنه  /زخارف اجلبس اليت عثر عليها حديثاً يف قونيا       

 . باللغة التركية_ .٢١٢-١٨٧ص
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]١٣٥٧١[ . توجنر،بايكارا
_  . تـوجنر بايكـارا    /أحجار املدافن كأحد عناصـر الثقافـة      

 . باللغة التركية_ .١٣٢-١٢٧ص
 X. Vakiflar = ١٩٩٢ ديسمرب ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف، يف

Haftasi, 7-10 Aralik 1992M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٣لألوقاف، 

]١٣٥٧٢[ . مسيح،سركان
 رسوم األصباغ املائية يف بارسبورتو كنموذج لبعض خطوط وقفية        

 .باللغة التركية_  .١٤٤-١٤٣ص_ .مسيح سركان / تكية موالنا
 IX. Vakiflar = ١٩٩١ ديسمرب ٤-٢األسبوع التاسع للوقف، يف 

Haftasi, 2-4 Aralik 1991M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٢لألوقاف، 

]١٣٥٧٣[ . جهاد،يلماز
 جهـاد   /مناذج من زخارف األوقاف واملشكالت اليت تواجهها      

 . باللغة التركية_ .٢٨٩-٢٧٥ ص_ .يلماز
 VIII. Vakiflar = ١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

@ÑÓìÛañb×ŒÛaë@
ف      انظر أيضًا ة، الوق ة الديني ف والتنمي ف، الوق اة الوق زآ

والشعائر اإلسالمية، الوقف والصدقات، الوقف         
 .والصوم

]١٣٥٧٤[ .صاحل عبد اهللا كامل
 _ .صاحل عبـد اهللا كامـل     / دور الوقف يف النمو االقتصادي    

 .٥١-٣٧ص
وزارة األوقاف : الكويت_ .اث ندوة حنو دور تنموي للوقف     أحب يف

 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

òybîÛaë@ÑÓìÛa@
ف  انظر أيضًا احف، وق ى المت ف عل ف، الوق احف الوق مت

ف      المية، الوق ار اإلس ف واآلث احف، الوق المت
ة       السياحية،  والتنمية االقتصادية، الوقف والتنمي

المية،   ارة اإلس ف والعم ة، الوق ف والثقاف الوق
 .الوقف والفن، الوقف والفنون الجميلة

@òybîÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٥٧٥[ . فرموز،بركول

 Türk=  وقف سرايا كرفان التركي وخدمات السياحة اليـوم 
Vakif Kervan Saraylari ve Bugünün Turizm 

Hizmetinde/فرمــوز بركــول .  _Vakiflar Dergisi. _ 
_ . باللغة التركيـة   _ .٣٦٥-٣٤٥ص_ ) .١٩٧٣ (١٠مج
 .٦٧، ٥٣تر* _ .د

òbîÛaë@ÑÓìÛa@
ة، الوقف واألحوال          انظر أيضًا الوقف على الحرآات الوطني

ات  ف والعالق ة، الوق ف والدول ية، الوق السياس
ف  ة، الوق دة العربي ف والوح ة، الوق الدولي

 .والوحدة الوطنية
]١٣٥٧٦[ .داهي الفضلي

_ .إعداد داهي ليلي الفضلي     / ودوره يف تدعيم العمل األهلي    الوقف  
 ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمـات      _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _ . ح_ .األهلية العربية
]١٣٥٧٧[ .فؤاد عبد اهللا العمر

فؤاد عبد اهللا / إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية  
 _ .٢٠٠٠انة العامة لألوقاف،    األم:  الكويت _ .١ ط _ .العمر
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت       (_ .ص٢١٦ج،  

 .١كو*_  . ك_ .)١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
òbîÛaë@ÑÓìÛa@–æ…‰þa@@

]١٣٥٧٨[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
حالـة  : (الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصـر       

ـ    )/ األردن :  الكويـت  _ .١ ط _ .وراينياسر عبد الكرمي احل
سلسـلة   (_ .ص١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     

الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         
 .١كو *_ . ك_ .)١٩٩٩

  تركيا–الوقف والزخرفة المعمارية  
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@òbîÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٥٧٩[ . موسى،شاهني

 Vakif Kurumunun =حبث حول اخلدمات االجتماعية لتأسيس الوقف 
Sosyal Hizmetleri Üzerine Bir Araştirma/ ــى  موس

  جامعة –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ١٢٨_  .١٩٩٠_ .شاهني  
 .٨٨تر* _.ر _ . باللغة التركية _ . معهد العلوم االجتماعية،إستانبول

òbîÛaë@ÑÓìÛa@–òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@@
]١٣٥٨٠[ .الشاهني، شامل

 _ .شامل الشاهني/ انيةاألوقاف وتشكيالهتا اإلدارية يف الدولة العثم
 . ورقة٢٥
:  الكويـت  _ .ية التجارب الوقفية الدول    احللقة النقاشية حول   يف

 .١كو *_ .ض _ .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف، 
@òbîÛaë@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@–@†ÔÛa@–@ƒí‰bm@–ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@@

]١٣٥٨١[ .بريي، أوديد
 خاصكي "افحالة أوق : الوقف كأداة لزيادة وتعزيز السلطات السياسية     

 The Waqf =يف القدس العثمانية يف أواخر القرن الثامن عشر " سلطان
as an instrument to increase and consolidate political 
powers: The case of Khasseki Sultan Waqf in late 

Eighteenth- century Ottoman Jerusalem/ أوديد بريي؛ حترير 
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦٢-٤٧ ص_.لرب جي. ج. جابريل وربرج، ج

 =مقاالت يف ذاكرة جابريل بري      :  دراسات يف اتمع اإلسالمي    يف
Studies in Islamic society: contributions in memory 

of Gabriel Baer. _] مطبعة جامعـة   (١٩٨٤، ]ن. د: م. د
 .١٩؛ هن٢سع *_ . ض_ .)حيفا

]١٣٥٨٢[  منوذج وقف: ية وتعزيزهاالسياس لزيادة القوة الوقف كأداة
 =خاصكي سلطان يف العهد العثماين خالل أواخر القرن الثامن عشر           

The Waqf as an instrument to increase and consolidate 
political power: The case of Khaseki Sultan Waqf in 

late 18th century /جيلـرب . ج. حترير جابريل وربرج، ج.  _
 .باللغة اإلجنليزية _ .٤٥-٢٩ص
:  مقاالت يف ذاكرة جابريل بري     :دراسات يف اتمع اإلسالمي   يف  

Studies in Islamic society: contributions in memory 
of Gabriel Baer. _] مطبعة جامعـة   (١٩٨٤ ،]ن.  د:م. د

 .١٩؛ هن٢سع *_ . ض_ .)حيفا

@òbîÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١٣٥٨٣[ .إبراهيم البيومي غامن

 _ .١ ط _ .إبراهيم البيومي غـامن   / قاف والسياسة يف مصر   األو
 قدمت أصـالً    _.ص  ٥١٩ _ .١٩٩٨دار الشروق،   : القاهرة

 األوقاف: حتت عنوان)  جامعة القاهرة–دكتوراه  (كأطروحة املؤلف   
دراسة حالة يف تطور العالقة بني اتمع والدولـة يف          : والسياسة

 .١؛ كو٧، ٢؛ صر٣تر* _ . ر_ .مصر احلديثة
]١٣٥٨٤[ .أمحد هبجت

 /١٣/١٢ (_ . األهـرام  _ . أمحد جـت   /األوقاف والسياسة 
 األوقاف والسياسة يف    : تعليق على كتاب   _ .٢ ص _ .)١٩٩٨

 .١صر *_ . د_ .مصر، تأليف إبراهيم البيومي غامن

]١٣٥٨٥[ .فهمي هويدي
 _ . األهـرام  _ .فهمي هويدي / مشكلة التمويل حيلها الوقف   

 ل مشكلة التمويل األجنيب   تناو_  .١١ص_ ) .١٥/١٢/١٩٩٨(
األوقاف والسياسة  "للعمل األهلي وعرض أهم حمتويات كتاب       

 .١صر *_ . د_ .براهيم البيومي غامنإتأليف " يف مصر

@òbîÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٥٨٦[ . البيومي غامنإبراهيم

 دراسة حالة يف تطور العالقة بني اتمع والدولة: األوقاف والسياسة
 البيومي البيومي غامن؛ إشـراف      إبراهيم إعداد   /ر احلديثة يف مص 

 ،٤٧٤_  .١٩٩٧_ .كمال حممود املنويف، سيف الدين عبد الفتاح 
 كليـة   ، جامعة القـاهرة   –) هادكتور(أطروحة  _ .ورقة  ] ٢٠[

 .١؛ كو١٢صر* _.ر _ .االقتصاد والعلوم السياسية 
@òbîÛaë@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]١٣٥٨٧[ .بيج، عارف
 ساعدات يف فيجاي وارا، والتركيز علي مشاكل      مل مبىن دار ا   افتتاح

:  السياسة احلزبيـة   بعيدة عن كون  تممتلكات األوقاف جيب أن     
 Inauguration of Imdad Ghar= خطاب عـارف بـيج   

Complex at Vijay Wada and emphasize that 
problems of awqaf properties should be above the 

group politics: Address by Arif Beg. _ Rahnuma-e-
Deccfan, Daily. _) ــة _ .٣ص_  .)٢٢/١/١٩٧٨  باللغ

 .٣هن*_  . د_ .اإلجنليزية
òîu‰b¨a@òbîÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÛë†Ûa@pbÓýÈÛaë@ÑÓìÛaN@

@ÑÓìÛaòîßý⁄a@ŠöbÈ’Ûaë@
الوقف على التعليم الديني، الوقف على الحرمين         انظر أيضًا

ريفينا ى  ، لش ف عل ى الصوفية، الوق ف عل الوق
ف     رآن، الوق راءة الق ى ق ف عل وراء، الوق عاش

اجد،  ى المس اتعل ى المقدس ف عل ف الوق ، الوق
د،      ى الموال ف عل ة، الوق بات الديني ى المناس عل
الوقف على المولد النبوي، وقف المساجد، وقف       

احف،  المي،  المص الم اإلس ف واإلع ف الوق الوق
ال  ات اإلس ة،   ميةواألقلي ة الديني ف والتنمي ، الوق

المية،   دعوة اإلس ف وال اة،  الوق ف والزآ  الوق
 .الوقف والصدقات، الوقف والصوم

]١٣٥٨٨[ وقف =  ودوره يف استمرارية الشعائر الدينية اإليقاف
 _ .)]١٩٨٤[ش، ٤/٩/١٣٦٣ (_ . كيهــان_... وايقــاف

 .١ران *_ .د _ .باللغة الفارسية
]١٣٥٨٩[ .، حممد عليخسروي

 _ .وقف مرياث جاويدان_ .وقف وعاشوراء = راء الوقف وعاشو
ــية _ .٥-٤ ص_ .)١٩٩٤ (٥ع ــة الفارس  _ . د_ . باللغ
 .١؛ كو١ران*

]١٣٥٩٠[ .، جابرعناصري
 وقف  _ . إيران وقفيهنر  : تعزيه= فن الوقف يف إيران     : العزاء

 باللغة  _ .٤١-٣٨ ص _ .)١٩٩٣ (٣ ع _ .مرياث جاويدان 
 .١؛ كو١ران *_ . د_ .الفارسية

والشعائر اإلسالميةالوقف 



متن الكشاف>١٠٨٤
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]١٣٥٩١[ . جابر،عناصري
 _ .وقف وسوكَوارى =  احلسني   اإلمام ومراسم العزاء يف  الوقف  

 _ .١٤٤-١٤٠ص_ ) .١٩٩٤ (٦ع_ .وقف مرياث جاويدان    
 .١؛ كو١ران *_ . د_ .باللغة الفارسية

@ÑÓìÛaòz–Ûaë@
ف      انظر أيضًا ة، الوق ف األدوي ة، وق فيات الموقوف المستش

ل،   ى الحوام ى،  عل ى المرض ف عل ف  الوق الوق
ى     ستشفيات،على الم  وقين، وقف    الوقف عل المع

ف   ب، الوق زاب الحلي ف مي فيات، وق المستش
ال،  ف وواألطف ةالوق ة ،البيئ ف والتنمي  الوق
 .، الوقف والمرأةالوقف والمجتمع الصحية،

]١٣٥٩٢[ .شوقي أمحد دنيا
 جملة البحوث _ .شوقي أمحد دنيا    / أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة     

 _ .)١٩٩٥مـارس    /يناير (٢٤ع ،٦ س _ .الفقهية املعاصرة 
 .١؛ كو١٤سع* _ . د_ .١٤٨-١١٧ص

]١٣٥٩٣[ .مصطفى السباعي
 .٣٣٦-٣٣٢ ص_ .مصطفى السباعي/ األوقاف

 دار الوراق،: بريوت_  .١ط_ . التكافل االجتماعي يف اإلسالم يف
 .١كو*_  . ض_ .١٩٩٨

ò÷îjÛa@òz•ë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ò÷îjÛaë@ÑÓìÛaN@
@ÑÓìÛa@pbÓ†–Ûaë–pba‰…@òã‰bÔß@@

تئمان   انظر أيضًا ف واالس ف  –الوق ة، الوق ات مقارن  دراس
 . دراسات مقارنة–والزآاة، الوقف والمنح 

]١٣٥٩٤[ .، عليهببهاين مدرسي
 _ .وقف قياس آن باصـدقات    = الوقف وقياسه مع الصدقات     

 _ .٤١-٣٨ ص _ .)١٩٩٥ (١٠ ع _ .وقف مرياث جاويدان  
 .١؛ كو١ران *_ .د _ .باللغة الفارسية

@ÑÓìÛaòÇbä–Ûaë@
انع،   انظر أيضًا ف المص يم الصناعي، وق ى التعل ف عل الوق

  الوقف والتنمية الصناعية،     ،االقتصاديةالوقف والتنمية   
 .الوقف والمجتمعالوقف والتنمية العلمية، 

@òÇbä–Ûaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]١٣٥٩٥[ .أوجنه، يلماز

ضريح حاجي بريم ويل، ونظرة عامة على الصناعات التركيـة          
 يلمـاز   /)م١٤٥٣-١٣٠٠(انية يف العهد العثماين األول      العثم
 . باللغة التركية_ .٤٦-٣١ ص_ .أوجنه
 IV. Vakif = ١٩٨٦ ديسمرب ٧-١ األسبوع الرابع للوقف، يف

Haftasi, 1-7 Aralik 1986M. _املديريـة العامـة   :  أنقرة
 .١٠٠، ٣تر* _ . ض_ .١٩٨٦لألوقاف، 

@ÑÓìÛaâì–Ûaë@
ة، الوقف على العشيات، الوقف على وقف األغذي انظر أيضًا

 المناسبات الدينية، الوقف والتنمية الدينية، الوقف  
 .والزآاة، الوقف والشعائر اإلسالمية، الوقف والصدقات

]١٣٥٩٦[ .إبراهيم البيومي غامن
تـأمالت يف   ]: مصدر الكتروين [تقاليد نظام الوقف يف رمضان      

 للتكـاليف   بالواجب يف املمارسة االجتماعية   " املندوب"عالقة  
مصـدر   _.ورقـة   ] ١٣[_ .إبراهيم البيومي غامن    / الشرعية

صفحة عنوان املقال املنشور مبوقع إسـالم اون اليـن          : العنوان
 :وصلة املقال _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [

http://www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/ramadan/ 
ramadan.asp . _ ١كو*_ .ت. 

ë@ÑÓìÛaïÇbànuüa@æbàšÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ïÇbànuüa@´ßdnÛaë@ÑÓìÛaN@
òÇbjİÛaë@ÑÓìÛa@
ى     انظر أيضًا ى طباعة       الوقف عل البحث العلمي، الوقف عل

ات      ى المكتب ، وقف الكتب   ،  المصاحف، الوقف عل
ة،    وال الثقافي ف واألح الم،   الوق ف واإلع الوق

الثقافية، الوقف والتنمية   والبحث العلمي،   الوقف  
الوقف والثقافة، الوقف   التنمية العلمية،الوقف و

ن،  ف والف ناعة، الوق ف والص ة، الوق والزخرف
ة،  ون الجميل ف والفن ف والوق ب، الوق ر الكت نش

 .وقف وسائل الطباعة
]١٣٥٩٧[ . عمر،سزاي شنل

 عمر سزاي   /دور األوقاف يف احملافظة على طرق النشر والطباعة       
 . باللغة التركية_ .١٤٠-١٣٥ص_  .شنل
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ع الثاين عشر للوقف،  األسبويف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

]١٣٥٩٨[ .مهديالشريف، حممد 
 وقف مـرياث    _ .وقف كليشه = وقف وسائل طباعة الكتب     

 باللغـة _  .١٣١-١٢٨ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع _ .جاويدان
 .١؛ كو١ران *_ . د_. الفارسية

@òÇbjİÛaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ðŠ–îÓ@@
]١٣٥٩٩[ . حممد،جايرداغ

 Kayseride =أوقاف مدينة قيصري ومطبعة أمني حاجي خليل أفندي 
Vakif ve Metba Emin Haci Halil Efendi Kütüphanesi/ 

_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج_  .Vakiflar Dergisi_ .حممد جايرداغ 
 .٦٧، ٥٣تر* _ . د_ . باللغة التركية_ .٣١٠-٢٦٥ص

òîÏì–Ûa@ÖŠİÛaë@ÑÓìÛa@
وفية،  انظر أيضًا ى الص ف عل بات  الوق ى المناس ف عل  الوق

 .الدينية، الوقف والدعوة اإلسالمية
]١٣٦٠٠[ .زاركون، تيريي

 _ .تيريي زاركون / الوقف والطرق الصوفية يف العصر احلديث     
 _ .١٦٦-١٤٩ص_ ) .١٩٩٧ (٣٦، ع ٩ س _ .جملة االجتهاد 

 .١؛ كو١٢ ،٧ ،٥صر* _ .د
ÝÐİÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÞbÐ þaë@ÑÓìÛaN@

òÛìÐİÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ÞbÐ þaë@ÑÓìÛaN@
òÜöbÈÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ñŠþaë@ÑÓìÛaN@

òîÛë†Ûa@pbÓýÈÛaë@ÑÓìÛa@
وانين وتشريعات       انظر أيضًا  االستعمار واألوقاف اإلسالمية، ق

ف  ي (الوق انون دول وال  )ق ف واألح ، الوق
ة،         الس ياسية، الوقف واالستعمار، الوقف والدول

 .الوقف والسياسة، الوقف والوحدة العربية
]١٣٦٠١[ . نظيف،أوزترك

_  . نظيـف أوزتـرك    /مكانة األوقاف يف العالقات الدوليـة     
 . باللغة التركية_ .٣٥-٣٢ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣األسبوع الثاين لألوقاف، يف 

 والصحةالوقف  
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Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 

@òîÛë†Ûa@pbÓýÈÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٦٠٢[ .بوالق، آيدن

العالقات اخلارجية لألوقاف اليت تأسست بناء على قانون الوقف         
 .باللغة التركية_  .٧١-٦١ص_ .أمحد آيدن بوالق / ٩٠٣رقم 
 VII. Vakiflar = ١٩٨٩رب  ديسم٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-7 Aralik 1989M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ .ض _  .١٩٩٠لألوقاف، 

@pbÓýÈÛaë@ÑÓìÛaòßbÈÛa@
ة،     انظر أيضًا وال االجتماعي ف واألح وقفي، الوق الم ال اإلع

ة،     ة االجتماعي ف والتنمي الم، الوق ف واإلع الوق
 .الوقف ووسائل اإلعالم

]١٣٦٠٣[ .الغزايلصالح حممد 
 . ورقة٢٩_ .إعداد صالح حممد الغزايل / الوقف ووسائل اإلعالم

 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف
 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢

]١٣٦٠٤[ .ناصر احلوسين
 . ورقة١٤ _ . ناصر احلوسين/دور اإلعالم يف الوقف

 إبريل ١٦-١٤ من    ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية،     يف
 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢

@pbÓýÈÛaë@ÑÓìÛaòßbÈÛa@MoíìØÛa@@
]١٣٦٠٥[ .صالح حممد الغزايل

 . ورقة٢٩_ .إعداد صالح حممد الغزايل / الوقف ووسائل اإلعالم
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو *_ . ض_ .٢٠٠٢ _ .م٢٠٠٢
⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛaòîßý@

ارة الوقف،    عمارة المساجد، عمارة المقابر،      انظر أيضًا عم
ف،   احف الوق اجد،   مت ارة المس ى عم ف عل الوق

المية،   ار اإلس ف واآلث ة  الوق ف والتنمي الوق
ة،    ف والثقاف ياحية، الوق ارة  الس ف والحض الوق

ة         اإلسالمية ة، الوقف والزخرف ، الوقف والزخرف
ف   ياحة، الوق ف والس ة، الوق ن، المعماري والف

 .الوقف والفنون الجميلة
]١٣٦٠٦[ .روجرز، مايكل

 = اإلسالمية   للعمارة جديد رئيسي مصدر :الوقفية والسجالت   الوثائق
Waqfiyyas and Waqf-registers: New primary sources 

for Islamic Architecture/ ؟١٩٨-[_ . مايكل روجرز. [ _
 .١كو *_ . ح_ . باللغة اإلجنليزية_ . ورقة١٥

ìÛa@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓ–@bî×Šm@
]١٣٦٠٧[ .أركمان، عمر

عمـر  / املعماري سنان من وجهة نظر فن العمـارة احلـديث         
 . باللغة التركية_ .٣٦٥-٣٦١ ص_ .أركمان

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]١٣٦٠٨[ .أوجال، مسرة

 _.مسرة أوجال   / التكامل العمراين والزخارف عند املعماري سنان     
 . باللغة التركية_ .٣٦٠-٣٤٧ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_  .ض_  .١٩٨٩لألوقاف، 

]١٣٦٠٩[ .شهري أوغلو، فليز يين
فليز يـين  / ستعمال السرياميك الصيين يف أعمال املعماري سنان    ا

 . باللغة التركية_ .٣١٣-٣٠١ ص_ .شهري أوغلو
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩قاف، لألو

@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@
]١٣٦١٠[ .صالح حسني العبيدي

مؤسسة األوقاف ودورها يف احلفاظ على اآلثـار اإلسـالمية          
 .١٩٨-١٧٩ ص_ .صالح حسني العبيدي/ واملخطوطات

:  بغداد _ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي       يف
، ٩سع*_  . ض _ .١٩٨٣ات العربية،   معهد البحوث والدراس  

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٦١١[ .محد عبد احلليم إمامأسامي 

 إعداد سامي أمحد عبد احلليم إمام؛ إشـراف سـعاد       /]الوقف[
 ،١٧٤-١٧٠، ٥٨-٥٥، ٥٣-٥٢، ٥٠-٣٨، ٧-٢ص_ .ماهر 
٢٢٦-٢١٠، ١٩٦، ١٨٥، ١٨٠-١٧٨. 
أطروحة _  .١٩٧٠_  .وأعماله املعمارية األمري يشبك بن مهدي  يف
_ . قسم اآلثـار     ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(
 .٢٣صر* _ .ض

@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ÙîÛbà½a@Š–Ç@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٦١٢[ .حسن سيد جودة القصاص

شراف حسـن    إعداد حسن سيد جودة القصاص؛ إ      /]الوقف[
-٧٥،  ٦١-٦٠،  ٤٦،  ٣٩-٢٨،  ٢٣-٢٠،  ١٨ ص _ .الباشا
٢٩٦-٢٣٥، ٢٢٤-٢٢٣، ١٩٧، ١٦٢، ١٤٦، ٩٣، ٨٧. 
قراقجا احلسين اجلمايل "  مساجد األمراء يف عصر السلطان جقمقيف

 _ .١٩٨٥ _ . دراسة أثرية معماريـة    :"يوسف الجني السيفي  
آلثـار   قسم ا  ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه(أطروحة  
 .٢٣صر *_ . ض_ .اإلسالمية

]١٣٦١٣[ حسين حممد حسن نويصر
 إشـراف حسـن     ؛ إعداد حسين حممد حسن نويصر     /]الوقف[

 ،١١٠-١٠٩،  ١٠٣-٧٢،  ٦٦،  ٦٢-٦٠،  ٥٢-١٩ص_ .الباشا  
٢٠١-١٩٨،  ١٩٠-١٢٦،  ١٢٤-١١٩،  ١١٧-١١٦ ،

 رسائل جامعية–صر المماليك  ع– تاريخ – مصر –الوقف والعمارة اإلسالمية 



متن الكشاف>١٠٨٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

٣٥٦-٣٥٥،  ٣٤٤-٣٢٣،  ٣١٤-٢٩٣،  ٢١٦-٢٠٥ ،
٤٩٥-٤٠٩، ٤٠٤-٤٠٠، ٣٩٧-٣٩٣، ٣٨٧-٣٦١. 
 دراسة معمارية :  منشآت السلطان قايتباي الدينية مبدينة القاهرة      يف

 كلية ، جامعة القاهرة  –) دكتواره( أطروحة   _ .١٩٧٥ _ .أثرية
 .٢٣صر* _ . ض_ . قسم اآلثار،اآلداب

]١٣٦١٤[ .محد حسنأسامي 
 _.إعداد سامي أمحد حسن؛ إشراف سعاد ماهر حممد         ]/ الوقف[
، ١٠٧،  ١٠٥،  ٩٩،  ٩٧،  ٨٨-٨٠،  ٧٦-٧٤،  ٦١،  ١٥-١ص

١٩٧-١٩١، ١٢٠، ١١٧، ١١١-١١٠. 
دراسـة أثريـة    :  السلطان إينال وآثاره املعمارية يف القاهرة      يف

 ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه( أطروحة   _ .١٩٧٦ _ .معمارية
 .٢٣صر* _ . ض_ . قسم اآلثار،كلية اآلداب

]١٣٦١٥[ .سوسن سليمان حيىي
_  . إشراف حسن الباشا   ؛ إعداد سوسن سليمان حيىي    /]الوقف[
-١٢٧، ١١٤-١٠٩، ١٠٤-١٠٢،  ٩٢،  ٨٩-٨٤،  ٧٦-٧٤ص
٢١٠،  ١٩٤-١٩٢،  ١٧٠،  ١٦٦،  ١٦١-١٥٩،  ١٤٧،  ١٣٠ ،
٣٣٠-٢٩٣، ٢٧٩، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٤. 
 _ . دراسة أثرية معماريـة    :يسحاق منشأة األمري قجماس اإل    يف

_ .كلية اآلثار   .  جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٨٤
 .٢٣صر* _ .ض

]١٣٦١٦[ .شاهنده فهمي كرمي
_  . إشراف حسن الباشا   ؛ إعداد شاهنده فهمي كرمي    /]الوقف[
 .٥٤٠، ٤١٨، ١٧٣، ٨٩ص
 _ . جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر حممد بن قالوون        يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتواره( أطروحة   _ .١٩٨٧
 .٢٣صر* _ . ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية

]١٣٦١٧[ .علي حسن زغلول
 _.علي حسن زغلول؛ إشراف سعاد ماهر حممد        عداد  إ]/ الوقف[
، ٦٥-٦١،  ٥٩،  ٥٢-٥١،  ٤٩-٤٣،  ٣٣-٢٢،  ١٩،  ٦-١ص
١٥٩، ١٠٠-٩٨، ٩٢-٧٩، ٧٧-٦٨. 
_  .١٩٧٧_ .دراسة معمارية وأثرية    :  مدرسة السلطان حسن   يف

 قسم اآلثار   ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري(أطروحة  
 .٢٣صر* _ . ض_ .اإلسالمية
]١٣٦١٨[ .ليمان املليجيعلي حممود س

 عداد علي حممود سليمان املليجي؛ إشراف سعاد ماهر       إ]/ الوقف[
، ١٩٤-١٩٣،  ١٦٨-١٦١،  ١٤٥-١٣٩ ،١٢٥ ص _ .حممد
٣٠١-٣٠٠، ٢٩٦-٢٨٦. 
 –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٥_ . عمائر الناصر حممد الدينية يف مصر        يف

 .٢٣صر* _ . ض_ . قسم اآلثار، كلية اآلداب،جامعة القاهرة
]١٣٦١٩[ .ي عبد العليم رمضانفهم
 _.إعداد فهمي عبد العليم رمضان؛ إشراف حسن الباشا         ]/ الوقف[
 .٣٤٨-٢٨١، ٢٧٩-١٦٩، ١٠١-٤٥، ٤٣-٢٤ص
 _ . العمارة اإلسالمية مبصر يف عصر السلطان املؤيد شـيخ         يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه( أطروحة   _ .١٩٨٨
 .٢٣صر *_ . ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية

]١٣٦٢٠[ .حممد عبد الرمحن فهمي
 _.إعداد حممد عبد الرمحن فهمي؛ إشراف حسن الباشا         ]/ الوقف[
 .٢٢٩، ٢٢٦-٢١٤، ١٠٢-٩٤، ٣٦ص
 _.دراسة أثرية   : م١٤٢٧–هـ  ٨٣٠ ، أعمال جاين بك املعمارية    يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٨٨
 .٢٣صر *_ . ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية

]١٣٦٢١[ .حممد فهيم
-٤٣ص_ .إعداد حممد فهيم؛ إشراف سعاد ماهر حممد ]/ الوقف[

١٠٩،  ١٠٦،  ١٠٤-٩٩،  ٩٢،  ٨١-٨٠،  ٧٠،  ٦٤،  ٦٠،  ٥٦ ،
٢١٣-١٩٩، ١٤٤، ١٣١، ١٢٤. 
 _ .دراسة أثرية معماريـة   :  مدرسة السلطان قانصوه الغوري    يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٧٧
 .٢٣صر* _ . ض_ .ثار اإلسالميةقسم اآل

]١٣٦٢٢[ .حممد مصطفى حممد جنيب
، ٣٩-٢٨ ص _ . إعداد حممد مصطفى حممد جنيـب      /]الوقف[

١٠١،  ٩٦-٩٥،  ٩١-٩٠،  ٨٦،  ٨٢،  ٧١-٧٠،  ٦٣-٥٠-
١٨٠،  ١٦٥-١٣٣،  ١٣٠-١٢٨،  ١٢٥-١٢٣،  ١٠٦ ،
٢٥٦،  ٢٤٦،  ٢١١-٢١٠،  ٢٠٠-١٩٨،  ١٩٦-١٩٠ ،
٣٣٩،  ٣٢١-٣١٩،  ٣١٤-٣١١،  ٢٩٣-٢٩١،  ٢٧١-
٣٨٦،  ٣٨٢-٣٨١،  ٣٧٨-٣٧٧،  ٣٦٤-٣٥١،  ٣٤١ ،
٤٢٥،  ٤١٩-٤١٨،  ٤١٣-٤١٢،  ٤٠٢،  ٣٩٤-٣٨٨-
٤٧٩،  ٤٧٣-٤٧٠،  ٤٦٥-٤٦٤،  ٤٥٣-٤٤١،  ٤٢٦-
٥٧٧،  ٥٧٢،  ٥٦٨،  ٥٥٥،  ٥٣٧،  ٤٨٧-٤٨٦،  ٤٨٠ ،
٧٦٤-٧٣١،  ٦٧٩-٦٧٨،  ٦٧٢،  ٦١٧،  ٦٠٧،  ٥٨٧ ،
٨٢١،  ٨١٥،  ٨٠٥،  ٨٠٢-٧٨٦،  ٧٧٧-٧٧٥،  ٧٧٢-
٨٢٩، ٨٢٣. 
 _.دراسة أثرية معمارية    : وملحقاهتا مدرسة األمري كبري قرقماش      يف

 ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه( أطروحة   _ .١٩٧٥
 .٢٣صر* _ .ض _ .قسم اآلثار

]١٣٦٢٣[ .مرفت حممود دعبس
 _ .إعداد مرفت حممود دعبس؛ إشراف سعاد مـاهر   ]/ الوقف[
، ١٥٥،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٢-١٣٧،  ٢٦-٢٣،  ٢٠-١٦ص

١٦٥، ١٦٢. 
دراسـة أثريـة    ):  السلطان شـعبان   أم( مدرسة خوند بركة     يف

 –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧٧_ .م  ١٣٦٩/هـ٧٧١معمارية  
 _ . ض _ . قسم اآلثار اإلسـالمية    ، كلية اآلثار  ،جامعة القاهرة 

 .٢٣صر*

@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@ñüìÛa@Š–Ç@
]١٣٦٢٤[ .فريد شافعي

فريـد  / عصر الوالة : األوقاف؛ حجج األوقاف ووصف العمائر    
 .٣١٢-٢٥٩ص: ١ مج_ .شافعي
اهليئـة  ]: القـاهرة  [_ . العمارة العربية يف مصر اإلسـالمية      يف

 .١كو *_ . ض_ .١٩٩٤املصرية العامة للكتاب، 

 عصر الوالة – تاريخ – مصر –الوقف والعمارة اإلسالمية  



١٠٨٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@@@@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@@@Š–ß@–@@@ñŠçbÔÛa@–@@@ƒí‰bm@–@@@Š–ÈÛa@
@ïãbàrÈÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]١٣٦٢٥[ .مجال عبد الرؤوف عبد العزيز
 إشراف سعاد   ؛ال عبد الرؤوف عبد العزيز    إعداد مج ]/ الوقف[

 ،١٢٦-٦٩،  ٦٧-٣٥،  ٢٤-٥ص_ .ماهر حممد، حسين نويصر     
١٩١، ١٨٩-١٥٢. 
 دراسة أثرية   :م١٧/هـ١١ عمائر رضوان بك بالقاهرة القرن       يف

 ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه( أطروحة   _ .١٩٩٠ _ .معمارية
 .٢٣صر* _ . ض_ . قسم اآلثار اإلسالمية،كلية اآلثار

]١٣٦٢٦[ .مد مصطفى حممد جنيبحم
 _.إعداد حممد مصطفى حممد جنيب؛ إشراف فريد الشافعي         ]/ الوقف[
 .٧٢-٦٤، ٥٤، ٤٨، ٤٦-٤٥، ٣٨، ٣٦، ١٩، ٣-٢ص
 _ .دراسة معمارية وأثريـة   :  مدرسة خاير بك بباب الوزير     يف

 كليـة   ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٦٨مايو  
 .٢٣صر* _ .ض _ . قسم اآلثار،اآلداب

]١٣٦٢٧[ .حممود حامد احلسيين
 _.إعداد حممود حامد احلسيين؛ إشراف حسن الباشا        ]/ وقف األسبلة [
 .٤٣٨-٤٣٧، ٤٠٣، ٣٧٤-٣٣٣، ٣٢٥-١٢٩، ٩٠، ٨٠-٣٥، ١٧ص
_ .دراسة معمارية وأثرية    :  األسبلة العثمانية الباقية مبدينة القاهرة     يف

 ،ثار كلية اآل  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٨٢
 .٢٣صر* _ . ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية

@@@@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@@@Š–ß@–@@@ñŠçbÔÛa@–@@@@ƒí‰bm@–@@@Š–Ç@
@ÙîÛbà½a–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]١٣٦٢٨[ .محد عبد احلليم إمامأسامي 
 إعداد سامي أمحد عبد احلليم إمام؛ إشراف سعاد ماهر        ]/ الوقف[

 ،١٠٣ ،١٠١،  ٩٦-٩١،  ٨٩-٣٧،  ٣٠-٢٤،  ١٠ ،٨ص_ .حممد  
١٣٤،  ١٣٢،  ١٢٧،  ١٢٤ ،١١٩-١١٨ ،١١٤-١١٣ ،١١١ ،١٠٧ ،
٢١٠-٢٠٨،  ٢٠٥-١٩٥،  ١٧٥-١٧١،  ١٦٢-١٦١،  ١٤٦،  ١٤١ ،
٤٣٣-٢٤٣، ٢٣٤-٢٣٣، ٢٣٠-٢٢٥، ٢٢٢-٢١٨، ٢١٤. 
 _ .دراسة أثرية معمارية  :  آثار األمري قاين قرا الرماح بالقاهرة      يف

 ، كلية اآلداب  ، جامعة القاهرة  –) دكتوراه( أطروحة   _ .١٩٧٥
 .٢٣صر* _ . ض_ .اآلثارقسم 

]١٣٦٢٩[ .سعاد حممد حسن حسنني
_ .إعداد سعاد حممد حسن حسنني؛ إشراف سعاد ماهر حممد          ]/ الوقف[
 .١٧٤-١٧٣، ٨٩-٨٨، ٦٢-٦١، ٤٨-٤٦، ٣٩ص
 _ . أعمال األمري شيخو العمري الناصري املعمارية بالقاهرة       يف
 كليـة   ، جامعة القـاهرة   –) ماجستري( أطروحة   _ .]؟١٩٨-[

 .٢٣صر *_ . ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية ،اآلثار
]١٣٦٣٠[ .عاصم حممد رزق عبد الرمحن

 إعداد عاصم حممد رزق عبد الرمحن؛ إشراف سـعاد          /]الوقف[
، ١٠٨-١٠٧،  ٩٣،  ٩١،  ٥٧،  ٥٤،  ٣٨،  ٥-٢ ص _ .ماهر
١٣٠، ١١٤-١١٣، ١١١-١١٠. 
 –) ماجستري(أطروحة  _  .١٩٧١_ . مساجد أبو بكر مزهر بالقاهرة       يف

 .٢٣صر *_ . ض_ . قسم اآلثار، كلية اآلداب،جامعة القاهرة

]١٣٦٣١[ .حممد عبد الستار عثمان
 إعداد حممد عبد الستار عثمان؛ إشراف سعاد مـاهر          /]الوقف[

ــد  ، ١١٥، ١١١-٩٠، ٨٨-٦٠، ٥٥، ٤٧-٣٦ص_ .حممـ
١٤٩،  ١٤٧،  ١٤٢-١٤١،  ١٣٨،  ١٣١-١٣٠،  ١١٩-١١٨ ،
١٨٨،  ١٨٥-١٧٥،  ١٧١-١٦٥،  ١٦٢،  ١٥٩-١٥٥،  ١٥٠ ،
٢٣٨،  ٢٣٥،  ٢١٩-٢١٧،  ٢١٥-٢١٠،  ٢٠٢-١٩٥،  ١٩٠-
٣٠٢-٣٠٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٤٩، ٢٤٤-٢٤٣، ٢٤٠. 
 _ . اآلثار املعمارية للسلطان األشرف برسباي مبدينة القاهرة       يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٧٧
 .٢٣صر* _ . ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية

@@@@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@@Š–ß@–Ïbª@@òîiŠÌÛa@òÄ–@@ƒí‰bm@–@
@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٦٣٢[ .تفيدة حممد عبد اجلواد

 إشراف سعاد مـاهر     ؛ إعداد تفيدة حممد عبد اجلواد     /]الوقف[
 ،١٢٧-١١٣،  ٩١،  ٧٨،  ٧٢،  ٦٠-٥٣،  ٥١-٤٠ص_ .حممد  
٣٠٠-٢٨٣، ٢٠٧-١٨٤، ١٨٠-١٧٢، ١٤٤-١٤٢. 
 _.ين اململوكي والعثماين     اآلثار املعمارية باحملافظة الغربية يف العصر      يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٩٠
 .٢٣صر *_ . ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية

@@@@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@@Š–ß@–@òîiŠÌÛa@òÄÏbª@–@@ƒí‰bm@–@
@ÙîÛbà½a@Š–Ç–òîÈßbu@Ýöb‰@@

]١٣٦٣٣[ .تفيدة حممد عبد اجلواد
 إشراف سعاد مـاهر     ؛ اجلواد  إعداد تفيدة حممد عبد    /]الوقف[

 ،١٢٧-١١٣،  ٩١،  ٧٨،  ٧٢،  ٦٠-٥٣،  ٥١-٤٠ص_ .حممد  
٣٠٠-٢٨٣، ٢٠٧-١٨٤، ١٨٠-١٧٢، ١٤٤-١٤٢. 
 _. اآلثار املعمارية باحملافظة الغربية يف العصرين اململوكي والعثماين          يف

 ، كلية اآلثار  ، جامعة القاهرة  –) ماجستري( أطروحة   _ .١٩٩٠
 .٢٣صر *_ . ض_ .قسم اآلثار اإلسالمية

@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–lŠÌ½a@@
]١٣٦٣٤[ شهرية تعىن: دعوة احلق_ .الفن ووزارة األوقاف 

_  .)١٩٦٦ينـاير    (٣ ع ،٩ س _... اإلسـالمية بالدراسات  
 .٢٤ ،٢٢مغ* _ . د_. ١٣٨-١٠١ص

@òîßý⁄a@ñ‰bàÈÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@MbÏ@@
]١٣٦٣٥[ .علي أمهان

ية يف دراسة معمار بيوت     إسهام السجالت العائلية واحلجج الوقف    
 L’apport d’archives familiales et d’actes =مدينة فاس 

habous dans l’étude des maisons de Fès/علي أمهان . _ 
 . باللغة الفرنسية_ .٤٣١-٤٢٧ص
 = السكن التقليدي يف البالد اإلسالمية املطلة على البحر املتوسط           يف

L’habitat traditionnel dans les pays musulmans autour 
de la Méditerranée. _املعهد العلمي الفرنسي لآلثار :  القاهرة

 .١١مغ* _ . ض_ .١٩٩١-١٩٨٨الشرقية، 
ïÇbànuüa@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇbànuüa@òß†¨aë@ÑÓìÛaN@

 فاس- المغرب –الوقف والعمارة اإلسالمية 



متن الكشاف>١٠٨٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

ïÜçþa@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa@
ة،    انظر أيضًا ة األهلي الوقف،   المؤسسات الوقفي  النهوض ب

ف وال  الوق ف واألح ة، الوق وال االجتماعي  واألح
ادية،  وع،  االقتص ف والتط ل  الوق ف والتكاف الوق

ات    االجتماعي، الوقف والتنمية،     الوقف والجمعي
ف   ة، الوق ة االجتماعي ف والخدم ة، الوق األهلي

ري،   ل الخي فوالعم ة،  الوق يم االجتماعي  والق
 .الوقف والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني

]١٣٦٣٦[ _ ] .وآخ [… البيومي غامن إبراهيم/ يةاألوقاف والتنم
 _ .١٣٥-٩٤ص_ ) .١٩٩٨سبتمرب   (٢٣٥ ع _ .املستقبل العريب 

املقال ميثل فعاليات حلقة نقاشية عقدت بتكليف مـن مركـز           
 _ .٤/١٢/١٩٩٧دراسات الوحدة العربية يف القاهرة بتـاريخ        

لة  حنو إحياء دور الوقف يف التنمية املستق       :الورقة اخللفية بعنوان  
 .١كو* _ . د_ .)رؤية أولية للمناقشة(

]١٣٦٣٧[ . حممدعطيةمجال الدين 
حماولة للتصنيف  : (الوقف والنظم الشرعية واحلديثة ذات العالقة     

:  أوقـاف  _ .عطيةمجال الدين   )/ ومقترحات للتفعيل والتعاون  
، ١ س _ .جملة فصلية حمكمة تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي       

 .١كو *_.  د_ .٩٧-٨٨ ص_ .)٢٠٠١ (١ع
]١٣٦٣٨[ .داهي الفضلي

_ .إعداد داهي ليلي الفضلي     / الوقف ودوره يف تدعيم العمل األهلي     
 ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمـات      _ .ورقة   ٤٠_  .١٩٩٧

 .١كو* _ . ح_ .األهلية العربية
]١٣٦٣٩[:الكويت_ . رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف

 ورقة يف تعـدادات     ١٧٦ _ .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    
 دراسة مقدمة من األمانة العامـة لألوقـاف بدولـة           _ .خمتلفة

 مؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العـامل         إىلالكويت  
 _ . ح _ . النسـخة األوليـة    _ .١٩٩٦أغسطس  اإلسالمي،  

 .١؛ كو١٥سع*
]١٣٦٤٠[ .عبد احلليم عويس

بقلم /  واجتماعياً – فياًدور الوقف يف تنمية اتمع اإلسالمي ثقا      
 . ورقة١٤ _ .عبد احلليم عويس

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[ بورسعيد   _ .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٦٤١[ .فهمي هويدي
 _ . األهـرام  _ .فهمي هويدي / مشكلة التمويل حيلها الوقف   

 تناول مشكلة التمويل األجنيب   _ . ١١ص_ ) .١٥/١٢/١٩٩٨(
األوقاف والسياسة  "للعمل األهلي وعرض أهم حمتويات كتاب       

 .١صر *_ . د_ .براهيم البيومي غامنإتأليف " يف مصر
]١٣٦٤٢[ .فؤاد عبد اهللا العمر

إسهام الوقف يف بناء ودعم مؤسسات العمل األهلي يف جمـال           
لية حمكمة تعين   جملة فص :  أوقاف _ .فؤاد العمر / التنمية اتمعية 

 _) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب _ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي 
 .١كو*_  . د_ .١٢٧-٩٩ص

]١٣٦٤٣[ .فؤاد عبد اهللا العمر
فؤاد عبد اهللا / إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية  

 _ .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقاف،    :  الكويت _ .١ ط _ .العمر
راسات الفائزة يف مسابقة الكويت     سلسلة الد  (_ .ص٢١٦ج،  

 .١كو*_  . ك_ .)١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
]١٣٦٤٤[ :موجز الرؤية االستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف

 مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لوزراء األوقاف والشئون
_  . إعداد األمانة العامة لألوقاف    /اإلسالمية يف الدول اإلسالمية   

 . ورقة٤٢ :١ج
 /٢٨/٦ ،مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  

 ،م١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧ ،هـ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو *_ . ض_ .]؟١٩٩٧ ،ن.  د:م. د [_ .جاكرتا

]١٣٦٤٥[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
/ آفاق التعاون املشترك بني مؤسسة الوقف واملنظمات األهليـة        

جملة نصف سنوية حمكمة    :  أوقاف _ .ياسر عبد الكرمي احلوراين   
 _ .)٢٠٠١ (١، ع ١ س _ .تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي    

 .١كو *_ . د_ .١٢٤-٩٨ص

@ïÜçþa@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa–@æ…‰þa@
]١٣٦٤٦[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

حالـة  : (الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصـر       
:  الكويـت  _ .١ ط _ .ياسر عبد الكرمي احلـوراين     )/األردن

سلسـلة   (_ .ص١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     
الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف         

 .١كو *_ . ك_ .)١٩٩٩

@ïÜçþa@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa–@ïßý⁄a@bÈÛa@
]١٣٦٤٧[ .الندوي، شفيع أمحد هاشم

 _.شفيع أمحد هاشم الندوي     / الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية    
 _ . ك _.ص  ٢٠٨ _ .٢٠٠٠ ، دار املعرفـة   : نيودهلي _ .١ط
 .١كو*

@ïÜçþa@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa–@oíìØÛa@
]١٣٦٤٨[ .داهي الفضلي

 داهـي   /جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢ _ .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    :  الكويت _ .الفضلي
 .١كو* _ . ك_ .ورقة

]١٣٦٤٩[ .داهي الفضلي
=   بالدور التنموي للوقف يف دولـة الكويـت        جتربة النهوض 

Kuwait’s experience in promoting waqf / داهي الفضلي. _
_ . ورقـة    ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    : تالكوي

مقدمة إىل الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنميـة حـول           
باللغـة  _ . كوناكري، غينيا    ،النهوض بالدور التنموي للوقف   

 .١كو *_.ح _ .جنليزية اإل

 الوقف والعمل األهلي 
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]١٣٦٥٠[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت
عداد داهـي   إ/  لألمانة العامة لألوقاف   اإلستراتيجيةالتوجهات  

 ورقة_ . ورقة   ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .ليلي الفضلي   
مقدمة إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك اإلسالمي          

 .١كو* _.ح _ . بدولة البحرين ١٩٩٦مرب  نوف٦-٥  منللتنمية

@ïÜçþa@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa–@bîjîÛ@
]١٣٦٥١[ .املربوك بلعيد املزوغي

/ حبث عن التجارب الوقفية وتوثيقها يف اجلماهرييـة العظمـى         
 . ورقة٢٤ _ .إعداد املربوك بلعيد املزوغي

حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وقائع الندوة يف  
 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ىل   رجب إ  ٣٠ طالربا

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     :  الرباط _ .م١٩٩٩نوفمرب  
 .١كو *_ . ض_ .١٩٩٩والثقافة، 

@ïÜçþa@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١٣٦٥٢[ . البيومي غامنإبراهيم

 _ . البيومي غـامن   إبراهيم /حول دور الوقف يف العمل األهلي     
 .١كو* _ .د _ .)٢٢/٥/١٩٩٨ (_ .األهرام

]١٣٦٥٣[ .حممد شوقي الفنجري
حممـد شـوقي    / قانون الوقف وإعاقته للعمل األهلي اخلـريي      

 .١صر *_ .د_  .١٠ص_ ) .٩/٨/١٩٩٨ (_ .األهرام_ .الفنجري 

@ïÜçþa@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]١٣٦٥٤[ .عائشة الطييب الوزاين

عداد عائشة الطييب   إ/ لألحباس، املساجد، الزوايا  : العمل اخلريي 
 .٦٦-٢٧ص_ .اين؛ إشراف حممد بن املكي احلسين الوزاين الوز
اجلمعيـة اخلرييـة اإلسـالمية      : العمل اخلريي مبدينة تطوان   يف  

 _ . ورقـة  ١٤٦ _ .١٩٩٧-١٩٩٦ _ .)كنموذج(التطوانية  
 .٢٩مغ* _. ض _ . كلية أصول الدين، تطوان–حبث لنيل االجازة 

@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛað¨a@
ة،  المؤسسات الوقف  انظر أيضًا ة األهلي الوقف،   ي  النهوض ب

الوقف واألحوال   الوقف على الجمعيات الخيرية،     
الوقف االجتماعية، الوقف واألحوال االقتصادية،     

وع،  ف   والتط اعي، الوق ل االجتم ف والتكاف الوق
ة،  ف  والتنمي ة، الوق ات األهلي ف والجمعي الوق

ي،   ل األهل ف والعم ة، الوق ة االجتماعي والخدم
ف يم االجتالوق ة،  والق ع، ماعي ف والمجتم الوق

 .الوقف والمجتمع المدني
]١٣٦٥٥[ .إبراهيم البيومي غامن

تـأمالت يف   ]: مصدر الكتروين [تقاليد نظام الوقف يف رمضان      
بالواجب يف املمارسة االجتماعية للتكـاليف      " املندوب"عالقة  
مصـدر   _.ورقـة   ] ١٣[_ .إبراهيم البيومي غامن    / الشرعية
ل املنشور مبوقع إسـالم اون اليـن        صفحة عنوان املقا  : العنوان

 :وصلة املقال _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [
http://www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/ramadan/ 

ramadan.asp . _ ١كو*_ .ت. 

]١٣٦٥٦[ .صاحل عبد اهللا كامل
 _ .صاحل عبـد اهللا كامـل     / دور الوقف يف النمو االقتصادي    

 .٥١-٣٧ص
 وزارة األوقاف: الكويت_ .دوة حنو دور تنموي للوقف    أحباث ن  يف

 ؛١٥،  ١٠،  ٢؛ سع ٣تر*_ .ض  _  .١٩٩٣والشئون اإلسالمية،   
 .٢، ١؛ كو٥صر

]١٣٦٥٧[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
/ آفاق التعاون املشترك بني مؤسسة الوقف واملنظمات األهليـة        

جملة نصف سنوية حمكمة    :  أوقاف _ .ياسر عبد الكرمي احلوراين   
 _ .)٢٠٠١ (١، ع ١ س _ . بشؤون الوقف والعمل اخلريي    تعىن
 .١كو *_ . د_ .١٢٤-٩٨ص

@ÝàÈÛaë@ÑÓìÛa@ð¨aMpaë†ã@@
]١٣٦٥٨[ ) أبو ظيب:١٩٩٥(ندوة الوقف اخلريي 

 _ .١٩٩٥هيئة أبو ظيب اخلريية،     : أبو ظيب _ .ندوة الوقف اخلريي    
 .١كو* _ . ك_ .)تعدادات خمتلفة(مج ١

pbînÐÛaë@ÑÓìÛa@@@@ŠÄãa@@@@@@ñcŠ½aë@ÑÓìÛaN@
ŠÔÐÛaë@ÑÓìÛa@
ق،   مصارف الوقف،   تأثيرات الوقف،    انظر أيضًا وقف الرقي

اء، الوقف        الوقف على    ى العتق األيتام، الوقف عل
ين  ى الالجئ ف عل راء، الوق ى الفق ف عل ، الوق

ة، وال االجتماعي وال  واألح ف واألح الوق
ة  ف والبطال ادية، الوق أمين  ،االقتص ف والت  الوق

اعي، الوقف       االجتماعي، الو  ل االجتم قف والتكاف
ة  ف والتنمي ة، الوق ة االجتماعي والتنمي
االقتصادية، الوقف والخدمة االجتماعية، الوقف      

 .والمجتمع
]١٣٦٥٩[ دور الوقف يف التخفيف من مشكلة الفقر وحتسني نوعية

ورقة عمل مقدمة   : اتمع اإلسالمي يف القرن احلادي والعشرين     
 The role of awqaf in the = . ..من البنك اإلسالمي للتنمية

alleviation of poverty and the quality of Islamic 
community in the 21st century.  _ورقـة  ٣٩: ٢ج . _

 .باللغة اإلجنليزية
 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف

، م١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨
 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

]١٣٦٦٠[ .سليمان بن صاحل الطفيل
إعـداد  / الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات اإلسالمية     

 .ورقة ٧٢_ .سليمان بن صاحل الطفيل 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وقاف وزارة الشؤون اإلسالمية واأل   : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٦٦١[ .حممود بيومي

للغوث اإلسـالمي ومحايـة     " وقف عاملي "األمة مطالبة بإنشاء    
 ٦٧٩٦ ع _ .الشـرق األوسـط    _.حممود بيومي   / الالجئني

 .١كو*_  .د _ .١٢ص_ ) .٧/٧/١٩٩٧(

الوقف والفقر
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]١٣٦٦٢[ .إبراهيممدحت حافظ 
مـدحت حـافظ   / مـع ملخص حبث دور الوقف يف تنمية ات   

 .ورقة ٢١_  .إبراهيم
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٣٦٦٣[مصدر[ الفقر مكافحة يفمؤمتر إسالمي يبحث توظيف الوقف 
 ن املقال املنشور  صفحة عنوا : مصدر العنوان _ .ورقات  ] ٨[_ ] .الكتروين

 /١٥/٩معروضة يف    (١/٦/٢٠٠٠يف  ] موقع انترنت [مبوقع إسالم أون الين     
ــلة املقــال_ ) .٢٠٠١ -http://www.islamonline.net/iol: وص

arabic/dowalia/alhadath2000-June-1/alhadath7.asp ._ 
 .١كو*_ .ت 
]١٣٦٦٤[ وقف بايد در جهت فقر=  حماربة الفقر ودوره يف الوقف

ــ ــى ب ــان_ .ه كــاررود زدائ ش، ٢٩/٣/١٣٧٢ (_ .كيه
 .١ران*_ .د _ .باللغة الفارسية _ ) .]١٩٨٤[

]١٣٦٦٥[ .يوسف القرضاوي
 .١٣٦-١٣٤ص_ .يوسف القرضاوي / الوقف اخلريي

: بريوت_  .١٠ط_ . مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم       يف
 .١كو* _.ض _  .١٩٩٤مؤسسة الرسالة، 

@ŠÔÐÛaë@ÑÓìÛa–æ…‰þa@@
]١٣٦٦٦[ . احلوارينياسر عبد الكرمي

 _ .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلوارين     / الوقف والتنمية يف األردن   
 .١كو*_ .ك _ .ص ٢٠٦_  .٢٠٠٢دار جمدالوي، : عمان

]١٣٦٦٧[ .ياسر عبد الكرمي احلوارين
 )/حالة األردن: (الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصر

األمانة العامة لألوقاف،   : الكويت_  .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة     (_ .ص  ١٥١_  .٢٠٠٠

 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩الكويت الدولية ألحباث الوقف 
@ŠÔÐÛaë@ÑÓìÛa–bØãýíŠ@@
]١٣٦٦٨[ .مرصوف، سليم

 التجربة: الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقع لألوقاف     
 Socio-Economic Potential and Administration =السريالنكية 

of Waqfs: Sri Lankan Experience.  _ص ] ٤[، ٢٣. _
 .باللغة اإلجنليزية

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_  .ض_  .١٩٩٩

@ŠÔÐÛaë@ÑÓìÛa–Š–ß@@
]١٣٦٦٩[ .برجر، موروي

، ٣٢-٣٠،  ١٨ص_ .مـوروي برجـر     ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦١، ٥٥-٤٩
 األكثراجلوانب االجتماعية والسياسية للديانة     : اإلسالم يف مصر اليوم    يف

 Islam in Egypt Today: Social and Political= انتشاراً 
Aspects of Popular Religion. _جامعة : كيمربدج _ .١ ط

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠كيمربدج، 
ôŠþa@ÙÏë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ôŠþa@óÜÇ@ÑÓìÛaN@
åÐÛaë@ÑÓìÛa@

ابر،  انظر أيضًا ارة المق ارة المساجد، عم ف، عم ارة الوق عم
ف،  احف الوق اجد، مت ارة المس ى عم ف عل الوق

ف المت احف، وق ى المت ف عل ف احف، الوق الوق
ة،      وال الثقافي ف واألح المية، الوق ار اإلس واآلث
ة         الوقف واإلعالم، الوقف والتعليم، الوقف والتنمي
 الثقافية، الوقف والتنمية السياحية، الوقف والثقافة،        

المية   ارة اإلس ف والحض ة،  الوق ف والزخرف ، الوق
ياحة،  ف والس ة، الوق ة المعماري ف والزخرف الوق

ة، الو  ف والطباع المية،   الوق ارة اإلس ف والعم ق
 .الوقف والفنون الجميلة، الوقف ونشر الكتب

]١٣٦٧٠[ .، مرتضىجنومي
 وقف مرياث _ .هنر وقف ووقف هنر     = فن الوقف ووقف الفن     

_ .باللغة الفارسية   _  .٦٧-٦٦ص_ ) .١٩٩٣ (١ع_ .جاويدان  
 .١؛ كو١ران*_ . د _ .١٤٧-١٤٦ص: ملخص بالعربية

òÜîà¦a@æìäÐÛaë@ÑÓìÛa@
ارة الوقف،    عمارة المساجد، عمارة المقابر،      يضًاانظر أ عم

ف،   احف الوق اجد،   مت ارة المس ى عم ف عل الوق
احف،    ف المت احف، وق ى المت ف عل ف الوق الوق

ة،  وال الثقافي ف واألح المية، الوق ار اإلس واآلث
ف  يم، الوق ف والتعل الم، الوق ف واإلع الوق
 والتنمية الثقافية، الوقف والتنمية السياحية، الوقف     

ة،  المية والثقاف ارة اإلس ف والحض ف الوق ، الوق
ة، الوقف          ة المعماري والزخرفة، الوقف والزخرف
ارة     ف والعم ة، الوق ف والطباع ياحة، الوق والس

 .اإلسالمية، الوقف والفن، الوقف ونشر الكتب
]١٣٦٧١[ .إبراهيم البيومي غامن

مصـدر  [دور األوقاف يف خدمة اآلثـار والفنـون اجلميلـة           
اف واآلثار يف مصر؛ دور األوقاف يف رعايـة         ؛ األوق ]الكتروين

مصدر _ .ورقات  ] ٨[_ .إبراهيم البيومي غامن    / الفنون اجلميلة 
صفحة عنوان املقال املنشور مبوقع إسـالم أون اليـن          : العنوان

: وصلة املقال _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [
http://www.islamonline.net/iol-

arabic/qadaya/hadaraq/hadaraq1.asp ._ ١كو*_ . ت. 
òîÇbànuüa@áîÔÛaë@ÑÓìÛa@

ة،          انظر أيضًا ى المناسبات الديني الوقف الخيري، الوقف عل
وال    ف واألح ة، الوق وال االجتماعي ف واألح الوق
ة  ف وتربي رة، الوق ف واألس ة، الوق الثقافي
يم،     ف والتعل وع، الوق ف والتط ال، الوق األطف

اعي، ال  ل االجتم ف والتكاف ة الوق ف والتنمي وق
ف  ة، الوق ة الثقافي ف والتنمي ة، الوق االجتماعي
ة، الوقف والحضارة اإلسالمية،   ة الديني والتنمي
ة    ف ورعاي ة، الوق ة االجتماعي ف والخدم الوق
ف    ات، الوق ة المطلق ف ورعاي ل، الوق األرام
ري، الوقف            ي، الوقف والعمل الخي والعمل األهل

 .، الوقف والمرأة، وقف الوقتوالمجتمع
]١٣٦٧٢[ _ .اجتماعيوقف وارزشهاى = لوقف والقيم االجتماعية ا

 _.باللغة الفارسية _ ) .]١٩٩٢[ش، ٩/١٢/١٣٧١ (_ .خراسان
 .١ران*_ .د 

  األردن–الوقف والفقر  
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òßbÈÛa@òîÛb½aë@ÑÓìÛa@
ف،    انظر أيضًا اديات الوق اد، اقتص ف، اإلرص إدارة الوق

الي للوقف،          اإلقطاع، الرزق الجيشية، النظام الم
ف واألح ة، الوق ف الدول ادية، وق وال االقتص

 .الوقف والتنمية االقتصادية، الوقف والدولة
]١٣٦٧٣[ .شوقي أمحد دنيا

جملـة  _ .شوقي أمحد دنيا    / أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة     
مـارس  / ينـاير  (٢٤، ع ٦س_ . الفقهية املعاصـرة     البحوث
 .١؛ كو١٤سع* _.د _  .١٤٨-١١٧ص_ ) .١٩٩٥

]١٣٦٧٤[ .عطية عبد احلليم صقر
 . ورقة٣٤_ .عطية عبد احلليم صقر / وقفاقتصاديات ال

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
Éànaë@ÑÓìÛa@
ة الوقف انظر أيضًا ف، أهمي داف الوق ف، ، أه أثيرات الوق ت

ى  الوقف    ،، النهوض بالوقف  مصارف الوقف  عل
ة، الوقف  ات الخيري ى الجمعي ام، الوقف عل األيت
ى          على الزواج، الوقف على السجناء، الوقف عل
ى       ف عل ان، الوق ى العمي ف عل اء، الوق العتق

ين  ى الالجئ ف عل راء، الوق ى ، الفق ف عل الوق
ى     ف عل وقين، الوق ى المع ف عل ى، الوق المرض

ت،  ة المي وال االجتماعي ف واألح ف الوق ، الوق
وال االق رة واألح ف واألس ادية، الوق ف ،تص  الوق

ات،   ال، الوقف واألقلي كان، الوقف واألطف واإلس
ف    ة، الوق ف والبيئ ة، الوق ف والبطال الوق
ال،      ة األطف ف وتربي اعي، الوق أمين االجتم والت
اعي،     ل االجتم ف والتكاف وع، الوق ف والتط الوق

ة    ة االجتماعي ف والخدم ة، الوق ف والتنمي  ،الوق
ل،   ة األرام ف ورعاي ة  الوق ف ورعاي الوق

ات ف   ، المطلق ري، الوق ل الخي ف والعم الوق
ر،  فوالفق ف   الوق ة، الوق يم االجتماعي  والق
 .، الوقف والمجتمع المدنيوالمرأة

]١٣٦٧٥[ .آوردي، أكرم حقي
 .باللغة التركية_  .٧٥-٧٤ص_ .أكرم حقي آوردي / تطبيقات الوقف

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٣٦٧٦[ .ص٣٢٣_ .أثر الوقف يف تنمية اتمع 

 مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية الذي تنظمه          يف
جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         

: مكـة _  .١٤٢٢ شعبان   –إلرشاد، مكة املكرمة    والدعوة وا 
لوقـف  ا: احملتويات_ ] .٢٠٠١[هـ  ١٤٢٢جامعة أم القرى،    

 اية إىل عشر   احلادي من القرن    اإلحساء يف نشر العلم    يف أثرهو
ثر أ - عبد احلميد بن مبارك آل الشيخ        إعداد/ القرن الرابع عشر  

بـن عبـد اهللا      عبد اللطيف    إعداد/ االقتصادية التنمية يفالوقف  
 عبد اهللا بـن     إعداد/ االقتصادية التنمية الوقف و  -العبد اللطيف   

 دعم اجلوانب   يف دور الوقف    -سليمان بن عبد العزيز الباحوث      
محـد  أ عبد اهللا حممد     إعداد/ الثقافية و العلمية و الدينية و التربوية

 إعداد/  ومتاسكها االجتماعية احلياة بناء   يف دور الوقف    - حريري
 التنمية يفثر الوقف   أ -هللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان        عبد ا 

 يفالوقـف    ثرأ – اخلطيب   إبراهيم حممود بن    إعداد/ االقتصادية
 .١كو*_ .ض _  . ياسني بن ناصر اخلطيبإعداد/ الثقافةنشر التعليم و

]١٣٦٧٧[ .أجزاجي باشي، جناة
جنـاة  / األوقاف احلديثة واخلاصة جيب أن تكون نشيطة وفعالة       

 .باللغة التركية_  .١٠١ص_ .ي باشي أجزائ
 Vakiflar Haftasi .3= األسبوع الثالث لبحوث األوقاف يف 

Aramağani.  _١٩٨٥املديرية العامة لألوقاف،    : إستانبول.  _
 .٣تر* _.ض 

]١٣٦٧٨[ .أمحد بن حممد املغريب
إعداد أمحد بـن حممـد      / اإلميان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم    

 . ورقة٦٨_ .املغريب 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

 .١كو*_ .ض _ ] .٢٠٠١ و١٩٩٩بني [والدعوة واإلرشاد، 
]١٣٦٧٩[ .أسامة عبد ايد العاين

 مة عبد ايد  أسا/ آثار املوارد غري الثابتة لبيت املال على التنمية البشرية        
 .٦٥-٦٤ص_ .العاين 
مركز اإلمارات  : أبو ظيب _ . املنظور اإلسالمي للتنمية البشرية      يف

 دراسات استراتيجية؛ (_  .٢٠٠٢للدراسات والبحوث اإلستراتيجية،    
 .١كو*_ .ض _ ) .٧٠

]١٣٦٨٠[ .األنصاري، حممد فضل الرمحن
: ٢مـج _ .حممد فضل الرمحن األنصاري     ]/ Waqf= الوقف  [
 . باللغة اإلجنليزية_ .٣١٩ص
 The Quranic foundation and=  القرآن واتمع املسلم يف

structure of Muslim society ._الدويلاالحتاد : كراتشي_  .١ ط 
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٣، املركز اإلسالمي: للمنظمات اإلسالمية

]١٣٦٨١[ .، طهأوزآيدن
ـ        طـه  / ةالتطور التارخيي للوقف وتأثريه على احلياة االجتماعي

 .باللغة التركية_  .٦٣-٦٢ص_  .أوزآيدن
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 

]١٣٦٨٢[ .أوزدمري، حكمت
حكمت / Vakif ve Sivil Toplumi= الوقف واحلياة املدنية 

نوفمرب  (١٨، ع٣مج_  .Yeni Türkiya Dergisi_ .أوزدمري 
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣١٣-٣٠٩ص_ ) .١٩٩٧

]١٣٦٨٣[ _ ] .وآخ [… البيومي غامن إبراهيم/ األوقاف والتنمية
 _ .١٣٥-٩٤ص_ ) .١٩٩٨سبتمرب   (٢٣٥ ع _ .املستقبل العريب 

مركـز  املقال ميثل فعاليات حلقة نقاشية عقدت بتكليف مـن          
 الورقة_  .٤/١٢/١٩٩٧دراسات الوحدة العربية يف القاهرة بتاريخ       

رؤيـة  (حنو إحياء دور الوقف يف التنمية املستقلة        : اخللفية بعنوان 
 .١كو* _.د _ ) .أولية للمناقشة

الوقف والمجتمع
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]١٣٦٨٤[ .أيوب أوغلو، سليمان
_  .٧٣-٧١ص_ .سليمان أيوب أوغلو    / األوقاف واخلدمات 

 .باللغة التركية
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥األول لألوقاف،  األسبوع يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٣٦٨٥[ .بايكارا، توجنر

_ .توجنر بايكارا   / تأثري التخلف والتقدم يف اتمع على األوقاف      
 .باللغة التركية_  .٢١-١٩ص
 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣لألوقاف، األسبوع الثاين يف 

Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]١٣٦٨٦[ .بركول، فرموز

 Vakif =ماهيتها احلقوقية وتكاملها التارخيي : مؤسسة الوقف
Müessesesi Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü / فرموز

-٩ص_  .)١٩٧٠ (١٤٦ع_  .Vakiflar Bulteni_ .كول بر
 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٣

  
]١٣٦٨٧[ .بوران، عبد الرمحن

 /Tapu Senedi Vakiflarimiz= أوقافنا املتعلقة بسندات الطابو 
 إبريل (٧٦ع_  .Diyanet Aylik Dergisi_ .عبد الرمحن بوران 

 .١٠٤تر *_.د _ . باللغة التركية _ .٤٨-٤٦ص_ ) .١٩٩٧
]١٣٦٨٨[ .بريل، ديفيد

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٧٣-١٥٧ص_ .ديفيد بريل ]/ Waqf= الوقف [
 A Textbook on Muslim = كتاب الطالب يف الشريعة اإلسالمية يف

Law.  _١٧هن*_ .ض _  .١٩٧٩كروم هيلم، : لندن_  .١ط. 
]١٣٦٨٩[ .جانسل، إرول

 Vakif, Kuruluşu, İşleyişi ve= إدارة الوقف وغاية تأسيسه 
Amaci /  إرول جانسـل. _Vakiflar Dergisi.  _ ٢٠مـج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٢٧-٣٢١ص_ ) .١٩٨٨(
]١٣٦٩٠[ .جعفر عبد السالم

 . ورقات٩_ . جعفر عبد السالم من األستاذورقة عمل 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨ جامعة قناة السويس،     ]:مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٣٦٩١[ دور الوقف يف التخفيف من مشكلة الفقر وحتسني نوعية 
ورقة عمل مقدمة   : اتمع اإلسالمي يف القرن احلادي والعشرين     

 The role of awqaf in the =  ...من البنك اإلسالمي للتنمية
alleviation of poverty and the quality of Islamic 

community in the 21st century.  _ورقـة  ٣٩: ٢ج . _
 .باللغة اإلجنليزية

 /٢٨/٦ ، مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس      يف
، م١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨

 .١كو* _.ض _ ] .؟١٩٩٧ن، . د: م. د[_ .جاكرتا 

]١٣٦٩٢[ .صاحل بن غامن السدالن
إعداد صاحل بـن    / هي للمجتمعات أثر الوقف يف اجلانب التوجي    

 .ورقة ٥٧_ .غامن السدالن 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

]١٣٦٩٣[ .عبد اللطيف حممود آل حممود
_ .تأليف عبد اللطيف حممـود آل حممـود         / ف اخلريية األوقا
 .٢١٤-٢١١ص
_  .١ط_ . التأمني االجتماعي يف ضوء الشريعة اإلسـالمية         يف

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٤دار النفائس، : بريوت
]١٣٦٩٤[ .عبد املاجد

 Waqf as family =دور الوقف يف االستقرار العائلي بني املسلمني 
settlement among the Muslims/بد املاجد  ع. _England 

and the Muslim World.  _)١٤٦-١٢٢ص_ ) .١٩٩٢. _ 
 .١٩هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٣٦٩٥[ .علي، أشفق
-Socio= دور الوقف االجتماعي واالقتصادي يف تقدم املسلمني        

economic role of waqf in the advancement of Muslims/ 
حمكمة تعىن بشـؤون    جملة نصف سنوية    : أوقاف_ .أشفق علي   

-٢١ص_ ) .٢٠٠٢نوفمرب  (٣، ع٢س_ .الوقف والعمل اخلريي 
 .١كو*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٠

]١٣٦٩٦[ .علي، أشفق
-Socio= دور الوقف االجتماعي واالقتصادي يف تقدم املسلمني        

economic role of waqf in the advancement of Muslims/ 
 .جنليزيةباللغة اإل_ .ص ١٤_ . أشفق علي

  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

]١٣٦٩٧[ .علي الشرجبي
 علي/ ره احلضاري وأهدافه الدينية ودو   وظيفته االجتماعية : الوقف

، اليمامة للطباعة والنشـر   : دمشق ؛الكويت_ .خالد الشرجبي   
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢

]١٣٦٩٨[ . وزارة األوقاف والشؤون الدينية .عمان
مصـدر  [ وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة        ،سلطنة عمان 
صفحة عنـوان   :  مصدر العنوان  _ .ورقة] ٥٤ [_] .الكتروين

 _) .٢٩/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (قع الكتروين مو[موقع الوزارة   
 .١كو*_ .ت _  .http://www.maraoman.net: وصلة املوقع

]١٣٦٩٩[ غالب عبد الكايف القرشي
 .١٠٨-٤ص_ .غالب عبد الكايف القرشي ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

 الوقف والمجتمع 
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]١٣٧٠٠[ .كارشناس، جميد
نظرة اجتماعية للوقف، أو، الوقف مـن وجهـة نظـر علـم             

: الكويت_ .جميد كارشناس؛ إعداد صادق العبادي      / االجتماع
من أدبيات  (_  . ورقات ٧_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    

 .١كو* _ .ح_  .)الوقف يف إيران
]١٣٧٠١[ .كازجيي، ضياء

 باللغة  _ .٢١٦-١٨٣ص_ .ضياء كازجيي   / Vakif= الوقف  
 .التركية

 İslam Müesseseleri= تاريخ املؤسسـات اإلسـالمية   يف 
Tarihi.  _١٩٩١[هــ   ١٤١١دار كيهان،   : إستانبول[. _ 

 .٦٧، ٦٠، ٤٩، ٣تر*_ .ض 
]١٣٧٠٢[ .كودمان، بريم

_  .٩٧-٩٥ص_ .بريم كودمان   / املعوقات االجتماعية للوقف  
 .باللغة التركية

 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥،  األسبوع األول لألوقافيف
Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة

 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٣٧٠٣[ .، بشريكوزوبنلي

 _.كوزوبنلي  بشري  / األوقاف كمؤسسات للضمان االجتماعي   
 .باللغة التركية_  .٧٨-٧٧ص
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
]١٣٧٠٤[ .كوكجا، برسني

-١٠٧ص_ .برسني كوكجـا    / اجلانب االجتماعي لألوقاف  
 .باللغة التركية_  .١١٠
 I. Vakiflar = ١٩٨٣ ديسمرب ١١-٥ األسبوع األول لألوقاف، يف

Haftasi, 5-11 Aralik 1983.  _ املديريـة العامـة   : أنقـرة
 .١٠٤، ٦٠تر* _.ض _  .١٩٨٤لألوقاف، 
]١٣٧٠٥[ .كونتجان، زاهد

الضمان االجتماعي ودور األوقاف من الناحية االقتصـادية يف         
باللغـة  _  .٧٤-٦٩ص_ .زاهد كونتجـان    / مساعدة اتمع 

 .التركية
 = ١٩٩٥ ديسـمرب    ٦-٥ األسبوع الثالث عشر للوقـف،     يف

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M.  _ أنقـرة :
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٦املديرية العامة لألوقاف، 

]١٣٧٠٦[ .ليفي، روبن
، ٢٠٣،  ١٨٦،  ١٤١ص_ .روبن ليفـي    ]/ Waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٤٩، ٢٦٢
 The social structure of=  علم االجتمـاع اإلسـالمي   يف

Islam.  _ــدن_  .١ط ــة ك: لن _  .١٩٦٢مــربدج، جامع
_  .The Sociology of Islam: صدرت الطبعة األوىل بعنوان

 .١٧هن*_ .ض 

]١٣٧٠٧[ .حممد أمحد دمهان
_ .تأليف حممـد أمحـد دمهـان        / ديوان األوقاف يف اإلسالم   

 .٣١٢-٣٠٨ص
دراسات عن أهم أماكنها األثرية ومقاالت     :  يف رحاب دمشق   يف

دار : دمشق_  .١ ط _.عن أهم حوادثها اهولة وأحباث ثقافية       
يشتمل الكتاب أيضاً على مواضـع كـثرية        _  .١٩٨٢الفكر،  

مـدارس دمشـق ودور حـديثها       : متفرقة عن الوقف، مثـل    
وخوانكها وربطها وجوامعها؛ املدرسة العادلية الكربى؛ املدرسة       

 .١كو*_ .ض _ .الظاهرية 
]١٣٧٠٨[ .مصطفى عرجاوي

 يف املاضـي    الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافيـة      
 . ورقة٩١_ .مصطفى حممد عرجاوي / واحلاضر

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٣٧٠٩[ .مناب، يوسف

 Vakif Anlayişimizin=األسس االجتماعية ملفهوم الوقـف  
Sosyal Temelleri / منـاب  يوسف. _Vakif ve Kültür 

Dergisi.  _)باللغـة   _ .٦-٥ص_ ) .١٩٩٨أغسطس   ٢٤ 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
]١٣٧١٠[ .منذر قحف

وزارة األوقـاف   : قطر_ .الوقف يف اتمع اإلسالمي املعاصر      
 .١٥سع* _.ك _ .ص ٢٤٦_  .١٩٩٨والشؤون اإلسالمية، 

]١٣٧١١[ :لوقفموجز الرؤية االستراتيجية للنهوض بالدور التنموي ل
مقدم من دولة الكويت إىل املؤمتر السادس لـوزراء األوقـاف           

إعداد األمانـة العامـة   / والشئون اإلسالمية يف الدول اإلسالمية    
 . ورقة٤٢: ١ج_ .لألوقاف 

 /٢٨/٦ ،مؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس     يف  
م، ١/١١/١٩٩٧-٢٩/١٠/١٩٩٧هـ،  ١/٧/١٤١٨-١٤١٨

 .١كو*_ .ض _ ] .؟١٩٩٧ن، .  د:م. د[_ .جاكرتا 
]١٣٧١٢[ .نعمت عبد اللطيف مشهور

_ . نعمت عبد اللطيف مشهور      إعداد/ أثر الوقف يف تنمية اتمع    
 . ورقة١٣
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٣٧١٣[ .راهيم سروربإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     

 . ورقة٢٤_ . سرور إبراهيمحممد 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

الوقف والمجتمع
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]١٣٧١٤[ =ة اجتماعية وسياسية أداة سلط: الوقف يف العامل اإلسالمي
Le Waqf dans l’esppace Islamique outi de pouvoir 

socio-politique /       تقدمي راندي ديغيليم؛ مقدمة أندريه رميون._ 
 ،١٠٠ _ .١٩٩٥املعهد الفرنسي للدراسات العربيـة،      : دمشق
؛ ٨؛ فل ١٠سع* _.ك  _ .الفرنسية  العربية و باللغة  _ .ص  ٣٣٧
 .١١؛ مغ١كو

]١٣٧١٥[ _. اجتماعيوقف وارزشهاى = القيم االجتماعية الوقف و
 _.باللغة الفارسية _ ) .]١٩٩٢[ش، ٩/١٢/١٣٧١ (_ .خراسان

 .١ران*_ .د 
]١٣٧١٦[ "١٩١٩-١٨٤٠) "سري(ويلسون، روالند نيفت 

_  .٣٧٣-٣٣٧ص_ .روالند ويلسـون    ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 جمموعة قـوانني    : القانون اإلسالمي يف ظل احلكم الربيطاين      يف
 Anglo-Mohammedan =  ...مسبوقة مبقدمة تارخيية وافيـة 

law: A Digest preceded by a historical and 
descriptive introduction ….  _ويلـيم  : لنـدن _  .٢ط

 .١٧؛ هن٢سع*_ .ض _ ] .؟١٩٠٨[كلوز، 
@Éànaë@ÑÓìÛa–aÜ¬g@@
]١٣٧١٧[ .جوشي، كالبانا

ــناديق ات ــات للص ــة املؤسس  Foundations for= معي
community trusts /  اكتـاف،  : لنـدن _ .كالبانا جوشـي

_ .ك  _ .باللغة اإلجنليزية   _ ) .أوراق سائبة (مج  ١_  .١٩٩٢
 .١كو*

@Éànaë@ÑÓìÛa–æbn×bi@@
]١٣٧١٨[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 

_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةا يف قضاي يف
the Muhammadan Law of India and Pakistan.  _١ط.  _

 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد
@Éànaë@ÑÓìÛa–ƒí‰bm@@
]١٣٧١٩[ .إبراهيم البيومي غامن

معامل التكوين التارخيي لنظام الوقـف اجتماعيـاً واقتصـادياً          
جملة فصلية حمكمة   : أوقاف_ .براهيم البيومي غامن    إ/ ومؤسسياً

نـوفمرب  (ع التجـرييب    _ .تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي      
 .١كو*_ .د _  .٧٢-٥٧ص_ ) .٢٠٠٠

]١٣٧٢٠[ .داهي الفضلي
/ معامل التكوين التارخيي لنظام الوقف اجتماعياً واقتصادياً ومؤسسياً       

 .ورقة] ١٨[_ .إعداد داهي الفضلي 
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : وةوقائع الند يف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 

]١٣٧٢١[ .حممد حسام حممود قاسم
مـد  بقلم حم / يف مواجهة االزام النفسي   .. حضارتنا اإلسالمية 

 ٤٠١، ع ٣٥س_ .الوعي اإلسـالمي    _ .حسام حممود قاسم    
 .١كو*_ .د _  .٣٣-٢٨ص_ ) .١٩٩٩مايو / ابريل(

@Éànaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٧٢٢[ .أتش، إبراهيم

 Hayri ve =األوقاف من ناحية اخلدمات االجتماعية واخلريية 
Sosyal Hizmetler Açisinda Vakiflar /  إبراهيم أتـش. _

Vakiflar Dergisi . _٨٨-٥٥ص_ ) .١٩٨٢ (١٥مج. _ 
 .٣تر* _.د _ .باللغة التركية 

]١٣٧٢٣[ .أغوزر، ناجي
 Vakiflar Genel= أعمال وخدمات املديرية العامة لألوقاف 

Müdürlüğu’nün Çalişma Hizmetleri /  ناجي أغـوزر. _
-٢٢ص_ ) .١٩٧٠(_  .Vakiflar Bülteni =نشرة األوقاف 

 .٦٧تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٤٥
]١٣٧٢٤[ .جينكيزعلي أوستونار، 
 Türk Dünyasi_ .علي جينكيز أوستونار / Vakif = الوقف

Tarih ve Kültür Dergisi.  _١٩٩٩ديسمرب  (١٥٦ع. ( _
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٦٢-٥٩ص

]١٣٧٢٥[ Cumhuriyet 20= أوقاف اجلمهورية التركية يف القرن العشرين 
Yilinda Vakiflar.  _هـ ١٣٦٢ديرية العامة لألوقاف، امل: أنقرة

 _. باللغة التركية    _ .ص٢٣_ ) .ةلمطبعة وكالة الدو  ] (١٩٤٣[
 .١١تر* _.ك 

]١٣٧٢٦[ .بركول، فرموز
 Cumhuriyetin 50. yilinda= أوقاف اجلمهورية يف اخلمسينات 

Vakiflar /   املديرية العامة لألوقاف  : إستانبول_ .فرموز بركول :
 _ .يـض ا: ص٢٨٠_  .]١٩٧٤[هــ   ١٣٩٤،  أبادار نشر   

 .١١تر* _.ك _ .باللغة التركية 
]١٣٧٢٧[ .بوالي، سليمان خريي

_ .سليمان خـريي بـوالي      / دور األوقاف بني األمس واليوم    
 .باللغة التركية_  .٢٩-١٧ص
 املديرية: أنقرة_  .I. Vakif Şuresi=   الشورى األوىل للوقفيف

 ،افاألسبوع الثالث لألوق  أعمال  _ . ١٩٨٥العامة لألوقاف،   
 .٣تر* _.ض _ . ١٩٨٥ ديسمرب ٥-٣

]١٣٧٢٨[ .شكر، حممد
 = املسلمني األتراك    دالوقف كإحدى مؤسسات التكافل االجتماعي عن     

Müslüman Türkerde Sosyal Dayanişma Müessesesi 
Olarak Vakiflar / باللغـة  _ .١٢١-٩٧ص_ .حممد شكر 

 .التركية
 İslamda Sosyal= مؤسسات التكافل االجتماعي يف اإلسالم يف 

Dayanişma Müesseseleri.  _ة، يشؤون الدينالرئاسة : أنقرة
 .٦٧، ٣ تر* _. ض _ .١٩٨٤

  إنجلترا–الوقف والمجتمع  



١٠٩٥>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٧٢٩[ .طبق أوغلو، أمحد
 ,Vakif Sistemi= السعادة االجتماعية واالقتصادية لنظام الوقف 

Sosyal ve İktisadi refah/ ٩٨-٩٦ص_ . أمحد طبق أوغلو، 
 . باللغة التركية_ .٢٠٧-٢٠٢

_  .٢ط_  .Türk İktisat tarihi= القتصاد التركي تاريخ ايف 
 _.ض  _ ] .١٩٩٤[هـ  ١٤١٤منشورات درغاه،   : إستانبول

 .١٠٣، ٦٧، ٥٢، ٤٩تر*
]١٣٧٣٠[ .غودان، غالب يغيت

 /مكانة مفهوم الوقف والثقافة التركية اإلسالمية يف احلياة االجتماعية
 .باللغة التركية_  .١٥-١٣ص_ .غالب يغيت غودان 

 II. Vakiflar = ١٩٨٤ ديسمرب ٩-٣الثاين لألوقاف، األسبوع يف 
Haftasi, 3-9 Aralik 1984M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة

 .١٠٣، ٥٤، ٣تر* _.ض _  .١٩٨٥لألوقاف، 
]١٣٧٣١[ .قره تش، شعبان

 =منوذج من اليابان ومنوذج من األوقاف التركية        : مرمحة الرأمسالية 
Kapitalist Merhamet, Japon Model ve Türk 

Vakiflari / شعبان قره تش. _Yeni Türkiye Dergisi.  _
 _ .١٩٢-١٨٩ص_ ) .١٩٩٥ ديسمرب   –سبتمرب   (٦، ع ١مج

 .١٠٤تر* _.د _ .باللغة التركية 
]١٣٧٣٢[ .قيا أوغلو، عصمت

 Vakfin Türk Toplumundaki =مكانة الوقف يف اتمع التركي 
yeri /غلو وعصمت قيا أ. _Milli Kültür Dergisi.  _٥٨ع 

 _.د  _ . باللغة التركية    _ .٣٠-٢٦ص_ ) .١٩٨٧سبتمرب  (
 .١٠٤، ٦٧تر*

]١٣٧٣٣[ .كونتجان، زاهد
البنوك والتأمني والشركات املسامهة والغرف التجارية والصناعية       
والبورصات وتأثريها على صناديق األوقاف الشخصية للتـأمني        

 _.زاهد كونتجان   / االجتماعي وتقييم احللول املطروحة ملشاكلها    
 .باللغة التركية_  .١٠٩-١٠٥ص
 XI. Vakiflar = ١٩٩٣ ديسمرب ٨-٦ أسبوع الوقف احلادي عشر، يف

Haftasi, 6-8 Aralik 1993M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩٤لألوقاف، 
]١٣٧٣٤[ .مرت، محدي

 Bilgi Çagi= املعلومات املعاصرة ومؤسسة األوقاف التارخيية 
ve Tarihi Evkaf müessesesi / محدي مرت. _Vakif ve 

Kültür Dergisi.  _باللغة _ .٢٥-٢٤ص_ ) .١٩٩٨ (٣ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 

]١٣٧٣٥[ .يدي يلدز، هباء الدين
_ .اء الدين يدي يلدز     / مكانة الوقف يف نظام الثقافة التركي     

 .باللغة التركية_  .٣١٣-٣٠٩ص
 VIII. Vakiflar  =١٩٩٠ ديسمرب ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، يف 

Haftasi, 4-9 Aralik 1990M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٧٥، ٤٩، ٣تر*_ .ض _  .١٩٩١لألوقاف، 

]١٣٧٣٦[ .يدي يلدز، هباء الدين
 =مؤسسة الوقف يف القرن الثامن عشر ودورها يف اتمع التركي           

Vakif Müessesesinin XVIII. Asir Türk Toplumundaki 
Rolü /اء الدين ي دي يلدز. _Vakiflar Dergisi.  _١٤مج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢٧-١ص_ ) .١٩٨٢(
]١٣٧٣٧[ .يلماز، مسعود

 Kültürun Vazgeçilmez =الوقف عنصر ال يستغىن عنه يف الثقافة 
Unsuru Vakiflar /  مسعود يلمـاز. _Vakif ve Kültür 

Dergisi. _ باللغـة   _ .٢-١ص_ ) .١٩٩٨أغسطس   (٢ ع 
 .١٠٤تر* _.د _ .كية التر

]١٣٧٣٨[ .يلوفا، يوكسل
 XXI. Yiszyila Gireken =األوقاف يف بداية القرن الواحد والعشرين 

Vakflar / يوكسل يلوفا. _Vakif ve Kültür Dergisi.  _
 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٢ص_ ) .١٩٩٩ (٤ع

@Éànaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@æb¹…c@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٧٣٩[ .اء الدينترغوت، هب

= خدمات الوقف يف أدميان حسب وثائق األرشيف العثمـاين          
Osmanli Arşiv Belgelerine Göre Adiyaman’daki 

Vakif Hizmetleri / اء الدين ترغوت؛ إشراف ضياء كازجيي. _
 ، جامعة مرمرة  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ٩ ،١٠١ _ .١٩٩٣

 _.ر  _ .غة التركية    بالل _ .إستانبولمعهد العلوم االجتماعية،    
 .١٠٤، ٩٨، ٣تر*

@Éànaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@ß‹c@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٧٤٠[ .جيجاك، حسني

 حبث: وظائف مؤسسات األوقاف االقتصادية واالجتماعية يف تركيا
= حول االعتمادات واملساعدات االجتماعية لألوقاف يف إزمري        

Türkiye’de Vakif Müessesesinin Sosyao- Ekonomik 
Fonkasiyonlari (İzmir İli Sosyal Yardimlaşma ve 

Dayinişma Vakiflari Üzerine Bir Araştirma) /  حسـني
_ .ص  ١٤٨_  .١٩٩٦_ .جيجاك؛ إشراف سيفدا دمريبيالك     

  معهد العلوم االجتماعية،   ، سبتمرب ٩ جامعة   –) ماجستري(أطروحة  
 .٨٤تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .إزمري

naë@ÑÓìÛa@Éà–@bî×Šm@–ñŠÔãc@@
]١٣٧٤١[ .أوزترك، نظيف

 Ankara’nin Kuruluşunda=  يف تأسيس أنقرة األوقافدور 
Vakiflarin Rolü / نظيف أوزترك._ Vakiflar Dergisi.  _٢٠مج 

 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣٤٦-٣٣١ص_ ) .١٩٨٨(

@Éànaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–ƒí‰bm@@
]١٣٧٤٢[ .أصالبنابا، أوكتاي

 _ .٢١٢-٢٠١ص_ .أوكتاي أصالبنابا   / عماري سنان مدارس امل 
 .باللغة التركية

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

 تاريخ– تركيا –الوقف والمجتمع 



متن الكشاف>١٠٩٦
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٧٤٣[ .أهنباي، زينب
-١٣١ص_ . أهنبـاي    زينب/ الوجهة املدنية للمعماري سنان   

 .باللغة التركية_  .١٣٩
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]١٣٧٤٤[ .إجيه، مساوي

_  .١٩٢-١٦٩ص_ .مساوي إجيـه    / كليات املعماري سنان  
 .لتركيةباللغة ا

 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 
Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول

 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]١٣٧٤٥[ .بوالي، سليمان خريي

_ .سليمان خـريي بـوالي      / البنية الثقافية واملعنوية للمجتمع   
 .باللغة التركية_  .٧١-٦٥ص
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 
]١٣٧٤٦[ .سفينج، جندت

_ .جندت سفينج / Vakiflar Türkçelik= األوقاف واألتراك 
 . باللغة التركية_ .١١-٧ص
 =قتصـادية واالجتماعيـة عنـد العثمـانيني         الفعاليات اال يف  

Osmanlilar’da Sosyo-ekenomik Yapi.  _دار : إستانبول
 .٦٧، ٣تر*_ . ض _ .١٩٧٨نشر كوتسون، 
]١٣٧٤٧[ .يدي يلدز، هباء الدين

 Türk= اتمع التركي يف القرن الثامن عشر ومؤسسة الوقف 
Toplum ve Vakif Müessesesi XVIII. Asirda / اء الدين

_ ) .١٩٨٢ (١٥مـج _  .Vakiflar Dergisi_ .يدي يلدز 
 .٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٥٣-٢٣ص

]١٣٧٤٨[ .يدي يلدز، هباء الدين
 Türk Kültür Sistemi= مكانة الوقف يف نظام الثقافة التركي 

İçinde Vakifin Yeri /  اء الدين يدي يلـدز. _Vakiflar 
Dergisi.  _باللغـة   _ .٤٠٨-٤٠٣ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج 
 .٣تر* _.د _ .التركية 

]١٣٧٤٩[ .يدي يلدز، هباء الدين
 Türk Kültür Sistemi=  نظام الثقافة التركي يفمكانة الوقف 

İçinde Vakif Yeri / اء الدين يدي يلدز. _Türk Kültür 
Dergisi.  _باللغة  _ .٨-١ص_ ) .١٩٨٦سبتمرب   (٢٨١ع 
 .١٠٤، ٦٧تر* _.د _ .التركية 

]١٣٧٥٠[ .رفعتينانج، 
_  .٣٠-٢٥ص_ .ينـانج    رفعـت / البنية السياسية للمجتمع  

 .باللغة التركية
 VI. Vakiflar = ١٩٨٨ ديسمرب ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف، يف 

Haftasi, 5-8 Aralik 1988M . _املديرية العامـة  : إستانبول
 .١٠٠، ٣تر*_ .ض _  .١٩٨٩لألوقاف، 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@òîiŠÌÛa@bîÓaŠm@–‰@òîÈßbu@Ýöb@
]١٣٧٥١[ .أران، خالد

 Bati Trakya= إدارة األوقاف وجمتمع تراقيا الغربية يف تركيا 
Türk Cemaat ve Vakif İdareleri / خالد أران؛ إشراف جودت

 –) ماجسـتري (أطروحـة   _ .ص  ٧٥_  .١٩٨٩_ .كوجوك  
 باللغـة   _ .إسـتانبول  معهد العلوم االجتماعية،     ،جامعة مرمرة 

 .٩٨تر* _.ر _ .التركية 
@@@Éànaë@ÑÓìÛa–@@bî×Šm@–@pbÓìm@–@@ƒí‰bm–@ïãbàrÈÛa@Š–ÈÛa@–@
òîÈßbu@Ýöb‰@
]١٣٧٥٢[ .أوستاك، فاطمة

قيود األوقاف يف دفتر حترير أوقاف قضاء مركز توقات بتـاريخ        
 :Tokat Merkez Kazasi Vakif kayitlari =م ١٥٧٦، هـ٩٨٤

984H. (1576M) Tarihli Defter-i Efkaf-1 / فاطمة أوستاك؛
أطروحـة  _ .ص  ٢٠٦_  .١٩٨٥_ . ينـانج    رفعتراف  إش
 _ .أنقرة معهد العلوم االجتماعية،     ، جامعة غازي  –) ماجستري(

 .٩٠تر* _.ر _ .باللغة التركية 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٧٥٣[ .أوزاصالن، أوزلنان

 Türk Vakiflarinda =التحليل االقتصادي لألوقاف التركية 
Muhasebe Organizasyonu /أوزلنان أوزاصالن؛ إشراف أميت 

 جامعة  –) دكتوراه(أطروحة  _ .ص  ٥٩_  .١٩٨٧_ .أتامان  
 .١٠٤تر* _.ر _ .باللغة التركية _ .مرمرة 

]١٣٧٥٤[ .أوزترك، نظيف
 Türk Yenileşme =مؤسسة الوقف يف إطار تاريخ تركيا املعاصر 

tarihi Çerçevesinde Vakif Müessesesi / نظيف أوزترك؛
أطروحة _ .ص  ١٤١_  .١٩٩١_ .ف اء الدين يدي يلدز      إشرا

 _ . معهد العلوم االجتماعية، أنقرة    ، جامعة حاجة تبه   –) ماجستري(
 .٩٤تر* _.ر _ .باللغة التركية 
]١٣٧٥٥[ .شاهني، موسى

 Vakif Kurumunun =حبث حول اخلدمات االجتماعية لتأسيس الوقف 
Sosyal Hizmetleri Üzerine Bir Araştirma /ــ ى موس

 –) ماجسـتري (أطروحـة   _ .ص  ١٢٨_  .١٩٩٠_ .شاهني  
_ . باللغة التركية    _ . معهد العلوم االجتماعية   ،إستانبولجامعة  

 .٨٨تر* _.ر 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@–@aìî@–@@ƒí‰bmMÖ@QXMQY@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٧٥٦[ .دميرييل، عمر

-١٧٠٠(دور األوقاف يف احلياة االجتماعية مبدينـة سـيواس          
 Sivas Şehir Hayatinda Vakiflarin Rolü= ) م١٨٥٠

_ .عمر دميرييل؛ إشراف موسـى جـادرجي    / (1700-1850)
 ، جامعة أنقـرة   –) دكتوراه( أطروحة   _ .ص٢٥٦_  .١٩٩١

 _.ر _ . باللغـة التركيـة   _ .كلية اللغة والتاريخ واجلغرافيـا   
 .٦٨تر*

  رسائل جامعية– تراقيا الغربية – تركيا –ف والمجتمع الوق 
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@Éànaë@ÑÓìÛa–@ŠöaŒ¦a@
]١٣٧٥٧[ .حممد البشري مغلي
حممد البشري  / تصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب     التكوين االق 

التعقيـب  _  .٣٤٤-٣١١ص_ .مغلي؛ تعقيب مجعة الزريقي     
 .٣٥٣-٣٤٥ص: واملناقشات

حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف
ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         

_  .١ط_ .بدولـة الكويـت     العربية واألمانة العامة لألوقاف     
_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت

 .١كو*

@Éànaë@ÑÓìÛa–@bîe@lìäu@
]١٣٧٥٨[ .وينك، أندري

 .باللغة اإلجنليزية_  .١٨٩ ،٧ص_ ] .Waqf = الوقف[
 Islam, Politics = اإلسالم والسياسة واتمع يف جنوب آسيا يف

and society in South Asia.  _١٩٩١مانوهار، : يودهلين. _ 
 .٢سع* _.ض 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@
]١٣٧٥٩[ .يدي يلدز، هباء الدين

 Sosyal =امعات الوقفية العثمانية كتشكيالت اجتماعية متكاملة 
Teşkilatlar Bütünlüğü Olarak Osmanli Vakif Kulliyeleri/ 

، ١٩مج_  .. _Türk Kültür Dergisiاء الدين يدي يلدز 
 باللغـة   _ .٥٣-٤٤ص_ ) .١٩٨١ إبريل   –مارس   (٢١٩ع

 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
]١٣٧٦٠[ .، حسناليوكس

 XVII. Yüzilda =توحيد األوقاف العثمانية يف القرن السابع عشر 
Osmanli Vakifarinin Sentezi /ل احسن يوكس. _Vakif 

ve Kültür Dergisi.  _باللغة_ .١٩-١٦ص_ ) .١٩٩٨ (١ع  
 .١٠٤تر* _.د _ .كية التر

@Éànaë@ÑÓìÛa–@@òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٧٦١[ .ساري ألتني، أكرم

 =حتقيق منت وقفية السلطانة فاطمة بنت السلطان مراد الثالـث           
Sultan III. Murad’in Kizi Fatma Sultan Vakifiyesinin 

Metni ve Transkipsiyonu / أكرم ساري ألتني؛ إشراف أمحد
 جامعة  –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ١٠٢_  .١٩٩٠_ .ال  أونق

 _.ر  _ . باللغـة التركيـة      _ . كلية اإلهليات، قونيا   ،سلجوق
 .٩٣، ٦٠تر*

]١٣٧٦٢[ .سرت، علي
 Osmanlilarda Vakif=  الوقف عند العثمـانيني  اتمؤسس

Müesseseler /      ١٩٨٢_ .علي سرت؛ إشراف ضياء كازجيي. _ 
 كلية اإلهليات،   ،مرمرة جامعة   –) ماجستري( أطروحة   _ .ص٣٥

 .٦٧، ٣تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .إستانبول

]١٣٧٦٣[ .شنسوي، فاطمة
األبعاد االقتصادية واالجتماعية خلدمات األوقاف املقدمة للنساء       

ــد اإل ــة واألوالد يف عه ــة العثماني  Osmanli= مرباطوري
İmparatorluğu’nda Kadin ve Çocuğa Hizmet veren 

Vakiflarin Sosyal ve Ekonomik /إشراف  فاطمة شنسوي؛
 –) ماجسـتري ( أطروحـة    _ .ص٩٨_  .١٩٩٤_ .جنال بور   

 باللغـة   _ .إسـتانبول  معهد العلوم االجتماعية،     ،ةرجامعة مرم 
 .٩٨تر* _.ر _ .التركية 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]١٣٧٦٤[ .إبراهيم عبد الباقي

مانة العامة لألوقاف   منوذج األ : دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
إعداد إبراهيم حممود عبد الباقي؛ إشراف محيد       / بدولة الكويت 

 -) دكتـوراه (أطروحـة   _ . ورقة   ٣٦٠_  .٢٠٠٣_ .فتاح  
جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،          

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٣فاس، 
]١٣٧٦٥[ .، يعسوبعباسي

 وقف واثرات آن در     أحكام=  الوقف وآثاره االجتماعية     أحكام
باللغـة  _ . جامعـة مشـهد      -) دكتوراه(رسالة  _ .اجتماع  
 .١ران*_ .ر _ .الفارسية 

]١٣٧٦٦[ .كمال منصوري
استثمار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشـارة        

إعداد كمال منصـوري؛ حتـت      / لوضعية األوقاف يف اجلزائر   
 ١٦١،  ]٩ [_ .٢٠٠١-٢٠٠٠_ .إشراف عبد احلميد زعباط     

 جامعة اجلزائر، معهد العلـوم      –) ماجستري(أطروحة  _ .ورقة  
 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٠/٢٠٠١االقتصادية، 

@Éànaë@ÑÓìÛa–bØãýíŠ@@
]١٣٧٦٧[ .مرصوف، سليم

: الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقـع لألوقـاف       
 Socio-Economic Potential and= التجربة السـريالنكية  

Administration of Waqfs: Sri Lankan Experience.  _
 .باللغة اإلجنليزية_ .ص ] ٤[، ٢٣
  =١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 
8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي

 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع*_ .ض _  .١٩٩٩

@Éànaë@ÑÓìÛa–ïßý⁄a@bÈÛa@@
]١٣٧٦٨[ .بنعبد اهللاحممد بن عبد العزيز 

 دعوة_  .بنعبد اهللا حممد بن عبد العزيز     / الوقف يف الفكر اإلسالمي   
 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 ،٢١ ،١٧مـغ * _. د   _ .١٢٢-١١٧ص_ ) .١٩٨٣ غشت
٣٧ ،٢٤ ،٢٢. 

 العالم اإلسالمي–الوقف والمجتمع 
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@Éànaë@ÑÓìÛa–a@ïßý⁄a@bÈÛ@–ƒí‰bm@@
]١٣٧٦٩[ .إبراهيم البيومي غامن

إبـراهيم  / التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اتمـع العـريب        
ديسـمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .املستقبل العريب   _ .البيومي غامن   

ملف نظـام   : حبث مقدم ضمن  _  .١٢٠-٩٢ص_ ) .٢٠٠١
 ة نـدو  إىل قـدم    الذي،  العريب الوطن   يف املدينالوقف واتمع   

 نظمهـا مركـز     اليت" العريب الوطن   يف املدينالوقف واتمع   "
 ة دول يف لألوقاف العامة ةمان بالتعاون مع األ   العربية الوحدةدراسات  

 أكتـوبر  ١١-٨ الفترة بريوت خالل    يف عقدت   اليتالكويت، و 
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١

]١٣٧٧٠[ .إبراهيم البيومي غامن
إبـراهيم  / مـع العـريب   التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف ات     

_  .١٣٢-٧٥ص_ .البيومي غامن؛ تعقيب وجيـه كـوثراين        
 .١٣٢-١١٧ص: التعقيب واملناقشات

حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف
 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        

مركـز  : بـريوت _  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣دراسات الوحدة العربية، 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@bÈÛa@@ïiŠÈÛa–ƒí‰bm@@
]١٣٧٧١[ .سعيد عبد الفتاح عاشور

_ .سعيد عاشـور    / املؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية    
 .٨٧-٥١ص
سوسه، _ . املرأة واملؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية        يف

موسوعة احلضارة العربية   (_ ] .؟١٩٩٤[،  دار املعارف : تونس
 .١كو*_ .ض _ ) .١٨اإلسالمية؛ 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@oíìØÛa@
]١٣٧٧٢[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

 عداد داهي ليلـي   إ/  لألمانة العامة لألوقاف   اإلستراتيجيةالتوجهات  
ورقة مقدمة _ . ورقة ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .الفضلي  

 اإلسـالمي  جارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنـك إىل ندوة الت  
 .١كو* _.ح _ . بدولة البحرين ١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥  منللتنمية

@Éànaë@ÑÓìÛaMŠ–ß@@
]١٣٧٧٣[ /بامتحان مدارس اجلمعية اخلريية اإلسالمية األول االحتفال

 يوليـو   ٨ (١٣، ج ٣مج_ .املنار  _ ] .حترير حممد رشيد رضا   [
اجلمعية اخلريية  :  عنوان جاري  _ .٣٠١-٢٩٤ص_ ) .١٩٠٠

 .١كو*_ .د _ .اإلسالمية 
]١٣٧٧٤[ .برجر، موروي

، ٣٢-٣٠،  ١٨ص_ .مـوروي برجـر     ]/ Waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٦١، ٥٥-٤٩
اجلوانب االجتماعية والسياسية للديانة    : اإلسالم يف مصر اليوم    يف

 Islam in Egypt Today: Social and Political =األكثر انتشاراً 
Aspects of Popular Religion. _جامعة: كيمربدج _ .١ ط 

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٠كيمربدج، 

]١٣٧٧٥[ / مجعية العروة الوثقى اخلريية؛اجلمعية اخلريية اإلسالمية
 يونيـو   ١٩ (٨، ج ٨ مج _ .املنار_  .]رشيد رضا حممد  حترير  [

 .١؛ كو٧ ،٢صر*_ .د _  .٣٢٠-٣١٩ص_ ) .١٩٠٥
]١٣٧٧٦[ /؛ مدرسة اجلمعية يف احمللة الكربىاإلسالميةاجلمعية اخلريية 

  مـايو  ١٦ (٥، ج ٧مج_ .املنار  _  .]رشيد رضا حممد  حترير  [
ــر* _. د _ .١٩٧-١٩٥ص_ ) .١٩٠٤ ؛ ٢٣ ،٧ ،٥ ،٢ص
 .١كو
]١٣٧٧٧[ ٢٠، ع٢س_ .املوسوعات _ . املشكورة املساعي مجعية
 .٧صر*_  .د_ ) .١١/٨/١٩٠٠(

]١٣٧٧٨[ .ريهام أمحد خفاجي
دراسة : ذج ملشاركة املرأة يف النهضة احلضارية     منا: أوقاف النساء 

ريهام أمحد  / للحالة املصرية يف النصف األول من القرن العشرين       
 جملة نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف      : أوقاف_ .خفاجي  

_  .٤٠-١١ص_ ) .٢٠٠٣مايو (٤، ع ٣س_ .والعمل اخلريي   
 .١كو*_ .د 

]١٣٧٧٩[ .عزيز خانكي
 /يونيه (١٠ ،٩، ع ٧ س _ .احملاماة_ .عزيز خانكي   / نظام الوقف 

 .٢صر*_  .د_  .٩٤٤-٩٤٢ص_ ) .١٩٢٧يوليه 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]١٣٧٨٠[ العامة الشئون /ورسالتنا جمتمعنا يف عريقة اشتراكيةاألوقاف 

 _.ك  _  .١٩٦٣الوزارة،  : القاهرة_ .بوزارة األوقاف املصرية    
 .١٧صر*

@Éànaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–ÈÛa@ïãbàrÈÛa@Š–@
]١٣٧٨١[ .رأفت غنيمي الشيخ

/ م١٧٩٨-١٥٧١تطور الوقف يف مصر يف العهـد العثمـاين،          
 . ورقة١٩_ . رأفت غنيمي الشيخ إعداد

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

@Éànaë@ÑÓìÛa–ŠÌ½a@l@
]١٣٧٨٢[ . مصطفىأبوكمال 

 .٣٣-٢٤ص_ . مصطفى أبوتأليف كمال ]/ الوقف[
جوانب من حضارة املغرب اإلسالمي من خـالل نـوازل          يف  

 _. ١٩٩٧مؤسسة شباب اجلامعة،    : اإلسكندرية_ .الونشريسي  
 .١٩مغ* _.ض 

]١٣٧٨٣[ .حممد بن حاجي
 إعداد حممد بن حاجي؛   / آثار الوقف يف احلياة االجتماعية مبراكش     

حبـث لنيـل دبلـوم    _  .١٩٨٩_ .إبراهيم حركات  إشراف  
 _ .١٩٨٩،  دار احلديث احلسنية بالربـاط     –الدراسات العليا   

 .٥مغ* _ .ح

  تاريخ–  العالم اإلسالمي–الوقف والمجتمع  
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@Éànaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–ƒí‰bm@@
]١٣٧٨٤[ .الدرويش عبد العزيز

 .٣٠-١٣ص_ .الدرويش عبد العزيز / التجربة الوقفية باململكة املغربية
 مناذج خمتارة من جتارب الدول    :  نظام الوقف يف التطبيق املعاصر     يف

املعهد اإلسالمي للبحوث   : جدة_  .١ط_ .واتمعات اإلسالمية   
_  .٢٠٠٣األمانة العامة لألوقـاف،     : والتدريب؛ الكويت 

 .١كو*_ .ض 
]١٣٧٨٥[ .الدرويش عبد العزيز

من إعـداد الـدرويش     / عرض التجربة الوقفية باململكة املغربية    
 .ورقة ٢٢_ .العزيز  عبد
حول التجارب الوقفية لدول املغرب العـريب،       : ئع الندوة وقايف  

 ١١-٩هـ، املوافـق    ١٤٢٠ شعبان   ٢ رجب إىل    ٣٠ الرباط
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم     : الرباط_ .م  ١٩٩٩نوفمرب  

 .١كو*_ .ض _  .١٩٩٩والثقافة، 
]١٣٧٨٦[ .السعيد بوركبة

سـعيد  ال/ آثار الوقف يف احلياة اتمعية باملغرب عرب التـاريخ        
 _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  : دعوة احلق _ .بوركبة  

 _. د   _ .١٢٦-١١٦ص_ ) .١٩٩١يوليوز   (٢٨٤، ع ٣٢س
 .٢٦، ١٧؛ مغ١كو*

]١٣٧٨٧[ .السعيد بوركبة
السعيد / الوقف اإلسالمي وأثره يف احلياة االجتماعية يف املغرب       

 .٢٤٩-٢٢٧ص _.بوركبة 
: بغداد_ .اإلسالمي   ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب        يف

، ٩سع* _.ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]١٣٧٨٨[ .حممد البهاوي
: دعوة احلق _ .حممد البهاوي   / الوقف يف املغرب قدمياً وحديثاً    

مـارس   (١، ع ٢٢ س _.تعىن بالدراسات اإلسـالمية     شهرية  
 .٢٦ ،٢٤مغ*_ . د _ .١٤٦-١٤٠ص_ ) .١٩٨١
]١٣٧٨٩[ .ربحممد زني

/ احلبس كمظهر من مظاهر السياسة االجتماعية يف تاريخ املغرب       
 .٢١٠-٢٠١ص_ .حممد زنيرب 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_ .ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

@Éànaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@ƒí‰bm@–åíŠß@ìäi@@
]١٣٧٩٠[ .حممد املنوين

-٦٥٧دور األوقاف املغربية يف التكامل االجتماعي عرب عصر بين مرين           
 .٢٢٦-٢١١ص_ .حممد املنوين / م١٤٦٥-١٢٥٩هـ، ٨٦٩
: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف

، ٩سع* _.ض  _  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     
 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]١٣٧٩١[ . املنوينحممد
دعوة _ .حممد املنوين   / دور األوقاف املغربية يف عصر بين مرين      

 /يوليـوز  (٢٣٠ ع _.تعىن بالدراسات اإلسالمية    شهرية  : احلق
 .٢٢ ،١٧مغ*_ . د _ .٣٣-٢٧ص_ ) .١٩٨٣غشت 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–æaìİm@@
]١٣٧٩٢[ .حممد حممد اخللوف

  حممد حممد اخللوف؛   ادإعد/ منطقة تطوان : الدور االجتماعي للوقف  
 _.ص  ٤١_  .١٩٨٦-١٩٨٥_ .شراف حممد احلبيب التجكاين     إ

 _ . كلية أصول الدين، تطوان    – يف أصول الدين     اإلجازةحبث لنيل   
 .٢٩مغ* _.ح 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@–@@ƒí‰bm–@ÖQV@
]١٣٧٩٣[ .عبد القادر العافية

 .٢٧٠-٢٥٩ص_ .عبد القادر العافية ]/الوقف[
ياة السياسية واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازهـا        احل يف

: الرباط_ .خالل القرن العاشر اهلجري، السادس عشر ميالدي        
حبـث لنيـل    _  .١٩٨٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     

 _. ض   _ . دار احلديث احلسنية، الرباط    –دبلوم الدراسات العليا    
 .٢٩مغ*

@Éànaë@ÑÓìÛa–paë†ã@@
]١٣٧٩٤[ )بورسعيد: ١٩٩٨(حياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية ندوة حنو إ

 مـايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسـالمية،    
 _ .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
تنظمها رابطـة اجلامعـات     _  . ورقة يف تعدادات خمتلفة    ٨٢٣

 .١كو* _.ك _ .اإلسالمية 
@Éànaë@ÑÓìÛa–†äa@@

]١٣٧٩٥[ )سيد(الد رشيد خ
 Waqf in =الوسائل احملتملة للتغري االجتماعي : األوقاف يف اهلند

India: Potential instruments for social changes / خالد
 The Hindustan Times, Daily, Sunday World_ .رشيد 

Supplement. _) باللغة اإلجنليزية   _ ) .٧/١٠/١٩٧٣. _
 .١٦هن*_  .د

]١٣٧٩٦[ .ليخان، مقصود ع
ضرورة إنشاء مؤسسة مركزية لألوقاف برصيد عشرة ماليـني         

دس ميلني روبئيه كى رقم سيه مركزى وقـف اداره          = روبية  
_  .The Inquilab, Daily_ .مقصود علي خـان  / قائم هو

ــة  _  .٥ص_ ) .٢٤/٣/١٩٨٢( ــة األوردي _ .د _ .باللغ
 .٧هن*

]١٣٧٩٧[سلمانون منيم= دور هام هليئة الوقف حملو األمية بني املسلمني 
 _.ناخواندغى دور كرنيه كيلئيه وقف بورد كا اهم كـردار           

Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٧ص_ ) .٢٣/٧/١٩٨٣ 
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 
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]١٣٧٩٨[ ضرورة استخدام موارد هيئة األوقاف يف حتسني أوضاع
وقف بوردون سيه هونيه واىل     =  املسلمني االجتماعية والتعليمية  

 خـرج   مسلمانون كى مساجى وتعليمى ترقى كيلئيه      آمدىن كو 
 _) .٣٠/١٠/١٩٩١(_  .Siyasat Jadid, Daily_  .كياجائيه

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦ص
]١٣٧٩٩[ -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 

_  .٣٩٦-٣٧٩ص_ .فيضي  . أ. آصف أ ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Cases in =  اهلند وباكستانة يف اإلسالميالشريعةقضايا يف  يف
the Muhammadan Law of India and Pakistan.  _١ط. _ 

 .٩هن*_ .ض _  .١٩٦٥كالريندون، : أوكسفورد
]١٣٨٠٠[ -١٩٤٥"قريشي، حممد أمحد 
 Waqfs =  اإلدارية والتشريعيةللسلطةدراسة : األوقاف يف اهلند

in India: Study of administrative and legislative control/ 
_  .١٩٩٠دار جيان للنشر،    : نيودهلي_  .١ط_ .قريشي  . أ. م

 .١٥؛ هن١١سع*_ .ك _ .باللغة اإلجنليزية _ .ص ٦٨٢
]١٣٨٠١[املكثف لشئون ومحايةالربنامج : جلنة حزب املؤمتر لعموم اهلند

 AICC: Intensified program for welfare and= األقليات 
protection of minorities /ملؤمتر لعموم اهلند جلنة حزب ا. _

Muslim India. _١٥٢ص_ ) .١٩٩٩ (١٩٦، ع١٧ مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٣٨٠٢[ .النعماين، شبلي
شبلي النعماين؛ حتقيـق    / اوقاف اسالمى = األوقاف اإلسالمية   

 .باللغة األوردية_  .٢٨-٢٦ص: ٨ج_ .سليمان الندوي 
]: اهلنـد [م جـراه    أعظ_ .مقاالت شبلي   =  مقاالت شبلي    يف

 .٧هن*_ .ض _  .١٩٣٨مطبع معارف، 
]١٣٨٠٣[كيا مسلم اوقاف= هل يفكر فيه مسئولو املمتلكات الوقفية؟ 

 ,Nida-e-Millat_  .كيه ذمه دار اس بر غور كرسكتيه هني؟
Weekly.  _باللغـة  _  .١١ص_ ) .٢٣/٩/١٩٩٠ (٣٤مج
 .٧هن*_ .د _ .األوردية 

]١٣٨٠٤[ . وزارة الشئون االجتماعية .اهلند
 Welfare programmes= برامج الشئون االجتماعية لألقليات 

for minorities.  _Muslim India.  _ــج  ١٧٦، ع١٥م
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٣٤١ص_ ) .١٩٩٧(
]١٣٨٠٥[ . وزارة الشئون االجتماعية .اهلند

 = ١٩٩٦-١٩٩٥التقرير السنوي عن شئون األقليـات لعـام         
Annual Report, 1995-96 on welfare of minorities.  _

Muslim India.  _١٢٧ص_ ) .١٩٩٦ (١٥٩، ع١٤مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 
@Éànaë@ÑÓìÛa–@†äa@–@“í…aŠia‰†ãc@

]١٣٨٠٦[ . هيئة األوقاف .أندرابراديش
 مليون روبية لنشـاطات األوقاف خالل العام       ٧,١٩ختصيص  
ر كى اجنام دهى كيلئيـه      وقف امو  = ٢٠٠٠-١٩٩٩ املـايل،

 _ . كرور روبيه منظور   ١٩٠٧ ،٢٠٠٠-١٩٩٩ جارى سال مني،  
Rahnuma-e-Deccan, Daily.  _)١٢ص_ ) .٩/٧/١٩٩٩. _ 

 .٣هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
]١٣٨٠٧[ .بيج، عارف
 ساعدات يف فيجاي وارا، والتركيز علي مشاكل      مل مبىن دار ا   افتتاح

:  السياسة احلزبيـة    عن بعيدةكون  تممتلكات األوقاف جيب أن     
 Inauguration of Imdad Ghar= خطاب عـارف بـيج   

Complex at Vijay Wada and emphasize that 
problems of awqaf properties should be above the 

group politics: Address by Arif Beg.  _Rahnuma-e-
Deccfan, Daily.  _)ــة _  .٣ص_ ) .٢٢/١/١٩٧٨ باللغ

 .٣هن*_ .د _ .زية اإلجنلي
]١٣٨٠٨[ )سيد(دستغري باشا 

 دراسة: الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري املتوقع لألوقاف     
 Socio-Economic Potential and = أندرابراديشحالة والية 

Administration of Waqfs: A case study of Andhra 
Pradesh Waqf / باللغة اإلجنليزية_ .ص ١٠_ .سيد دستغري. 

 = ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية يف جنوب آسيا،        يف
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 

8-10 may, 1999.  _معهد الدراسات املوضـوعية،  : نيودهلي
 .١٦؛ هن١؛ كو١٥سع *_.ض _  .١٩٩٩

@Éànaë@ÑÓìÛa–@†äa@–lbväjÛa@@
]١٣٨٠٩[ . هيئة األوقاف .البنجاب

  =١٩٩٨-١٩٩٧اف والية البنجاب خالل عام      أداء هيئة أوق  
Punjab Waqf Board performance during 1997-1998. _ 

Muslim India.  _٢٦٨ص_ ) .١٩٩٨ (١٨٣، ع٦مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٣٨١٠[ . هيئة األوقاف .البنجاب
  =١٩٩٧-١٩٩٦اجنازات هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

Punjab Waqf Board achievement during 1996-1997.  _
Muslim India.  _٤٥١ص_ ) .١٩٩٧ (١٧٨، ع١٥مج. _ 
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

]١٣٨١١[ . هيئة األوقاف .البنجاب
تقرير سنوي تصدره امباال لعامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   

 :بنجاب وقـف بـورد     = ١٩٩٠-١٩٨٩و   ١٩٨٩-١٩٨٨
-٨٩ اور   ١٩٩٨-٨٨سال    ساالنه ربورت،  امباله كنيت كى  

١٩٩٠.  _Muslim India.  _١٩٩١ (١٠١، ع٩مج. ( _
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٢٣٠-٢٢٩ص

]١٣٨١٢[ .إن. ديواكار، د
 = معجـزة األطفـال  : بنجـاب الوالية  يف  إجناز هيئة األوقاف    

Punjab Waqf Board achievement: The Child Prodigy/ 
، ٢٩مج_  .Radiance Views, Weekly_ .ديواكار . إن. د
ــة  _  .٨ص_ ) .١٩٩٤ (١٥ع ــة اإلجنليزي _ .د _ .باللغ
 .٢٠هن*
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@Éànaë@ÑÓìÛa–@†äa@–@ƒí‰bm@–ïãbİíÛa@Þýnyüa@@
 .االستعمار واألوقاف اإلسالمية انظر أيضًا 

]١٣٨١٣[ .س. كوزلوسكي، جرجيوري
 Muslim= األوقاف اإلسالمية واتمع يف اهلنـد الربيطانيـة   
endowments and society in British India/  جرجيـوري 

مطبعـة جامعـة    : كمربدج؛ نيويـورك   _.كوزلوسكي  . س
_ .ك  _ . باللغة اإلجنليزيـة     _.ص  ٢١١ _ .١٩٨٥،  كمربدج

 .١٤سع*

@Éànaë@ÑÓìÛa–@†äa@–ë…bã@Ýîßbm@@
]١٣٨١٤[ تامل نادو مني مسلم=  هيئة األوقاف لوالية تاميل نادو

 _ .١ص_ ) .١٩/١١/١٩٧٨(_  .Dawat, Daily_  .اوقاف
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 

@Éànaë@ÑÓìÛa–@†äa@–Ší‰bÔm@@
]١٣٨١٥[ . الس املركزي لألوقاف .اهلند

=  للمجلس املركزي لألوقاف     ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    
-١٩٨٤ساالنه ربورت برائيه سـال      : سينترل وقف كونسل  

١٩٨٥.  _Muslim India ._ــج _ ) .١٩٨٦ (٣٨، ع٤ م
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٦٤-٦٣ص

@Éànaë@ÑÓìÛa–@†äa@–ï…@@
]١٣٨١٦[ = املسلمني يوم العيد لغري األوقاف هيئة قدمهاتمساعدة مالية 

_  .وقف بورد عيد بر غري مسلمون كو مـاىل امـداد ديكـا            
Qaumi Awaz, Daily.  _)باللغة_  .٨ص_ ) .١٦/٥/١٩٨٨ 

 .٧هن*_ .د _ .دية األور
]١٣٨١٧[ دهلى وقف بورد كى=  النشاطات اخلريية هليئة أوقاف دهلي

 /٢/٥(_  .Qaumi Awaz, Daily_  .فالحـى سـرغرميان  
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٨ص_ ) .١٩٨٨

@Éànaë@ÑÓìÛa–@†äa@–a‘a‰bèß@@
]١٣٨١٨[اوقاف= ألغراض بناءة  األوقافجيب أن تستخدم ممتلكات 

 ,The Inquilab _ .ئيداد تعمريى كامون مني لكائى جائينكىكى جا
Daily.  _)باللغة األوردية   _  .٢ص_ ) .٢١/٩/١٩٨٥. _

 .٧هن*_ .د 

@Éànaë@ÑÓìÛa–æbibîÛa@@
]١٣٨١٩[ .قره تش، شعبان

 =منوذج من اليابان ومنوذج من األوقاف التركية        : مرمحة الرأمسالية 
Kapitalist Merhamet, Japon Model ve Türk Vakiflari/ 

 ٦، ع١مـج _  .Yeni Türkiye Dergisi_ .شعبان قره تش 
 باللغـة   _ .١٩٢-١٨٩ص_ ) .١٩٩٥ ديسـمرب    –سبتمرب  (

 .١٠٤تر* _.د _ .التركية 
ïÜçþa@Éànaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛaN@

ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa@
ةالوقفالمؤسسات  انظر أيضًا ة األهلي وض، ي  الوقف، بالنه

وع،   ف والتط ف والتالوق اعي،  الوق ل االجتم كاف
ة ف والتنمي ة،  ، الوق ات األهلي ف والجمعي الوق

ي     ري،  الوقف والعمل     ،  الوقف والعمل األهل الخي
 .، الوقف والمجتمعالوقف والخدمة االجتماعية

]١٣٨٢٠[ .إبراهيم البيومي غامن
تـأمالت يف   ]: مصدر الكتروين [تقاليد نظام الوقف يف رمضان      

بالواجب يف املمارسة االجتماعية للتكـاليف      " املندوب"قة  عال
مصـدر   _.ورقـة   ] ١٣[_ .إبراهيم البيومي غامن    / الشرعية
صفحة عنوان املقال املنشور مبوقع إسـالم اون اليـن          : العنوان

 :وصلة املقال _ ) .١٥/٩/٢٠٠١معروضة يف   ] (موقع انترنت [
http://www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/ramadan/ 

ramadan.asp . _ ١كو*_ .ت. 
]١٣٨٢١[ .إبراهيم البيومي غامن

 إبراهيم/ حنو تفعيل دور نظام الوقف يف توثيق عالقة اتمع بالدولة         
إبريـل   (٢٦٦، ع ٢٣س_ .املستقبل العـريب    _ .البيومي غامن   

 .١كو*_ .د _  .٥٤-٣٨ص_ ) .٢٠٠١
]١٣٨٢٢[ .إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف    : املديندور الوقف يف تنمية اتمع      
جملـة  : أوقـاف _ .إبراهيم حممود عبد الباقي     / بدولة الكويت 

_ .نصف سنوية حمكمة تعين بشؤون الوقف والعمل اخلـريي          
ملخـص  _  .٢١٧-٢٠٩ص_ ) .٢٠٠٣أكتوبر   (٥، ع ٣س

 جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كليـة         –) دكتوراه(أطروحة  
 .١كو*_ .د _  .٢٠٠٣نية، فاس، اآلداب والعلوم اإلنسا

]١٣٨٢٣[ .إقبال، مظفر
 نوفمرب  ١٠(_ .املستقلة  _ .مظفر إقبال   / الوقف واتمع املدين  

 .١كو*_ .د _ ) .١٩٩٩
]١٣٨٢٤[ .بدر ناصر املطريي

بدر ناصر املطريي؛ تعقيـب     / مستقبل الوقف يف الوطن العريب    
_  .٨٥٨-٨٠١ص_ .إبراهيم البيومي غامن، نصر حممد عارف       

 .٨٥٨-٨٤٠ص:  واملناقشاتالتعقيب
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        
مركـز  : بـريوت _  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣دراسات الوحدة العربية، 
]١٣٨٢٥[ .برهان زريق
برهان زريق؛  / ر التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب      اإلطا

التعقيــب _  .٢٦٩-٢١١ص_ .تعقيــب رضــوان الســيد 
 .٢٩٦-٢٦٣ص: واملناقشات

 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف
 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        

مركـز  : بـريوت _  .١ط_ .ولة الكويت   العامة لألوقاف بد  
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣دراسات الوحدة العربية، 

الوقف والمجتمع المدني



متن الكشاف>١١٠٢
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٨٢٦[ .داهي الفضلي
 جمتمع  إىلالوقف ض بدور بارز يف حتويل اتمع القبلي البدائي          

ملحق خـاص   . املستقلة_ .بقلم داهي الفضلي    / مدين متحضر 
ف عن التجربة الوقفية يف الكويت وسبل النهوض بقطاع األوقا        

 _ .د_ ) .١٩٩٨ سـبتمرب   ٧ (٦س_ .يف العامل اإلسالمي    
 .١٠كو*

]١٣٨٢٧[ .رضوان السيد
املستقبل _ .رضوان السيد   / فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية    

 _ .٩١-٧٧ص_ ) .٢٠٠١ديسمرب   (٢٧٤، ع ٢٤س_ .العريب  
 الـوطن   يف املدينملف نظام الوقف واتمع     : حبث مقدم ضمن  

 الـوطن  يف املـدين الوقف واتمع " ة ندو إىل قدم   الذي،  العريب
 بالتعاون مـع    العربية الوحدة نظمها مركز دراسات     اليت" العريب
 بريوت  يف عقدت   اليت دوله الكويت، و   يف لألوقاف العامة ةماناأل

 .١كو*_ .د _  .٢٠٠١ أكتوبر ١١-٨ الفترةخالل 
]١٣٨٢٨[ .رضوان السيد

-٤٣ص_ .رضوان السيد   / فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية    
 .٧٣-٦٢ص: املناقشات_  .٧٣
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]١٣٨٢٩[:الكويت_ .يجية للنهوض بالدور التنموي للوقف رؤية استرات
 ورقة يف تعـدادات     ١٧٦_  .١٩٩٦األمانة العامة لألوقاف،    

 دراسة مقدمة من األمانة العامـة لألوقـاف بدولـة           _.خمتلفة  
 مؤمتر وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية يف العـامل         إىلالكويت  

_ .ح  _ .النسـخة األوليـة     _  .١٩٩٦أغسطس  اإلسالمي،  
 .١كو؛ ١٥سع*

]١٣٨٣٠[ .عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان
تأليف عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا        / اآلثار االجتماعية لألوقاف  

_ ] .٢٠٠٠[هــ   ١٤٢١،  ]ن. د: [الريـاض _ .السدحان  
 .١كو*_ .ك _ .ص ٨١

]١٣٨٣١[ .عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان
 إعداد/ يل االجتماعي دور الوقف يف دعم مؤسسات الرعاية والتأه      

 . ورقة٤٩_ .عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

]١٣٨٣٢[ .عبد احلليم اجلندي
 .ورقة ١٩_ .عبد احلليم اجلندي / يف الوقف األهلي

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 

]١٣٨٣٣[ .علي فهد الزميع
 _.علي فهد الزميع    / قيم إسالمية وطموحات وطنية   : التنمية الوقفية  

ورقـة  _  .ورقة ٢٣_  .١٩٩٥ألمانة العامة لألوقاف،    ا: الكويت
 .١كو* _.ح _ .مقدمة إىل امللتقى السنوي الثاين لألمانة العامة لألوقاف 

]١٣٨٣٤[ .فؤاد عبد اهللا العمر
إسهام الوقف يف بناء ودعم مؤسسات العمل األهلي يف جمـال           

جملة فصلية حمكمة تعين    : أوقاف_ .فؤاد العمر   / التنمية اتمعية 
 _) .٢٠٠٠نوفمرب (ع التجرييب _ .ؤون الوقف والعمل اخلريي بش
 .١كو*_ .د _  .١٢٧-٩٩ص

]١٣٨٣٥[ .فؤاد عبد اهللا العمر
فؤاد عبد اهللا / إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية  

_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_  .١ط_ .العمر  
مسابقة الكويت  سلسلة الدراسات الفائزة يف     (_ .ص  ٢١٦ج،  

 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩الدولية ألحباث الوقف 
]١٣٨٣٦[ .فؤاد عبد اهللا العمر

 _.فؤاد العمر   / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       
 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات_  .٦٢٢-٥٨٣ص
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

  نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة      الندوة الفكرية اليت  
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 
]١٣٨٣٧[ .بنعبد اهللالعزيز  حممد بن عبد

 حممد بن / نسانية وسبب من أسباب ازدهار اتمع املدين      إالوقف فكرة   
فربايـر   ٢ (١٩٥، ع ٦ س _ .املستقلة_  .بنعبد اهللا العزيز   عبد

 .١كو* _.د  _) .٢نظرات يف تاريخ وحاضر الوقف؛ (_ ) .١٩٩٨
]١٣٨٣٨[ .ميالد حنا

يدعم املشاركة الشعبية والتوازن    " الوقف"حنو مفهوم جديد لـ     
 _ .١٧ص_ ) .٣٠/٧/١٩٩٦ (_ .احلياة_ .ميالد حنا   / اتمعي

 .١كو* _.د 
]١٣٨٣٩[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين

/ لتعاون املشترك بني مؤسسة الوقف واملنظمات األهليـة       آفاق ا 
جملة نصف سنوية حمكمة    : أوقاف_ .ياسر عبد الكرمي احلوراين     

_ ) .٢٠٠١ (١، ع ١س_ .تعىن بشؤون الوقف والعمل اخلريي      
 .١كو*_ .د _  .١٢٤-٩٨ص

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@æ…‰þa@
]١٣٨٤٠[ .مروان قباين

    تمع املدين يف بلدان اهلـالل      حتوالت عالقة الوقف مبؤسسات ا
_  .٧٣٧-٦٩٧ص_ .مروان قباين؛ تعقيب منذر قحف      / اخلصيب

 .٧٣٧-٧٢٩ص: التعقيب واملناقشات
 حبوث ومناقشات :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة        
 مركز دراسات: بريوت_  .١ط_ .يت العامة لألوقاف بدولة الكو

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

 األردن –الوقف والمجتمع المدني  



١١٠٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٨٤١[ .ياسر عبد الكرمي احلوراين
حالـة  : (الوقف والعمل األهلي يف اتمع اإلسالمي املعاصـر       

: الكويـت _  .١ط_ .ياسر عبد الكرمي احلـوراين      )/ األردن
سلسـلة  (_ .ص  ١٥١_  .٢٠٠٠األمانة العامة لألوقـاف،     

الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقـف        الدراسات  
 .١كو*_ .ك _ ) .١٩٩٩

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@òîÛbà’Ûa@bîÔíŠÏc@
]١٣٨٤٢[ .عبد اهللا السيد ولد أباه

/ حتوالت عالقة الوقف مبؤسسات اتمع املدين يف املغرب العريب        
: املناقشـات _  .٦٦٣-٦٢٥ص_ . السيد ولد أبـاه      هللاعبد ا 
 .٦٦٣-٦٥٨ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٨٤٣[ .ميميعبد اجلليل الت

عبـد اجلليـل    / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان املغرب العريب      
التعقيـب  _  .٥٢٢-٤٩٣ص_ .التميمي؛ تعقيب عمر الـتري      

 .٥٢٢-٥١١ص: واملناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ . العامة لألوقاف بدولـة الكويـت        العربية واألمانة 

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@–ƒí‰bm@@
]١٣٨٤٤[ .قرواجني، حممد

 Bir Sivil Toplum Kurumu =مؤسسة الوقف يف اتمع املدين 
Olarak Vakif / حممد قرواجني. _Diyanet Aylik Dergisi.  _

_ . باللغة التركية    _ .٥١-٤٨ص_ ) .١٩٩٨ديسمرب   (٩٦ع
 .١٠٤، ٣تر* _.د 

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@òîiŠÈÛa@wîÜ¨a@Þë…@
]١٣٨٤٥[ .أبو بكر أمحد باقادر

حتوالت عالقة الوقف مبؤسسات اتمع املدين يف بلـدان شـبه           
_  .٧٧٤-٧٣٩ص_ .أبو بكر أمحد باقـادر      / اجلزيرة العربية 

 .٧٧٤-٧٧٠ص: املناقشات
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]١٣٨٤٦[ .طارق عبد اهللا
طارق / وقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية     التكوين االقتصادي لل  

_ .عبد اهللا وداهي الفضلي؛ تعقيب نبيل عبد اإللـه نصـيف            
 .٤٩٠-٤٨٢ص: التعقيب واملناقشات_  .٤٩٠-٤٤٩ص
حبـوث  :  نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـريب          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ . العامة لألوقاف بدولـة الكويـت        العربية واألمانة 

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

]١٣٨٤٧[ .فؤاد عبد اهللا العمر
فؤاد العمر  / البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية       

 .٦٢٢-٦١٨ص: املناقشات_  .٦٢٢-٥٨٣ص_ .
حبـوث  : يب نظام الوقف واتمع املـدين يف الـوطن العـر          يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@òîÈßbu@Ýöb‰@
]١٣٨٤٨[ .إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف    :  املدين دور الوقف يف تنمية اتمع    
إعداد إبراهيم حممود عبد الباقي؛ إشراف محيد       / بدولة الكويت 

  جامعة -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٣٦٠_  .٢٠٠٣_ .فتاح  
سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس،          

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٣

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–…ìÈÛa@òí@
]١٣٨٤٩[ .عباس صاحل طاشكندي

دور القطاع اخلاص يف دعم املكتبات الوقفية يف اململكة العربية          
-٦٣٥ص_  .صـاحل طاشـكندي   بن  عباس  إعداد  / السعودية
٦٥٢. 
ـ  ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العرب      يف _ ...ة السـعودية    ي

والدعوة واإلرشاد،  واألوقاف  وزارة الشؤون اإلسالمية    : الرياض
 .١؛ كو١٥سع* _.ض _  .٢٠٠٠

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@æa…ìÛa@
]١٣٨٥٠[ .طارق البشري

 /حتوالت عالقة الوقف مبؤسسات اتمع املدين يف بلدان وادي النيل
_ .طارق البشري؛ تعقيب سيف الدين عبد الفتـاح إمساعيـل           

 .٦٩٥-٦٨١ص: التعقيب واملناقشات_  .٦٩٥-٦٦٥ص
حبـوث  : لـوطن العـريب    نظام الوقف واتمع املـدين يف ا       يف

ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحـدة         
_  .١ط_ .العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولـة الكويـت         

_ .ض  _  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت
 .١كو*

دانالسو –الوقف والمجتمع المدني 



متن الكشاف>١١٠٤
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@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@bí‰ì@
]١٣٨٥١[ .مروان قباين

    تمع املدين يف بلدان اهلـالل      حتوالت عالقة الوقف مبؤسسات ا
_  .٧٣٧-٦٩٧ص_ .مروان قباين؛ تعقيب منذر قحف      / اخلصيب

 .٧٣٧-٧٢٩ص: التعقيب واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .ويت العامة لألوقاف بدولة الك

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–ïiŠÈÛa@bÈÛa@@
]١٣٨٥٢[ .وجيه كوثراين

 .١٣٠-١٢٧ص_ .وجيه كوثراين ]/ الوقف[
  مركز دراسات:بريوت_  .العريب اتمع املدين والدولة يف التاريخ يف

من ندوة اتمع املدين    حبث ألقي ض  _  .١٩٩٢الوحدة العربية،   
يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية اليت نظمها مركـز           

 .١٢ ،٧صر*_ .ض _ .دراسات الوحدة العربية يف بريوت 

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@ïiŠÈÛa@bÈÛa@Mpaë†ã@@
]١٣٨٥٣[ )بريوت: ٢٠٠١(ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب 

  حبوث ومناقشات  : تمع املدين يف الوطن العريب    نظام الوقف وا
 الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانـة         

_ .حترير إبراهيم البيومي غـامن      / العامة لألوقاف بدولة الكويت   
_  .٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : بريوت_  .١ط

 .١كو*_ .ك _ .ص ٩٢٦

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@ÖaŠÈÛa@
]١٣٨٥٤[ .مروان قباين

حتوالت عالقة الوقف مبؤسسات اتمع املدين يف بلدان اهلـالل          
 ٧٣٧-٦٩٧ص_ .مروان قباين؛ تعقيب منذر قحف      / اخلصيب

 .٧٣٧-٧٢٩ص: التعقيب واملناقشات_ .
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

سات الوحدة العربية واألمانة    الندوة الفكرية اليت نظمها مركز درا     
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@´İÜÏ@
]١٣٨٥٥[ .مروان قباين

حتوالت عالقة الوقف مبؤسسات اتمع املدين يف بلدان اهلـالل          
 _ .٧٣٧-٦٩٧ص_ .حف  مروان قباين؛ تعقيب منذر ق    / اخلصيب

 .٧٣٧-٧٢٩ص: التعقيب واملناقشات
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@oíìØÛa@
]١٣٨٥٦[ .داهي الفضلي

داهـي  / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       
 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]١٣٨٥٧[ .داهي الفضلي
 Kuwait’s = جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت

experience in promoting waqf / تالكوي_ .داهي الفضلي :
مقدمـة إىل  _ . ورقة ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف،    

الندوة اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنمية حول النهوض بالدور         
_ .جنليزية  باللغة اإل _ . كوناكري، غينيا    ،التنموي للوقف 

 .١كو *_ .ح
]١٣٨٥٨[ .وقاف األمانة العامة لأل .الكويت

عداد داهي ليلي   إ/  لألمانة العامة لألوقاف   اإلستراتيجيةالتوجهات  
ورقة مقدمة _ . ورقة ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .الفضلي  

إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك اإلسالمي         
 .١كو* _.ح _ . بدولة البحرين ١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥  منللتنمية

naë@ÑÓìÛa@ïã†½a@Éà–@@oíìØÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٨٥٩[ .إبراهيم عبد الباقي

منوذج األمانة العامة لألوقاف    : دور الوقف يف تنمية اتمع املدين     
إعداد إبراهيم حممود عبد الباقي؛ إشراف محيد       / بدولة الكويت 

  جامعة -) دكتوراه(أطروحة  _ . ورقة   ٣٦٠_  .٢٠٠٣_ .فتاح  
ة اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس،     سيدي حممد بن عبد اهللا، كلي     

 .١كو*_ .ر _  .٢٠٠٣

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@æbäjÛ@
]١٣٨٦٠[ .مروان قباين

حتوالت عالقة الوقف مبؤسسات اتمع املدين يف بلدان اهلـالل          
 _ .٧٣٧-٦٩٧ص_ .مروان قباين؛ تعقيب منذر قحف      / اخلصيب

 .٧٣٧-٧٢٩ص: التعقيب واملناقشات
حبوث ومناقشات  : مع املدين يف الوطن العريب     نظام الوقف وات   يف

الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

@ïã†½a@Éànaë@ÑÓìÛa–@Š–ß@
]١٣٨٦١[ .طارق البشري

مبؤسسات اتمع املدين يف بلـدان وادي       حتوالت عالقة الوقف    
 _.طارق البشري؛ تعقيب سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل         / النيل
 .٦٩٥-٦٨١ص: التعقيب واملناقشات_  .٦٩٥-٦٦٥ص
حبوث ومناقشات  :  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف

انة الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألم        
مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

 سوريا –الوقف والمجتمع المدني  



١١٠٥>متن الكشاف>
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]١٣٨٦٢[ .حممد كمال الدين إمام
حممد كمال الدين   / اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيل       

التعقيـب  _  .٢٠٩-١٨١ص_ .إمام؛ تعقيب طارق البشري     
 .٢٠٩-٢٠٠ص: واملناقشات

حبوث ومناقشات  : نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب       يف
الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة         

مركز دراسات : بريوت_  .١ط_ .العامة لألوقاف بدولة الكويت 
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٣الوحدة العربية، 

‰bàÈnüa@òi‰bªë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@aë@ÑÓìÛa‰bàÈnüN@
@ÑÓìÛaòîßþa@ìªë@

ة،  انظر أيضًا ب الموقوف ةالكت دارس الموقوف ف ، الم الوق
يم،  ى التعل ة عل ى الطلب ف عل ى الوق ف عل ، الوق

دارس،  ب،  الم ف الكتاتي ب وق ف الكت ف ، وق وق
ة، الوقف         المدارس ، الوقف واألحوال االجتماعي

ف      وع، الوق ف والتط ة، الوق وال الثقافي واألح
ة        الوقف   ،والتعليم رأة، الوقف والتنمي يم الم وتعل

ة،  ة  االجتماعي ف والتنمي ريةالوق ف ، البش الوق
 .والتنمية الثقافية، الوقف والقيم االجتماعية

]١٣٨٦٣[ .جعفر عبد السالم
 . ورقات٩_ . جعفر عبد السالم من األستاذورقة عمل 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
]١٣٨٦٤[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 

هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     
 . ورقة٢٤_ . سرور إبراهيمحممد 

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨ السويس،   جامعة قناة ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨

 .١كو* _.ض 
ñcŠ½aë@ÑÓìÛa@
ى         انظر أيضًا المرأة والوقف، الوقف على األيتام، الوقف عل

زواج، الوقف واألسرة،          الحوامل، الوقف على ال
ة    ف والتنمي رأة، الوق يم الم ف وتعل الوق
ف      رية، الوق ة البش ف والتنمي ة، الوق االجتماعي
ات،     ة المطلق ف ورعاي ل، الوق ة األرام ورعاي

 . والقيم االجتماعية، الوقف والمجتمعالوقف
]١٣٨٦٥[ .توبتان، سامي

سـامي  / الفضيلة وأمهية تعليم املرأة من أجل احملافظة على العائلة    
 .باللغة التركية_  .١١٤-١١٣ص_ .توبتان 

 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف
Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _ديريـة العامـة   امل: أنقرة

 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 
]١٣٨٦٦[ .صالح حسني العبيدي

 /مؤسسة األوقاف ودورها يف احلفاظ على اآلثار اإلسالمية واملخطوطات
 .١٩٨-١٧٩ص_ .صالح حسني العبيدي 

: بغداد_ . ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي         يف
، ٩سع*_  .ض_  .١٩٨٣معهد البحوث والدراسات العربية،     

 .٣-١؛ كو٨، ٧؛ فل١١

]١٣٨٦٧[ .عبد الكرمي زيدان
 .٤٥٨-٤١٩ص: ١٠ج_ .الوقف 

 هـ١٤١٣ مؤسسة الرسالة، : بريوت_ . املفصل يف أحكام املرأة      يف
 .٣تر*_  .ض_  .]١٩٩٣[

]١٣٨٦٨[ .براهيم سرورإهشام أمحد حممد 
هشام أمحد  / الوقف اإلسالمي وتنمية اتمع واحلضارة اإلسالمية     

 . ورقة٢٤_ . سرور إبراهيمحممد 
 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  

_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _.ض 

]١٣٨٦٩[ ؛ الوقف واملرأة؛ الوقف علىوقف األراضي الزراعية[
 .٣٢٩، ٢٦١، ٢٢٠ص_ . ]األربطة

  القادر خريسات؛  إشراف حممد عبد  /  تاريخ احلضارة اإلسالمية   يف
: ، األردن اربد_  .١ط_ ] .وآخ [ ...تأليف سالمة النعيمات  

_ .ض  _  .٢٠٠٠مؤسسة محاده للدراسات اجلامعية والنشر،      
 .١كو*

]١٣٨٧٠[ .يوجار، حليمة
دور املرأة يف التعليم العائلي، ودور األوقاف يف تشجيع دخـول           

_ .حليمة يوجار، فاطمة أران     / النساء يف الوظائف اخلاصة ن    
 .باللغة التركية_  .١٣٤-١٢٧ص
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@ñcŠ½aë@ÑÓìÛa–@òÛë†ÛaîãbàrÈÛa@ò@–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٨٧١[ .شنسوي، فاطمة

الجتماعية خلدمات األوقاف املقدمة للنساء واألوالد      األبعاد االقتصادية وا  
 Osmanli İmparatorluğu’nda= مرباطورية العثمانية يف عهد اإل

Kadin ve Çocuğa Hizmet veren Vakiflarin Sosyal ve 
Ekonomik / ١٩٩٤_ .إشراف جنال بور     فاطمة شنسوي؛.  _

  معهد العلـوم   ،ةر جامعة مرم  –) ماجستري( أطروحة   _ .ص٩٨
 .٩٨تر* _.ر _ . باللغة التركية _ .إستانبولاالجتماعية، 
@ñcŠ½aë@ÑÓìÛa–†äa@@
]١٣٨٧٢[ .بيج، تارا علي

عريضة قدمت إىل احملكمة لالعتراض علـى قـانون األحـوال           
مسلم برسـنل ال كيـه خـالف رت         = الشخصية للمسلمني   

_  .Nida-e-Millat, Weekly_ .تارا علـي بـيج   / بتيشن
 _.باللغة األوردية   _  .٦ص_ ) .٧/١٢/١٩٨٦ (٤٦، ع ٤١مج
 .٧هن*_ .د 

]١٣٨٧٣[ No= املسلمات  من قبل املطلقاتال مطالبة هليئات األوقاف 
demand on Waqf Boards from Muslim divorcee. _ 

Muslim India.  _ ١١٤ص_ ) .١٩٨٨ (٦٣، ع٦مـج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

 الهند–الوقف والمرأة 



متن الكشاف>١١٠٦
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]١٣٨٧٤[ . احملكمة العليا .اهلند
= كمة العليا لعموم اهلند حول إدارة زاوية من قبل املرأة           رأي احمل 

Supreme Court on Management of Dargah by 
Women. _ Muslim India. _١٩٩٠ (٨٩، ع٨ مج. ( _

 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢١٤ص
]١٣٨٧٥[ وقف بوردون=  الوقف هليئات املتدهور االقتصاديالوضع 

 /٣/٥(_  .Siyasat Jadid, Daily _ .كى ماىل حالت كمزور
 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية _  .٤ص_ ) .١٩٨٦

@ñcŠ½aë@ÑÓìÛa–@†äa@–a‰†ß@@
]١٣٨٧٦[ . احملكمة العليا .مدراس

موقف حمكمة مدراس العليا من رعاية املسلمات املطلقات من قبل          
 Madras High Court on maintenance of= جملس األوقاف 

Muslim divorced women through Waqf Board.  _
Muslim India.  _١٧٧ص_ ) .١٩٩٥ (١٤٨، ع١٣مج.  _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية 

òÛbİjÛa@òÜØ’ßë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òÛbİjÛaë@ÑÓìÛaN@
Þýnyüa@òßëbÔßë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@‰bàÈnüaë@ÑÓìÛaN@
òÛbİjÛa@òzÏbØßë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@jÛaë@ÑÓìÛaòÛbİN@

@|ä½aë@ÑÓìÛa–òã‰bÔß@pba‰…@@
تئمان   انظر أيضًا ف واالس ف  –الوق ة، الوق ات مقارن  دراس

 . دراسات مقارنة–والصدقات 
]١٣٨٧٧[ .ديون، بارس

 _ .٣٥٢، ٢٩٠، ٢٨٠، ٢٤٨ص_ .بارس ديون ]/ waqf= الوقف [
 .باللغة اإلجنليزية

 Muslim Law in Modern = القوانني اإلسالمية يف اهلند احلديثة يف
India . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٨٧وكالة القانون، : اله آباد_  .٤ط. 

õbäÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ñcŠ½aë@ÑÓìÛaN@
knØÛa@Š’ãë@ÑÓìÛa@

ى  انظر أيضًا ف عل ة   الوق ى طباع ف عل ي، الوق البحث العلم
ب ف الكت احف، وق وال المص ف واألح ، الوق

والبحث العلمي،   الوقف  الوقف واإلعالم،   الثقافية،  
يم،    ا ة     لوقف والتعل ة،   الوقف والتنمي الوقف  الثقافي

دعوة  ،الوقف والثقافة  والتنمية العلمية،   الوقف وال
طباعة، الوقف والاإلسالمية، الوقف والصناعة، 

 .وقف وسائل الطباعة
]١٣٨٧٨[ .سزاي شنل، عمر

عمر سزاي  / دور األوقاف يف احملافظة على طرق النشر والطباعة       
 .التركيةباللغة _  .١٤٠-١٣٥ص_ .شنل 
 XII. Vakiflar = ١٩٩٤ ديسمرب ٦-٥ األسبوع الثاين عشر للوقف، يف

Haftasi, 5-6 Aralik 1994M.  _املديريـة العامـة   : أنقرة
 .٣تر*_ . ض _ .١٩٩٥لألوقاف، 

@knØÛa@Š’ãë@ÑÓìÛa–@bî×Šm@MðŠ–îÓ@@
]١٣٨٧٩[ .جايرداغ، حممد

= أوقاف مدينة قيصري ومطبعة أمني حاجي خليـل أفنـدي           
Kayseride Vakif ve Metba Emin Haci Halil Efendi 

Kütüphanesi / حممد جايرداغ. _Vakiflar Dergisi.  _٢٠مج 
 .٦٧، ٥٣تر* _.د _ . باللغة التركية _ .٣١٠-٢٦٥ص_ ) .١٩٨٨(

ïÇbànuüa@ìàäÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@òîÇbànuüa@òîàänÛaë@ÑÓìÛaN@
ð…b–nÓüa@ìàäÛaë@ÑÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@ë@ÑÓìÛaòí…b–nÓüa@òîàänÛaN@

@ñ†yìÛaë@ÑÓìÛaòîiŠÈÛa@
الوقف واألحوال السياسية، الوقف واالستعمار،      انظر أيضًا

ة   ف والتنمي ادية، الوق ة االقتص ف والتنمي الوق
العسكرية، الوقف والحضارة اإلسالمية، الوقف        
ات      ف والعالق ة، الوق ف والسياس ة، الوق والدول

 .الدولية، الوقف والوحدة الوطنية
]١٣٨٨٠[ إىل األستاذ جاسم" جائزة عبد الناصر"فال تسليم احت

 سـبتمرب  (٢٧١، ع ٢٤س_ .املسـتقبل العـريب     _ . القطامي
 .١كو*_ .د _  .١٥٣-١٣٩ص_ ) .٢٠٠١

òîä ìÛa@ñ†yìÛaë@ÑÓìÛa@
ات        انظر أيضًا ى الحرآ ف عل اد، الوق ى الجه ف عل الوق

ف   ية، الوق وال السياس ف واألح ة، الوق الوطني
اد،      واالستعمار، الوقف و   ات، الوقف والجه األقلي

 .الوقف والسياسة

@òîä ìÛa@ñ†yìÛaë@ÑÓìÛa–bî×Šm@@
]١٣٨٨١[ .كوزال، عبد الرمحن

= إسهام الوحدة الوطنية يف الوقف وخصوصاً مقربة دمري بابـا           
Vakiflarin Milli Birlikteki Rolleri ve Hususiye Demir 

Baba Türbesi / عبد الرمحن كوزال. _Vakiflar Dergisi. _ 
_ . باللغة التركيـة   _ .٤٠١-٣٩٥ص_ ) .١٩٨٨ (٢٠مج
 .٣تر* _.د 

@ÑÓìÛaâýÇ⁄a@Ýöbëë@
الم انظر أيضًا وقفي،  اإلع ة ال ة الوقفي الت اإلعالمي ، الحم

الوقف على الدعوة اإلسالمية، الوقف واإلعالم،    
دعوة      ف وال المي، الوق الم اإلس ف واإلع الوق

 .اإلسالمية، الوقف والعالقات العامة
]١٣٨٨٢[ . عبد اهللا القاسمخالد بن

دراسة ملشروعية الوقف على وسائل اإلعـالم       : الوقف واإلعالم 
 إعداد خالد بن  / وحاجة املشروعات الوقفية خلدمة وسائل اإلعالم     

 . ورقة٣٢_ .عبد اهللا القاسم 
-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
لشؤون اإلسـالمية   وزارة ا : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 
]١٣٨٨٣[ . مكيإبراهيمحسن 

 إبراهيمحسن  /  واإلعالم إلحياء سنة الوقف    ]الدعوة: صح [الدعوى
 ٢٢_ ] .١٩٩ -،  األمانة العامة لألوقاف  : الكويت[_ .مكي  
 .١كو* _.ك  _.ورقة 

]١٣٨٨٤[ .صالح حممد الغزايل
 ٢٩_ .إعداد صالح حممد الغزايل     / ل اإلعالم الوقف ووسائ 

 .ورقة
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢

  مدراس– الهند –الوقف والمرأة  



١١٠٧>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٨٨٥[ .حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم اخلرعان
إعـداد  / دور الوقف يف دعم وسائل اإلعالم اإلسالمي ومتويلها       

 .ورقة ٧٦_ .رعان حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم اخل
-١٨مكة املكرمة :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنميةيف 

وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩
_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    

 .١كو*_ .ض 
]١٣٨٨٦[ .حممد بن عبد العزيز احليزان

 داد حممد بن عبد العزيز    إع/ دور اإلعالم يف توعية اجلمهور بالوقف     
 . ورقة٣٢_ .احليزان 

-١٨مكة املكرمة   :  ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية       يف
وزارة الشؤون اإلسـالمية    : الرياض_ .هـ  ١٤٢٠ شوال   ١٩

_ ] .٢٠٠١ و ١٩٩٩بـني   [واألوقاف والدعوة واإلرشاد،    
 .١كو*_ .ض 

]١٣٨٨٧[ .ناصر احلوسين
 . ورقة١٤_ .وسين ناصر احل/ دور اإلعالم يف الوقف

 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
@ÑÓìÛa@âýÇ⁄a@Ýöbëë–oíìØÛa@@

]١٣٨٨٨[ .صالح حممد الغزايل
 ٢٩_ .إعداد صالح حممد الغزايل     / الوقف ووسائل اإلعالم  

 .ورقة
 إبريل ١٦-١٤ ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من        يف

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢_ .م ٢٠٠٢
@áÜÈÛaë@òß†‚ÜÛ@ÕînÇ@ñ†Ûaë@ÑÓëIÞìjãbngH@

يم،  انظر أيضًا ف والتعل ة، الوق ة األهلي ات الوقفي المؤسس
 .الوقف والتكافل االجتماعي

]١٣٨٨٩[ )إستانبول(وقف والدة عتيق للخدمة والعلم 
 Atik Valide ilim ve= وقف والدة عتيق للخدمة والعلـم  

Hizmet Vakfi.  _إدارة وقف والدة عتيق للخدمة : إستانبول
_ . باللغة التركية    _ .ص١٩_ ] .١٩٨٨[هـ  ١٤٠٨والعلم،  

 .٣تر* _.ك 
@ÑÓëòÇbjİÛa@Ýöbë@

ى طباعة          الوقف على    انظر أيضًا البحث العلمي، الوقف عل
ات      ى المكتب ، وقف الكتب  ،  المصاحف، الوقف عل

ة،    وال الثقافي ف واألح ال الوق ف واإلع م، الوق
يم،      الوقف   الوقف  والبحث العلمي، الوقف والتعل

ة  ةوالتنمي ة، ،الثقافي ة العلمي ف والتنمي  الوق
نشر  الوقف و الوقف والثقافة، الوقف والطباعة،     

 .الكتب
]١٣٨٩٠[ .مهديالشريف، حممد 

وقف مـرياث   _ .وقف كليشه   = وقف وسائل طباعة الكتب     
_  .١٣١-١٢٨ص_ ) .١٩٩٨ (٢٠-١٩ ع_ .جاويــدان

 .١؛ كو١ران*_ . د _.لفارسية باللغة ا

@ÑÓëoÓìÛa@
ارب  انظر أيضًا افع،  الوقفالتج ف، وقف المن ة الوق ة، ثقاف ي

اعي،     ل االجتم ف والتكاف وع، الوق ف والتط الوق
ل     ف والعم ة، الوق ة االجتماعي ف والخدم الوق
ف     ة، الوق يم االجتماعي ف والق ي، الوق األهل

 .والمجتمع، الوقف والمجتمع المدني
@ÑÓë@oÓìÛaMoíìØÛa@@

]١٣٨٩١[ .داهي الفضلي
داهـي  / جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت       

 ١٤٢_  .١٩٩٨األمانة العامة لألوقاف،    : الكويت_ .الفضلي  
 .١كو* _. ك _ .ورقة

]١٣٨٩٢[ .داهي الفضلي
 Kuwait’s = جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت

experience in promoting waqf / تالكوي_ .داهي الفضلي :
الندوة مقدمة إىل _ . ورقة ١٣٨_  .١٩٩٧األمانة العامة لألوقاف، 

اليت نظمها البنك اإلسالمي للتنمية حول النهوض بالدور التنمـوي      
 .١كو *_.ح _ .جنليزية باللغة اإل_ . كوناكري، غينيا ،للوقف

]١٣٨٩٣[احملسن العزيز عبد توثيق سعود عبد/ دعم مشروع وقف الوقت
 الراشد، حممود يعقوب الباقر؛ تقدمي ومراجعة عبد احملسن عبـد اهللا          

 .١٤٦-١٤٥ص_ .اخلرايف 
_  .١ط_ .سرية ووصـية    :  عبد العزيز عبد احملسن الراشد     يف

جملس إدارة وصية عبد العزيز عبد احملسـن الراشـد،          : الكويت
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٢
]١٣٨٩٤[ . األمانة العامة لألوقاف .الكويت

 عداد داهي ليلي  إ/  لألمانة العامة لألوقاف   ستراتيجيةاإلالتوجهات  
ورقة مقدمة _ . ورقة ٣٦_  .١٩٩٦األمانة،  : الكويت_ .الفضلي  

إىل ندوة التجارب الوقفية الكويتية اليت يقيمها البنك اإلسالمي         
 .١كو* _.ح _ . بدولة البحرين ١٩٩٦ نوفمرب ٦-٥  منللتنمية

òîöbäÛa@pbîÐÓìÛa@@@@@ŠÄãa@@@@@cñcŠ½a@ÒbÓëN@
ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa@

ي      انظر أيضًا رف ف ف، التص ف، إدارة الوق ام الوق أحك
زل       ف، ع روط الواق ف، ش ة الوق ف، رعاي الوق
وانين      ف، ق اظر الوق زل ن ف، ع وظفي الوق م

ف ريعات إدارة الوق ريعات  ،وتش وانين وتش ق
ة،   الوقفالمؤسسات   وانين وتشريعات   ي موظفي  ق

ى الوقف،     ، قوانين وتشريعات النظ   الوقف ارة عل
اظر    ف، ن و الوق ة، موظف ات الوقفي المؤسس
ر المسلم           ة غي الوقف، النظارة على الوقف، والي
ف،    ى الوق ائية عل ة القض ف، الوالي ى الوق عل
ى        رأة عل ة الم ف، والي ى الوق افر عل ة الك والي

 .الوقف، والية الواقف
]١٣٨٩٥[ "ـه٨٠٨-٧٣٢") أبو زيد(بن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد ا

 أبو زيد عبد الرمحن بن    ]/ اختصاص القضاء بالوالية على األوقاف    [
 .١٩٨ص_ .خلدون 

_ ] .؟١٩٦-[دار الشعب،   : القاهرة_ . مقدمة ابن خلدون     يف
 .٢٢ ،٧صر* _.ض 

الوالية على الوقف



متن الكشاف>١١٠٨
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

]١٣٨٩٦[ .أبو عبد الرمحن حممد عطية
أبو عبد الـرمحن    / املختصر النفيس يف أحكام الوقف والتحبيس     

_  .١٩٩٥ر ابـن حـزم،      دا: بريوت_  .١ط_ .حممد عطية   
 .١٥، ١؛ كو٩فل*_ .ك _ .ص ٦٧
]١٣٨٩٧[ .إبراهيم إبراهيمأمحد 

، جملة كلية احلقـوق   _  .إبراهيم إبراهيمأمحد  / التزام التربعات 
_ ) .١٩٣٨ فرباير   ٨/١٢ (٨-٧، ع ١١س_  .جامعة القاهرة 

-١ص_ ) .١٩٣٨ فرباير   ١٥/١٩ (١٠-٩، ع ١١؛ س ٤-١ص
_ ) .١٩٣٨ فربايــر ٢٣/٢٦ (١١- مكــرر١٠، ع١١ س؛٤
؛ ٥-١ص_ ) .١٩٣٨ مارس   ٨/١٢ (١٤-١٣، ع ١١؛ س ٣-١ص
، ١١؛ س ٥-١ص_ ) .١٩٣٨ مارس   ٢٣/٢٦ (١٨-١٧، ع ١١س
، ١١؛ س ٥-١ص_ ) .١٩٣٨ ابريل   ٢/  مارس ٢٩ (٢٠-١٩ع
-٢٣، ع ١١؛ س ٥-١ص_ ) .١٩٣٨ إبريل   ٥/٩ (٢٢-٢١ع
 ٢٦-٢٥، ع ١١؛ س ٤-١ص_ ) .١٩٣٨ إبريل   ١٢/١٦ (٢٤

 ٢٦/٣٠ (٢٨-٢٧، ع ١١؛ س ٣-١ص_ ) .١٩٣٨ إبريل   ١٩/٢٣(
 مـايو   ٣/٧ (٣٠-٢٩، ع ١١؛ س ٦-١ص_ ) .١٩٣٨إبريل  
ــايو ١٠/١٤ (٣٢-٣١، ع١١؛ س٤-١ص_ ) .١٩٣٨  مـ
ــايو ٢٤/٢٨ (٣٦-٣٥، ع١١؛ س٣-١ص_ ) .١٩٣٨  مـ
 يونيو  ٤/  مايو ٣١ (٣٨-٣٧، ع ١١؛ س ٤-١ص_ ) .١٩٣٨
 يونيـــو ٧/١١ (٤٠-٣٩، ع١١؛ س٣-١ص_ ) .١٩٣٨
يونيـــو  ١٤/١٨ (٤٢-٤١، ع١١؛ س٣-١ص_ ) .١٩٣٨
 يونيـــو ٢١/٢٥ (٤٤-٤٣، ع١١؛ س٥-١ص_ ) .١٩٣٨
 يوليو  ٢/  يونيو ٢٨ (٤٦-٤٥، ع ١١؛ س ٣-١ص_ ) .١٩٣٨
ــو ٥/٩ (٤٨-٤٧، ع١١؛ س٣-١ص_ ) .١٩٣٨  يوليــ
 يوليـــو ١٢/١٦ (٥٠-٤٩، ع١١؛ س٤-١ص_ ) .١٩٣٨
 .٢٣، ٢صر*_ . د _ .٥-١ص) ١٩٣٨

]١٣٨٩٨[ .أمحد إبراهيم إبراهيم
 _.جملة القانون واالقتصاد _ .اهيم أمحد إبراهيم إبر/ التزام التربعات

مايو  (٧، ع ٣؛ س ٧٠٨-٦٤٧ص_ ) .١٩٣٣يناير   (١، ع ٣س
 .١؛ كو٢٣، ٢صر*_ .د _  .١٠١٦-٩٦١ص_ ) .١٩٣٣

]١٣٨٩٩[ أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني /  الوقفأحكام

_ .أحكام الوصـايا واألوقـاف يف الشـريعة اإلسـالمية           يف  
_ ) .الكتب القانونية (_  .٢٠٠٠ منشأة املعارف، : اإلسكندرية

 .١كو*_ .ض 
]١٣٩٠٠[ .أمحد فراج حسني
 .٢٨١-٢٣٥ ص_.أمحد فراج حسني / أحكام الوقف

_ .أحكام الوصـايا واألوقـاف يف الشـريعة اإلسـالمية           يف  
_ .ض  _  .١٩٩٧دار املطبوعـات اجلامعيـة،      : اإلسكندرية

 .١؛ كو٧، ٤، ١فل*
]١٣٩٠١[ .أمحد فراج حسني
 .٣٥٨-٣٠٠ ص_. حسني أمحد فراج/ أحكام الوقف

: بريوت_ . أحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية        يف
 .١١ ،٩سع*_ . ض _ .١٩٨٦الدار اجلامعية، 

]١٣٩٠٢[ .محد بن قاسم العنسي اليمين الصنعاينأ
_ .محد بن قاسم العنسي اليمين الصنعاين       أتأليف  /  الوقف كتاب
 .٣٢٧-٢٨١ص
منت األزهار يف فقـه     شرح  :  التاج املذهب ألحكام املذهب    يف

مكتبـة الـيمن الكـربى،      : صنعاء_  .١ط_ .األئمة األطهار   
 .٣٠مغ* _. ض _ .١٩٤٧

]١٣٩٠٣[ .بركي األقسكي، علي مهت
 ,İslamda Vakif= أنواعه الصحيحة والباطلة : الوقف يف اإلسالم

Sahih Ve Gayr-i Sahih Nev’ileri /  علي مهت بركـي. _
Ankara İlahiyet Fakültesi. _١٩ص_ ) .١٩٥٧( ٦ مج-

ــج_  .٢٦ ــة _ .١٠-١ص_ ) .١٩٥٩-١٩٥٨ (٧م  باللغ
 .٦٧، ٣تر* _.د _ .التركية 
]١٣٩٠٤[ .بالل بكار

إعداد بالل بكار؛   / الوقف يف الشريعة اإلسالمية والقانون املغريب     
 حبـث   _ .ص٧٢_  .١٩٨٥-١٩٨٤_ .إشراف أمحد الوايف    

 _.ح  _ . كليـة الشـريعة، أكـادير        –لنيل اإلجازة الشرعية    
 .٣١مغ*

]١٣٩٠٥[ . احملكمة العليا .جوهايت
= قرار احملكمة العليا ملدينة جوهايت حـول أغـراض الوقـف            

Gwahati High Court on purpose of Waqf.  _Muslim 
India.  _باللغــة _  .١٦٧ص_ ) .١٩٩١ (١٠٠، ع٩مــج

 .١٦هن*_ .د _ .اإلجنليزية 
]١٣٩٠٦[ .زهدي يكن

 _. زهدي يكن    /قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية يف لبنان      
 _. ك _ .ص٩٦_  .١٩٦٤دار الثقافــة، : بــريوت_  .٢ط
 .٢٢؛ مغ٧، ٤؛ فل١١-٩، ٦سع*

]١٣٩٠٧[ .زهدي يكن
دار : بـريوت _ .زهدي يكـن    / الوقف يف الشريعة والقانون   

 _. ك   _ .ص٣٣٨_ ] .١٩٦٨[هــ   ١٣٨٨النهضة العربية،   
؛ ١٥؛ كـو  ١١،  ٧،  ٤،  ١؛ فـل  ٢؛ صـر  ١١-٨،  ٤،  ٢سع*
 .٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،٢٠ ،١٥ ،١١مغ

]١٣٩٠٨[ شفيقة الورياشي
 :مسارها التارخيي يف اململكة املغربية    : الوقف يف الشريعة اإلسالمية   

 حممد احلبيب   إشرافعداد شفيقة الورياشي؛    إ/ منوذج شفشاون 
 – اإلجازةحبث لنيل   _ . ورقة   ١٣٣_  .١٩٩٢_ .  ينالتجكا

؛ ١كو* _. ح   _ .١٩٩٢ كلية أصول الدين،     ،جامعة القرويني 
 .٢٩مغ
]١٣٩٠٩[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"وكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الش
براهيم إحممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود       ]/  الوقف كتاب[

 .٣٣٨-٣١٣ص: ٣ج_ .زايد 
: بريوت_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

؛ ٩-٦،  ٤،  ٣؛ فل ٣تر* _.ض   _ .١٩٨٥دار الكتب العلمية،    
 .٣٨، ٣٢-٣٠، ١٧، ٥؛ مغ١٥، ٥، ١كو

 الوالية على الوقف 



١١٠٩>متن الكشاف>
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]١٣٩١٠[ "ـه١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 
 حممد بن علي الشوكاين؛ حتقيق حممود إبراهيم زايد،       /  الوقف كتاب

 .٣٣٧-٣١٣ص: ٣ج_ .حممود أمني النواوي 
: القاهرة_ . السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار        كتاب يف

 _.ض   _] .١٩٨٤[هـ  ١٤٠٤مية،  الس األعلى للشئون اإلسال   
 .١٢؛ كو١٧ ،٧صر*

]١٣٩١١[ .عباس طه
  بعض مسائله املختلف عليها بني الواليتني      :نظام الوقف يف اإلسالم   

املؤلف / القضائية الشرعية والقضائية األهلية واحلكمة يف مشروعيته      
، ١٠ س _.جملة قضائية شـهرية     : احملاماة الشرعية _ .عباس طه   

 .٢صر*_ .د _  .٢١٢-٢٠٨ص_ ) .١٩٣٨ديسمرب  (٣ع
]١٣٩١٢[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب

_  .٢ط_ .عبد اجلليل بن عبد الرمحن عشوب       /  الوقف كتاب
-٧سع*_ . ك   _ .)مطبعة الرجاء  :القاهرة (١٩٣٥،  ]ن. د: م. د[

 .٢٢؛ مغ١٥؛ كو٧، ٣؛ فل٦؛ صر١١
]١٣٩١٣[ .عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب

 :م. د[_  .١ط_ .شوب  عبد اجلليل بن عبد الرمحن ع     /  الوقف كتاب
 .٢١صر* _. ك _) . مطبعة املعاهد الدينية:القاهرة( ١٩١٥، ]ن. د

]١٣٩١٤[ .عبد احلليم اجلندي
 .ورقة ١٩_ .عبد احلليم اجلندي / يف الوقف األهلي

 مايو  ٩-٧ندوة حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية،         يف  
_  .١٩٩٨جامعة قناة السويس،    ]: مصر[بورسعيد  _  .١٩٩٨
 .١كو* _ .ض

]١٣٩١٥[ عبد الكرمي شهبون
 .١٢٨-١٥ص_ .عبد الكرمي شهبون ]/ الوقف[

عقود التربع يف الفقه املالكي مقارناً مبذاهب الفقه اإلسالمي         يف  
 ١٩٩٢،  ]ن. د: م. د[_  .١ط_ .األخرى والقانون الوضعي    

 ،٢٠ ،١١مغ* _. ض   _ .)مطبعة النجاح اجلديدة  : الدار البيضاء (
٢٩ ،٢٥. 

]١٣٩١٦[ .علي الشرجبي
 علي/ وأهدافه الدينية ودوره احلضاري    وظيفته االجتماعية : الوقف

، اليمامة للطباعة والنشـر   : دمشق ؛الكويت_ .خالد الشرجبي   
 .٢ ،١كو*_ .ك _ .ص ٧٧_  .٢٠٠٢
]١٣٩١٧[ .عمر حلمي

عمر حلمي؛ تعريب حممد    / إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف    
مطبعة : حلب (١٩٠٩،  ]ن. د: م. د[_ .كمال الغزي احلليب    

 ،٩؛ سع١٠٣، ١٠٠، ٧٦، ٥٤تر*_ .ك _ .ص ٣٨٦_ ) .البهاء
١٤، ١٢، ١١. 

]١٣٩١٨[ .عمر حلمي
 احتاف االخالف يف احكام   = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      

هـ ١٣٢٧،  ]ن. د: م. د [_.بن عبدالرمحن   عمر حلمي   / االوقاف
باللغـة  _ .ص  ٢٣١_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٩٠٩[

 .٣٠، ٢٨تر* _.ك _ .العثمانية 

]١٣٩١٩[ .عمر حلمي
احتـاف االخـالف يف     = إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف      

 _.بن عبدالرمحن قرين آبادي     عمر حلمي   / احكام االوقاف 
_ ) .املطبعة العامرة : إستانبول] (١٨٩٠ [١٣٠٧،  ]ن. د:  م .د[

، ٥٢،  ٣٠،  ٢٨،  ١١تر*_ .ك  _ .باللغة العثمانية   _ .ص  ٢٣١
 .٣٩؛ مغ١١٢، ١٠٢، ٧٩، ٧٦، ٦٧، ٥٤

]١٣٩٢٠[ .عمر حلمي
 İthaf- ül Ahlaf fi= إحتاف األخالف يف أحكام األوقـاف  

Ahkam-il Evkaf / املديرية العامة لألوقاف،: نقرةأ_ .عمر حلمي 
 _.ك  _ . باللغة التركية    _ .ص١٦٨_ ] .١٩٩٧[هـ  ١٣٩٧

 .١٠٤، ٨٤، ٣تر*
]١٣٩٢١[ .غالب عبد الكايف القرشي

 .١٠٨-٤ص_ .القرشي غالب عبد الكايف ]/ الوقف[
_  .١ط_ . األوقاف والوصايا بني الشريعة والقانون الـيمين   يف
 .١كو*_ .ض _ .ص ٢٢٥_  .١٩٩٨دار الشوكاين، ]: صنعاء[

]١٣٩٢٢[ . احملكمة العليا .كلكتا
 Mohammedan =عدم اعتبار املتويل مالكاً للوقف يف الشريعة اإلسالمية 

Law-Waqf-Mutwalli cannot be considered as owner of 
property.  _The All India Reporter ._١٩٧٨ (٦٥ مج. (_ 

 .٧هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .١٣٤-١٣٣ص
]١٣٩٢٣[ .حمرم فهيم

، ١ س _ .احملاماة الشرعية _ .حمرم فهيم   / حبث يف والية الواقف   
ينـاير   (٤، ع ١ س ؛١٦٧-١٦٥ص_ ) .١٩٢٩أكتوبر   (١ع

ــ (٥ ع،١س؛ ٢٥٩-٢٥٦ص_ ) .١٩٣٠ _ ) .١٩٣٠ر فرباي
 ؛٤٧٠-٤٦٧ص_ ) .١٩٣٠مارس   (٦، ع ١؛ س ٣٥٢–٣٥٠ص
، ٢صر* _.د  _  .٥٦٩-٥٦٧ص_ ) .١٩٣٠ابريل   (٧، ع ١س
 .١؛ كو٢٧، ١٤

]١٣٩٢٤[ .حممد رواس قلعه جي
الوعي _ .بقلم حممد رواس قلعه جي      / إدارته واستثماره : الوقف

 _) .٢٠٠١ يناير   -٢٠٠٠ديسمرب (٤٢٢، ع ٣٧س_ .اإلسالمي  
-٥٠ص_ ) .٢٠٠١يناير، فرباير    (٤٢٣، ع ٣٧؛ س ٤٢-٣٨ص
 .١كو*_ .د _  .٥٢

]١٣٩٢٥[ .حممد فشتايل
 إعداد حممد فشتايل؛ إشراف/ الوقف وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية

 –حبث التخرج   _ .ورقة   ٤٩و،  –أ_  .١٩٨٤_ .دريس خليفة   إ
 .٢٩؛ مغ١كو*_ . ح _ .١٩٨٤ كلية أصول الدين، ،جامعة القرويني

]١٣٩٢٦[ .حممد الناصر
_ .الة الزيتونية _ .والنظار، أو، األحباس واحملرومون األوقاف  

 .٢سع*_ .د _  .٣٨٠-٣٧٧ص_ ) .١٩٣٩أكتوبر  (٩ع
]١٣٩٢٧[ .موسى البوسعيدي

تأليف موسى بن مخيس بن حممـد       / الشخصية االعتبارية للوقف  
 وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   : مسقط_  .١ط_ .البوسعيدي  
 .١كو*_ .ك _ .ورقة لوحات  ١٣ص، ٢٨٤_  .٢٠٠٢

الوالية على الوقف



متن الكشاف>١١١٠
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]١٣٩٢٨[ .نور بنت حسن بن عبد احلليم قاروت
نور بنت حسن بـن     / وظائف ناظر الوقف يف الفقه اإلسالمي     

جملة نصف سنوية حمكمة تعـين      : أوقاف_ . قاروت   احلليم عبد
 _) .٢٠٠٣أكتوبر   (٥، ع ٣س_ .بشؤون الوقف والعمل اخلريي     

 .١كو*_ .د _  .١٧٩-١٣٥ص
]١٣٩٢٩[،٣٢-٢٩ص: ٥ ج،١٣٧، ١٣١-١٣٠ص: ٤ج_ .] الوقف[

: ٧، ج ٣٢٣-٣١٨،  ٧٠ص: ٦، ج ١٨٢-١٧٧،  ١١٧-١١٦
-٣٦١،  ٦٦-٥٥ص: ١١، ج ١١٠-١٠٣ص: ٩، ج ١٥٥ص

-٢٩١: ١٣، ج ٣٨٠-٣٧٩،  ١٩٨-١٨٤ص: ١٢، ج ٣٧١
: ٢٠، ج ٢٩٨-٢١٩ص: ١٩، ج ٣١٥-٣١٣ص: ١٨، ج ٣٠٧
 .٤١، ٢٨-٢٧ص: ٢٢، ج١٣٤ص
، أو، موسوعة مجال عبـد الناصـر         موسوعة الفقه اإلسالمي   يف

-١٩٩٠الس األعلى للشئون اإلسالمية،     :  القاهرة _.الفقهية  
، ١٢،  ١؛ كـو  ٧،  ٣؛ فل ١٧،  ٧،  ٢صر *_ . ض _ .١٩٩٣
١٥، ١٤. 

]١٣٩٣٠[ .وهبة الزحيلي
 _ .وهبة الزحيلي / رؤية اجتهادية يف املسائل الفقهية املعاصرة للوقف      

 بني األصالة (_ .ص  ٧٢_  .١٩٩٨دار املكتيب،   : دمشق_  .١ط
 .١؛ كو١سع*_ .ك _ ) .١٧واملعاصرة؛ 
]١٣٩٣١[ .ينر، سرحات

_ .سـرحات ينـر   / Vakif Müessesesi =مؤسسة الوقف 
Vakif ve Kültür Dergisi.  _١٩٩٨أغسـطس   (٢ع. ( _

 .١٠٤تر* _.د _ . باللغة التركية _ .١٤-١٣ص

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa–@@æaŠígMåíëŒÓ@@
]١٣٩٣٢[ .، حممدسياقيدبري 
 يف  الـنيب  ملوقوفات مسـجد     ي متولّ أول: الوهاب القزويين  عبد

اولني : الوهاب قزويىن   حاج مال عبد   رباينعامل  = مدينة قزوين   
 _.وقف مرياث جاويدان    _ . قزوين   النيب موقوفات مسجد    متويل
_ .د  _ .باللغة الفارسـية    _  .٤٤-٣٦ص_ ) .١٩٩٤ (٦ع
 .١؛ كو١ران*

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa–@bî×Šm@–@Þìjãbng@–@ƒí‰bm@–Ö@QW@
]١٣٩٣٣[ -١٠٢٧ خالل الفترة من إستانبولدفتر تويل أوقاف 

 وقفلـري   إستانبولهـ أراسي   ١٠٥٥-١٠٢٧= هـ  ١٠٥٥
_ ] .١٦٤٥-١٦١٧[هــ   ١٠٥٥-١٠٢٧_ .تويل دفتري   

 _.خ  _ .باللغة العثمانية   _  .٦٩خمطوط، برقم   _ . ورقة   ١٤
 .١٤تر*

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٩٣٤[ .السعود العقيب بوأسيد علي 

_  .١٩٤٩_ .السعود العقيب    ي أبو سيد عل / الوالية على الوقف  
 كليـة   ، جامعـة األزهـر    –) ماجستري(أطروحة  _ .ص  ١٧٠

 .١٥صر* _.ر _ .الشريعة والقانون 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@–@@ƒí‰bm–@ÖQV@
]١٣٩٣٥[ .عبد القادر العافية

 .٢٧٠-٢٥٩ص_ .عبد القادر العافية ]/الوقف[
كرية بشفشاون وأحوازهـا     احلياة السياسية واالجتماعية والف    يف

: الرباط_ .خالل القرن العاشر اهلجري، السادس عشر ميالدي        
 حبث لنيل دبلوم  _  .١٩٨٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،     

 .٢٩مغ* _. ض _ . دار احلديث احلسنية، الرباط–الدراسات العليا 
@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa–†äa@@

]١٣٩٣٦[ _ .١ط_  .Waqf administration= إدارة األوقاف 
_  .١٩٦١قسـم األوقـاف،     . وزارة الري والطاقة  : نيودهلي
 .٦هن*_  .ح_ . باللغة اإلجنليزية _ .ص١٥

]١٣٩٣٧[ .جايا، إقبال
باللغـة  _ .احملاضرة السابعة   _ .إقبال جايا   ]/ waqf= الوقف  [

 .اإلجنليزية
 Lectures on =  يف اهلنـد ة اإلسالميالشريعةحماضرات يف  يف

Muslim Law in India.  _إتـش جايـا،   : بومباي_  .١ط
 .٧هن*_ .ض _  .١٩٧٩
]١٣٩٣٨[ .ديون، بارس

، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ص_ .بارس ديـون    ]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٥٢
 Muslim Law in Modern = القوانني اإلسالمية يف اهلند احلديثة يف

India.  _ض  _  .١٩٨٧وكالة القانون،   : اله آباد _  .٤ط. _
 .١٧هن*
a@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛ–@†äa@–@“í…aŠiaŠmc@

]١٣٩٣٩[ ي كأمني للمسجد اجلامع يفانتخاب انظر شاه الكشمري
جامع مسجد كيه ) هردوار(انظر شاه كامشريى ديوبند    =  ديوبند
 _ .٥ص_ ) .٣/٣/١٩٨٨(_ . Qaumi Awaz, Daily_  .متوىل

 .٧هن*_ .د _ .باللغة األوردية 
@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa–@†äa@–äjÛa@òîiŠÌÛa@ÞbÌ@

]١٣٩٤٠[ . احملكمة العليا .كلكتا
 Calcutta= قرار احملكمة العليا ملدينة كلكتا حول متويل الوقف 

High Court on Waqf Mutwallis. _ Muslim India. _ 
_ .باللغة اإلجنليزية   _  .١٤ص_ ) .١٩٨٥ (٢٥، ع ٢مج
 .٧هن*_  .د

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa–@†äa@–@ƒí‰bm@–Ö@QY@
]١٣٩٤١[ .مهيشواركارانديكار، 

_  .٣٧٥،  ١٥٨ص_ .كارانديكار  . أ. م]/ waqf= الوقف  [
 .باللغة اإلجنليزية

 Islam in India’s= خالل حتول اهلند إىل احلداثة اإلسالم  يف
transition to modernity. _أورينــت : بومبــاي_  .١ ط

 .١٥هن*_ .ض _  .١٩٦٨لوجنمان، 

  قزوين-إيران  –الوالية على الوقف  
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@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛa–@†äa@Ma‰†ß@@
]١٣٩٤٢[ .احملكمة العليا  .مدراس

= األفضلية ألفراد األسرة طبقاً للشريعة اإلسالمية       : تعيني املتويل 
Mohammedan Law-Waqf-Mutawalli-Appointment of 

preference to a family member. _ The All India 
Reporter. _ باللغة _  .٥٨٧-٥٨٣ص_ ) .١٩٥٧ (٤٤ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٣٩٤٣[ .كمة العليا احمل .مدراس
الواقف الذي ميلـك حـق      : مىت ميكن للمتويل أن يعني خلفاً له      

-Mohammedan Law= إدارة الوقف ميكن أن يعني خلفاً له 
Waqf-Mutawalli when can appoint his successor-
waqif reserving power to take over management of 

waqf. He can appoint his successor.  _The All India 
Reporter. _ باللغـة  _  .٩٦٨-٩٥٨ص_ ) .١٩٥٣ (٤مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

]١٣٩٤٤[ . احملكمة العليا .مدراس
 Madras =موقف حمكمة مدراس العليا من تويل إدارة الوقف 

High Court on take-over of waqf management.  _
Muslim India.  _ ٤١٥ص_ ) .١٩٩٠ (٨٨، ع٨مـج.  _

 .١٦هن*_ .د _ . اإلجنليزية باللغة
@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛaIðŠÐÈu@éÔÏH@

]١٣٩٤٥[ .محدأ، أمحدي
 _ .كيهـان _ .عني وقف   = حد  أعني الوقف ال تقع يف سلطة       

 .١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _ ) .]١٩٨٤[ش، ٦/٩/١٣٦٠(
]١٣٩٤٦[ .، رضاشريواين
 _.وقف مرياث جاويدان    _ .واليت بر وقف    =  على الوقف    الوالية
-٤٢ص_ ) .١٩٩٣ (٣؛ ع  ٦٥-٦٢ص_ ) .١٩٩٣ (٢ع
 .١؛ كو١ران*_ . د _.باللغة الفارسية _  .٤٥

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛaIðŠÐÈu@éÔÏ@H–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٩٤٧[ .، مجشيدزماين

_ ) .دكتوراه(رسالة  _ .توليت در وقف    =  على الوقف    الوالية
 .١ران*_ .ر _ .باللغة الفارسية 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛaIïÐäy@éÔÏH@
]١٣٩٤٨["ـه١٢٥٢-١١٩٨"بدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عا

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ . الوقف كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٣٩٤٩[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر

ن أمحـد العـيين؛ تصـحيح       أليب حممد حممود ب   /  الوقف كتاب
: ٦ج_ . حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفـوري         ياملولو
 .١٨٦-١٣٩ص
دار الفكـر،   ]: بـريوت [_  .١ط_ .شرح اهلداية   :  البناية يف

 .١٥؛ كو٧، ٦؛ صر٧٥، ٥٠، ٣تر* _.ض _  .١٩٨١

]١٣٩٥٠[ "ـه٨٥٥-٧٦٢" )حممد أبو(الدين العيين، حممود بن أمحد بن موسى  بدر
 أبو حممد حممود بن أمحد العيين؛ شرح املولـوي          / الوقف كتاب

 .٩٣٥-٨٨٨ص: ٦ج_ .حممد عمر الرامفوري 
دار الفكـر،   : بـريوت _  .٢ط_ . البناية يف شرح اهلداية      يف

 .٨؛ هن٦٣، ٥١، ٤٩، ٥، ١تر* _.ض _  .١٩٩٠
]١٣٩٥١[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

-٤٢٩ص: ٢مـج _ .لدين احلصكفي   عالء ا ]/  الوقف كتاب[
٤٦٢. 
، ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنـوير األبصـار          يف

 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة (١٨٨٣
@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛaIð†í‹@éÔÏH@

محد بن حيىي بن املرتضى بن مفضـل بـن          أاملهدي لدين اهللا،    
 "هـ٨٤٠-٧٧٥ "منصور احلسين

]١٣٩٥٢[

 .١٦٦-١٤٦ص: ٥ج_ . الوقف كتاب
/ ٢ط_ . البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار        كتابيف  

 مؤسسة الرسالة، : بريوت_ .قام مبراجعتها حيىي عبد الكرمي الفضيل       
كتاب جواهر األخبار واآلثار املسـتخرجة      : امشه_  .١٩٧٥

ملحق به  _ .من جلة البحر الزخار حملمد بن حيىي ران الصعدي          
تلفة ملصححه عبد اهللا بن عبـد الكـرمي         تعليقات من مراجع خم   

؛ ١١،  ٩،  ٧،  ٦،  ٢فـل *_ . ض   _ .اجلرايف اليمين الصـنعاين   
 .٣٠، ٢٩مغ

محد بن حيىي بن املرتضى بن مفضـل بـن          أاملهدي لدين اهللا،    
 "هـ٨٤٠-٧٧٥ "منصور احلسين

]١٣٩٥٣[

محد بن حيىي بن املرتضـى؛ ملصـححه        أتأليف  /  الوقف كتاب
 .١٦٧-١٤٦ص: ٤ج_  .اهللا بن عبد الكرمي اجلرايف عبد
 _ .١ط_ . البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار        كتاب يف
كتاب جواهر األخبار   : يليه_  .١٩٤٩مكتبة اخلاجني،   ]: القاهرة[

واآلثار املستخرجة من خنبة البحر الزخار حملمد بن حيىي ـران           
 .٤؛ مغ١٢كو* _. ض _ .الصعدي

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òíüìÛaIïØÛbß@éÔÏH@
]١٣٩٥٤[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(رحون، إبراهيم بن علي بن حممد ابن ف
_ ] .األحباس والصدقات واهلبات والعمرى واملنح واألخدام واملرافق      [
 .٢٢١-٢٢٠ص: ٢ج
: القاهرة_ . تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام         يف

 .٨هن*_ .ض _  .١٩٨٦مكتبة الكليات األزهرية، 
]١٣٩٥٥[ "ـه٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(اهيم بن علي بن حممد ابن فرحون، إبر

/ خدام واملرافق  واملنح واأل  ىاألحباس والصدقات واهلبات والعمر   
_ . بن حممد بن فرحون اليعمري       إبراهيمبرهان الدين أيب الوفاء     

 .١١١-٩٨ص
 _ .١ط_ . احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام        ة تبصر يف

كتاب العقـد   : امشه_  .١٩٨٣علمية،  دار الكتب ال  : بريوت
يب  أل املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام        

 .٣٠؛ مغ١١ ،١كو* _.ض _ .حممد عبد اهللا بن سلمون 

)فقه مالكي(الوالية على الوقف 
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ÑÓìÛa@óÜÇ@áÜ½a@Ë@òíüë@
اف       انظر أيضًا تأمنين، األوق اف المس ف، أوق ام الوق أحك

اظر المسيحية، األوقاف اليهودية، الشروط في ن       
ريعات    وانين وتش ف، ق اظر الوق زل ن ف، ع الوق

ف،   ى الوق ارة عل ف  النظ ريعات وق وانين وتش ق
ى الوقف،          غير المسلم، ناظر الوقف، النظارة عل
ة، الوقف        وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذم
ف   لم، وق ر المس ف غي لم، وق ر المس ى غي عل
ة           ى الوقف، والي الكافر، وقف المرتد، الوالية عل

 .لى الوقفالكافر ع
]١٣٩٥٦[ . احملكمة العليا .مدراس

الواقف الذي ميلـك حـق      : مىت ميكن للمتويل أن يعني خلفاً له      
-Mohammedan Law= إدارة الوقف ميكن أن يعني خلفاً له 

Waqf-Mutawalli when can appoint his successor-
waqif reserving power to take over management of 

waqf. He can appoint his successor.  _The All India 
Reporter. _ ة ـباللغ_  .٩٦٨-٩٥٨ص_ ) .١٩٥٣ (٤ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

ÑÓìÛa@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òíüìÛa@
ف،   انظر أيضًا روط الواق ف، ش ف، إدارة الوق ام الوق أحك

اظر الوقف، قضاء        عزل موظفي الوقف، عزل ن
وانين  الوقف، قوانين وتشريعات إدارة الوقف،        ق

ات    ف، المؤسس ى الوق ارة عل ريعات النظ وتش
ف،   ى الوق ارة عل ف، النظ اظر الوق ة، ن الوقفي

 .الوالية على الوقف
]١٣٩٥٧[ "ـه٨٠٨-٧٣٢") أبو زيد(بن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد ا

 أبو زيد عبد الرمحن بن    ]/ اختصاص القضاء بالوالية على األوقاف    [
 .١٩٨ص_ .خلدون 

_ ] .؟١٩٦-[دار الشعب،   : القاهرة_ .ون   مقدمة ابن خلد   يف
 .٢٢ ،٧صر* _.ض 

]١٣٩٥٨[ .عباس طه
  بعض مسائله املختلف عليها بني الواليتني      :نظام الوقف يف اإلسالم   

/ القضائية الشرعية والقضائية األهلية واحلكمـة يف مشـروعيته        
 _.جملة قضائية شـهرية     : احملاماة الشرعية _ .املؤلف عباس طه    

ــمرب  (٣، ع١٠س _ .د _  .٢١٢-٢٠٨ص_ ) .١٩٣٨ديس
 .٢صر*

]١٣٩٥٩[ .عبد امللك أمحد السيد
-٢٠٣ص_ .إعداد عبد امللك السيد     / إدارة الوقف يف اإلسالم   

٢٢١. 
_  .٢ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو١٥، ١١سع*

]١٣٩٦٠[ .سيدعبد امللك أمحد ال
-٢٠٣ ص _ . عبد امللك السيد   إعداد/ إدارة الوقف يف اإلسالم   

٢٢١. 
_  .١ط_ ... وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف        يف

_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة
 .١؛ كو٨؛ فل١٥ ،١٤ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٤سع*

]١٣٩٦١[ "هـ٣٠٦-؟) "أبو بكر(وكيع، حممد بن خلف بن حيان 
حممد بن خلف بن حيان؛ حتقيق عبد العزيز مصطفى         ]/ الوقف[

 .١٢٥ص: ٢ ج_ .املراغي
_ .ض  _ ] .؟١٩٧-[عامل الكتب،   :  بريوت _ . أخبار القضاة  يف
 .٨ ،٧ ،٤ ،٣فل*

]١٣٩٦٢[ "هـ٣٠٦-؟) "أبو بكر(وكيع، حممد بن خلف بن حيان 
حممد بن خلف بن حيان؛ حتقيق عبد العزيز مصطفى         ]/ الوقف[

 .١٥٢ص: ٢ ج_ .املراغي
املكتبة التجارية الكربى،   : القاهرة_  .١ ط _ . أخبار القضاة  يف

 .٢صر*_ . ض _ .١٩٥٠-١٩٤٧
]١٣٩٦٣[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 

 ،٥٢ص: ١٢، ج ٨٧ص: ٨، ج ٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ ] .الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤ج
 _ .٢ط_ .ألريب إىل معرفة األديب     معجم األدباء، أو، إرشاد ا     يف

 .٦٤تر* _. ض _ .١٩٩١دار الكتب العلمية، : بريوت
]١٣٩٦٤[ "ـه٦٢٦-٥٧٤") أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي 

 ،٢٢٧،  ٢٢٤ص: ٣ج_ .ياقوت بن عبد اهللا احلموي      ]/ الوقف[
 .٢٠ص: ١٦، ج٧٠ص: ١٤، ج٥٢ص: ١٢، ج٨٧ص: ٨ج
 _ .١ط_ .، إرشاد األريب إىل معرفة األديب       معجم األدباء، أو   يف

 ،٧صر* _. ض   _ .١٩٣٨-١٩٣٦عيسى البايب احلليب،    : القاهرة
 .١١، ١٠، ٨-٦، ٤-٢؛ فل٢٤ ،٢٣

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òíüìÛa–@Š–ß@–ƒí‰bm@@
]١٣٩٦٥[ "ـه٣٥٥ بعد -٢٨٣ "عمر الكندي، حممد بن يوسف بن يعقوب أبو

-٢٨٠ص_  .أبو عمر حممد بن يوسـف الكنـدي       ]/ الوقف[
٢٨١. 
 مؤسسة الكتب الثقافية،  : بريوت_  .١ط_ . تاريخ والة مصر     يف

 .٢٢ ،٧صر* _.ض _  .١٩٨٧
]١٣٩٦٦[ .رفاعة رافع الطهطاوي

 .٥٧٩-٥٧٨، ٥٤٩ص: ١ج_ .حتقيق حممد عمارة ]/ الوقف[
: بريوت_  .١ط_ . األعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي       يف

 .٥صر* _.ض _ . ١٩٧٣املؤسسة العربية للطباعة، 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òíüìÛa–@Š–ß@–@ƒí‰bm@–@Ûa@Š–Èïà bÐÛa@
]١٣٩٦٧[ .أمين فؤاد سيد
 .٥٤٧-٥٤٣ص_ .أمين فؤاد سيد / األحباس

: القاهرة_  .٢ط_ .تفسري جديد   :  الدولة الفاطمية يف مصر    يف
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠٠الدار املصرية اللبنانية، 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òíüìÛa–@Š–ß@–‰bm@@ƒí–ñüìÛa@Š–Ç@@
]١٣٩٦٨[ .سيدة إمساعيل الكاشف

 .٦٦ص_ .سيدة إمساعيل الكاشف ]/ الوقف[
يتضمن _  .١٩٨٨،  ]ن. د: م. د[_ . مصر يف عصر الوالة      يف

فقرة عن األوقاف يف عصر الوالة يف مصر، وتوضح خضـوعها           
 .٢٢ ،٧صر* _.ض _ .إلشراف القضاة 

 والية غير المسلم على الوقف 



١١١٣>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òíüìÛa–@lŠÌ½a@–@æëb’Ð‘@–@@ƒí‰bm–@ÖQV@
]١٣٩٦٩[ .عبد القادر العافية

 .٢٧٠-٢٥٩ص_ .عبد القادر العافية ]/الوقف[
 احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها خالل يف

وزارة : الرباط_ .القرن العاشر اهلجري، السادس عشر ميالدي       
حبث لنيل دبلوم الدراسات    _  .١٩٨٢األوقاف والشؤون اإلسالمية،    

 .٢٩مغ* _. ض _ . دار احلديث احلسنية، الرباط–ليا الع
@ÑÓìÛa@óÜÇ@òîöbšÔÛa@òíüìÛa–†äa@@

]١٣٩٧٠[ .ديون، بارس
، ٢٩٠،  ٢٨٠،  ٢٤٨ص_ .بارس ديـون    ]/ waqf= الوقف  [

 .باللغة اإلجنليزية_  .٣٥٢
 Muslim Law in Modern = القوانني اإلسالمية يف اهلند احلديثة يف

India . _١٧هن*_ .ض _  .١٩٨٧كالة القانون، و: اله آباد_  .٤ط. 
@òíüë@ŠÏbØÛaÑÓìÛa@óÜÇ@

اف       انظر أيضًا تأمنين، األوق اف المس ف، أوق ام الوق أحك
اظر         المسيحية، األوقاف اليهودية، الشروط في ن
ريعات    وانين وتش ف، ق اظر الوق زل ن ف، ع الوق

ف،   ى الوق ارة عل ف  النظ ريعات وق وانين وتش ق
ى الوقف،     غير المسلم، ناظر الوقف، النظ     ارة عل

ة، الوقف        وقف أهل الذمة، الوقف على أهل الذم
ف   لم، وق ر المس ف غي لم، وق ر المس ى غي عل
ة           ى الوقف، والي الكافر، وقف المرتد، الوالية عل

 .غير المسلم على الوقف
]١٣٩٧١[ .األعظمي، ظفر اإلسالم

 .١٨٤-١٧٧ص_ .ظفر اإلسالم األعظمي / األوقاف
 الندوة الفقهية العاشرة مع     حبوث خمتارة مقدمة يف   :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣٩٧٢[ .بري زاده، مشس
 .١٥٦-١٥٤ص_ .مشس بري زاده / حكم الوقف

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : ريوتب_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
]١٣٩٧٣[ .سيف اهللا الرمحاين، خالد

 .٩٤-٨١ص_ .خالد سيف اهللا الرمحاين / الوقف يف العصر احلديث
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_  .ض_  .٢٠٠١

]١٣٩٧٤[ .القامسي، زبري أمحد
_ .زبـري أمحـد القـامسي       / الوقف يف ضوء الفقه اإلسـالمي     

 .١٤٧-١٣٩ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

دار الكتـب   : بـريوت _  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلنـد      
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١العلمية، 

]١٣٩٧٥[ .القامسي، شبري أمحد
-١٥٧ص_ .شبري أمحد القـامسي     / قاف اخلربة واستبداهلا  األو
١٦٥. 
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣٩٧٦[ .ندوي، حممد ظفر عامل
_ . عامل ندوي    حممد ظفر / مسائل من الوقف يف العصر الراهن     

 .١٧٦-١٦٦ص
حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        :  الوقف يف

 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     
 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١

]١٣٩٧٧[ .نذيري، مجيل أمحد
 .١٩٢-١٨٥ص_ .مجيل أمحد نذيري / قضايا الوقف

لندوة الفقهية العاشرة مع    حبوث خمتارة مقدمة يف ا    :  الوقف يف
 دار الكتب العلمية،  : بريوت_  .١ط_ .الفقه اإلسالمي يف اهلند     

 .١كو*_ .ض _  .٢٠٠١
ÑÓìÛa@óÜÇ@ñcŠ½a@òíüë@

اظر   انظر أيضًا ي ن ف، الشروط ف ف، إدارة الوق ام الوق أحك
ف،    وظفي الوق زل م ف، ع روط الواق ف، ش الوق

ار   ريعات النظ وانين وتش ف، ق اظر الوق زل ن ة ع
ف،    اظر الوق ف، ن رأة والوق ف، الم ى الوق عل
ة      رأة، الوالي ف والم ف، الوق ى الوق ارة عل النظ

 .على الوقف
]١٣٩٧٨[ .حافظ حممد أنور

إعداد حافظ حممد أنور؛ أشرف عليها      / والية النظر على الوقف   
 .٦٧٢-٦٧١ص_ .صاحل بن غامن السدالن 

دار : الريـاض _  .١ط_ . والية املرأة يف الفقه اإلسـالمي        يف
 جامعة  –) ماجستري(أطروحة  _ ] .١٩٩٩[هـ  ١٤٢٠بلنسية،  

_ .ض  _ . كليـة الشـريعة      ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية    
 .١كو*

]١٣٩٧٩[ .عباس طه
احملاماة  _.عباس طه   / أجر النظر على الوقف وآثاره املترتبة عليه      

 _) .١٩٣٩يناير   (٤، ع ١٠ س _.جملة قضائية شهرية    : الشرعية
 .١؛ كو٢٧ ،١٤ ،٢صر*_  .د_  .٣٠٤-٣٠١ص
]١٣٩٨٠[ . احملكمة العليا .مدراس

الواقف الذي ميلـك حـق      : مىت ميكن للمتويل أن يعني خلفاً له      
-Mohammedan Law= إدارة الوقف ميكن أن يعني خلفاً له 

Waqf-Mutawalli when can appoint his successor-
waqif reserving power to take over management of 

waqf. He can appoint his successor.  _The All India 
Reporter. _ باللغـة  _  .٩٦٨-٩٥٨ص_ ) .١٩٥٣ (٤ مج
 .٧هن*_ .د _ .اإلجنليزية 

والية المرأة على الوقف



متن الكشاف>١١١٤
 

 سنة، = سية ،   رسالة جامع = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض 
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñcŠ½a@òíüë–òîÈßbu@Ýöb‰@@
]١٣٩٨١[ .خالد عبد اهللا الشعيب

خالد عبد اهللا الشعيب؛ إشراف املرسـي       / النظارة على الوقف  
أطروحـة  _ . ورقة   ٤٤٢_  .٢٠٠٠_ .عبد العزيز السماحي    

 _ .٢٠٠٠ كلية الشريعة والقانون،     ، جامعة األزهر  -) دكتوراه(
 .١كو*_ .ر 

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñcŠ½a@òíüë–†äa@@
]١٣٩٨٢[ . احملكمة العليا .اهلند

= رأي احملكمة العليا لعموم اهلند حول إدارة زاوية من قبل املرأة            
Supreme Court on Management of Dargah by 

Women. _ Muslim India. _١٩٩٠ (٨٩، ع٨ مج. ( _
 .١٦هن*_ .د _ .باللغة اإلجنليزية _  .٢١٤ص

@ÑÓìÛa@óÜÇ@ñcŠ½a@òíüëIïÈÏb‘@éÔÏH@
]١٣٩٨٣[ .عبد القادر شيبة احلمد

 .٨٨-٧٧ص :٦ج_ .تأليف عبد القادر شيبة احلمد /  الوقفباب
شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام للحافظ        :  فقه اإلسالم  يف

، ]ن. د: م. د[_  .١ط_ . العسـقالين رمحـه اهللا       ابن حجر 
 .١٧مغ* _. ض _ .)مطابع الرشيد :املدينة املنورة (١٩٨٢

ÑÓaìÛa@òíüë@
أحكام الوقف، شروط الواقف، قوانين وتشريعات   انظر أيضًا

ى      النظارة على الوقف، ناظر الوقف، النظارة عل
 .الوقف، الوالية على الوقف

]١٣٩٨٤[ .حمرم فهيم
، ١ س _ .احملاماة الشرعية _ .حمرم فهيم   /  الواقف حبث يف والية  

ينـاير   (٤، ع ١ س ؛١٦٧-١٦٥ص_ ) .١٩٢٩أكتوبر   (١ع
ــر  (٥ع: ١س؛ ٢٥٩-٢٥٦ص_ ) .١٩٣٠ _ ) .١٩٣٠فرباي
 ؛٤٧٠-٤٦٧ص_ ) .١٩٣٠مارس   (٦، ع ١؛ س ٣٥٢–٣٥٠ص
، ٢صر* _.د  _  .٥٦٩-٥٦٧ص_ ) .١٩٣٠ابريل   (٧، ع ١س
 .١؛ كو٢٧، ١٤

]١٣٩٨٥[ .حممد رواس قلعه جي
الوعي _ .بقلم حممد رواس قلعه جي      / إدارته واستثماره : لوقفا

 _) .٢٠٠١ يناير   /٢٠٠٠ديسمرب (٤٢٢، ع ٣٧س_ .اإلسالمي  
-٥٠ص_ ) .٢٠٠١ فرباير   /يناير (٤٢٣، ع ٣٧؛ س ٤٢-٣٨ص
 .١كو*_ .د _  .٥٢

@ÑÓaìÛa@òíüëIŠàÇ@åia@éÔÏH@
]١٣٩٨٦[ .حممد رواس قلعه جي

 .٧٤٣ص_ .تأليف حممد رواس قلعه جي / وقف
_  .١ط_ .عصره وحياتـه    :  موسوعة فقه عبد اهللا بن عمر      يف

يف سبيل موسـوعة فقهيـة      (_  .١٩٨٦دار النفائس،   : بريوت
، ١كو* _. ض   _ .)٧سلسلة موسوعات فقه السلف؛     . جامعة
 .٤٠ ،٣٢ ،٣٠؛ مغ٥

@ÑÓaìÛa@òíüëIïÐäy@éÔÏH@
]١٣٩٨٧["ـه١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

 .٤٧٥-٣٣٧ص: ٦مج_ .الوقف  كتاب
شـركة  : كراتشي_ . حاشية ابن عابدين على الدر املختار        يف

 .٨هن*_ .ض _ ] .١٩--[جميد، 
]١٣٩٨٨[ "ـه١٠٨٨-١٠٢٥"عالء الدين احلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين 

 .٤٦٢-٤٢٩ص: ٢مج_ .عالء الدين احلصكفي ]/  الوقفكتاب[
 ١٨٨٣،  ]ن. د: م. د[_ . الدر املختار يف شرح تنوير األبصار        يف
 .٨هن*_ .ض _ ) .مطبعة بوالق: القاهرة(

@åàîÛa@N…b‘‰⁄aë@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@
 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا

]١٣٩٨٩[ ]قوانني الوقف[اليمن 
وزارة ]: صـنعاء [_ .قانون الوقف الشرعي ولوائح الـوزارة       

 .١كو*_ .ك _ .ص ٦٣_ ] .١٩٩٥[األوقاف واإلرشاد، 
àîÛa@å@Nòîäí†Ûa@æì÷’Ûaë@ÒbÓëþa@ñ‰a‹ë@

 .إدارة الوقف، المؤسسات الوقفية انظر أيضًا
]١٣٩٩٠[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .٢ط_ ...اف   وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوق      يف
_ .ض  _  .١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو١٥، ١١سع*
]١٣٩٩١[ .حممد عبد اهللا امليداين

ممثل وزارة األوقاف والشئون    : ورقة األخ حممد عبد اهللا امليداين     
 .٤١٤-٤٠٥ص_ .الدينية باجلمهورية العربية اليمنية 

_  .١ط_ ...األوقاف   وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات       يف
_ .ض  _  .١٩٨٩املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،     : جدة

 .١؛ كو٨؛ فل١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٤سع*

  رسائل جامعية–والية المرأة على الوقف  



١١١٥>متن الكشاف>
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’×@ÒbÑÛû½a@



٩٧١>متن الكشاف>
 

 
 سنة، = سرسالة جامعية ،    = ردون ناشر،   = ن. ددون مكان،   = م.دمقالة،  = دمخطوط،    = خبحث،  = حجزء،  = ج،  موقع انترنت =  ت إيضاحات،= ايض
  المواقع*=هجري، = هـنحو، = نمجلد، = مج كتاب، =كقرن، = قدورية، الرقم عدد = عطبعة، = طمواضع من تصانيف، = ضصفحة، = ص

 



١١١٧>> كشاف المؤلف
 

 

@I@cH@
 

 بودي آبادي، حافظ خليل شكري    أنظربادي، حافظ خليل شكري   آ
 عمر حلمي   أنظربادي زاده، عمر حلمي  آ
 الخير آبادي، محمد عظيم حسين  أنظربادي، محمد عظيم  آ
 آوردي، أكرم حقي   أنظربوردي، أكرم حقي  آ
 أجون، حقي   أنظرجون، حقي  آ

 ٣١٤١: آراني كاشاني، محمد علي
 ١٣٢٣٢: زاد، أحمد حسينآ

 ٢٢٤٦، ١٦٩٢: آزاد، غالم نبي
 ١: آزاد، محمد حسين

 قاضي أسكي بزار، أحمد بن حسان  أنظرسكي بزار، أحمد  آ
 -١٨٩٩ "صغرأفيضي، آصف علي   أنظرصغر فيضي  أآصف علي 

 بهارتي، آفتاب أحمد  أنظرآفتاب أحمد بهارتي  
 حسين، آفتاب  أنظرآفتاب حسين  

 أك دمير، سليمان   أنظريمان  ق دمير، سلآ
 وندوز، أحمد كأك   أنظرق كوندوز، أحمد  آ
 أقاي، حسن   أنظرقاي، حسن  آ

 زرين . أكون، م  أنظرزرين  . آقون، م
 أك التون، نشأت   أنظرك التون، نشأت  آ
 أك دمير، سليمان   أنظرك دمير، سليمان  آ
 أك كوندوز، أحمد   أنظرك كوندوز، أحمد  آ
 أك يلدز، علي  أنظردز، علي  ك يلآ
 أقاي، حسن   أنظركاي، حسن  آ
 زرين . أكون، م  أنظرزرين  . كون، مآ

 ٩٩٠٩: آل كاشف الغطاء، محمد حسين
-١٢١٧) "أبو الثنـاء  (اآللوسي الكبير، محمود بن عبد اهللا الحسيني        

 ٩١٤٥: "هـ١٢٧٠
 ٨٠٦٥، ٣٧٢٢: )آية اهللا( آملي، جوادي
 رابراديش أند  أنظرآندرابراديش  

 ١٣٦٧٥، ٨١٧٥، ٤٣٢٤، ٣٧٧٥-٣٧٧٤، ٢٢٩٨: وردي، أكرم حقيآ
 آيدن ،بوالق  أنظر  بوالقآيدن 

  داوديدن،أ  أنظرآيدن، داود  
 أيدن، محمد عاكف  أنظر  محمد عاكفآيدن، 
-٩٧٣٥ :"هـ١٢٠٤-؟) "حجي أمير زاده  (ديني، محمد بن حمزة     ياآل

٩٧٣٦ 
 )آية اهللا( مي، حسنماإفقيه   أنظرمامي، حسن  إآية اهللا 

 )آية اهللا( آملي، جوادي  أنظرآية اهللا جوادي آملي  
 أحمد  ى، مصطف الخميني  أنظر أحمد الموسوي      ىآية اهللا الخميني، مصطف   

 )آية اهللا(الموسوي 
 )آية اهللا (جناتي، محمد إبراهيم  أنظر  محمد إبراهيم جناتيآية اهللا 

 ي آوردي، أكرم حق  أنظريوردي، أكرم حقي  آ
 عمر حلمي   أنظربادي زاده، عمر حلمي  أ

 .بولياك، إبراهام ن  أنظربولياك  . إبراهام ن
 ٩٣٦٤ :إبراهيم إبراهيم أحمد عامر

 ٥٩٧٧: إبراهيم أبو رحمة
 ٩٣٩٥، ٢٨٥٢-٢٨٥١: بياريإبراهيم اإل

 تش، إبراهيمأ  أنظرتش  أإبراهيم 

 ١٠٠٦٥: إبراهيم أحمد عبد الحميد الحنبلي األثري
 ٩٧٢٨: يباهيم أطفيش الجزائري الميزاإبر
 أغاجويوفجو، إبراهيم   أنظربراهيم أغاجويوفجو  إ
 أوزدمير، إبراهيم  أنظربراهيم أوزدمير  إ

-١١٩٨"براهيم بن محمد بن أحمد      إالباجوري،    أنظرإبراهيم الباجوري     
 "هـ١٢٧٧

 ٩٧٩٩: ن عبد المجيديإبراهيم باحس
 ١٣٢٤٦: إبراهيم بشير الغويل

 ،١٢٦٥٢،  ٩٠٦٧،  ٧٧٥٧،  ٣٨٢٢،  ٧٨٧،  ٧٢٠: اهيم البيومي غانم  برإ
١٣٨٢١،  ١٣٧١٩،  ١٣٦٥٥،  ١٣٦٥٢،  ١٣٥٨٦،  ١٣٥٨٣،  ١٣٠١٢ ،
١٣٨٥٣، ١٣٨٢٤ 

 ١٣٢١٨: إبراهيم حركات
 ١٠٣١٨: إبراهيم بن حسن اإلنبابي

 قونيالي، إبراهيم حقي  أنظربراهيم حقي قونيالي  إ
-١٠١١٢: "هـ٩٥٦-؟"يم  إبراهيم الحلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراه      

١٠١١٦ 
 ١٠٣١٥: إبراهيم الخضير

 ١١١١٥-١١١١٤: إبراهيم بن زيد الخثالن
 ٦٥١٤: إبراهيم سعيد

 ٩٠٤٢: إبراهيم شمس الدين
 ٩٨٩٩: إبراهيم صالح إبراهيم سيد
 ٥٤٢٠: إبراهيم بن عبد اهللا الحازمي

 ١٣٨٢٢، ٧٨٤٣، ٦٥٥٨، ١٧٤٩: إبراهيم عبد الباقي
 ٣٤١٨، ٣٦٩: ز الغصنإبراهيم بن عبد العزي
 ٩١١٢: إبراهيم عبد الكريم

 ٦٢٣٧: إبراهيم عثمان صبري
 ١١١٣٥: . س.إبراهيم، م

 ١٣٥٠٩: إبراهيم بن محمد الحمد المزيني
 ٩٩٨٩-٩٩٨٤: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان

 ١٣١١١: إبراهيم محمد الضبيعي
 إبراهيم عبد الباقي  أنظر  إبراهيم محمود عبد الباقي

 ٣٥٥٨: ا، تونجربقيرأ
 )أبـو إسـحاق   ( بن عبد اهللا الهمداني الحمـوي        إبراهيمبن أبي الدم،    ا

 ٥٥٠١-٥٥٠٠ :"هـ٦٤٢-٥٨٣"
-٣١٠) "محمـد  بوأ(بي زيد، عبد اهللا بن عبد الرحمن القيرواني         أبن  ا

 ،١٠٥٦٥، ١٠٥٥٥-١٠٥٥٢، ١٠٥٥٠، ١٠٥١٨-١٠٥٠٨ ":هـ٣٨٦
١٠٦٧٢،  ١٠٦٦٧،  ١٠٦٥٦-١٠٦٥٤،  ١٠٦٣٦،  ١٠٦١٣،  ١٠٥٧٣، 
١٠٧١٥-١٠٧١٣، ١٠٦٩٠، ١٠٦٨٨-١٠٦٨٦، ١٠٦٧٥ 

ابن أبي السرور، محمد بن محمد أبي السرور زين العابـدين البكـري             
 ٨٩٦٥": هـ١٠٨٧-١٠٠٥"الصديقي 

-٦٥٢) "عمـاد الـدين   ( إسماعيل بن أحمـد بـن سـعيد          بن األثير، ا
 ٨٣٠٦": هـ٦٩٩

-٥٥٥) "أبـو الحسـن   (بن األثير، علي بن محمد بن عبـد الكـريم           ا
 ٨٧٥١-٨٧٥٠: "هـ٦٣٠

ي  الجـزر  يثير، المبـارك بـن محمـد بـن محمـد الشـيبان            بن األ ا
 ٨٢٦٨-٨٢٦٧، ٢٧٠٩: "هـ٦٠٦-٥٤٤) "السعادات أبو(
 ١١٢٨٨): اهللا شمس الدين عبدو أب(بن األميري، محمد بن محمد الحلبي ا

 ٤٠٦٩-٤٠٦٨:  محمود كمال، األمينابن

، محمودابن األمين
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ـ             -٣٠٦"ى  ابن بابويه القمي، محمد بن علي بن الحسـين بـن موس
 ٩٩١١-٩٩١٠": هـ٣٨١

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  أنظرابن باز، عبد العزيز  
-؟) " القاسـم  أبـو (بن البراج، عبد العزيز بن بحر بن عبد العزيـز           ا

 ٩٩١٢، ٥٣٨٣: "هـ٤٨١
-؟) "سـعيد  بـو أ(بي القاسم محمـد األزدي      أبن البراذعي، خلف بن     ا

 ١٠٥١٩": هـ٣٧٢
حمـد القرشـي التميمـي      أ بـن    إبـراهيم ن  بن بزيزة، عبد العزيز ب    ا

 ١٠٥٢٠: "هـ٦٦٢-٦٠٦ ")محمد أبو(
-٤٩٤) "أبـو القاسـم   (بن بشكوال، خلف بن عبد الملك بن مسعود         ا

 ٢٤٣٧: "هـ٥٧٨
) أبو عبد اهللا  (ابن بطوطة، محمد بن عبد اهللا بن محمد اللواتي الطنجي           

 ٨٦٣٦-٨٦٣٣": هـ٧٧٩-٧٠٣"
-٦٧٥) "عالء الدين الفارسـي    (بن بلبان، علي بن بلبان بن عبد اهللا       ا

 ٨٣٣٤، ٨٢٧٠-٨٢٦٩": هـ٧٣٩
": هـ١٠٨٣-؟"ابن بلبان، محمد بن بدر الدين بن عبد الحق بن بلبان            

٩٩٩١-٩٩٩٠ 
ـ ٤٧١-٣٩٦) "عليأبو  (حمد بن عبد اهللا     أبن البنا، الحسن بن     ا ": هـ

٩٩٩٣-٩٩٩٢ 
   الزركشي، محمد بن بهادر بن عبـد اهللا         أنظرأبو عبد اهللا      ،  ابن بهادر 

 "هـ٧٩٤-٧٤٥) " عبد اهللاأبو(
-٨١٣) "أبـو المحاسـن   ( تغري بردي، يوسف بن تغري بـردي         ابن

 ٨٠٢٢: "هـ٨٧٤
-٦٦١) "أبو العبـاس  (بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم          ا

 ٩٩٩٤ ،٨٢٧٣-٨٢٧١، ٥٤١٥-٥٣٩٤، ١٣٦٧ :"هـ٧٢٨
-؟٥٩٠) "البركات أبو(بن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر          ا

 ١١٢٦٦-١١٢٦٥، ٩٩٩٧، ٨٢٧٤": هـ٦٥٢
بن تيمية، محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرانـي الحنبلـي             ا

 ٩٩٩٩": هـ٦٢٢-٥٤٢) " اهللا عبدأبو(
 هللا الجبرين عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عبد ا  أنظرابن جبرين  

ـ ٦١٤-٥٤٠) "أبو الحسين (بن جبير، محمد بن أحمد      ا -٨٦٣٧": هـ
٨٦٣٩ 

) أبو القاسـم  (الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا           جزي   ابن
 ٤٧٣-٤٦٧": هـ٧٤١-٦٩٣"
-؟ ")القاسـم  بـو أ(بن الجالب، عبيد اهللا بن الحسين بـن الحسـن           ا

 ١٠٥٢١": هـ٣٧٨
أبـو  الـدين    بدر( بن سعد اهللا الحموي      إبراهيم جماعة، محمد بن     ابن

 ٤٤٢-٤٤١": هـ٧٣٣-٦٣٩ ")اهللا عبد
-٥٠٨ ")أبـو الفـرج    (درحمن بن علي بن محم    ، عبد ال  يبن الجوز ا

ـــ٥٩٧ -١٢٨٣٧، ٩١٤٦، ٨٦٤١-٨٦٤٠، ٨٠٢٣، ٢٧٩٥": هـ
١٣١١١، ١٢٨٣٨ 

-٥٨٠" )المحاسن أبو(بن الجوزي، يوسف بن عبد الرحمن بن علي         ا
 ١٠٠٠٠": هـ٦٥٦

-٥٧٠) "عمـرو أبـو   ( بكـر    أبـي بن الحاجب، عثمان بن عمر بن       ا
 ١٠٧٢٠، ١٠٥٢٢": هـ٦٤٦

-؟" حاتم البستي، محمد بن حبان بن أحمد التميمـي           أبو  أنظرابن حبان     
 "هـ٣٥٤

-٧٧٣ ")أبـو الفضـل   (بن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد         ا
ـــ٨٥٢ -٨٢٧٥، ٨٠٢٧-٨٠٢٤، ٥٥٠٢، ٢٧١٢-٢٧١١": هــ
١٠٣٠٧، ٨٤٧٠، ٨٣٠١ 

 

بن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بـن علـي السـعدي األنصـاري              ا
-٥٥٠٣،  ٤٦٤٠-٤٦٣٩،  ٩٢-٩١": هـ٩٧٤-٩٠٩" )لعباسا أبو(

١٠٤٢٧-١٠٤٢٥، ١٠٣١٢-١٠٣٠٨، ٥٥٠٨ 
    الناصري، محمد بن الحريريأنظرابن الحريري، محمد  

) بـو محمـد   أ(حمد بن سعيد بن حزم الظـاهري        أبن حزم، علي بن     ا
 ١٢٥٧٢، ١٠٤٩٦-١٠٤٩٢: "هـ٤٥٦-٣٨٤"
بن أمـر اهللا بـن عبـد القـادر الحميـدي            ) جلبي( الحنالي، علي    ابن
 ٩٧٥٨، ٥٢٨٨، ٣٩٢-٣٩٠": هـ٩٧٩-٩١٦) "الدين عالء(

  اإلمام ابن حنبل، أحمد بن محمـد بـن حنبـل             أنظر  ، اإلمام ابن حنبل 
 "هـ٢٤١-١٦٤" )عبد اهللا أبو(
  بعـد  -؟) "أبو القاسم (بن حوقل، محمد بن حوقل البغدادي الموصلي        ا

 ٢٧٨٢-٢٧٨١: "هـ٣٦٧
ـ ٣٦٣-؟") أبو حنيفة ( حيون، النعمان بن محمد بن منصور        ابن : "هـ

٩٩١٥ 
-٢٢٣) "أبو بكـر  (ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي         

 ٨٣٠٢": هـ٣١١
-٧٥٠"بن خطيب الدهشة، محمود بن أحمد بـن محمـد الهمـداني             ا

 ١٠٣١٣": هـ٨٣٤
-٧٣٢) "أبـو زيـد   (بن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بـن محمـد           ا

 ١٣٨٩٥، ٨٦٤٢": هـ٨٠٨
": هـ٦٨١-٦٠٨) "العباسبو أ (إبراهيمحمد بن محمد بن     أبن خلكان،   ا

٨٠٣٠-٨٠٢٩ 
-٦٢٥) "أبو الفتح (ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع           

 ٨٤٧٠، ٨٣٠٦-٨٣٠٣": هـ٧٠٢
  النهرواني، إبراهيم بن دينـار بـن أحمـد           أنظر  أبو حكيم  دينار،ابن  

 "هـ٥٥٦-٤٨٠) "أبو حكيم(الرزاز 
 )اهللا عبـد  أبـو (بي القاسم الرعيني القيرواني أ دينار، محمد بن    ابن
 ٨٩١١": هـ١١١٠ن -؟"
ـ ٧٣٦-؟) "أبو عبد اهللا  (بن راشد، محمد بن عبد اهللا بن راشد         ا ": هـ

١٠٥٢٣ 
-٧٣٦ ")أبـو الفـرج   (بن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بـن رجـب           ا

 ١٠٠٣-١٠٠٠١، ١٢٥٦": هـ٧٩٥
-٤٧٤ ":هـ٥٢٠-٤٥٠) "الوليدأبو  (بن رشد   احمد  أبن رشد، محمد بن     ا

١٠٥٢٧-١٠٥٢٤، ٥٥٥٠، ٤٣٢٠، ٤٧٦ 
بن زريق، محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن العمري العدوي القرشي            ا

 ٧٣٤١": هـ٩٠٠-٨١٢"
 ١٠٥٢٨": هـ٨٩٩-؟"حمد بن محمد بن زكري أابن زكري، 

بن قتيبـة األزدي النسـائي      ) زنجوية(بن زنجوية، حميد بن مخلد      ا
 ٩٧٥٩": هـ٢٥١-؟"

ـ ٩٧٥-٩٠٠"م  ابن زياد، عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهي         ": هـ
٥٥١٠-٥٥٠٩ 

ـ ٦٩٤-؟) "مظفر الـدين (بن الساعاتي، أحمد بن علي بن تغلب       ا ": هـ
١٠١١٧ 

ـ ٢٣٠-١٦٨) "اهللا عبـد  أبو(بن سعد، محمد بن سعد الزهري       ا ": هـ
٨٠٣١ 

 لرحمن بن ناصر السعدي عبد ا  أنظرابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر  
ـ ٦٨٩-٦٠١" )زكريـا أبو   (يىحمد بن يح  أبن سعيد، يحيى بن     ا ": هـ

٩٩١٦ 
زدي أبو عبيد، القاسم بـن سـالم الهـروي األ           أنظرابن سالم الهروي      

 "هـ٢٢٤-١٥٧"الخزاعي 

  القميابن بابويه
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) محمدأبو  (بن سلمون، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علي الكناني             ا
 ١٠٥٣٠-١٠٥٢٩": هـ٧٤١-٦٦٩"
ـ ٤٩٩-؟) "القاسـم  أبو(بن السمناني، علي بن محمد بن أحمد        ا ": هـ

١٠١١٨ 
": هـ٤٨٣-؟) "أبو بكر (ن سهل السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل         با

١٠١٢٠-١٠١١٩ 
ـ ٧٦٤-؟) "صـالح الـدين   (شاكر، محمد بن شاكر بن أحمد        ابن ": هـ

٨٠٣٢ 
أبو الفضل ابـن    (ابن الشحنة الصغير، محمد بن محمد الثقفي الحلبي         

 ٣٩٤-٣٩٣": هـ٨٩٠-٨٠٤) "أبي الوليد
) البركات، سري الـدين    أبو(مد  بن الشحنة، عبد البر بن محمد بن مح       ا

 ٥٤٢٨-٥٤٢٧": هـ٩٢١-٨٥١"
": هـ٦٨٤-٦١٣ ")أبو عبد اهللا   (إبراهيمبن شداد، محمد بن علي بن       ا

٨٠٣٣ 
": هـ٦٣٢-٥٣٩) "أبو المحاسن (بن شداد، يوسف بن رافع بن تميم        ا

٨٣٠٩-٨٣٠٨ 
ابـن عثمـان    ) صـالح الـدين   (الرحمن   بن الصالح، عثمان بن عبد    ا

 ٥٥١١": هـ٦٤٣-٥٧٧ ")مرعأبو (الشهرزوري 
راهيم بن محمد بـن سـالم بـن         إب  أنظرابن ضويان، إبراهيم بن محمد        

 ضويان
": هـ٤٩٧-٤٠٤) "اهللا عبد أبو(ابن الطالع، محمد بن الفرج القرطبي       

٨٣١٢-٨٣١٠ 
": هـ٩٥٣-٨٨٠" )شمس الدين ( محمد بن علي بن أحمد       ،بن طولون ا

٩٠٤٠-٩٠٣٩ 
ابن أبـي بكـر     ) نور الدين (بن محمد   ) جمال الدين (بن ظهيرة، محمد    ا

 ١١٨٠٦": هـ٨٨٨-٨٢٠"
": هـ١٢٥٢-١١٩٨"ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز          

١٢٦٤٧، ١٢٠١٣-١٢٠٠٩، ١٠١٣٥-١٠١٢١، ٥٦٠١-٤٥٨٩ 
-١٢٤٤"بن عابدين، محمد عالء الدين بن محمد أمـين بـن عمـر              ا

 ١٠١٤٣-١٠١٣٦، ١٠١٣٣": هـ١٣٠٦
 )بن عاصم القيسـي الغرنـاطي     ابكر   بوأ (بن عاصم، محمد بن محمد    ا

 ١٠٥٣٣-١٠٥٣١": هـ٨٢٩-٧٦٠"
-٣٦٨) "مـر أبـو ع  (بن عبد البر، يوسف بن عبد اهللا بـن محمـد            ا

 ١٠٥٣٦-١٠٥٣٤": هـ٤٦٣
 )صـفي الـدين   (بن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق البغـدادي           ا

 ٨٠٣٤": هـ٧٣٩-٦٥٨"
) الدين عز(بي القاسم   بن عبد السالم، عبد العزيز بن عبد السالم بن أ         ا

 ٥٥١٢، ٤٧٧٨": هـ٦٦٠-٥٧٧"
-٦٣٨) "فـتح الـدين   (بن عبد الظاهر، محمد بن عبد اهللا بن نشوان          ا

 ٩٣٤٤: "هـ٦٩١
ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجـدي            

 ١٠٠٠٥-١٠٠٠٤، ٥٤٢٤، ٤٥٤٥، ١٧٨٠": هـ١٢٠٦-١١١٥"
 مد بن صالح بن عثيمين مح  أنظرابن عثيمين، محمد بن صالح  

ابن العراقي، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسـين الكـردي الرازيـاني             
 ٨٤٠٦": هـ٨٢٦-٧٦٢ ")زرعة ولي الدين أبو(
) نصـر  تاج الدين أبـو   ( عربشاه، عبد الوهاب بن أحمد بن محمد         ابن
 ١٠١٤٤، ٣٩٥": هـ٩٠١-٨١٣"
اهللا بـن    ن عبد بن العربي، محمد ب   اأبو بكر     أنظر  أبو بكر  ،بن العربي ا

 "هـ٥٤٣-٤٦٨"محمد األشبيلي 

-٧١٦) "اهللا عبد بوأ(بن عرفة، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي         ا
 ١٠٥٣٨-١٠٥٣٧، ١٠٦٢٦-١٠٦٢٥": هـ٨٠٣

-٤٩٩ ")أبـو القاسـم   (ابن عساكر، علي بن الحسن بـن هبـة اهللا           
 ٩٠٤١": هـ٥٧١

مـد  مح بـو أزيد أو    بوأ(ابن عسكر، عبد الرحمن بن محمد البغدادي        
 ١٠٥٤١-١٠٥٣٩": هـ٧٣٢-٦٤٤) "شهاب الدين

": هـ١١٨٦-١١٠٧"بن عصفور، يوسف بن أحمد الدرازي البحراني        ا
٤٣١٧-٤٣١٦، ٣١٤٣-٣١٤٢ 

-٦٥٤) "أبو الحسن عالء الدين(ابن العطار، علي بن إبراهيم بن داود      
 ٥٥٤٦-٥٥٤٥، ٥٥٤٣-٥٥٤١": هـ٧٢٤

-٧٨٠) "الفـتح أبـو   (بن العماد األقفهسي، محمد بن أحمد بن عماد         ا
 ١٠٣١٤": هـ٨٦٧

) الفـالح  أبـو (بن العماد العكري، عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد             ا
 ٨٠٣٦-٨٠٣٥": هـ١٠٨٩-١٠٣٢"

 عبد اهللا بن عمر بن الخطاب العـدوي         أنظرابن عمر، أبو عبد الرحمن        
 "هـ٧٣-هـ .ق١٠) "أبو عبد الرحمن(
) عبد اهللا  وأب(حمد بن محمد العثماني المكناسي      أبن غازي، محمد بن     ا

 ١٠٥٤٣-١٠٥٤٢": هـ٩١٩-٨٤١"
-٩٢٠) "نـور الـدين   (ابن غانم المقدسي، علي بن محمد بن علـي          

 ٥٦٠٩-٥٦٠٨، ٣٣٩٥-٣٣٩٤": هـ١٠٠٤
-٣٢٩" )أبـو الحسـين   (بن فارس، أحمد بن فارس بـن زكريـاء          ا

 ٩٣٧١": هـ٣٩٥
بن فرح، أحمد بن فرح بن أحمـد بـن محمـد اللخمـي األشـبيلي                ا

 ١٠٣١٥": هـ٦٩٩-٦٢٥) "العباس أبو(
) برهان الـدين اليعمـري    (ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد        

 ١٠٥٤٩-١٠٥٤٤": هـ٧٩٩-؟"
الشيباني، محمد بـن الحسـن بـن فرقـد            أنظرأبو عبد اهللا      ،  ابن فرقد 

 "هـ١٨٩-١٣١") عبد اهللا أبو(
-٨٩١) "لفضلأبو ا ( عبد العزيز بن عمر بن محمد        بن فهد، محمد بن   ا

 ٧٦٤٩: "هـ٩٥٤
": هـ٩٩٢-؟) "شهاب الدين( الصباغ العبادي أحمد بن قاسمبن قاسم، ا

١٠٤٢٧-١٠٤٢٥  
) أبـو عبـد اهللا   (ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقـي     

 ١١٠٠٩-١١٠٠٧، ١٠٥٧١-١٠٥٦٧": هـ١٩١-١٣٢"
الغزي، محمد بن قاسم بن محمـد بـن محمـد             أنظرابن قاسم الغزي      

 "هـ٩١٨-٨٥٩) "عبد اهللا أبو(
ـ ٣٣٥-؟) "العبـاس  بـو أ(بن القاص، أحمد بن أحمد الطبري       ا ": هـ

١٠٣١٦ 
) شرف الدين (بن قاضي الجبل، أحمد بن الحسن بن عبد اهللا بن قدامة            ا

 ٧٣٤٢، ١٣٦٨": هـ٧٧١-٦٩٣"
) الـدين  بـدر (العزيز   سرائيل بن عبد  إبن قاضي سماونة، محمود بن      ا

 ٤٠٠٨": هـ٨٢٣-؟"
 بن موسى اليحصـبي السـبتي     ض  ابن القاضي عياض، محمد بن عيا     

 ٤٩٨": هـ٥٧٥-؟) "أبو عبد اهللا(
بن قائد، عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائـد النجـدى              ا

 ١٠٠٠٦": هـ١٠٩٧-؟"
 ٨٦٤٥": هـ٢٧٦-٢١٣) "أبو محمد(بن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم ا

بن قاضي الجبل، أحمد بن الحسـن بـن         ا  أنظرشرف الدين     ،  ابن قدامة 
 "هـ٧٧١-٦٩٣) "شرف الدين(بن قدامة اهللا  عبد

 

، عبد اهللابن قتيبة
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موفـق الـدين    (حمد الجمـاعيلي المقدسـي      أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا
 ١٠٠٢٤-١٠٠٠٧": هـ٦٢٠-٥٤١) "حمدم أبو

أبـو الفـرج   (بن قدامة، عبد الرحمن بن محمد المقدسي الجمـاعيلي   ا
 ١٠٠٢٧-١٠٠٢٥": هـ٦٨٢-٥٩٧) "شمس الدين

) ن الدين أبـو العـدل السـودوني       زي(ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا      
 ١١٣١٣، ٨٣١٤-٨٣١٣، ٢٧٤٩، ١٣٧٢": هـ٨٧٩-٨٠٢"
 قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي                ابن
ـ ٧٥١-٦٩١) "عبد اهللا  أبو( ، ٥٤١٧-٥٤١٦،  ٤٥٣٥،  ٣٨٦": هـ

١٠٠٣٠-١٠٠٢٨ 
ـ ٧٧٤-٧٠١" )أبو الفداء ( بن عمر    إسماعيلبن كثير،   ا ، ٢١٠٢": هـ

٩١٤٧، ٨٦٤٩-٨٦٤٦، ٢٩١٠ 
، ١٥٩٣": هـ٩٤٠-؟" )شمس الدين (حمد بن سليمان    أبن كمال باشا،    ا

١٠٩٣٦-١٠٩٣٣، ١٠١٤٥ 
-٣٨٧ ":هـ٨٠٣-؟) "أبو الحسن (بن اللحام، علي بن محمد بن عباس        ا

٥٣٩٧-٥٣٩٤، ٣٨٨ 
-٢٠٩) "أبـو عبـد اهللا  (بن ماجه، محمد بن يزيد الربعي القزوينـي   ا

 ٨٣٢١-٨٣١٥": هـ٢٧٣
-٨٤٠) "جمـال الـدين   (بـن حسـن الصـالحي       بن المبرد، يوسف    ا

 ١٠٠٧٥، ١٠٠٣١، ٤٧٧١": هـ٩٠٩
) أبو الحسن (بن المحاملي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي           ا

 ١٠٣١٧": هـ٤١٥-٣٦٨"
حمد بن يحيى بن    أالمهدي لدين اهللا،      أنظرابن المرتضي، أحمد بن يحيي        

  "هـ٨٤٠-٧٧٥ "المرتضى بن مفضل بن منصور الحسني
 ١٠٥٥٠: ن مسعود، بلقاسم بن محمد بن مسعوداب

لـرحمن بـن    عبد ا  ،باعلوي  أنظر  ، عبد الرحمن بن محمد    ابن المشهور 
 "هـ١٣٢٠-١٢٥٠" بن حسين المشهور محمد

 ٩٩١٧ ":هـ٧٢٦-٦٤٨" ، الحسن بن يوسف بن علييالحل بن المطهرا
 ١٠٢٩٦ ":هـ٨٧٧-؟) "الحسن أبو(بن مفتاح، عبد اهللا بن أبي القاسم ا
براهيم بن محمد بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن مفلـح                إبن مفلح،   ا

 ١٠٠٣٢": هـ٨٨٤-٨١٦) "إسحاق أبو(
-٧٠٨) "عبـد اهللا   أبو(بن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج          ا

 ١٠٠٣٤-١٠٠٣٣": هـ٧٦٣
 بن أبي بكر بن عبـد اهللا الشـرجي الحسـيني            إسماعيلابن المقري،   

 ١٠٣٢٢-١٠٣١٨": هـ٨٣٧-٧٥٥"
سراج الـدين   (ن، عمر بن علي بن أحمد األنصاري الشافعي          الملق ابن

 ١٠٣٢٤-١٠٣٢٣، ٨٣٢٢، ٤٤٥": هـ٨٠٤-٧٢٣) "أبو حفص
) زين الدين أبـو البركـات     (بن المنجي، المنجي بن عثمان بن أسعد        ا

 ١٠٠٣٥": هـ٦٩٥-٦٣١"
ـ ٧١١-٦٣٠) "الفضل أبو(بن منظور، محمد بن مكرم بن علي        ا ": هـ

٩٣٧٦-٩٣٧٢ 
 ٨٣٢٣ ":هـ٦٨٣-٦٢٠"ندري، أحمد بن محمد بن منصور بن المنير السكا
": هـ٨٣٧-؟ "بن ناجي، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني        ا

١٠٥٥٣-١٠٥٥١ 
تقـي الـدين    (بن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيـز الفتـوحي            ا

 ١٠٠٣٧-١٠٠٣٦": هـ٩٧٢-٨٩٨) "الوفاء أبو
ـ ٩٧٠-؟"بـراهيم بـن محمـد       إبن نجيم، زين الدين بن      ا ، ٧٩": هـ

٣١٦١-٣١٥٨،  ١٧٤٧،  ١٦١٩ ،١٥٩١-١٥٨٩ ،١٣٨٧-١٣٧٣ ،
٥٤٤١-٥٤٢٩،  ٤٧٧٧-٤٧٧٥،  ٤٦٣٠-٤٥٩٩،  ٤٠٠٩،  ٣٣٩٧ ،
١٠٩٥٤-١٠٩٣٧،  ١٠١٦٠-١٠١٤٧،  ٧٨٠٠،  ٧٦٩٦،  ٥٦٥٥ ،
١٢٠١٥، ١١٢٦٩ 

 

 )أبو العباس شهاب الدين   (بن النقيب، أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي          ا
 ١٠٣٢٩-١٠٣٢٦": هـ٧٦٩-٧٠٢"
) المظفـر  بـو أ(هبيرة، يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني      بن  ا

 ٨٣٢٧-٨٣٢٤": هـ٥٦٠-٤٩٩"
ـ ٢١٣-؟) " محمد أبو (أيوببن هشام، عبد الملك بن هشام بن        ا ": هـ

٢٨٥٤-٢٨٥١ 
-٨١٧) " الصنهاجي  إسحاق بوأ(براهيم بن هالل بن علي      إبن هالل،   ا

 ٥٥٥١": هـ٩٠٣
-٧٩٠) "كمال الدين (بد الحميد   بن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن ع       ا

 ١٠١٧٠-١٠١٦١": هـ٨٦١
-٦٠٤" )عبـد اهللا   أبـو (اهللا   بن واصل، محمد بن سالم بـن نصـر        ا

 ٩٣٣٧": هـ٦٩٧
-٦٦٥ ")الدين عبد اهللا صدر   أبو(بن الوكيل، محمد بن عمر بن مكي        ا

 ١٠٩٦٩": هـ٧١٦
 الميزابيإبراهيم أطفيش الجزائري   أنظرسحق إبراهيم أطفيش  إأبو 
 ١٢٦١٧:  األشبال صغير أحمد شاغف الباكستانيأبو
 ٤٧٧": هـ٤٨٦-٤١٣ "صبغ، عيسى بن سهل بن عبد اهللاأل أبو

 ١٣٨٤٥: أبو بكر أحمد باقادر
 ١٠٣٣٠: حمد بن حسين بن محمد الحبشي العلويأأبو بكر بن 

 ٥٥١٣: أبو بكر بن أحمد بن عبد اهللا الحضرمي
 ٩٧٦٠: بو بكر جابر الجزائريأ

 ١٠٧١٧-١٠٧١٦: حسن الكشناويأبو بكر بن 
-٤٦٨"اهللا بن محمـد األشـبيلي        بن العربي، محمد بن عبد    اأبو بكر   
 ٨٣٣٣-٨٣٣٢": هـ٥٤٣
  ترابأبو ، خراسانييحسين  أنظرحسيني خراساني   أبو تراب

، ٣٨٠ ":هـ٤٦٠-٣٨٥"بو جعفر الطوسي، محمد بن الحسن بن علي         أ
٩٩٢٣-٩٩١٨ 

-٨٢٦٩ ":هـ٣٥٤-؟"أحمد التميمي   أبو حاتم البستي، محمد بن حبان بن        
٨٦٥٠، ٨٣٣٤، ٨٢٧٠ 

 )حامـد  أبـو (  الغزالي، محمد بن محمـد        أنظرأبو حامد الغزالي      
 "هـ٥٠٥-٤٥٠"

أبو الحسن الشاذلي، علي بن عبد اهللا بن عبـد الجبـار ابـن هرمـز                
 ١٠٥٥٥-١٠٥٥٤": هـ٦٥٦-٥٩١"المغربي 

 ٩٩٣٤: لحسن الشعرانيأبو ا
) أثيـر الـدين   (يوسف بن علي الغرناطي     بو حيان النحوي، محمد بن      أ

 ٩١٤٨": هـ٧٤٥-٦٥٤"
ـ ٢٧٥-٢٠٢"أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاني         ": هـ

١٠٠٣٨، ٨٤٥٧-٨٤٥٥، ٨٤١٢، ٨٣٤٥-٨٣٣٥ 
ابن العراقي، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين          أنظرأبو زرعة العراقي      
 "ـه٨٢٦-٧٦٢ ")أبو زرعة ولي الدين(الكردي الرازياني 

 ١٠٢٠٧": هـ٤٣٠-؟" بن عيسى عبد اهللا بن عمر ،أبو زيد الدبوسي
": هـ١٠٩٦-١٠٤٠"أبو زيد الفاسي، عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي           

١٠٧٠٥،  ١٠٦٦٤،  ١٠٥٨٢،  ١٠٥٧٩-١٠٥٧٥،  ١٠٥٥٩-١٠٥٥٦-
١١٠٠٤، ١٠٧٠٦ 

) المولى أبو السعود  (أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي         
، ١٠١٧١، ٩١٤٩، ٥٤٤٢، ٣٨٢٣، ٣٤٠٠: "هــــ٩٨٢-٨٩٨"

١٢٦٢٨-١٢٦١٤ 
 ٣٦٤٨: أبو سعيد، أحمد بن سلمان
 أبو سيف، دوريسبهرنس   أنظرأبو سيف، دوريس بهرنس  

 ، عبد اهللاقدامةابن 
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-٥٩٩) "أبو القاسم (سماعيل بن إبراهيم    إأبو شامة، عبد الرحمن بن      
 ٨٦٥١": هـ٦٦٥

 شريف، أبو صالح  أنظرأبو صالح شريف  
أحمد  محمد بن علي بن ،البعلي  أنظرلبعلي الحنبلي     أبو عبد اهللا بن علي ا     

 "هـ٧٧٨-؟) "بدر الدين أبو عبد اهللا(
  صالح بن محمد بن      أنظرأبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة           

 عويضة
 ٩٢٢٢: عبد الرحمن بن عقيل الظاهريأبو 

 ٢٥١: لرحمن محمد عطيةأبو عبد ا
ـ ٤٨٧-؟" بن محمـد     أبو عبيد البكري، عبد اهللا بن عبد العزيز        ": هـ

٨٦٥٣-٨٦٥٢ 
": هـ٢٢٤-١٥٧"زدي الخزاعي   أبو عبيد، القاسم بن سالم الهروي األ      

٤٣٠٩-٤٣٠٦ 
   مشهور بن حسن آل سليمانأنظرأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان  

ـ ٣٥٦-٢٨٨" بن القاسم بن عيـذون       إسماعيلأبو علي القالي،     ": هـ
٩٢٢٣ 

ـ ٣٥٥ بعد -٢٨٣"يعقوب أبو عمر الكندي، محمد بن يوسف بن      ": هـ
٩٣٠٤ 

ـ ٣٥٦-٢٨٤ "صبهاني، علي بن الحسين بن محمد     أبو الفرج األ   ": هـ
٢٩١٣-٢٩١١ 
بن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن       ا  أنظربن رجب الحنبلي      اأبو الفرج   
 "هـ٧٩٥-٧٣٦ ")أبو الفرج(رجب 

 يرالصديق الغمابن عبد اهللا   أنظرري  الصديق الغمابن أبو الفضل عبد اهللا 
مجـد الـدين    (أبو الفضل الموصلي، عبد اهللا بـن محمـود البلـدحي            

 ١٠١٧٥-١٠١٧٢": هـ٦٨٣-٥٩٩) "الفضل أبو
 ٥٤٤٣: أبو القادر، محمد

 الخوئي، أبو القاسم الموسوي  أنظرأبو القاسم الموسوي الخوئي  
  القاسمأبو ي،واف  أنظروافي   أبو القاسم

 قاسمي، محمد تقيمير أبو ال  أنظرأبو القاسمي، محمد تقي  
-؟"أبو الليث السمرقندي، نصر بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم               

 ١٠١٧٧-١٠١٧٦": هـ٣٧٣
عبد اهللا بن حميد بـن سـلوم          أنظرأبو محمد عبد اهللا بن حميد السالمي          

 السالمي
الشعبي، عبد الـرحمن      أنظر  الشعبيقاسم  بن  أبو المطرف عبد الرحمن     

 "ـه٤٩٩-؟) "أبو المطرف(بن قاسم 
 حبيب اهللا، أبو منصور  أنظرأبو منصور حبيب اهللا  

ـ ٤٣٠-٣٣٦"حمد األصـبهاني    أحمد بن عبد اهللا بن      أنعيم،   بوأ ": هـ
٨٥٦٩، ٢٨٠١ 

ـ ٣٩٥بعد   -؟"هالل العسكري، الحسن بن عبد اهللا بن سهل          أبو ": هـ
٨٠٣٨-٨٠٣٧ 

 ١٠٢٢٥-١٠٢٢٤: أبو الوفا األفغاني
 ١١٧٦٥: أبو الوفا مصطفى المراغي

-٤٠٣" الوليد الباجي، سليمان بـن خلـف بـن سـعد التجيبـي            أبو  
 ١٠٥٦٣-١٠٥٦٠": هـ٤٧٤

-٣٨٠" أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابـن الفـراء            
 ١٠٠٣٩، ٩٢٢٧-٩٢٢٤": هـ٤٥٨

 ٥٠٥٣، ٢٧٦٦: . مصطفى ر،بيجلأ
 ١٢٨٦٥:  عساف،تاسفانأ

 ١٢٣٢٥:  عاصف،أتاشعبان

 ١٣٧٥٣:  أميت،تامانأ
 ٧٢٢٧: )الرياض(للبنوك اإلسالمية االتحاد الدولي 

 ٨٣٦٧: )كراتشي( للمنظمات اإلسالمية الدولياالتحاد 
 ٣٩٧٩، ١٧١-١٥٨: المحكمة العليا. أترابراديش 
 ٦٣٩٠:  هيئة األوقاف السنية المركزية.أترابراديش 

ــشأ ــراهيم،ت ، ٣٨٢٠، ٣٧٧٧، ٣٣٤١، ٢٦٨٥، ٢٦٦٦، ١١٩٣:  إب
١١٣٤٨،  ٨٨١٢،  ٨٧٥٩،  ٨٧٥٧،  ٨١٧٣،  ٣٨٤٥،  ٣٨٢٤ ،
١٣٧٢٢، ١٣٥٥٨، ١٣٥١٩-١٣٥١٨، ١٢٦٦٠، ١٢١٧٧، ١١٤٢١ 

 ٦٠٢١:  إرول،تكانأ
  أحمد، إسماعيل أثير  أنظرأثير، إسماعيل  
 ٧٧٥٩: أجبور الحسن

 ٥١٥٠: أجروال، ماهيش تشاند
 ١٣٦٧٧، ٩٧١٨:  نجاة،جزاجي باشيأ

 ٣٩٦: األجميري، معين الدين
 ٨٦٢٧، ٢٣٩٠:  حقي،جونأ
 ٩٤٣٤:  رمضان،جونأ
 ٩٢٩٣:  فاطمة،جونأ

 ٩٧٥٤: .د.  أ،اجيجوال
 انسوزمان، إحأ  أنظروزمان  أان سإح

 ١١٣٧١، ٨٧٤٠، ٨٠٣٢، ٣٧٨٥: إحسان عباس
 حسان اهللاإ ي،شراقإ  أنظرشراقي   إحسان اهللاإ

عبد العزيز حمد آل مبارك       أنظراالحسائي، عبد العزيز حمد آل مبارك         
 االحسائي

 وز، أحمد كوندأك  أنظرأحمد آق كوندوز  
  آيدن،بوالق  أنظرحمد آيدن بالق  أ
 ٩٧٤٠-٩٧٣٧، ٦١٨٧، ٢٧٩٣، ٢٥٨-٢٥٣: حمد إبراهيم إبراهيمأ

 ٧١٠٥:  الرفاعيإبراهيم أحمد
 ٩٧٤١: أحمد أبو رحاب
 ٣٥٢٨: أحمد أبو زيد
 ٩٧٤٢: أحمد أبو الفتح

 ١٠٥٦٤: أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي
 أحمد أحمدي،  أنظرأحمد أحمدي  

 حمدأ، ياذري قم  أنظرقمي  ي أحمد اذر
 ٩٧٨٦: أحمد األزرق

  أحمد،إسري  أنظرحمد إسري  أ
 ١١٧١: أحمد، إسماعيل أثير
 ١٢٥٠: أحمد إسماعيل يحيى

  أحمد،أك كوندوز  أنظرحمد أك كوندوز  أ
 ٦٢٥٠: أحمد أمين حسان
 ٤٣٠٠: أحمد أمين الخيال

  أحمد،أونقال  أنظرحمد أونقال  أ
  إينان، أحمد  أنظر  أحمد إينان

 ٩٧٤٣، ٩٠٠٢: أحمد بدوي طوالن
  أحمد،بكر أوغلو  أنظرحمد بكر أوغلو  أ

 ١٣٥٨٤:  بهجتأحمد
 أحمد ،تركـ زاد  أنظرتركـ زاد   أحمد
  أحمدي،تويسركان  أنظر  تويسركاني أحمد أحمد

  أحمد،جبجي  أنظرحمد جبجي  أ

أحمد بهجت
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 ٩٣٧٧: حمد جمال الدينأ
  أحمد،لحاتميا  أنظرحمد الحاتمي  أ

 ١٠٥٢٦: أحمد الحبابي
 ٩٧٤٥-٩٧٤٤، ٢٦٠-٢٥٩: أحمد الحجي الكردي

 ٧٨٧٧:  الحربيأحمد
 أحمد بـن    ،قاضي أسكي بزار    أنظرحمد بن حسان قاضي أسكي بزار         أ

 حسان
 ٩٣٢٤، ٢١٧٣:  حسن الباقوريأحمد

 ٨٣٤٨: أحمد حسن الدهلوي
  حسن الدين أحمد  أنظرأحمد، حسن الدين  

 آزاد، أحمد حسين  أنظرزاد  أحمد حسين آ
 ١١٨١٢:  حسين النمكيأحمد

 ي حسينأحمد ي،شكورأ  أنظر  شكوري أأحمد حسيني
  أحمد حمدي،قره بجك  أنظرحمد حمدي قره بجك  أ

 ٤١٥٩، ٩٣٠: أحمد، حميد
اإلمام ابن حنبل، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل        أنظرأحمد بن حنبل     

 "هـ٢٤١-١٦٤" )اهللا عبد أبو(
 ١٢٨٦٣: جيدهأحمد خالد 

  خان، امتياز أحمد  أنظرأحمد خان، امتياز  
 ١٢٨٠٩: أحمد خليل جمعة

 ٢٣٢١: أحمد دراج
 ٦٧٥٦: علي  رجب محمدأحمد

  رشيد أحمد  أنظرأحمد، رشيد  
  رفيق أحمد  أنظرأحمد، رفيق  
 ٩٥٠٧، ١٧٨١، ١٧٦١، ١٦٢٥: أحمد رمزي

 ٣٩٩٣: أحمد الرهوني التطواني
 ١١١١٨-١١١١٧: أحمد الريسوني
  رئيس أحمد  أنظرأحمد، رئيس  

 ٣٩٩٩:  زكيأحمد
 ٢٤٧٦: أحمد السباعي

 خان، أحمد سرفراز  أنظرأحمد سرفراز خان  
 ٣٢٨٤: أحمد بن سعود السيابي

 ٤٩٨٢، ٤٩٧٢: أحمد، سعيد
 ٨٥٣٥-٨٥٣٤: أحمد سعيد بيوض

 أبو سعيد، أحمد بن سلمان  أنظرأحمد بن سلمان أبو سعيد  
 ٦٤٧٦:  سليمان محمدأحمد

 ١٠٢٤٠: حمد سميرأ
  سهيل،أنور  أنظرحمد سهيل أنور  أ

 ٣٤٢٨: أحمد الشرباصي
 ٩٣٣٥:  شفيقأحمد
  أحمدشفيق  أنظر  شفيق ،أحمد

  ٨٧٤٧: شلبيأحمد 
 ١٠٢٦٣، ٩٨٠٥، ٨٤٢٥: أحمد شمس الدين
 ١٢١١٤: أحمد شوقي بنبين
 ١٠٥٦٥: الغماريأحمد بن الصديق 

 ٩٤٨٩: أحمد الصمدي
 ١٠٧٢٢: الخطابيحمد بن طاهر أ

 طبق أوغلو، أحمد  أنظروغلو  أأحمد طبق 

 

 طوباش، أحمد  أنظرأحمد طوباش  
 ٦٥٦:  محمود جالل الدين،حمد عاصمأ

الحسيني، أحمد عاكف حكم بـن إبـراهيم          أنظرأحمد عاكف الحسيني      
  عصمت
 ١٢٨٩٢، ١١٣٨٩: أحمد عامر

 ٨٧٥٦: عليهللا العبد اأحمد 
 ١٠٠٤٠: هللا القاريعبد اأحمد بن 

 ١٣٥٥٠: هللا المريعبد ا أحمد
 ٩٣٧٨، ٤٦٤: لجبار الشعبيعبد اأحمد 
 ٦٨٨٦: لحليم العسكريعبد ا أحمد

 ٨٣٥٢-٨٣٤٩: لرحمن البنا الساعاتيعبد احمد أ
 ٩٣٥٧، ٨٩٨٠: لرحيم مصطفىعبد اأحمد 

 ١٠٢٥١: لرزاق الكبيسيعبد احمد أ
 ١٠٥٧٠: لسالمعبد احمد أ
 ١٠٤٣٠: لسالم شاهينعبد احمد أ

 ٢١٩٢: لعزيز المحمد البسامعبد ابن أحمد 
 ١٩٠١: لعزيز المزينيعبد اأحمد 

   ٩١٧٣-٩١٧٠:  البردونيعبد العليمحمد أ
 ٩٣٩٨، ٩٣٩٦: لغفور عطارعبد احمد أ
 ٩٧٤٦: لهادي طلخانعبد احمد أ

 ١٣٠٦، ٤٤٨-٤٤٧: أحمد عبيد
 ٩٧٤٧: أحمد عبيد الكبيسي

  أحمد بن عثمان،يقره حصار  أنظرحمد بن عثمان قره حصاري  أ
 ١٢٨٩٩: لكريمعبد ا عزت أحمد

 األنصاري، أحمد عظيم  أنظرأحمد عظيم األنصاري  
 ٢٨٨٣، ٢٦٠٤-٢٦٠٣: أحمد العلمي

 ٩٧٤٨: أحمد علي الخطيب
الخصاف، أحمـد بـن عمـر الشـيباني           أنظرأحمد بن عمر الشيباني       

 "هـ٢٦١-؟) "بكر أبو(
مـي الحضـرمي    أحمد بن عمر بن عوض بـن عمـر العلـوي التري           

 ١٠٣٣٢-١٠٣٣١: يالشاطر
 ٣٢١٢: لرحمنعبد ا عوف محمد أحمد

 ١٢٣١٨-١٢٣١٧: أحمد عيسى
 ٩٧٤٩: أحمد عيسى عاشور
  ٣٦٢٩: أحمد الغازي الحسيني

 ٢٩٣-٢٩٢: حمد الغندورأ
 ٢٠٩٥: أحمد فائز الحميصي

 ٦٢٨١": ١٩٧٧-١٩٠٥"أحمد، فخر الدين علي 
 ٩٧٥١-٩٧٥٠، ٧٢١٦، ٢٦٤-٢٦١: حمد فراج حسينأ

 فرقان أحمد  أنظرأحمد، فرقان  
 فريد أحمد  أنظرأحمد، فريد  
 ٢٢٩٢: أحمد قاسم

ابن قاسم، أحمد بن قاسم الصباغ العبـادي          أنظرحمد بن قاسم العبادي       أ
 "هـ٩٩٢-؟) "شهاب الدين(

 ٢٦٥: أحمد بن قاسم العنسي اليمني الصنعاني
  أحمد،قاال  أنظرحمد قاال  أ
  أحمد،باقليق  أنظرحمد قباقلي  أ

 ١٠٣٣٣:  كامل الخضريأحمد

 أحمد جمال الدين
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 ١٣٢٤٨: أحمد كفتارو
  أحمد،كوجو كاليغا  أنظرحمد كوجو كاليغا  أ
  أحمد،كوك جان  أنظرحمد كوك جان  أ

 ١٠٦٧٧: أحمد لسان
 ١٠٤٥٣، ٢٩١٤: أحمد مبارك البغدادي

 ٥١٥٦:  محمد،أحمد
 ٨٧٤١: أبو سالمةأحمد محمد 

الحموي، أحمد بن محمـد مكـي         رأنظأحمد بن محمد الحنفي الحموي        
 "هـ١٠٩٨-؟) "العباس شهاب الدين أبو(الحسيني 

 ١٠٧٩٥:  محمد خليلأحمد
 ٦٠١٥: أحمد محمد رفعت

 ١٠٨٠٥، ٤٥٤٤:  محمد السعدأحمد
، ٨٣٩٥-،٨٣٩٤،  ٨٣٦٨،  ٨٣٥٣،  ٨٣٠٤،  ٤٥٤٥: حمد محمد شاكر  أ

١٠٤٩٤-١٠٤٩٣، ٩١٦٣ 
 ٧٤٧٧-٦٤٧٦:  محمد عبادةأحمد

 ١٠٩٦٩: نقريحمد بن محمد العأ
 ٨٧٥٦: عيسويأحمد محمد 

 ٨٦٥٤: أحمد بن محمد المغربي
 ٥١٥٧: أحمد، محمود

 ١٠٤٤٤: أحمد محمود إبراهيم
 ٩٧٥٣-٩٧٥٢: أحمد محمود الشافعي
 ٢٣٤٨: أحمد محمود الهدرة

 ٩١٥٣-٩١٥٠: حمد مصطفى المراغيأ
 ٣٨٦٤:  المنشاويأحمد

 ٦٢٨٢: أحمد، منصور
 ٥٤١٩: أحمد موافي

 أحمد ي،موسو  أنظرموسوي   أحمد
 ٤٤٤١: أحمد النجدي زهو

 ١٠٦٤٦، ١٠٦٤٤، ١٠٦٤١، ١٠٥٠٩: أحمد نصر
 ٩٢٩٥، ٦١٨٩: أحمد نصر الجندي

  نور أحمد  أنظرأحمد، نور  
 ٩٧٦٤: الوافيأحمد 

  وصي أحمد  أنظرأحمد، وصي  
 ٩٥١٨: أحمد ولد النيني
 خان، أحمد يار  أنظرأحمد يار خان  

  أحمد يشار،أوجاق  أنظرحمد يشار أوجاق  أ
 ١٩٣١: أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش

 جانج، أحمد اهللا أحمد  أنظرأحمد اهللا أحمد جانج  
 خان، أحمد اهللا  أنظرأحمد اهللا خان  

 ٩٩٢٤، ١٩٠٢: أحمد أحمدي،
 ٣٧٢٣:  محمودأحمدي،
 ٣٧٤٥:  نزهتأحمدي،

 ٥١١٣، ٩٣٢: أختر، سليم
 ٨٣٨٢: أختر شاه

 ٩٩٢٥: مد كاظم محي،األخوند الخراسان
 ١٠١٧٩": هـ١٠١٣-٩٦٣"أخي زاده، عبد الحليم بن محمد الرومي 

 إدارة األوقاف .  حلب  أنظرإدارة أوقاف حلب  
  العامةإدارة األوقاف.  القدس  أنظر)  القدس( العامة إدارة األوقاف

.  خراسـان   أنظـر )  خراسان (والشؤون الخيرية وقاف  ألدارة الحج وا  إ
 قاف والشؤون الخيريةواألوحج ال إدارة

إدارة . وزارة العـدل    . الكويت    أنظر)  الكويت(إدارة الفتوى والتشريع    
 الفتوى والتشريع 
 ٧٦٧٠: إدريس خان، محمد

 ٣٥٣: إدريس خليفة
  إدريس،كوبرولو  أنظردريس كوبرولو  إ
 ١١٥٥٤ :"هـ٧٤٨-٦٨٥) "أبو الفضل(دفوي، جعفر بن ثعلب بن جعفر اإل
 سخاو، إدورد  أنظردورد سخاو  إ
 ٣٧٢٤، ٣٧٠٢: يلعلعبد ا ،ديب برومندأ

 ٦١٦٩: أديب يوسف صادر
 ١٠٧٦٥: دحمأ، ياذري قم

 ٣٧٥٩: ي، برويزأذكائ
 ٣٧٧٨:  إسماعيل،ر أورنسالإ
 ٥٠٥٧:  بيرسن،راتإ
 ١١٠٨٤:  بريان،راقأ
 ١٣٧٥١:  خالد،رانأ
 ١٣٨٧٠، ٥٠٥٤:  فاطمة،رانأ
 ي محمد علي،شان كايآران  أنظرراني كاشاني، محمد علي  أ
  محمد أرتغرول،دوز داغ  أنظررتغرول دوز داغ، محمد  أ
 ٥٠٢٩، ٥٠٠٦-٥٠٠٥، ٢٦٦٧:  بيهان،رجاغأ

ـ ٧٩٩-؟) "جمال الدين (األردبيلي، يوسف بن إبراهيم      -١٠٣٣٤: "هـ
١٠٣٣٦ 

 ي، حسينأردكان يمحبوب  أنظري، حسين محبوبي  أردكان
 ٥٩٧٨-٥٩٧٥: ]قوانين الوقف[األردن 
 ٥٩٧٥: مديرية الشؤون القانونية. األردن 
-١٢٤٠،  ٧١٦ :وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية    . األردن  

٩١٨٦،  ٨٥٣٥-٨٥٣٤،  ٨٥٣٢،  ٥٩٧٦،  ٣٥٤٧،  ٢١٤١،  ١٢٤٢ ،
١٣٤٩٢، ١٣٢٨٩ 

 ١١٧٧٤، ١١٧٠٥، ١١٠٨٣، ٧٧٧٤: الثقافة والشبابوزارة . األردن 
  أردوغان،رسالنأ  أنظررسالن  أأردوغان 

 ٨٧٦٠:  بهية،ردوغانأ
 ٣٣٤١:  كريم،ردوغانأ
 ٢٦٦٨:  محمد،ردوغانأ
 ٢٨١٦: عاكفمحمد  ،ردوغروأ
 ٣٧٧٦: عدنان.  هـ،رزيإ
 ١١٩٠١:  خير الدين،رسلأ
 ٤٨٩٨:  أردوغان،رسالنأ

  هدايت اهللا، أرشد  أنظرأرشد هدايت اهللا  
دار وثائق األرشيف   . رئاسة الوزراء   . ركيا  ت  أنظراألرشيف العثماني     

  نيالعثما
 ٨٧٦١:  مصطفى،رغوجوأ
 ١٠٨٧٣، ٣٤٨٢:  شعبان،ركليتأ
 ٢٦٦٩:  عمر،انمركأ
 ٩٣٧٩:  حلمي،ركونأ
 ٨٩٦٦، ٣٨٢٥:  عثمان،ركينأ

 ٨٧٦٣-٨٧٦٢: أرمغان، ثروت
 ١٨٩٠:  ناظلي،رن أوغلوإ

 ناظلي،رن أوغلوإ
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 ٢٠٧٤:  فكرت،رنإ
 ٥٠٥٧:  أوزقان،رنجينأ

ـ         أنظر، أبو داود      األزدي السجستاني  عث أبو داود، سـليمان بـن األش
 "هـ٢٧٥-٢٠٢"األزدي السجستاني 

 ٩٠٩٨": هـ٣٣٤-؟ ") زكرياأبو(زدي، يزيد بن محمد بن إياس األ
 ١٠٧٨٢:  محمد بن ولي القرشهيري،ألزميريا

 جامعة األزهر  أنظراألزهر، جامعة  
  األزهرلماءع  أنظراألزهر، علماء  

-٢٨٢ ") منصـور  أبو(حمد بن األزهر الهروي     أاألزهري، محمد بن    
 ١٠٣٣٨-١٠٣٣٧، ٩٣٨٠": ـه٣٧٠

 ٦١٩٠: أسامة أحمد شتات
 ١٣٦٧٩: لمجيد العانيعبد اسامة أ

 ٦٢٠٠-٦١٩٧: أسامة عثمان
 ٥٠٣٤:  صديقة،سانأ

بـن  ) جلبي( الحنالي، علي    ابن  أنظراإلسبارتي، عالء الدين علي جلبي        
 "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين(أمر اهللا بن عبد القادر الحميدي 

، ٦٠٤٣،  ١٩٣٩: )إسـتانبول : ١٩٨٥: الثالث(أسبوع بحوث األوقاف    
٩٧١٨،  ٨٨٨٨،  ٨٨٣٥،  ٨٧٦٥،  ٨٦٧٢،  ٧٨٥٠،  ٧٣٥٣،  ٧١٩٨ ،
١٣٦٧٧، ١٣٤٧٠، ١٣٤١٨، ١٣٤١١، ١٢٦٦٥، ٩٢٤٣، ٩٢٣٢ 

 ٨٩٠٣: )، تركياهتاي: ١٩٨٤(أسبوع الوقف 
، ٦٠٢١، ٣٢١٧، ١٩٣٦، ٦٦٤: )أنقرة: ١٩٨٣: األول(أسبوع الوقف 

٩٢٣٤-٩٢٣٣،  ٨٨٨٩ ،٨٧٦٧،  ٨٧٦١،  ٨٦٧١،  ٧٨٤٨،  ٧٣٩٨ ،
١٢٩٩٤،  ١٢٦٦٠،  ١٢٦٥٣،  ١٢٥٦٨،  ١٢٣٢٥،  ٩٢٩٠،  ٩٢٥٧ ،
١٣٦٨٤،  ١٣٦٧٥،  ١٣٥٢٠-١٣٥١٨،  ١٣٤٧٧،  ١٣٠٠٤،  ١٣٠٠٢، 
١٣٧٠٢ 

، ٢٣٩٧،  ٢٣٩٥،  ٢٣٩٣-٢٣٩٠ :)أنقرة: ١٩٩١: التاسع(أسبوع الوقف   
١٢٦٦٧-١٢٢٦٥،  ٨٨٩٠،  ٨٨٧٦،  ٨٨٧٤،  ٨٧٧٠،  ٨٧٥٩،  ٥٠٣٢ ،
١٣٥٧٢، ١٣٥٧٠، ١٣٥٦٨، ١٣٤٣٦، ١٢٦٧٩، ١٢٦٧٧، ١٢٦٦٩ 

، ٥٠١٣،  ٣٢٤٥،  ٦٠٨: )أنقـرة : ١٩٨٥: الثالـث (أسبوع الوقـف    
١٣٤٧٨، ٨٨٩١، ٨٨٢٤، ٧٣٩٧، ٧١٢٠ 

، ٥٠٤٤، ٤٨٩٨، ٢٧٧٠): أنقرة: ١٩٩٥: الثالث عشر(أسبوع الوقف  
١٢٨٢١، ١٢٧٣٠، ١١٣٨٦، ٨٨٩٢، ٦٦٥٩، ٥٠٥٢-٥٠٤٦( 

، ٢٩٤٠-٢٩٣٩،  ٢٤٦١: )أنقـرة : ١٩٩٠: الثـامن (أسبوع الوقـف    
٨٧٩٨،  ٨٧٦٠،  ٨١٠٩،  ٥٠٥٣،  ٥٠٣٤،  ٥٠٢٩،  ٥٠٠٨،  ٣٧٧٧ ،
١٢٦٨٤-١٢٦٨١،  ١٢٦٦٣،  ١١٠٨٤،  ٩١٤١،  ٨٨٩٣،  ٨٨٦١ ،
١٣٥٧٣ 

، ١٨٤٢، ١٧٠١، ٥٤٥: )أنقــرة: ١٩٨٤: الثــاني(أســبوع الوقــف 
٨٦٨٥،  ٨١٧٣،  ٦٦٥٦،  ٥٠٢١،  ٤٩٩٥،  ٣٤٦٢،  ٢٣٠٠،  ٢٢٦٠ ،
٩٢٥٠،  ٩٢٣١،  ٨٨٩٤،  ٨٨٦٤،  ٨٨٥٤،  ٨٨٤٢،  ٨٨١٢،  ٨٨٠٥ ،
١٣٦٨٥، ١٣٦٠١، ١٣٤٨١، ١٣٤٦٩، ١٢٦٥٤ 

، ٨٨٩٥،  ٦٠٤٧،  ٣٠٢٠: )أنقرة: ١٩٩٤: الثاني عشر (أسبوع الوقف   
١٢٨٢٧،  ١٢٨٢٠،  ١٢٧٦٦-١٢٧٦٥،  ١٢٧٦٢،  ١٢٧٦٠،  ١٠٨٧٣ ،
١٣٨٧٠، ١٣٨٦٥، ١٣٥٩٧، ١٣٥٥٨، ١٣٤١٩ 

، ٣٤٨٥،  ٣٤٨٢،  ٣٤٥٩ ):أنقرة: ١٩٩٣: الحادي عشر (أسبوع الوقف   
٨٧٩٢،  ٨١٨١،  ٧٨٢٥،  ٥٠٣٦،  ٤١٢٩،  ٣٥٥٨،  ٣٥٥٥،  ٣٤٨٨ ،
١٢٨٢٢،  ١٢٨١٦،  ١٢٦٧١-١٢٦٧٠،  ١٢٤٣٠،  ١٢٠٨٧،  ٨٨٩٦ ،
١٣٤٩٥-١٣٤٩٤، ١٣٤٧٩، ١٣٤١٣ 

، ٢٤١٥،  ٢٠٧٤،  ٢٠٣١: )أنقـرة : ١٩٨٧: الخامس(أسبوع الوقف   
٥٠٢٥-٥٠٢٤،  ٥٠٠٦-٥٠٠٥،  ٣٢٣٤،  ٣٢١٨،  ٢٨٣٥،  ٢٧٦٦ ،
١١٠٨٦، ١١٠٥٧، ٨٨٩٧، ٧٣٩٩، ٦٥٤٤، ٥٠٥٧ 

 

، ٢٤١١-٢٤٠٢،  ٢٠١٧): أنقـرة : ١٩٨٦: الرابـع (أسبوع الوقـف    
١١٤١٩،  ٨٨٩٨،  ٨٧٧٨،  ٨١١٥،  ٦٠٤٤،  ٤٣٩٦،  ٢٧٨٠ ،
١٢٨٦٧،  ١٢٨٦٥،  ١٢٧٤٤،  ١٢٧٤٢-١٢٧٤١،  ١٢٦٩٩،  ١٢٦٩٥، 
١٣٠٥١ 

، ٢١٤٥،  ١٨٤٤،  ٧٦١ ):أنقـرة : ١٩٨٩: السـابع (أسبوع الوقـف    
٦٠٢٣،  ٥٠٣١،  ٥٠٢٣،  ٥٠١٦،  ٥٠٠٧،  ٤٩٠١،  ٢٣٩٤،  ٢٢٩٦ ،
١٢٦٦١،  ١٢٤٠٣-١٢٤٠٢،  ١١٥١٧،  ٩٢٥٣،  ٨٨٩٩،  ٦٨٨٩-
١٣٦٠٢، ١٣٤٨٠، ١٢٨٧١، ١٢٨٦٨، ١٢٦٦٨، ١٢٦٦٢ 

-٢٦٨١،  ٢٦٧٨-٢٦٦٦: )أنقـرة : ١٩٨٨: السادس(أسبوع الوقف   
١٣٧٥٠، ١٣٤٨٦، ٨٩٠٠، ٢٦٨٤ 

، ٢٣١١-٢٣١٠،  ٢٠١٣): أنقـرة : ١٩٩٢: العاشـر (أسبوع الوقف   
٨٦٠٣،  ٥٠٥٦-٥٠٥٤،  ٥٠٣٥،  ٥٠٣٠،  ٥٠٢٨،  ٥٠١٠،  ٢٩٣٧ ،
٨٨٧٧، ٨٨١٥، ٨٧٧٢، ٨٧٦٦، ٨٧٥٧، ٨٦٣٠، ٨٦٢٧، ٨٦٠٦-
١٢١٤٥،  ٩٧١٦،  ٩٧١٤-٩٧١٢،  ٩٧١٠-٩٧٠٤،  ٨٩٠١،  ٨٨٧٨، 
١٣٥٧١ 
 ٧٧٧٦:  حسيني،استادول
 ١١٩٥٤، ٣٧٥٨، ٣٧٤٣:  رضاي،استاد

 ستانبولإ بلدية  أنظرالبلدية  . إستانبول 
، محمد بن محمـد      حجي عزيز زاده    أنظراإلستانبولي، محمد بن محمد       

 اإلستانبولي
 ٥١١٣: إسحاق، قمر

 ٩٧٥٥: لحسينيسحق موسى اإ
ـ ٦٣٢-؟) "مجد الدين (األسروشني، محمد بن محمود بن حسين        ": هـ

٣٩٨-٣٩٧ 
 ٦٠٢٢:  أحمد،سريإ

 ٩٠٠٩-٩٠٠٨: أسعد حمزة شيرة
-١٠٥٠"اري الحسيني   داألسك) أبي بكر (أسعد المدني، أسعد بن حلمي      

 ٥٤٤٦: "هـ١١٦
 سفرايينيمحمد زنكي اإل  أنظرسفراييني، محمد زنكي  اإل

 ١٣٤٦٩:  رشيد،وإسكندر أوغل
بن المنير السكندري، أحمد بن محمد بن       ا  أنظرإلسكندراني، ابن المنير      ا

 "هـ٦٨٣-٦٢٠"منصور 
  أحمد بن حسان،قاضي أسكي بزار  أنظرسكي بزار، أحمد  أ

 ٧٦٧٢: أسلم، جمشيد فوري
 ٣٦٩: إسماعيل إبراهيم حسنين البدوي

 أحمد، إسماعيل أثير   أنظرإسماعيل أثير أحمد  
  إسماعيل،إر أورنسال  أنظرسماعيل إر أورنسال  إ

 ١٠٠٨٨: إسماعيل األنصاري
  إسماعيل،جومرت  أنظرسماعيل جومرت  إ
  إسماعيل حقي،أوزون جارشلي  أنظرسماعيل حقي أوزون جارشلي  إ
  إسماعيل حقي،غورلي  أنظرسماعيل حقي غورلي  إ
  إسماعيل حقي،كوك سوي  أنظرسماعيل حقي كوك سوي  إ
 ١٣٣٣٣: لرحيم شلبيعبد اسماعيل إ

 ١٢٦٠٨: لغني إسماعيل سمهانعبد اإسماعيل 
 ٧٢١٦: سماعيل عليإ
 ٩٧٩٩، ٩٠٧٠: سماعيل علي األكوعإ
  إسماعيل،قورت  أنظرسماعيل قورت  إ

 ٢٦٦: إسماعيل لطفي
 إسماعيل ،مهيني  أنظرمهيني   إسماعيل

  فكرت،رنإ
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 ٢٤٦٠: إسماعيلي، عصمت
) أبـو محمـد   ( بن علـي الشـافعي       اإلسنوي، عبد الرحيم بن الحسن    

 ١٠٣٣٩: "هـ٧٧٢-٧٠٤"
بن فرح، أحمد بن فرح بن أحمد بن محمـد          ا  أنظرأبو العباس     ،  األشبيلي

 "هـ٦٩٩-٦٢٥) "أبو العباس(اللخمي األشبيلي 
 ٣٧٤٨: حسان اهللاإ ي،شراقإ
 ١٠٤٩٥: لمقصودعبد اشرف بن أ

 التانوي، أشرف علي  أنظر  أشرف علي التانوي
 ٥١٥٩: مل أحمدأشرفيو، كا
  أشفق،علي  أنظرأشفق علي  

 )عماد الدين(األشفورقاني، محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد الخطيب          
 ٥٢٩٤-٥٢٩٣": هـ٦٤٦ -؟"
 ١١١٠٨:  فاضل،شق أوزلوإ
 ٥٠٠٨-٥٠٠٧:  علي،شقإ
 ١١٩٢٢: ي حسينأحمد ي،شكورأ
ين بن  صبهاني، علي بن الحس   أبو الفرج األ    أنظرألصبهاني، أبو الفرج      ا

 "هـ٣٥٦-٢٨٤ "محمد
حمد أحمد بن عبد اهللا بن      أنعيم،   بوأ  أنظراألصبهاني، أحمد بن عبد اهللا        

 "هـ٤٣٠-٣٣٦"األصبهاني 
ـ ٣٤٦-؟" )أبو إسحاق (براهيم بن محمد الفارسي     إاالصطخري،   : "هـ

٨٦٥٥ 
 حسين، اصطفى  أنظراصطفى حسين  

 ٣٠٤٨: أصغر قاسمي، محمد
صبهاني، علي بن الحسين بن     أبو الفرج األ    أنظرألصفهاني، أبو الفرج      ا

 "هـ٣٥٦-٢٨٤ "محمد
": هـ٥٩٣-٥٣٣ ")شجاعأبو  (حمد  أحمد بن الحسين بن     أاألصفهاني،  
١٠٣٤١-١٠٣٤٠ 

 ٢٦٧٠:  أوكتاي،صالبناباأ
 ٨٦٠٢: ي، سوسنصيلأ

 )سيد(حسين، أطهر   أنظرأطهر حسين، سيد  
  الحسن، إظهار  أنظرإظهار الحسن  

 ٨٦٢٦: مدأظهر اإلسالم، مح
 ٣٧١٣: ، محمد شفيعاعتماد التولية

 ٨٥٥٨:  محمد رضا،اعتماديان
 ١٨٥٤: أعريبو الزهرة

 ٥٢٩٥: األعظمي، ظفر اإلسالم
 ٣٥٢٩: األعظمي، محمد خالد سعيد

 ٧٨٤٨: غاجويوفجو، إبراهيمأ
 أوغلو  أنظرأغلو  

 ٣٣٤٤:  ناجي،غوزرأ
  بهارتي، آفتاب أحمد  أنظرأفتاب أحمد بهارتي  

 حسين، آفتاب  أنظرحسين  أفتاب 
 ١١٩٠٩:  محمود،زاده افتخار
 ٦٦٥٩:  إينال،إفجي

 ٥١٦٠: )سيد(أفسر، حسين 
، ٨٥٩٩،  ٨١٦٦،  ٣٧٥٤-٣٧٥٣،  ٣٧٢٦-٣٧٢٥،  ٣٧١١ :افشار، ايرج 
١٢٠٦٣، ٨٦١٢ 

 ٦٢٨٧: أفضل الدين
 أبو الوفا األفغاني  أنظراألفغاني، أبو الوفا  

  نشأت،أك التون  أنظرأق التون، نشأت  
  منير،ك تبهأ  أنظرق تبه، منير  أ
  سليمان،أك دمير  أنظرق دمير، سليمان  أ
  محمد صادق،ك دميرأ  أنظرق دمير، محمد صادق  أ
  نايل،ك دنير سريأ  أنظرق دنير سري، نايل  أ
  أحمد،أك كوندوز  أنظرق كوندوز، أحمد  أ
  هدى فنديغار،أك ميدالي  أنظرق ميدالي، هدى  أ
  علي،أك يلدز  أنظر  ق يلدز، عليأ
 ٩٣٨١:  حسن،قايأ

 جايا، إقبال  أنظرإقبال جايا  
 ٥٢٦٥.: م. إقبال، جي

 ١٣٨٢٣: إقبال، مظفر
  علي همت،بركي األقسكي  أنظرقسكي، علي همت  ألا
 ٨٢١١-٨٢٠٦، ٤٣٩٤:  نجاتي،قطاشأ

بن العماد األقفهسي، محمد بن أحمد بن عماد        ا  أنظر أبو الفتح      ،األقفهسي
 "هـ٨٦٧-٧٨٠) "الفتحأبو (
 ٢٤٠٢:  محمد،قوشأ
 زرين. كون، مأ  أنظر  زرين. ون، مقأ

 ٥٤٤٧:  نشأت،أك التون
 ٣٧٨٠-٣٧٧٩:  منير،ك تبهأ
 ١٣١١٧:  سليمان،ك دميرأ
 ٨٨٠١:  محمد صادق،ك دميرأ
 ١٣٤١١:  نايل،ك دنير سريأ
، ٨٩٦٨-٨٩٦٧،  ٧٨١٧،  ٦٠٢٣،  ٢٠١٧،  ٦٥٨:  أحمـد  ،وزدك كون أ

٨٩٩٩ 
 ٩٧١٦، ٢٤٦١: هدى فنديغار ،ك ميداليأ
 ١٨٢٩، ٦٥٩:  علي،ك يلدزأ
 ١٣٤٩٤:  أيتاج،كارأ
  حسن،أقاي  أنظركاي، حسن  أ

 ٤٩١١: إكرام، شيخ محمد
  أكرم،جيهون  أنظركرم جيهون  أ
  أكرم حقي،آوردي  أنظركرم حقي آوردي  أ
  أكرم،ساري التين  أنظركرم ساري التين  أ

 ٨٠٤٣، ٢٨١٣-٢٨١٢: أكرم ضياء العمري
 ٢٩٠: لجبارعبد اكرم أ
 ٦٨٨١:  صبيحة،كزأ
  علي همت،بركي األقسكي  أنظرألكسكي، علي همت  ا
 ٣٣٤٥:  أورهان،كسوأ

 ٥٣٢٢: محمد. أكمل إس
 ١٠٧٤٢: زرين.  م،كونأ
 ١٣٤٧٧:  عوني،كيولأ

 محمد ناصر الدين األلباني  أنظراأللباني، محمد ناصر الدين  
 ١٢٦٨١، ٥٠٥٥:  أمينة،التن تاش

  نشأت،أك التون  أنظرن، نشأت أك  التو
 الحمداني، ألطاف  أنظرألطاف الحمداني  

  محمد حمدي يزار،الماليلي  أنظرأللمالي، محمد حمدي يزار  ا
اآللوسي الكبير، محمود بن عبد اهللا الحسـيني          أنظرأبو الثناء      ،لوسياأل

 "هـ١٢٧٠-١٢١٧) "أبو الثناء(

 أمينة،التن تاش
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 ١٠٩: إلياسي، جميل
 ٩٣٩ :.د. إتش. إم

 ٥٩٩١-٥٩٩٠، ١٨١٢: ]قوانين الوقف[اإلمارات العربية المتحدة 
:  واألوقـاف  وزارة الشـئون اإلسـالمية    . اإلمارات العربية المتحـدة     

٨٥٥١-٨٥٥٠ 
:  واألوقاف الشئون اإلسالمية العدل و وزارة  . اإلمارات العربية المتحدة    

٥٩٩١-٥٩٩٠، ١٨١٢ 
ـ (اإلمام ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبـل           -١٦٤" )عبـد اهللا   وأب

 ١٠١١١، ١٠٠٨٧، ١٠٠٧٩، ١٠٠٤٢، ٨٣٥٤-٨٣٥٣: "هـ٢٤١
 بـن    جعفر بن محمد البـاقر     ،جعفر الصادق   أنظرمام جعفر الصادق      اإل

 "هـ١٤٨-٨٠) "أبو عبد اهللا(علي 
 أحمد  ىالخميني، مصطف   أنظر أحمد الموسوي      ىمام الخميني، مصطف  اإل

 )آية اهللا(ي الموسو
-١٥٠) "اهللا عبـد  بوأ(دريس بن العباس    إ بن   اإلمام الشافعي، محمد  

 ١٠٣٤٨-١٠٣٤٢: "هـ٢٠٤
 )اهللا عبـد  أبو(األصبحي الحميري   بن مالك   اإلمام مالك، مالك بن أنس      

 ١١٠٠٩-١١٠٠٧، ١٠٥٧١-١٠٥٦٦، ١٠٥٠٩": هـ١٧٩-٩٣"
) أبـو الحسـين   (اإلمام مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشـيري          

 ٨٥٢٦-٨٥٢٢، ٨٤٣٨، ٨٤٠٤، ٨٣٦٦-٨٣٥٥: "هـ٢٦١-٢٠٤"
 ٨٥٥٩: ي جمارانيمامإ
 )آية اهللا (ي، حسنمامإفقيه   أنظرمامي، حسن فقيه  إ
 ٥٩٩٥:  حسيني،مامإ

  األمانة العامة لألوقاف. الكويت   أنظر)  الكويت( األمانة العامة لألوقاف
 ١٢٨٢٩: أماني قنديل

  خان، امتياز أحمد  أنظرامتياز أحمد خان  
 ي جوادي،لآم  أنظرملي، جوادي  أ

 ١٨٩٢:  محمد جواد،اميدوارنيا
، ١٣٤٠٩،  ١١٣٧٠،  ٨٥٧٥،  ٦٦٤٠-٦٦٣٩): سيد(، حسين   اميدياني

١٣٤٥٤ 
-١١٥٤"حمـد السـنباوي األزهـري       أاألمير، محمد بن محمد بـن       

 ١٠٥٧٢: "هـ١٢٣٢
 ٩١٣٣: كرأبو بمين أ

 ١٢٥٣: أمين توفيق الطيبي
 رضوي، أمين الحسن  أنظرأمين الحسن رضوي  

 ٤٣١٣:  السبكيمين خطابأ
 ١٢٩٠١، ٦٢٥٤: مين ساميأ

 ٩٧٥٥: أبو ليلأمين سعيد 
 ٦٦٦٧:  محمد،مينأ

 ٢٦٨: أمين محمد سالم المناسية
 ٩٣٧٢: لوهابعبد اأمين محمد 

  أمينة،التن تاش  أنظرأمينة التن تاش  
 إينان، أحمد  أنظرإنان، أحمد  
 ٥١١٥: أنجم، سهيل

 ٤١٧٨، ٣٥١٧:  رئيس الوزراء.أندرابراديش 
 ٥١٩٣:  اللجنة التشريعية لممتلكات األوقاف.أندرابراديش 
 ١٨٢-١٨٠:  المحكمة العليا.أندرابراديش 
 ٧٠٠٧، ٤١٨٠، ٢٢٢٥، ١٨١٨:  هيئة األوقاف.أندرابراديش 

) سـير (إندرسون، جيمس نورمان دلرمبـل        أنظر.   د . ن .ندرسون، ج إ
"١٩٠٨- 

 

، ٥٩٨٧ :    -١٩٠٨) "سـير (إندرسون، جيمس نورمـان دلرمبـل       
٩٠٦٢، ٦٤٦٩ 

 محمد أنس الزرقا  أنظرأنس الزرقا  
زكريا األنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد         أنظر أبو يحيى      ،األنصاري

 "هـ٩٢٦-٨٢٣ ")يحيى أبو(
 ٣٩٣٣: األنصاري، أحمد عظيم
 ٥٢٠١-٥٢٠٠، ٣٠٤٩: األنصاري، بشير أحمد

 ٦٣٩٤، ٢١٤-٢١٣، ١٩٥:     -١٩٣٩" شهاب الدين ،األنصاري
 هللا بن إبراهيم األنصاريعبد ا  أنظرألنصاري، عبد اهللا بن إبراهيم  ا

 ٥١٦١: لحميدعبد ااألنصاري، 
 ٣٧٢٧، ٢٣٥٦-٢٣٥٤:  محمد رضاي، قمينصارأ

 ٥١٦٢: األنصاري، محمد أسلم
 ٥٤٤٣: األنصاري، محمد رضا
 ٩٧٥٦: األنصاري، محمد شفيق

 ٨٣٦٧: األنصاري، محمد فضل الرحمن
مرتضى األنصاري، مرتضى بن محمد أمين        أنظراألنصاري، مرتضى     

 "هـ١٢٨١-١٢١٤"الدزفولي 
-١٠٥٧٣: "هـ٧٦١-٦٦١) "أبو الحجاج (األنفاسي، يوسف بن عمر     

١٠٥٧٤ 
محمد األنكوري، محمد بـن حسـين         أنظروري، محمد بن حسين       كاألن

 "هـ١٠٩٨-؟"األنكوري الرومي 
 سهيل ،أنور  أنظر  سهيلأنور أحمد 

 ٦١٥٢، ٦٠٦٢: يعأنور أحمد الفز
 قدري، أنور أحمد  أنظرأنور أحمد قدري  

  أنور،أوزجان  أنظرنور أوزجان  أ
 ٦٥٢٩، ٣٧٨١، ٢٨٤٩:  سهيل،نورأ
 ٦٠٤٩، ٥٦٩٤:  صادق سامي،نورأ

 علي، أنور  أنظرأنور علي  
 ٢٧٠-٢٦٩: أنور محمود دبور

 ١١٤١٠: أنور الياسين
  أنيس،أوكسوز  أنظرنيس أوكسوز  أ

 مؤمن، أنيس  أنظرأنيس مؤمن  
 ٢١٠٣:  اكارت،اهلرز

 ٢٦٧١:  زينب،هنبايأ
 ١١١٦٤: أهيف سنو

 ٥٠١٠:  إيلين،وتايأ
 ٢٠٣٤:  يلدز،وتكانأ
 ١٣٤٧٨، ٨٨١٥، ٨١٠٩:  أحمد يشار،وجاقأ
 ٥٠١١:  أردم،وجالأ
 ٣٧٨٢: ني بهاء الد،وجالأ
 ٢٦٧٢:  سمرة،وجالأ
 ٨٧٦٥، ٦٨٨٩:  إينال،وجوأ
 ٨٧٦٦:  مختار هان،ورازبايأ
 ٥٠٤٤:  أتيال،ورالأ
 ١٢٠٨٦، ٨٨٠٤، ٣٧٧٣:  محمد زكي،ورالأ
  أكرم حقي،آوردي  أنظروردي، أكرم حقي  أ

 ر أورنسال، إسماعيلإ  أنظرأورنسال، إسماعيل  
 ١٢٧٤٤:  بريهان،وريبورونأ

 ، جميلإلياسي
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 ٢٦٣٩:  تحسين،وزأ
 ٣٢١٧:  طه،وزآيدنأ
 ٤٣٣٦: اسميني ،وزارماقأ
 ١٣٧٥٣:  أوزلنان،وزاصالنأ

 ٦٠٧ :أوزاك، علي
 ٨٨٦١:  شكران،وزالأ
 ٨٨١٦:  رمضان،وزالب دميرأ
 ٨٧٦٧:  شوكت،وزانجأ
، ٤٠٦٩، ٢٤٠٣، ٢٣٩٣، ٢٢٥٤، ٦٦٠، ٦٢٨، ٦٠٨:  نظيف،وزتركأ

٩٧٥٧،  ٩٧٠٤،  ٩٣٨٣،  ٩٢٢٨،  ٨٩٩٤،  ٨٩٧١،  ٨٩٠٢،  ٨٨١٧ ،
١٣٧٥٤، ١٣٧٤١، ١٣٦٠١، ١٣٥٢٠، ١٣٣٠٢ 

 ١٢٠٨٧:  عائشة،وزتونأ
 ٨٩٧٢:  يلماز،ناووزتأ
 ٦٢٦ : ر أنو،وزجانأ

 ١٠٢٢٣-١٠٢٢٢:  روحي،أوزجان
 ٦٦٣٤:  سربيل،وزجليكأ

قاضي خان، حسن بن منصور بـن أبـي           أنظراألوزجندي، فخر الدين      
 "هـ٥٩٢-؟) "فخر الدين(القاسم محمود 

 ١٢٦٠٧، ٢٠٦١:  حسين،وزدغيرأ
 ١١٥١٥:  إبراهيم،وزدميرأ
 ١٩٣٢:  حكمت،وزدميرأ
 ٥٠٣٧، ١٩٣٣:  مصطفى،وزدميرأ

 ١٣٥٦٨، ٢٥٨٨:  زبيدة جهانأوزساينار،
 ٥٠٣٦:  يوجل،وزقياأ
 ٢٧٤٥:  فردون نافذ،وزلوقأ
 ٦٠٢٧: انس إح،وزمانأ
 ٢٣٦٠:  بريا رمزي،وزورانأ
 ٣٨١٩:  إسماعيل حقي،وزون جارشليأ
 ٢٢٦٠:  حسن،وزويندارأ
 ٨٨٥٧:  فاطمة،وستاكأ
 ١٣٧٢٤:  علي جينكيز،وستونارأ

 وصفي، أوصاف سعيد  أنظرأوصاف سعيد وصفي  
 ١٢٦٦٢:  محمد،وغر درمانأ
 ١٢٦٦١:  راغب،وغرالأ
  أحمد،بكر أوغلو  أنظروغلو، أحمد بكر  أ
  أحمد،طبق أوغلو  أنظروغلو، أحمد طبق  أ

  استون،كوسف أوغلو  أنظرأوغلو، استون كوسف  
  أوغوز،مفتي أوغلو  أنظرأوغلو، أوغوز مفتي  

  توران،دركون أوغلو  أنظرأوغلو، توران دركون  
  توغرول،توفاكجي أوغلو  أنظرو، توغرول توفاكجي  أوغل

  حسين،ماميش أوغلو  أنظرأوغلو، حسين ماميش  
  رشيد،إسكندر أوغلو  أنظرأوغلو، رشيد إسكندر  

  زكائي،ال أوغلوب  أنظرال  ب زكائي ،أوغلو
  زهال،جوبانجا أوغلو  أنظرأوغلو، زهال جوبانجا  
 ، سعيدغلويازجي أو  أنظرأوغلو، سعيد يازجي  

  سليمان،يوب أوغلوأ  أنظريوب  أأوغلو، سليمان 
  صباح،تاش أوغلو  أنظروغلو، صباح تاش  أ
 سنان ، أوغلومعروف  أنظر  سنان معروفوغلو، أ

  ظافر،يبرتول أوغلوب  أنظريبرتول  بأوغلو، ظافر 
  عثمان،كسكي أوغلو  أنظروغلو، عثمان كسكي  أ

  عصمت،غلوقيا أو  أنظرأوغلو، عصمت قيا  
  عصمت،مير أوغلو  أنظرأوغلو، عصمت مير  
  عمر،يوروك أوغلو  أنظرأوغلو، عمر يوروك  

  فتحي،داود أوغلو  أنظرأوغلو، فتحي داود  
  فليز يني،شهير أوغلو  أنظرأوغلو، فليز يني شهير  

  فؤاد،يرم أوغلوب  أنظريرم  بأوغلو، فؤاد 
  كمال،غلوجوريجي أو  أنظرأوغلو، كمال جوريجي  

  متين،خان أوغلو  أنظرأوغلو، متين خان  
  محمد فخر الدين،كرزي أوغلو  أنظرأوغلو، محمد فخر الدين كرزي  

  مصطفى،ربجي أوغلو  أنظرأوغلو، مصطفى ربجي  
 ، نادرتوب قره أوغلو  أنظرأوغلو، نادر توب قره  

  ناريمان،كرزي أوغلو  أنظرأوغلو، ناريمان كرزي  
  ناظلي،رن أوغلوإ  أنظررن  إظلي أوغلو، نا

  نشأت،صايغلي أوغلو  أنظرأوغلو، نشأت صايغلي  
  نيازي،يرقدار أوغلوب  أنظريرقدار  بأوغلو، نيازي 

  يوسف،حالج أوغلو  أنظرأوغلو، يوسف حالج  
  إيشيل توكيل،ياغوز  أنظر   إيشيل توكيل،غوزأو
 ١٢٦٦٣، ١٢٦٥٣:  فليز،وغوزأ
 ٧٣٥٣، ٦٤٤٩-٦٤٤٧:  كاظم،وكسايأ
 ٨٨٤٩:  أنيس،وكسوزأ

 ١٣٣٢٢: لسالمعبد اأوالد علي 
 ١١٤١٩:  ترهان،ولجايتورأ
 ٥٠٣٠:  نيلغون،ولغونأ
  حلمي،زيا أولكن  أنظري زيا  مولكن، حلأ
 ٤١٢٩:  نهاد،ولو أنكينأ
  أوميك،شاكر  أنظروميك شاكر  أ
 ٨٨٦٤:  محمد علي،ونارأ
 ٥٠٣٥، ٣٧٨٥:  إسماعيل،ونالأ
 ٥٠٣٥:  حسني رحمي،ونالأ
 ٨٩٧٤:  محمد عليل،وناأ
 ١٢٤٠٢:  ترغوت،ونانأ
، ١٢٥٦٨، ٨٨٠٥، ٥٠١٣، ٢٦٧٣، ٢٤٠٤، ٢٣٩٤:  يلمــاز،ونجــةأ

١٣٥٧٠، ١٢٦٥٤ 
 ٢٦٩٢، ٢٣٩١:  محمد،وندرأ
 ١٢٤٧٦:  بهجت،ونسالأ
 ٨١٧٢:  خالد،ونغانأ
 ٣٨١٠:  أحمد،ونقالأ
 ٧١٩٧:  أورال،ونورأ

 ٦٤٠٦: أويسي، صالح الدين
 ١٢٦٦٥، ٨٧٧٠، ٥٠٣١، ٢٦٧٤:  سماوي،إيجه

 ١٣٤١٣، ٦٦٥٩:  داود،يدنأ
 ١٢٥٧٨: يدن، محمد عاكفأ

 ٥٩٩٧-٥٩٩٦: ]قوانين الوقف[إيران 
 ٨٥٦٧، ٨٥٢١، ٣٢٥٨: مديرية األوقاف والشؤون الخيرية. إيران 

 ١٢٦٧٩:  عثمان،يسالإ
 ١٠٠٠٩: يمان محمد أنور زهراءإ

يمان محمدإ
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٣٧٤٦: ي مجتب،هايماني 
 ٩٠٧٧: يمن صالح شعبانأ
 ١١٩٤٢، ٩٣٤٤، ٧٠٨٥: يمن فؤاد سيدأ

 ٨٨٤٩، ٣٧٨٦:  أحمد،إينان
 ١٣٦٨٤:  سليمان،يوب أوغلوأ
  أكرم حقي،آوردي  أنظريوردي، أكرم حقي  أ
 

@IlH@@
 

: "هـ٧٨٦-٧١٤) "أبو عبد اهللا  (البابرتي، محمد بن محمد بن محمود       
١٠١٨٠ 

 ١٩٥٩: ي محمد علي، يزديبابل
 بتنا   أنظرباتنا  

 ٩٥٩٥.: إم. باتوشا، ك
 ١٠٥٦٢، ١٠٥٦٠: لباتول بن عليا

 ٥٢٩٧: باتي، محمد إسحاق
-١٠٣٥٠: "هـ١٢٧٧-١١٩٨"براهيم بن محمد بن أحمد      إالباجوري،  
١٠٣٥٣ 

أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف بـن سـعد            أنظرلباجي، أبو الوليد      ا
 "هـ٤٧٤-٤٠٣" التجيبي

 عمر حلمي  أنظرادي زاده، عمر حلمي  ب
 ٨٨٧٦: غونو أ. هـ،ارتيشتاب

 ٩٩٢٦:  محمد صالحي،بارفروش مازندران
 ١٢٧٦٨، ٤٣٢٤:  عمر لطفي،اركانب
 ٩١٤١، ٢١٤٥:  أيار،اريشب

 عبد المؤمن ي،منجم باش  أنظرباشي، عبد المؤمن منجم  
-١٢٥٠" بـن حسـين المشـهور        لرحمن بن محمـد   عبد ا  ،باعلوي

 ٥٥٤٩-٥٥٤٨": هـ١٣٢٠
 ١٠٣٥٤: "هـ٩٥٨-؟"سهل  بن حكم بن دباقشير، عبد اهللا بن محم

أبو األشبال صـغير      أنظر  أبو األشبال صغير أحمد شاغف     الباكستاني،
 أحمد شاغف الباكستاني

 ٨٧٧٢:  ياوز بالنت،اكيالرب
 ١٣٤٧٠:  زكائي،ال أوغلوب
 ١٢٨٢٧، ٣٤٨٥:  سعاد،االرب
 ٦٠٣٠، ١٨٤٣-١٨٤٢:  روشن،الطاب
 ١٢٥٧٩:  صونلي،اليب

 ٢٢٣٧: باندي، راهول
  مال صالح، بانكيهالكوز  أنظر صالح  انكي، مالب
 ٨١١٥:  تونر،اي قرهب
 ،٧٤٠٠-٧٣٩٩، ٣٧٨٩-٣٧٨٧، ٣٣٤١، ٢٦٩٨، ٢٠٥٨ :ايرام، سعديب

١٣٤١٤، ١١٩٠١، ٨٨٢٣، ٨٧٧٣، ٨٦٠٣ 
 شبل، بايرام  أنظربايرام شبل  

 ١٣٦٨٥، ١٣٥٧١، ١٣٤٧٨: جرن تو،ايكاراب
 ١٢٧٦٥:  سونا،ايكانب

 ٢٢٤، ٢٠٢، ١٨٩-١٨٥:  المحكمة العليا .بتنا
 سليمان البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمـر         أنظرلبجيرمي، سليمان     ا

 "هـ١٢٢١-١١٣١"
 ٢١٠٥: بحاث دمشقي

بن عصفور، يوسف بن أحمد الدرازي      ا  أنظرالبحراني، يوسف الدرازي      
 "هـ١١٨٦-١١٠٧"البحراني 

 

 ٤١٩٦: هللاعبد ابخاري، 
 ٥٢٩٨:  محمد بن أحمد،لبخاريا

ـ ٢٥٦-١٩٤) "أبو عبد اهللا  ( بن إسماعيل بن إبراهيم      البخاري، محمد   :"هـ
٨٤٠٩،  ٨٣٨٦-٨٣٦٨،  ٨٣٠١،  ٨٢٩٩-٨٢٨٩،  ٨٢٨٥،  ٨٢٧٥-
٨٤٧٦،  ٨٤٧٢-٨٤٧١،  ٨٤٦٩-٨٤٦٤،  ٨٤٣٩،  ٨٤٢٩،  ٨٤١١ ،
١٠٨٥٨، ٨٦٥٧ 

 ١٠٣٤١: بخش، سبحان
 ١٠١٨١: لحميد القادريعبد ابدايوني، 

 ١٨: بدر جاسم اليعقوب
 ٩٩٠٠: عبد الباسطبدر المتولي 

 بدر ناصر المطيري  أنظربدر المطيري  
 ٩٦٤٢: بدر، مغير

 ١٣٨٢٤، ١٣١٧٠، ٧٨٧: بدر ناصر المطيري
-٧٦٢" )محمـد  أبـو (الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى         بدر

 ١٠١٨٥-١٠١٨٢، ٨٣٨٦-٨٣٨٣: "هـ٨٥٥
الزركشي، محمد بن بهادر بن       أنظربدر الدين محمد بن بهادر الشافعي         

 "هـ٧٩٤-٧٤٥) "بد اهللاأبو ع(عبد اهللا 
 ٧٢١٧، ٦١٩١: أبو العينين بدرانبدران 

 ١١٧٣١: بدرت نوال بدير
  بدري،كورسوي  أنظردري كورسوي  ب
 ٨٥٠٣، ٨٤٠٤: ديع السيد اللحامب

 ٥٩٥٧: ، دالورانبرادران
 ٨١١: برجر، موروي

 ٣٩٩: إسماعيل محمد بن ،البرديسي
-٧٤١ "لقيروانـي حمد بن محمـد البلـوي ا      أ القاسم بن    أبوالبرزلي،  
 ٥٥٥٣": هـ٨٤٤

  حسين برفيز،حاتمي  أنظررفيز حاتمي، حسين  ب
) محيي الـدين  (بيرعلي بن اسكندر البركلي الرومي      بن  البركلي، محمد   

 ١٢٦٣٧-١٢٦٢٩، ١٢٥٣٥: "هـ٩٨١-٩٢٩"
 ١٣٦٨٦، ١١١٠٦، ٨٧٧٥:  فرموز،ركولب
ر بيرعلي بـن اسـكند    بن  البركلي، محمد     أنظرن    يلبركوي، محيي الد  ا

 "هـ٩٨١-٩٢٩) "محيي الدين(البركلي الرومي 
، ٤٧٠٧،  ٢٩٢٤،  ٢٠٢٢،  ١٩٠٧،  ٦١١:  علي همـت   ،ركي األقسكي ب

١٢٣١٩، ١١٠٣٤، ٩٣٨٧-٩٣٨٦، ٨٦٦٠، ٧٢١٨، ٦٥٢١ 
 ١٣٥٥٦، ٩٢٢٩، ٤٥٣١، ٣٩٩٤، ١٨٨٩، ١٨٣٢:  شاكر،ركيب
 ١٢٦٩٥:  نيرميخ،ركيب

 سي المصـري  عميرة البرلسي، أحمد البرل     أنظرشهاب الدين     ،  البرلسي
 "هـ٩٥٧-؟) "شهاب الدين(

-؟) "برهـان الـدين   ( براهيم بن محمد بن شهاب الـدين      إالبرماوي،  
 ١٠٣٥٥: "هـ١١٠٦

زروق، أحمد بن أحمد بن محمـد         أنظر  أبو العباس ،  البرنسي الفاسي 
 "هـ٨٩٩-٨٤٦" ) العباسأبو(

 ١٣٨٢٥: برهان زريق
) برهـان الـدين   (البرهان الطرابلسي، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر         

 ٤١٠-٤٠٠: "هـ٩٢٢-٨٥٣"
 ٢٤٠٦:  ليلى،لبروزا

 ٢٤٤٦: ي محمد مهدي،بروشك
 ٨٦٨٤: ليفي. بروفنسال، أ

 يلعلعبد ا ،ديب برومندأ  أنظرديب  أبرومند، عبد العلي 

 ي مجتب،هايمانّي
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 ١٤٦٣: المجلس الديني. بروناي 
 بيري، أوديد  أنظروديد  أبري، 

 ٥٩٧: مفوضية األوقاف. بريطانيا 
 ي محمد تق،دانش بزوه  أنظرتقي  بزوه، محمد 

أبو حاتم البستي، محمد بن حبـان بـن أحمـد             أنظر  ، أبو حاتم  البستي
 "هـ٣٥٤-؟"التميمي 

 إبـراهيم حمد الخطابي، حمد بن محمد بـن          أنظرسليمان    ، أبو   البستي
 "هـ٣٨٨-٣١٩) "سليمانأبو (البستي 

 األنصاري، بشير أحمد  أنظربشير أحمد األنصاري  
  بشير،كوزوبنلي  أنظركوزوبنلي  شير ب

 ١٠٠٥٣: بشير محمد عيون
بن اللحام، علـي بـن محمـد بـن عبـاس            ا  أنظرالبعلي، أبو الحسن      

  "هـ٨٠٣-؟) "الحسن أبو(
ـ ١١٨٩-١١٠٨"البعلي، أحمد بن عبد اهللا بن أحمـد الحلبـي            : "هـ

١٠٠٤٤-١٠٠٤٣ 
-١١١٠" البعلي، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد البعلـي الخلـوتي   

 ١٠٠٤٦-١٠٠٤٥: "هـ١١٩٢
) شمس الدين أبو عبد اهللا    (البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل         

 ١٠٠٤٨-١٠٠٤٧: "هـ٧٠٩-٦٤٥"
": هـ٧٧٨-؟) "بدر الدين أبو عبد اهللا    (أحمد   محمد بن علي بن      ،البعلي

٥٤١٥-٥٤١١ 
الخطيب البغدادي، أحمد بن علـي بـن ثابـت            أنظر أبو بكر      ،البغدادي

 "هـ٤٦٣-٣٩٢ ")ربك أبو(
بن حوقل، محمـد بـن حوقـل البغـدادي          ا  أنظرالبغدادي، أبو القاسم      

 "هـ٣٦٧  بعد-؟) "أبو القاسم(الموصلي 
بن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحـق         ا  أنظر صفي الدين      ،البغدادي

 "هـ٧٣٩-٦٥٨" )صفي الدين(البغدادي 
شـرف الـدين   (ني البغدادي، عبد الرحيم بن عبد اهللا بن محمد الزريرا    

 ١٠٠٤٩: "هـ٧٤١-؟) "أبو محمد
غياث الدين البغدادي، غـانم بـن محمـد           أنظر  غياث الدين لبغدادي،  ا

 "هـ١٠٢٧ بعد -؟" )أبو محمد(البغدادي 
القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بـن علـي           أنظر، القاضي     البغدادي

 "هـ٤٢٢-٣٦٢ ")محمد بوأ(الثعلبي البغدادي 
ـ ٥١٠-٤٣٦ ")أبو محمد (ن مسعود بن محمد     البغوي، الحسين ب   ": هـ

١٠٤٩١، ١٠٣٥٦، ٨٣٨٨-٨٣٨٧ 
 ١٠٣٥٨-١٠٣٥٧ :"هـ١٢٩٥بعد  -؟"البقاعي، عمر بن محمد بركات 

 ٤٣٣٧:  جواد،قالب
 ٨٦٠٥-٨٦٠٤: ي، محمد حسنبكائ
 ٥٠٣٢، ٥٠١٦-٥٠١٥:  عمر،آر كرب
 ٢٧٢:  أحمد،كر أوغلوب

 ٨٤٥٩: بكر حياتي
 ٩٩٩٩: هللا أبو زيدعبد ابكر بن 
أبو عبيد البكري، عبد اهللا بن عبد العزيـز بـن             أنظر  ، أبو عبيد  البكري

 "هـ٤٨٧-؟"محمد 
بعـد   -؟) "أبـو بكـر   (البكري، عثمان بن محمـد شـطا الـدمياطي          

 ١٠٣٦١-١٠٣٥٩: "هـ١٣٠٢
قره بكزاده، محمد أمين بن عثمان اإلستانبولي         أنظركزاده، محمد أمين      ب

 "هـ١٢٢٢-؟"
 ٩٣٨٨:  محمد زكي،كلينب

 ٨٧١٦:  شارل،التب
 ٨٦٦٣: "هـ٢٧٩-؟"حمد بن يحيى بن جابر بن داود أالبالذري، 

 ١٩٣٦:  آيدن،الطب
 ١٠٣٦٢: "هـ٨٨٤ بعد -؟" البالطنسي، محمد بن محمد بن عبد اهللا

  آيدن،القوب  أنظرالق، أحمد أيدن  ب
 ٩٧٦٤: بالل بكار

 بدر الـدين بـن      ابن بلبان، محمد بن     أنظرالبلباني، محمد بن بدر الدين        
 "هـ٠٨٣-؟"الحق بن بلبان  عبد
 ٨٨٠٢: مركز األبحاث. ستانبول إبلدية 

 ٥١٦٦: .إس. بلرامي، أ
 ٩٣٨٩:  عمر نصوحي،لمانب

 ١٠٧٢٣: بله الحسن عمر
 ٩٢١٩: بلوشو، هارفي

 هللا بن بازعبد العزيز بن عبد ا  أنظربن باز، عبد العزيز  
 بينارق، عصمت  أنظرنارك، عصمت  ب

محمد البناني، محمد بن الحسن بـن مسـعود           أنظر  عبد اهللا  أبو،  يالبنان
 "هـ١١٩٤-؟" )عبد اهللا أبو(البناني 

 ٥٩١٧: بناه، علي إسالمي
 ١٩٢-١٩٠:  المحكمة العليا .البنجاب
 ١٢٩٦٤-١٢٩٦١، ٣٠٦١-٣٠٥٧:  هيئة األوقاف .البنجاب

 ٣٥٦٣: بندر حمزة حجار
 ٧٢٢١: ندر بن فهد السويلمب

 ٦٤١٣: ]قوانين الوقف[ربية البنغال الغ
 ١٩٥:  المحكمة العليا.البنغال الغربية 

، ١٣٠٣٨،  ٦٥٥٥،  ١٤١٧-١٤١٦: )جـدة (لبنك اإلسالمي للتنميـة     ا
١٣٦٥٩، ١٣٣٢٦ 

  أنظرالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب       . ) جدة(البنك اإلسالمي للتنمية    
 )جدة(المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

 ٢٨٣٥:  حياتي،نلرب
  بهاء،تانمان  أنظرهاء تانمان  ب
  بهاء الدين،أوجال  أنظرهاء الدين أوجال  ب
  بهاء الدين،ترغوت  أنظرهاء الدين ترغوت  ب
  بهاء الدين،يدي يلدز  أنظرهاء الدين يدي يلدز  ب

 ٥٢٢٧: بهارتي، آفتاب أحمد
 ٦٣١٠: .ب. بهارتيا، في

 ي علي، بهبهانيمدرس  أنظربهبهاني، علي مدرسي  
  ي علي، بهبهانيموسو  أنظربهبهاني، علي موسوي  

 ي، محمد بهبهانيطباطبائ  أنظربهبهاني، محمد طباطبائي  
  بهجت،أونسال  أنظرهجت أونسال  ب

 ٣١٢٠:  سهراب، سعادتيبهرام
محمد بهران، محمد بن يحيى بن محمد بـن           أنظر سراج الدين      ،بهران

 "هـ٩٥٧-٨٨٨" )سراج الدين(أحمد بهران 
 ٩٣٦٥: هرنس أبو سيف، دوريسب

 ٨٥٦٠: ، حسينبهروان
إدريـس  البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسـن بـن             

 ١٠٠٦٣-١٠٠٥٠: "هـ١٠٥١-١٠٠٠"
 ١١١٢٦-١١١٢٥: البهي الخولي

 ١١٢٤٣: الفضل نجم الدين بن محمدو بأالبهيسني، 
 

الفضلو بأالبهيسني، 
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   بهية،أردوغان  أنظرهية أردوغان  ب
 ٩٢٣٠: بواياه، آالن

يـد السجلماسـي    أبـو ز  (وجعدي، محمد بن أبي القاسم بن محمـد         الب
 ١٠٥٨٢-١٠٥٧٥: "هـ١٢١٤-؟) "الفياللي

 ١٠٨٠٩:  عمر لطفي،ودرومي زادهب
 ٢٧٤-٢٧٣:  حافظ خليل شكري،ودي آباديب
 ١٣٨٧١:  نجال،ورب
 ١٨٣٤: لرحمنعبد ا ،ورانب
 ١٢٦٦٦، ٢٦٧٥:  رستم،وزارب
 ١٣٦٠٢ ،١١٠٥٧، ٩٢٣١، ٨٧٧٨، ٣٢١٨:  آيدن،والقب
 ١٣٤٨٦، ٨٨٢٤، ٢٤٠٧:  سليمان خيري،واليب
 ٥٠٤٦:  سقيم،ولوجب

 ٩٣٠٦: .بولياك، إبراهام ن
 ٨٩٨٠: بووين، هارولد

 ١٢٦٦٧:  نهاد،ويداشب
 ٧٥٦٤: )حافظ(بي باك 

 ١٢٦٣٨ :"هـ١٠٩٨-١٠٤٤"البياضي، أحمد بن حسن بن سنان الدين 
-١٠٤٤ "البياضي، أحمد بن حسن بن سنان الـدين         أنظربياضي زاده     

 "هـ١٠٩٨
 ٣٧٩٠، ٢٧٧٠:  ظافر،يبرتول أوغلوب

 ٥٣٧٥، ٥٣٦٧: بيت التمويل الكويتي
 ١٣٨٧٢: بيج، تارا علي
 ٦٨٦٩: بيج، عارف

 ١١٤٧: .أ. آر. بيج، م
 ٦٣٣٥.: إتش. بيج، م

 ١٠٩٠١    : -١٩١٣"بيج، ميرزا حميد اهللا 
 ٦٢٩٥: لسالمعبد ابيج، ميرزا 

 ٦٢٩٦: بيج، ميرزا منور
 ١٣٥٨١، ٨٩٩٣، ٦٧١٨، ٢٤٢٨: بير، جابريل

 ٥٢٩٩: بير زاده، شمس
 ١٠٧٥٤:  خليل،يرقجيب
 ٧٦٩٩، ٣٣٦٧:  نيازي،يرقدار أوغلوب
 ١٢٨٦٧:  محمد،يرقدارب
 ٣٦٣٣: نعمت، يرقدارب

 ١٣٦٨٨: بيرل، ديفيد
 ٢٤٠٨:  فؤاد،يرم أوغلوب
  سعدي،بايرام  أنظريرم، سعدي  ب

 شبل، بايرام  أنظربيرم شبل  
  بيرم،كودمان  ظرأنيرم كودمان  ب

 ١٣٥٨١، ٨٩٧٦:  أوديد،بيري
 ٢١١٣:  ألباي،يزبيرليكب

-؟) "أبـو سـعيد   (البيضاوي، عبد اهللا بن عمر بن محمد الشـيرازي          
 ١٠٣٦٤-١٠٣٦٣: "هـ٦٨٥

 ٨٨٧٤:  زكي كنان،يغليب
 ٨٦٠٦:  كوالر،يلجنب

 كوك بيلفين، محمد تايب  أنظربيلفين، محمد تايب كوك  
 ٣٨٣٩:  مصطفى،يلكهب
 ١٠١٨٦: ي، نيل بنيامين إدمونستونبيل

 

 ٨٩٧٧، ٨٢١١-٨٢٠٦، ٤٣٩٤، ٢٢٩٧، ٢٠١٣:  عصمت،ينارقب
 ٦٤٢٠:  قسم القانون .بيهار

 ٦٤٢٠-٦٤١٩: ]قوانين الوقف[بيهار 
ـ ٤٥٨-٣٨٤" )أبـو بكـر   (حمد بن الحسين بن علي      أالبيهقي،   : "هـ
١٠٣٦٦-١٠٣٦٥، ٨٣٩١-٨٣٨٩ 

 ٨٦٦٦-٨٦٦٥: "هـ٤٧٠-؟) "بو الفضلأ(البيهقي، محمد بن الحسين 
 ٧٨٥٠:  عالء الدين،يوك قياب
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) أبـو نصـر   (الكافي   الوهاب بن علي بن عبد     تاج الدين السبكي، عبد   
 ١٠٣٦٧، ٨٠٤٢-٨٠٤٠: "هـ٧٧١-٧٢٧"

 ين تاج الدي،نسائ  أنظرنسائي   تاج الدين
 بيج، تارا علي  أنظر  تارا علي بيج

 ٢٧٨٠:  محمد أيفور،ازه بايت
 ٦٠٣٥: باح ص،اش أوغلوت
 ٣٧٩١:  بيرن،اشانت
 ٢٣١٥:  وهبي،امرت
 ٢٣٩٥:  بهاء،انمانت

 ٩٦٤٤، ٥٤٤٩: التانوي، أشرف علي
 ٥٠٤٧:  كولسون،انياليت

": هـ١٢٠٩-١١١١ ") سودة ابن(التاودي، محمد بن الطالب بن علي       
١٠٥٨٥-١٠٥٨٣، ٥٥٦٧ 

 ٩٦٤٥، ٩٢٨٣: تبريز خان، شمس
 :"هـ٧٤١-؟" )عبد اهللا  أبو(ري  التبريزي، محمد بن عبد اهللا الخطيب العم      

٨٣٩٣-٨٣٩٢ 
 . أي،ل تبو  أنظرل  . تبوي، أ

 ١٠٦٢٧، ١٠٥٨٦: "هـ٩٤٢-؟"براهيم بن خليل إالتتائي، محمد بن 
 ٣٦٤٩:  محمد جعفري،تجلّ

 ٩٥٢٦: )موريتانيا( التجمع الثقافي اإلسالمي
 خان، تحسين أحمد  أنظرتحسين أحمد خان  

  تحسين،أوز  أنظرحسين أوز  ت
 ١٣٧٣٩:  بهاء الدين،رغوتت

 ١٢٨٥٧: أحمد ،تركـ زاد
 ٢٣٦١:  مليحةك،ركات
 ٣٧٩٣:  كريم،ركمانت
 ١٣٠٠٣، ١١٥١٥، ٩٨٤٥، ٧٢٤: ن الدينيةورئاسة الشؤ. ركيا ت
، ٤٣٩٤،  ٢٣٥٢ :دار وثائق األرشيف العثماني   . رئاسة الوزراء   . ركيا  ت

٨٢١١-٨٢٠٦، ٨٢٠٣ 
 ٦٠٣٦: ]قوانين الوقف[تركيا 
، ١٨٤٣،  ٦٧٨،  ٦٣٧،  ٦١٧،  ٣٢٥: مديرية العامة لألوقـاف   ال. تركيا  

٣١١٨،  ٢٩٦٣،  ٢٧٤٥،  ٢٦٩٨،  ٢٦٨٥،  ٢٠٦٠-٢٠٥٩،  ٢٠٣٤ ،
٥٨٩٤،  ٤٨٦٦،  ٣٣٧٤،  ٣٣٦٥-٣٣٦١،  ٣٣٥٥،  ٣٣٥٣،  ٣٣٤١ ،
٨٨٨٨، ٨٨٢٠، ٨٨١٧، ٨٧٧٥، ٧٨٢٤، ٧٤٠٠، ٦٠٣٧، ٥٩٤٧-
٩٣٨٧، ٨٩٠١ 

 ١٢٦٠٢: المديرية العامة للطابو والمساحة. تركيا 
 ٩٣٨٨، ٨٩٥٨: وزارة التعليم الوطني. تركيا 
 ٨٩٩٦، ٣٦٣٣: وزارة الثقافة والسياحة. تركيا 

 بواياه، آالن
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ـ ٢٧٩-٢٠٩) "أبو عيسى (الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة        : "هـ
٨٤٧٨، ٨٣٩٨-٨٣٩٤، ٨٣٣٣-٨٣٣٢ 

 ٧١٣٣: ترول، كرستيان
 ٩٢٣٢:  شارق،تري

 ٨٨٦٥:  فخر الدين،تسالق
ـ ١٢٥٨-؟) "الحسنأبو  (التسولي، علي بن عبد السالم بن علي         : "هـ

١٠٥٩٣-١٠٥٨٧، ٨٩٦ 
 ٩٦٩٨: هللا حسنعبد اتشودهري، 

 ٢٨١٨: تشيريتش، مصطفى
-١٠٥٢"التغلبي، عبد القادر بن عمر بـن عبـد القـادر الشـيباني              

 ١٠٠٦٨-١٠٠٦٤: "هـ١١٣٥
 ١٣٦٣٣: لجوادعبد اتفيدة محمد 

لسالم بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد ا        ا  أنظرتقي الدين ابن تيمية       
 "هـ٧٢٨-٦٦١) "أبو العباس(

 بكر بن محمد بـن عبـد المـؤمن الحسـيني     أبوتقي الدين الحصني،  
 ٤٧٨٢-٤٧٨١: "هـ٨٢٩-٧٥٢"

 )الحسـن  بوأ (األنصاريتقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي بن علي          
 ١٠٣٧٠، ٥٥٢٠-٥٥١٧": هـ٧٥٦-٦٨٣"
 ١٢٦٨٢:  سبيل،تكين
 ١٢١٥٠:  شينازي،تكين
 ٨٩٠٣:  محمد،تكين

 إسحاق أبو( بن يحيى بن مهدي المكناسي التلمساني        إبراهيمالتلمساني،  
 ١٠٥٩٤: "هـ٦٦٦-٦٠٠) " بكرأبي ابن

حمد بن يحيـى بـن محمـد        أالونشريسي،    أنظرالتلمساني، أبو العباس      
 "هـ٩١٤-٨٣٤" )العباسأبو (التلمساني 

 ١١٤٦٠: العجيليالتليلي 
 حمد بن محمد المنقور التميمـي أ منقور،ال  أنظرالتميمي، أحمد بن محمد       

 "هـ١١٢٥-؟"
 ٩٧٦٨، ٦٢٩٧، ٤٨٠٨    : -١٩٢٨"تنزيل الرحمن 

 ي هادي،خلعتبري تنكابن  أنظرتنكابني، هادي خلعتبري  
بن ناجي، قاسم بن عيسى بن      ا  أنظرالتنوخي القيرواني، قاسم بن عيسى        

 "هـ٨٣٧ -؟ "ناجي التنوخي القيرواني
القاضي التنوخي، المحسن بن علي بن        أنظر التنوخي، المحسن بن علي     

 "هـ٣٨٤-٣٢٧) "أبو علي(محمد 
 ٩٧٦٩: العثمانيالتهانوي، ظفر أحمد 

  بعـد  -؟" التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الحنفـي         
 ٩٣٩٣-٩٣٩١: "هـ١١٥٨

 ٢١٠٣: ، محمد حسن ضياءتوانا
 ١٢٦٨٣، ٢٩٣٧:  نادر،توب قره أوغلو

 ١٣٨٦٥:  سامي،توبتان
 ٨٩٠٣:  علي،توتج
 ٢٢٩٣:  عدنان،توزان

 ١٤٦٨:  توغرول،توفاكجي أوغلو
 ٧٤٣٢: توفيق راشد الحوري

 ٥٩٨١، ٥٩٧٨: توفيق سالم
 ، توفيقطارق  أنظرتوفيق طارق  

 ١٢٨١٦:  هالة،توقاي
 ٨٨٢٩:  ياغمر،تونال

 ٨٩٨٦:  آيدين،تونجاي

 ١٣٠٥١، ١٢٧٦٠، ١٢٦٧٠-١٢٦٦٨، ٢٣١٠: . أورهان ج،تونجر
 ٢٤٠٩:  محمد،تونجر
 ٤٣٣١:  يعقوب،تونجر
 ٥٩٠٨: محكمة التعقيب. تونس 

 ٥٣٨٥:  أحمدي،تويسركان
 ٤٤٦:  أحمد محمودتيسير فائق
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 ٢٧٧: ثابت سعيد
 ٦٤٤٦: ي، مهديثابت

  رمغان، ثروتأ  أنظررمغان  أثروت 
 ٨٦٤٥: ثروت عكاشة

 لبيمحمد بن الحسن الحجوي الفاسي الثعا  أنظرالثعالبي، الفاسي  
القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بـن علـي           أنظر  أبو محمد  ،الثعلبي

 "هـ٤٢٢-٣٦٢ ")محمد بوأ(الثعلبي البغدادي 
 ١٠٠٠٩: ثناء خليل الهواري
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 ٦٨٤٠: جابر الحرمي
 ٩٣٩٤:  محسني،جابر

ـ ٢٥٥-١٦٣) "بـو عثمـان   أ(الجاحظ، عمرو بن بحر      -٢٤١٩: "هـ
٨٦٦٩، ٢٤٢٣ 
 ١٣٧٥٦:  موسى،جادرجي

 بن فهـد، محمـد بـن      ا  أنظر  جار اهللا بن العز بن النجم بن فهد المكي        
 "هـ٩٥٤-٨٩١) "لفضلأبو ا(العزيز بن عمر بن محمد  عبد

 ، إسماعيل حقيأوزون جارشلي  أنظرجارشلي، إسماعيل حقي  
 ٤٧٧١: جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

 ٩٤٤٩، ٧٧٢٢: جاسم العبودي
 ١٢٠٧٤، ١١٥١٣، ٦٧٣٢: جاسم بن محمد القاسمي

 ٨٦٧١-٨٦٧٠، ٣٧٩٤، ١٧١٧:  نشأت،جاغطاي
 ٢٤٣٦: جاك تاجر
 ٦٥٢١:  سدات،جامرلي
 ١٣٧٤٠: معهد العلوم االجتماعية . )إزمير، تركيا(سبتمبر  ٩ جامعة

 ١٣١٧١): عمَّان (جامعة آل البيت
 ٣٣٧٢: مركز الوثائق والمخطوطات.  الجامعة األردنية
 ٩٨٩٩، ٨٤٠: جامعة األزهر

 ١٥٥٧، ١٤٧٨: كلية التجارة.  ألزهرجامعة ا
، ٦٥٩٠،  ٤٤٧٣،  ١٦٧٤،  ٤٦٥ :كلية الشريعة والقانون  . جامعة األزهر   

٩٩٠٣،  ٩٩٠٠،  ٩٧٤٣،  ٩٠٠٦-٩٠٠٥،  ٩٠٠٢،  ٧٧٨٠،  ٦٦٠٠ ،
١٣٩٣٤، ١٢٦٠٨، ١٠٢٩٤ 

 ٦٠٤١، ٣٨٣٩: جامعة إستانبول
 ٨٩٥٨: اآلدابكلية . جامعة إستانبول 
 ٨٨٣٣ ،٤٥: كلية الحقوق. جامعة إستانبول 

، ١٢٦٠٧،  ٨٨٤٩،  ٢٠٦١: معهد العلوم االجتماعية  . تانوبل  جامعة إس 
١٣٧٥٥ 

 ١٠٧٢٣، ٩٧٨٦ :الدراسات العليا) . المدينة المنورة( الجامعة اإلسالمية
 ١٠٤٩١: كلية الشريعة.  )المدينة المنورة(الجامعة اإلسالمية 

الجامعة اإلسالمية



 كشاف المؤلف>١١٣٢
 

 

 

 ١٨١٥: يةكلية االقتصاد والعلوم االجتماع. اإلسالمية أم درمان جامعة 
 ١٠٥٠٣، ١٠٠٤٩، ٩٨٧٤، ٩٧٣٢، ٩٠٢٠: )مكة(جامعة أم القرى 
، ٤٦٤: لية الشريعة والدراسات اإلسـالمية    ك.  )مكة( جامعة أم القرى  

١٠٢٠٧، ٨٧٤٩ 
-١٠٠٠٤،  ٨٤٤٤: )الرياض(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية       

١٢٩٩٦، ١٠٩٦٩، ١٠٠٠٥ 
: كليـة الشـريعة   .  )ضالريا(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية       

١٣٩٧٨، ٣٤١٨ 
كليـة العلـوم   .  )الريـاض (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية       

 ١١٤٥٩-١١٤٥٨: جتماعيةاال
المعهـد العـالي    .  )الرياض(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية       

 ١٠٨٨٥، ١٠٠٧٩، ٩٩٠٢: للقضاء
 ١٨٩٠: ) تركيا،اسكي شهير(جامعة األناضول 
 ١٤٦٨ :معهد العلوم االجتماعية) . اسكي شهير، تركيا (جامعة األناضول

 ٦٠٢٢: كلية الحقوق. جامعة أنقرة 
 ٣٣٥٧: كلية العلوم السياسية. جامعة أنقرة 
 ١٣٧٥٦: اكلية اللغة والتاريخ والجغرافي. جامعة أنقرة 

 ١١٩٢٦، ٧١٣٣: )دلهي(جامعة أوكسفورد 
 ٦٣٣٧: )دلهينيو(جامعة أوكسفورد 

 ٤٣٣١: معهد العلوم االجتماعية . ) تركيا،بورصة(جامعة أولوداغ 
 ٣٠٣٤: اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية  . إيران الوطنيةجامعة 
 ٨٥٨١: الحقوقكلية  . إيران الوطنيةجامعة 

 ٩٧٤٨، ٣٧٤، ٣٥٠: جامعة بغداد
 ١٠٩١٥: )طهران (التربيةجامعة 
 ١٣٣٠٥: االقتصادكلية .  )طهران (التربيةجامعة 

 ١٣٧٥٤: معهد العلوم االجتماعية.  )أنقرة( تبه جامعة حاجة
 ٢٠٩٤: جامعة الخرطوم
 ١٠٤٩٦، ١٠٢٠١، ٩٧٤٤، ٦١٠٧، ٢٦٠: جامعة دمشق
 ٩١٤٠: لجنة موسوعة الفقه اإلسالمي.  الشريعة كلية.  جامعة دمشق

 ١١٩٧١: )باريس(جامعة السربون 
 ١٠٧٥٥، ١٠٧٤٣: )قونيا، تركيا(جامعة سلجوق 
 ٣٨١٠: كلية اإللهيات . ) تركيا،قونيا(جامعة سلجوق 
 ٨٩٩٩: معهد العلوم االجتماعية . ) تركيا،قونيا(جامعة سلجوق 

 ٨٨٠١ :معهد العلوم االجتماعية) . اسبارتا، تركيا(جامعة سليمان ديميريل 
كلية اآلداب والعلوم    . )المغرب،  فاس (سيدي محمد بن عبد اهللا    جامعة  

 ٦٥٥٨: اإلنسانية
 ٨٩٤٨: جامعة طهران
 ٨٩٤٩، ٣١٢٠: اإللهياتكلية .  جامعة طهران
 ٣٠٣٣: اإلداريةكلية العلوم .  جامعة طهران

 ٧٣١٢، ٥١٦٧، ٥١٥٨، ٣٥٧: جامعة عليجره اإلسالمية
مجموعة العمل على حل مشاكل األقليـات       . جامعة عليجره اإلسالمية    

 ٩٣٨: في الهند
 ٨٨٥٧، ٤٣٣٦، ٢٠٥٦ :معهد العلوم االجتماعية) . أنقرة(جامعة غازي 

 ٩٨١٩: )بنغازي، ليبيا(جامعة قاريونس 
 ٩٨٣٣: كلية اآلداب.  )مراكش( جامعة القاضي عياض

 ١٣٥٨٣، ٩٣٤٩، ٢٧٠: جامعة القاهرة
، ٢٤٥٣، ٢٣٣٩، ٢٣٣٥، ٢٣٢٣: كليــة اآلثــار  .جامعــة القــاهرة

١٣٦٣٣، ١٣٦٢٠، ١٣٦١٦، ١٠٧٨٨، ٢٦٥١ 

 

، ٩٣٦٤،  ٢٥٩٦: يةقسم اآلثار اإلسـالم    . كلية اآلثار   .جامعة القاهرة 
١٣٦٢٣، ١٣٦٢١، ١٣٦١٧ 

 ١٣٣١٧، ٩٣٥٤: كلية اآلداب.  جامعة القاهرة
، ٢٣٤٢،  ٢٣٤٠،  ٢٣٣٨: قسم اآلثـار  .  كلية اآلداب .  جامعة القاهرة 

١٣٦٣٠، ١٣٦٢٦، ٢٦٥٤، ٢٦٢٧، ٢٥٨٢ 
 ١٣٥٨٦: كلية االقتصاد والعلوم السياسية.  جامعة القاهرة

ـ    . )أكادير(جامعة القرويين    ، ٧٧٥٩،  ٥٣٧٢،  ٤٥١٧: ريعةكليـة الش
١٠٨٣١، ٩٧٦٤ 

، ٩٤٨٩،  ١٨٥٤،  ٣٥٣: كلية أصول الدين  .  )تطوان(جامعة القرويين   
١٣٢٢٧، ١١١٣٣، ٩٨٣٠، ٩٧٩٨ 

، ٩٨٨٥، ٩٧٨٢، ٣٠٠، ٢٧٧: كلية الشريعة . )فاس(جامعة القرويين   
١٠٦٧٧ 

 ٩٠٨٩: )بورسعيد، مصر(جامعة قناة السويس 
 ٤٩١١: )نيويورك (كولومبياجامعة 

 ١٣٢٠٤: امعة الكويتج
 ٨٢١٩: كلية اآلداب. جامعة الكويت 
 ٨٧١٦: الجامعة اللبنانية

 ،٩٢٦٩ :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   .  )الرباط( جامعة محمد الخامس  
٩٤٥٨ 

 ١٣٧٥٣: )إستانبول(جامعة مرمرة 
 ٩٠٠٠: كلية اإللهيات . )إستانبول( جامعة مرمرة

، ١٣٧٣٩،  ٨٨٥١ :وم االجتماعية معهد العل ) . إستانبول(جامعة مرمرة   
١٣٨٧١، ١٣٧٥١ 

 ٣٢٣٦: )إيران(مشهد جامعة 
 ٨١٩٧: )الرياض(جامعة الملك سعود 

: المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي    . لعزيز  عبد ا جامعة الملك   
١٣٢٩٥، ١١٨١٥ 

 ٩٩٤٩): النجف، العراق(النجف الدينية جامعة 
 ٩٠٥١: جامعة نيويورك
 ١٤٨٠: )األردنبد، ار(جامعة اليرموك 

 ١١٦٨٣: معهد العلوم االجتماعية . )إستانبول(جامعة يلديز 
 ٢٨٦٠:  سفيم،جان

 ١٢٦٧١:  كونول،جانتاي
 ١٠٣٤٨: جانج، أحمد اهللا أحمد
 ٥٣٠١: جانجوهي، رشيد أحمد

 ٦٠٣٩:  إرول،جانسل
 ٩٢٣٣:  أرجمانت،جانكوي

 ١٦٦٤: .جاوديوس، مونيكا م
ووي الجاوي، محمد بن عمـر البنتنـي        ن  أنظرالجاوي، محمد بن عمر       

 "هـ١٣١٦-؟"التناري 
 عالم، جاويد  أنظرجاويد عالم  

 ، جاويش زاده محمدعزيز  أنظرجاويش زاده محمد عزيز  
 ٩٥٨٣: جايا، إقبال
 ٧١٩٩، ٢٣٤٦:  محمد،جايرداغ

 ٨٩٨٠: جب، هاملتون
 ، جبار محمدكولكالنوف  أنظرجبار محمد كولكالنوف  

 ٢٠٥٦:  أحمد،جبجي
 ٨٠٦٠-٨٠٥٩: جبرائيل سليمان جبور

 أم درمانجامعة 
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) بدر الدين أبـو التهـاني     (الجبرتي، حسن بن إبراهيم الزيلعي العقيلي       
 ٥٤٥٠: "هـ١١٨٨-١١١٠"

 ي جبليطيب  أنظرجبلي، طيبي  
 ١١٠٨٦، ٦٥٤٤، ٥٠٥٦:  إرول،جتين
 ٢٠٤٦:  عثمان،جتين

 ٢٠٤-٢٠٣:  المحكمة العليا .ججرات
 ١٠٣٧١ :"هـ٤٨٢-؟" )العباس أبو (اني، أحمد بن محمد بن أحمدجالجر

 ٩٣٩٥: "هـ٨١٦-٧٤٠"الجرجاني، علي بن محمد بن علي 
: "هـ٥٢٢ بعد   -؟) "أبو يعقوب (الجرجاني، يوسف بن علي بن محمد       

١٠١٨٩-١٠١٨٨ 
 ٢٨٨٩: .جريس وولد، وليام ج

 ٦٠٥٥: ]قوانين الوقف[الجزائر 
 ٦٠٥٥، ٣٢٦٤، ٢٠٧٢: مديرية األوقاف. ون الدينية ؤوزارة الش. الجزائر 

 عبد اهللا ي، جزائريشوشتر  أنظرجزائري، عبد اهللا شوشتري  
 ٨٨٥١:  فكرت،جزكين
 ٩٠٤٤-٩٠٤٣، ٣٤٥٠: الحسينيجعفر 

 ٩٩٢٩: جعفر السبحاني
 ١٢٨٠٨: لسالمعبد اجعفر 

 ٩٩٢٩: جعفر الهادي
 ٣: .أ. إس. جعفري، إس

 جاغطاي، نشأت  أنظرجغطاي، نشأت  
-٨٤٩) "جـالل الـدين   ( بن أبي بكـر      الجالل السيوطي، عبد الرحمن   

، ٨٥١٦،  ٨٤٠٤-٨٤٠٠،  ٧٧٤٧،  ٥٥٣٣-٥٥٢١،  ١٢٢: "هـ٩١١
١٢٠٦٥، ١١٦٩٧، ١٠٣٨١-١٠٣٧٥، ٩١٥٩-٩١٥٦، ٨٧٣٩ 

ـ ٨٦٤-٧٩١"جالل الدين المحلي، محمد بن أحمد بـن محمـد            ": هـ
١٠٤٥٠، ١٠٣٨٣ 

 خان، جليل أحمد  أنظر  جليل أحمد خان
 ي جمارانيمامإ  أنظرمامي  إجماراني، 
بن قدامة، عبد الرحمن بن محمد المقدسي       ا  أنظر شمس الدين      ،الجماعيلي

 "هـ٦٨٢-٥٩٧) "أبو الفرج شمس الدين(الجماعيلي 
حمد الجمـاعيلي   أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا  أنظر موفق الدين      ،الجماعيلي

 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حمدأبو مموفق الدين (المقدسي 
 ١٣١٦٦: جمال برزنجي

 ١٢٨٠٩: سى السراحنةجمال حسن أحمد عي
 ٨٢٥١: جمال الخولي

 ٢٤٥٣: لعزيزعبد الرؤوف عبد اجمال 
 ٩٣٣٧: جمال الدين الشيال

 ١٢٨٣٠: عطية محمدجمال الدين 
بن المبرد، يوسـف بـن      ا  أنظرجمال الدين يوسف بن الحسن الدمشقي         

 "هـ٩٠٩-٨٤٠) "جمال الدين(حسن الصالحي 
 ٦٧٣٦: جمعة أحمد قاجة
 ٦٩٥٤، ٥٩٨٨، ٤٤١٥، ٣٨٦٠، ١٧٦٦، ١٧٠٢ :قيجمعة محمود الزري

 ٩٣٩٣: ) الهندكلكتا،(لجمعية اآلسيوية البنغالية ا
 ٨٣٠٠، ٨٢٧٨: )الكويت( إحياء التراث اإلسالمي جمعية

 ٦٣٠٦): الهند (جمعية تشجيع تعليم وتوظيف المسلمين
 ٩١٨٨: )تطوان، المغرب (الثقافة اإلسالميةجمعية 

 ٤١٣٧: )الهند(جمعية حماية األوقاف 
 ٣٦٦٧: )هرةالقا(سالمية الجمعية الخيرية اإل

 ٦٠٦٣: )تركيا( اإلسالمية الدراساتجمعية 
 ٣٦٦٧: )القاهرة(جمعية العروة الوثقى 

 ٥٣٧٧: )دمشق(جمعية العلماء 
 ٦٣٤٢، ٩٩٣: )بومباي(جمعية علماء الهند 

 ٨٠٣١: )برلين(الجمعية العلمية الكبرى 
 ٤٣٢٤: )إستانبول(جمعية فاتح 

  ١١١٦٩: الكويتية للدراسات والبحوث التخصصيةجمعية لا
 ٣٦٧٢: )المنوفية، مصر(لمساعي المشكورة جمعية ا

 ٩٣٠٦: )لندن (الملكية اآلسيويةجمعية ال
 ١١٤٤٨: )دمشق (الهداية اإلسالميةجمعية 

 ٨٨٠٩: )إستانبول(جمعية يشيل أي 
ـ        أنظرالجمل، سليمان بن عمر        ر بـن   سليمان الجمل، سليمان بـن عم

 "هـ١٢٠٤-؟"منصور العجيلي األزهري 
 نذيري، جميل أحمد  أنظر  جميل أحمد نذيري

 إلياسي، جميل  أنظرجميل إلياسي  
 ٧٣٧: جميل موسى النجار

 ١٠٧٥٥، ١٠٧٤٣، ٨٩٩٩:  خليل،جن
  ٩٩٣٢-٩٩٣٠، ٤٨٨٠، ٤٥٨٢ ):آية اهللا (إبراهيم، محمد جناتي

  جهاد،يلماز  أنظرجهاد يلماز  
 أوزساينار، زبيدة جهان  أنظرينار  جهان أوزسا

 ٢٧٤٧: جهاني، مهدي
 ٤٨٧٠، ٧٥٧: جواد أحمد العناني

  جواد،بقال  أنظرجواد بقال  
  جوادي،نيستان  أنظرنيستاني   جواد

 ي جوادي،آمل  أنظرجوادي آملي  
 ١٢٨١٦:  زهال،جوبانجا أوغلو
 ٢٩٢٧.: ك. جوجرال، آي

 ٥٢٧٢: جيتاجوجي، 
 كوجوك، جودت  أنظر  ت كوجوكجود

 ٣٨١١: . م،جودت
 ٢٤٣٦: جورج جندي
 ٩٠٦٤: جورج كتورة
 ١١٣٧١: جورج مقدسي
 ١٣٤٧٩:  كمال،جوريجي أوغلو

 ٩٤٣٨: جوزيف، ليشيوني
 ٦٢٩٩: .س. جوش، أ

 ١٣١٧٠، ١٦٦٥: جوشي، كالبانا
 ٩٢٣٤:  إسماعيل،جومرت
 ٣٧٩٦-٣٧٩٥، ٢٩٣٩:  موجغان،جونبور

 ٨٤٠٥: جونبوري، سخاوت علي
 ١٧٢: حكمة الدوره م .جوندا

 ١١٨٦٤: .ر. جونز، و
 ٢٠٥:  المحكمة العليا .جوهاتي

 ٩٣٩٨-٩٣٩٦ :"هـ٣٩٣-؟) "نصرأبو (سماعيل بن حماد إالجوهري، 
-؟) "محيـي الـدين   (لياس الحنفـي الرومـي      إجوي زاده، محمد بن     

 ١٢٦٤٢-١٢٦٣٩: "هـ٩٥٤
 ١٢٨٦٨:  كمال،جويك
 ١٣٧٤٠:  حسين،جيجاك

 حسين،جيجاك
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 ٨٩٨١: جيربر، حاييم
 سيزاكا، مرات  أنظراقجه، مراد  جيز

 ٨٨٣٢، ٣٤٥٩:  عثمان،جيالجي
 ٨٢٦٦: جيالن خضر غمدا

 ١١٩٩٩:  محمد باقر،الجيالني
 ١٣٥٨١ ،٨٩٩٣، ٦٧١٨، ٢٤٢٨: جيلبر، جاد جي

 جيلبر، جاد جي  أنظر.  ج. جيلبر، ج
 ٢٢٧، ٢٢٥، ٢١٥، ٢٠٤، ١٨٩، ١٨٢، ١٧٣: .جين، كرن ب

 ٨٨٧٢: .جينينجز، رونالد سي
 ، زبيدة جهانأوزساينار  أنظر أوزساينار  جيهان
 ٧٦١:  سجات،جيهان
 ٢٣٩٢:  أكرم،جيهون

 

@IH@@
 

 ٥٥٨٦:  أحمد،الحاتمي
 ١٣٤١٨، ٨٨٣٣، ٨٦٧٢:  حسين برفيز،حاتمي

عيسى بن صالح بن علي بن ناصـر          أنظرالحارثي، عيسى بن صالح       
 الحارثي

 خليل شكري  حافظ ،بودي آبادي  أنظرحافظ خليل شكري بودي آبادي  
 ٨٩١٢، ٨٩٠٥: حافظ سيدهم

) أبو الفضل (الحافظ العراقي، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن          
 ٨٤٠٦": هـ٨٠٦-٧٢٥"

 ١١٩٨٠: حافظ عفيفي
 ١٣٩٧٨: حافظ محمد أنور

 ، حافظ محمدخيري  أنظرحافظ محمد خيري  
 ١٢٠٧٦-١٢٠٧٥: حامد الشافعي دياب
 ٩٤١٨-٩٤١٧: حامد صادق قنيبي

بـراهيم العمـادي    إالعمادي، حامد بن علـي بـن          أنظرالعمادي    حامد  
 "هـ١١٧١-١١٠٣"الدمشقي الحنفي 

 الفرغاني، حامد مرزا  أنظرحامد مرزا الفرغاني  
 ١١٦٧١: لحسينعبد ا ي،حائر

 ٣٣٠٩، ٨٠٧: الحبشي، سيد عثمان
 ٩١٢٠: حبيب ألبرت خياط

 ٩٥٩٢     :-١٩٣١"  عرفان،حبيب
 ٦٣٠٠ :حبيب اهللا، أبو منصور
 ٨٤٤٠: حبيب الرحمن األعظمي

 :"هـ٩٦٨-؟) "أبو النجا (الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى المقدسي        
١٠٠٧٢-١٠٠٦٩، ١٠٠١٣ 

 ٨٧٨٠:  محمد باقري،حجت
 محمد بن الحسن الحجوي الفاسي الثعالبي  أنظرالحجوي، الفاسي  
-؟) "حجي أمير زاده  (ديني، محمد بن حمزة     ياآل  أنظرحجي أمير زاده      

 "هـ١٢٠٤
 ١٢٥٨٠:  محمد بن محمد اإلستانبولي،حجي عزيز زاده

ـ ٨٠٠-؟"الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد الحـداد الزبيـدي             : "هـ
١٠١٩٢-١٠١٩٠ 
 ٢٧٧: حدو مزيان

-١٠٣٣"الحر العاملي، محمـد بـن الحسـين بـن علـي العـاملي               
 ٩٩٣٥-٩٩٣٣": هـ١١٠٤

 

 الخضر بن محمد بـن      بن تيمية، محمد بن   ا  أنظر أبو عبد اهللا       ،الحراني
 "هـ٦٢٢-٥٤٢) " اهللاأبو عبد(تيمية الحراني الحنبلي 

-٦٥٣) "شـمس الـدين   (الحريري، محمد بن عثمان بن أبي الحسن        
 ١٣١٨: "هـ٧٢٨

 ٦٣٠١: حزب رابطة المسلمين المركزية الهندي
 ٦٣٥٦: حزب المؤتمر الهندي

 ٨٤٧٠: حسام رياض
 ٤٠٦٩-٤٠٦٨:  حسين،حسام الدين

 ٨٧٥٢: سامرائيحسام الدين ال
 ٨٥٢٨، ٥٥٢٠-٥٥١٩، ٢٣٢٥-٢٣٢٤: حسام الدين القدسي

 ٩٢١٢-٩٢١١: حسان حالق
 ١٦٧٩: حسن إبراهيم مكي

حمـد بـن عبـد اهللا       أبن البنا، الحسن بـن      ا  أنظرالحسن بن أحمد البنا       
 "هـ٤٧١-٣٩٦) "علي أبو(

 ١٢٩٠٥: الحسن أسكان
 ٥١٧٠: الحسن، إظهار

  حسن ،أقاي  أنظرحسن أقاي  
 ، حسنأوز ويندار  أنظرن أوز ويندار  حس

، ١٣٦١٦،  ١٠٧٨٨،  ٢٦٥١،  ٢٦٢٧،  ٢٥٩٦،  ٢٣٣٩: حسن الباشـا  
١٣٦٢٠ 

 ١٣٥: حسن حسن منصور
   يالخرسانالموسوي    حسنأنظري  حسن الخرسان
 ٨٤٦٠: حسن رزوق
 ٢٧٨: حسن رضا

 ٩٠٧٣: الحسن السائح
 ١١١٢٧: حسن سري

 ٢٥٩٦: حسن سيد جودة القصاص
 ١١٢٩٠: حسن شكر
 ١٨١٥: حسن عباس

 ٩٧٧٦-٩٧٧٥، ٩٥٢٣-٩٥٢٢، ١٥٣٤-١٥٣٣: هللا األمينعبد احسن 
 ٢٣٦٤: حسن عبد الرحمن سلوادي

 ٨٦٧٣: لغني أبو غدةعبد احسن 
 ٥٠٨: للطيف الشافعيعبد احسن 

 ٦١١٩، ٢٤٢٣: حسن الفكهاني
 ١٠٥٩٦: حسن كامل الملطاوي

 ٢٠٩٥: حسن كمال
  حسن،كونري  أنظرحسن كونري  
 محمد حسن  أنظر حسن، محمد 

 ٤٧١٦: الحسن بن محمد العمراني
 ٨٥١٩، ٨٤٠٢، ٨٤٠٠: حسن محمد المسعودي

 محمود حسن  أنظرحسن، محمود  
 ٩٩٢٢-٩٩٢١، ٣٨٠: حسن الموسوي الخرساني

 ، حسنموغول  أنظرحسن موغول  
 نجمي، حسن  أنظرحسن نجمي  

 ، حسنيوكسال  أنظرحسن يوكسال  
 ٨٢٦٦: يحسن الوراكل

 ٧٤٩١، ٩٤٨: ين أحمدحسن الد
 ٢٨٣-٢٨٠: "هـ٧٣٢-؟"حسني أفندي، حسين حسني أفندي 

 جيربر، حاييم
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 ٦٤٥٣-٦٤٥٠:  حسين،حسني
 ٢٦٢٧، ٢٤٥٣: حسني محمد حسن نويصر

 حسني محمد حسن نويصر  أنظرحسني نويصر  
 حسنين محمد ربيع  أنظرحسنين ربيع  

 ٤١٦٦: الحسنين، محفوظ
 ٩٣٣٧، ٧٨٣٢، ٣٨٦٨: حسنين محمد ربيع

 ١٠٠٠٦، ٥٤٠٠، ٥٣٠٢: مد مخلوفحسنين مح
 ٨٣٨١: حسونة النواوي الحنفي

 ٨٦٠١: حسين، آفتاب
 ٥٥٥٤: حسين إبراهيم المغربي

 استادولي، حسين  أنظرحسين استادولي  
 ٥٤٠١: حسين إسماعيل الجمل

 ٩٢٨٤: حسين، اصطفى
 ٩٥٣٦: )سيد(حسين، أطهر 
 حسين، آفتاب  أنظرحسين، أفتاب  
 )سيد(حسين أفسر،   أنظرحسين أفسر  

 )سيد(ميدياني، حسين ا  أنظرميدياني  احسين 
  حسين ،أوزدغير  أنظرحسين أوزدغير  

  حسين برفيز ،حاتمي  أنظرحسين برفيز حاتمي  
 ، حسينبهروان  أنظربهروان   حسين

  حسين ،جيجاك  أنظرحسين جيجاك  
 حاتمي، حسين برفيز  أنظرحسين حاتمي  

  حسين ،م الدينحسا  أنظرحسين حسام الدين  
  حسين ،حسني  أنظرحسين حسني  

 "هـ٧٣٢-؟"حسني أفندي، حسين حسني أفندي   أنظرحسين حسني أفندي  
 ٦٦٥٤، ١٤١٨: حسين حسين شحاتة
 ١٠٣١٦: حسين خلف الجبوري

 ١٠٥٢١: سين بن سالم الدهمانيح
 ٥٤٥٥:  سجاد،حسين

 ، حسينسحلبجي  أنظرحسين سحلبجي  
 ادت حسينسع  أنظرحسين، سعادت  

 ٣٥٠١: حسين، سعد
 شاهد حسين  أنظرحسين، شاهد  

 ، حسين صدقيكوكر  أنظرحسين صدقي كوكر  
 ١٠٣٤٧: لحميد نيلعبد احسين 

 ٢٨٥-٢٨٤: ألعظميحسين علي ا
 ٩٧٢٦: حسين العمري

 ٨٤٤٤: حسين قاسم الحسيني
  حسين ،ماميش أوغلو  أنظرحسين ماميش أوغلو  
 ٥٣٠٣: "هـ١١٠٩-؟"حسين بن مصطفى 

  حسيني،نخجوان  أنظرنخجواني   حسين
 ١٢٤٨-١٢٤٧:  أحمد عاكف حكم بن إبراهيم عصمت،الحسيني
 ٥٣٨٦:  ترابأبو ، خراسانييحسين

 ٤٤٤٥: الحسيني سلطان
 ي، كرامترعنا حسين  أنظرحسيني، كرامت رعنا  

 الحسينيالشيرازي، محمد بن المهدي   أنظرالحسيني، محمد بن المهدي  
الدين الحصكفي، محمد بن علـي بـن         عالء  أنظرحصني    الحصكفي، ال 

 "هـ١٠٨٨-١٠٢٥"محمد الحصني 

 بكر بـن محمـد بـن        أبوتقي الدين الحصني،      أنظر أبو بكر      ،الحصني
 "هـ٨٢٩-٧٥٢"المؤمن الحسيني  عبد

 بـن   دباقشير، عبد اهللا بن محم      أنظرالحضرمي، عبد اهللا بن محمد        
 "هـ٩٥٨-؟" سهل حكم بن

 )عبـد اهللا   بـو أ(مد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينـي         الحطاب، مح 
 ١٠٦٠٤-١٠٥٩٩، ٤٨٠٣-٤٨٠١": هـ٩٥٤-٩٠٢"

: "هـ٩٩٥-٩٠٢" بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن         يحيىالحطاب،  
١٠٦٠٥، ٣١٩٨ 

 ١٦٩٣:  محمد،حفظ الرحمن
 ، حقيأجون  أنظرحقي أجون  

 ١٣٠٨٠، ٧٩٤٣: حقي، محمد ريزوانول
  عماد الديني،شيخ الحكمائ  نظرأالحكمائي، عماد الدين  

  حكمت،أوزدمير  أنظرحكمت أوزدمير  
 ٢١٥٨: حكمت شريف
 ٦٦٤:  يوسف،حالج أوغلو
 حسان حالق  أنظر  حالق، حسان

 ٥٧٠٩:  إدارة األوقاف.  حلب
إبراهيم الحلبي، إبراهيم بن محمـد بـن          أنظرالحلبي، إبراهيم بن محمد       

 "هـ٩٥٦-؟"إبراهيم 
  البعلي، أحمد بن عبد اهللا بـن أحمـد           أنظر عبد اهللا      الحلبي، أحمد بن  

 "هـ١١٨٩-١١٠٨"الحلبي 
القطب الحلبي، عبد الكريم بن عبد النور بـن           أنظر  قطب الدين  ،الحلبي

 "هـ٧٣٥-٦٦٤) "قطب الدين(منير الحلبي 
بن الحنبلي، محمـد بـن      ا الدين   يرض  أنظرالحلبي، محمد بن إبراهيم       
 "هـ٩٧١-٩٠٨"ي إبراهيم بن يوسف الحلب

، ٥٢٠-٥١٩: )جدة: ١٩٨٤(سية لتثمير ممتلكات األوقاف     الحلقة الدرا 
١٥٣٣،  ١٥١٠-١٥٠٩،  ١٤٣٣-١٤٣٢،  ٧٩٧-٧٩٦،  ٧٧٧-٧٧٦-
٨٥٥٠،  ٨٥٣٥-٨٥٣٤،  ٣٤٧٦-٣٤٧٥،  ١٩٢٣-١٩٢٢،  ١٥٣٤-
٩٠٢٩،  ٩٠٠٩-٩٠٠٨،  ٨٩٤٢-٨٩٤١،  ٨٧٦٣-٨٧٦٢،  ٨٥٥١-
٩٥٢٢،  ٩٥٢٠-٩٥١٩،  ٩٠٩١-٩٠٩٠،  ٩٠٦٠-٩٠٥٩،  ٩٠٣٠-
١٣١٣٤-١٣١٣٣، ٩٧٧٦-٩٧٧٥، ٩٧٢٤-٩٧٢٣، ٩٥٢٣ 

 ٣٢٧٩ ):الكويت: ١٩٩٧(الحلقة النقاشية حول التجارب الوقفية الدولية 
 ، حلميأركون  أنظرحلمي أركون  

  حلمي ،زيا أولكن  أنظرحلمي زيا أولكن  
 عمر حلمي   أنظرحلمي، عمر أفندي  

الحسـن بـن    ،  يالحل بن المطهر ا  أنظر جمال الدين أبو منصور        ،الحلي
 "هـ٧٢٦-٦٤٨" يوسف بن علي

المحقق الحلي، جعفر بن الحسن بـن         أنظر   أبو القاسم   نجم الدين  ،الحلي
 "هـ٦٧٦-٦٠٢) "نجم الدين أبو القاسم(يحيى الهذلي الحلي 

 ، حليم باكيكونتر  أنظرحليم باكي كونتر  
 ، حليمةيوجار  أنظرحليمة يوجار  

 ١٠٥٤٦: حماد الفيومي العجماوي
 ٧٧٧٩: )باشا(ده زاده، خليل حمدي حما

 ٧٢٠١: حمادي بن محمد بن علي
-٣١٩) "سليمانأبو ( البستي  إبراهيمحمد الخطابي، حمد بن محمد بن       

 ٨٤١٢-٨٤٠٩: "هـ٣٨٨
 ٣٢٧١: هللا الحديثيعبد احمد بن 
 ٧٢٢٤: لرحمن الجنيدلعبد احمد ال

 ١٣٥٣٧: لرحمن العمارعبد احمد بن ناصر بن 

حمد بن ناصر
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 ١٣١١٩ :حمدا ولد التاه
 ٩٦٩٥: الحمداني، ألطاف
 ١٧٨١: حمدي السمان

 ٨٣٢٢: لمجيد بن إسماعيل السلفيعبد احمدي 
  حمدي،مرت  أنظرحمدي مرت  

 ١٠٧٢١: حمزة أبو فارس
 ١١٨١١: لعزيز بدرعبد احمزة 

-؟) "العباس شهاب الدين   أبو(الحموي، أحمد بن محمد مكي الحسيني       
 ١٠١٦٠، ١٠١٥٤، ٥٤٥٣: "هـ١٠٩٨
ياقوت الحموي، ياقوت بن عبـد اهللا         أنظر ياقوت بن عبد اهللا        الحموي،

 "هـ٦٢٦-٥٧٤) "أبو عبد اهللا(الرومي 
  أحمد، حميد  أنظرحميد أحمد  
 ٣٦٢٩: حميد البقال
 ٦٥٥٨: حميد فتاح
 ٦٤١٩: حميد الدين

 ٦٤٨٦: حنيفي، محمد إسماعيل
  حياتي،نلرب  أنظرنلر  بحياتي 

 ٩٣٤٦-٩٣٤٥: حياة ناصر الحجي
 ٤٠٢١: )سيد(يدر، شريف ح

 ٢٩٠:  علي،حيدر
 

@I„H@@
 

-١١١٣" )أبو سعيد (الخادمي، محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان         
 ١٠١٩٤-١٠١٩٣: "هـ١١٧٦

  خاطرات إسماعيل،صدقي  أنظرخاطرات إسماعيل صدقي  
 ٩٣٥٢: خالد أحمد الحمزة

   خالد،أران  أنظرخالد أران  
   خالد،أونغان  أنظرخالد أونغان  

 ١٣٢٠٤: خالد راشد الهاجري
، ٦٣١٠، ٦٠٥٩-٦٠٥٨، ٣٢٤٣، ١٥٤٣، ٩٥٤-٩٥٣ ):سيد(خالد رشيد 
١٣٧٩٥، ٩٥٣٧-٩٥٣٦ 
 )سيد(خالد رشيد   أنظررشيد  . خالد س

 ٦١٣٧: خالد السعدون
 ١٣٣٧١: خالد بن سليمان بن علي الخويطر

 خالد عبد اهللا الشعيب  أنظر  خالد شعيب
 ٧٧٨٠، ٩٤٢١، ١٥٩٣: هللا الشعيبعبد اخالد 

 ١٣٢٥١: للطيفعبد اهللا العبد اخالد بن 
 ١٣٥٣٨: هللا القاسمعبد اخالد بن 

 ١٠٦٠٦: خالد عبد الرحمن العك
 ١١٥٤٠: لرحمن القريشيعبد اخالد 

 ١١١٢٩، ١٠٧٨٣: خالد عزب
 ١٠٨٣٨: خالد علي

 ٦٣١٢-٦٣١١: خان، أحمد اهللا
 ٣٢١٩: خان، أحمد سرفراز

 ٨٣٩٣: خان، أحمد يار
 ٥٢٣١، ٩٥٥: ز أحمدخان، امتيا
 ٢٣١١:  متين،خان أوغلو

 

 

 ٥٢٧٨ :خان، تحسين أحمد
 ٦٦٣١: خان، جليل أحمد
 ٩٥٥٣: .خان راو، إس أ
 ٤١٣٧: خان، رحمت نبي
 ٥٣٠٤، ١١٥١-١١٥٠: خان، ساالر محمد

 شكور خان  أنظرخان، شكور  
  تبريز خان، شمس  أنظرخان، شمس تبريز  

 ٦٤٠٣، ٦٣١٥-٦٣١٤، ٢٢٠٤، ١٠٧٨: .خان، عتيقي أ
 إدريس خان، محمد  أنظرخان، محمد إدريس  

 لحميد خان، محمدعبد ا  أنظرخان، محمد عبد الحميد  
 ١٢٠٧٧، ٣٧٣١: كبرأ ي علي،خان محمد

 ١٣٠٨١: خان، مقصود علي
 ٤٢٩٠: خان، منصور

 نور الحسن خان  أنظرخان، نور الحسن  
 ٥٢٣٢: خان، نويد يار
 ٩٥٥٤: خان، ياسين

 ٣٨٨٦: ، محمدخدر
 ١٩٤٩: واألوقاف والشؤون الخيريةحج ال إدارة.  خراسان

  تراب أبو ي، خراسانيحسين  أنظرخراساني، أبو تراب حسيني  
  محمد كاظمي،األخوند الخراسان  أنظرالخراساني، محمد كاظم  

-١٠١٠" )أبو عبد اهللا  (الخراشي، محمد بن عبد اهللا الخراشي المالكي        
 ١٠٦١٢-١٠٦٠٧: "هـ١١٠٢

الخراشي، محمد بـن عبـد اهللا الخراشـي           أنظر أبو عبد اهللا       ،يالخرش
 "هـ١١٠٢-١٠١٠) "أبو عبد اهللا(المالكي 

 ١٠٠٧٣ :"هـ٣٣٤-؟) "أبو القاسم(الخرقي، عمر بن الحسين بن عبد اهللا 
 ذي  بـن االحسـن    أبو(حمد بن موسى    أالخزاعي، علي بن محمد بن      

 ٨٧٤١-٨٧٤٠، ٢٩١٤": هـ٧٨٩-٧١٠ ")الوزارتين
 ١٣٥٨٩، ٩٢٣٥، ٢٨٥٩: ي محمد علي،وخسر

 -؟ ")هللاأبـو عبـد ا    (الخشني، محمد بن الحارث بن أسد القيروانـي         
 ٥٥٥٥": هـ٣٦٦ن

ـ ٢٦١-؟) "أبو بكـر  (الخصاف، أحمد بن عمر الشيباني       -٤١١: "هـ
١٠٢٢١-١٠٢٢٠، ٥٤٥٤، ٤٣٤-٤٣٣، ٤٣١، ٤٢٤، ٤١٧ 

 ١٠٤٥٨: خضر محمد خضر
 إبـراهيم ابي، حمد بن محمد بـن       حمد الخط   أنظر  أبو سليمان  ،الخطابي

 "هـ٣٨٨-٣١٩) "سليمانأبو (البستي 
": هـ٤٦٣-٣٩٢ ")أبو بكر ( أحمد بن علي بن ثابت       ،الخطيب البغدادي 

٢١١٢-٢١٠٩ 
 :"هـ٩٧٧-؟) "شمس الدين (حمد الشربيني   أالخطيب الشربيني، محمد بن     

١٠٣٩٥-١٠٣٨٤ 
ـ ٣١١-؟) "أبو بكر(الخالل، أحمد بن محمد بن هارون    ، ١٠٠٧٩: "هـ

١٠١١١ 
 ٨٥٨١:  هاديي،خلعتبري تنكابن

 بن بشكوال، خلف بن عبد الملك بن      ا  أنظرخلف بن عبد الملك بن مسعود         
 "هـ٥٧٨-٤٩٤) "أبو القاسم(مسعود 

 صغرأ ي عل،مير خلف  أنظرصغر  أخلف، علي 
  كمال الدين،مير خلف  أنظرخلف، كمال الدين  

 ١٢٦١١، ١١٨٤٠، ٣٧٧: خلفان بن جميل السيابي

 حمدا ولد التاه
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حمد بن محمـد الخلـوتي      أ  الصاوي،    أنظرالخلوتي، أحمد بن محمد       
 "هـ١٢٤١-١١٧٥"

  البعلي، عبـد الـرحمن بـن         أنظرالخلوتي، عبد الرحمن بن عبد اهللا         
 " هـ١١٩٢-١١١٠" اهللا بن أحمد البعلي الخلوتي عبد

: "هـ٤٢٠-؟) "أبو عمرو (خليفة العصفري، خليفة بن خياط بن خليفة        
٨٠٤٣ 
 ٨٤١٦-٨٤١٣: يمد السهارنفورخليل أح

سـحاق بـن    إ  الشيخ خليل، خليل بـن        أنظرق المالكي     اسحإخليل بن   
 " هـ٧٧٦-؟) "ضياء الدين الجندي(موسى 

 يرقجي، خليلب  أنظريرقجي  بخليل 
   جن، خليل أنظرخليل جن  

 )باشا(حماده زاده، خليل حمدي   أنظرخليل حمدي حماده زاده  
 ٨٤٣٠: خليل مأمون شيخا
 ٨٤٤٤: خليل مال خاطر
، ٤٠٠٩،  ٣١٥٨،  ١٧٤٧،  ١٦١٩،  ١٥٩١-١٥٨٩،  ٧٩: خليل المـيس  

١٢٠١٥، ١٠٩٤١، ١٠٢٩٢، ٧٨٠٠، ٥٦٥٥، ٤٧٧٥، ٤٦٠٧-٤٦٠٠ 
   نيازي، خليلأنظرخليل نيازي  

 ٢٢٢١: خليل الرحمن، محمد
 ٩٤٨٧: لعزيزعبد االخمليشي 

 ٩٤٤٧: خميس الفركاني
 ٩٩٣٨-٩٩٣٦: )آية اهللا(الخميني، مصطفى أحمد الموسوي 

 ١٠١٩٥: "هـ١٠ق) "جالل الدين(الخوارزمي، يوسف بن محمد 
 ٦٣١٦: خورشيد علي، محمد

 ٩٩٧٥، ٩٩٣٩، ٥٣٨٨-٥٣٨٧: الخوئي، أبو القاسم الموسوي
 ٨٩٣٢: خياري
 ١٠٢٧٣، ١٠١٦٩، ١٠١٦٦ : محمد عظيم حسين،آبادي الخير

   أرسل، خير الدين أنظرخير الدين أرسل  
 ١٠٢١٥:  حافظ محمد،خيري
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، ٥٣٦١، ٥٣٥٩-٥٣٥٧، ٥٣٢٨، ٥٢٨٩: دار اإلفتــاء المصــرية 
٥٣٧٤، ٥٣٧٠ 

 ١٣٢١٨، ١٢٩٩٧، ١١٨٢١ ،٩٧٣١، ٨٤٧٣: )الرباط(دار الحديث الحسنية 
 ، عباسمعدن دار  أنظردار، عباس معدن  

دار وثائق  . رئاسة الوزراء   . تركيا    أنظردار وثائق األرشيف العثماني       
 ني األرشيف العثما

 ٨٤٥٤ :"هـ٣٨٥-٣٠٦) "أبو الحسن(الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد 
-١٨١) "محمـد  أبـو (رمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضـل         االد

 ٨٤٢١-٨٤١٨: "هـ٢٥٥
 ، محمد أرتغرولدوز داغ  أنظرداغ، محمد أرتغرول  

 ٨٨٧٧:  يشار قوجه،داغستانلي
-؟"  محمد بن سليمان     شيخي زاده، عبد الرحمن بن      أنظرداماد أفندي     

 "هـ١٠٧٨
ـ    ،دانش بزوه  ، ٣٧٦٢،  ٣٧٥٧-٣٧٥٦،  ٣٧٣٢،  ٣٧٠١: ي محمـد تق
١١٩١٢، ٨١٦٠ 

 حمد الداه الشنقيطي الموريتانيأمحمد   أنظرالداه الشنقيطي، محمد  
ــلي ــي الفض ، ٩١٩٣-٩١٩١، ٧٩٠٢، ٦٥٥٥، ٦٥٥٠، ١٦٩٨: داه

١٣٧٢٠، ١٣٦٣٨، ١٣١٢١ 

 ٢٤٥٢:  فتحي،داود أوغلو
   أيدن، داود نظرأداود أيدن  

 دائرة األوقاف العامة.    القدسأنظر)  القدس(دائرة األوقاف العامة 
 ١٠١٩٦، ٣٨٢٩:  نعمان،دباغي زاده
 بن عيسى     أبو زيد الدبوسي، عبد اهللا بن عمر        أنظر أبو زيد      ،الدبوسي

 "هـ٤٣٠-؟"
 ١٣٩٣٢، ٣٧٥٠-٣٧٤٩:  محمد،دبير سياقي

 ٣٨٨٦:  جميلةي،دبير
ـ ٩٧٥-؟"براهيم بن يحيى اآلماسي     إل الدين بن    دده قونجي، كما   : "هـ

١٠١٩٧ 
بن عصفور، يوسـف بـن أحمـد        ا  أنظرالدرازي، يوسف بن أحمد       

 "هـ١١٨٦-١١٠٧"الدرازي البحراني 
 ٩١٦٠: الدربنجوي، محمد أشرف عباس

 ٨٤٢٣: الدربنجوي، محمد قمر عالم
: "هـ١٢٠١-١١٢٧" )البركات أبو(الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد       

١٠٦٢٢-١٠٦١٣، ٤٨٠-٤٧٨ 
 ١٠٨١٥: .م. ، سدرش

 ٥٠٤٨:  توران،دركون أوغلو
 ١١٨٤١: درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

 ٣٥٧١، ٣٣١٦: لعزيزعبد االدرويش 
 ١٥٥٧: إبراهيمدرويش مرعي 

مرتضى األنصاري، مرتضى بن محمد أمين        أنظرالدزفولي، مرتضى     
 "هـ١٢٨١-١٢١٤"الدزفولي 

 ١٨٢١: )سيد(دستغير باشا 
ـ ١٢٣٠-؟"الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي    : "هـ

٤٩٢-٤٨١ 
 ٢١٠٠: دعد الحكيم
 ٦١٢٠: دعيبس المر

 ٥٩٤: دعيج آل خليفة
 ٦٧٢٧-٦٧٢٥: دالل بنت مخلد الحربي

 ٢٠٧، ١٩٤:  المحكمة العليا .دلهي
، ٤٠٥٢-٤٠٥١،  ٢٩٩٩،  ٢٢٣٦-٢٢٣٥،  ٩٥٥ :هيئة األوقاف . دلهي  

١٢٩٧٦-١٢٩٧٣ ،٦٨٧٢، ٥٢٤٥ 
 ٩١٣٥، ٩١١٧، ٢١٢٥:  مايكل،دمبر

  عمر،ديميريل  أنظردمريل، عمر  
 ٨١٦٨، ٢٨٢٣: مديرية األوقاف.  دمشق
 بكر بن محمـد بـن       أبوتقي الدين الحصني،      أنظرتقي الدين      ،الدمشقي
 "هـ٨٢٩-٧٥٢"المؤمن الحسيني  عبد

ـ        ا  أنظرالدمشقي، جمال الدين يوسف        ن بن المبـرد، يوسـف بـن حس
 "هـ٩٠٩-٨٤٠) "جمال الدين(الصالحي 

 )الحسن بوأ(البجمعوي  ) أو الدمنتي (الدمناتي، علي بن سليمان الدمناتي      
 ١٠٦٢٣: "هـ١٣٠٦-١٢٣٤"

-١١٠١"الدمنهوري، أحمد بن عبد المنعم بن يوسـف بـن صـيام             
 ١٠٠٧٤: "هـ١١٩٢
البكري، عثمان بن محمـد شـطا الـدمياطي           أنظر أبو بكر      ،الدمياطي

 "هـ١٣٠٢بعد  -؟) "كرب أبو(
 ١٣٧٤٠:  سيفدا،دميربيالك

-٧٣٤) "أبـو البقـاء   (الدميري، بهرام بن عبد اهللا بن عبد العزيـز          
 ١٠٦٢٤: "هـ٨٠٥

الدميري، بهرام
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 ٢٦٧٦:  يلدز،دميرينو
 ٦٨٩٤:  قاسم،الدنوشري
شاه ولي اهللا، أحمد بـن عبـد الـرحيم            أنظرالعزيز     عبد  أبو ،الدهلوي

 "هـ١١٧٦-١١١٠) "العزيز عبد أبو(الفاروقي الدهلوي 
 ٥٤٥٥: الدهلوي، عالم بن العالء األنصاري األندريتي الهندي

 ١٦٣١: دو، مارتن
 ١١١٩٢: ي علي،دوان

 ٢٥٩: )١٩٩٦(دورة العلوم الشرعية لالقتصاديين 
 ٣٧٩٧:  محمد،دورو

 ٣٨١٣: ينورإ ،دوروقان
 بهرنس أبو سيف، دوريس  أنظردوريس بهرنس أبو سيف  

 ٥٣٠٥: ل محمد أرتغرو،دوز داغ
 ٨٦٣٠:  التر بيوك،دوغان

 ٨٨٧٨، ٥٠٤٩:  عثمان نوري،دولغارالر
 ٦٥٠٥، ٦٤٥٤، ٦٠٩١-٦٠٦٤: ]قوانين الوقف[الدولة العثمانية 
 ٤٠٧٧-٤٠٧٥، ٤٠٦٥-٤٠٦١: نظارة األوقاف. الدولة العثمانية 
 ٦٥٠٥: نظارة الداخلية. الدولة العثمانية 
، ٦٤٥٤، ٦٠٩٠-٦٠٧٠، ٦٠٦٨-٦٠٦٤ :نظارة العدلية. الدولة العثمانية 

٦٥٠٥ 
 ٦٧٠-٦٦٩: نظارة المعارف. الدولة العثمانية 
 ٨٧١٦:  بافيه،دي تورتاري

 ٨٦٦٣، ٨٦٥٥، ٢٧٥٩: .ج.  م،ويهغدي 
 ٨٧١٦:  بربيه،دي ينارد

 ٨٦٧٨-٨٦٧٧ :"هـ٩٦٦-؟" الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن
 ٣٧٣٣: إبراهيم ي،ديباج

 ١١٥٠٧: ديبوا، كوالت
 ديغيليم، راندي كارولين  أنظروم، راندي  ديجويليهم ش

  ديرسمتريموج  أنظر  يديرسمتر، موج
 ٩١٤٢:  محمد كمال،ديزدار

 ١٣٧١٤، ٩٠٥١-٩٠٥٠، ٧٠٨: ديغيليم، راندي كارولين
 ٢٢٦١:  جون كلود،فيديد

الـديلمي، حمـزة بـن       سـالر   أنظـر الديلمي، حمزة بن عبد العزيز        
 "هـ٤٦٣-؟) "أبو يعلي( العزيز عبد

  عمر،ديميريل  أنظريمرال، عمر  د
 ١٤٦٨:  سدات،ديميريل
 ١٣٧٥٦، ٨١٨٢:  عمر،ديميريل

 ١٣٠٩٠: .إن. ديواكار، د
 ديوان عموم األوقاف. مصر   أنظر)  مصر(ديوان عموم األوقاف 

-؟"الكشميري، محمد أنور شاه الهنـدي         أنظرالديوبندي، محمد أنور      
 "هـ١٣٥٢

 ١٠١٩٨: الديوبندي، معيد
 ٩٥٨٥: بارسديون، 
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-٦٧٣ ")اهللا  عبد أبوشمس الدين   (حمد بن عثمان    أالذهبي، محمد بن    
 ٨٠٤٧-٨٠٤٤": هـ٧٤٨
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 ٩٠٨٩: ة اإلسالميجامعاترابطة ال
 ٨٤٣١، ٦٨٩٩: )مكة(رابطة العالم اإلسالمي 

 ٢١١-٢١٠:  المحكمة العليا .راجستهان
حمد بن عمر بن الحسـن      الرازي، م    الفخر  أنظر  ، أبو عبد اهللا   الرازي

 "هـ٦٠٦-٥٤٤" )عبد اهللا أبو(
  بعـد  -؟) "زيـن الـدين   (عبد القـادر    بن  الرازي، محمد بن أبي بكر      

 ٩٤٠١: "هـ٦٦٦
 ٥٣٦٤: ، نزير أحمدرازي

 ١٤٢١: راشد بن أحمد العليوي
 ١١٤٥٩-١١٤٥٧، ٧٢١٢: راشد سعد راشد القحطاني

 ٩٣٣٨: رأفت غنيمي الشيخ
 عبد القادر بن مصطفى الرافعي  رأنظالرافعي، عبد القادر  

-٥٥٧) "أبـو القاسـم   (الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم         
 ١٠٣٩٦: "هـ٦٢٣

 ١٠٨١٦، ٣٢٠٣، ١٧٦٧: رامز الملك
  ناصر اإلسالم الرامفوري، محمد عمر       أنظرالرامفوري، محمد عمر      

 )المولوي(
 ٦٨٩٥: رانديري، رحمت اهللا

 ٨٦٣٩-٨٦٣٧:  وليم،رايت
 ريتر، إسحاق  أنظرر، اسحق  رايت

 ٢١٣٩: رائف يوسف نجم
 ١٩٣٩:  مصطفى،ربجي أوغلو

 ١١٩٦٣-١١٩٦١: ربحي مصطفى عليان
-٦٣٥) "إسـحاق أبـو   (الربعي، إبراهيم بن حسن عبد الرفيع الربعي        

 ٤٥١٥: "هـ٧٣٤
 ٩٣٦٤: ربيع حامد خليفة

 ٣٠٣٣: ي تق،ربيعيان
 ١٣٠٢٥: رجب شهوان

  سيف اهللا الرحماني، خالد  نظرأ  الرحماني، خالد سيف اهللا
 ١١٦٧٧، ٩٩٤٠:  محمدي،رحمان

 ٨٢٧٤: رحماني، محمد داود راغب
 ٧٤٩٦: .رحمن خان، ك

مصطفى السيوطي، مصطفى بـن       أنظرمصطفى السيوطي     ،  الرحيباني
 "هـ١٢٤٣-١١٦٠"سعد بن عبده 

 ٣٠٦٢: .أ. رحيم، س
بن أحمد الـرزاز    النهرواني، إبراهيم بن دينار       أنظر  أبو حكيم  الرزاز،

 "هـ٥٥٦-٤٨٠) "أبو حكيم(
 ١٩٨٠: رســـــا
  رستم ،بوزار  أنظررستم بوزار  

 ٩٩٤١: إبراهيم محمد ي،الرشت
 ٩٩٤٢:  ميرزا حبيب اهللا،الرشتي

 ١٠٠٦٧: رشدي السيد سليمان
 ٤٠٢٩: رشيد أحمد

 جانجوهي، رشيد أحمد   أنظررشيد أحمد جانجوهي  
 ، رشيددر أوغلوإسكن  أنظررشيد إسكندر أوغلو  

 ٩٧٨٢: رشيد البكاري

  يلدز،دميرينو
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 ٥٨٥١: رشيد الحسن
 )سيد(خالد رشيد   أنظررشيد، خالد  
 محمد رشيد رضا  أنظررشيد رضا  

 )سيد(خالد رشيد   أنظررشيد، سيد خالد  
 ٩٦٢: رشيد، هارون
 ٣٨٧١: رشيدة بسرور

-؟"الرشيدي، أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بـن أحمـد المغربـي              
 ١٠٣٩٧: "هـ١٠٩٦

ـ ٨٩٤-؟) "أبـو عبـد اهللا    (الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري       : "هـ
١٠٦٢٦-١٠٦٢٥ 

 استادي، رضا  أنظر  استاديرضا 
  رضا،قوج  أنظررضا قوج  

  رضاي،مختار  أنظرمختاري   رضا
 ١٩٨٧: إسماعيل ي، فارسيرضائ

 ١٣٨٢٥، ٤٤٤٩-٤٤٤٨: رضوان السيد
 ١٠٠٧٥: رضوان مختار بن غربية

 ٣٣٢١: رضوان الحق، محمد
 ٦٣٧٢: رضوي، أمين الحسن

 ٧٥٧٤: ، مرتضىرضوي
-٩٠٨"بن الحنبلي، محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي         ا الدين   يرض

 ٩٠٣٦: "هـ٩٧١
 ٢٣٢٦:  كرامتي،رعنا حسين
الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الـرحمن          أنظر  أبو عبد اهللا   ،الرعيني

 "هـ٩٥٤-٩٠٢ ")عبد اهللا بوأ(الرعيني 
 ٩٣٠٨: طهطاويرفاعة رافع ال

 ٢١٧٨: رفعت موسى محمد
  رفعت ،ينانج  أنظررفعت ينانج  

 ١٢٠٨٤-١٢٠٨٣: ي علي،رفيع
 ٦٧٦٧: رفيق أحمد
 ٩٤٦٦: رقية بلمقدم

 ٥٤٥٦: ركن الدين، محمد
  ركن الدين،همايون فرخ  أنظرهمايون فرخ   ركن الدين

 ١٠٦٢٧: الرماصي، محمد بن عبد اهللا بن مومن
 ، رمضانأجون  أنظررمضان أجون  

  رمضان ،أوزالب دمير  أنظررمضان أوزالب دمير  
 شيشن، رمضان  أنظررمضان شيشن  

-٧٧٣) "العباس شهاب الدين   أبو(الرملي، أحمد بن حسين بن حسن       
 ١٠٣٩٨: "هـ٨٤٤

-٩٩٣"الرملي، خير الدين بن أحمـد األيـوبي العليمـي الفـاروقي             
 ٥٤٥٩-٥٤٥٧ :"هـ١٠٨١

شمس الدين الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة        أنظرالرملي، شمس الدين      
 "هـ١٠٠٤-٩١٩"

 ٥٤٥٩ ":هـ١١ق "الرملي، محيي الدين بن خير الدين بن أحمد األيوبي
-١١٥٩) "اهللا عبد بوأ(حمد بن محمد بن يوسف      أالرهوني، محمد بن    

 ١٠٦٣٠-١٠٦٢٨: "هـ١٢٣٠
 ٥٣١٥: هللا محدثعبد االروباري، 

 ٢٣٦١: . و،روبن
 ٤٣٣٩: روجرز، مايكل

 ٥٠٨٩:  محمودي،مينروح األ
 ١١٢٢٣: ة، زهرروح فر

   روحي،أوزجان  أنظرروحي أوزجان  
 ي، ناصرئغفور روزبها  أنظري، ناصر غفور  ئروزبها

 ٦١٨٤: روزينثال، ايروين إسحاق يعقوب
 ٩٧٠٥:  علي،روستامي

أخي زاده، عبد الحليم بن محمـد         أنظرالرومي، عبد الحليم بن محمد        
 "هـ١٠١٣-٩٦٣"الرومي 

بيرعلي بـن اسـكندر     بن    البركلي، محمد     أنظر محيي الدين      ،الرومي
 "هـ٩٨١-٩٢٩) "محيي الدين(البركلي الرومي 

 ١٣٣١٧، ٨٣٨: رؤوف عباس
 رؤوف عباس  أنظر   حامدرؤوف عباس

 ١٢٨٦٠:  محمد حسين،رياحي
 ٢٨٤٨: رياحي، نادر

 ديوان األوقاف رئاسة . العراق   أنظر)  بغداد(رئاسة ديوان األوقاف 
 رئاسة الشؤون الدينية . تركيا   أنظر)  أنقرة(رئاسة الشؤون الدينية 

  أنظـر     )الريـاض  (الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء      
والدعوة الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء       .  السعودية
 واإلرشاد

. السـعودية     أنظـر )  مكـة  (الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين    
 الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين
رئاسـة  . قطـر     أنظر)  قطر(رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية      

 المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
 ٩١٢٦، ١٦٣٧: ريتر، إسحاق

 ٨٢٤٢، ٣٨٤٨.:  س.، دريتشاردز
 ٩٣٥٧: ، هيلين آنريفلين
 ١٣٧١٤: ندريهأ ،ريمون

 ٢٨٦٧:  خفاجيأحمديهام ر
 ٤٠٣٠: رئيس أحمد
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 ١٣٦٠٠: زاركون، تييري
 ٦٥٣٤: زاكية محمد رشدي

  زاهد،كونتجان  أنظرزاهد كونتجان  
 ٥٢٦٢: زاهدي، ظفر

 أوزساينار، زبيدة جهان  أنظرزبيدة جهان أوزساينار  
الحداد، أبو بكر بن علـي بـن محمـد        أنظرالزبيدي، أبو بكر بن علي        

 "هـ٨٠٠-؟"داد الزبيدي الح
مرتضى الزبيدي، محمد بن محمـد الحسـيني          أنظر  مرتضى ،الزبيدي

 "هـ١٢٠٥-١١٤٥) " الفيضأبو(
-١٧٢) "أبـو عبـد اهللا    (الزبير بن بكار بن عبد اهللا القرشي األسدي         

 ٨٦٨٣: "هـ٢٥٦
-١٥٦) "أبـو عبـد اهللا    (الزبيري، مصعب بن عبد اهللا بـن مصـعب          

 ٨٦٨٤: "هـ٢٣٦
ـ ١٠٩٩-١٠٢٠" عبد الباقي بن يوسف بـن أحمـد          الزرقاني، : "هـ
١٠٦٣٤-١٠٦٣١ 

-١٠٥٥) "اهللا عبـد  بـو أ(الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف        
 ١٠٦٣٥: "هـ١١٢٢

الزرقاني، محمد
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-٧٤٥) "أبـو عبـد اهللا    (الزركشي، محمد بن بهـادر بـن عبـد اهللا           
 ١٠٣٩٩، ٤٤٦: "هـ٧٩٤

بن عبد اهللا بن      محمد الزركشي، محمد      أنظرالزركشي، محمد بن عبد اهللا        
 "هـ٧٧٢-؟) "شمس الدين أبو عبد اهللا(محمد 

 ١٠٦٣٦ :"هـ٨٩٩-٨٤٦" )أبو العباس(زروق، أحمد بن أحمد بن محمد 
 ٦٢٦٨: زعيم إبراهيم

 ١٢٤٠٣، ٣٢٣٤، ٢٦٧٧، ٢٢٩٦:  صباح الدين،زعيم
   زكائي،ال أوغلوب  أنظرال أوغلو  بزكائي 

-٨٢٣ ")يحيـى  بـو أ(زكريا األنصاري، زكريا بن محمد بـن أحمـد          
 ١٠٤٠٨-١٠٤٠٠، ٤٤٨-٤٤٧": هـ٩٢٦
 ١٠٣١٤: لحميد المنونيعبد ازكريا 

 ١٠٦٧٣، ١٠٦٠٧، ١٠٦٠٤: زكريا عميرات
 ٤٢١٠: زكريا، محمد

 ١٥٦٣: زكريا محمد شفيق
  زكي كنان ،بيغلي  أنظرزكي كنان بيغلي  

 ٧١٦٨: زكي، محمد
 ١٢٣٣٨: زكي محمد حسن
 ٢٩٣-٢٩٢: زكي الدين شعبان

 ١٣٩٤٧: جمشيد ي،زمان
: "هـ٥٣٨-٤٦٧) "القاسم أبو(لزمخشري، محمود بن عمر بن محمد       ا

١١٦٦٧، ٩١٦١ 
 ٥٣١٦: الزمزمي الصديقي

 ٩٧٨٥-٩٧٨٤، ٦٤٧٠، ٢٩٤: زهدي يكن
) اهللا عبد أبو(بن سعد، محمد بن سعد الزهري       ا  أنظر أبو عبد اهللا       ،الزهري

 "هـ٢٣٠-١٦٨"
 ٥٣١٧:  محمد،زهني

، ١٠١٠١،  ١٠٠٤٤،  ٩٩٨٨،  ٩٩٨٥،  ٨٤٨٤،  ٨٣٨٨: زهير الشاويش 
١٠١٠٣  

 ٢٠٩٤: زهير عثمان علي نور
 ١٢٧٠٨:  حلمي،زيا أولكن

 ٨٣٠٩: زياد الدين األيوبي
 ١٣٢٥٧: لمكارمأبو ازيدان 

-؟) "أبو محمد جمـال الـدين     (الزيلعي، عبد اهللا بن يوسف بن محمد        
 ٨٤٢٧-٨٤٢٥: "هـ٧٦٢

ـ ٧٤٣-؟) "فخـر الـدين   (الزيلعي، عثمان بن علي بن محجـن         : "هـ
١٠٢٠٠-١٠١٩٩ 
 ١٢٨١٩: زين الدين
-؟"براهيم بن محمد    إبن نجيم، زين الدين بن      ا  أنظر ابن نجيم      زين الدين 
 "هـ٩٧٠

  زينب ،أهنباي  أنظرزينب أهنباي  
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 ١٣١٨١:  علوي،ساران
 ٩٥٩٣     :-١٩٠٧" ساركار، جاجديش ناراين

 ٣٨١٠:  أكرم،ساري ألتين
 الساعاتيحمد عبد الرحمن البنا أ  أنظرالرحمن  حمد عبد ساعاتي، أال

بن الساعاتي، أحمد بن علي بـن تغلـب         ا  أنظرالساعاتي، مظفر الدين      
 "هـ٦٩٤-؟) "مظفر الدين(

 

 يحيى محمود الساعاتي  أنظر   محمودىساعاتي، يحيال
 ٦٣٢١    : -١٩٠١"ساكسينا، كاشي براساد 

 خان، ساالر محمد  أنظرساالر محمد خان  
  حسين ،سحلبجي  أنظرالبجي، حسين  س

 ٩٢٣٧: ي محمد تق،سالك
سالم بن خميس بن سالم بن بجاد بن موسى بن حسـين بـن شـوال                

 ١١٨٤٢: المحيلوي
 ٩٧٨٦: سالم بن سقاف الجفري

 سالم السنهوري، سالم بن محمد عز الدين بن محمـد ناصـر الـدين             
 ١٠٦٣٧: "هـ١٠١٥-٩٤٥"

 ٩١٣٧-٩١٣٦: لرزاق أحمدعبد اسالم 
 ٨٦٤٠: سالم الكرنكوي

 عبد اهللا بن حميد بن سلوم السالمي  أنظرالسالمي، عبد اهللا بن حميد  
 ٢٥٨٢:  حسنأحمدسامي 
 ٢٣٤٢، ٢٣٣٨: مامإلحليم عبد ا أحمدسامي 

 ٨٩٠٦: سامي برقاوي
  سامي ،توبتان  أنظرسامي توبتان  
 ٨٠٣٣: سامي الدهان

  صادق سامي،أنور  أنظرسامي، صادق  
 ٧٨٨٠: سامي علي

 ١٣٤٩٣، ٥٧٠: سامي محمد الصالحات
 ٨٦٨٣: سامي مكي العاني

 ٩٧٠٦:  زهني شبك،سايداكوف
القاضي عياض، عياض بن موسى بن        أنظر، عياض بن موسى       السبتي

 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(عياض اليحصبي السبتي 
  ابن القاضي عياض، محمد بن عياض بن         أنظرعياض    محمد بن   ،  السبتي

 "هـ٥٧٥-؟) "أبو عبد اهللا(صبي السبتي موسى اليح
  محمد باقري،محقق سبزوار  أنظرسبزواري، محمد باقر  

الوهاب بن علـي بـن       تاج الدين السبكي، عبد     أنظرالسبكي، تاج الدين      
 "هـ٧٧١-٧٢٧) "أبو نصر(الكافي  عبد
تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي بن علي           أنظر تقي الدين      ،السبكي
 "هـ٧٥٦-٦٨٣ ")بو الحسنأ (ارياألنص
 ٨٥٧٣: عبد الحسين ،سبنتا

 ٣٨٤٣: . ض،سبهران
  سبيدهي،معتمد  أنظر  معتمدي سبيده
 ١١١٩٥: ي حسينقل،ستوده
 ٣٧٦٠، ٣٧٣٤:  منوجهر،ستوده

  سجاد ،حسين  أنظرسجاد حسين  
أبو داود، سـليمان بـن األشـعث األزدي           أنظر أبو داود      ،السجستاني

 "هـ٢٧٥-٢٠٢"السجستاني 
  البوجعدي، محمد بن أبي القاسم بن محمـد          أنظر   أبو زيد  السجلماسي

 "هـ١٢١٤-؟) "أبو زيد السجلماسي الفياللي(
 ٨٦٨٥، ٢٠٢٦:  حسين،سحلبجي

سحنون، عبد السالم بن سعيد بن حبيب         أنظرسحنون بن سعيد التنوخي       
 "هـ٢٤٠-١٦٠"التنوخي 

ـ ٢٤٠-١٦٠"خي  سحنون، عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنو        ": هـ
١١٠٠٩-١١٠٠٧، ١٠٥٧١-١٠٥٦٦ 

 ٨٠٣١: دوردإ ،سخاو

 الزركشي، محمد
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-٨٣١) "شـمس الـدين   (محمد بن عبد الرحمن بن محمد       السخاوي،  
 ٢٣٢٥-٢٣٢٤": هـ٩٠٢

  سدات ،جامرلي  أنظرسدات جامرلي  
  ديميريل، سدات  أنظرسدات ديميريل  

 ٩٥٩٦: سراج، مقبول أحمد
 ٩٧٠٧:  محمد،سراي
 ٩٠٠٠:  علي،سرت

بن سهل السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل        ا  أنظرسرخسي، أبو بكر      ال
 "هـ٤٨٣-؟) "أبو بكر(

 خان، أحمد سرفراز  أنظرسرفراز خان، أحمد  
 ١٣٥٧٢:  سميح،سركان

 ١١٧١٤:  يشار،سري قيا
 ١٣٥٩٧، ٣٥٥٥:  عمر،سزاي شنل

 ٣٧٩٩-٣٧٩٨:  فؤاد،سزكين
  سعاد ،باالر  أنظرسعاد باالر  

، ٢٥٨٢،  ٢٤٥٣،  ٢٣٤٢،  ٢٣٣٨،  ٢٣٣٥،  ٢٣٢٣ :سعاد ماهر محمد  
١٣٦٣٣، ١٣٦٣٠، ١٣٦٢٣، ١٣٦٢١، ١٣٦١٧، ١١٨٠٧، ٢٦٥٤ 

 ٢٣٣٥: سعاد محمد حسن حسنين
 ٦٧٨٤: سعادت حسين

  سهراب، سعادتيبهرام  أنظرسعادت، سهراب بهرامي  
 حسين، سعد  أنظرسعد حسين  

 ١٣٢٥١، ٣٦٤٠: سعد بن صالح اليحيى
 ٧٢٢٥: سعد محمد خليل

 ١٠٠٧٦: بن محمد عتيقسعد 
 ١٢٩٠٢: سعد مرسي

 ٩٧٨٨-٩٧٨٧، ٩٤٠٢: سعدي أبو حبيب
  سعدي ،بايرام  أنظرسعدي بايرام  

 ١٣٨٩٣: لمحسن الراشدعبد العزيز عبد اسعود 
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة        .  السعودية

 ١٠٠٨٥، ١٠٠٣١، ٧٠٧٩، ٤٨١٠-٤٨٠٩: واإلرشاد
 ٥٤٠٨: الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. السعودية 
 ٤٨١٠-٤٨٠٩: هيئة كبار العلماء. السعودية 
 ٩٥١٣، ٩٥٠٩: وزارة الحج واألوقاف. السعودية 
: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد       . السعودية  
١١١١٤، ٩٥٣٠-٩٥٢٩، ٩١٨٧، ٩٠٢٠، ٥٤٠٤، ٣٢٧١، ٢٠٨٩ 

 ١٣٠١٨: د بسيونيأبو الفتوح محمسعيد 
 أحمد، سعيد  أنظرسعيد أحمد  

 عرابأسعيد   أنظرسعيد أحمد أعراب  
 ١٢٩٠٢:  عليإسماعيلسعيد 

 ١٠٦٨٤، ١٠٥٢٥: سعيد أعراب
 ٩٧٢٧: سعيد بن بشير الصبحي
 ٩٢٦٩: سعيد بنسعيد العلوي

، ١٢٧٤٥،  ١٢٧٢١،  ١٢٧١٨-١٢٧١٧،  ٨٤٧٣،  ٥٦٧١ :السعيد بوركبة 
١٣٢١٧-١٣٢١٦ 

 ٤٤٠٦: لرحمنعبد اسعيد الحسين 
 ٩٧٩٢-٩٧٩١: ويسعيد ح

 ٦١٩٤: سعيد سيف النصر
 ٨٢٨٥: لرحمن موسىعبد اسعيد 

 ١٥٥٧: لرحمنعبد العال عبد اسعيد 
 ١١٧٤٤، ٩٣٥٤، ٨٤٤: عبد الفتاح عاشورسعيد 

 ١٠٥٠١-١٠٥٠٠: سعيد فايز الدخيل
 ٥٢٣٥: سعيد قاسم

 ٣١٠٥: سعيد بن مبارك بن محمد الصوري
 ١٠٠١١: سعيد محمد اللحام

 ٨٢١٦: سعيد مغاوري محمد
 ٥٢٧٩: سعيد نور، محمد

 ، سعيديازجي أوغلو  أنظرسعيد يازجي أوغلو  
ـ ٤٦١-؟) "أبـو الحسـن   (بن الحسين بن محمد      علي   ،السغدي : "هـ
٥٤٦١-٥٤٦٠ 

 ١٢٥٩-١٢٥٨: "هـ١١٤٣-؟"السفطي، عيسى بن عيسى 
 ٢٨٣٤:  سزائي،سفيم
 ٨٨٣٤ :  نجدت،سفينج

بن المنير السكندري، أحمد بن محمد بـن        ا  أنظر السكندري، ابن المنير    
 "هـ٦٨٣-٦٢٠"منصور 

 ٩٩٤٣: "هـ٤٦٣-؟) "أبو يعلي( الديلمي، حمزة بن عبد العزيز سالر
 ١٠٧٧٢: سالمة النعيمات

 ٨٩٨٣:  فوروزان،سلجوق
 ١٣٠١٣، ٣٩٥٢، ١٨١٥: سلطان محمد حسين المال

 ٣٦٩: لرحيمعبد اسلطان العلماء، محمد 
-٥٤٦٤ :"هـ١١١٨-١٠٢٨"حمد أورنك زيب عالم كير      سلطان الهند، م  

١٠١٨٦، ٥٤٦٧ 
 ٨٥٧٧:  جواد،سلماسي زاده

 ٨٢٣٢: سلوى علي ميالد
 أختر، سليم  أنظرسليم أختر  
 ٩٢٣٨: سليم حريز

 ٩٧٩٣: سليم رستم باز اللبناني
 مرصوف، سليم  أنظرسليم مرصوف  

 ١٠٠١١: سليم يوسف
 ن  سليما،أك دمير  أنظرسليمان أك دمير  

  سليمان ،أيوب أوغلو  أنظرسليمان أيوب أوغلو  
ـ ١٢٢١-١١٣١" سليمان البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر       : "هـ

١٠٤١٦-١٠٤٠٩ 
-؟"سليمان الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلـي األزهـري            

 ١٠٤١٨-١٠٤١٧: "هـ١٢٠٤
  سليمان خيري ،بوالي  أنظربوالي  . سليمان خ

 ٤٥٥٥ :سليمان الزهدي الخالدي
 ١٣٢٥٩، ٧٣٥٤: سليمان بن صالح الطفيل

 الندوي، سليمان  أنظرسليمان الندوي  
 ١٣٣٠٥: ى مصطف، فريسليم

بن قاضي سـماونة، محمـود بـن        ا  أنظرسماونة، محمود بن إسرائيل       
 "هـ٨٢٣-؟) "الدين بدر(العزيز  سرائيل بن عبدإ

ن محمد بـن    أبو الليث السمرقندي، نصر ب      أنظر  أبو الليث  ،السمرقندي
 "هـ٣٧٣-؟"أحمد بن إبراهيم 

 ٣٦٣٠: "هـ٥٥٠-؟) "نصر، الحاكم أبو(السمرقندي، أحمد بن محمد 
-؟" )الـدين  بكر عالء  أبو(السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد        

 ١٠٢٠٢-١٠٢٠١: "هـ٥٤٠

السمرقندي، محمد
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  سمرة ،أوجال  أنظرسمرة أوجال  
-٥٠٦) "أبـو سـعد   (السمعاني، عبد الكريم بن محمد بـن منصـور          

 ٨٠٥٠: " هـ٥٦٢
  سميح ،سركان  أنظرسميح سركان  

 ٢٩٦: سميح عاطف الزين
 ١٦٣٨: سمير الزبن

 ١١٥٠٣: سميرة فهمي علي عمر
 ١١٩٧: سميرة نعيم خوري

 سنان ، أوغلومعروف   أنظر وغلوأ سنان معروف
ـ ١١٣٨-؟) "أبو الحسن (السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي        ": هـ

٨٥١٧-٨٥١٦، ٨٤٣٠-٨٤٢٨ 
  سالم السنهوري، سـالم بـن محمـد       أنظرالسنهوري، سالم بن محمد       

 "هـ١٠١٥-٩٤٥" الدين بن محمد ناصر الدين عز
 عبد الرزاق أحمد السنهوري  أنظرالسنهوري، عبد الرزاق  

 محمد أحمد فرج السنهوري  أنظرالسنهوري، محمد  
 خليل أحمد السهارنفوري   أنظرالسهارنفوري، خليل أحمد  

 براهيم السهمي القرشـي الجرجـاني     إ، حمزة بن يوسف بن      السهمي
 ٨٥٩٢-٨٥٩١": هـ٤٢٧-؟ ")القاسم أبو(

 أنجم، سهيل  أنظرسهيل أنجم  
 ، سهيلأنور  أنظرسهيل أنور  

 ٩٠٣٠-٩٠٢٩: المجلس األعلى للشئون الدينية واألوقاف. السودان 
 ٤٣٠٩: لرحمن طاهرعبد اسورتي، 

 ٥٧٠٩: ]قوانين الوقف[سوريا 
 ١٢٧: محكمة تصفية األوقاف الذرية والمشتركة. ريا سو

 ٢٠٩٥، ٧٠٦: وزارة األوقاف. سوريا 
 ٩٠٣٦، ٢١٠٠، ٢٠٩٦: وزارة الثقافة. سوريا 
 ٩٠٤٠، ٨٠٥٨، ٨٠٣٨: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي. سوريا 
 ١٣٤٨٠:  متين،سوزان
 ي، سوسنصيلأ  أنظرصيلي   أسوسن

 ٢٣٣٩: سوسن سليمان يحيى
 ١٢٥٨٣:  جاهد،سونباي

ـ ١٢٢١-١١٨٠"السياغي، الحسين بن أحمـد بـن الحسـين           : "هـ
١٠٢٩٨-١٠٢٩٧ 
 سيتي، راجبيرالل باجترام  أنظر.  د. سيتي، آر

 ٦٣٣٦: سيتي، راجبيرالل باجترام
 ٤٥٥٦: دين الحسيني شهاب الأحمدالسيد 
 ٨٤٣١:  المخزنجيأحمدالسيد 

 )سيد(حسين، أطهر   أنظرسيد أطهر حسين  
 "١٩٢٨-١٨٤٩) "سيد(علي، أمير   أنظر علي  سيد أمير

  رضوي، أمين الحسن  أنظرسيد أمين الحسن رضوي  
البكري، عثمان بن محمد شطا الـدمياطي         أنظر أبو بكر      ،السيد البكري 

 "هـ١٣٠٢بعد  -؟) "أبو بكر(
 ٩٠١٧: السيد حسن العوامي

 حسن الموسوي الخرساني   أنظرالسيد حسن الموسوي الخرساني  
 )سيد(أفسر، حسين   أنظريد حسين أفسر  س

 )سيد(ميدياني، حسين ا  أنظرميدياني  اسيد حسين 
 )سيد(خالد رشيد   أنظرسيد خالد رشيد  

 )سيد(دستغير باشا   أنظرسيد دستغير  

 

 ٩٧٩٥-٩٧٩٤، ٤٤٥٥-٤٤٥٣: السيد سابق
 ١١٩٦٦: السيد السيد النشار

 )سيد(نقوي، شاه حيدر   أنظرسيد شاه حيدر نقوي  
 )سيد(حيدر، شريف   أنظرسيد شريف حيدر  
 )سيد(شهاب الدين   أنظرسيد شهاب الدين  

 -١٩٤١) "سيد(محمود، طاهر   أنظر   طاهر محمودسيد
 ٦١٩٥: هللا بن علي حسين التيديعبد اسيد 
 ١٤٧٨: لعالعبد اسيد 

 يد عثمانالحبشي، س  أنظرسيد عثمان الحبشي  
 ٤٩٤٠: سيد عفيفي
 ١٣٩٣٤، ٤٤٥٦ :و السعود العقبيسيد علي أب

 )سيد(مهدي، علي إمام   أنظرسيد علي إمام مهدي  
 ١٠٣٦٦: سيد كسروي حسن
 ١١٦٨١: السيد محمد الدقن

 ٨٢٩٤: لمعطيعبد االسيد محمد 
 )سيد(مظهر علي   أنظرسيد مظهر علي  

  سيد،ياسين  أنظرسيد ياسين  
 ٩٣٥٥:  الكاشفإسماعيلسيدة 
 ٧٣٩٨:  أيفر،سيرك
 شفقي، سيروس  أنظرروس شفقي  سي

 ١٢٦٠٥، ١٢٥٨٥، ٨٦٨٧: سيزاكا، مرات
 ٩٩٤٥، ٥٣٩٠-٥٣٨٩: السيستاني، علي الحسيني
 ١٣٢٠: سيف اهللا الرحماني، خالد

  سيف اهللا،وحيدنيا  أنظر  وحيدنيا سيف اهللا
 ١٣٨٦١، ١٣٥٨٦: لفتاحعبد اسيف الدين 

 لفتاحد اعبسيف الدين   أنظر   إسماعيلسيف الدين عبد الفتاح
 ٥٢٣٦: سيفي، حبيب الرحمن

 ٩٣٠٩: . أ،سيكالي
 ٦٠٥٣: سيكر، بيار

الجالل السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر         أنظرالسيوطي، جالل الدين      
 "هـ٩١١-٨٤٩) "جالل الدين(

مصطفى السيوطي، مصـطفى بـن        أنظرالسيوطي، مصطفى بن سعد       
 " هـ١٢٤٣-١١٦٠"سعد بن عبده 
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 ٨٦٨٨": ١٩٦٩-١٩٠٢" ف جوزي،شاخت
 ١٢٠٧٢ :شاد مهري، أحمد أميري

أبو الحسن الشاذلي، علي بـن عبـد اهللا بـن      أنظر  ، أبو الحسن  الشاذلي
  "هـ٦٥٦-٥٩١"الجبار ابن هرمز المغربي  عبد

 ١١٢٩٣: الشاذلي بن القاضي
 ٧٤٧٩: األمانة العامة لألوقاف. الشارقة 
 ٢٥١٨: دائرة الثقافة واإلعالم. الشارقة 

 )أبو بكر الشاشي القفال   (بن عمر   الشاشي، محمد بن أحمد بن الحسين       
 ٩٧٩٦: "هـ٥٠٧-٤٢٩"

-٥٥٥٧": هـ٧٩٠-؟ "براهيم بن موسى بن محمد اللخمي     إالشاطبي،  
٥٥٥٨ 

أحمد بن عمر بن عـوض بـن عمـر            أنظرالشاطري، أحمد بن عمر       
 العلوي التريمي الحضرمي الشاطري

 السمعاني، عبد الكريم
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دريـس بـن العبـاس      إ الشافعي، محمد بن     اإلمام  أنظر  اإلمام ،الشافعي
 "هـ٢٠٤-١٥٠) "اهللا عبد بوأ(

شمس الدين الرملي، محمد بن أحمد بن حمـزة           أنظرالشافعي الصغير     
 "هـ١٠٠٤-٩١٩"
 ٥١٥:  أوميك،شاكر

  شاكر ،بركي  أنظرشاكر بركي  
 ٢٩٨: شاكر الحنبلي

 ٩٧٥٩: شاكر ذيب فياض
 بلي شاكر الحن  أنظرشاكر بن راغب الحنبلي  

 ٢٩٩: شاكر ناصر حيدر
 ، شاملالشاهين  أنظرشامل الشاهين  

 ٩٧٩٧:  محمد صادق،شاني زاده
 ٣٩٩٦: شاه أفندي

 ٥٤٦٨: شاه جهان بوري، رياست علي خان
 )سيد(نقوي، شاه حيدر   أنظرشاه حيدر نقوي، سيد  

) العزيز عبد أبو(شاه ولي اهللا، أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي        
 ١٠٢٠٦-١٠٢٠٣: "هـ١١٧٦-١١١٠"

 ٢٩٣٤:  رون،شاهام
 ٥٢٣٧: شاهد حسين
 ٣٠٣٤: ، ناهيدشاهميري

 ١٣٦١٦: شاهنده فهمي كريم
 ٨٢٠٤-٨٢٠٣، ٧٣٩٣، ٤٣٢٥، ٦٧٣:  شامل،الشاهين
 ١٣٤١٩، ٢٨٩٤:  كامل،شاهين
 ١٣٧٥٥:  موسى،شاهين

-٩٩٧) "نـور الـدين أبـو الضـياء       (الشبراملسي، علي بن علـي      
 ١٠٤١٩: "هـ١٠٨٧

 ١٠٦٣٨: "هـ١١٠٦-؟" براهيم بن مرعي بن عطيةإرخيتي، الشب
 ٥٠٥٠، ٣٤٦٢:  بايرام،شبل

 النعماني، شبلي  أنظرشبلي النعماني  
 ٦٦٣٢: )خواجه(شبير الدين 

حمـد  أالخطيب الشـربيني، محمـد بـن          أنظرالشربيني، شمس الدين      
 "هـ٩٧٧-؟) "شمس الدين(الشربيني 

 ١٣٥٤٠: شرف بن علي الشريف
السياغي، الحسين بـن أحمـد بـن          أنظر الحسين السياغي      شرف الدين 
 "هـ١٢٢١-١١٨٠"الحسين 

 ١٠٢٠٧: شرف الدين علي قاالي
 ، شرف الدينيالتقايا  أنظرشرف الدين يالتقايا  

ـ ١٢٢٧-١١٥٠"إبـراهيم  الشرقاوي، عبد اهللا بن حجازي بـن         ": هـ
١٠٤٢٤-١٠٤٢٠ 

 ٣٠٠: الشركي ربيعة
ـ ١٠٦٩-٩٩٤ "لي المصـري  الشرنباللي، حسن بن عمار بن ع      : "هـ

١٠٢٠٨، ٥٦١٣-٥٦١٢، ٤٦٣٤-٤٦٣١، ٣١٦٤، ١٦٠١-١٥٩٨ ،
١٠٩٦١-١٠٩٥٩ 

 ١٠٤٢٧-١٠٤٢٥: الشرواني، عبد الحميد المكي
 ٣٢٢١: ي بناه،شريعت
 ١٢٧٥٨:  قاسمي،شريعت

 ٩٦٤: شريف، أبو صالح
 )سيد(حيدر، شريف   أنظرشريف حيدر، سيد  

 ٣٧٠٧: لمجيدعبد ا ،شريف زاده

 ١٣٥٩٨: يمحمد مهد ،الشريف
-٣٥٥) "أبو القاسـم  (الشريف المرتضى، علي بن الحسين بن موسى        

 ٩٩٤٦: "هـ٤٣٦
 ٥٠٢١:  فؤاد،ششمان

  شعبان ،أركليت  أنظرشعبان أركليت  
  شعبان،قره تش  أنظرشعبان قره تش  

 ٨١٦١: أحمد ي،شعبان
 ٤٩٣: "هـ٤٩٩-؟) "أبو المطرف(الشعبي، عبد الرحمن بن قاسم 

-٨٩٨) "بـو محمـد   أ(حمد بـن علـي      أ عبد الوهاب بن     الشعراني،
 ١٠٤٢٩-١٠٤٢٨: "هـ٩٧٣

 ٨٣٨٨، ٨٣٣٤: شعيب األرناؤوط
 ١٢٠٠٠، ٥٥٧٦:  محمد باقري،شفت

 ٨٥٧١-٨٥٧٠: ، سيروسشفقي
 الندوي، شفيع أحمد هاشم  أنظرشفيع أحمد هاشم الندوي  

 ٥٤٤٩، ٥٣٢٢، ٣٩٨٨: شفيع، محمد
 ٦٧٦٩: شفيق أحمد

 ٩٧٩٨: شفيقة الورياشي
 ١٣٠٠٣-١٣٠٠٢:  محمد،شكر

 ٦٧٧٠: شكور خان
 بير زاده، شمس  أنظرشمس بير زاده  

 تبريز خان، شمس  أنظرشمس تبريز خان  
ـ ١٠٠٤-٩١٩"شمس الدين الرملي، محمد بن أحمد بن حمـزة           : "هـ

١٠٤٣١-١٠٤٣٠، ٥٥٣٨-٥٥٣٦ 
 ٩٦٥: شمس الهدى شمس

 نواب سيد شمس الهدى  أنظرشمس الهدى، نواب سيد  
 ٣٧٦٩، ٣٠٢٠، ٢٦٦٤: لقادرعبد ا ،شنر

 ١٣٨٧١:  فاطمة،شنسوي
 أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي   أنظرالشنقيطي، أحمد بن أحمد  
 حمد الداه الشنقيطي الموريتانيأمحمد   أنظرالشنقيطي، محمد بن أحمد  
 زيدان الشنقيطيمحمد األمين بن أحمد   أنظرالشنقيطي، محمد األمين  

 ١٠٣٣٨: دين أبو عمروشهاب ال
، ٦٣٢٣،  ٥٢٣٩،  ٣٠٤٢،  ١٥٤٠،  ١١٥٣،  ١١٢٦ ):سيد(شهاب الدين   
٩٦٢٥، ٩٦١٧، ٧٤٩٦، ٦٧٧٢-٦٧٧١ 

 ٩٢٣٩: كبرأ ي علي،شهاب
الـرحمن   بن الصالح، عثمان بن عبـد ا أبو عمر  أنظر   ،الشهرزوري

 "هـ٦٤٣-٥٧٧ ")عمرأبو (ابن عثمان الشهرزوري ) صالح الدين(
 ٣٧٥٥: ي، حسينشهشهان

) شمس الـدين  ( الشهيد األول، محمد بن مكي العاملي النبطي الجزيني       
 ٩٩٤٨: "هـ٧٨٦-٧٣٤"

-٩١١"الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعـي            
 ١٢٠٠١، ٩٩٤٩: "هـ٩٦٦
 ٩٢٤١-٩٢٤٠:  جعفري،شهيد

 ٢٦٧٨:  فليز يني،شهير أوغلو
  حسنهللا عبد اشودهري، ت  أنظرشودهري، عبد اهللا حسن  

 ٩٩٥٠: هللاعبد ا ي، جزائريشوشتر
 ٨٩١٦: شوفالييه، دومينيك
 ١٣٠١٩، ١٢٥٨٧: شوقي أحمد دنيا

 ٢٥٢٠، ٢٥١٨، ٢١٣٣: شوقي شعث

شوقي شعث
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ـ ١٢٨١-١٢٢٩ "حمد بن محمد بن علي بن عبد اهللا       أالشوكاني،   ": هـ
٩٧٩٩ 

: "هـ١٢٥٠-١١٧٣"الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا          
٩٨٠٤-٩٨٠٠، ٩١٦٢، ٨٤٣٧-٨٤٣٥ 

  شوكت،أوزانج  أنظرشوكت أوزانج  
   راندي كارولين،ديغيليم  أنظرشوم، راندي كارولين ديجويليهم  

-؟) "شهاب الـدين أبـو الفضـل      (الشويكي، أحمد بن محمد بن أحمد       
 ١٠٠٧٧: "هـ٩٣٩
) أبـو بكـر   (الخصاف، أحمد بن عمر الشيباني        أنظر أبو بكر      ،الشيباني

 "هـ٢٦١-؟"
 ١٢٥٧٣: لغيثالشيباني بن ب

التغلبي، عبد القادر بن عمر بن عبد القـادر           أنظر عبد القادر      ،الشيباني
 "هـ١١٣٥-١٠٥٢"الشيباني 

ـ ١٨٩-١٣١") أبو عبد اهللا(الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد     : "هـ
١٠٢١١-١٠٢٠٩ 
 ٩٦٨: .أ. شيتابور، م
 ٥٥٦٦: الشيخ بردلة
 ٨١٦٥، ٣٧٥٢، ٣٧٤٤، ٣٧٢١:  عماد الديني،شيخ الحكمائ

-؟) "ضياء الدين الجنـدي   (سحاق بن موسى    إالشيخ خليل، خليل بن     
 ١٠٦٤٨-١٠٦٣٩، ١٠٦٢٧، ١٠٥٤٣: "هـ٧٧٦

 )عبـد اهللا   بـو أ(حمد بـن محمـد علـيش        أالشيخ عليش، محمد بن     
 ١٠٦٥٠-١٠٦٤٩، ٥٥٦١-٥٥٥٩، ٤٧٩": هـ١٢٩٩-١٢١٧"

) شـيخ (ميراثي، غالم الـدين قرشـي         أنظرالشيخ، غالم الدين قرشي       
 "١٨٢٥-؟١٧٣٣"

 إكرام، شيخ محمد  أنظرشيخ محمد إكرام  
ـ ١٠٧٨-؟" زاده، عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان         شيخي : "هـ

١٠٢١٧-١٠٢١٢ 
 ١٣٣٢٢: الشيخي نور الدين

 ٥: شيدا، أصغر
-٣٩٣) "إسـحاق أبـو   ( بن علـي بـن يوسـف         إبراهيمالشيرازي،  
 ١٠٤٣٦-١٠٤٣٢: "هـ٤٧٦

البيضاوي، عبد اهللا بن عمـر بـن محمـد            أنظر أبو سعيد      ،يرازيالش
 "هـ٦٨٥-؟) "أبو سعيد(الشيرازي 

 ٩٩٥١:  محمد،يشيراز
 ٥٣٩١: الشيرازي، محمد بن المهدي الحسيني

 ١١٥٤، ٩٦٩: شيرواني، أحمد رشيد
 ١٣٩٤٦، ٩٢٤٢، ٨٩٤٨، ٨٦٩١-٨٦٩٠:  رضا،يشيروان
 ٣٨٣٠:  رمضان،شيشن

 شنر، عبد القادر  ظرأن  شينر، عبد القادر
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 ٤٩٣: الصادق الحلوي
  صادق سامي،أنور  أنظرصادق سامي أنور  

 العبادي، صادق  أنظرصادق العبادي  
 ٨٦٦٦-٨٦٦٥: صادق نشأت

 ١٠٠٧٨: صالح بن إبراهيم البليهي
 ٤١٠٥، ٢٩١٨: صالح أحمد العلي

  صالح بن أحمد،الكفوي  أنظرصالح بن أحمد الكفوي  

 ١٠٨٣٨: حسن المبعوثصالح بن 
 ٨٥٣٣: صالح ذياب الهندي

 ٨٢١١-٨٢٠٦، ٤٣٩٤: صالح سعداوي صالح
 ١٠٠٨٨: صالح السليمان

 ١٠٨٣٨: صالح بن سليمان بن حمد الحويس
 ١٢٨٤٤: صالح بن سليمان الوهيبي

 ١٣٢٦٢-١٣٢٦١، ٩٥٣١: عبد اهللا كاملصالح 
 ٤٤٦١: صالح بن عبد الرحمن السعد

 ١٠٦٥٦-١٠٦٥١، ١٠٥٠٨: زهريلسميع اآلبي األعبد اصالح 
 ١٣٩٧٨، ١٣٦٩٢، ٣٠١: صالح بن غانم السدالن

 ٣٠٢: هللا آل فوزانعبد اصالح بن فوزان بن 
 عبد اهللا كاملصالح   أنظرصالح كامل  

  مال صالح،الكوزه بانكي  أنظرصالح الكوزه بانكي  
 ١٣٠١٣: صالح المالك

 ١٠٠٠٤: محمد حسن بنصالح 
 ١٠٢٩٩: صالح بن مهدي المقبلي

 ١٠٣٢٧: صالح مؤذن
 ٢١١٧: صالح بن ناصر القاسمي

ـ ١٢٤١-١١٧٥"حمد بن محمد الخلـوتي      أالصاوي،   -١٠٦٥٧: "هـ
١٠٦٦٣ 

 ٤٩٠١:  نشأت،صايغلي أوغلو
  صباح ،تاش أوغلو  أنظرصباح تاش أوغلو  
  صباح الدين ،زعيم  أنظرصباح الدين زعيم  

 ٨٨٣٥:  حجي،صبانجي
 ٩٢٤٣:  صاقب،صبانجي

 ٩٢٤٤ ،٣٨٦: لحصبحي الصا
  صبيحة،كزأ  أنظركز  أصبيحة 

": هـ٧٤٧-؟"صدر الشريعة األصغر، عبيد اهللا بن مسعود بن محمود          
١٠٢١٩-١٠٢١٨ 

) أبـو محمـد   (الصدر الشهيد، عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة           
 ١٠٢٢١-١٠٢٢٠: "هـ٥٣٦-٤٨٣"

 ٨٥٢٦: صدقي جميل العطار
 ٦٧٦:  خاطرات إسماعيل،صدقي

 ١٠٠١١: ميلصدقي محمد ج
) أبو الطيـب  (صديق حسن خان، محمد صديق خان بن حسن بن علي           

 ١١٤٤٠، ٩٨٠٩-٩٨٠٥، ٨٤٣٩-٨٤٣٨: "هـ١٣٠٧-١٢٤٨"
 ٤٩٤: الصديق السائح
  صديقة،أسان  أنظرصديقة أسان  
 ٦٨١٦: صديقي، أظهر

 ٣٣٩٢: صديقي، حبيب أحمد
 ٥٢٤٠: صديقي، سليم
 ٦٤٢٤: صديقي، عادل

 ١٣٤٣٤: لصمدعبد اصديقي، 
 ٦٣٢٦، ١١٥٧-١١٥٦: الصديقي، عشرت علي

 ٩٥٧٥: .أ. ك. صديقي، م
 صديقي، مصباح الحق  أنظر.  يو. صديقي، م

 ٥٧٤٧: الصديقي، محمد أمجد اهللا
 ٥١٢٩: صديقي، مصباح الحق

 ٤١٠٤: لفتاحعبد اصفاء حافظ 

 حمدأالشوكاني، 
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 ٨٢٧٥: صفاء الضوي أحمد العدوي
 ٨٤٦٠-٨٤٥٩: صفوة السقا

 ١٢٥٨٨: "هـ٩٥٩-؟"الصفوي، بالل 
 ٥٥٨٨: لوهاب الشعرانيعبد اصقر 

 ١٢٦٨٧: صالح حسين العبيدي
 ١٠٤٠٤: صالح بن محمد بن عويضة

 ١٣٨٨٨: صالح محمد الغزالي
 ٥٢٨٠: صالح الدين أحمد، غالم

ـ ٧٦٤-٦٩٦"صالح الدين الصفدي، خليل بن أيبك بن عبـد اهللا            : "هـ
٨٠٥٢ 

ـ                قي صالح الدين العالئي، خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد اهللا الدمش
 ١٢٠٣٨، ١٠٩٨٥: "هـ٧٦١-٦٩٤) "سعيد أبو(

 ٨٣٢٣: صالح الدين مقبول
 ١٠٣٧٠، ١٠٢١١، ٨٠٤٧، ٦٩١٤، ٢٨٢٧، ٢٣١٧ :صالح الدين المنجد
 ١٢٧٧٧-١٢٧٧٦، ١٠١١٨، ٥٤٦١-٥٤٦٠: صالح الدين الناهي

 ١٦٧٣: صليب سامي
 ٩٧٢٦": هـ٥٠٠ ن-؟"الصنعاني، أحمد بن عبد اهللا بن محمد الرازي 

: "هـ٢١١-١٢٦) "أبو بكر ( د الرزاق بن همام بن نافع     الصنعاني، عب 
٨٤٤٠ 

إبـراهيم   أبـو (الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صـالح الكحالنـي          
 ٨٤٤٩-٨٤٤١: "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "الدين عز

 ٦٨٣٢: صهيب جاسم
 ١١٥١٧، ٦٠٤١:  عصمت،صونقور

  صونلي،بالي  أنظرصونلي بالي  
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  ضياء،كازيجي  أنظرضياء كازيجي  
 ٦٧٥٣: ضياء الحق

 ٩٢٤٥: ضياء الدين رجب
 ٩٨١٠:  يوسف،ضياء الدين

 ٥٦٧٦: ضياء الرحمن
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 ١٣٨٦١، ٦٢٣٠: طارق البشري
 ٦٠٩٤: طارق، توفيق

 ٥٩٨١، ٥٩٧٨: طارق شفيق نبيل
 ٩٨٨٢، ٧٣٤٤، ٤٤٣١، ٣٢٩٤، ١٦٩٨: هللاعبد اطارق 
 ٨٢٦٦: لقادر حجارعبد اهللا عبد اطارق 

 ٥٣١٨: "هـ٩٨٠-؟"أفندي  طاشكبري زاده، أحمد
-٩٠١) "أبـو الخيـر   ( زاده، أحمد بن مصطفى بن خليـل         يطاشكبر
 ٢٦٣٨: "هـ٩٦٨

 ٧٧٥٩، ٤٥١٧: طالبون الحسن
 ١٠٦٤٢، ٩٤٠٣: طاهر أحمد الزاوي

 -١٩٤١) "سيد(محمود، طاهر   أنظر، سيد  طاهر محمود
 ٣٧٠٦:  محمدي، بهبهانيطباطبائ

  حسني،بائ طباطيقاض  أنظرطباطبائي، حسن قاضي  
 ي، حسينمدرس طباطبائ  أنظرطباطبائي، حسين مدرس  

ـ ١٢٣١ن -١١٦١"الطباطبائي، علي بن محمد بن أبي المعالي         : "هـ
٣٨٣ 

ـ ٣١٠-٢٢٤ ")بـو جعفـر   أ( الطبري، محمد بن جرير    -٩١٦٣": هـ
٩٢٤٨-٩٢٤٦، ٩١٦٦ 

 ١٣٧٢٩:  أحمد،طبق أوغلو
)  جعفـر  بـو أ(زدي  حمد بن محمد بن سالمة بن سلمة األ       أالطحاوي،  

 ١٠٢٢٨-١٠٢٢٢، ٨٤٥٠: "هـ٣٢١-٢٣٩"
  البرهان الطرابلسي، إبراهيم بن موسى بن        أنظر برهان الدين      ،الطرابلسي

 "هـ٩٢٢-٨٥٣) "برهان الدين(أبي بكر 
 ١٠٩٦٥: الطرابلسي، حسين الطرابلسي الحنفي

 ٤١٨ ":هـ٨٤٤-؟") أبو الحسن، عالء الدين(الطرابلسي، علي بن خليل 
 ٥٤٧٦ :"٧٥٨-٧٢١) "نجم الدين(هيم بن علي بن أحمد الطرسوسي، إبرا

 ٨٧٨٧: .طرهانلي، اسطار ب
 ٨٦٣٣: طالل حرب
 ١٠٨٨٥: عبد الرحمن بافقيهطالل عمر 

 ٨٢٦١: مديرية األحباس. طنجة 
  طه ،أوز آيدن  أنظرطه أوز آيدن  

 طه محمد الزيني  أنظرطه الزيني  
 ١٠٠٢٩، ١٠٠٠٢-١٠٠٠١، ٨٢٩٤: لرؤوف سعدعبد اطه 

 ١٠٥٣٩، ١٠٣٨٨: طه محمد الزيني
 ٨٢٧٢: طه بن محمود قطرية
 رفاعة رافع الطهطاوي  أنظرالطهطاوي، رفاعة  

 ٢٣٠٠:  أحمد،طوباش
بو جعفر الطوسي، محمد بن الحسن بن علي        أ  أنظر أبو جعفر      ،الطوسي

 "هـ٤٦٠-٣٨٥"
 ٩٠٢٧، ٣٢٧٤: الطيب صالح بانقا الخليفة

 ٦٣٢٨-٦٣٢٧: "١٩٥٠-؟١٨٧٧"طيبجي، فيض حسن بدر الدين 
 ٦٣٢٧: طيبجي، محسن

 ١٠٩١٥: ي جبلّيطيب
ـ ٧٤٣-؟") شرف الدين (الطيبي، الحسين بن محمد بن عبد اهللا         : "هـ

٨٤٥١ 
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  ظافر،بيبرتول أوغلو  أنظرظافر بيبرتول أوغلو  
  ظفر أحمد العثماني،التهانوي  أنظرظفر أحمد العثماني التهانوي  

 األعظمي، ظفر اإلسالم  أنظرظفر اإلسالم األعظمي  
 ١١٠٩١: ظل الرحمن
 ٩٨٩: ظهير النبي

 ٥٢٤٢: ظهير، نصرت
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، ١٠٣٦٧،  ١٠٣٥٦،  ١٠٣١٤،  ١٠١٣٣،  ٤٧٧٨ :عادل أحمد عبد الموجود   
١٠٤٧٩، ١٠٤٦٢، ١٠٤٥٢، ١٠٣٩٦، ١٠٣٩٣ 

 ١٣٢٤٨: عادل الحامدي
 ٨٢٦٦: عادل بن محمد نور غباشي

 ٩١٢٢: عادل مناع
 بيج، عارف  أنظرعارف بيج  

عادل مناع
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 ٢٣٣٢: عارف النكدي
  عاصف،أتاشعبان  أنظرعاصف أتاشعبان  

 ١٣٦٣٠: عبد الرحمنرزق  عاصم محمد
 ، محمود جالل الدينأحمد عاصم  أنظرعاصم، محمود جالل الدين  

 ٦٤٦١: عاطف بك
  ٧٦٧٦: عالم، جاويد

 ٥٤٧٧: عالم، خورشيد
أورنك زيب عـالم      سلطان الهند، محمد      أنظرعالم كير، محمد أورنك       

 "هـ١١١٨-١٠٢٨"كير 
 ٨٧٤٢: ي هاد،عالمزاده
) المكارم أبو(  نجم الدين الغزي، محمد بن محمد أنظر نجم الدين   ،العامري

 "هـ١٠٦١-٩٧٧"
الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن         أنظرالعاملي، زين الدين بن علي        

 "هـ٩٦٦-٩١١"أحمد العاملي الجبعي 
الشهيد األول، محمد بن مكي العـاملي    أنظرمحمد   العاملي، شمس الدين    
 "هـ٧٨٦-٧٣٤) "شمس الدين( النبطي الجزيني

الحر العاملي، محمد بن الحسـين بـن          أنظرن    يالعاملي، محمد بن الحس   
 "هـ١١٠٤-١٠٣٣"علي العاملي 

 الموسوي العاملي، محمد علي  أنظرالعاملي، محمد علي الموسوي  
 ٣٥٦٢: عايش محمد الشحادات

 ، عائشةأوزتون  أنظرعائشة أوزتون  
 ١١١٣٣: عائشة الطيبي الوزاني

  عائشة،كول أتامان  أنظرعائشة كول أتامان  
 ٩٣٩١:  محمد وجيه،عباد الحق
المرداوي، يوسف بن محمد بن مسعود بـن          أنظر أبو المظفر      ،العبادي

 "هـ٧٧٦-٦٩٦) "أبو المظفر(محمد العبادي 
ابن قاسم، أحمد بن قاسم الصـباغ العبـادي           ظرأنالعبادي، شهاب الدين      

 "هـ٩٩٢-؟) "شهاب الدين(
، ١١٣٧٠،  ٨٥٧٠،  ٧٣٨٠،  ٦١٤٤،  ٣٢٥٥،  ٢٧٤٨: العبادي، صادق 

١٣٧٠٠، ١٣٤٠٩، ١٣٢٩٤ 
 ١٠٣٠٠: حمد الصنعانيأبراهيم بن إحمد بن أالعباس بن 

 ١٣٨٤٩: عباس صالح طاشكندي
 ١١٣٣٢، ٢٥٢٥: عباس الطرابيلي

 ٩٨١٢-٩٨١١، ٦٥٨١-٦٥٨٠، ٤٤٦٤-٤٤٦٣، ١١٦: عباس طه
  معدن دار، عباس  أنظرمعدن دار   عباس

 مهاجراني، عباس  أنظرعباس مهاجراني  
 ١٢٨٠٥:  جوادي،عباس

بـن  ) العباسـي (المهدي العباسي، محمد      أنظرالعباسي، محمد المهدي      
 "هـ١٣١٥-١٢٤٣ "محمد أمين المهدي الكبير

 ٣٢٣٦:  يعسوبي،عباس
 عبد اهللا النوري  أنظر  عبد اهللا آل نوري

-٩٨٠٧،  ٩٧٨٧،  ٨٤٣٨،  ٤٧٤،  ٣٦٨: يإبراهيم األنصار بن  هللا  عبد ا 
١٠٤٤٩،  ١٠٣٩٨،  ١٠٣٢٦،  ١٠٣٢٢،  ٩٨٤١،  ٩٨١٣،  ٩٨٠٨ ،
١٠٥٦٤ 
ــد ا ــدعب ــد الزي ، ١٠٠٧٩، ٩٩٠١، ٧٨٧٨، ١٩٤١-١٩٤٠: هللا أحم

١٣٥٤١، ١٠١١١ 
 عبد اهللا بن عبد المحسن التركي  أنظرعبد اهللا التركي  

 ١٠٢٢٣، ٩٩٠٧، ٩١٨١، ٩١٣٨، ٧٢٠٦، ٣٧٨:  الجبوريهللاعبد ا
 ٩٤٦٢: عبد اهللا الجراري

 

 ١٠٤٦٦: هللا الحبشيعبد ا
الشرقاوي، عبد اهللا بن حجازي بن        أنظرعبد اهللا بن حجازي بن إبراهيم         

 "هـ١٢٢٧-١١٥٠"إبراهيم 
 هللا حسنعبد اتشودهري،   أنظر  عبد اهللا حسن تشودهري

 ٩٨١٣: لكوهجيهللا بن حسن الحسن اعبد ا
 ٩٨١٤: هللا حمد العويسيعبد ا
 ٩٧٢٨: هللا بن حميد بن سلوم السالميعبد ا
 ٥٣٧٢: هللا الدرقاويعبد ا

 ٤٤٢-٤٤١: عبد اهللا بن زيد آل محمود
 ١٠٣٢٤: هللا بن سعاف اللحيانيعبد ا
 ١٠٠٠٧: هللا بن سفر عبادة العبدلي الغامديعبد ا
 ١٣٤٥٣ :الباحوثلعزيز عبد اهللا بن سليمان بن عبد ا
 ٩٨١٥: هللا سليمان المنيععبد ا

 ١٣٨٤٢، ٥٩٨٨: عبد اهللا السيد ولد أباه
 عبد اهللا عبد القادر الشيبي  أنظرعبد اهللا الشيبي  

 ٢١١٧: هللا الشيخ محمد الجزوليعبد ا
 ١٣٢١: أحمدهللا صالح حامد عبد ا
 ٩٨٠٢: هللا بن صالح بن محمد العبيدعبد ا

 ١٠٦٩٢، ١٢٥٦: ريالصديق الغمابن عبد اهللا 
 ٥٤٢٠: لرحمن أبابطينعبد اهللا بن عبد ا
 ٨٤٥٣: لرحمن بن صالح آل بسامعبد اهللا بن عبد ا

 ١٠٠٩٠، ٥٣٧١: عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا الجبرين
 ١٠٠٨١: لعزيز العنقريعبد اهللا بن عبد ا
 ٧٢٢٧-٧٢٢٦: لعزيز المصلحعبد اهللا بن عبد ا
 ١٢٨٤٥: لعزيز المعيليعبد اهللا بن عبد ا
 ١٠٠٧٧: لعزيز الميمانعبد اهللا بن عبد ا

 ٣٦٧٤: عبد اهللا عبد القادر الشيبي
 ١٠٣٠٤، ١٠٣٠٢: لكريم الجرافيعبد اهللا بن عبد ا
 ١٢٤٨١، ٢٠٨٩: لمحسن التركيعبد اهللا بن عبد ا
 ٩٣٧٤: هللا علي الكبيرعبد ا
 ١٠٠٩٩: هللا عمر الباروديعبد ا
ـ .ق١٠) "أبو عبد الرحمن   (هللا بن عمر بن الخطاب العدوي     عبد ا  - هـ
 ٩٧٣١": هـ٧٣
 ١٣٦٨: هللا بن عمر بن دهيشعبد ا
 ٦٠١٧-٦٠١٦: هللا لخضرعبد ا
 ١٢٤٧٩: هللا بن محمد أبو داهشعبد ا
 ١٣٤٥٣: هللا محمد أحمد حريريعبد ا
 ١٢٩٩١، ١٠٠٧٤: هللا بن محمد بن أحمد الطيارعبد ا

 هللا الجبوري عبد ا  أنظرعبد اهللا محمد الجبوري  
 ٨٥٢٩:  محمد الدرويشهللاعبد ا
 ٣٨٣٢، ٢٩١٩: هللا بن محمد بن سعد الحجيليعبد ا
 ٣٨٥٧: هللا بن محمد سعد الهران العازمي الهوازنيعبد ا
 ١٠٤٩١: هللا بن محمد الطريقيعبد ا
 ٢٢٥٨: هللا المنيفعبد اهللا بن محمد بن عبد ا
 ١٠٨٣٨: هللا محمد نوري الديرشويعبد ا
 ١٠٢٢٩: هللا مصطفى المراغيعبد ا

  لعزيز المصلحعبد اهللا بن عبد ا  أنظرعبد اهللا المصلح  
 ١٣٨٣١-١٣٨٣٠، ١٣٤٥٣: هللا السدحانعبد اهللا بن ناصر بن عبد ا

 عارف النكدي
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 ٩٨١٦: هللا النوريعبد ا
 ١٠٣٠٧، ٨٤٢٠، ٨٢٨٧-٨٢٨٦: هللا هاشم اليماني المدنيعبد ا
 ١٠٨٢٦: لباري، محمد قيام الدينعبد ا
 ٤١١١: لباقي خليفةعبد ا
 ٨٤٣٨: هيكللتواب عبد ا

 ١١٤٦٠، ٨٩٣٥، ٨٩٢٠، ٣٨٢١، ٥٦٣: عبد الجليل التميمي
 ٩٨١٨-٩٨١٧: عبد الرحمن عشوبلجليل عبد ا
 ٩٨١٩: لجليل القرنشاويعبد ا
 ٨٤٠: إسماعيللجواد صابر عبد ا

 حائري، عبد الحسين  أنظرحائري   عبد الحسين
 ٩٩٥٩: عبد الحسين محمد بن علي

 ٩٠٩٧: لحسين مهدي الرحيمعبد ا
 ٢٨٥٢-٢٨٥١: لحفيظ شلبيد اعب

 ١٦٣٢: للطيف الصعيديعبد الحكم عبد ا
 ١٠٨٩٣: لحليم الجنديعبد ا
 ١٣٣٥٠: لحليم عويسعبد ا
 ٢٨٥٤: لحميد األحدبعبد ا
 ٦١٩٦: لحميد بدويعبد ا
 ٩٨٢٠: لحميد خان، محمدعبد ا
 ٣٦٦٢: لحميد زعباطعبد ا
 ٦٢٠٠-٦١٩٧: لحميد الشواربيعبد ا
 ١٠٧٢٣: لحميد الغفاريعبد ا
 ٦٢٣٧: لحميد فتوح حالوةعبد ا
 ١٣٤٥٣: لحميد بن مبارك آل الشيخعبد ا
 ٧٢٢٨: لحميد محمود البعليعبد ا
 ٣٠٥: لحميد ميهوبعبد ا
 ٥٤٧٧: لحي، أبو الحسنات محمدعبد ا
 ١٠٤٣٧: أبو العطا البقريلدايم عبد ا

 ١١١١٨: عبد الرافع بن علم
 ٥٣١٩، ٥١٧٩: لرحمنعبد ا

 بن حسـين    لرحمن بن محمد  عبد ا  ،باعلوي  أنظرعبد الرحمن باعلوي      
 "هـ١٣٢٠-١٢٥٠"المشهور 

 ٥٤٨٤، ٥٤٨٢، ٥٤٦٥: لرحمن البحراويعبد ا
 عبد الرحمن ،بوران  أنظرعبد الرحمن بوران  

 ١٠٠٩٥، ٤٦٧: لرحمن حسن محمودعبد ا
 ٩٢١٥: لرحمن الحوتعبد ا
 ٩٥٠٤: لرحمن بن زيدانعبد ا
 ١٢٤٨١، ١٢١١٠: لرحمن بن سليمان المزينيعبد ا
 ٥٤٩٥: لرحمن السوسيعبد ا
 ١٠٠٠٩: لرحمن بن الشيخ أحمد الشاميعبد ا
 ١٣٥١١، ١٣٠١٣: لرحمن الضحيانعبد ا
 ٨١٤٧: هللا الكندريعبد الرحمن عبد ا
 ١٠٠٧٦: لعزيز بن سمحانعبد الرحمن بن عبد ا

 عبد الرحمن محمد عثمان  أنظرعبد الرحمن عثمان  
 ١٠٤٢٩: لرحمن عميرةعبد ا
 ١٣٣٥٢-١٣٣٥١، ٣٨٤٤: لرحمن فرفور اعبد

  ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن         أنظرعبد الرحمن بن القاسم العتقي        
 "هـ١٩١-١٣٢) "أبو عبد اهللا (خالد العتقي

 لرحمنعبد ا ،كوزال  أنظرعبد الرحمن كوزال  
 ٨٤٥٧-٨٤٥٦: لرحمن محمد عثمانعبد ا
-٥٤٠٢،  ٥٣٩٤: جـدي لرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الن      عبد ا 

١٠٠٨٢، ٥٤٢٥-٥٤٢٤، ٥٤٠٩-٥٤٠٧، ٥٤٠٥ 
 ١٠٤٣٨: لرحمن محمود مضاي العلوني الجهنيعبد ا
 ١٤٨٣: لرحمن المطوععبد ا
 ١٣٥٤٢: لرحمن بن معال اللويحقعبد ا
 ١٠٠٨٥-١٠٠٨٣، ٩٨٢١، ٥٤٢١: لرحمن بن ناصر السعديعبد ا

 ٨٥٩٢-٨٥٩١، ٨٠٥٠، ٨٠٤٦ :اليمانيعبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
 ٤٠٣٥: لرحيمعبد ا

 ٩٨٢٢: "١٩٥٢-١٨٦٧) "سير(عبد الرحيم 
 ٩٩٣٤: لرحيم الربانيعبد ا
 ١٣٣١٧: لرحيمعبد الرحمن عبد الرحيم عبد ا

 القريشي، عبد الرحيم  أنظرعبد الرحيم قريشي  
 ١١٥٤٠: المغذويلرحيم بن محمد عبد ا

 منتشي زاده، عبد الرحيم  أنظرعبد الرحيم منتشي زاده  
 ٦٢٠١، ٤٩٥٧، ٢٢: الرزاق أحمد السنهوريعبد 

 ٧٢٢٩: عبد الرزاق حسن فرج
 ٣٠٦: عبد الرزاق بن خليفة الشايجي

 عبد الرزاق أحمد السنهوري  أنظرعبد الرزاق السنهوري  
 ٤٢١٤: لستارعبد ا
 ١٤٢٦: لستار إبراهيم الهيتيعبد ا
 ١٠٣٩٩، ١٠٣٣٧، ٦٦٥٤، ٤٤٦: لستار أبو غدةعبد ا
 ١٠٠٩٣، ٩١٠٠: فراجلستار أحمد عبد ا
 ٥٩٨٩: لستار الخويلديعبد ا
 ١٣٤٦٠: لسالم الترمانينيعبد ا
 ٧٢٣٠، ٧١٦، ٥٥٣: لسالم العباديعبد ا
 ٩٨٣٣: لسالم فيغوعبد ا
 ٤٨٠٢: لسالم محمد الشريفعبد ا

 ١٢٥٧٢، ٩٣٨٠، ٩٣٧١، ٨٦٦٩، ٢٤٢٢-٢٤٢٠: عبد السالم محمد هارون
  هارون لسالم محمدعبد ا  أنظرعبد السالم هارون  

 ١٠٦٦٤: لصمد كنونعبد ا
 ٩٨٢٣، ٩٠٠٥: لعال علي سليمانعبد ا
 ٨٧٤٥: لعزيز بن إبراهيم العمريعبد ا
 ١٠٢١١: لعزيز أحمدعبد ا
 ٩٠٦٥: اهللا عبدلعزيز بنعبد ا
 ١٠٦٦٥: لعزيز حمد آل مبارك اإلحسائيعبد ا
 ١١٨٦٧: لعزيز بن حمود الشثريعبد ا
 ١٣٠٦١، ١٣٠٢٢، ٩٨٢٤، ٩٠٩٩، ٣٣٣٢: لعزيز الدوريعبد ا
 ١٠٠٠٥-١٠٠٠٤: لعزيز زيد الروميعبد ا
 ٩٩٩٣-٩٩٩٢: لعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيميعبد ا

 لعزيز المحمد السمهانعبد ا  أنظرعبد العزيز السمهان  
بن البراج، عبد العزيز بن بحر بن       ا  أنظرعبد العزيز الطرابلسي البراج       

 "هـ٤٨١-؟) " القاسمأبو(عبد العزيز 
 ٨٢٩٧، ٨٢٩٢، ٥٣٧١: هللا بن بازعبد العزيز بن عبد ا

 ١٠٠١٣: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر بن حسني بن محمد
بن عبد السالم، عبد العزيز بن     ا  أنظر عز الدين      ،عبد العزيز بن عبد السالم    

 "هـ٦٦٠-٥٧٧) "الدين عز(عبد السالم بن أبي القاسم 

عبد العزيز بن عبد الرحمن
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 ٤٤٨: لعزيز عز الدين السيروانعبد ا
 ١٠٣٢٠-١٠٣١٩: لعزيز عطية زلطعبد ا
 ١٠٢٧٨: لعزيز علي صالح رضوانعبد ا
 ٩٢٩٦: لعزيز كاملعبد ا
 ١٠٠٣١: لعزيز محمد آل الشيخعبد ا
 ٣٠٨: لعزيز محمد الداودعبد ا
 ٥٣٢١-٥٣٢٠: لعزيز المحمد السمهانعبد ا
 ١٠٠٧٤: هللا الحجيالنعبد العزيز بن محمد بن عبد ا
 ١٠١٥٥: يللعزيز محمد الوكعبد ا
 ٩٣٦٤: لدايمعبد العزيز محمود عبد ا
 ١٣٩٦٢-١٣٩٦١: لعزيز مصطفى المراغيعبد ا
 ٨٢٦٦: المقبل لعزيزعبد ا

 يلعلعبد ا ،ديب برومندأ  أنظرديب برومند  أعبد العلي 
 ٥٩٠٨: لعلي العبوديعبد ا

 عبد العلي العبودي  أنظرعبد العلي بن محمد العبودي  
 ٩٨٢٥، ٣٠٩: لغفار إبراهيم صالحعبد ا

عبد الغفار القزويني، عبد الغفار بن عبد الكـريم بـن عبـد الغفـار               
 ٥٥٣٩: "هـ٦٦٥-؟) "الدين نجم(

 عبد الغفور عطارأحمد   أنظرعبد الغفور عطار  
 ١٠٤٧٦: لغني الدقرعبد ا
 ٩٩٠٣: لغني محمدعبد ا
 ١٠٠٣٧، ٣٧٤: عبد الخالقلغني محمد عبد ا

 :"هـ١٢٩٨-١٢٢٢"بن طالب بن حمادة     عبد الغني الميداني، عبد الغني      
١٠٢٣٣-١٠٢٣٠ 

-١٠٥٠" بن عبد الغنـي      إسماعيلعبد الغني النابلسي، عبد الغني بن       
 ٥٤٧٩-٥٤٧٨: "هـ١١٤٣

 ٦٢٠٣: لفتاح إبراهيم بهنسيعبد ا
 ١٠٤٥٢: لفتاح أبو سنةعبد ا

 ٩٨٢٦: عبد الفتاح أبو العينين
 ٨٤٠١: لفتاح أبو غدةعبد ا

 عبد الفتاح محمد الحلو  أنظرعبد الفتاح الحلو  
 ١٢٤٤: لفتاح صالحعبد ا
 ٩٠٠٦: لفتاح عيسوي حويتعبد ا
 ٨٠٤١: لفتاح محمد الحلوعبد ا
 ١٢١٠٥: ةملفتاح مصطفى غنيعبد ا
 ١٢٩٨٦، ٥٤٨٠: لقادرعبد ا

 ٥٥٤٤: عبد القادر أحمد عطا
  الفاكهي، عبد القـادر بـن        أنظرعبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي          

 "هـ٩٨٢-٩٢٠"ي أحمد بن عل
 ٦٧٠٦: لقادر بن أحمد بن مصطفى الروميعبد ا

 عبد القادر بن مصطفى الرافعي  أنظرعبد القادر الرافعي الفاروقي  
 ٦٧٣٧: الريحاويلقادر عبد ا
 ١٢٨٦٢: لقادر زياديةعبد ا
 ١١١٣٥.:  ت. س،لقادرعبد ا

 لقادرعبد ا ،شنر  أنظرعبد القادر شنر  
 ١٠٤٣٩: لقادر شيبة الحمدعبد ا
 ١١٨٢١: لقادر العافيةعبد ا

 ١٠٣٩٩: العانيعبد اهللا عبد القادر 

 

 ١٠٢٣٦-١٠٢٣٤: لقادر بن مصطفى الرافعيعبد ا
 ٦٥٣٣: لقادر المغربيعبد ا
 ١٠٢٢٩: لقادر يوسفعبد ا
 ١٠٤٩١: لقادر يوسف جباياعبد ا
 ٨٢٦٦، ٣١٠: لقهار داود العانيعبد ا
 ٥٢٤٤: لقيومعبد ا
 ٩٦٦٥: لقيوم، محمدعبد ا
 ٤٥١٧: لكبير أسعدعبد ا
 ٨٥٩: لكبير العلوي المدغريعبد ا
 ٩٦٤٤ : لكريمعبد ا
 ١١٢٩٥: لكريم حمد الحقيلعبد ا
 ١٧٢٥: لكريم رفيقعبد ا
 ١٣٨٦٧، ١٠٧٩٨: لكريم زيدانعبد ا
 ١٠٦٦٦: لكريم شهبونعبد ا
 ١١١٣٦: لكريم صادق بركاتعبد ا

 ١٠٣١٧: عبد الكريم بن صنيتان العمري
 ٥٣٦٩:  محمد الكرديلكريم بنعبد ا
 ١٠٠٣٩: لكريم بن محمد اللحامعبد ا
 ١٠٨٣١: لكريم وبرايمعبد ا
 ١٣٢٦٥: لكريم بن يوسف الخضرعبد ا

، ٨٢٣٦-٨٢٣٥، ٨١٩٧، ٣٨٧٥، ٢٦٣٥،  ٢٥٢٨ :عبد اللطيف إبراهيم  
٨٢٤٣ 

 ٢١٤٢-٢١٤١: للطيف الطيباويعبد ا
 ١٣٤٥٣: للطيفعبد االهللا عبد ا بن للطيفعبد ا
 ٥٥٠٧: لرحمند اعبللطيف عبد ا

 ٥٤٢٦ :عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب
 ٩٠١٤: للطيف بن محمد الحميدعبد ا
 ١٠٠٧٠-١٠٠٦٩: للطيف محمد موسى السبكيعبد ا
 ٢٩٢٠: للطيف محمود آل محمودعبد ا
 ١٢٧٦١، ٩٧٠٠، ٥١٨٠: لماجدعبد ا
 ٩٧٠٠: لمجيدعبد ا
 ٩٨٢٨: لمجيد البيوميعبد ا
 ١١٦٦٨، ٥٤١٥، ٥٤١٣، ٥٤١١: لمجيد سليماعبد 
 ١٠٦٦٧: لمجيد الشرنوبي األزهريعبد ا
 ٩٠٣٢، ٧٠٦: لمجيد الطرابلسيعبد ا
 ٣١٣: لمجيد محمود مطلوبعبد ا
 ٨٩١٤: لمجيد هنيةعبد ا
 ١٣٨٩٣: هللا الخرافيعبد المحسن عبد ا
 ١٣٠٢٣، ٣٢٩٦-٣٢٩٥: لمحسن محمد العثمانعبد ا
 ١٠٣٦٥، ٥٥١١: لمعطي قلعجيعبد ا
 ١٣٢٩٥، ١٣١٣٤-١٣١٣٣، ٥٢٠-٥١٩: لملك أحمد السيدعبد ا
 ٩٠٣٠-٩٠٢٩: لملك الجعليعبد ا

 لملك أحمد السيد عبد ا  أنظرعبد الملك السيد  
 ١٠٠٣٦-١٠٠٣٥: هللا بن دهيشعبد الملك بن عبد ا
 ٩٣١٢:  النمرأحمدلمنعم عبد ا
 ١١٨٤١: لمنعم عامرعبد ا
 ٥٩٦٣: لمنعم فرج الصدةعبد ا
 لمؤمنعبد ا ي،منجم باش  أنظرمنجم باشي   ؤمنعبد الم

 لعزيز عز الدين عبد ا
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 ٩٥٠٤، ٢٨٨٦-٢٨٨٥: لهادي التازيعبد ا
 ١٦٧٤: لهادي سليمان ميتوعبد ا
 ٩٠١١، ٢٣٧٥: لهادي الفضليعبد ا
 ٩٧٥١-٩٧٥٠، ٣١٤: لودود محمد السريتيعبد ا
 ١٠٦٦٨، ١٠٦٦٠: د الوصيف محمدبع

 أبو سليمانعبد الوهاب   أنظرعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان  
 ١٠٠٤٠، ٩٨٢٩، ٣٧٥: لوهاب أبو سليمانعبد ا
 ٨٦٩٧، ٦٢١٠-٦٢٠٥: لوهاب خالفعبد ا

حمد بن علـي    أالشعراني، عبد الوهاب بن       أنظرعبد الوهاب الشعراني      
 "هـ٩٧٣-٨٩٨) "بو محمدأ(
 ٧٧٧-٧٧٦: عبد اهللا الحوطيلوهاب عبد ا
 ١٠٦٩٢، ٨٤٧٨: للطيفعبد الوهاب عبد ا
 ١٠٣٠١: يحمد السماولوهاب بن معبد ا

 ٧٩٣٥: .عبد الوهاب، هـ
 ١٣٣٢٢: العبدالوي محمد
 ٩١٣١، ٢٦١٦: عبلة المهتدي
 ٩٢٥٢، ٨٧٠٢: عبود الشالجي
 ٩-٨: عتيق الرحمن
 .خان، عتيقي أ  أنظرعتيقي خان  

  عثمان ،أركين  أنظرعثمان أركين  
 ، عثمانإيسال  أنظرعثمان إيسال  
 ١٠٥٤٩-١٠٥٤٨، ٥٥٥٥: عثمان بطيخ

  عثمان ،جتين  أنظرعثمان جتين  
  عثمان ،جيالجي  أنظرعثمان جيالجي  

 ١٠٦٧٠-١٠٦٦٩: عثمان بن حسين الجعلي المالكي
 ٤٩٥: لقاسم بن المكي التوزري الزبيديعبد اعثمان بن 

 ٣٩٠٢: عثمان فهمي
  عثمان ،كسكي أوغلو  أنظرعثمان كسكي أوغلو  
  عثمان،أركين  أنظرعثمان نوري أركين  

  عثمان نوري،دولغارالر  أنظرثمان نوري دولغارالر  ع
 ١٢٢١: عثماني، عارف

 ٨٢٢٣، ٣١٥: عجيل جاسم النشمي
 ٧٩٢: عدنان أحمد بدر
 ، عدنانتوزان  أنظرعدنان توزان  

 ١٠٧٤٧، ٧٢٣٥، ٤٩٥٨: عدنان خالد التركماني
 ٦٧٤١: عدنان بن سالم بن محمد الرومي

 ٦١٠٧: عدنان القوتلي
 ، عدنانكوربوز  أنظر عدنان كوربوز 

 ٩٠٩١-٩٠٩٠: لقادرعبد اعدنان نادر 
 ١٠٦٧١": هـ١٣٠٣-١٢٢١"العدوي، حسن العدوي الحمزاوي 

ـ ١١٨٩-١١١٢" ، علي بن أحمد بن مكـرم الصـعيدي        يالعدو : "هـ
١٠٦٧٥-١٠٦٧٢ 
 ٦٤٢٧: عديل، محمد

 ٦١٢٨: ديوان األوقاف. العراق 
 ٩١٣٨، ٥٤٦١، ٢٨١٣: رئاسة ديوان األوقاف. العراق 
 ٦٤٩٣، ٦١٢٩-٦١٢٧: ]قوانين الوقف[العراق 
 ٦١٢٧: مجلس األوقاف األعلى. العراق 
 ٦١٢٩، ٤٩٣٥: مديرية األوقاف العامة. العراق 

ــراق  ــاف. الع ، ٩٠٩١-٩٠٩٠، ٥٥٠٠، ٣٧٨، ٣٥٠: وزارة األوق
١٠٢٢١، ٩٩٠٧، ٩١٣٩، ٩١٣٦ 
 ٣٦٣٠: وزارة الداخلية. العراق 

-؟"دريـس الحسـيني     إسـم بـن     بـي القا  أالعراقي، عبد القادر بن     
 ١٠٦٧٦: "هـ١٢٨٨

 حبيب، عرفان  أنظرعرفان حبيب  
 ١٣١٣٥: عز الدين إبراهيم

 ٩٤٥٣: الدين أحمد موسى عز
 ٩٧٢٩: عز الدين التنوخي
 ٩٤٢١: عز الدين توني

 ٤٤٧٢: الدين الخطيب التميمي عز
 ٧٢٣٦: هللاعبد اعز الدين 

 نهاري، عز الدين  أنظرعز الدين نهاري  
 ٢١٤١: جراداتعزت 

 ٨٤١٢: عزت عبيد دعاس
 الفرنكي محلي، عزة اهللا  أنظرعزة اهللا الفرنكي محلي  

 ٤٩٨٨:  جاويش زاده محمد،عزيز
، ٧٢٩١، ٦٢١٢، ٤٩٨٩، ٤٩٠٥، ٢٧٩٤، ٢١٧٢، ١٣٨ :عزيز خانكي
٩٣١٣ 

 محمـد بـن محمـد       ،حجي عزيز زاده    أنظرعزيز زاده، اإلستانبولي      
 اإلستانبولي
 ٥٣٢٢: عزيز الرحمن

 فتح فوري، عزيز الرحمن  أنظرعزيز الرحمن فتح فوري  
  عساف،تاسفانأ  أنظرتاسفان   أعساف

بن حجر العسقالني، أحمد بـن علـي بـن    ا  أنظر ابن حجر     ،العسقالني
 "هـ٨٥٢-٧٧٣ ")أبو الفضل(محمد 
خليفة العصفري، خليفة بن خياط بن خليفة         أنظر أبو عمرو      ،العصفري

 "هـ٤٢٠-؟) "أبو عمرو(
  عصمتإسماعيلي،  أنظر  إسماعيليعصمت 

  عصمت،بينارق  أنظرعصمت بينارق  
  عصمت،صونقور  أنظرعصمت صونقور  
 ، عصمتقيا أوغلو  أنظرعصمت قيا أوغلو  

 مير أوغلو، عصمت  أنظرعصمت مير أوغلو  
 ، عطاء اهللامهاجراني  أنظرعطاء اهللا مهاجراني  

 ٧٢٤:  فخر الدين،عطار
 ١٦٩٩: لحليم صقراعبد عطية 

 ٦٢١٣: عطية فتحي الويشي
 بعـد   -؟) "أبو الطيـب  (العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي         

 ٨٤٥٧-٨٤٥٤": هـ١٣١٠
 ٩٣٦٦: عفاف لطفي السيد مرسوط

بن العماد العكري، عبد الحي بن أحمـد بـن          ا  أنظر  أبو الفالح  ي،العكر
  "هـ١٠٨٩-١٠٣٢) "الفالح أبو(محمد 

 ١٠٣٧٨: عالء سعيد
أنظـر     عالء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشـقي           

 "هـ٨٠٣-؟) "أبو الحسن(بن اللحام، علي بن محمد بن عباس ا
 ، عالء الدينبيوك قيا  أنظرعالء الدين بيوك قيا  

-١٠٢٥"الدين الحصكفي، محمد بن علي بن محمـد الحصـني            عالء
 ١٠٢٣٩-١٠٢٣٧: "هـ١٠٨٨

الدين الحصكفي عالء
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  السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد         أنظر السمرقندي     عالء الدين 
 "هـ٥٤٠-؟" )الدين بكر عالء أبو(

  ابن العطار، علي بن إبراهيم بـن داود          أنظرعالء الدين ابن العطار       
 "هـ٧٢٤-٦٥٤) "أبو الحسن عالء الدين(

بن ) جلبي( الحنالي، علي      ابن  أنظرعالء الدين علي جلبي االسبارتي        
 "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين( بن عبد القادر الحميدي أمر اهللا

بن بلبان، علي بن بلبان بن عبـد اهللا         ا  أنظرعالء الدين علي الفارسي       
 "هـ٧٣٩-٦٧٥) "عالء الدين الفارسي(

 ١٩١٧: عالل البوزيدي
 ٤٩٦٤: عالل الخياري

صالح الدين العالئي، خليل بن كيكلدي بن         أنظر  صالح الدين  ،العالئي
 "هـ٧٦١-٦٩٤) "أبو سعيد(هللا الدمشقي عبد ا
 ٤٤٤٦: األزهرعلماء 

 ١٠٤٤٠: علوي بن أحمد السقاف الشافعي المكي
 ، علويساران  أنظرعلوي ساران  

 ٩٨٣٠: لحميدعبد االعلوي 
 ٨٥٤: علي إبراهيم حسن

 ١٢٠٦٦: علي بن إبراهيم الحمد النملة
 ١٣٠٢٥: علي أبو البصل
 ١٠٠٨٦: علي أبو الخير
  علي إحسان،يلدرم  أنظر يلدرم  علي إحسان
 ٤٤٧٣: الجهني لرحمنعبد اعلي أحمد 

 بناه، علي إسالمي  أنظرعلي إسالمي بناه  
 ١٣١٣٨-١٣١٣٧، ٩٥٨٦: علي، أشفق

  علي،شقإ  أنظرشق  إعلي 
 مرواريد، علي أصغر  أنظرعلي أصغر مرواريد  

 صغرأ ي عل،مير خلف  أنظرمير خلف   صغرأعلي 
 ٥٣٢٦-٥٣٢٣، ٣٠٩٩-٣٠٩٧، ١٣٢٦، ٢٧-٢٥: علي أفندي

  علي ،أك يلدز  أنظرعلي أك يلدز  
 )سيد(مهدي، علي إمام   أنظرعلي إمام مهدي، سيد  

 ١٣٦٣٥: علي أمهان
 ٣١٨-٣١٧: "١٩٢٨-١٨٤٩") سيد(علي، أمير 
 ٥١٨٣-٥١٨٢: علي، إنعام
 ٩٦٦٦، ٧٩٤٧، ٧٥٥٢، ٦٣٩٩: علي، أنور
 ٣٨٨٧: علي بدوي

) أبو الحسن (لتسولي، علي بن عبد السالم بن علي        ا  أنظر  علي التسولي   
 "هـ١٢٥٨-؟"

  علي ،توتج  أنظرعلي توتج  
 ٦٣٣١: .إن. علي، ج

بـن  ) جلبي( الحنالي، علي    ابن  أنظرعلي جلبي االسبارتي، عالء الدين        
 "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين(أمر اهللا بن عبد القادر الحميدي 

 ١٣٠٢٦، ٦١٤٦: علي جمعة محمد
 ، علي جينكيزأوستونار  أنظركيز أوستونار  علي جين

 ٩٠٩٨: علي حبيبة
 ١٣٦١٧: علي حسن زغلول

 السيستاني، علي الحسيني  أنظرعلي الحسيني السيستاني  
 ، عليحيدر  أنظرعلي حيدر  

 علي الشربجي  أنظرعلي خالد الشربجي  

 

 خان، مقصود علي  أنظرعلي خان، مقصود  
 ٧٢٤٠-٧٢٣٨، ٣٤٠٩، ١٧٧١، ٣١٩:  الخفيفيعل

 ، عليروستامي  أنظرعلي روستامي  
 ١٢٦٢٩، ١٢٦٢٢: علي زاده

 ١٥٥٤-١٥٥٣: علي السالوس
 ، عليسرت  أنظرعلي سرت  
 ٤٤١١، ١٤٦١: علي سلطان

 "١٩٢٨-١٨٤٩) "سيد(علي، أمير   أنظرعلي، سيد أمير  
 ١٣٦٩٧، ١٠٤٦٨: علي الشربجي

 ١٠٠٨٧: عبد اهللا بن حمدان الشهريعلي بن 
 ١٠١١٠-١٠١٠٩: لحميد بلطه جيبد اععلي 
 ١٢٦٠٨: لرحمنعبد العال عبد اعلي 
 ٦٢١٥: لفتاح علي جبريلعبد اعلي 

، علي بن أحمد بـن مكـرم        يالعدو  أنظرعلي العدوي، علي بن أحمد        
 "هـ١١٨٩-١١١٢" الصعيدي

 ١٣٥٥٢: علي عيسى علي السيد
 ٤٩٦: علي فكري

 ٧٩٠٧، ٣٣٦-٣٣٥، ٧٧٨: علي فهد الزميع
المال علي القاري، علي بن       أنظرمحمد    ) سلطان( قاري، علي بن  علي ال 

 "هـ١٠١٤-؟" )نورالدين(محمد ) سلطان(
بـن  ) جلبـي ( الحنالي، علـي       ابن  أنظرعلي قالي، علي بن إسرافيل        

 "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين(اهللا بن عبد القادر الحميدي  أمر
 ، عليقليج  أنظرعلي قليج  

الملك حسام الدين بن قاضي خان الهنـدى         علي المتقي، علي بن عبد    
 ٨٤٦١-٨٤٥٩: "هـ٩٧٥-٨٨٨"
 ٨٠٣٤، ٢٧١٢-٢٧١١:  محمد البجاوييعل

 ٩٤٠٥: علي بن محمد الجمعة
بن اللحام، علي بن محمد بـن عبـاس           أنظر  ا    علي بن محمد الحنبلي   

 "هـ٨٠٣-؟) "الحسن أبو(
 ٨٧٤٩: علي بن محمد بن سعيد الزهراني

 ١٠٣٩٣، ١٠٣٦٧، ١٠٣١٤: علي محمد عوض
، ١٠٤٥٢،  ١٠٣٩٦،  ١٠٣٥٦،  ١٠١٣٣،  ٤٧٧٨: علي محمد معوض  

١٠٤٧٩، ١٠٤٦٢ 
 ٨٤٤٥، ٨٤٤٢-٨٤٤١: علي بن محمد الهندي

 ٣٦٩: علي محمد يوسف المحمدي
 ٢٦٥٤: علي محمود سليمان المليجي

 ١٠٣٦٣، ٤٩٦٠-٤٩٥٩:  الدين القره داغيمحييعلي 
 ي علي، بهبهانيمدرس  أنظرمدرسي بهبهاني   علي

 ٣٦٥: علي، مسعود
 علي محمد معوض  أنظرعلي معوض  

 ٨٦٣٦: ينعلي المنتصر الكتا
 ي علي، بهبهانيموسو  أنظرموسوي بهبهاني   علي

  علي همت ،بركي األقسكي  أنظرعلي همت بركي األقسكي  
حمد بن محمد عليش    أالشيخ عليش، محمد بن       أنظر أبو عبد اهللا       ،عليش
 "هـ١٢٩٩-١٢١٧ ")عبد اهللا بوأ(

 إسماعيل بن أحمـد بـن       بن األثير، ا  أنظر  عماد الدين بن األثير الحلبي    
 "هـ٦٩٩-٦٥٢) "عماد الدين(سعيد 
أبو السعود، محمد بن محمد بـن مصـطفى           أنظر أبو السعود      ي،العماد

 "هـ٩٨٢-٨٩٨) "المولى أبو السعود(العمادي 

 عالل البوزيدي
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-١١٠٣"ي  براهيم العمادي الدمشقي الحنف   إالعمادي، حامد بن علي بن      
 ١٦٠٣: "هـ١١٧١

 ١٠٦٧٧: عماري محمد
 ٦١٤١-٦١٣٨]: قوانين الوقف [عمان
 ٦١٤١-٦١٣٨، ٥٠٨٦-٥٠٨٥ :الدينيةوزارة األوقاف والشؤون . عمان 
 ١١٨٤٢-١١٨٤١، ٩٧٢٧: وزارة التراث القومي والثقافة. عمان 
  عمر،انمركأ  أنظران  مركأعمر 

  عمر ،بكر آر  أنظرعمر بكر آر  
 ٥٦٣: يرعمر الت

 ٨٩٨٦، ٦٠٤١، ٣٢٥-٣٢٢: عمر حلمي
 عمر حلمي   أنظرعمر حلمي بن عبد الرحمن قرين آبادي زاده  

  عمر ،ديميريل  أنظرعمر ديميريل  
 ٩٠١٥: عمر بن صالح بن سليمان العمري

 ١٣١٣٩: عمر الطالب
 ٣٢٧: عمر طوسون

 ٨١٦٧، ٣٣٨١: لسالم تدمريعبد اعمر 
 ١٣٣٧٦: عمر عبيد حسنة

 ١٧٧٢: عمر عمر
 ١٣٢٧٣: عمر الكتاني

 ، عمر لطفيباركان  أنظرعمر لطفي باركان  
  عمر لطفي ،بودرومي زاده  أنظرعمر لطفي بودرومي زاده  

 ١٢١٥-١٢١٤، ١١٦٢: عمر، محمد
 ١٠٠٤٩: هللا السبيلعبد اعمر بن محمد بن 

  عمر نصوحي ،بلمان  أنظرعمر نصوحي بلمان  
 ، عمرغلوك أوويور  أنظرعمر يوروك أوغلو  

بعـد   -؟) "شـرف الـدين   (العمريطي، يحيى بن نور الدين بن موسى        
 ١٠٤٤١: "هـ٩٨٩

": هـ٩٥٧-؟) "شهاب الدين  (عميرة البرلسي، أحمد البرلسي المصري    
١٠٤٥٠ 

 ١٣٥٩١-١٣٥٩٠، ١١٢٢٤:  جابري،عناصر
 ١٢٥٠٣، ١١١٣٩، ١١١٣٦: عوف محمود الكفراوي

  عوني ،أكيول  أنظرعوني أكيول  
 ١٣٠١٣، ٣٠٦٨، ١٤٢٨، ٣٦٩: صادق فدادالعياشي 

  القاضي عياض، عياض بن موسى بن        أنظرعياض بن موسى اليحصبي       
 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(عياض اليحصبي السبتي 

 ٩٢٤٩:  عيسويأحمدعيسوي 
 ٧٠٧٧، ٣٣٠-٣٢٨: عيسى زكي

 ٩٧٢٩: عيسى بن صالح بن علي بن ناصر الحارثي
 ١٢٥٠: عيسى عبده

 ١٠٦٧٨: ني العلميعيسى بن علي الحس
-؟"السـفطي، عيسـى بـن عيسـى           أنظرعيسى بن عيسى السفطي       

 " هـ١١٤٣
الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسـى         بدر  أنظرالعيني، أبو محمد      

 "هـ٨٥٥-٧٦٢" )محمد أبو(
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 ١١١٦٩: غازي فيصل الربيعان
 ٦٣٣٢:  الدينمحييغازي، 

 ٩٨٣١: لكافي القرشيعبد اغالب 
 ١١٢: "١٩٩١-١٩٤٤"، راجيف غاندي
 ٤٨٥٠: هللا الشاهينعبد اغانم 

ـ ٥٠٥-٤٥٠" )حامـد  أبو(الغزالي، محمد بن محمد      -١٠٤٤٢: "هـ
١١٥٥٥، ١٠٤٤٤ 

-٨٥٩) "أبـو عبـد اهللا    (الغزي، محمد بن قاسم بن محمد بن محمـد          
 ١٠٤٤٥: "هـ٩١٨
) أبو المكارم (نجم الدين الغزي، محمد بن محمد         أنظر نجم الدين      ،الغزي

 "هـ١٠٦١-٩٧٧"
 محمد، غفاري نور  أنظرغفاري نور محمد  

-٣٦٨ ")أبـو عمـران   (الغفجومي، موسى بن عيسى بن أبي حجاج        
 ٤٩٧": هـ٤٣٠

 ١٣٢٩٤، ١٣٢٧٤: ي، ناصرئغفور روزبها
  غالم،قادر  أنظرغالم قادر  

 غالم نبيآزاد،   أنظرغالم نبي آزاد  
 ١٠٢٧٥: غالم يحيى

 ٩٧١١:  مهوش،غالمي
 ١٣٣٢٢: ي بدر الدينالغلبزور

 ٩١٩٥: غنيم محمد المطيري
 ١٣٤٨١، ٩٢٥٠، ٦١٧:  غالب يغيت،غودان

 ١٢٦٠٢:  فكري،غورزومار
 ١٢٣٢٨:  كاظم إسماعيل،غوركان
 ٣٣٥٧:  إسماعيل حقي،غورلي

  حسن،كونري  أنظرغونري، حسن  
 بعـد  -؟" )أبو محمـد  (غياث الدين البغدادي، غانم بن محمد البغدادي        

 ١٠٢٤٠: "هـ١٠٢٧
ـ ٩٨١-٩١٠) "أبو المواهـب  (الغيطي، محمد بن أحمد بن علي        : "هـ

٩٣١٥-٩٣١٤، ٢٣٦٤ 
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 ٩٢٣٨: فادي سليم حريز
 إسماعيل ي، فارسيرضائ  أنظرفارسي، إسماعيل رضائي  

بن بلبان، علي بن بلبـان بـن عبـد اهللا           ا  أنظر عالء الدين      ،الفارسي
 "هـ٧٣٩-٦٧٥) "الدين الفارسي عالء(

 ٨٧٤٧: جدالويفاروق م
 ٥٣٥١-٥٣٥٠: فاروق، محمد

شاه ولي اهللا، أحمد بـن عبـد الـرحيم            أنظر  أبو عبد العزيز   ،الفاروقي
 "هـ١١٧٦-١١١٠) "العزيز عبد أبو(الفاروقي الدهلوي 

 ١٠٩١٢:  الحقمحييفاروقي، شاه 
أبو زيد الفاسي، عبد الرحمن بن عبد القادر بـن            أنظر  أبو زيد  ،الفاسي

 "هـ١٠٩٦-١٠٤٠"علي 
 محمد بن الحسن الحجوي الفاسي الثعالبي  أنظرالفاسي، الثعالبي  

 ، فاضلإشق أوزلو  أنظرفاضل إشق أوزلو  
 ٣٧٠٣:  محمودي،فاضل يزد

 ، فاطمةأجون  أنظرفاطمة أجون  
 ، فاطمةأران  أنظرفاطمة أران  

 ، فاطمةأوستاك  أنظرفاطمة أوستاك  
  فاطمة،شنسوي  أنظرفاطمة شنسوي  

يفاضل يزد
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 ٥٥٠٧": هـ٩٨٢-٩٢٠" لقادر بن أحمد بن عليعبد االفاكهي، 
 ١٠٤٧٧: فايز الداية

 ٩١١٠: فائق نجيب الحسيني
 ٧٧٥٩: فتاح الحسن

 ٣٩٥٩: فتح اهللا صقال
 ١٠٣٦٢: فتح اهللا محمد غازي الصباغ
 ٣١: فتح فوري، عزيز الرحمن

 ٨٩٨٧، ٨٩٢٢: فتحي بلحاج
  فتحي ،داود أوغلو  أنظرفتحي داود أوغلو  

 ٦٢٥٠: لهاديعبد افتحي 
 ٢١٢٦: فتحي فوراني

 ٢٣٠٨: فتحية عبد الفتاح النبراوي
: "هـ٩٨٦-٩١٠) "جمال الدين (الفتني، محمد طاهر الصديقي الهندي      

٨٤٦٢ 
بن النجار، محمد بن أحمد بـن       ا  أنظرالفتوحي، تقي الدين أبو الوفاء        

 "هـ٩٧٢-٨٩٨) "تقي الدين أبو الوفاء(عبد العزيز الفتوحي 
-٥٤٤" )عبـد اهللا   أبـو (الرازي، محمد بن عمر بن الحسـن         الفخر

 ٩١٦٧: "هـ٦٠٦
  فخر الدين ،تسالق  أنظرفخر الدين تسالق  
 ن فخر الدي،عطار  أنظرفخر الدين عطار  

  "١٩٧٧-١٩٠٥"أحمد، فخر الدين علي   أنظرفخر الدين علي أحمد  
 ، فخر الدين كريمكوكاي  أنظرفخر الدين كريم كوكاي  

 ٦٤٣٧: راق، محمد عليف
  ركن الدين،همايون فرخ  أنظرفرخ، ركن الدين همايون  

  محسن،قائم فرد  أنظرفرد، محسن قائم  
 ٦١٤٥-٦١٤٤: . ح،فرشتيان

 ٨٩٠٨-٨٩٠٧: فرشيو، صوفي
المرغيناني، علي بن أبـي بكـر بـن           أنظر   برهان الدين  ،الفرغاني
 "هـ٥٩٣-٥٣٠) "نأبو الحسن برهان الدي(الجليل الفرغاني  عبد

 ٥٣٣١: الفرغاني، حامد مرزا
قاضي خان، حسن بن منصـور بـن أبـي            أنظرالفرغاني، فخر الدين      

 "هـ٥٩٢-؟) "فخر الدين(القاسم محمود 
 ٦٣٣٤-٦٣٣٣: فرقان أحمد
 ٦٢٦٨: فركت محمد
 ٦٣٣٥: .ك. فرما، إس

 ٦٣٣٦-٦٣٣٥    : -١٩٠٠" بابو رام ،فرما
 ٨٠١٠، ٨٠٠٧: فرما، جنيش الل

 ٦٠٥٦: ناند، ديلوفر
 ١٠٢١٨: الفرنكي محلي، عزة اهللا

 ٢١٣٦:  سوسني،فرهنكَ
 ٤٠٣٨: فريد أحمد

 ١٣٦٧: فريد بن أمين الهنداوي
 ١٣٦٢٦، ١٣٦٢٤: فريد شافعي

 ٩١٦٩: لعزيز الجنديعبد افريد 
 ٦٣٩٥: فريد الحق، تشودهري

-؟) "أبـو يوسـف   (، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسـي         يالفسو
 ٢٨١٣-٢٨١٢: "هـ٢٧٧

ـ ٩٧٨بعد  -؟) "شهاب الدين(الفشني، أحمد بن حجازي بن بدير   : "هـ
١٠٤٤٩-١٠٤٤٨ 

 

 ٥١٣٣: فضل، محمد
 ٩٧٩: فضيل الرحمن

 ١٢١٧١): آية اهللا( حسن ي،مامإفقيه 
  فكرت،جزكين  أنظرفكرت جزكين  

 ١٢٩٩٢: فكري أحمد نعمان
 ، فكريغورزومار  أنظرفكري غورزمار  

 ٥٥٧٤: الشئون الدينيةوزارة األوقاف و. فلسطين 
ـ ٨٣٤-٧٥١" )شمس الدين(الفناري، محمد بن حمزة بن محمد  ": هـ

١٢٦٤٦ 
الفناري، محمد بـن حمـزة بـن محمـد            أنظرالفنري، شمس الدين      

 "هـ٨٣٤-٧٥١" )الدين شمس(
 ١٢٠٩٢: هللا السماريعبد افهد بن 

 ٧٨٨٠: فهد العويضي
 ٢١٠٤: فهمي اإلمام

 ٢٦٥١: لعليم رمضانعبد افهمي 
 ١٣٦٤١، ٧٣٥٧: فهمي هويدي

  فؤاد ،بيرم أوغلو  أنظرفؤاد بيرم أوغلو  
 ، فؤادسزكين  أنظرفؤاد سزكين  
 ١٧٥٣-١٧٥٢: لرحمن الرفاعيعبد افؤاد بن سيد 
  فؤاد،ششمان  أنظرفؤاد ششمان  

 ١٣٦٤٢ ،١٢٨٣١، ٧٧٦٥، ٧٨١: هللا العمرعبد افؤاد 
 ٨٣٢٤، ٤٤٢-٤٤١: عبد المنعم أحمدفؤاد 

 ، فؤادكوبرولو  أنظررولو  فؤاد كوب
 ١٣١٤٣: فواز بن علي بن جنيدب الدهاس

 ٢٤١٩: ىفوزي عطو
 ٩٨٣٣: فوزية سوكارنو

 فرما، جنيش الل  أنظرفيرما، جنيش الل  
 بن علي بن يوسـف      إبراهيمالشيرازي،    أنظر أبو إسحاق      ،الفيروزابادي

 "هـ٤٧٦-٣٩٣) "إسحاقأبو (
-٧٢٩) "أبـو طـاهر   (مـد   بادي، محمد بن يعقوب بـن مح      االفيروز
 ٩٤١٠: "هـ٨١٧

 ١١٦٧٣، ١٤٩٧، ٧٦٤: هللا آل محمودعبد افيصل بن 
 ٩٢٥١، ١٩١٨:  رضاي عل،فيض

، ٦٣٣٧، ٥٩٦٤، ٣٩٧٣، ١٦٥٦   : -١٨٩٩"فيضي، آصف علي أصغر 
٩٩١٥ 

 ١٠٣ :"هـ١٠٦٩-؟"الفيومي، أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الغرقاوي 
-٩٤١١ :"هـ٧٧٠ ن -؟) "لعباسأبو ا (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي       

٩٤١٢ 
 ٢٧٨٢: .ج.  و،فييت
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 ١٧٦: قادر، أنجم
 ٩٣٩١:  غالم،قادر

 عمر حلمي   أنظرقارين آبادي زاده، عمر حلمي  
  ضياء ،كازيجي  أنظرقازيجي، ضياء  

 ١٠١٠٥: قاسم بن درويش فخرو
 ، قاسمالدنوشري  أنظرقاسم الدنوشري  

 مسعيد قاس  أنظرقاسم، سعيد  

 لقادرعبد االفاكهي، 
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زدي أبو عبيد، القاسم بن سالم الهروي األ        أنظرالقاسم بن سالم الهروي       
 "هـ٢٢٤-١٥٧"الخزاعي 

 ٨٣٨٠: قاسم الشماعي
 ٩٤٨٩: قاسم الطاطة

 ٩٣٤٨: قاسم عبده قاسم
 ١٣٢٨: القاسمي، اشتياق أحمد
 ٩٨٣٤: القاسمي، أنيس الرحمن
 ٥٣٣٢: القاسمي، زبير أحمد
 ٥٣٣٣: القاسمي، شبير أحمد

 ٥٣٣٤: اسمي، عتيق أحمدالق
 ٩٩٠٥، ٩٨٣٨-٩٨٣٥، ٩٥٣٢، ٥٢٩٤-٥٢٩٣: القاسمي، مجاهد اإلسالم

 ٣٣٣: القاسمي، محمد جنيد عالم الندوي
 ٩٢٧٣: القاضي

 ١١٢٩٨:  أحمد بن حسان،قاضي أسكي بزار
 ٤٠٣٩: .وآي. قاضي، إم

-٣٢٧) "أبـو علـي   (القاضي التنوخي، المحسن بن علي بن محمـد         
 ٩٢٥٢، ٨٧٠٢: "هـ٣٨٤

: "هـ٨٤٨-؟) "أبو القاسم (قاضي الجماعة، محمد بن محمد بن سراج        
٥٥٦٤ 

-؟) "فخر الدين (قاضي خان، حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود          
 ١٠٢٤٢، ٥٤٨٥-٥٤٨١: "هـ٥٩٢

-٨٦: "هـ١١٧٣-؟"محمد عارف بن محمد األرضرومي      ،  قاضي زاده 
١٠٢٤٣، ٥٤٨٦، ٨٧ 

 -؟" )أبـو عبـد اهللا     (قاضي صفد، محمد بن عبد الرحمن بن الحسين       
 ٩٨٤٢-٩٨٣٩: "هـ٧٨٠بعد
 ١٩٦٩:  حسني، طباطبائيقاض

القاضي عبد الوهاب، عبـد الوهـاب بـن علـي الثعلبـي البغـدادي               
 ١٠٦٨١-١٠٦٨٠: "هـ٤٢٢-٣٦٢ ")محمد بوأ(

قره بكزاده، محمد أمين بن عثمان اإلستانبولي         أنظرقاضي عسكر زاده      
 "هـ١٢٢٢-؟"

ى بـن عيـاض اليحصـبي السـبتي         القاضي عياض، عياض بن موس    
 ١٠٦٨٣-١٠٦٨٢، ٤٩٨: "هـ٥٤٤-٤٧٦) "الفضل أبو(
 ٨٨٠٢:  أحمد،قاال

 بن القاسم بـن عيـذون      إسماعيلأبو علي القالي،      أنظر  أبو علي  ،القالي
 "هـ٣٥٦-٢٨٨"

 ١٠٧٤٨: "هـ٩٠٦-؟) "راق إشأبو(القايتي، نجم الدين محمد 
 ٣٧٣٦، ٣٧٠٤:  محسن،قائم فرد
 ٩٢٩٠:  أحمد،قباقلي

 ٢٠٩٦: قتيبة الشهابي
 ٥٤٩٩": هـ١٠٨٣-١٠١٤ "لقادر بن يوسفعبد اقدري أفندي، 

 ٩٩٥٣: قدري، أنور أحمد
 ٢٦٠٤، ٢٣٤٨:  العامةإدارة األوقاف.  القدس
 ٢٨٨٣: دائرة األوقاف العامة.  القدس

 ٦٣٤٠: قدوائي، أرشد علي
ـ ٤٢٨-٣٦٢) "نيأبو الحس (القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد        : "هـ

١٠٢٤٨-١٠٢٤٤ 
 ١١٥٦٤: بنجابية. القرآن الكريم 

: "هـ٦٨٤-؟) "أبو العباس (دريس بن عبد الرحمن     إالقرافي، أحمد بن    
١٠٧٢٣، ١٠٦٨٥-١٠٦٨٤ 

 ٥٠٥١:  هشام،قربوز
  محمد بن ولي القرشهيري،ألزميريا  أنظرالقرشهيري، محمد  

ابن الطالع، محمد بن الفـرج القرطبـي          أنظرالقرطبي، أبو عبد اهللا       
 "هـ٤٩٧-٤٠٤) "اهللا عبد أبو(

) أبو عبد اهللا  (القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األندلسي           
 ٩١٧٤-٩١٦٩: "هـ٦٧١-؟"

 ٥٣٣٦: "هـ٨٨٦-؟) "بيريه قر(القرماني، محمد بن يوسف الرومي 
 ، نادرتوب قره أوغلو  أنظرقره أوغلو، نادر  

 ٣٧٨٧:  أحمد حمدي،قره بجك
 ٧٠٥٢: "هـ١٢٢٢-؟"ين بن عثمان اإلستانبولي قره بكزاده، محمد أم

القرماني، محمد بن يوسف الرومـي        أنظرقره بيري، محمد بن يوسف        
  "هـ٨٨٦-؟) "بيريه قر(

 ١٣٧٣١، ١٢٨٧١، ١٢٧٣٠:  شعبان،قره تش
 ١٠٢١٥:  أحمد بن عثمان،قره حصاري
 ١٢٥٩٤:  جلبي بن الياس القرماني،القره حصاري

  الدين القره داغيمحييعلي   أنظردين علي  القره داغي، علي محيي ال
 ٩٢٥٣:  بيهان،قره مقغرالي

 ١٣٨٤٤:  محمد،قروانجي
 ١٢٥٧٠، ٢٠٦١:  ناظم،قروجا

 ٦٨١١: قريشي، جاويد حسن
 ٦٤٢٥، ٦٣٧٢: لرحيمعبد االقريشي، 

 ٩٥٤١:     -١٩٤٥"قريشي، محمد أحمد 
  شفيع، محمد  أنظرقريشي، محمد شفيع  

 ٦٣٤٦-٦٣٤٥: لرحيمعبد االقريشي، محمد 
عبد الغفار القزوينـي، عبـد الغفـار بـن            أنظر  نجم الدين  ،القزويني
 "هـ٦٦٥-؟) "نجم الدين(الكريم بن عبد الغفار  عبد

 ١٦٢٤: القستنطيني الكراي
) أبو العباس (القسطالني، أحمد بن محمد بن أبي بكر القتيبي المصري          

 ١٠٨٥٨، ٨٤٦٩-٨٤٦٤: "هـ٩٢٣-٨٥١"
  نشأت،جاغطاي  نظرأقطاي، نشأت  

) قطب الدين (القطب الحلبي، عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي           
 ٨٤٧٠: "هـ٧٣٥-٦٦٤"

 ٩٤١٧: قطب مصطفى سانو
 ٤٤٢-٤٤١: المحاكم الشرعية والشؤون الدينيةرئاسة . قطر 
 ٦١٥١: ]قوانين الوقف[قطر 
 ،٥٦٥٦،  ١٤٩٧،  ١٤٢٦: وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية    . قطر  

١١٦٧٤-١١٦٧٣،  ١٠٣٢٢،  ٨٣٢٤،  ٦٨٤٠،  ٦١٥١-٦١٥٠ ،
١٣٧١٠، ١٣٥٥٠، ١٣٠١٥، ١١٧٦٧ 

 إحيـاء التـراث     إدارة . وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية     . قطر  
 ١٠٥١٢: اإلسالمي

مكتـب  . األوقـاف    إدارة . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   . قطر  
 ٧٦٤: التخطيط والمتابعة

 ٦٨٣٩: المعلومات والبحوث رةإدا. الخارجية وزارة . قطر 
بـن عمـر   الشاشي، محمد بن أحمد بن الحسين    أنظرالقفال، أبو بكر      

 "هـ٥٠٧-٤٢٩" )أبو بكر الشاشي القفال(
 ٥٠٤٩:  يشار،قلتفجي
 ١٠٦٨٦: القلشاني

-٧٥٦) "أبـو العبـاس   (القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري        
 ٩١٠٠، ٢١٦٤-٢١٦٣: "هـ٨٢١

القلقشندي، أحمد
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 ١٨٤٤، ٦٢٦:  علي محمد،قليج باي
 ٥٠٢٨:  جانسون،قليج جوته

 ١٢٢٧٧، ٢٤١٥، ٢٤١٠:  علي،قليج
 ١٠٤٥٠ ":هـ١٠٦٩-؟) "أبو العباس(القليوبي، أحمد بن أحمد بن سالمة 

 إسحاق، قمر  أنظرقمر إسحاق  
 ١٢٢٩١: قمر، محمود

ابن بابويه القمي، محمد بن علي بن الحسين بن           أنظر  ابن بابويه  ،القمي
 "هـ٣٨١-٣٠٦"موسى 

 ي القاسم الكيالنأبو ي،المحقق القم  أنظرالقمي، أبو القاسم الكيالني  
 حمدأ، ياذري قم  أنظر  يقمي، أحمد اذر

  محمد رضاي، قمينصارأ  أنظرنصاري  أقمي، محمد رضا 
بن أمر اهللا بـن     ) جلبي( الحنالي، علي    ابن  أنظرقنالي زاده، عالء الدين       
 "هـ٩٧٩-٩١٦) "لدينعالء ا(عبد القادر الحميدي 

صديق حسن خان، محمد صديق خـان بـن           أنظر أبو الطيب      ،القنوجي
 "هـ١٣٠٧-١٢٤٨) " أبو الطيب(حسن بن علي 
 ٥٤٤٦: قنوي زاده خليفة
 -؟) "شـمس الـدين   ( بن حسام الدين الخراسـاني       دالقهستاني، محم 

 ١٠٢٥٠-١٠٢٤٩: "هـ٩٥٣ن
 ٥٠٢٣:  دوغان،قوبان
 ٤٩٩٥:  رضا،قوج
 ١٢٤٣٠، ٦٠٤٣ : وهبي،قوج

 ٧٣٩٧:  أرجمت،قوران
 ١٢٦٠٧، ١٢٦٠٤، ١٢٥٩٥:  إسماعيل،قورت

 ١٠٢٥١: "هـ٩٧٨-؟"ونوي، قاسم بن عبد اهللا قال
-؟) "أبو الثناء، جمـال الـدين    (القونوي، محمود بن أحمد بن مسعود       

 ٥٣٣٧، ٤٢٤: "هـ٧٧٧
 ٨٨٠٩، ٣٨١٨-٣٨١٧، ٢٨٢٩، ٢٦٨٠:  إبراهيم حقي،قونيالي

ـ    أنظردين    القوهستاني، شمس ال    بـن حسـام الـدين       دالقهستاني، محم
 "هـ٩٥٣ ن-؟) "شمس الدين(الخراساني 

 ١٣٧٣٢، ٨٨٥٤، ٨٧٠٣، ٣٨٠٢-٣٨٠١:  عصمت،قيا أوغلو
الخشني، محمد بـن الحـارث بـن أسـد            أنظر  أبو عبد اهللا   ،القيرواني

 "هـ٣٦٦ ن-؟ ")هللاأبو عبد ا(القيرواني 
د، عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن         بي زي أبن  ا  أنظر، أبو محمد      القيرواني

 "هـ٣٨٦-٣١٠) "محمد بوأ(القيرواني 
 ٣٧٣٧: إبراهيم ي،قيصر

بن أمر اهللا بن    ) جلبي( الحنالي، علي    ابن  أنظرقينالي زاده، عالء الدين       
 "هـ٩٧٩-٩١٦) "عالء الدين(عبد القادر الحميدي 
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 ٤٤٣٠:  ناصر،كاتوزيان
 ٩٥٩٤: كارانديكار، مهيشوار

 ١٣٧٠٠: س، مجيدكارشنا
 ٣٧٠٨: يلعلعبد ا كارنك،
 ١٣٧٣٩، ٩٠٠٠، ٨٨٣٩، ٥٢٧:  ضياء،كازيجي

الكاشاني، أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد            أنظرالكاساني، عالء الدين      
 "هـ٥٨٧-؟" )عالء الدين(

ـ ٥٨٧-؟" )عالء الـدين  (الكاشاني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد         : "هـ
١٠٢٥٤-١٠٢٥٢ 

 

 آراني كاشاني، محمد علي  أنظركاشاني، محمد علي  
 آل كاشف الغطاء، محمد حسين  أنظرالكاشف الغطاء، محمد حسين  

  كاظم إسماعيل ،غوركان  أنظركاظم إسماعيل غوركان  
 ، كاظمأوكساي  أنظركاظم أوكساي  

  كاظم يشار،كوبرامان  أنظركاظم يشار كوبرامان  
 ٩٢٧٤: دفاره، كاظمي

 ٥٦٥٣: كاظمي، محمد أحمد
 :"هـ١٣٨٠-١٢٧٨" ي، محمد بن يوسف بن محمد الحيدري التونسي       الكاف

٥٠١-٤٩٩ 
-٧٨٨) "أبو عبـد اهللا   (الكافيجي، محمد بن سليمان بن سعد الرومي        

 ١٣٩٣-١٣٨٩: "هـ٨٧٩
 أشرفيو، كامل أحمد  أنظركامل أحمد أشرفيو  
 ١١٧٢٧-١١٧٢٦: كامل جميل العسلي
 ٨٧٠٦: كامل السامرائي

 ، كاملشاهين  أنظركامل شاهين  
 ١١٨٠٦: كامل المهندس

 ١١٦٨٣:  كول ساران،كانج
 محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي  أنظرالكاندهلوي، محمد زكريا  
  محمد يحيى بن إسماعيل الكاندهلوي  أنظرالكاندهلوي، محمد يحيى  

 ٢٦٨١:  مقبول،كايلي
 يالكبيس محمد عبيد  أنظر  الكبيسي، محمد عبيد
-١٢٦٨ "اإلدريسين محمد بن عبد الكبير الحسني       الكتاني، عبد الكبير ب   

 ٩٢٨١ :"هـ١٣٣٣
شاكر، محمد بن شـاكر بـن أحمـد         ابن    أنظر  صالح الدين  ،الكتبي

 "هـ٧٦٤-؟) "صالح الدين(
 ١٣٤٨٢، ٨٧٨٩، ٣٣٥٩:  مصطفى،كتن

الصنعاني، محمد بن إسماعيل بـن صـالح          أنظر عز الدين      ،الكحالني
 "هـ١١٨٢-١٠٩٩) "نالدي إبراهيم عز أبو(الكحالني 
 ٢٧٨٢: . ج،كرامرس

-؟) "عثمان أبو(السماللي  ) آكرام(الكرامي، سعيد بن سليمان الكرامي      
 ١٠٦٨٨-١٠٦٨٧: "هـ٨٨٢

 ٩٧٠٨:  محمد فخر الدين،كرزي أوغلو
 ٩٧٠٩:  ناريمان،كرزي أوغلو
 ١٣٤٣٦:  خلوق،كركا أغرلي

ـ ٩٠٦-؟"ي، يوسف بن حسين     تالكرماس -١٠٢٥٦،  ٤٢٦-٤٢٥: "هـ
١٠٢٥٧ 

: "هـ٧٨٦-٧١٧) "شمس الدين (الكرماني، محمد بن يوسف بن علي       
٨٤٧١ 

مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر          أنظرالكرمي، المقدسي     
 "هـ١٠٣٣-؟ "المقدسي الحنبلي

 ٦٣٦٨:  الشئون القانونية والبرلمانية .كرناتاكا
 ٢٢٦-٢١٣، ٢٠٢:  المحكمة العليا .كرناتاكا
 ٩٦٢٤: ف هيئة األوقا .كرناتاكا

 ١١٣٣٤، ٩٣٦٠، ٣٩٦٦، ٢٨٤٢، ٢١٨٠: كريسليوس، دانيال
 ، كريمأردوغان  أنظركريم أردوغان  

 ركمان، كريمت  أنظرركمان  تكريم 
 ١١١٨٢:  حسين،كريميان

 ١١٣٨٥: كسائي، نور اهللا

  محمد،يج بايقل
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 ٢٩٣٧:  يعقوب،كسجي
، ٨٦٢٤،  ٤٨٨٤،  ٣٧٦٣،  ٢٦٩٨،  ٢٢٩٠-٢٢٨٩ :كسكي أوغلو، عثمان  

٩٨٤٥ 
 ٦٣٤٧: رامكسيري، سيتا 

 ٨٤٧٢: "هـ١٣٥٢-؟"الكشميري، محمد أنور شاه الهندي 
 ٥٣٣٨: كفاية اهللا، محمد

-٥٣٢٤،  ٣٠٩٩-٣٠٩٧،  ١٣٢٦،  ٢٧-٢٥:  صالح بن أحمد   ،الكفوي
٥٣٢٦ 

 نشأت، كفيل الرحمن  أنظر  كفيل الرحمن نشأت
 )الربيع بوأ(الكالعي، سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري          

 ١١٨٢٣": هـ٦٣٤-٥٦٥"
 ٨٧٠٧: لقاسمأبو ا ميرزا ي،كالنتر
 ٩٩٥٥، ٩٢٥٥: أحمد ي،كَلبايكَان
 جزي الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد بـن          ابن  أنظربن جزي     ا ،الكلبي

 "هـ٧٤١-٦٩٣) "أبو القاسم(عبد اهللا 
 ٣٥١: ي صادق،كلدر
 ٢٠٠-١٩٦:  المحكمة العليا .كلكتا

-٤٣٢" )الخطـاب  أبـو (الكلوذاني، محفوظ بن أحمـد بـن الحسـن         
 ١٠٠٨٨: "هـ٥١٠

 قليج باي، محمد علي  أنظركليج باي، محمد علي  
 قليج جوته، جانسون  أنظركليج جوته، جانسون  

 قليج، علي  أنظركليج، علي  
 ١٦٢٤: )تونس (اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية 

 ١١٧٣٧، ٨٥٥٦: كمال أبو مصطفى
 ٩٢٩٧:  باربر،كمال

  كمال، أوغلوجوريجي  أنظركمال جوريجي أوغلو  
  كمال،جويك  أنظركمال جويك  
 ٩٣١٦: كمال حبيب

 كمال أبو مصطفى  أنظركمال السيد أبو مصطفى  
 ١٠٣٧١: لعظيم العنانيعبد اكمال 

 ١٣٥٨٦: كمال محمود المنوفي
 ٣٦٦٢: كمال منصوري

 ي، كمالموسو  أنظرموسوي   كمال
 ٨٢٧٠-٨٢٦٩: كمال يوسف الحوت

 مير خلف، كمال الدين  أنظرمير خلف   كمال الدين
بن سلمون، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بـن           ا  أنظر  حمد أبو م  الكناني،

 "هـ٧٤١-٦٦٩) "محمدأبو (علي الكناني 
أبو عمر الكندي، محمد بن يوسف بن يعقـوب           أنظر أبو عمر      ،الكندي

 "هـ٣٥٥ بعد -٢٨٣"
 ٢٠٥٦:  كاظم يشار،كوبرامان

 ١٦٣٤: .كوبرتشيمدت، يوري م
 ٥٠٢٥-٥٠٢٤:  إدريس،برولوكو

 ٦٠٤٤، ٤٥:  بالنت،كوبرولو
 ٩٤١٤-٩٤١٣، ٩٢٩٢، ٣٨٥٢، ٦٧٨-٦٧٧، ٦٣٠:  فؤاد،كوبرولو
 ٨٨١٠:  طيب،كوبلكين
 ٣٦٣٣:  غوناي،كوت

  وهبي،قوج  أنظركوج، وهبي  
 ٧١٩٨:  أحمد،كاليغا كوجو

 ١٣٧٥١: كوجوك، جودت

 ١٢٢٦٥، ٣٨٠٥-٣٨٠٤:  يوسف،كوجوك داغ
 ١٣٧٠٢:  بيرم،كودمان
 ٢٧٧٨:  عدنان،كوربوز

  إسماعيل،قورت  أنظركورت، إسماعيل  
 ١٢٦٨٤:  نظيف،كورتمان
 ٣٢٤٥:  بدري،كورسوي

 ١٢١٠٩: كوركيس عواد
 ١١٩٢٦: .م. كوري، بي

 ٢٠٣١:  أولكر،كوزال
 ١٣٨٨١، ٢٤١١: لرحمنعبد ا ،كوزال

 ٥٤٨٨: "هـ١٠١٠-؟" محمد بن حمزه اآليديني ،كوزل حصاري
 ١٣٨١٣.:  س جريجوري،كوزلوسكي

 ١٠٤٥١:  مال صالح،الكوزه بانكي
 ١٢٨٢٠، ٧٨٢٥:  بشير،كوزوبنلي

 ٩٢٥٧:  استون،كوسف أوغلو
 ٢٠٦٠:  محمد تايب،كوك بيلفين
 ١٧٠١:  أحمد،كوك جان
 ٨٨٠١:  إسماعيل حقي،كوك سوي

 ١٣٤١٦:  فخر الدين كريم،كوكاي
 ١٢٩٩٤:  برسين،كوكجا
 ٢٠٥١:  حسين صدقي،كوكر

 ١٢٧٦٦:  عائشة،كول أتامان
 ٦٣٤٨: كولسن، نويل جيمس

 ٩٧١٠:  جبار محمد،كولكالنوف
 ٨٧٩٢:  تونجر،كولونسوي
 ١٢٨٢٢-١٢٨٢١، ١٢٧٦٢:  زاهد،كونتجان
 ١١٤٢٠، ٨٧٩٣، ٣٨١٢، ٢٥٨٧:  حليم باكي،كونتر

 أحمد ، كوندوزأك  أنظركوندوز، أحمد آق  
 ١٢٧٧٤، ٦٠٤٦، ٣٣٥٨، ٢٠٣٣:  حسن،كونري
 ٢٩٤٠، ٢٦٨٢:  خلوصي،كونكور

 عبد اهللا بن حسن الحسن الكوهجي  أنظرالكوهجي، عبد اهللا بن حسن  
، ٧٨٧-٧٨٦، ٧٢٧، ٣٦٧، ٣٢٨: األمانة العامـة لألوقـاف   . الكويت  
٥٠٦٨،  ٤٥٤٤،  ٣٨٥٥-٣٨٥٤،  ٣٥٣٤،  ٣٥٢٨،  ٣٣٣٥،  ٢٧٤٨ ،
٦٥٥٩،  ٦٥٥٦-٦٥٥٥،  ٦٢١٥،  ٦٢١٣،  ٦١٦٣-٦١٦١،  ٦١٤٤-
٩١٨٢،  ٨١٥٤،  ٧٨٩٢-٧٨٩١،  ٧٣٦١،  ٦٦٥٥-٦٦٥٤،  ٦٥٦٠-
١٢٨٣١،  ١١٣٧٠،  ١١١١٧،  ٩٤٢١،  ٩٢٠٣،  ٩١٩١-٩١٩٠،  ٩١٨٨ ،
١٣٧٠٠،  ١٣٦٦٧،  ١٣٤٩٣،  ١٣٤٠٩،  ١٣٣٧١،  ١٣٢٩٤،  ١٣١٧٠ ،
١٣٨٥٣ 

): ١٩٩٥: الثـاني (الملتقى السنوي  . األمانة العامة لألوقاف  . الكويت  
٧٩٠٧ 
): ١٩٩٧: الرابع(الملتقى السنوي    . األمانة العامة لألوقاف  . الكويت  
٣٣٢٢، ٣٣١٢، ٣٢٨٤، ٣٢٦٥، ٣٢٥٥، ٦٧٣ 
 ٨١٤٧: بيت الزكاة. الكويت 
 ٩٢٠٣، ٦٥٦٤: دائرة األوقاف. الكويت 
 ٦١٦٣-٦١٦٠، ٥٦٦٤: ]قوانين الوقف[الكويت 
ل تطبيق أحكـام    اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكما     . الكويت  

 ١٣٢٠٤، ٧٨٢٠: الشريعة اإلسالمية
 ٩١٠٠: وزارة اإلرشاد واألنباء. الكويت 

وزارة اإلرشاد. الكويت 
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-٥٢٩٣،  ٧٧٠،  ٤٤٦: وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية    . كويت  ال
٩٥٣١،  ٩٥١٠،  ٨٣٦٣،  ٧٣٥٧،  ٧٣٤٣-٧٣٤١،  ٥٣٣٠،  ٥٢٩٤ ،
١٠٩٨٥،  ١٠٦٥٣،  ١٠٣٩٩،  ١٠٣٣٧،  ١٠٠٦٤،  ٩٩٨٤،  ٩٧٧٤ ،
١٢٢٤٩، ١٢٠٦٨، ١٢٠٥٨ 

 ١١٨٦٤: وزارة الصحة العامة. الكويت 
 ٥٦٦٤: إدارة الفتوى والتشريع. وزارة العدل . الكويت 

 ٢٣٩٧:  نجاة،ويونجك
 ٣٣٦٥: .كيبر، ف

 ٩٢٩٧:  جيل،كيبل
 ٢٢٩-٢٢٧:  المحكمة العليا .كيراال

 ١٢٩٢٢: كيفي، وقار
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 ٢١٣٦: . أي،ل تبو
 ٢٣١:  المحكمة العليا .الهور

 ٢٠٧٦: اليش، أهرون
 ٦١٧٣-٦١٦٨: ]قوانين الوقف[لبنان 
 ٦١٦٨: المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى. لبنان 
 ٦١٧٣-٦١٧١: المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية. لبنان 

 ١٠٤٩٢: )بيروت(لجنة إحياء التراث العربي 
 ٩٦١٧، ٩٦١٠، ٥٢٥٢، ٥٢٢٨: )الهند(لجنة برني 

 ٨٥٣٣: )انعمَّ(لجنة تاريخ األردن 
 ٩٨١: لجنة حزب المؤتمر لعموم الهند

 ٥١٨٦، ٤١٦٩، ٦: )أترابراديش(لجنة حماية األوقاف 
 ١٥٦٩ :)القاهرة(الحقوق المكتسبة لمستحقي األوقاف لجنة الدفاع عن 

براهيم بن موسى بن محمد     إالشاطبي،    أنظراللخمي، إبراهيم بن موسى       
 "هـ٧٩٠-؟ "اللخمي

 ١٠٦٨٩: "هـ٤٧٨-؟) "الحسن بوأ(اللخمي، علي بن محمد الربعي 
 ٩٨٤٦: "هـ١٣٣٠ ن-؟" اللدي، خليل بن حماد بن أديب

 ٦٤٨٩: لطيفي، دانيل
 ١٣٠٢٩: كي ثريالمثائ

 ١١٢٨٩: ليزير، جاري
 ١٣١٤٥: ليفي، روبن

  ليلى ،البروز  أنظرليلى البروز  
 ٨٩١٥: ليلى بليلي بن تميم

 ٨٩٦٥: ليلى الصباغ
 

@IâH@@
 

 . م،جودت  أنظرجودت  . م
  فؤاد،كوبرولو  أنظرفؤاد كوبرولو  . م

  )عمان( المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية  أنظرمآب  
 ٥٣٣٩ :"هـ٣٣٣-؟) "أبو منصور(لماتريدي، محمد بن محمد بن محمود ا

 ٩٧٢١: ماجات، ريتشارد
 ١١٣٣٦: ماجدة علي صالح

 ٢٣٤-٢٣٢:  المحكمة العليا.ماديابراديش 
 ١٣٩٤: "هـ٧٣١-٦٥٠"براهيم بن مصطفى إالمارديني، عثمان بن 

 

: "هـ٧٨٠-٧٠٢) "الدين بدر(المارديني، محمد بن محمد بن أبي العز        
١١٠٤٨ 

 ٦٣٥٠: )سير(ماركبي، وليام 
 ٢١٥٨: مارون عيسى الخوري

 محمـد   ي،بارفروش مازندران   أنظرمازندراني، محمد صالح بارفروش       
 صالح
 ٩٧١٧، ٩٧١١، ٩٢٧٤، ٨٦١٩-٨٦١٨:  روبرت دنكن،ماكزني

األصـبحي  بـن مالـك     اإلمام مالك، مالك بن أنس        أنظرمالك بن أنس      
 "هـ١٧٩-٩٣" )اهللا عبد أبو(الحميري 

 ٣٣٧-٣٣٥:  محمد حمدي يزار،الماليلي
 ٥٠٠:  الدين الجنانيمأمون محي

 ٨٦٢٣:  حسين،ماميش أوغلو
 ٦٢٦:  روبرت،مانتران

 ٣٣١٠: مانع بن حماد الجهني
 ٨٤٧٣: ماهاسي، تنا بوما

ـ ٤٥٠-٣٦٤" )الحسن أبو(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب        : "هـ
١٠٤٥٩-١٠٤٥٢ 
 ٣٧٠٠:  رضاي،مايل هرو

لرحمن بـن   عبد ا محمد بن     أنظرباركفوري، محمد بن عبد الرحمن        الم
 عبد الرحيم المباركفوري

: "هـ٢٨٦-٢١٠) "أبو العباس (المبرد، محمد بن يزيد بن عبد األكبر        
٩٢٥٩-٩٢٥٨ 

 ٢٨٤١: مبروك الباهي
 ٣٣٠٨: المبروك بلعيد المزوغي

 ٦٦٣٧: )إستانبول(متحف األوقاف اإلسالمية 
الملك حسام الـدين بـن       علي المتقي، علي بن عبد      ظرأن   الهندي المتقي

 "هـ٩٧٥-٨٨٨"قاضي خان الهندى 
 ٩٨٥٧: مجاهد حسين

 القاسمي، مجاهد اإلسالم   أنظرمجاهد اإلسالم القاسمي  
 ٣٧٣٨: مجد الملك

 ١٣٥٤٤: مجدي صادق
 ٢٠٩٢: مجدي محمد حريري

، ٦٣١٩،  ٥١٣٧-٥١٣٦: المجلس االستشاري لعموم مسـلمي الهنـد      
٩٦٩١ 

 المجلـس   .مصـر     أنظـر )  القاهرة(المجلس األعلى للشئون اإلسالمية     
 األعلى للشئون اإلسالمية

 مجلس األوقاف األعلى. العراق   أنظر)  بغداد(مجلس األوقاف األعلى 
 المجلس الديني. بروناي   أنظر)  بروناي(المجلس الديني 

 المجلـس   .  لبنان    أنظر)  بيروت(المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى     
 الشرعي اإلسالمي األعلى

وزارة األوقـاف والشـؤون     . المغرب    أنظر)  فاس(المجلس العلمي   
  المجلس العلمي . اإلسالمية

 ٩٩٧٦: )خراسان(سالمية مجمع البحوث اإل
 اإلسالميةمجمع البحوث . مصر   أنظر  )القاهرة(سالمية مجمع البحوث اإل

 ٩٠٤٤: )دمشق(المجمع العلمي العربي 
 ٢٢: )بيروت( جمع العلمي العربي اإلسالميالم

 ٩٥٣٢، ٩٥٢٧، ٦٣٧٢، ٥٣٨٠): نيودلهي(مجمع الفقه اإلسالمي 
 ٩٠٤١: )دمشق(مجمع اللغة العربية 

وزارة األوقاف. الكويت 
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 ٩٣٩٩: )القاهرة(مجمع اللغة العربية 
، ٢٩١٨،  ٢١٣٩: )عمـان (المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية      

٩٠٨٦، ٨٧٥٢، ٨٢٢٠، ٧٧٥٣ 
  كارشناس، مجيد  أنظر مجيد كارشناس 
 ٩٩٥٦: مجيد النجار

 ٨١٦٤: ي، عنايت اهللامجيد
 ٨٤٤٢-٨٤٤١، ٨٢٩٧-٨٢٩٥: محب الدين الخطيب

 ٣٧٤١:  حسينأردكاني، يمحبوب
ـ ١١١١-١٠٦١"المحبي، محمد أمين بن فضل اهللا بن محب اهللا           : "هـ

٨٠٥٦-٨٠٥٤ 
 ٧٧٦٧: محرم فهيم

 ٦١٠٠: .إم. محروف، محمد إم
 ٨١٨٦: محسن التميمي

  محسني،جابر  أنظرجابري   محسن
 ٩٩٤٣: محسن الحسيني األميني
 ٥٣٩٢: محسن الطباطبائي الحكيم

 ١١٨٩٦: محسن بن علي فارس الحازمي
 الحسنين، محفوظ  أنظرمحفوظ الحسنين  

نجـم الـدين   (المحقق الحلي، جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلي الحلي   
 ٩٩٦٣-٩٩٥٧: "هـ٦٧٦-٦٠٢ ")أبو القاسم

 ٩٩٦٤:  محمد باقري،سبزوارمحقق 
 ١٢٠٠٢، ٩٩٦٥: أبو القاسم الكَيالني ي،المحقق القم

 ٨٦٠٧، ٤٢٧: ي مهد،محقق
 المحكمة العليا. أترابراديش   أنظرمحكمة اله آباد العليا  

 محكمة التعقيب. تونس   أنظر)  تونس(محكمة التعقيب 
 لعلياالمحكمة ا. أترابراديش   أنظر)  اله آباد(المحكمة العليا 

 المحكمة العليا. الهند   أنظرالمحكمة العليا لعموم الهند  
 محكمة النقض. مصر   أنظر)  مصر(محكمة النقض 

 ١٠٤٦٠: "هـ١١٧٠-؟"المحلي، حسين بن محمد 
 الفرنكي محلي، عزة اهللا  أنظرمحلي، عزة اهللا الفرنكي  

 ١٢١٤٥: محمد إبراهيم
 ٣٩٠٩: محمد بن إبراهيم

 ٥٣٤٠: آل الشيخمحمد بن إبراهيم 
 ١٠٠٤٠: محمد إبراهيم أحمد

 ٥٥٦٥: محمد بن إبراهيم بوزغيبة
 ٩٨٤٨: محمد بن إبراهيم التويجري

 )آية اهللا (إبراهيمجناتي، محمد   أنظر  محمد إبراهيم جناتي
 ١٥٥٤: محمد إبراهيم رابوي

 ٢١٢٠: محمد أبشرلي
-١٠٥٤٨،  ١٠٥١٢،  ٥٥٧١،  ٥٥٥٨-٥٥٥٧،  ٥٥٥٥ :محمد أبو األجفان  

١١٨١٥، ١٠٥٤٩ 
-٩٨٤٩،  ٧٢٤٣،  ٦٢١٩،  ٥٣٤١،  ٣٩٠٣،  ١٥٧٠: محمد أبو زهـرة   

١٠٨٣٩، ٩٨٥٢ 
 ١١٧٦٣، ٣٥٦٦: محمد أبو شادي

 ١٠٢٥٩: محمد أبو الفتح الحنفي
  ٩٢٤٨-٩٢٤٦: محمد أبو الفضل إبراهيم

  أبو القادر، محمد  أنظرأبو القادر   محمد
  زهرةأبومحمد   أنظرمحمد أحمد أبو زهرة  

 ٣٦٩: بو الليلمحمد أحمد أ
 ٤٦٥: لهاديعبد ا أحمد أحمدمحمد 
 ٧٨٦٢:  الحسانيأحمدمحمد 

 ٩٣٧٤: محمد أحمد حسب اهللا
 ١٠٦٩٠، ١٠٤٦١، ٨٤٧٤: حمد الداه الشنقيطي الموريتانيأمحمد 

 ٩٠٤٠-٩٠٣٩، ٨٤٢١، ٢٠٩٧: محمد أحمد دهمان
  محمد سراج  أنظرمحمد أحمد سراج  
 ٩٨٥٣، ٦٥٩٠: محمد أحمد شطا

 ١٠٤٠٠: أحمد الشوبريمحمد بن 
 ١٢٩٩٦، ٩٨٥٤: محمد بن أحمد الصالح

 ٤٤١٩:  العكشأحمدمحمد بن 
 ٦١٣٣، ٢٩٠: محمد أحمد العمر

 ٦٢٢١-٦٢٢٠: محمد أحمد فرج السنهوري
 ٥٣٤٢: محمد أحمد قراعة

 -١٩٤٥"قريشي، محمد أحمد   أنظرمحمد أحمد قريشي  
 ٩١٣٩: محمد أحمد محمود
 س خان، محمدإدري  أنظرمحمد إدريس خان  

  محمد أرتغرول،دوز داغ  أنظرمحمد أرتغرول دوز داغ  
 ردوغان، محمدأ  أنظرردوغان  أمحمد 

، ١١٠٦٨،  ٨٩٩٠،  ٨٦٢٥،  ٣٧٦٥،  ٢٦٨٦،  ٢٣٠٥: محمد األرناؤوط 
١٣١٧٣-١٣١٧١، ١٢٦٠٩ 

 ٨٢١٤: محمد أسعد اإلمام الحسيني
 ٩١٨٩: محمد أسعد طلس

 ١٠١١٥: سماعيلإمحمد بن 
 حنيفي، محمد إسماعيل  أنظرنيفي  محمد إسماعيل ح

 أصغر قاسمي، محمد  أنظرمحمد أصغر قاسمي  
 أظهر اإلسالم، محمد  أنظرمحمد أظهر اإلسالم  

  محمد،أقوش  أنظرمحمد أقوش  
  محمد. أكمل إس  أنظر.  محمد، أكمل إس

 ١٠٦٩٢: "هـ١٢٣٢-١١٥٤"محمد األمير الكبير السنباوي 
 د محم،أمين  أنظرمحمد أمين  

 ٨٧٠٩: محمد أمين أبو المكارم
 ١١٣٢١: محمد األمين بن أحمد زيدان الشنقيطي

ابن عابدين، محمد أمين بـن        أنظرمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز          
 "هـ١٢٥٢-١١٩٨"عمر بن عبد العزيز 

 ١٠٢٤٨: لرحمن بن مصطفىعبد امحمد أمين فهيم بن 
 ٣٤٦٤، ١٤٣٣-١٤٣٢: محمد أنس الزرقا

ـ ١٠٩٨-؟"ري، محمد بن حسين األنكوري الرومي       محمد األنكو  : "هـ
٥٤٩٢-٥٤٨٩ 

 ٨٢٣٩: محمد أنيس
 ١٠٤٦٢: محمد أنيس عبادة

  سلطان الهند، محمد أورنك زيـب        أنظرمحمد أورنك زيب عالم كير        
 "هـ١١١٨-١٠٢٨"عالم كير 

  محمد،أوغر درمان  أنظرمحمد أوغر درمان  
  محمد،أوندر  أنظرمحمد أوندر  
  محمد أيفور،تازه باي  أنظر تازه باي  محمد أيفور
 الجيالني، محمد باقر  أنظر  الجيالني محمد باقر
 حجتي، محمد باقر  أنظر  حجتي محمد باقر

محمد أنيس
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 ٥٣٩٢: محمد باقر الصدر
 ٧٠٠: محمد باقر النمر

 ١٠٤٨٥، ١٠٨٤١-١٠٨٤٠، ٢٣٦٥، ١٧٩١، ١٧٧٤: محمد بخيت المطيعي
-؟ ")بدر الـدين  (يمان الشافعي   بي بكر بن سل   أمحمد البدر، محمد بن     

 ١٠٤٦٢": هـ١٠٦٢
  ابن بلبان، محمد بن بدر الدين بن         أنظرمحمد بن بدر الدين بن بلبان         

 "هـ٠٨٣-؟"عبد الحق بن بلبان 
 ٨٧٥٦، ٩١٩٠-٩١٨٢: محمد بدوي

 ١٠٩٦٧: محمد البربري
 ١٠٣٣٧: محمد بشير األدلبي
 ١٧٠٢: محمد البشير مغلي
 ١٠٤٥٢، ١٠٣٩٣، ١٠١٣٣، ٩٨٥٦: محمد بكر إسماعيل

 ١٠٠٠٥: محمد بلقاجي
-؟" )عبـد اهللا   أبو(محمد البناني، محمد بن الحسن بن مسعود البناني         

 ١٠٦٩٣: "هـ١١٩٤
 اهللا عبدلعزيز بنعبد امحمد بن   أنظراهللا   محمد بنعبد

 ١٣٧٨٨، ٧١٢٧، ٤٤٧٨: محمد البهاوي
 )لدينسراج ا (محمد بهران، محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بهران           

 ١٠٣٠٢: "هـ٩٥٧-٨٨٨"
 ٩٣٢٥: محمد البهي
 ٧٨٦٣، ٣٥٣٨-٣٥٣٧: جاللمحمد بو

 ١٠٥٢٥: ةمحمد بوخبز
 ١٢٠٤١: محمد بوزيان بنعلي

  محمد،بيرقدار  أنظرمحمد بيرقدار  
 ٣٣٩: محمد بيرم التونسي

 كوك بيلفين، محمد تايب  أنظرمحمد تايب كوك بيلفين  
 ٤٣١٧-٤٣١٦، ٣١٤٣-٣١٤٢: يروانيمحمد تقي اإل

 مير أبو القاسمي، محمد تقي  أنظرمير أبو القاسمي   محمد تقي
  محمد،تكين  أنظرمحمد تكين  

  محمد،تونجر  أنظرمحمد تونجر  
 ٣٦٣٠: محمد جاسم المديني

  محمد،جايرداغ  أنظرمحمد جايرداغ  
 ١٠٣٣٧: محمد جبر األلفي

 تجلّي، محمد جعفر  أنظر  تجلّي محمد جعفر
 هرندي، محمد جعفري  أنظررندي  محمد جعفري ه

 ١٢٥٩٦: محمد جلبي
 ٩١٧٥: محمد جمال الدين القاسمي

 ١٠٦٩٥-١٠٦٩٤: هللاعبد امحمد جمعة 
 ٥٥١٢: محمد جمعة كردي

 ١٠٨٣١: محمد جميل
  محمد جواد،اميدوارنيا  أنظر  اميدوارنيا محمد جواد
  محمد جواد،مشكور  أنظر  مشكور محمد جواد

 ٩٩٦٨-٩٩٦٦، ٩٩٦٠، ٩٨٥٧: محمد جواد مغنية
 ١٣٢١٨: محمد بن حاجي

، ٥٤١٧-٥٤١٢،  ٥٣٩٧-٥٣٩٦،  ٣٨٨-٣٨٧: محمد حامـد الفقـي    
١٠٠٩٢-١٠٠٩١، ٤٣٠٨، ٨٢٨٤-٨٢٨٢ 

، ١٠٥٢٧،  ٩٨٣٠،  ٩٧٩٨،  ٤٤٨٤،  ١٨٥٤: التجكـاني محمد الحبيب   
١٣٢٢٧، ١٢٩٩٧ 

 

 ١٣٠٣٣: محمد الحبيب بن الخوجة
 ٧٦٤٩: محمد الحبيب الهيلة

 ٥٥٤٦-٥٥٤٥، ٥٥٤٢-٥٥٤١: محمد الحجار
 ١١٩٧١، ١٠٥٢٥، ٥٥٧٣، ٤٧٤: محمد حجي

الناصـري، محمـد بـن        أنظرمحمد بن الحريري األنصاري الحنفي        
 الحريري

 ١٣٧٢١: محمد حسام محمود قاسم
 ٨١٨٨، ٥١٨٨: محمد حسن
 ي، محمد حسنبكائ  أنظر  بكائي محمد حسن

 ٥٤١٩: محمد حسن بلتاجي
 ٩٠٧٧: لبيمحمد بن الحسن الحجوي الفاسي الثعا

  ، محمد حسن ضياءتوانا  أنظر  توانا محمد حسن ضياء
 محمد حسنين مخلوف  أنظرمحمد حسنين بن محمد مخلوف العدوي  

 ١٠٨٤٣، ٦١٤٦: محمد حسنين مخلوف
 آزاد، محمد حسين  أنظر  آزاد محمد حسين
 آل كاشف الغطاء، محمد حسين  أنظركاشف الغطاء  آل محمد حسين 
 ، محمد حسينجدادمنظور األ  أنظرجداد  األمنظور  محمد حسين

 ٩٣٧٦: محمد الحسيني
 ٩٨٥٨: محمد الحسيني حنفي

 لشيرازي، محمد بن المهدي الحسينيا  أنظرمحمد الحسيني الشيرازي  
  محمد،حفظ الرحمن  أنظرمحمد حفظ الرحمن  

   الماليلي، محمد حمدي يزارأنظرمحمد حمدي يزار الماليلي  
 ٩٩٠٢: راجحيمحمد بن حمود ال

 ٣٤٠: محمد حنيف
 األعظمي، محمد خالد سعيد  أنظرمحمد خالد سعيد األعظمي  

 خان، ساالر محمد  أنظرمحمد خان، ساالر  
  وكيع، محمد بـن خلـف بـن حيـان            أنظرمحمد بن خلف بن حيان        

 "هـ٣٠٦-؟) "بكر أبو(
 ١٠٣٢١، ٦٢٢٢، ١٧٩٢: محمد خليفة

 ٤٣٠٧-٤٣٠٦: محمد خليل هراس
 خليل الرحمن، محمد  أنظريل الرحمن  محمد خل

 خورشيد علي، محمد  أنظرمحمد خورشيد علي  
 ٢٨٥٣: محمد الدالي بلطة
 ٢١٢٠: محمد داود التميمي

 ١٣٥٤٦، ١٣٤٥٩، ١١٥٤٠: محمد الدسوقي
 ١٠٠٠٧: محمد دغيليب البراق العتيبي

 دورو، محمد  أنظرمحمد دورو  
 ١٧٨٤: محمد ذاكي العلواني

 ٤٦٥:  زيدأبومحمد راشد 
 ٨٥٣٣: محمد راكان الدغمي
 ١٢٠٣٨: محمد رديد السعودي

 حقي، محمد ريزوانول  أنظرمحمد رزوانول حقي  
 ٨٢٧٣: محمد رشاد سالم
، ٢١٦٩، ١٨٠٨، ١٧٨٨-١٧٨٧، ١٧٨٥، ١٧٨٠، ١٤٠: محمد رشيد رضا

٦٨٩٠،  ٦٥١٥،  ٤٥٣٥،  ٣٦٧٤،  ٣٦٦٨-٣٦٦٦،  ٢٨٧٦،  ٢٣٠٤ ،
١٠٠٣٨،  ١٠٠٢١،  ٩٣٢٣،  ٨١٥٣-٨١٥٢،  ٨١٤٩،  ٧٠٩٣،  ٦٩١٤ ،
١١٧٦٩، ١١٥٧٢، ١١٤٤٨، ١١٤٠٢ 
 اعتماديان، محمد رضا  أنظر  اعتماديان محمد رضا

 محمد باقر
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 ١٠٤٧٧، ٩٢٦٨: محمد رضوان الداية
 رضوان الحق، محمد  أنظرمحمد رضوان الحق  

 ٩٣٥٨: عتمحمد رف
-٩٧٣٢،  ٩٧٣٠،  ٩٤١٨-٩٤١٧،  ٤٤٧٩: محمد رواس قلعـه جـي     

١٣١١١، ١٠٥٠٧-١٠٥٠٠، ٩٩٠٨، ٩٧٣٤ 
 حقي، محمد ريزوانول  أنظرمحمد ريزوانول حقي  

، ٩٢٦٢،  ٨٣١٤-٨٣١٣،  ٥٠٩٣: محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري     
١٠٨٤٥-١٠٨٤٤، ١٠٢٦٠ 

 الزحيليمصطفى   محمد أنظرمحمد الزحيلي  
 )اهللا عبد شمس الدين أبو  (محمد الزركشي، محمد بن عبد اهللا بن محمد         

 ١١٧٦٥، ١٠٠٩٠: "هـ٧٧٢-؟"
  محمد زرلو،ميلوندلي  أنظريلوندلي  محمد زرلو م

 ٨٤٧٦، ٨٤١٦، ٨٤١٣: محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي
  محمد زكي،أورال  أنظرمحمد زكي أورال  
  محمد زكي،بكلين  أنظرمحمد زكي بكلين  

 ١٠٢٠١: لبرعبد امحمد زكي 
 ٩٧٨٦: سفرايينيمحمد زنكي اإل
 ١٣٧٨٩: محمد زنيبر

 ١٠٣٤٤-١٠٣٤٣، ٨٤٥٠: محمد زهدي النجار
، ١٠٤٣٥،  ١٠١٥١،  ٨٤٧٧،  ٨٣٧٦،  ٢٤٢٣ :محمد الزهري الغمراوي  

١٠٤٦٥-١٠٤٦٣ 
  محمد،زهني  أنظرمحمد زهني  

 زهير الشاويش  أنظرمحمد زهير الشاويش  
 ٩٨٦٦-٩٨٦٠، ٨٨: يبيانمحمد زيد األ

 ١٨١٥: محمد سر الختم
 ٦١٤٦، ٥٩٦٨، ٣٤٢: محمد سراج

  محمد،سراي  أنظرمحمد سراي  
 ١٢١٧٢: ن سعد الشويعرمحمد ب

 ٨٤١١: لرحمن آل سعودعبد امحمد بن سعد بن 
 ١٠٦١٩: محمد سعد علي

 ٦٥٩٢، ٣٤٣: محمد سعيد رمضان البوطي
 ٢١١٠-٢١٠٩: محمد سعيد العرفي
 ٨٣٠٣: محمد سعيد المولوي
 ٩٨٦٧: محمد سالم مدكور

 ٩٧٨٢، ٩٧٣١، ٣٠٠: محمد سالمة
 ١٢٦٤٧: محمد سالمة جبر

 ٨٨: فيمحمد سالمة السغجل
 ٣٤٤: محمد سليم حسين

 ١٠٠٦٦، ٧٣٤٣-٧٣٤١: محمد سليمان األشقر
 ١٠٤٢٨: محمد السمالوطي
 ٦٠٥٣: محمد السنوسي

 ٢٦٠٧: محمد سهيل طقوش
 ٣٦٢٩: محمد السوري القراعي
 ٨٠٢٦: محمد سيد جاد الحق
 ٨٠٣٧: محمد السيد الوكيل

ـ        ابن    أنظرمحمد بن شاكر الكتبي        د شاكر، محمد بن شـاكر بـن أحم
 "هـ٧٦٤-؟) "صالح الدين(

 محمد محمد شتا أبو سعد  أنظرمحمد شتا أبو سعد  

 ٣٣٣٠: محمد الشحات الجندي
 ٨٢٦٠: محمد الشريف

 ٩١٠٢-٩١٠١: محمد شريف أحمد
 ٤٩٨: محمد بن شريفة

 اعتماد التولية، محمد شفيع  أنظراعتماد التولية   محمد شفيع
 شفيع، محمد  أنظرمحمد شفيع قريش  

 ٣٩٠٠: فيقمحمد ش
 ٣٤٦-٣٤٥: محمد شفيق العاني
 ٨٩٦١-٨٩٦٠: محمد شفيق غربال

   محمد،شكر  أنظرمحمد شكر  
 ٨٩١١: محمد شمام

العظيم آبادي، محمد أشرف بـن        أنظرمحمد شمس الحق العظيم آبادي        
 "هـ١٣١٠ بعد -؟) "أبو الطيب(أمير بن علي 

 ١١٩٥: إبراهيممحمد شوقي 
، ٧٧٤٧،  ٣٣٩٥،  ٢٧٤٩،  ١٣١٨ : مكـي  إبـراهيم بـن   محمد شوقي   
١٠٩٥٩، ١٠٣٧٥، ١٠١٤٤ 

 ٦٢٢٤: محمد شوقي الفنجري
 ١٣٢٨٩-١٣٢٨٨: محمد الشوملي

 ١٠٦٦٥: محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني
 ٨٣٠٩: محمد شيخاني

  محمد صادق،أك دمير  أنظرمحمد صادق أك دمير  
  صادق محمد،شاني زاده  أنظرمحمد صادق شاني زاده  
 ٩٣٧٢: محمد الصادق العبيدي
 ٤٤٩: محمد الصادق قمحاوي

 هاشمي نسب، محمد صادق  أنظر  هاشمي نسب محمد صادق
 ٥٥٥٤: محمد صالح الرئيس الزبيري
 ٧٠٧٩، ٥٣٧١: محمد بن صالح بن عثيمين

 ١١٢٩٩: محمد صباح النشواتي
 ١٢٠٧٣: محمد صباغ

 ١١٨٩١: محمد صبري عابدين
 ١٣٠٣٤: لحكيم الشافعي اعبدمحمد ضياء الدين 

 ٩١٧٦، ٣٢٢٦، ١٩٢٠: محمد الطاهر ابن عاشور
 ٨١٨٤: محمد الطاهر المعموري

 ١٢٥٥٤، ١١١٧٦، ٩٤٦٧، ٨٧١٠: محمد الطنجي
 ٩٠١٦: محمد الطيب بن يوسف
 ندوي، محمد ظفر عالم  أنظرمحمد ظفر عالم ندوي  

 مفتاحي، محمد ظفير الدين  أنظرمحمد ظفير الدين مفتاحي  
 مشرب، محمد عارف  أنظرد عارف مشرب  محم

 ١٠٢٦١: محمد عاشق البرني
  محمد عاكف،أردوغرو  أنظرمحمد عاكف أردوغرو  

  محمد عاكف،أيدن  أنظرمحمد عاكف أيدن  
 ٩٥٢٠-٩٥١٩: محمد عال بي زين

بن محمد  ) العباسي(المهدي العباسي، محمد      أنظرمحمد العباسي المهدي      
 "هـ١٣١٥-١٢٤٣ "أمين المهدي الكبير

 ١٢٧٧٣: هللا بن إبراهيم الخرعانعبد امحمد بن 
 ٦٦٠٠: هللا سعدعبد امحمد 
 ٩٧٢٤-٩٧٢٣: هللا الميدانيعبد امحمد 
 ٢٩٢٢: لجواد محمدعبد امحمد 

لجوادعبد احمد م
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 ٩٨٨٥: لحليمعبد امحمد 
 ١٠٠٧٣: لرحمن بن حسين آل إسماعيلعبد امحمد بن 
 ١٢٨٨١: لرحمن الحصينعبد امحمد بن 

 ٨٤٧٨: حمن بن عبد الرحيم المباركفوريمحمد بن عبد الر
 ١٣٦٢٠: لرحمن فهميعبد امحمد 

، ٥٤٠٥، ٥٤٠٣-٥٤٠٢، ٥٣٤٠ :محمد بن عبد الرحمن بن محمد النجدي
٥٤٠٩-٥٤٠٧ 

 ٣٤٧: عبد الرحيم الخالدمحمد 
   سلطان العلماء، محمد عبد الرحيمأنظرمحمد عبد الرحيم سلطان العلماء  

 القريشي، محمد عبد الرحيم  رأنظمحمد عبد الرحيم القريشي  
 ١٢٨٠: هيم الطبطبائيالرزاق السيد إبرعبد امحمد 

 محمد كرد علي  أنظرمحمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي  
 ١٣٠٣٥: لستار السيدعبد امحمد 
 ٢٣٢٣: عبد الستار عثمانمحمد 
 ١٢٦٠٨: لسالم محمد الطيبعبد امحمد 

، ١١٣٩٤، ٩٨٩٨، ٩٨٦٨، ٨٧١١ ،٧٧١٠ :اهللا محمد بن عبد العزيز بنعبد
١٣٥٢٥، ١٣١٩٨، ١٣١٤٧، ١٢٥٦٤، ١٢٠٤١ 
 ١٦٨١: لعزيز الحيزانعبد امحمد بن 
 ٥٣٧١: لعزيز المسندعبد امحمد بن 

 ١٠٩٨٥: محمد عبد الغفار الشريف
محمد عبد الغفار     أنظر  محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن الشريف       

 الشريف
 ١٠٧٧٢: لقادر خريساتعبد امحمد 

 ٥٣٩٩: لقادر عطاعبد احمد م
 ٨٠٤٢، ٨٠٤٠: للطيف الخطيبعبد امحمد 
 ٩٢٦٣، ٥٣٤٥: للطيف الفحامعبد امحمد 
 ١٣٠٣٦: لمجيد زيدانعبد امحمد 
 ٦٥٩٣: لمجيد المنياويعبد امحمد 
 ٨٥٩٢-٨٥٩١: لمعين خانعبد امحمد 
 ٦٠٦٢: لملك المتوكلعبد امحمد 
 ٣٤٩:  خميسلمنعمعبد امحمد 

ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب بن          أنظرهاب    محمد بن عبد الو   
 "هـ١٢٠٦-١١١٥"سليمان التميمي النجدي 

 ٨٥٥٧: لوهاب خالفعبد امحمد 
 ٥٣٧٤، ٥٣٦١، ٥٣٥٩-٥٣٥٧، ٥٣٢٨، ٥٢٨٩، ٨٥٠-٨٤٩ :محمد عبده

 ٤٥٢٣-٤٥٢٢، ٣٧٤، ٣٥١-٣٥٠: محمد عبيد الكبيسي
 ٣٥٢: محمد عبيد اهللا األسعدي

  عتيقيعبيد اهللامحمد كامل   أنظري  اهللا عتيق ديمحمد عب
 ٨٢٢١، ٨٢١٥، ٣٣٧٢: محمد عدنان البخيت
 ٥٤٢٨: محمد عدنان درويش

  عديل، محمد  أنظرمحمد عديل  
 ١٣٠٢٩: محمد العربي سيدمو

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي         أنظرمحمد عرفة الدسوقي      
 "هـ١٢٣٠-؟"المالكي 

 ١٠٦٩٦، ٥٥٦٥: محمد العزيز جعيط
 ٨٩١٦، ٨٩٠٩: محمد العزيز بن عاشور

 أبو عبد الرحمن محمد عطية  أنظرمحمد عطية، أبو عبد الرحمن  
  محمد عظيم حسين،آبادي الخير  أنظرمحمد عظيم حسين الخير آبادي  

 

 ٢٨٥٤: محمد عفيف الزعبي
 ١٣٣١٧-١٣٣١٥، ٥٦-٥٥: محمد عفيفي

 ١٠٤٧٨، ١٠٣٣٩: محمد عقلة اإلبراهيم
بن عابدين، محمد عالء الدين بن      ا  أنظرالدين بن محمد أمين       محمد عالء   

 "هـ١٣٠٦-١٢٤٤"محمد أمين بن عمر 
 ١٠٦٩٧: محمد العلوي العابدي

 آراني كاشاني، محمد علي  أنظركاشاني  آراني محمد علي 
 ، محمد عليأونار  أنظرمحمد علي أونار  

 ٩٢٦٤: )باشا(محمد علي 
 ٥٥٥٤: محمد علي بن حسين المالكي

 ٦٥٩٧: محمد علي السايس
 ٨٩٥٦، ٤٤٨٠، ١٧٩٦، ١٧٧٥: محمد علي علوبة

 محمد علي محمد العمري  أنظرمحمد علي العمري  
 ١١٥٠٤: محمد علي فهيم بيومي

 ٢٨٥٣: محمد علي القطب
 ، محمد عليقليج باي  أنظرمحمد علي قليج باي  

 ٨٥٣٥-٨٥٣٤: محمد علي لطفي
 ١٠٤٦٦: محمد بن علي بن محسن الشافعي

 ٨٦١٠، ٤٥٤٤، ١٤٨٠: محمد علي محمد العمري
 الموسوي العاملي، محمد علي  أنظرمحمد علي الموسوي العاملي  

 ٩٣٨٠: محمد علي النجار
 نظام زاده، محمد علي  أنظر  محمد علي نظام زاده

 نواب، محمد علي  أنظرنواب   محمد علي
 ٨٤٧٩: محمد علي الهاشمي

حمد بـن محمـد علـيش    أمحمد بن   الشيخ عليش،  أنظرمحمد عليش     
 "هـ١٢٩٩-١٢١٧ ")عبد اهللا بوأ(

، ١٣٢٧٨،  ١٣٢٠٠،  ١٣١٥٠،  ٩٤٢٠،  ٩٣٠٨،  ٨٥٠-٨٤٩ :محمد عمارة 
١٣٥١٤ 

 محمـد عمـر     ناصر اإلسالم الرامفوري،    أنظرمحمد عمر الرامفوري      
 )المولوي(

  ابن القاضي عيـاض، محمـد بـن          أنظرمحمد بن عياض اليحصبي       
 "هـ٥٧٥-؟) "أبو عبد اهللا(ي السبتي عياض بن موسى اليحصب

 ١٣٥١٥: محمد العيد الخطراوي
 ١١٥٥٤، ٨٢١٩: ة صالحيمحمد عيسى
 ٩٧٩٥: محمد الغروي
 ٦٢٢٥: محمد الغريب
 ٣٨٨٠: محمد الغزالي
 )حامـد  أبـو (الغزالي، محمد بن محمد       أنظر، أبو حامد      محمد الغزالي 

 "هـ٥٠٥-٤٥٠"
 ١٧٠٣: محمد، غفاري نور
 ١٠٣٢٧: باغمحمد غياث الص

 ١٠٣٧١: محمد فارس
 ١٠٠١٠: محمد فارس سعد عبد الحميد السعدين

 ٧٢٤٧-٧٢٤٦، ٤٤٨٢-٤٤٨١: محمد فاروق النبهان
 ١١٤٥٩: محمد فتحي يوسف الريس

  محمد فخر الدين ،كرزي أوغلو  أنظرمحمد فخر الدين كرزي أوغلو  
 ١١١٤٧: محمد فرفرة
 ٨٣٨: محمد فريد

 لحليمعبد امحمد 
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 ٩٢٦٦-٩٢٦٥، ١٧٧٦:  وجديمحمد فريد
 ٣٥٣: محمد فشتالي
 ١٠٢٨٥-١٠٢٨٤: عبد العزيز المرادمحمد فضل 

  األنصاري، محمد فضل الرحمن  أنظرمحمد فضل الرحمن األنصاري  
 ١٣٩٢٣، ١٣٦٢١: محمد فهيم

 ، محمد فهيم أختريالندو  أنظر  يمحمد فهيم أختر الندو
، ٨٣٥٦، ٨٣٢٠-٨٣١٩، ٨٢٩٧-٨٢٩٥، ٨٢٩٢ :محمد فؤاد عبد الباقي

٩١٧٥، ٨٣٥٩-٨٣٥٨ 
  فؤاد،كوبرولو  أنظرمحمد فؤاد كوبرولو  

 ٤٥١٥: محمد بن قاسم بن عياد
 ٦٢٢٨-٦٢٢٦، ٩٠-٨٩: محمد قدري

  محمد ،قروانجي  أنظرمحمد قروانجي  
 ٥٤٩١:  العدويةمحمد قط

 بـن عبـد اهللا      الملك الناصر، محمد بن قالوون      أنظرمحمد بن قالوون      
 "هـ٧٤١-٦٨٤) "أبو الفتح(الصالحي 
  محمد كاظمي،األخوند الخراسان  أنظراألخوند الخراساني   محمد كاظم

 ٩٨٦٩، ٩٤٢١:  عتيقيعبيد اهللامحمد كامل 
 ٦٥٩٦: محمد كامل الغمراوي
 ٦٥٢٤، ٦٢٢٩، ٣٩٠١: محمد كامل مرسي

 محمد عبيد الكبيسي  أنظرمحمد الكبيسي  
 ٨١٥٤، ٢٠٠٨: محمد كرد علي
 ٩٩٤٨: محمد كالنتر
 ، محمد كمالديزدار  أنظر ديزدار  محمد كمال

 ٣٢٢: محمد كمال الغزي الحلبي
 ٩٨٧٠، ٦٢٣٠: محمد كمال الدين إمام

 ١٣٠: محمد كنعان
 ٣٢٦٥: محمد لمين بكراوي

 محمد األرناؤوط  أنظراألرناؤوط  . محمد م
 ٤٩٧١: محمد ماجد عباس خلوصي

 ١٣١٥١: محمد المبارك
 ١٠٢٦٢: محمد المجازي

 ٥٥٥٥: وبذمحمد المج
 .إم. محروف، محمد إم  أنظرمحمد محروف  
 ١٠٥٣٦-١٠٥٣٥: يد ولد ماديك الموريتانيحمحمد محمد أ

 ،حجي عزيـز زاده     أنظر  حجي عزيز زاده   محمد بن محمد اإلستانبولي   
 محمد بن محمد اإلستانبولي

 ١٢٩٠٠، ٩٣٤٩، ٨٢٦٦، ٣٨٨٢، ٢٦٥٨: محمد محمد أمين
 ٩٣٥٤:  عليمحمد محمد أمين

 ١١٨١٢: حمد بن حامد المراغي الجرجاويمحمد بن م
 ٢٠٩٥: محمد محمد الخطيب
 ١٣٢٢٧: محمد محمد الخلوف
 ١٠٦٩٩-١٠٦٩٨: محمد محمد سعد

 ٤٤٢١، ١٧٠٤: محمد محمد شتا أبو سعد
 ٧١٢٨: محمد بن محمد العلمي

 ١٥٥٧: ةمحمد محمد مصطفى شحات
 محمد خليفة  أنظرمحمد محمود خليفة  
 ١١٨٨٢: محمد محمود الصقور

 ١٥١٠-١٥٠٩: محيي الدين رمضانمحمد 

، ٨٣٣٨-٨٣٣٧،  ٨٠٣٠،  ٥٥٣٣: لحميـد عبـد ا   الـدين    محييمحمد  
١٠٢٣٢،  ١٠١٧٣-١٠٠٧٢،  ١٠٠٢٨،  ٩٨٤٢،  ٩٨٣٩،  ٨٣٤٣ ،
١٢١٧٥-١٢١٧٤، ١٠٤٨٩ 

 ٥٣٧٢: محمد المختار السوسي
 ٧٢٠٥: محمد مرسي الخولي

 ١٠٨٥٢: محمد مزين
 مسعود، محمد  أنظرمحمد مسعود  
 ٨٠٣٨: يمحمد المصر

 ٨٣١٦، ٨٣٠٢: محمد مصطفى األعظمي
 ٥٤٤٦: محمد بن مصطفى أفندي
 ٩٨٧٢: ةشحاتمحمد مصطفى الحسيني 
 ١٠٤٣٦، ٥٥٠١، ١١٩: محمد مصطفى الزحيلي
 ٩٨٧٣، ٣٥٦-٣٥٤: محمد مصطفى شلبي
 ٢١٠٨: محمد مصطفى الماحي

 ١٣٦٢٦، ٢٣٤٠: محمد مصطفى محمد نجيب
 ١٠١٥٨-١٠١٥٧، ١٠١٣٥، ٣٢١٦: محمد مطيع الحافظ

 ١٠٣٧٩: محمد المعتصم باهللا البغدادي
  محمدي،مقدس  أنظرمقدسي   محمد

 ١١١٣٣: المكي الحسني الوزانيبن محمد 
 ٨٦١-٨٦٠: محمد المكي الناصري
 ١٠٤٩٥، ٩٨٧٤: محمد المنتصر الكتاني

 منظور عالم، محمد  أنظرمحمد منظور عالم  
 منفعت علي، محمد  أنظرمحمد منفعت علي  

 ١٢١١٩، ١١٩٧٠، ٩٤٥٨-٩٤٥٦، ٥٣٧٢: لمنونيمحمد ا
 ٨٣٠٥: محمد منير أغا النقلي
 ٩٩٦٩: محمد مهدي الروحاني
المهدي الوزاني، محمد المهدي بن محمـد         أنظر  محمد المهدي الوزاني  

 "هـ١٣٤٢-١٢٦٦) "أبو عيسى(العمراني الفاسي 
 مهريار، محمد   أنظر مهريار محمد

 د األرناؤوطمحم  أنظر األرناؤوط  وفقمحمد م
 ٤٤٨٤: محمد مونا
  محمد نادر، مقدمينصير  أنظرنصيري مقدم   محمد نادر

 ١٣٩٢٦: محمد الناصر
 ٩٩٩٠، ٨١٥٤، ٣٨٥٤: محمد بن ناصر العجمي

 ٨٤٨٤-٨٤٨١، ٨٣٩٢، ٨٣٦٥، ٨٣٦٣:  الدين األلبانيمحمد ناصر
 ٣٦٩: محمد نبيل غنايم

 نزير حسين، محمد  أنظرمحمد نزير حسين  
 ١٧٨٠: فمحمد نصي
 ٩٠٦٠-٩٠٥٩: عبد الرحمنمحمد نور 

نووي الجاوي، محمـد بـن عمـر          أنظرمحمد نووي بن عمر الجاوي        
 "هـ١٣١٦-؟"البنتني التناري 
 ٨٩١٣: شريفمحمد هادي ال
 ي محمد هاد،معرفت  أنظرمعرفت   محمد هادي

 ١١٨٤١: محمد الهادي هرون
 ١٠٦٧٩: محمد الهبطي المواهبي
 ، محمد وجيهعباد الحق  أنظر  محمد وجيه عباد الحق
 ، محمدوحيد الزمان  أنظرمحمد وحيد الزمان  

 ولي محمد  أنظرمحمد، ولي  

محمد الهبطي
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 ٩٠٣٧: محمد وليد كامل
 وهبة الزحيلي  أنظرمحمد وهبة الزحيلي  
 ١٠١١٠-١٠١٠٩: محمد وهبي سليمان

 ١٠٧٠٢-١٠٧٠٠: محمد يحيى بن إسماعيل الكاندهلوي
 ٨٣٠٨: جيميمحمد بن يحيى بن حسن الن

 ٢١٩٧، ٣٥٨-٣٥٧: محمد يوسف
 ٩٨٧٥: محمد بن يوسف

 ٧٣٩١: محمد يوسف الفاروقي
 ٦١٢١: محمد بن يونس
 كبرأ ي علي،خان محمد  أنظركبر خان  أمحمدي، علي 

 ١٣٣٦٩:  ناصري،محمد
 محمود أحمد مهدي  أنظرمهدي  . محمود أ
 ٥٤٧٦: إبراهيممحمود 

 ١٣٤٥٣: محمود بن إبراهيم الخطيب
 ٩٨٠٤-٩٨٠٣: ود إبراهيم زايدمحم

 ٢١٢٢:  الصماديإبراهيممحمود 
 ١٠١٧٥-١٠١٧٤، ١٠١٧٢: محمود أبو دقيقة

 حمود م،أحمد  أنظر  حمدمحمود أ
 ٣٥٣٩، ٣٤٦٩، ١٤٢٨، ٧٢٧: محمود أحمد مهدي

  محمودأحمدي،  أنظرأحمدي   محمود
 ١٠١١٠-١٠١٠٩: محمود األرناؤوط

 ٩٤٢٢:  صينيإسماعيلمحمود 
  محمود،زاده افتخار  أنظرزاده   ارافتخ محمود

 ١٠٢٣٣، ٩٨٠٤: محمود أمين النواوي
 ١١٨٨٧: محمود بسام ملص

 ٣٦٧٥، ٢١١٩: محمود بيومي
 ، محمود جالل الدينأحمد عاصم  أنظرمحمود جالل الدين أحمد عاصم  

 ١٠٧٨٨: محمود حامد الحسيني
 ٥٣٥١-٥٣٥٠: محمود حسن
 ٥٣٥٣-٥٣٥٢، ٣٥٩:  الحسينيةمحمود حمز

 ٤٣١٣: محمود خطاب السبكي
 ٩١٦٣، ٥٢٨٥: محمود شاكر

 ١٧٨١، ١٧٦١: محمود الشعباني
 ٨٠٥٨: محمود الشيخ

، ٢٢٦-٢٢٥،  ٢٠٤،  ١٨٩،  ١٧٧    : -١٩٤١) "سيد(محمود، طاهر   
١٠٩٠٨، ٦٣٨٢، ٦٣٥٥-٦٣٥٣، ٦١١٨، ٣٦١، ٣١٨ 

 ١٠٠٠٥: محمود الطحان
 ٨٢٥٠-٨٢٤٥:  حمودةمحمود عباس

 ٤٦٤ :عبد اهللا العكازيمحمود 
 ٣٦٩: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

 ١٤٢: محمود علي قراعة
 ١٣١١١، ٩٠٣٦: حمود فاخوريم

 ٥٣٥٥: محمود فتح اهللا
 ٢٤٢٤: محمود فخري
  األمين، محمود كمال  ابن أنظر األمين  بنمحمود كمال

 ٩٢٦٧، ٦٩١٨-٦٩١٧: محمود محمد بابللي
 محمود شاكر  أنظرمحمود محمد شاكر  
 ٦٥٩٧: توتمحمود محمد شل

 

 ٨٠٤١: محمود محمد الطناحي
 ٥٩٩٢: محمود محمد طنطاوي

 ١٩٢٣-١٩٢٢: محمود محمد عبد المحسن
 ٨٣٧٨-٨٣٧٧، ٨٣٧٥: محمود بن مصطفى

 ٥٩٠٩: النجيريمحمود 
 ١١٩٩٨-١١٩٩٧، ١٠٨٥٣، ١٧٧٨-١٧٧٧: محمود ياسين

 ١٣٨٩٣: محمود يعقوب الباقر
 ١٠٢٢١، ٥٥٠٠: محيي هالل السرحان

 ٨٦١١، ٤٤٨٧: عطيةمحيي الدين 
 ٨١٥٦: محيي الدين بن علي
 ١٠٣٢٧: محيي الدين الكردي
 ٤٤٥: محيي الدين نجيب

 ٥٥٥٠: المختار بن الطاهر التليلي
 ٣٧٤٧، ٣٧٢٠:  رضاي،مختار

 ١٣١٥٢: مدحت حافظ إبراهيم
 ٢٤٨-٢٣٥: المحكمة العليا. مدراس 

 ٣٨١٥، ٣٧٥١، ٣٧١٦-٣٧١٥: ي، حسينمدرس طباطبائ
 ١٣٥٩٤: ي عل،ي بهبهانيمدرس

 مديرية األحباس . طنجة  أنظر)  طنجة(مديرية األحباس 
.  وزارة الشـؤون الدينيـة    . الجزائر    أنظر)  الجزائر(مديرية األوقاف   
 مديرية األوقاف
 مديرية األوقاف.  سوريا  أنظر)  دمشق(مديرية األوقاف 

  العامة مديرية األوقاف. العراق   أنظر)  بغداد(مديرية األوقاف العامة 
 مديرية األوقاف. هتاي   أنظرمديرية أوقاف هتاي  

 المديرية العامة لألوقاف.   تركيا أنظر)  إستانبول(المديرية العامة لألوقاف 
المديريـة  .  لبنـان   أنظـر )  بيروت(المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية     

 العامة لألوقاف اإلسالمية
المديرية العامـة   . تركيا    أنظر)  قرةأن(المديرية العامة للطابو والمساحة     

 للطابو والمساحة 
 ٩٨٧٧: المرابط ولد محمد األمين

  سيزاكا، مرات  أنظرمراد جيزاقجه  
 ١٣٧٣٤:  حمدي،مرت

-١٢١٤"مرتضى األنصاري، مرتضى بـن محمـد أمـين الـدزفولي         
 ٣١٤٨: "هـ١٢٨١

-١١٤٥) " الفـيض  أبـو (مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني       
 ٩٤٢٧-٩٤٢٤: "هـ١٢٠٥

 ى مرتضي،نجوم  أنظرنجومي  ى مرتض
ـ ٨٨٥-٨١٧"حمـد الدمشـقي     أالمرداوي، علي بن سليمان بن       : "هـ

١٠٠٩٥-١٠٠٩١ 
) أبـو عبـد اهللا    (المرداوي، محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي         

 ١٠٠٩٦: "هـ٦٩٩-٦٣٠"
) أبو المظفر (المرداوي، يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد العبادي          

 ٧٣٤٣: "هـ٧٧٦-٦٩٦"
 ٧٧٨٠: لعزيز السماحيعبد االمرسي 
 ٩٠٠٧، ٦٩٠:  سليم،مرصوف

-؟ "مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي الحنبلـي          
 ١٠١٠٣-١٠٠٩٧": هـ١٠٣٣

أبـو الحسـن    (المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني          
 ١٠٢٧٥-١٠٢٦٣: "هـ٥٩٣-٥٣٠) "برهان الدين

 محمد وليد
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 ١٣٦٢٣:  دعبسمرفت محمود
 ٢٣٦٤: )القدس(مركز األبحاث اإلسالمية 

، ٢١٢٠: )استانبول(ن والثقافة اإلسالمية    مركز األبحاث للتاريخ والفنو   
٨٢١١-٨٢٠٦، ٤٣٩٤ 

 ٧٧٠: )الكويت(مركز األبحاث والدراسات االقتصادية 
 ٨٨٩١، ٨٨٨٨: )تركيا(مركز أتاتورك للثقافة واللغة 

 ٨٣٦٧: )كراتشي(المركز اإلسالمي 
 ٩٢١٢: )بيروت(المركز اإلسالمي لإلعالم واإلنماء 

، ٧٥٧): أبـو ظبـي   (مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية      
١٣٦٧٩، ٤٨٧٠، ١٦٣٨ 
 ١١٣٣٦: )القاهرة(وث والدراسات السياسية مركز البح

 ٦٥٦٢: مركز البحوث والدراسات الكويتية
 ٢١٤٢: )لندن(المركز الثقافي اإلسالمي 

 ٤٧١٦: )بيروت( الثقافي العربي المركز
 ٥٩٠٨: )الدار البيضاء(المركز الثقافي العربي 

 ١٠٧٨٣، ٤٤٥): دبي (مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
 ٥٥٧١، ٥٥٦٥: ) تونس،القيروان(مركز الدراسات اإلسالمية 

 ١١٢١٢:  خراسانمركز دراسات
 ١٢٨٢٩): الكويت (مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

: مركز الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات      
٨٩٣٢ 

 ١٣٨٥٣-١٣٨٥٢، ١١٠٧٠: )بيروت(مركز دراسات الوحدة العربية 
 ٨٤٠: )القاهرة(هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي عبد امركز صالح 

: )القاهرة(المركز الفرنسي للدراسات التاريخية واالجتماعية والقانونية       
٩٢٩٧ 

-٨٩١٣،  ٨٩٠٩،  ٨٩٠٧-٨٩٠٦ :)باريس(مركز القومي للبحوث العلمية     ال
٨٩١٥ 

 ١٣٠٣٨: مركز الكويت الوقفي للدراسات التنموية
-٨٢٠٣،  ٧٣٩٣: )ستانبولإ(مركز مرمرة للدراسات واألبحاث العلمية      

٩١٨٢، ٨٢٠٤ 
، ٩٧٥٩) الريـاض ( الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسـالمية    مركز

١٢٠٧١ 
 ٩٩٧٠: صغرمرواريد، علي أ

 مروان قباني  أنظرمروان عبد الرؤوف قباني  
، ٩٢١٦،  ٨٧١٧،  ٧٨٣١،  ٣٣٠٧،  ٧٩٨-٧٩٦،  ٥٣٥ :مروان قبـاني  
١٣٨٤٠ 

 ١١٣٨٦:  متين،مريج
-١٧٥) "إبـراهيم  أبـو  (إسـماعيل  بن يحيى بـن      إسماعيلالمزني،  
 ١٠٤٦٧: "هـ٢٦٤
 ١٠٤٧٣-١٠٤٧٢: لحميد محمد السعدنيعبد امسعد 

 ٧٠٤١: مسعود، محمد
 ، مسعوديلماز  أنظرسعود يلماز  م

ـ ٣٤٦-؟) "أبو الحسـن  (المسعودي، علي بن الحسين بن علي        : "هـ
٨٧١٦ 

  اإلمام مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشـيري           أنظر اإلمام     ،مسلم
 "هـ٢٦١-٢٠٤) "أبو الحسين(
  مسلمي،ملكوت  أنظرملكوتي   مسلم

 ٢٠:  محمد عارف،مشرب
 ٣٧٠٩:  محمد جواد،مشكور

 ٥٤٣٩-٥٤٣٥، ٥٤٣١-٥٤٢٩: هور بن حسن آل سليمانمش
 ٨٣٤: )عباس حلمي األول: ١٨٥٣-١٨٤٩(الخديوي . مصر 
 ٨٣٢-٨٣١: )إسماعيل: ١٨٧٩-١٨٦٣(الخديوي . مصر 
 ٨٣٣: )توفيق: ١٨٩٢-١٨٧٩(الخديوي . مصر 
 ٨٣٩: )عباس حلمي الثاني: ١٩١٤-١٨٩٢(الخديوي . مصر 
  المصريةاءدار اإلفت  أنظردار اإلفتاء  . مصر 
 ١٠٧٨٦، ٨٥٢، ٨٣٧، ٨٣٥، ٤١٢: ديوان عموم األوقاف . مصر
، ٥٨٣٣-٥٨٣٢،  ٥٧٢٤،  ٥٥٩١،  ١٨٠٤،  ٨٥٣ :]قوانين الوقف [مصر  

٦٥٠٧، ٦٥٠٠-٦٤٩٨، ٦٤٨٣-٦٤٨٠، ٦٢٤٤-٦٢٣٧ 
-٥٣٥٧،  ٥٣٢٨،  ٥٢٨٩: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية   . مصر  

١٠٣١٩،  ٩٨٠٤،  ٩٠٩٨،  ٨٩٦٢،  ٨٧٤١،  ٥٣٧٤،  ٥٣٦١،  ٥٣٥٩ ،
١٠٥٩٦ 

 ٩٣٠١: مجلس الشعب. مصر 
 ٦٢٣٩: لجنة العدل. مجلس الشيوخ . مصر 
 ٦٢٣٩: مجلس الوزراء. مصر 
 ٨٤٠٣: مجمع البحوث االسالمية. مصر 
 ٩٣٣١، ٧٧٨٧: المحكمة الشرعية الكبرى. مصر 
 ٥٩٠٨: محكمة النقض. مصر 
 ١١٩٩: مصلحة اإلحصاء والتعداد. مصر 
 ١٢٨٩٥: تعدادمصلحة عموم اإلحصاء وال. مصر 
 ١٢٦٩١: مصلحة المساحة. مصر 
 ١٣٥٥٢، ٧١٠١، ١٥١٨: فهيئة األوقا. مصر 
، ٣٠٢١، ١٩٢٣-١٩٢٢، ١١٩٨، ٨٤٨-٨٤٧: وزارة األوقاف. مصر 

١١٣٣٠،  ٩٣١٢،  ٩٣٠٥،  ٩٢٩٦،  ٧١١٦-٧١١٢،  ٦٢٤٢،  ٥٣٧٠، 
١٣٠٦٥ 

 ٦٤٨٥: وزارة العدل. مصر 
 ٨٥٦٤:  مينودخت،مصطفوي

 ١٠٨٥٧، ٤٤٢٥-٤٤٢٣، ٣٦٣-٣٦٢: مصطفى أحمد الزرقا
 ٩٤٢٢: مصطفى أحمد سليمان

 ١٦٤٧-١٦٤٦:  فؤادأحمدمصطفى 
 ، مصطفىأرغوجو  أنظرمصطفى أرغوجو  
 ، مصطفىأوزدمير  أنظرمصطفى أوزدمير  

 ٧٧٢٤: بركاتمصطفى 
 مصطفى ديب البغا  أنظرمصطفى البغا  
 ، مصطفىبيلكه  أنظرمصطفى بيلكه  

 مصطفىتشيريتش،   أنظرمصطفى تشيريتش  
 ٩٤٢٧: مصطفى حجازي
 ٩٣٥٧: مصطفى الحسيني

 ١٠٤٦٨: مصطفى الخن
 ١٠٤٦٩-١٠٤٦٨: مصطفى ديب البغا

 ٥٥٤٠: "هـ١٢٨٠-؟"مصطفى الذهبي، مصطفى بن حنفي بن حسن 
 .، مصطفى رأبيجل  أنظرأبيجل  . مصطفى ر

 ، مصطفىربجي أوغلو  أنظرمصطفى ربجي أوغلو  
 زرقامصطفى أحمد ال  أنظرمصطفى الزرقا  
 ١٣٠٠٠، ١١٩٤٨-١١٩٤٧: مصطفى السباعي
 ١١٨٠٦، ٨٦٥٣-٨٦٥٢، ٢٨٥٢-٢٨٥١: مصطفى السقا

ـ ١٢٤٣-١١٦٠"مصطفى السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده         : "هـ
١٠١٠٤ 

مصطفى السيوطي



 كشاف المؤلف>١١٦٤
 

 

 

مصطفى السيوطي، مصطفى بـن       أنظر  مصطفى السيوطي الرحيباني  
 "هـ١٢٤٣-١١٦٠"سعد بن عبده 
 ١٨٠٧-١٨٠٦: مصطفى صبري

 ٣٣١٣-٣٣١٢: اح محمد فرجعبد الفتمصطفى 
 ٥٣٩٩: لقادر عطاعبد امصطفى 
 ٢٩١٠: لواحدعبد امصطفى 

 ١٣٠٣٩: مصطفى عرجاوي
 ٨٢٥٤: عيشعأبو شمصطفى علي 
  مصطفى ،كتن  أنظرمصطفى كتن  
 ٨٦٧٨-٨٦٧٧: مصطفى محمد

 ٥٤٧٦: يمصطفى محمد خفاج
 ١١٣٩٠، ١١٣٣٩: مصطفى محمد رمضان

 رجاويمصطفى ع  أنظرمصطفى محمد عرجاوي  
 ١٠٨٥٨، ٨٣٧٩: مصطفى محمد عمارة

 ٨٢٩٤: مصطفى محمد الهواري
 ١٠٣١٣: مصطفى محمود البنجويني

 ١٦٧٧: مصطفى مرعي
 ى مصطفي،مؤمن  أنظرمؤمني  ى مصطف
 ى مصطفي،ميرداماد  أنظرميردامادي  ى مصطف

 ٩٩٠٣: مصطفى هاشم محمد الشوربجي
 ٨٠٥٦-٨٠٥٤: مصطفى وهبة

 ١٠٤٧٠: مصطفى يوسف سالم
 ٧٨٧: طيع الحالقم

 إقبال، مظفر  أنظرمظفر إقبال  
 ٥١٨٩: )سيد(مظهر علي 

 ١٣١٥٤، ١٣١٣٥:  الجارحييعل عبدم
 ٢١٣٦:  سبيدهي،معتمد

 ٤٠٥٧:  عباس،معدن دار
 ٩٩٧١، ٤٧٦٨: ي محمد هاد،معرفت
 ٨٢٦٣: سنان ، أوغلومعروف

 ٤٤٨٨: )طنطا، مصر(المعهد األحمدي 
، ١٤٢٨،  ٩٤٨،  ٧٢٧ )جـدة  (المعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب     

٩٥٢٦-٩٥٢٢، ٤٤٧٨ 
 ٩٠٨٨، ٩٠٨٤: )بغداد(معهد البحوث والدراسات العربية 
 ٧٢٣٩-٧٢٣٨: )القاهرة(معهد البحوث والدراسات العربية 

 ٣٧٩٩: )فرانكفورت(معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية 
 ٩٨٥٠، ٣٤٠٩: )القاهرة(معهد الدراسات العربية العالية 

 ٩٥٧٥، ٩١٨٤، ٦٣٥٤، ٣٢٦٧ :)نيودلهي(اسات الموضوعية معهد الدر
، ٩٤٢٨،  ٤٤٨٧: ) فيرجينيـا  ،هيرندن(المعهد العالمي للفكر اإلسالمي     

١١١٥٤ 
جامعة اإلمام محمد بـن سـعود         أنظر)  الرياض(المعهد العالي للقضاء    

 )الرياض(المعهد العالي للقضاء . اإلسالمية 
، ٢٤٢٤،  ٢٣٢١: )القـاهرة (ية  لفرنسي لآلثار الشـرق   المعهد العلمي ا  

١٣٦٣٥، ٩٤٣٨ 
، ٨٠٣٣،  ٢٨٢٧،  ٢٢٦١: )دمشق(المعهد الفرنسي للدراسات العربية     

١٣٧١٤ 
 ٨٩١٦: )تونس(معهد القومي لآلثار والفن ال

 ٦٢٤٩-٦٢٤٨: معوض محمد مصطفى سرحان

 

 األجميري، معين الدين  أنظر  معين الدين األجميري
: "هـ٩٥٤-؟) "منال مسكين (روي  معين الدين مسكين، معين الدين اله     

١٠٢٧٧-١٠٢٧٦ 
، ٨٧٣-٨٧١: )إسـماعيل المـولى   : ١٧٢٧-١٦٧٢(الملك  . المغرب  
٩٤٧٠-٩٤٦٩، ٢٩٠٣، ٩١٨ 
 ٩٥٠٣: )المولى سليمان: ١٨٢٢-١٧٩٦(الملك . المغرب 
 ٨٧٨: )المولى عبد الرحمن: ١٨٥٩-١٨٢٢(الملك . المغرب 
-٨٨٥: )لماسي المولى محمد السج   :١٨٧٣-١٨٥٩(الملك  . المغرب  
٤٤٠١-٤٤٠٠، ٨٩٩، ٨٩٤ 
. المغرب    أنظر  )الثاني المولى محمد    :١٨٧٣-١٨٥٩(الملك  . المغرب  
 ) المولى محمد السجلماسي:١٨٧٣-١٨٥٩(الملك 
، ٨٧٧-٨٧٦: )األولالمولى الحسن   : ١٨٩٤-١٨٧٣(الملك  . المغرب  
٩٠١ 
  أنظـر   )السجلماسـي المولى الحسن   : ١٨٩٤-١٨٧٣(الملك  . المغرب  

 )األولالمولى الحسن : ١٨٩٤-١٨٧٣(الملك . لمغرب ا
، ٨٨٤-٨٧٩: )المولى عبد العزيـز   : ١٩٠٨-١٨٩٤(الملك  . المغرب  
٩١٢-٩٠٢، ٨٩٨-٨٩٧ 
 ٨٩٨: )المولى عبد الحفيظ : ١٩١١-١٩٠٧(الملك . المغرب 
، ٤٤٧٨،  ٢٨٨٧،  ٨٦٠: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   . المغرب  
٩٧٣١،  ٩٥١٢،  ٩٥٠٧،  ٩٤٦٦،  ٩٤٤٨،  ٧١٢٥،  ٥٥٧٣،  ٥٥٦٩ ،
١٠٦٨٠-١٠٦٧٩،  ١٠٦٢٥،  ١٠٥٦٢،  ١٠٥٦٠،  ١٠٥٥٦،  ٩٨٦٨ ،
١٣٥٢٥، ١٢٩٩٧، ١٢٧٤٥، ١٢٥٦٤، ١١٨٢١، ١٠٧٠٥ 

 ١٠٦٧٨ :المجلس العلمي . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. المغرب 
 ٩٤٥٩:  عموم األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة. المغرب 

، أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بـن         الرشيدي  أنظرالمغربي الرشيدي     
 "هـ١٠٩٦-؟"أحمد المغربي 

ـ            الرودانـي  يالمغربي، محمد بن محمد بن سليمان الفاسـي السوس
 ٨٥٠٤-٨٥٠٣": هـ١٠٩٤-١٠٣٧"

 ٩٨٩: مفتاحي، محمد ظفير الدين
 ٨١٨١:  أوغوز،مفتي أوغلو

 مفوضية األوقاف . بريطانيا  أنظر)  لندن(مفوضي األوقاف 
 ١١٥٤٠: ين األزهريمقتدى حسن ياس

المرداوي، محمد بن عبد القوي بن بـدران          أنظر أبو عبد اهللا       ،المقدسي
 "هـ٦٩٩-٦٣٠) "أبو عبد اهللا(المقدسي 

بن قدامة، عبد الرحمن بن محمـد المقدسـي        ا  أنظر أبو الفرج      ،المقدسي
 "هـ٦٨٢-٥٩٧) "أبو الفرج شمس الدين(الجماعيلي 

جاوي، موسى بن أحمد بن موسى المقدسي       الح  أنظر أبو النجا      ،المقدسي
 "هـ٩٦٨-؟) "أبو النجا(

) أبو محمد بهـاء الـدين     (براهيم بن أحمد    إالمقدسي، عبد الرحمن بن     
 ١٠١٠٦-١٠١٠٥: "هـ٦٢٤-٥٥٥"

 ١٢٢٥٦:  محمدي،مقدس
 )شمس الدين أبو عبد اهللا    (البناء   المقدسي، محمد بن أحمد بن أبي بكر      

 ٢٧٦١-٢٧٥٩: "هـ٣٨٠ ن-٣٣٦"
 )الدين الخطيب  عز(دسي، محمد بن علي بن عبد الرحمن العمري         المق
 ١٠١٠٧: "هـ٨٢٠-٧٦٤"

حمـد الجمـاعيلي    أبن قدامة، عبد اهللا بن      ا  أنظر موفق الدين      ،المقدسي
 "هـ٦٢٠-٥٤١) "حمدأبو مموفق الدين (المقدسي 

ابن غانم المقدسي، علي بن محمد بن علـي           أنظرالمقدسي، نور الدين      
 "هـ١٠٠٤-٩٢٠ ")نور الدين(

 مصطفى صبري
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  محمد نادر، مقدمينصير  أنظرمقدم، محمد نادر نصيري  
ـ ١٠٤١-؟٩٩٢" )أبو العباس (المقري، أحمد بن محمد بن أحمد        : "هـ

١٢١٧٥-١٢١٧٤ 
 ١٠٧٠٣ :"هـ٧٥٨-؟) "اهللا عبد أبو(المقري، محمد بن محمد بن أحمد 

ـ        أنظر أبو العباس      ،المقري الفيوي  ي   الفيومي، أحمد بن محمد بن عل
 "هـ٧٧٠ ن-؟) "أبو العباس(

 خان، مقصود علي  أنظرمقصود علي خان  
 ٣٦٤: المكاشفي طه الكباشي

 ٦٦٥٥: مكتب الدكتور حسين حسين شحاتة
 ٦٥٣١-٦٥٣٠: )إستانبول(مكتبة كوبريلي 

 ٧٧٢٢: )الرياض( العامةلعزيز عبد امكتبة الملك 
 ١١٤٥٨: )الرياض(مكتبة الملك فهد الوطنية 

 ٤٦١: مركز البحوث والدراسات) . مكة(صطفى الباز مكتبة نزار م
 ٣٨٣٧: )قونيا(مكتبة يوسف آغا 

مهدي   بن يحيى بن   إبراهيمالمكناسي، إبراهيم بن يحيى  أنظر  التلمساني،         
 "هـ٦٦٦-٦٠٠) " بكرأبي ابن أبو إسحاق(المكناسي التلمساني 

مـد  حمد بن مح  أبن غازي، محمد بن     ا  أنظرالمكناسي، محمد بن أحمد       
 "هـ٩١٩-٨٤١) "عبد اهللا أبو(العثماني المكناسي 

-؟" )عبـد اهللا   بـو أ(المكناسي، محمد بن الحسن المجاحي الغيـاثي        
 ٥٥٦٧: "هـ١١٠٣

 ١٠٢٧٨: "هـ١٢٧٠-١١٩٨"المال، أبو بكر بن محمد بن عمر 
ـ ٨٨٥–؟"خسرو، محمد بن فراموز بـن علـي          مال -١٠٢٧٩: "هـ

١٠٢٨٢ 
 ٦٣٦٣، ٣٦٥": ١٩٣٤-١٨٦٨) "سير(مال، دنشه فردونجي 

  مال صالح،الكوزه بانكي  أنظرمال صالح الكوزه بانكي  
ـ ١٠١٤-؟" )نورالدين(محمد  ) سلطان(المال علي القاري، علي بن        :"هـ

٨٥٠٦-٨٥٠٥ 
، ٧٦٤): الشـارقة : ٢٠٠٢: األول(ملتقى الشارقة للمؤسسات الوقفية     

١٣٠٣٤،  ١٣٠٢٥،  ٧٤٧٩،  ٤٨٥٠،  ٤٤٠٦،  ٣٩٥٢،  ٣٥٦٢-
١٣٨٨٨-١٣٨٨٧ ،١٣٢٥١، ١٣٠٣٦ 

 ٣٧١٠:  مسلمي،ملكوت
 ٨٧٢٨: ملورد، وليم

المليباري، زيد الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمـد              
 ١٠٤٧١: "هـ٩٨٧-؟"المعبري 

 ٥٥٦٨: المليجي، علي بن محمد بن عمر بن محمد بن علي
 تركاك، مليحة  أنظرمليحة تركاك  

 ، محمد حمدي يزارليالمالي  أنظرالمليلي، محمد حمدي يزار  
 ١٣٧٠٩، ٨٨٥١:  يوسف،مناب

 ٧٢٢٤: مناع القطان
-٩٥٢) "زيـن الـدين   (المناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين        

 ٩٢٦٨، ٤٦٥-٤٦٤، ٤٦١-٤٥٠: "هـ١٠٣١
 ١٠٢٨٥-١٠٢٨٤: "هـ٦٨٦ت ) "أبو محمد(المنبجي، علي بن زكريا 

 ٧٣٤٤): ٢٠٠٣: الكويت: األول(منتدى قضايا الوقف الفقهية 
 ٥٣٦٠: لرحيمعبد ا ،منتشي زاده
 ٣٧١٧: منلمؤعبد ا ي،منجم باش

، ٩٨٨٢-٩٨٨١،  ٨٧١٧،  ٧٨٢٠،  ٣٤٧٢-٣٤٧١،  ١٤٤٤: منذر قحف 
١٣٨٤٠، ١٣٧١٠ 
-٥٨١) "أبو محمد زكي الـدين     (لقويعبد ا لعظيم بن   عبد ا  ،المنذري
 ٨٣٦٥-٨٣٦٣": هـ٦٥٦

 ٨٥٣١: .ب.  ي،منسنج
 ١١٦٦: منشري، أكبر برويز

 أحمد، منصور  أنظر  أحمدمنصور 
 ٣٦٧: هللا أبو عبيدعبد امنصور 

 ٨٥١٤-٨٥٠٩: منصور علي ناصف
  البهوتي، منصور بـن يـونس بـن          أنظرمنصور بن يونس البهوتي       
 "هـ١٠٥١-١٠٠٠"إدريس صالح الدين بن حسن بن 

، ٢٥٢٠،  ٢١٣٣): الرباط(المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة      
١١١١٨-١١١١٧، ٣٥٢٨، ٣٢٥١، ٢٨٨٦ 

 ٢١٣٩: )الكويت(منظمة المدن العربية 
 ١٠٨٦٨: ، محمد حسينجدادمنظور األ

 ٩٩٠: منظور عالم، محمد
 ١٠٢٨٦: منفعت علي، محمد

ـ ١١٢٥-؟" حمد بن محمد المنقور التميمـي     أمنقور،  ال ، ٣١٦٦: "هـ
٥٤٢٣ 

مـنال  (معين الدين مسكين، معين الـدين الهـروي           أنظرمنال مسكين     
  "ـه٩٥٤-؟) "مسكين

شـمس الـدين    (المنهاجي، محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخـالق           
 ١٠٤٧٣-١٠٤٧٢: "هـ٨٨٠-٨١٣) "السيوطي

 ٢١٥٨: منى حداد يكن
 ك تبه، منيرأ  أنظرك تبه  أمنير 

 ٥٩٨١، ٥٩٧٨: منير مزاوي
  منير،يوكسلميش  أنظرمنير يوكسلميش  

 ١٦٤٨: لهاديعبد امها 
 ٩٩٧٢: مهاجراني، عباس

 ١١١٥٠: اء اهللا عط،مهاجراني
 ٦٤٣٨: قسم الدخل. مهاراشترا 
 ٦٤٣٨: ]قوانين الوقف[مهاراشترا 

 -؟) "العبـاس  أبو(، أحمد بن عمار بن أبي العباس التميمي         يالمهدو
 ٩٨٨٣: "هـ٤٤٠ن
 ي، مهديثابت  أنظرثابتي   مهدي

 جهاني، مهدي  أنظرمهدي جهاني  
 ١٠٢١٠-١٠٢٠٩: مهدي حسن الكيالني القادري

 بن محمد أمـين المهـدي الكبيـر       ) العباسي(لعباسي، محمد   المهدي ا 
 ٥٤٩٥-٥٤٩٤": هـ١٣١٥-١٢٤٣"

 ٧٥٥٧: )سيد(مهدي، علي إمام 
بن محمد  ) العباسي(  المهدي العباسي، محمد      أنظرالمهدي، محمد العباسي      
 "هـ١٣١٥-١٢٤٣ "أمين المهدي الكبير

المهدي الوزاني، محمـد المهـدي بـن محمـد العمرانـي الفاسـي              
، ١٠٥٥٦، ٧٢٥٢، ٥٥٦٩: "هـــ١٣٤٢-١٢٦٦) "عيســى بــوأ(

١٠٧٠٦-١٠٧٠٤ 
حمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصـور          أالمهدي لدين اهللا،    

 ١٠٣٠٤-١٠٣٠٣": هـ٨٤٠-٧٧٥ "الحسني
 ٦٨١٨:  محمد،مهريار
 ٨٥٧٨: إسماعيل ،مهيني

 )اهللا عبد أبو(المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري           
 ١٠٧٠٨-١٠٧٠٧: "هـ٨٩٧-؟"

: ١٩٩٥: الثالـث والعشـرون   (المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجيـة      
 ٤٨٣٧): كوناكري

المؤتمر اإلسالمي
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الدار : ١٩٩٤: الثاني والعشرون (المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية     
 ٤٨٣٦): البيضاء

: ١٩٩٨: الخـامس والعشـرون   (المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية     
 ٤٨٣٩): الدوحة

: ١٩٩٦: الرابـع والعشـرون   (مي لوزراء الخارجيـة     المؤتمر اإلسال 
 ٤٨٣٨): جاكرتا

: ٢٠٠٠: السـابع والعشـرون   (المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجيـة      
 ٤٨٤١): كواالالمبور

: ١٩٩٩: السـادس والعشـرون   (المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية     
 ٤٨٤٠): واغادوغو

): مكـة : ٢٠٠١: األول( في المملكة العربية السعودية      مؤتمر األوقاف 
١٣٤٥٣، ١٣٠١٣، ١١٥٤٠، ١٠٨٣٨، ٩٠٢٠، ٨٢٦٦، ٣٦٩ 

 ٦٣٦٤: )دلهي(مؤتمر األوقاف لعموم الهند 
 ٩٩٣: )بومباي( الهند جمعية علماءمؤتمر 

: )القاهرة: ١٩٩٨(المؤتمر الدولي حول التاريخ االقتصادي للمسلمين       
٨٤٠ 

، ١١٨١٥): مكـة : ١٩٨٥: الثاني(قتصاد اإلسالمي   المؤتمر الدولي لال  
١٣٢٩٥ 

 ١١٨٦٤ :)الكويت: ١٩٨١ :األول(المؤتمر العالمي عن الطب اإلسالمي 
 ٩١٤٢): أنقرة: ١٩٦٩: األول (ي لتدقيقات قبرصمالمؤتمر العال

 ١٣١٧٢ ):تونس: ١٩٩٤: الخامس(المؤتمر العالمي للدراسات العثمانية 
 :٢٠٠٠: الثاني عشـر (المؤتمر العام للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية    

 ٥٤٠): القاهرة
): الكويت: ١٩٩٩: السابع(مؤتمر كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية      

١٣٢٠٤ 
 ١٣٦٣٨): القاهرة: ١٩٩٧: الثاني(مؤتمر المنظمات األهلية العربية 

 ٦٣٧٩ ):لكناو، الهند: ١٩٩٢(مؤتمر هيئة األحوال الشخصية للمسلمين 
 ٩٥٠٩، ٧٣٤٦: مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية

: )الكويت : ١٩٧٣ :األول(مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية      
٦٥١٠ 

 ):الرباط: ١٩٩٤: الخامس(مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية      
٩٥١٢-٩٥١١ 

: )جـدة : ١٩٨٩: الرابـع (ون اإلسالمية   ؤمؤتمر وزراء األوقاف والش   
٩٥١٣ 

 :)جاكرتا: ١٩٩٧: السادس(مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية      
١٣٦٥٩، ١١١٥٠، ٩٥١٦-٩٥١٤، ٧٨٩١، ١٤٦٣ 

الدورة (المجلس التنفيذي   .  مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية    
 ٩٥١٧: )الرباط: ٢٠٠١: السابعة
 ٨٩٤٢-٨٩٤١: سمترموجي دير
 ٩٥٢٠-٩٥١٩: مكتب األوقاف  .موريتانيا
 ٩٥٢٦:  وزارة الثقافة والتوجيه اإلسالمي .موريتانيا
 ٩١٩٠): طهران ( إيران واإلسالم للدراسات الثقافيةمؤسسة

 ٨٩٦٨، ٣٧٨٢، ٢٦٣٩، ٦٥٨، ٦٢٦: )أنقرة(مؤسسة التاريخ التركي 
 ٨٩٢٠): زغوان، تونس ( والمعلوماتمؤسسة التميمي للبحث العلمي

 ٩١١٧: )واشنطون(مؤسسة دراسات فلسطين 
 ٩١٢٢، ٢١٢٥، ١١٩٧: )بيروت(مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

 ٨٨٩١، ٨٨٨٨: )تركيا(سة العليا للتاريخ المؤس
 ١٠٩٠١، ٦٤٨٩، ٩٥٣: مؤسسة القانون الهندية

 ٧٦٢٩: )كرناتاكا، الهند(المؤسسة المحدودة لتنمية األوقاف 

 

 ١٢٤٢٢: أحمد ي،موسو
 ٨٩٤٧: ي علي، بهبهانيموسو

 الخوئي، أبو القاسم الموسوي  أنظر أبو القاسم  ،الموسوي الخوئي
 ٩٩٧٤، ٩٩٣٣:  محمد عليالموسوي العاملي،

 ٨٠٩٢: ي، كمالموسو
 ١٣٠٤٢، ٥٠٨٦: موسى البوسعيدي
 ، موسىجادرجي  أنظرموسى جادرجي  

 موسى البوسعيدي  أنظرموسى بن خميس بن محمد البوسعيدي  
 ٢٥٢٠: شاميموسى 

  موسى،شاهين  أنظرموسى شاهين  
 ١٠١٠٨: ةموسى محمد شحات

ل الموصلي، عبد اهللا بن محمـود       أبو الفض   أنظر  أبو الفضل  ي،الموصل
 "هـ٦٨٣-٥٩٩) "مجد الدين أبو الفضل(البلدحي 

بن حوقل، محمـد بـن حوقـل البغـدادي          ا  أنظرالموصلي، أبو القاسم      
 "هـ٣٦٧  بعد-؟) "أبو القاسم(الموصلي 

-٥٥٧) "أبـو حفـص   (الـوراني   الموصلي، عمر بن بدر بن سـعيد        
 ١٠٢٨٧: "هـ٦٢٢
 ٨٨٠٧:  حسن،موغول

 ١٠١١٦:  محمد بن محمد موقوفاتي الميديلي،موقوفاتي
 محمد  ناصر اإلسالم الرامفوري،    أنظرالمولوي محمد عمر الرامفوري       

 )المولوي(عمر 
أبو السعود، محمد بن محمـد بـن مصـطفى            أنظرالمولى أبو السعود      

 "هـ٩٨٢-٨٩٨) "المولى أبو السعود(العمادي 
بن عبد اهللا بن    ) عتصم باهللا المتوكل على اهللا، الم   (المولى محمد، محمد    

 ٩٤٨١": هـ١٢٠٤-١١٣٤"إسماعيل 
 ٥٢٢٠: مؤمن، أنيس

 ٨٠٩٣، ٧٣٧١، ٢١٠٣: ى مصطفي،مؤمن
ـ ١٠٧٢-٩٩٩ ")اهللا عبـد  بوأ(حمد بن محمد    أميارة، محمد بن     ": هـ

١٠٧١٢-١٠٧٠٩ 
عبد الغني الميداني، عبد الغني بـن         أنظرالميداني، عبد الغني بن طالب        

 "هـ١٢٩٨-١٢٢٢"طالب بن حمادة 
  محمد بن محمد موقوفاتي الميديلي،موقوفاتي  أنظرالميديلي، محمد  

 ٣٧٤٠: مير أبو القاسمي، محمد تقي
 ٨٨٤٢، ٣٨٠٨، ٢٦٨٣:  عصمت،مير أوغلو
 ١٣٤٧٥: صغرأ ي عل،مير خلف
 ٨٥٧٤:  كمال الدين،مير خلف

 ٥٢٢١": ١٨٢٥-؟١٧٣٣) "شيخ(ميراثي، غالم الدين قرشي 
 ٨٥٧٢: ى مصطفي،ميرداماد

 -١٩١٣"بيج، ميرزا حميد اهللا   أنظرميرزا حميد اهللا بيج  
 لسالمعبد ابيج، ميرزا   أنظر  ميرزا عبد السالم بيج

 ٩٩٧٥: الميرزا محمد علي التوحيدي
 بيج، ميرزا منور  أنظر  ميرزا منور بيج

 يبإبراهيم أطفيش الجزائري الميزا  أنظري، أبراهيم أطفيش  بالميزا
 ١٣٨٣٨ :ميالد حنا

 ٣٠٠٤: .ميلر، روالند إي
 ١٣٤٩٥:  محمد زرلو،ميلوندلي

 ٩٨٨٥: ميمون ميموني
 ١٢٠٢٥: ، لئونميناسيان
 ٣٧١١: ي مجتب،مينوي

  المؤتمر اإلسالمي
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 بن  إسماعيلعبد الغني النابلسي، عبد الغني بن         أنظرالنابلسي، عبد الغني      
 "هـ١١٤٣-١٠٥٠"عبد الغني 

 ، ناجيأغوزر  أنظرناجي أغوزر  
 ٥٢٨٢:  محتشمناخدا،

  نادر ،توب قره أوغلو  أنظرنادر توب قره أوغلو  
 رياحي، نادر  أنظرنادر رياحي  

 ٩٨٨٦: لعزيز شافيعبد انادر 
 ٢٤٧٦: نادي مكة الثقافي

  ناريمان ،كرزي أوغلو  أنظرناريمان كرزي أوغلو  
: "هـ٤٤٧-؟) "أبو محمد النيسابوري  (الناصحي، عبد اهللا بن الحسين      

١٠٢٨٨ ،٤٣٥-٤٢٩ 
 ١٣٤٥٢: ناصر بن إبراهيم التويم

 ١٣٨٨٧: ناصر الحوسني
 ٧٨٦٨: ناصر بن سعد الرشيد

 ٤٠٨٢: هللا الميمانعبد اناصر بن 
 ٥٤٠: ناصر محمد الشيباني

 محمدي، ناصر  أنظرمحمدي   ناصر
 هاشم زاده، ناصر  أنظرناصر هاشم زاده  

، ١٠١٨٣-١٠١٨٢: )المولوي( محمد عمر    ناصر اإلسالم الرامفوري،  
١٠٢٦٨، ١٠٢٦٤ 

 ١١٤٦١، ٨٩٣٦، ٨٩٣٤-٨٩٣٣، ٧٦٤٢: سعيدونيناصر الدين 
 ١٣٩٧-١٣٩٥: الناصري، محمد بن الحريري

 ٩٤٢٢: لعزيزعبد اناصف مصطفى 
  ناظلي ،إرن أوغلو  أنظرناظلي إرن أوغلو  

  ناظم ،قروجا  أنظرناظم قروجا  
 ٣٠٦٤: نامبوديري، أدايان

 ١٠٤٧٤: "هـ١٢٧٥-؟"لشافعي النبراوي، عبد اهللا بن محمد ا
 خان، رحمت نبي  أنظرنبي خان، رحمت  

 ٦١٢١: نبيل سعيد
 ١٦٣٨: نبيل السهلي

 ١٦٩٨: نبيل عبد اإلله نصيف
 ١١٥٣٦: لعزيزعبد انبيل محمد 
 ٩٠١٨: نبيه البراهيم

  نجاتي،قطاشأ  أنظرقطاش  أنجاتي 
 ، نجاةأجزاجي باشي  أنظرنجاة أجزاجي باشي  

 ، نجاةكويونج  نظرأنجاة كويونج  
بن قائد، عثمان بن أحمد بن سعيد بـن         ا  أنظرالنجدي، عثمان بن أحمد       
 "هـ١٠٩٧-؟"عثمان بن قائد النجدى 

  نجال،بور  أنظرنجال بور  
ـ ١٠٦١-٩٧٧) "أبو المكارم (نجم الدين الغزي، محمد بن محمد        : "هـ

٨٠٦٠-٨٠٥٨ 
 ٥٢٨٣: نجمي، حسن

 ١٣٦٧٠: ى مرتضي،نجوم
 ١١١٦٤: طيف جناحيللعبد انجوى 
 ٣٧١٢:  حسيني،نخجوان

الحلقـة الدراسـية لتثميـر        أنظر)  جدة: ١٩٨٤(ندوة استثمار األوقاف    
 )جدة: ١٩٨٤(ممتلكات األوقاف 

، ٥٥٣): لنـدن : ١٩٩٦(ندوة أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم        
٨٦١٠،  ٧٧٥٣،  ٧٦٢٨،  ٤٤٧٢،  ٣٨٤٤،  ٢٣٧٥،  ٨٥٩،  ٦٠٧ ،
١٣٠٦١، ١٣٠٣٣، ٩٩٧٢، ٩٩٦٩، ٩٨٩٧، ٩٠٨٦، ٩٠٧٠ 

 ٧٧٢٢ ):الرياض: ١٩٩٣(قرون من التقلبات والعطاءات : ندوة األندلس
 ٩٥٠٧: )الرباط: ١٩٧٨(ندوة األوقاف في مواكبة مسيرة النماء 

 ١٣١٦٢: )ماليزيا: ١٩٩٨(ندوة األوقاف والتنمية االقتصادية 
، ٦٩٠،  ٥٤٢ :)نيودلهي: ١٩٩٩(ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسيا       

٥١١٣، ٣٥٣٩، ٣٢٦٧، ٣٢٦٢، ١٨٢١، ١٥٤٣، ٩٩٠، ٩٦٨، ٩٦٤ ،
٩٥٣٣،  ٧٩٤٣،  ٧٩٣٥،  ٧٩٠٢،  ٦٣٥٣،  ٦٣١٥،  ٦٠٦١،  ٦٠٥٩ ،
١٣١٣٨، ١١٠٩١، ٩٨٣٨، ٩٨٣٧، ٩٨٣٥ 

، ٣٠٦٨ :)الرباط: ١٩٩٩(في دول المغرب العربي     ندوة التجارب الوقفية    
١٣٧٢٠، ٩٥١٨، ٦٥٥٠، ٥٩٨٩، ٣٣١٦، ٣٣٠٨، ٣٢٥١ 

 ٦٥٥٥: )البحرين: ١٩٩٦(الكويتية قفية ندوة التجارب الو
: ١٩٩٧ (ندوة تجربة المملكة العربية السعودية فـي مجـال الوقـف          

 ١١١١٤، ٣٦٤٠): الكويت
: ١٩٩٩(ندوة التجربة الوقفية في الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة     

ــران ، ٦٦٣٩، ٥٩١٧، ٣٢٥٨، ٢٨٤٨، ٢٧٤٧، ٥٨٣، ٥٨١): طه
١١٣٨٥، ١١٢١٢، ٩٩٣١، ٧٦١٨، ٧٣٨٠ 

 ٥٣٥): الدار البيضاء: ١٩٩٨(وة التطبيقات اإلسالمية المعاصرة ند
، ٩٥٣: )دلهـي : ١٩٧٢(ندوة الشريعة اإلسالمية في الهند المعاصرة       

١٠٩٠١، ٦٤٨٩، ٦٣٨٢ 
 :)كواالالمبـور : ١٩٩٨(الندوة العالمية حول الوقف والتنمية االقتصادية       

١٣٠٨٠،  ٨٦٨٧،  ٧٨٦٣،  ٦١١٨،  ٣٤٧٢،  ١٤٤٤،  ٨٠٧،  ٥٠٨ ،
١٣٣٢٦، ١٣٢٨٨ 

، ٣٤٧١،  ٣٤٣: )نواكشط : ١٩٩٧ :التاسعة(الندوة العلمية اإلسالمية    
١٣١١٩، ٩٨٧٧، ٩٥٢٦، ٩٠٢٧، ٨٥٣٢ 

، ٣٥٢،  ٣٤٠،  ٣٣٣: )ممبائي، الهند : ١٩٩٧ :العاشرة(الندوة الفقهية   
٥٣٣٢،  ٥٣٠٤،  ٥٢٩٩،  ٥٢٩٥،  ٣٥٢٩،  ١٣٢٨،  ١٣٢٠،  ٩٤٧-
٦٣٦٥،  ٦٣٤٦-٦٣٤٥،  ٦٣٣٩،  ٥٣٦٥،  ٥٣٦٣-٥٣٦٢،  ٥٣٣٤ ،
٩٨٣٦،  ٩٨٣٤،  ٩٥٤٠،  ٩٥٣٤،  ٩٥٣٢،  ٩٥٢٧،  ٩١٦٠،  ٨٤٢٣ ،
١٣٠٢٣ 

 ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية         
 ١٣٨٥٢): بيروت: ١٩٩٢(

 ٩٢٢٨): أنقرة: ١٩٩١(الماليلي محمد حمدي يزار ندوة 
 ٧٣٥٧): الكويت: ١٩٩٢(ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي والمستقبل 

، ١٤٢١): مكة: ١٩٩٩(لوقف وأثره في الدعوة والتنمية      ندوة مكانة ا  
٨٧٤٥،  ٨٦٥٤،  ٧٨٧٨،  ٧٨٦٨،  ٧٧٥٦،  ٣٣١٠،  ١٩٣١،  ١٦٨١ ،
١٢٧٧٣، ١١٨٩٦، ١١٨٦٧، ٩٨٥٤، ٩٨١٤، ٩٥٢٩، ٩٠١٥-٩٠١٤ ،
١٣٥٣٨-١٣٥٣٧،  ١٣٢٦٥،  ١٣٢٥٩،  ١٣١٤٣،  ١٢٨٤٥-١٢٨٤٤ ،
١٣٨٣١، ١٣٦٩٢، ١٣٥٤٢، ١٣٥٤٠ 

المدينة  :هـ١٤٢٠(عربية السعودية   ندوة المكتبات الوقفية في المملكة ال     
، ٩٥٣٠،  ٩٣٧٨،  ٧٢١٢،  ٧٢٠٢،  ٦٧٢٥،  ٢٩١٩،  ٢٢٥٨ :)المنورة
١٣٥٠٩،  ١٢٤٧٩،  ١٢١١٠،  ١٢٠٩٢،  ١٢٠٦٦،  ٩٨٢٩،  ٩٨١٥ ،
١٣٨٤٩، ١٣٥١٥، ١٣٥١١ 

، ٤٥٢٣: )بغداد: ١٩٨٣(ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي        
١١٧٢٧،  ١١٣٩٠،  ٩٤٥٦،  ٩١٠٢،  ٩٠٨٨،  ٩٠٨٤،  ٧١٢٧ ،
١٣٧٨٩، ١٣٢١٦، ١٢٩٠٠، ١٢٧٧٧، ١٢٦٨٧ 

: )بورسعيد: ١٩٩٨( ندوة نحو إحياء دور الوقف في الدول اإلسالمية       
١٢٨٠٨،  ١٠٨٩٣،  ٩٣٣٨،  ٩٠٨٩،  ٦١٩٤،  ٣٢٩٦،  ١٦٩٩ ،
١٣٣٥٢،  ١٣٣٥٠،  ١٣٣٣٣،  ١٣١٥٨،  ١٣١٥٢،  ١٣٠٣٩،  ١٢٨٩٢ ،
١٣٧١٣ 

ندوة نحو إحياء دور الوقف
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 ،٧٤٤،  ٥٩٤،  ٥٤١ :)الكويـت : ١٩٩٣(ندوة نحو دور تنموي للوقف      

١٣١٦٦، ١٣١٥٠، ١٣٠٦٥، ١٣٠٢٦،  ٩٥٣١،  ٣٤٦٩،  ٧٩٨،  ٧٧٨ ،
١٣٢٦٢ 

): بيروت: ٢٠٠١(ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي         
٤٤٤٩،  ٣٣٣٢،  ١٧٠٤،  ١٧٠٢،  ١٦٩٨،  ٨٢٧،  ٧٣٦،  ٧٢٠،  ٥٦٣ ،
١٣٨٢٥-١٣٨٢٤،  ٨٧١٧،  ٧٧٦٥،  ٧٧٥٧،  ٦٢٣٠،  ٦٠٦٢،  ٥٩٨٨ ،
١٣٨٦١، ١٣٨٥٣، ١٣٨٤٥، ١٣٨٤٢، ١٣٨٤٠ 

 ٩١٩٣): كوناكري(بالدور التنموي للوقف ة النهوض ندو
ندوة واقع ومستقبل مؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون          

 ١٢٨٢٩): الكويت: ٢٠٠٠ (الخليجي
، ١١١٧٧،  ١٥٥٤-١٥٥٣،  ٣١٥ :)أبو ظبي : ١٩٩٥(ندوة الوقف الخيري    

١٣١٥٤، ١٣١٣٥، ١٢٥٩٩ 
 ١٠٩١٠-١٠٩٠٩، ٤٢٨١: الندوي، سليمان

 ١٣١٥٧: شفيع أحمد هاشمالندوي، 
 القاسمي، محمد جنيد عالم الندوي  أنظرالندوي، محمد جنيد عالم  
 ٥٣٦٢: ندوي، محمد ظفر عالم

 ٣٣٢٢: الندوي، محمد فهيم أختر
 ٩٣٧٥:  مرعشليمندي

 ٥٣٦٣: نذيري، جميل أحمد
 ١٢٠٧٣: نزار أباظة
 ٩٢١٧: نزار سكر

  نزهتأحمدي،  أنظرأحمدي   نزهت
 ٥٣٦٤: دنزير حسين، محم

 ٩٤٢٨، ٤٩٦٣-٤٩٦٢، ٥٤١: نزيه حماد
ـ ٣٠٣-٢١٥) "أبو عبد الرحمن(النسائي، أحمد بن علي بن شعيب     :"هـ

٨٥٢٠-٨٥١٨، ٨٥١٦-٨٥١٥، ٨٤٢٨، ٨٤٠٢-٨٤٠٠ 
 ٨٦١٢: ين تاج الدي،نسائ

  محمد صادق، نسبيهاشم  أنظرنسب، محمد صادق هاشمي  
ـ ٧١٠-؟ ")بو البركـات  أ(النسفي، عبد اهللا بن أحمد بن محمود         ": هـ

١٠٢٩١-١٠٢٨٩، ١٠٢٧٧-١٠٢٧٦، ٩١٧٧ 
 ١٠٢٩٢ :"هـ٥٣٧-٤٦١) "أبو حفص(النسفي، عمر بن محمد بن أحمد 

 ، نشأتأك التون  أنظرنشأت أك التون  
  نشأت،جاغطاي  أنظرنشأت جاغ تاي  
 ، نشأتجاغطاي  أنظرنشأت جغطاي  

  نشأت،صايغلي أوغلو  أنظرنشأت صايغلي أوغلو  
 ٥٤٦٧: لرحمننشأت، كفيل ا
 ٨٣٧٨-٨٣٧٧، ٨٣٧٥: نصر العادلي

 ١٣٨٢٤، ١٧٠٤، ٨٢٧: نصر محمد عارف
 ظهير، نصرت  أنظرنصرت ظهير  

 ٣٧٠٥:  محمد نادر، مقدمينصير
 نظارة األوقاف. الدولة العثمانية   أنظرنظارة أوقاف الهمايون  
 ٥٨١: نظام زاده، محمد علي

 ٥٣٦٥: نظام الدين
  نظيف ،كأوزتر  أنظرنظيف أوزترك  
  نظيف ،كورتمان  أنظرنظيف كورتمان  
 ١٠٩١٠-١٠٩٠٩، ٦٣٣٣، ٤٢٨١: النعماني، شبلي
 ، نعمتبيرقدار  أنظرنعمت بيرقدار  

 ١٣١٥٨: للطيف مشهورعبد انعمت 

 

) أبو المفاخر (النعيمي، عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف            
 ٩٠٤٤-٩٠٤٢ :"هـ٩٢٧-٨٤٥"

) شهاب الـدين  (بن سالم بن مهنا     ) أو غنيم (نم  النفراوي، أحمد بن غا   
 ١٠٧١٥-١٠٧١٣: "هـ١١٢٦-١٠٤٤"

 ٥٩٧٨-٥٩٧٧: )عمان(نقابة المحامين 
 ١١٩١: )سيد(نقوي، شاه حيدر 
 ١١٩٢: نقوي، صوم رضا
 أولو أنكين، نهاد  أنظرنهاد أولو أنكين  

 ، نهادبويداش  أنظرنهاد بويداش  
 ٥١٩٧: نهاري، عز الدين

-٤٨٠) "أبـو حكـيم   (براهيم بن دينار بن أحمد الـرزاز        النهرواني، إ 
 ١٢٦١٢: "هـ٥٥٦

 ٩٥٧٦: نواب سيد شمس الهدى
 ٨٩٤٩: ي محمد عل،نواب

 ٥٢٥٤: نور أحمد
 ٩٨٨٧: نور الحسن خان

 ٧٧٧١: لحليم قاروتعبد انور بنت حسن بن 
 كسائي، نور اهللا  أنظرنور اهللا كسائي  
 ٨١٥٦: ينور الدين الحالو
  نور الدين،ياردمجي  أنظرمجي  نور الدين يارد

  نوران،يازغان  أنظرنوران يازغان  
  عثمان نوري ،دولغارالر  أنظرنوري دولغارالر  

، ٤٦٢: "هـ١٣١٦-؟"نووي الجاوي، محمد بن عمر البنتني التناري        
١٠٤٧٥ 

-٥٥٤١ ":هـ٦٧٦-٦٣١ ")كرياأبو ز(النووي، يحيى بن شرف بن مري 
١٠٤٨٨-١٠٤٧٦، ١٠٤٥٠، ٨٥٢٦-٨٥٢٢، ٥٥٤٧ 

 خان، نويد يار  أنظرنويد يار خان  
 :"هـ٧٣٣-٦٧٧" )شهاب الدين(النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد 

٩٢٧٠ 
 ، نيازيبيرقدار أوغلو  أنظرنيازي بيرقدار أوغلو  

 ٩٨٨٨:  خليل،نيازي
أبو محمـد   (الناصحي، عبد اهللا بن الحسين        أنظرالنيسابوري، أبو محمد      

 "هـ٤٤٧-؟) "النيسابوري
 ٩٢١٣:  جوادي،نيستان

 

@IçH@@
 

 . هـ،عبد الوهاب  أنظرعبد الوهاب  . هـ
  عدنان. رزي، هـإ  أنظررزي  إعدنان . هـ

 ٩٣٤١:  جين،هاثواي
 ١٠٥١٢: الهادي حمو

 رشيد، هارون  أنظرهارون رشيد  
 ٧٦١٨: هاشم زاده، ناصر

 ١٠٧٠٥، ١٠٥٥٦: هاشم العلوي القاسمي
 ٩٣٧٤ :هاشم محمد الشاذلي

 ٩٩٧٧: هاشم معروف الحسيني
 ١٣١٥٩:  محمد صادق، نسبيهاشم

 ٩٧١٢:  نازار،هالموف

ندوة نحو دور تنموي للوقف
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 ، هالةتوقاي  أنظرهالة توقاي  
 ٩٧١٣:  بايميزا،هايت

 ٨٩٠٣: مديرية األوقاف. هتاي 
 ٦٣٦٣: هدايت اهللا، أرشد

 ٦٣٦٣: .هدايت اهللا، م
 أك ميدالي، هدى فنديغار  أنظرك ميدالي  فنديغار أهدى 
 ٥٨٣: ندي، محمد جعفريهر

  رضاي،مايل هرو  أنظرهروي، رضا مايل  
أبو عبيد، القاسم بـن سـالم الهـروي           أنظرالهروي، القاسم بن سالم       

 "هـ٢٢٤-١٥٧"زدي الخزاعي األ
 ١٣٧١٣: هشام أحمد محمد إبراهيم سرور

 قربوز، هشام  أنظرهشام قربوز  
 ١٠٠٥٩: هالل مصيلحي مصطفى هالل

ـ ٢٤٥–؟"ل بن يحيى بن مسلم البصري       هالل الرأي، هال   ، ٤٢٤: "هـ
٤٤٠-٤٣٣، ٤٣١ 

 ١٢٠٧٩:  ركن الدين،همايون فرخ
 ١٢٩٢٩، ٢٩٩١: همايون كبير

بن خطيب الدهشة، محمود بـن      ا  أنظر  ابن خطيب الدهشة   ،الهمداني
 "هـ٨٣٤-٧٥٠"أحمد بن محمد الهمداني 

بد اهللا الهمـداني     بن ع  إبراهيمبن أبي الدم،    ا  أنظر أبو إسحاق      ،الهمداني
 "هـ٦٤٢-٥٨٣" )أبو إسحاق(الحموي 

  رشيد الديني،فضل اهللا همدان  أنظرهمداني، رشيد الدين فضل اهللا  
 ١٣١٧١: لشعرأبو اهند 
 ٧٥٠٤، ٦٢٩٣-٦٢٩٢، ٥٦٧٣، ٥٢٢٨، ٢١٩٩:  الحكومة .الهند
 ١٣٦٥، ٩٩٤:  رئيس الوزراء .الهند

 ٦٣٧٢-٦٣٦٦، ٦٣١١: ]قوانين الوقف[الهند 
 ٥٢١٠، ٩٨٠:  لجنة األقليات .نداله

 ٦٣٧٣، ٦٢٩١:  لجنة تحقيق األوقاف .الهند
، ٧٩٦٠،  ٦٨٥٨،  ٤١٣٣،  ١٠٠٠،  ٩٦٥: المجلس المركزي لألوقاف  . الهند  

١٢٩٨٠-١٢٩٧٨، ١٢٩٥٤-١٢٩٣٠، ٧٩٩٥-٧٩٨٦، ٧٩٦٦، ٧٩٦٤ 
: ١٩٨٦: ٢٤(االجتماع السنوي   . المجلس المركزي لألوقاف    . الهند  

 ١٣٢٤١): نيودلهي
، ١٨٨،  ١٨٤،  ١٧٩-١٧٨،  ١٦١،  ١٥٧-١٤٩: المحكمة العليا . هند  ال

٢٤٩، ٢٠١ 
 ٦٢٨٥، ١٠٠١:  قسم األوقاف. وزارة الري والطاقة  .الهند
 ١٣٨٠٤، ٨٠٠٣، ٣٠٤٧:  وزارة الشئون االجتماعية .الهند
 ٧٩٩٧، ٦٣٦٧، ٥١٤١ :وزارة القانون والعدل وشئون الشركات. الهند 

-٦٥٠ن) "أبـو علـي   ( المغربـي    الهواري، عمر بن علي التونسـي     
 ٥٥٧١: "هـ٧٣٦

 ١٢٥٣.: ب. ف. هوبكنز، ج
 ١١٤٦٢: هوكستر، مريم

بن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بـن علـي          ا  أنظر ابن حجر      ،الهيتمي
 "هـ٩٧٤-٩٠٩" )أبو العباس(السعدي األنصاري 

: "هـ٨٠٧-٧٣٥" )بو الحسن أ(بي بكر بن سليمان     أالهيثمي، علي بن    
٨٥٢٩-٨٥٢٧ 

 ١١١٧٧:  أبو ظبي الخيريةهيئة
، ٦٣٨٠-٦٣٧٥،  ٦٣٤١: )نيودلهي(هيئة األحوال الشخصية للمسلمين     

٧٥٥٨ 
 هيئة األوقاف . مصر  أنظرهيئة األوقاف المصرية  

  هيئة كبار العلماء .السعودية  أنظر)  السعودية(هيئة كبار العلماء 
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 ٢٠٧: .ب. واد، إس
 ١٣٢٨٣:  القاسمأبو ي،واف

 ٥٤٢: أفضل. واني، إم
 ١٣٨٥٢، ٧٢٠: وجيه كوثراني
 ٨٥٢٠، ٨٣٤٥: وحيد الزمان
 ٨٤٦١، ٨٣٦٦:  محمد،وحيد الزمان

 ٦٦٣٣:  سيف اهللا،وحيدنيا
 ١٣٥٨١، ٨٩٩٣، ٦٧١٨، ٢٤٢٨: وربرج، جابريل

المهدي الوزاني، محمد المهدي بن محمـد         أنظرالوزاني، محمد المهدي      
 "ـه١٣٤٢-١٢٦٦) "أبو عيسى(العمراني الفاسي 

 ٩٦٩١: وصفي، أوصاف سعيد
 ٥٢٥٧: وصي أحمد

 ٧٨٧-٧٨٦: وفاء حامد العماني
 ١٠٧٤٠: )إستانبول(وقف االتحاد 

 ١٢٥٩٥) إستانبول(وقف بحوث العلوم اإلسالمية 
 ١١٠٦٩: )اسبارتا(وقف الثقافة والتربية 
 ٩٧٥٧، ٩٢٢٨، ٦٢٨: )أنقرة(وقف الديانة التركي 

 ١١٢٨٧) إستانبول( والصداقة وقف الطريق الحق للتربية والمساعدة
 ١٢٠٥٧: وقف القوقاز

 ٢٨٣٧: )سيواس(وقف كمال الدين بن الهمام 
 ١٢١٨٦: )أنقرة(وقف المرادية الثقافي 

 ١١١٧١: )بيروت(وقف المركز اإلسالمي للتربية 
 ١٣٨٨٩: )إستانبول(وقف والدة عتيق للخدمة والعلم 

 ٤٨٦٩): وام(وكالة أنباء اإلمارات 
ـ ٣٠٦-؟) "أبو بكـر  (ن خلف بن حيان     وكيع، محمد ب   -١٣٩٦١: "هـ
١٣٩٦٢ 
 ٦٧٨١: .وكيل، م

  ٥٢٥٨: ولي محمد
  ابن العراقي، أحمد بن عبد الـرحيم         أنظرولي الدين أبو زرعة العراقي        

 "هـ٨٢٦-٧٦٢) "أبو زرعة ولي الدين(بن الحسين الكردي الرازياني 
 ١٠٤٨٩:  الفضل البصيرأبوولي الدين 

 ١٤٩٨: وليد خالد وهبة
 ١١٩٧: وليد الخالدي
 ٣٤٧٦-٣٤٧٥: وليد خير اهللا

 ٨٢٢٤: عبد العزيز المنيسهللا عبد اوليد 
 ٨٠٣٨: وليد القصاب

 ٨٥٣١:  آرنت يان،ونسنك
-٨٣٤" )العباسأبو  (حمد بن يحيى بن محمد التلمساني       أالونشريسي،  

 ١١٧٣٧، ١٠٧٢٢-١٠٧٢١، ٥٥٧٣-٥٥٧٢: "هـ٩١٤
-١٢٥٩٨، ٩٨٩٥-٩٨٩٢، ٥٩٩٣، ٥٤٣، ٤٠: وهبـــة الزحيلـــي

١٢٥٩٩ 
 ، وهبيتامر  أنظروهبي تامر  

 ١٠١١٣:  سليمان غاوجي األلبانييوهب
 ، وهبيقوج  أنظروهبي قوج  

 ١٠٨٦٧: "١٩١٩-١٨٤٠) "سير( روالند نيفت ،ويلسون
 ١٣٧٥٨: وينك، أندري

وينك، أندري
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  خان، أحمد يار  أنظريار خان، أحمد  
  خان، نويد يار  أنظريار خان، نويد  

 ١٣٤٨٤:  نور الدين،دمجييار
 ١٢٧٤٢:  سعيد،يازجي أوغلو

 ٦٠٤٧:  منسيمي،يازجي
 ١٢٦٩٩:  نوران،يازغان
 ١٣٦٦٧، ٨٥٣٦، ٧٣٦٢، ٦٥٥٧، ٧٣٦: لكريم الحورانيعبد اياسر 

   ياسمين،أوزارماق  أنظرياسمين أوزارماق  
 ٩٧٩٦: ةياسين أحمد إبراهيم درادك

 ٩٢٨٠: ياسين، سيد
 ٩٨٩٦: ياسين الفرضي

 ١٣٤٥٣، ١٠٣٢٣: ين بن ناصر الخطيبياس
 ١٢٦٧٧:  إيشيل توكيل،ياغوز

 ٨٧٢٤ :"هـ٧٦٨-٦٩٨) "عفيف الدين(اليافعي، عبد اهللا بن أسعد بن علي 
-٥٧٤") أبـو عبـد اهللا    (ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي        

 ٨٧٢٧-٨٧٢٥، ٨٠٦٣-٨٠٦٢: "هـ٦٢٦
 ٣٧٧٠:  شرف الدين،يالتقايا
 ٩٧١٤:  يلدرم،ياوز
  القاضي عياض، عياض بن موسى بن    أنظريحصبي، عياض بن موسى       ال

 "هـ٥٤٤-٤٧٦) "أبو الفضل(عياض اليحصبي السبتي 
  ابن القاضي عياض، محمـد بـن         أنظرعياض    محمد بن   اليحصبي،  

 "هـ٥٧٥-؟) "أبو عبد اهللا(عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
 ٨٦٦٦-٨٦٦٥: يحيى الخشاب
 ٩٠٣٦، ٨٠٣٣: يحيى عبادة

 ١٠٣٠٣: ى عبد الكريم الفضيليحي
 يحيى محمود الساعاتي   أنظريحيى محمود بن جنيد  
 ١٢٠٧٢-١٢٠٧١، ٩٨٩٧، ٩٠٨١: يحيى محمود الساعاتي

، ٨٧٩٨، ٧١٢٠، ٦٦٥٦، ٢٦٨٤، ١٩٥٠ :يــدي يلــدز، بهــاء الــدين
١٢٧٤١،  ٩٤٣١،  ٩٢٩٣،  ٨٩٩٦،  ٨٩٩٤،  ٨٨٤٦،  ٨٨٤٣ ،
١٣٧٥٩، ١٣٧٥٤، ١٣٤٨٨-١٣٤٨٧، ١٣٣٠٤-١٣٣٠٣، ١٣٠٠٤ 

 ي محمد علي، يزديبابل  أنظريزدي، محمد علي بابلي  
 ٩٩٨٠ :"هـ١٣٣٧-١٢٤٧"اليزدي، محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي 

  محمودي،فاضل يزد  أنظريزدي، محمود فاضل  
 ١٠٢٩٤: الدينيس حسين زين 
 ٤٦٥: يس شاذلي شاذلي

 ، يعقوبتونجر  أنظريعقوب تونجر  
 ، يعقوبكسجي  أنظريعقوب كسجي  

 بعد  -؟" بن جعفر بن واضح   ) أبي يعقوب  (إسحاقاليعقوبي، أحمد بن    
 ٨٧٢٨: "هـ٢٩٢

 ٤٩٦٤: عبد العزيزاليعقوبي 
ابن فرحون، إبراهيم بن علي بـن محمـد           أنظر برهان الدين      ،اليعمري

 "هـ٧٩٩-؟") برهان الدين اليعمري(
 ٢٣٦٧:  علي إحسان،يلدرم
 ١٣٥٧٣:  جهاد،يلماز
 ١٣٤٨٥ : مسعود،يلماز
 ٨٨٠٠:  يوكسل،يلوفا

 

 ١٣٩٨٩]: قوانين الوقف[اليمن 
 ١٣٩٨٩: وزارة األوقاف واإلرشاد. اليمن 
 ٩٧٢٤-٩٧٢٣: وزارة األوقاف والشئون الدينية. اليمن 

 ١٣٧٥٠، ١٢١٥٢، ٨٨٧٠، ٨٨٥٧، ٤٣٩٦، ٣٧٧٢، ٢٤٤٢ :ينانج، رفعت
 ١٣٩٣١، ٥٦٢٩:  سرحات،ينر

 ١٣٨٧٠:  حليمة،يوجار
  أردم،أوجال  نظرأيوجال، أردم  

 ٥٠٥٢، ٣٤٨٨:  إرول،يورداقول
 ٥٤٥:  عمر،يوروك أوغلو

 ٧٢٠٢: إبراهيم الحميديوسف بن 
 ٣٧١: سحق حمد النيلإيوسف 

 إبـراهيم بن عصفور، يوسف بن أحمـد بـن         ا  أنظريوسف البحراني     
 "هـ١١٨٦-١١٠٧"الدرازي البحراني 

غري بردي   تغري بردي، يوسف بن ت     ابن  أنظريوسف بن تغري بردي       
 "هـ٨٧٤-٨١٣) "أبو المحاسن(

 ١٧٨١، ١٧٦١: يوسف الجندي
 ١٠٢٩٣: يوسف بن جنيد

بن المبرد، يوسف بن حسن الصالحي      ا  أنظريوسف بن الحسن الدمشقي       
 "هـ٩٠٩-٨٤٠) "جمال الدين(

 ، يوسفحالج أوغلو  أنظريوسف حالج أوغلو  
 ٩٣٧٥: يوسف خياط

 ٥٣٧٦: يوسف الدجوي
-١١٧٠٤، ١١٠٨٣-١١٠٨٢، ٧٧٧٤-٧٧٧٣ :هيوسف درويش غوانم 

١١٧٧٤-١١٧٧٣، ١١٧٠٥ 
بن شداد، يوسف بن رافع بـن تمـيم         ا  أنظريوسف بن رافع بن تميم        

 "هـ٦٣٢-٥٣٩) "المحاسن أبو(
 ، يوسفضياء الدين  أنظريوسف ضياء الدين  

 ١٠٢٠٧: لمقصودعبد ايوسف 
 ١١٧٧١: لهاديعبد ايوسف بن 
 ١٢٠٧٣: يوسف العش

 ١٢٨٠٩: ييوسف علي بديو
 ٨٥٥١-٨٥٥٠: يوسف علي غانم

 ٩٧٦١، ٦١٥٣: يوسف بن عيسى القناعي
 ١١١٥٧-١١١٥٦: يوسف قاسم

 ١١١٥٨: يوسف القرضاوي
 ١١٨٨٣: يوسف القروي
 ٨٤١٠-٨٤٠٩: يوسف الكتاني

 ، يوسفكوجوك داغ  أنظريوسف كوجوك داغ  
 محمد يوسف  أنظريوسف، محمد  

 ٥٠٦٨: يوسف محمد البشر
  المرداوي، يوسف بن محمد بن مسعود بن    أنظرالحنبلي    يوسف المرداوي   
 "هـ٧٧٦-٦٩٦) "أبو المظفر(محمد العبادي 

 ٩٩١٧: يوسف بن المطهر األسدي
  يوسف،مناب  أنظريوسف مناب  

 ١٠٥٦٣: يوسف بن موسى
 ٨٩٩٨، ٨٨٤٧:  حسن،يوكسال

 ١١٥١٥:  منير،يوكسلميش
 ١١٩٨١: يونس صالح

  نور الدين،ياردمجي
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باللغـة  [  من الوقفالماليمستشفى ومستوصف تتلقى الدعم  ٣٧

 ١٣٤٠٦ ]الفارسية
 مليـون مـن     مئتيما يستحق   ل  سنوي يجارإ روبية هندية    ٢٥٠٠
 ٧٦] باللغة األوردية [ الوقفيأراض

 ١٣٨٣٠اآلثار االجتماعية لألوقاف 
 ٨٦٢٤] باللغة التركية[اآلثار اإلسالمية والمسلمين في بلغاريا 

 ٢٣٣٨ دراسة أثرية معمارية: آثار األمير قاني قرا الرماح بالقاهرة
 ٨٨٧٠] باللغة التركية[آثار أوقاف سيواس 

األسبوع الخامس للوقف،   في  (آثار األوقاف في االقتصاد الوطني      
 ٣٢٣٤] باللغة التركية [)١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧

وقـف،  األسبوع التاسع لل  في  (اآلثار التركية التي بقيت في الغربة       
 ٨٧٧٠] باللغة التركية [)١٩٩١ ديسمبر ٤-٢

 ٦٧٠٦اآلثار الدمشقية والمعاهد العلمية 
التاريخ الحضاري لشرقي األردن في العصـر       في  (اآلثار الدينية   
 ١١٧٧٣) المملوكي

تاريخ شرقي األردن في عصر دولة المماليـك        في  (اآلثار الدينية   
 ١١٧٧٤)  القسم الحضاري.األولى

األسبوع العاشر للوقـف،    في  ( في العهد العثماني     اآلثار الروسية 
 ٩٧١٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

 ٢٦٣٩] باللغة التركية[آثار السلطان محمد الفاتح الثاني 
تاريخ :  القدس في(آثار صالح الدين ومؤسساته في بيت المقدس        

 ٩١٣١") م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"وحضارة 
 صالح الدين وتحرير    في(لقدس  آثار صالح الدين ومؤسساته في ا     

 ٢٦١٦) القدس
نماذج مـن   : اآلثار العمرانية في الجمهوريات التركية واألناضول     

األسـبوع العاشـر    فـي   (النقوش في صناعة السجاد الوطني      
 ٩٧٠٩] باللغة التركية [)١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

 ٦٧٥٦ اآلثار في شرق العالمي اإلسالمي سلسلة
-٢ األسبوع التاسع للوقف،     في(غرى غوز   اآلثار في قرية أمت أ    

 ١٢٦٧٩] باللغة التركية [)١٩٩١ ديسمبر ٤
باللغـة  [اآلثار القديمة في الوقف العثماني في مدينـة صـوفيا           

 ١٢٢٧٧ ]التركية
-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (اآلثار القديمة كمصادر للوقف     

 ١٢٦٥٣] باللغة التركية [)١٩٨٣ ديسمبر ١١
التاريخ الحضاري لشرقي األردن في العصـر       في  ( اآلثار المدنية 
 ١١٠٨٢) المملوكي

تاريخ شرقي األردن في عصر دولة المماليـك    في  ( اآلثار المدنية 
 ١١٠٨٣)  القسم الحضاري.األولى

األسـبوع الرابـع    في  (اآلثار المعاصرة ألفكار حاجي بيرم ولي       
 ٢٤٠٨] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

معمارية بالمحافظة الغربية فـي العصـرين المملـوكي         اآلثار ال 
 ١٣٦٣٣والعثماني 

 ٢٣٢٣ اآلثار المعمارية للسلطان األشرف برسباي بمدينة القاهرة

 فـي (آثار الموارد غير الثابتة لبيت المال على التنمية البشـرية           
 ١٣٦٧٩) المنظور اإلسالمي للتنمية البشرية

 ٩٨٩٩وانتهائه في الفقه اإلسالمي اآلثار الناشئة عن قيام حق االنتفاع 
 ٢٢٩٨] باللغة التركية[اآلثار واألوقاف التركية في يوغسالفيا 

 ٣٧٧٣] باللغة التركية[آثار ووقفيات أوالد تورغوت 
" ١٤٥٣ – ١٣٠٠"آثار الوقف الباقية من عصر حاجي بيرم ولي         
األسبوع الرابع  في  (ودراسات المديرية العامة لألوقاف حولها      

 ٢٤١٠] باللغة التركية [)١٩٨٦ ديسمبر ٧-١ للوقف،
  ديسمبر ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    في  (آثار وقف حسن كيف     

 ٢٤١٥] باللغة التركية [)١٩٨٧
األسـبوع  في (آثار وقف سفران بولو في زنكولداق وخانة جنجي       

 ٢٤٦١] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤الثامن للوقف، 
 ١٣٢١٨تماعية بمراكش آثار الوقف في الحياة االج

 ١٢٧٢١آثار الوقف في الحياة المجتمعية بالمغرب عبر التاريخ 
 ٩٣٨٦] باللغة التركية[اآلثار الوقفية المكتوبة حول الوقف 

رحمن خان  . خطاب إلى ك  : آراء شهاب الدين عن إدارة األوقاف     
 ٧٤٩٦ ]باللغة اإلنجليزية[

 ٧٣٦٢مات األهلية آفاق التعاون المشترك بين مؤسسة الوقف والمنظ
 ٦٨٣٩آفاق العمل االجتماعي في قطر 
 ندوة التجارب الوقفيـة فـي       في(آلية حماية الممتلكات الموقوفة     

 ٥١١٣] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 
باللغة [أبحاث التاريخ اإلسالمي والحقوق التركية ومؤسسة الوقف        

 ٦٣٠] التركية
 ١٢٥٧٨] باللغة التركية[ العثمانية أبحاث الحقوق اإلسالمية

 ٦٥٩٦أبحاث في الوقف 
 ٧٣٥٧أبحاث ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي والمستقبل 

، ٧٧٨،  ٧٤٤،  ٥٩٤،  ٥٤١أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقـف        
١٣١٥٠،  ١٣٠٦٥،  ١٣٠٢٦،  ٩٥٣١،  ٣٤٦٩،  ٧٩٨ ،

١٣٢٦٢، ١٣١٦٦ 
 ٤٨١٠-٤٨٠٩أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 

 ٥١٤٤] باللغة األوردية[ إبداء المخاوف على مسجد تيله والي في لكناو
 ١٧٨٠إبطال الوقف األهلي 

مذكرة فـي قضـية المحـرومين       في  (إبطال وقف الجنف واإلثم     
 ٤٥٤٥) ...وإبطال شروط الواقفين

األبعاد االقتصادية واالجتماعية لخدمات األوقاف المقدمة للنسـاء        
 ١٣٨٧١] باللغة التركية[اإلمبراطورية العثمانية واألوالد في عهد 

ـ ١٠٦٢"أبو مهدي عيسى عبد الرحمن الكتـاني ت          تقـديم  : "هـ
 ١٠٨٣١وتحضير 

 ٨٤٧٦األبواب والتراجم لصحيح البخاري 
-٤٤٨١ الجماعي في التشـريع االقتصـادي اإلسـالمي          االتجاه

٧٢٤٧-٧٢٤٦، ٤٤٨٢ 
أحمد محمـد    {ي المعاصرة في تطوير االستثمار الوقف     االتجاهات
 ٤٥٤٤} السعد
 العياشي صادق  { المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي     االتجاهات
 ١٤٢٨} فداد

 المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفياالتجاهات
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 ٣٢٢إتحاف األخالف في أحكام األوقاف 
 ٣٢٥] باللغة التركية[إتحاف األخالف في أحكام األوقاف 
 ٣٢٤-٣٢٣] باللغة العثمانية[إتحاف األخالف في أحكام األوقاف 

 ٩٥٠٤اس بجمال أخبار حاضرة مكناس إتحاف أعالم الن
 ٩٢-٩١اإلتحاف ببيان أحكام إجارة األوقاف 

 ٣٩٩اإلتحاف في أحكام األوقاف 
 ٨٢٧٥إتحاف القاري باختصار فتح الباري 

األتراك وخدمة مؤسسة األوقاف في معالجة األمـراض النفسـية          
 ١٣٤١٦] باللغة التركية[

  العامة لإلصالح الزراعي   االتفاق النهائي بين وزارة األوقاف والهيئة     
 ١١٩٨... بشأن تحديد مستحقات وزارة األوقاف طبقاً للقانون

 ١٠٧٠٩إتقان األحكام في شرح تحفة الحكام البن عاصم 
باللغـة  [وكأنه ملك شخصي    بدلهي  اتهام باستخدام المسجد الجامع     

 ٦٧٧١] األوردية
اللغة ب[اتهام باستخدام وثائق مزورة لالستيالء على أراضي مقبرة         

 ٥١٤٧] األوردية
اتهام باالستيالء غير الشرعي على مقبرة بالسبور في رامبـور          

 ٥١٤٨] باللغة األوردية[
إثارة قضية مسجد تابع لهيئة أوقاف دلهي في مجلـس الشـيوخ            

 ٦٧٧٢ ]باللغة األوردية[ي  الهندبالبرلمان
 ١١٢٩٥إثبات األوقاف العقارية 

اخـتالف الـدارين   فـي  ] (أثر اختالف الدارين في أحكام الوقف [
 ٢٦٦) وأثره في أحكام المناكحات والمعامالت
 األسـبوع الرابـع     فـي (أثر مدرسة التكية في الحياة االجتماعية       

 ١٢٨٦٧] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 
تطوير األوقـاف اإلسـالمية      في(أثر المصلحة في أحكام الوقف      

 ٣٤٣) وتنميتها
الذمة والحق وااللتزام وتأثرها    في  (لمنفعة  أثر الموت في الوقف با    

 ٣٦٤ )بالموت في الفقه اإلسالمي
 ١٣٠١٩أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة 

 ندوة المكتبات   في(أثر الوقف في تشييد بنية الحضارة اإلسالمية        
 ١٣٥١٥) …ة السعوديةيالوقفية في المملكة العرب

ر األوقاف األول فـي      مؤتم في(قتصادية  تنمية اال الأثر الوقف في    
 ١٣٤٥٣...) المملكة العربية السعودية

 مـؤتمر األوقـاف األول فـي        في(المجتمع  أثر الوقف في تنمية     
 ١٣٤٥٣...) المملكة العربية السعودية

 ندوة نحو إحياء دور الوقف في       في (أثر الوقف في تنمية المجتمع    
 ١٣١٥٨) ١٩٩٨ مايو ٩-٧الدول اإلسالمية، 

 نـدوة مكانـة     فـي (انب التوجيهي للمجتمعات    أثر الوقف في الج   
 ١٣٦٩٢...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 مؤتمر األوقاف األول في     في(نشر التعليم والثقافة    أثر الوقف في    
 ١٣٤٥٣...) المملكة العربية السعودية

أثر الوقف فـي واجـب المحافظـة علـى ينـابيع اسـتانبول،              
وع الوقف الحادي عشـر،      أسب في(واالقتراحات المتعلقة بذلك    

 ١٢٨١٦] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦
 ٥٤٨٢-٥٤٨١) الفتاوى الخانيةفي (إجارة الوقف 

 ٢٧-٢٥] باللغة العثمانية [)فتاوى على أفنديفي (إجارة الوقف 
 ٩٨٤٨) مختصر الفقه اإلسالميفي (إجارة الوقف 
 ٨٩) نمرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسافي (إجارة الوقف 

االجتماع السنوي الرابع والعشرين للمجلس المركـزي لألوقـاف         
 ١٣٢٤١] باللغة األوردية[

ـ        نقطـة لرئيسـة     ٢٠اجتماع الشيعة يقدم دعما كامال لبرنامج ال
 ٧٥٥٧ ]باللغة األوردية [ةالوزراء الهندي

 ٥١٨٦] باللغة األوردية[اجتماع لجنة حماية األوقاف 
 لهيئة األحوال الشخصـية للمسـلمين       للجنة التنفيذية  حاجتماع ناج 

 ٦٣٧٧ ]باللغة األوردية [لعموم الهند
 ٧٩٤١] باللغة اإلنجليزية[اجتماع هيئات األوقاف 

مداوالت على األوقاف   : اجتماع هيئة األحوال الشخصية لعموم الهند     
 ٧٥٥٨ ]باللغة األوردية[والمشاكل األخرى 

باللغـة  [ رانتشي   اجتماع هيئة األحوال الشخصية للمسلمين بمدينة     
 ٦٣٧٨] األوردية

 ١١٦أجر النظر علي الوقف وآثاره المترتبة عليه 
 كـا اإجراء مسح لإلطالع على مشاكل األقليات في واليـة كرنات         

 ٣٥٢٥ ]باللغة األوردية[
باللغـة  [إجراء مسح لممتلكات األوقاف في واليـة أترابـراديش          

 ٥١٤٩] األوردية
 ٥٥٥١أجوبة ابن هالل 
 ١٧٨٥وقف أحاديث في ال

 شـرح عمـدة     ، العدة على إحكـام األحكـام      في(أحاديث الوقف   
 ٨٤٤٢-٨٤٤١) األحكام

أصول الفتيا في الفقه على مـذهب اإلمـام         في  ( األحباس   باب
 ٥٥٥٥ )مالك

 ١٠٣٤٤-١٠٣٤٣) األمفي (األحباس 
 ١٠٣٤٥، ١٠٣٤٢) األمفي  (]األحباس[
 ١٠٣٤٦)  مع مختصر المزنياألمفي  (]األحباس[

 ٧٠٨٥) تفسير جديد: الدولة الفاطمية في مصرفي (األحباس 
 ٨٤١٧) سنن الدارقطنيفي ( األحباس كتاب
 ٨٥١٥ )سنن النسائيفي ( األحباس كتاب
سنن النسائي بشرح الحافظ جالل السـيوطي       في  ( األحباس   كتاب

 ٨٥١٦) وحاشية اإلمام السندي
  ٨٥١٩-٨٥١٨) سنن النسائي الكبرىفي ( األحباس كتاب
 ٨٤٠٢-٨٤٠٠) شرح سنن النسائيفي (اس  األحبكتاب
)  الكافي في فقه أهل المدينـة المـالكي        كتاب في( األحباس   كتاب

١٠٥٣٦-١٠٥٣٤ 
 ٨٥٢٩-٨٥٢٧) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدفي ( األحباس باب

 ١٠٤٩٤-١٠٤٩٣)  المحلىفي(األحباس 
 ١٠٤٩٢)  المحلىفي(األحباس  كتاب

 ١٠٣٤٧) يمختصر كتاب األم للشافعفي ] (األحباس[
 ٤٩٨) مذاهب الحكام في نوازل األحكامفي ( األحباس كتاب

 ٩٨٧٤) معجم فقه السلففي (األحباس 
 ١٠٥٦٤)  مواهب الجليل من أدلة خليلفي( األحباس كتاب

إتحاف األخالف في أحكام األوقاف



١١٧٥>> كشاف العنوان
 

 

 ٨٦١-٨٦٠األحباس اإلسالمية في المملكة المغربية 
التأسـيس القـانوني والواقـع بتـونس        : األحباس أو األوقاف  

، التحالفات والمواريث في    القرابة:  ونسب حسب في (العاصمة
 ٨٩٠٩ ]الفرنسيةاللغة ب) [تونس

 ٩٤٨١أحباس السلطان سيدي محمد بن عبد اهللا 
أحباس العثمانيين األوائل بتونس وجمعيـة األوقـاف واإلنـزال          

 ٢٢٩٢ ]الفرنسيةاللغتين العربية وب[
 علـوم، قـانون، وتشـريعات       في(األحباس في االقتصاد المغربي     

 ٩٤٣٨] الفرنسيةاللغة ب) [الجزائر : سات اقتصاديةودرا
 مؤتمر األوقاف األول    في(المغاربة في الحرمين الشريفين     أحباس  

 ٨٢٦٦...) في المملكة العربية السعودية
األحباس والصدقات والهبـات والعمـرى والمـنح واألخـدام          

 تبصرة الحكام في أصـول األقضـية ومنـاهج       في(والمرافق  
 ١٠٥٤٥ )األحكام

األحباس والصـدقات والهبـات والعمـرى والمـنح واألخـدام           [
 تبصرة الحكام في أصول األقضـية ومنـاهج         في] (والمرافق
 ١٠٥٤٤ )األحكام

 ١٣٩٢٦األحباس والمحرومون 
األحباس ووزارات األحباس في شمال أفريقيـا منـذ االسـتقالل           

 ٨٥٣٨] الفرنسيةاللغة ب[
 في( ما يتصل بذلك  و األحباس والوقوف والصدقات والهبات      كتاب

 ١٠٦٨٠) التلقين في الفقه المالكي
 في(وما يتصل بذلك     األحباس والوقوف والصدقات والهبات      كتاب

 ١٠٥٢٠) شرح التلقين: روضة المستبين
على أراضي األوقاف في    " فانداي ماترام "احتجاج على بناء قاعة     

 ٥٢٧٩ ]باللغة األوردية[أورنج آباد 
 ٣٦٦٦ارس الجمعية الخيرية اإلسالمية االحتفال األول بامتحان مد

 ١١٠٧٠إلى األستاذ جاسم القطامي " جائزة عبد الناصر"احتفال تسليم  
باللغـة  [احتالل أرض المقبرة من قبل زعـيم حـزب جانتـا            

 ٥١٥١] األوردية
وقوفة علـى أيـدي بعـض السـيخ         ماالحتالل بالقوة لألرض ال   

 ٥١٩٨ ]باللغة اإلنجليزية[المتعصبين 
باللغـة  [ير شرعي ألراضي أحـد أضـرحة األوليـاء          احتالل غ 
 ٥٢٨٢] األوردية

باللغـة  [االحتالل غير الشرعي ألراضـي مقـابر المسـلمين          
 ٥٢٧٦] األوردية

 ٥١٦١] باللغة األوردية[االحتالل غير الشرعي ألراضي المقبرة 
إطالق سراح محامي   : وقوفةماالحتالل غير الشرعي لألراضي ال    

 ٥١٩٩] ة األورديةباللغ[بتياله بالضمان 
 ٥١٥٢] باللغة األوردية[االحتالل غير الشرعي لمقبرة بالس بور 

باللغـة  [االحتالل غير الشرعي لمقبرة جـوهي غيـر مقبـول           
 ٥١٥٧] األوردية

 ٥١٨٩] باللغة األوردية[االحتالل غير الشرعي لمقبرة موقوف شاه 
احتالل غير شرعي لممتلكات هيئة األوقـاف اإلسـالمية، تبلـغ           

 ٥١٥٣] باللغة األوردية[ مليون روبية ٨٠٠يمتها ق

االحتالل غير الشرعي لمئات من ممتلكات الوقف لمنجم الفحـم          
باللغـة  [الحجري بمنطقة راجوار في محافظـة تشـاندربور         

 ٥٢٧٨ ]األوردية
باللغـة  [االحتالل غير المشروع ألراضي المقبـرة فـي لـوني           

 ٥١٥٤] األوردية
باللغـة   [وقـاف المسـلمين   ألعي  احتالل المسلمين غير الشـر    

 ٥٢٤٢ ]األوردية
احتالل هيئة األوقاف الشيعية إلمام بارا يعتبـر احـتالل غيـر            

 ٥١٥٥] باللغة األوردية[مشروع 
األسبوع العاشر للوقف،   في  (أحجار المدافن كأحد عناصر الثقافة      

 ١٣٥٧١] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧
 ١٢٩٩٧تطبيقاته في المغرب اإلحسان اإللزامي في اإلسالم و

 ٨٢٧٠-٨٢٦٩اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
 ٢٧٦١-٢٧٥٩أحسن التقاسم في معرفة األقاليم 

 ٦٧٥٣] باللغة األوردية[أحسن السير 
 ٢١٦٩إحصاء األوقاف 

 ١١٩٩اإلحصاء السنوي العام لجمهورية مصر العربية  كتاب
عـن السـنة    اإلحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكـة المصـرية         

 ١٢٨٩٥. ٥١/١٩٥٢الدراسية 
 ١٢٨٩٦. ٢٤/١٩٢٥اإلحصاء العام لمعاهد التعليم المصري لسنة 

 ٢٨٢، ٢٨٠اإلحصاف في أحكام األوقاف 
 ٢٨١] باللغة العثمانية[اإلحصاف في أحكام األوقاف 

 ٨٥٦٧ ]باللغة الفارسية[  الجديدةاإلحصائيات
لغـة  بال[ أصـفهان  فـي  عن نشاط دائـرة الوقـف   إحصائيات
 ٨٥٧٢ ]الفارسية

باللغة [أحقية عضو مجلس األوقاف في االعتراض على اإلشعار         
 ١٨٥] اإلنجليزية

 ٤٧٧} صبغاأل أبو{األحكام 
 ٤٩٣} الشعبي{األحكام 
 ٤٩٧} الغفجومي{ األحكام كتاب

 ٨٣٠٦-٨٣٠٣شرح عمدة األحكام : إحكام األحكام
 ٥٠١-٤٩٩... إحكام األحكام على تحفة الحكام

راضي المتبعة في البالد العربية المنفصلة عن السـلطة         أحكام األ 
 ٦١٢٠العثمانية 

 ٢٩٩أحكام األراضي واألموال غير المنقولة 
 ٣٨٦أحكام أهل الذمة 
 ٢٧٢} بكر أوغلو{أحكام األوقاف 
 ٢٧٨} حسن رضا{أحكام األوقاف 
 ٢٨٢} حسني أفندي{أحكام األوقاف 
 ٢٨٥-٢٨٤} حسين علي األعظمي{أحكام األوقاف 

 ٤١٣} الخصاف{حكام األوقاف أ
 ٤١٢-٤١١} الخصاف { أحكام األوقافكتاب

 ٤٢٥} الكرماستي{أحكام األوقاف 
 ٣٤٦-٣٤٥} محمد شفيق العاني{أحكام األوقاف 
 ٣٦٣-٣٦٢} مصطفى أحمد الزرقا{أحكام األوقاف 

أحكام األوقاف
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 ٤٣٠-٤٢٩} الناصحي{أحكام األوقاف 
 ٤٣٦} هالل الرأي{أحكام األوقاف 
 ٢٥٢} ن مؤلفدو{أحكام األوقاف 
 ٢٧٤-٢٧٣} بودي آبادي{] باللغة العثمانية[أحكام األوقاف 
 ٢٨٣} حسني أفندي{] باللغة العثمانية[أحكام األوقاف 
 ٣٣٥} الماليلي{] باللغة العثمانية[أحكام األوقاف 

أحكـام أهـل    فـي   (أحكام أوقاف أهل الذمة ووقف المسلم عليهم        
 ٣٨٦) الذمة

 ٥٣٨٧)  المعامالت.هاج الصالحين منفي (أحكام األوقاف العامة
 أحكـام   في(أحكام أوقاف غير المسلمين من الذميين والمستأمنين        

 ١٠٧٩٨) الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم
 ٢٥٩أحكام األوقاف في الفقه اإلسالمي 

 ٦٠٣٥] باللغة التركية[أحكام الجزاء 
 ١٠٧٩٨أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم 

 ٩٢٢٧-٩٢٢٤السلطانية األحكام 
 ١٠٤٥٧-١٠٤٥٣األحكام السلطانية والواليات الدينية 

 ٦١٢١) موسوعة التشريعات العربيةفي (أحكام شرعية 
صورة األمر السـامي بتطبيـق      : أحكام شرعية خاصة باألوقاف   

 ٦١٦٠أحكام شرعية خاصة باألوقاف 
 ٣٩٧أحكام الصغار 

 ٣٠٦  األحكام الفقهيةسلسلة
 ٦٦٥٤ واألسس المحاسبية للوقف األحكام الفقهية

الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتـاء      في  (أحكام قسمة أعيان الوقف     
 ٥٢٨٩) المصرية

 ١٢٤٨-١٢٤٧] باللغة العثمانية[األحكام المرعية في األراضي الميرية 
 ١٢٢٣٩] باللغة األوردية) [ الفتاوى المحموديةفي(أحكام المساجد 

أسبوع في  (فظة على أوقافنا الثقافية     األحكام المنسية للوقف والمحا   
 ٨٧٩٢] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الوقف الحادي عشر، 

بحوث مختارة مقدمة في    :  الوقف في(األحكام المهمة عن الوقف     
 ٣٣٣) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
وبذيلـه   ،أحكام المواريث والوصايا والوقف والهبة في الشـريعة       

 ٢٦٨ قانون األحوال الشخصية األردني
أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه اإلسالمي مع بيان مـا           

 ٣٠٩ يجري عليه العمل في المحاكم المصرية والسودانية
 ٣١٠أحكام الوصايا في الشريعة والقانون 

 ٦١٩١} بدران أبو العينين{أحكام الوصايا واألوقاف 
 ٣٥٥-٣٥٤} محمد مصطفى شلبي{ف أحكام الوصايا واألوقا

 ٢٦٣-٢٦١أحكام الوصايا واألوقاف في الشريعة اإلسالمية 
دراسـة فقهيـة    : أحكام الوصايا واألوقاف في الفقه اإلسـالمي      

 ٣٤٢مقارنة 
دراسـة  :  والقـانون  أحكام الوصايا واألوقاف في الفقه اإلسالمي     

 ٣٤٢مقارنة قانونية فقهية 
ل بها في الجمهوريـة العربيـة       أحكام الوصايا واألوقاف المعمو   

 ٣٥٦المتحدة 
 ٢٧٠-٢٦٩أحكام الوصية في الفقه اإلسالمي والقانون 

 ٢٩٣-٢٩٢أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة اإلسالمية 
عبـد الحميـد    {أحكام الوصية والوقف في الشـريعة اإلسـالمية         

 ٣٠٥} ميهوب
محمد لودود  عبد ا {أحكام الوصية والوقف في الشريعة اإلسالمية       

 ٣١٤} السريتي
 ٣١٣أحكام الوصية والوقف في الفقه اإلسالمي والقانون 

 ٢٦٠} أحمد الحجي الكردي{أحكام الوقف 
 ٢٩٤} زهدي يكن{أحكام الوقف 
 ٤٤٠-٤٣٧} هالل الرأي{أحكام الوقف 
أحكـام الوصـايا واألوقـاف فـي الشـريعة          في  (أحكام الوقف   
 ٢٦٣-٢٦١) اإلسالمية

 ٢٥٤-٢٥٣) أحكام الوقف والمواريث في(أحكام الوقف 
 ٤٤٧) اإلعالم واالهتمام بجميع فتاوى شيخ اإلسالمفي (أحكام الوقف 
 اإلعالم واالهتمام بجميع فتاوى شيخ اإلسالم أبي        في(أحكام الوقف   

 ٤٤٨) يحيى زكريا بن محمد األنصاري
المواريث، الوصية،  : التركة والحقوق المتعلقة بها   في  (أحكام الوقف   

 ٢٥٥ ) في الشريعة اإلسالميةات المريض مرض الموتتصرف
ترشيح على فـتح    : قوت الحبيب الغريب   في( أحكام الوقف    فصل

 ٤٦٢) شرح غاية التقريب: القريب المجيب
 – أصول الدين    إلىباإلضافة  : المسائل اإلسالمية  في(أحكام الوقف   

 ٥٣٩١) … ونظام الحكم في اإلسالم–وفضائل القرآن الحكيم 
 ٤٩٦) المعامالت المادية واألدبيةفي (الوقف أحكام 

 الوصايا واألوقاف والمواريث فـي الشـريعة        في(أحكام الوقف   
 ٩٧٥١-٩٧٥٠) اإلسالمية

بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية      :  الوقف في(أحكام الوقف   
 ٣٤٠) العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 ٦٢٠٥غير الخيرات أحكام الوقف بعد إلغاء نظام الوقف على 

 نـدوة الوقـف     في(ي الشريعة اإلسالمية    فأحكام الوقف الخيري    
 ٣١٥) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،الخيري

دراسة مقارنـة   : أحكام الوقف على الذرية في الشريعة اإلسالمية      
 ٣٤٧مع التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية 

مصرية من مذهب   أحكام الوقف على ما عليه العمل اآلن بالمحاكم ال        
 ٦٢٠٧-٦٢٠٦الحنفية وقانون الوقف الجديد 

 ٣٢٨ أحكام الوقف الفقهية
 ٧١٠٥} أحمد إبراهيم الرفاعي، معد{ أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية

 ٦٢٠٨} عبد الوهاب خالف{أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية 
 ٣٧٤، ٣٥٠} محمد عبيد الكبيسي{أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية 

 ٣٥١ ]باللغة الفارسية[ اإلسالمية الشريعة في الوقف أحكام
أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية على ما عليـه العمـل اآلن            

 ٦٢٠٩بالمحاكم المصرية 
 ٥٩٦٨أحكام الوقف في الفقه والقانون 

 ٣٢٣٦ ]باللغة الفارسية[  الوقف وآثاره االجتماعيةأحكام
حالـة  : ل العـالم اإلسـالمي    أحكام الوقف وحركة التقنين في دو     

 ٦٢١٣جمهورية مصر العربية 
 ١٢٠٠٠ الوقف والحكم ببطالن الوقف على النفس أحكام

 

 أحكام األوقاف
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 ٤١٧-٤١٣أحكام الوقف والصدقات 
 ٢٥٤-٢٥٣أحكام الوقف والمواريث 

 ٢٧٧أحكام الوقف والهبة في الفقه اإلسالمي 
 ٣٠١أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما 

باللغـة  [مة وبعض القضايا المتعلقة باألوقاف      أحكامنا الوقفية القدي  
 ٨٩٨٦] التركية

المـدارس  فـي   (أحوال األوقاف كمصـدر لتمويـل المدرسـة         
 ١١٧١٤] باللغة التركية) [والتحديث

 المعـامالت الماليـة     فـي (أحوال الخلو في عقارات األوقـاف       
 ٤٠) بحوث وفتاوى وحلول: المعاصرة

 ٢٦٠ية والتركات األهلية والوص:  األحوال الشخصيةكتاب 
 ٩٧٤٧ الوصايا والمواريث والوقف: األحوال الشخصية

األحوال الشخصية األهلية والنيابة الشرعية والوصـية والوقـف         
 ٩٧٤٥-٩٧٤٤والتركات 

 ٩٨٧٢األحوال الشخصية في الوالية والوصية والوقف 
باللغـة  [األحوال الشخصية للمسلمين والنظام العـائلي لإلسـالم         

 ٩٢٨٣] األوردية
 ٦٢٠٣األحوال الشخصية والوقف في تشريعاتهما المتعددة 

: م١٣٨٢-١٢٧٩/ هـ٧٨٤-٦٧٨أحوال العامة في حكم المماليك،      
 ٩٣٤٥دراسة في الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 ١٠٥٠٤، ١٠٢٢٣ إحياء التراث اإلسالمي سلسلة
 ٩٣١٦إحياء دور الوقف اإلسالمي مرهون بتحريره من قبضة الدولة 

 ٧٣٥٤نحو مؤسسة وقفية تمويلية تنموية : إحياء سنة الوقف
 ١١٥٥٥إحياء علوم الدين 

 ٢٥٢٥-٢٥٢٤خطط الطرابيلي : القاهرة المحروسةحياء أ
 ٤٩٧٢] باللغة األوردية[إحياء المساجد المهجورة 

 أبحاث ندوة نحـو دور تنمـوي        في(إحياء وتطوير نظام الوقف     
 ٥٩٤) للوقف

 ١٣٩٦٢-١٣٩٦١أخبار القضاة 
 ٨٦٨٣األخبار الموفقيات 

 ٣٦٣٣] باللغة التركية[أختام الوقف في المخطوطات 
 ٥٥٧٢ نوازل البرزلي القيرواني التلمساني اختصار

مقدمـة ابـن    فـي   ] (اختصاص القضاء بالوالية على األوقـاف     [
 ١٣٨٩٥) خلدون

 ٥٦٢٤اختصاص القضاء المختلط 
 ٥٦٢٥االختصاص القضائي في مسائل األوقاف 

باللغة [صاصات محكمة األوقاف تحت مسودة قانون األوقاف        اخت
 ٥٦٣٧] األوردية

 ٢٦٦اختالف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعامالت 
 ٥٣٨٥ ]باللغة الفارسية[ اختالف رأى فقيهين حول مسألة فقهية

االتجـاه الجمـاعي فـي      فـي   ( اختالف الفقهاء في حقيقة الوقف    
 ٤٤٨٢-٤٤٨١) ميالتشريع االقتصادي اإلسال

 ١٠١٧٥-١٠١٧٣شرح المختار : االختيار
 ١٠١٧٥-١٠١٧٢االختيار لتعليل المختار 

 ٥٣٩٧-٥٣٩٤ فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية من الفقهية االختيارات

 أخصر المختصرات في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بـن           كتاب
 ٩٩٩٠حنبل 

 ١٠٣٢٠-١٠٣١٩إخالص الناوي 
لجام أداء مثالي وسط األوضاع الصـعبة       أداء لجنة األوقاف في بي    

 ١١٢٦] باللغة األوردية[
، وتأكيد إعادة تشكيل هيئة األوقاف خالل       مقنعأداء هيئة األوقاف    

 ١٨١٦ ]باللغة األوردية[شهر واحد 
باللغة  [١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

 ٣٠٥٧] اإلنجليزية
 ٨٧٤٧ ... الخطاباإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن

 ٦٢٨٥] باللغة اإلنجليزية[إدارة األوقاف 
 ٩٧٩] باللغة األوردية[إدارة األوقاف 

األوراق  فـي (إدارة األوقاف اإلسالمية في المجتمع المعاصـر         
، المقدمة من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسـالمية       

ي  الدورة الثالثـة للمجلـس التنفيـذ       ،المملكة األردنية الهاشمية  
 ٧١٦...) لمؤتمر وزراء األوقاف

 فـي األردن   إدارة األوقاف اإلسالمية فـي المجتمـع المعاصـر        
بحوث :  أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم      في(وفلسطين  

 ٥٥٣...) ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن
 فـي ( في المغرب    إدارة األوقاف اإلسالمية في المجتمع المعاصر     

بحـوث ومناقشـات    : سالمية في عالم اليوم   أهمية األوقاف اإل  
 ٨٥٩...) الندوة التي عقدت في لندن

 مؤتمر األوقاف   في(إدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة السعودية      
 ١٣٠١٣...) األول في المملكة العربية السعودية

بعـض الجوانـب    : إدارة األوقاف خالل الحكم اإلسالمي للهنـد      
 ١٠٧٨] إلنجليزيةباللغة ا[القانونية والتاريخية 

اإلدارة فـي   ] (إدارة األوقاف في بغداد في العصـر العثمـاني        [
 ٧٣٧...) العثمانية في والية بغداد

 أهميـة   فـي (إدارة األوقاف في المجتمع المعاصر فـي تركيـا          
بحوث ومناقشات الندوة التي    : األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم    

 ٦٠٧...) عقدت في لندن
باللغـة  [دراسـة اجتماعيـة قانونيـة       : نـد إدارة األوقاف في اله   

 ٩٥٣٧] اإلنجليزية
عرض تـاريخي للوضـع     : إدارة األوقاف في والية أترابراديش    

القانوني، قبل قانون األوقاف اإلسالمية لوالية أترابراديش لعام        
 ٦٤٠٣ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٦٠

باللغـة  [إدارة األوقاف ومجتمع تراقيا الغربيـة فـي تركيـا           
 ١٣٧٥١ ]التركية

 ١١٥٤] باللغة األوردية[اإلدارة السليمة لممتلكات األوقاف 
 ٧٣٧. ..إلدارة العثمانية في والية بغدادا

اإلدارة العثمانية وأثر حركات التغريب عليها في القـرن التاسـع          
 ٦٦٠] باللغة التركية[عشر الميالدي 

 ٢٩١٨} صالح أحمد العلي{اإلدارة المالية في اإلسالم 
 ٨٧٥٢} حسام الدين السامرائي{مالية في اإلسالم اإلدارة ال

 ٣٣٥٧] باللغة التركية[إدارة المدن 

إدارة المدن
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باللغـة  [مشكلة كبيرة لدى المسـلمين      : إدارة الممتلكات الموقوفة  
 ٩٦٩] اإلنجليزية

 ٩٥٢٣إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف 
 ٣٣٥٨] باللغة التركية[إدارة الوقف 
 ٩٣٢ ]ة اإلنجليزيةباللغ[كيفية تبسيطها : إدارة الوقف

 ٥٤٣إدارة الوقف الخيري 
إدارة الوقف الخيري اإلسالمي فـي دولـة اإلمـارات العربيـة            

دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعـة لـوزارة         : المتحدة
 ١٨١٥... العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 وقـائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر         في(إدارة الوقف في اإلسالم     
 ٥٢٠-٥١٩...) ألوقافممتلكات ا

 ٧٠٠إدارة الوقف والحاجة للتطوير 
 ٦٠٣٩] باللغة التركية[إدارة الوقف وغاية تأسيسه 

دراسـة عـن اسـتثمار      : اإلدارة الوقفية في الجمهورية اللبنانية    
 وقائع الحلقة الدراسية لتثميـر ممتلكـات        في(العقارات الوقفية   

 ٧٩٧-٧٩٦...) األوقاف
 ١٠٣١٦أدب القاضي 

 ٥٥٠٠} بن أبي الدما{قضاء أدب ال
 ١٠٣١٦} بن القاصا{أدب القضاء 

 أدب القضاء وهـو الـدرر المنظومـات فـي األقضـية             كتاب
 ٥٥٠١} بن أبي الدما{والحكومات 

شرح مجموع الفقه   :  الروض النضير  كتاب في(أدلة جواز الوقف    
 ١٠٢٩٧) الكبير

 كتـاب  في(إذا كانت األرض موقوفة بمواشيها هل عليها زكاة ؟          
 ٤٣٠٨-٤٣٠٦) األموال

دراسـة معـززة   :  الحيازة فقهاً وقضـاء فـي (أراضي األحباس   
 ٥٩٠٨) حديثةفقهية وقرارات قضائية بنظريات 

شـرح  فـي   (األراضي األميرية والموقوفة والمسقفات بعد الوفاة       
 ٦٤٥٠] باللغة العثمانية) [قوانين األراضي

للغـة  با) [شرح قوانين األراضي  في  (أراضي األوقاف الصحيحة    
 ٦٤٥١] العثمانية

 ١٢٢١] باللغة األوردية[أراضي األوقاف في أوكهال 
 ١٢١٤] باللغة األوردية[ أراضي الزاوية

الحـبس  : تحقيق جزئـي  : أراضي العرش أو السبخة في الجزائر     
 ٦٠٥٦] الفرنسيةاللغة ب[والقانون الجزائري 

حقوق المرعى وما يتعلق بالمراعي مـن       في  (األراضي الموقوفة   
 ١٠٧٤٢] باللغة التركية) [ات األراضي وتطويبهادعو

باللغـة  ) [شرح قوانين أراضي الهمايون   في  (األراضي الموقوفة   
 ٦٤٦١] العثمانية

 ضوابط الملكية في    في(األراضي الموقوفة على جماعة المسلمين      
 ١٠٧٤٧) الفقه اإلسالمي

مجموعة قـوانين   في  (األراضي الموقوفة في األراضي األميرية      
 ٦٤٥٤] باللغة العثمانية) [ ومقررات ماليةوأنظمة

 ١٢١٥] باللغة األوردية[األراضي الموقوفة في باني بت 
فـي  (األراضي الموقوفة، واألراضي الميرية، وقوانين األراضي       

 ٦٠٦٤] باللغة العثمانية) [الترتيب  األول. الدستور

) الترتيـب  الثـاني    . الدستورفي  (األراضي الموقوفة واألميرية    
 ٦٠٦٥] للغة العثمانيةبا[

باللغـة  [األراضي الميرية ورجوعها إلـى الملكيـة الخاصـة         
 ١٠٧٤٣] التركية

 ٨٧٥٢)  اإلدارة المالية في اإلسالمفي (أراضي الوقف
 تاريخ فلسطين في أواخر العهـد العثمـاني،         في (أراضي الوقف 

٩١٢٢) ١٩١٨-١٧٠٠ 
 ١١٩٥األراضي الوقف في المدينة المنورة 

 ٦٤٤٦ ]باللغة الفارسية[ ييران اإليراض قانون األيفية ف الوقيراضاأل
سياسات الوقف ونظمه اإلداريـة فـي       : أربعون عاماً من اليقظة   

 ٩١٣٥ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٨٧-١٩٤٨ ،قطاع غزة
 ٩٩٧٤ الوقف يرجوزة فأ

من أوائل القرن   :  نظم الحكم في الدولة العباسية     في(أرزاق الجند   
 ٤١٠٤) ل بني بويه بغداد دخوإلىالثالث الهجري 

 ٣٣٧-٣٣٦] باللغة العثمانية[إرشاد األخالف في أحكام األوقاف 
 ٨٠٦٣-٨٠٦٢إرشاد األريب إلى معرفة األديب 

 ١٠٣١٤اإلرشاد إلي ما وقع في الفقه وغيره من األعداد 
 ٩٨٢١اإلرشاد إلى معرفة األحكام 
 ٤٣١٣إرشاد الخلق إلى دين الحق 

 ٨٤٦٨-٨٤٦٤البخاري شرح صحيح : إرشاد الساري
 ٨٤٦٩شرح صحيح البخاري بإرشاد الساري 

-١٠٥٣٩إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك          
١٠٥٤١ 

 ١٠٨٤١-١٠٨٤٠إرشاد العباد إلى الوقف على األوالد 
 ٩١٤٩إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 

باللغـة   [إرشادات لحكومة الوالية لالحتفاظ بممتلكـات الوقـف       
 ٥١١١] األوردية

 ٩٨٢٨اإلرشادات الوفية في القضايا الشرعية 
األسـبوع التاسـع    فـي   (أرشيف تكية موالنا والمنازل المولوية      

 ٢٣٩٢] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢للوقف، 
 ٨٢٠٨فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانية : األرشيف العثماني

 ٣٣٦٧] للغة التركيةبا[أرشيف المديرية العامة لألوقاف 
 ٦٤٦١] باللغة العثمانية[) شرح قوانين أراضي الهمايونفي (اإلرصاد 

الملكية العربيـة والمـأزق     : أرض السفارة األمريكية في القدس    
 ١١٩٧األمريكي 

 ١٠٧٦٥ ]باللغة الفارسية[رض ومتعلقاتها األ
 ١٢٨٠دراسة فقهية مقارنة : أركان الوقف في الفقه اإلسالمي

 ٨٤٨٤-٨٤٨١غليل في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء ال
إزالة األحداث الظاهرة بالنور الراد على من منـع أوالد الظهـور            

 ٥٥٦٨ األماجد وأدخل سائر اإلناث وأوالدهن من الرجال األباعد
ـ  دراسـة :  عصر سالطين المماليك   في األوقافازدهار    ة تاريخي
في المملكـة    مؤتمر األوقاف األول     في ( نموذج مصر  :وثائقية

 ٨٢٦٦...) العربية السعودية
 ٥٧٤٧] باللغة األوردية[أزمة قانون الوقف، مسؤولية مجلس الوالية 

 ٩٢٢٢أزمة الوصية النجدية 

 

إدارة الممتلكات الموقوفة



١١٧٩>> كشاف العنوان
 

 

  ١١٣٣٢) خطط الطرابيلي:  أحياء القاهرة المحروسةفي (األزهر
 ١١٣٣٠تاريخه وتطوره : األزهر

باللغـة  [إساءة استعمال أراضي وقف جامعة عليجره اإلسـالمية         
 ٥١٥٨] األوردية

 أبحاث نـدوة نحـو      في(أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارتها      
 ٥٤١) دور تنموي للوقف

أساليب االنتفاع االقتصادي باألوقاف في مصـر فـي العصـر           
 ١٣٣١٥العثماني 

 ملتقـى الشـارقة األول      فـي (األساليب الحديثة في إدارة الوقف      
 ٣٩٥٢) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤للمؤسسات الوقفية، من 

 فـي (نموذج التجربة القطرية    : األساليب الحديثة في إدارة الوقف    
 إبريـل   ١٦-١٤ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن         

 ٧٦٤) م٢٠٠٢
 ١٠٧٨٣)  مشكلة المياه وحلولها في التراث اإلسالميفي(األسبلة 

دراسـة معماريـة    : األسبلة العثمانية الباقية بمدينة القـاهرة     
 ١٠٧٨٨وأثرية 

] باللغة التركيـة   [١٩٨٣ ديسمبر   ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    
٨٦٧١،  ٧٨٤٨،  ٧٣٩٨،  ٦٠٢١،  ٣٢١٧،  ١٩٣٦،  ٦٦٤ ،
٩٢٩٠،  ٩٢٥٧،  ٩٢٣٤-٩٢٣٣،  ٨٨٨٩،  ٨٧٦٧،  ٨٧٦١ ،
١٣٠٠٢،  ١٢٩٩٤،  ١٢٦٦٠،  ١٢٦٥٣،  ١٢٥٦٨،  ١٢٣٢٥ ،
١٣٦٨٤،  ١٣٦٧٥،  ١٣٥٢٠-١٣٥١٨،  ١٣٤٧٧،  ١٣٠٠٤ ،
١٣٧٠٢ 

] باللغـة التركيـة    [١٩٩١ ديسمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    
٨٧٧٠،  ٨٧٥٩،  ٥٠٣٢،  ٢٣٩٧،  ٢٣٩٥،  ٢٣٩٣-٢٣٩٠ ،
١٢٦٦٧-١٢٦٦٦،  ١٢٢٦٥،  ٨٨٩٠،  ٨٨٧٦،  ٨٨٧٤ ،
١٣٥٧٠،  ١٣٥٦٨،  ١٣٤٣٦،  ١٢٦٧٩،  ١٢٦٧٧،  ١٢٦٦٩ ،
١٣٥٧٢ 

باللغـة   [١٩٩٥ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثالث عشـر للوقـف،       
، ٦٦٥٩، ٥٠٥٢-٥٠٤٦، ٥٠٤٤، ٤٨٩٨، ٢٧٧٠] التركيــة

١٢٨٢١، ١٢٧٣٠، ١١٣٨٦، ٨٨٩٢ 
، ٦٠٤٣،  ١٩٣٩] باللغة التركية [األسبوع الثالث لبحوث األوقاف     

٨٨٨٨،  ٨٨٣٥،  ٨٧٦٥،  ٨٦٧٢،  ٧٨٥٠،  ٧٣٥٣،  ٧١٩٨ ،
١٣٤١٨،  ١٣٤١١،  ١٢٦٦٥،  ٩٧١٨،  ٩٢٤٣،  ٩٢٣٢ ،
١٣٦٧٧، ١٣٤٧٠ 

] باللغة التركيـة   [١٩٨٥ ديسمبر   ٥-٣األسبوع الثالث لألوقاف،    
٨٨٩١،  ٨٨٢٤،  ٧٣٩٧،  ٧١٢٠،  ٥٠١٣،  ٣٢٤٥،  ٦٠٨ ،

١٣٤٧٨ 
] باللغـة التركيـة    [١٩٩٠ ديسمبر   ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    

٥٠٣٤،  ٥٠٢٩،  ٥٠٠٨،  ٣٧٧٧،  ٢٩٤٠-٢٩٣٩،  ٢٤٦١ ،
٩١٤١،  ٨٨٩٣،  ٨٨٦١،  ٨٧٩٨،  ٨٧٦٠،  ٨١٠٩،  ٥٠٥٣ ،
١٣٥٧٣، ١٢٦٨٤-١٢٦٨١، ١٢٦٦٣، ١١٠٨٤ 

باللغـة   [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشـر للوقـف،       
ــة ، ١٢٧٦٠، ١٠٨٧٣، ٨٨٩٥، ٦٠٤٧، ٣٠٢٠] التركيـــ

١٣٤١٩،  ١٢٨٢٧،  ١٢٨٢٠،  ١٢٧٦٦-١٢٧٦٥،  ١٢٧٦٢ ،
١٣٨٧٠، ١٣٨٦٥، ١٣٥٩٧، ١٣٥٥٨ 

] باللغة التركيـة   [١٩٨٤ ديسمبر   ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،    
٤٩٩٥،  ٣٤٦٢،  ٢٣٠٠،  ٢٢٦٠،  ١٨٤٢،  ١٧٠١،  ٥٤٥ ،
٨٨٤٢،  ٨٨١٢،  ٨٨٠٥،  ٨٦٨٥،  ٨١٧٣،  ٦٦٥٦،  ٥٠٢١ ،
١٢٦٥٤،   ٩٢٥٠،   ٩٢٣١،   ٨٨٩٤،   ٨٨٦٤،   ٨٨٥٤ ،
١٣٦٨٥، ١٣٦٠١، ١٣٤٨١، ١٣٤٦٩ 

] باللغة التركية  [١٩٨٧ ديسمبر   ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    
٣٢٣٤،  ٣٢١٨،  ٢٨٣٥،  ٢٧٦٦،  ٢٤١٥،  ٢٠٧٤،  ٢٠٣١ ،
٧٣٩٩،  ٦٥٤٤،  ٥٠٥٧،  ٥٠٢٥-٥٠٢٤،  ٥٠٠٦-٥٠٠٥ ،
١١٠٨٦، ١١٠٥٧، ٨٨٩٧ 

] باللغـة التركيـة    [١٩٨٦ ديسمبر   ٧-١األسبوع الرابع للوقف،    
٨٧٧٨،  ٦٠٤٤،  ٤٣٩٦،  ٢٧٨٠،  ٢٤١١-٢٤٠٢،  ٢٠١٧ ،
١٢٧٤٤-١٢٧٤١،  ١٢٦٩٩،  ١٢٦٩٥،  ١١٤١٩،  ٨٨٩٨ ،
١٣٠٥١، ١٢٨٦٧، ١٢٨٦٥ 

] باللغة التركيـة   [١٩٨٩ ديسمبر   ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    
٥٠٠٧،  ٤٩٠١،  ٢٣٩٤،  ٢٢٩٦،  ٢١٤٥،  ١٨٤٤،  ٧٦١ ،
٩٢٥٣،  ٨٨٩٩،  ٦٨٨٩،  ٦٠٢٣،  ٥٠٣١،  ٥٠٢٣،  ٥٠١٦ ،
١٢٦٦٨،  ١٢٦٦٢-١٢٦٦١،  ١٢٤٠٣-١٢٤٠٢،  ١١٥١٧ ،
١٣٦٠٢، ١٣٤٨٠، ١٢٨٧١، ١٢٨٦٨ 

] باللغة التركية  [١٩٨٨ ديسمبر   ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف،    
١٣٧٥٠، ١٣٤٨٦، ٨٩٠٠، ٢٦٨٤-٢٦٨١، ٢٦٧٨-٢٦٦٦ 

] باللغة التركيـة   [١٩٩٢ ديسمبر   ١٠-٧األسبوع العاشر للوقف،    
٥٠٣٠،  ٥٠٢٨،  ٥٠١٠،  ٢٩٣٧،  ٢٣١١-٢٣١٠،  ٢٠١٣ ،
٨٦٣٠،  ٨٦٢٧،  ٨٦٠٦،  ٨٦٠٣،  ٥٠٥٦-٥٠٥٤،  ٥٠٣٥ ،
٨٩٠١،  ٨٨٧٨-٨٨٧٧،  ٨٨١٥،  ٨٧٧٢،  ٨٧٦٦،  ٨٧٥٧ ،
١٣٥٧١، ١٢١٤٥، ٩٧١٦، ٩٧١٤-٩٧١٢، ٩٧١٠-٩٧٠٤ 

 ديسـمبر   ١١-٥األسـبوع األول لألوقـاف،      في  (أسبوع الوقف   
 ٨٧٦١] باللغة التركية) [١٩٨٣

] باللغة التركية  [١٩٩٣ ديسمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     
٤١٢٩،  ٣٥٥٨،  ٣٥٥٥،  ٣٤٨٨،  ٣٤٨٥،  ٣٤٨٢،  ٣٤٥٩ ،
١٢٠٨٧،   ٨٨٩٦،   ٨٧٩٢،   ٨١٨١،   ٧٨٢٥،   ٥٠٣٦ ،
١٣٤١٣،  ١٢٨٢٢،  ١٢٨١٦،  ١٢٦٧١-١٢٦٧٠،  ١٢٤٣٠ ،
١٣٤٩٥-١٣٤٩٤، ١٣٤٧٩ 

باللغـة   [١٩٨٤ ديسـمبر    ٩-٣أسبوع الوقف في مدينة هتـاي،       
 ٨٩٠٣] التركية

 ١١-٥األسـبوع األول لألوقـاف،      في  (أسبوع الوقف واألوقاف    
 ٨٧٦٧] باللغة التركية) [١٩٨٣مبر ديس

إستانبول في النصف الثاني من القرن السـابع عشـر المـيالدي            
 ٦٢٦] باللغة التركية[

 ١١١٠٧] باللغة العثمانية[إستانبول وبعض خانات األوقاف الشخصية 
تصانيف اإلدارة في األرشـيف     في  (استبدال األوقاف وإجراءاتها    

 ٨٢٠٦) هـ١٣٣٤-١٣١٠العثماني، 
 ٨٢٥١دراسة وثائقية : واغتصاب األوقاف بدال است

 ١٣١٨) رسائل حول الوقففي (استبدال الوقف 
 ١٣٢٦] باللغة العثمانية) [فتاوى علي أفنديفي (استبدال الوقف 
بحوث مختارة مقدمـة فـي النـدوة        :  الوقف في(استبدال الوقف   

 ١٣٢٨) الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 ٤٦٠٨ف قوصيون استبدال وق

استبدال الوقف
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الفوائـد  فـي   (الفائدة السادسة والخمسون    : استبدال الوقف العامر  
 ٥٤٢٩) الزينية في مذهب الحنفية

 ٩٩٢٢-٩٩٢٠االستبصار فيما اختلف من األخبار 
الترجمة : استبيان لجنة تحقيق األوقاف التي أنشأتها حكومة الهند        

 ١١٤٢ ]باللغة األوردية[األوردية لقانون األوقاف المركزي 
 ١٤١٨ }حسين حسين شحاتة {استثمار أموال الوقف
 ١٤٧٨ }سيد عبد العال {استثمار أموال الوقف

استثمار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مـع اإلشـارة          
 ٣٦٦٢لوضعية األوقاف في الجزائر 

مالحظة : استثناء الممتلكات الموقوفة من قانون التحكم في اإليجار       
 ٦٣٩٠] باللغة اإلنجليزية[أترابراديش هيئة األوقاف في 

 من قانون الـتحكم     أترابراديشاستثناء ممتلكات الوقف في والية      
 ٦٣٩١] باللغة األوردية [في اإليجار

باللغـة  [استثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم فـي اإليجـار           
 ٦٣٩٢] األوردية

حيباً استثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم في اإليجار يلقى تر         
 ٦٣٩٣] باللغة األوردية [حاراً

استحقاق حبس من يد من بنى فيه بشبهة وقد أطال فيها الـنفس             [
 ٥٣١٩)  مختصر نوازل ابن الحاجفي( ]رحمه اهللا

 ١٥٧٠االستحقاق الواجب في الوقف 
 ١١٥٧-١١٥٦] باللغة األوردية[استخدام األوقاف 

 ١٢٥٦ ألحكام الخراج االستخراج
الفوائد في  (الفائدة الرابعة عشر بعد المائتين      : االستدانة في الوقف  

 ٥٤٣٠) الزينية في مذهب الحنفية
 ٩٤٨] باللغة اإلنجليزية[استراتيجيات تطوير إدارة األوقاف في الهند 

 ٩٧٥٨االستسعاف في أمور األوقاف 
 :استشاري الشارقة يدعو إلى إعادة تقييم اسـتثمارات الوقـف         

 ١٤٦١ت تذهب لتسديد الديون  وقفاً تخسر وجميع اإليرادا١٧٢
 ١٩٦٩ ]باللغة الفارسية[ استشهاد حول موقوفات نصيرية

استطالع اآلراء حول األمانة العامـة لألوقـاف وإسـتراتيجيتها          
)٦٥٥٩) ٢٠٠٥-١٩٩٧ 

استطالع آراء الواقفين والمستفيدين ورؤساء وأعضـاء مجـالس         
 إدارات الصناديق الوقفية وأهل الرأي والفكر حـول األمانـة         

 ٦٥٦٠ العامة لألوقاف
 ٥٢١٨] باللغة األوردية[استعادة مقابر المسلمين 

 ٢٤٩] باللغة اإلنجليزية[استعادة ملكية العقارات الوقفية المنقولة 
استعراض لمشروع أعمال هيئة أوقاف والية البنجـاب إلنفـاق          

 ٣٠٤٧] باللغة اإلنجليزية[المبلغ الفائض في األعمال الخيرية 
 إلى الحـرب العالميـة      ١٨٨١حي بجهة باجة من      الفال االستعمار
 ٩٤٤٧األولى 

باللغـة  [استعمال دخل األوقاف في تطـوير التعلـيم للمسـلمين           
 ٥١٣٣] األوردية

فـي  (استعمال السيراميك الصيني في أعمال المعمـاري سـنان          
باللغـة  ) [١٩٨٨ ديسـمبر    ٨-٥األسبوع السادس لألوقـاف،   

 ٢٦٧٨] التركية

باللغـة  [ علـى األراضـي الموقوفـة        استمرار تعدي الحكومـة   
 ٥١٩٣] اإلنجليزية

باللغـة   [ المقبـرة  يراضأل االحتالل غير المشروع     مناالستياء  
 ٥٢١٧ ]األوردية

 لسـنة   ١٨٠استيضاح عن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم         
 ١٧٧٢ الخاص بإنهاء الوقف على غير الخيرات ١٩٥٢

فتـاوى جـامع    في  (طلقاً  استيفاء المعجلة في السكنى باألوقاف م     
 ٢٠] باللغة العثمانية) [اإلجارتين

االستيالء على الممتلكات الموقوفة من قبـل اإلدارات الرسـمية          
 ٥١١٢] باللغة اإلنجليزية[

  هيئة دلهي للتنمية على ممتلكات هيئة األوقـاف بـدلهي          استيالء
 ٧٦٧١] باللغة األوردية[

 ٢٧٠٩أسد الغابة في معرفة الصحابة 
 ١٠٢٠٧ األسرار

 ٩٨١١نظام الوقف في اإلسالم : أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته
 صفته، مشـروعيته،    :الوقف: أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته   

 ٤٤٦٣شروطه 
 ٩٨١٢الوقف والهبة : أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته

 ١٩٨٤اإلسراع في إقرار مشروع القانون المعدل لألوقاف لعـام          
باللغـة  [دون أي إشعار لمكاسب سياسية      عن طريق البرلمان ب   

 ٦٢٨٦] اإلنجليزية
 ١١١٦٩أسرى الكويت ومصارعة السوء 
 ١٣٧٠٩] باللغة التركية[األسس االجتماعية لمفهوم الوقف 

 ٤٤٤١أسس االقتصاد في اإلسالم 
األسس االقتصادية لمؤسسة الوقف واالتجاه االقتصادي لألوقـاف        

باللغـة  ) [١٩٨٤يسمبر  د٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،   فـي   (
 ١٧٠١] التركية

 األسبوع  في(األسس التاريخية والفلسفية والحقوقية لمؤسسة الوقف       
 ٥٤٥] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣الثاني لألوقاف، 

 ٤١٠-٤٠٠اإلسعاف في أحكام األوقاف 
 ٤٢٧ ]باللغة الفارسية[اإلسعاف في أحكام األوقاف 
 ٩٧٥٨اإلسعاف في أمور األوقاف 
 ١٠٤٦٠اإلسعاف في بيان األوقاف 

 ٩٧٩٢-٩٧٩١اإلسالم 
 ٩٥٩٤] باللغة اإلنجليزية[اإلسالم خالل تحول الهند إلى الحداثة 

 ٦١٨٤] باللغة اإلنجليزية[اإلسالم في الدولة القومية الحديثة 
الجوانب االجتماعية والسياسية للديانـة     : اإلسالم في مصر اليوم   

 ٨١١ ]نجليزيةباللغة اإل[األكثر انتشاراً 
باللغـة  [اإلسالم واألساس االجتماعي لمفهـوم الوقـف التركـي         

 ٨٨٥١] التركية
األوقاف اإلسالمية الدينية والدولـة اليهوديـة       : اإلسالم وإسرائيل 

 ١٦٣١، ١٦٢٩] باللغة اإلنجليزية[
باللغـة  [اإلسالم والسياسة والمجتمـع فـي جنـوب آسـيا           

 ١٣٧٥٨] اإلنجليزية
باللغـة  [لمبـادئ العامـة وخطـة العمـل         ا: إسالمية المعرفة 

 ١١١٥٤ ]اإلنجليزية
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 ٩٢٤٠ ]الفارسيةباللغة [ لإلنساناالسم الحسن يبقى دائماً 
 باللغة[أسماء األعمال التي ذكرت في وقفية جاجا أوغلو نور الدين           

 ٣٧٩٠] التركية
 ٧٣٩٣أسماء بعض األوقاف والجمعيات في تركيا 

تالل المعادي غير الشـرعي      مسجداً تحت االح   ٩٢أسماء ومواقع   
 ٥٢٣٩] باللغة اإلنجليزية[في دلهي 

 ٢٤٣٦إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية 
 ١٠٤٠٢-١٠٤٠٠شرح روض الطالب : أسنى المطالب

اإلسهام األندلسي والحضارة الريفية في شبه جزيرة الوطن القبلي         
 ٨٩١٢] بالفرنسية واألسبانية[

لوقفية في دراسة معمار بيـوت      إسهام السجالت العائلية والحجج ا    
 السكن التقليدي في البالد اإلسالمية المطلة على       في(مدينة فاس   

 ١٣٦٣٥] الفرنسيةاللغة ب) [البحر المتوسط
 ندوة المكتبـات    في(إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد         

 ٦٧٢٥) …ة السعوديةيالوقفية في المملكة العرب
نطقة نجد في القرنين الثالـث      إسهام المرأة في وقف الكتب في م      

 ٦٧٢٦عشر والرابع عشر الهجريين 
إسهام الوحدة الوطنية في الوقف وخصوصاً مقبـرة دميـر بابـا            

 ١٣٨٨١] باللغة التركية[
إسهام الوقف في بناء ودعم مؤسسات العمل األهلي فـي مجـال            

 ١٣٦٤٢التنمية المجتمعية 
 ١٢٨٣١ية إسهام الوقف في العمل األهلي والتنمية االجتماع

 شرح إرشاد السالك في فقه إمـام األئمـة مالـك          : أسهل المدارك 
١٠٧١٧-١٠٧١٦  

 جدول األعمال للندوة    في(أسئلة حول قضايا األوقاف في الهند       
 ٢٧لـى   إ أكتـوبر    ٢٤ مدينة ممبائي مـن      ،الفقهية العاشرة 

 ٩٥٣٤) أكتوبر
 ٥٣٢١-٥٣٢٠األسئلة واألجوبة الفقهية المقرونة باألدلة الشرعية 

 ١٠١٥٩-١٠١٥٧، ١٠١٥٥، ١٠١٤٨} ابن نجيم {األشباه والنظائر
 ١٠٩٦٩} بن الوكيلا{األشباه والنظائر 
 ١٠٣٦٧} تاج الدين السبكي{األشباه والنظائر 

 ١٠١٥٦األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان 
 ١٠٣٨١-١٠٣٧٧األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 

 واقع القدس ومستقبلها في     في(قاف في القدس    اإلشراف على األو  
  ٧٥٧) ظل التطورات اإلقليمية والدولية

 ١٢٩٣٠، ٧١٦٨] باللغة األوردية[إشعار عام 
 ٣٥٩٧] األورديةباللغة [إشعار عن تطوير األوقاف 
 ١٢٩٧٨] األورديةباللغة [إشعار عن المنح الدراسية 

مقابلة : تمع اإلسالمي أشعر بالسعادة أنه تم انتخابي للتمثيل عن المج       
باللغـة  [ وزير األوقاف بواليـة مهاراشـترا        ،رأثيمع إسماعيل   

 ١١٧١] األوردية
 ٨٠٥٠)  األنسابفي(األشعري 

شـرح  : عـالم السـنن   إ فـي  ( اإلشهاد في الوقف والصدقة    باب
 ٥٤١٠-٨٤٠٩ )البخاري

 ٢٧١٢-٢٧١١اإلصابة في تمييز الصحابة 

 صالح هيئة األوقاف  ل" وزير النساء " قرار بخصوص وقف     إصدار
 ٢٠٦] باللغة األوردية[

 ١٠٧٥٥] باللغة التركية[اصطالح األراضي العثمانية ونهايتها 
باللغـة  [اآلثار الوقفية المكتوبة حول الوقـف       : اصطالح وتعابير 

 ٩٣٨٧] التركية
 ٩٣٩٤ ]باللغة الفارسية[ اإلسالمياصطالحات الفقه 

 ١٦٧٧اإلبرام تعليق على حكم لمحكمة النقض و: أصل الوقف
 ٧٢٣٦أصل الوقف والمنازعة في ملكية العين الموقوفة 

كلمة حق فيما يقال عن األفغـاني ومحمـد         : إصالح األوقاف 
 ٧٨٤٧عبده 

 ٩٠٦٢] باللغة اإلنجليزية[اإلصالحات القانونية في العالم اإلسالمي 
 ٤٨٧٧] باللغة العثمانية[أصول تحرير الوقفية 

 ٦٣٦٣] للغة اإلنجليزيةبا[أصول الشريعة اإلسالمية 
  ٥٥٥٥أصول الفتيا في الفقه على مذهب اإلمام مالك 

األسـبوع السـادس    فـي   (األضرحة التي بناها المعماري سنان      
 ٢٦٦٧] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥لألوقاف، 

 ٧١٣٣] باللغة اإلنجليزية[أضرحة المسلمين في الهند 
 ٩٣٩] ليزيةباللغة اإلنج[أضواء على إدارة األوقاف 

نحو تجميـع   : أضواء على الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى      
 األسبوع العاشر للوقـف،     في(التراث الثقافي المكتوب وتقييمه     

 ٨٧٥٧] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧
أضواء على الحجج األصلية المحفوظة فـي األمانـة العامـة           

 ٣٨٥٤لألوقاف 
 ٦٠١٧-٦٠١٦لمغرب أضواء على الحواالت الوقفية با

 ٨٦٧٣أضواء على الوقف عبر العصور 
 نظام  في(اإلطار التشريعي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية         

بحـوث ومناقشـات    : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     
 ٦٠٦٢...) الندوة الفكرية

 نظـام   فـي (اإلطار التشريعي للوقف في بلدان الهالل الخصيب        
بحوث ومناقشـات   : مدني في الوطن العربي   الوقف والمجتمع ال  

 ١٣٨٢٥...) الندوة الفكرية
 فـي (اإلطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربـي          

بحـوث  : نظام الوقف والمجتمع المدني في الـوطن العربـي        
 ٥٩٨٨...) ومناقشات الندوة الفكرية

 نظـام   فـي (اإلطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان وادي النيل         
بحوث ومناقشـات   : لوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     ا

 ٦٢٣٠...) الندوة الفكرية
 نـدوة   فـي (إطاللة على أوقاف الروضة الرضوية في خراسان        
 ١١٢١٢) التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 ٦٦٣١] باللغة األوردية[أمر الزم " ماراثوادا"إعادة تشكيل هيئة أوقاف 
 ٨٩٦تنظيم أحباس تطوان إعادة 

: إعادة التنظيم اإلداري لألوقاف العثمانية في المقاطعات السورية       
 ٧٠٨] باللغة اإلنجليزية[حالة دمشق 

فـي العـراق والموقـف      " أوده"إعادة التنظيم البريطاني لوقـف      
 ٦١٣٧. ١٩١٣و ١٩١٢العثماني منه خالل سنتي 

أودهإعادة التنظيم البريطاني لوقف 
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 ٤١٤٩] باللغة األوردية[إعادة مسجد بهرائج 
 ٣٥٦٣ادة هيكلة قطاع األوقاف إع

 ١١٨٨٣-١١٨٨٢اإلعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية 
 ٦٣٢٦] باللغة األوردية[إعانة األقليات 

بشـرح قـرة العـين      إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين        
 ١٠٣٥٩بمهمات الدين 

 ١٠٣٦٠إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للمليباري 
 ١٢٩٨٦] باللغة األوردية[انة مالية من قبل لجنة أوقاف بارفاني إع

 ٣٥١٥] باللغة األوردية[اعتماد لهيئة أوقاف والية أندرابراديش 
كتاب يبحث فـي قواعـد الفقـه        : االعتناء في الفرق واالستثناء   

 ١٠٤٦٢وفروعه 
 ١١٤٣] باللغة األوردية[اعتناؤنا باألوقاف 

ية فـي المغـرب فـي القـرون          النظم اإلسالم  في(اُألعطيات  
 ١٢٥٣) الوسطى

إعفاء أراضي األوقاف من قانون التحكم في األجـرة، وتشـكيل           
 ٩٦٥] باللغة األوردية[لجنة من عضوين لتطبيق القانون الجديد 

إعفاء ممتلكات األوقاف من الضريبة فـي واليـة أنـدرابراديش           
 ٥٨٥٣] باللغة األوردية[وتسع واليات أخرى 

 ٩٧٦٩إعالء السنن 
 ٨٠٣٣األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 

 ١١٣٠٦] باللغة العثمانية[اإلعالم بثبوت وقف العقار 
 ٨٤١١أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري 

 ١١٧٦٥إعالم الساجد بأحكام المساجد 
 ٨٤١٠-٨٤٠٩شرح البخاري : إعالم السنن

 ١٠٠٣٠-١٠٠٢٨إعالم الموقعين عن رب العالمين 
 ٤٤٧م واالهتمام بجميع فتاوى شيخ اإلسالم اإلعال

اإلعالم واالهتمام بجميع فتاوى شيخ اإلسالم أبي يحيى زكريا بن          
 ٤٤٨محمد األنصاري 

إعالم الورى بمن ولي نائباً من األتراك بدمشق الشـام الكبـرى            
٩٠٤٠-٩٠٣٩ 

 ١٦٩٠، ١٦٨٨، ٧٠] باللغة األوردية[إعالن عام 
لبة من قبـل المجلـس المركـزي        إعالن عن المنح الدراسية للط    

 ١٢٩٧٩] باللغة األوردية[لألوقاف 
إعالن عن المنح الدراسية من قبل المجلس المركـزي لألوقـاف           

 ١٢٩٣١] باللغة األوردية[
باللغة  [١٩٩٥إعالن المحكمة العليا ببتنا عن قانون األوقاف لعام         

 ١٨٦] اإلنجليزية
باللغـة  " [يا سبها راج"إعالن من البرلمان الهندي، مجلس الشيوخ       

 ٩٣٥] األوردية
 ٣٣٩٠] باللغة األوردية[إعالن هام 

اإلعالن الهام لمستأجري هيئة األوقاف بوالية دلهي في منطقـة          
 ٧١] باللغة األوردية[المسجد الجامع 

بمناسبة بحث في مضي المدة الطويلة باالمتنـاع        : إعمار األوقاف 
 ٤٩٨٩ عن دفع اإليجار أو الحكر

 ٢٣٣٥شيخو العمري الناصري المعمارية بالقاهرة أعمال األمير 

األسبوع في  (أعمال تأسيس بنك األوقاف في عهد السلطان رشاد         
 ٧٣٩٩] باللغة التركية) [١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧الخامس للوقف، 

األسـبوع الخـامس    في  (أعمال تتعلق بالجامع الكبير في ميالس       
 ٥٠٥٧] باللغة التركية) [١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧للوقف، 

األسـبوع السـابع    فـي   (أعمال الترميم للمديرية العامة لألوقاف      
 ٥٠٠٧] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥لألوقاف، 

األسبوع العاشـر   في  (األعمال الترميمية لآلثار القديمة في أدرنة       
 ٥٠٢٨] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

خـان إنجيـر    أعمال التنظيف والبحوث األساسية التي أجريـت ل       
األسبوع العاشـر  فـي   (١٩٩٢بوجان في بوردور في سبتمبر   

 ٥٠٣٥] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 
 ١٣٦٢٠دراسة أثرية : م١٤٢٧– هـ٨٣٠أعمال جاني بك المعمارية 

األسبوع السـادس   في  (أعمال الخط والنقش عند المعماري سنان       
 ٢٦٧٦] كيةباللغة التر) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥لألوقاف، 

أعمال ديوان عموم األوقاف المصرية في إنشـاء أسـبلة الميـاه            
 ١٠٧٨٦وحفر اآلبار 
 ٨٤٩ اإلمام محمد عبده األستاذ: األعمال الكاملة

 ٩٣٠٨األعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي 
 ٨٥٠األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده 

 ١٢٣٣٨حسن محمد األعمال الكاملة للدكتور زكي 
 ٢٥٧-٢٥٦ال الكاملة للمرحوم أحمد إبراهيم بك األعم

 ١٠٣٩٩، ٤٤٦تحقيق التراث الفقهي . أعمال موسوعية مساعدة 
 ١٠٠٦٤، ٩٩٨٤الفهارس والمعاجم الفقهية . أعمال موسوعية مساعدة 

 ٣٣٤٤] باللغة التركية[أعمال وخدمات المديرية العامة لألوقاف 
 ٨٩٦٦] العثمانيةباللغة [أعمال الوقف في الدولة العثمانية 
 ٥٤١٧-٥٤١٦إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 

 ٢٩١٣-٢٩١١األغاني 
اإلفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول اإلسالمية في مجـال     

 ٣٣١٠...)  ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةفي(الوقف 
 ماضـياً وحاضـراً     :اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية فـي لبنـان      

 ٧٩٢ومستقبالً 
مساعدات في فيجـاي وارا، والتركيـز علـى         ل مبنى دار ا   افتتاح

 السياسـة   بعيدة عـن  كون  تمشاكل ممتلكات األوقاف يجب أن      
 ٦٨٦٩] باللغة اإلنجليزية[خطاب عارف بيج : الحزبية

 ٦٨٧٥] باللغة األوردية [افتتاح مجمع لألوقاف في رايشور
 مد شاكر يؤكد  السيد مح : افتتاح مجمع مدينة التجاري في كريم نجر      
 ١٢٧٩٠] باللغة األوردية[على صيانة ممتلكات األوقاف في خطابه 

 ٢٩٧٧] باللغة األوردية[افتتاحية 
 ٨٣٢٧-٨٣٢٤اإلفصاح عن معاني الصحاح 

األسـبوع الثـامن    في  (األفكار اإلسالمية واإلنسانية في الوقفيات      
 ٣٧٧٧] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤للوقف، 

قاف العائلة التي أسست من أجل حسن تربية األوالد       أفكار حول أو  
 باللغـة ) [١٩٩٤ ديسمبر   ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     في  (

 ١٢٨٢٧] التركية
) الشورى األولى للوقف  في  (أفكار حول تشكيالت وإدارة األوقاف      

 ٦٠٨] باللغة التركية[
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-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (أفكار حول شكل تزيين الحجر      
 ١٢٦٦٨] باللغة التركية) [١٩٨٩يسمبر  د٧

في (أفكار في حق تكوين اإلطارات وترميم اآلثار القديمة للوقف          
 ٥٠١٣] باللغة التركية) [الشورى األولى للوقف

األسـبوع الثالـث لبحـوث      في  (األفكار المتعلقة بأسابيع الوقف     
 ٨٧٦٥] باللغة التركية) [األوقاف

)  الثالث لبحـوث األوقـاف     األسبوعفي  (أفكار مقترحة لألوقاف    
 ٧٨٥٠] باللغة التركية[

إقامة كرسي قضائي خاص باألوقاف فـي واليـة ماديـابراديش           
 ٥٦٥٣ ]باللغة األوردية[

إقامة كرسي قضـائي خـاص، خطـوة ترحـب بهـا حكومـة             
 ٥٦٥١] باللغة األوردية[ماديابراديش 

باللغـة  " [بلند شهر "إقامة مجمع تجاري على أراضي الوقف في        
 ٦٨٦١ ]ديةاألور

 ١٧٨٧اقتراح إبطال األوقاف األهلية واألهواء فيه 
اقتراح إبطال األوقاف األهلية ومكان الدين من الدولة المصـرية          

 ١٧٨٨في قسميها التشريعي والتنفيذي 
باللغـة  [اقتراح إنشاء مؤسسة للعنايـة بممتلكـات األوقـاف          

 ٣٥٩٩] األوردية
 ٦٦٣٣ ]غة الفارسيةبالل[ أصفهان فياقتراح تأسيس متحف للوقف 

اقتراحات تم االتفاق عليها باإلجماع في اجتماع مجلس المسلمين          
 ٩٣٧] باللغة األوردية[

 ١٨٠٦اقتراحات في تعديل وإلغاء األوقاف األهلية 
 ١١١٢٧مبادئ، وأهداف، وخصائص :  اإلسالمياالقتصاد
دراسـة مقارنـة بـالنظم الوضـعية        :  المالي اإلسالمي  االقتصاد

١١١٣٦ 
 ٩٥٩٣] باللغة اإلنجليزية[التنظيم والعمل : اد المغولاقتص

 ٩٣٥٧االقتصاد واإلدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر 
دراسة عن الخلو في األوقاف بمصـر       : االقتصاد والفقه والمجتمع  

 ٥٦-٥٥في العصر العثماني 
 ندوة نحو إحياء دور الوقف فـي الـدول          في(اقتصاديات الوقف   

 ١٦٩٩) ١٩٩٨ مايو ٩–٧اإلسالمية، 
الفوائـد  فـي   (الفائدة الثانية عشر بعد المـائتين       : اإلقرار بالوقف 

 ٥٤٣١) الزينية في مذهب الحنفية
إقرار الطالب أحمد بن الحاج المختار البقالي على دويرة األحباس          

 ٩١١ المنفذ له سكناها حبساً من الظهير الشريف الموجه
 ١٠٦٢٢م مالك أقرب المسالك في الفقه على مذهب اإلما

 ١٠٦٢٠-١٠٦١٨أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك 
 ١٠٨٥٣األقربون أولى بالمعروف 
) شرح قوانين أراضـي الهمـايون     في  (أقسام األراضي الموقوفة    

 ٦٤٦١] باللغة العثمانية[
 ٨٣١٢-٨٣١٠أقضية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن  النظم اإلسالمية فـي المغـرب فـي القـرو          في(اإلقطاعات  
 ١٢٥٣) الوسطى
 ٩٣٨] باللغة اإلنجليزية[المشاكل االقتصادية للمسلمين : األقليات

إقليم قرمان في القرن الخامس عشر ومؤسسة ووقـف الرينـده           
 ٢٠٦٠] باللغة التركية[

 ١٠٣٩٠-١٠٣٨٤اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
 ١٠٠٧٠-١٠٠٦٩اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل 

 ١٠٤٥٨الشافعي اإلقناع في الفقه 
 ١٧٨٤األقوال الحقيقية في لزوم إزالة األوقاف الذرية 

فـي  (األقوال الواضحة الجلية في تحرير مسألة نقـض القسـمة           
 ٥٥٩٨) مجموعة رسائل ابن عابدين

 األقوال الواضحة الجلية في مسئلة نقض القسمة ومسئلة الدرجـة         
 ٥٦٠١-٥٥٩٩ ) مجموعة رسائل ابن عابدينفي(الجعلية 

 ١٠٦٩٢شرح مختصر خليل : ليلاإلك
 ٩٧٣٩-٩٧٣٧التزام التبرعات 

 حقيقـة   فـي (إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للوقف في تركيـا         
 ١٧٥٢) اليهود

 ١٧٥٣)  حقيقة اليهودفي(إلغاء وزارة األوقاف 
 ٥٣١٧] باللغة العثمانية[ألغاز فقهية 

 ١٠١٥٥) األشباه والنظائرفي (ألغاز في الوقف 
األشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة        في  (ألغاز في الوقف    

 ١٠١٥٦) النعمان
 ١٠١٥٩-١٠١٥٧) األشباه والنظائرفي (األلغاز والحيل في الوقف 

األشـباه   نزهـة النـواظر علـى     في  (األلغاز والحيل في الوقف     
 ١٠١٣٥) والنظائر

 ٨٤٤ األلف كتاب سلسلة
 ١٠٣٣٠ألفية في الفقه على مذهب اإلمام الشافعي 

دراسة في تطور األلقاب منذ الفـتح       : ظائف العثمانية األلقاب والو 
 ٧٧٢٤... العثماني لمصر حتى إلغاء الخالفة العثمانية

 ٧٦٧٢] باللغة األوردية [ على إنقاذ هيئة أوقاف دلهيقادراهللا وحده 
 مقـاالت   فـي (إلى أي مرحلة وصلت حملة الوقف على األوالد         

 ١٠٩٠٩ ]باللغة األوردية) [شبلي
 ١٠٣٤٥-١٠٣٤٢األم 

 ١٠٣٤٦األم مع مختصر المزني 
 ١١٥٠٣... إمارة الحج في مصر العثمانية

دراسة تطبيقية  : األماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي      
 ١٦٤٧-١٦٤٦لالنتهاكات اإلسرائيلية باألماكن المقدسة في فلسطين 

 ٩٢٢٣ األمالي كتاب
 ٨٠٧٢ ]باللغة الفارسية[ خان سردار، واقف عظيمي قلإمام

مصادرة األوقاف وهدمها محاولة    : إمام وخطيب المسجد األقصى   
 ٥١٠٠أخرى للقضاء علي الهوية اإلسالمية للقدس 

باللغـة  [التجربة وآفاقهـا    : األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت    
 ٣٢٩٤] الفرنسية

: األمانة العامة ألوقاف الشارقة تسعى لتعزيز األصـول الوقفيـة         
 للحكومة المحلية،   ٤٧ لألهالي و  ١٢٥ة منها    وقفاً بالشارق  ١٧٢
 ٤٤١١ مليون درهم حجم أموال الوقف الخيري المستثمرة ٩٠

 ٥٤٤٩] باللغة األوردية[إمداد الفتاوى 

إمداد الفتاوى
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أمر بأداء كراء أرض الحبس من الصائر السعيد وإبقائها بيد ابن           
 ٨٨٥عبد الملك الريفي 

 باللغة [نراجستهاأمر بالتوقف عن العمل بقرار هيئة األوقاف لوالية         
 ٢١٠] األوردية

أمر بتمكين محمد بن أحمد المقري من دار وخمسة عشر أوقيـة            
 ٨٨٦عن كل شهر من األحباس 

األمر بحيازة دار الذمي الرفايل لجانـب األحبـاس مـع تقويمهـا             
 ٨٨٧... وتعويضها بدار أخرى بعيدة عن المساجد

 ٨٣٤أمر خديوي إلى حضرة الباشا كتخدا 
 شـعبان   ١٦لى نـاظر عمـوم األوقـاف بتـاريخ          أمر كريم إ  
 ٨٣١ .هـ١٢٨٠

 صـفر   ٢٨أمر كريم إلى نـاظر عمـوم األوقـاف بتـاريخ            
 ٨٣٢ .هـ١٢٨٠

 نـدوة التجـارب     في( إمكانية استثمار وتنمية الممتلكات الموقوفة    
باللغـة  ) [١٩٩٩ مـايو،    ١٠-٨الوقفية فـي جنـوب آسـيا،        

 ١٥٤٣] اإلنجليزية
بتحويل ملكية الوقف بـأثر رجعـي    إمكانية تطبيق قرار المحكمة     

باللغـة  [كما يحق للمتولي أن يغير أمالك الوقف بعد استثمارها         
 ٢٣٥] اإلنجليزية

 ٥١١٤] باللغة األوردية[أمالك األوقاف وعلماء اإلسالم األفاضل 
 ٥٨٥١األمالك الحبسية والقوانين الجبائية المغربية 

 ٧٦٧٠] باللغة األوردية[أمالك هيئة أوقاف دلهي 
 ٥٦٧٦] باللغة األوردية[أمالك الوقف مسألة هامة لمن يهمه األمر 

 ٦٨٣٩)  آفاق العمل االجتماعي في قطرفي(األمالك الوقفية 
 نظـام الوقـف فـي التطبيـق         في(األمالك الوقفية في الجزائر     

نماذج مختارة من تجـارب الـدول والمجتمعـات         : المعاصر
 ٣٢٦٤) اإلسالمية

ندوات وفعاليات مؤتمر   : رؤية شرعية : األمن االقتصادي الكويتي  
 ١٣٢٠٤... كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية السابع

 للغـوث اإلسـالمي وحمايـة       "وقف عالمي "األمة مطالبة بإنشاء    
 ٣٦٧٥ الالجئين

 ٩٧٥٩} ابن زنجوية{ األموال كتاب
 ٤٣٠٨-٤٣٠٦} أبو عبيد{ األموال كتاب

 ٦٢٢٩} محمد كامل مرسي{األموال 
 ٤٣٠٩} محمد كامل مرسي{] باللغة األوردية[وال  األمكتاب

 الرقابـة الماليـة فـي       فـي (األموال التي ليس لها مستحق      
 ١٢٥٠٣) اإلسالم

 ١٢٥٩٨األموال التي يصح وقفها وكيفية صرفها 
 نـدوة الوقـف     فـي (األموال التي يصح وقفها وكيفية صـرفها        

 ١٢٥٩٩) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،الخيري
 ٦٥٢٤في القانون المصري األموال الخاصة والعامة 
 ١٠٦٩٧األموال في الفقه المالكي 

كتـاب  :  الملكية في اإلسالمفي(األموال المرصودة للمنافع العامة     
يبحث في المال واالستخالف والملكية فـي الـنظم الوضـعية           

 ١٢٥٠) واألحكام الشرعية
 ١٢٥٧٧األموال الموقوفة 

: ر األثـر   سلك الدرر الحـاوي غـر      في( األموال الموقوفة    باب
 ١٢٦١١) …الجامع لعلوم األديان واألحكام
 ٩٥٥] باللغة اإلنجليزية[األمور األساسية إلدارة األوقاف 

 ٧٨٧٧األمير عبد المجيد يرعى ندوة الوقف في شوال 
 ٢٣٤٢األمير يشبك بن مهدي وأعماله المعمارية 

 ١٢٩٣٢] باللغة األوردية[األمية واألوقاف 
 الحدائق الناضرة   في(ع الوقف مطلقا    أن يكون طلقا، فال يصح بي     
 ٣١٤٣-٣١٤٢) في أحكام العترة الطاهرة

 باللغة[انتخاب انظر شاه الكشميري كأمين للمسجد الجامع في ديوبند          
 ٧٦٦٢] األوردية

 ٥٧٣١] باللغة األوردية[انتخاب هيئات األوقاف بدلهي 
 ٩٩٤٦االنتصار 

قف حسـب   انتفاء حق تصرف الواقف في ملكه بمجرد إعالنه كو        
 ١٤٩] باللغة اإلنجليزية[الشريعة اإلسالمية 

 القرابة،:  حسب ونسبفي(انتقال أعيان األحباس حسب نوعية الجنس 
 ٨٩٠٧] الفرنسيةباللغة ) [التحالفات والمواريث في تونس

 إلى بدايـة    ١٧تونس من القرن    : انتقال الثروة والعالقات العائلية   
تحالفات والمواريث في   القرابة، ال :  حسب ونسب  في( ٢٠ القرن
 ٨٩١٤ ]الفرنسيةباللغة ) [تونس

) الفرائض واالنتقال في الفقه اإلسالمي    في  (انتقال عقار األوقاف    
 ١٢٣١٩] باللغة التركية[

 ٧٢١٨] باللغة التركية) [الميراث والتطبيقاتفي (انتقال عقار األوقاف 
ـ . الدستورفي  (انتقال وتوسيع أمالك األراضي الموقوفة       ب  الترتي

 ٦٠٦٦ ]باللغة العثمانية) [األول
 ١٠٨٣٩انتهاء الوقف األهلي واألدوار التي مر بها 

 باللغة [مسجد في قرية نظام الدين على أيدي الشرطة       حرمة  انتهاك  
 ٦٧٦٥] األوردية

 األمـاكن الدينيـة     في(انتهاك حرمة المقدسات الدينية اإلسالمية      
بيقية لالنتهاكات  دراسة تط : المقدسة في منظور القانون الدولي    

 ١٦٤٦) اإلسرائيلية باألماكن المقدسة في فلسطين
باللغـة  [معجزة األطفال   : إنجاز هيئة األوقاف في والية البنجاب     

 ١٣٠٩٠] اإلنجليزية
 ١٩٩٧-١٩٩٦إنجازات هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عـام         

 ٣٠٥٨] باللغة اإلنجليزية[
 ٧٧٢٢قرون من التقلبات والعطاءات : األندلس

لرد على قضية مقبرة بانج     من أجل ا  لمدعى عليه   لإنذار المحكمة   
 ٣٩٨٦] باللغة األوردية [بيران
 ٨٠٥٠األنساب 

 ١٨٤] باللغة اإلنجليزية[إنشاء األوقاف العامة بإصدار فتوى 
 ٧٠١١] باللغة األوردية[إنشاء ضريح ومتحف المرحوم حالي 

 ١٣٤٣٤]  األورديةباللغة [إنشاء مستشفى األمومة الخيري في رايشور
 ٨٣٨ )مذكراتي بعد الهجرةفي ] (إنشاء نظارة لألوقاف في مصر[

الترتيـب   . الدسـتور في  (إنشاء وتعمير األبنية الوقفية واألميرية      
 ٦٠٦٧] باللغة العثمانية) [األول

باللغـة  [إنشاء وقف لتأهيل مساعدين للمفتـي فـي بلغاريـا           
 ١١٩٠١] التركية

 

أمر بأداء كراء أرض الحبس
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 تاريخ األيوبيين في مصـر      في(رانية  إنشاءات صالح الدين العم   
 ٢٦٠٧...) وبالد الشام وإقليم الجزيرة العربية

 ١٠٨٢٦] باللغة األوردية[اإلنصاف في األوقاف 
 ٥٥٢٣-٥٥٢١اإلنصاف في تمييز األوقاف 
 ١٠٣٧٥)  رسائل حول الوقففي(اإلنصاف في تمييز األوقاف 

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف علـى مـذهب اإلمـام           
 ١٠٠٩٢-١٠٠٩١المبجل أحمد بن حنبل 

باللغـة  ) [الترتيـب األول  . الدسـتور في  (أنظمة اإلدارة الوقفية    
 ٦٠٦٨] العثمانية

 ٦١٦٨ واألوقاف في لبنان اإلفتاءأنظمة وقوانين دوائر 
باللغـة  [ بدلهي    صيانة المسجد الجامع    روبية في  ٩٧,٠٠٠إنفاق  

 ٤٩٧٧] األوردية
 فتاوى اإلمـام محمـد رشـيد        في( العلم   ىإنفاق ريع الوقف عل   

 ٦٩١٤) رضا
اإلنفاق على التعليم بمدينة فاس بين القـرن السـادس والثـامن            

 ١٢٩٠٥ الهجري
 ١١٧٦٣األرض الموقوف عليه  على المسجد إنما يكون من ريع اإلنفاق

 الضياء الالمـع    في(إنفاق المال في طريق الخير بوقف أو بغيره         
 ٧٠٧٩) من الخطب والجوامع

 ٥٤٧٦سائل إلى تحرير المسائل أنفع الو
 الفتـاوى   فـي (أنفع الوسائل في مسـئلة أوقـاف المـدارس          

 ٥٤٨٩) األنقروية
 ٥١٦٣] باللغة األوردية[إنهاء االستيالء غير الشرعي لمقبرة البلدة 

 ١٠٣٣٦-١٠٣٣٤األنوار ألعمال األبرار في فقه اإلمام الشافعي 
لـى الملكيـة    األراضي الميرية ورجوعهـا إ    في  (أنواع األوقاف   

 ١٠٧٤٣] باللغة التركية) [الخاصة
أنواع األوقاف في عصر بناء اإلمبراطورية العثمانية والجمهورية        

 ١٨٨٩] باللغة التركية[التركية 
باللغـة  [  مقاطعة سين كيانكَـ الجنوبية، الصـين في الوقف أنواع

 ١٨٩٢ ]الفارسية
 ١٠٢٥١اء أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقه

 بتلخيص كتاب اإللمام لإلمام العالمة أبي الفتح تقـي          االهتمام كتاب
 ٨٤٧٠الدين محمد بن علي بن دقيق العيد 

أهداف تأسيس األوقاف الصحية وحمايتها وتمويلهـا فـي عـام           
 ديسـمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحـادي عشـر،       في  (م  ٢٠٠٠
 ١٣٤١٣] باللغة التركية) [١٩٩٣
باللغـة  [ اإليرانيـة  األوقـاف  مديريـة  الوقف ومسئولية أهداف

 ٣٠٢٦ ]الفارسية
باللغة [أهداف ومشاكل األوقاف في بداية القرن الحادي والعشرين         

 ٨٨٣٢] التركية
 أهلية عضوية مؤسسي الجامعات الوقفية والشـخصية القانونية في       

 ديسمبر  ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (األوقاف المضبوطة   
 ١٢٨٦٨] ةباللغة التركي) [١٩٨٩

أهلية المتولي المالية ال تتعارض والضمانات تحـت الفقـرات          
 ٢١٦ ]باللغة اإلنجليزية[ من الدستور ٢٦، ٢٥، ١٥، ١٤

باللغـة  [أهلية الوقف واألشخاص الذين يستطيعون بناء األوقـاف     
 ٤٥٣١] التركية

 ٦٢٤٨أهم التعديالت في قانون الوقف الجديد 
األسبوع السابع لألوقـاف،    ي  ف(أهم التنظيمات في مسائل الوقف      

 ٦٠٢٣] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥
أهم المشكالت التي تعترض ترميم اآلثار القديمـة والمحــافظة          

 ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف،     في(عليها في الوقت الحاضر     
 ٥٠٥٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ديسمبر 

 ٥٢٣٧] باللغة األوردية[إهمال هيئة أوقاف دلهي 
همية اإلستراتيجية آلثار المعماري سنان في البنية العسـكرية         األ

) ١٩٨٨ ديسـمبر    ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف،    في  (للدولة  
 ٢٦٦٨] باللغة التركية[

بحوث ومناقشات الندوة   : أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم     
، ٣٨٤٤، ٢٣٧٥، ٨٥٩، ٦٠٧، ٥٥٣... التي عقدت في لنـدن   

٩٨٩٧،  ٩٠٨٦،  ٩٠٧٠،  ٨٦١٠،  ٧٧٥٣،  ٧٦٢٨،  ٤٤٧٢ ،
١٣٠٦١، ١٣٠٣٣، ٩٩٧٢، ٩٩٦٩ 

  من النخيل في الحياة الدينية واالجتماعية بواحات       أهمية األوقاف العامة  
 ١٢٥٧٣] بالعربية والفرنسية [نفزاوة خالل القرن التاسع عشر

 ٨٨٠٤] باللغة التركية[األهمية التاريخية لمقاطعة أق سراي وأوقافها 
األسبوع في ( األتراك الخاضعين للحكم السوفيتي    أهمية التصوف عند  
 ٩٧٠٥] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 

 ديسمبر  ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (أهمية تطور األوقاف    
 ٧٨٤٨] باللغة التركية) [١٩٨٣

أهمية الحواالت الحبسية وكنانيش المحاسبة فـي كتابـة تـاريخ           
 ٨٢٦٠ كناش الزاوية القادرية نموذجاً: ةتطوان قبل الحماي

األسبوع الثالث  في  (أهمية المحافظة على آثار األوقاف الصناعية       
 ١٢٦٦٥] باللغة التركية) [لبحوث األوقاف

أسبوع الوقف الحـادي  فـي  (أهمية الموارد المالية إلحياء الوقف      
 ٣٤٥٩] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦عشر، 

حية الموقوفة من خالل تاريخ الطـب فـي         أهمية المؤسسات الص  
باللغـة  ) [األسبوع الثالـث لبحـوث األوقـاف      في  (تركيا  
 ١٣٤١١] التركية

األسـبوع  في (أهمية مؤسسة الوقف وتطورها في التاريخ التركي  
 ٧٣٩٨] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥األول لألوقاف، 

المسلمين في  أهمية الوثائق اإلسالمية التي توضح أوقاف وأمالك        
 ٨٢١٦مدينة القدس 

 ندوة مكانة الوقف    في( في دعم المؤسسات الدعوية      أهمية الوقف 
 ١٣٥٤٠...) وأثره في الدعوة والتنمية

 ١٩٤٠أهمية الوقف وأهدافه 
 ١٩٤١أهمية الوقف وحكمة مشروعيته 

 باللغة[أهمية الوقفيات السلجوقية في األناضول من الناحية الصناعية         
 ٣٨١٣] التركية

فـي  (أهمية ومكانة األوقاف التركية لدعم الصمود في قبـرص          
باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسـمبر    ٩-٤األسبوع الثـامن للوقـف،      

 ٩١٤١] التركية

أهمية ومكانة األوقاف التركية
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األوامر السلطانية لوالية دمشق فـي تعيـين القضـاة والـوالة            
والموظفين من خالل ترجمة السجالت المحفوظة فـي مركـز          

 ٢١٠٠الوثائق التاريخية بدمشق 
قررات شرعية تتعلق بالوقفيات والحجج الشرعية ودفتر       أوامر وم 

مجموعـة األوامـر    في  (األوقاف وديوان األراضي األميرية     
 ٦٥٦] باللغة العثمانية) [والمقررات الشرعية

 ٨٠٣٨-٨٠٣٧ األوائل كتاب
 ١٠٧٠٠أوجز المسالك إلى موطأ اإلمام مالك 

 ١٠٧٠٢-١٠٧٠١أوجز المسالك إلى موطأ مالك 
 ردبيلى الدين األ  يردبيل على مزار الشيخ صف    أ فيية   بيع قر  أوراق

 ١١٩١٢ ]باللغة الفارسية[ هـ٩٤٧ووقفها عام 
 ٢٣٥٢] باللغة التركية[األوراق العثمانية في بلغارستان 

 ،األوراق المقدمة من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية       
نفيـذي   الدورة الثالثـة للمجلـس الت      ،المملكة األردنية الهاشمية  

لمؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسـالمية المنعقـدة فـي          
 ١٣٤٩٢، ٧١٦... عمان

األسـبوع  فـي   (األوضاع االقتصادية في عصر المعماري سـنان        
 ٢٦٧٧] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥السادس لألوقاف، 

أوضاع األوقاف في نجد قبل الدعوة اإلصالحية وموقف الشـيخ          
 ٢١٩٢منها محمد بن عبد الوهاب 

أوضاع البلدان التركية اإلسالمية التـي بقيـت تحـت اإلدارة           
) ١٩٩٢ ديسمبر   ١٠-٧األسبوع العاشر للوقف،    في   (الروسية

 ٩٧٠٧] باللغة التركية[
  ١٠٢٨٨} الناصحي{ األوقاف كتاب

 ٩٩٠٥} مجاهد اإلسالم، معد{] باللغة األوردية[األوقاف 
 ٣٣٧٤} ألوقافالعامة لديرية مال. تركيا{] باللغة التركية[األوقاف 
 ١٩٥٠} يدي يلدز{] باللغة التركية[األوقاف 
 ٩٢٣٩} شهابي{] باللغة الفارسية[األوقاف 
 ٦١١} بركي األقسكي{ ]باللغة التركية" [الكتاب الثاني. "األوقاف

) ١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف  
 ٩٢٣٣] باللغة التركية[

) ١٩٨٤ ديسـمبر    ٩-٣ألسبوع الثاني لألوقـاف،     افي  (األوقاف  
 ٩٢٣١} بوالق{] باللغة التركية[

) ١٩٨٤ ديسـمبر    ٩-٣األسبوع الثاني لألوقـاف،     في  (األوقاف  
 ٩٢٥٠}غودان{] باللغة التركية[

إستانبول في النصف الثاني من القرن السابع عشـر  في  (األوقاف  
 ٦٢٦] باللغة التركية) [الميالدي

 ١٣٠٠٠) افل االجتماعي في اإلسالم التكفي(األوقاف 
ودفـاتر  " ١٢١٢-١١٩٦دفاتر رقم   "دفاتر العينيات   في  (األوقاف  
 ٤٣٩٤)  الموجودة في األرشيف العثماني١٥٨٤-١٥٨٣
 ١٣٦٢٤) العمارة العربية في مصر اإلسالمية في(األوقاف 
 ٨٩٨٠) المجتمع اإلسالمي والغربفي (األوقاف 
ا بينه اإلسـالم فـي الكتـاب        المسلم كم  المجتمع   في(األوقاف  
 ٨٤٧٩) والسنة
دراسة مقارنة بين الفقـه  :  مشكلة البطالة وعالجهافـي (األوقاف  
 ١٢٨٠٩) والقانون

 ٥٩٨١) موسوعة التشريع األردني في(األوقاف 
 ٩٢٤٤) نشأتها وتطورها:  النظم اإلسالميةفي(األوقاف 
 ٩٨٧٠) الوصايا واألوقاف في الفقه اإلسالميفي (األوقاف 
بحوث مختارة مقدمة في النـدوة الفقهيـة   :  الوقف فـي (األوقاف  

 ٥٢٩٥} األعظمي{) العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة      :  الوقف في(األوقاف  

 ٣٥٢} محمد عبيد اهللا األسعدي{) لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 ٩٤٤٨ا ودورها قديماً وحديثاً أقسامها وتنظيمه: األوقاف
 ٣٢١٩] باللغة اإلنجليزية[دعوة إلعادة النظر : األوقاف

 ١١١٢٤أوقاف اإلحسان 
 ١١٣٣٠) تاريخه وتطوره: األزهرفي (أوقاف األزهر 

 ٢١٠٥األوقاف اإلسالمية 
 ٩٥٥٣] باللغة اإلنجليزية[األوقاف اإلسالمية 
 ٦٤٢٤] باللغة األوردية[األوقاف اإلسالمية 

 ٤٢٨١] باللغة األوردية) [ مقاالت شبليفي(وقاف اإلسالمية األ
 ٦٢٨١] باللغة اإلنجليزية[كيف يمكن تحسينها : األوقاف اإلسالمية

الئحة القـانون   في  (أوقاف إسالمية، أوقاف عامة، أوقاف خاصة       
 ٦٠٦٩] باللغة العثمانية) [األساسي للجماعة اإلسالمية

 أصلها وتاريخها : ألقصى بالقدس األوقاف اإلسالمية بجوار المسجد ا    
 ٢١٤١واغتصاب إسرائيل لها 

أصـلها  : األوقاف اإلسالمية بجوار المسـجد األقصـى بالقـدس     
 ٢١٤٢] باللغة اإلنجليزية[وتاريخها واغتصاب إسرائيل لها 
 ٢١٢٣. م١٩٨٥-١٩٤٨األوقاف اإلسالمية تحت االحتالل، 

باللغة [الخارج  األوقاف اإلسالمية ضحية قلة االهتمام من الداخل و       
 ٩٥٥٤] األوردية

 ١١٤٦] باللغة اإلنجليزية[األوقاف اإلسالمية على وشك أن تالشى 
 ٢١٣٦ ]باللغة الفارسية[  بيت المقدسفي اإلسالمية األوقاف

 ٢١٢٢األوقاف اإلسالمية في فلسطين 
المحـددات العامـة واألصـول      : األوقاف اإلسالمية في فلسطين   

 ٩١١٢التاريخية 
باللغـة  [سالمية في القدس تحت االنتداب البريطـاني        األوقاف اإل 
 ١٦٣٧] اإلنجليزية

 ٩٢١٥األوقاف اإلسالمية في لبنان 
أبحاث نـدوة   في  (تنظيمها وواقعها   : األوقاف اإلسالمية في لبنان   
 ٧٩٨) نحو دور تنموي للوقف

 ٦٣٩٥] باللغة األوردية[األوقاف اإلسالمية في والية أترابراديش 
 ٢١٧٥مية المصرية األوقاف اإلسال

 ٩٤٨٩... األوقاف اإلسالمية والتنمية الحبسية بشفشاون
 ، ندوة الوقف الخيريفـي (األوقاف اإلسالمية ودورها في التنمية   

 ١٣١٥٤) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠
باللغـة  [األوقاف اإلسالمية والمجتمـع فـي الهنـد البريطانيـة           

 ١٣٨١٣] اإلنجليزية
 ٩٤٦٢ في عهد الدولة العلوية األوقاف اإلسالمية ونظامها بالمغرب

 ٩٣٠٥األوقاف اشتراكية عريقة في مجتمعنا ورسالتنا 
 ٢٤٤٢] باللغة التركية[أوقاف أصحاب الكهف 
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باللغـة  [األوقاف التي أسست حسب القانون المـدني التركـي          
 ٦٠٣٠] التركية

باللغـة  [األوقاف التي أسستها النساء فـي الدولـة العثمانيـة           
 ٢٨٦٠] التركية

قاف التي أسسها المهاجرون القادمون من األناضول في العالم         األو
 ٨٨٤٧] باللغة التركية[التركي 

األسـبوع السـادس    فـي   (األوقاف التي أنشاها المعماري سنان      
 ٢٦٦٦] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥لألوقاف، 

 األسبوعفي  (األوقاف التي بنتها الدولة على المرافق القديمة والحديثة         
 ٢٠١٧] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١ابع للوقف، الر

األسبوع في  (األوقاف التي تأسست حسب القانون المدني التركي        
 ٦٠٢١] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥ لألوقاف، األول

األوقاف التي فتحت الطريق أمام إصالحات األوقاف في عصـر          
 ٨٩٧١] باللغة التركية[التغريب 
 ٨٨٠٨] باللغة العثمانية [١٩١١ في عام أوقاف أنقرة

 ١٠٨٠٧األوقاف األهلية 
) األوراق العثمانية فـي بلغارسـتان     في  (أوقاف أورهان غازي    

 ٢٣٥٢] باللغة التركية[
 ٢٢٥٤] باللغة التركية[أوقاف أوالد بايزيد 

الفضائل في  ] (األوقاف األولى في مصر والمساجد التي وقفت عليها       [
 ١١٨٠٦ )ر والقاهرةالباهرة في محاسن مص

 ٢٣٥٤ ]باللغة الفارسية[ بغداد:  العراقفي اإليرانيين أوقاف
 ٢٣٥٥ ]باللغة الفارسية[ كربالء:  العراقفي اإليرانيين أوقاف
 ٢٣٥٦ ]باللغة الفارسية[ النجف:  العراقفي اإليرانيين أوقاف

 ٩١٠٠) مآثر اإلنافة في معالم الخالفةفي ] (أوقاف بغداد[
 ٢٣٦١] باللغة التركية[ين أوقاف البوذي

أوقاف بورصة في القرن الخامس عشر حسب سجالت المحكمـة          
 ٤٣٣١] باللغة التركية[

-١٥٢٨/ هـ٩٣٧-٩٣٥ "١٦٤أوقاف البوسنة حسب دفتر رقم      
ـ ٦٧٥ "٤٦٢ودفتر تحرير طابو رقـم   " م١٥٣١ -١٥٦٧/ هـ
) ١٩٩٢ ديسمبر   ١٠-٧األسبوع العاشر للوقف،    في  " (م١٥٦٨

 ٢٠١٣] باللغة التركية[
) الترتيب  األول  . الدستورفي  (أوقاف بيت المال ما عدا التركات       

 ٦٠٧٠] باللغة العثمانية[
 ٧٠٦األوقاف بين األمس واليوم 

 ٢١٧٣األوقاف بين الماضي والحاضر 
األوقاف التركية وطريقة إعمارهـا وبنـاء وتأسـيس مكتبـات           

 ١٢٤٧٦] باللغة التركية[استانبول 
باللغـة  [ الدراسات المتعلقـة بالوقفيـات       األوقاف التركية ومجمل  

 ٨٧٩٣] التركية
 ٢٠٧٢األوقاف الجزائرية 

 ٨٨٢٠] باللغة التركية[أوقاف الجمهورية التركية في القرن العشرين 
 ٨٧٧٥] باللغة التركية[أوقاف الجمهورية في الخمسينات 

فـي  (األوقاف الحديثة والخاصة يجب أن تكون نشيطة وفعالـة          
 ١٣٦٧٧] باللغة التركية) [لبحوث األوقافاألسبوع الثالث 

 ٩١٣٣أوقاف الحرم اإلبراهيمي 
 ١١٤٣٨] باللغة العثمانية[أوقاف الحرمين 

 ١١٤٦٠ .م١٨٨١-١٧٣١أوقاف الحرمين الشريفين بالبالد التونسية 
أحكام األوقاف  : األوقاف حسب وجهة نظر محمد حمدي الماليلي      

 ٩٧٥٧] باللغة التركية[
بحوث مختارة مقدمة في    :  الوقف في(استبدالها  األوقاف الخربة و  

 ٥٣٣٣) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
باللغـة  [أوقاف خربوط في النصف األول من القرن التاسع عشر          

 ٨٨٦٥] التركية
 االتجاه الجماعي في التشريع االقتصـادي       في(األوقاف الخيرية   

 ٧٢٤٧-٧٢٤٦) اإلسالمي
مبـادئ، وأهـداف،    :  االقتصاد اإلسـالمي   في(لخيرية  األوقاف ا 

 ١١١٢٧) وخصائص
التأمين االجتماعي فـي ضـوء الشـريعة         في(األوقاف الخيرية   

 ٢٩٢٠) اإلسالمية
التأصـيل  : األوقاف الدولية في القانون الدولي الجديـد للبحـار        

لمبدأ التراث المشترك لإلنسانية فـي اتفاقيـة األمـم           القانوني
 ٦٠١٥... المتحدة
 ٢١٠٣ ]باللغة الفارسية[  الشرقفي اإلسالمية الدينية والمدينة األوقاف

 ١٩٨٧ ]الفارسيةباللغة [ يأوقاف الربع الرشيد
 ٢٧٧٨] باللغة التركية[أوقاف زاوية علوان شلبي 

 صـرف ريعهـا فـي       –أوقاف الزوايا والحرمين واألشراف     
 ٦٨٩٠التعليم 

الحرمين الشريفين  أوقاف السلطان األشرف شعبان بن حسين على        
١١٤٥٩، ١١٤٥٧ 

 ١١٤٥٨أوقاف السلطان األشرف شعبان على الحرمين 
باللغـة   [سلطان أمير ووقفية السلطان محمـد الفـاتح       الأوقاف  

 ٢٥٨٧] التركية
دراسات في السياسة والعلـم     :  تاريخ مكة  في(األوقاف السلطانية   

 ٢٤٧٦) واالجتماع والعمران
خطـط  : هرة المحروسـة   أحيـاء القـا    في(أوقاف سنان باشا    

 ٢٥٢٥) الطرابيلي
 ٣] باللغة اإلنجليزية[ األوقاف لوالية أترابراديشاألوقاف السنية وهيئة 

 تطـوير األوقـاف     فـي (األوقاف السودانية في دراسة ميدانيـة       
 ٩٠٢٧) اإلسالمية وتنميتها
فـي  (األراضي والمسـقفات والمسـتغالت      : األوقاف الصحيحة 

 ٦٠٧١] باللغة العثمانية[) الترتيب  األول. الدستور
 مؤتمر األوقاف األول في المملكـة       في(  بريده في العامة األوقاف

 ٨٢٦٦...) العربية السعودية
ير أهـل   ب تحرير األحكام فـي تـد      في(األوقاف العامة والخاصة    

 ٤٤١) اإلسالم
األوقاف العامة والخاصة وهي مفوضة إلى القضاة عند اإلطالق         

 ٤٤٢) ير أهل اإلسالم تحرير األحكام في تدبفي(
 ديسمبر  ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،    في  (األوقاف عبر التاريخ    

 ٨٦٨٥] باللغة التركية) [١٩٨٤

األوقاف عبر التاريخ
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نافذة على الحياة العلمية    :  سنة ٢٥٠ نجد قبل    في(األوقاف العلمية   
 ١٢١٧٢) والثقافية واالجتماعية

ـ           د أوقاف العلويين وغير العلويين وأوقاف المقابر في بدايـة العه
 باللغة) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١األسبوع الرابع للوقف، في (العثماني 
 ٢٧٨٠] التركية

 ٨] باللغة األوردية[أوقاف عليجره 
 مؤتمر األوقاف   في(  عهد الملك عبد العزيز    في ة عين زبيد  أوقاف

 ٨٢٦٦...) األول في المملكة العربية السعودية
 ٢٨١٦] باللغة التركية[أوقاف الغازي أرطغرول في بيلجيك 

 ديسمبر  ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف في أدبياتنا    
 ٩٢٩٠] باللغة التركية) [١٩٨٣

 ٨٨٠٠] باللغة التركية[األوقاف في بداية القرن الواحد والعشرين 
 في(األوقاف في التاريخ ودالالته بالنسبة لالقتصاديات اإلسالمية        

باللغـة  [ )تصـادية الندوة العالمية حول الوقـف والتنميـة االق       
 ٨٦٨٧] اإلنجليزية

األوقاف في الجمهورية، وطـرق حـل المشـاكل االقتصـادية           
 ديسـمبر   ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     في  (واالجتماعية  

 ٢٠٣١] باللغة التركية) [١٩٨٧
 ٨٦٣٣)  رحلة ابن بطوطةفي(األوقاف في دمشق 

 ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    في  (األوقاف في الدولة العثمانية     
 ٢٠٧٤] باللغة التركية) [١٩٨٧ديسمبر 

 ٢١١٧مان األوقاف في سلطنة ُع
 ٢٠٥٥] باللغة العثمانية[األوقاف في سنوب ومسكمرين 

 ٢٠٩٤األوقاف في السودان وبيان الواقفين 
 ٩٢٩٣] باللغة التركية[األوقاف في شبكة اإلنترنت 

بحـوث مختـارة    :  الوقف في(األوقاف في ضوء الكتاب والسنة      
دمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسـالمي فـي           مق

 ٩١٦٠) الهند
باللغـة  [األوقاف في طرسوس وإحدى أوقـاف األوزبـك فيهـا           

 ٢٠٥٨] التركية
األوقاف في ظل صاحب الجاللة الملك المعظم موالنـا الحسـن           

 ٩٤٥٩ ...منجزات عشر سنوات: الثاني
 ٩٠٦٥األوقاف في العالم اإلسالمي 

 ٢١٧٦تاريخها ونظامها وناظرها الجديد : المصريفي القطر األوقاف 
 ٧٧٠ المستقبل – الحاضر –الماضي : األوقاف في الكويت

األوقاف في مدينة خربوط في القرن السادس عشـر المـيالدي،           
األسـبوع الثـاني    فـي   (والوقف في اإلمبراطورية العثمانيـة      

 ٨٨٦٤] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 
 ٢٠٨٩األوقاف في المملكة العربية السعودية 

 ٩٥٠٧األوقاف في مواكبة مسيرة النماء 
باللغـة  [دراسة للسلطة اإلدارية والتشـريعية      : األوقاف في الهند  

 ٩٥٤١] اإلنجليزية
باللغـة  [الوسائل المحتملة للتغير االجتمـاعي      : األوقاف في الهند  

 ١٣٧٩٥] اإلنجليزية
باللغة [البعد االجتماعي التاريخي    : يشاألوقاف في والية أترابراد   

 ٢٢٠٤] اإلنجليزية

األوقاف في والية أترابراديش التي يحكمهـا الحـزب الشـعبي           
االستيالء على األراضي الموقوفة اإلسالمية من قبـل        : الهندي

 ٥١٦٤] باللغة اإلنجليزية[المؤسسات الحكومية 
-١٤: المؤتمر العالمي األول لتدقيقات قبرص    في  (أوقاف قبرص   

 ٩١٤٢] باللغة التركية) [م١٩٦٩ إبريل ١٩
باللغـة  [أوقاف قضاء سيليسترا في القرن السـادس عشـر          

 ٢٠٥٦] التركية
 ٦٨٤٠األوقاف القطرية تنفذ مشاريع استثمارية وخيرية 

 ٤٣٣٦] باللغة التركية[أوقاف قيصري حسب دفتر تحرير األوقاف 
ثمانينات والدولة  األوقاف كانت أحد ركائز التشكيل الوزاري في ال       

 ٧٨٨٠أولتها جل اهتمامها 
األوقاف كانت سمة عصر العثمانيين وأنشطتها قائمة ومسـتمرة         

 ٨٩٨٧ في تركيا الحديثة
مدى استمرارها ومعوقات دوام اإلفـادة      : أوقاف الكتب والمكتبات  

ـ  نـدوة المكتبـات الوقفيـة فـي المملكـة العرب           في(منها   ة ي
 ١٢٠٦٦) …السعودية

باللغة [د هارون ومؤسسيها في منطقة سيدي شهير        أوقاف كلية سي  
 ٢٦٩٢] التركية

 في(األوقاف كمؤسسات للتكافل االجتماعي بين المسلمين األتراك        
باللغـة  ) [١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     

 ١٣٠٠٢] التركية
األسبوع الثاني عشر   في  (األوقاف كمؤسسات للضمان االجتماعي     

 ١٢٨٢٠] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥للوقف، 
 ٨٦٣٣)  رحلة ابن بطوطةفي(أوقاف كنيسة صينية 

 ٢٨٩٤] باللغة التركية[أوقاف مالكة خاتون في مدينة أنقرة 
 ١٦٢٤. ..ظهر صفاقس: األوقاف المحلية والرأسمال االستعماري

 ٢٨٤٩] باللغة التركية[أوقاف محمود باشا وملحقاتها 
 ٢٠٣٩ ]باللغة العثمانية[ناضول والروم أوقاف مختلفة في إيالة األ

األوقاف المخلفة عن المغفور لها السيدة حنيفـة عاصـم خـانم            
 ٢٤٢٤السلحدار 

باللغـة  [أوقاف مدينة قيصري ومطبعة أمين حاجي خليل أفنـدي          
 ٢٣٤٦] التركية

األوقاف المرصودة على الحيوانات وأثر غيابهـا عـن بحـوث           
 ديسمبر  ٧-٥ لألوقاف،   األسبوع السابع في  (ودراسات الوقف   

 ١١٥١٧] باللغة التركية) [١٩٨٩
 ٢٠٢٢] باللغة التركية[األوقاف المستقلة 

 ٩١٠٠) مآثر اإلنافة في معالم الخالفةفي ] (أوقاف المستنصرية[
 ٢١٠٤} فهمي اإلمام{أوقاف المسلمين 
 ٥١١٧} دون مؤلف{] باللغة اإلنجليزية[أوقاف المسلمين 
 ٣٩٣٣} األنصاري{] األورديةباللغة [أوقاف المسلمين 

سجالت المحكمة  : أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني      
 ٩٢١٢-٩٢١١الشرعية في بيروت 

 ٢٨٧٦األوقاف المصرية 
 ٢٨٨٥وثيقة تاريخية سياسية قانونية : أوقاف المغاربة في القدس

 ٢٨٨٧األوقاف المغربية في القدس الشريف 
 ١١٩٢٢ ]باللغة الفارسية[  طالبأبىأوقاف مقام على بن 

 

 األوقاف العلمية
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فهرست النسخ الخطية في مكتبة مقبرة محمـد        : أوقاف المكتبات 
 ١١٩٥٤ ]باللغة الفارسية[ هالل آران، كاشان

 ٩٤٦٦ ...وقاف مكناس في عهد موالي إسماعيلأ
 ٨٩٨٣] باللغة التركية[األوقاف من بدايتها حتى القرن الثامن عشر 

األسبوع الرابـع   في  (سياسية  األوقاف من الناحية االجتماعية وال    
 ١٢٦٩٩] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

 ٨٨٣٩] باللغة التركية[األوقاف من الناحية اإلسالمية واالجتماعية 
باللغـة  [األوقاف من ناحية الخـدمات االجتماعيـة والخيريـة          

 ١٣٧٢٢] التركية
 ٧-١،  األسبوع الرابع للوقف  في  (األوقاف من الناحية العسكرية     

 ١١٤١٩] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 
األسبوع الثاني  في  (األوقاف من وجهة العلم والمؤسسات الثقافية       

 ١٣٤٦٩] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 
األوقاف المنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسـها         

 ٣٣٨١ودالالتها التاريخية في عصر المماليك 
باللغـة  [وصل في الربع األول من القرن السادس عشر         أوقاف الم 
 ٢١١٣] التركية

 –دراسة فقهية   : األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام     
 ندوة المكتبات الوقفيـة فـي المملكـة         في ( وثائقية –تاريخية  

 ٢٩١٩) …ة السعوديةيالعرب
 سةدرا: نماذج لمشاركة المرأة في النهضة الحضارية     : أوقاف النساء 

 ٢٨٦٧للحالة المصرية في النصف األول من القرن العشرين 
 ٢٨٥٩ ]باللغة الفارسية[ أوقاف النساء في إيران

باللغــة  [١٨٢٣ -١٥٥٥األوقــاف النقديــة فــي بورصــة، 
 ١٢٦٠٥] اإلنجليزية

 ٨٩٠٢] باللغة التركية[أوقاف نكسار حسب وثائق أرشيف األوقاف 
األرشـيف العثمـاني،   تصانيف اإلدارة فـي  في  (أوقاف همايون   

 ٨٢٠٧) هـ١٣٣٤-١٣١٠
 ١٢٦٥٢األوقاف واآلثار في مصر 

الفعاليات االقتصادية واالجتماعيـة عنـد      في  (األوقاف واألتراك   
 ٨٨٣٤] باللغة التركية) [العثمانيين

 ٥١١٨] باللغة األوردية[األوقاف وإجراءات الحكومة 
 ١٢٤٣٩] باللغة األوردية [٢األوقاف وإجراءات الحكومة 

 ٩٨٩] باللغة اإلنجليزية) [ المسجد في اإلسالمفي(األوقاف وإدارتها 
 مـؤتمر   فـي (تجربة بروناي دار السـالم      : األوقاف واالستثمار 

باللغـة  [ ...)وزراء األوقاف والشـؤون اإلسـالمية السـادس       
 ١٤٦٣] اإلنجليزية

األوقاف واألمالك كمشاريع لإلسكان والتوطين في اإلمبراطورية       
باللغـة  [لصوفية األتراك في عهد الفـتح والغـزو         ا: العثمانية
 ١٢٧٦٨] التركية

 ٢١١٩أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين 
 أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين في ألويـة غـزة، القـدس           

 مـن   ٥٢٢الشريف، صفد، نابلس، عجلون حسب الدفتر رقـم         
دفاتر التحرير العثمانية المدونـة فـي القـرن العاشـر           

 ٢١٢٠الهجري 

 ٢٩٩٣] باللغة األوردية[ألوقاف وإيراداتها ا
  المؤتمرفي(األوقاف والبيمارستانات، والمالحظة اإلكلينيكية للمرض 

 ١١٨٦٤) ١٩٨١ الكويت ،العالمي األول عن الطب اإلسالمي
 الحلقـة   فـي (األوقاف وتشكيالتها اإلدارية في الدولة العثمانيـة        

 ٦٧٣) ية التجارب الوقفية الدولالنقاشية حول
 ٨٩٧٢) تاريخ الدولة العثمانيةفي ] (األوقاف والتعاون االجتماعي[

 ١٣٠١٢األوقاف والتنمية 
أوقاف وجامع قيا بك من ساللة جندر أوغـالري فـي بالكسـير             

 ٢٨٣٤] باللغة التركية[
 ٦٦٢] باللغة العثمانية[األوقاف والجماعة اإلسالمية 

 ٢٠٢٦] باللغة التركية[األوقاف والحقوق 
وقف الحرمين في الجزائر العثمانيـة   : والحكام والمجتمع األوقاف  

 ١١٤٦٢] باللغة اإلنجليزية[
-١٢٥٠هـ،  ٩٢٣-٦٤٨األوقاف والحياة االجتماعية في مصر      

 ٩٣٤٩ دراسة تاريخية وثائقية: م١٥١٧
 ١٣٣١٦األوقاف والحياة االقتصادية في مصر في العصر العثماني 

 ديسمبر  ١١-٥وقاف،  األسبوع األول لأل  في  (األوقاف والخدمات   
 ١٣٥١٨} أتش{] باللغة التركية) [١٩٨٣

 ديسمبر  ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف والخدمات   
 ١٣٦٨٤} أيوب أوغلو{] باللغة التركية) [١٩٨٣

-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف والخدمات االجتماعية    
 ١٣٥١٩] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١

 ٣٣٤١] باللغة التركية [وخدماتنا الوقفيةاألوقاف 
 ٥١١٩] باللغة اإلنجليزية[األوقاف والدمج في الهند 

 نـدوة   فـي (األوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة اإلسالمية        
 ١٣٥١١) …ة السعوديةيالمكتبات الوقفية في المملكة العرب

 : الدولة العثمانيـة   في(األوقاف ودورها في تنمية مجتمع الناحية       
أوراق الندوة العلمية التي عقدت في جامعـة        : بدايات ونهايات 

 ١٣١٧١) م١٩/١٠/١٩٩٩-١٨آل البيت، 
-٩٢٣ ،األوقاف ودورها في الحيـاة االقتصـادية فـي مصـر          

 ١٣٣١٧. م١٦٥٨-١٥١٧هـ، ١٠٦٩
 ٣٢١٢األوقاف والرعاية الصحية 

 أوقاف: األوقاف والزوايا الصوفية في السياسة العثمانية للمستعمرات      
باللغـة   [١٥١٦السلطان سليم األول لصالح دير األسد في عام         

 ٢٠٧٦] اإلنجليزية
 ١٣٥٨٤ األوقاف والسياسة
دراسة حالة في تطور العالقة بين المجتمـع        : األوقاف والسياسة 

 ١٣٥٨٦والدولة في مصر الحديثة 
 ١٣٥٨٤-١٣٥٨٣األوقاف والسياسة في مصر 
باللغـة  ) [نطق بالحقائق الوثائق ت في  (األوقاف والطابو في الدولة     

 ٨٩٦٧] التركية
حكـم وأدب   :  الملتقطـات  في(األوقاف ومجلس شورى الكويت     

 ٦١٥٣) وطرائف
 ٨٥٣٣األوقاف والمساجد 

وقاف والمساجداأل
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باللغـة  [الصناديق الوقفيـة والوقـف األهلـي        : األوقاف والمنح 
 ١٩٥] اإلنجليزية

 ٢١٣] باللغة اإلنجليزية[الوقف وحكومات الواليات : األوقاف والمنح
 ١٣٩٢٦األوقاف والنظار 

ـ : األوقاف ونظام التعليم في العصور الوسطى اإلسالمية        ةدراس
 ندوة  في (في عصر سالطين المماليك    تطبيقية على نظام التعليم   

 ١٢٩٠٠) مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
 ٨٨٧٩] باللغة العثمانية[أوقاف ونفوس مدينة قيصري 
 ٩٨٣١عة والقانون اليمني األوقاف والوصايا بين الشري

محاضرات الشـيخ   : األوقاف والوصايا والنذور العامة والقرابين    
دراسة موسـعة  :  معالم الحكومة اإلسالميةفي(جعفر السبحاني  

 ٩٩٢٩) …عن صيغة الحكومة اإلسالمية
 ٢٣١٥] باللغة التركية[أوقاف ووقفيات إسحاق باشا 

 ٢٠٥٣] باللغة العثمانية[أوقاف والية جوروم 
 ٢٠١٨] باللغة التركية[أوقافنا 

 ٩٢١٧أوقافنا عبر نصف قرن من الزمان 
 ٨٨٢٣] باللغة التركية [٢٠٠٠أوقافنا في بداية عام 

 ١٨٣٤] باللغة التركية[أوقافنا المتعلقة بسندات الطابو 
 ٨٧٣٩)  تاريخ الخلفاءفي(أول من احتبس صدقة في اإلسالم 

 ٨٠٣٨-٨٠٣٧) وائل األكتابفي (أول من احتبس في اإلسالم 
 ٨٧٤٢ ]الفارسيةباللغة [  وقف في اإلسالمأول

 عقد اإليجار وفقاً للقانون المدني وقانون إيجار        في(إيجار الوقف   
 ١٨) العقارات

 ٥٦٦٤) لقانون المدنيا في(إيجار الوقف 
 إمارة الحج في مصـر      في(إيرادات أمير الحج، مساعدة األوقاف      

 ١١٥٠٣) م١٧٩٨-١٥١٧هـ، ١٢١٣-٩٢٣العثمانية، 
 ١١١٩٥] باللغة الفارسية[  رشيد الدينالخواجة ومصارف وقف إيرادات

باللغـة  [إيرادات الوقف تكفي لكفالة المجتمع اإلسـالمي برمتـه          
 ١٠٩] األوردية

 ١٠٠٤٩إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل 
 ٧١٦٧] باللغة األوردية [يضاح عن عرس تركمان بيابانياإل

 ١٠٧٢٢ قواعد اإلمام مالك إيضاح المسالك إلى
 فـي (إيضاح الوفاق والخالف بين األئمة في مسـائل األوقـاف           

 ١٠١٤٤) رسائل حول الوقف
 ٣٩٥إيضاح الوفاق والخالف في مسائل األوقاف 

 ٥٨٩٤] باللغة التركية[إيضاحات مختصرة بشأن عائدات األوقاف 
 ١٣٥٨٨ ]سيةباللغة الفار[  ودوره في استمرارية الشعائر الدينيةاإليقاف

 ندوة مكانـة الوقـف      في(اإليمان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم      
 ٨٦٥٤...) وأثره في الدعوة والتنمية

إقامـة محـاكم خاصـة أمـر        : أين سجالت الممتلكات الوقفية؟   
 ٣٣٩٢] باللغة األوردية[ضروري 

أين كان أعضاء هيئة األوقاف حينما هدمت المساجد فـي مـدن            
 ٥٢٧٧ ]للغة األورديةبا[هرسل وسالمي جات 
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الخرشـي علـى    حاشـية    في(باب ذكر فيه الوقف وما يتعلق به        

 ١٠٦٠٧) مختصر سيدي خليل
 الخرشي علـى مختصـر      في(باب ذكر فيه الوقف وما يتعلق به        

 ١٠٦٠٩-١٠٦٠٨) سيدي خليل
باللغـة  [باسو يصدر أمراً للتحقيـق فـي معـامالت األوقـاف            

 ٩٥٧٧] اإلنجليزية
 ١٣١٥٩ ]باللغة الفارسية[ تطيع تلبية الحاجات االجتماعيةبالوقف نس

 ٨٦١٢] باللغة الفارسية[ من إعداد ايرج افشار  األوقافةرافيجببليو
األسبوع العاشـر للوقـف،     في  (ببليوجرافية الدكتور يلماز أونجة     

 ٨٦٠٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧
 ٨٦٠٢} يأصيل{ ]باللغة الفارسية[الوقف  ةرافيجببليو
 ٨٦٠٤} بكائي{ ]باللغة الفارسية[  الوقفةرافيجببليو

 ١٠-٧األسبوع العاشـر للوقـف،      في  (ببليوجرافية يلماز أونجة    
 ٨٦٠٣] باللغة التركية) [١٩٩٢ديسمبر 

بحث حول تأسيس األوقاف في المجتمع التركي من وجهة الثقافة          
 ٨٨٤٩] باللغة التركية[اإلسالمية 

باللغـة  [ماعيـة لتأسـيس الوقـف     بحث حول الخدمات االجت   
 ١٣٧٥٥] التركية

 ٣٧٥ البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية كتاب
  وقائع في(بحث عن التجارب الوقفية وتوثيقها في الجماهيرية العظمى         

 ٣٣٠٨...) حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي: الندوة
 ٣٩٩٩بحث في دعوى الوقف على الوقف 

 ٦٤٧٦اء نظام الوقف بحث في قانون إلغ
بحث في مدى خضوع االستحقاق في الوقف للضريبة العامة على          

 ١٥٦٣اإليراد 
 ١١٩٨١بحث في المالجئ 

 ٩٧٥٥)  وثيقة مقدسية تاريخيةفي... (بحث في الوقف والحكر والخلو
 غنية الطالب في التعليقة     في (البحث في الوقف وعدم جواز بيعه     

 ٣١٤٨) على المكاسب
 ٩٧٤٠ والميراث والوصية بحث في الوقف

 ٢٧٩٣رد : بحث في وقفية المرحوم علي بك فهمي
 ١٣٩٢٣بحث في والية الواقف 

بحث فيمن هو األحق بالنظر على الوقف ومن يجب شرعاً توجيه           
 ٧٧٦٧النظر إليه عند عدم اشتراط الواقف النظر ألحد 

أصـل  :  من الئحة ترتيب المحـاكم األهليـة  ١٦بحث المادة  
 ١٦٧٣الوقف 

  ١٢١٧٢ودراسة بحث 
 ١٠١٥٢-١٠١٤٩شرح كنز الدقائق : البحر الرائق

 ١٠٣٠٤-١٠٣٠٣ علماء األمصار البحر الزخار الجامع لمذاهب كتاب
 ٨٥٥٦بحوث في تاريخ وحضارة األندلس في العصر اإلسالمي 

 ٩٤٥٨ بحوث ودراسات سلسلة
 ٨٥٣٣ البحوث والدراسات المتخصصة سلسلة

 

 األوقاف والمنح
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األسبوع في (ل في جامع شيخ زاده محمد بدايات المعماري سنان عام
 ٥٠٠٥] باللغة التركية) [١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧الخامس للوقف، 

 ٩٧٩٧] باللغة العثمانية[بدائع الصكوك 
 ١٠٢٥٤-١٠٢٥٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع كتاب

 ٨٣٤٩بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن 
 ٩٩٣٣بداية الهداية 
 ٨٦٤٩-٨٦٤٦ لنهايةالبداية و ا

 ٥٦٠٨بديعة مهمة متعلقة بنقض القسمة 
 ٨٤١٦-٨٤١٣بذل المجهود في حل أبي داود 
 ٥٥٢٤بذل المجهود في خزانة محمود 

 ٢٦٦٤] باللغة التركية[براءتان بوقف سليمان باشا في أدرنة 
 ١٣٨٠٤] باللغة اإلنجليزية[برامج الشئون االجتماعية لألقليات 

باللغـة  " [راجيـا سـبها   "س الشـيوخ    مجل, البرلمان الهندي 
 ٥١٢١] األوردية

 ١٩٨٤البرلمان يوافق على مشروع قانون الوقف المعـدل لعـام          
 ٦٢٩٠] باللغة األوردية[

باللغـة   [برنامج خمسة عشر نقطة لرفاهيـة األقليـات بـدلهي         
 ٧٦٦٧] األوردية

 ١١٦٦٨... بطالن الوقف على قراءة القرآن
 ١٣٣٠٣ية في القرن الثامن عشر البعد االقتصادي لألوقاف الترك

البعد االقتصادي لألوقاف التركية في القرن الثامن عشر الميالدي         
 ١٣٣٠٤] باللغة التركية[

 ١١٤٢٠] باللغة التركية[البعد الوطني في األوقاف التركية 
 ٢٢٨٩] باللغة التركية[بعض آثار األوقاف التركية في بلغاريا 

مسـلمين فـي أترابـراديش      بعض األسئلة من أعضاء المجلس ال     
 ٥١٦٥] باللغة األوردية[

بعض األفكار حول األعمال األخيرة لتعمير تكية موالنا في قونيا          
باللغـة  ) [١٩٨٩ ديسمبر   ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (

 ٢٣٩٤] التركية
 الشـريعة   فـي  (بعض االقتراحات حول إدارة األوقاف في الهنـد       

 ٩٥٣ ]اللغة اإلنجليزيةب) [اإلسالمية في الهند المعاصرة
بعض االقتراحات الهامة حول إجراء التعـديالت علـى قـانون           

 ٦٢٩١] باللغة اإلنجليزية[األوقاف 
بعض الجوانب المالية لنظام األوقاف في مصـر فـي العصـور        

 ٧٨٣٢] باللغة اإلنجليزية[الوسطى 
بعض المسائل الفقهية المتعلقة بإدارة الوقف في الوقت الحاضـر          

 ٥٠٨) وة العالمية حول الوقف والتنمية االقتصادية الندفي(
 ٩٣٠] باللغة األوردية[بعض مشاكل األقليات وواجباتنا 

باللغـة  [بعض المفاهيم المتعلقة بمصطلحات الوقف الجديـدة        
 ٩٣٨٣] التركية

المدارس األولى في الدولة    في  (بعض وقفيات المدارس العثمانية     
 ٣٨٣٩] باللغة التركية) [العثمانية

 ٨٥٢٩بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
 ١٠٥٢٨" عتيدة"بغية الطالب في شرح مختصر ابن الحاجب األصلي 

 ٥٥٤٨بغية المسترشدين 
بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض األئمة مـن العلمـاء           

  ٥٥٤٩... المتأخرين
 ٩٣٢٤بقايا ذكريات 

 ٩٩٩٩بلغة الساغب وبغية الراغب 
حاشية على شرح الدردير على     : السالك على أقرب المسالك   بلغة  

 ١٠٦٥٧مختصره 
 ١٠٦٥٨بلغة السالك ألقرب المسالك 

بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك على الشـرح           
 ١٠٦٥٩الصغير الموجود بالهامش 

الشـهير  بلغة السالك ألقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب         
 ١٠٦٦٢-١٠٦٦٠سيدي أحمد الدردير 

 ١٠٦٦٣بلغة السالك ألقرب المسالك على مذهب اإلمام مالك 
البلغة في أحاديث األحكام مما اتفق عليه الشيخان علـى ترتيـب            

 ٤٤٥أبواب المنهاج للنووي 
 ٨٣٥٢-٨٣٥٠ أسرار الفتح الرباني منبلوغ األماني 

 ٨٢٨٤-٨٢٧٦بلوغ المرام من أدلة األحكام 
 ١٣٢٥٧بناء االقتصاد في اإلسالم 

أسبوع الوقف الحادي عشر،    في  (بناء خريج الشيخ أحمد ياسوي      
 ١٢٤٣٠] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦

ـ  بناء دار الضيافة في مسجد سـانج تراشـان         باللغـة   [دلهيب
 ٣٠٤٢] األوردية

باللغـة  [بناء على أراضي الوقف لهيئـة تـدريس الجامعـة           
 ٥١٦٧] األوردية
باللغـة   [ضي مقبـرة بـانج بيـران      راأشرعي على   الالبناء غير   
 ٥٢٢٦ ]األوردية

البناء غير الشرعي على أراضي المقبرة بعد تدميرها، والحكومة         
 ٥٢٦٠] باللغة األوردية[تقوم بإجراء التحقيق 

باللغـة  [بناء مجمعات لألوقاف في أماكن مختلفة مـن الواليـة           
 ٦٨٦٨ ]األوردية

 ١١٦٩٧)  تاريخ الخلفاءفي(بناء المدارس 
 نظـام   في(اء المؤسسي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية         البن

بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     
 ٧٧٦٥...) الندوة الفكرية

 نظام الوقف   في(البناء المؤسسي للوقف في بلدان المغرب العربي        
بحوث ومناقشات النـدوة    : والمجتمع المدني في الوطن العربي    

 ٥٦٣ ...)الفكرية
 نظـام   فـي (البناء المؤسسي للوقف في بلدان الهالل الخصـيب         

بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     
 ٧٣٦...) الندوة الفكرية

 نظـام الوقـف     في(البناء المؤسسي للوقف في بلدان وادي النيل        
بحوث ومناقشات النـدوة    : والمجتمع المدني في الوطن العربي    

 ٨٢٧...) الفكرية
 ١٠١٨٢شرح الهداية : البناية

 ١٠١٨٣البناية في شرح الهداية 

البناية في شرح الهداية
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البنوك والتأمين والشركات المساهمة والغرف التجارية والصـناعية        
والبورصات وتأثيرها على صناديق األوقاف الشخصية للتـأمين        

أسبوع الوقف   في(االجتماعي وتقييم الحلول المطروحة لمشاكلها      
 ١٢٨٢٢] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الحادي عشر، 

األسبوع السادس لألوقـاف،    في  (البنية الثقافية والمعنوية للمجتمع     
 ١٣٤٨٦] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥

 ٨-٥األسبوع السـادس لألوقـاف،      في  (البنية السياسية للمجتمع    
 ١٣٧٥٠] باللغة التركية) [١٩٨٨ديسمبر 

 ١٠٥٩٢-١٠٥٨٧البهجة في شرح التحفة 
 ٩٦٤٤] باللغة األوردية[بوادر النوادر 

في (إحدى القرى العثمانية العجيبة في البوسنة والهرسك        : بوجتل
باللغـة  ) [١٩٩٢ ديسـمبر    ١٠-٧األسبوع العاشر للوقـف،     

 ٨٦٣٠] التركية
 ١٧٤٧) رسائل ابن نجيمفي ] (بيان اإلقطاعات ومحلها[

ـ          الطين بيان جمعية العلماء بدمشق في اعتبار شروط أوقاف الس
 ٥٣٧٧واألمراء 

باللغـة  [بيان الحكومة حـول إيجـار الممتلكـات الموقوفـة           
 ٥٦٧٣] اإلنجليزية

باللغـة   [١٩٨٤بيان الحكومة حول قانون األوقاف المعدل لعـام         
 ٦٢٩٢] اإلنجليزية

باللغة  [١٩٨٤بيان الحكومة حول وضع قانون الوقف المعدل لعام         
 ٦٢٩٣] اإلنجليزية

عفاء الممتلكات الدينية من قانون التملك      بيان حكومة دلهي حول إ    
 ٦٢٩٤] باللغة اإلنجليزية[

 ٥٢٢٨] باللغة اإلنجليزية[بيان الحكومة عن أوقاف دلهي 
البيان الحكومي حول تطبيق قانون الحد النهائي المتالك األراضي     

 ٦٣٢٣] باللغة اإلنجليزية[لهيئة األوقاف 
 ١١٥٣] باللغة اإلنجليزية[بيان حول األوقاف 

ندوة مؤسسة األوقاف فـي العـالم العربـي          في(البيان الختامي   
 ٩٠٨٤) اإلسالمي

مكانة الوقـف وأثـره فـي       "البيان الختامي والتوصيات لندوة     
 ندوة مكانة الوقف وأثره فـي الـدعوة         في" (الدعوة والتنمية 

 ٧٧٥٦...) والتنمية
البيان الختامي والقرارات والتوصيات الصـادرة عـن المـؤتمر          

والشؤون اإلسـالمية لـدول العـالم         لوزراء األوقاف  السادس
 مـؤتمر وزراء األوقـاف      فـي  (…اإلسالمي المنعقد بجاكرتا  

 ٩٥١٤...) والشؤون اإلسالمية السادس
البيان الختامي والقرارات والتوصيات الصـادرة عـن المـؤتمر          

والشؤون اإلسـالمية لـدول العـالم        السادس لوزراء األوقاف  
 مـؤتمر وزراء األوقـاف      فـي  (…كرتااإلسالمي المنعقد بجا  

 ٩٥١٥] باللغة اإلنجليزية...) [والشؤون اإلسالمية السادس
 القلشـاني علـى     فـي ] (بيان الشفعة والصدقة والهبة والحـبس     [

 ١٠٦٨٦) الرسالة
 االحـتالل غيـر     ضـد  ات اتخاذ إجـراء   حول البرلمان   يبيان ف 
 ٥٢٢٩ ]باللغة األوردية[األوقاف راضي أل يشرعال

 ١٥٩١)  رسائل ابن نجيمفي] ( يسقط من الحقوق باإلسقاطبيان ما[

 ٢٤٢٣-٢٤١٩البيان والتبيين 
 ١٠٥٢٤البيان والتحصيل والشرح والترجمة والتعليل 

البيان والتحصيل والشرح والترجمـة والتعليـل فـي المسـائل           
 ١٠٥٢٦-١٠٥٢٥المستخرجة 

بيان وزير األوقاف وشئون األزهر إلى مجلس األمـة فـي دور            
 ٩٢٩٦ده الثالث انعقا

بيان وزير األوقاف يثير ضجة في المجلس التشـريعي لواليـة           
 ٥٢٦١] باللغة األوردية[راجستهان 

 ٢٣٣٢بيان وقف األمير السيد جمال الدين عبد اهللا التنوخي 
 ٢٩٩١] باللغة األوردية[البيانات الصادرة عن المؤتمر السني 

 ٣٠٩٩-٣٠٩٧] انيةباللغة العثم) [فتاوي علي أفنديفي (بيع الوقف 
 ٣١٢٠ ]باللغة الفارسية[ بيع الوقف في نظر اإلسالم

لـى  إ الفن اإلسالمي في مصر من الفتح العربي         في(البيمارستان  
 ١٢٣٣٨) نهاية العصر الطولوني
 أحوال العامة في حكـم المماليـك،        في(البيمارستان المنصوري   

دراســة فــي الجوانــب : م١٣٨٢-١٢٧٩/ هـــ٧٨٤-٦٧٨
 ٩٣٤٥) قتصادية واالجتماعيةالسياسية واال

 ٣٢١٦البيمارستان النوري بحلب ووقفيته 
  ١٢٥٩٨، ٩٨٩٢بين األصالة والمعاصرة 

في (بيوت األرامل التي أسسها صفوت بك األناكولي في بورصة          
باللغـة  ) [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     

 ١٣٥٥٨] التركية
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 األسبوع الثاني في  (جتمع على األوقاف    تأثير التخلف والتقدم في الم    
 ١٣٦٨٥] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 

األسبوع في  (تأثير التضخم في الحسابات المالية للوقف وتطبيقاته        
 ٦٦٥٩] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥الثالث عشر للوقف، 

 للوقف،  األسبوع الرابع في  (تأثير الطرق الصناعية لعملية التطور      
 ١٣٠٥١] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١

: لوقف اإلسالمي على تطور التراست فـي انجلتـرا  اتأثير قانون  
 ١٦٦٤] باللغة اإلنجليزية[حالة كلية ميرتون 

 ٣١٩تأثير الموت في حقوق اإلنسان والتزاماته 
باللغـة  [تأثير مؤسسة الوقف على حقوق الميراث فـي اإلسـالم           

 ٨٦٧٠] التركية
 ٨٥١٣-٨٥٠٩  التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول

 ٩٤٢٦-٩٤٢٤تاج العروس 
 ٩٤٢٧ تاج العروس من جواهر القاموس

 ٩٣٩٦تاج اللغة وصحاح العربية 
شرح متن األزهار في فقه األئمـة       : التاج المذهب ألحكام المذهب   

 ٢٦٥األطهار 
 ١٠٧٠٧التاج واإلكليل لمختصر خليل 

 ٣١] باللغة األوردية[فية للبنوك تأجير الممتلكات الوق
 ١١٩٧١ التاريخ سلسلة

 

البنوك والتأمين والشركات المساهمة
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 ٥٢٨٥التاريخ اإلسالمي 
 ١٣٧٢٩] باللغة التركية[تاريخ االقتصاد التركي 

 ٩٢٤٨-٩٢٤٧تاريخ األمم والملوك 
 ٨٨٠٩] باللغة التركية[تاريخ أوسكدار 
 ٩٥٨٦] باللغة األوردية[تاريخ األوقاف 

 ٨٥٧٣ ]يةباللغة الفارس[ تاريخ أوقاف أصفهان
 ٩٠١٦تاريخ األوقاف بمحافظة الطائف 

 ٩٣٥٤... تاريخ األوقاف في مصر في عصر سالطين المماليك
 ندوة مكانة الوقف    في(تاريخ األوقاف في المملكة وسبل تطويرها       

 ٩٠١٤...) وأثره في الدعوة والتنمية
تاريخ األيوبيين في مصـر وبـالد الشـام وإقلـيم الجزيـرة             

 ٢٦٠٧... العربية
 ٢١١٢-٢١٠٩ريخ بغداد تا

 ١٢٢٥٦ ]باللغة الفارسية[ تاريخ بناء مسجد جمكران في قم
 ٢٨٢٩] باللغة التركية[تاريخ بناء وقفية قراجة بك من معابد أنقرة 

 ١٢٣١٨-١٢٣١٧تاريخ البيمارستان في اإلسالم 
 ٨٦٦٦-٨٦٦٥تاريخ البيهقي 

 ١٢٩٠٢تاريخ التربية والتعليم 
 ٦٣٤٨] للغة اإلنجليزيةبا[تاريخ التشريع اإلسالمي 
 ١٢٨٩٩تاريخ التعليم في مصر 

باللغـة  [تاريخ تكوين نظارة أوقاف الهمايون وتـراجم نظارهـا          
 ٤٠٦٩] التركية

باللغـة  [تاريخ تكوين نظارة أوقاف الهمايون وتـراجم نظارهـا          
 ٤٠٦٨] العثمانية

 ٨٥٩٢-٨٥٩١تاريخ جرجان 
 ٣٧٠٧ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الحجج الوقفية في إيران

 ١٠٧٧٢ة اإلسالمية تاريخ الحضار
، ١١٥١٣،  ٦٧٣٢ة العربية اإلسالمية في األندلس      تاريخ الحضار 

١٢٠٧٤ 
، ٧٧٧٣التاريخ الحضاري لشرقي األردن في العصر المملـوكي         

١١٧٧٣، ١١٧٠٤، ١١٠٨٢ 
 ١٢٠٦٥، ١١٦٩٧، ١٠٣٧٦، ٨٧٣٩تاريخ الخلفاء 

 ٨٦٧٨-٨٦٧٧تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس 
-١٩٤٩هــ،   ١٣٧٧-١٣٦٨ريخ دائرة األوقاف العامة مـن       تا

 ٩٢٠٣ .م١٩٥٧
 ٨٩٧٢تاريخ الدولة العثمانية 
 ٩٢٤٦تاريخ الرسل والملوك 

 القسـم   .تاريخ شرقي األردن في عصر دولة المماليـك األولـى         
 ١١٧٧٤، ١١٧٠٥، ١١٠٨٣، ٧٧٧٤ الحضاري

 ٩٢٤٨-٩٢٤٦تاريخ الطبري 
  ٢١٥٨إلى هذه األيام تاريخ طرابلس الشام من أقدم أزمانها 

 ٩٠٩٩تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري 
 ٣٨٢٧تاريخ عشر حجج ألوقاف مختلفة 

 ٢٧٩٥تاريخ عمر بن الخطاب 
 ٩٨٤٥] باللغة التركية[تاريخ الفقه والحقوق اإلسالمية 

 ٩١٢٢... تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني
فتح اإلسالمي إلى نهايـة القـرن     تاريخ القضاء في األندلس من ال     

 ٨٥٥٧الخامس الهجري 
 ٨٦٥٧ التاريخ الكبير كتاب

 ١٢٠٧٩ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الكتاب والمكتبات في إيران
 ٦٧٤١ تاريخما أهمله التاريخ 

 ٩٧٢٦تاريخ مدينة صنعاء 
 ٦٧٤١ مساجد الكويت القديمة تاريخ

 ٩٣٥٨تاريخ مصر السياسي في األزمنة الحديثة 
 ١٣٣١٦، ١١٥٠٣ريخ المصريين تا

 ٢٤٧٦ والعمران واالجتماعدراسات في السياسة والعلم : تاريخ مكة
 ٧٦٤٩. هـ٩٤٦هـ إلى ٩٢٢تاريخ مكة المكرمة من سنة 
 ٥٢٧] باللغة التركية[تاريخ المؤسسات اإلسالمية 

 ٩٠٩٨تاريخ الموصل 
 ٢٣٠٨النظم والحضارة اإلسالمية تاريخ 

 ٦٧٥٦ثرية في الهند تاريخ وعمارة المساجد األ
 ٨٧٠٧ تاريخ الوقف
 ٨٦٦٧ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الوقف

 ٨٨٠٢] باللغة التركية[تاريخ وقف استانبول 
 ٩٤٦٠تاريخ الوقف في اإلسالم واهتمام العلويين به 

 ٨٥٧٦ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الوقف في اإلسالم وإيران
 ١٢٠٨٣ ]يةباللغة الفارس[ تاريخ وقف الكتاب في اإلسالم

 ٨٥٧٧ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الوقف وأثره في الثقافة اإليرانية
 تاريخ الوقف ودراسات حالة في دمشق في أواخر الحكم العثماني         

 ٩٠٥٠وفترة االنتداب الفرنسي 
 تاريخ الوقف ودراسات حالة في دمشق في أواخر الحكم العثماني         

 ٩٠٥١ ]باللغة اإلنجليزية [وفترة االنتداب الفرنسي
 ٩٣٠٤تاريخ والة مصر 

 ٨٩٢٠تاريخ الواليات العربية أثناء العهد العثماني 
 ١١٨١٢تاريخ والية الصعيد في العصرين المملوكي والعثماني 

األسبوع السـابع  فـي  (تأسيس األوقاف في النظام العثماني القديم      
 ١٨٤٤] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥لألوقاف، 

باللغـة  [نية في المدن السـلجوقية التركيـة        تأسيس األوقاف واألب  
 ٥٠٣٧] التركية

 اإلدارة  فـي ] (تأسيس ديوان الوقف الخيري ووقف أرض خيبر      [
 ٨٧٤٧...) اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب

 ٩٥٤٩] باللغة األوردية[تأسيس مكتب إقليمي لحل مشاكل الوقف 
 ١٩٣٣] باللغة التركية[تأسيس الوقف 

 ديسمبر  ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،    في  (تأسيس الوقف الجديد    
 ١٨٤٢] باللغة التركية) [١٩٨٤

 ٦٠٢٢] باللغة التركية[تأسيس وقف حسب القانون المدني التركي 
باللغـة  [تأسيس الوقف وغايته وأمواله ومحاولة حـل مشـاكله          

 ١٨٢٩] التركية
  ١١٥٤١في هولندا " اإلسالم والحوار"تأسيس وقفية 

تأسيس وقفية اإلسالم والحوار



 العنوانكشاف >١١٩٤
 

 

 ٢٩٢٠ي في ضوء الشريعة اإلسالمية التأمين االجتماع
 ٩٣١٥-٩٣١٤التأييدات العلية في األوقاف المصرية 
 ١٣٥٥٦] باللغة التركية[تبادل الخدمات بين الدولة واألوقاف 

 ٥٠١-٤٩٩) ... إحكام األحكام على تحفة الحكامفي( التبرعات باب
 ١٠٥٣١ ) التحفة في (] التبرعاتباب[

 ١٠٥٣٣-١٠٥٣٢) ة متن العاصميفي( التبرعات باب
 ١٠٦٨٩التبصرة 

 ١٠٥٤٦-١٠٥٤٤تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام 
 ١٠٢٠٠-١٠١٩٩شرح كنز الدقائق : تبيين الحقائق
 ١٠٦٦٥شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك : تبيين المسالك

 ١٠٣٠٠شرح مجموع الفقه الكبير : ريتتمة الروض النض
 ٩٣٢٣تتمة سيرة األستاذ اإلمام 

 ٩٣٢٣تتمة ملخص سيرة األستاذ اإلمام 
تثبيت الفقيه محمد بن أحمد بن الحاج على األحباس بمسجد جامع           

 ٨٧١الناربخة 
 وقـائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر         في(تثمير ممتلكات األوقاف    

 ١٥١٠-١٥٠٩...) ممتلكات األوقاف
ورقـة بـنجالديش    : تجارب بنجالديش الوقفية في آسيا الجنوبية     

 ٨٦٢٦] اإلنجليزيةغة بالل[
تجارب ومنجزات العمل الـوقفي فـي الجمهوريـة اإلسـالمية           

 ندوة التجربة الوقفية في الجمهوريـة اإلسـالمية    في(اإليرانية  
 ٥٨١) اإليرانية

 ٣٢٤٣التجارب الوقفية المعاصرة ومستقبل مؤسسات األوقاف 
 ٧٦٧٦] باللغة األوردية[التجارة في أمالك األوقاف 

األسبوع السابع لألوقاف، في (ي أبنية الوقف األثرية    تجديد الخط ف  
 ١٢٦٦٢] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥

 نـدوة التجربـة     فـي (اإلدارة الحكومية للوقف في إيران      تجربة  
 ٥٨٣) الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 نظام الوقف   في(تجربة األوقاف اإلسالمية في الجمهورية اللبنانية       
نماذج مختـارة مـن تجـارب الـدول         : التطبيق المعاصر في  

 ٣٣٠٧) والمجتمعات اإلسالمية
 ٩٠٠٧] اإلنجليزيةباللغة [تجربة األوقاف في سريالنكا 

فـي  (تجربة البنك اإلسالمية للتنمية في تثمير األوقاف اإلسالمية         
 ٣٤٦٩) أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف
ل استثمار العقارات الوقفية    تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في مجا     

 ١٤١٦ ]باللغة اإلنجليزية[
تجربة تصميم وتعديل الهندسة المعمارية لمسجد جنجقلي في أق         

 ٤-٢األسبوع التاسع للوقـف،     في  (سراي في القرن العاشر     
 ٥٠٣٢] باللغة التركية [)١٩٩١ديسمبر 

 ندوة التجربة الوقفية في الجمهورية      في(جديدة في الوقف    تجربة  
 ٢٨٤٨) سالمية اإليرانيةاإل

أبحاث ندوة نحو دور    في  (تجربة سلطنة عمان في إدارة األوقاف       
 ٧٤٤) تنموي للوقف

أبحاث نـدوة نحـو دور      في  (التجربة الكويتية في إدارة األوقاف      
 ٧٧٨) تنموي للوقف

 ٣٢٧١تجربة المملكة العربية السعودية في تنمية األوقاف واستثمارها 

 ٩١٩١لتنموي للوقف في دولة الكويت تجربة النهوض بالدور ا
باللغـة  [تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت         

 ٩١٩٣-٩١٩٢] اإلنجليزية
 ندوة  في(تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت         

) ١٩٩٩ مـايو،    ١٠-٨،  التجارب الوقفية في جنـوب آسـيا      
 ٧٩٠٢] باللغة اإلنجليزية[

 ٦٥٥٧ إطار عالمي تجربة الوقف في
 نظام الوقـف فـي التطبيـق        في(تجربة الوقف في دولة الكويت      

نماذج مختارة من تجـارب الـدول والمجتمعـات         : المعاصر
 ٣٢٩٥) اإلسالمية

 : نظام الوقف في التطبيق المعاصـر في(تجربة الوقف في السودان  
 ٣٢٧٤) نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات اإلسالمية

:  نظام الوقف في التطبيق المعاصـر      في(قف في ماليزيا    تجربة الو 
 ٣٣٠٩) نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات اإلسالمية

 نظام الوقف فـي  في(تجربة الوقف في المملكة األردنية الهاشمية   
نمـاذج مختـارة مـن تجـارب الـدول        : التطبيق المعاصـر  

 ١٢٤٤) والمجتمعات اإلسالمية
 نظام الوقف في    في(مع اإلسالمي الهندي    تجربة الوقف لدى المجت   

نمـاذج مختـارة مـن تجـارب الـدول        : التطبيق المعاصـر  
 ٣٣٢١) والمجتمعات اإلسالمية
 التجـارب    الحلقة النقاشـية حـول     في(التجربة الوقفية اإليرانية    

 ٣٢٥٥) يةالوقفية الدول
 نظام الوقف في التطبيـق      في( بالمملكة المغربية    التجربة الوقفية 
نماذج مختارة من تجـارب الـدول والمجتمعـات         : المعاصر
 ٣٥٧١) اإلسالمية

 التجـارب    الحلقة النقاشية حـول    في(التجربة الوقفية الجزائرية    
 ٣٢٦٥) يةالوقفية الدول

 التجارب الوقفية    الحلقة النقاشية حول   في(التجربة الوقفية الُعمانية    
 ٣٢٨٤) يةالدول

 التجـارب   نقاشية حـول   الحلقة ال  في(تجربة وقفية في دولة الهند      
 ٣٣٢٢) يةالوقفية الدول

  الحلقـة النقاشـية حـول      فـي (التجربة الوقفية في سلطنة ُعمان      
 ٣٢٨٤) يةالتجارب الوقفية الدول

 ندوة التجارب الوقفية في جنوب      في(التجربة الوقفية في الهند     
 ٧٩٤٣ ]باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨، آسيا

إمارة الشـارقة   : مارات العربية المتحدة  لدولة اإل التجربة الوقفية   
  ٥٧٠... نموذجاً

 التجـارب    الحلقة النقاشـية حـول     في(التجربة الوقفية المصرية    
 ٣٣١٢) يةالوقفية الدول

 التجارب الوقفية    الحلقة النقاشية حول   في(التجربة الوقفية الهندية    
 ٣٣٢٢) يةالدول

 ١٠٤١٣التجريد لنفع العبيد 
 ٩٤٣٧ أبي القاسم أزروال تحبيس آل الوالي سيدي

 ٨٧٢تحبيس أمالك أوالد بوقاع على مسجد قصبتنا السعيدة 
 تحبيس جميع كتاب االكتفاء في الخبر عن سيرة النبي المصطفى         

 ١١٨٢٣ على خزانة مسجد جناح األمان بمكناس 

 

 التأمين االجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية



١١٩٥>> كشاف العنوان
 

 

تحبيس المولى إسماعيل ساقية الحواوية الطالعة من تانسيفت على         
 ٢٩٠٣خوانه السيد أحمد بن ربيعة وإ

التحديات التي تواجه مؤسسة الوقف وتحسن البنـاء المؤسسـي          
 ٧٨١تجربة األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت : لمواجهتها

 ٤٤٢-٤٤١تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم 
 ١٠٤٧٦تحرير ألفاظ التنبيه 

 ١٠٤٧٧معجم لغوي : تحرير التنبيه
 ٤٨٠٣-٤٨٠١تحرير الكالم في مسائل االلتزام 

 ٩٩٠٩ المجلة تحرير
 ١٠٢٣٤التحرير المختار 

 ١٠٢٣٥التحرير المختار لرد المحتار 
باللغـة   [الشـرعي   غيـر  االستيالء من   مامورفورتحرير مسجد   
 ٤٢٠٥] األوردية

 ١٠٣٦٢تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال 
 ٩٩٣٨-٩٩٣٦تحرير الوسيلة 

الترتيب  . الدستورفي  (تحصيل نظارة األوقاف إلجارات األوقاف      
 ٦٠٧٢] باللغة العثمانية) [األول
 ١٠٥٣١التحفة 

 ٨٤٧٨تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي 
  ١٠٧٠٥، ١٠٥٥٦تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس 

 ١٠٩٦٥التحفة البهية في وقف االثنين على الذرية 
 ١٠٤٤٨تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب 

 ١٠٤١٢-١٠٤٠٩لخطيب تحفة الحبيب على شرح ا
 ١٠٥٣٢-١٠٥٣١ العقود واألحكام تتحفة الحكام في نك

 ١٠٥٣٣ العقود واألحكام على مذهب اإلمام مالك ت في نكتحفة الحكام
 ١٠١٩٦ } دباغ زاده، محمد{] باللغة العثمانية[تحفة الصكوك 
 ٣٨٢٩}  دباغي زاده، نعمان{] باللغة العثمانية[تحفة الصكوك 
 ١٠٤٥١  قسم المعامالت على مذهب اإلمام الشافعيتحفة الطالبين في

 ١٠٢٧٨تحفة الطالب 
تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللباب فـي فقـه اإلمـام            

 ١٠٤٠٣الشافعي 
تحرير تنقيح اللباب فـي فقـه اإلمـام         متن  تحفة الطالب بشرح    

 ١٠٤٠٤الشافعي 
 ١٠٢٠٢-١٠٢٠١تحفة الفقهاء 

 ١٠٢٦٢ى الفريضة الشرعية التحفة الفقهية في الرسالة المرضية عل
 ١٠٣٢٤تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 
 ١٠٣١١-١٠٣٠٩تحفة المحتاج بشرح المنهاج 

 ١٠١٥٣التحفة المرضية في األرض المصرية 
 ٨٦٣٣تحفة النظار في غرائب األمصار 

 ٨٦٣٦-٨٦٣٤تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار 
 ٤٦٣٤-٤٦٣١عبارات الواقفين تحقيق األعالم الواقفين على مفاد 

 ديسـمبر   ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (تحقيق أعمال جنكلة    
 ٨٨٦١] باللغة التركية) [١٩٩٠

باللغـة  [ الرشـيدي  والتعليم في وقف الربـع  اإلدارةتحقيق حول 
 ٢٤٤٦ ]الفارسية

باللغـة  [ نقيق حول حجة وقف مدرسـة مـروى طهـرا         تح
 ٣٧٤٣ ]الفارسية

 ٣٠٣٤ ]باللغة الفارسية[ ألوقاف اإليرانية امديريةتحقيق حول 
 ٧٥٧٢ ]باللغة الفارسية[ تحقيق حول نشاطات المؤسسات الخيرية

 ٥٦١٢تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكن في الوقف للولد 
 ٥٦١٣تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف 

 فـي ( في الوقف للولـد      ىتحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكن     
 ١٠٩٥٩) رسائل حول الوقف

 باللغـة [تحقيق متن وقفية السلطانة فاطمة بنت السلطان مراد الثالث   
 ٣٨١٠] التركية

 ٥٤٧٨تحقيق النظرة في تحقيق النظرة 
قسم المعامالت من كتاب ينـابيع األحكـام فـي          "تحقيق ودراسة   

على المذاهب األربعة لمحمـد زنكـي        معرفة الحالل والحرام  
 ٩٧٨٦ "سفرايينياإل

 وكتاب الوقف من كتاب    –البيوع والصرف   "تحقيق ودراسة كتاب    
 ١٠٢٠٧"  الحنفياألسرار ألبي زيد الدبوسي

كتاب تيسير الوقـوف علـى غـوامض أحكـام          "تحقيق ودراسة   
 ٤٦٤ي  لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناو"الوقوف

كتاب القراض إلى نهاية كتاب الوديعة من كتاب        "تحقيق ودراسة   
 ١٠٤٩١" هذيب لإلمام الحسين بن مسعود البغويالت

كتاب الوقف والوصايا والقسمة والشفعة من كتاب       "تحقيق ودراسة   
 ١٠٧٢٣" الذخيرة للقرافي

" كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أحمد بن حنبـل        "تحقيق ودراسة   
 ١٠١١١ ألحمد بن هارون الخالل

كتاب الرعاية  كتاب الوكالة إلى آخر كتاب الهبة من        "تحقيق ودراسة   
 ١٠٠٨٧ "الكبرى في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

تحقيق وقفية األمير محمد بن ناصر الدين الحنش على مقام النبي           
 ٨١٦٧... نوح عليه السالم

 في(التحليل االجتماعي والثقافي لآلثار التي أنشأها المعماري سنان         
للغـة  با) [١٩٨٨ ديسـمبر    ٨-٥األسبوع السادس لألوقـاف،     

 ٢٦٨٤] التركية
 ١٣٧٥٣] باللغة التركية[التحليل االقتصادي لألوقاف التركية 

تحوالت عالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان شـبه          
 نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن       في(الجزيرة العربية   

 ١٣٨٤٥...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: العربي
سسات المجتمع المدني في بلدان الهالل      تحوالت عالقة الوقف بمؤ   

 نظام الوقف والمجتمـع المـدني فـي الـوطن           في(الخصيب  
 ١٣٨٤٠...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: العربي

تحوالت عالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان وادي         
:  نظام الوقف والمجتمع المدني في الـوطن العربـي         في(النيل  

 ١٣٨٦١...) ندوة الفكريةبحوث ومناقشات ال
تحوالت عالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني فـي المغـرب          

:  نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربـي في(العربي  
 ١٣٨٤٢...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية

 ٧٠٩٣تحويل مصلحة األوقاف العمومية بمصر إلى نظارة 

تحويل مصلحة األوقاف العمومية بمصر إلى نظارة



 العنوانكشاف >١١٩٦
 

 

 ٨٧٤٠تخريج الدالالت السمعية 
 مـن  الت السمعية على ما كان في عهد رسول اهللا  تخريج الدال 

 ٨٧٤١الحرف والصنائع والعماالت الشرعية 
 مليون روبية لنشاطات األوقاف خـالل العـام         ٧,١٩تخصيص  
 ٧٠٠٧] باللغة األوردية [٢٠٠٠-١٩٩٩المالي، 

باللغـة  [تخصيص دخل الوقف لغير الواقف تبعاً للمذهب الحنفي         
 ١٥٨] اإلنجليزية
 ١٨٩٠] باللغة التركية[ضرائب لألوقاف التركية تخصيص ال

 تخصيص الضرائب ونظام المحاسبة في األعمال االقتصادية المتعلقة       
 ١٤٦٨] باللغة التركية[باألوقاف 

 ١١٢٨٨تخصيص وقف الظاهرية 
األسـبوع  في  (التدابير العاجلة لحل مشاكل جامع ميلد الياس بك         

 ٥٠١٠] ة التركيةباللغ) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 
 ندوة نحو إحياء    في(مزاياه وعيوبه   : التدخل التشريعي في الوقف   

 ٦١٩٤) ١٩٩٨ مايو ٩-٧دور الوقف في الدول اإلسالمية، 
باللغـة  [تدخل دائرة الهند للمساحة األثرية في المساجد المحميـة          

 ٥١٢٩] اإلنجليزية
بيـان وزيـر    : تدرس الحكومة إمكانية تعديل قانون األوقـاف      

باللغـة  [وقاف لوالية أندرابراديش في الجمعية التشريعية       األ
 ٦٤٠٧] األوردية

 ١٢٩٣٣] باللغة األوردية[التدريب المجاني للطلبة المسلمين 
التدريب المجاني للمسلمين من حملة شهادة البكـالوريوس علـى          

 ١٢٩٣٤] باللغة األوردية[استخدام الكمبيوتر 
 ١٢٧٧٤] لتركيةباللغة ا[تدقيقات في أوقاف األقلية 

 ٥٢٥٤] باللغة األوردية[تدمير المباني التاريخية 
 ١٠٩٦٠تذكرة البلغاء النظار بوجوه رد حجة الوالة النظار 

 ٨٠٤٦-٨٠٤٤تذكرة الحفاظ 
 ١٠٥٩٤تذكرة ذوي األلباب في شرح تفريع ابن الجالب 

 ٥٣٠٠التذكرة في فتوى في وقف السلطان جقمق 
 ١٠٣٢٣التذكرة في الفقه الشافعي 

 ٢٦٥٨أيام المنصور وبنيه تذكرة النبيه في 
 ١٠٣٣٩تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه 

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شـجاع           
 ١٠٤٦٩ في الفقه الشافعي

التراتيب اإلدارية والعماالت والضياعات والمتاجر والحالة العلمية       
سـالمية فـي المدينـة      التي كانت على عهد تأسيس المدينة اإل      

 ٩٢٨١المنورة 
 ١٠٣٣٧، ١٠٠٤٩التراث اإلسالمي 

 ١٠٤٦٩التراث الفقهي 
 ٨٥٩٩ ]باللغة الفارسية[ تراث يزد

 ١٣١٧٠تراجم في العمل الخيري والتطوعي 
 ٢٩٠ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنيـر وأسـاس          
 ٩٤٠٣البالغة 

هـ ١٣٢٦ت المعمولة لقانون ميزانية نظارة األوقاف لسنة        الترتيبا
 ٦٠٧٣] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (

 ٨١٤٩ترجمة أحمد باشا المنشاوي 
 ١١٥٦٤] باللغة األوردية[الترجمة البنجابية للقرآن الكريم 

 ٣٨٣٠] باللغة التركية[ترجمة وقفية سنان باشا 
 ١١٠] باللغة األوردية[اتب أئمة المساجد ترحيب بالقرار حول رو

باللغـة  [ترحيب من األئمة باهتمام الحكومة بشؤون أئمة المساجد         
 ١١١] األوردية

المواريـث، الوصـية، تصـرفات      : التركة والحقوق المتعلقة بها   
 ٢٥٥المريض مرض الموت في الشريعة اإلسالمية 

 ٩-٣وقـاف،   األسبوع الثاني لأل  في  (ترميم آثار األوقاف القديمة     
 ١٢٦٥٤] باللغة التركية) [١٩٨٤ديسمبر 

األسـبوع العاشـر    فـي   (ترميم اآلثار الثقافية القديمة في أوكنج       
 ٩٧١٢] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

ترميم آيا صوفيا وبعض المعلومات الموجودة في أرشيف الوقف         
 ٥٠١١] باللغة التركية[

األسبوع الثامن للوقـف،    في  (نبول  ترميم جامع شيخ زاده في استا     
 ٥٠٢٩] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤

األسـبوع الثالـث عشـر      في  (ترميم جامع عالء الدين في قونيا       
 ٥٠٤٤}أورال{] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥للوقف، 

األسـبوع الثالـث عشـر      في  (ترميم جامع عالء الدين في قونيا       
 ٥٠٥٠} شبل{] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥للوقف، 

األسـبوع  في  (ترميم جامع ماجدية الكبير في منطقة أورطا كوي         
 ٥٠٣٤] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤الثامن للوقف، 

ترميم سبيل الماء والمكتب ومقبرة الشـيخ ظفـر فـي منطقـة             
 ١٠-٧األسـبوع العاشـر للوقـف،       في  (بيشكتاش باستانبول   

 ٥٠٣٠]  التركيةباللغة) [١٩٩٢ديسمبر 
 ٤٩٧٨] باللغة األوردية[ترميم مسجد وسترن كورت بدلهي 

فـي  (الترميم والمحافظة على اآلثار القديمة ومسـاجد الوقـف          
باللغـة  ) [١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     

 ١٢٦٦٠] التركية
فـي   (١٩٧٨الترميمات التي أجريت لجامع عالء الدين حتى عام         

باللغـة  ) [١٩٩٥ ديسـمبر    ٦-٥ر للوقف،   األسبوع الثالث عش  
 ٥٠٥٢] التركية

 نـدوة   فـي (تسخير البحث العلمي في خدمة األوقاف وتطويرها        
 ٧٨٦٨...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 ٧٤٨٨] باللغة األوردية[ وزارة الشئون ىلإتسليم شئون األوقاف 
 ١٠٢٦١التسهيل الضروري لمسائل القدوري 

 ١٠٥٢٢ في شرح األمهات تسهيل المهمات
تسهيالت لتدريب المسلمين من قبل المجلس المركزي لألوقـاف         

 ١٢٩٣٥] باللغة األوردية[
 األسبوعفي  (تشخيص ترميم اآلثار وتنظيمها في مصادر األوقاف        

 ٤٩٩٥] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣الثاني لألوقاف، 
 ن الناحية الدستورية دراسة م : التشريعات الخاصة بالمسلمين في الهند    

 ٦٣٥٤] باللغة اإلنجليزية[واإلسالمية 
 في(التشريعات المعاصرة لألوقاف في البلدان والمجتمعات اإلسالمية 

باللغـة  ) [الندوة العالمية حول الوقـف والتنميـة االقتصـادية        
 ٦١١٨] اإلنجليزية

 

 تخريج الدالالت السمعية



١١٩٧>> كشاف العنوان
 

 

 ندوة التجارب الوقفية في     في(التشريعات الوقفية في جنوب آسيا      
 ٦٠٥٩] باللغة اإلنجليزية[) ١٩٩٩ مايو، ١٠-٨آسيا، جنوب 

باللغـة  [دراسـة مقارنـة     : التشريعات الوقفية في جنوب آسـيا     
 ٦٠٥٨ ]اإلنجليزية

 ١٠٩٠] باللغة األوردية[ تشكيل جمعية أوقاف الهند الخيرية
 ٦١٣٨... تشكيل اللجان الفرعية لألوقاف وبيت المال

 سـكندربخت لدراسـة     تحت رئاسة السـيد   برلمانية  تشكيل لجنة   
 ٧٤٨٩] باللغة األوردية[طريقة عمل هيئات األوقاف 

 تشكيل مجلس األوقاف للوالية بعد البدء بالعمل بالقانون الجديد وإلغاء         
 ١٨٧ ]باللغة اإلنجليزية[القانون السابق يعتبر غير قانوني 
 ٧٩٦٠] باللغة األوردية[تشكيل المجلس المركزي لألوقاف 

 ٧٢٤] باللغة التركية[إلسالمية تشكيالت العدلية ا
 ٦٥٩] باللغة التركية[التشكيالت المركزية العثمانية في عهد التنظيمات 

تصاعد التوتر في عليجره بسبب محاوالت جرت الحـتالل أراضـي         
 ٥١٥٦ ]باللغة األوردية[الوقف لمسجد ميمران 

ـ ١٣٣٤-١٣١٠تصانيف اإلدارة في األرشيف العثمـاني،        . هـ
٨٢٠٩، ٨٢٠٧-٨٢٠٦ 

 ٨٢١١تصانيف كامل كبجي في األرشيف العثماني 
 ١٠٤٨٨، ١٠٤٧٨تصحيح التنبيه 

 ١٠٠٩٤-١٠٠٩٣تصحيح الفروع 
 ٣٤٠٩بحث مقارن : التصرف االنفرادي واإلرادة المنفردة

. الدسـتور فـي   (التصرف باإلجارتين في األراضي الموقوفـة       
 ٦٠٧٤] باللغة العثمانية) [الترتيب  األول

 ٣٤٠٥بيع الموقوف واستبداله : الموقوفةالتصرف في األعيان 
 ٣٤١٨التصرف في الوقف 
باللغـة  ) [فتـاوى جـامع اإلجـارتين     في  (التصرف في الوقف    

 ٢٠] العثمانية
 ٣٤٢٨)  يسألونك في الدين والحياةفي(التصرف في الوقف الخيري 

 فقـه ابـن عمـر فـي         فـي (تصرف الوالي في صدقة الوقف      
 ٩٧٣١) المعامالت

باللغـة   [ أوقاف دلهـي حـول مسـجد اهللا        تصريح أمين هيئة  
 ٦٧٦١] األوردية

تصميم أكيد على بناء مجمع األوقاف وصيانة ممتلكات األوقـاف          
 ٣٦١٠] باللغة األوردية[

 ٨٦٠١] باللغة اإلنجليزية[تصنيف األوقاف وأوضاعها 
: األرشـيف العثمـاني   في  (تصنيف الوقفيات المنقولة عن المالية      

 ٨٢٠٨)  العثمانيةفهرس شامل لوثائق الدولة
باللغـة   [١٩٩٦ اعتباراً مـن ينـاير       ١٩٩٥تطبيق قانون الوقف    

 ٦٣١٢] األوردية
 ٦٣٤٧] باللغة األوردية[ يناير ١تطبيق قانون الوقف الجديد بدءاً من 
) الشورى األولـى للوقـف    في  (تطبيق الوقف في العالم الحديث      

 ٣٢٤٥] باللغة التركية[
فـي  (مار وبعض األمثلـة عنهـا       التطبيقات التكنولوجية في اإلع   
باللغـة  ) [١٩٨٧ ديسـمبر    ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     

 ٥٠٢٤] التركية

األسبوع السابع لألوقـاف،    في  (تطبيقات الضريبة على األوقاف     
 ٤٩٠١] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥

فـي  (تطبيقات مشروع ترميم جامع عالء الـدين فـي قونيـا            
باللغـة  ) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥،  األسبوع الثالث عشر للوقف   

 ٥٠٤٩] التركية
 ديسـمبر   ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     في  (تطبيقات الوقف   

 ١٣٦٧٥] باللغة التركية) [١٩٨٣
) ١٥٠التنظيمات سـنة  في (تطبيقات الوقف في عصر التنظيمات   

 ٨٩٩٤] باللغة التركية[
 في (الواليات المتحدة األمريكية نموذجاً   : تطور األوقاف في الغرب   

 ٩٧١٨] باللغة التركية) [األسبوع الثالث لبحوث األوقاف
األسبوع الثالث لبحـوث    في  (التطور التاريخي لتأسيس األوقاف     

 ٨٦٧٢] باللغة التركية) [األوقاف
 ١١-٥األسـبوع األول لألوقـاف،      في  (التطور التاريخي للوقف    

 ٨٦٧١] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 
فـي  (تأثيره على الحيـاة االجتماعيـة       التطور التاريخي للوقف و   

باللغـة  ) [١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     
 ٣٢١٧] التركية

 ٨٥٣٣تطور التعليم الديني اإلسالمي 
األسـبوع الثالـث لبحـوث      فـي   (تطور فكر األوقاف في تركيا      

 ٨٨٣٥] باللغة التركية) [األوقاف
باللغـة  [ش  تطور في أعمال الرفاهية لألقليـات فـي أترابـرادي         

 ٣٦٠٠] األوردية
 ٨٨١٧] باللغة التركية[تطور منشأ وتاريخ األوقاف 

 ١١٠٦٨نموذجاً " التكية/ العمارة: "تطور منشآت الوقف عبر التاريخ
 ٨٦٩٧ تطور نظام الوقف

 ٩٠٧٣تطور الوقف في اإلسالم 
 في(م  ١٧٩٨-١٥٧١تطور الوقف في مصر في العهد العثماني،        

 مـايو   ٩-٧قف في الدول اإلسالمية،     ندوة نحو إحياء دور الو    
٩٣٣٨) ١٩٩٨ 

دراسـات فـي التـاريخ      في  (تطور وقف النقود في بالد البلقان       
 ٨٦٢٥) الحضاري لإلسالم في البلقان

نموذج مفصل من مدينة    : تطور وقف النقود في العصر العثماني     
 ١٢٦٠٩القدس في مطلع العصر العثماني 

، ٨٥٣٢،  ٣٤٧١،  ٣٤٣ تطوير األوقـاف اإلسـالمية وتنميتهـا      
١٣١١٩، ٩٨٧٧، ٩٥٢٦، ٩٠٢٧  

 أبحاث نـدوة مسـتجدات      في(تطوير مؤسسات العمل اإلسالمي     
 ٧٣٥٧) الفكر اإلسالمي والمستقبل

 الشـرعية والقـانون     األحكـام تعاريف واصطالحات الوقف في     
 ٩٣٩٠ ]باللغة الفارسية[ المدني

 ١٠٣٠١التعامل في اإلسالم 
 ٥١٢٣] باللغة األوردية[كات األوقاف تعامل المسلمين أنفسهم مع ممتل

 ٥٢٢١] باللغة اإلنجليزية[التعدي على أماكن العبادة 
تعديل في قانون إلغاء األراضي حسب ضرورة قانون األحـوال          

 ٧١٤٤] باللغة األوردية[الشخصية للمسلمين 

تعديل في قانون إلغاء األراضي



 العنوانكشاف >١١٩٨
 

 

التعديالت التي أدخلت على الوقف الذري للمحافظة عليه وتأثيرها         
األسبوع الثاني عشر للوقـف،     في  (سرية  على أسس التربية األ   

 ١٠٨٧٣] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥
باللغـة  [ مام الرضا فـي خراسـان  التعرف على أوقاف مقام اإل

 ١١٩١٣ ]الفارسية
  الوقفيـة  يالتعرف على المكتبة المركزية لمؤسسة القدس الرضو      

 ١٢٠٤٣ ]باللغة الفارسية[
 ٨٠٦٥ ]للغة الفارسيةبا[ التعرف على الواقفين الكبار
باللغـة  [ مؤسسـة البـرز الثقافيـة   : التعرف على الواقفين الكبار

 ٨٠٧٣ ]الفارسية
باللغـة  [ ردكـان أرة الوقف في مدينـة      ادإالتعرف على الوقف و   

 ٨٥٦٨ ]الفارسية
 ١١٠٠٤التعريج والتبريج في أحكام المغارسة والتصيير والتوليج 

 لموجودة في مكتبة تيـرا    التعريف باألغلفة الجلدية للمخطوطات ا    
فـي  (نجيب باشا وبعض التعليمات المتعلقة بالمحافظة عليهـا         

باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسـمبر    ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     
 ١٢٠٨٧] التركية

التعريف بجامع عالء الدين في قونيا والعاملين في بنائه وأهميتـه           
األسبوع الثالث عشر للوقف،    في  (من وجهة نظر الفن التركي      

 ٢٧٧٠] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥
 ٤٣٢٥. م١٥٤٦هـ، ٩٥٣تعريف بدفتر تحرير أوقاف استانبول، 

 ٦٢٢٠التعريف بقانون الوقف 
 ٦٨١٨ ]باللغة الفارسية[  وموقوفاتهايتعريف بمجموعة مسجد ساروتق

 ٦٦٣٢] باللغة األوردية[التعريف بهيئة أوقاف ماراثوادا 
باللغـة  [ اإليرانـي  الـوطني تحف  تعريف سجادة موقوفة في الم    

 ١١٢٢٣ ]الفارسية
األسـبوع  في  (تعريف موجز عن أوقافنا التي بقيت خارج تركيا         

 ٢٢٩٦ ]باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥السابع لألوقاف، 
 ٩٣٩٥التعريفات 

اللغة والمصطلحات فـي    في  (تعريفات تتعلق بمصطلحات الوقف     
 ٩٣٧٩ ]باللغة التركية) [القوانين التركية

 معجم المصطلحات وتعابير  في  (تعريفات تتعلق بمصطلحات الوقف     
 ٩٣٨٨] باللغة التركية) [التاريخ العثماني

تجربة البنك اإلسالمي   : تعزيز وتطوير وفاعلية ممتلكات األوقاف    
 ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية في جنـوب آسـيا،          في(للتنمية  
 ٣٥٣٩] باللغة اإلنجليزية[) ١٩٩٩مايو، 
األوقـاف  "على بحث الدكتور معبد علي الجارحي بعنوان        تعقيب  

-٣٠ ، ندوة الوقف الخيري   في" (اإلسالمية ودورها في التنمية   
 ١٣١٣٥) ١٩٩٥ مارس ٣١

الوقف الخيـري واالسـتثمار مـن منظـور         "تعقيب على ورقة    
 ندوة  في( علي السالوس . د. المقدمة من أ  " االقتصاد اإلسالمي 

 ١٥٥٤) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،الوقف الخيري
 ٦٣٣٢] باللغة األوردية[تعليق على قانون الزاوية 

 ٨٤٥٤التعليق المغني على سنن الدارقطني 
 ١٢٩٠١. ١٩١٥-١٩١٤التعليم في مصر سنتي 

 ١٢٩٢٩] باللغة اإلنجليزية[عليم المسلمين ت

التعليم والتدريب المجاني لالختبارات التنافسية للطلبة المسـلمين        
 ١٢٩٣٦] باللغة األوردية[

 ٦٧٠-٦٦٩] باللغة العثمانية[التعليمات الخاصة باألوقاف المندثرة 
ـ    ١٩٧٦تعليمات رئيسة الوزراء لعام      باللغـة   [ذ بانتظـار التنفي

 ٩٩٤] اإلنجليزية
 ٦٦٣٧] باللغة العثمانية[تعليمات متحف األوقاف اإلسالمية 

مجموعات إدارية  : تعليمات نظارة أوقاف الهمايون عن الموقعات     
 ٤٠٦١]  العثمانيةباللغة[

تعيين لجنة رفيعة المستوى من قبل رئـيس الـوزراء لدراسـة            
 ٥١٢٤] باللغة األوردية[مطالب المسلمين 

األفضلية ألفراد األسرة طبقاً للشريعة اإلسـالمية       : تعيين المتولي 
 ٢٣٦] باللغة اإلنجليزية[

 ٨٢٨٥تغليق التعليق على صحيح البخاري 
 السور الـدفاعي فـي مدينـة        حالة وقف : تغيير مصارف الوقف  

 ٦٩٥٤طرابلس الغرب نموذجاً 
 ١٠٥٢١ التفريع

 ٩١٤٩تفسير أبي السعود 
 ٩١٤٨تفسير البحر المحيط 

 ٩١٧٦تفسير التحرير والتنوير 
 ٩١٦٦-٩١٦٣تفسير الطبري 
 ٩١٧٥تفسير القاسمي 

 ٩١٤٧تفسير القرآن العظيم 
 ٩١٦٧التفسير الكبير 

 ٩١٥٣-٩١٥٠تفسير المراغي 
 ٩١٧٧لنسفي تفسير ا

 ٣٨٢٣تفسير وقف المدينة 
باللغـة   [تفصيالت أحكام ضريبة الدخل المتعلقـة باألوقـاف       

 ٥٨٥٤ ]األوردية
 في(تفعيل دور المؤسسات األهلية المدنية في دول الخليج العربية          

ندوة واقع ومستقبل مؤسسات المجتمع المدني في دول مجلـس          
 ١٢٨٢٩...) التعاون الخليجي

 ٧٢٨٥الوقف التقادم في مواد 
" المنـدوب "تأمالت في عالقـة     : تقاليد نظام الوقف في رمضان    

 ١٣٦٥٥بالواجب في الممارسة االجتماعية للتكاليف الشرعية 
 ١٠٣٤٠التقريب 

 ١٠٧١٨تقريب البيان للطالب المرتب على كتاب ابن الحاجب 
 ١٠٦٦٧تقريب المعاني على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني 

 ٥٣١٩اج لفوائد نوازل ابن الحاج أبو القاسم تقريب المنه
 ١٠٢٣٥التقرير 

 ٧٧٨٧تقرير الحضرة الخديوية على األوقاف المبينة فيه 
 ١١٥٠] باللغة األوردية[تقرير حول إدارة األوقاف في الهند 

تقرير حول األنشطة الوقفية في وسط وغرب الدول األفريقيـة          
ا المعهد اإلسالمي    الندوات التي عقده   في(الناطقة بالفرنسية   

باللغـة  [) للبحوث والتـدريب حـول موضـوع األوقـاف        
 ٨٥٤٤] اإلنجليزية

 

 التعديالت التي أدخلت على الوقف الذري
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 جدول األعمال للندوة الفقهية     في(تقرير حول نظام الوقف في الهند       
 ٩٤٧)  أكتوبر٢٧لى إ أكتوبر ٢٤ مدينة ممبائي من ،العاشرة

بحـوث مختـارة    :  الوقف في(تقرير حول نظام الوقف في الهند       
 الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسـالمي فـي          مقدمة في 

 ٥٣٠٤) الهند
 ١١٦٧٣التقرير الختامي لمشروع الوقف على القرآن الكريم 

 ١١٦٧٤التقرير الختامي لمشروع وقف القرآن الكريم 
تقرير السنوات العشر األولى للمديرية العامة لألوقاف في عهـد          

 ٦٣٧] باللغة التركية[الجمهورية 
باللغـة   [١٩٩٦-١٩٩٥ السنوي عن شئون األقليات لعام       التقرير

 ٨٠٠٣} وزارة الشئون االجتماعية. الهند{] اإلنجليزية
. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٨٧-٧٩٨٦} المجلس المركزي لألوقاف
 للمجلس المركزي لألوقـاف     ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٨٨] ديةباللغة األور[
باللغـة  [ لهيئة أوقاف دلهـي      ١٩٨٦-١٩٨٥التقرير السنوي لعام    

 ٤٠٥١] اإلنجليزية
. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٨٧-١٩٨٦التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٨٩} المجلس المركزي لألوقاف
. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٨٨-١٩٨٧التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٩٠} المجلس المركزي لألوقاف
. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٩٠-١٩٨٩التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٩١}المجلس المركزي لألوقاف
. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٩١-١٩٩٠التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٩٢}المجلس المركزي لألوقاف
. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٩٣-١٩٩٢التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٩٣}المجلس المركزي لألوقاف
. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٩٥-١٩٩٤التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٩٤}المجلس المركزي لألوقاف
. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٩٧-١٩٩٦التقرير السنوي لعام    

 ٧٩٩٥} المجلس المركزي لألوقاف
 ٥٩٧. ١٩٩٣التقرير السنوي لمفوضي األوقاف لعام 

باللغـة   [١٩٧٨-١٩٧٧التقرير السنوي لوزارة القـانون لعـام        
 ٧٩٩٧] األوردية

 في" (أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم     "تقرير عام عن ندوة     
بحـوث ومناقشـات    : أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم     

 ٧٧٥٣...) الندوة التي عقدت في لندن
 وقائع الحلقة الدراسية فـي (تقرير عن إدارة الوقف بدولة الكويت      

 ٧٧٧-٧٧٦...) األوقافلتثمير ممتلكات 
 ٢٣١٣ ]باللغة الفارسية[ تقرير عن أوقاف األرامنة في أصفهان
 ١٩٦٠ ]باللغة الفارسية[ تقرير عن األوقاف الجديدة في إيران

 ٢١٠٨تقرير عن أوقاف العراق ووسائل إصالحها 
باللغـة  [تقرير عن األوقاف المتعلقـة وانحطاطهـا وانقراضـها          

 ٣٩٣٠] العثمانية
باللغـة  [ ش، الهند يندرابرادأ واليةوقاف المسلمين في    تقرير عن أ  
 ٢٢٢٠ ]الفارسية

باللغـة   [١٩٨٨-١٩٨٧تقرير عن تقدم هيئة أوقاف دلهي لعـام         
 ٤٠٥٢] اإلنجليزية

باللغـة  [تقرير عن قانون الوقف وقـوانين مؤسسـات الوقـف           
 ٦٠٤٩] العثمانية

 ١٩١٨تقرير عن مدارس األوقاف الملكية في عشر سنوات مـن           
 ٦٧١٤. ١٩٢٨ إلى

 ١١٩١٤ ]باللغة الفارسية[  الرضا بخراساناإلمام مقامتقرير عن 
تجربة وقفية  : تقرير عن مؤسسة تاريخ العلوم اإلسالمية والعربية      

 ٨٥٤٧] باللغة الفارسية[ في ألمانيا، جامعة فرانكفورت
 تقرير عن مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية فـي تركيـا  

 ٨٧٨٠ ]باللغة الفارسية[
باللغـة  [  في خراسـان يتقرير عن مؤسسة وقف القدس الرضو

 ١٢٠٤٥ ]الفارسية
باللغـة  [ تقرير عن موقوفات سردار فيروزكوهى فـي طهـران        

 ٢٤٦٠ ]الفارسية
باللغـة  [  التعليمية في خراسان   ياهللا رضو  تقرير عن موقوفة عبد   

 ٢٧٤٦ ]الفارسية
نظام الوقف والمجتمـع المـدني فـي الـوطن          "تقرير عن ندوة    

 ٧٧٥٧"... العربي
 تقرير عن نشاطات المؤسسة الوقفية الرضوية في مجال االقتصاد        

 ١٢٠٤٦ ]باللغة الفارسية[
تقرير قدمته لجنة رفاهية األوقاف التابعة للمجلـس التشـريعي           

 ٥٦٤٧ ]باللغة األوردية [حول األوقاف في المجلس
 ٩٦١٠] باللغة اإلنجليزية[تقرير لجنة برني عن أوقاف دلهي 

رير لجنة العدل بمجلس الشيوخ عن مشـروع قـانون أحكـام            تق
 ٦٢٣٩الوقف 

 باللغة) [الشورى األولى للوقف  في  (تقرير لجنة عالقة الوقف بالثقافة      
 ١٣٤٧٨] التركية

تقرير مجلس األحباس عن نتائج أعمال الوزارة الوقفية في عامي          
 ٧١٢٥ .هـ١٣٣٤-١٣٣٣

 والمقـابر   تقرير المجلس المركزي لألوقـاف حـول المسـاجد        
 ٤١٣٣] باللغة اإلنجليزية[المهجورة 

 ١٩٨٨-١٩٨٧تقرير موجز عن هيئة أوقاف والية البنجاب لعام         
 ٣٠٥٩] باللغة اإلنجليزية[

 ٦٣٧٣] باللغة اإلنجليزية[التقرير المؤقت للجنة تحقيق األوقاف 
 ٩٦٢٤] باللغة اإلنجليزية[تقرير هيئة األوقاف لوالية كرناتاكا 

 ١٠٢٣٤عي تقريرات الراف
 ١٠٢٣٦تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين 

 ٤٧٩تقريرات محمد عليش 
تقريض لجواب السؤال المرفوع للشيخ عبد الرحمن مفتي مكة في          

مجموعة الرسـائل فـي تحقيـق بعـض         في  (شروط الواقف   
 ٤٥٥٥) المسائل

األسبوع الثاني  في  (تقسيم عائدات وقف الذرية حسب النظم القديمة        
 ٣٠٢٠] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥قف، عشر للو

 ٣٠٤٨] باللغة األوردية[تقسيم هيئة أوقاف البنجاب 

تقسيم هيئة أوقاف البنجاب
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 ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف،    في  (التقنية لدى المعماري سنان     
 ٢٦٨٢] باللغة التركية) [١٩٨٨ديسمبر 

في (تقويم تحليلي للشئون المالية للوقف في تاريخ القانون التركي          
باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسـمبر    ٨-٦ف الحادي عشر،    أسبوع الوق 

 ٧٨٢٥] التركية
 ٦٢٥٤تقويم النيل وعصر عباس باشا األول ومحمد سعيد باشا 

تقوية وإصالح أساسات الدور السفلى لجامع عالء الدين في قونيا          
) ١٩٩٥ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثالث عشـر للوقـف،       في  (
 ٥٠٤٨] باللغة التركية[

 ١٠٥٧٤تقييد الرسالة 
رؤية من أجـل    : التقييم االقتصادي واالجتماعي للوقفيات المعطلة    

 ديسـمبر   ٧-٥األسبوع السابع لألوقـاف،     في  (تحقيق غاياتها   
 ١٢٤٠٣] باللغة التركية) [١٩٨٩

تقييم الترميمات األخيرة التي أجريت على جامع عالء الدين فـي           
) ١٩٩٥ ديسمبر   ٦-٥األسبوع الثالث عشر للوقف،     في  (قونيا  

 ٥٠٤٧] لغة التركيةبال[
 ٩٢١٣ ]باللغة الفارسية[ تقييم كتاب

 ١٣٠٠٠التكافل االجتماعي في اإلسالم 
التكافل االجتماعي في الشريعة اإلسالمية ودوره في حماية المال         

 ١٢٩٩٦العام والخاص 
 مقارن بنظام المملكة العربية   : التكافل االجتماعي في الفقه اإلسالمي    

 ١٢٩٩١ السعودية
األسبوع األول  في  (جتماعي من خالل األوقاف التركية      التكافل اال 

 ١٣٠٠٤] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥لألوقاف، 
 ٤٩٧٩] باللغة األوردية[ بدلهي مسجد الجامعالتكاليف صيانة 

األسـبوع  فـي   (التكامل العمراني والزخارف عند المعماري سنان       
 ٢٦٧٢] ركيةباللغة الت) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥السادس لألوقاف، 

باللغـة  [تكامل الماهية التاريخية والحقوقية لمؤسسـة الوقـف         
 ٦٧٧] التركية

 ١٠١٤٠-١٠١٣٦تكملة حاشية ابن عابدين 
 ١٠١٤٣-١٠١٤٢تكملة رد المحتار على الدر المختار 

 ١٠٥٩٣تكملة شرح الشامل 
  ١٠٤٨٥تكملة المجموع 

 ١١٣٢١التكميل 
 فـي (لجزيرة العربيـة    التكوين االقتصادي للوقف في بلدان شبه ا      

بحـوث  : نظام الوقف والمجتمع المدني في الـوطن العربـي        
 ١٦٩٨...) ومناقشات الندوة الفكرية

 نظـام   في(التكوين االقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربي        
بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     

 ١٧٠٢...) الندوة الفكرية
 نظـام   في(ف في بلدان الهالل الخصيب      التكوين االقتصادي للوق  

بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     
 ٨٧١٧...) الندوة الفكرية

 نظام الوقف   في(التكوين االقتصادي للوقف في بلدان وادي النيل        
بحوث ومناقشات النـدوة    : والمجتمع المدني في الوطن العربي    

 ١٧٠٤...) الفكرية

 ٩٠٦٧ي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي التكوين التاريخ
 نظـام   في(التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي        

بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     
 ٧٢٠...) الندوة الفكرية

المؤسسات والوقف والعمارة   : التكيف المصري مع الحكم العثماني    
 ٩٣٦٥] باللغة اإلنجليزية[ ١٧ و١٦ القرنين ،في القاهرة

 ٣٤٥٠التكية السليمانية في دمشق 
 ١٢٨٣٨-١٢٨٣٧تلبيس إبليس 

 ٨٢٨٧-٨٢٨٦تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
 ٦٤٤٩-٦٤٤٧] باللغة العثمانية[تلخيص الحقوق الموضوعة 

 ٥٤٩٥تلخيص النصوص البهية من الفتاوى المهدية 
 ٥٣٦٨تلخيص نوازل ابن سهل 

 ١٠٦٨١تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي : تلقينال
 ١٠٦٨٠التلقين في الفقه المالكي 

 ١٠٣٢١التمشية بشرح إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي 
 ١٠٣٧٠التمهيد فيما يجب فيه التحديد 
 تطـوير األوقـاف اإلسـالمية       في(تمويل تنمية أموال األوقاف     

 ٣٤٧١) وتنميتها
الندوة العالمية حـول الوقـف       في(تمويل تنمية عقارات األوقاف     

 ٣٤٧٢] باللغة اإلنجليزية[ )والتنمية االقتصادية
باللغة [مقدمة مبسطة   : التمويل واالستثمار في مشروعات األوقاف    

 ٣٤٦٤] االنجليزية
 ١٥٨٩)  رسائل ابن نجيمفي] (التناقض في الدعوى[

 ١٠٤٣٢ التنبيه في الفقه الشافعي كتاب
 ١٠٤٣٣إلمام الشافعي التنبيه في الفقه على مذهب ا

 ١٠٦٨٢ التنبيهات المستنبطة
 ١٠٦٨٣التعليق على المدونة : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة

 ٦٨٣٥-٦٨٣٤التنسيق الدولي في مجال الوقف 
 مؤتمر األوقاف األول في     في(تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده      

 ١٣٠١٣...) المملكة العربية السعودية
، ١٨٢،  ١٧٣] باللغة اإلنجليزيـة  [ف تنظيماً دستورياً    تنظيم األوقا 

٢٢٧، ٢١٥ 
األسـبوع الخـامس    فـي   (تنظيم خان الدالئل كفندق في ديار بكر        

 ٥٠٢٥] باللغة التركية) [١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧للوقف، 
تنظيم قانون اإلشراف والمحافظة على أموال اليتيم فـي عهـد           

ي عشر للوقف،   األسبوع الثان في  (بعض التطبيقات   : التنظيمات
 ٦٠٤٧ ]باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥

 ٧-١األسـبوع الرابـع للوقـف،       في  (تنظيم منطقة حاجي بيرم     
 ٢٤٠٩] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 

التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة في القـرن األول         
 ٤١٠٥الهجري 

 ٨٩٩٤] باللغة التركية [١٥٠التنظيمات سنة 
باللغـة   [رنامج الرفاهية لألقليات في واليـة ماديـابراديش    تنفيذ ب 

 ٣٥٢٦ ]األوردية
 ٨٨٨تنفيذ دار األحباس بتطوان لمحمد القيسي من غير كراء 

 

 التقنية لدى المعماري سنان
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تنفيذ دار من األحباس للطالب أحمد السفاح الجزيري مـن غيـر            
 ٨٨٩كراء 

 ٨٩٠ حمد بن يحيىأتنفيذ دار من دور األحباس للفقيه 
 ٨٩١لعبد الرحمن بن جعلون ألحباس تنفيذ دار وراتب من ا

 ١٧٧] باللغة اإلنجليزية[تنفيذ الوقف على يد فضولي ووقف المشاع 
 ١٠٠٩٥التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع 

 ١٨٥٤التنمية االقتصادية في اإلسالم 
 ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية،      في(تنمية ممتلكات الوقف    

 ٣٥٦٢) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤من 
تنمية ممتلكات الوقف بوالية أترابراديش ألغراض الربح والمنفعة        

 ٣٦٠١ ]باللغة األوردية[
 مؤتمر األوقـاف األول     في(تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها      

 ١٣٠١٣...) في المملكة العربية السعودية
بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهيـة  :  الوقففي(تنمية الوقف  

 ٣٥٢٩) الفقه اإلسالمي في الهندالعاشرة لمجمع 
 ٧٩٠٧قيم إسالمية وطموحات وطنية : التنمية الوقفية

 ١٠٤٩١ تهذيبال كتاب
 ٣٨٠ام في شرح المقنعة للشيخ المفيد كتهذيب األح

 ٩٠٤١تهذيب تاريخ دمشق 
 ١٠٣٣٣التهذيب في علم الفقه على مذهب الشافعي 

 ١٠٣٥٦التهذيب في فقه اإلمام الشافعي 
 ٩٣٨٠ تهذيب اللغة

 ١٠٥١٩ تهذيب مسائل المدونة والمختلطة كتاب
باللغـة  [التوازن االجتماعي وسيرة التاريخ في بنـاء الدولـة          

 ١٣١١٧] التركية
التوافق بين الشريعة اإلسالمية والقانون التونسـي فـي مجـال           

 ٦٠٥٣] الفرنسيةاللغة ب[األحباس 
 ٥١٦٩ ]باللغة األوردية[توتر حول إنشاء معبد على أراضي الوقف 

 ٣٦٤٠توثيق األوقاف وتسجيلها 
 ٢٦٣٥ي ات في ظهر وثيقة الغوردالتوثيقات الشرعية واإلشها

 ٦٥٥٥ لألمانة العامة لألوقاف اإلستراتيجيةالتوجهات 
باللغـة  [توجيه عريضة للحاكم إلعادة بناء هيئة األوقاف السـنية          

 ٢] األوردية
اف الشـيعة   توجيه مذكرة إلى وزير األوقاف عن إساءة إدارة أوق        

 ٢٣٨٣] باللغة األوردية[
 ٨٩٩٨] باللغة التركية[توحيد األوقاف العثمانية في القرن السابع عشر 

 مـؤتمر األوقـاف     في(  وقف واحد  في المتنوعة األوقافتوحيد  
 ١٠٨٣٨...) األول في المملكة العربية السعودية

 ٢٠٥١] باللغة التركية[توسيا في تاريخ األوقاف 
 نـدوة   في (ساليب للزيادة في دخل األوقاف    أاذ  توصيات بشأن اتخ  

باللغة ) [١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨التجارب الوقفية في جنوب آسيا،      
 ٥٤٢ ]اإلنجليزية

التوصيات الصادرة عن المـؤتمر الخـامس لـوزراء األوقـاف        
 …والشؤون اإلسالمية لدول العالم اإلسالمي المنعقد بالربـاط       

شـؤون اإلسـالمية     المؤتمر الخامس لوزراء األوقاف وال     في(
 ٩٥١١...) لدول العالم اإلسالمي

 ٤٩٥توضيح األحكام على تحفة الحكام 
 ١٠٠٧٧التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 

 ١٢١٩ ]باللغة األوردية [توضيحات رئيس هيئة أوقاف دلهي
 ٩٢٦٨التوقيف على مهمات التعاريف 

 في] (صاتولي أحمد الكوراني ألوقاف السلطان محمد خان في بور        [
 ٢٦٣٨) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية

اللغة ب[مدخل تاريخي   : ١٩٥٦ إلى سنة    ١٧تونس من نهاية القرن     
 ٨٩١٣] الفرنسية
 ٨٤٥٣شرح عمدة األحكام : تيسير العالم

 ٥٤١٩ الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية لالختياراتتيسير الفقه الجامع 
 ١٠٥٥٨ما أغفله خليل التيسير والتسهيل في ذكر 

، ٤٦١-٤٥٠تيسير الوقوف على غـوامض أحكـام الوقـوف          
٤٦٥-٤٦٤ 
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باللغـة  [القـاهرة  : ثروة العلماء في أواخر القرن الثـامن عشـر   

 ٩٣٦٦] اإلنجليزية
 ١١١٢٦-١١١٢٥الثروة في ظل اإلسالم 

 ٨٦٥٠ الثقات كتاب
 ٨٢٤٣ثالث وثائق فقهية 

باللغـة  [ن المعـدل لألوقـاف      ثالثة تعديالت جديدة في القـانو     
 ٦٢٩٨ ]األوردية

 ١١٧٧١ثمار المقاصد في ذكر المساجد 
 ١٠٦٥٤ني اشرح رسالة ابن أبي زيد القيرو: الثمر الداني

شرح رسـالة ابـن أبـي زيـد         : الثمر الداني في تقريب المعاني    
 ١٠٦٥٦-١٠٦٥٥القيرواني 
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 ٣٩٨جامع أحكام الصغار 

 ٩١٦٩مام القرطبي من تفسيره جامع األحكام الفقهية لإل
 ٣١٧جامع األحكام في فقه اإلسالم 

 ٩١٧٣-٩١٧٠جامع أحكام القرآن 
 ٨٥٠٤جامع األصول 

 ٨٢٦٨-٨٢٦٧جامع األصول من أحاديث الرسول 
 ٣٨٤٥] باللغة التركية[الجامع األموي بالشام ووقفيته 

باللغة [صك جديد   : جامع أنوار الصكوك والمع الضياء لذوي الشكوك      
 ٩٨١٠] عثمانيةال

 ٩١٦٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
 ٩١٦٦-٩١٦٤جامع البيان في تفسير القرآن 

 ٨٣٩٨-٨٣٩٦جامع الترمذي 
 ٣٧٩٧] باللغة التركية[جامع جبار أوغلو يوزغات ووقفياته 

 ديسـمبر   ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    في  (جامع رستم باشا    
 ٥٠٠٦] باللغة التركية) [١٩٨٧

جامع رستم باشا
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 ١٠٢٥٠-١٠٢٤٩شرح النقاية مختصر الوقاية : زجامع الرمو
 ٨٣٦٢-٨٣٥٥} اإلمام مسلم{الجامع الصحيح 
 ٨٣٧٨-٨٣٦٨} البخاري{الجامع الصحيح 
 ٨٣٩٨-٨٣٩٦، ٨٣٩٤} الترمذي{الجامع الصحيح 
 المسند المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا         :الجامع الصحيح 

 ٨٣٨٠عليه وسلم وسننه وأيامه 
 ٨٣٩٥ سنن الترمذي الجامع الصحيح وهو

جامع عالء الدين في قونيا والنتائج والقرارات التي اتخذت مـن           
األسبوع الثالـث   في  (أجل المحافظة على الطابع الثقافي لقونيا       

 ٥٠٥١] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥عشر للوقف، 
 ٥٤٦٨] باللغة األوردية[جامع الفتاوى 

 ٤٠٠٨ جامع الفصولين كتاب
 ٨٤٠٣} الجالل السيوطي{ر الجامع الكبي

 ٩٧٢٧} سعيد بن بشير{ الجامع الكبير كتاب
 ٩١٧٤الجامع ألحكام القرآن 

الجامع ألحكام القرآن المبين لما تضمن من السنة ورأي الفرقـان           
٩١٧٣-٩١٧٠ 

 ٩٩١٦الجامع للشرائع 
النصـف  . جامع مسائل األحكام بما نزل بالمفتين من األحكـام          

 ٥٥٥٣الثاني األخير 
باللغـة  [ة عليجره تنفي إشاعات بيـع أمـالك الوقـف           جامع

 ٧٣١٢] األوردية
 ١١٤١٠جامعة القاهرة ومسيرة قرن 

 ديسـمبر   ٧-٥األسبوع السـابع لألوقـاف،      في  (جامعة الوقف   
 ١٢٨٧١] باللغة التركية) [١٩٨٩

 ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (الجانب االجتماعي لألوقاف    
 ١٢٩٩٤] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 

 ٣٦٦١الجدك 
قرار المحكمة العليا   : جدل بين الشيعة والسنة حول ممتلكات بنارس      

 ١٧٨] باللغة األوردية[بأن اللجنة يجب أن تتقدم بتسوية النزاع 
 ١١٢١] باللغة اإلنجليزية[جدل حول تعيين هيئة األوقاف 

 ١٣٢٧٨جدل العدل والجور في تاريخنا الحضاري 
 أكتوبر  ٢٤ مدينة ممبائي من     ،فقهية العاشرة جدول األعمال للندوة ال   

 ٩٥٤٠، ٩٥٣٤، ٩٥٢٧، ٦٣٤٥، ٩٤٧...   أكتوبر٢٧لى إ
 ٦٢١٠الجديد في قانون الوقف الجديد 

 ١٠٦٤٧جزء في شرح على الشيخ خليل 
الجزائر العثمانية والبقاع المقدسة من خالل دور مؤسسة أوقـاف          

 ١١٤٦١] باللغة الفرنسية [ الحرمين
 ٣٠٦٠] باللغة األوردية[وقاف لوالية البنجاب في امباال جلسة هيئة األ

 ١٠١١٠الجمع بين نيل المآرب ومنار السبيل في شرح الدليل 
 ٤٣١الجمع بين وقفي هالل والخصاف 

 ٨٤٠٣جمع الجوامع 
 ٨٥٠٣جمع الفوائد الجامع لكتب السنة المطهرة 

 ٨٥٠٤ جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد
 ٨٦٢٣] باللغة التركية[ الوقف ومؤسسات بلغارياسالمية في الجمعية اإل

 ٣٦٦٨-٣٦٦٦الجمعية الخيرية اإلسالمية 
 ٣٦٦٧جمعية العروة الوثقى الخيرية 

 ٣٦٧٢جمعية المساعي المشكورة 
 ٣٦٧٤جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين 

 ١٢٥٧٢جمهرة أنساب العرب 
 ١٠٦٦٤جني زهر اآلس في شرح نظم عمل فاس 

 جهود البنك اإلسالمي في مجال تنمية األوقاف وتطويرها في الدول         
حـول  :  وقـائع النـدوة    في(األعضاء والمجتمعات اإلسالمية    

 ٣٠٦٨...) التجارب الوقفية لدول المغرب العربي
 نـدوة مكانـة     في(الجهود العلمية الئمة الدعوة في مجال الوقف        

 ١٣٥٤٢...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
 ٩٨٩٨هود الفقهاء في تدوين الوقف وتقنينه ج

الجهود المخلصة للمجلس المركزي لألوقاف من أجـل رفاهيـة          
 ١٢٩٣٨ ]باللغة األوردية[الطلبة المسلمين 

جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد         
 نـدوة   فـي (المملكة   وخططها في رعاية المكتبات الوقفية في     

 ٧٢٠٢) …ة السعودية يفي المملكة العربالمكتبات الوقفية 
جواب بإقرار أوالد الحاج العربي الطنجي على الحانوت التي كانت          

 ٩١٠ بجانب األحباس بيد والدهم بالسوق البراني بطنجة
جواب بإقرار أوالد الحجام على حانوت األحباس التي كانت بيـد           

 ٩٠٥ والدهم الهالك بالسوق الداخلي بطنجة
الد السيد أحمد العلمي للحبس بحومـة النيـارين         جواب بإقرار أو  

 ٨٨٤بالقصر بال كراء 
جواب بإقرار أوالد الطالب العربي بن الحاج محمد بـن كيـران            
الفاسي القاطنين بطنجة على حانوت األحباس التي كانت بيـد          

 ٩٠٩ والدهم بسوق الصياغين
جواب بإقرار أوالد عبد الرحمن بـن عبـد الكـريم التطـواني             

ن بثغر طنجة على الحانوت من حوانيت أحباس الثغر         المستوط
 ٩٠٢بالصياغين 

جواب بإقرار أوالد عبد الرحمن بن عياد الطنجي على الحـانوت           
 ٩٠٣ طنجة، من حوانيت أحباس الثغر

جواب بإقرار أوالد الفقيه البركة السيد أحمد أجويد علـى السـكنى            
 ٩٠٨ آلنبدويرة األحباس بمحروس ثغر طنجة التي بها سكناهم ا

جواب بإقرار أوالد المتوفى المعلم أحمد أكرواج الطنجـي علـى         
 ٨٨٣المذكور من األحباس الدويرة التي كانت منفذة لوالدهم 

جواب بإقرار الرقاصة على حانوت األحباس التي توفى من كان          
 ٩٠٤بيده في طنجة 

جواب بإقرار الشريف السيد أحمد حلحول على الحانوت بجانـب          
 ٩٠٧حرسها اهللا برى بصاغة طنجة األحباس الك

جواب بإقرار الطالب أحمد عبد السالم بن عبد القادر الطنجي على           
 ٨٨١حانوت األحباس التي كانت بيد والده 

جواب بإقرار الطالب الحاج محمد بن محمد الخليفي الطنجي على          
 ٨٧٩ما بيده من الدار والحانوت العطارية اللتين بجانب الحبس 

لطالب عبد الوهاب النجوي على الدار التي بيـده         جواب بإقرار ا  
 ٨٧٧من دور األحباس بظهير شريف 
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جواب بإقرار ما يطلبه قاضي تطوان من رد تنفيذ الثالثين ريـاالً       
 ٨٩٨ التي يقبضها من أمناء المرسى هناك إلى األحباس

جواب بإقرار المعلم شعيب الريفي وولده محمد على الفرن الـذي       
 ٩١٢القريب من السوق الداخل باس طنجة بيدهما بجانب أح

جواب بإقرار ولد المعلم محمد بوغابة الطنجي على حانوت األحباس          
 ٨٨٢ التي كانت منفذة لوالده بالكراء الوقتي

جواب بإقرار ولدي المعلم المختار أعراب على حانوت األحباس         
 ٨٨٠الكبرى التي كانت بيد والدهما 

مة السيد محمد بن المكي بن عبـد        جواب باإلنعام على الفقيه العال    
 ٨٩٧الوهاب العلمي براتب شهري من األحباس بتطوان 
 ٢٣٦٤الجواب القويم عن السؤال المتعلق بإقطاع السيد تميم 

جواب من السلطان الحسن األول بإقرار بنات خطيـب المسـجد           
 ٩٠١على حوانيت األحباس األعظم بطنجة 

 اليعقـوبي الطنجـي     جواب يتعلق بإقرار عمر بن عبد السالم      
من ربـاع األحبـاس   على االنتفاع بالبيتين اللذين تحت يديه      

 ٩٠٦بطنجة 
 ١٢٦٤٦جواز صحة وقف النقود 

حاشية البناني على شرح الزرقاني علـى       في  (جواز وقف الطعام    
 ١٠٦٣١) مختصر خليل

 ٦٥١٤الجوامع ومتى تعتبر من األمالك العامة 
محمـد بـن    جوامع ومساجد أمراء السـلطان الناصـر        

 ١٣٦١٦قالوون 
جوانب من تاريخ فرع الزاوية الناصرية بالرباط في القرن التاسع          

 ٩٤٨٧. ..عشر وبداية القرن العشرين
جوانب من حضارة المغـرب اإلسـالمي مـن خـالل نـوازل             

 ١١٧٣٧ي الونشريس
 ٤٨٨٤] باللغة التركية[جوانب من خصائص األوقاف 

 من لجة البحر الزخـار       جواهر األخبار واآلثار المستخرجة    كتاب
١٠٣٠٢ 

 على متن األصـفهاني أبـي       االنتفاعجواهر اإلطالع ودور    
 ١٠٤٧٠شجاع 

 ١٠٦٥٢شرح مختصر خليل : جواهر اإلكليل
شرح مختصر العالمة خليل في مـذهب اإلمـام         : جواهر اإلكليل 

 ١٠٦٥١مالك إمام دار التنزيل 
 شرح مختصر العالمة الشيخ خليل فـي مـذهب        : جواهر اإلكليل 

 ١٠٦٥٢) اإلمام مالك إمام دار التنزيل
 ١٠٨٥٨جواهر البخاري وشرح القسطالني 

-١٠٤٧٢جواهر العقود ومعين القضـاة والمـوقعين والشـهود          
١٠٤٧٣ 

 ٥٣٦٩جواهر الفتاوى 
 ٥٣٨٣جواهر الفقه 

 ٩٧٢٨جوهر النظام في علمي األديان واألحكام 
 ١٠١٩١-١٠١٩٠شرح مختصر القدوري : الجوهرة النيرة

 ١٠١٩٢هرة النيرة على مختصر القدوري الجو
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-١األسبوع الرابع للوقف،    في  (بيئته وعصره   : حاجي بيرم ولي  
 ٢٤٠٦] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧

 ٩٤٣٤] باللغة التركية[الحاسب وأبحاث الوقف 
األولى لعبد الحميد الشرواني، والثانية ألحمد بن القاسم        : حاشيتان

 ١٠٤٢٥شرح المنهاج بفة المحتاج العبادي على تح
القليوبي وعميرة على شرح جالل الدين المحلي علـى         : حاشيتان

 ١٠٤٥٠منهاج الطالبين للنووي 
حاشية إبراهيم الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على مـتن           

 ١٠٣٥٠ أبي شجاع في مذهب اإلمام الشافعي
 ١٠١٣٣-١٠١٢٥حاشية ابن عابدين 

 ١٠١٢١لدر المختار حاشية ابن عابدين على ا
حاشية أبي الضياء نور الدين علـي بـن علـي الشبراملسـي        

 ١٠٤١٩القاهري 
حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمـد بـن أحمـد المعـروف              

 ١٠٣٩٧بالمغربي الرشيدي 
 ١٠٣٦١حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 

 ٨٥١٧-٨٥١٦حاشية اإلمام السندي 
 ٨٤٢٨ى سنن النسائي حاشية اإلمام السندي عل

حاشية اإلمام العالمة الهمام ذي الثبات محمد بن أحمد بن يوسف           
 ١٠٦٣٠الرهوني على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني 

 ١٠٣٥١حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي 
حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع           

 ١٠٣٥٢في مذهب اإلمام الشافعي 
 ١٠٣٥٣شرح ألفاظ التقريب : الباجوري على فتح القريبحاشية 

 ١٠٤١١-١٠٤١٠حاشية البجيرمي 
 ١٠٤١٢بجيرمي على الخطيب الحاشية 

 ١٠٤١٤-١٠٤١٣حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب ألبي إسـحاق زكريـا     

 ١٠٤١٥األنصاري 
غزي على مختصر أبـي     حاشية البرماوي على شرح ابن قاسم ال      

 ١٠٣٥٥شجاع 
 ١٠٦٩٣حاشية البناني على الزرقاني 

 ١٠٦٣١حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 
حاشية ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين على فـتح المعـين           

 ١٠٤٤٠بمهمات الدين شرح قرة العين 
 ١٠٤١٧حاشية الجمل على شرح المنهج 

المـنهج لشـيخ اإلسـالم زكريـا        حاشية الجمل على شـرح      
 ١٠٤١٨األنصاري 

 ١٠٦٠٧حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل 
 ٤٨١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

ألبـي البركـات أحمـد      حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر       
 ٤٨٤-٤٨٣الدردير 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر أبي الضياء سيد          
 ٤٨٢خليل 

 ٤٨٦للقطب الدردير وقي على الشرح الكبير حاشية الدس
 ٨٣٤٨حاشية الدهلوي على بلوغ المرام من أدلة األحكام 

-١٠١٢٢شرح تنوير األبصار    : حاشية رد المحتار على الدر المختار     
١٠١٢٣ 

 ١٠٦٢٨حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
 ١٠٦٢٩حاشية الرهوني على مختصر خليل 

 ١٠٠٨١ عحاشية الروض المرب
 ١٠٠٨٢شرح زاد المستنقع : حاشية الروض المربع

حاشية سيدي محمد بن محمد العمراني الـوزاني علـي شـرح            
 سودة على تحفة    ابنالعالمة أبي عبد اهللا سيدي محمد التاودي        

 ١٠٧٠٤بن عاصم ا
 ٤٨٧حاشية الشرح الكبير لشمس الدين الدسوقي 

كريـا  حاشية الشرقاوي على شـرح التحريـر ألبـي يحيـى ز           
 ١٠٤٢٠األنصاري 

 ١٠٤٢١حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لزكريا األنصاري 
 بن إبراهيم الشافعي األزهـري    حاشية الشيخ عبد اهللا بن حجازي       

 بشـرح تحريـر تنقـيح       الشهير بالشرقاوي على تحفة الطالب    
 ١٠٤٢٣-١٠٤٢٢اللباب 

 ١٠٦٧٣على الخرشي حاشية الشيخ علي بن أحمد العدوي 
 ١٠٦٧٤يخ علي العدوي حاشية الش

 ١٠٢٢٧-١٠٢٢٦حاشية الطحاوي على الدر المختار 
حاشية العالم العالمة البحر الفهامة الشيخ سليمان البجيرمي علـى         

 ١٠٤١٦شرح منهج الطالب 
حاشية العالم العالمة شمس الدين الشيخ محمد عرفـة الدسـوقي           

 ٤٨٨، ٤٨٥ألبي البركات أحمد الدردير على الشرح الكبير 
 ١٠١٧٩ية عبد الحليم على الدر حاش

 ١٠٦٧٦حاشية عبد القادر العراقي الحسيني ابن قاسم ابن عبد اهللا 
 ١٠٦٧٥... حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد

حاشية العالمة شمس الدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي علـى           
 ٤٨٩الشرح الكبير 

لدسوقي علـى الشـرح     حاشية العالمة شمس الدين محمد عرفة ا      
 ٤٩٠ألبي البركات أحمد الدردير الكبير 

حاشية العالمة الشيخ عبد اهللا النبـراوي علـى شـرح العالمـة             
 ١٠٤٧٤الخطيب ألبي شجاع 

 ٨٤٤٢-٨٤٤١حاشية العالمة الصنعاني على إحكام األحكام 
 شرح تنوير األبصار في مذهب اإلمام       ،حاشية على الدر المختار   

 ١٠٢٢٨ أبي حنيفة النعمان
 ١٠١٩٤-١٠١٩٣حاشية على درر الحكام، شرح غرر األحكام 

 ١٠٦٢٧حاشية على شرح التتائي لمختصر خليل 
 ٤٩١حاشية على شرح الشيخ أحمد الدردير لمختصر خليل 

حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسـالة ابـن أبـي زيـد             
 ١٠٦٧٢القيرواني 

 ١٠٣١٢حاشية فتح الجواد بشرح اإلرشاد 

 شـرح شـرعة     فـي ( رد أقوال أبي السعود البركوي       حاشية في 
 ١٢٦٢٩) اإلسالم

 :تكملة رد المحتار على الدر المختـار      : اريحاشية قرة عيون األخ   
 ١٠١٤١شرح تنوير األبصار 
 ١٠١٩٨حاشية الكوكب الدري 

 في الفقه على مـذهب      يحاشية مختصر اإلمام أبي القاسم الخرق     
 ١٠٠٧٣اإلمام المبجل أحمد بن حنبل 

 النظر ضرورة إعادة: بنغال الغربيةالالة السيئة لألوقاف في والية الح
 ٦٤١٤] باللغة اإلنجليزية [١٩٣٤في قانون الوقف للوالية لعام 

 ١٠٤٥٩، ١٠٤٥٢الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي 
 ٥٥٣١-٥٥٢٦الحاوي للفتاوي 
 ٥٥٣٩  الصغير،الحاوي للفتاوي

 م التفسير والحديث واألصول والنحو    الحاوي للفتاوي في الفقه وعلو    
 ٥٥٣٣-٥٥٣٢واإلعراب وسائر الفنون 

 ٢٨٩١الملكية اإلسالمية واالنتحال اليهودي : حائط البراق
 األماكن الدينيـة    في] (حائط المبكى جزء من األوقاف اإلسالمية     [

دراسة تطبيقية لالنتهاكـات    : المقدسة في منظور القانون الدولي    
 ١٦٤٧)  المقدسة في فلسطيناإلسرائيلية باألماكن

األسـبوع  فـي   (حب اإلنسان كأساس لألوقاف اإلسالمية التركية       
 ٨٨١٢] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣الثاني لألوقاف، 

األسبوع الثامن  في  (حب الخير والمشاعر الطيبة عند يونس أمره        
 ٢٩٣٩] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤للوقف، 

 ١٠٣١٦)  القاضيأدبفي ( الحبس باب
 ١٠٦٩٧)  األموال في الفقه المالكيفي (الحبس
والتوجيـه   البيـان والتحصـيل والشـرح        فـي ( الحبس   كتاب

 ١٠٥٢٤) والتعليل
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في      في  ( الحبس   كتاب

 ١٠٥٢٦-١٠٥٢٥) المسائل المستخرجة
 ١٠٦٨٩)  التبصرةفي( الحبس كتاب
 ١٠٥١٩)  تهذيب مسائل المدونة والمختلطةتابك في( الحبس كتاب
 حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصـر        في( الحبس   باب

 ١٠٦٢٨) خليل
 ١٠٦٢٩)  حاشية الرهوني على مختصر خليلفي( الحبس باب
 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الـذي أودعـه          في ( الحبس باب

 ١٠٣٣٧) المزني في مختصره
 ١٠٥٥١) ذيب شرح التهفي( الحبس كتاب
 شرح حدود اإلمام األكبر أبـي عبـد اهللا ابـن            في( الحبس   كتاب

 ١٠٦٢٥) عرفة
البركة القدوة األنـور    شرح حدود اإلمام األكبر      في( الحبس   كتاب

 ١٠٦٢٦) بن عرفةمحمد أبي عبد اهللا 
الكليـات  : القسـم الثـاني   .  عمل من طب لمن حب     في(الحبس  
 ١٠٧٠٣) الفقهية

 ٩٧٧٣]) في الفقهكتاب  [في( الحبس كتاب
 ١٠٥٢٣)  لباب اللبابكتابفي ( الحبس كتاب

 ٩٣٧٢)  لسان العربفي(حبس 
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 ١٠٥٦٦) المدونةفي ( الحبس كتاب
 ١٠٥٦٧)  الكبرىالمدونةفي ( الحبس كتاب

 ٥٥٧١) المسائل الفقهيةفي (الحبس 
-٩٤١١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  في  (حبس  

٩٤١٢ 
 ٩٤١٧)   إفرنسي– إنكليزي –عربي : لغة الفقهاءمعجم  في(حبس 
 ٩٣٩٩)  المعجم الوسيطفي(حبس 
 ٤٥١٥)  معين الحكام على القضايا واألحكامفي( الحبس باب

معجـم فـي المترادفـات      :  المكنز العربي المعاصـر    في(حبس  
 ٩٤٢٢ ) والمتجانسات للمؤلفين والمترجمين والطالب

 ٩٤٠٠) المنجد في اللغة واألعالمفي (حبس 
 ٩٧٨٧) موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميفي (حبس 
 ٩٩٠٨) موسوعة فقه سفيان الثوريفي (حبس 
 ٩٧٧٤) الموسوعة الفقهيةفي (حبس 
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابـن        في  ( الحبس   كتاب

 ١٠٥٣٧) عرفة الوافية
-١٠٢٠٩)  الحجة على أهل المدينةكتاب في( الحبس أي الوقف كتاب

١٠٢١٠ 
 ٣٦٢٩الحبس توثيقاً وفقهاً 
 ٤٩٣) األحكامفي (الحبس على النسل 

حبس العين عن تمليكها ألحد من العباد وصرف منفعتها لمن أراد           
تاريخها وبعـض نظرياتهـا     : الشريعة اإلسالمية في  (الواقف  
 ٧٢١٧) نظرية األموال والملكية والعقود: العامة

جتماعية في تاريخ المغرب    الحبس كمظهر من مظاهر السياسة اال     
 ١٣٧٨٩)  ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالميفي(

 ٣٠٠الحبس وأحكامه في الشرع 
 ١٠٥٧٠-١٠٥٦٨) المدونة الكبرىفي ( الحبس والصدقة كتاب
تقان األحكام في شرح    في إ ( الحبس والصدقة وما يتصل بهما       باب

 ١٠٧٠٩) تحفة الحكام البن عاصم
 العالمة محمد بن أحمد شرح   في(ا  مالصدقة وما يتصل به    الحبس و  باب

 ١٠٧١٠) ...ميارة الفاسي على األرجوزة المسماة بتحفة الحكام
كتاب في مجموعة من أبواب     [في  ( الحبس والصدقة والهبة     كتاب

 ١٠٥٩٥]) الفقه المالكي
 ١٠٥٧١) المدونة والمختلطةفي ( الحبس والصدقة والهبة كتاب
المقدمات الممهدات لبيان مـا     في  (ة والهبة    الحبس والصدق  كتاب

اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشـرعيات والتحصـيالت         
 ٤٧٦-٤٧٤) المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت

توضيح األحكـام علـى تحفـة      في  ( الحبس والهبة والصدقة     باب
 ٤٩٥) الحكام

شرح ميارة على تحفة الحكـام  فـي   (الحبس والهبة والصدقة     باب
 ١٠٧١١ )واإلبرام ليس لها مثيل في علم الوثائق التي

 حلي المعاصم لبنت    في] (الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بهما     [
 ١٠٥٨٣) شرح التاودي على العاصمية: فكر ابن عاصم

شـرح العالمـة أبـي      في  (الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بهما       
 ١٠٥٨٤) اهللا سيدي محمد التاودي بن سودة على تحفة الحكام عبد

حاشية اإلمام العالمة الهمام ذي الثبـات       في  ( الحبس والوقف    باب
 محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني على شرح الشيخ عبد البـاقي           

 ١٠٦٣٠) الزرقاني
 ٧٨٦٢حتى ال تندثر األوقاف أو تذوب 

 ٢٠٩٢حتى ال يندثر الوقف 
 ٣٧١٧ ]باللغة الفارسية[ ي حجج آستان قدس الرضوكتاب

 ٣٨٤٣ ]باللغة الفارسية[ ندحجج أوقاف سمرق
 ٣٨٢٢حجج األوقاف كنمط للكتابة الحرة 

 العمارة العربية   في(عصر الوالة   : حجج األوقاف ووصف العمائر   
 ١٣٦٢٤) في مصر اإلسالمية

 ٣٨١٧] باللغة التركية[الحجج الشرعية لألوقاف 
 ٣٨٢٨] باللغة العثمانية[الحجج الشرعية والوقفية واإلمضاء 

عشيات وضحايا للفقراء    :لوقفية وصدقاتهم الجارية  حجج العوازم ا  
 –العامريـة   :  لمحات من أخبار قبيلة العـوازم      في (والمساكين
 ٣٨٥٧) هوازن

 ٣٧٢٨ ]باللغة الفارسية[ حجج لموقوفات جديدة
 ٣٧٣٨ ]باللغة الفارسية[  حجج الموقوفاتكتاب

 ٣٧٣٧ ]باللغة الفارسية[ حجج وقف كتابين لفرهاد ميرزا معتمد الدولة
 ٣٧٤٥ ]باللغة الفارسية[ يحجج وقفية للنساء في العهد الصفو

 ٣٨٨٧رة عليها رالحجز على العين الموقوفة لوفاء الضرائب المق
 ١٠٢٠٦-١٠٢٠٣حجة اهللا البالغة 

حجة تمليك ووقف صادرة عن القاضي سديد الدين أبـي محمـد            
 ٣٨٦٨ابنة عبد اهللا اهللا لمنفعة عتيقة أبيه واسمها خطلوا  عبد

باللغـة  [ الهجـري حجة من القـرن السـابع   : حجة جامع الخيرات
 ٣٧٢٥ ]الفارسية

باللغـة  [ ن قديمة حول مدرسة سلطان في أصـفها       حجة شرعية 
 ٣٧٠٣ ]الفارسية

 ١٠٢١٠-١٠٢٠٩ الحجة على أهل المدينة كتاب
باللغـة  [  البر الشيخ غياث الدين محمـد كججـي  أبوابحجة وقف 
 ٣٧٢٦ ]الفارسية

  المقدسة بأمر آصف الدولة حـاكم خراسـان  األرضحجة وقف 
 ٣٧١٣ ]باللغة الفارسية[

 ٢٣٢١حجة وقف األشرف برسباي 
 ٣٧٦٢ ]باللغة الفارسية[  جقماق في يزداألميرحجة وقف 
 ٣٧٣٦ ]باللغة الفارسية[  الدولةأمينحجة وقف 

 ٣٧٢٤ ]باللغة الفارسية[ هـ٩٩٨حجة وقف تاريخية بتاريخ 
 ٣٧٢٩ ]لغة الفارسيةبال[ حجة وقف تقسيم مياه

باللغـة  [ ، رشيد الدينهمداني فضل اهللا الرشيديحجة وقف الربع 
 ٣٧١١ ]الفارسية

 ٣٧١٢ ]باللغة الفارسية [ في تبريزالرشيديحجة وقف الربع 
 ٣٧٥٣ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف سه ديه في كاشان

 ٣٧٤٠ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف سوهان
 ٣٧٣٣ ]للغة الفارسيةبا[ حجة وقف شاه سلطان حسين

 ٣٧٣٠ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف شاه عباس
 ٣٧٠٨ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف صادقيه في تبريز

حجة وقف صادقيه في تبريز



 العنوانكشاف >١٢٠٦
 

 

 ٣٧٤١ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف قرية ده نمكـ
 ٣٧٥١ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف قناتين للمياه في قم

باللغـة  [ أفغانستانهـ في هرات    ٩١٢حجة وقف كبيرة من عام      
 ٣٧٠٠ ]لفارسيةا

 ٣٧٤٦ ]باللغة الفارسية[ يحجة وقف لكتاب ومدرسة من العهد الصفو
 ٣٧٠٢ ]باللغة الفارسية[  في أصفهانإماميةحجة وقف مدرسة 

 ٣٧٠٥ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف مدرسة جهارباغ في أصفهان
 ٣٧٥٤ ]باللغة الفارسية[  في كاشانسلطانيحجة وقف مدرسة 
 ٣٧٢٠ ]باللغة الفارسية[  وموقوفاتهايالعلوحجة وقف مدرسة 

 ٣٧٦٠ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف المدرسة الكبيرة في همدان
 ٣٧٣١ ]باللغة الفارسية[  دولتةحجة وقف مدرسة ومسجد درواز

 ٢٤حجة وقف المرحوم أحمد باشا المنشاوي الجديد الصادرة في          
 ٣٨٦٤ أمام محكمة مديرية الغربية الشرعية ١٩٠٣ أكتوبر

باللغـة   [ة وقف مزارع سليمان آباد وصفى آباد في قـزوين         حج
 ٣٧٤٩ ]الفارسية

 ٣٨٨٠)  ليس من اإلسالمفي(حجة وقف مستشفى قالوون 
 ٣٧٦١ ]باللغة الفارسية[ "مدينة يزد"حجة وقف مسجد أمير جقماق 

 ٣٧٠٩ ]باللغة الفارسية[حجة وقف مسجد كبود في تبريز 
 ٣٧٥٥ ]اللغة الفارسيةب [حجة وقف مسجد مير عماد في كَاشان

باللغـة  [ ، سـنندج  اإلحسـان حجة وقف مسجد ومدرسـة دار       
 ٣٧٤٢ ]الفارسية

 ٣٧١٠ ]باللغة الفارسية[  في تبريزالخميني اإلمامحجة وقف مصلّى 
 ٣٧٢١ ]باللغة الفارسية[ مامزاده جعفر في دامغانإحجة وقف مقبرة 

 ٣٧٣٢ ]باللغة الفارسية[  محمود كيامقبرةحجة وقف 
 ٣٨١٥ ]باللغة الفارسية[  قراقوينلوأتراكوقف من حجة 

 فـي   يحجة وقف من شاه عباس الصفوي على القدس الرضـو         
 ٣٧١٤ ]باللغة الفارسية[ خراسان

 ٣٧٥٦ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف من مازندران
باللغـة  [ حجة وقف من المرحوم محمد ناصر خان ظهير الدولـة   

 ٣٧٢٣ ]الفارسية
 ٣٧٢٢ ]باللغة الفارسية[ ىحجة وقف منزل جوادى آمل

 ٣٧٠٦ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف المنصورية في بهبهان
باللغـة  [ حجة وقف موقوفات السيد حسن الواقف في مدينة نطنز        

 ٣٧٥٨ ]الفارسية
 ٣٧٣٤ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف ميرزا محمد يوسف اشرفي

باللغـة  [ حجة وقفية حول وزارة األوقاف في العصـر الزنـدي         
 ٣٧٤٤ ]سيةالفار

 ٣٧٥٩ ]باللغة الفارسية[  في همدانالعلويحجة وقفية 
، ٣١٤٣-٣١٤٢الحدائق الناضرة في أحكـام العتـرة الطـاهرة          

٤٣١٧-٤٣١٦ 
 ١٥٩٠)  رسائل ابن نجيمفي] (حدود الفقه[

 ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (حديث عام في حق األوقاف      
 ١٩٣٦] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 
 تاريخ والية الصعيد في فـي (مساجد الصعيد وأوقافها  حديث عن   

 ١١٨١٢) العصرين المملوكي والعثماني

 ٢٨٥٢-٢٨٥١)  السيرة النبويةفي] (حديث مخيريق[
 السيرة النبوية، المعروفة بسـيرة ابـن        في] (حديث مخيريق [

 ٢٨٥٣) هشام
 ٢٨٥٤)  مختصر سيرة ابن هشامفي] (حديث مخيريق[

 ٣٨٩٠حراسة أعيان الوقف 
، ١٦حركة التعليم في تمبوكتو في بالد التكرور خـالل القـرن            

 ١٢٨٦٢ودور األوقاف في ازدهارها 
 ٦٢١٥حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر 

 ١١٩٧١الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 
)  مقاالت شـبلي   في(حركة الزمة بخصوص الوقف على األوالد       

 ١٠٩١٠] باللغة األوردية[
 ١٣٠١٨الحرية االقتصادية في اإلسالم وأثرها في التنمية 

باللغـة  [األقلية المسلمة ومشـاكل المسـلمين       : حزب تيلجوديشام 
 ١٨١٩ ]األوردية

 مذكرة قدمت إلى وزير     :حزب رابطة المسلمين المركزية الهندي    
 ٦٣٠١ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٨٣مايو ٦الداخلية بتاريخ 

 ١٩٤٨مديرية العامة لألوقـاف لسـنة       الحساب المؤكد ألوقاف ال   
 ٣٣٦١] باللغة التركية[

حسام الحكام المحققين لصد البغاة المعتـدين عـن أوقـاف           
 ٣١٦٤المسلمين 
باللغـة  [القرابة، التحالفات، والمواريث في تونس      : حسب ونسب 
 ٨٩١٥-٨٩١٤، ٨٩٠٩، ٨٩٠٧-٨٩٠٦] الفرنسية

 ٩٩٩٤الحسبة في اإلسالم 
 ١١٦٧٢حصيلة الصيف 

 ١٣٧٢١في مواجهة االنهزام النفسي .. تنا اإلسالميةحضار
 ٤٩١١] باللغة اإلنجليزية[الحضارة اإلسالمية في الهند 

 ١١٩٦١الحضارة اإلسالمية والمكتبات 
 ١١٩٢] باللغة األوردية[الحفاظ على أوقاف الشيعة 

شرح قـوانين   في  (حق اإلقرار في األمالك واألوقاف الصحيحة       
 ٦٤٥٢] مانيةباللغة العث) [األراضي

حقائق عن عبد الرحمن الجبرتي مستمدة مـن وثـائق المحكمـة            
 ٨٢٣٩الشرعية 

دراسة في القـانون اللبنـاني والقـانون        : الحقوق العينية األصلية  
 ٥٩٦٣المصري 

ضـوابط العقـد فـي الفقـه        في  ] (حقوق القرار على األوقاف   [
 ٤٩٥٨) اإلسالمي

 ١١١٥٦الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه اإلسالمي 
 ٥٩٩٥] باللغة الفارسية[الحقوق المدنية اإليرانية 

حقوق المرعى وما يتعلق بـالمراعي مـن دعـوات األراضـي            
 ١٠٧٤٢] باللغة التركية[وتطويبها 

 ٦٥٢١] باللغة التركية[حقوق المياه حسب األحكام القديمة والجديدة 
 ٩٩٧١ ]باللغة الفارسية[ حقيقة الوقف

تحرير المقال فيما يحل ويحرم     في  (حقيقة الوقف وضابط الوقف     
 ١٠٣٦٢) من بيت المال

  ١٧٥٣-١٧٥٢اليهود حقيقة 
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 ٣٩٠٣، ٣٨٩٤الحكر 
 ٣٩٠٢الحكر في مصر 
 ٣٩٠٠الحكر وتقديره 

 ٣٩٠١] باللغة الفرنسية[الحكر وحق الشفعة 
 عرض متكامل لتشريعات الحكر والوقف ولألحكام     : الحكر والوقف 

وال الشخصية بمحكمة النقض    والمبادئ الصادرة عن دائرة األح    
 فـي  (٢٠٠٠في شأنهما منذ إنشائها حتـى العـام القضـائي           
 ١٣٥) الموسوعة القضائية في مسائل األحوال الشخصية

حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه          
 ٤٩٥٩اإلسالمي 

حكم األموال الموقوفة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضـعي         
١٢٦٠٨ 

 المجمـوع   فـي (حكم دخول ولد الولد في الوقف علـى األوالد          
 ١٠٩٨٥) المذهب في قواعد المذهب

 أقضية رسـول اهللا صـلى اهللا        في( في األحباس    حكم الرسول   
 ٨٣١٢-٨٣١٠) عليه وسلم

 ٦٨٨٦) من حقيبة المفتيفي ] (حكم شراء كتب من ريع الوقف[
بيـان مـن    : هليحكم الشريعة اإلسالمية في الوقف الخيري واأل      

 ٤٤٤٦العلماء 
 ٣٠٨٦حكم ما إذا كان من الجائز بيع الوقف في حال تعطل منافعه 

 ٣٣٩حكم الوقف 
بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهيـة       :  الوقف في (حكم الوقف 

 ٥٢٩٩) العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 ١١٢٩٣حكم الوقف إذا لم يذكر الواقف حدود العقار الموقوف 

 واقتراح التعـديل    لحكومة تنوي منح سلطة تنفيذية لهيئة األوقاف      ا
 ٥٧٤٥ ]باللغة األوردية [في القانون

باللغـة  [دفاع زائف ضد فضيحة األوقـاف      : حكومة جيوتي باسو  
 ٣٠٦٤] اإلنجليزية

حكومة حزب تيلجوديشام ملزمة باتخاذ خطوات للحفـاظ علـى          
باللغة  [لوزراء ا بيان رئيس : األوقاف وتحسين أوضاع األقليات   

 ٤١٧٨ ]األوردية
 ٧٣١٥] باللغة األوردية[حل النزاع حول ممتلكات أوقاف آجرا 

، ٣٢٥٥،  ٦٧٣يـة    التجـارب الوقفيـة الدول     الحلقة النقاشية حول  
٣٣٢٢، ٣٣١٢، ٣٢٨٤، ٣٢٧٩، ٣٢٦٥ 

شـرح التـاودي علـى      : حلي المعاصم لبنت فكر ابـن عاصـم       
 ١٠٥٨٣العاصمية 

 ٢٨٠١صفياء حلية األولياء وطبقات األ
 ٩٧٩٦حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 

 ديسـمبر   ١٣-٧األسبوع الخـامس للوقـف،      في  (حمام حسكة   
 ١١٠٨٦] باللغة التركية) [١٩٨٧

 ٩-٤األسبوع الثـامن للوقـف،   في (حمام كليبولو ساروتشا باشا    
 ١١٠٨٤] باللغة التركية) [١٩٩٠ديسمبر 

األسـبوع السـادس    فـي   (الحمامات التي بناها المعماري سنان      
 ٢٦٧٣] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥لألوقاف، 

 ١٦٣١] باللغة اإلنجليزية[الحمامات في فلسطين 

 تاريخ الحضارة العربية اإلسـالمية فـي        في(الحمامات والفنادق   
 ١١٥١٣) األندلس

 باللغة[حماية أمالك الوقف وحسن استخدامها ضرورة لهذا العصر         
 ٤٢١٠] األوردية

 ٦١٥٢ دراسة في القانون الكويتي: الحماية المدنية للوقف
باللغـة  [حماية الممتلكات الوقفية من االستيالء غيـر القـانوني          

 ٥١٢٦] اإلنجليزية
 ١٦٤٨حملة إسرائيلية لنهب األوقاف اإلسالمية باالنترنت 

  ٥٣٨٩حوارية الوقف 
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشـرح          

 ١٠٤٢٦لمنهاج البن حجر الهيتمي ا
حواشي عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي على          
تحفة المحتاج بشرح المنهاج لإلمام شهاب الدين أحمد بن حجر          

 ١٠٤٢٧الهيتمي 
 ٤٤٠١-٤٤٠٠حوالة أحباس فاس والقرويين 

 ٩٤٥٠حول األحباس 
 ٦٣٠٦] باللغة اإلنجليزية[حول إدارة األوقاف 

 ٣٢٥١ل التجارب الوقفية لدول المغرب العربي حو
  ملتقى الشارقة األول للمؤسسـات     في(حول تجربة الصناديق الوقفية     

 ٤٨٥٠) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤الوقفية، من 
 ١٠٧٩٥حول تعرض الشريعة اإلسالمية لوقف األجانب 

 ٥٩١٦] باللغة اإلنجليزية[حول تعيين شخص غير مسلم في األوقاف 
 ١٧٩٢ف أو منعها حول حل األوقا

 ١٣٦٥٢حول دور الوقف في العمل األهلي 
 ١٢٥٥٤حول كلمة التأجيل والتأبيد في األحباس 

 ٩٣٢٥حياتي في رحاب األزهر 
 ٥٩٠٨دراسة معززة بنظريات حديثة : الحيازة فقهاً وقضاء

 ٤٩٦٣-٤٩٦٢الحيازة في العقود في الفقه اإلسالمي 
 ١١١٤٧الحيازة في الهبة والحبس 

االجتماعية والثقافية في رواية حاجي بيرم حول األوقـاف         الحياة  
باللغـة  ) [١٩٨٦ ديسـمبر    ٧-١األسبوع الرابع للوقف،    في  (

 ٢٤٠٣] التركية
 األسبوعفي  (الحياة الثقافية والتعليمية في عصر االزدهار العثماني        

 ١٢٧٤٤] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١الرابع للوقف، 
مفهومه عن التصوف، والمـدائح غيـر       حياة حاجي بيرم ولي، و    

 ديسـمبر   ٧-١األسبوع الرابـع للوقـف،      في  (المنشورة عنه   
 ٢٤٠٢] باللغة التركية) [١٩٨٦

الحياة الحرفية والدينية لمدينة القيروان من خالل دفتـر حسـابات           
 دراسات ووثائق في    في (١٨٢٤-١٨١٦مسجد السادة األنصار،    

 ٨٩٢٠) التاريخ المغاربي في العصر الحديث
الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازهـا خـالل         

 ١١٨٢١ القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميالدي
 ٨١٥٤ذكريات شخصية : حياة العالمة أحمد تيمور باشا

 األسبوعفي  (الحياة الفكرية والعلمية في األناضول في العهد العثماني         
 ١٢٧٤٢] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١الرابع للوقف، 

كرية والعلمية في األناضولالحياة الف
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 الحقوق في(خاتمة في أهم األسس التي يقوم عليها الوقف الخيري         
 ١١١٥٦) تركة في الفقه اإلسالميالمتعلقة بال
 ١٠٣٩٩خبايا الزوايا 

 ٣٠٥٤] باللغة اإلنجليزية[خداع هيئة األوقاف 
الخدمات االجتماعية والـدعوة لخـدمات الوقـف االستشـارية          

 ١٣١٨١] باللغة التركية[واالجتماعية 
تفـوق المجتمـع عـن طريـق المؤسسـات          : الخدمات السريعة 

 ٩٧٢١] باللغة اإلنجليزية[المجتمعية 
 ٩٠٩٧. م١٢٥٨-١٠٠٩/ هـ٦٥٦-٤٠٠الخدمات العامة في بغداد، 

 ٦١٧] باللغة التركية[خدمات المديرية العامة لألوقاف 
باللغة [خدمات الوقف في اديمان حسب وثائق األرشيف العثماني         

 ١٣٧٣٩] التركية
خدمات الوقف في اسبارتا من وجهة نظر معلومـات األرشـيف           

 ٨٨٠١] باللغة التركية[العثماني 
باللغـة  [خدمات الوقف في القرن الحادي والعشـرين المـيالدي          

 ٣٣٥٩] التركية
 ١٣٤١٤] باللغة التركية[خدماتنا الصحية ووقف مستشفى الغرباء 

 ١٠٦٠٩-١٠٦٠٨الخرشي على مختصر سيدي خليل 
 ١٠١٧٦خزانة الفقه وعيون المسائل 

 ١٢١١٩خزانة المسجد األعظم بوزان 
 خزائن الكتب القديمة في العراق منـذ  في(انة الوقف بالبصرة   خز

 ١٢١٠٩)  للهجرة١٠٠٠أقدم العصور حتى سنة 
 ١١٥٣٦خزائن السالح ومحتوياتها على عصر األيوبيين المماليك 

 ١٠٠٠خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة           
 ١٢١٠٩للهجرة 

نها  واالمتيازات التي يضـم    يخصوصية التشريع الكرائي الحبس   
 ٥٦٧١ لصالح مؤسسات األوقاف بالمملكة المغربية

 باللغة[خطاب إلى وزير الشئون االجتماعية عن الممتلكات الموقوفة         
 ١٥٤٠] اإلنجليزية

 ٩٥٨] باللغة األوردية[الخطاب الرئاسي لمؤتمر مجلس المسلمين 
باللغـة  [خطاب شهاب الدين إلى وزيـر الشـئون االجتماعيـة           

 ٩٦٢٥] اإلنجليزية
ب هيئة أوقاف دلهي إلى حكومة الهند بشأن الوضع الشرعي          خطا

 ٢٩٩٩] باللغة اإلنجليزية[إلمام المسجد الجامع 
 ديسمبر  ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (الخطاطون المولويون   

 ٢٣٩٠] باللغة التركية) [١٩٩١
 ٢٠٠٨خطط الشام 

 ١١٣٣٢، ٢٥٢٥الطرابيلي خطط 

األسبوع العاشر  في  (هية  خطة ترميم تكية السماك في مركز كوتا      
 ٥٠٥٤] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

في مدينة   يحتالل غير الشرع  أراضي الوقف من اال    حماية   خطة
 ٥١٥٠ ]باللغة األوردية [وربرام

 قبراً في منطقـة     ١٥٠خطة دنيئة لبناء مركز الفيلم على أنقاض        
 ٥١٥٩] باللغة األوردية[نويدا 

 ١٢٩٦٦] باللغة األوردية[قاف البنجاب خطة عمل لهيئة أو
لتحويل المساجد التاريخيـة بواليـة      . إس. إس. خطة منظمة آر  

 ٨٠٠٧] باللغة اإلنجليزية[أترابراديش إلى معابد هندوسية 
لتحويل المسـاجد التاريخيـة بواليـة       . إس. إس. خطة منظمة آر  

 ٩٥٥٦-٩٥٥٥] باللغة األوردية[أترابراديش إلى معابد هندوسية 
لتحويل المساجد في ججـرات إلـى       . إس. إس. طة منظمة آر  خ

 ٨٠١٠] باللغة اإلنجليزية[معابد هندوسية 
باللغـة  [خطوات حكومة حزب بهارتيا جانتا لزيادة دخل األوقاف         

 ٣٦٠٣] األوردية
خطوات حكومية إلزالة التخلف الذي يعاني منه المسـلمون فـي           

 ١١٣٨ ]باللغة األوردية[البالد 
 ٥٠٩٣) مقال من الكوفةفي ( باألوقاف اإلسالمية خطورة المساس

خطوة تاريخية اتخذها السيد غالم سرور لحماية ممتلكات الوقف         
 بالماليين بـالتواطؤ    ةاختالس أموال الوقف المقرر   : في بيهار 

باللغة [بين وزارة األوقاف وبين هيئة األوقاف وأمناء األوقاف         
 ٤١٩٤] األوردية

 ٥٢٦٦] باللغة األوردية[ى االستحسان خطوة من هيئة األوقاف تلق
 ٨٠٥٦-٨٠٥٤خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر 

خالصة أجوبة المساهمين في النـدوة علـى موضـوع قضـايا            
 مدينـة   ، جدول األعمال للندوة الفقهية العاشـرة      في(األوقاف  

 ٩٥٣٤)  أكتوبر٢٧لى إ أكتوبر ٢٤ممبائي من 
 فـي (في ندوة استثمار األوقـاف      خالصة بأهم القضايا التي أثيرت      

-١٥٣٣...) وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقـاف      
١٥٣٤ 

خالصة البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعـة فـي           
 ٨٣٢٢الشرح الكبير للرافعي 

باللغـة  [ إيـران خالصة عن تاريخ الوقف واألوقـاف فـي   
 ٨٥٧٨ ]الفارسية

 ٥٤٨٠] ورديةباللغة األ[خالصة المسائل 
  ٩٥٠٨مقررات مؤتمر العلماء بدمشق خالصة 

 ٩٧٢٩خالصة الوسائل في ترتيب المسائل 
 ٩٩١٨الخالف 

 األسبوع الرابع في  (الخلفية التاريخية والتصوفية لحاجي بيرم ولي       
 ٢٤١١] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

شـبلي  مساهمة  : ١٩١٣خلفية قانون صحة الوقف اإلسالمي لعام       
 ٦٣٣٣] باللغة اإلنجليزية[نعماني 
  لمشهد خراساني وحجج وقفية من العهد الصفوناتخمسة فرام

 ٣٧١٥ ]باللغة الفارسية[
 ٥٣٦٩خير الزاد في اإلرشاد 
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 ٦٨٧١] باللغة اإلنجليزية[دار المساعدات، فيجاي وارا 
 ٤-٢األسـبوع التاسـع للوقـف،       في  (دار المولوية في سيواس     

 ٢٣٩٣] باللغة التركية) [١٩٩١ر ديسمب
 ٩٠٤٤-٩٠٤٢الدارس في تاريخ المدارس 

 ٦٥٦٢دائرة األوقاف 
-١٩٥٩مجموعـة مراسـالت،     : دائرة األوقاف العامة بالكويت   [

٦٥٦٤] ١٩٦٠ 
تصـانيف اإلدارة فـي األرشـيف      في  (دائرة األوقاف الهمايونية    

 ٨٢٠٩) هـ١٣٣٤ -١٣١٠العثماني، 
 ٩٢٦٦-٩٢٦٥دائرة معارف القرن العشرين 

 ٩٦٢] باللغة األوردية[دخل األوقاف يبلغ ستين ألف روبية 
إكمـال األعمـال    : مليونـا ٦٣الدخل السنوي لهيئة األوقاف يبلغ      

باللغـة  [وتسجيل ممتلكات األوقاف الجديدة     , اإلنشائية المختلفة 
 ١٨١٨] األوردية

 ٦٨٩٥] باللغة األوردية[الدخل الفائض لألوقاف 
باللغـة  [نجاب يبلغ ثالثـين مليـون روبيـة         دخل هيئة أوقاف الب   

 ١٢٩٦٧] األوردية
  ١٠٩٤٥] دخول أوالد البنات تحت لفظ الولد أو األوالد[
 رسائل ابـن    في] (دخول أوالد البنات تحت لفظ الولد أو األوالد       [

 ١٠٩٤١) نجيم
 ١٠٩٤٦)  رسائل ابن نجيمفي(دخول أوالد البنات في الوقف 
 ١٠٩٤٧على األوالد دخول أوالد البنات في الوقف 

 ٩٠٣٦در الحبيب في تاريخ أعيان حلب 
 ٤٩٨٨] باللغة العثمانية[در الصكوك 
 ١٠٢٣٩] باللغة األوردية[الدر المختار 

 ١٠٢٣٧الدر المختار في شرح تنوير األبصار 
 ١٠٢٣٨الدر المنتقي في شرح الملتقى 

 ٩١٥٩-٩١٥٦الدر المنثور في التفسير المأثور 
 ١٠٠٧٥ ألفاظ الخرقي الدر النقي في شرح
 ٩٨٠١-٩٨٠٠شرح الدرر البهية : الدراري المضية

 ١١٨٨٣-١١٨٨٢الدراسات االجتماعية والعمالية  سلسلة
 ١٣٦٧٩ إستراتيجية دراسات

 ١٠١٧٦أهم المخطوطات الفقهية : دراسات إسالمية
-٧األسبوع العاشر للوقف،    في  (الدراسات األولية لتكية السماك     

 ٥٠٥٥] للغة التركيةبا) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠
 ١٦٣٨دراسات تاريخية 

 ٢١٢٣ دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل سلسلة
الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدوليـة ألبحـاث         سلسلة  
، ١٣٤٩٣،  ١٣٣٧١،  ١٢٨٣١،  ٦٢١٥،  ٦٢١٣،  ٤٥٤٤الوقف  
١٣٦٦٧ 

  ١٢٥٠٣االقتصاد اإلسالمي دراسات في 

 مختارة مـن المـؤتمر      بحوث: االقتصاد اإلسالمي دراسات في   
 ١٣٢٩٥، ١١٨١٥الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي 

 ٨٦٢٥دراسات في التاريخ الحضاري لإلسالم في البلقان 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفي عصر الناصر محمـد          

 ٨٥٤بوجه خاص 
 ٩٨١٩دراسات في الشريعة اإلسالمية 
 جابريل بيـر    مقاالت في ذاكرة  : دراسات في المجتمع اإلسالمي   

 ١٣٥٨١، ٨٩٩٣، ٦٧١٨، ٢٤٢٨] باللغة اإلنجليزية[
  ٨٢٥٤الوثائق ومراكز المعلومات الوثائقية دراسات في 

دراسات فيمـا تحتويـه مكتبـات اسـتانبول واألناضـول مـن           
 ٣٧٩٩] باللغة التركية[المخطوطات العربية 

  ٨٩٢٠ووثائق في التاريخ المغاربي في العصر الحديث دراسات 
باللغـة  [  الخيرية والشؤون األوقاف   مديرية وبرامج   أهداف دراسة

 ٣٠٢٧ ]الفارسية
الدراسة األولى لتحقيق اآلثار القديمة في والية جنكاري ومركزها         

باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسـمبر    ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (
 ١٢٦٨٢] التركية

دراسة تاريخية للقوانين المتعلقة بالوقف على األوالد فـي شـبه           
 ١٠٩١٢] باللغة األوردية [ارةالق

الدراسة الثالثة لتحقيق اآلثار القديمة في والية جنكاري ومركزها         
باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسـمبر    ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (

 ١٢٦٨٣] التركية
الدراسة الثانية لتحقيق اآلثار القديمة في والية جنكاري ومركزها         

باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسـمبر    ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (
 ١٢٦٨١] التركية

 الندوة العالمية حول الوقـف والتنميـة        في(األردن  : دراسة حالة 
 ١٣٢٨٨] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية
 الندوة العالمية حول الوقـف والتنميـة        في( ماليزيا: دراسة حالة 
 ٨٠٧] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية
 حـول الوقـف والتنميـة        الندوة العالمية  في(الهند  : دراسة حالة 
 ١٣٠٨٠] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية

 ٣٨٦٠وثيقة الزاوية المدنية في مصراته نموذجاً : دراسة حجج الوقف
دراسة حول األسس والحسابات الرياضـية الرتفـاع الجـدران          
وسماكتها والمسافات التي بينها والتي كانت تؤسس في العـادة          

 ٤-٢ع التاسـع للوقـف،      األسـبو في  (في بعض أبنية الوقف     
 ١٢٦٦٩] باللغة التركية) [١٩٩١ديسمبر 

 ٣٥٤٧دراسة حول ممتلكات األوقاف في األردن وحاجاتها التنموية 
دراسة عن تجربة وزارة األوقاف في مجال إحياء وتطوير الوقـف           

مقدمة إلى مركز الدراسات االقتصادية وتطوير الوقف       : اإلسالمي
 ١٣٠٦٥) دور تنموي للوقفأبحاث ندوة نحو في (بالكويت 

 ٦٥٣٤دراسة في المخطوط السرياني 
 ٥٩٧٥دراسة ألنظمة وقوانين األوقاف في المملكة األردنية الهاشمية 

 وقائع  في(دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العربي         
 ٥٩٨٩...) حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي: الندوة

دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العربي
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 اإلسالمية فـي المملكـة األردنيـة        دراسة ميدانية حول األوقاف   
 ٨٥٣٢) تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها في(الهاشمية 

تيسير الوقوف علـى    "دراسة وتحقيق الكتاب األول من مخطوط       
 لزين الدين بن تاج العارفين الحدادي       "غوامض أحكام الوقوف  

 ٤٦٥ المناوي رحمه اهللا
بن الخطاب رضـي    وقفية عمر   : دراسة وثائقية وقفية في اإلسالم    

 ٣٨٣٢اهللا عنه 
 ١٠٣٠٧الدراية في تخريج أحاديث الهداية 

 ٩٨٠٢الدرر البهية في المسائل الفقهية 
 ١٠٢٨٢-١٠٢٧٩درر الحكام في شرح غرر األحكام 

 ٥٤٢٥-٥٤٢٤الدرر السنية في األجوبة النجدية 
 ٨٠٢٧-٨٠٢٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

 ٥٥٠١قضية والحكومات الدرر المنظومات في األ
 ٤٤٩الدرر النقية في فقه السادة الشافعية 

 ١٠٥٤٩-١٠٥٤٧درة الغواص في محاضرة الخواص 
 ٩٨٥٨دروس في الوصية والوقف 

 ،٦٠٦٨-٦٠٦٦،  ٦٠٦٤] باللغة العثمانية [الترتيب األول   .  الدستور
٦٠٩٠، ٦٠٨٤، ٦٠٨٢، ٦٠٧٦-٦٠٧٤، ٦٠٧٢-٦٠٧٠ 
، ٦٠٧٣،  ٦٠٦٥] لغـة العثمانيـة   بال[الثـاني    الترتيب.  الدستور
٦٠٨٩-٦٠٨٥، ٦٠٨٣، ٦٠٨١-٦٠٧٧ 

 ١١٩٣] باللغة التركية[الدعاء في الوقف 
 ٣٩٦١دعاوى المستحقين 

دعائم اإلسالم وذكر الحالل والحرام والقضايا واألحكام عن أهل         
 ٩٩١٥بيت رسول اهللا عليه وعليهم أفضل السالم 

: محسن الراشـد  عبد العزيز عبد ال    في (دعم مشروع وقف الوقت   
 ١٣٨٩٣) سيرة ووصية

 ٨٤٣١دعوة الحق 
 ٦٨١٦] باللغة األوردية [دلهيفي  الدعوة للعناية بالمسجد الذهبي

 ١٦٧٩واإلعالم إلحياء سنة الوقف ة الدعو
 ٥٥٦٥) فتاوى شيخ اإلسالم محمد العزيز جعيطفي (دعوى الحبس 

دعوى حق الشفعة من قبل المتولي أو الواقـف طبقـاً للشـريعة             
 ١٥٩] باللغة اإلنجليزية[إلسالمية ا

باللغـة  [دعوى ضد إسـاءة اسـتخدام الممتلكـات الموقوفـة           
 ٥٢٦٤] اإلنجليزية

 ١٦٧٩الدعوى واإلعالم إلحياء سنة الوقف 
 ٨٢١٠. هـ١٢٣١-١١١٦دفاتر الرؤوس في األرشيف العثماني، 

 -١٥٨٣ودفـاتر   " ١٢١٢ -١١٩٦دفاتر رقم   : "دفاتر العينيات 
 ٤٣٩٤ي األرشيف العثماني  الموجودة ف١٥٨٤

 ٨٢٠٣الدفاتر المهمة في األرشيف العثماني 
باللغـة  [دفتر األوقاف اإلسالمية المتعلقة بمدينة بولو وملحقاتهـا         

 ٤٣٣٢] العثمانية
دفتر األوقاف التي كانت موجودة في منطقة األناضـول والـروم     

 ٤٣٢٩] باللغة العثمانية[
 ٤٣٣٠ ]باللغة العثمانية[دفتر أوقاف أنقرة 

 ١١٤٧٢-١١٤٦٥] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف الحرمين الشريفين 

 ١١٤٥٣] باللغة العثمانية[والية الشام : دفتر أوقاف الحرمين الشريفين
دفتر أوقاف السلطان عثمان أرطغرول إلى السلطان مـراد األول          

 ٢٦٢٣-٢٦٢١] باللغة العثمانية[
ـ         باللغـة  [دة لـه    دفتر أوقاف عزيز هدائي تبين األوقـاف العائ

 ٢٧٦٤] العثمانية
 ٤٣٢٨] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف قرية استانيا ورودس 

 ٤٣٩٨] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف مصر قبل الفتح العثماني 
 ٧١٩٥] باللغة العثمانية[دفتر بأسماء المكتبات الوقفية 

باللغـة  [م  ١٥٤٦هــ،   ٩٥٣دفتر تحرير أوقاف استانبول لعـام       
 ٤٣٢٤] التركية

باللغـة  [دفتر تحرير والية قسطموني في القرن السادس عشـر          
 ٢٠٦١] التركية

 ٤٣٥٢] باللغة العثمانية[دفتر تطبيقات وتصديق متولي الوقف 
 ٦٦٩٩، ٦٦٦٨] باللغة العثمانية[دفتر التعميرات 

 ٤٣٥٤] باللغة العثمانية[دفتر تفتيش األوقاف 
هــ  ١٠٥٥ -١٠٢٧دفتر تولي أوقاف استانبول خالل الفترة من        

 ٤٣٢٧] باللغة العثمانية[
 ١١٥٠٠] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف بغداد : دفتر الحرمين الشريفين

) الترتيـب األول  .  الدستورفي  (دفتر سندات األراضي الموقوفة     
 ٦٠٧٥] باللغة العثمانية[

 ٦٦٩٣-٦٦٦٩] باللغة العثمانية[دفتر محاسبة أوقاف الحرمين 
المنتخب مـن قـانون الحـرمين       : الحرميندفتر محاسبة أوقاف    

 ٦٦٦٧] باللغة العثمانية[الشريفين 
باللغـة  [واليـة الشـام     : دفتر محاسبة أوقاف الحرمين الشريفين    

 ١١٤٥٢] العثمانية
 ٦٦٩٩-٦٦٩٤] باللغة العثمانية[دفتر محاسبة أوقاف دشيشة 
 ٦٧٠٢] باللغة العثمانية[دفتر محاسبة وقف قايتباي 

 ٤٣٨٦] لغة العثمانيةبال[دفتر الوقف 
 ٤٣٨٧] باللغة العثمانية[دفتر وقف التيمار والنفوس 

 ٢٩٣١] باللغة العثمانية[دفتر وقف عتيق والده سلطان 
دفتر الوقف والنفوس في قرمان وقيصري وخمسة عشر قضـاء          

 ٤٣٨٩] باللغة العثمانية[
  ١٢٨١٨دفع تأمين الوقف وفقاً للمعايير 

 ١٠٠٥٨-١٠٠٥٥نتهى دقائق أولى النهى لشرح الم
 ٨٣٠٨دالئل األحكام 

 ٨٣٠٩دالئل األحكام من أحاديث الرسول عليه السالم 
 ١١٨٤١الدالئل في اللوازم والوسائل 

 ٩١٤٠دليل األلفاظ والمصطلحات الفقهية 
 ٦٠٦٣] باللغة العثمانية[دليل جمعية الدراسات اإلسالمية 
 ١٠٦٩٨دليل السالك لمذهب اإلمام مالك 

 لمذهب اإلمام مالك في جميع العبادات والمعـامالت         دليل السالك 
 ١٠٦٩٩والميراث 
 ١٠٠٩٨-١٠٠٩٧ أحمد بن حنبل اإلمام المبجل على مذهبدليل الطالب 

دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب اإلمام المبجل أحمـد بـن            
 ١٠١٠٠-١٠٠٩٩حنبل 
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 ٧١٢٩ ]باللغة الفارسية[ دليل القبور والمساجد المقدسة
 ٦١٣٣صالح األوقاف الدليل إل

 ٢٢٣٥] باللغة اإلنجليزية[دليل ممتلكات الوقف 
 ١٢٤٠دليل وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 

 ٤٠٥٧ ]باللغة الفارسية[ دوافع الوقف وآثاره النفسية والتربوية
 ٧٢٢٩دوام حق الملكية 
 السـابع عشـر   ينالقـرن مصر العثمانية خالل دور اآلغوات في   

 ٩٣٤١] باللغة اإلنجليزية[عشر والثامن 
 وقـائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر         في(الدور االجتماعي للوقف    

 ١٣١٣٤-١٣١٣٣...) ممتلكات األوقاف
 ١٣٢٢٧منطقة تطوان : الدور االجتماعي للوقف

: الدور االجتماعي واالقتصـادي واإلداري المتوقـع لألوقـاف        
ي جنوب آسيا،    ندوة التجارب الوقفية ف    في(التجربة السريالنكية   

 ٦٩٠] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨
دراسة : الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري المتوقع لألوقاف     

 ندوة التجارب الوقفية في جنـوب       في(حالة والية أندرابراديش    
 ١٨٢١] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨آسيا، 

 ندوة مكانة الوقـف     في(دور اإلعالم في توعية الجمهور بالوقف       
 ١٦٨١...) وأثره في الدعوة والتنمية

 ملتقى الشـارقة األول للمؤسسـات       في(دور اإلعالم في الوقف     
 ١٣٨٨٧) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤الوقفية، من 

 فـي (دور األعمال التجارية وتشكيالتها في مركز مدينة قسطموني         
باللغـة  ) [١٩٩١ ديسـمبر    ٤-٢األسبوع التاسع للوقـف،     

 ٨٨٧٤ ]التركية
 ١٣٣٢٢الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطوان 

 ٦٧٢٧دور أميرات آل سعود في دعم الحياة االجتماعية والثقافية 
) الشورى األولـى للوقـف    في  (دور األوقاف بين األمس واليوم      

 ٨٨٢٤] باللغة التركية[
 ١٣٧٤١] باللغة التركية[دور األوقاف في تأسيس أنقرة 

 ١١٣٧٠ي تطور العلوم ولمحة عن المدارس النظامية دور األوقاف ف
 المدارس ونظـام    في(دور األوقاف في التعليم بالعصر المملوكي       
 ١٢٨٦٣) التعليم في بالد الشام في العصر المملوكي

دور األوقاف في التنمية االقتصادية واالجتماعية وتجربـة المملكـة          
 ١٣٢٨٩] نجليزيةبالعربية واإل[ الهاشمية في هذا المجال األردنية

دور األوقاف في توجيه العائلة واألطفال الملتحقـين بالمـدارس          
 ديسـمبر   ٦-٥األسبوع الثاني عشـر للوقـف،       في  (الخاصة  
 ١٢٧٦٦] باللغة التركية) [١٩٩٤

في (دور األوقاف في الحماية االجتماعية للعائلة والمحافظة عليها         
باللغـة  ) [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     

 ١٢٧٦٢] التركية
األسبوع الثاني  في  (دور األوقاف في حماية األسرة وتربية أبنائها        

 ١٢٧٦٠] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥عشر للوقف، 
 -١٧٠٠دور األوقاف في الحياة االجتماعيـة بمدينـة سـيواس،         

 ١٣٧٥٦] باللغة التركية[م ١٨٥٠
  ١٢٦٥٢لة خدمة اآلثار والفنون الجميدور األوقاف في 

 ١١٣٣٩دور األوقاف في دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية 
 ندوة فـي  (دور األوقاف في دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية     

 ١١٣٩٠) مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
 ١٣٤٠٩دور األوقاف في الشؤون العالجية والطبية 

 ١٣٢٠٠جديدها دور األوقاف في صناعة الحضارة اإلسالمية وفي ت
دور األوقاف في مجاالت البناء االقتصادي واالجتماعي والحضاري        

 ١٩١٧وترسيخ العقيدة اإلسالمية في النفوس 
فـي  (دور األوقاف في المحافظة على طـرق النشـر والطباعـة            

باللغـة  ) [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقـف،      
 ١٣٥٩٧ ]التركية

كامل االجتماعي عبر عصـر بنـي       دور األوقاف المغربية في الت    
 نـدوة مؤسسـة     في (م١٤٦٥-١٢٥٩هـ،  ٨٦٩-٦٥٧مرين  

 ٩٤٥٦) األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
 ٩٤٥٧دور األوقاف المغربية في عصر بني مرين 

 في(دور أئمة آل سعود في وقف المخطوطات في منطقة الرياض           
 ٢٢٥٨) …ة السعودية يندوة المكتبات الوقفية في المملكة العرب

فـي  (دور الثقافة التركية والمدارس اإلسـالمية فـي تركسـتان           
باللغـة  ) [١٩٩٢ ديسـمبر    ١٠-٧األسبوع العاشر للوقـف،     

 ٩٧١٣] التركية
 ١٣٣٦٩ ]باللغة الفارسية[  للوقف في تركياالثقافيالدور 

 ١١٣٣٦، ١٩٨١-١٩٥٢ ،الدور السياسي لألزهر
مـع اإلشـارة    دور القضاء في مجال القانون الخاص بالوقف،        

 ٣٥٧ ]باللغة اإلنجليزية[بشكل خاص إلى والية مهاراشترا 
دور القطاع الخاص في دعم المكتبات الوقفية في المملكة العربية          

ـ  ندوة المكتبات الوقفيـة فـي المملكـة العرب         في(السعودية   ة ي
 ١٣٨٤٩) …السعودية 

دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لـبالد العـراق والشـام            
 ١٢٠٧٣ر في العصر الوسيط ومص

دور مدارس هيئات األوقاف ومعاهدها في تعليم األطفال المسلمين         
 ١٢٩١٠ ]باللغة األوردية[

دور المرأة في التعليم العائلي، ودور األوقاف في تشجيع دخـول           
األسبوع الثـاني عشـر     في  (النساء في الوظائف الخاصة بهن      

 ١٣٨٧٠] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥للوقف، 
 ١١١٢٩ دور مؤسستي القضاء واألوقاف في المدينة اإلسالمية

دور المؤسسة الدينية في الحياة االجتماعية واالقتصادية في مدينة         
باللغة  [١٦٤٠-١٥٦٥ العصر العثماني،    فيطرابزون التركية   

 ٨٨٧٢] اإلنجليزية
 لمسـلمي الهنـد     التنمية التعليمية الدور الهام لهيئات األوقاف في      

 ١٢٩١١] باللغة األوردية[
باللغـة  [دور هام لهيئة الوقف لمحو األميـة بـين المسـلمين            

 ١٢٩١٢] األوردية
 نـدوة   في(دور وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في المغرب        

 ٧١٢٧) مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
دراسات في التاريخ الحضـاري لإلسـالم فـي         في  (دور الوقف   
 ٨٦٢٥) البلقان

دور الوقف
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باللغـة  [دور الوقف االجتماعي واالقتصادي في تقدم المسـلمين         
 ١٣١٣٧] اإلنجليزية

 نـدوة   في(دور الوقف االجتماعي واالقتصادي في تقدم المسلمين        
) ١٩٩٩ مـايو،  ١٠-٨التجارب الوقفية في جنـوب آســيا،        

 ١٣١٣٨]  اإلنجليزيةباللغة[
 النظاميـة تجربة المـدارس    :  في تقدم العلم   اإلسالميدور الوقف   

 ١٣٤٥٤ ]باللغة الفارسية[
باللغـة  [دور الوقف في االسـتقرار العـائلي بـين المسـلمين            

 ١٢٧٦١] اإلنجليزية
 ١٣٠٢٩دور الوقف في البناء 

الوقف حقـق التعلـيم     : دور الوقف في بناء الحضارة اإلسالمية     
 ١٣٤٦٠بالمجان والعالج وعون الفقير 

 مـؤتمر   فـي ( ماسـكها  وت االجتماعية الحياة بناء   فيدور الوقف   
 ١٣٤٥٣...) األوقاف األول في المملكة العربية السعودية

دور الوقف في تأسيس المدارس واألربطة والمحافظة عليها فـي          
 ١٢٨٨١المدينة المنورة 

دور الوقف في التخفيف من مشـكلة الفقـر وتحسـين نوعيـة        
باللغـة  [ ... اإلسالمي في القرن الحادي والعشـرين      عالمجتم
 ١٣٦٥٩] يةاإلنجليز

نمـاذج وتطبيقـات    : دور الوقف في تطوير الحضارة اإلسالمية     
بحـوث  :  أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم      في(تاريخية  

 ٩٨٩٧...) ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن
 ١٣٢٥٣ ]باللغة الفارسية[ دور الوقف في تعديل الثروة

 ١١٣٨٩دور الوقف في تمويل وتطوير التعليم 
 ١٣٠٢٢الوقف في التنمية دور 

 أهمية األوقاف اإلسـالمية فـي عـالم         في (دور الوقف في التنمية   
 ١٣٠٦١...) بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن: اليوم

باللغـة  [ دور الوقف في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 ١٣٢٧٤ ]الفارسية

ة والثقافيـة فـي     دور الوقف في التنمية االقتصادية واالجتماعي     
 ١٣٢٩٤إيران 

 ١٣٤٥٩دور الوقف في التنمية العلمية 
 ١٣٥٤٦دور الوقف في تنمية العمل في مجال الدعوة اإلسالمية 

:  األمن االقتصـادي الكـويتي     في(دور الوقف في تنمية المجتمع      
ندوات وفعاليات مؤتمر كلية الشريعة والدراسات     : رؤية شرعية 

 ١٣٢٠٤...) اإلسالمية السابع
 فـي ( واجتماعياً   –دور الوقف في تنمية المجتمع اإلسالمي ثقافياً        

 مـايو   ٩-٧ندوة نحو إحياء دور الوقف في الدول اإلسالمية،         
١٣٣٥٠) ١٩٩٨ 

نمـوذج األمانـة العامـة      : دور الوقف في تنمية المجتمع المدني     
 ٦٥٥٨، ٦٥٤٦لألوقاف بدولة الكويت 

عهـد الدولـة    دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب فـي         
 ١٢٧٤٥العلوية 

 العلميـة  و الدينيـة  و التربويـة  دعم الجوانـب     فيدور الوقف   
 مؤتمر األوقاف األول في المملكـة العربيـة         في( الثقافيةو

 ١٣٤٥٣...) السعودية

 ندوة مكانة   في(دور الوقف في دعم المؤسسات الدعوية ووسائلها        
 ١٣٥٣٧...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 فـي (ف في دعم مؤسسات الرعاية والتأهيل االجتماعي        دور الوق 
 ١٣٨٣١...) ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

  ندوة مكانة  في(دور الوقف في دعم المؤسسات والوسائل التعليمية        
 ١٢٨٤٤...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

ة  ندو في(دور الوقف في دعم وسائل اإلعالم اإلسالمي وتمويلها         
 ١٢٧٧٣...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 ١٢٦٥٢دور الوقف في رعاية الفنون الجميلة 
 ندوة مكانة الوقف وأثره في      في(دور الوقف في العملية التعليمية      

 ١٢٨٤٥...) الدعوة والتنمية
دور الوقف في مجال التعليم والثقافة فـي المجتمعـات العربيـة            

 ١٣٤٩٣ة ماليزيا نموذجاً دول: واإلسالمية المعاصرة
 ١٣١٧٢دور الوقف في نشوء وتطور المدن خالل العصر العثماني 

 :دور الوقف في نشوء وتطور المدن خـالل العصـر العثمـاني           
 ١٣١٧٣ نموذجان للمقارنة من بالد البلقان وبالد الشام

أبحاث في  (دور الوقف في النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة         
 ١٣١٥٠) وي للوقفندوة نحو دور تنم

 ١٣٢٦١دور الوقف في النمو االقتصادي 
أبحـاث نـدوة نحـو دور       في  (دور الوقف في النمو االقتصادي      

 ١٣٢٦٢) تنموي للوقف
 ١٣٢٧٣] باللغة الفرنسية[دور الوقف في النظام االقتصادي اإلسالمي 

أوراق النـدوة العلميـة التـي       : بدايات ونهايات : الدولة العثمانية 
 ١٣١٧١. م١٩/١٠/١٩٩٩-١٨عة آل البيت، عقدت في جام

 ٧٠٨٥تفسير جديد : الدولة الفاطمية في مصر
 ٨٤٠٤الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 

 ٩٢٦٩الديمقراطية والتحوالت االجتماعية في المغرب 
 ٤٣١٣الدين الخالص 
 ٧٢٤] باللغة التركية) [تشكيالت العدلية اإلسالميةفي (ديوان األحباس 

 ٨٤٤)  مصر في عهد دولة المماليكفي] (اسديوان األحب[
دراسات عن أهـم    :  رحاب دمشق  في(ديوان األوقاف في اإلسالم     

أماكنها األثرية ومقاالت عن أهم حوادثها المجهولـة وأبحـاث          
 ٢٠٩٧) ثقافية

 ٤٠٨٢، ٤٠٧٩ديون الوقف 
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 ٥٤٢٨-٥٤٢٧الذخائر األشرفية في ألغاز الحنفية 
 ٨٣٢٤ ذخائر التراث اإلسالمي

 ١٠٦٨٤الذخيرة 
 ٩٩٦٤بحث حول الوقوف والصدقات : اإلرشادذخيرة العباد في شرع 

 ١٠٢٩٣ذخيرة العقبى في شرح صدر الشريعة العظمى 
 الذخيرة عن مذهب إمام دار الهجرة النبوية سيدنا مالك بـن    كتاب

 ١٠٦٨٥أنس رحمه اهللا 
 ١٠٣١٤الذريعة إلى معرفة األعداد الواردة في الشريعة 

 

 دور الوقف االجتماعي واالقتصادي



١٢١٣>> كشاف العنوان
 

 

 ٩٩٤٣)  المراسم العلويةفي( أحكام الوقوف والصدقات ذكر
 ٨٥٦٩ ذكر أخبار أصبهان كتاب

 ٧٢٩١قضية األميرة فاطمة دولت هانم : ذكريات قضائية
 ٨٩٠٨] باللغة الفرنسية[ذكريات متمرد 

 ٣٦٤الذمة والحق وااللتزام وتأثرها بالموت في الفقه اإلسالمي 
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 ١٠٨١٦وقاف الذرية رأي فضيلة شيخ األزهر في األ
 ٣٥٦٦رأي الفقهاء في تطبيق شروط الواقفين 

رأي المجلس االستشاري لعموم مسلمي الهنـد حـول األوقـاف           
 ٦٣١٩ ]باللغة اإلنجليزية[

باللغة [رأي محكمتي بتنا وكرناتاكا العليتين حول قانون األوقاف         
 ٢٠٢] اإلنجليزية

ة من قبل المرأة    رأي المحكمة العليا لعموم الهند حول إدارة زاوي       
 ١٥٠] باللغة اإلنجليزية[

باللغة [رأي المحكمة العليا لعموم الهند حول اإلعالن عن الوقف           
 ١٥١] اإلنجليزية

رأي المحكمة العليا لعموم الهند حول إنشاء وقف عام بأمر ديني           
 ١٥٢] باللغة اإلنجليزية[

ـ [رأي المحكمة العليا لوالية راجستهان حول إدارة الوقف          ة باللغ
 ٢١١] اإلنجليزية

باللغـة  [رأي محكمة كرناتاكا العليا في تشكيل هيئـة األوقـاف           
 ٢١٧] اإلنجليزية

باللغـة  [رأي محكمة كرناتاكا العليا في حدود األمالك الموقوفـة          
 ٢١٨] اإلنجليزية

باللغـة  [رأي محكمة كرناتاكا العليا في حق تعيين ناظر الوقـف           
 ٢١٩] اإلنجليزية

 ٢٢٠] باللغة اإلنجليزية[ العليا في قانون الوقف رأي محكمة كرناتاكا
باللغـة  [رأي محكمة كرناتاكا العليـا فـي منازعـات الوقـف            

 ٢٢١] اإلنجليزية
باللغـة  [رأي محكمة ماديابراديش العليا حول تعيين نظار الوقف         

 ٢٣٢] اإلنجليزية
 ٨٩٥٦رأي معالي وزير األوقاف في األوقاف األهلية 

 ٩٢٨٥ الربح الفاحش في الوقف
بذل المجهود فـي حـل أبـي        في  ( الرجل يوقف الوقف     باب

 ٨٤١٦-٨٤١٣) داود
 ٨٦٣٦-٨٦٣٣رحلة ابن بطوطة 

 ٨٦٣٩-٨٦٣٧رحلة ابن جبير 
 ١١٤٤٠رحلة الصديق إلى البيت العتيق 
 ٩٨٤٢-٩٨٣٩رحمة األمة في اختالف األئمة 

رد القول بأن أوقاف الذرية يحل إلغاؤها ألنها مسببة للخصومات          
 ١٧٧٧ق والشقا

رد القول بأن بقاء أوقاف الذرية وتحريم بيعها تعصب ال يسـتند            
 ١٧٧٨إال على األحاديث المكذوبة 

من أنكر الوقف على النفس ثم على الذرية ثـم علـى            ] قول[رد  
 ١١٩٩٧الفقراء 

رد قول من أنكر وقف الواقف ما يملكه على نفسه ثـم علـى              
 ١١٩٩٨ذريته 

 ١٠١٣٢-١٠١٢٤رد المحتار على الدر المختار 
 ١٠١٣٣شرح تنوير األبصار : رد المحتار على الدر المختار

 التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة فـي        في (الِرزقْ
 ٤١٠٥) القرن األول الهجري

 ١٠٥١١-١٠٥١٠الرسالة 
 ١٠٥١٧-١٠٥٠٨رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

الموقـوف  رسالة ابن كمال باشا في مسألة دخول ولد البنت فـي            
 ١٠٩٣٦-١٠٩٣٥على أوالد األوالد 

 رسـائل ابـن     في] (في التناقض في الدعوى   [الرسالة األربعون   
 ١٥٨٩) نجيم

  ٤٥٩٩] رسالة استقر الحال عليها[
رسالة اشتملت على نقل كالم الثقات من علماء الحنفية فيما يتعلـق            

 ٧٦٩٦)  رسائل ابن نجيمفي(... بالوظائف في األوقاف
 ١٠٥٠٨ ابن أبي زيد القيرواني رسالة اإلمام

 ١٣٠١٥رسالة األوقاف القطرية 
رسائل في  ] (في شرط كتاب وقف خاير بك     [الرسالة التاسعة عشر    

 ٤٦٠٠) ابن نجيم
رسائل في  ] (في مسائل شرط الوقف واالستبدال    [الرسالة التاسعة   

 ٤٧٧٥) ابن نجيم
 في] (في صدور دعوى استبدال عين    [الرسالة التاسعة والعشرون    

 ٤٦٠١) رسائل ابن نجيم
رسالة تشتمل على أسئلة تتعلق بوقف بلد الخليل عليـه السـالم،            

 ٥٥٠٢وردت إلى ابن حجر العسقالني، وأجاب عنها 
 رسـائل   في] (القول النقي في الرد على المفتري     [الرسالة الثالثة   

 ٧٨٠٠) ابن نجيم
  رسـائل  في(الرسالة الثالثة والعشرون التي استقر الحال عليها ثانياً         

 ٤٦٠٢) ابن نجيم
 في] (في طلب اليمين بعد حكم المالكي واإلبراء العام       [الرسالة الثامنة   

 ١٢٠١٥) رسائل ابن نجيم
في واقف رتب وظائف دينيـة مـن        [الرسالة الثامنة والعشرون    

 ٤٦٠٣ ) رسائل ابن نجيمفي] (جملتها مدرس حنفي وطلبته
قف ال علـى وجـه      في صورة بيع الو   [الرسالة الثانية والثالثون    

 ٣١٥٨)  رسائل ابن نجيمفي] (االستبدال
] في صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها     [الرسالة الثانية والعشرون    

 ٤٦٠٤)  رسائل ابن نجيمفي(
 فـي ] (في صورة دعوى فسخ اإلجارة الطويلة     [الرسالة الثالثون   
 ٧٩) رسائل ابن نجيم

 ٥٤٥٠رسالة الجبرتي 
في إبطال رسالة األستاذ الشيخ رامـز       رسالة جمعية العلماء بدمشق     

 ١٧٦٩الملك في جواز حل أوقاف الذرية 

رسالة جمعية العلماء بدمشق



 العنوانكشاف >١٢١٤
 

 

 رسائل ابـن    في] (في حدود الفقه  [ون  بعالرسالة الحادية واألر  
 ١٥٩٠) نجيم

في شرط وقف الغوري فـي شـيخ        [الرسالة الحادية والعشرون    
 ٤٦٠٥ ) رسائل ابن نجيمفي] (الغورية

 ١٣١٨رسائل حول الوقف 
] في بيان ما يسقط من الحقوق باإلسـقاط       [سة عشر   الرسالة الخام 

 ١٥٩١)  رسائل ابن نجيمفي(
  ٤٦١٣] رسالة خيري بك[

في دخول أوالد البنات تحت لفظ الولـد أو         [الرسالة الرابعة عشر    
 ١٠٩٤١)  رسائل ابن نجيمفي] (األوالد

] فيما يبطل دعوى المدعي وخصـومه     [الرسالة السابعة والثالثون    
 ٤٠٠٩) نجيم رسائل ابن في(

رسائل في  ] (في بيان اإلقطاعات ومحلها   [الرسالة السادسة عشرة    
 ١٧٤٧) ابن نجيم

رسائل ابن  في  ] (في مكاتب األوقاف وبطالنها   [الرسالة العشرون   
 ٤٦٠٧) نجيم

 ١٠٥١٢الرسالة الفقهية 
 الـدرر السـنية فـي     فـي (رسالة في إبطال وقف الجنف واإلثم       

 ٥٤٢٤) األجوبة النجدية
 ١٢٦٣٠} البركلي{ي إبطال وقف النقود رسالة ف

 ١٢٦٤٣} دون مؤلف{رسالة في إبطال وقف النقود 
 ٣٩٦] باللغة األوردية[رسالة في أحكام األوقاف 

 ٣٩١-٣٩٠} ابن الحنالي{] رسالة في أحكام الوقف[
 ٤٢٦} الكرماستي{] رسالة في أحكام الوقف[

 ٥١٥] باللغة العثمانية[رسالة في إدارة األوقاف 
 ١٠٧٤٨} القايتي{] الة في األراضي الوقفيةرس[
 ١٠٧٤٥} دون مؤلف{] رسالة في األراضي الوقفية[

 ١٣٧٢} ابن قطلوبغا{رسالة في استبدال الوقف 
 ١٣٧٧} ابن نجيم{] رسالة في استبدال الوقف[
 ١٣٩٥} الناصري{] رسالة في استبدال الوقف[

 ٤٦٠٨رسالة في استبدال وقف قوصيون 
 ١٣٩٦ الوقف هل يجوز أم ال رسالة في استبدال

 ١٦٧٤رسالة في أصل الوقف وشروط الواقفين 
 ١٢٦١٤] باللغة العثمانية[رسالة في إصالح أوقاف الدراهم والدنانير 

 ٤٧٧٦] رسالة في إظهار خطأ جواب واقع في مسألة الوقف[
رسالة في أن ولد البنت يدخل في األوالد وفي الطبقـات أيضـاً             

 ١٥٩٣... اللعالمة ابن كمال باش
رسالة في األوقاف على مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت           

 ١٠٢٩٤رضي اهللا عنه 
 ٩٧٧٨] رسالة في بحث العلم وبيان أحالف األوقاف[
 ٣٩٢] رسالة في بعض أحكام الوقف[

رسالة في بيان اختالف آراء المحققين في مسألة رجوع النـاظر           
 ١٦٠٣على المستحقين 

 ٤٦٠٩] وقاف المستخدمينرسالة في بيان أ[
  ٥٤٣٣-٥٤٣٢رسالة في بيان الحق الصريح في مسائل الوقف 

 ٥٣١٠] رسالة في بيان حق مسألة الوقف[
  ١٣٧٩رسالة في بيان سبب استبدال الوقف 

 ٥٣١١] رسالة في بيان عدد الواقف[
 ٥٣١٢] رسالة في بيان مسألة شرعية في الوقف[
 ٥٣١٣] رسالة في بيان الوقف[
 ١٠٨١٨] في بيان وقف الذريةرسالة [

 ٣٣٩٤رسالة في بيان الوقف المسجل وغير المسجل 
رسالة في تحرير كالم المشايخ في االستبدال للوقف وبيان الراجح          

 ١٣٨٠) رسائل ابن نجيمفي (من األقوال 
 ١٣٨١] رسالة في تحرير المقال في االستبدال، أي استبدال الوقف[

 ١٠٣عمول بها عند المالكية رسالة في تحقيق مسألة الخلو الم
 ٣٤٠٠رسالة في تسجيل الوقف 

 ٩٧٧٩رسالة في تقديم كتاب الوقف على كتاب البيع 
هـ وسئل عنها الشيخ    ١٢٤٨رسالة في جواب حوادث وقعت سنة       

 ٥٥٤٠مصطفى الذهبي وأجاب عنها وهي في الوقف 
 ٥٤٧٩] رسالة في جواب سؤالين في الوقف[
 ٤٦١٠] لوقفيةرسالة في الجواب على صورة ا[
 ٤٦٢٦) رسائل ابن نجيمفي ] (رسالة في الجواب على صورة الوقفية[

 ١٣٩٤رسالة في جواز استبدال الوقف 
 ٣١٤١ ]باللغة الفارسية[ رسالة في جواز بيع الوقف

 ١٢٦١٧-١٢٦١٥رسالة في جواز وقف النقود 
 ٩٧٣٥} اآليديني{حق الوقف رسالة في 

 ١٥٩٨} الشرنباللي{رسالة في حق الوقف 
 ١٣٩٠-١٣٨٩رسالة في حكم استبدال الوقف 

 ٣١٩٨رسالة في حكم بيع األحباس 
 ٣١٦٦رسالة في حكم بيع أنقاض الوقف 

رسالة في حكم المبايعة من بيت المال واستمر مدة طويلة وفـي            
 ١١٢٦٩)  رسائل ابن نجيمفي(صحة الوقف 

 ١٢٦١٢رسالة في حكم وقف الدراهم والدنانير 
 ١٧٦٧ف الذرية رسالة في حل األوقا
 ١٦١٩)  رسائل ابن نجيمفي(رسالة في الخراج 

 ١٠٩٤٥] رسالة في دخول أوالد البنات تحت لفظ الولد أو األوالد[
 ١٠٩٤٦ ) رسائل ابن نجيمفي(رسالة في دخول أوالد البنات في الوقف 

 ١٠٩٤٧رسالة في دخول أوالد البنات في الوقف على األوالد 
 ١٠٨٠٩]  في الوقفرسالة في دخول بنات االبن[

 ١٠٩٣٤-١٠٩٣٣رسالة في دخول ولد البنت في الوقف 
 ٣٩٩٦] رسالة في دعوى الواقف[

 ١٢٦٣٨رسالة في الرد على أبي السعود في صحة وقف النقود 
 ١٢٦٣١رسالة في الرد على أبي السعود في وقف النقود 

 ١٢٦٤٤رسالة في الرد على أبي السعود في وقفية الدراهم والدنانير 
الة في رد فتوى أبو السعود العمادي فـي حجـة وقـف             رس

 ١٢٦٣٩الدراهم 
باللغـة  [رسالة في رد فتوى أبو السعود فـي وقـف النقـود             

 ١٢٦٤٠] العثمانية
 ١٣٨٢] رسالة في سبب استبدال الوقف[

 

الرسالة الحادية واألربعون



١٢١٥>> كشاف العنوان
 

 

 ٥٤٣٤] رسالة في سؤال عن مرتبة األوقاف[
 ٥٤٥٣] رسالة في سؤالي على مسألة الوقف[
 ٤٦١٣، ٤٦١١] قف خاير بكرسالة في شرط كتاب و[
 ٤٦١٢) رسائل ابن نجيمفي ] (رسالة في شرط كتاب وقف خاير بك[
 ٤٦١٤] رسالة في شرط وقف الغوري[
رسائل ابن  في  ] (رسالة في شرط وقف الغوري في شيخ الغورية       [

 ٤٦١٥) نجيم
 ٤٦١٦رسالة في شرط وقف الغوري في المشيخة 

 ٧٠٥٢] لوقفرسالة في صحة منازل تم شراءها من غالت ا[
 ١١٢٤٣] رسالة في صحة الوقف ولزومه وشروطه[

 ١٢٦١٩-١٢٦١٨رسالة في صحة وقفية الدراهم والدنانير 
 ٤٦١٧] رسالة في صدور دعوى استبدال عين[
 ٦٨٩٤] رسالة في صرف ريع األوقاف[

  ٣١٦٠-٣١٥٩رسالة في صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال 
رسائل في  ] (لى وجه االستبدال  رسالة في صورة بيع الوقف ال ع      [

 ٣١٦١) ابن نجيم
 ٤٦١٨] رسالة في صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها[
رسائل ابـن   في  ] (رسالة في صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها      [

 ٤٦١٩) نجيم
 ٤٦٢٠ رسالة في صورة وقفية اختلفت منها األجوبة

 ١٣٩٧] رسالة في عدم جواز استبدال الوقف[
 ١٢٦٤١] واز وقف الدنانيررسالة في عدم ج[
 ٣٠٨٧] رسالة في عدم صحة بيع ملك الوقف المسجل[

 ١٠٠٨٣رسالة في القواعد الفقهية 
 ٣٣٩٧] رسالة في كتابة وتسجيل الوقف[

 ٦٥٩٣رسالة في لزوم الوقف وشروطه 
 ١١٠١٧رسالة في مسألة من أوقف أو وهب ألهله وهو عليه ديون 

 ٥٥٨٨قاف ومضارها رسالة في مسألة نقض القسمة في األو
 ٥٢٨٨] رسالة في مسألة وقف[

 ٥٦٠٩} بن غانم المقدسيا{رسالة في مسألة الوقف على األوالد 
 ١٠٩٥١} نجيمبن ا{] رسالة في مسألة الوقف على األوالد[

رسالة في مسألة الوقف على األوالد ثم على جماعة معينين مـع            
لـرد  بيان نقض القسمة، وبيان عبارتي السبكي والخصاف، وا       

على صاحب االشتباه والتنبيه على ما وقع له فـي ذلـك مـن              
 ٥٦٠٨ الخطأ واالشتباه

رسـائل ابـن    في  ] (رسالة في مسائل شرط الوقف واالستبدال     [
 ٤٧٧٧) نجيم

 ٥٣٠٣] رسالة في مسائل الوقف[
 ١١٢٩٨] رسالة في مسائل وقف العقار والنقود[

 ٤٤٧٣رسالة في مشروعية الوقف وشروطه 
 ٤٦٢١] اتب األوقاف وبطالنهارسالة في مك[
 ٤٦٢٢) رسائل ابن نجيمفي ] (رسالة في مكاتب األوقاف وبطالنها[

مجموع في المناقلة واالسـتبدال     في  (رسالة في المناقلة باألوقاف     
 ٧٣٤١...) باألوقاف

رسالة في واقف رتب وظائف دينية من جملتها مـدرس حنفـي            [
 ٤٦٢٣] وطلبته

نية من جملتها مـدرس حنفـي       رسالة في واقف رتب وظائف دي     [
 ٤٦٢٤) رسائل ابن نجيمفي ] (وطلبته

 ٩٧٣٦} اآليديني{ ]رسالة في الوقف[
 ١٢٦٢٠} أبو السعود{رسالة في الوقف 
 ٩٧٤٣، ٩٠٠٢} أحمد بدوي طوالن{رسالة في الوقف 
 ٩٩٤٢} الرشتي{رسالة في الوقف 

 ٥٣١٨} طاشكبري زاده{ ]رسالة في الوقف[
 ٩٠٠٥} عال علي سليمانعبد ال{رسالة في الوقف 
 ٩٠٠٦} عبد الفتاح عيسوي حويت{رسالة في الوقف 

 ٥٣٣٦} القرماني{ ]رسالة في الوقف[
 ١٠٢٥٥} الكافيجي{ ]رسالة في الوقف[
 ٤٢٦} الكرماستي{ ]رسالة في الوقف[
 ٥٤٨٨} كوزل حصاري{ ]رسالة في الوقف[
 ٥٣٣٩} الماتريدي{ ]رسالة في الوقف[

 ٩٨٨٣} يالمهدو{رسالة في الوقف 
 ٩٨٩٦} ياسين الفرضي{رسالة في الوقف 

 ٩٧٨١-٩٧٨٠} دون مؤلف{] رسالة في الوقف[
 ١٢٠٠١بحث حول الوقف على النفس : رسالة في الوقف

 ١١٠٥٨رسالة في وقف خانقاه على أوالد السيدة فاطمة الزهراء 
 ١٢٥٨٠] رسالة في وقف الدراهم[

 ١١٦٦٧رسالة في وقف الدراهم لقراءة القرآن 
 ١٢٦٤٢] باللغة العثمانية[الة في وقف الدراهم والدنانير رس

 ٤٦٢٥رسالة في وقف الرتب على مدرس حنفي وطلبته 
 ١٠٩٦١رسالة في الوقف على األوالد 
 ١٢٠٠٢رسالة في الوقف على النفس 

 ١١٩٩٩) رسالة القضاءفي (رسالة في الوقف على النفس وبطالنه 
 ١٠٧٨٢] رسالة في وقف الماء المبرد بالثلج[

 ٩٩٦٥) الغنائمفي (رسالة في وقف المخالف 
 ١٢٦٢١} أبو السعود{رسالة في وقف المنقول 
 ١٢٦٣٢} البركلي{رسالة في وقف المنقول 
 ١٢٥٣٥) مجموعة رسائل البركويفي (رسالة في وقف المنقول 

في ] (رسالة فيما استقر عليه الحال في الجواب على صورة الوقفية         [
 ٤٦٢٦) رسائل ابن نجيم

 ١١٠٤٨] رسالة فيما ال يجوز الوقف عليه[
 ١١٩٩٩رسالة القضاء 

 ١٢٦٣٣) مجموعة رسائل البركويفي (رسالة إلبطال وقف النقود 
 ٥٣١٨] رسالة متعلقة باألوقاف[

 ١٢٦٢٢)  شرح شرعة اإلسالمفي(رسالة متعلقة لألوقاف 
 ٥٣٣٧] رسالة مسائل الوقف[

ية واإلضافة إلـى    إلبطال وقف النقود بدون الوص    معمولة  رسالة  
 ١٢٦٢٣المحدود الموت 

 ١٠٩٣٦-١٠٩٣٥الرسالة المفيدة المحررة الفريدة 

الرسالة المفيدة المحررة الفريدة
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رسالة من علي بن عبد اهللا إلى السيد محمد بن الشريف العقلـي             
 ٨٦٨في شأن األحباس التي بيده 

 ٤٦٢٧] رسالة المناظرة في تفسير كالم الواقف[
 ٩٧٣٦} اآليديني{] رسالة الوقف[
 ١٢٦٢٤} بو السعودأ{] رسالة الوقف[
 ٥٢٩٨} البخاري{] رسالة الوقف[

 ٩٩٢٥)  القطرات والشذراتفي(رسالة الوقف 
 ١٢٦٢٥] باللغة العثمانية[رسالة وقف الدراهم والدنانير 

 ١٢٠١٣-١٢٠٠٩، ٥٦٠١-٤٥٨٩رسائل ابن عابدين 
، ١٧٤٧،  ١٦١٩،  ١٥٩١-١٥٨٩،  ١٣٨٠،  ٧٩رسائل ابن نجيم    

٤٦١٢،  ٤٦٠٧،  ٤٦٠٥-٤٦٠٠،  ٤٠٠٩،  ٣١٦١،  ٣١٥٨ ،
٤٧٧٧،  ٤٧٧٥،  ٤٦٢٦،  ٤٦٢٤،  ٤٦٢٢،  ٤٦١٩،  ٤٦١٥ ،
١٠٩٤٦،  ١٠٩٤١،  ١٠١٤٧،  ٧٨٠٠،  ٧٦٩٦،  ٥٦٥٥ ،
١٢٠١٥، ١١٢٦٩ 

 ٧٣٤٣-٧٣٤١الرسائل التراثية 
 ٥٤١٩رسائل جامعية 

 ٦٢٤٤رسائل الجيب اإلسالمية 
 ١٠١٤٤} ابن عربشاه{رسائل حول الوقف 
 ٣٣٩٥} ابن غانم المقدسي{رسائل حول الوقف 

 ٢٧٤٩} ابن قطلوبغا{ل حول الوقف رسائ
 ١٠٣٧٥، ٧٧٤٧} الجالل السيوطي{رسائل حول الوقف 
 ١٠٩٥٩} الشرنباللي{رسائل حول الوقف 
 ٥٤٢٥رسائل علماء نجد 
التـاريخي،  : بحث في وجوه الوقف األربعـة     : رسائل في الوقف  

 ٩٣١٣الشرعي، القضائي، العمراني 
 ١٠٨٥٢ رسائل وأطروحات سلسلة

 ٥٤٢٠الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن أبابطين رسائل وفتاوى 
 ١٠١٩٧] رسائل الوقف[

رسوم األصباغ المائية في بارسبورتو كنموذج لـبعض خطـوط          
 ديسـمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (وقفية تكية موالنا    

 ١٣٥٧٢] باللغة التركية) [١٩٩١
باللغـة  [ مؤسس المجتمعـات الوقفيـة  : رشيد الدين فضل اهللا

 ٨٠٩٣ ]ةالفارسي
 ١١٣٧١رعاة العلم 

 فـي (الرعاية االجتماعية للمعاقين في التراث العربي واإلسالمي        
 ١١٨٨٢) اإلعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية

 ١٠٠٨٧الرعاية الكبرى في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 
أوقاف ومؤسسات قنصوه الغوري في     : الرعاية المتأخرة للمماليك  

 ٩٣٥٢] باللغة اإلنجليزية[لقاهرة  ا
 ١٦٠] باللغة األوردية[رفض المحكمة عريضة هيئة األوقاف السنية 

 ١٢٥٠٣الرقابة المالية في اإلسالم 
 ٨٠٢٠رقية بنت عوض بن محمد الحجي 

 ٨٢١٥ السادس عشر الميالدي –الرملة في القرن العاشر الهجري 
 ٧٨٦خمسين عاماً إدارات األوقاف ودورها في أكثر من : الرواد

 ٢٠٩٥روائع من العمارة العربية اإلسالمية في سورية 

 ٩١٤٥والسبع المثاني العظيم روح المعاني في تفسير القرآن 
 ١٠٠٥٢-١٠٠٥١شرح زاد المستنقع : الروض المربع

الشيباني بشرح  الروض المربع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل          
 ١٠٠٥٣... زاد المستنقع
 ١٠٠٤٣شرح كافي المبتدي في فقه أحمد بن حنبل : الروض الندي

 ١٠٢٩٨-١٠٢٩٧ الكبيرشرح مجموع الفقه : الروض النضير
 ٩٣٤٤الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة 

 ٩٩٤٩الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 
 ١٠٤٨٠-١٠٤٧٩روضة الطالبين 

 ١٠١١٨روضة القضاة وطريقة النجاة 
 ١٠٥٢٠ شرح التلقين :روضة المستبين
 ٩٨٠٩-٩٨٠٥شرح الدرر البهية : الروضة الندية

 ٩٨٩٢رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف 
 ٣٥٣٤ للنهوض بالدور التنموي للوقف إستراتيجيةرؤية 

المشـاريع  :  للنهوض بالدور التنموي للوقف    اإلستراتيجيةرؤية  ال
العمـل   ية فـي مجـاالت    التنفيذية لتنسيق جهود الدول اإلسالم    

خطة مقدمة من   : م٢٠٠٠ – ١٩٩٨هـ،  ١٤٢٠-١٤١٨الوقفي  
 ٧٨٩١... دولة الكويت الدولة المنسقة للعمل الوقفي
 ١٣٢٥٦ ]باللغة الفارسية[ رؤية حول الوقف كمؤسسة دينية اقتصادية

 ٣٣٣٦-٣٣٣٥رؤية في اآلفاق المستقبلية لألوقاف في الكويت 
 ٣٣٣٠إلسالمي رؤية مستقبلية لنظام الوقف ا

 ٣٨٣رياض المسائل في بيان األحكام بالدالئل 
رئيس الوزراء يأمر بإجراء التحقيق في فضيحة مقبـرة بتيالـة           

 ١٣٦٥] باللغة األوردية[
 

@I‹H@@
 

 ٩٨١٣زاد المحتاج بشرح المنهاج 
 ١٠٠٥١زاد المستنقع 

 ١٠٠٧١زاد المستنقع في اختصار المقنع البن قدامة المقدسي 
قع في الفقه على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمـد بـن           زاد المستن 
 ١٠٠٧٢حنبل 

 ٩١٤٦زاد المسير في علم التفسير 
 ١٠٣٣٨الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الـذي أودعـه المزنـي فـي             
 ١٠٣٣٧ مختصره

-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (زاوية بيري محمد باشا ووقفيتها      
 ١٢٢٦٥] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤

 ١٠٣٩٨الزبد 
األسـبوع  فـي   (زخارف الجبس التي عثر عليها حديثا في قونيا         

 ١٣٥٧٠] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢التاسع للوقف، 
األسبوع السادس لألوقاف،   في  (الزخارف الخشبية في آثار سنان      

 ٢٦٧٥] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥
األسبوع السادس لألوقاف،   في  (آثار المعماري سنان    الزخرفة في   

 ٢٦٨١] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥

 

 رسالة من علي بن عبد اهللا



١٢١٧>> كشاف العنوان
 

 

  ٨٤٣١الزكاة وتنمية المجتمع 
 ٤٦٤٠الزواجر 

 ٧٢٢١زوال ملك الواقف عن الوقف 
 ١٠٠٤٤زوائد الكافي والمحرر على المقنع 

باللغـة  [زيادة مبالغ المنح الدراسية للمجلس المركزي لألوقـاف         
 ١٢٩٣٩ ]ورديةاأل

 
@IH@@

 
 ٨٤٤٣سبل السالم 
 ٨٤٤٥-٨٤٤٤شرح بلوغ المرام : سبل السالم
 ٨٤٤٨-٨٤٤٦شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام : سبل السالم
 ٨٤٤٩شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام : سبل السالم

 ٣٨٥٥سجل العطاء 
 ٧٧٢٢قرون من التقلبات والعطاءات : السجل العلمي لندوة األندلس

 ٨٢٠٤-٨٢٠٣ سجالت ديوان الهمايون سلسلة
 ٧٨١٧] باللغة التركية[السجالت الشرعية 

 ٥١٧٤] باللغة األوردية[سخط شديد على محاولة هدم سور المقبرة 
 ١٠٦٧٠-١٠٦٦٩شرح أسهل المسالك : سراج السالك

شرح الشيخ محمد الزهري الغمراوي على مـتن        : السراج الوهاج 
  ١٠٤٦٤-١٠٤٦٣... المنهاج

 ١٠٤٦٥شرح متن المنهاج : السراج الوهاج
 ٨٤٣٨السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج 

األسبوع العاشر للوقف،   في  (سراي بوسنة ونصب ساعة تراونيك      
 ٨٦٢٧] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

 ١٣-٧األسـبوع الخـامس للوقـف،       في  (سراية كروان دوغار    
 ٢٨٣٥] لتركيةباللغة ا) [١٩٨٧ديسمبر 

تاريخ االقتصاد  في  (السعادة االجتماعية واالقتصادية لنظام الوقف      
 ١٣٧٢٩] باللغة التركية) [التركي
 ١١: وقف بكلفة ملياري ريال لإلنفاق على الحرم المكي       : السعودية

 غرفة فندقية فاخرة ومجمعاً     ١٢٠٠ شقة و  ٩٤٢برجاً سكنياً تضم    
 ١٤٨٣تجارياً 

بالد اإلسالمية المطلة على البحر المتوسـط       السكن التقليدي في ال   
 ١٣٦٣٥] الفرنسيةاللغة ب[

 ١٠٠٧٨حاشية على زاد المستنقع : السلسبيل في معرفة الدليل
 ٥٥٦٤السلسلة األندلسية 

  ٦٢٦٨السلسلة الجديدة في التشريع المغربي 
دراسـة أثريـة    : السلطان إينال وآثاره المعمارية في القـاهرة      

 ٢٥٨٢معمارية 
مع تحقيق  : ان الناصر محمد بن قالوون ونظام الوقف عنده       السلط

 ٩٣٤٦ودراسة وثيقة وقف سرياقوس 
 ٥٠٨٥وزارة األوقاف والشؤون الدينية : سلطنة ُعمان

الجـامع لعلـوم األديـان      : سلك الدرر الحاوى غـرر األثـر      
 ١٢٦١١، ١١٨٤٠، ٣٧٧... واألحكام

 ٩٧٩٩السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية 
باللغـة  [ف الطريق الحق للتربية والمسـاعدة والصـداقة         سند وق 

 ١١٢٨٧] التركية
 وقائع الحلقـة الدراسـية      في( هسندات المقارضة مع حالة تطبيق    

 ٣٤٧٦-٣٤٧٥...) لتثمير ممتلكات األوقاف
 ٨٣٤٣السنن 

 ٨٣٢١-٨٣١٥سنن ابن ماجه 
 ٨٣٤٥-٨٣٣٥سنن أبي داود 
 ٨٣٩٨-٨٣٩٤سنن الترمذي 

 ٨٤١٧سنن الدارقطني 
 ٨٤٢١-٨٤١٨سنن الدارمي 
 ٨٣٩١-٨٣٨٩السنن الكبرى 
 ٨٥١٥سنن النسائي 
 ٨٥٢٠] باللغة األوردية[سنن النسائي 

سنن النسائي بشرح الحافظ جالل السـيوطي وحاشـية اإلمـام           
 ٨٥١٦السندي 

 ٨٥١٩-٨٥١٨، ٨٥١٥ سنن النسائي الكبرى
 كتـاب  في(أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده        السنة في قوله    

 ٤٣٠٨) موالاأل
باللغـة  [ السنة النبوية في الوقف ودوره في نشر الثقافة اإلسالمية        

 ١٣٣٤٧ ]الفارسية
 ٦٨٣٢تزدهر في سنغافورة سنة الوقف 

باللغـة  [سوء تفاهم في الحكومة على مسجد فـي مدينـة بيـدر             
 ٥٢٦٧] األوردية

 ٤٦٣٩... سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف
فـي  (زاده في منطقة اريغلي في قونيـا        السوق المسقف لجاغال    

باللغـة  ) [١٩٩٢ ديسـمبر    ١٠-٧األسبوع العاشر للوقـف،     
 ٨٨٧٧] التركية

 ٢٢٩٣] باللغة التركية[السياحة إلى رومانيا وأوقافنا الغائبة 
 ٢١٢٥. ..سياسة إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين

 ١٦٣١ ]باللغة اإلنجليزية[اإلسالمية في فلسطين سياسة ال
مطبخ خاصكي سـلطان للفقـراء فـي      : سياسة الرفاهية العثمانية  

 ٨٩٧٦ ]باللغة اإلنجليزية[القرن الثامن عشر 
 ٨٠٤٧سير أعالم النبالء 

 ٢٨٥٤سيرة ابن هشام 
 ٢٩١٠} ابن كثير{ السيرة النبوية كتاب

 ٢٨٥٤-٢٨٥١} ابن هشام{السيرة النبوية 
باللغـة  [ اإلسالمية   سيطرة حكومة والية مهاراشترا على األوقاف     

 ٦٤٣٧] األوردية
باللغة [سيطرة المزارعين على أراضي هيئة األوقاف في البنجاب         

 ١٢١٣] األوردية
باللغـة  [سيطرة هيئة األوقاف على جميـع ممتلكـات الوقـف           

 ٤٢١٢] األوردية
-١٢٦٣٤السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم         

١٢٦٣٥ 

السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم



 العنوانكشاف >١٢١٨
 

 

 ١٢٥٩٦النقود السيف الصارم إلبطال وقفية 
سيقام مكتب لهيئة األوقاف السنية المركزية ألترابـراديش فـي          

 ٤ ]باللغة األوردية[ميروت 
 ٩٨٠٤-٩٨٠٣ السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار كتاب
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 ٥٠٨٩ ]باللغة الفارسية[ موال الوقفأ ومسألة سرقة يالشاعر سعد

 ١٠٠٢٦شرح المقنع : الشافي
 ١٠٦٢٤الشامل 

 ٤٤١٩} محمد بن أحمد العكش{الشخصية االعتبارية للوقف 
 ٥٠٨٦} موسى البوسعيدي{الشخصية االعتبارية للوقف 

 ٨٠٣٦-٨٠٣٥شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
 ٣٤٢٢] باللغة األوردية[الشراء غير المشروع ألراضي الوقف 

الشرائح االجتماعية في العاصمة التونسية في النصف الثـاني مـن           
 ٨٩١٦ ]الفرنسيةاللغة ب[النخب اإلسالمية : ١٩القرن 
 ٩٩٥٨ شرائع اإلسالم في بيان مسائل الحالل والحرام كتاب

 ٩٩٦٠شرائع اإلسالم في الفقه اإلسالمي الجعفري 
 ٩٩٥٩شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام 

 ١٠٥٧٢شرح المجموع في الفقه المالكي : شرح ابن عاشر
 ١٠٥٧٣ زيد القيرواني أبين شرح ابن عمر على رسالة اب

شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع في مـذهب اإلمـام             
 ١٠٤٤٥الشافعي 

 ١٠٥٥٠ زيد القيرواني أبيشرح ابن مسعود على رسالة ابن 
شرح أبي عبد اهللا محمد الخرشي على المختصر الجليل لسـيدي           

 ١٠٦١٠خليل 
 ١٠٦١١شرح أبي عبد اهللا محمد الخرشي على مختصر خليل 

 ١٠٦١٣شرح أبي علي الحسن على الرسالة 
 ١٧٤٩شرح أحكام تصفية األحباس 

 ١٠٦٢١شرح أحمد الدردير على مختصر خليل 
 ١٠٢٢١-١٠٢٢٠شرح أدب القاضي للخصاف 

 ١٠٧١٧-١٠٧١٦إرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك شرح 
شرح األزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم األزهـار          

 ١٠٢٩٦ ه األئمة األطهارفي فق
 ١٠٦١٤شرح أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك 

 ١٠٦٠٥شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين 
 ١٠٥٨٥شرح التاودي على التحفة 

 ١٠٥٨٣شرح التاودي على العاصمية 
 ١٠٦٢٧شرح التتائي 

 ١٠٥٥١شرح التهذيب 
 ١٠٦٣٨الشرح الجليل لمختصر الشيخ خليل 

 ١٠٥٣٧ عرفة شرح حدود ابن
 ١٠٦٢٥شرح حدود اإلمام األكبر أبي عبد اهللا ابن عرفة 

شرح حدود اإلمام األكبر البركة القدوة األنور أبي عبد اهللا محمد           
 ١٠٦٢٦بن عرفة 

 ٤٨٧شرح الدردير على مختصر خليل 
 ٩٩٨٧شرح دليل الطالب لمرعي الحنبلي 

 ١٠٥٥٢شرح الرسالة 
 ١٢٦٤٧النقود البن عابدين شرح رسالة تنبيه الرقود على أحكام 

 ١٠٤٠٥شرح روض الطالب من أسنى المطالب 
 ١٠٦٣٣-١٠٦٣٢شرح الزرقاني على مختصر خليل 

 ١٠٦٣٤شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل 
 ١٠٦٣٥شرح الزرقاني على موطأ مالك 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب اإلمام          
 ١٠٠٩٠أحمد بن حنبل 

 األنصاري على متن البهجة للعالمة ابن الوردي في         شرح زكريا 
 ١٠٤٠٦ فقه اإلمام الشافعي

 ٨٤٢٩شرح السندي على صحيح البخاري 
 ٨٤٠٢-٨٤٠٠شرح سنن النسائي 

 ٨٣٨٨شرح السنة 
شرح سيدي أبي عبد اهللا محمد الخرشي على المختصر الجليـل           

 ١٠٦١٢ الضياء سيدي خليل أبيلإلمام 
 تحفة ابن عاصم حاشية الشيخ أبي       شرح سيدي محمد ميارة على    

 ١٠٧١٢علي سيدي الحسن بن رحال 
 ١٠٢١١شرح السير الكبير 

 ١٢٦٣٦شرح السيف الصارم في بيان الوقف 
 ١٢٦٢٢} أبو السعود{شرح شرعة اإلسالم 
 ١٢٦٢٩} البركلي{شرح شرعة اإلسالم 

 ١٠٦٨٨شرح الشيخ كرام على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
 ٨٥٢٣-٨٥٢٢شرح صحيح مسلم 

 ١٠٦١٥الشرح الصغير 
-١٠٦١٦الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك          

١٠٦١٧ 
 ٨٤٥١شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 

شرح عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ألبي البركات سيدي أحمد          
 ٤٩٢الدردير 

شرح العالمة أبي عبد اهللا سيدي محمد التاودي بن سـودة علـى             
 ١٠٥٨٤الحكام تحفة 

 الفاسي المعروف بـزروق   شرح العالمة أحمد بن محمد البرنسي       
 ١٠٦٣٦على متن الرسالة 

 ١٠٥٥٣شرح العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي الغروي 
شرح العالمة محمد بن أحمد ميـارة الفاسـي علـى األرجـوزة      
المسماة بتحفة الحكام التي ليس لها مثيل فـي علـم الوثـائق             

 ١٠٧١٠ برامواإل
شرح العالمة معين الدين الهروي المعروف بمنال مسكين علـى          

 ١٠٢٧٧-١٠٢٧٦... كنز الدقائق في فروع الحنفية
باللغـة  [ شرح على حجة األمير خمارتاش في مسجد جامع قزوين

 ٣٧٤٨ ]الفارسية
 ١٠٧١٩شرح على مختصر خليل 

 ١٠٥٧٦-١٠٥٧٥شرح على نظم العمل الفاسي 

 

 النقودالسيف الصارم إلبطال وقفية



١٢١٩>> كشاف العنوان
 

 

 ١٠٥٧٩-١٠٥٧٧شرح العمل الفاسي 
 ١٠٥٨١-١٠٥٨٠شرح العمل المطلق 

 ١٠٧٠٦شرح عمليات أبي زيد سيدي عبد الرحمن الفاسي 
 ١٠١٨٠شرح العناية على الهداية 

 ١٠١٦٢-١٠١٦١شرح فتح القدير 
 ١٠١٦٣شرح فتح القدير للعاجز الفقير 

 مع تكملته نتائج األفكار في كشـف الرمـوز          –شرح فتح القدير  
 ١٠١٦٤  بداية المبتدى على الهداية شرح-واألسرار

 ١٠٨٥٨شرح القسطالني 
 ٦٤٥٣-٦٤٥٠] باللغة العثمانية[شرح قوانين األراضي 

 ٦٤٦١] باللغة العثمانية[شرح قوانين أراضي الهمايون 
 ١٠٥٨٦} التتائي{الشرح الكبير 
 ٤٨٠-٤٧٨} الدردير{الشرح الكبير 
 ١٠٣٩٦} الرافعي{الشرح الكبير 

 ١٠٠٢٧-١٠٠٢٥الشرح الكبير على متن المقنع 
 ٨٤٣٩شرح كتاب التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح 

 ١٠٦٨٧شرح الكرامي على الرسالة البن أبي زيد القيرواني 
 ١٠١٨٤شرح الكنز 

 ١٠١٨٥شرح كنز الدقائق 
 ١٠٤٨٩شرح متن التقريب 

 ٩٧٩٣شرح المجلة 
 ١٠٦٣٧شرح مختصر خليل في الفقه المالكي 

 ١٠٢٣٠ الحنفي شرح مختصر القدوري في الفقه
 ٨٨شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان 

 ٨٤٥٠شرح معاني اآلثار 
 ١٠٠٢٧شرح المقنع 

 ١٠٠٥٨-١٠٠٥٤شرح منتهى اإلرادات 
 ١٠٦٥٠شرح منح الجليل على مختصر العالمة خليل 

 ١٠٣٨٣شرح المنهاج 
 ١٠٧٠٨شرح المواق على المختصر 
 ١٠٧١٠شرح ميارة على ابن عاصم 

ة على تحفة الحكام التي ليس لها مثيل في علم الوثائق           شرح ميار 
 ١٠٧١١واإلبرام 

 ١٠٥٨٢شرح نظم العمل الفاسي 
 ١٠٢٥٠-١٠٢٤٩شرح النقاية مختصر الوقاية 

 ٦٤٧٧شرح وتعليق على قانون حل الوقف 
 ١٠٢١٨شرح الوقاية 

 ٤٧٦٨ ]باللغة الفارسية[ شرط الخيار في الوقف
الفوائد في  (ة عشر بعد المائتين     الفائدة الخامس : شرط صحة الوقف  

 ٥٤٣٥) الزينية في مذهب الحنفية
 ٤٦١٣، ٤٦١١شرط كتاب وقف خاير بك 

 ٤٦١٢، ٤٦٠٠ ) رسائل ابن نجيمفي] (شرط كتاب وقف خاير بك[
 ٤٥٥٧شرط الواقف 
 ١٣٢١وقضايا االستبدال شرط الواقف 

فـي  (الفائدة السـبعون    : شرط الواقف يجب إتباعه إال في مسائل      
 ٥٤٣٦) ائد الزينية في مذهب الحنفيةالفو

 ٤٦١٤ ]شرط وقف الغوري في شيخ الغورية[
، ٤٦٠٥) رسائل ابن نجيم  في  ] (شرط وقف الغوري في شيخ الغورية     [

٤٦١٥ 
 ٤٦١٦شرط وقف الغوري في المشيخة 

االتجاه الجماعي فـي التشـريع االقتصـادي       في  (شرعية الوقف   
 ٤٤٨٢-٤٤٨١) اإلسالمي

 ١٢٨١٩ان األوقاف شركات التأمين وأعي
قانون صحة الوقف اإلسالمي لسـنة      : شروط صحة الوقف الذري   

 ١٦١] باللغة اإلنجليزية [٣مادة رقم : ١٩١٣
 ١٠٢٢٢ الشروط الصغير
 ١٠٢٢٣مذيالً بما عثر عليه من الشروط الكبير : الشروط الصغير

-٤٨٠١) تحرير الكالم في مسائل االلتـزام   في  (الشروط في الوقف    
٤٨٠٢ 

 ٨٣٧٨-٨٣٦٨) صحيح البخاريفي (لشروط في الوقف  اباب
 ٨٣٧٩) مختصر صحيح البخاريفي ( الشروط في الوقف باب

 ٥٠١٥] باللغة التركية[الشروط المتعلقة بإصالح األبنية في األوقاف 
 ٣٦٣٠الشروط والوثائق  كتاب

شروط الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليهم من وجهة نظر         
 ٤٥٨٢ ]لغة الفارسيةبال[ اإلسالميالفقه 

 ٤٥٣٥شروط الواقفين وعدم التعبد بكالم غير المعصومين 
شـرح صـحيح    : إرشـاد السـاري   فـي   ( شروط الوقف    باب

 ٤٨٦٨-٨٤٦٤) البخاري
باللغـة  [شروط الوقف الصـحيح فـي الشـريعة اإلسـالمية           

 ٢٣٧] اإلنجليزية
 مؤتمر األوقاف األول في المملكة      في(شروط الوقف في اإلسالم     

 ٣٦٩...) ية السعوديةالعرب
باللغـة  [شروط الوقف في حقوق وقف اإلمبراطورية العثمانيـة         

 ١٨٣٢] التركية
 ١٨٨] باللغة اإلنجليزية[شروط الوقف في الشريعة اإلسالمية 

 ٦٣١٠] باللغة اإلنجليزية[الشريعة اإلسالمية 
 ٦٤٢٧] األورديةباللغة [الشريعة اإلسالمية 
نظريـة  : بعض نظرياتها العامـة   تاريخها و : الشريعة اإلسالمية 

 ٧٢١٧األموال والملكية والعقود 
 ٦٣٣٥] باللغة اإلنجليزية[تعليق وتفسير : الشريعة اإلسالمية
قانون األحوال الشخصية للمسلمين في الهنـد       : الشريعة اإلسالمية 

 ٦٣٢٧] باللغة اإلنجليزية [وباكستان
 ٣١٨]  اإلنجليزيةباللغة[معد من المراجع العربية : الشريعة اإلسالمية

 ٥٩٨٧] باللغة اإلنجليزية[الشريعة اإلسالمية في أفريقيا 
 ٦٣٥٥] باللغة اإلنجليزية[الشريعة اإلسالمية في الهند 

] باللغـة اإلنجليزيـة   [الشريعة اإلسالمية في الهند المعاصـرة       
 ١٠٩٠١} بيج{

] باللغـة اإلنجليزيـة   [الشريعة اإلسالمية في الهند المعاصـرة       
 ٩٥٣} دخالد رشي{

الشريعة اإلسالمية في الهند المعاصرة
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] باللغـة اإلنجليزيـة   [الشريعة اإلسالمية في الهند المعاصـرة       
 ٦٤٨٩} لطيفي{

] باللغـة اإلنجليزيـة   [الشريعة اإلسالمية في الهنـد المعاصـرة        
 ٦٣٨٢} محمود{

 ٦٣٣٦] باللغة اإلنجليزية[الشريعة اإلسالمية في الهند وباكستان 
غـة  بالل[الشريعة اإلسالمية المطبقـة فـي الهنـد وباكسـتان           

 ٦٣٢١] اإلنجليزية
 ٤٤٢١] باللغة اإلنجليزية[الشريعة والشخصية االعتبارية للوقف 

 ١٠٥٤٢ شفاء الغليل على شرح الشيخ خليل
 ١٠٥٤٣شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

 ١٠٥٤٢شفاء الغليل في حل مقفل الشيخ خليل 
 أبحاث هيئة كبـار العلمـاء بالمملكـة         في(الشفعة بشركة الوقف    

 ٤٨١٠-٤٨٠٩) سعوديةالعربية ال
فـي  ( الشفعة والهبة والصدقة والحبس والوديعـة والـرهن          باب

 ١٠٥٦٥) مسالك الداللة في شرح متن الرسالة
 ٢٦٣٨الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 
 ٥١٧٥] باللغة األوردية[شكوى ضد احتالل الشرطة ألرض موقوفة 
 ١٠٨٥٧ أوقاف الذرية الشمس الجلية في الرد على من أفتى ببطالن

التعليقـات المفيـدة علـى مـتن        : الشهاب في توضيح الكتاب   
 ١٠٢٢٩القدوري 
 ٨٠٩٢ ]باللغة الفارسية[ فقيه واقف: الشهشهانى

، ٥٠١٣،  ٣٢٤٥،  ٦٠٨] باللغة التركيـة  [الشورى األولى للوقف    
١٣٤٧٨، ٨٨٩١، ٨٨٢٤، ٧٣٩٧، ٧١٢٠ 

 ٩٥٩٦] باللغة اإلنجليزية[شؤون األوقاف 
 ٨٧٦ألوقاف هي من اختصاص القاضي الشرعي شؤون ا

 ٥٢٨٣] باللغة األوردية[شؤون هيئة األوقاف لماراثوادا 
 األعلى ومجمع أبي النور     اإلفتاءالشيخ أحمد كفتارو رئيس مجلس      

يمكن للوقف اإلسالمي أن يـنهض      : اإلسالمي بسوريا للمستقلة  
 ةبدور بارز في تحقيق التنمية االقتصادية ولكن بشروط محـدد         

١٣٢٤٨ 
 ٣٧٩١] باللغة التركية[الشيخ عبد الرحيم الرومي ميرزفونلي ووقفيته 

األسـبوع  فـي   (الشيخ نصر عبد الباقي مولوي وتدقيق التحقيق        
 ٨٧٥٩] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢التاسع للوقف، 

 نحو مشروع   في(الشئون اإلسالمية واألوقاف من منظور إداري       
أبحاث وقائع المؤتمر العـام     : سالميحضاري لنهضة العالم اإل   

 ٥٤٠...) الثاني عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية
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 ٣٧٨٧] باللغة التركية[صاحب عطا ووقفياته 
 ٢١٦٤-٢١٦٣صبح األعشى في صناعة اإلنشا 

شـرح مختصـر    : اإلكليل جواهر   في] ( صح وقف مملوك   باب[
 ١٠٦٥١) ار التنزيلالعالمة خليل في مذهب اإلمام مالك إمام د

شرح مختصر العالمة   :  جواهر اإلكليل  في( صح وقف مملوك     باب
 ١٠٦٥٢) الشيخ خليل في مذهب اإلمام مالك إمام دار التنزيل

حاشية البناني على شرح الزرقاني علـى       في  (صح وقف مملوك    
 ١٠٦٣١) مختصر خليل

حاشية الدسوقي علـى الشـرح   فـي  ( صح وقف مملوك  باب
 ٤٨١) الكبير

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      في  ( صح وقف مملوك     ببا
 ٤٨٢) على مختصر أبي الضياء سيد خليل

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      في  ( صح وقف مملوك     باب
 ٤٨٤-٤٨٣) ألبي البركات أحمد الدردير

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      في  ( صح وقف مملوك     باب
 ٤٨٦) للقطب الدردير

 حاشية الشرح الكبير لشـمس الـدين        في(لوك   صح وقف مم   باب
 ٤٨٧) الدسوقي

العالمة شـمس الـدين     العالم  حاشية   في( صح وقف مملوك     باب
 ألبي البركـات    الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير      

 ٤٨٨، ٤٨٥) أحمد الدردير
الشـيخ   حاشية العالمة شمس الـدين       في( صح وقف مملوك     باب

 ٤٨٩ )الشرح الكبيرعرفة الدسوقي على بن محمد 
حاشية العالمة شمس الدين محمد عرفة      في  ( صح وقف مملوك     باب

 ٤٩٠)  ألبي البركات أحمد الدرديرالدسوقي على الشرح الكبير
حاشية علـى شـرح الشـيخ أحمـد     في  ( صح وقف مملوك     باب

 ٤٩١) الدردير لمختصر خليل
 الشرح الجليـل لمختصـر الشـيخ        في( صح وقف مملوك     باب

 ١٠٦٣٨) خليل
شرح عرفة الدسوقي علـى الشـرح        في (صح وقف مملوك   باب

 ٤٩٢ )الكبير ألبي البركات سيدي أحمد الدردير
 ١٠٦٢٣)  صرح الخليل في شرح خليلفي(صح وقف مملوك 

شـرح  : اإلكليـل  فهـرس جـواهر      في( صح وقف مملوك     باب
 ١٠٦٥٣ )مختصر خليل في الفقه المالكي

 ١٠٦٤٠) المتن:  المختصرفي(صح وقف مملوك 
 ١٠٦٤١)  مختصر خليلفي( صح وقف مملوك باب
 مختصر خليل فـي فقـه إمـام دار          في( صح وقف مملوك     باب

 ١٠٦٤٣-١٠٦٤٢) ...الهجرة اإلمام مالك بن أنس
 ١٠٦٤٤ )خليلالعالمة  مختصر في( صح وقف مملوك باب

أبي الضياء  لإلمام الجليل   مختصر  ال متن في] (صح وقف مملوك  [
 ١٠٦٣٩ )سيدي خليل

شرح على مختصر سـيدي     : منح الجليل في  (وقف مملوك   صح  
 ١٠٦٤٩) خليل
 مواهب الجليل في شـرح مختصـر        في( صح وقف مملوك     باب

 ١٠٥٩٩) خليل
 مواهب الجليل لشرح مختصر أبـي       في( صح وقف مملوك     باب

 ١٠٦٠٠) الضياء سيدي خليل
مواهب الجليـل لشـرح مختصـر       في  ( صح وقف مملوك     باب

 ١٠٦٠٤، ١٠٦٠٢-١٠٦٠١) خليل
 متن العالمة الشيخ خليل بن      في( صح وقف مملوك وإن بأجرة       باب

 ١٠٦٤٥)  المالكيإسحاق
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 صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيواناً، ولو رقيقاً تعبد علـى             باب
 ١٠٦٤٦)  مختصر العالمة خليلفي(مرض لم يقصد ضرره 

حاشية البناني علـى شـرح      في  (صح وقف من مسلم على ذمي       
 ١٠٦٣١) خليلالزرقاني على مختصر 

 ٩٣٩٨-٩٣٩٧تاج اللغة وصحاح العربية : الصحاح
 ١٥٣] باللغة اإلنجليزية[صحة حجة وقفية 

نقض شروط الوقف أو عدم     : صحة الوقف في الشريعة اإلسالمية    
 ٣٩٧٩] باللغة اإلنجليزية[تنفيذها ال تضر بصحته 

 ٨٣٨١الصحيح 
 ٨٣٣٤صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 

 ٨٣٠٢صحيح ابن خزيمة 
 ٨٣٥٨صحيح اإلمام مسلم 

 ٨٥٢٤صحيح اإلمام مسلم بشرح النووي 
 ٨٣٨١، ٨٣٧٨-٨٣٦٨صحيح البخاري 
 ٨٣٨٢] باللغة األوردية[صحيح البخاري 

 ٨٣٦٢-٨٣٥٥صحيح مسلم 
 ٨٣٦٦] باللغة األوردية[صحيح مسلم 

 ٨٥٢٥صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي 
 ٨٥٢٦صحيح مسلم بشرح النووي 

 ١٠٢٢٢) الشروط الصغيرفي ] (وقوفات الصدقات المكتاب[
مذيالً بما عثر   :  الشروط الصغير  في( الصدقات الموقوفات    كتاب

 ١٠٢٢٣) عليه من الشروط الكبير
 ٢٩١٨)  اإلدارة المالية في اإلسالمفي(النبي صدقات 

 ١٣١١١الصدقات وأثرها على الفرد والمجتمع 
 ٩٧٥٩)  األموالكتاب في( صدقة األحباس واألوقاف باب

الصدقات وأثرهـا علـى الفـرد        في" (األوقاف"الصدقة الجارية   
 ١٣١١١ )والمجتمع

فصول األحكام وبيان ما معنى عليه العمـل       في  (الصدقة والحبس   
 ١٠٥٦٠) عند الفقهاء والحكام

صدور أمر بالتحقيق في االستيالء غيـر الشـرعي لممتلكـات           
 ٥١٩٥] باللغة األوردية[األوقاف 

  ٤٦١٧] ينصدور دعوى استبدال ع[
 ٤٦٠١) رسائل ابن نجيمفي ] (صدور دعوى استبدال عين[

 ١٠٦٢٣صرح الخليل في شرح خليل 
صرف أكثر من عشرة ماليين روبية في بناء وإصالح ممتلكـات   

 ٧٠٣٦] باللغة األوردية[األوقاف في بوبال 
قرارات المجمع الفقهي لدوراته العاشـرة   في  (صرف ريع الوقف    
 ٦٨٩٩) إلى الثامنة عشر

 ١٣١١١صفة الصفوة 
 ٨٠٢٣صفوة الصفوة 
 ٥٣٨٦صفوة المقال 

 ٢٦١٦صالح الدين وتحرير القدس 
 ٢٢٥] باللغة اإلنجليزية[صالحيات مجلس األوقاف بشأن المساجد 

باللغـة  [صالحيات مجلس األوقاف بعد البيع القـانوني للوقـف          
 ١٨٩] اإلنجليزية

 ٢٤٣٧ الصلة كتاب
 ١٢١٠٥مين صناعة الكتاب المخطوط عند المسل

 المؤتمر اإلسالمي الثاني    في(صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     
 ٤٨٣٦...) والعشرين لوزراء الخارجية

 ٤٨٦٩صندوق وقف عجمان 
 واقع القدس ومستقبلها في ظل التطورات       في(صندوق وقف القدس    
 ٤٨٧٠) اإلقليمية والدولية

 ٥٢٩٤-٥٢٩٣صنوان القضاء وعنوان اإلفتاء 
 الماضي بين   ة اهللا تعالى مقارن   إلى بالدعوة الوقف   عالقةصور من   
 مؤتمر األوقـاف األول فـي المملكـة العربيـة           في( والحاضر
 ١١٥٤٠...) السعودية

باللغة ) [الترتيب األول . الدستورفي  (صورة إدارة أوقاف الغابات     
 ٦٠٧٦] العثمانية

 ٢٧٨٢-٢٧٨١صورة األرض 
  ٣١٦٠صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال 

  ٣١٥٩] صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال[
 رسـائل ابـن     في] (صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال      [

 ٣١٦١، ٣١٥٨) نجيم
 رسـائل ابـن     فـي ] (صورة دعوى فسخ اإلجارة الطويلة    [

 ٧٩) نجيم
 ٤٣٩٠] باللغة العثمانية[صورة دفتر الوقف 

ـ           ٢٧اريخ  صورة الدكريتو الخديوي الوارد لـديوان األوقـاف بت
 ٨٣٣... هـ ١٢٩٩محرم 

 ٢٣٦٥صورة فتوى، عن وقف تميم الداري الصحابي وأعقابه 
صورة القرار الصادر من نظارة المعارف بشأن كتـاب قـانون           

 ٦٢٢٦العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف 
دليـل  في  (صورة القوانين والحقوق المتعلقة بمدرسة دار الشفقة        

 ٦٠٦٣] باللغة العثمانية) [ميةجمعية الدراسات اإلسال
صورة من الالئحة المقدمة للصدارة من طرف نـاظر األوقـاف           

 ٧٧٧٩] باللغة العثمانية[حمادة زاده خليل حمدي باشا 
 ٤٦٢٩فيها صورة وقفية اختلفت األجوبة 

 ٤٦٣٠، ٤٦١٨] صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها[
ـ    فـي ] (صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها    [ ن  رسـائل اب

 ٤٦١٩، ٤٦٠٤) نجيم
 ٤٦٢٠صورة وقفية اختلفت منها األجوبة 

 ٢٨٣١] باللغة العثمانية[صورة وقفية قرة أحمد باشا 
 ٤١٨٤] باللغة األوردية[صيانة أمالك الوقف فرض على المسلمين 

باللغـة  [ع عام في مدينة لكنـاو       ااجتم: صيانة المساجد والمقابر  
 ٥١٣٠] األوردية

 ١٤٨٠لوقفية صيغ استثمار األمالك ا
 ١٤٩٨ ونظمه وقواعده الوقفأموال صيغ استثمار 

 فـي (الصيغ الحديثة الستثمار الوقف وأثرها في دعم االقتصـاد          
 ١٤٢١...) ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 ٤٨٨٠ ]باللغة الفارسية[ صيغة الوقف

صيغة الوقف
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 ٢٩٦٣ ]لتركيةباللغة ا[م ١٩٣٦ضرائب المديرية العامة لألوقاف للعام 

باللغـة  [ن منفصـلة ومسـتقلة      يضرورة إبقاء أوقـاف المسـلم     
 ٩٧١] اإلنجليزية

باللغـة  [ضرورة إثبات الوقـف حسـب الشـريعة اإلسـالمية      
 ٢٣١] اإلنجليزية

ضرورة إجراء التحقيق في حالة األوقاف قبل موافقـة الحكومـة           
 ٤٩١٧] باللغة األوردية[

مسـلم مسـافر    " نزل   ضرورة إخالء االحتالل غير الشرعي عن     
في لكناو، وتحويله إلى لجنة الحج اإلقليمية حتى يدار         " فرخانه

 ٥١٧٦] باللغة األوردية[تحت إشرافها 
ضرورة إدخال تعديالت على قانون الوقف اإلسـالمي لحمايـة          

 ٦٢٩٦] باللغة األوردية[ممتلكات الوقف 
باللغـة  [ضرورة استخدام األوقاف لتعلـيم العلـوم للمسـلمين          

 ١٢٩١٦] ورديةاأل
ضرورة استخدام موارد هيئة األوقـاف فـي تحسـين أوضـاع            

 ٣٥٠٣] باللغة األوردية[ المسلمين االجتماعية والتعليمية
 ٣٦٤٩ ]باللغة الفارسية[  ثقافة الوقف في اإلسالمإعادةضرورة 

ضرورة إعطاء السلطة لهيئة الوقـف إلنهـاء االحـتالل غيـر            
 ٥١٣١ ]باللغة األوردية[الشرعي 

باللغة  [ قانون التحكم في اإليجار    إعفاء هيئة األوقاف من    ورةضر
 ٥٢٤١ ]اإلنجليزية

ضرورة إقامة محاكم منفصلة لتسوية الحاالت القضائية لألوقـاف   
 ٥٦٤٩ ]باللغة األوردية [تسوية سريعة

 ١٨٠٧ضرورة إلغاء األوقاف األهلية 
قاف ضرورة انتباه الحكومة فوراً إلى مؤامرة تحويل ممتلكات األو       

 ٥١٧٧] باللغة األوردية[إلى ممتلكات شخصية 
ضرورة إنشاء مؤسسة مركزية لألوقاف برصيد عشرة ماليـين         

 ١٣٠٨١ ]باللغة األوردية[روبية 
باللغـة  [ضرورة إنفاق دخل األوقـاف علـى التعلـيم الفنـي       

 ٦٩٦٧] األوردية
ضرورة تشكيل هيئة األوقاف على غرار لجنة إدارة معابد السيخ          

 ٧٥٠٠] األورديةباللغة [
رديـة  وجعل اللغة األ  بمطالبة  ال و ،ضرورة تعديل قانون الوقف   
باللغـة   [كـا ا وكرنات أنـدرابراديش لغة ثانية رسمية لواليتي     

 ٦٤٠٨] األوردية
من االسـتيالء  ومقابر المسلمين  ضرورة حماية ممتلكات األوقاف     

 ٥١٩٦ ]باللغة األوردية[غير الشرعي 
 ٦٥] باللغة األوردية[ أمالك الوقف ضرورة المحاولة لرفع عائدات

ضريح حاجي بيرم ولي، ونظرة عامة علـى الصـناعات التركيـة     
األسبوع في  " (م١٤٥٣-١٣٠٠"العثمانية في العهد العثماني األول      

 ٢٤٠٤] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١الرابع للوقف، 
 ٤٢١٤] باللغة األوردية[في دلهي ضريح الشيخ أحمد حسين 

 

 

في ( عالء الدين في قونيا وأعمال الحفريات التي تمت فيه           ضريح
باللغـة  ) [١٩٩٥ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثالث عشر للوقف،     

 ٥٠٤٦] التركية
باللغـة  [ضريح وطائفة معـين الـدين الجشـتي األجميـري           

 ١١٩٢٦] اإلنجليزية
 ٥٢٦٣] باللغة األوردية[ والمقبرة في والية راجستهان حالضري

ي ودور األوقاف من الناحية االقتصـادية فـي         الضمان االجتماع 
 ٦-٥األسبوع الثالـث عشـر للوقـف،        في  (مساعدة المجتمع   

 ١٢٨٢١] باللغة التركية) [١٩٩٥ديسمبر 
باللغـة  [ضمان اإلعانة المالية الممكنـة لمشـاريع األوقـاف          

 ٣٥١٧] األوردية
ضمان توفير القروض بدون فوائد لبناء وتنمية ممتلكات األوقاف         

 ٣٦٠٥] باللغة األوردية[ة أترابراديش لوالي
باللغـة   [ فرما لحمايـة أمـالك الوقـف       جضمان صاحب سن  

 ٤٢١٣] األوردية
 ٢٣٢٥-٢٣٢٤الضوء الالمع ألهل القرن التاسع 
 ٤٩٥٨ضوابط العقد في الفقه اإلسالمي 

 ١٠٧٤٧، ٧٢٣٥ الضوابط الفقهية سلسلة
 ١٠٧٤٧، ٧٢٣٥ضوابط الملكية في الفقه اإلسالمي 

 ٧٠٧٩ء الالمع من الخطب والجوامع الضيا
 ٥١٣٢] اللغة اإلنجليزيةب[ضياع ممتلكات األوقاف 
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 ٨٠٤٣ الطبقات كتاب

 ٨٠٣١طبقات ابن سعد 
 ٨٠٤٢-٨٠٤٠طبقات الشافعية الكبرى 

 ٨٠٣١الطبقات الكبرى 
دراسة مقارنـة بـين     : الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية    

 ٤٤١٥الشريعة والقانون 
 ٢٢٣-٢٢٢] باللغة اإلنجليزية[طبيعة الوقف 

وهو شرح علـى المـتن      :  طرح التثريب في شرح التقريب     كتاب
 ٨٤٠٦" تقريب األسانيد وترتيب المسانيد"المسمى 

مقالة حول الثقافة تكريماً لريتشارد بيلـي واينـدر         : طريق ممهد 
 ٩٢٧٤] باللغة اإلنجليزية[

 نـدوة   فـي (وفة في الهند    الطريقة األمثل إلدارة الممتلكات الموق    
) ١٩٩٩ مـايو،   ١٠-٨التجارب الوقفية في جنـوب آســيا،        

 ٩٦٤] باللغة اإلنجليزية[
 ٥٧٣٥] باللغة األوردية[طريقة الترشيح تنافي روح الديمقراطية 
 ١٠٦٩٦ على مذهب المالكيةالطريقة المرضية في اإلجراءات الشرعية 
عدم تسـلم    عن أسباب    …طلب إحاطة موجه إلى وزير األوقاف     

 موقوفة على جمعية    "حدائق" فداناً   ٩٩٥الوزارة مساحة قدرها    
:  الثالـث  ي الفصل التشريع  في (…المساعي المشكورة الخيرية  
مضبطة الجلسة الرابعة والخمسين    : دور االنعقاد العادي األول   

 ٩٣٠١) ١٩٨٠ من فبراير سنة ١٨ …المعقودة يوم

 

ضرائب المديرية العامة لألوقاف



١٢٢٣>> كشاف العنوان
 

 

 ٥٢٢٧] باللغة األوردية[طلب انتباه حاكم دلهي 
باللغـة  [طلب بإلغاء قانون الوقـف اإلسـالمي ألترابـراديش          

 ٤١٦٩] األوردية
طلب زيادة عدد األعضاء المنتخبين في هيئة األوقـاف للواليـة           

 ٧٥٠٢] باللغة األوردية[
باللغة [طلب وضع حد لسوء التصرفات في هيئة األوقاف السنية          

 ٦] األوردية
 رسـائل ابـن     في] (العامطلب اليمين بعد حكم المالكي واإلبراء       [

 ١٢٠١٥) نجيم
 ١٠٢٩٢طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية 
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 ١٢١١٤ظاهرة وقف الكتب في تاريخ الخزانة المغربية 

 ٩٠١. ٣٧وثيقة  . ١١محفظة . هـ ١٣١٠ظهائر حسنية لسنة 
 ٨٧٧ .٦٥وثيقة  . ١٢ محفظة. هـ ١٣١١ظهائر حسنية لسنة 

 ٨٧٩ .٣٦وثيقة  . ١٣محفظة  . هـ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨٠ .٧٨وثيقة  . ١٣محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨١ .١٢٧وثيقة  . ١٣محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨٢ .٥٧وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٢ .٦٧وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٣ .٦٨وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٤ .٨٤وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٥ .١٤٣وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٣ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٦ .٤وثيقة  . ١٥محفظة . هـ ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٧ .١١وثيقة  . ١٥محفظة . هـ ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٨ .٥٦وثيقة  . ١٥محفظة . هـ ١٣١٤نة ظهائر عزيزية لس

 ٩٠٩ .٢٤وثيقة  . ١٦محفظة . هـ ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩١٠ .٢٥وثيقة  . ١٦محفظة . هـ ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩١١ .٦٣وثيقة  . ١٦محفظة . هـ ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨٣ .١٠٤وثيقة  . ١٧محفظة . هـ ١٣١٧ظهائر عزيزية لسنة 

 ٩١٢ .٥٥وثيقة  . ١٨محفظة . هـ ١٣١٨ية لسنة ظهائر عزيز
 ٨٨٤ .١٥٥وثيقة  . ١٨محفظة . هـ ١٣١٨ظهائر عزيزية لسنة 

 . ١٩محفظة  . هـ  ١٣٢٧-١٣٢٠ظهائر عزيزية وحفيظية لسنة     
 ٨٩٧ .٤١وثيقة 

 . ١٩محفظة  . هـ  ١٣٢٧-١٣٢٠ظهائر عزيزية وحفيظية لسنة     
 ٨٩٨ .٥٨وثيقة 

باللغـة  [ كـالم الفقهـاء  ظهور الشخصية الحقوقية للوقف فـي  
 ٤٤٣٠ ]الفارسية

 ١١٣٣٤ظهور شيخ اإلسالم باعتباره الزعيم الديني في مصر 
ظهير تحبيس من السلطان موالي إسـماعيل مـاء وادي أبـي            

 ٩١٨فكران 
ظهير السلطان موالي سليمان يولي به الحاج محمد بن الحـاج           

 ٩٥٠٣عبد النبي بنيس ناظراً على أحباس جامع القرويين 

ر السلطان المولى سيدي محمد بـن عبـد الـرحمن سـنة             ظهي
 ٨٩٩ .هـ١٢٥٤

ظهير السلطان المولى سيدي محمد بن عبد الرحمن ملك المغرب          
 ٨٩٢ .هـ١٢٥٣لسنة 

ظهير شريف من السلطان المولى سيدي محمد عبد الرحمن ملك          
 ٨٩٣ .هـ١٢٥٦المغرب لسنة 

 
@IÊH@@

 
: ى أذربيجان واألناضول  العادات التركستانية القديمة التي وفدت إل     

األسـبوع  فـي   (استعمال هيكل الحصان والكبش في المقـابر        
 ٩٧٠٨] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 

 ٨٣٣٣-٨٣٣٢عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي 
األسبوع الثالـث عشـر     في  (العالم الثالث والرأسمالية االجتماعية     

 ١٢٧٣٠] لغة التركيةبال [)١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥للوقف، 
 ٧-١األسبوع الرابع للوقف،    في  (العالم في نظر حاجي بيرم ولي       

 ٢٤٠٧] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 
 ٩٢٥٥ ]باللغة الفارسية[ عالم الوقف

باللغة [ ١٩٨٧ من مليار تومان، عام أكثرعائدات أوقاف خراسان 
 ٢٩٥٩ ]الفارسية

 ١٣٨٩٣صية سيرة وو: عبد العزيز عبد المحسن الراشد
 فـي   النبـي  لموقوفات مسجد    متولي أول: القزوينيالوهاب   عبد

 ١٣٩٣٢ ]باللغة الفارسية[ مدينة قزوين
  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر         كتاب

 ٨٦٤٢ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 
 ٨٦٦٩العثمانية 

ي كتبت فـي إحـدى      العثور على وقف أجزاء من القرآن الكريم الت       
المغارات في القرن الرابع عشر الميالدي والموجودة في متحف         

 ٦٨٨١] باللغة التركية[البشري بأنقرة 
تم فرض ضريبة على دخل تجـارة       يسوف  : العجز في الميزانية  

 ٤٩١٩] باللغة األوردية[ جميع األمانات الخيرية والدينية
باللغـة  [اإلسالمية  عدم اعتبار المتولي مالكاً للوقف في الشريعة        

 ١٩٦] اإلنجليزية
 قوانين األراضي واإليجارات،    من األوالد   عدم إعفاء الوقف على   

قانون الخـاص   ال على   األعلى الحد   أترابراديشفرض حكومة   
 في الضـواحي   وقانون األراضي    ١٩٦٠عام  لبملكية األراضي   

باللغـة   [١٩٧٦عام  ل " األراضي ك المتال األعلى والحد   اإلدارة"
 ١٧٩] ليزيةاإلنج

باللغـة  [عدم تشكيل هيئة لألوقـاف فـي واليـة أترابـراديش            
 ٥١٨١] اإلنجليزية

باللغـة  [عدم جواز الوقف المشروط فـي الشـريعة اإلسـالمية           
 ١٥٤] اإلنجليزية

باللغـة  [عدم صحة الوقف المشروط فـي الشـريعة اإلسـالمية           
 ١٩٠] اإلنجليزية

 ٥٥٧٦عدم لزوم القبض في الوقف المختص 

 لزوم القبض في الوقف المختصعدم



 العنوانكشاف >١٢٢٤
 

 

 ١٠١٠٥ شرح العمدة :العدة
 ١٠١٠٦شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني : العدة

 ١٠٧٢١عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق 
 ٨٤٤٢-٨٤٤١العدة على إحكام األحكام، شرح عمدة األحكام 

 ٣٧٥٠ ]باللغة الفارسية[ عدة وثائق وحجج حول الوقف في قزوين
حول :  وقائع الندوة  في(بة الوقفية بالمملكة المغربية     عرض التجر 

 ٣٣١٦...) التجارب الوقفية لدول المغرب العربي
نماذج مختـارة   "عرض كتاب نظام الوقف في التطبيق المعاصر        

 ٧٨٤٣" من تجارب الدول والمجتمعات اإلسالمية
 ٤٤٣١عرض كتب 

ة عرض وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في األيـام الدراسـي         
 ٤٤٧٨التي نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بجدة 

 ٩٩٨٠العروة الوثقى 
 مرفوعة إلى رئيس الديوان الملكي      ٨/٥/١٩٤٤عريضة تظلم بتاريخ    

 ١٥٦٩من لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي األوقاف 
عريضة قدمت إلى المحكمة لالعتراض علـى قـانون األحـوال           

 ١٣٨٧٢] اللغة األورديةب[الشخصية للمسلمين 
 حول المسجد الجامع الواقع في      العليا إلى المحكمة     مقدمة عريضة

 ٦٧٨٤] باللغة األوردية [اجهشام، جولبر
 ١٣٥٩٠ ]باللغة الفارسية[ فن الوقف في إيران: العزاء

 ٢٣٨] باللغة اإلنجليزية[عزل الناظر 
 ١٠٣٩٦شرح الوجيز : العزيز

 ١٠٢٤٨] باللغة العثمانية[العزيزية 
 ٣٧١٦ ]باللغة الفارسية [ وحجج حول مشهد خراساناناتعشرة فرم

 األسـبوع  فـي (عصر أحمد ياسوي ومكانته في الثقافة التركيـة         
 ٨٨١٥] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 

العصر الذي عاش فيه رئيس المعماريين الشيخ سـنان وآثـاره           
 ٢٦٨٥] باللغة التركية[

 ٩٣٤٨التاريخ السياسي واالجتماعي :  المماليكعصر سالطين
األسـبوع  في  (عصر المعماري سنان والبنية االجتماعية العثمانية       

 ٢٦٨٣] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥السادس لألوقاف، 
عدة البروق في جمع ما في المـذهب مـن      فـي   ] ( العطايا كتاب[

 ١٠٧٢١) الجموع والفروق
 ٨٣٩٢) مصابيحمشكاة الفي ( العطايا باب
 ٨٣٩٣] باللغة األوردية) [ مشكاة المصابيحفي( العطايا باب
 ٨٣٨٧)  مصابيح السنةفي( العطايا باب
كتاب القـراض إلـى     " تحقيق ودراسة    في( العطايا والحبس    كتاب

نهاية كتاب الوديعة من كتاب التهذيب لإلمام الحسين بن مسعود          
 ١٠٤٩١ )"البغوي

 ١٠٣٥٦) تهذيب في فقه اإلمام الشافعي الفي( العطايا والحبس كتاب
 العطايا والصدقات والحبس وما دخل في ذلك مـن كتـاب            كتاب

 الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي         في(السائبة  
 ١٠٤٥٢) وهو شرح مختصر المزني: اهللا عنه

 ١٠٢٢٤) مختصر الطحاويفي  ( العطايا والوقوفكتاب
 ١٠٢٢٥) ختصر الطحاويمفي ] ( العطايا والوقوفكتاب[

  ١٠٨٠٥ألبناء في الفقه اإلسالمي لاآلباء عطية 
 ١٢٥٨عطية الرحمن في إرصاد الجوامك واألطيان 

 ١٢٥٩عطية الرحمن في صحة إرصاد الجوامك واألطيان 
دراسـة معـززة    :  الحيازة فقهاً وقضـاء    في(العقارات الحبسية   

 ٥٩٠٨) حديثةفقهية وقرارات قضائية بنظريات 
 ١١٢٩٠ات الوقفية أمام علماء الدين والسياسة العقار

 ٢٢عقد اإليجار 
 ١٨عقد اإليجار وفقاً للقانون المدني وقانون إيجار العقارات 

  ٤٩٣)  األحكامفي(عقد حبس 
 مـؤتمر   في ( فيه األنقاض على زوال    المترتبةعقد الحكر واآلثار    

 ١٠٨٣٨...) األوقاف األول في المملكة العربية السعودية
 ١٠٠٩٦الفرائد وكنز الفوائد عقد 

العقد المنظم للحكام فيما يجري بـين أيـديهم مـن العقـود             
 ١٠٥٣٠-١٠٥٢٩واألحكام 

الفوائـد  في  (الفائدة الثامنة والعشرون بعد المائة      : العقد الموقوف 
 ٥٤٣٧) الزينية في مذهب الحنفية

 ٩٨٨٦عقد الهبة في القانون اللبناني والمقارن 
حكـم إجـراء    في  (ت االتصال الحديثة    عقد الوقف عن طريق آال    

العقود بآالت االتصال الحديثـة علـى ضـوء قواعـد الفقـه             
 ٤٩٥٩) اإلسالمي

عقود التبرع في الفقه المالكي مقارناً بمذاهب الفقـه اإلسـالمي           
 ١٠٦٦٦األخرى والقانون الوضعي 

 ٩٨٦٩دراسة فقهية مقارنة : عقود التبرعات
 فـي (الفريضـة الشـرعية   العقود الدرية في قول الواقف علـى        

 ٤٥٩١-٤٥٨٩) مجموعة رسائل ابن عابدين
مجموعـة  فـي   (العقود الدرية في قولهم على الفريضة الشرعية        

 ٤٥٩٢) رسائل ابن عابدين
العقود المسماة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقـانون         

 ٥٩٩٣المدني األردني 
لمناطق الريفيـة   العالقات االقتصادية بين دمشق وما حولها من ا       

 ١٧٢٥] باللغة اإلنجليزية[ ١٩٧١-١٧٤٣
العالقات الثقافية مع الجمهوريات التركية فـي آسـيا الوسـطى،           

-٧األسبوع العاشر للوقف،    في  (ووجهة نظرنا في الموضوع     
 ٨٧٧٢] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠

العالقات الخارجية لألوقاف التي تأسست بناء على قانون الوقـف     
) ١٩٨٩ ديسمبر   ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في   (٩٠٣ رقم

 ١٣٦٠٢] باللغة التركية[
عالقة العمل بالمكان في الحماية والمدافعة عن خانات المسافرين         

األسـبوع  في  (باألناضول في العهد السلجوقي     " كروان سراي "
 ١٢٦٧٧] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢التاسع للوقف، 

مقاصد الشريعة  في  ] (صدقات بمقاصد الشريعة  عالقة الوقف وال  [
 ١٩٢٠) اإلسالمية

 ١٣١٤٥] باللغة اإلنجليزية[علم االجتماع اإلسالمي 
علم بيان الكتب المخطوطة الموقوفة التي ابتاعها المجمع العلمـي          

 ٦٥٣٣. ..بدمشق من قبل السادة عبيد وهاشم والقصيباني 
 ٥٢٩٧] لغة األورديةبال[علم الفقه في شبه قارة الهند وباكستان 

 

 العدة
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 ١١٣٩٤العلماء والفقهاء تحرروا عن طريق األوقاف 
اللغـة  ب[الجزائـر   : علوم، قانون، وتشريعات ودراسات اقتصادية    

 ٩٤٣٨] الفرنسية
باللغـة  [على هيئة األوقاف السنية أال تتدخل في ترسـت ديفـا            

 ١٧٥] األوردية
 ٢٦٥١العمارة اإلسالمية بمصر في عصر السلطان المؤيد شيخ 

 ٣٧٨٦] باللغة التركية[عمارة أيوب حسب وقفيتها 
 ١٣٦٢٤العمارة العربية في مصر اإلسالمية 

تصميم وتاريخ وطراز وعناصر خمسة وثمانون      : عمارة المساجد 
 ٤٩٧١مسجداً 

دراسة أثريـة   : م١٧/ هـ   ١١عمائر رضوان بك بالقاهرة القرن      
 ٢٤٥٣معمارية 

 ٢٦٥٤عمائر الناصر محمد الدينية في مصر 
 ١٠٣٢٩-١٠٣٢٦عمدة السالك وعدة الناسك 

 ١٠٠٠٧عمدة الفقه 
 ١٠٠٠٨عمدة الفقه على مذهب حبر األمة أحمد بن حنبل 

 ١٠٠٠٩العمدة في الفقه الحنبلي 
 ٨٣٨٦-٨٣٨٣شرح صحيح البخاري : عمدة القاري
 العمل الخيري بمدينة    في(لألحباس، المساجد، الزوايا    : العمل الخيري 

 ١١١٣٣) "كنموذج" اإلسالمية التطوانية يريةالجمعية الخ: تطوان
الجمعيـة الخيريـة اإلسـالمية      : العمل الخيري بمدينة تطـوان    

 ١١١٣٣ "كنموذج"التطوانية 
 ١٠٥٥٩العمل الفاسي 

 ١٠٧٠٣الكليات الفقهية : القسم الثاني. عمل من طب لمن حب
عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحـو          

 ١٠٣٢٢ والقوافي
 ٣٨٣٤عنوان الوقفية في شرح كتاب وقفية كمال بن علي بن إسحاق 

 في(اإلسالمي   تدهور الوقف عبر التاريخ      إلى أدت التيالعوامل  
 ٨٢٦٦...) مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربية السعودية

 ٨٤٣٩عون الباري لحل أدلة البخاري 
 ٨٤٥٦-٨٤٥٥شرح سنن أبي داود : عون المعبود

 ٨٤٥٧ المعبود في شرح سنن أبي داود عون
 ٩٩٢٤ ]باللغة الفارسية[ حدأعين الوقف ال تقع في سلطة 

 ٨٦٥١عيون الروضتين في أخبار الدولتين 
 

@IÎH@@
 

 ١٠٣٤٠غاية االختصار 
باللغـة  ) [الوثائق تنطـق بالحقـائق    في  (غاية األوقاف العثمانية    

 ٨٩٦٧] التركية
 ١٠٤٣٠شرح زيد بن رسالن : غاية البيان

في (غاية البيان في أن وقف االثنين على أنفسهما وقف ال وقفان            
 ١٢٠١٣-١٢٠٠٩) مجموعة رسائل ابن عابدين

 ٥٥١٠-٥٥٠٩غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد 

 ١٠٣٦٤-١٠٣٦٣الغاية القصوى في دراية الفتوى 
 ٨٥١٤شرح التاج الجامع : غاية المأمول

د النصيب إلى أهـل الدرجـة       غاية المطلب في اشتراط الواقف عو     
-٤٥٩٣) مجموعة رسائل ابـن عابـدين     في  (األقرب فاألقرب   

٤٥٩٧ 
 ١٠١٠٣-١٠١٠١غاية المنتهى في الجمع بين اإلقناع والمنتهى 

 ١٠٤٠٦الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 
 ٥٢٠٤] باللغة اإلنجليزية[غصب المساجد والمقابر 

 بشأن رواتب األئمـة     غضب هيئة األوقاف في والية أترابراديش     
 ١٠٧] باللغة اإلنجليزية[

باللغـة  [غالم نبي آزاد يثني على النشرة اإلخباريـة لألوقـاف           
 ١٦٩٢] األوردية

غلة األوقاف المنقطعة جهاتها أو الفـائض مـن غاللهـا علـى             
 ٣٠٢٤مصارفها 

 ١٠١٦٠، ١٠١٥٤شرح كتاب األشباه والنظائر : غمز عيون البصائر
 ٩٩٦٥الغنائم 
 ١٠٢٠٨ي األحكام في بغية درر الحكام غنية ذو

 ٣١٤٨غنية الطالب في التعليقة على المكاسب 
 ١١٠١٢] شرح منية المصلي: غنية المتملي[

 ١٤٩٧غياب الوعي بدور الوقف في األمة اإلسالمية كان سبب تخلفها 
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 ١٠٨٥٢. ..مساهمة في تاريخ المغرب السعدي : فاس وباديتها
 ٥٥٥٧، ٥٣٩٨الفتاوى 

 ٥٥٥٠فتاوى ابن رشد 
 ٥٤٤٠فتاوى ابن نجيم 
 ٥٤٤١] باللغة العثمانية[فتاوى ابن نجيم 

 ٥٤٤٦الفتاوى األسعدية في فقه الحنفية 
 ٥٣٧٠الفتاوى اإلسالمية 

فتاوى إسالمية ألصحاب الفضيلة العلماء ابن باز، ابن عثيمـين،          
 ٥٣٧١ابن جبرين 

، ٥٣٢٨،  ٥٢٨٩الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتـاء المصـرية         
٥٣٧٤، ٥٣٦١، ٥٣٥٩-٥٣٥٧ 

فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء األجالء في مشـروعية الوقـف          
 ٣٢٠٥الذري وتحريم بيعه 
 ٥٥٥٨فتاوى اإلمام الشاطبي 

 ٦٩١٤فتاوى اإلمام محمد رشيد رضا 
 ٥٥٤٧-٥٥٤١فتاوى اإلمام النووي 

 ٥٤٩٢-٥٤٨٩ية والفتاوى األنقر
 ٥٤٥٥الفتاوى التاتارخانية 

 ١٠٦٧٩تحدى اإلهمال في شفشاون وما حولها من الجبال فتاوى ت
باللغة ) [فتاوى شيخ اإلسالم علي أفندي    في  (فتاوى تتعلق بالوقف    

 ٥٣٢٣] التركية

فتاوى تتعلق بالوقف
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 ٢٠] باللغة العثمانية[فتاوى جامع اإلجارتين 
 ٥٥٠٦الفتاوى الحديثية 
 ٥٤٨٤-٥٤٨١الفتاوى الخانية 

 ٥٤٥٤فتاوى الخصاف في األوقاف 
-٥٤٥٧ية لنفع البرية على مذهب اإلمام أبو حنيفة         الفتاوى الخير 

٥٤٥٩ 
 ٥٣٢٢] باللغة األوردية[فتاوى دار العلوم ديوبند 
 ٥٣٠١] باللغة األوردية[الفتاوى الرشيدية المبوبة 

 ٥٥٣٧-٥٥٣٦فتاوى الرملي 
 ٥٤٤٠الفتاوى الزينية 
 ٥٥٢٠-٥٥١٩، ٥٥١٧ي فتاوى السبك

 ٥٤٢١الفتاوى السعدية 
 ٥٣٧٥، ٥٣٦٧ في المسائل االقتصادية الفتاوى الشرعية

 ٥٣٠٢فتاوى شرعية وبحوث إسالمية 
 ٥٣٠٥] باللغة التركية[فتاوى شيخ اإلسالم أبي السعود أفندي 

 ٥٥١٢فتاوى شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم 
 ٥٣٢٣] باللغة التركية[فتاوى شيخ اإلسالم علي أفندي 

 ٥٥٦٥فتاوى شيخ اإلسالم محمد العزيز جعيط 
 ٥٤٧٦الفتاوى الطرسوسية 
 ٥٤٦٥-٥٤٦٤الفتاوى العالم كيرية 
 ٥٤٦٧ ]باللغة األوردية[الفتاوى العالم كيرية 
 ٥٣٦٠] باللغة العثمانية[فتاوى عبد الرحيم 

 ٥٥٣٨فتاوى العالمة شمس الدين محمد الرملي 
 ٥٣١٥] باللغة األوردية[فتاوى علماء الحديث 

ـ  [فتاوى علي أفندي     -٥٣٢٤،  ١٣٢٦،  ٢٧-٢٥] ةباللغة العثماني
٣٠٩٩-٣٠٩٧، ٥٣٢٦ 

باللغـة  [فتاوى فرنجي محل الموسـومة بالفتـاوى القادريـة          
 ٥٤٤٣] األوردية

الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتـاء      في  (فتاوى في مسائل متفرقة     
 ٥٣٢٨) المصرية

 ٥٤٩٩الفتاوى القادرية 
 ٥٤٤٣] باللغة األوردية[الفتاوى القادرية 

 ٥٥٦٤ أبي القاسم بن سراج األندلسي فتاوى قاضي الجماعة
 ١٠٢٤٢فتاوى قاضي خان 

 ٥٤٨٥-٥٤٨٢فتاوى قاضيخان 
 ٥٤٩٩فتاوى قدري 

 ٥٤٠٠-٥٣٩٩الفتاوى الكبرى 
 ٥٥٠٦-٥٥٠٣الفتاوى الكبرى الفقهية 

 ٥٥٠٨-٥٥٠٧الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي 
 ٥٣٥١-٥٣٥٠ ]باللغة األوردية[الفتاوى المحمودية 
 ٥٤٤٧] باللغة التركية[الفتاوى المختارة 

فتاوى شيخ اإلسالم أبي    في  ] (فتاوى مختلفة عن الوقف ومسائله    [
 ٥٣٠٥] باللغة التركية) [السعود أفندي

 ٥٤٩٤الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية 
 ٥٥١٣الفتاوى النافعة في مسائل األحوال الواقعة 

 ٥٤٠١الفتاوى النافعة ألهل العصر 
 ٥٣٦٤] باللغة األوردية[وى النذيرية الفتا

 ٥٤٥٦] باللغة األوردية[الفتاوى النظامية 
 ١٠١٧٧فتاوى النوازل 
 ٥٤٦٥-٥٤٦٤الفتاوى الهندية 

 ٥٤٦٦الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان 
 ١١٢٩٧وقف الدار، ختان الولد : الفتاوى واألحكام

باللغـة  ) [الفتـاوى المختـارة   ي  ف(فتاوى وأحكام تتعلق بالوقف     
 ٥٤٤٧] التركية

 ٥٣٤٠فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
فتاوى ومسائل ابن الصالح في التفسير والحـديث واألصـول          

 ٥٥١١والفقه 
مجموعة الفتاوى الصادرة عن قطاع اإلفتـاء       في  ] (فتاوى الوقف [

 ٥٣٣٠) والبحوث الشرعية
 ٨٢٨٩فتح الباري 

 ٨٢٩١-٨٢٩٠شرح صحيح البخاري : اريفتح الب
 ١٦٠١-١٥٩٩فتح بارئ األلطاف بجدول طبقات مستحقي األوقاف 

 إسـماعيل فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن           
 ٨٢٩٢البخاري 

 ٨٢٩٣فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري 
 ٨٢٩٩-٨٢٩٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

 ١٠٥٨٦تصر خليل فتح الجليل في شرح مخ
 ١٠٣٠٨على متن اإلرشاد البن المقري : فتح الجواد بشرح اإلرشاد

-٨٣٥٠... ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني      : الفتح الرباني 
٨٣٥١ 

 ١٠٦٩٠شرح على نظم رسالة بن أبي زيد القيرواني : الفتح الرباني
 ١٠٠٧٤الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني 

 ٨٣٥٢... رباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيالفتح ال
 ٥٣٣١الفتح الرحماني في فتاوى السيد ثابت أبي المعاني 
 ٥٥٦١-٥٥٥٩فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك 

 ١٠١٧١شرح كنز الدقائق : فتح العين على منال مسكين
 ١٠١٦٩-١٠١٦٥فتح القدير 

 ٩١٦٢ن فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير الجامع بي
 ١٠٤٢٤فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير 

 ١٠١٧٠فتح القدير وشرحه 
فتح المستشفيات الوقفية والصيدليات لحل مشاكل إسقاط الجنـين         
في زمن العثمانيين حسب وثائق النصـف األول مـن القـرن            

 ديسـمبر   ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     في  (التاسع عشر   
 ١٣٤١٩] باللغة التركية) [١٩٩٤
 ١٠٤٧١شرح قرة العين بمهمات الدين : فتح المعين
 ١٠٤٦٦شرح زيد ابن رسالن : فتح المنان
 ١٠٤٦١شرح على بلوغ المرام من أدلة األحكام : فتح الوهاب

 ١٠٤٠٨-١٠٤٠٧فتح الوهاب بشرح منهج الطالب 
 ٨٦٦٣فتوح البلدان 

 

 فتاوى جامع اإلجارتين



١٢٢٧>> كشاف العنوان
 

 

ان محمد الفـاتح الخاصـة بآياصـوفيا        فتوى تتعلق بوقفية السلط   
 ٥٤٤٢] باللغة العثمانية[

فتاوى شيخ اإلسالم محمد العزيز     في  (فتوى التحبيس على األوالد     
 ٥٥٦٥) جعيط

 صـنوان   فـي (الفتوى على أنه ال يجوز ما لم يبين جهة الوقف           
 ٥٢٩٣) القضاء وعنوان اإلفتاء

 ٥٣١٦} الزمزمي{فتوى في الوقف 
 ٥٣٤١}  أبو زهرةمحمد{فتوى في الوقف 
 ٥٣٥٥} محمود فتح اهللا{فتوى في الوقف 
 ٥٣٧٦} يوسف الدجوي{فتوى في الوقف 

 ١٢٥٩٤] باللغة العثمانية[فتوى في وقف النقود 
 ٥٣٥٣-٥٣٥٢الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية 

 ١٢٣١٩] باللغة التركية[الفرائض واالنتقال في الفقه اإلسالمي 
 ٩٢٥٢ الفرج بعد الشدة

 ٢٠٩] باللغة األوردية [ ممتلكات الوقفتأجيرفرض الحظر على 
فرض ضريبة على التركات والهبـات والتأمينـات والوصـايا          

 ٤٩٠٥واألوقاف واليانصيب 
األحوال السياسية  :  نجد والحجاز في الوثائق العثمانية     في(فرمان  

 ٨٢٦٣) واالجتماعية في نجد والحجاز خالل العهد العثماني
باللغة [ صغر في مدينة زرآبادأ زاده على إمام مقبرة ةتوليفرمان 

 ٨١٦٤ ]الفارسية
فرمان لوالي صيدا والشام بخصوص وقـف الال مصـطفى باشـا            

 ٢٨٣٩ الغوري خاتون بنت سلطان فاطمةوزوجته 
 ٧٧٧٦ ]باللغة الفارسية[ فرمانات النظارة على األوقاف

 ١٦٢٥ي الجزائر االستعمار يواجه اإلسالم ف: فرنسا ومستعمراتها
 ١٠٠٣٤-١٠٠٣٣الفروع 
 ١٠٣٧١الفروق 

  ١٣٢٧٨الفريضة المنشودة 
مضـبطة  : دور االنعقاد العـادي األول    :  الثالث يالفصل التشريع 

 ٩٣٠١. ..الجلسة الرابعة والخمسين 
باللغـة  ) [نتيجة الفتاوى مع المنقـول    في  (فصل في إجارة الوقف     

 ٨٧-٨٦] العثمانية
باللغة ) [تحفة الصكوك في  (ا يتعلق بها    فصل في صور الوقفيات وم    

 ٣٨٢٩] العثمانية
فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكـام           

١٠٥٦٢، ١٠٥٦٠ 
أحباس المدن المقدسة المغربيـة ونشـأة الدولـة         : الفضاء الديني 

 ١١٥٠٧] الفرنسيةاللغة ب[العربية 
 ١١٨٠٦الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة 

 ٩٥٦١] باللغة اإلنجليزية[فضيحة وقف آكره 
فـي  (الفضيلة وأهمية تعليم المرأة من أجل المحافظة على العائلة          

باللغـة  ) [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     
 ١٣٨٦٥] التركية

باللغـة  [الفعاليات االقتصادية واالجتماعيـة عنـد العثمـانيين     
 ٨٨٣٤] التركية

 ٣٣٥٣] باللغة التركية[يرية العامة لألوقاف فعاليات ونشاطات المد
 ٩٧٣١فقه ابن عمر في المعامالت 

 ١٠٤٣٩... شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام: فقه اإلسالم
 ٤٤٢٥، ٤٤٢٣الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد 

دراسة مقارنـة مـع القـانون       : الفقه اإلسالمي في العالم الحديث    
 ٩٩٥٣] باللغة اإلنجليزية[الوضعي 

 ٩٨٩٣الفقه اإلسالمي وأدلته 
 ٣٧٨أول تدوين لفقه اإلمام : فقه اإلمام األوزاعي

 ٩٩٦٨-٩٩٦٦عرض واستبدال : فقه اإلمام جعفر الصادق
 ٩٧٩٤، ٤٤٥٥-٤٤٥٣فقه السنة 

 ٩٧٩٥فقه السنة وفقه الشيعة التابعين لمذهب أهل البيت عليهم السالم 
 ١٠٣٤١] باللغة األوردية[فقه الشافعية 

 ٨٤١٠-٨٤٠٩) شرح البخاري:  إعالم السننفي( الفقه القيم للوقف ببا
 ١٣٦٧فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن األمة 

 ١٠٥٩٦فقه المعامالت على مذهب اإلمام مالك 
 ١٠٤٦٨الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي 

 ٩٧٤٩الفقه الميسر في العبادات والمعامالت 
  ٧٥٧٤ ]باللغة الفارسية[سات الخيرية والوضع القانوني للمؤسالفقه 

 ٩٨٥٦الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب األربعة 
 ٩٨٧٧) تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها في(فقه الوقف 

 ٩٩٣٠اإلسالمية  المذاهب الوقف على ضوءفقه 
 نـدوة التجربـة     فـي (اإلسالمية   المذاهب   الوقف على ضوء  فقه  

 ٩٩٣١) ية اإلسالمية اإليرانيةالوقفية في الجمهور
 ٩٠٧٧الفكر السامي في تاريخ الفتح اإلسالمي 

 ٤٤٤٨فلسفة الوقف في الشريعة اإلسالمية 
 نظام الوقف والمجتمع المدني     في(فلسفة الوقف في الشريعة اإلسالمية      

 ٤٤٤٩...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: في الوطن العربي
ح العربي إلـى نهايـة العصـر        الفن اإلسالمي في مصر من الفت     

 ١٢٣٣٨الطولوني 
باللغـة  [فن التذهيب والزخرفة في وقفيات السلطان محمود الثاني         

 ٣٧٨٨] التركية
 ٦٧٣٦فن العمارة اإلسالمية 

 ديسـمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقـف،     في  (الفن عند المولوية    
 ١٣٥٦٨] باللغة التركية) [١٩٩١

 ١٣٦٣٤الفن ووزارة األوقاف 
 ١٣٦٧٠ ]باللغة الفارسية[ ف ووقف الفنفن الوق

 ٨٢٢٠الفهارس التحليلية لالقتصاد اإلسالمي 
 ٩١٣٦فهارس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل 

 ١٢٦٩١فهرس اآلثار اإلسالمية بمدينة القاهرة 
باللغـة  [فهرس أوقاف إيالة قرمان في عهد السلطان محمد الفاتح          

 ٢٧٤٥] التركية
 ٢٠٥٩] باللغة التركية[لجديدة فهرس األوقاف ا

فهرس تحليلي للوقفيات الموجودة في سجالت المحكمة الشـرعية         
الفهارس التحليليـة لالقتصـاد     في   (٨٢سجل رقم   : في القدس 
 ٨٢٢٠) اإلسالمي

فهرس تحليلي للوقفيات



 العنوانكشاف >١٢٢٨
 

 

 ١٠٦٥٣شرح مختصر خليل في الفقه المالكي : فهرس جواهر اإلكليل
 ٨٩٣٥] ة والفرنسيةبالعربي[فهرس الدفاتر العربية والتركية بالجزائر 

 ٩١٣٨فهرس المخطوطات العربية في مكتبة األوقاف العامة 
 ٩١٣٧فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل 

 ٩١٣٩فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف المركزية 
فهرس تحليلي لكتاب السبيل    : فهرس منار السبيل في شرح الدليل     

 ٩٩٨٤ويان في شرح دليل الطالب لنيل المطالب البن ض
فهرس تحليلي لكتاب نيل    : فهرس نيل المآرب لشرح دليل الطالب     

 ١٠٠٦٤المآرب لشرح دليل الطالب 
 ٩٠٠١فهرس الوقفيات السلطانية 

فهرس وقفيات العصر العثماني المحفوظة بوزارة األوقـاف ودار     
 ٢١٨٠ الوثائق التاريخية القومية بالقاهرة

تبويب كتـاب األشـباه   فهرست كتاب إتحاف األبصار والبصائر ب   
 ١٠٢٥٩والنظائر 

باللغـة  [فهرست الكتب الموقوفة على يد حـاجي أحمـد باشـا            
 ٦٥٣٠] العثمانية

باللغـة  [فهرست الكتب الموقوفة على يد فاضـل أحمـد باشـا            
 ٦٥٣١] العثمانية

باللغـة  ) [األسبوع الثالـث لبحـوث األوقـاف      في  (فهم األوقاف   
 ١٩٣٩] التركية

 ٨٠٣٢فوات الوفيات 
 ١١٨٤٢اكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن فو

شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بـن مهنـا           : الفواكه الدواني 
النفراوي المالكي األزهري على رسالة أبي محمد عبد اهللا بـن           

  ١٠٧١٣ أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي
 ١٠٧١٤الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

الفواكه الدواني على رسالة أبي محمد عبد اهللا بن أبي زيد عبـد             
 ١٠٧١٥الرحمن القيرواني المالكي 

 ٥٤٢٣الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 
 ١٣١٣٩ ]باللغة اإلنجليزية[فوائد األوقاف في حياة المسلمين 
 ٥٤٣٩-٥٤٣٥، ٥٤٣١-٥٤٢٩الفوائد الزينية في مذهب الحنفية 

ي نقود األوقاف والبنوك في عهد اإلمبراطوريـة        الفوائد والربا ف  
 ١٧١٧] باللغة التركية[العثمانية 

 فقه الكتاب والسنة ورفع الحـرج       في(في إبدال المنذور والوقف     
 ١٣٦٧) عن األمة

فتاوى تتحدى اإلهمال في شفشاون وما حولهـا         في( األحباسفي  
 ١٠٦٧٩) من الجبال

: حاوي غرر األثـر    سلك الدرر ال   في( في أحكام الصوافي     فصل
 ٣٧٧) …الجامع لعلوم األديان واألحكام

 الباجوري علي شرح    إبراهيم حاشية   في(الوقف   في أحكام    فصل
ابن قاسم الغزي علي متن أبي شـجاع فـي مـذهب اإلمـام              

 ١٠٣٥٠) الشافعي
 حاشية الباجوري علـي ابـن قاسـم         في(الوقف   في أحكام    فصل

 ١٠٣٥١) الغزي
 حاشية الباجوري علي شرح ابن قاسم       في] (الوقف في أحكام    فصل[

 ١٠٣٥٢) الغزي علي متن أبي شجاع في مذهب اإلمام الشافعي

 شرح ابن قاسم الغزي علي متن أبي        في(الوقف   في أحكام    فصل
 ١٠٤٤٥) شجاع في مذهب اإلمام الشافعي

 ٤٧٩) الشرح الكبيرفي ( في أحكام الوقف باب
 ٤٨٠، ٤٧٨) الشرح الكبيرفي ] ( في أحكام الوقفباب[

 ٣٠٢) الملخص الفقهيفي ( في أحكام الوقف باب
 ٣٥٥-٣٥٤)  أحكام الوصايا واألوقاففي(في األوقاف 
 أحكام الوصايا واألوقاف المعمـول بهـا فـي          في(في األوقاف   

 ٣٥٦) الجمهورية العربية المتحدة
 مختصر تخريج الدالالت السمعية على ما كـان         في(في األوقاف   

 اهللا عليه وسلم من الحرف والصنائع       في عهد رسول اهللا صلى    
 ٢٩١٤) والعماالت الشرعية

 ٩٧٢٧)  الجامع الكبيركتاب في( في األوقاف وأموال المساجد باب
 خالصة الوسائل   في( في األوقاف وأموال المساجد واألفالج       باب

 ٩٧٢٩) في ترتيب المسائل
.. سعادة الوزير أحمد عبد اهللا المـري      " المنبر"في أول حديث لـ     

يقول محاوالت مثمرة إليجاد أوعية متطورة الستثمار أمـوال         
 ١٣٥٥٠الوقف 

أول تدوين لفقه   :  فقه اإلمام األوزاعي   في(في بعض أحكام الوقف     
 ٣٧٨) اإلمام

 منح الجليـل    شرحفي  ( في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به         باب
 ١٠٦٥٠) على مختصر العالمة خليل

شـرح ابـن    في  (عة والصدقة والهبة والحبس      في بيان الشف   كتاب
 ١٠٥٧٣ )زيد القيروانيأبي عمر على رسالة ابن 

شـرح أبـي    في  ( في بيان الشفعة والصدقة والهبة والحبس        كتاب
 ١٠٦١٣) علي الحسن على الرسالة

 كفاية الطالب   في( في بيان الشفعة والصدقة والهبة والحبس        كتاب
 ١٠٥٥٤ )على رسالة أبي زيد القيرواني

 ١٥٩١)  رسائل ابن نجيمفي] (في بيان ما يسقط من الحقوق باإلسقاط[
فـي  ] ( في الحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب       باب[

 ١٠٥٠٨) رسالة اإلمام ابن أبي زيد القيرواني
حاشية سـيدي   في  ( في الحبس والهبة والصدقة وما يتعلق بهما         باب

شرح العالمة أبي عبد اهللا     محمد بن محمد العمراني الوزاني على       
 ١٠٧٠٤) سيدي محمد التاودي ابن سودة على تحفة ابن عاصم

 ١٠٥٢١) التفريعفي ( في الحبس وهو الوقف باب
 ٤٠٠٨)  جامع الفصولينكتابفي (في دعوى الوقف والشهادة عليه 

 المدونـة   فـي (في الرجل يحبس على ولـده الصـغار داراً          
 ١١٠٠٩-١١٠٠٧) الكبرى

دراسات عن أهم أماكنها األثرية ومقاالت عن       : في رحاب دمشق  
 ٢٠٩٧أهم حوادثها المجهولة وأبحاث ثقافية 

 في زكاة األحباس الموقوفة والصدقات والهبـات المبتوتـة          فصل
 ٤٣٢٠)  مقدمات ابن رشدفي(

 ،٩٧٣٠سلسلة موسوعات فقه السلف    . في سبيل موسوعة فقهية جامعة    
١٠٥٠٥،  ١٠٥٠٢-١٠٥٠٠،  ١٠٢٩٥،  ٩٩٠٨،  ٩٧٣٣-
١٠٥٠٧ 

 مـتن   فـي ( في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والـرهن         باب
 ١٠٥٠٩) الرسالة البن أبي زيد القيرواني

 

 فهرس جواهر اإلكليل



١٢٢٩>> كشاف العنوان
 

 

فـي   (والعارية في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن        باب
 ١٠٦٨٧) شرح الكرامي على الرسالة البن أبي زيد القيرواني

 ريـة والعا في الشفعة والهبة والصدقة والحـبس والـرهن          باب
تقريب المعاني على متن الرسالة البـن       في  ( واللقطة والغصب 
 ١٠٦٦٧) أبي زيد القيرواني

 في الشفعة والهبة والصـدقة والحـبس والـرهن والعاريـة            باب
 ١٠٥١١-١٠٥١٠) الرسالةفي ( واللقطة والغصبوالوديعة 

 في الشفعة والهبة والصـدقة والحـبس والـرهن والعاريـة            باب
 ١٠٥١٢ ) الفقهية الرسالةفي( غصبواللقطة والوالوديعة 

 في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة         باب
 ١٠٥١٤-١٠٥١٣ ) متن الرسالةفي (واللقطة والغصب

 في الشفعة والهبة والصـدقة والحـبس والـرهن والعاريـة            باب
شرح رسالة ابن   :  الثمر الداني  في(والوديعة واللقطة والغصب    

 ١٠٦٥٤) روانيأبي زيد القي
 في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة         باب

شـرح  :  الثمر الداني في تقريب المعـاني      في(واللقطة والغصب   
 ١٠٦٥٦-١٠٦٥٥) رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 الدالئل  في(في القيام بالمساجد وما يجوز من ذلك، وما ال يجوز           
 ١١٨٤١) في اللوازم والوسائل

الجامع :  سلك الدرر الحاوي غرر األثر     في( في مال المسجد     فصل
 ١١٨٤٠) …لعلوم األديان واألحكام 

 ١٧٩٢حول حل األوقاف أو منعها : في مجلس النواب
 فواكـه   فـي (في المساجد والمدارس وما أشبه ذلك من الوقوفات         

 ١١٨٤٢) البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن
شرح :  المنتقى كتابفي  (س والصدقة    في معنى العمرى والحب    باب

 ٨٣٤٦) موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس
في مؤتمر صحفي حول التقرير الختامي لمشروع الوقـف علـى        

مليون ريـال إجمـالي     " ١٨: "القرآن الكريم، فيصل آل محمود    
 ١١٦٧٣رأس المال الوقفي لصالح المشروع 

ول األحكام وبيـان    فصفي  ( في الهبات واألحباس والصدقات      باب
 ١٠٥٦٢) ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام

 ٥٣٤٢} محمد أحمد قراعة{في الوقف 
 ٥٣٤٥} محمد عبد اللطيف الفحام{في الوقف 
 ٩٢٦٤} محمد علي باشا{في الوقف 

 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فـتح المعـين        في  ( في الوقف    باب
 ١٠٣٥٩) بشرح قرة العين بمهمات الدين

-١٠٣٨٧)  في حل ألفاظ أبي شجاع     اإلقناعفي  ( في الوقف    لفص
١٠٣٨٩ 

-١٠٣٨٤)  اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      في] ( في الوقف  فصل[
١٠٣٩٠، ١٠٣٨٦ 

 ١٠٤٠٩) تحفة الحبيب على شرح الخطيبفي ( في الوقف فصل
 ١٠٣٢٣) التذكرة في الفقه الشافعيفي ( في الوقف فصل
مستفيدين بتوشيح فتح المعين    حاشية ترشيح ال  في  (في الوقف    باب

 ١٠٤٤٠) على فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين
 ٥٣٠٢) فتاوى شرعية وبحوث إسالميةفي (في الوقف 

على متن اإلرشاد   :  فتح الجواد بشرح اإلرشاد    في( في الوقف    باب
 ١٠٣٠٨) البن المقري

شرح قـرة العـين بمهمـات       :  فتح المعين  في( في الوقف    باب
 ١٠٤٧١) الدين
كفاية األخيار في حـل غايـة االختصـار         في  ( في الوقف    فصل

 ٤٧٨١) لألصفهاني
 ٣٩٤-٣٩٣) لسان الحكام في معرفة األحكامفي ] ( في الوقففصل[

 متن اإلرشاد فـي فقـه مـذهب اإلمـام           في( في الوقف    باب
 ١٠٣١٨) الشافعي
مجمع الضمانات في مذهب اإلمام األعظـم أبـي         في  (في الوقف   
 ١٠٢٤٠) مانحنيفة النع

 ١٠٤٦٧) مختصر المزنيفي ( في الوقف فصل
 ٩٩٥٧) مختلف الشيعةفي (في الوقف 

 متن اإلرشاد فـي فقـه مـذهب اإلمـام           في( في الوقف    باب
 ١٠٣١٨) الشافعي

عالم األمة ومحي   ":  مسائل اإلمام أحمد   كتاب في( في الوقف    باب
 ١٠٠٣٨ )"السنة أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 ١٠٤٨٩) النهايةفي ( في الوقف فصل
هل الوقف من الدين ؟ آثار األوقـاف األهليـة فـي            : في الوقف 

 ٤٤٨٠ أسباب الوقف –المصلحة العامة 
:  أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم      في(  اإلسالمي في الوقف 

 ٢٣٧٥...) بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن
نحو إحياء دور الوقف فـي الـدول         ندوة   في(في الوقف األهلي    

 ١٠٨٩٣) ١٩٩٨ مايو ٩-٧اإلسالمية، 
 مجموعة المراسـيم    في( لة الطوي ةجارجارتين واإل  الوقف واإل  يف

 ١ منقحـة ومعدلـة حتـى     : االشتراعية والمراسيم التنظيميـة   
 ٦١٦٩) ١٩٦٥حزيران 

حاشية :  بلغة السالك على أقرب المسالكفي( في الوقف وأحكامه باب
 ١٠٦٥٧ )الدردير على مختصرهعلى شرح 

 ١٠٦٥٨)  بلغة السالك ألقرب المسالكفي( في الوقف وأحكامه باب
بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب      في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦٥٩) اإلمام مالك علي الشرح الصغير الموجود بالهامش
 بلغة السالك ألقرب المسالك على الشرح     في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦٦٢-١٠٦٦٠ )الدرديرالشهير سيدي أحمد الصغير للقطب 
بلغة السالك ألقرب المسالك علـى      في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦٦٣) مذهب اإلمام مالك
شرح أقرب المسالك لمذهب اإلمـام      في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦١٤) مالك
 ١٠٦١٥) الشرح الصغيرفي ( في الوقف وأحكامه باب
الشرح الصغير على أقرب المسالك     في  (وأحكامه   في الوقف    باب

 ١٠٦١٧-١٠٦١٦) إلى مذهب اإلمام مالك
 التاج الجامع لألصـول فـي       في( في الوقف والترغيب فيه      باب

 ٨٥١٣-٨٥٠٩) أحاديث الرسول 
قوانين األحكام الشـرعية ومسـائل      في  (في الوقف وهو الحبس     

 ٤٦٧) الفروع الفقهية

في الوقف وهو الحبس
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 ٤٧٣، ٤٧١-٤٦٨) انين الفقهيةالقوفي (في الوقف وهو الحبس 
 ٤٧٢)  القوانين الفقهيةفي] (في الوقف وهو الحبس[

-١٠٣٥٧فيض اإلله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك         
١٠٣٥٨ 

 ٨٤٧٢فيض الباري على صحيح البخاري 
 ٨٤٧٤ فيض الغفار من أحاديث النبي المختار 

 ٤٠٠٩) ابن نجيم رسائل في] (فيما يبطل دعوى المدعي وخصومه[
 أبـو مهـدي     فـي (فيمن حبس أمالكاً على أوالده الذكور وبنيهم        

 ١٠٨٣١) ...عيسى عبد الرحمن الكتاني
  أبـو فـي (فيمن حبس جميع أمالكه على أوالده الذكور دون اإلناث        

 ١٠٨٣١ )...مهدي عيسى عبد الرحمن الكتاني
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األسـبوع   في(قاضي كلية السهروردي الشيخ شهاب الدين اريلي        
 ٩٢٥٣] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥السابع لألوقاف، 

 القواعـد الكليـة والضـوابط       كتابفي  (قاعدة في شروط الوقف     
 ٤٧٧١) الفقهية

 ٩٩٤٠ ]باللغة الفارسية[ قاعدة الوقف بحسب ما يوقفها أهلها
 ٥٢٦٢] باللغة األوردية[قاعة السينما على أراضي المقبرة في جايبور 

 ١٩٥٩ ]باللغة الفارسية[  الدينية في البالد اإليرانيةاألماكن قاموس
 ٨٧٥٦قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف 

 ٩٤٠٢القاموس الفقهي لغة واصطالحاً 
 ٩٤١٠القاموس المحيط 

 ٩٤٢٠قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية 
باللغة [ت الفقهية   قاموس مصطلحات الحقوق اإلسالمية والمصطلحا    

 ٩٣٨٩] التركية
 ٧-١األسبوع الرابـع للوقـف،   في (القانون االجتماعي لألوقاف   

 ١٢٦٩٥] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 
دور الدولة في شـبه القـارة       : قانون األحوال الشخصية للمسلمين   

 ٣٦١] باللغة اإلنجليزية[
 ٦١٢٧. م١٩٦٩ لسنة ٦٤قانون إدارة األوقاف رقم 

مجموعـة قـوانين    :  اإلسالمي في ظل الحكم البريطـاني      القانون
 ١٠٨٦٧] باللغة اإلنجليزية... [مسبوقة بمقدمة تاريخية وافية

 ١٦٥٦القانون اإلسالمي في الهند 
 ٦٣٥٠] باللغة اإلنجليزية[القانون اإلسالمي والهندوسي 

 ٦٣٠٠] باللغة اإلنجليزية[قانون األوقاف 
 ٦١٣٩. ٦٥/٢٠٠٠ي المرسوم السلطان: قانون األوقاف

: ١٩٣٦ لسنة   ١٣قانون األوقاف اإلسالمية لوالية أترابراديش رقم       
 ١٦٢] باللغة اإلنجليزية[تعريف الوقف ومجاله 

 ٦٠٣٦] باللغة التركية [٢٧٦٢قانون األوقاف رقم 
توسـيع  : ١٩٥٩ة أترابراديش لعـام     يقانون األوقاف العامة بوال   

 ٦٣٩٤ ]باللغة اإلنجليزية[نطاق الحدود 
 المعدل بقـانون    ١٩٣٤ لسنة   ١٣قانون األوقاف في البنغال رقم      
 وشـرعية هـذا     ١٩٧٣ لسنة   ١٤التعديل ألوقاف البنغال رقم     

 ١٩٧] باللغة اإلنجليزية[القانون 

 مجال أحكام   -١١،  ٢٠،  ١٢، الفقرة   ١٩٥٤قانون األوقاف لسنة    
 أعمال الهيئة التي أدت إلى إعادة تشـكيل اللجنـة           -١٢الفقرة  
 ١٨٠] باللغة اإلنجليزية [٢٠حيحة بناء على الفقرة رقم غير ص

إنهــاء ": ب" "١ "١٨، الفقــرة ١٩٥٤قــانون األوقــاف لســنة 
 شروط قناعة الحكومة يجب أن تكون أمينة وحقيقية         -العضوية

 ١٨١ ]باللغة اإلنجليزية[
أ ٥٧، جـزء    ١٩٦٠ الصادر في    ١٦قانون أوقاف المسلمين رقم     

استعادة الممتلكات  : ي أترابراديش والخاص بأوقاف المسلمين ف   
 ١٦٣] باللغة اإلنجليزية[الموقوفة 

 ٦٢٣٧. ١٩٤٦ لسنة ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم 
 ٦٠٥٥ يتعلق باألوقاف ٩١/١٠قانون بأحكام الوقف رقم 

 ٦١٥٠ بشأن الوقف ١٩٩٦لسنة " ٨"قانون رقم 
 ٦٢٣٩-٦٢٣٨ بأحكام الوقف ١٩٤٦ لسنة ٤٨القانون رقم 
 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الحادية       ١٩٤٧ لسنة   ٧٨قانون رقم   

 ٦٢٤٠ الخاص بالوقف ١٩٤٦ لسنة ٤٨عشرة من القانون رقم 
 ٣٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٦قانون رقم   

 المـذكرة   ، وزارة األوقاف  إجراءات بشأن الئحة    ١٩٤٦لسنة  
 ٨٥٣ اإليضاحية
ظر على األوقاف الخيريـة      بشأن الن  ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧قانون رقم   

 ٦٤٩٨وتعديل مصارفها على جهات البر 
 بتعديل بعض أحكـام المرسـوم       ١٩٥٤ لسنة   ٢٧٧قانون رقم   

 بإلغاء نظام الوقف على غيـر       ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   
 ٦٤٨٠الخيرات 
 في شأن إنهاء حق الحكـر علـى         ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٥قانون رقم   

 ٥٨٣٢األعيان الموقوفة 
 بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم        ١٩٥٤لسنة   ٢٩٦قانون رقم   
 بشأن النظر على األوقاف الخيرية وتعـديل        ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧

 ٦٤٩٩مصارفها على جهات البر 
 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون      ١٩٥٣ لسنة   ٣٩٩قانون رقم   

 بإلغاء نظام األوقاف على غير الخيرات       ١٩٥٣ لسنة   ١٨٠رقم  
 ٦٤٨١ومذكرة إيضاحية 

 بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم        ١٩٥٣ لسنة   ٥٤٧م  قانون رق 
 ٦٥٠٠. ١٩٥٣ لسنة ٢٤٧

 في شأن إنهاء حق الحكـر علـى         ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٩قانون رقم   
 ٥٨٣٣األعيان الموقوفة 

 الصادر في عهد المديرية العامـة لألوقـاف         ٧٠٤٤القانون رقم   
والمتعلق باألوقاف ذات القيمة التاريخية والمعمارية التي يطلق        

 ٧-٥ األسـبوع السـابع لألوقـاف،        في(ا اآلثار القديمة    عليه
 ١٢٦٦١] باللغة التركية) [١٩٨٩ديسمبر 

باللغـة  [ المجـال    – ٨٤قانون شرعية الوقف اإلسـالمي رقـم        
 ١٩٨] اإلنجليزية

 ٥١٣٤] باللغة األوردية[قانون الشروط لممتلكات الوقف 
 ١٦٤] باللغة اإلنجليزية [١٩١٣قانون صحة الوقف اإلسالمي لعام 

باللغـة   [ الخيريـة  والشـؤون قانون صالحيات ونظام األوقـاف      
 ٣٠٢٩] الفارسية

 ٦٤٩٣. ١٩٦٦قانون العتبات واألوقاف الجعفرية عام 

 

 في الوقف وهو الحبس
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 ٦٢٢٨-٦٢٢٦قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف 
باللغـة  [قانون األحـوال الشخصـية للمسـلمين        : قانون الفطرة 
 ٩٧٥٦] األوردية
 ٥٦٦٤دني القانون الم

 ٥٩٧٧القانون المدني األردني 
باللغـة  [قانون مماثل للممتلكـات العامـة والخاصـة الموقوفـة        

 ٩٨٠] األوردية
 ٥٦٩٤] باللغة العثمانية[قانون مؤسسات األوقاف 

 ربيع األول ٢٧القانون المؤقت المتعلق باألموال غير المنقولة بتاريخ      
 ٦٠٧٧] للغة العثمانيةبا) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (هـ ١٣٣١

 ٢١القانون المؤقت المتعلق بانتقال األموال غير المنقولة بتاريخ         
باللغـة  ) [الترتيـب  الثـاني    . الدسـتور في   (١٣٢٨فبراير  
 ٦٠٧٨] العثمانية

القانون المؤقت المتعلق بوقف األراضي اإلقطاعية وغير الصحيحة        
فـي   (ألوقاف اإليجارتين، مع إصدار تأمينات مقابـل الـديون        

 ٦٠٧٩] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستور
) الفرائض واالنتقال في الفقـه اإلسـالمي      في  (قانون الموقوفات   

 ١٢٣١٩] باللغة التركية[
 ٣٣٦٢] باللغة التركية [١٩٣٩قانون ميزانية األوقاف للسنة المالية 

 ٣٣٦٣] باللغة التركية [١٩٤١قانون الميزانية لسنة 
 ٣٣٦٤] باللغة التركية [١٩٤٢زانية لسنة قانون المي

 ٣٣٦٥] باللغة التركية [١٩٤٣قانون الميزانية لسنة 
باللغـة  [م  ١٩٥٥قانون ميزانية المديرية العامة لألوقـاف للعـام         

 ٥٩٤٧] التركية
 ٦٠٣٥] باللغة التركية) [أحكام الجزاءفي (قانون الوقف 
رة من الفقـه     مجموعة القوانين المصرية المختا    في(قانون الوقف   
 ٦٢٢١) اإلسالمي
استعراض وجيز لتاريخه وأهدافه وجوانبه المهمـة       : قانون الوقف 

 مدينة ممبائي مـن     ، جدول األعمال للندوة الفقهية العاشرة     في(
 ٦٣٤٥)  أكتوبر٢٧لى إ أكتوبر ٢٤

استعراض وجيز لتاريخه وأهدافه وجوانبه المهمـة       : قانون الوقف 
 في الندوة الفقهية العاشـرة      بحوث مختارة مقدمة  : الوقف في(

 ٦٣٤٦) لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
م بشأن  ١٩٧٢ ،هـ١٣٩٢ لسنة   "١٢٤"قانون رقم   : قانون الوقف 

  ٦١٧٠اإليضاحية مع المذكرة ، أحكام الوقف
 ٦٣١١] باللغة األوردية[ميزات بارزة : ١٩٩٥قانون الوقف 

 ٦٢٩٩] باللغة اإلنجليزية[قانون الوقف اإلسالمي 
الشـريعة  فـي   (الحاجة إلى إعـادة نظـر       : انون الوقف األهلي  ق

  ٦٤٨٩ ]باللغة اإلنجليزية) [اإلسالمية في الهند المعاصرة
 ٦٤٧٠قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية في لبنان 

 ٦١٥١. ١٩٩٦ لسنة ٨قانون الوقف رقم 
باللغـة  [ لواليـة البنغـال      ١٩٣٤ لعـام    ١٣قانون الوقف رقـم     

 ٦٤١٣] اإلنجليزية
 ٦٣٦٦. ١٩٩٥ من ٤٣قانون الوقف رقم 

  ١٣٩٨٩الشرعي ولوائح الوزارة قانون الوقف 

. علـي، ج  {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٥٤قانون الوقف الصادر عام     
 ٦٣٣١} .إن

 ٦٣٦٧} الهند{] باللغة اإلنجليزية [١٩٥٤قانون الوقف الصادر عام 
 وقـوانين األوقـاف لواليـة       ١٩٥٤قانون الوقف الصادر عـام      

 ٦٣٦٨] باللغة اإلنجليزية[كرناتاكا 
 ٦٣٦٩] باللغة اإلنجليزية [١٩٩٥قانون الوقف الصادر عام 
، مع قوانين المجلس المركـزي      ١٩٩٥قانون الوقف الصادر عام     

 ٦٣٧٠] باللغة اإلنجليزية[لألوقاف 
 ٦٤٨٦] باللغة األوردية[قانون الوقف على األوالد 

:  الوقـف  فـي (م  ١٩٩٥ لعام   ٤٣ رقم   ١٩٩٥قانون الوقف لعام    
بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمـع الفقـه           

 ٦٣٣٩) اإلسالمي في الهند
 ٦٤١٩] باللغة األوردية [١٩٤٧قانون الوقف لوالية بيهار لعام 
 يوليـو   ١٥، المعدل لغاية    ١٩٤٧قانون الوقف لوالية بيهار لعام      

 ٦٤٢٠] باللغة اإلنجليزية [١٩٥٤
 ٦٢٨٧] باللغة األوردية[دراسة تحليلية : ١٩٥٤مركزي قانون الوقف ال

قانون وقف مع األموال غير المنقولة مقابل النقود ما عدا الجوامع           
 جمادى  ٣والمساجد التي وصلت مرحلة االستغناء عنها بتاريخ        

باللغـة  ) [الترتيـب  الثـاني    . الدستورفي  (هـ  ١٣٢٩اآلخرة  
 ٦٠٨٠] العثمانية

باللغـة  [دراسـة تحليليـة     : ١٩٨٤م   المعـدل لعـا    الوقفقانون  
 ٦٣٣٤] اإلنجليزية

باللغـة  [طلب إعـادة النظـر      : ١٩٨٤قانون الوقف المعدل لعام     
 ٦٣١٤] اإلنجليزية

 ٦٣٤٠] باللغة األوردية[قانون الوقف المعدل واألوقاف اإلسالمية 
 ٦٢٢٤قانون الوقف وإعاقته للعمل األهلي الخيري 

مذكرات التفسيرية والتقـارير    قانون الوقف والوصية والميراث بال    
 ٦٢٤٤البرلمانية 

 ٧٩٦٤] باللغة اإلنجليزية[قائمة أعضاء المجلس المركزي لألوقاف 
قائمة بالمساجد في الهند التي تقع تحـت سـيطرة دائـرة الهنـد              

 ٦٧٨٩] باللغة اإلنجليزية[للمساحة األثرية 
 ٤٧٧٨) القواعد الصغرىفي (قبول الوقف للشرط 

 ٩١٣١" م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"ضارة تاريخ وح: القدس
دراسة تتناول التعريف بالمدينة اإلسالمية المقدسة      : القدس الشريف 

وتاريخها وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي من أقدم       
 ٢١٣٣العصور حتى الوقت الحاضر 

دراسة تتناول التعريف بالمدينة اإلسالمية المقدسة      : القدس الشريف 
ها وتطورها االقتصادي واالجتماعي من أقدم      وتاريخها وجغرافيت 

 ٢١٣٤] باللغة الفرنسية[العصور حتى الوقت الحاضر 
 ٢٥١٨ المستقبل – الحاضر –الماضي : القدس العربية اإلسالمية

تـاريخ وحضـارة    : القدسفي  ( القدس في عهد المماليك البحرية    
 ٩١٣١") م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"

تاريخ وحضـارة   : القدسي  ف( القدس في عهد المماليك الشراكسة    
 ٩١٣١") م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"

 ١٦٣٨القدس معضلة السالم 

القدس معضلة السالم
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رحلـة ابـن عثمـان      : القدس والخليل في الرحالت المغربية    
 ٢٨٨٦نموذجاً 

 ٣٧٥٢ ]باللغة الفارسية[ قراءة لحجة وقف قديمة في مدينة كازرون
 ٨١٦٥ ]باللغة الفارسية[ الصفويقراءة لوثيقة تاريخية من العهد 

 ٨٣٦٧] باللغة اإلنجليزية[لقرآن والمجتمع المسلم ا
 ١٠٩٦٧مقارنة : القرابة في الوقف

مطالبة الحكومة المركزية   بقرار األحوال الشخصية للمسلمين في كلكتا       
 ٦٣٤١] باللغة األوردية [ مشروع قانون الوقف المعدلبسحب

باللغـة  [قرار استثناء أمالك الوقف من قانون التحكم في اإليجار          
 ٦٤٠٠] ألورديةا

باللغـة  [ قرار استرداد مسجد تاريخي من األوقـاف الهندوسـية        
 ٤١٨٠] األوردية

القرار الذي تم االتفاق عليه في اجتماع هيئة األحوال الشخصـية           
 ٤٢٠١ ]باللغة األوردية[للمسلمين بمدينة بونا 

قرار باإلجراءات الواجب إتباعها لشهر إلغاء الوقف على غيـر          
 ٦٤٨٥الخيرات 

إمكانيـة  : لقرار التاريخي للمحكمة العليا في اله آباد حول الوقف        ا
 ١٦٥] باللغة اإلنجليزية[استغالل الوقف أو الهبة 

 ٥٢٦٨] باللغة اإلنجليزية[القرار الحكيم 
 في(األعضاء   الدول   فياق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٤قرار رقم   

 ٤٨٣٨ )المؤتمر اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية
 في(األعضاء   الدول   فياق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٥قرار رقم   

 ٤٨٣٩) المؤتمر اإلسالمي الخامس والعشرين لوزراء الخارجية
 في(األعضاء   الدول   فياق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٦قرار رقم 

 ٤٨٤٠) المؤتمر اإلسالمي السادس والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في (صندوق القدس ووقفيته  س بشأن   -٥/٢٣قرار رقم   

 ٤٨٣٧) اإلسالمي الثالث والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في ( بشأن صندوق القدس ووقفيته    س-٥/٢٤قرار رقم   

 ٤٨٣٨) اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في ( بشأن صندوق القدس ووقفيته    س-٥/٢٥قرار رقم   

 ٤٨٣٩)  لوزراء الخارجيةاإلسالمي الخامس والعشرين
 المـؤتمر   في ( بشأن صندوق القدس ووقفيته    س-٥/٢٦قرار رقم   

 ٤٨٤٠) اإلسالمي السادس والعشرين لوزراء الخارجية
 في(األعضاء   الدول   فياق بشأن القضاء على الفقر      -٦/٢٧قرار رقم 

 ٤٨٤١) المؤتمر اإلسالمي السابع والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في ( صندوق القدس ووقفيته   س بشأن -٦/٢٧قرار رقم 

 ٤٨٤١) اإلسالمي السابع والعشرين لوزراء الخارجية
 فـي  وتفعيل دورها    األوقاف رعايةث بشأن   -٢٤/٢٥قرار رقم   

 المؤتمر اإلسـالمي الخـامس      في(اإلسالمية  تنميه المجتمعات   
 ٤٨٣٩) والعشرين لوزراء الخارجية

 فـي عيل دورها    وتف األوقاف رعايةث بشأن   -٢٤/٢٧قرار رقم   
 المـؤتمر اإلسـالمي السـابع       في(اإلسالمية  تنميه المجتمعات   

 ٤٨٤١) والعشرين لوزراء الخارجية
ـ    األوقاف رعايةث بشأن   -٢٥/٢٦ قرار رقم   ي وتفعيل دورها ف

 المؤتمر اإلسـالمي السـادس      في(اإلسالمية  تنميه المجتمعات   
 ٤٨٤٠) والعشرين لوزراء الخارجية

 صندوق التضامن اإلسـالمي ووقفيتـه       ث بشأن -٣١/٢٢قرار رقم   
 ٤٨٣٦)  المؤتمر اإلسالمي الثاني والعشرين لوزراء الخارجيةفي(

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٢/٢٣قرار رقم   
 ٤٨٣٧) المؤتمر اإلسالمي الثالث والعشرين لوزراء الخارجية

 في( ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٢/٢٤قرار رقم   
 ٤٨٣٨) المؤتمر اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٣/٢٥قرار رقم   
 ٤٨٣٩) المؤتمر اإلسالمي الخامس والعشرين لوزراء الخارجية

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٣/٢٦قرار رقم   
 ٤٨٤٠) شرين لوزراء الخارجيةالمؤتمر اإلسالمي السادس والع

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٥/٢٧قرار رقم   
 ٤٨٤١) المؤتمر اإلسالمي السابع والعشرين لوزراء الخارجية

 بإنشاء  ١٩٧١ لسنة   ٨٠قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم       
 ٧١٠١هيئة األوقاف المصرية 

 ١٩٧٢ لسـنة    ١١٤١قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم        
 ٧١٠١بتنظيم العمل بهيئة األوقاف المصرية 

واد حول إجراءات هيئة الوقـف بـدلهي        . ب. قرار القاضي إس  
 ٢٠٧] باللغة اإلنجليزية[

باللغـة  [قرار محكمة اله آباد العليا الهام حول الوقف باالكتساب          
 ١٦٦] اإلنجليزية

 ١٧٢] باللغة األوردية[قرار المحكمة حول قضية المقبرة 
باللغـة  [قرار المحكمة العليا بخصوص تنمية ممتلكـات الوقـف          

 ١٥٥] اإلنجليزية
باللغـة  [قرار المحكمة العليا بوالية ججرات حول قانون الوقـف          

 ٢٠٣] اإلنجليزية
قرار المحكمة العليا حول زيادة األعضـاء الشـيعة فـي هيئـة             

 ١٨٣] باللغة األوردية[األوقاف 
باللغة [ند حول نقل مقابر المسلمين      قرار المحكمة العليا لعموم اله    

 ١٥٦] اإلنجليزية
باللغـة  [قرار المحكمة العليا لمدينة جوهاتي حول أغراض الوقف  

 ٢٠٥] اإلنجليزية
باللغـة  [قرار المحكمة العليا لمدينة كلكتا حول متـولي الوقـف           

 ١٩٩] اإلنجليزية
باللغـة  [قرار المحكمة العليا لوالية كيراال حول معـالم الوقـف           

 ٢٢٨] إلنجليزيةا
قرار المحكمة في صالح المسجد الذي هدم بصورة غير شـرعية           

 ٢٥٠] باللغة األوردية[
قرار محكمة كيراال العليا بشأن اختصاصات مفوضي األوقـاف         

 ٢٢٩] باللغة اإلنجليزية[
قرار محكمة مدراس العليا حول عزل نظار الوقـف مـن قبـل             

 ٢٣٩] باللغة اإلنجليزية[مجلس األوقاف 
 جدول األعمال للندوة الفقهية     في(قرارات بشأن قضايا األوقاف     ال

 ٩٥٤٠)  أكتوبر٢٧لى إ أكتوبر ٢٤ مدينة ممبائي من ،العاشرة
 ٩٦٢٧] باللغة اإلنجليزية [قرارات كرناتاكا المتعلقة بالممتلكات الموقوفة

قرارات لجنة العمل بجمعية علماء الهند التي عقدت جلستها فـي           
 ٦٣٤٢] لغة اإلنجليزيةبال [١٩٨٥بوفال، 
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الموضوعات غير المنقولة فـي     في  (القرارات المتعلقة باألوقاف    
 ٦٠٢٧] باللغة التركية) [حقوقنا القديمة والجديدة

 ٦قرارات المجلس االستشاري لعموم مسلمي الهنـد، نيـودلهي،          
 ٥١٣٧] باللغة اإلنجليزية [١٩٨٤أكتوبر 

 ٦٨٩٩ الثامنة عشر قرارات المجمع الفقهي لدوراته العاشرة إلى
 ٦٣٦٤] باللغة اإلنجليزية[قرارات مؤتمر األوقاف لعموم الهند 

باللغة [قره عثمان أوغلو مصطفى آغا أحد أعيان مانيسا ووقفيته          
 ٣٧٧٩] التركية

 ٥٥٥٤قرة العين بفتاوى علماء الحرمين 
 ١٠١٣٧-١٠١٣٦قرة عيون األخيار 
-١٠١٤٢ر المختار   تكملة رد المحتار على الد    : قرة عيون األخيار  

١٠١٤٣ 
شـرح  : قرة عيون األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار        

 ١٠١٤٠-١٠١٣٨ تنوير األبصار
 ٩٣١٢قصة األوقاف 

باللغـة  [قصة مسجد عبد الغني بشارع شيلمسفورد في نيـودلهي          
 ٥٢٤٥] اإلنجليزية

  نيودلهي  في فوردجيمسقصة مسجد عبد الغني الواقع على شارع        
 ٦٨٢٠] األورديةباللغة [

 ٥١٧٩] باللغة األوردية" [بجنور"قصة مقبرة 
 ١٤٠القضاء الشرعي والحكومة المصرية 

 ١٣٨قضاء المحاكم في مسائل األوقاف 
 ٥٦٥٥)  رسائل ابن نجيمفي(القضاة والحكام 
قرارات :  قضايا معاصرة في الندوات الفقهية     في(قضايا األوقاف   
 ٥٣٨٠) وتوصيات

 مؤتمر األوقاف األول في المملكة      في(صرة  قضايا األوقاف المعا  
 ١٠٨٣٨...) العربية السعودية

 ١٢٥٨٨قضايا تتعلق بوقف النقود 
باللغـة  [قضايا في الشريعة اإلسـالمية فـي الهنـد وباكسـتان            

 ٣٩٧٣] اإلنجليزية
 ٥٣٨٠قرارات وتوصيات : قضايا معاصرة في الندوات الفقهية

دمة في الندوة الفقهية    بحوث مختارة مق  :  الوقف في(قضايا الوقف   
 ٥٣٦٣) العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

 ٣٩٥٩قضايا وقف العثمانية أمام المحاكم المختلطة السورية 
 ٤١٥٩] باللغة األوردية[بعض المقترحات : قضية أمالك الوقف

 ٧٢٩١قضية األميرة فاطمة دولت هانم 
باللغة [بدلهي  قضية ضد هيئة أوقاف البنجاب لدى المحكمة العليا         

 ١٩٤] األوردية
وثائق قرار حكم الوقف بتـاريخ إبريـل        : قضية المسجد الجامع  

 ٣٩٨٨] باللغة اإلنجليزية [١٩٧٥
 ٦٧٧٠] باللغة األوردية [دلهيب قضية مسجد زمرد فور

 ٩٩٢٥القطرات والشذرات 
مقتطفات كتبها عبد اهللا آل نوري على منظومـة         : قطف األزاهر 

 لمؤلفها الشيخ عبد اهللا البينوشي      م الكبائر حديقة السرائر في نظ   
 ٩٨١٦الكردي 

 ١٠٣٥٤قالئد الخرائد وفوائد الفوائد 
 ١٠٦٨٦القلشاني على الرسالة 

 ٦٤٠١] باللغة األوردية[ المركزي الوقفالقلق تجاه تطبيق قانون 
قمم عالمية في تراث الحضارة العربيـة اإلسـالمية المعمـاري           

 ٦٧٣٧والفني  
المية الجعفرية للمكانة الشخصية والقواعد المتعلقـة       القواعد اإلس 

 ٩٩٥٦] باللغة اإلنجليزية[بالقانون العراقي 
 ٣٥٩قواعد األوقاف 

 ٤٧٧٨القواعد الصغرى 
 ١٠٠٠٣-١٠٠٠١القواعد في الفقه اإلسالمي 

 ٤٧٧١ القواعد الكلية والضوابط الفقهية كتاب
 ٦٦٥٥القواعد المحاسبية لألموال الوقفية 

-٣٨٧والفوائد األصولية وما يتعلق بها من األحكام الفرعية         القواعد  
٣٨٨ 

 ٤٦٧قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية 
فصل اكتسـاب األراضـي     : قوانين االستئجار في البنغال الغربية    

 ٢٠١] باللغة اإلنجليزية[
 ٩٥٨٥] باللغة اإلنجليزية[القوانين اإلسالمية في الهند الحديثة 

 ٦٠٩٤] باللغة العثمانية[قوانين جديدة : األموال غير المنقولةقوانين 
ستعراض موجز لتـاريخ الوقـف وأغراضـه        ا: قوانين األوقاف 

 ٦٤٢٥ ]باللغة األوردية [ونقاطه األساسية
 ٦١٩٠قوانين األوقاف واألحكار 

 ٩٥٣٦] باللغة اإلنجليزية[قوانين األوقاف وإدارتها في الهند 
تلخـيص  فـي   (ي الموقوفة والميريـة     قوانين التصرف باألراض  

 ٦٤٤٩-٦٤٤٧] باللغة العثمانية) [الحقوق الموضوعة
 ٥٧٢٤. ١٩١٣قوانين الحكومة المصرية سنة 

 ٦٥٠٧القوانين العقارية في الديار المصرية 
 ٤٧٣-٤٦٧القوانين الفقهية 

قوانين مهمة وقرارات سلطانية بأمالك الهمايون التي أعطيت ألحفاد         
 ٦٠٩٥] باللغة العثمانية[لدته أصفهان شاه هانم محمود جلبي ووا

 ٦١٢٨القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة باألوقاف 
. الدسـتور فـي   (قوانين ونظام تشكيالت وظائف نظارة األوقاف       

 ٦٠٨١] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني
 ٦٣١٦] باللغة اإلنجليزية[قوانين الوقف 

 ٦٤٣٨] باللغة اإلنجليزية[ ١٩٦١ا لسنة قوانين الوقف لوالية مهاراشتر
 ٦٢٤١قوانين الوقف والحكر والقرارات التنفيذية 

 ٦٢٤٢قوانين الوقف والقوانين المتعلقة بها 
شـرح  : ترشيح على فتح القريب المجيـب     : قوت الحبيب الغريب  

 ٤٦٢غاية التقريب 
 ٣١٠٥قول الخلف واألسالف في منع بيع األوقاف 

 ٤٥٥٦ام الفرع مقام األصل القول الفصل في حكم قي
 ٥٥٢٥القول المشيد في وقف المؤيد 

مختصـر منهـاج    في  (ال نورث ما تركناه صدقة      : قول النبي   
 ٨٢٧١) السنة البن تيمية

 ٧٨٠٠)  رسائل ابن نجيمفي] (القول النقي في الرد على المفتري[

القول النقي في الرد على المفتري



 العنوانكشاف >١٢٣٤
 

 

 ٢٩٨٨] باللغة األوردية[قيمة األوقاف اإلسالمية خمسون مليون روبية 
يود األوقاف في دفتر تحرير أوقاف قضاء مركز توقات بتاريخ          ق

 ٨٨٥٧] باللغة التركية[م ١٥٧٦هـ، ٩٨٤
 ١١٢٩٩ في السجل العقاري وإشاراتهاالقيود على الملكية العقارية 

 ٧٢٢٦قيود الملكية الخاصة 
القيود الوقفية العائدة إلى قضاء منمن حسب دفتر تحرير الطـابو           

 ٤٣٣٧] باللغة التركية[
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 ٨٤٥١الكاشف عن حقائق السنن 
 ١٠٠١٠الكافي في فقه اإلمام ابن حنبل 

 ١٠٠١٢-١٠٠١١الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل 
 ١٠٥٣٦-١٠٥٣٤الكافي في فقه أهل المدينة المالكي  كتاب

 ٩٩٩١كافي المبتدي في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 
 ٨٧٥١-٨٧٥٠الكامل في التاريخ 

 ٩٢٥٩-٩٢٥٨ي اللغة واألدب الكامل ف
 ٦٠٤١] باللغة التركية[الكتاب األساسي لألوقاف القديمة 

نلتزم بمرجعية  : خطاب للنخبة التي تشكل عقل األمة     : كتاب األمة 
 ١٣٣٧٦الكتاب والسنة وفهم خير القرون 

 ٩٠٨١كتاب الرياض 
 ١٣٦٨٨] باللغة اإلنجليزية[كتاب الطالب في الشريعة اإلسالمية 

 ١١٩٤٢العربي المخطوط وعلم المخطوطات الكتاب 
 ٩٧٧٣] كتاب في الفقه[
 ١٠٧٢٠] كتاب في الفقه المالكي[
 ١٠٥٩٥] كتاب في مجموعة من أبواب الفقه المالكي[

كتاب في الوقف على ما عليه العمـل فـي المحـاكم الشـرعية              
 ١٤٢المصرية وفقاً لمنهج الليسانس بكلية الحقوق 

 ١٠٢٤٤كتاب القدوري 
 ٦٠٣٧] باللغة التركية[قوانين كتاب ال

 ٨٤٠٥] باللغة األوردية[الكتاب القويم في أحاديث النبي الكريم 
 ١٢١٠٥الكتاب المخطوط عند المسلمين 

 ٨١٦٨كتاب وقف الوزير الال مصطفى باشا 
 ١٨٤٣] باللغة التركية[كتاب اليد لألوقاف الجديدة 

 المجـردة   الكتابة اإلسالمية في األعمال ذات الوجهين والفنون      
باللغـة  ) [١٩٩١ ديسمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (

 ١٢٦٦٧] التركية
األسـبوع  فـي   (الكتابة التركية القديمة حسب المصادر الصينية       

 ٨٧٦٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 
  ٥٣٧٢كتب تراثية 

 ٦٢٥٠، ٦١٩٩، ٢٦١الكتب القانونية 
 ١٢٠٧٦-١٢٠٧٥ندلس الكتب والمكتبات في األ

 تـاريخ الحضـارة العربيـة    فـي (الكتب والمكتبات في األندلس   
 ١٢٠٧٤) اإلسالمية في األندلس

-١٢١٥"الكتب والمكتبات في جنوب المملكة العربية السـعودية         
 ندوة المكتبات   في( عامرها، وموفيها : حركتها ووقفها : "١٣٧٣

 ١٢٤٧٩) …ة السعوديةيالوقفية في المملكة العرب
 ١٢٠٧٧ ]باللغة الفارسية[ تب والمكتبات الوقفية في إيرانالك

الكراء، األحباس، األراضـي الفالحيـة، المسـاكن المفروشـة،          
األراضي الجماعية، الكراء الطويل األمـد، الملـك العـائلي،          

نصوص : المحالت التجارية، كراء السيارات، محالت السكنى     
 ٦٢٦٨... واجتهادات

ة لجنة التفتـيش علـى الوقـف،        شروط نطاق صالحي  : كرناتاكا
 ١١٢٧] باللغة اإلنجليزية [١٩٨٨

 ٩٢٦٧الكسب واإلنفاق وعدالة التوزيع في المجتمع اإلسالمي 
 ١١٦٨١كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ 

 زمني لسجالت المحـاكم الشـرعية واألوقـاف         إحصائيكشاف  
 ٣٣٧٢اإلسالمية في بالد الشام 

 ٩١٩٠ة إيران اإلسالمية في جمهوريكشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٢في جمهورية تركيا كشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٣في جمهورية مصر العربية كشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٤في جمهورية الهند كشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٥في دولة الكويت كشاف أدبيات األوقاف 
في المملكة األردنيـة الهاشـمية ودولـة        كشاف أدبيات األوقاف    

 ٩١٨٦ فلسطين
 ٩١٨٧في المملكة العربية السعودية كشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٨في المملكة المغربية كشاف أدبيات األوقاف 

 ٩٣٩٣-٩٣٩١كشاف اصطالحات الفنون 
 ٤٤٨٧الكشاف االقتصادي لألحاديث النبوية الشريفة 

 ٩١٦١في وجوه التأويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 
 ٨٦٠٥ ]باللغة الفارسية[ وقف بالفارسية والعربيةكشاف عن كتب ال

 ٩١٨٩الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب األوقاف 
 ١٠٠٦٢-١٠٠٥٩كشاف القناع عن متن اإلقناع 

 ٩١٩٠-٩١٨٢كشافات أدبيات األوقاف  سلسلة
دراسـة قانونيـة حـول      :  من األسرار  خفيكشف الستار عما    

سـالمية   اإل القرض الليبي المضمون برهن عقارات األوقاف     
 ٤٣٠٠في بيروت 

 ٣٤٤الكشف عن أحكام الوقف والوصايا 
 ٩٣٣١ إسماعيلكشف عن بيان التقارير الشرعية بنظر الخديوي 

 ٢٧٤٩)  رسائل حول الوقففي(كشف العوار عن وقف السمسار 
 ١٠٤٢٨كشف الغمة عن جميع األمة 

شرح أخصر المختصرات   : كشف المخدرات والرياض المزهرات   
 ١٠٠٤٦-١٠٠٤٥  أحمد بن حنبلفي فقه اإلمام

كفاءة استثمار أموال الوقف اإلسالمي الخيري في ضـوء نظـم           
 ١٥٥٧ومعايير االستثمار في اإلسالم 

 فـي (الكفارات واألوقاف الخيرية والوصية لوجوه الخيـر والنـذور          
 ١١١٣٦) دراسة مقارنة بالنظم الوضعية: االقتصاد المالي اإلسالمي
 فـي (ة والوصية لوجوه الخير والنـذور       الكفارات واألوقاف الخيري  
 ١١١٣٩) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المالية العامة في اإلسالم

 

 قيمة األوقاف اإلسالمية
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 ١٠١٩٥شرح الهداية : الكفاية
 ٤٧٨٢كفاية األخيار في حل غاية االختصار 

 ٤٧٨١كفاية األخيار في حل غاية االختصار لألصفهاني 
 ١٠٥٥٥رواني كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القي

  ١٠٥٥٤كفاية الطالب على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
 ٩٢٣٧ ]باللغة الفارسية[ كالم حول الوقف

 حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة       في(الكالم على الحبس    
 ١٠٦٧٢) ابن أبي زيد القيرواني

 كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد        في(الكالم على الحبس    
 ١٠٥٥٥ )وانيالقير

 ١١٣١٣] الكالم على وقف البناء[
 ١٢٠٣٨الكالم في بيع الفضولي 
 ٩٢٥٦كلمة أخرى عن الوقف 

-٨ ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسـيا،  في(الكلمة االفتتاحية   
 ٦٣٥٣] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠

-٨ ندوة التـجارب الوقفية في جنوب آسـيا،        في(كلمة الترحيب   
 ٩٩٠] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩و،  ماي١٠

كلمة سعادة الدكتور عطاء اهللا مهاجراني وزير الثقافة واإلرشـاد          
 مـؤتمر وزراء    في(... الديني بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية   

باللغـة العربيـة    [ ...)األوقاف والشؤون اإلسالمية السـادس    
 ١١١٥٠] واإلنجليزية

بحوث مختارة مقدمة   : قف الو في(كلمة موجزة أصولية في الوقف      
 ٥٣٦٥) في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

 ١٠٧٠٣الكليات الفقهية 
 ٨-٥األسـبوع السـادس لألوقـاف،       في  (كليات المعماري سنان    

 ٢٦٧٤] باللغة التركية) [١٩٨٨ديسمبر 
األسبوع العاشر للوقف،   في  (كلية تركستان في سمرقند وترميمها      

 ٩٧١٤] باللغة التركية) [١٩٩٢ديسمبر  ١٠-٧
 ديسـمبر   ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     في  (كلية السليمانية   

 ٦٥٤٤] باللغة التركية) [١٩٨٧
كلية السليمية في منطقة قرة بنار في محافظـة قونيـا ومحكمـة             

 ديسـمبر   ١٠-٧األسبوع العاشـر للوقـف،      في  (حمامي بها   
 ٨٨٧٨] باللغة التركية) [١٩٩٢

غازي خسرو بك واألوضاع األخيرة فـي البوسـنة         " رسةمد"كلية  
) ١٩٩٢ ديسمبر   ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف،  في  (والهرسك  

 ١٢١٤٥] باللغة التركية[
األسـبوع العاشـر    فـي   (كلية يوغورت أوغلو في أزمير وقبره       

 ٢٩٣٧] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 
مسـاجد وعمليـات   كنائس استانبول التي حولت إلـى جوامـع و   

) ١٩٨٩ ديسـمبر  ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، في  (ترميمها  
 ٥٠٣١] باللغة التركية[

 ٩٨٢٠] باللغة األوردية[كنز اآلخرة 
 ١٠٢٨٩كنز الدقائق 
 ١٠٢٩١] باللغة األوردية[كنز الدقائق 

 ٨٤٦١-٨٤٥٩كنز العمال في سنن األقوال واألفعال 

في الحجر والشاذروان وما    كنز المطالب في فضل البيت الحرام و      
 ١٠٦٧١في زيارة القبر الشريف من المآرب 

 ٢١٣٩كنوز القدس 
 ٨٤٧١الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري 

 ١٠٦٩٥-١٠٦٩٤الكواكب الدرية في فقه المالكية 
 ٨٠٦٠-٨٠٥٩الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 

ألوقـاف  يحكي سيرة نخبة من رواد إدارات ا      : كوكبة من الرواد  
 ٧٨٧في أكثر من نصف قرن 

كيف تزيد من عمل وأهمية ومكانة شعبة اآلثـار فـي المديريـة             
 ديسمبر  ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     في  (العامة لألوقاف   

 ١٢٦٧٠] باللغة التركية) [١٩٩٣
 ٩٥٤] باللغة اإلنجليزية[كيف نجعل األوقاف أكثر فعالية في الهند 

 ١٤٣٠ ]الفارسيةباللغة [ كيف نستثمر األوقاف
 ٧٥٥٣] باللغة األوردية[كيف نقوم بإصالح األوقاف في الهند 

 ٥١١٥] باللغة األوردية[كيف يتم الحفاظ على ممتلكات األوقاف 
 ١٣٤٨٢] باللغة التركية[كيف يكون الوقف 

 ٥٢٠٩] باللغة األوردية[كيف يمكن منع نهب األوقاف؟ 
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ائق الناضرة في أحكام العترة      الحد في(ال تجب الزكاة في الوقف      

 ٤٣١٧-٤٣١٦) الطاهرة
باللغـة  [ال مطالبة لهيئات األوقاف من قبل المطلقات المسـلمات          

 ٧٥٠٤] اإلنجليزية
 ١٠٣٧٦)  تاريخ الخلفاءفي(ال نورث ما تركناه صدقة 

الفائدة الثالثـة بعـد     : ال يعزل الناظر إذا كان هو الموقوف عليه       
 ٥٤٣٨)  في مذهب الحنفيةالفوائد الزينيةفي (المائة 

 ٢٣٠] باللغة األوردية[ال يوجد مبرر لتجميد هيئة أوقاف كيراال 
مبـررات  : حياء سنة الوقف في البلدان والمجتمعات اإلسالمية      إل

 الندوة العالمية حـول الوقـف والتنميـة         في (وشروط النجاح 
 ٧٨٦٣] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية

 ٨٣٧محاكم الشرعية الئحة اإلجراءات الداخلية لل
 ٨٣٧الئحة إجراءات ديوان عموم األوقاف والمجلس الحسبي 

 ١٥١٨الئحة االستبدال واالستثمار ألموال وأعيان األوقاف 
 ٨٣٧الئحة بيت المال 

 ٨٥٢الئحة ترتيب عملية األوقاف بالثغور والبنادر 
الترتيب  . الدستورفي  (الئحة التشكيالت ووظائف نظارة األوقاف      

 ٦٠٨٢] باللغة العثمانية [)األول
القـرار الـوزاري رقـم      : الالئحة التنفيذيـة لقـانون األوقـاف      

 ٦١٤٠. م٢٣/٢٠٠١
 ٨٤٧الالئحة الداخلية لوزارة األوقاف 

هــ،  ١٢٦٧ رجـب    ١١الئحة ديوان األوقاف الصادرة بتاريخ      
٨٣٥. ١٨٥١ 

 ٦٠٦٩] باللغة العثمانية[الئحة القانون األساسي للجماعة اإلسالمية 

الئحة القانون األساسي للجماعة اإلسالمية
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 ٦٠٩٦] باللغة العثمانية[حة قانونية بالمسقفات والمستغالت الوقفية الئ
 ٦٠٩١] باللغة العثمانية[الئحة قوانين األموال غير المنقولة 

 ٦٥١٥ الئحة المساجد
 ٦٥١٥الئحة المساجد وما أنفذ منها 

 ١٠٢٣٠شرح الكتاب : اللباب
 ١٠٢٨٥-١٠٢٨٤اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 

 ١٠٢٣١شرح الكتاب اللباب في 
اللباب في شرح الكتاب علـى المختصـر المشـتهر باسـم            

 ١٠٢٣٣-١٠٢٣٢" الكتاب"
 ١٠٣١٧اللباب في الفقه الشافعي 

 ١٠٥٢٣ لباب اللباب كتاب
 جورجاون في هريانـا     ةلتتولى هيئة أوقاف البنجاب رعاية مقبر     

 ٥٢٠٥] باللغة األوردية[
 ٥٢٧٣] غة األورديةبالل[لجان األوقاف بمحافظتي اندور وأوجين 

 ٨٣٦٣لجنة إحياء التراث 
باللغـة   [١٩٥٤نطاق سـلطة قـانون األوقـاف        : لجنة األقليات 
 ٥٢١٠] اإلنجليزية

البرنامج المكثف لشئون وحماية    : لجنة حزب المؤتمر لعموم الهند    
 ٩٨١] باللغة اإلنجليزية[األقليات 

 ٤٢١٦] باللغة األوردية[لجنة حماية المساجد والمقابر 
 ٧٠٤١] باللغة األوردية[ة زاوية الحاج ماالنج لجن

لجنة المساجد السنية فـي انتافيـل، مومبـاي وقـرار منـدوب             
 ١١٧٧] باللغة األوردية[المؤسسات الخيرية 

 ١٣] باللغة األوردية[لجنة هيئة األوقاف السنية المركزية 
 محاضرات في الفقه المقارن مع مقدمة في بيان         في(لزوم الوقف   
 ٦٥٩٢) سة الفقه المقارن وأسباب اختالف الفقهاءأهمية درا
 ٦٥٩٧) مقارنة المذاهب في الفقهفي (لزوم الوقف 

 ٦٦٠٠لزوم الوقف وشروط صحته 
 ٣٩٤لسان الحكام في تعريف األحكام 
 ٣٩٤-٣٩٣لسان الحكام في معرفة األحكام 

 ٩٣٧٦-٩٣٧٢لسان العرب 
ـ          ى مـن   لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األول

 ٨٠٥٨القرن الحادي عشر 
 ٩٤٣١] باللغة التركية[لغة اصطالحات الوقف 

 ١٠٤٧٦لغة الفقهاء 
 ٩٣٧٩] باللغة التركية[اللغة والمصطلحات في القوانين التركية 

باللغـة  [لفت انتباه مانوهار جوشـي كبيـر وزراء مهاراشـترا           
 ٩٦٩٨] األوردية

خـالل الحكـم    لم تنفق أية مبالغ مالية على أوقـاف المسـلمين           
 ٦٩٧٣] باللغة األوردية[البريطاني 

 ٦٥٥٦ في الكويت لمحات عن األوقاف
 ٣٨٥٧ هوازن –العامرية : لمحات من أخبار قبيلة العوازم

اللغـة  ب [١٩٧٨ إلـى    ١٩٦٩لمحة عن األوقاف الليبيـة مـن        
 ٩٢١٩] الفرنسية

 وقائع الحلقـة الدراسـية      في(لمحة عن حالة األوقاف في تركيا       
 ٨٧٦٣-٨٧٦٢...) متلكات األوقافلتثمير م

لمحة عن الوقف في مصر ودوره في مجـال اعتمـادات نشـر             
 ١٣٥٥٢الدعوة اإلسالمية والتنمية االجتماعية واالقتصادية 
 أهميـة   فـي (لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضـر         

بحوث ومناقشات الندوة التي    : األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم    
 ١٣٠٣٣.) ..عقدت في لندن
 ٩٩٤٨اللمعة الدمشقية 

اللمعة الدمشقية وشرحها الموسوم بالروضة البهيـة فـي شـرح           
 ٩٩٤٩اللمعة الدمشقية 

س أوقاف والية البنجاب أدنى سلطة على وقف عام كان          لليس لمج 
باللغـة  [يقع سابقاً ضمن سلطة وصي لممتلكات تم إخالؤهـا          

 ١٩١] اإلنجليزية
 ٣٨٨٠ليس من اإلسالم 
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 ١٠١٥٥) األشباه والنظائرفي (ما افترق فيه العتق والوقف 
األشباه والنظائر على مذهب أبي     في  (ما افترق فيه العتق والوقف      

 ١٠١٥٦) حنيف  النعمان
-٨٣٣٥)  سنن أبـي داود    في( ما جاء في الرجل يوقف الوقف        باب

٨٣٤٢ 
ما هو أصل الوقف وألي داع أخرج عن اختصـاص المحـاكم            

 ١٦٧٦األهلية 
فـي  (ما هو تأثير األوقاف االقتصـادية واالجتماعيـة الجديـدة           

باللغـة  ) [١٩٨٧ ديسـمبر    ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     
 ٣٢١٨] التركية

 ٤٠٠٩)  رسائل ابن نجيمفي] (ما يبطل دعوى المدعي وخصومه[
أوجز المسالك إلـى موطـأ اإلمـام        في  (ما يجوز من العطية     

 ١٠٧٠٠) مالك
-١٠٧٠١ )أوجز المسالك إلى موطأ مالك    ي  ف (]ما يجوز من العطية   [

١٠٧٠٢ 
 ١٣٥٢٥، ١٢٥٦٤الماء في الفكر اإلسالمي واألدب العربي 

 ٩١٠٠ في معالم الخالفة اإلنافةمآثر 
 ٨١٥٢مأثرة للمنشاوي 

 ١٦٧٣أصل الوقف :  من الئحة ترتيب المحاكم األهلية١٦المادة 
الترتيـب   . الدستورفي  ( والمتعلقة بنظام األوقاف     ٤٨المادة رقم   
 ٦٠٩٠]باللغة العثمانية) [األول

 ١٢٩٢٥] باللغة األوردية[ماذا تستطيع هيئة األوقاف أن تعمل؟ 
 ١١٤٧] باللغة اإلنجليزية[مأزق المسلمين في الهند 

 ٦٩١٨-٦٩١٧المال في اإلسالم 
 ٩٧٤٦ية المعاصرة  اإلسالممالية الدولة

 ١١١٣٩" ة المقتصدبداية المجتهد ونهاي: "المالية العامة في اإلسالم
مالية القطاع الوقفي في لبنان تعتمد أساساً على واردات أمالكـه           

 ٧٨٣١ العقارية
الشورى األولى  في  (ماهية مؤسسة األوقاف ومكانتها في حاضرنا       

 ٧٣٩٧] باللغة التركية) [للوقف
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 ٩٢٢٩] باللغة التركية[ماهية الوقف 
قتصـادي  االتجاه الجماعي فـي التشـريع اال      في  (ماهية الوقف   
 ٤٤٨٢-٤٤٨١) اإلسالمي

ماهية الوقف في حقوقنا القديمة والحديثة، والخصوصيات التـي         
 ٤٥] باللغة التركية[تتعلق بأوقاف المقاطعة واإليجارتين 

 ٩٨٦٣-٩٨٦٠مباحث الوقف 
مبادئ أحكام للمحكمة العليا الشرعية بشأن ما يوجب عزل نظار          

 ٤٩٤١الوقف 
 ٩٢٨٤] باللغة األوردية[لمين المبادئ اإلدارية ألوقاف المس

مبادئ اإلعمار الحديث في الوقف األناضـولي التركـي وأقـدم           
) ١٩٨٤ ديسـمبر    ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،    في  (تطبيقاته  

 ٨٨٠٥] باللغة التركية[
 ٩٦٩٥] باللغة األوردية[المبادئ التوجيهية بخصوص األوقاف 

 ٣٦٥] باللغة األوردية[مبادئ الشريعة اإلسالمية 
مقال في قانون األحـوال الشخصـية       : مبادئ الشريعة اإلسالمية  

باللغـة  [القابل للتطبيق على المسلمين في الهنـد البريطانيـة          
 ٦٣٢٨] اإلنجليزية

مبادئ الفقه اإلسالمي للمـذاهب الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية           
 ٩٨٢٢] باللغة اإلنجليزية[والحنبلية 

 ١٧٧٥مبادئ في السياسة المصرية 
 ٩٢٩٥ئ القضاء الشرعي في خمسين عاماً مباد

 ٦١٨٩مبادئ القضاء في األحوال الشخصية 
 ٤٩٤مبادئ وأحكام من الوقف 

دراسة مقارنة فـي الفقـه اإلسـالمي        : مبدأ الرضا في العقود   
والقانون المدني الروماني والفرنسي واالنجليزي والمصـري       

 ٤٩٦٠ والعراقي
 ١٠٠٣٢المبدع في شرح المقنع 

 ١٠١٢٠-١٠١١٩وط  المبسكتاب
 ٩٩٢٣في فقه اإلمامية المبسوط 

 ٢٠٣٤] باللغة التركية[متاحف األوقاف في تركيا واآلثار القديمة 
بعـض المتـاحف    : متاحف الوقف والوقفيات التركية في بلغاريا     

 ٢٦٩٨] باللغة التركية[واألوقاف التركية في بلغاريا 
مكتوبـة  متحف بايزيد الصاعقة في مودرنو ببورصة ووقفيتـه ال        

 ٣٧٧٤] باللغة التركية[على الحجر 
 ٦٦٣٤] باللغة التركية[متحف سجاد األوقاف 

باللغـة  [متحف الفن وخط الوقف التركي فـي مدرسـة بايزيـد            
 ٢٥٨٨] التركية

باللغـة  [متطلبات اإلخطار لرفع القضايا ذات الصـلة بـالوقف          
 ٢٠٤] اإلنجليزية

 ١٠٣٤١متن أبي شجاع في الفقه الشافعي 
 ١٠٣١٨رشاد في فقه مذهب اإلمام الشافعي متن اإل

 ١٠٦٢٢متن أقرب المسالك في الفقه على مذهب اإلمام مالك 
 ٨٣٠٠متن بلوغ المرام من أدلة األحكام 

 ١٠٥١٧-١٠٥١٣متن الرسالة 
من فقه مذهب شيخ األئمـة      : متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني     

 ١٠٥٠٩... إمام دار التنزيل سيدنا مالك

 ١٠٥٣٣-١٠٥٣٢اصمية متن الع
 ١٠٦٤٥متن العالمة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي 

 ١٠٢٤٥متن القدوري 
 ١٠٢٩٠متن الكنز 

 ١٠٣٦٩متن المختصر لإلمام الجليل أبي الضياء سيدي خليل 
 ١٠٤٨٢-١٠٤٨١متن المنهاج 

 ١٠٤٨٣متن منهاج الطالبين 
لـى دور   إ لمساجد يخططون لتحويلها سـراً    ا قضية   المتهمون في 

 ٥٢٧٤ ]باللغة األوردية [لسكنىل
 ٨٣٢٣المتواري على تراجم أبواب البخاري 

الفائـدة  : المتولي على الوقف إذا ادعى الدفع إلى الموقوف عليهم        
 ٥٤٣٩) الفوائد الزينية في مذهب الحنفيةفي (الثالثة بعد المائة 

 ٩٨٠٢ فقه.  المتون والحواشي سلسلة
الواقف الذي يملك حق إدارة     : متى يمكن للمتولي أن يعين خلفاً له      

 ٢٤٠ ]باللغة اإلنجليزية[الوقف يمكن أن يعين خلفاً له 
باللغـة  [مثال على أهمية الوقفيات في عصر الثورة الصـناعية          

 ٣٧٩٣] التركية
 ٧-١األسـبوع الرابـع للوقـف،       في  (مجاالت األوقاف الجديدة    

 ٨٧٧٨] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 
 ندوة مكانة  في(ف وأثرها في دعم االقتصاد      المجاالت الحديثة للوق  

 ١٣٢٦٥...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
 مؤتمر األوقـاف    في(  اهللا إلى الدعوة في المؤثرةمجاالت الوقف   

 ١١٥٤٠...) األول في المملكة العربية السعودية
 في( النظام األساسي، الوظائف واألداء   : مجالس األوقاف في الهند   

) ١٩٩٩ مـايو،    ١٠-٨الوقفية في جنوب آسيا،     ندوة التجارب   
 ٧٩٣٥] باللغة اإلنجليزية[

 ٨٩٨٠المجتمع اإلسالمي والغرب 
باللغـة  [المجتمع التركي في القرن الثامن عشر ومؤسسة الوقف         

 ٨٨٤٣] التركية
 ١٣٨٥٢المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي 

 ٨٤٧٩نة المجتمع المسلم كما بينه اإلسالم في الكتاب والس
 ٨٧٨٧] التركيةباللغة [المجتمع المسلم والدولة العلمانية في تركيا 

قرار المجلس المركزي   : المجلس االستشاري لعموم مسلمي الهند    
 ٥١٣٦] باللغة اإلنجليزية [١٩٨٦ فبراير ٢٤بنيودلهي في 

اإلسالم تحـت االنتـداب البريطـاني    : المجلس اإلسالمي األعلى 
 ١٦٣٤] ليزيةباللغة اإلنج[لفلسطين 

مجلس األوقاف سيوفر مـنح دراسـية للطلبـة الدارسـين فـي             
 ١٢٩٤٠] باللغة األوردية[التخصصات الفنية 

 نـدوة   فـي (مجلس األوقاف إلقليم اتحاد دادرا وناجار هـافيلي         
باللغة [) ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨التجارب الوقفية في جنوب آسيا،      

 ٩٦٨] اإلنجليزية
باللغـة  [ يقدم منحاً دراسـية      مجلس األوقاف المركزي بنيودلهي   

 ١٢٩٥٨] األوردية
 يقر مشروع قـانون     البنغال الغربية المجلس التشريعي في والية     

 ٦٤١٧ ]باللغة األوردية [معدل للوقف

البنغال الغربيةالمجلس التشريعي في والية 
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: المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء األوقاف والشـؤون اإلسـالمية        
 ٩٥١٧... الدورة السابعة
 ١١١٧٦مجلس لألحباس 

باللغـة  [ الهيكـل التنظيمـي      :المجلس المركـزي لألوقـاف    
 ٧٩٦٦] اإلنجليزية

المجلس المركزي لألوقاف ينشئ مراكز لإلرشاد المهني للطلبـة         
 ١٢٩٤١ ]باللغة األوردية[المسلمين 

المجلس المركزي لألوقاف يوسـع نطـاق نشـاطاته التعليميـة           
 ١٢٩٤٢ ]باللغة األوردية[باإلضافة إلى التعليم الديني 

 ٧٥٥٢] ورديةباللغة األ[مجلس الوقف 
 ١٠٠٤٠مجلة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 

 ١٠٢١٧-١٠٢١٢مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر 
 ٨٤٦٢مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار 

 ١٠١١٧] باللغة العثمانية[مجمع البحرين وملقتى النهرين 
 في( ؤسسية رائدة في الوقف  تجربة م : مجمع الربع الرشيدي في تبريز    

 ٦٦٣٩) ندوة التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
تجربة مؤسسية رائدة في    ": تبريز"مجمع الربع الرشيدي في مدينة      

 ٦٦٤٠الوقف 
 ٨٥٠٤مجمع الزوائد 

 ٨٥٢٩-٨٥٢٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
 ١٠٢٤٠النعمان مجمع الضمانات في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة 

باللغـة  [المجمعات الوقفية العثمانية كتشكيالت اجتماعية متكاملة       
 ١٣٧٥٩] التركية
 ١٠٤٨٦-١٠٤٨٤شرح المهذب : المجموع

 ٥٤٠٩-٥٤٠٢مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد ابن تيمية 
 ٧٣٤٣-٧٣٤١... مجموع في المناقلة واالستبدال باألوقاف

 ١٠٩٨٥المجموع المذهب في قواعد المذهب 
 ٤٧١٦مجموعة األحكام الشرعية 

 ٥٧٠٩مجموعة أنظمة إدارية ألوقاف سوريا 
 ٦٥٦] باللغة العثمانية[مجموعة األوامر والمقررات الشرعية 

 ٦٢٩٧] باللغة األوردية[مجموعة التشريعات اإلسالمية 
 ٤٠٦٢] باللغة العثمانية[مجموعة تعليمات نظارة أوقاف الهمايون 

، ٥٦٠١-٥٥٩٨،  ٤٥٩٧-٤٥٨٩ين  مجموعة رسائل ابـن عابـد     
١٢٠١٣-١٢٠٠٩ 

 ١٢٥٣٦-١٢٥٣٥مجموعة رسائل البركوي 
 ٤٥٥٥مجموعة الرسائل في تحقيق بعض المسائل 

 رسـائل   في(] مجموعة رسائل متفرقة في الوقف ضمن مجموع      [
 ١٠١٤٧) ابن نجيم

رسائل وفتاوى لعلماء نجـد     : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية   
 ٥٤٢٦األعالم 
باللغة [هـ  ١٣٢٨مومية لنظارة أوقاف الهمايون لعام      مجموعة ع 
 ٤٠٦٣] العثمانية

 ٥٤١٠مجموعة فتاوى ابن تيمية 
 ٥٣٣٠مجموعة الفتاوى الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية 

 ٥٣٣٨] باللغة األوردية[مجموعة فتاوى كفاية اهللا 

 ٥٤٧٧] باللغة األوردية[مجموعة فتاوى موالنا عبد الحي 
 ٥٣٧٢وعة الفقهية في الفتاوى السوية المجم

باللغـة  [ المجموعة القرآنية والوقفية في متحـف جهـل سـتون         
 ١٣٤٧٥ ]الفارسية

 ٦١٧١مجموعة قرارات وأحكام تتعلق باألوقاف اإلسالمية 
 ٦١٧٢مجموعة قوانين 
 ٦٢٢٥الوقف، الوصية، الميراث : مجموعة القوانين

 ٤٨٠٨] رديةباللغة األو[مجموعة القوانين اإلسالمية 
 ٦١٧٣مجموعة قوانين األوقاف 

 ٦٢٢١مجموعة القوانين المصرية المختارة من الفقه اإلسالمي 
 ٦١٢٩مجموعة القوانين واألنظمة والتبليغات 

 ٦٤٥٤] باللغة العثمانية[مجموعة قوانين وأنظمة ومقررات مالية 
 ٥٩٩٦ ]باللغة الفارسية[  الوقفية في إيرانواألنظمةمجموعة القوانين 

 ٥٩٩٧] باللغة الفارسية[مجموعة قوانين الوقف 
 ٣٦٨مجموعة المتون الفقهية في األحكام والفرائض اإلسالمية 

مجموعة محررات وقوانين وأنظمة نظارة أوقاف الهمايون لعـام         
 ٤٠٦٤] باللغة العثمانية[هـ ١٣٣٢

منقحة ومعدلة  : مجموعة المراسيم اإلشتراعية والمراسيم التنظيمية    
 ٦١٦٩. ١٩٦٥زيران ح ١ حتى

مجموعة من الدراسات المتعلقة بإمام بارا في هوجلي خالل الفترة          
 ٩٥٧٦] باللغة اإلنجليزية [١٩١٠-١٨١٥من 

 ١٠٤٣٧المجموعة الوفية في فقه السادة الشافعية 
 ١٠٨٤٤محادثة قديمة حول الوقف األهلي 
 ١٠٨٤٥)  مقاالت الكوثريفي(محادثة قديمة حول الوقف األهلي 

 ٩١٧٥ن التأويل محاس
 ١٠٠٠] باللغة اإلنجليزية[محاضر اجتماع 

 ٤٨٧٠، ٧٥٧محاضرات اإلمارات سلسلة 
 ٩٥٨٣] باللغة اإلنجليزية[محاضرات في الشريعة اإلسالمية في الهند 

محاضرات في الفقه المقارن مع مقدمة في بيان أهميـة دراسـة            
 ٦٥٩٢الفقه المقارن وأسباب اختالف الفقهاء 

 ٩٨٥٠-٩٨٤٩لوقف محاضرات في ا
 ٩٨٧٣محاضرات في الوقف والوصية 

 ١٧٩١محاضرة في نظام الوقف 
 ١٧٩٦محاضرة في الوقف 

األسبوع في  (المحافظة على اآلثار القديمة للوقف ورعايتها وترميمها        
 ٥٠٢١] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣الثاني لألوقاف، 

دي عشـر،   أسبوع الوقف الحـا   في  (المحافظة على أموال الوقف     
 ٣٥٥٥] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦

 ٤١٣٧] باللغة اإلنجليزية[المحافظة على األوقاف اإلسالمية 
المحافظة على األوقاف في دول البلقان التي خرجت من الدولـة           
العثمانية، والتدابير التي اتخذت من أجلها في عهـد السـلطان           

 العاشـر   األسـبوع فـي   (م  ١٩٠٩-١٨٧٧الحميد الثاني،    عبد
 ٩٧٠٤] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

أسـبوع  فـي  (المحافظة على األوقاف واألبنية القديمة في مدينة بولو         
 ٥٠٣٦] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الوقف الحادي عشر، 
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األسبوع في  (المحافظة على معابد الوقف والمشاكل التي تواجهها        
 ١٢٦٦٣] باللغة التركية) [١٩٩٠ر  ديسمب٩-٤الثامن للوقف، 

أسـبوع  في  (المحافظة على مكة المكرمة وميراثنا المعماري الغائب        
 ٤١٢٩] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الوقف الحادي عشر، 

باللغـة  [محاوالت بناء بنك األوقاف في عهد السـلطان رشـاد           
 ٧٤٠٠] التركية

باللغـة  [رابراديش  محاولة احتالل أراضي الوقف في فرخ آباد، أت       
 ٥١٨٧] األوردية

باللغـة  [محاولة احتالل الضريح من قبـل منظمـة بجـرنج دل            
 ٥٢٠٦] األوردية

 ٥٢٤٧] باللغة األوردية[محاولة االستيالء على مقبرة 
على أرض المسجد في أورنـج      " فانداي ماترام "محاولة بناء قاعة    

متعنت احتجاج لدى وزير العالقات العامة على السلوك ال       : آباد
 ٥٢٨٠] باللغة األوردية[لمحصل المدينة 

باللغـة  [محاولة غير مشروعة السـتئجار ممتلكـات األوقـاف          
 ٥١٩٧] األوردية

 ١١٢٦٦-١١٢٦٥المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 
 أبـو الـوطن ال اإلسـكندرية        –المحسن العظيم منشاوي باشا     

 ٨١٥٣وحدها 
السـير العطـرة للمحسـنين      سلسلة تشـمل    : محسنون من بلدي  

 ٨١٤٧الكويتيين 
 ١٠٤٩٤-١٠٤٩٢المحلى 

 ٧٨٢٠المحور الثاني للمؤتمر االقتصادي األول 
المؤسسات المالية الخاصة واألوقاف النقدية     : المخاطرة الرأسمالية 

 ١٢٥٨٥] باللغة التركية[
 ٤٦٤٠)  الزواجرفي (مخالفة شرط الواقف من الكبائر

 ٩٤٠١مختار الصحاح 
 ١٠٠٨٤ات الجلية المختار

 ١٠٠٨٥من المسائل الفقهية المختارات الجلية 
 ٣٧٣٩ ]باللغة الفارسية[  جديدةيةمختارات من حجج وقف

 ٥٥٦٦مختارات من نوازل بردلة 
األسـبوع الثـامن    فـي   (مختبر أبحاث المديرية العامة لألوقاف      

 ٨٧٦٠] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤للوقف، 
 ١٠٣٤٨] باللغة األوردية[قه اإلمام الشافعي رسالة في ف: المختصر

 ١٠٦٤٠المتن : المختصر 
 ١٠٥٢٢مختصر ابن الحاجب الفرعي 

 ٤٣٦، ٤٣٢، ٤٣٠مختصر أحكام األوقاف 
 ١٠٠٠٤مختصر اإلنصاف والشرح الكبير 

 ١٠٥١٨مختصر بن أبي زيد القيرواني 
 مختصر تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد رسول اهللا 

 ٢٩١٤ الحرف والصنائع والعماالت الشرعية من
 ١٠٣١٥مختصر خالفيات البيهقي 

 ١٠٦٤١، ١٠٦٢٧مختصر خليل 
مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة اإلمام مالك بن أنس رضي         

 ١٠٦٤٣-١٠٦٤٢اهللا عنه 

  ٢٨٥٤سيرة ابن هشام مختصر 
 ٨٣٧٩مختصر صحيح البخاري 

 ٨٣٦٥-٨٣٦٣مختصر صحيح مسلم 
 ١٠٢٢٥-١٠٢٢٤اوي مختصر الطح

 ١٠٦٤٦، ١٠٦٤٤مختصر العالمة خليل 
 ٥٤١١مختصر فتاوى ابن تيمية 

 ٥٤١٥-٥٤١٢مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية 
 ٥٤٩٥مختصر الفتاوى المهدية 

 ١٠٧٢٠المختصر الفرعي 
 ٩٨٤٨مختصر الفقه اإلسالمي 

 ١٠٥٣٨ " في المذهب– الكبير –التقييد ": المختصر الفقهي
 ٢١٠٢أخبار البشر المختصر في 

 ١٣٩٣-١٣٩٢المختصر في استبدال الوقف 
مختصر في عدم جواز أخذ األجرة على قراءة القرآن وعدم جواز           

 ١٢٦٣٧ العمادي وقف النقود وهو رد على فتوى أبي السعود
 ١٠٦٤٨المختصر في الفقه على مذهب اإلمام مالك بن أنس 

 ٩٧٨٤} زهدي يكن{المختصر في الوقف 
 ٩٨٦٤} محمد زيد األبياني{قف مختصر في الو

:  المعامالت الشرعية المالية   كتابفي  (مختصر في الوقف وأحكامه     
ويليه ملحق وجيز في المهر وبدل الخلع وتصـرفات المـريض           

 ٢٥٧-٢٥٦) والهبة والوصية والميراث والوقف
 ٥٩٦٤] باللغة اإلنجليزية[مختصر القانون الفاطمي 

 ١٠٢٤٦، ١٠٢٤٤مختصر القدوري 
 ١٠٣٤٧ر كتاب األم للشافعي مختص

 ٩٨٦٦-٩٨٦٥مختصر كتاب مباحث الوقف 
مختصر كتابي هالل بن يحيى وأحمد بن عمر الخصاف في أحكام           

 ٤٣٣األوقاف 
 ٥٤٠١مختصر مجموع فتاوى ابن تيمية 

 ١٠٤٦٧مختصر المزني 
 ١٠٠١٣مختصر المقنع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني 

 ١٠٣١٣كالم اإلسنوي مختصر من قواعد العالئي و
 ٨٢٧١مختصر منهاج السنة البن تيمية 
 ٩٩٦٣-٩٩٦١المختصر النافع في فقه اإلمامية 

 ٢٥١المختصر النفيس في أحكام الوقف والتحبيس 
 ٥٣١٩مختصر نوازل ابن الحاج 

 ١٠٢١٩مختصر الوقاية 
 ٤٣٤مختصر وقف أبو بكر هالل والخصاف 

 ٤٣٥مختصر وقف هالل 
 ٩٩٥٧مختلف الشيعة 

: مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثمـاني        
 ١١٥٠٤. م١٨٠٥-١٥١٧هـ، ١٢٢٠-٩٢٣في الفترة من 

فـي  (المخصصات الشهرية لموظفي ومسـتخدمي األوقـاف        
 ٦٠٨٣] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستور

 الكتـاب العربـي المخطـوط وعلـم         في(المخطوطات الموقوفة   
 ١١٩٤٢) المخطوطات

المخطوطات الموقوفة
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 ٣٨٤٨] باللغة اإلنجليزية[ حول الوقف ليونوسيفا يةمخطوطة دمشق
المخلفات المعمارية الحضارية في العصور اإلسالمية في القـدس    

 – الحاضر   –الماضي  :  القدس العربية اإلسالمية   في(الشريف  
 ٢٥١٨) المستقبل

 ٤٧٧١المدارج العلية إلى اآلثار الحنبلية 
 ٣٨٣٩] باللغة التركية[مانية المدارس األولى في الدولة العث

باللغـة  [ العالقة بين العلـم والوقـف  : يلخانىمدارس العصر اإل
 ١٢٨٠٥ ]الفارسية

 ٨-٥األسبوع السـادس لألوقـاف،     في  (مدارس المعماري سنان    
 ٢٦٧٠]باللغة التركية) [١٩٨٨ديسمبر 
 في(ة   وصفي ة تاريخي دراسة: المنورة المدينة في الوقفيةالمدارس  

 ٨٢٦٦...) قاف األول في المملكة العربية السعوديةمؤتمر األو
 ١١٧١٤] باللغة التركية[المدارس والتحديث 
 ١٢٨٥٧ ]باللغة الفارسية[ المدارس والمدرسين

 ١٢٨٦٣المدارس ونظام التعليم في بالد الشام في العصر المملوكي 
باللغـة  [مداوالت حول قوانين الوقـف والقضـايا األخـرى          

 ٦٣٧٩] األوردية
 ٤٤٢٥-٤٤٢٤دخل الفقهي العام الم

باللغـة  [مدخل نحو مشروع إنشاء التجمع الوقفي من أجل التنمية          
 ١٣٠٣٨] اإلنجليزية

 ٢٣٤٠دراسة أثرية معمارية : تهاامدرسة األمير كبير قرقماش وملحق
 ٣٦٦٨مدرسة الجمعية في المحلة الكبرى 

 ١٣٦٢٦دراسة معمارية وأثرية : مدرسة خاير بك بباب الوزير
دراسة أثرية معماريـة    : "أم السلطان شعبان  "رسة خوند بركة    مد

 ١٣٦٢٣. م١٣٦٩/هـ ٧٧١
 ٢٣٠٤ات  زعزوع بك للبنةمدرس
 ٢٣٠٤  زعزوع بك للبنين ةمدرس

 ١٣٦١٧دراسة معمارية وأثرية : مدرسة السلطان حسن
 ١٣٦٢١دراسة أثرية معمارية : مدرسة السلطان قانصوه الغوري

 ديسمبر  ٩-٤وع الثامن للوقف،    األسبفي  (مدرسة مركز قيصري    
 ٥٠٥٣] باللغة التركية) [١٩٩٠

المدن العربية والديموغرافيا التاريخية والبحر األحمر خالل العهد        
 ٨٩٣٢] الفرنسيةاللغة ب[العثماني 

 ١٠٥٦٦المدونة 
 ٩٧٦٨] باللغة اإلنجليزية... [مدونة األحوال الشخصية للمسلمين

 ١١٠٠٩-١١٠٠٧، ١٠٥٧٠-١٠٥٦٧المدونة الكبرى 
 ١٠٥٧١المدونة والمختلطة 

 ٥٦٢٦مدى سلطة القضاء الشرعي في نظر مشكالت األوقاف 
غياب الوعي بدور الوقـف فـي   : مدير األوقاف في حديثه للمنبر  

 ١٤٩٧األمة اإلسالمية كان سبب تخلفها 
 ٣٠٣٣] باللغة الفارسية[مديرية األوقاف في إيران 

 ٣٠٣٠] غة الفارسيةبالل[مديرية األوقاف والحرب المفروضة 
 ٣٣٥٧] باللغة التركية) [إدارة المدنفي (المديرية العامة لألوقاف 

 ٢١١٢-٢١١١. هـ٤٦٣مدينة السالم منذ تأسيسها حتى سنة 
 ١٢٩٠٥المدينة في تاريخ المغرب العربي 

دراسة حضـارية   : مدينة الفيوم في العصرين المملوكي والعثماني     
 ٩٣٦٤ أثرية

 ٤٩٨ل األحكام مذاهب الحكام في نواز
 ٥٩٧٨المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني 

 ٨٣٨مذكرات محمد فريد 
 ٨٣٨مذكراتي بعد الهجرة 

 ٩٣٣٥مذكراتي في نصف قرن 
مذكرة االتحاد للمؤسسة المحدودة لتنمية األوقاف بوالية كرناتاكا        

 ٧٦٢٩] باللغة اإلنجليزية[
ة إجراءات وزارة   مذكرة إيضاحية عن مشروع قانون بتعديل الئح      

 ٨٤٨األوقاف 
 ٥٩٩٠المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون الوقف 

وهي المرفوعـة   : المذكرة التفسيرية لمشروع قانون أحكام الوقف     
 ٦٢٣٩مع المشروع من مجلس الوزراء إلى البرلمان 

مذكرة تفسيرية لمشروع قانون إصالح نظـام الوقـف األهلـي           
 ١٨٠٤وقسمته 

 ٨٩٣٦نة  قسنطيإقليممذكرة حول 
 ٣٢٧مذكرة حول تشريع تنظيم أحكام الوقف 

مذكرة علماء المعهد األحمدي في مشـروعية الوقـف األهلـي           
 ٤٤٨٨والخيري، ولزومه وعدم جواز حله 

مذكرة في قضية المحرومين وإبطال شروط الواقفين مؤيدة بفتوى         
 ٤٥٤٥ محمد بن عبد الوهاب مام أهل السنةجليلة إل

 ٩٨٥١مذكرة في الوقف 
التي قدمها نواب البرلمان المسلمون لحـزب       " سيثي"ذكرة لجنة   م

 ٦٣٥٦ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٨٣ في أبريل المؤتمر الهندي
 ١٠٠٠٠المذهب األحمد في مذهب اإلمام أحمد 

باللغة [مراجعة إلدارة األوقاف من قبل وزارة الشئون االجتماعية         
 ٩٨٦] اإلنجليزية

 ٨١٦٢ ]لفارسيةباللغة ا[ مراجعة لوثائق الوقف
 ٩٩٤٣المراسم العلوية 

 ٨٠٣٤مراصد االطالع على األمكنة والبقاع 
 ١١٧٤٤المرأة والمؤسسات االجتماعية في الحضارة العربية 

مقاالت فـي   :  دراسات في المجتمع اإلسالمي    في(المرأة والوقف   
 ٦٧١٨] باللغة اإلنجليزية) [ذاكرة جابريل بير

ابان ونمـوذج مـن األوقـاف       نموذج من الي  : مرحمة الرأسمالية 
 ١٣٧٣١] باللغة التركية[التركية 

 بإلغاء نظام الوقف على غيـر       ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠مرسوم بقانون   
 ٦٤٨٢الخيرات والمذكرة اإليضاحية للقانون 

أحكام القانون  بعض   بتعديل   ١٩٥٢ لسنة   ١٢٤مرسوم بقانون رقم    
 ٦٢٤٣ بأحكام الوقف ١٩٤٦ لسنة ٤٨رقم 

 بتعديل بعض أحكام المرسوم     ١٩٥٢ لسنة   ٣٤٢مرسوم بقانون رقم    
 الخاص بإلغاء نظام الوقف علـى       ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   

 ٦٤٨٣غير الخيرات 
 ٦١٤١م بإصدار قانون األوقاف ٦٥/٢٠٠٠ سلطاني رقم مرسوم

نحـو إدارة أفضـل للمشـاكل       : ١٩٩٥مرسوم الوقف الهنـدي     
 ١٠-٨  ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسـيا،      في(والتوقعات  

 ٦٣١٥] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩مايو، 

 

 حول الوقفيةمخطوطة دمشق



١٢٤١>> كشاف العنوان
 

 

 ٨٩مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان 
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسـان، فـي المعـامالت           
الشرعية على مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان مالئماً لعرف         

  ٩٠ الديار المصرية وسائر األمم اإلسالمية
 ١٠٦٨٧عاني ألفاظ الرسالة مرشد المبتدئين إلى معرفة م

 ٨٥٠٦-٨٥٠٥شرح مشكاة المصابيح : مرقاة المفاتيح
مرة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبـر مـن حـوادث             

 ٨٧٢٤الزمان 
 ١٧٧٤المرهفات اليمانية في عنق من قال ببطالن الوقف على الذرية 

 ٨٧١٦مروج الذهب ومعادن الجوهر 
ـ  : المزارات باللغـة  [ الم فـي إيـران  المراكز المعنويـة لإلس
 ١١٩٠٩ ]الفارسية

 ٥٢٣٢] باللغة األوردية[مزيد من اإليضاحات عن هيئة األوقاف 
 ٦٧٣٢)  تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسفي(المساجد 

 ١٢٢٣٩] باللغة األوردية) [ الفتاوى المحموديةفي( المساجد باب
 ١٣٦٣٠مساجد أبي بكر مزهر بالقاهرة 

: التي تقع تحت سيطرة دائرة الهنـد للمسـاحة األثريـة          المساجد  
 ٢١٩٧] باللغة اإلنجليزية[الحكومة تتراجع عن التزامها 

قراقجا الحسني الجمالي   "مساجد األمراء في عصر السلطان جقمق       
 ٢٥٩٦دراسة أثرية معمارية ": يوسف الجين السيفي

المساجد المحمية في دلهي تحت سيطرة دائـرة الهنـد للمسـاحة          
 ٢١٩٨] باللغة اإلنجليزية[األثرية 

واليـة  ب اإلنشاء والتعمير قسم  مساجد مدينة بونا تواجه خطراً من       
 ٤٩٨٢ ]باللغة األوردية [مهاراشترا

 ١١٨٠٧مساجد مصر وأولياؤها الصالحون 
 ٣١٠٩] باللغة األوردية[المساجد واألوقاف مملوكة هللا جل وعال 

 ٦١٠٠] اإلنجليزيةباللغة [المساجد وبيئتها في سريالنكا 
باللغـة  [مساعدات المجلس المركزي لألوقاف للطلبة والمـدارس        

 ١٢٩٤٣] األوردية
باللغة  [قدمها هيئة األوقاف لغير المسلمين يوم العيد      تمساعدة مالية   
 ١١٦٣٠] األوردية

 ٣٥٠١] باللغة األوردية[مساعدة مجلس األوقاف 
 ١٢٩٤٤]  اإلنجليزيةباللغة[مساعدة المجلس المركزي لألوقاف للطلبة 

باللغـة  [مساعدة المجلس المركزي لألوقاف للطلبـة والمـدارس         
 ١٢٩٤٥] األوردية

مساعدة المدارس والطلبة المسلمين من قبل المجلـس المركـزي          
 ١٢٩٤٦] باللغة األوردية[لألوقاف 

 ٣٥٢٢] باللغة األوردية [المساعدة المركزية لهيئة أوقاف دلهي
في ( الوقف الثقافي وموارده المالية      مساعي المحافظة على وجود   

باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسـمبر    ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     
 ٣٤٨٨} يورداقول{] التركية

مساعي المحافظة على وجود الوقف الثقافي وموارده المالية فـي          
أسبوع الوقف الحادي عشر،    في  (الجمهورية القبرصية التركية    

 ٣٤٨٣} أكار{] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦
مساعي المحافظة على وجود الوقف الثقافي وموارده المالية فـي          

أسبوع الوقف الحادي عشر،    في  (الجمهورية القبرصية التركية    
 ٣٤٨٧} ميلوندلي{] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦

 ١٠٥٦٥مسالك الداللة في شرح متن الرسالة 
 ٨٦٥٥مسالك الممالك 

 ٢٧٨٢-٢٧٨١المسالك والممالك 
إغاثة اللهفان فـي  (مسألة إذا اشترى أرضاً وخاف أن تخرج وقفاً    

 ٥٤١٧-٥٤١٦) من مصائد الشيطان
 ١٢٥٧٩] باللغة العثمانية[مسألة تتعلق بوقف النقود 

 ٤٧٠٧] باللغة التركية[مسألة رعاية شروط الوقف 
 ٥٥١٧) فتاوى السبكيفي (مسألة في الوقف 

 ٩٤١٣] باللغة التركية[ بالوقف مسألة المصطلحات التاريخية المتعلقة
 ١٠٥٢٧مسائل أبي الوليد ابن رشد 

 وفضـائل القـرآن   –باإلضافة إلى أصول الدين     : المسائل اإلسالمية 
 ٥٣٩١...  ونظام الحكم في اإلسالم–الحكيم 

 ١٠١١١، ١٠٠٧٩ مسائل اإلمام أحمد
 اهللامحي السنة أبي عبـد  وعالم األمة :  مسائل اإلمام أحمد كتاب

 ١٠٠٣٨ ن محمد بن حنبل الشيبانيأحمد ب
 ٦٢٣٦مسائل األوقاف 

 ٥٣٨٣)  جواهر الفقهفي(مسائل تتعلق بالوقف والصدقة 
شرح على نظم العمل    في  ] (مسائل الحبس والهبة وما يلحق بهما     [

 ١٠٥٧٦-١٠٥٧٥) الفاسي
شـرح العمـل    فـي   ] (مسائل الحبس والهبة وما يلحق بهمـا      [

 ١٠٥٧٧) الفاسي
 ٩٩١٧ام مسائل الحالل والحر

 ٩٩٤٦)  االنتصارفي (مسائل شتى من الهبات والوقوف
، ٤٧٧٥) رسائل ابن نجـيم   في  ] (مسائل شرط الوقف واالستبدال   [

٤٧٧٧ 
 ١٠٢٨٦] باللغة األوردية[مسائل الشريعة 

 ١٨٤٥مسائل عامة في إنشاء الوقف 
 ٥٣٩٠-٥٣٨٩} السيستاني{المسائل الفقهية كتاب 

  ٥٥٧١} الهواري{المسائل الفقهية 
 ١٠٠٣٩المسائل الفقهية من كتب الروايتين والوجهتين 

مسائل في الحبس والهبة وما يلحق بهما، ضـمن نظـم العمـل             
 تحفة أكياس الناس بشرح عمليـات       في(الشهير بالعمل الفاسي    

 ١٠٥٥٦) فاس
الطريقـة المرضـية فـي اإلجـراءات        في  ] (مسائل في الوقف  [

 ١٠٦٩٦) الشرعية على مذهب المالكية
بحوث مختارة  : الوقففي   ( في العصر الراهن    في الوقف  مسائل

مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسـالمي فـي           
 ٥٣٦٢) الهند

 ١٠١٤٥مسائل متعلقة باألوقاف 
مسائل من الحبس والهبة وما يلحق بهما، ضمن شـرح عمليـات        

 ١٠٧٠٥)  تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسفي(فاس 
 ٥٥٠٠) أدب القضاءفي (وقف مسائل من ال

 أدب القضاء وهو الدرر المنظومات      كتابفي  (مسائل من الوقف    
 ٥٥٠١) في األقضية والحكومات

 ٥٥٤٦-٥٥٤٥، ٥٥٤٣-٥٥٤١المسائل المنثورة 

المسائل المنثورة
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 ٣٩٩٤] باللغة التركية[مسائل مهمة تتعلق بالوقف 
 ٥٣٣٧مسائل الوقف 
-٥٣٥٢) ئد الفقهية الفرائد البهية في القواعد والفوا في(مسائل الوقف   

٥٣٥٣ 
نظـام األوقـاف    : ٩المستجدات الراهنة في قانون الشريعة رقم       

 ٦٤٦٩] باللغة اإلنجليزية[
 ٩١٨١المستدرك على الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب األوقاف 

 ٩٨٢٤} عبد العزيز الدوري{مستقبل الوقف في الوطن العربي 
المجتمـع   نظام الوقـف و    في(مستقبل الوقف في الوطن العربي      

...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية   : المدني في الوطن العربي   
 ٣٣٣١} بدر ناصر المطيري{

 نظام الوقـف والمجتمـع      في(مستقبل الوقف في الوطن العربي      
 ...)بحوث ومناقشات الندوة الفكرية   : المدني في الوطن العربي   

 ٣٣٣٢} عبد العزيز الدوري{
 ١٦٣٢رمز الصمود والتحدي : المسجد
 ٤٩٧١عمارة وطراز وتاريخ : المسجد

 ٦٧٦٩] باللغة األوردية[مسجد بلتان والي في داريا جنج بدلهي 
 ٦٧٨١] باللغة األوردية[المسجد الجامع 

 ١١١٨٢ ]باللغة الفارسية[  في سنندجاإلحسانمسجد دار 
 ١١٨١١ ...مسجد الرويعي برشيد المعروف بمسجد زغلول 

 ٩٨٩] جليزيةباللغة اإلن[المسجد في اإلسالم 
باللغـة  [مسح للوضع القانوني لألوقاف في مختلـف الواليـات          

 ٢١٩٩] اإلنجليزية
باللغـة  [مسح المساجد والمقابر في واليتـي البنجـاب وهريانـا           

 ٥٢٠٧] اإلنجليزية
) الترتيـب  األول   . الدستورفي  (المسقفات والمستغالت الموقوفة    

 ٦٠٨٤] باللغة العثمانية[
باللغـة  [دراسة لالتجاهات اإلسـالمية     : المسلمو مابيال في كيرا   

 ٣٠٠٤] اإلنجليزية
 ٩٦٤٢] باللغة األوردية[المسلمون ومشاكل األوقاف 

 ندوة التجارب الوقفية في في(المسلمون ووضع األوقاف في نيبال     
 ٩٥٣٣] زيةيباللغة اإلنجل) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 

 ٨٣٥٣المسند 
 ٨٣٥٤مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

 ١١٥١٥] باللغة التركية[مسؤوليات المجتمع واإلسالم 
مشاريع إنشاء مجمعات األوقاف في المناطق المدنيـة، ومعظـم          

 ٦٨٥٨] باللغة األوردية[المشاريع تحرز تقدماً ملحوظاً 
من قبل هيئة أوقاف    المقامة  المشاريع التعليمية والتنموية والخيرية     

 ٦٨٧٢] باللغة األوردية [دلهي
التنفيذية لتنسيق جهود الدول اإلسالمية فـي مجـاالت         المشاريع  

 مـؤتمر وزراء األوقـاف والشـؤون        فـي (... العمل الوقفي 
 ٧٨٩١...) اإلسالمية السادس

 ٩٦٦٥] باللغة األوردية[مشاكل األوقاف 
 ٩٦٦٦] باللغة األوردية[مشاكل األوقاف اإلسالمية 

 ٤٢٩٠] باللغة األوردية[مشاكل األوقاف التي تحتاج لعناية 

باللغـة  [مشاكل أوقاف المتاحف في استانبول وسـبل حلولهـا          
 ١١٦٨٣] التركية

باللغـة  [مشاكل األوقاف والمتوليين فـي واليـة تاميـل نـادو            
 ٩٥٩٥] اإلنجليزية

فـي  (المشاكل التمويلية لتأسيس الوقف الثقافي والمحافظة عليه        
باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     

 ١٣٤٧٩] التركية
أسـبوع الوقـف    في  (المشاكل التمويليلة للمحافظة على األوقاف      

 ٣٤٨٥] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الحادي عشر، 
األسـبوع التاسـع    في  (مشاكل الصناعات التركية وطرق حلولها      

 ١٣٤٣٦] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢للوقف، 
 ٩٥٨٠] باللغة األوردية[مشاكل ممتلكات الوقف في البنغال الغربية 

مشاكل هيئة األوقاف لمنطقة بارفاني تحتاج لحل من هيئة أوقاف          
 ١١٧٨] باللغة األوردية[ماراثوادا 

بحوث مختارة مقدمـة فـي   :  الوقففـي (مشاكل الوقف وحلوله   
 ٥٣٣٤) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

 ٨٧٢٨مشاكلة الناس لزمانهم 
نشاء خمسة مجالس إقليمية بدل هيئة واحـدة لألوقـاف          مشروع إ 

 ٩٨٧ ]باللغة األوردية[على مستوى الوالية 
مشروع تبنته األمانة   : مشروع تأهيل المساجد التراثية بدولة الكويت     

العامة لألوقاف في دولة الكويت للحفاظ علـى التـراث الفنـي            
 ٥٠٦٨والمعماري 

 ٦٢١٩مشروع تنظيم الوقف 
 ٦٠٥٥ مشروع قانون

 بإنشاء الهيئة العامـة     ١٩٩٨لسنة  ( ) مشروع قانون اتحادي رقم     
 ١٨١٢لألوقاف 

 ٥٩٩١ في شأن الوقف ١٩٩٨لسنة ( ) مشروع قانون اتحادي رقم 
 ٦١٦١مشروع قانون األوقاف 

 ٥٩٧٦مع األسباب الموجبة : م١٩٩٨مشروع قانون األوقاف لسنة 
 ٦١٦٢القانون مشروع قانون األوقاف والمذكرة اإليضاحية لمشروع 
 ١٨٠٤مشروع قانون بإصالح نظام الوقف األهلي وقسمته 

 ١٧٦١مشروع قانون بمنع الوقف األهلي وحل الموجود منه 
 ٦٢٢٢مشروع قانون تعديل بعض أحكام الوقف وتنظيمه 

باللغـة  [مشروع قانون زاوية حضرة خواجة معين الدين تشـتي          
 ٦٢٩٥] األوردية

باللغـة  [وليه المسـلمين    مشروع قانون لمجلس الوقـف ومسـئ      
 ٩٨٨] األوردية

مشروع القانون المقترح لمصالح المستفيدين مـن األوقـاف وال          
 ٦٤٠٩] باللغة األوردية[ضرر على المتولين 
 ٦١٦٣مشروع قانون الوقف 
 ٦٣٧١] باللغة اإلنجليزية [١٩٩٥مشروع قانون الوقف 

بيان األهـداف واألسـباب     : ١٩٩٣ مشروع قانون الوقف لعام     
 ٦٣٥٩] اللغة اإلنجليزيةب[

قانون لتحسين إدارة األوقاف    : ١٩٩٥مشروع قانون الوقف لعام     
 ٦٣٦٠] باللغة اإلنجليزية[

 

 مسائل مهمة تتعلق بالوقف



١٢٤٣>> كشاف العنوان
 

 

بيـان األهـداف    : ١٩٨٤مشروع قانون الوقف المعـدل لعـام        
 ٦٣٦١] باللغة اإلنجليزية[واألسباب 

 طبقا لرغبات الواقفين فـي      وضعمشروع قانون الوقف يجب أن ي     
باللغـة  [التمثيـل الفعـال     جماعات  قرار  : يةالشريعة اإلسالم 

 ٦٤٠٦] األوردية
 ٨٥٠٣مشروع المكتبة الجامعية 

 ٨٢٧٨مشروع مكتبة طالب العلم 
باللغـة  [المجلس المركـزي لألوقـاف   : مشروع المنحة الدراسية  

 ١٢٩٤٧] اإلنجليزية
 فـي (مشروع النظام األساسي للمؤسسة العالمية للزكاة والتكافل        

بحـوث ومناقشـات    : سالمية في عالم اليوم   أهمية األوقاف اإل  
 ٧٦٢٨...) الندوة التي عقدت في لندن

 ٧١٢٦مشروعية نظام األوقاف اإلسالمية في المنطقة الخليفية 
 ٤٥١٧مشروعية نظام الوقف األهلي ومدى المصلحة فيه 

 ٤٥٢٢مشروعية الوقف األهلي ومدى المصلحة فيه 
 ندوة مؤسسـة    في(مشروعية الوقف األهلي ومدى المصلحة فيه       

 ٤٥٢٣) األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
 أهميـة   في(مشكالت وحلول   : مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه   
بحوث ومناقشات الندوة التي    : األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم    

 ٤٤٧٢...) عقدت في لندن
 ٨٣٩٢مشكاة المصابيح 
 ٨٣٩٣] باللغة األوردية[مشكاة المصابيح 

األسبوع السابع  في  (لتصرف في الموارد المالية للوقف      مشكالت ا 
 ٦٨٨٩] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥لألوقاف، 

فـي  (مشكالت تكية عالء الدين في ترميمات جامعه فـي قونيـا          
باللغـة  ) [١٩٨٧ ديسـمبر    ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     

 ٢٧٦٦] التركية
 ١٠٢٤٧مشكالت القدوري 

 ٩٠١١اإلحساء نموذجاً : وسبل تنميتهمشكالت الوقف اإلسالمي 
 ٩٨٥٢مشكلة األوقاف 
 ٩٦٤٥] باللغة األوردية[مشكلة األوقاف 

 ١٢٨٠٩دراسة مقارنة بين الفقه والقانون : مشكلة البطالة وعالجها
مشكلة الترميم والتعديل الداخلي للنوافذ التي أجريت فـي مبـاني           

) ١٩٨٩ ديسـمبر    ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (الوقف  
 ٥٠١٦] باللغة التركية[

 ١٣٦٤١مشكلة التمويل يحلها الوقف 
 ٤١٦٦] باللغة األوردية[مشكلة حماية ممتلكات الوقف 

 ١١١٥٨مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم 
 ١٠٧٨٣مشكلة المياه وحلولها في التراث اإلسالمي 

األسـبوع  فـي   (القصور الوطنية نموذجا    : مشكلة الهوية التركية  
] باللغـة التركيـة   ) [١٩٨٩ ديسـمبر    ٧-٥ألوقـاف،   السابع ل 
١٣٤٨٠ 

 ٩٣٠٩] باللغة الفرنسية[مشكلة الوقف في مصر 
فـي  (مشكلة يونس أمره وتقييم البحوث التي قدمت حوله في تركيـا            

 ٨١٠٩] باللغة التركية[ )١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، 

 ١١٩مشموالت أجرة الناظر المعاصرة 
مية في البوسنة والهرسك تطالب باألوقاف اإلسالمية       المشيخة اإلسال 
 ٤١١١المصادرة 

 ٨٣٨٧مصابيح السنة 
 ٨١٩٧مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
 ٤٩٥٧دراسة مقارنة بالفقه الغربي : مصادر الحق في الفقه اإلسالمي

األسبوع الثاني لألوقاف،   في  (المصادر المالية األساسية لألوقاف     
 ٣٤٦٢] اللغة التركيةب) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣

 ٥٢٨٥) التاريخ اإلسالميفي ] (مصادرات األوقاف[
 ١٦٣٨) القدس معضلة السالمفي ] (مصادرات األوقاف[

مصادرة األوقاف وهدمها محاولة أخرى للقضاء علـى الهويـة          
 ٥١٠٠اإلسالمية للقدس 

 ٥٢٣١] باللغة اإلنجليزية[مصادرة واستعادة المسجد الجامع بدلهي 
فقه الكتاب والسنة ورفـع الحـرج عـن          في(ف  مصارف الوق 

 ١٣٦٧) األمة
 ١٢٠٥٥ية مصارف الوقفال

 ٨٤٣٠مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 
شرح نظم أسهل المسالك في مـذهب اإلمـام         : مصباح السالك 

 ١٠٦٦٨مالك 
  ٩٩٧٥ مصباح الفقاهة في المعامالت

 ٩٤١٢-٩٤١١المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 
 ٩٣٥٥مصر في عصر الوالة 

 ٨٤٤مصر في عهد دولة المماليك 
مصراع البـاب الخشبي لضريح كليج أرسالن الثاني فــي قونيـا          
: كـأحد األمثلة على األشكال المقعرة لتكنيك الحماية في األناضول

فـي  " كـروان سراي "بحث في عالقة العمل بالمكان في خانات        
) ١٩٩١ ديسمبر   ٤-٢للوقف،  األسبوع التاسع   في  (عهد السالجقة   

 ١٢٦٦٦] باللغة التركية[
 ١١٧٦٧المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة 

 إمارة الحـج فـي مصـر        في(مصروفات الحرمين من األوقاف     
 ١١٥٠٣) م١٧٩٨-١٥١٧هـ، ١٢١٣-٩٢٣العثمانية، 

 ٩٤١٤] باللغة التركية[مصطلح الرباط في تاريخ الوقف 
 ٩٤٢١المصطلحات الوقفية 

 ٩٢٥١ ]باللغة الفارسية[ الوقفمصلحة 
 ٨٤٤٠المصنف 

 ١٠١٠٤ى همطالب أولى النهى في شرح غاية المنت
 ٩٨٤٦المطالب السنية من الخيرية والحامدية 

باللغـة  [مطالبة إقامة هيئة أوقاف المسـلمين فـي مهاراشـترا           
 ٩٦٩٦] األوردية

باللغـة  [المطالبة بإزالة االحتالل غير الشرعي ألراضي المقبرة        
 ٥١٦٢] ورديةاأل

مطالبة باستعادة الممتلكات الموقوفة في باني بت من االسـتيالء          
 ٥٢٠٨ ]باللغة اإلنجليزية[

 ٢٣٨٥] باللغة األوردية[مطالبة باستقاللية دستورية ألهل الشيعة 

ية ألهل الشيعةمطالبة باستقاللية دستور



 العنوانكشاف >١٢٤٤
 

 

مطالبة بتحويل المسجد الجامع بدلهي إلى إشراف هيئـة أوقـاف           
 ٦٧٧٨ ]باللغة األوردية[دلهي 
لهيئة أوقاف  التابع   لفريق اإلحصاء     الالزمة حمايةتوفير ال بمطالبة  
 ٧٦٧٨] باللغة األوردية [دلهي

باللغـة  [ور ألداء الصـالة  بمطالبة بفتح المسجد الجامع في سـيد     
 ٥٢١١ ]األوردية

 ٢٣٨١] باللغة اإلنجليزية[مطالبة الشيعة بإقامة هيئات أوقاف مستقلة 
ومـة المركزيـة    مطالبة وزارة األوقاف والحج المستقلة في الحك      

 ٩٦٧٥] باللغة األوردية[
المطالبون بالحصول على مقبرة للمسـلمين يهـدفون مـن وراء           

 ١٢٤٥٠] باللغة األوردية[المطالبة للفوز في انتخابات البلدية 
 ٦٧٦] باللغة العثمانية[مطالعة إدارية في أوقاف الممالك العثمانية 

ـ        جد األقصـى   مطامع اليهود الصهيونيين في االستيالء على المس
 ١١٨٩١والمقدسات اإلسالمية في فلسطين 

 ٢٤٧٦مطبوعات نادي مكة الثقافي 
 ١٠٠٤٨-١٠٠٤٧المطلع على أبواب المقنع 

 ٩٤٢٨ المعاجم واألدلة والكشافات سلسلة
قرار تشكيل لجنة العلماء للنظر     : معارضة مشروع قانون الوقف   

للغـة  با[في مشروع قانون الوقف المقترح لوالية أندرابراديش        
 ٦٣٦٢] األوردية

 ٨٦٤٥ المعارف كتاب
 ١٣٢٤٦معالجة اإلسالم لمشكالت االقتصاد 

 المحور الثاني للمؤتمر االقتصادي     في(معالجة العجز في الميزانية     
 ٧٨٢٠) األول

دراسة :  القدس الشريف  في(المعالم التاريخية في القدس الشريف      
هـا  تتناول التعريـف بالمدينـة اإلسـالمية المقدسـة وتاريخ         

وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي من أقدم العصور       
 ٢١٣٣) حتى الوقت الحاضر

إيرادات األعيان الموقوفة زادت    : معالم التجربة الوقفية في مصر    
 ٣٣١٣بأكثر من مائة مليون جنيه 

معالم التكوين التاريخي لنظـام الوقـف اجتماعيـاً واقتصـادياً           
 ١٣٧١٩} مإبراهيم البيومي غان{ومؤسسياً 

معالم التكوين التاريخي لنظـام الوقـف اجتماعيـاً واقتصـادياً           
حول التجـارب الوقفيـة لـدول       :  وقائع الندوة  في(ومؤسسياً  

 ١٣٧٢٠} داهي الفضلي{...) المغرب العربي
دراسة موسعة عن صـيغة الحكومـة       : معالم الحكومة اإلسالمية  

 ٩٩٢٩ …اإلسالمية
 ٨٤١٢شرح سنن أبي داود : معالم السنن

دفاتر الرؤوس في األرشـيف العثمـاني،       في  (معامالت األوقاف   
 ٨٢١٠) هـ١٢٣١-١١١٦

ويليه ملحق وجيز في المهـر      :  المعامالت الشرعية المالية   كتاب
وبدل الخلع وتصرفات المريض والهبة والوصـية والميـراث         

 ٢٥٧-٢٥٦ والوقف
 ٤٩٦المعامالت المادية واألدبية 
 ٤٠بحوث وفتاوى وحلول : المعامالت المالية المعاصرة

معاملة بناء وقف في الحقوق التركي فـي الماضـي والحاضـر            
 ٨٨٣٣] باللغة التركية[

 ١١٤٠٢معاهد العلم الديني في اإلسكندرية 
 ١٠٣٧١المعاياة في العقل 

 ١٠٥٦٣المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار 
 ١٠١١٠-١٠١٠٩ ...المعتمد في فقه اإلمام أحمد

 ٨٠٦٣-٨٠٦٢معجم األدباء 
 ٨٧٢٧-٨٧٢٥معجم البلدان 

معجم دمشق التاريخي لألماكن واألحياء والمشـيدات ومواقعهـا         
 ٢٠٩٦وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين 

 ١٠٤٩٦-١٠٤٩٥معجم فقه ابن حزم الظاهري 
 ٩٨٧٤معجم فقه السلف 

 ٥٩٥٧ ]باللغة الفارسية[ المعجم القانونى للوقف
 ٩٤١٨زي  انكلي-عربي : معجم لغة الفقهاء
 ٩٤١٧ إفرنسي –ليزي ك إن–عربي : معجم لغة الفقهاء

 ٨٦٥٣-٨٦٥٢معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع 
 ٩٣٨١] باللغة التركية[معجم المصطلحات اإلسالمية 

 ٩٤٢٨معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء 
 ٩٤٠٥ واإلسالمية معجم المصطلحات االقتصادية

 ٩٣٨٨] باللغة التركية[تعابير التاريخ العثماني معجم المصطلحات و
عن الكتب الستة ومسـند  : المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي 

 ٨٥٣١الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل 
 ٩٣٧١معجم مقاييس اللغة 

 ٩٣٩٩المعجم الوسيط 
 ٦٥٠٥] باللغة العثمانية[معدل نظام إيجار العقارات 

 مـن نظـام إيجـارات       ٧مادة رقم   : ت الموقوفة معدل إيجار العقارا  
 ٦٥٠٥] باللغة العثمانية) [معدل نظام إيجار العقاراتفي (العقارات 

 ١٠٢٨٨معرفة األوقاف 
 ١٠٣٦٥معرفة السنن واآلثار 

معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أبي عبد اهللا محمد بـن إدريـس             
 ١٠٣٦٦ ...الشافعي

 ٢٨١٣-٢٨١٢ المعرفة والتاريخ كتاب
 ١٠٢٨٧رفة الوقوف على الموقوف مع

وقفية "معطيات جديدة عن دمشق في منتصف القرن السادس عشر          
 ٢٣٠٥ "أحمد باشا

معطيات عن دمشق وبالد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس          
 ٢٦٨٦وقفية سنان باشا : عشر

 ٤٩٦٤المعطيات الفقهية لعقد الوقف 
 ٣٧٧٨]  التركيةباللغة[معلومات جديدة بشأن وقفية شيخ وفا 

معلومات حول أسماء بعض أعضاء وأشخاص وقفية جاجا بـك          
 ٣٧٨٢] باللغة التركية[

 ٣٣٥٥] باللغة التركية[معلومات عن أعمال المديرية العامة لألوقاف 
 ١٢٩٨٠ ]باللغة األوردية[معلومات عن المنح الدراسية 

باللغـة  [المعلومات المعاصرة ومؤسسة األوقـاف التاريخيـة        
 ١٣٧٣٤] يةالترك

 

 مطالبة بتحويل المسجد الجامع بدلهي



١٢٤٥>> كشاف العنوان
 

 

معلومات مهمة عن األحباس من خالل كتاب المعيـار المعـرب           
 ٩٤٤٩ يللونشريس

فـي  (المعماري سنان في ضوء المعلومات التي احتوتها وقفيتـه          
) العصر الذي عاش فيه رئيس المعماريين الشيخ سنان وآثـاره         

 ٢٦٨٥] باللغة التركية[
األسـبوع  في  (المعماري سنان من وجهة نظر فن العمارة الحديث         

 ٢٦٦٩] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥السادس لألوقاف، 
باللغـة  [ حياته   – آثاره الخيرية    –وقفياته  : المعماري الشيخ سنان  

 ٢٦٨٠] التركية
 ٩٢٨٠] باللغة األوردية[معنى الوقف ومفهومه وأصله ونطاق عمله 

 ٩٢٣٠] باللغة الفرنسية[المعهد اإلسالمي لمسجد باريس 
 ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  ( االجتماعية للوقف    المعوقات

 ١٣٧٠٢] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 
 ١٠٠٣٦" منتهى اإلرادات" المنتهى حشر:  النهىيمعونة أول

المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علمـاء          
 ٧٢٥٢المغرب 

يـة  المعيار المعرب والجامع المغرب عـن فتـاوى أهـل إفريق          
 ٥٥٧٣واألندلس والمغرب 

 ٤٥١٥معين الحكام على القضايا واألحكام 
 ٤١٨معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام 

 ٥٤٩٠)  الفتاوى األنقرويةفي( في كتاب الوقف يمعين المفت
 ١٠٠٢١-١٠٠١٧المغني 

 ١٠٠٣١مغني ذوي األفهام عن الكتب الكثيرة في األحكام 
ي القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهللا بـن  المغني على مختصر أب  

 ١٠٠٢٣-١٠٠٢٢أحمد الخرقي 
 ١٠٠٢٤المغنى في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني 

 ١٠٣٩٢-١٠٣٩١مغني المحتاج إلى شرح المنهاج 
 ١٠٣٩٤-١٠٣٩٣مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 

تن منهـاج   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، على م        
  ١٠٣٩٥... الطالبين

 ٩١٦٧مفاتيح الغيب 
مفاصلة عبد السالم التطواني البناء مع األحباس بشأن الحمام الذي       

 ٨٩٤بني في العرائش 
  ٩٩٢٩مفاهيم القرآن 

 ٣٧١مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا 
 ٩٣٣٧بار بني أيوب خمفرج الكروب في أ

 ١٣٨٦٧المفصل في أحكام المرأة 
 هدف الوقف من وجهة نظـر القـانون المـدني التركـي             مفهوم

 ٦٠٤٦] باللغة التركية[واألوقاف التركية حسب هدفه 
ندوة محمد حمـدي يـزار      في  (مفهوم الوقف وآراء حمدي يزار      

 ٩٢٢٨] باللغة التركية) [١٩٩١ سبتمبر ٦-٤الماليلي، 
باللغة ) [األسبوع الثالث لبحوث األوقاف   في  (مفهومنا عن الوقف    

 ٩٢٣٢] ركيةالت
 ١١٥٥٤الموفي بمعرفة التصوف والصوفي 

ـ   : العظيم الحسنى مقابر عبد باللغـة  [ ةمجموعـة تراثيـة وفني
 ١٢٤٢٢ ]الفارسية

باللغة [وجهة نظر شيعية    : مقابر متبعي المذهب السني في بنارس     
 ١٧٦] األوردية

  وزير األوقاف السوريةيالمجيد طرابلس عبد. مقابلة خاصة مع د
 ٩٠٣٢ ]ارسيةباللغة الف[

 ٨٥٥٨ ]باللغة الفارسية[ مقابلة صحفية حول البرنامج الجديد لألوقاف
 ٨٥٥٩ ]باللغة الفارسية[  األوقافمديريةمقابلة مع رئيس 
باللغـة  [  محيى موقوفات المدارس الدينيـة يمامإمقابلة مع السيد 

 ١٢١٧١ ]الفارسية
وقاف ة خاصة لأل  مموظـف بمه : مقابلة مع السيد حسن الدين أحمد     

 ٧٤٩١ ]باللغة األوردية[بحـكومة الهند 
تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب      : المقارنات التشريعية 

 ٦١٤٦اإلمام مالك 
ـ مقارنة بين الوقف والتراست فـي القـانون األ         باللغـة   [يمريك

 ١٢٧٥٨] الفارسية
 ٦٥٩٧مقارنة المذاهب في الفقه 

 ١٩٢٠مقاصد الشريعة اإلسالمية 
باللغـة  ) [الترتيـب  الثـاني    . الدسـتور في  (ت الوقفية   المقاطعا

 ٦٠٨٥] العثمانية
 ٥٠٩٣مقال من الكوفة 

 ١٠٩١٠-١٠٩٠٩، ٤٢٨١] باللغة األوردية[مقاالت شبلي 
 ١٠٨٤٥مقاالت الكوثري 
 ٥٢٠٠] باللغة األوردية[مقبرة باني بت 

 ٥٢٣٦] باللغة األوردية[مقبرة بوابة دلهي 
 ٥٢٢٠] باللغة األوردية [مقبرة جارتورا في أحمد آباد

 ٥١٨٨] باللغة األوردية[مقبرة جان محمد الوقفية 
قرار المحكمة العليا لـواليتي البنجـاب       : مقبرة جرهي براهمان  

 ١٩٢ ]باللغة األوردية[وهريانا 
 ٥٢٥٧] باللغة األوردية[مقبرة جميليان 

 ٤٠٢١] باللغة األوردية[مقبرة دلهي 
 ٥٢٤٩] باللغة األوردية [هيدل،  شاهدرايالمقبرة القديمة ف
 ٤١٩٦] باللغة األوردية[مقبرة مونجير 

مقترح البنك اإلسالمي للتنمية للنظام األساسي لمحفظة استثمارات        
 ١٤١٧األوقاف 

 ١٢٩٢٧ ]باللغة اإلنجليزية[مقترح حكومي إلقامة مؤسسة تعليمية وقفية 
 ٥٢٥٠] باللغة األوردية [مقترحات مهمة لندوة األوقاف

 ٤٣٢٠، ٤٧٦-٤٧٥ت ابن رشد مقدما
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام         
الشـرعيات والتحصـيالت المحكامــت ألمهـات مســائلها    

 ٤٧٦-٤٧٤المشكالت 
 ١٣٨٩٥مقدمة ابن خلدون 

 ٣٦٤٨ ]باللغة الفارسية[ مقدمة في ثقافة الوقف
 ٩٧٥٤] باللغة اإلنجليزية[مقدمة في الشريعة اإلسالمية 

 ٦١٩٦مقدمة في كتاب شرح قانون الوقف وفي القوانين الشرعية 
 ٨٦٨٨] باللغة اإلنجليزية[مقدمة للشريعة اإلسالمية 

 ١٠٠١٦المقنع 

المقنع
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  ٩٩٩٣-٩٩٩٢ي المقنع في شرح مختصر الخرق
 ١٠٠١٤المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني 

 ،يباني رضي اهللا عنه   المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الش        
 ١٠٠١٥ مع حاشيته

 ٤٦٢١مكاتب األوقاف وبطالنها 
 ٤٦٢٢، ٤٦٠٧) رسائل ابن نجيمفي ] (مكاتب األوقاف وبطالنها[

  ١١٥٧٢مكافأة امتحان التالميذ في األزهر 
األسبوع الثاني لألوقاف،   في  (مكانة األوقاف في العالقات الدولية      

 ١٣٦٠١] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣
 تطوير  في(مكانة األوقاف في المجاالت االجتماعية واالقتصادية       

 ١٣١١٩) األوقاف اإلسالمية وتنميتها
 ٨٦٦٠] باللغة التركية[مكانة األوقاف من الناحية التاريخية والحقوقية 

مكانة ضريح الشيخ أحمد ياسوي في الفن التركي ومشاكل إعماره          
باللغـة  ) [١٩٩٢سمبر   دي ١٠-٧األسبوع العاشر للوقف،    في  (

 ٢٣١٠] التركية
مكانة مفهوم الوقف والثقافـة التركيـة اإلسـالمية فـي الحيـاة             

 ديسـمبر   ٩-٣األسـبوع الثـاني لألوقـاف،       في  (االجتماعية  
 ١٣٤٨١] باللغة التركية) [١٩٨٤

 ٢٢٦] باللغة اإلنجليزية[مكانة ممتلكات الوقف المتنازع عليها 
األسـبوع الثـاني    في  ( التركي   مكانة الوقف في العالم اإلسالمي    

 ٨٨٤٢] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 
 ١٣٧٣٢] باللغة التركية[مكانة الوقف في المجتمع التركي 

-١٣٤٨٧] باللغة التركيـة  [مكانة الوقف في نظام الثقافة التركي       
١٣٤٨٨ 

األسبوع الثامن للوقف،   في  (مكانة الوقف في نظام الثقافة التركي       
 ٨٧٩٨] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤

 ١١٩٦٢المكتبات العامة في اإلسالم 
 ١٢٤٨٨المكتبات في مدينة القدس 

 ١١٩٦٣مكتبات المدارس في اإلسالم 
 مكتبة الملك عبد العزيـز فـي المدينـة          في(المكتبات الموقوفة   

 ١٢٤٨١) المنورة بين الماضي والحاضر
 ١١٩٦٦المكتبات والمعلومات سلسلة 

 األسـبوع الثالـث لبحـوث       فـي (كتبات الوقفية في استانبول     الم
 ٧١٩٨] باللغة التركية) [األوقاف

المكتبات الوقفية في المملكة العربية السـعودية بـين الماضـي           
 ٧٢٠١والحاضر 

 ٦٢٠٣مكتبة اإلشعاع القانونية 
 ٧٢٠٦مكتبة األوقاف العامة 

 ٧٢٠٥مكتبة األوقاف في طرابلس الغرب 
 ١١٩٧٠صفحة من تاريخها : لحمزيةمكتبة الزاوية ا
 ٢٩١٤مكتبة السندس 

 ٢٨١٨مكتبة الغازي خسرو بيك في سراييفو 
 ١١٩٦٦مكتبة مسجد المحلى في العصر العثماني 

مكتبة الملك عبد العزيز في المدينـة المنـورة بـين الماضـي             
 ١٢٤٨١والحاضر 

باللغـة  [المكتبة الوقفية في قيصري ومكتبة حاج خليـل أفنـدي           
 ٧١٩٩] ةالتركي

 ٣٨٣٧] باللغة التركية[وقفية مكتبة يوسف آغا : مكتبة يوسف آغا
معجم في المترادفـات والمتجانسـات      : المكنز العربي المعاصر  

 ٩٤٢٢للمؤلفين والمترجمين والطالب 
 ٨٢٢٤المكونات العمرانية لمدينة الكويت في وثائق الوقف الكويتية 

 ١١٩٨٠بحث حالتها تقرير اللجنة المؤلفة ل: المالجئ والتكايا
 من خالل وثيقـة     ١٧مالحظات حول واحة قابس في نهاية القرن        

 ٢٨٤١ المرادي يوقفيات محمد با
 ٩٣٦٠مالحظات على أوقاف دمياط في أواخر القرن الثامن عشر 
وقـف  : مالحظات على القرآن الخطى لمكتبة مجلـس الشـورى        

 ١١٦٧١ ]باللغة الفارسية[  الزمانإماملقراءة 
محاولـة فـي    : لحضاريين في شبه جزيرة الوطن القبلي     الُمالك ا 

باللغـة  [دراسة عالقة المدينة بالريف في شمال شرق تـونس          
 ٨٩٠٥] الفرنسية

األسـبوع الرابـع    في  (مالمح الثقافة التركية من خالل الوقفيات       
 ١٢٧٤١] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

:  وقائع النـدوة   في(اصرة  مالمح من التجربة الوقفية الكويتية المع     
 ٦٥٥٠...) حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي

 ٩٧٦١، ٦١٥٣حكم وأدب وطرائف  : الملتقطات
 ١٠١١٥-١٠١١٣ملتقى األبحر 

 إبريـل   ١٦-١٤ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن         
، ٧٤٧٩،  ٤٨٥٠،  ٤٤٠٦،  ٣٩٥٢،  ٣٥٦٢،  ٧٦٤. م٢٠٠٢
١٣٨٨٨-١٣٨٨٧ ،١٣٢٥١، ١٣٠٣٦-١٣٠٣٤، ١٣٠٢٥ 

 ٩-٤األسـبوع الثـامن للوقـف،    في (ملحق عن ترميم األوقاف   
 ٥٠٠٨] باللغة التركية) [١٩٩٠ديسمبر 

هــ  ١٣٢٤الواردات والمصروفات لعام    : ملحق ميزانية األوقاف  
 ٤٠٧٥] باللغة العثمانية[هـ ١٣٢٥وعام 

 ندوة نحو إحياء    في(ملخص بحث دور الوقف في تنمية المجتمع        
 ١٣١٥٢) ١٩٩٨ مايو ٩-٧ي الدول اإلسالمية، دور الوقف ف

 ٩٣٢٣ملخص سيرة األستاذ اإلمام 
 ٣٠٢الملخص الفقهي 

 ١٠٨١٥] باللغة اإلنجليزية[ملخص قانون األحوال الشخصية 
 ٩٧٤٢ملخص محاضرات الوقف 

 ندوة المكتبات الوقفيـة فـي       في(الملك عبد العزيز ووقف الكتب      
 ١٢٠٩٢) …ة السعودية يالمملكة العرب

 ٢٩٢٢تحديد الملكية والتأميم :  في اإلسالميضاملكية األر
االتجاه الجماعي فـي    في  (الملكية الجماعية في األوقاف الخيرية      

 ٧٢٤٧-٧٢٤٦) التشريع االقتصادي اإلسالمي
االتجـاه الجمـاعي فـي      في  ( الموقوف   يءالملكية الجماعية للش  

 ٧٢٤٧-٧٢٤٦) التشريع االقتصادي اإلسالمي
ة في الشريعة اإلسالمية ومقارنتهـا باالتجاهـات        الملكية الخاص 
 ٧٢٢٧المعاصرة 

 ٧٢١٦الملكية الخاصة في الفقه اإلسالمي 
 بيالة تونس العثمانية    –الملكية العقارية ونظام الزعامت والقيمار      

 ٧٢٥١. م١٥٨٨ -١٥٧٤
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 والملكيـة   واالستخالفكتاب يبحث في المال     : الملكية في اإلسالم  
 ١٢٥٠حكام الشرعية في النظم الوضعية واأل

 ٧٢٣٠الملكية في الشريعة اإلسالمية 
-٧٢٣٨الملكية في الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانين العربية         

٧٢٣٩ 
: الملكية في الشريعة اإلسالمية مع المقارنة بالشـرائع الوضـعية         

  ٧٢٤٠قيودها  -خواصها  - عناصرها -أنواعها  - معناها
دراسة مقارنة مع أحدث التطبيقات     : المالملكية وضوابطها في اإلس   

 ٧٢٢٨العلمية المعاصرة 
 ٧٢٤٣الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية 

 ٤٤٨٤الملكية ووظيفتها في اإلسالم 
 ١٠٠٣٥الممتع في شرح المقنع 

 ٧٥٦٤] باللغة األوردية[ممتلكات األوقاف 
 ٣١١٨] باللغة التركية[ممتلكات األوقاف التي عرضت للبيع 

ممتلكات األوقاف في الهند ضحية عجز هيئة األوقـاف وإهمـال           
 ١١٥١] باللغة األوردية[المسلمين 

ممتلكات األوقاف والرباط التي أوقفها الشيخ فريد في القدس قبل          
 ٢٩٢٧] باللغة األوردية[تزال موجودة  أربعة قرون ال

 الممتلكات الضائعة لهيئة أوقاف دلهي والمستأجرون المفسـدون       
 ٢٢٤٢] للغة األورديةبا[

 ٧٩٤٧] باللغة األوردية[الممتلكات الموقوفة 
تدار من قبـل    الممتلكات الموقوفة بدلهي التي اكتسبتها الحكومة و      

 ٢٢٣٦] باللغة اإلنجليزية [هيئة أوقاف دلهي بموجب االتفاقية
 ٥٢٠١] باللغة األوردية[الممتلكات الموقوفة في باني بت 

دلهي تحت االحتالل غيـر الشـرعي       ممتلكات هيئة األوقاف في     
 ٥٢٤٠ ]باللغة األوردية[

ممتلكات الوقف في والية أندرابراديش تقدر قيمتها بعشرين ألـف        
 ٢٢٢٥] باللغة األوردية[مليون روبية هندية 

 ٢٢٢١} خليل الرحمن{] باللغة اإلنجليزية[الممتلكات الوقفية 
 ٣٠٦٢} رحيم{] باللغة اإلنجليزية[الممتلكات الوقفية 
 ٩} عتيق الرحمن{] باللغة األوردية[الممتلكات الوقفية 
 ١١٦٦} منشري{] باللغة األوردية[الممتلكات الوقفية 

هل ستبقى أم ستباد لألبد     : الممتلكات الوقفية في والية أترابراديش    
 ٦٣٩٩] باللغة اإلنجليزية[

باللغـة  [الممتلكات الوقفية للمسلمين ومسـؤولية حكومـة الهنـد          
 ٥١٣٩] ةاإلنجليزي

الفتاوى اإلسـالمية مـن   في (من أحكام استبدال الوقف وشروطه    
 ٥٣٥٧) دار اإلفتاء المصرية

فـي  (من أحكام االستحقاق في الوقف واإلقرار به والتنازل عنه          
 ٥٣٥٨) الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء المصرية

الفتاوى اإلسالمية مـن دار  فـي  (من أحكام مخالفة شرط الواقف   
 ٥٣٥٩)  المصريةاإلفتاء

، ١١٣٧٠، ٨٥٧٠، ٦١٤٤، ٢٧٤٨من أدبيات الوقف في إيـران      
١٣٧٠٠، ١٣٤٠٩، ١٣٢٩٤ 

 ٨١٥٤من أعالم الواقفين للكتب 

 ١٠٥٠٣، ٩٧٣٢من التراث اإلسالمي 
 ٦٨٨٦ يمن حقيبة المفت

 ١١٩٤٨-١١٩٤٧من روائع حضارتنا 
 ٧٠٧٧من ضوابط صرف ريع األوقاف الخيرية 

ـ   ى عل المترتبةاآلثار  : صرةالمعا األوقافمن قضايا     ى الوقف عل
 مـؤتمر األوقـاف األول فـي المملكـة العربيـة            في( الذرية

  ١٠٨٣٨...) السعودية
 ٩٩١١من ال يحضره الفقيه 

مدرسة خليفة الغازي وأوقافه فـي      : من مدارس العهد السلجوقي   
 ١٢١٥٢] باللغة التركية[أماسيا 

 ١٠٦٧٨)  النوازلكتاب في(من مسائل الحبس 
ختيـارات   تيسير الفقـه الجـامع لال      في(مسائل كتاب الوقف    من  

 ٥٤١٩) بن تيميةاالفقهية لشيخ اإلسالم 
 البحث العلمـي ومصـادر      كتابفي  ] (من مصادر أحكام الوقف   [

 ٣٧٥) الدراسات الفقهية
 ١٣٠ الوقف: من ملفات القضاء الشرعي في لبنان

 ٨٧٣من المولى إسماعيل إلى برقوق بشأن أحباس المسجد 
 ٨٢١٩ن وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكية م

 ٨٢٤٣ثالث وثائق فقهية : من وثائق دير سانت كاترين
 ٢٥٢٨من الوثائق العربية في العصور الوسطى 

 في(من وثائق وقف الكتب بالمدينة المنورة في القرن العاشر الهجري           
 ١٢١١٠) …ة السعوديةيندوة المكتبات الوقفية في المملكة العرب

 ١٠٨٥٨) جواهر البخاري وشرح القسطالنيفي (وقف ألقاربه من 
باللغـة  [ رجاعات في مجال التحقيـق حـول الوقـف   المنابع واإل
 ٨٦٠٧ ]الفارسية

 ٦٧٠٦منادمة األطالل ومسامرة الخيال 
شرح الدليل على مذهب اإلمام المبجل أحمـد بـن          : منار السبيل 

 ٩٩٨٥حنبل 
 ٩٩٨٧-٩٩٨٦منار السبيل في شرح الدليل 

منار السبيل في شرح الدليل على مذهب اإلمام المبجل أحمد بـن            
 ٩٩٨٩-٩٩٨٨حنبل 

حاشـية العالمـة    : المنار في المختار من جواهر البحر الزخـار       
 ١٠٢٩٩ المجتهد صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار

 ٦١٩٧منازعات األوقاف واألحكار 
ق فـي    االسـتحقا  –نظام الوقـف    : منازعات األوقاف واألحكار  

 ٦١٩٨... الوقف
منازعات األوقاف واألحكار والنظام القـانوني ألمـالك الدولـة          
 الخاصة ونزع الملكية في ضوء الفقـه والقضـاء والتشـريع          

٦٢٠٠-٦١٩٩ 
 ٣٥٢٣] باللغة األوردية [عامة الناسمناشدة رئيس هيئة األوقاف ل

 ١] باللغة األوردية[مناشدة لالحتجاج على سوء إدارة هيئة األوقاف 
مرشد الحيران إلى معرفـة أحـوال       في  (منافع األعيان الموقوفة    

 ٨٩) اإلنسان
األسـبوع السـابع    فـي   (مناقشة حول األغراض المعطلة للوقف      

 ١٢٤٠٢] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥لألوقاف، 

مناقشة حول األغراض المعطلة للوقف



 العنوانكشاف >١٢٤٨
 

 

 ١٣٦٨المناقلة باألوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخالف 
مجموع في المناقلة واالستبدال    في  (المناقلة واالستبدال باألوقاف    

 ٧٣٤٢) باألوقاف
 ٨٤٧٧منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعال 

 ٤٢٤المنتخب من أحكام الوقف 
 ٤٢٤منتخب وقفي هالل والخصاف 

دعوة الجتهاد متعمـق فـي   : المنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية 
 ٧٣٤٤قضايا الوقف 

 ٨٦٤١-٨٦٤٠المنتظم في تاريخ الملوك واألمم 
 ٨٣٤٦شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس :  المنتقىكتاب

 ٩٩٩٧ المنتقى من أخبار المصطفى 
 ٨٢٧٤] باللغة األوردية[المنتقى من أخبار المصطفى 

 ١٠٠٣٧منتهى اإلرادات في جمع المقنع في التنقيح والزيادات 
 ٤٤٦المنثور في القواعد 

 ٥٥٤٧، ٥٥٤٤لمهمات المنثورات وعيون المسائل ا
 ٩٤٠٠المنجد في اللغة واألعالم 

منجزات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في السنوات العشـر     
 ٧١٢٨األولى من االستقالل 

منجزات وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسـالمية لعـام         
١٢٤١. ١٩٧٥ 

ال يغير طبيعة الممتلكـات     " باتا"منح أراضي الوقف على أساس      
 ١٥٧] باللغة اإلنجليزية[ة الوقفي

المنح التعليمية للمجلس المركزي لألوقاف وهيئة األوقاف السـنية     
 ١٢٩٤٨] باللغة األوردية[لوالية أترابراديش 

 ١٠٦٤٩شرح على مختصر سيدي خليل : منح الجليل
 ١٢٩٦١] باللغة األوردية[المنح الدراسية 

نجـاب للعـام    منح دراسية للتعليم الديني من قبل هيئة أوقاف الب        
 ١٢٩٦٢] باللغة األوردية [١٩٧٦-١٩٧٥

 ١٢٩٤٩] باللغة األوردية[ المركزي لألوقاف سالمنح الدراسية للمجل
 ١٢٩٦٣] باللغة األوردية[منح دراسية لهيئة أوقاف البنجاب 

باللغـة  [منح دراسية مقدمة من قبل المجلس المركزي لألوقـاف          
 ١٢٩٥٠] اإلنجليزية

باللغـة  [ المجلـس المركـزي لألوقـاف        المنح الدراسية من قبل   
 ١٢٩٥١] األوردية

 هيئة األوقاف بدلهي للطـالب المسـلمين        المنح الدراسية من قبل   
 ١٢٩٧٣] باللغة األوردية[

 ١٢٩٧٤] باللغة األوردية[منح دراسية من قبل هيئة أوقاف دلهي 
وذيله اللطائف الربانية على    : المنح الرحمانية في الدولة العثمانية    

 ٨٩٦٥ الرحمانية المنح
 ٥٥٦٩المنح السامية في النوازل الفقهية 

 ١٠٠٦٣، ١٠٠٥٠منح الشفا الشافيات في شرح المفردات 
 ١٠١٣٤منحة الخالق على البحر الرائق 

 ٥٥٨٦المنحة الخفية في نقد قسمة الوقف 
 ١٠٦٧٦المنحة المودودة على تحفة ابن عاصم وشرح ابن سودة 

 ٤-٢األسبوع التاسـع للوقـف،       في(المنزل المولوي في مانيسا     
 ٢٣٩٥] باللغة التركية) [١٩٩١ديسمبر 

 ٤-٢األسبوع التاسع للوقـف،     في  (المنزل المولوي في يني قبي      
 ٢٣٩٧] باللغة التركية) [١٩٩١ديسمبر 

دراسة معماريـة   : منشآت السلطان قايتباي الدينية بمدينة القاهرة     
 ٢٦٢٧أثرية 

 ٢٣٣٩سة أثرية معمارية درا: سحاقيمنشأة األمير قجماس اإل
 ٥٥٩١ بشأن قسمة الوقف ١٩٤٨ لسنة ١٠منشور رقم 

 ٦٠٥٥منشور وزاري مشترك 
 ١٣٦٧٩المنظور اإلسالمي للتنمية البشرية 

منظمة الشئون االجتماعية اإلسالمية في نويدا تبدأ حملة الستعادة         
 ٥١٩٠] باللغة األوردية[المقبرة 

 ١٠١٠٨لي مقيداً بدليل الطالب منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنب
 ١٠٠٨٣منظومة مشتملة على أحكام فقهية 

 ٤-٢األسـبوع التاسـع للوقـف،       في  (منظومة مولوية في قونيا     
 ٨٨٧٦] باللغة التركية) [١٩٩١ديسمبر 

 ١١٣٢١) التكميلفي (منفعة العين الموقوفة 
 ٨٢٧٣-٨٢٧٢منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية 

  ٩٩٣٩} الخوئي { الصالحينمنهاج
 ٥٣٩٢} محسن الطباطبائي{ قسم المعامالت .منهاج الصالحين
 ٥٣٨٨-٥٣٨٧} الخوئي {المعامالت. منهاج الصالحين
 ٩٩٤٥} السيستاني{المعامالت . منهاج الصالحين

 ١٠٤٨٧منهاج الطالبين وعمدة المفتين في مختصر المحرر للرافعي 
 ٩٧٦٠منهاج المسلم 

األسبوع الثاني لألوقاف، فـي  ( حسابات األوقاف  منهج البحث في  
 ٦٦٥٦] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣

 ٩٨٨٧المنهج المقبول من شرائع الرسول 
 ١٠٨٤٣منهج اليقين في بيان أن الوقف األهلي من الدين 

الوثائق التاريخية لـألرض    : المنهل الصافي في الوقف وأحكامه    
 ٨٢١٤ارجها والحقوق اإلسالمية في فلسطين وخ

-٨٣١٣منية األلمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعـي           
٨٣١٤ 
 ٩٩١٢} ابن البراج{المهذب 
 ١٠٥٥٢} ابن ناجي{المهذب 
 ١٠٤٣٥-١٠٤٣٤} الشيرازي{المهذب 

 ١٠٤٣٦} الشيرازي{المهذب في فقه اإلمام الشافعي 
 ٨٢٠٤) ٣(مهمة دفتري رقم 

حدائق الناضرة فـي أحكـام      ال كتاب في(موارد جواز بيع الوقف     
 ٣١٤٣-٣١٤٢) العترة الطاهرة

 ٥٣٨٧) المعامالت.  منهاج الصالحينفي(موارد جواز بيع الوقف 
 ١٩٠١الموارد المالية في اإلسالم 

الموارد المالية لألوقاف وتشـغيل ودائعهـا المصـرفية وتنميـة         
أسـبوع الوقـف    في  (التحليل الدوري واالقتراحات    : إيراداتها

 ٣٤٨٢] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦ر، الحادي عش
هـ ١٣٢٨هـ وعام   ١٣٢٧موازنة بين قانون ميزانية األوقاف لعام       

 ٦٠٨٦] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (
موافقة رئيس الجمهورية الهندية على قرار الوقف لوالية بيهـار          

 ٦٤٢١ ]باللغة األوردية[

 

 المناقلة باألوقاف



١٢٤٩>> كشاف العنوان
 

 

 ١٩٨٤ مشروع قرار الوقـف لعـام        موافقة مجلس الشيوخ على   
 ٩٩١ ]باللغة األوردية[

 ١٠٥٩٩مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
 ١٠٦٠٠مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل 

 ١٠٦٠٤، ١٠٦٠٢-١٠٦٠١مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
 ١٠٥٦٤مواهب الجليل من أدلة خليل 

 ١٠٤٤٩مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد 
الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتـاء      في  (ت ناظر الوقف مجهالً     مو

 ٥٣٦١) المصرية
 ٤٨٣٧المؤتمر اإلسالمي الثالث والعشرين لوزراء الخارجية 
 ٤٨٣٦المؤتمر اإلسالمي الثاني والعشرين لوزراء الخارجية 

 ٤٨٣٩المؤتمر اإلسالمي الخامس والعشرين لوزراء الخارجية 
 ٤٨٣٨ والعشرين لوزراء الخارجية المؤتمر اإلسالمي الرابع

 ٤٨٤١المؤتمر اإلسالمي السابع والعشرين لوزراء الخارجية 
 ٤٨٤٠المؤتمر اإلسالمي السادس والعشرين لوزراء الخارجية 
 ١٣٦٦٣مؤتمر إسالمي يبحث توظيف الوقف في مكافحة الفقر 

 ٩٦٩٤ ]باللغة األوردية[مؤتمر األوقاف اإلسالمية بسهارنبور 
، ٣٦٩...  وقاف األول في المملكة العربيـة السـعودية   مؤتمر األ 
١٣٤٥٣، ١٣٠١٣، ١١٥٤٠، ١٠٨٣٨، ٩٠٢٠، ٨٢٦٦ 

الحالـة مـن قبـل      المؤتمر التعليمي الوطني مناسبة الستعراض      
 ٩٦٧٩ ]باللغة األوردية [المسلمين

 ٣٠٤٩] باللغة األوردية[مؤتمر حماية األوقاف 
إلسالمية لدول العالم   المؤتمر الخامس لوزراء األوقاف والشؤون ا     

 ٩٥١٢-٩٥١١... اإلسالمي
 ٨٤٠ المؤتمر الدولي حول التاريخ االقتصادي للمسلمين

 ٩٥١٣المؤتمر الرابع لوزراء األوقاف والشئون اإلسالمية 
 ١١٨٦٤. ..المؤتمر العالمي األول عن الطب اإلسالمي
م ١٩٦٩ ابريل   ١٩-١٤المؤتمر العالمي األول لتدقيقات قبرص،      

 ٩١٤٢]  التركيةباللغة[
باللغـة  [مؤتمر المجلس االستشاري اإلسالمي لعموم مسلمي الهند        

 ٩٦٩١] اإلنجليزية
 ٩٦٩٧ ]باللغة األوردية[مؤتمر هيئة األوقاف في دلهي 

، ١٤٦٣... مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السـادس      
١٣٦٥٩، ١١١٥٠، ٩٥١٦-٩٥١٤، ٧٨٩٢-٧٨٩١، ٧٣٤٦ 

الشؤون اإلسالمية والدينية فـي الـبالد       مؤتمر وزراء األوقاف و   
 ٩٥١٠. م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣العربية 

 ٣٣٠-٣٢٩} عيسى زكي{موجز أحكام الوقف 
 ٣٦٧} منصور عبد اهللا أبو عبيد{موجز أحكام الوقف 

 فـي  (... للنهوض بالدور التنموي للوقف    اإلستراتيجيةموجز الرؤية   
 ٧٨٩٢...) مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس

 ٦٣٣٧] باللغة اإلنجليزية[موجز الشريعة اإلسالمية 
إعداد وترجمة من النص العربي، مع      : موجز الشريعة اإلسالمية  

. مقدمة وحواشي تتضمن أصول مذهب الفقه الحنفي لنيـل ب         
 ١٠١٨٦] باللغة اإلنجليزية[بيلي . إي

 أحكام الوصية والوقـف فـي الشـريعة         في(موجز عن الوقف    
 ٣٠٥) اإلسالمية

 ٢٩٨موجز في أحكام األوقاف 
 ١١١٥٧الموجز في أحكام الوصية والوقف الخيري 

 أحكام الوصية فـي الفقـه اإلسـالمي         في(موجز ألحكام الوقف    
 ٢٧٠-٢٦٩) والقانون

 ٢٨٩٩المؤسس الملك عبد العزيز 
 المـرأة   فـي (المؤسسات االجتماعية فـي الحضـارة العربيـة         

 ١١٧٤٤) عربيةوالمؤسسات االجتماعية في الحضارة ال
تـاريخ  :  القـدس  فـي (المؤسسات االجتماعية في عهد المماليك      

 ٩١٣١") م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"وحضارة 
 -الخنقـاوات   : المؤسسات التي شاركت المسجد في أداء رسالته      

رمز الصمود  :  المسجد في( التكايا   – الرباط   – القباب   –الزوايا  
 ١٦٣٢) والتحدي

لمنظمة اإلسالمية الفلسـطينية    ا: المؤسسات اإلسالمية في القدس   
 ٩١٢٦] باللغة اإلنجليزية[تحت الحكم األردني واإلسرائيلي 

 ١٣٠٠٣] باللغة التركية[مؤسسات التكافل االجتماعي في اإلسالم 
 التاريخ الحضاري لشـرقي األردن فـي        في(المؤسسات العلمية   
 ١١٧٠٤) العصر المملوكي
في عصـر دولـة    تاريخ شرقي األردن    فـي (المؤسسات العلمية   
 ١١٧٠٥) القسم الحضاري. المماليك األولى
 ٢٣٠٨)  النظم والحضارة اإلسالمية تاريخفي (المؤسسات العلمية

 نـدوة  فـي (عرض وتقـويم  : مؤسسات العمل الخيري في إيران   
 ٧٣٨٠) التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 ١٦٦٥] زيةباللغة اإلنجلي[المؤسسات للصناديق المجتمعية 
المؤسسات واألوقاف في إيالة قرمان والرندا في القرن السـادس          

 ٨٨١٠] باللغة التركية[عشر الميالدي 
باللغـة  [مسـح مبـدئي     : مؤسسات ومنظمات المسلمين في كلكتا    

 ٩٥٧٥] اإلنجليزية
األسـبوع  فـي   (مؤسسات الوقف الصحية في الحضارة العثمانية       

 ١٣٤١٨] تركيةباللغة ال) [الثالث لبحوث األوقاف
 ٩٠٠٠] باللغة التركية[مؤسسات الوقف عند العثمانيين 

 ٧٣٧١ ]باللغة الفارسية[ المؤسسات الوقفية في ألمانيا االتحادية
 قديم مع التركيـز علـى       –المؤسسات الوقفية من منظار حديث      

 ٧٤٣٢الوقف الخيري في لبنان 
 األول   ملتقى الشـارقة   في(المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية      

علـي أبـو    {) م٢٠٠٢ إبريل   ١٦-١٤للمؤسسات الوقفية، من    
 ١٣٠٢٥} البصل

 ملتقى الشـارقة األول     في(المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية      
محمد ضياء  {) م٢٠٠٢ إبريل   ١٦-١٤للمؤسسات الوقفية، من    

 ١٣٠٣٤} الدين
 ملتقـى  فـي (المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية االقتصـادية   

) م٢٠٠٢ إبريل   ١٦-١٤األول للمؤسسات الوقفية، من     الشارقة  
 ٤٤٠٦} سعيد الحسين{

 ملتقـى  فـي (المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية االقتصـادية   
) م٢٠٠٢ إبريل   ١٦-١٤الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من      

 ١٣٢٥١} خالد بن عبد اهللا{

المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية االقتصادية
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ارقة األول   ملتقى الش  في(المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية الدينية       
 ١٣٠٣٥) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤للمؤسسات الوقفية، من 

 ٩١٠١مؤسسة األوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد األبعاد 
 في(مؤسسة األوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد األبعاد         

 ٩١٠٢) ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
 ٧٣٩١] باللغة اإلنجليزية[تاريخي مؤسسة األوقاف في المنظور ال

مؤسسة األوقاف ودورها في الحفـاظ علـى اآلثـار اإلسـالمية          
 ندوة مؤسسة األوقاف في العـالم العربـي         في(والمخطوطات  

 ١٢٦٨٧) اإلسالمي
 ١١٧٢٧مؤسسة األوقاف ومدارس بيت المقدس 
 ندوة مؤسسة األوقاف    في(مؤسسة األوقاف ومدارس بيت المقدس      

 ١١٧٢٧) لعربي اإلسالميفي العالم ا
مؤسسة األوقاف ومصالح األقليات اإلسالمية في مختلف أرجـاء         

 ١٢٧٧٦العالم 
مؤسسة األوقاف ومصالح األقليات اإلسالمية في مختلف أرجاء العالم 

 ١٢٧٧٧)  ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالميفي(
باللغـة  ) [لالتنظيم والعم :  اقتصاد المغول  فـي (المؤسسة الخيرية   

 ٩٥٩٣] اإلنجليزية
باللغـة  [مؤسسة خيرية أهلية عثمانية من القرن السادس عشـر          

 ٢٨٨٩] اإلنجليزية
باللغـة  [مؤسسة لتنمية هيئة األوقـاف لواليـة أترابـراديش          

 ٣٦٠٦] األوردية
 ١٣٩٣١] باللغة التركية[مؤسسة الوقف 
 الديمقراطية والتحـوالت االجتماعيـة فـي        في(مؤسسة الوقف   

 ٩٢٦٩) غربالم
 ٥٣٥التطبيق المعاصر : مؤسسة الوقف
باللغـة  [ماهيتها الحقوقية وتكاملهـا التـاريخي       : مؤسسة الوقف 

 ١٣٦٨٦] التركية
 ١٣٣٥١مؤسسة الوقف الثقافي 

 ندوة التجربـة    في(مؤسسة وقف عبد اهللا الرضوي في خراسان        
 ٢٧٤٧) الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

العثمانيين األتراك ونظرة األجانب إلى أوقاف      مؤسسة الوقف عند    
 ٨٩٧٧] باللغة التركية[األتراك 

باللغـة  [مؤسسة الوقف في إطار تـاريخ تركيـا المعاصـر           
 ١٣٧٥٤] التركية

مؤسسة الوقف في أنطاليا في النصف األول من القـرن التاسـع            
 ٨٨٠٧] باللغة التركية[عشر 

 ٨٩٨١] لغة اإلنجليزيةبال[مؤسسة الوقف في بداية الحكم العثماني 
دراسـة  : مؤسسة الوقف في تركيا خالل القـرن الثـامن عشـر          

 ٨٩٩٦] باللغة الفرنسية[اجتماعية تاريخية 
نمـوذج األوقـاف فـي      : مؤسسة الوقف في التطبيق المعاصـر     

 ٩٢١٦الجمهورية اللبنانية 
 ٨٩٦٨مؤسسة الوقف في الحقوق اإلسالمية وتطبيقاتها عند العثمانيين 

وقف في القرن الثامن عشر ودورهـا فـي المجتمـع           مؤسسة ال 
 ٨٨٤٦] باللغة التركية[التركي 

 ١٣٨٤٤] باللغة التركية[مؤسسة الوقف في المجتمع المدني 

باللغـة  [مؤسسة الوقف في مفهوم التـاريخ التركـي الحـديث           
 ٦٢٨] التركية

-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (مؤسسة الوقف لدى العثمانيين     
 ٦٦٤] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١

-٥األسبوع األول لألوقـاف،     في  (مؤسسة وقف المياه وأهميتها     
 ١٢٥٦٨] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١

باللغـة  [مؤسسة الوقف واألهمية التاريخيـة لوثـائق الوقـف          
 ٦٧٨] التركية

 ٩٢٩٢] باللغة التركية[مؤسسة الوقف وتاريخ وأهمية الوثائق الوقفية 
) األسبوع الثالث لبحـوث األوقـاف     في  (وقف ومعناها   مؤسسة ال 

 ٧٣٥٣] باللغة التركية[
باللغة [المؤسسة الوقفية في التطبيقات العثمانية وفي حقوق اإلسالم         

 ٦٨٦، ٦٥٨] التركية
 ...  موسوعات فقه السلف انظر في سبيل موسوعة جامعةسلسلة

 ٩٧٨٨-٩٧٨٧موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي 
 ٢٩٦حكام الشرعية الميسرة في الكتاب والسنة موسوعة األ

ببليوجرافية، تاريخ، جغرافية، أنثوغرافية،    : الموسوعة اإلسالمية 
 ٨٩٥٨] باللغة التركية[تراجم العالم اإلسالمي 

 ٩٣٩٣-٩٣٩١موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالمية 
 ٦٢٥٠ موسوعة األوقاف

 ٥٩٨١موسوعة التشريع األردني 
 ٦١٢١العربية موسوعة التشريعات 

 ١٠٤٩٥موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري 
 ٨٩٦٢الفقهية موسوعة جمال عبد الناصر 

 ١١٧٤٤الحضارة العربية اإلسالمية موسوعة 
-٨٣٣٥،  ٨٣١٧،  ٨٣١٥الكتب الستة وشروحها    . موسوعة السنة 

٨٤١٩-٨٤١٨،  ٨٣٧٢-٨٣٧١،  ٨٣٥٨،  ٨٣٥٦،  ٨٣٣٦ ،
٨٥١٩-٨٥١٨ 

 ٨٩٥٩الموسوعة العربية العالمية 
 ٨٩٦١-٨٩٦٠الموسوعة العربية الميسرة 

 ٩٧٣٣موسوعة فقه أبي بكر الصديق 
 ٨٩٦٢موسوعة الفقه اإلسالمي 

 ٩٩٠٧موسوعة فقه اإلمام األوزاعي 
 ١٠٢٩٥موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبي هريرة 

 ٩٩٠٨موسوعة فقه سفيان الثوري 
 ١٠٥٠١-١٠٥٠٠حياتها وفقهها : موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين

 ٩٧٣٠عصره وحياته : وعة فقه عبد اهللا بن عمرموس
 ٩٧٣٢موسوعة فقه عبد اهللا بن مسعود 

 ١٠٥٠٤-١٠٥٠٢موسوعة فقه عثمان بن عفان 
 ١٠٥٠٥موسوعة فقه علي بن أبي طالب 
 ١٠٥٠٧-١٠٥٠٦موسوعة فقه عمر بن الخطاب 

 ١٠٦٠٦موسوعة الفقه المالكي 
 ١٢٢٤٩، ١٢٠٦٨، ١٢٠٥٨، ٩٧٧٤الموسوعة الفقهية 

 ٦٧٣٦وعة فن العمارة اإلسالمية موس
 ١٢١٠٥موسوعة الفنون اإلسالمية 
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 ٦١٣٦الموسوعة القانونية العراقية 
 ٦١١٩موسوعة القضاء والفقه للدول العربية 

 ١٣٥الموسوعة القضائية في مسائل األحوال الشخصية 
مؤشرات ومالمح من التجربة العالمية في مجال تأهيل المعـاقين          

) المعاقين في أقطـار الخلـيج العربيـة    اإلعاقة ورعاية  فـي (
١١٨٨٣ 

الموضوعات التي تتعلق بحقوق وماهيـة المؤسسـات المنحلـة          
 ٢٠٣٣] باللغة التركية[والمتروكة في األوقاف 

باللغـة  [الموضوعات غير المنقولة في حقوقنا القديمة والجديـدة         
 ٦٠٢٧] التركية

موضوعات معاصرة في إدارة اسـتثمار الوقـف فـي البلـدان            
 الندوة العالمية حول الوقف والتنمية      في(المجتمعات اإلسالمية   و

 ١٤٤٤] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية
موظفو مؤسسة األوقاف بالجزائر في أواخر العهد العثماني مـن          

 ٧٦٤٢ خالل وثائق األرشيف الجزائري
 ١١٥٥٤الموفي بمعرفة التصوف والصوفي 

باللغـة  [ت الوقفيـة    موقف جمعية علماء الهنـد تجـاه الممتلكـا        
 ٩٩٣] اإلنجليزية

 ٥٥١٨موقف الرماة في وقف حماة 
 ٥٥٢٠-٥٥١٩) فتاوى السبكيفي (موقف الرماة في وقف حماة 

 ١٢٦٣٤، ١٢٦٢٨-١٢٦٢٦موقف العقول في وقف المنقول 
موقف المحكمتين العليتين لكرناتاكا وباتنـا حـول إدارة الوقـف           

 ٢٢٤] باللغة اإلنجليزية[
باللغـة  [ آباد العليا بشأن وقف األمالك المهداة        موقف محكمة اله  

 ١٦٧] اإلنجليزية
موقف محكمة اله آباد العليا مـن قـانون الوقـف فـي واليـة               

 ١٦٨ ]باللغة اإلنجليزية[أترابراديش 
باللغـة  [موقف محكمة ماديابراديش العليا مـن محـاكم الوقـف           

 ٢٣٣] اإلنجليزية
باللغـة  [الموقوفـة   موقف محكمة مدراس العليا من األمالك شبه        

 ٢٤١] اإلنجليزية
باللغـة  [موقف محكمة مدراس العليا من األوقاف غير المسـجلة          

 ٢٤٢] اإلنجليزية
باللغـة  [موقف محكمة مدراس العليا مـن تـولي إدارة الوقـف            

 ٢٤٣] اإلنجليزية
باللغـة  [موقف محكمة مدراس العليا من حـق األمـين اإلداري           

 ٢٤٤] اإلنجليزية
س العليا من رعاية المسلمات المطلقات مـن        موقف محكمة مدرا  

 ٢٤٥ ]باللغة اإلنجليزية[قبل مجلس األوقاف 
موقف محكمة مدراس العليا من عمل الوقف من قبل المسـتخدم           

 ٢٤٦] باللغة اإلنجليزية[
موقف ملوك الدولة العلوية وفخرها المولى إسماعيل من مؤسسة         

 ٩٤٦٧األحباس 
-٩٣٩١ )علوم اإلسـالمية  موسوعة اصطالحات ال  في  (الموقوف  
٩٣٩٣ 

 ٨٢١١) تصانيف كامل كبجي في األرشيف العثمانيفي (الموقوفات 
 ٢٣٢٦ ]باللغة الفارسية[  قليخان على المقابر المتبركةإمامموقوفات 

 ١٩٨٠ ]باللغة الفارسية[ موقوفات إيران في أصفهان
 ١٩٨٥ ]باللغة الفارسية[ موقوفات جديدة من أصفهان

 ١٠١١٦] باللغة العثمانية[جمة ملتقى األبحر تر: الموقوفاتي
 ٢٧٤٨موقوفة عبد اهللا الرضوي في خراسان 

 ٣٧٠٤ ]باللغة الفارسية[ موقوفة مسجد السيد في أصفهان وحجة الوقف
 ١٠٠٠٥مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب 

 ٧٢٤٠المؤلفات الكاملة للشيخ علي الخفيف 
 ٨٩١١المونس في أخبار أفريقية وتونس 

باللغـة  [المياه المحولة من األوقاف إلى أمانة واليـة اسـتانبول           
 ١٢٥٧٠] العثمانية

األسـبوع العاشـر    في  (الميراث الثقافي الغائب في تركمانستان      
 ٩٧١٠] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

األسـبوع العاشـر    في  (الميراث الثقافي في قرقيزستان وأهميته      
 ٩٧٠٦] باللغة التركية) [١٩٩٢بر  ديسم١٠-٧للوقف، 

 ٧٢١٨] باللغة التركية[الميراث والتطبيقات 
 ٩٨٢٥الميراث والوصية والوقف 

أحمـد محمـود    {الميراث والوصية والوقف في الفقه اإلسـالمي        
 ٩٧٥٢} الشافعي

عبد الفتـاح أبـو     {الميراث والوصية والوقف في الفقه اإلسالمي       
 ٩٨٢٦} العينين

 ١٠٤٢٩ الميزان كتاب
الميزانية التي منحت للمديرية العامة لألوقاف من أجـل منـابع           

 ٧٨٢٤] باللغة التركية[المياه وغابات الزيتون 
هـ، وقانون مكتـب    ١٣٢٧ميزانية أوقاف الحرمين الشريفين لعام      

 ٦٠٨٧] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (األوقاف 
. الدسـتور فـي   (هـ  ١٣٢٨ميزانية أوقاف دور المكتبات لعام      

 ٦٠٨٨] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني
هـ، وقوانين تتعلق بنظارة األوقاف     ١٣٣٣ميزانية األوقاف لعام    

 ٦٠٨٩] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (
ميزانية إيرادات ومصروفات األوقاف الخيرية وأوقاف الحـرمين        

 ٣٠٢١الشريفين 
هــ واألسـباب الموجبـة      ١٣٢٧وقاف لعـام    ميزانية نظارة األ  

 ٤٠٧٦] باللغة العثمانية[لضبطها 
ميزانية نظارة أوقاف همايون الدولـة العليـة العثمانيـة لعـام            

 ٤٠٧٧] باللغة العثمانية[هـ ١٣٢٨
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نابلس ونواحيها في القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات التي          
 ٨٢٢١تحتفظ بها سجالت الدولة العثمانية 

ناظر األحباس في األندلس والمغرب في القرنين الثامن والتاسـع          
 السـجل   فـي (الهجريين حسب المعيار المعرب للونشريسـي       

 ٧٧٢٢) قرون من التقلبات والعطاءات: العلمي لندوة األندلس

ناظر األحباس في األندلس والمغرب
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 ٧٧٥٩} أجبور الحسن{ناظر الوقف 
 ٧٧١٠} محمد بن عبد العزيز بنعبد اهللا{ناظر الوقف 
دراسة في تطـور    : لقاب والوظائف العثمانية  األ في(ناظر الوقف   

األلقاب منذ الفتح العثمـاني لمصـر حتـى إلغـاء الخالفـة             
 ٧٧٢٤...) العثمانية

 ١٠٧٨٣) مشكلة المياه وحلولها في التراث اإلسالمي في(ناظر الوقف 
نبذة عن ورقة عمل تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف فـي           

 دور الوقـف فـي الـدول         ندوة نحو إحياء   في(دولة الكويت   
 ٣٢٩٦) ١٩٩٨ مايو ٩-٧اإلسالمية، 

 أهمية األوقـاف    في(نبذة في أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية        
بحوث ومناقشات الندوة التي عقـدت      : اإلسالمية في عالم اليوم   

 ٩٩٦٩...) في لندن
 ٣٢٢١ ]باللغة الفارسية[ النتائج االجتماعية للوقف

 ٣٩٩٣واألحكام نتائج األحكام في النوازل 
 ٥٤٦١-٥٤٦٠النتف في الفتاوى 

نتيجة إحصائية عمومية للمدارس والمكاتب بالقطر المصري عن        
  ١٢٨٩٨. هـ١٢٩٢سنة 

 ١٠٢٤٣، ٥٤٨٦، ٨٧-٨٦ ]باللغة العثمانية[نتيجة الفتاوى مع المنقول 
نافـذة علـى الحيـاة العلميـة والثقافيـة          :  سنة ٢٥٠نجد قبل   

 ١٢١٧٢واالجتماعية 
األحوال السياسية واالجتماعية   : جاز في الوثائق العثمانية   نجد والح 

 ٨٢٦٣في نجد والحجاز خالل العهد العثماني 
 ٨٠٢٢النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

األسـبوع الثالـث لبحـوث      فـي   (نحن ووقف الثقافة األوروبية     
 ١٣٤٧٠] باللغة التركية) [األوقاف

 ١٣٨٢١قة المجتمع بالدولة نحو تفعيل دور نظام الوقف في توثيق عال
-٣٥٣٧الوقف النامي   : نحو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف     

٣٥٣٨ 
أبحاث وقائع المؤتمر : نحو مشروع حضاري لنهضة العالم اإلسالمي  

 ٥٤٠... العام الثاني عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية
ن زيدعم المشاركة الشعبية والتـوا    " الوقف" نحو مفهوم جديد لـ     

 ١٣٨٣٨المجتمعي 
 ٧٣٥٤نحو مؤسسة وقفية تمويلية تنموية 

 ١١٤٤٨نداء جمعية الهداية اإلسالمية في دمشق 
نداء لنوابنا األكارم بشأن التسريع بمشـروع إلغـاء األوقـاف           

 ١٧٨١الذرية 
 ١٣٢٣٢] باللغة األوردية[نداء لوزير األوقاف 

ب حـول   الندوات التي عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث والتـدري       
، ٣٥٧٧،  ٣٥٦٩،  ١٥٣٥] باللغة اإلنجليزية [موضوع األوقاف   

١٣٣٢٤، ١٣٠٧٢، ٩٥٢٤، ٨٥٤٤ 
 ٩٠٨٦ ندوات الحوار بين المسلمين سلسلة

مصادر ومراجـع عـن األوقـاف       : الندوات والمؤتمرات السابقة  
بحوث :  أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم      في(اإلسالمية  

 ٨٦١٠...) في لندنومناقشات الندوة التي عقدت 
 ١١٣] باللغة األوردية[ أكتوبر ٢٧ندوة أئمة المساجد بتاريخ 

 ١٩٩٩ مـايو،    ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية في جنـوب آسـيا،         
، ٩٦٤،  ٦٩٠،  ٥٤٢] رديـة وباللغات العربية واإلنجليزية واأل   [

٣٥٣٩،  ٣٢٦٧،  ٣٢٦٢،  ١٨٢١،  ١٥٤٣،  ٩٩٠،  ٩٦٨ ،
٧٩٤٣،  ٧٩٣٥،  ٧٩٠٢،  ٦٣٥٣،  ٦٣١٥،  ٦٠٥٩،  ٥١١٣ ،
١٣١٣٨، ١١٠٩١، ٩٨٣٨-٩٨٣٧، ٩٨٣٥، ٩٥٣٣ 

، ٥٨١ندوة التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة          
٧٣٨٠،  ٦٦٣٩،  ٥٩١٧،  ٣٢٥٨،  ٢٨٤٨،  ٢٧٤٧،  ٥٨٣ ،
١١٣٨٥، ١١٢١٢، ٩٩٣١، ٧٦١٨ 

 الندوات  في (١٩٨٤ندوة حول إدارة وتطوير عقارات األوقاف،       
والتدريب حول موضوع   التي عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث      

 ٣٥٧٧] باللغة اإلنجليزية[) األوقاف
األسبوع السابع لألوقاف،   في  (ندوة حول إدارة الوقف في قبرص       

 ٧٦١] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥
 الندوات التي عقـدها  في(ندوة حول األوقاف والتنمية االقتصادية      

) فالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول موضوع األوقـا       
 ١٣٣٢٤] باللغة اإلنجليزية[

ندوة حول تجارب األوقاف في جنوب آسيا، المنعقدة في نيودلهي          
 ٦٠٦١] باللغة اإلنجليزية [١٩٩٩ مايو عام ١٠-٨من 

 الندوات التي عقدها المعهـد      في(ندوة حول تنمية عقارات الوقف      
باللغـة  [) اإلسالمي للبحوث والتدريب حول موضوع األوقاف     

 ١٥٣٥] اإلنجليزية
 فـي (ندوة حول دور األوقاف في المجتمعات المسلمة المعاصرة         

الندوات التي عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حـول         
 ١٣٠٧٢] باللغة اإلنجليزية[) موضوع األوقاف

باللغـة العربيـة    [الندوة العالمية حول الوقف والتنمية االقتصادية       
ــة ، ٧٨٦٣، ٦١١٨، ٣٤٧٢، ١٤٤٤، ٨٠٧، ٥٠٨] واإلنجليزي

١٣٣٢٦، ١٣٢٨٨، ١٣٠٨٠، ٨٦٨٧ 
 ندوة نحـو إحيـاء      في(ندوة عالمية عن الوقف الثقافي المعاصر       

 ١٣٣٥٢) ١٩٩٨ مايو ٩-٧دور الوقف في الدول اإلسالمية، 
ندوة متمثلة عن األئمة والمؤذنين، وتوكيد السيد راجيف غانـدي          

 ١١٢ ]باللغة األوردية[على معالجة مشاكلهم 
باللغـة   [١٩٩١ سـبتمبر    ٦-٤زار الماليلي،   ندوة محمد حمدي ي   

 ٩٢٢٨] التركية
 ٧٣٥٧ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي والمستقبل 

، ١٦٨١،  ١٤٢١... ندوة مكانة الوقف وأثره في الـدعوة والتنميـة        
٨٧٤٥،  ٨٦٥٤،  ٧٨٧٨،  ٧٨٦٨،  ٧٧٥٦،  ٣٣١٠،  ١٩٣١ ،
١١٨٩٦،  ١١٨٦٧،  ٩٨٥٤،  ٩٨١٤،  ٩٥٢٩،  ٩٠١٥-٩٠١٤ ،
١٣٢٦٥،  ١٣٢٥٩،  ١٣١٤٣ ،١٢٨٤٥-١٢٨٤٤،  ١٢٧٧٣ ،
١٣٨٣١، ١٣٦٩٢، ١٣٥٤٢، ١٣٥٤٠، ١٣٥٣٨-١٣٥٣٧، ١٣٤٥٢ 

، ٢٢٥٨... ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السـعودية       
٩٨٢٩،  ٩٨١٥،  ٩٥٣٠،  ٩٣٧٨،  ٧٢١٢،  ٧٢٠٢،  ٢٩١٩ ،
١٣٥١١،  ١٣٥٠٩،  ١٢٤٧٩،  ١٢١١٠،  ١٢٠٩٢،  ١٢٠٦٦ ،
١٣٨٤٩، ١٣٥١٥ 

، ٧١٢٧،  ٤٥٢٣عربي اإلسالمي   ندوة مؤسسة األوقاف في العالم ال     
١١٧٢٧،  ١١٣٩٠،  ٩٤٥٦،   ٩١٠٢،   ٩٠٨٨،   ٩٠٨٤ ،
١٣٧٨٩، ١٣٢١٦، ١٢٩٠٠، ١٢٧٧٧، ١٢٦٨٧ 

 

 ناظر الوقف



١٢٥٣>> كشاف العنوان
 

 

 مـايو  ٩-٧ الوقف في الـدول اإلسـالمية،   ندوة نحو إحياء دور 
١٠٨٩٣،  ٩٣٣٨،  ٩٠٨٩،  ٦١٩٤،  ٣٢٩٦،  ١٦٩٩. ١٩٩٨ ،
١٣٣٣٣،  ١٣١٥٨،  ١٣١٥٢،  ١٣٠٣٩،  ١٢٨٩٢،  ١٢٨٠٨ ،
١٣٧١٣، ١٣٣٥٢، ١٣٣٥٠ 

ندوة واقع ومستقبل مؤسسات المجتمع المدني فـي دول مجلـس           
 ١٢٨٢٩ ...التعاون الخليجي

-١٥٥٣،  ٣١٥. ١٩٩٥ مـارس  ٣١-٣٠ ،ندوة الوقـف الخيـري    
١٣١٥٤، ١٣١٣٥، ١٢٥٩٩، ١١١٧٧، ١٥٥٤ 

 ٧-٥األسـبوع السـابع لألوقـاف،      فـي   (نرممها قبل أن تنتهي     
 ٥٠٢٣] باللغة التركية) [١٩٨٩ديسمبر 

نائب إمام المسجد والعضو البرلماني سـيد شـهاب         النـزاع بين   
 ٦٨١١] باللغة األوردية[الدين 

 ٥١٩١] باللغة األوردية[نزاع حول زاوية ساالر غازي في بهرائج 
 ٧٢٢٥نزع الملكية 

 ١٠١٣٥نزهة النواظر على األشباه والنظائر 
 ٨٠٢٠نساء شهيرات من نجد 

 ٨٦٨٤ نسب قريش كتاب
ب اإلسالمي خالل القـرن السـادس       النشاط االقتصادي في المغر   

 ٩٤٥٣الهجري 
 ١٢٩٧٥ ]باللغة األوردية[ النشاطات التعليمية والدينية لهيئة أوقاف دلهي

 ١٢٩٧٧ ]باللغة األوردية [النشاطات الخيرية لهيئة أوقاف دلهي
مساعدة الطلبـة المتقـدمين     : نشاطات المجلس المركزي لألوقاف   

 ١٢٩٥٢] ةباللغة األوردي[المتحانات تنافسية 
 ١١٧٣١نشأة المدارس بمصر 

 ٤٠٥٠] باللغة األوردية[نشر تاريخ هيئة أوقاف دلهي 
نشر التفاصيل المتعلقة بممتلكات الوقف في الجريـدة الرسـمية          

 ٢٢٢٢ ]باللغة األوردية[
 ٨٠٥٢ النشرات اإلسالمية سلسلة

 ٤٩٣٥. ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة 
 ٨٧٠٢نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 

 ٨٣٩ص األمر العالي بإنشاء نظارة لألوقاف بدالً من الديوان ن
نص السؤال المطروح في مجلس الشيوخ الهندي حول ممتلكـات          

 ٥٢٥١ ]باللغة اإلنجليزية[األوقاف واالستيالء غير القانوني 
فـي  " المعروف ببرج عز الـدين    : "نص وقفية برج األمير جلبان    
 ٢٣٣١بحرية صيدا ال" قلعة"ميناء طرابلس وبها برج 

 ٢٥٢٨نصان جديدان من وثيقة األمير صرغتمش 
 ٨٤٢٥تخريج أحاديث الهداية : نصب الراية

 ٨٤٢٧-٨٤٢٦نصب الراية ألحاديث الهداية 
  ٩٩٧٦  الوقف: نصوص االقتصاد اإلسالمي كتاب وسنة وفقهاً

 ٢٣٢١نصوص وترجمات 
 ١٢٢٩١] باللغة اإلنجليزية[نضال سياسي إلصالح مسجد 

 ٧٧٧٠وقاف في اإلسالم وفي مصر نظارة األ
 ٤٠٦٧] باللغة العثمانية[نظارة أوقاف الهمايون 

 ٤٠٧٠] باللغة العثمانية[نظارة أوقاف الهمايون وتاريخ تشكيالتها 
 ٨٩٧٢) تاريخ الدولة العثمانيةفي ] (نظارة األوقاف الهمايونية[

 في(النظارة على األوقاف في القوانين اإليرانية والمصرية والتركية         
 ٥٩١٧) ندوة التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 ٧٧٨٠} خالد عبد اهللا شعيب{النظارة على الوقف 
 ٥٩٣٩} دون مؤلف{النظارة على الوقف 

التشكيالت المركزية العثمانية في عهد     في  (نظارة وقف الهمايون    
 ٦٥٩] باللغة التركية) [التنظيمات

منطق التوريث واأليديولوجية األبويـة     : نظام األحباس في تونس   
 ٨٩٠٨ ]باللغة الفرنسية) [ ذكريات متمردفي(

 ١٠٧٥٤] باللغة التركية[نظام األراضي العثمانية حقوق الميري 
النظام األساسي لمؤتمر وزراء األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية          

 مؤتمر وزراء األوقاف    في( والمجلس التنفيذي واألمانة العامة   
 ٧٣٤٦...) سالمية السادسوالشؤون اإل
 ١٣١٥١االقتصاد مبادئ وقواعد عامة : نظام اإلسالم

 ١٦٩٣] باللغة األوردية[النظام االقتصادي لإلسالم 
-١٢٥٠النظام اإلقطاعي في مصر وسوريا وفلسطين ولبنـان،         

 ٩٣٠٦] باللغة اإلنجليزية [١٩٠٠
باللغة ) [شرح قوانين األراضي  في  (نظام تقسيم أراضي األوقاف     

 ٦٤٥٣] العثمانية
 ٦٠٩٧نظام توجيه الجهات 

باللغـة  ) [الترتيـب  األول   . الدسـتور فـي   (نظام التوجيهات   
 ٦٠٩٠] العثمانية

باللغـة  [النظام الرأسمالي للتأمين والنظام اإلسالمي لألمن العـام         
 ١٧٠٣] اإلنجليزية

 ٩٥٩٢] باللغة اإلنجليزية[النظام الزراعي في الهند أثناء عهد المغول 
 ٤٨٦٦] باللغة التركية[ صندوق كفالة األوقاف نظام

 ١٠١٨١] باللغة األوردية[نظام العمل 
باللغـة  ) [الترتيـب  األول   . الدسـتور في  (نظام وإدارة األوقاف    

 ٦٠٩٠] العثمانية
 ٧١١٢نظام وزارة األوقاف المصرية 

نظام الوظائف وتشكيالت اإلدارة المركزيـة لنظـارة األوقـاف          
 ٤٠٦٥] باللغة العثمانية[

 ٢١٧٢} عزيز خانكي{نظام الوقف 
 ١٧٩١} محمد بخيت المطيعي{نظام الوقف 

تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض      : نظام الوقف اإلسالمي  
 ٣٥٢٨الدراسات الحديثة 

 ٩٨١١، ٦٥٨٠} عباس طه{نظام الوقف في اإلسالم 
 ٩٨٢٣} عبد العال علي سليمان{نظام الوقف في اإلسالم 

بعض مسـائله المختلـف عليهـا بـين     : اإلسالمنظام الوقف في   
الواليتين القضائية الشرعية والقضائية األهلية والحكمـة فـي         

 ٤٤٦٤مشروعيته 
 ٨٧٤٩نظام الوقف في اإلسالم حتى نهاية العصر العباسي األول 

 ٦٥٨١نظام الوقف في اإلسالم وآثاره المترتبة عليه 
ـ  فـي (نظام الوقف في أوائل العصر العثمـاني         ات فـي    دراس

باللغـة  ) [مقاالت في ذاكرة جابريل بيـر     : المجتمع اإلسالمي 
 ٨٩٩٣] اإلنجليزية

نظام الوقف في أوائل العصر العثماني



 العنوانكشاف >١٢٥٤
 

 

 األحـوال الشخصـية     فـي (نظام الوقف في تشريعاته المتعـددة       
 ٦٢٠٣) والوقف في تشريعاتهما المتعددة
نماذج مختارة مـن تجـارب      : نظام الوقف في التطبيق المعاصر    
، ٣٢٧٤،  ٣٢٦٤،  ١٢٤٤،  ٧٢٧الدول والمجتمعات اإلسالمية    

٣٥٧١، ٣٣٢١، ٣٣٠٩، ٣٣٠٧، ٣٢٩٥ 
 ٤٩٤٠نظام الوقف نظام المثل األعلى 

 ١٢٧٠٨] باللغة التركية[نظام الوقف والتمدن التركي 
بحـوث  : نظام الوقف والمجتمع المدني فـي الـوطن العربـي         

ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسـات الوحـدة          
، ٧٢٠،  ٥٦٣قاف بدولة الكويـت     العربية واألمانة العامة لألو   

٤٤٤٩،  ٣٣٣٢،  ١٧٠٤،  ١٧٠٢،  ١٦٩٨،  ٨٢٧،  ٧٣٦ ،
١٣٨٢٥-١٣٨٢٤،  ٨٧١٧،  ٧٧٦٥،  ٦٢٣٠،  ٦٠٦٢،  ٥٩٨٨ ،
١٣٨٦١، ١٣٨٥٣، ١٣٨٤٥، ١٣٨٤٢، ١٣٨٤٠ 

التاريخ الحضـاري لشـرقي األردن فـي        في  (نظر البيمارستان   
 ٧٧٧٣) العصر المملوكي
ـ    في  (نظر البيمارستان    ي عصـر دولـة     تاريخ شرقي األردن ف
 ٧٧٧٤)  القسم الحضاري.المماليك األولى
 ٧٦٩٩] باللغة التركية[نظراء األوقاف 

 ٨٧٠٣] باللغة التركية[نظرات تتعلق بمنشأ الوقف 
 ١٣١٤٧، ١١٣٩٤نظرات في تاريخ وحاضر الوقف 

 ١٣٧٠٠نظرة اجتماعية للوقف 
نظرة حول بناء الدولة العثمانية حسب دفتـر تحريـر األوقـاف            

) ١٩٨٦ ديسـمبر    ٧-١األسبوع الرابع للوقـف،     في   (األخير
 ٤٣٩٦] باللغة التركية[

نظرة حول بناء محاكم مختصة من أجل دعاوى حقوق الوقف في           
باللغـة  [الفترة المحددة في النظام الحـديث للقـانون التركـي           

 ٥٦٢٩] التركية
 ٣٣٤٥] باللغة التركية[نظرة حول المشاكل الجديدة لألوقاف وحلولها 

عامة إلى شروط الوقفية المتعلقة بترميم وتعمير أساسـات         نظرة  
 ٣٨٢٤] باللغة التركية[أبنية األوقاف 

 ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     في  (نظرة عامة حول األوقاف     
 ٩٢٥٧] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 

األسـبوع الرابـع    في  (نظرة عامة حول عصر حاجي بيرم ولي        
 ٨١١٥] لغة التركيةبال) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

 ١٠٠١] باللغة اإلنجليزية[نظرة عامة على إدارة األوقاف 
األسبوع الثاني لألوقـاف،    في  (نظرة عامة على أوقاف السالجقة      

 ٨٨٥٤] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣
نظرة عامة على مشاريع اإلعمار التي قامت بها رئاسة المديرية          

 على تأسيس جمهوريتنـا      عاماً ٧٥العامة لألوقاف بعد مرور     
 ٨٧٧٣] باللغة التركية[

 ٨٥٢١ ]باللغة الفارسية[ نظرة على السنة النبوية للوقف
بحوث مختارة  :  الوقف في(م  ١٩٩٥نظرة على قانون الوقف لعام      

مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسـالمي فـي           
 ٦٣٦٥) الهند

 ٥١٤١] غة اإلنجليزيةبالل[نظرة على المغالطات بشأن المساجد 
 ٨٨٢٩] باللغة التركية[نظرة على مؤسسة الوقف 

 ٢٠٠٣ ]باللغة الفارسية[ نظرة على موقوفات محافظة كرمان
بيـان مديريـة    لنظرة فيما جاء في نقض جمعية العلماء بدمشق         

 ٣٢٠٣ األوقاف حول بيع الوقف الذري
م النظرية االقتصادية في اإلسالم مع خطة عمل تطبيقيـة لنظـا          

 ١٢٩٩٢ اقتصادي إسالمي متكامل
 ٧٢١٧نظرية األموال والملكية والعقود 

 ٧٢٢٤نظرية التملك في اإلسالم 
 ٩٢٤٤نشأتها وتطورها : النظم اإلسالمية

 ١٢٥٣النظم اإلسالمية في المغرب في القرون الوسطى 
من أوائل القرن الثالث الهجـري      : نظم الحكم في الدولة العباسية    

 ٤١٠٤ بغداد إلى دخول بني بويه
  العمل الفاسي   أنظر   نظم عمل فاس

 ١٠١٠٧النظم المفيد األحمد في نظم اإلمام أحمد 
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين          

 ١٢١٧٥-١٢١٧٤بن الخطيب 
 ١٠٤٣٨ النفحات الصمدية على مذهب اإلمام الشافعي كتاب

 ١٥٧٥نفقة المستحقين 
 ١٢٨٣٨-١٢٨٣٧اء نقد العلم والعلم

نقد وتحليل أنواع األوقاف الخاصة حسب تعديل القانون المـدني          
) ١٩٨٦ ديسـمبر    ٧-١األسبوع الرابع للوقف،    في   (٩٠٣رقم  

 ٦٠٤٤] باللغة التركية[
نقض جمعية العلماء بدمشق لبيان مديرية األوقـاف حـول بيـع            

 ٣٢٠٧الوقف الذري 
تم الموافقة عليها في  من الممتلكات الموقوفة بدلهي التي      ١٢٣نقل  

 ٥٢٥٢] باللغة اإلنجليزية[ لم ينفذ بعد ١٩٨٤عام 
باللغـة  [نقل الممتلكات الموقوفة بـدلهي إلـى هيئـة األوقـاف            

 ٩٦١٧] اإلنجليزية
 ٥١٩٢] باللغة األوردية[نكبة أوقاف عليجره 

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شبيبة علـى أبـي             
 ١٠٢٦٠حنيفة 

رحمـه  "ية من رعاية األوقاف عند الملك عبد العزيز         نماذج تاريخ 
 ٩٠١٥...)  ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةفي" (اهللا

 ديسـمبر  ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، في (نماذج من آثار جنكلة     
 ١٢٦٨٤] باللغة التركية) [١٩٩٠

باللغـة  [ الوسـطى نماذج من حجج أوقاف قراخانيان في آسـيا  
 ٣٨٨٦ ]الفارسية

األسبوع في  (نماذج من زخارف األوقاف والمشكالت التي تواجهها        
 ١٣٥٧٣] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤الثامن للوقف، 

كيف أدى الوقف دوره خالل التـاريخ       : نماذج وتطبيقات تاريخية  
بحوث ومناقشات  :  أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم      في(

 ٩٠٧٠.) ..الندوة التي عقدت في لندن
 ٧٣٦١نموذج إشهار مؤسسة وقفية خيرية 

د األوقاف المؤسسة من أجل رفع مسـتوى األتـراك          ألحنموذج  
 ٢٤٥٢] باللغة التركية[

 ندوة  في(مؤسسة البرز الثقافية    : نموذج للمجمعات الثقافية الوقفية   
 ٧٦١٨) التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 

 ام الوقف في تشريعاته المتعددةنظ
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ألوقاف وأهميتها فـي المحافظـة علـى        نموذج مقترح حول دور ا    
 ٦-٥ األسبوع الثاني عشـر للوقـف،     في  (العائلة وتربية أبنائها    

 ١٢٧٦٥] باللغة التركية) [١٩٩٤ديسمبر 
باللغـة  [ نموذج من حجة وقفية من القرن الثاني عشر الهجـرى 

 ٣٧٢٧ ]الفارسية
باللغـة  [ نموذجان من حجج وقف الكتاب فـي العهـد الصـفوى   

 ٣٧٤٧ ]الفارسية
 ١٠٤٨٩النهاية 

 ٩٢٧٠نهاية األرب في فنون األدب 
 ١٠٤٤١نهاية التدريب نظم غاية التقريب 

 ١٠٠٩٤نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع 
 ١٠٤٧٥نهاية الزين في إرشاد المبتدين 
 ٩٩١٩النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه علـى مـذهب اإلمـام             
 ١٠٤٣١شافعي ال

 ٥٢٥٣] باللغة اإلنجليزية[نهب الممتلكات الموقوفة 
باللغـة  [ تاريخ الوقـف فـي أصـفهان   :  الجارياإلحساننهر 

 ٨٥٧٤ ]الفارسية
نهضة األوقاف اإلسالمية بدولة سورية بعهـد رئاسـة صـاحب           

 ٩٠٣٥الفخامة محمد تاج الدين الحسني 
اسع عشر وتأسيس   النهضة الصناعية للدولة العثمانية في القرن الت      

 ١٣٣٠٢] باللغة التركية [١٨٢٧وقف مصنع الخيوط في عام 
 ١٠٦٧٨ النوازل كتاب

  ٥٥٦٧اإلمام أبي عبد اهللا محمد التاودي بن سودة نوازل 
 ٥٥٦٩) النوازل الصغرىفي (نوازل الحبس 

نوازل الشيخ اإلمام العالمة أبي عبد اهللا سيدي محمد بن الحسـن            
 ٥٥٦٧المجاحي 
 ٥٥٦٩لصغرى النوازل ا

 ١١٧٣٧نوازل الونشريسي 
 ١١٨١٢نور العيون في ذكر جرجا من عهد ثالثة قرون 

 ٨٤٣٦-٨٤٣٥شرح منتقى األخبار : نيل األوطار
 ٨٤٣٧شرح منتهى األخبار : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار

 ٨٤٣٦نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار 
 ١٠٠٦٨-١٠٠٦٥نيل المآرب بشرح دليل الطالب 

 ١٠٠٧٦نيل المراد بنظم متن الزاد 
تـاريخ  : " نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى        كتاب

 ٧٦٤٩" هـ٩٤٦هـ إلى ٩٢٢مكة المكرمة من سنة 
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القرابة، : حسب ونسب في   (؟فعل اقتصادي أم حركة رمزية    : الهبة
 ٨٩٠٦ ]الفرنسيةباللغة ) [التحالفات والمواريث في تونس

 فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سـراج         في(بة والحبس   اله
 ٥٥٦٤) األندلسي

 ٩٨٨٦)  عقد الهبة في القانون اللبناني والمقارنفي(الهبة والوقف 

بعض : الهدايا والوقف األهلي وحق الشفعة في الشريعة اإلسالمية       
باللغة ) [ الشريعة اإلسالمية في الهند المعاصرة     في(المالحظات  

 ١٠٩٠١ ]يةاإلنجليز
 ١٠٠٨٨ الهداية كتاب
 ١٠٢٧٥-١٠٢٦٣ي شرح بداية المبتد: الهداية
 ٩٩١٠الوقوف والصدقات :  الهداية بالخيركتاب

 ١٠٠٠٦هداية الراغب لشرح عمدة الطالب 
 ١٠٥٣٧الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية 

لكناو مما يثيـر    هدم عمارتين تاريخيتين لألوقاف في حسين آباد ب       
 ٥١٦٠] ديةرباللغة األو[التوتر فيها 

باللغـة  [ سنة في واليـة ماديـابراديش       ١٥٠هدم مسجد بني قبل     
 ٥٢٧٢] األوردية

 ٨٢٨٩الهدي الساري 
 ٨٣٠١شرح صحيح البخاري : هدي الساري مقدمة فتح الباري

 ٨٣٤٥] باللغة األوردية[ترجمة سنن أبي داود : الهدي المحمود
 ٩٨٨٨] باللغة العثمانية [هدية القضاة

 ٥١٧٠] باللغة األوردية[هل تعتني هيئة األوقاف؟ 
 ١٢٩٢٨] باللغة األوردية[هل يفكر فيه مسئولو الممتلكات الوقفية؟ 

 ١٧٧٦هل يلغى الوقف األهلي؟ 
 ندوة التجارب الوقفية فـي      في(هيكل المؤسسة الخيرية في تركيا      

 ٣٢٦٢] نجليزيةباللغة اإل) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 
 ١٢٩٥٣] باللغة األوردية[هيئات األوقاف تقدم المنح الدراسية للطالب 

 ٢١٤] باللغة اإلنجليزية[هيئات األوقاف والحكومات المحلية 
هيئة األحوال الشخصية للمسلمين تناشد الرئيس بأن ال يوقع على          

 ٦٣٧٥ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٨٤مشروع قانون األوقاف لعام 
 ٦٣٨٠] باللغة األوردية[ألحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند هيئة ا

ة يبهيئة األحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند ال تعارض ضر        
 ٦٣٧٦ ]باللغة األوردية [ األوقافإيراداتالدخل على 
 ١١٧٠، ١٠٠٤} دون مؤلف{] باللغة اإلنجليزية[هيئة األوقاف 
 ٤٠٢٩}  أحمدرشيد{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 
 ٤٠٣٥} عبد الرحيم{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 
 ٥٢٤٤} عبد القيوم{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 
 ٥١٨٠} عبد الماجد{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 
 ٤٠٣٨} فريد أحمد{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 

رس اإلسـالمية   هيئة األوقاف اإلسالمية توفر المنح التعليمية للمدا      
 ١٢٩٥٤ ]باللغة األوردية[والمدارس الثانوية العليا 

 ٣٠٥٦] باللغة اإلنجليزية[هيئة أوقاف البنجاب 
 ١٢٩٦٤] باللغة األوردية[هيئة أوقاف البنجاب 

 ٥٢٧٠] باللغة األوردية[هيئة األوقاف بوالية كرناتاكا 
كـا معرضـة لمحابـاة األقـارب        اهيئة األوقاف بواليـة كرنات    

 ٥٢٦٥ ]باللغة األوردية [ستغاللواال
 ٤٠٣٠} رئيس أحمد{] باللغة األوردية[هيئة أوقاف دلهي 
 ٥٢٥٨} ولي محمد{] باللغة األوردية[هيئة أوقاف دلهي 
 ٤٠٣٩] باللغة اإلنجليزية[ لمحة سريعة :هيئة أوقاف دلهي

هيئة أوقاف دلهي
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باللغـة   [ مسـجد األوليـاء    ي الغرف ف  تستعيدهيئة أوقاف دلهي    
 ٥٢٥٥ ]األوردية

باللغة [ قضية استيالء غير شرعي      ١٢٥ة أوقاف دلهي تسجل     هيئ
 ٣٩٨٩ ]األوردية

ستثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم      ابتطالب  هيئة أوقاف دلهي    
 ٥٦٨٦] باللغة األوردية [ اإليجاريف

 ١٢٩٧٦] باللغة األوردية[هيئة أوقاف دلهي تفتح مدرستين 
 ٧٠٣٤] غة األورديةبالل[هيئة أوقاف دلهي تقدم مساعدات مالية 

 ٤٩٨١ ]األوردية باللغة [هيئة أوقاف دلهي ستتولى ترميم مساجد دلهي
  دعم من الحكومـة المركزيـة أو       يهيئة أوقاف دلهي ال تتلقى أ     

 ٣٥٢٤ ]باللغة األوردية [ الواليةحكومة
 ١١٩١] باللغة األوردية[هيئة أوقاف الشيعة 

 ١١٦٢] باللغة األوردية[هيئة األوقاف في البنجاب 
 ٥١٨٣-٥١٨٢] باللغة األوردية[هيئة األوقاف في لكناو 

 ٥] باللغة األوردية[هيئة األوقاف لمنطقة سهارنبور 
 ١٨٢٤] باللغة األوردية[هيئة األوقاف لوالية أندرابراديش 

تقرير سنوي تصدره امباال لعـامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   
 ٣٠٦١ ]باللغة األوردية [١٩٩٠-١٩٨٩و  ١٩٨٩-١٩٨٨

 مليـون  ٢٠هيئة األوقاف لوالية البنجاب تخصص ما يزيد عـن          
 ١٢٩٦٨] باللغة األوردية[روبية هندية لرفاهية األقليات 

  تعترض على بنود في قانون     البنغال الغربية هيئة األوقاف لوالية    
  ٥٧٨٦] باللغة األوردية[المطلقة   المسلمةالمرأة

 ٤١٩٧] غة األورديةبالل[هيئة األوقاف لوالية تاميل نادو 
باللغـة   [هيئة األوقاف مسئولة عن الحفاظ على ممتلكات األوقاف       

 ٥٢٧١ ]األوردية
باللغـة  [بعـض المقترحـات     : هيئة األوقاف ومشاكل المسـلمين    

 ٩٧٠٠] األوردية
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مـنح الشـفا الشـافيات فـي شـرح          في  (من باب الوقف     و
 ١٠٠٥٠ )المفردات

التذهيب في أدلة متن     في(ط  الوقف جائز بثالثة شرائ     و فصل
الغاية والتقريب المشهور بمتن أبـي شـجاع فـي الفقـه            

 ١٠٤٦٩) الشافعي
 أخصر المختصرات في الفقه على      كتاب في(الوقف سنة     و فصل

 ٩٩٩٠ )مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
 االستخراج  في (يثبته وقف اإلمام لبعض أراضي الوقف      و فصل

 ١٢٥٦) ألحكام الخراج
بعض النماذج مـن غـرب      :  أموال األوقاف الثقافية   واجب حماية 
 ديسـمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشـر،      في  (األناضول  

 ٣٥٥٨] باللغة التركية) [١٩٩٣
باللغـة  [واردات ومصروفات األوقاف فـي الدولـة العثمانيـة          

 ٦٩٤٥] العثمانية
فـي  (الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبـل الحنبلـي        

 ٧٣٤٣...)  واالستبدال باألوقافمجموع في المناقلة

 ١٠٠٨٦الواضح في فقه اإلمام أحمد 
 ٨٠٥٢الوافي بالوفيات 

: حسـب ونسـب   فـي    (؟حالة هيكلة أم نتيجة وضع    : واقع األحباس 
 ٨٩١٥ ]الفرنسيةباللغة [) القرابة، التحالفات والمواريث في تونس

 ،٧٥٧واقع القدس ومستقبلها في ظل التطورات اإلقليمية والدولية         
٤٨٧٠ 

الواقع المعاصر لألوقاف في المملكة العربية السعودية وسبل تطويرها         
 ٧٨٧٨...)  ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةفي(

 مؤتمر األوقاف األول في     في( واقع الوقف عبر التاريخ اإلسالمي    
 ٨٢٦٦...) المملكة العربية السعودية

 ٥٤٩٩واقعات المفتين 
 ٩٣٩٣-٩٣٩١) اصطالحات العلوم اإلسالميةموسوعة في (الواقف 

 ٤٦٢٣] واقف رتب وظائف دينية من جملتها مدرس حنفي وطلبته[
فـي  ] (واقف رتب وظائف دينية من جملتها مدرس حنفي وطلبته [

 ٤٦٢٤، ٤٦٠٣) رسائل ابن نجيم
 ٨٢٦١] بالعربية واإلنجليزية[وثائق أحباس طنجة 

لمتعلقة بيونس أمـره    وثائق أرشيف الدولة التي تكشف الحقائق ا      
باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسمبر   ٩-٤ األسبوع الثامن للوقف،  في  (

 ٢٩٤٠] التركية
دراسة وتحقيق ونشـر ألربـع      : وثائق استبدال من العصر العثماني    

الوثائق العثمانية  في   (...وثائق استبدال من أواخر العصر العثماني     
 ٨٢٤٥) وقف – استبدال – إيجار – بيع – زواج: في مصر

 ربيـع أول    ١٥ئق استبدال من العصر العثماني في الفترة من         وثا
 ٨٢٤٦. هـ١٢٠٢ جماد أول ٢٦هـ إلى ١٢٠٠

 فـي (الوثائق التي تتعلق بالمحافظة على ثقافة أساليب التصوير         
باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     

 ٨١٨١] التركية
حكمة الباب  وثائق إنشاء ووقف من العصر العثماني صادرة من م        

 الوثـائق العثمانيـة فـي       في(هـ  ١٢٠٤ شوال   ١٢العالي في   
 ٨٢٤٧) وقف – استبدال – إيجار – بيع – زواج: مصر

 ٨٢٣٢وثائق أهل الذمة في العصر العثماني وأهميتها التاريخية 
مجموعة الوثـائق المملوكيـة     .  الوثائق التاريخية القومية     سلسلة

٨٢٣٦ 
حقـوق اإلسـالمية فـي فلسـطين        الوثائق التاريخية لألرض وال   

 ٨٢١٤وخارجها 
 ٨٩٦٧] باللغة التركية[الوثائق تنطق بالحقائق 

 –زواج  : الوثائق العثمانية في تركيا ومصر ودول شمال أفريقيـا        
 ٨٢٤٩ استبدال – وقف – إيجار– بيع –طالق 

 – اسـتبدال  – إيجار – بيع – زواج: الوثائق العثمانية في مصر   
 ٨٢٤٧، ٨٢٤٥وقف 

 ٨٢٥٠، ٨٢٤٨، ٨٢٤٦ئق العربية الوثا
 ١٢٠٨٦] باللغة التركية[وثائق عن الكتب الموقوفة في مكتبة بوردو 

 ٣٧٠١ ]باللغة الفارسية[ يردكانأ ي غازيوثائق مقبرة نور الدين عل
الوثائق الملكية غير الشرعية الصادرة حـول عقـارات الوقـف           

باللغـة  [  عوضـاً عنهـا  اإليجارباطلة، وسوف تصدر عقود 
 ٨١٦٣ ]فارسيةال
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باللغـة  [وثائق من سيناء حول ممتلكات القديسة سانت كـاترين          
 ٨٢٤٢] اإلنجليزية

 ٩٥٠٩وثائق مؤتمرات وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية 
باللغـة  [ وثائق وحجج استان القدس الرضـوى فـي خراسـان   

 ٨١٥٩ ]الفارسية
ية مصدر رئيسي جديد للعمارة اإلسالم    : الوثائق والسجالت الوقفية  

 ٤٣٣٩ ]باللغة اإلنجليزية[
 وثائق وقف السلطان قالوون على البيمارستان المنصوري        كتاب
 ٢٦٥٨)  تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيهفي(

 ٨١٦٠ ]باللغة الفارسية[ وثائق وقف عائلة خليفة سلطان
 مصادر تاريخ الجزيـرة     في(وثائق الوقف على األماكن المقدسة      

 ٨١٩٧) العربية
األسبوع الثاني  في  (لوقف في األرشيف بين األمس واليوم       وثائق ا 

 ٨١٧٣] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 
 ٨٢٢٣دراسة وتحقيق : وثائق الوقف الكويتية

في الفتـرة مـن غـرة رجـب     وثائق وقف من العصر العثماني    
  ٨٢٤٨. هـ١٢٠٨ شعبان ٢٦ –١٢٠٢

مـن غـرة رجـب    في الفتـرة  وثائق وقف من العصر العثماني    
 الوثائق العثمانيـة فـي      في. (هـ١٢٠٨ شعبان   ٢٦ –١٢٠٢

 – بيـع    – طـالق    –زواج  : تركيا ومصر ودول شمال أفريقيا    
 ٨٢٤٩)  استبدال– وقف –إيجار

 الوثائق العثمانية   في(وثيقتا وقف على مسجد عبد الرحيم القناوي        
 – بيع   – طالق   –زواج  : في تركيا ومصر ودول شمال أفريقيا     

 ٨٢٤٩)  استبدال– وقف –إيجار
 ٨١٦١ ]باللغة الفارسية[ وثيقتان حول تاريخ المكتبات في إيران

 ٣٧٥٧ ]باللغة الفارسية[ وثيقتان عن الوقف من مازندران
االتفاق النهائي بين وزارة األوقاف والهيئة العامة لإلصالح        "وثيقة  

الزراعي بشأن تحديد مستحقات وزارة األوقاف طبقاً للقـانون         
 ١١٩٨" ١٩٦٢ لسنة ٤٤ والقانون ١٩٥٧سنة  ل١٥٢

 ٨٢٣٥وثيقة استبدال 
 ٨٢٣٦وثيقة األمير آخور كبير قراقجا الحسني 

وثيقة إنشاء وقف من العصر العثماني صادرة من محكمـة البـاب            
:  الوثائق العثمانية في تركيا ومصر ودول شمال أفريقيا        في(العالي  
 ٨٢٤٩ ) استبدال– وقف – إيجار– بيع – طالق –زواج 

وثيقة إنشاء وقف من العصر العثماني صادرة من محكمة البـاب           
 ٨٢٥٠ بدار الوثائق القومية ١٢٠٤ شوال سنة ١٢في العالي 

وثيقة تنفيذ مرتب شهري من األحباس للقاضي علي التسولي على          
 ٨٧٨القضاء والتدريس واإلمامة 

 ٨١٦٦ ]باللغة الفارسية[ ي حول بقعة الشيخ مرشد كازرونوثيقة
 دراسات  في(وثيقة خاصة بثبوت أوقاف للسلطان األشرف خليل        

 ٨٢٥٤) في الوثائق ومراكز المعلومات الوثائقية
أعمال ديوان عموم األوقاف المصرية في إنشاء       "وثيقة خطية عن    

 ١٠٧٨٦" أسبلة المياه وحفر اآلبار
وثيقة عن األوقـاف اإلسـالمية فـي        ": وثيقة دفاعاً عن الجذور   

 ٢١٢٦ ..."فلسطين المحتلة

 ٣٨٦٠وثيقة الزاوية المدنية في مصراتة 
وثيقة عرض التجـارب الوقفيـة فـي الجمهوريـة اإلسـالمية            

حول التجـارب الوقفيـة لـدول     :  وقائع الندوة  في(الموريتانية  
 ٩٥١٨...) المغرب العربي

 الجـامع األعظـم بمدينـة       باسـم وثيقة عن األمالك المحبسة     
 ٣٨٢١الجزائر 

 ٨١٨٦س مدينة القيروان وثيقة عن بعض أحبا
 ٨١٨٤وثيقة عن تحابيس جامع صاحب الطابع 

 ٨١٥٦وثيقة عن النزاع القائم بشأن أحباس األندلسيين بمجاز الباب 
تحبيس هنشير ابن منصـور بالمهديـة       : وثيقة في التاريخ الريفي   

 ٨١٨٨. م١٤٢٢هـ، ٨٢٥على رباط المنستير سنة 
 ٩٧٥٥وثيقة مقدسية تاريخية 

الي إسماعيل إلى السيد أحمد بـن محمـد برقـوق           وثيقة من مو  
 ٩٤٦٩الحسني العلمي 

 ٩٤٧٠وثيقة المولى إسماعيل إلى ناظر األحباس مسعود المنغوشي 
وثيقة وقف السلطان قايتباي على المدرسة األشرفية وقاعة السالح         

 ٣٨٨٢بدمياط 
 ٣٨٧١ خانقاه سرياقوس ىوثيقة وقف السلطان الناصر محمد عل

  ٣٨٧٥ رور بن عبد اهللا الشبلي الجمداروثيقة وقف مس
وثيقة وقف من أوائل العصر العثمـاني صـادرة مـن محكمـة             

 الوثائق العثمانية   في (٩٤٨ذي القعدة سنة    ٢٤قوصون بتاريخ   
 – بيع   – طالق   –زواج  : في تركيا ومصر ودول شمال أفريقيا     

 ٨٢٤٩)  استبدال– وقف –إيجار
 ١٢٢الوجه الناضر فيما يقبضه الناظر 
 ٧٧٤٧)  رسائل حول الوقففي(الوجه الناضر فيما يقبضه الناظر 
األسبوع السادس لألوقـاف،    في  (الوجهة المدنية للمعماري سنان     

 ٢٦٧١] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥
 ٩٠٣وجهة نظر حول األوقاف التي أسست بناء على قانون رقم           

 ٦٠٤٣] باللغة التركية) [األسبوع الثالث لبحوث األوقاففي (
الشورى األولى في (وجوب تأسيس معهد لبحوث األوقاف التركية      

 ٧١٢٠] باللغة التركية) [للوقف
 ٢٦٤الوجيز في أحكام الوقف 

 ٦١٠٧الوجيز في الحقوق المدنية 
الوجيز في شرح قانوني الوقف والمواريث المعمول بهمـا فـي           

 ٦١٩٥المحاكم المصرية ومع كل قانون مذكرته التفسيرية 
 ١٠٤٤٣-١٠٤٤٢يز في فقه مذهب اإلمام الشافعي الوج
 ٩٩٢٦ ودائع الحكم كتاب

 الندوات التـي    في( ورشة عمل حول إبراز الدور التنموي للوقف      
عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب حـول موضـوع          

 ٣٥٦٩] باللغة اإلنجليزية[) األوقاف
 ٩٤٥٨ورقات عن حضارة المرينيين 

 فـي ( مدير األوقاف بالمدينة المنـورة       ورقة األخ أسعد حمزة شيرة    
 ٩٠٠٩-٩٠٠٨...) وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف

ممثل وزارة األوقاف والشـئون     : ورقة األخ محمد عبد اهللا الميداني     
 وقائع الحلقـة الدراسـية      في(الدينية بالجمهورية العربية اليمنية     

 ٩٧٢٤-٩٧٢٣ ...)لتثمير ممتلكات األوقاف

ورقة األخ محمد عبد اهللا الميداني
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 وقائع  في(مندوب الصومال   : ة األخ محمد نور عبد الرحمن     ورق
 ٩٠٦٠-٩٠٥٩...) الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف

 مندوب جمهورية مصـر     :ورقة األخ محمود محمد عبد المحسن     
...)  وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف      في(العربية  
١٩٢٣-١٩٢٢ 

سالمية الموريتانية محمد عـال     ورقة األخ مندوب الجمهورية اإل    
 وقائع الحلقـة    في (مدير المكتب الموريتاني لألوقاف   : بي زين 

 ٩٥٢٠-٩٥١٩...) الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف
رئيس المحكمة الشرعية بمدينـة     : ورقة األخ موجي دير سمتر    

 وقـائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر ممتلكـات           في(جيبوتي  
 ٨٩٤٢-٨٩٤١...) األوقاف

مسئول األوقاف بوزارة األوقـاف     : قة األخ يوسف على غانم    ور
 وقائع الحلقة الدراسية لتثميـر      في( العربية المتحدة    باإلمارات

 ٨٥٥١-٨٥٥٠...) ممتلكات األوقاف
ورقة األخوين محمد علي لطفي وأحمد سعيد بيـوض منـدوبي           

 وقائع الحلقة الدراسـية لتثميـر       في (المملكة األردنية الهاشمية  
 ٨٥٣٥-٨٥٣٤...) ت األوقافممتلكا

 ندوة نحـو إحيـاء      في(  جعفر عبد السالم   من األستاذ ورقة عمل   
 ١٢٨٠٨) ١٩٩٨ مايو ٩-٧دور الوقف في الدول اإلسالمية، 

: ورقة ممثل جمهورية السودان األخ الدكتور عبد الملك الجعلـي         
 وقـائع الحلقـة     فـي (األمين العام للشئون الدينية واألوقـاف       

 ٩٠٣٠-٩٠٢٩...)  ممتلكات األوقافالدراسية لتثمير
 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشـئون الدينيـة، العـراق         

 وقائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر        في (عدنان نادر عبد القادر   
 ٩٠٩١-٩٠٩٠...) ممتلكات األوقاف

 ٧١١٣وزارة األوقاف بين األمس واليوم 
 ٧١١٤ الماضي والحاضر والمستقبل وزارة األوقاف بين

 -هـ  ١٤١٧التقرير السنوي،   : زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   و
 ٥٦٥٦. هـ١٤١٨

 ١٢٤٢وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
 ٧١١٥ عشر عاماً اثنيوزارة األوقاف وشئون األزهر في 

 ٧١١٦وزارة األوقاف وشئون األزهر في أحد عشر عاماً 
 انجـازات   – خمـس سـنوات   :  الدينية شئونالوزارة األوقاف و  

 ٥٥٧٤وتطلعات 
 وقائع الحلقة الدراسـية     في(الوسائل الحديثة للتمويل واالستثمار     

 ١٤٣٣-١٤٣٢...) لتثمير ممتلكات األوقاف
 ٩٩٣٥وسائل الشيعة  كتاب

 ٩٩٣٤ تحصيل مسائل الشريعة إلىوسائل الشيعة 
 ٦٢٠١الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 

 ١٠٤٤٤الوسيط في المذهب 
 ٩٨٧٠يا واألوقاف في الفقه اإلسالمي الوصا

 ٩٧٥١-٩٧٥٠الوصايا واألوقاف والمواريث في الشريعة اإلسالمية 
 ٥٩٩٢الوصايا والوقف في الشريعة اإلسالمية 

 ٩٨٩٥-٩٨٩٤الوصايا والوقف في الفقه اإلسالمي 
الوصاية واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصيب من األحوال        

 ٩٩٧٧مي الشخصية في الفقه اإلسال

وصية أخذت حكم الوقف فيجوز الصرف على أبناء الموصي عند          
 الفتاوى الشـرعية فـي      في (٢٩٦السؤال: ظهور الحاجة فيهم  
 ٥٣٦٧) المسائل االقتصادية

 صنوان القضاء وعنوان    في(الوصية بمصاحف توقف على المسجد      
 ٥٢٩٤) اإلفتاء

 ٩٧٤١الوصية والوقف 
 ١١١٣٥] باللغة اإلنجليزية ["االستئمان الخيري": الوصية والوقف

 ٩٧٥٣الوصية والوقف في الفقه اإلسالمي 
 ٧٥٦٠] باللغة األوردية[الوضع االقتصادي المتدهور لهيئات الوقف 

 ٧٩٨٣] باللغة اإلنجليزية[وضع األوقاف الحرج 
 األسبوعفي (وضع األوقاف في قانون الضرائب واإلعفاءات الممنوحة فيه 

 ٤٨٩٨] باللغة التركية) [١٩٩٥ديسمبر  ٦-٥الثالث عشر للوقف، 
األسـبوع  في  (وضع أوقاف قبرص اليوم وأعمال إدارة األوقاف        

 ٢١٤٥] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥السابع لألوقاف، 
باللغـة  [الوضع الحالي لتطور العقارات الوقفية فـي الضـواحي     

 ٣٥٩٥] اإلنجليزية
 ٦٣٨١] جليزيةباللغة اإلن[الوضع الحرج ألوقاف المسلمين 

األسبوع العاشر للوقـف،    في  (وضع ضريح الشيخ أحمد ياسوي      
 ٢٣١١] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

باللغـة  [الوضع المتدهور ألمالك األوقاف اإلسالمية في عليجره        
 ٥١٦٦] األوردية

 ٦٧٦٧] باللغة األوردية [دلهيفي  لمسجد الذهبي لوضع المترديال
 ٥٢٣٥ ]باللغة األوردية[ دلهي يف فالوضع المؤسف لألوقا

تصريح من السيد غالم نبي آزاد      : وضع هيئة الوقف فوق السياسة    
 ٢٢٤٦ ]باللغة األوردية[في مؤتمر هيئة الوقف لعموم الهند 

وضعت هيئة أوقاف دلهي خطة شاملة للتنمية التعليمية والرفاهية         
 ١٣١٠٢] باللغة األوردية [تماعيةجاال

بمؤسسات الوقف المصرية في عهـد الدولـة        الوظائف اإلدارية   
التـاريخ    المؤتمر الدولي حول   في( ...دراسة وثائقية : العثمانية

 ٨٤٠) االقتصادي للمسلمين
الوظائف اإلدارية والتعليم في إحدى مدارس اسـتانبول التـي          

 ١٢١٥٠] باللغة التركية[م ١٧٢٩وقفت في عام 
: لوظائف العثمانيـة  األلقاب وا  في(الوظائف التي تتعلق باألوقاف     

دراسة في تطور األلقاب منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغـاء    
 ٧٧٢٤...) الخالفة العثمانية

: وظائف مؤسسات األوقاف االقتصادية واالجتماعية فـي تركيـا        
بحث حول االعتمادات والمساعدات االجتماعية لألوقاف فـي        

 ١٣٧٤٠] باللغة التركية[أزمير 
 ٧٧٧١الفقه اإلسالمي وظائف ناظر الوقف في 

 ٨٠٣٠-٨٠٢٩وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 
، ٥٢٠-٥١٩... وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقـاف      

١٥١٠-١٥٠٩،  ١٤٣٣-١٤٣٢،  ٧٩٧-٧٩٦،  ٧٧٧-٧٧٦ ،
٨٥٣٤،  ٣٤٧٦-٣٤٧٥،  ١٩٢٣-١٩٢٢،  ١٥٣٤-١٥٣٣-
٨٩٤٢-٨٩٤١،  ٨٧٦٣-٨٧٦٢،  ٨٥٥١-٨٥٥٠،  ٨٥٣٥ ،
٩٠٩٠،  ٩٠٦٠-٩٠٥٩،  ٩٠٣٠-٩٠٢٩،  ٩٠٠٩-٩٠٠٨-
٩٧٢٤-٩٧٢٣،  ٩٥٢٣-٩٥٢٢،  ٩٥٢٠-٩٥١٩،  ٩٠٩١ ،
١٣١٣٤-١٣١٣٣، ٩٧٧٦-٩٧٧٥ 
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-١٦٤٠: وقائع قضايا األوقاف في ثالثة مـن محـاكم القـاهرة          
 ٣٩٦٦] باللغة اإلنجليزية [١٨٠٢

 ٧٢٧وقائع ندوات 
، ٣٠٦٨... حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي     : وقائع الندوة 
١٣٧٢٠، ٩٥١٨، ٦٥٥٠، ٥٩٨٩، ٣٣١٦، ٣٣٠٨، ٣٢٥١ 

 ١٠١٨٩-١٠١٨٨} الجرجاني{ الوقف كتاب
 ٥٣٩٠} السيستاني{الوقف 
 ٩٨١٨-٩٨١٧} عبد الجليل عبد الرحمن عشوب{ الوقف كتاب

 ٩٢٤٩} عيسوي أحمد عيسوي{الوقف 
 ١٠٢٥٧-١٠٢٥٦} الكرماستي{ الوقف كتاب

 ٩٢٦٣} محمد عبد اللطيف الفحام{الوقف 
 ٩٩٧٨، ٥٣٩٣} دون مؤلف{الوقف 
 ٩٨٨٩} دون مؤلف{ الوقف كتاب

 ٩٢٧٣} دون مؤلف{] باللغة اإلنجليزية[الوقف 
 ١٣٧٢٤} أوستونار{] باللغة التركية[الوقف 
 ٥٣٧٣} دون مؤلف{] باللغة التركية[الوقف 
 ٩٢٧٢-٩٢٧١} دون مؤلف{] باللغة الفارسية[الوقف 

لغـة  بال) [اآلثار اإلسالمية والمسلمين فـي بلغاريـا      في  ] (الوقف[
 ٨٦٢٤] التركية

دراسة أثرية  : آثار األمير قاني قرا الرماح بالقاهرة     في  ] (الوقف[
 ٢٣٣٨) معمارية

اآلثار المعمارية بالمحافظة الغربية في العصـرين       في   (]الوقف[
 ١٣٦٣٣) المملوكي والعثماني

اآلثار المعمارية للسلطان األشرف برسباي بمدينـة       في  ] (الوقف[
 ٢٣٢٣) القاهرة

الناشئة عن قيام حق االنتفاع وانتهائه في الفقه        اآلثار  في  ] (الوقف[
 ٩٨٩٩) اإلسالمي

 ٨٤٧٦)  األبواب والتراجم لصحيح البخاريفي] (الوقف[
 إتحاف أعالم النـاس بجمـال أخبـار حاضـرة           في] (الوقف[

 ٩٥٠٤ )مكناس
 ٨٢٧٥) إتحاف القاري باختصار فتح الباريفي ] (الوقف[
لزامي فـي اإلسـالم وتطبيقاتـه فـي         اإلحسان اإل في  ] (الوقف[

 ١٢٩٩٧) المغرب
-٨٢٦٩) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبـان     في  ( الوقف   كتاب

٨٢٧٠ 
 اإلحصاء السنوي العـام لجمهوريـة مصـر         كتابفي  ] (الوقف[

 ١١٩٩) العربية
اإلحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية عن       في  ] (الوقف[

 ١٢٨٩٥) ٥١/١٩٥٢السنة الدراسة 
 /٢٤اإلحصاء العام لمعاهد التعليم المصري لسـنة        في  ] (لوقفا[

١٢٨٩٦) ١٩٢٥ 
 ٤٧٧} أبو األصبغ{) األحكامفي ] (الوقف[
 ٤٩٧} الغفجومي{)  األحكامكتابفي ] (الوقف[
 ٨٣٠٦-٨٣٠٣) شرح عمدة األحكام: إحكام األحكامفي ] (الوقف[
نفصلة األراضي المتبعة في البالد العربية الم     حكام  أفي  ] (الوقف[

 ٦١٢٠) عن السلطة العثمانية

 ٢٩٩) األراضي واألموال غير المنقولةحكام أفي ] (الوقف[
 ٩٢٢٧-٩٢٢٤) األحكام السلطانيةفي ] (الوقف[
 ١٠٤٥٧-١٠٤٥٣)  األحكام السلطانية والواليات الدينيةفي] (الوقف[
 ٣٩٧)  أحكام الصغارفي] (الوقف[
لوقـف والهبـة فـي      المواريث والوصايا وا   أحكام   في] (الوقف[

 ٢٦٨)  وبذيله قانون األحوال الشخصية األردني،الشريعة
الميراث والوصية والوقف في الفقه اإلسالمي مع        أحكام   في(الوقف  

 ٣٠٩) بيان ما يجري عليه العمل في المحاكم المصرية والسودانية
 ٣١٠)  في الشريعة والقانونالوصايا أحكام في] (الوقف[
 ٦١٩١)  واألوقافوصاياال أحكام في] (الوقف[

دراسـة  :  واألوقاف في الفقه اإلسالمي    الوصايا أحكام   في(الوقف  
 ٣٤٢) فقهية مقارنة

) أحكام الوصية والوقف فـي الشـريعة اإلسـالمية        في  (الوقف  
 ٣٠٥} الحميد ميهوب عبد{

) أحكام الوصية والوقف فـي الشـريعة اإلسـالمية        في  ] (الوقف[
 ٣١٤} السريتيمحمد الودود  عبد{

 ٣١٣)  الفقه اإلسالمي والقانونأحكام الوصية والوقف فيفي (الوقف 
 ٣٠١)  الوقف والوصية والفرق بينهماأحكامفي ] (الوقف[
الوصـايا والمواريـث    : " األحـوال الشخصـية    في] (الوقف[

 ٩٧٤٧") والوقف
 األحوال الشخصية األهلية والنيابة الشرعية والوصية       في(الوقف  

 ٩٧٤٥-٩٧٤٤) والوقف والتركات
 ٩٨٧٢)  األحوال الشخصية في الوالية والوصية والوقففي] (الوقف[
)  األحوال الشخصية للمسلمين والنظام العائلي لإلسالم      في] (الوقف[

 ٩٢٨٣] باللغة األوردية[
 ١٣٩٦٢-١٣٩٦١) أخبار القضاةفي ] (الوقف[
 ٨٦٨٣)  الموفقياتخباراألفي ] (الوقف[
 ٥٥٧٢)  القيرواني التلمسانياختصار نوازل البرزليفي ] (الوقف[

 ١٠١٧٥-١٠١٧٢) االختيار لتعليل المختارفي ( الوقف كتاب
االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن       في  ( الوقف   كتاب

 ٥٣٩٦-٥٣٩٤) تيمية
 االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن        في] ( الوقف كتاب[

 ٥٣٩٧ )تيمية
 ١٠٣٢٠-١٠٣١٩) إخالص الناويفي (الوقف 
اإلرشاد إلى ما وقع في الفقـه وغيـره مـن    فـي  ( الوقف  باب

 ١٠٣١٤) األعداد
 ٨٤٦٩)  إرشاد الساري بشرح صحيح البخاريفي] (الوقف[

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام        في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٥٤٠-١٠٥٣٩) مالك
م إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلما       في  ( الوقف   باب

 ١٠٥٤١) مالك
 ٩٨٢٨)  اإلرشادات الوفية في القضايا الشرعيةفي] (الوقف[
الملكية العربية  :  أرض السفارة األمريكية في القدس     في] (الوقف[

 ١١٩٧) والمأزق األمريكي

ارة األمريكية في القدس أرض السففي(الوقف 



 العنوانكشاف >١٢٦٠
 

 

إرواء الغليل فـي تخـريج أحاديـث منـار          في  ( الوقف   كتاب
 ٨٤٨٤-٨٤٨١) السبيل

 ٩٢٤٣] باللغة التركية) [األسبوع الثالث لبحوث األوقاففي (الوقف 
 ٢٧٠٩)  أسد الغابة في معرفة الصحابةفي] (الوقف[
 ٤٤٤١) أسس االقتصاد في اإلسالمفي ] (الوقف[
 ٩٧٩٢-٩٧٩١)  اإلسالمفي] (الوقف[
باللغـة  ) [ اإلسالم خالل تحول الهند إلـى الحداثـة        في] (الوقف[

 ٩٥٩٤] اإلنجليزية
باللغـة   [)الحديثـة  اإلسالم فـي الدولـة القوميـة         في] (الوقف[

 ٦١٨٤] اإلنجليزية
الجوانب االجتماعية والسياسية   :  اإلسالم في مصر اليوم    في] (الوقف[

 ٨١١] باللغة اإلنجليزية) [للديانة األكثر انتشاراً
باللغة [)  والسياسة والمجتمع في جنوب آسيا     اإلسالمفي  ] (الوقف[

 ١٣٧٥٨] اإلنجليزية
 ٧٣٩٣) لجمعيات في تركياأسماء بعض األوقاف وافي ] (الوقف[
 ٢٤٣٦) إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسميةفي ] (الوقف[

-١٠٤٠٠) شرح روض الطالب  : أسنى المطالب في  ( الوقف   كتاب
١٠٤٠١ 

 ١٠٤٠٢) شرح روض الطالب: أسنى المطالبفي ] (الوقف[
اإلسهام األندلسي والحضارة الريفية في شبه جزيرة       في  ] (الوقف[

 ٨٩١٢ ]لفرنسية واالسبانيةبا) [الوطن القبلي
شرح إرشاد السالك في فقه إمام      : أسهل المدارك في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٧١٧-١٠٧١٦) األئمة مالك
 األسئلة واألجوبـة الفقهيـة المقرونـة باألدلـة          في( الوقف   باب

 ٥٣٢١-٥٣٢٠) الشرعية
، ١٠١٥٥،  ١٠١٤٨} ابن نجيم {) األشباه والنظائر في  ( الوقف   كتاب

١٠١٥٩-١٠١٥٧ 
 ١٠٣٦٧} تاج الدين السبكي{) األشباه والنظائرفي ] (وقفال[

) األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان      في  ( الوقف   كتاب
 ١٠١٥٦} ابن نجيم{

) األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقـه الشـافعية        في  ] (الوقف[
 ١٠٣٨١-١٠٣٧٧} الجالل السيوطي{

 ٢٧١٢-٢٧١١) اإلصابة في تمييز الصحابةفي ] (الوقف[
باللغـة  ) [ اإلصالحات القانونية في العالم اإلسالمي     في] (الوقف[

 ٩٠٦٢] اإلنجليزية
 ٦٣٦٣] باللغة اإلنجليزية) [ أصول الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[

إعانة الطالبين على حـل ألفـاظ فـتح المعـين           في  ( الوقف   باب
 ١٠٣٦٠) للمليباري

كتاب يبحث في   : ناءاالعتناء في الفرق واالستث   في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤٦٢) قواعد الفقه وفروعه

 ٩٧٦٩) إعالء السننفي ( الوقف كتاب
 ٨٠٣٣ ) األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةفي(] الوقف[
 ٨٤١١)  أعالم الحديث في شرح صحيح البخاريفي] (الوقف[
 ١١٧٦٥ ) إعالم الساجد بأحكام المساجدفي] (الوقف[
 ١٠٠٣٠-١٠٠٢٨) لموقعين عن رب العالمينعالم اإفي ] (الوقف[

إعالم الورى بمن ولى نائباً من األتـراك بدمشـق          في  ] (الوقف[
 ٩٠٤٠-٩٠٣٩) الشام الكبرى

أعمال األمير شيخو العمري الناصـري المعماريـة   في  ] (الوقف[
 ٢٣٣٥ )بالقاهرة

دراسة : م١٤٢٧– هـ   ٨٣٠أعمال جاني بك المعمارية     في  ] (الوقف[
 ١٣٦٢٠) أثرية

 ٨٤٩) األستاذ اإلمام محمد عبده: األعمال الكاملةفي ] (الوقف[
 ٩٣٠٨) األعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاويفي ] (الوقف[
 ٨٥٠) األعمال الكاملة لإلمام محمد عبدهفي ] (الوقف[
 ٢٩١٣-٢٩١١) األغانيفي ] (الوقف[

 ٨٣٢٧-٨٣٢٥) اإلفصاح عن معاني الصحاحفي ( الوقف باب
 ٨٣٢٤) اإلفصاح عن معاني الصحاحفي (]  الوقفباب[
االقتصاد واإلدارة في مصر في مستهل القرن التاسع        في  ] (الوقف[

 ٩٣٥٧) عشر
، ١٠٦١٨) أقرب المسالك لمذهب اإلمـام مالـك      في  ( الوقف   باب

١٠٦٢٠ 
 ١٠٦١٩) أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالكفي ( الوقف كتاب
-١٠٠٦٩)  بن حنبل  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد    في  ( الوقف   كتاب

١٠٠٧٠ 
 ١٠٤٥٨) الفقه الشافعياإلقناع في في ( الوقف كتاب
 ١٠٦٩٢) شرح مختصر خليل: اإلكليلفي ( الوقف باب
 ٥٣١٧] باللغة العثمانية) [ألغاز فقهيةفي ( الوقف كتاب
 ١٠٣٣٠) ألفية في الفقه على مذهب اإلمام الشافعيفي ( الوقف باب

 ٩٢٢٣)  األماليكتاب في] (الوقف[
 ٥٤٤٩] باللغة األوردية) [ إمداد الفتاوىفي] (الوقف[
 ٦٢٢٩) األموالفي ] (الوقف[
 ٤٣٠٩] باللغة األوردية) [ األموالكتاب في] (الوقف[
 ٢٣٤٢) األمير يشبك بن مهدي وأعماله المعماريةفي ] (الوقف[

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف علـى   في ( الوقف   كتاب
 ١٠٠٩٢-١٠٠٩١) مد بن حنبلمذهب اإلمام المبجل أح

اإلنفاق على التعليم بمدينة فاس بين القرن السـادس         في  ] (الوقف[
 ١٢٩٠٥) والثامن الهجري

 ٥٤٧٦) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائلفي ] (الوقف[
) األنوار ألعمال األبرار في فقه اإلمام الشافعي      في  ( الوقف   كتاب

١٠٣٣٦-١٠٣٣٤ 
في تعريفات األلفاظ المتداولة بين     أنيس الفقهاء   في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٢٥١) الفقهاء
 ٨٤٧٠) ... االهتمام بتلخيص كتاب اإللمامكتابفي ( الوقف باب

األوامر السلطانية لوالية دمشق في تعيين القضـاة      فـي ] (الوقف[
والوالة والموظفين من خالل ترجمة السجالت المحفوظة فـي         

 ٢١٠٠) مركز الوثائق التاريخية بدمشق
األوقاف والوصـايا بـين الشـريعة والقـانون          في] (الوقف[

 ٩٨٣١) اليمني
 ١٠٠٤٩) إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائلفي ( الوقف كتاب

 ١٠٧٢٢) إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالكفي (الوقف 

 

 في إرواء الغليل(الوقف 
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 ١٠١٥٢-١٠١٤٩) شرح كنز الدقائق: البحر الرائقفي ( الوقف كتاب
ر الجـامع لمـذاهب علمـاء        البحر الزخا  كتابفي  ( الوقف   كتاب

 ١٠٣٠٤-١٠٣٠٣) األمصار
بحوث في تاريخ وحضارة األندلس فـي العصـر         في  ] (الوقف[

 ٨٥٥٦) اإلسالمي
 ٩٧٩٧] باللغة العثمانية) [بدائع الصكوكفي ( الوقف كتاب

 بدائع المنن في جمع وترتيـب مسـند الشـافعي           في] (الوقف[
 ٨٣٤٩) والسنن

 ٩٩٣٣)  بداية الهدايةفي] (الوقف[
 ٨٦٤٩-٨٦٤٦) البداية والنهايةفي ] (الوقف[
بغية الطالب في شـرح مختصـر ابـن الحاجـب           في  ] (الوقف[

 ١٠٥٢٨) األصلي
 ٥٥٤٨) بغية المسترشدينفي (الوقف 
في تلخيص فتاوى بعض األئمة من       بغية المسترشدين في  (الوقف  

العلماء المتأخرين، مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلمـاء           
 ٥٥٤٩) المجتهدين

 ٩٣٢٤) بقايا ذكرياتفي ] (الوقف[
 ٩٩٩٩) بلغة الساغب وبغية الراغبفي ( الوقف كتاب
البلغة في أحاديث األحكام ممـا اتفـق عليـه          في  ( الوقف   كتاب

 ٤٤٥) الشيخان على ترتيب أبواب المنهاج للنووي
 ٨٢٨٤-٨٢٧٦) بلوغ المرام من أدلة األحكامفي ( الوقف باب

 ١٣٢٥٧) د في اإلسالمبناء االقتصافي  (]الوقف[
 ١٠١٨٢) شرح الهداية: البنايةفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٨٣) البناية في شرح الهدايةفي ( الوقف كتاب

 ١٠٥٩٢-١٠٥٨٧) البهجة في شرح التحفةفي ] (الوقف[
 ٩٦٤٤] باللغة األوردية) [ بوادر النوادرفي] (الوقف[
 ٩٤٢٦-٩٤٢٤) تاج العروسفي ] (الوقف[
 ٩٤٢٧)  من جواهر القاموسعروستاج الفي ] (الوقف[
 ٩٣٩٦) تاج اللغة وصحاح العربيةفي ] (وقف[

شرح متن األزهار   : التاج المذهب ألحكام المذهب   في  ( الوقف   كتاب
 ٢٦٥) في فقه األئمة األطهار

 ١٠٧٠٧) التاج واإلكليل لمختصر خليلفي ( الوقف كتاب
 ٢١١٢-٢١٠٩) تاريخ بغدادفي ] (الوقف[
 ٨٦٦٦-٨٦٦٥) البيهقيتاريخ في ] (الوقف[
 ١٢٩٠٢) تاريخ التربية والتعليمفي ] (الوقف[
 ٦٣٤٨] باللغة اإلنجليزية) [ تاريخ التشريع اإلسالميفي] (الوقف[
 ١٢٨٩٩) تاريخ التعليم في مصرفي ] (الوقف[
 ٨٥٩٢-٨٥٩١) تاريخ جرجانفي ] (الوقف[
 ٨٦٧٨-٨٦٧٧) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسفي ] (الوقف[
 ٩٢٤٦) تاريخ الرسل والملوكفي ] (قفالو[
 ٩٢٤٨-٩٢٤٧) تاريخ الطبريفي ] (الوقف[
 طرابلس الشام من أقدم أزمانهـا إلـى هـذه           تاريخفي  ] (الوقف[

 ٢١٥٨) األيام
 العراق االقتصـادي فـي القـرن الرابـع          تاريخفي  ] (الوقف[

 ٩٠٩٩) الهجري

 ٢٧٩٥) تاريخ عمر بن الخطابفي ] (الوقف[
يخ القضاء في األندلس من الفتح اإلسالمي إلـى         تارفي  ] (الوقف[

 ٨٥٥٧) نهاية القرن الخامس الهجري
 ٨٦٥٧)  الكبيرتاريخال كتابفي ] (الوقف[
 ٩٧٢٦)  مدينة صنعاءتاريخفي ] (الوقف[
 ٩٣٥٨) مصر السياسي في األزمنة الحديثة تاريخفي ] (الوقف[

 ٥٢٧ ]باللغة التركية) [تاريخ المؤسسات اإلسالميةفي (الوقف 
 ٩٠٩٨) تاريخ الموصلفي ] (الوقف[
 ٦٧٥٦)  وعمارة المساجد األثرية في الهندتاريخفي ] (الوقف[
 ٩٣٠٤) تاريخ والة مصرفي ] (الوقف[
تبصرة الحكام في أصـول األقضـية ومنـاهج         في  ] (الوقف[

 ١٠٥٤٦) األحكام
 ١٠٢٠٠) شرح كنز الدقائق: تبيين الحقائقفي ( الوقف باب
 ١٠١٩٩) شرح كنز الدقائق: بيين الحقائقتفي (الوقف  كتاب
تدريب السالك إلى أقـرب     شرح  : المسالكتبيين  في  (الوقف   كتاب

 ١٠٦٦٥) المسالك
شـرح مجمـوع الفقـه      : ريتتمة الروض النض  في  ] (الوقف[

 ١٠٣٠٠) الكبير
 ١٠٤٧٦) تحرير ألفاظ التنبيهفي (الوقف 
 ١٠٤٧٧) معجم لغوي: تحرير التنبيهفي ( الوقف كتاب

 ٤٨٠٣) تحرير الكالم في مسائل االلتزامفي ] (وقفال[
 ٩٩٠٩) تحرير المجلةفي (الوقف 
 ١٠٢٣٤) التحرير المختارفي ( الوقف كتاب

 ٩٩٣٧-٩٩٣٦)  تحرير الوسيلةفي] (الوقف[
 ٨٤٧٨) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيفي ] ( الوقفكتاب[

 ١٠٤٤٨) تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريبفي ( الوقف باب
تحفة الطالبين في قسم المعامالت على مـذهب        في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤٥١) اإلمام الشافعي
 ١٠٢٧٨) تحفة الطالبفي ( الوقف كتاب
تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللباب في فقه        في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤٠٣) اإلمام الشافعي
تحفة الطالب بشرح متن تحرير تنقيح اللبـاب        في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤٠٤) اإلمام الشافعيفي فقه 
 ١٠٣٢٤)  المنهاجإلى أدلةتحفة المحتاج في ( الوقف كتاب

 ١٠٣١٠) تحفة المحتاج بشرح المنهاجفي (الوقف 
 ١٠٣١١، ١٠٣٠٩) تحفة المحتاج بشرح المنهاجفي ( الوقف كتاب

 ١٠١٥٣) التحفة المرضية في األرض المصريةفي ] (الوقف[
األمصـار وعجائـب    تحفة النظار في غرائـب      في  ] (الوقف[

 ٨٦٣٦-٨٦٣٤) األسفار
قسم المعامالت من كتاب ينابيع     "تحقيق ودراسة   في  ( الوقف   كتاب

األحكام في معرفة الحالل والحرام علـى المـذاهب األربعـة           
 ٩٧٨٦ ) "سفرايينيلمحمد زنكي اإل

 –البيـوع والصـرف   "تحقيق ودراسة كتاب في ( الوقف   كتاب
ـ        ي زيـد الدبوسـي     وكتاب الوقف من كتاب األسـرار ألب

 ١٠٢٠٧) "الحنفي

في تحقيق ودراسة كتاب البيوع(الوقف 
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كتاب الوقف والوصايا والقسمة    "تحقيق ودراسة   في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٧٢٣) "والشفعة من كتاب الذخيرة للقرافي

 ٨٧٤٠) تخريج الدالالت السمعيةفي ] (الوقف[
تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد رسول         في  ] (الوقف[

 ٨٧٤١) االت الشرعية من الحرف والصنائع والعماهللا 
 ٨٠٤٦-٨٠٤٤) تذكرة الحفاظفي ] (الوقف[
 ١٠٥٩٤ )شرح تفريع ابن الجالبتذكرة ذوي األلباب في في ] (الوقف[

 ١٠٣٣٩) تذكرة النبيه في تصحيح التنبيهفي ( الوقف باب
التراتيـب اإلداريـة والعمـاالت والضـياعات        في  ( الوقف   باب

ى عهد تأسيس المدينـة     والمتاجر والحالة العلمية التي كانت عل     
 ٩٢٨١) اإلسالمية في المدينة المنورة

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنيـر        في  (وقف  
 ٩٤٠٣) وأساس البالغة

 ١٠٢٦١) التسهيل الضروري لمسائل القدوريفي ( الوقف كتاب
 ١٠٥٢٢) تسهيل المهمات في شرح األمهاتفي ( الوقف كتاب

دراسـة  : لخاصة بالمسلمين في الهند    التشريعات ا  في] (الوقف[
 ٦٣٥٤ ]باللغة اإلنجليزية) [من الناحية الدستورية واإلسالمية

 ١٠٤٧٨) تصحيح التنبيهفي ( الوقف باب
 ١٠٠٩٣) تصحيح الفروعفي ( الوقف باب
 ١٠٠٩٤) تصحيح الفروعفي ( الوقف كتاب

 ١٠٣٠١) التعامل في اإلسالمفي (الوقف 
يج في أحكام المغارسـة والتصـيير       التعريج والتبر في  ] (الوقف[

 ١١٠٠٤) والتوليج
 ٩٣٩٥) التعريفاتفي (الوقف 

 ٨٤٥٤)  التعليق المغني على سنن الدارقطنيفي] (الوقف[
 ١٢٩٠١) ١٩١٥-١٩١٤التعليم في مصر سنتي في ] (الوقف[
 ٨٢٨٥)  تغليق التعليق على صحيح البخاريفي] (الوقف[
 ٩١٤٩) تفسير أبي السعودفي ] (الوقف[
 ٩١٤٨) البحر المحيطتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٧٦) التحرير والتنويرتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٦٣) الطبريتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٧٥) القاسميتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٤٧) القرآن العظيمتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٥٣-٩١٥٠) تفسير المراغيفي ] (الوقف[
 ٩١٧٧) النسفيتفسير في ] (الوقف[

 ١٠٣٤٠) التقريب في(الوقف 
تقريب البيان للطالب المرتب على كتاب ابـن  فـي   ( الوقف   كتاب

 ١٠٧١٨) الحاجب
 ١٠٢٣٥)  التقريرفي] (الوقف[

 ١٠٢٣٦) تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدينفي ( الوقف كتاب
تقويم النيل وعصر عباس باشا األول ومحمد سـعيد         في  ] (الوقف[

 ٦٢٥٤) باشا
 ١٠٥٧٤) الرسالةتقييد في ] (الوقف[
 التكافل االجتماعي في الشريعة اإلسالمية ودوره في        في] (الوقف[

 ١٢٩٩٦) حماية المال العام والخاص

مقارن بنظـام   : التكافل االجتماعي في الفقه اإلسالمي    في  (الوقف  
 ١٢٩٩١) المملكة العربية السعودية

 ١٠١٤٠-١٠١٣٦) تكملة حاشية ابن عابدينفي ] (الوقف[
 ١٠٥٩٣) تكملة شرح الشاملي ف] (الوقف[
المؤسسـات  : التكيف المصري مع الحكم العثمـاني     في  ] (الوقف[

باللغـة  ) [١٧و١٦القـرنيين ،  والوقف والعمارة فـي القـاهرة     
 ٩٣٦٥] اإلنجليزية

تلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي        في  ( الوقف   كتاب
 ٨٢٨٧-٨٢٨٦) الكبير

 ٥٣٦٨) تلخيص نوازل ابن سهلفي ] (الوقف[
 ١٠٦٨١) تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي: التلقينفي ] (الوقف[

التمشية بشرح إرشـاد الغـاوي فـي مسـالك          في  ( الوقف   فصل
 ١٠٣٢١) الحاوي

 ١٠٣٧٠) التمهيد فيما يجب فيه التحديدفي ] (الوقف[
 ١٠٤٣٢) التنبيه في الفقه الشافعي كتابفي ( الوقف باب
 ١٠٤٣٣) هب اإلمام الشافعيالتنبيه في الفقه على مذفي ( الوقف باب

 ١٠٦٨٢) التنبيهات المستنبطةفي ] (الوقف[
التعليـق  : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونـة     في  ] (الوقف[

 ١٠٦٨٣) على المدونة
 ١٠٠٩٥ ) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعفي( الوقف كتاب

 ١٨٥٤) التنمية االقتصادية في اإلسالمفي ] (الوقف[
 ٩٠٤١) تهذيب تاريخ دمشقفي  (]الوقف[
 ١٠٣٣٣) التهذيب في علم الفقه على مذهب الشافعيفي ] (الوقف[
 ٩٣٨٠) تهذيب اللغةفي ] (الوقف[

 ١٠٠٧٧) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيحفي ( الوقف كتاب
 ٩٢٦٨) التوقيف على مهمات التعاريففي (الوقف 

مـدخل  : ١٩٥٦سنة   إلى   ١٧تونس من نهاية القرن     في  ] (الوقف[
 ٨٩١٣] باللغة الفرنسية) [تاريخي

 ٨٤٥٣) شرح عمدة األحكام:  تيسير العالمفي] (الوقف[
 ١٠٥٥٨ )التيسير والتسهيل في ذكر ما أغفله خليلفي ] (الوقف[
) القاهرة: ثروة العلماء في أواخر القرن الثامن عشر      في  ] (الوقف[

 ٩٣٦٦] باللغة اإلنجليزية[
 ١١١٢٦-١١١٢٥) ي ظل اإلسالمالثروة ففي (الوقف 

 ٨٦٥٠)  الثقاتكتابفي (الوقف ] الوقف[
 ٣٩٨) جامع أحكام الصغارفي ( الوقف كتاب

 ٩١٦٩)  جامع األحكام الفقهية لإلمام القرطبي من تفسيرهفي] (الوقف[
 ٣١٧)  جامع األحكام في فقه اإلسالمفي] (الوقف[
 ٩١٧٣-٩١٧٠) جامع أحكام القرآنفي ] (الوقف[
 ٨٢٦٨-٨٢٦٧)  جامع األصول من أحاديث الرسولفي] (الوقف[

: جامع أنوار الصكوك والمع الضياء لذوي الشكوكفي ( الوقف كتاب
 ٩٨١٠] باللغة العثمانية) [صك جديد

 ٩١٦٦-٩١٦٤) جامع البيان في تفسير القرآنفي ] (الوقف[
شـرح النقايـة مختصـر      :  جامع الرمـوز   في( الوقف   كتاب

 ١٠٢٥٠-١٠٢٤٩ )الوقاية
 ٨٣٩٤) الجامع الصحيحفي ] (الوقف[

 

 كتاب الوقففي تحقيق ودراسة(الوقف 
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الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسـول        في  ] (الوقف[
 ٨٣٨٠)  وسننه وأيامهاهللا 

 ٨٣٩٥)  الجامع الصحيح وهو سنن الترمذيفي] (الوقف[
 ٥٤٦٨] باللغة األوردية) [ جامع الفتاوىفي] (الوقف[
 ٩١٧٤) ألحكام القرآنالجامع في ] (الوقف[

 ٩٩١٦)  الجامع للشرائعفي(ف  الوقباب
. جامع مسائل األحكام بما نزل بالمفتين من األحكام         في  ] (الوقف[

 ٥٥٥٣) النصف الثاني األخير
 ١٠٦٤٧) جزء في شرح على الشيخ خليلفي ] (الوقف[
 ٨٤٠٣) جمع الجوامعفي ] (الوقف[

 ٨٥٠٣) جمع الفوائد الجامع لكتب السنة المطهرةفي ( الوقف باب
 ٨٥٠٤) جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائدفي ] (الوقف[
 ١٢٥٧٢) جمهرة أنساب العربفي ] (الوقف[
 ١٠٦٦٤) جني زهر اآلس في شرح نظم عمل فاسفي ] (الوقف[
جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بـن   فـي   ] (الوقف[

 ١٣٦١٦) قالوون
لربـاط   جوانب من تاريخ فرع الزاوية الناصرية با   في] (الوقف[

-١٨٥٥ في القرن التاسع عشر وبدايـة القـرن العشـرين         
 ٩٤٨٧ )م١٩٢٦

جوانب من حضارة المغرب اإلسالمي مـن خـالل         في  ] (الوقف[
 ١١٧٣٧) نوازل الونشريسي

األخبار واآلثار المستخرجة مـن      جواهر   كتابفي  ( الوقف   كتاب
 ١٠٣٠٢) نخبة البحر الزخار

تفـاع علـى مـتن      ودور االن االطالع  جواهر  في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤٧٠) األصفهاني أبي شجاع

جواهر العقـود ومعـين القضـاة والمـوقعين         في  ( الوقف   باب
 ١٠٤٧٣-١٠٤٧٢) والشهود

 ٥٣٦٩) الفتاوىجواهر في  (كتاب
 ٩٧٢٨)  جوهر النظام في علمي األديان واألحكامفي( الوقف باب
-١٠١٩٠) شرح مختصر القدوري: الجوهرة النيرةفي ( الوقف  كتاب

١٠١٩١ 
 ١٠١٩٢) الجوهرة النيرة على مختصر القدوريفي ( الوقف كتاب
األولى لعبـد الحميـد الشـرواني،       : حاشيتانفي  ( الوقف   كتاب

شـرح  : والثانية ألحمد بن القاسم العبادي على تحفة المحتاج       
 ١٠٤٢٥) المنهاج

القليوبي وعميرة على شرح جالل الـدين       :  حاشيتان في] (الوقف[
 ١٠٤٥٠) البين للنوويالمحلي على منهاج الط

 ١٠١٢١) المختار حاشية ابن عابدين على الدر في( الوقف كتاب
 حاشية أبي الضياء نور الدين علي بـن علـي           في( الوقف   كتاب

 ١٠٤١٩) الشبراملسي القاهري
 حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمـد أحمـد           في( الوقف   كتاب

 ١٠٣٩٧) المعروف بالمغربي الرشيدي
شية إعانة الطالبين على حل ألفـاظ فـتح    حافـي ( الوقف   باب

 ١٠٣٦١) المعين
 ٨٤٢٨)  حاشية اإلمام السندي على سنن النسائيفي] (الوقف[

شرح ألفاظ  : حاشية الباجوري على فتح القريب    في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٣٥٣) التقريب

 ١٠٤١١-١٠٤١٠) حاشية البجيرميفي ] (الوقف[
 ١٠٤١٢) الخطيبحاشية البجيرمي على في ] (الوقف[

حاشـية البجيرمـي علـى شـرح مـنهج          في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤١٥-١٠٤١٣) ...الطالب

حاشية البرماوي على شرح ابن قاسم الغـزي        في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٣٥٥) على مختصر أبي شجاع

 ١٠٦٩٣) حاشية البناني على الزرقانيفي ] (الوقف[
-١٠٤١٧) حاشية الجمل على شـرح المـنهج      في  ( الوقف   كتاب

١٠٤١٨ 
حاشية الدهلوي على بلوغ المـرام مـن أدلـة          في  (لوقف   ا باب

 ٨٣٤٨) األحكام
شـرح  : رد المحتار على الدر المختـار     حاشية  في  ( الوقف   كتاب

 ١٠١٢٣-١٠١٢٢) تنوير األبصار
 ١٠٠٨١) حاشية الروض المربعفي ( الوقف كتاب
 ١٠٠٨٢ )شرح زاد المستنقع:  حاشية الروض المربعفي( الوقف كتاب
-١٠٤٢٠...) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير    في  ( الوقف   باب

١٠٤٢١ 
حاشية الشيخ عبد اهللا بن حجازي بـن إبـراهيم          في  ( الوقف   باب

الشافعي األزهري الشهير بالشرقاوي على تحفة الطالب بشرح        
 ١٠٤٢٢) تحرير تنقيح اللباب

 الشيخ علي بـن أحمـد العـدوي علـى           حاشيةفي  ( الوقف   باب
 ١٠٦٧٣) الخرشي

 ١٠٦٧٤)  الشيخ علي العدويحاشيةفي ( الوقف باب
-١٠٢٢٦ ) حاشية الطحاوي على الدر المختار     في( الوقف   كتاب

١٠٢٢٧ 
البحـر الفهامـة الشـيخ      العالمة  حاشية العالم   في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤١٦...) سليمان البجيرمي
 ١٠١٧٩) حاشية عبد الحليم على الدرفي ( الوقف كتاب

قي الحسيني ابن قاسم ابـن  حاشية عبد القادر العرا فـي   ] (الوقف[
 ١٠٦٧٦) عبد اهللا

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسـالة        في  ] ( الوقف باب[
 ١٠٦٧٥) ...ابن أبي زيد

 العالمة الشيخ عبد اهللا النبراوي علـى شـرح          حاشيةفي  ( الوقف
 ١٠٤٧٤) العالمة الخطيب ألبي شجاع

شـرح تنـوير    : حاشية على الـدر المختـار     في  ] ( الوقف كتاب[
 ١٠٢٢٨) ...ألبصارا

شـرح غـرر    : حاشية علـى درر الحكـام     في  ( الوقف   كتاب
 ١٠١٩٤-١٠١٩٣) األحكام

 ١٠٦٢٧) حاشية على شرح التتائي لمختصر خليلفي ( الوقف كتاب
 ١٠٣١٢)  فتح الجواد بشرح اإلرشادحاشيةفي ( الوقف باب

تكملة رد المحتار علـى     : قرة عيون األخيار    حاشية في] (الوقف[
 ١٠١٤١) شرح تنوير األبصار: تارالدر المخ

 ١٠١٩٨)  حاشية الكوكب الدريفي] (الوقف[

في حاشية الكوكب الدري(الوقف
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مختصر اإلمام أبي القاسم الخرقي فـي         حاشية في( الوقف   كتاب
 ١٠٠٧٣) الفقه على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل

الحاوي الكبيـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام            في( الوقف   كتاب
 ١٠٤٥٩) الشافعي

 ٥٥٣١-٥٥٢٦) للفتاويالحاوي في ( الوقف باب
 ٥٥٣٩) "الصغير"الحاوي للفتاوي في ( الوقف باب
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث       في  ( الوقف   باب

 ٥٥٣٣) ...واألصول
الحاوي للفتاوي فـي الفقـه وعلـوم التفسـير          في  ] ( الوقف باب[

 ٥٥٣٢) ...والحديث واألصول
 ١١٩٧١) ي عهد السعديينالحركة الفكرية بالمغرب ففي ] (الوقف[
الحرية االقتصادية فـي اإلسـالم وأثرهـا فـي          في  ] (الوقف[

 ١٣٠١٨) التنمية
 ٩٩٩٤) الحسبة في اإلسالمفي ] (الوقف[
 ٤٩١١] باللغة اإلنجليزية) [ الحضارة اإلسالمية في الهندفي] (الوقف[
دراسة في القانون اللبناني    : العينية األصلية  الحقوق في(] الوقف[

 ٥٩٦٣) نون المصريوالقا
 ٥٩٩٥ ]الفارسيةباللغة [ )الحقوق المدنية اإليرانيةفي (الوقف 

 ٢٨٠١ )حلية األولياء وطبقات األصفياءفي ] (الوقف[
 ٩٧٩٦ ) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءفي( الوقف كتاب
 حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة        في( الوقف   كتاب

 ١٠٤٢٦) اج البن حجر الهيتميالمحتاج بشرح المنه
 حواشي الشيخ عبد الحميد الشـرواني والشـيخ         في( الوقف   كتاب

أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لإلمام          
 ١٠٤٢٧) شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي

 ٩٣٢٥) حياتي في رحاب األزهرفي ] (الوقف[
 ٤٩٦٣-٤٩٦٢) سالمي الحيازة في العقود في الفقه اإلفي(الوقف 

 واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها   الحياة السياسية   في  ] (الوقف[
 ١١٨٢١) السادس عشر ميالديخالل القرن العاشر الهجري، 

 ٨١٥٤) ذكريات شخصية: حياة العالمة أحمد تيمور باشافي ] (الوقف[
 ٣٩٠٩) الحيل الفقهية في المعامالت الماليةفي ] (الوقف[
 ١٠٣٩٩) خبايا الزوايافي ] (قف الوباب[
تفـوق المجتمـع عـن طريـق        :  الخدمات السريعة  في] (الوقف[

 ٩٧٢١] باللغة اإلنجليزية) [المؤسسات المجتمعية
-١٠٠٩/ هـ٦٥٦-٤٠٠ الخدمات العامة في بغداد،      في] (الوقف[

 ٩٠٩٧) م١٢٥٨
 ١٠١٧٦) خزانة الفقه وعيون المسائلفي ( الوقف كتاب

 ٢٠٠٨) امخطط الشفي ] (الوقف[
-٨٠٥٤) خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر      في  ] (الوقف[

٨٠٥٦ 
خالصة البدر المنير في تخـريج األحاديـث        في  ( الوقف   كتاب

 ٨٣٢٢) واآلثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي
 ٥٤٨٠] باللغة األوردية) [ خالصة المسائلفي] (الوقف[

 ٩٩١٨) الخالففي ( الوقف كتاب
 ٥٣٦٩) خير الزاد في اإلرشادفي  ( الوقفكتاب

 ٩٠٤٤-٩٠٤٢) الدارس في تاريخ المدارسفي ] (الوقف[
 ٩٢٦٦-٩٢٦٥) دائرة معارف القرن العشرينفي (الوقف 

 ٩٠٣٦) در الحبيب في تاريخ أعيان حلبفي ] (الوقف[
 ٤٩٨٨] باللغة العثمانية) [در الصكوكفي ( الوقف كتاب

 ١٠٢٣٩]  األورديةباللغة) [ الدر المختارفي] (الوقف[
 ١٠٢٣٧)  الدر المختار في شرح تنوير األبصارفي] ( الوقفكتاب[

 ١٠٢٣٨) الدر المنتقى في شرح الملتقىفي ( الوقف كتاب
 ٩١٥٩-٩١٥٦) الدر المنثور في التفسير المأثورفي ] (الوقف[

-٩٨٠٠ )شرح الدرر البهية  :  الدراري المضية  في( الوقف   كتاب
٩٨٠١ 

ت في تاريخ المماليك البحرية وفـي عصـر         دراسافي  ] (الوقف[
 ٨٥٤) الناصر محمد بوجه خاص

 ٩٨١٩) دراسات في الشريعة اإلسالميةفي (الوقف 
 ١٠٣٠٧) الدراية في تخريج أحاديث الهدايةفي ( الوقف كتاب
 ٩٨٠٢) الدرر البهية في المسائل الفقهيةفي ( الوقف كتاب
-١٠٢٧٩ )م درر الحكام في شرح غرر األحكا      في( الوقف   كتاب

١٠٢٨٢ 
 ٥٤٢٥-٥٤٢٤)  الدرر السنية في األجوبة النجديةفي] (الوقف[
 ١٠٥٤٧)  درر الغواص في محاضرة الخواصكتابفي ] (الوقف[
 ٨٠٢٧-٨٠٢٤) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةفي ] (الوقف[

 ١٠٥٤٨) درة الغواص في محاضرة الخواصفي ( الوقف باب
 ١٠٥٤٩) ي محاضرة الخواصدرة الغواص ففي  (]الوقف[

 ٩٨٥٨) دروس في الوصية والوقففي (الوقف 
 دعائم اإلسالم وذكر الحالل والحرام والقضايا واألحكام        في] (الوقف[

 ٩٩١٥) عن أهل بيت رسول اهللا عليه وعليهم أفضل السالم
 ٨٣٠٨) دالئل األحكامفي ] (الوقف[
 ٨٣٠٩) السالمدالئل األحكام من أحاديث الرسول عليه في ] (الوقف[

 ٩١٤٠) دليل األلفاظ والمصطلحات الفقهيةفي (وقف 
 ١٠٦٩٨) دليل السالك لمذهب اإلمام مالكفي ( الوقف باب
دليل السالك لمذهب اإلمام مالـك فـي جميـع      فـي   ( الوقف   باب

 ١٠٦٩٩) العبادات والمعامالت والميراث
 دليل الطالب على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن         في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٩٨-١٠٠٩٧ )حنبل
 دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب اإلمـام         في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٩٩) المبجل أحمد بن حنبل
 دليل الطالب لنيل المطالب في الفقه على مذهب         في( الوقف   كتاب

 ١٠١٠٠) اإلمام أحمد بن حنبل
 ٧٢٢٩) دوام حق الملكيةفي ] (الوقف[
 ١١٣٣٦) ١٩٨١-١٩٥٢الدور السياسي لألزهر في ] (الوقف[
دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق        في  ] (الوقف[

 ١٢٠٧٣) والشام ومصر في العصر الوسيط
 ٨٤٠٤) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجفي ( الوقف باب

 ٤٣١٣) الدين الخالصفي ] (الوقف[
 ٥٤٢٧) الذخائر األشرفية في ألغاز الحنفيةفي ( الوقف باب
 ٥٤٢٨) الذخائر األشرفية في األلغاز الفقهيةفي (قف  الوكتاب
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 ١٠٦٨٤) الذخيرةفي ( الوقف كتاب
 ١٠٢٩٣)  ذخيرة العقبى في شرح صدر الشريعة العظمىفي] (الوقف[
 الذخيرة عن مذهب إمام دار الهجرة النبويـة         كتابفي  ] (الوقف[

 ١٠٦٨٥) سيدنا مالك بن أنس رحمه اهللا
 ٨٥٦٩) أصبهانذكر أخبار  كتابفي ] (الوقف[
 ٨٦٣٩-٨٦٣٧) رحلة ابن جبيرفي ] (الوقف[
 ١١٤٤٠)  رحلة الصديق إلى البيت العتيقفي] (الوقف[

 ٩٨٤٢-٩٨٣٩) رحمة األمة في اختالف األئمةفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٣٢-١٠١٢٤) رد المحتار على الدر المختارفي ( الوقف كتاب

ح تنـوير   شر: رد المحتار على الدر المختار    في  ] (الوقف كتاب[
 ١٠١٣٣) األبصار

 ١٠٠٨٣) رسالة في القواعد الفقهيةفي ( الوقف كتاب
رسائل وفتاوى الشيخ عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن           في  ] (الوقف[

 ٥٤٢٠) أبابطين
 ٢٠٩٥) روائع من العمارة العربية اإلسالمية في سوريةفي ] (الوقف[
روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع          في  (] الوقف[

 ٩١٤٥) يمثانال
-١٠٠٥١) المستنقعشرح زاد   :  الروض المربع  في( الوقف   كتاب

١٠٠٥٢ 
 الروض المربع في فقه إمام السنة أحمـد بـن           في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٥٣) المستنقع، مختصر المقنعحنبل الشيباني بشرح زاد 
شرح كافي المبتدي فـي فقـه       :  الروض الندي  في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٤٣) أحمد بن حنبل
 ١٠٢٩٨) الكبير الفقهشرح مجموع : النضيرالروض في  (لوقف اكتاب

الروضة البهية الزاهـرة فـي خطـط المعزيـة          في  ] (الوقف[
 ٩٣٤٤) القاهرة

 ١٠٤٨٠-١٠٤٧٩) روضة الطالبينفي ( الوقف كتاب
 ١٠١١٨) روضة القضاة وطريق النجاةفي ( الوقف كتاب
 ٩٨٠٩-٩٨٠٥ )شرح الدرر البهية:  الروضة النديةفي( الوقف كتاب
 ٩٨١٣) زاد المحتاج بشرح المنهاجفي ( الوقف كتاب
ختصار المقنع البـن قدامـة      ازاد المستنقع في    في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٠٧١) المقدسي
 زاد المستنقع في الفقه على مذهب اإلمام أبـي          في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٧٢ )عبد اهللا أحمد بن حنبل
 ٩١٤٦) زاد المسير في علم التفسيرفي ] (الوقف[
 ١٠٣٣٨) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيفي (وقف ال

 ١٠٣٩٨) الزبدفي ( الوقف باب
 ٨٤٣١) الزكاة وتنمية المجتمعفي (الوقف 
 ١٠٠٤٤) زوائد الكافي والمحرر على المقنعفي ( الوقف كتاب
 ٨٤٤٣) سبل السالمفي ( الوقف باب
 ٨٤٤٥-٨٤٤٤) شرح بلوغ المرام: سبيل السالمفي ( الوقف باب
شرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة         : السالم سبلفي  (ف   الوق باب

 ٨٤٤٨-٨٤٤٦) األحكام
شرح بلوغ المرام من جمـع أدلـة        :  سبل السالم  في( الوقف   باب

 ٨٤٤٩) األحكام

-١٠٦٦٩) شرح أسهل المسـالك   : سراج السالك في  ( الوقف   باب
١٠٦٧٠ 

شرح الشيخ محمـد الزهـري      : السراج الوهاج في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤٦٤-١٠٤٦٣...) لمنهاجالغمراوي على متن ا

 ١٠٤٦٥) شرح متن المنهاج: السراج الوهاجفي ( الوقف كتاب
 السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم        في( الوقف   كتاب

 ٨٤٣٨ )بن الحجاج
حاشـية علـى زاد     :  السلسبيل في معرفـة الـدليل      في] (الوقف[

 ١٠٠٧٨) المستنقع
 ٩٩٧٠)  سلسلة الينابيع الفقهيةفي] (الوقف[
دراسة : السلطان إينال وآثاره المعمارية في القاهرة     في  ] (لوقفا[

 ٢٥٨٢) أثرية معمارية
 ٩٧٩٩) السموط الذهبية الحاوية للدرر البهيةفي ( الوقف كتاب

 ٨٣٤٣) السننفي ] (الوقف[
 ٨٣٢١-٨٣١٥) سنن ابن ماجهفي ( الوقف باب
 ٨٣٤٤) سنن أبي داودفي ( الوقف باب
 ٨٣٩٨-٨٣٩٦) سنن الترمذيفي ( الوقف باب
 ٨٤٢١-٨٤١٨) سنن الدارميفي ( الوقف باب
 ٨٣٩١-٨٣٨٩) السنن الكبرىفي ( الوقف كتاب

 ٨٥٢٠] باللغة األوردية) [ سنن النسائيفي] (الوقف[
 ٨٠٤٧) سير أعالم النبالءفي ] (الوقف[
 ٢٩١٠)  السيرة النبويةكتابفي ] (الوقف[

ـ         كتابفي  ( الوقف   كتاب دائق  السيل الجـرار المتـدفق علـى ح
 ٩٨٠٤) األزهار

 السيل الجرار المتـدفق علـى حـدائق         كتابفي   (] الوقف كتاب[
 ٩٨٠٣) األزهار

 ١٠٦٢٤) الشاملفي ( الوقف باب
 ٨٠٣٦-٨٠٣٥) شذرات الذهب في أخبار من ذهبفي ] (الوقف[
الشرائح االجتماعية في العاصمة التونسية في النصـف        في  ] (الوقف[

 ٨٩١٦] باللغة الفرنسية) [ميةالنخب اإلسال: ١٩الثاني من القرن 
 شرائع اإلسالم في بيان مسـائل الحـالل         كتاب في( الوقف   كتاب

 ٩٩٥٨ )والحرام
 ٩٩٥٩) شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرامفي ( الوقف كتاب

شرح ابن مسعود علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد             في  ] (الوقف[
 ١٠٥٥٠) القيرواني

 ١٠٦٢١) ختصر خليلشرح أحمد الدردير على مفي ] (الوقف[
 ١٠٢٢١-١٠٢٢٠) شرح أدب القاضي للخصاففي ] (الوقف[

األزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح شرح فـي  ( الوقف   كتاب
 ١٠٢٩٦) لكمائم األزهار في فقه األئمة األطهار

 ١٠٥٨٥) شرح التاودي على التحفةفي ] (الوقف[
 ١٠٥٥٢) شرح الرسالةفي ] (الوقف[
رسالة تنبيه الرقود على أحكام النقـود البـن         شرح  في  ] (الوقف[

 ١٢٦٤٧) عابدين
 ١٠٤٠٥) شرح روض الطالب من أسنى المطالبفي ] (الوقف كتاب[

 ١٠٦٣٢)  شرح الزرقاني على مختصر خليلفي(الوقف 

في شرح الزرقاني(الوقف 
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 ١٠٦٣٣)  شرح الزرقاني على مختصر خليلفي (]الوقف[
 ١٠٦٣٤) شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليلفي (الوقف 

 ١٠٦٣٥) موطأ مالك شرح الزرقاني على في (]قفالو[
 ١٠٤٠٦) ...شرح زكريا األنصاري على متن البهجةفي ( الوقف باب

 ٨٤٢٩)  شرح السندي على صحيح البخاريفي] (الوقف[
 ٨٣٨٨)  شرح السنةفي] (الوقف[
شرح سيدي محمد ميارة على تحفة ابن عاصم حاشـية          في  ] (الوقف[

 ١٠٧١٢ )بن رحالالشيخ أبي علي سيدي الحسن 
 ١٠٢١١)  شرح السير الكبيرفي] (الوقف[
شرح الشيخ كرام علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد             في  ] (الوقف[

 ١٠٦٨٨) القيرواني
 ٨٥٢٣-٨٥٢٢) شرح صحيح مسلمفي ( الوقف باب
شرح العالمة أحمد بن محمد البرنسـي الفاسـي         في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٦٣٦ )المعروف بزروق على متن الرسالة
شرح العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنـوخي         في  (قف   الو كتاب

 ١٠٥٥٣ )الغروي
شرح العالمة معين الدين الهروي المعروف بمنال       في  ( الوقف   كتاب

 في فروع الحنفية ألبي البركات عبد اهللا بن مسكين على كنز الدقائق     
 ١٠٢٧٧-١٠٢٧٦ )أحمد النسفي

 ١٠٧١٩) شرح على مختصر خليلفي ] (الوقف[
 ١٠٥٧٩-١٠٥٧٨) شرح العمل الفاسيفي ] (الوقف[
 ١٠٥٨١-١٠٥٨٠) شرح العمل المطلقفي ] (الوقف[
عمليات أبي زيـد سـيدي عبـد الـرحمن           شرحفي  ] (الوقف[

 ١٠٧٠٦) الفاسي
 ١٠١٨٠) شرح العناية على الهدايةفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٦٢-١٠١٦١) شرح فتح القديرفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٦٣) لعاجز الفقيرشرح فتح القدير لفي ( الوقف كتاب
 األفكـار فـي      مع تكملته نتائج   –شرح فتح القدير    في  ( الوقف   كتاب

 ١٠١٦٤)  على الهداية شرح بداية المبتدي–كشف الرموز واألسرار
 ١٠١٨٤)  شرح الكنزفي] (الوقف[

 ١٠١٨٥) شرح كنز الدقائقفي ( الوقف كتاب
 ٩٧٩٣) المجلة شرح في] (الوقف[
 ١٠٦٣٧) ليل في الفقه المالكيشرح مختصر خفي ] (الوقف[
 ٨٨)  شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسانفي] (الوقف[
 ٨٤٥٠)  شرح معاني اآلثارفي] (الوقف[

 ١٠٠٥٨-١٠٠٥٤) شرح منتهى اإلراداتفي ( الوقف كتاب
 ١٠٣٨٣)  شرح المنهاجفي] (الوقف[

 ١٠٧٠٨) شرح المواق على المختصرفي ( الوقف كتاب
 ١٠٥٨٢) رح نظم العمل الفاسيشفي ] (الوقف[
 ١٠٢١٨) الوقاية شرح في] (الوقف[
 ٣٦٣٠) والوثائق الشروط كتابفي ] (الوقف[
 ٦٣١٠ }خالد رشيد{] باللغة اإلنجليزية[)  الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
 ٦٤٢٧} عديل{] باللغة األوردية) [ الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
باللغـة  ) [ تعليـق وتفسـير    : الشـريعة اإلسـالمية    في] (الوقف[

 ٦٣٣٥] اإلنجليزية

قـانون األحـوال الشخصـية      :  الشريعة اإلسالمية  في] (الوقف[
 ٦٣٢٧] باللغة اإلنجليزية) [للمسلمين في الهند وباكستان

) معد مـن المراجـع العربيـة      :  الشريعة اإلسالمية  في] (الوقف[
 ٣١٨] اإلنجليزيةباللغة [

 ٥٩٨٧] باللغة اإلنجليزية) [ي أفريقيا الشريعة اإلسالمية ففي] (الوقف[
 ٦٣٥٥] باللغة اإلنجليزية) [ الشريعة اإلسالمية في الهندفي] (الوقف[
باللغـة  ) [ الشريعة اإلسالمية في الهنـد المعاصـرة       في] (الوقف[

 ٦٣٨٢] اإلنجليزية
باللغـة  ) [ الشريعة اإلسالمية في الهنـد وباكسـتان       في] (الوقف[

 ٦٣٣٦] اإلنجليزية
)  الشريعة اإلسالمية المطبقة في الهنـد وباكسـتان        في (]الوقف[

 ٦٣٢١] باللغة اإلنجليزية[
 ١٠٥٤٢) شفاء الغليل على شرح الشيخ خليلفي ( الوقف باب

 ١٠٥٤٣) شفاء الغليل في حل مقفل خليلفي ] ( الوقفباب[
التعليقات المفيـدة   : الشهاب في توضيح الكتاب   في  ( الوقف   ابكت

 ١٠٢٢٩) على متن القدوري
 ٢١٦٤-٢١٦٣) صبح األعشى في صناعة اإلنشافي ] (الوقف[

 ٩٣٩٨-٩٣٩٧) تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاحفي (وقف 
 ٨٣٨١)  الصحيحفي] (الوقف[
 ٨٣٣٤)  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانفي] (الوقف[
 ٨٣٠٢)  صحيح ابن خزيمةفي] (الوقف[

 ٨٣٥٨) صحيح اإلمام مسلمفي ( الوقف باب
 ٨٥٢٤)  بشرح النوويصحيح اإلمام مسلمفي  ( الوقفباب

 ٨٣٨٢] باللغة األوردية) [ صحيح البخاريفي] (الوقف[
 ٨٣٦٢-٨٣٥٥) صحيح مسلمفي ( الوقف باب

 ٨٣٦٦] باللغة األوردية) [ صحيح مسلمفي] (الوقف[
 ٨٥٢٦) صحيح مسلم بشرح النوويفي ( الوقف باب

 ٨٥٢٥) النووياإلمام صحيح مسلم بشرح في (] الوقف[
 ٨٠٢٣) صفوة الصفوةفي ] (الوقف[
 ٢٤٣٧)  الصلةكتابفي ] (الوقف[
 ١٢١٠٥) صناعة الكتاب المخطوط عند المسلمينفي ] (الوقف[
باللغة ) [ ضريح وطائفة معين الدين الجشتي األجميري      في] (الوقف[

 ١١٩٢٦] اإلنجليزية
 ٧٢٣٥) ضوابط الملكية في الفقه اإلسالميفي (الوقف 

 ٨٠٤٣)  الطبقاتبكتافي ] (الوقف[
 ٨٠٣١) طبقات ابن سعدفي ] (الوقف[
 ٨٠٤٢-٨٠٤٠) طبقات الشافعية الكبرىفي ] (الوقف[
 ٨٤٠٦)  طرح التثريب في شرح التقريبكتاب في] (الوقف[
مقالة حول الثقافة تكريمـاً لريتشـارد       : طريق ممهد في  ] (الوقف[

 ٩٢٧٤] باللغة اإلنجليزية) [بيلي وايندر
 ١٠٢٩٢ )بة الطلبة في االصطالحات الفقهية طلفي( الوقف كتاب

ظهور شيخ اإلسالم باعتباره الـزعيم الـديني فـي          في  ] (الوقف[
 ١١٣٣٤) مصر
-٨٣٣٢) عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي    في  ( الوقف   كتاب

٨٣٣٣ 

 

 في شرح الزرقاني(الوقف 
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 العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العـرب          كتاب في] (الوقف[
) لسـلطان األكبـر   والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي ا       

٨٦٤٢ 
 ٨٦٦٩) العثمانيةفي ] (الوقف[

 ١٠١٠٥) شرح العمدة: العدةفي ( الوقف كتاب
شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بـن  :  العدةفي( الوقف  كتاب

 ١٠١٠٦ )حنبل الشيباني
 ٩٩٨٠) العروة الوثقىفي ] (الوقف[

 ١٠٣٩٦) شرح الوجيز: العزيزفي ( الوقف كتاب
 ١٠٢٤٨] باللغة العثمانية) [العزيزيةفي ( الوقف كتاب

التـاريخ السياسـي    : عصـر سـالطين المماليـك     في  ] (الوقف[
 ٩٣٤٨) واالجتماعي

 ٢٢) عقد اإليجارفي ] (الوقف[
 ١٠٠٩٦ ) عقد الفرائد وكنز الفوائدفي( الوقف كتاب

العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود         في  ] (الوقف[
 ١٠٥٣٠-١٠٥٢٩) واألحكام

عقود التبرع في الفقه المالكي مقارناً بمـذاهب الفقـه          في  ] (الوقف[
 ١٠٦٦٦) اإلسالمي األخرى والقانون الوضعي

 ٩٨٦٩) دراسة فقهية مقارنة: اتعقود التبرعفي (الوقف 
 المسماة فـي قـانون المعـامالت المدنيـة          عقودالفي  ] (الوقف[

 ٥٩٩٣) اإلماراتي والقانون المدني األردني
العالقات االقتصادية بين دمشق ومـا حولهـا مـن          في  ] (الوقف[

 ١٧٢٥] باللغة اإلنجليزية[١٧٧١-١٧٤٣المناطق الريفية 
 ١٣١٤٥] باللغة اإلنجليزية) [ علم االجتماع اإلسالميفي] (الوقف[
باللغـة  ) [ علم الفقه في شبه قارة الهنـد وباكسـتان         في] (الوقف[

 ٥٢٩٧] األوردية
المية بمصر في عصر السلطان المؤيد      العمارة اإلس في  ] (الوقف[

 ٢٦٥١) شيخ
: م١٧/هــ   ١١عمائر رضوان بك بالقاهرة القرن      في  ] (الوقف[

 ٢٤٥٣) دراسة أثرية معمارية
 ٢٦٥٤) عمائر الناصر محمد الدينية في مصرفي ] (الوقف[

 ١٠٣٢٧-١٠٣٢٦) عمدة السالك وعدة الناسكفي ( الوقف باب
 ١٠٣٢٩-١٠٣٢٨) الناسكعمدة السالك وعدة في ( الوقف كتاب
 ١٠٠٠٧) عمدة الفقهفي ( الوقف كتاب
على مذهب حبر األمة أحمـد بـن         عمدة الفقه في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٠٠٨) حنبل
 ١٠٠٠٩) العمدة في الفقه الحنبليفي ( الوقف كتاب

-٨٣٨٣) شرح صـحيح البخـاري    : عمدة القاري في  ] (الوقف[
٨٣٨٦ 

 ١٠٥٥٩) العمل الفاسيفي ] (الوقف[
عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعـروض        في  (قف   الو باب

 ١٠٣٢٢) والتاريخ والنحو والقوافي
 ٨٤٣٩) عون الباري لحل أدلة البخاريفي ( الوقف كتاب

 ٨٤٥٦-٨٤٥٥) شرح سنن أبي داود: عون المعبودفي ] (الوقف[
 ٨٤٥٧)  شرح سنن أبي داود فيعون المعبودفي ] (الوقف[

 ٨٦٥١)  في أخبار الدولتين الروضتينونيعفي ] (الوقف[
 ١٠٤٣٠) شرح زيد ابن رسالن: غاية البيانفي ( الوقف كتاب

 ٥٥١٠-٥٥٠٩) غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زيادفي (الوقف 
 ١٠٣٦٤-١٠٣٦٣) الغاية القصوى في دراية الفتوىفي (الوقف 
 ٨٥١٤) ِ شرح التاج الجامع:غاية المأمولفي ( الوقف باب
غاية المنتهـى فـي الجمـع بـين اإلقنـاع            في( الوقف   كتاب

 ١٠١٠٢-١٠١٠١ )والمنتهى
 ١٠١٠٣ ) غاية المنتهى في الجمع بين اإلقناع والمنتهىفي(الوقف 
شـرح كتـاب األشـباه      : غمز عيون البصائر  في  ( الوقف   كتاب

 ١٠١٦٠، ١٠١٥٤) والنظائر
 ١٠٢٠٨) غنية ذوي األحكام في بغية درر الحكامفي ( الوقف كتاب

 ١٠١١٢]) شرح منية المصلي: غنية المتملي [في] (الوقف[
مساهمة في تاريخ المغرب السـعدي      : فاس وباديتها في  ] (الوقف[

 ١٠٨٥٢) م١٦٣٧ –م ١٥٤٩
 ٥٣٩٨} ابن تيمية{) الفتاوىفي ( الوقف كتاب

 ٥٥٥٧} الشاطبي{)  الفتاوىفي(الوقف 
 ٥٥٥٠) فتاوى ابن رشدفي ] (الوقف[
 ٥٤٤٠) فتاوى ابن نجيمفي ] (الوقف[
 ٥٤٤١] باللغة العثمانية) [فتاوى ابن نجيمفي (] الوقف[

 ٥٤٤٦) الفتاوى األسعدية في فقه الحنفيةفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٧٠) الفتاوى اإلسالميةفي ] (الوقف[
ألصحاب الفضيلة العلماء ابن بـاز،       فتاوى إسالمية في  ] (الوقف[

 ٥٣٧١) ن، ابن جبرينيابن عثيم
 ٥٥٥٨) اطبيفتاوى اإلمام الشفي (الوقف 
 ٥٥٤٤، ٥٥٤٢-٥٥٤١) فتاوى اإلمام النوويفي ( الوقف كتاب

 ٥٥٤٣)  فتاوى اإلمام النوويفي] (الوقف[
 ٥٤٩٢-٥٤٩١) الفتاوى األنقرويةفي ( الوقف كتاب
 ٥٤٥٥) الفتاوى التاتارخانيةفي ( الوقف كتاب
 ٥٤٨٤-٥٤٨٣) الفتاوى الخانيةفي ( الوقف كتاب
رية لنفع البرية على مذهب اإلمـام       الفتاوى الخي في  ( الوقف   كتاب

 ٥٤٥٩-٥٤٥٧) أبو حنيفة
 ٥٣٢٢ ]باللغة األوردية) [ فتاوى دار العلوم ديوبندفي] ( الوقفكتاب[

 ٥٣٠١] باللغة األوردية) [ الفتاوى الرشيدية المبوبةفي( الوقف كتاب
 ٥٥٣٧-٥٥٣٦) فتاوى الرمليفي ( الوقف كتاب
 ٥٥٢٠-٥٥١٩) فتاوى السبكيفي ( الوقف كتاب
 ٥٤٢١)  الفتاوى السعديةفي( الوقف باب

  ٥٥١٢) فتاوى شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالمفي ] (الوقف[
 ٥٤٦٧] باللغة األوردية) [الفتاوى العالم كيريةفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٦٠] باللغة العثمانية) [فتاوى عبد الرحيمفي ( الوقف كتاب
 ٥٥٣٨) محمد الرمليفتاوى العالمة شمس الدين في ( الوقف كتاب

 ٥٣١٥] باللغة األوردية) [ فتاوى علماء الحديثفي] (الوقف[
 ٥٣٢٦-٥٣٢٤] باللغة العثمانية) [فتاوى علي أفنديفي ( الوقف كتاب

)  فتاوى فرنجي محل الموسومة بالفتـاوى القادريـة        في] (الوقف[
 ٥٤٤٣] باللغة األوردية[

في فتاوى فرنجي محل(الوقف
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 ١٠٢٤٢)  فتاوى قاضي خانفي] (الوقف[
 ٥٤٨٥) فتاوى قاضيخانفي (ف  الوقكتاب
 ٥٤٠٠-٥٣٩٩) الفتاوى الكبرىفي ( الوقف كتاب
 ٥٥٠٦، ٥٥٠٤-٥٥٠٣) الفتاوى الكبرى الفقهيةفي ( الوقف باب

 ٥٥٠٥)  الفقهيةالفتاوى الكبرىفي ] ( الوقفباب[
 الفقهيـة علـى مـذهب اإلمـام       الفتاوى الكبرى في  ( الوقف   باب

 ٥٥٠٨-٥٥٠٧) الشافعي
 ٥٣٥١] باللغة األوردية) [وى المحمودية الفتافي] (الوقف[

 ٥٤٩٤) الفتاوى المهدية في الوقائع المصريةفي ( الوقف كتاب
 ٥٥١٣)  الفتاوى النافعة في مسائل األحوال الواقعةفي] (الوقف[

 ٥٤٠١) الفتاوى النافعة ألهل العصرفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٦٤] باللغة األوردية) [ الفتاوى النذيريةفي( الوقف كتاب

 ٥٤٥٦] باللغة األوردية) [ الفتاوى النظاميةفي] (الوقف[
 ١٠١٧٧)  فتاوى النوازلفي] (الوقف[
 ٥٤٦٥-٥٤٦٤) الفتاوى الهنديةفي ] (الوقف[
الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفـة  في  ] (الوقف[

 ٥٤٦٦) النعمان
 الشيخ محمـد بـن إبـراهيم آل         سائلر فتاوى و  في] (الوقف[

 ٥٣٤٠) الشيخ
فتاوى ومسائل ابن الصالح في التفسـير والحـديث     في  (] الوقف[

 ٥٥١١) واألصول والفقه
 ٨٢٨٩) فتح الباريفي ( الوقف باب

 ٨٢٩١-٨٢٩٠) شرح صحيح البخاري:  فتح الباريفي] (الوقف[
اإلمام أبي عبد اهللا محمد     شرح صحيح   بفتح الباري   في  ] (الوقف[

 ٨٢٩٢) البخاريبن إسماعيل 
 ٨٢٩٣) فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاريفي ] (الوقف[
 ٨٢٩٩-٨٢٩٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاريفي ] (الوقف[

 ١٠٥٨٦) فتح الجليل في شرح مختصر خليلفي ( الوقف باب
ترتيب مسند اإلمام أحمـد بـن       :  الفتح الرباني  في( الوقف   كتاب

 ٨٣٥١-٨٣٥٠ ...)حنبل الشيباني
شرح على نظم رسالة ابن أبي زيـد        : الفتح الرباني في  ] (الوقف[

 ١٠٦٩٠) القيرواني
الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل        في  ( الوقف   كتاب

 ٨٣٥٢...) الشيباني
 الفتح الرحماني في فتـاوى السـيد ثابـت أبـي            في] (الوقف[

 ٥٣٣١) المعاني
فتح العلي المالك في الفتوى علـى مـذهب اإلمـام           في  ] (الوقف[

 ٥٥٦١-٥٥٥٩) مالك
شـرح كنـز    : فتح العين على منال مسـكين     في  ( الوقف   كتاب

 ١٠١٧١) الدقائق
 ١٠١٦٩-١٠١٦٥) فتح القديرفي ( الوقف كتاب

الجامع بين فني الرواية والدراية من علم       فتح القدير   في  ] (الوقف[
 ٩١٦٢) التفسير

 ١٠٤٢٤) فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحريرفي (الوقف 
 ١٠١٧٠)  القدير وشرحهفتحفي ] (الوقف[

 ١٠٤٦٦) شرح زيد ابن رسالن: فتح المنانفي ( الوقف باب
شرح على بلوغ المرام مـن أدلـة        : فتح الوهاب في  ( الوقف   باب

 ١٠٤٦١) األحكام
 ١٠٤٠٨-١٠٤٠٧) فتح الوهاب بشرح منهج الطالبفي ] (الوقف[
 ٨٦٦٣) فتوح البلدانفي ] (الوقف[
 ٩٢٥٢) الفرج بعد الشدةفي ] (الوقف[

 ١٠٠٣٤-١٠٠٣٣) الفروعفي ( الوقف باب
شرح بلوغ المرام من جمـع أدلـة        : فقه اإلسالم في  ( الوقف   باب

 ١٠٤٣٩) األحكام
 ٩٧٦٣] باللغة التركية) [الفقه اإلسالمي في تاريخ الحقوقفي (الوقف 
 ٤٤٢٣)  ثوبه الجديدالفقه اإلسالمي فيفي (الوقف 

دراسة مقارنة مع   : حديث الفقه اإلسالمي في العالم ال     في] (الوقف[
 ٩٩٥٣] باللغة اإلنجليزية) [القانون الوضعي

 ٩٨٩٣) الفقه اإلسالمي وأدلتهفي ] (الوقف[
-٩٩٦٦) عرض واستدالل :  جعفر الصادق  اإلمامفقه  في  (الوقف  

٩٩٦٧  
 ٩٩٦٨) عرض واستدالل:  جعفر الصادقاإلمامفقه في  (]الوقف[

 ٩٧٩٤، ٤٤٥٥-٤٤٥٣) فقه السنةفي (الوقف 
 وفقه الشيعة التابعين لمذهب أهـل البيـت         فقه السنة في  (وقف  ال

 ٩٧٩٥ )عليهم السالم
 ١٠٣٤١] باللغة األوردية) [ فقه الشافعيةفي] (الوقف[
 ١٠٥٩٦)  فقه المعامالت على مذهب اإلمام مالكفي] (الوقف[

 ١٠٤٦٨) الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعيفي (الوقف 
 ٩٧٤٩) المعامالتالعبادات وفي الفقه الميسر في (الوقف 
 الواضح من الكتـاب والسـنة علـى المـذاهب      الفقهفي  (الوقف  

 ٩٨٥٦) األربعة
 ٩٠٧٧) الفكر السامي في تاريخ الفتح اإلسالميفي ] (الوقف[
 ١٢٦٩١) فهرس اآلثار اإلسالمية بمدينة القاهرةفي ] (الوقف[

يلـي  فهرس تحل : فهرس منار السبيل في شرح الدليل     في  (الوقف  
لكتاب السبيل في شرح دليل الطالـب لنيـل المطالـب البـن             

 ٩٩٨٤) ضويان
فهرس تحليلي  : فهرس نيل المآرب لشرح دليل الطالب     في  (وقف  

 ١٠٠٦٤) لكتاب نيل المآرب لشرح دليل الطالب
 فهرست كتاب إتحاف األبصار والبصائر بتبويب       في( الوقف   كتاب

 ١٠٢٥٩) والنظائركتاب األشباه 
 ٨٠٣٢) فوات الوفياتي ف] (الوقف[
شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم       :  الفواكه الدواني  في(] الوقف[

بن مهنا النفراوي المالكي األزهري على رسالة أبـي محمـد           
 ١٠٧١٣)  اهللا بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي عبد

بـن أبـي زيـد      ا علـى رسـالة       الفواكه الدواني  في(] الوقف[
 ١٠٧١٤)  القيرواني

بـن  أبي محمد عبد اهللا      على رسالة     الفواكه الدواني  في(] الوقف[
 ١٠٧١٥)   المالكيأبي زيد عبد الرحمن القيرواني

 ٥٤٢٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدةفي ( الوقف كتاب
فيض اإلله المالك في حل ألفاظ عمـدة السـالك          في  ( الوقف   باب

 ١٠٣٥٨-١٠٣٥٧) وعدة الناسك

 

 في فتاوى قاضي خان(وقف ال
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 ٨٤٧٢) فيض الباري على صحيح البخاري في( الوقف كتاب
 ٨٤٧٤) فيض الغفار من أحاديث النبي المختار في ( الوقف كتاب

 تراجم الشخصيات الكويتيـة فـي قـرنين         قاموسفي   (]الوقف[
 ٨٧٥٦) ونصف

 ٩٤٠٢) القاموس الفقهي لغة واصطالحاًفي (الوقف 
 ٩٤١٠)  القاموس المحيطفي(وقف 

 االقتصـادية فـي الحضـارة       قاموس المصطلحات في  ] (الوقف[
 ٩٤٢٠) اإلسالمية

قاموس مصطلحات الحقوق اإلسالمية والمصطلحات     في  (الوقف  
 ٩٣٨٩] باللغة التركية) [الفقهية

دور الدولة في   :  قانون األحوال الشخصية للمسلمين    في] (الوقف[
 ٣٦١] باللغة اإلنجليزية) [شبه القارة

:  البريطـاني   القانون اإلسالمي فـي ظـل الحكـم        في] (الوقف[
باللغـة  ...) [مجموعة قوانين مسبوقة بمقدمة تاريخيـة وافيـة       

 ١٠٨٦٧] اإلنجليزية
 ٦٣٥٠] باللغة اإلنجليزية) [ القانون اإلسالمي والهندوسيفي] (الوقف[
) قانون األحوال الشخصية للمسـلمين    :  قانون الفطرة  في] (الوقف[

 ٩٧٥٦] األورديةباللغة [
 ٥٩٧٧) ألردني القانون المدني افي(الوقف 

قانون الوقف والوصية والميراث بالمذكرات التفسيرية      في  ] (الوقف[
 ٦٢٤٤) والتقارير البرلمانية

دراسة تتناول التعريـف بالمدينـة      : القدس الشريف في  ] (الوقف[
اإلسالمية المقدسة وتاريخها وجغرافيتها وتطورها االقتصـادي       

باللغـة   [)واالجتماعي من أقدم العصور حتى الوقت الحاضـر       
 ٢٥٢٠] الفرنسية

رحلـة ابـن    : القدس والخليل في الرحالت المغربية    في  ] (الوقف[
 ٢٨٨٦) عثمان نموذجاً

 ٨٣٦٧] باللغة اإلنجليزية) [ القرآن والمجتمع المسلمفي] (الوقف[
 ٥٥٥٤) قرة العين بفتاوى علماء الحرمينفي ( الوقف باب

ار علـى الـدر     تكملة رد المحت  : اريعيون األخ  قرةفي  (] الوقف[
 ١٠١٤٣-١٠١٤٢) المختار

)  قضايا في الشريعة اإلسالمية في الهند وباكسـتان        في] (الوقف[
 ٣٩٧٣] باللغة اإلنجليزية[

مقتطفات كتبها عبد اهللا آل نوري على       : قطف األزاهر  في(الوقف  
منظومة حديقة السرائر في نظم الكبائر لمؤلفها الشيخ عبـد اهللا           

 ٩٨١٦) البينوشي الكردي
 ١٠٣٥٤) قالئد الخرائد وفوائد الفوائدفي ( الوقف ابب
قمم عالمية في تراث الحضارة العربية اإلسـالمية        في  ] (الوقف[

 ٦٧٣٧) المعماري والفني
 القواعد اإلسالمية الجعفريـة للمكانـة الشخصـية         في] (الوقف[

 ٩٩٥٦] باللغة اإلنجليزية) [والقواعد المتعلقة بالقانون العراقي
 ١٠٠٠٣-١٠٠٠١) القواعد في الفقه اإلسالميفي ] (الوقف[

القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بهـا مـن   في ( الوقف  كتاب
 ٣٨٨-٣٨٧) األحكام الفرعية

باللغـة  ) [ القوانين اإلسالمية فـي الهنـد الحديثـة        في] (الوقف[
 ٩٥٨٥] اإلنجليزية

 ٥٧٢٤) ١٩١٣قوانين الحكومة المصرية سنة في ] (الوقف[
 ٦٥٠٧) القوانين العقارية في الديار المصريةي ف] (الوقف[

 ٧٢٢٦)  قيود الملكية الخاصةفي(الوقف 
 ٨٤٥١)  الكاشف عن حقائق السننفي] (الوقف[
 ١٠٠١١-١٠٠١٠) الكافي في فقه اإلمام ابن حنبلفي ] (الوقف[

 ١٠٠١٢) أحمد بن حنبلالمبجل الكافي في فقه اإلمام في ( الوقف كتاب
 ٨٧٥١-٨٧٥٠) ل في التاريخالكامفي ] (الوقف[
 ٩٢٥٩-٩٢٥٨) الكامل في اللغة واألدبفي ] (الوقف[

باللغـة  ) [ كتاب الطالب في الشـريعة اإلسـالمية       في] (الوقف [
 ١٣٦٨٨] اإلنجليزية

 ١٠٧٢٠]) كتاب في الفقه المالكي[في ] (الوقف[
 ١٠٢٤٤)  كتاب القدوريفي( الوقف كتاب

باللغـة  ) [ النبـي الكـريم     الكتاب القويم في أحاديث    في] (الوقف[
 ٨٤٠٥] األوردية

الكراء، األحباس، األراضـي الفالحيـة، المسـاكن        في  ] (الوقف[
المفروشة، األراضي الجماعية، الكراء الطويل األمـد، الملـك         
: العائلي، المحالت التجارية، كراء السيارات، محالت السـكنى       

 ٦٢٦٨) ١٩٨٥-١٩١٢نصوص واجتهادات، 
نفاق وعدالـة التوزيـع فـي المجتمـع      الكسب واإل فـي   (الوقف  

 ٩٢٦٧) اإلسالمي
 ١١٦٨١) كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخفي ] (الوقف[
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل فـي         في  (] الوقف[

 ٩١٦١) وجوه التأويل
 ١٠٠٦٢-١٠٠٥٩ ) كشاف القناع عن متن اإلقناعفي( الوقف كتاب

 ٣٤٤) ف والوصاياالكشف عن أحكام الوقفي ] (الوقف[
 ١٠٤٢٨) كشف الغمة عن جميع األمةفي ( الوقف باب
 ١٠١٩٥) شرح الهداية: الكفايةفي ( الوقف كتاب

 ١٢٠٣٨)  الكالم في بيع الفضوليفي] (الوقف[
 ٩٨٢٠] باللغة األوردية) [ كنز اآلخرةفي] (الوقف[

 ١٠٢٨٩) الدقائق كنز في( الوقف كتاب
 ١٠٢٩١] غة األورديةبالل) [ كنز الدقائقفي] (الوقف[
 ٨٤٥٩) كنز العمال في سنن األقوال واألفعالفي ] (الوقف[

-٨٤٦٠) كنز العمال في سنن األقوال واألفعـال في ( الوقف   باب
٨٤٦١ 

 كنز المطالب في فضل البيت الحرام وفي الحجـر   فـي ] (الوقف[
 ١٠٦٧١) والشاذروان وما في زيارة القبر الشريف من المآرب

 ٢١٣٩)  القدس كنوزفي] (الوقف[
 ٨٤٧١) الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاريفي ( الوقف كتاب

 ١٠٦٩٤) الكواكب الدرية في فقه المالكيةفي (الوقف 
 ٨٠٦٠-٨٠٥٩) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةفي ] (الوقف[
باللغـة  ) [الئحة قوانين األموال غيـر المنقولـة      في  ] (الوقف[

 ٦٠٩١] العثمانية
 ١٠٢٣٠) شرح الكتاب: اللبابفي (قف  الوكتاب

-١٠٢٨٤)  اللباب في الجمع بين السـنة والكتـاب        في] (الوقف[
١٠٢٨٥ 

باب في الجمع بين السنة والكتابفي الل(الوقف 
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 ١٠٢٣١ ) اللباب في شرح الكتابفي( الوقف كتاب
اللباب في شرح الكتاب على المختصر المشتهر       في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٢٣٣-١٠٢٣٢") الكتاب"باسم 
 ١٠٣١٧ )ي اللباب في الفقه الشافعفي( الوقف كتاب
 ٩٣٧٦-٩٣٧٤، ٩٣٧٢) لسان العربفي (وقف 

 ٩٣٧٣)  لسان العربفي] (وقف[
لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقـة         في  ] (الوقف[

 ٨٠٥٨) األولى من القرن الحادي عشر
 ٩٩٤٨) اللمعة الدمشقية في( الوقف كتاب

اللمعة الدمشقية وشرحها الموسوم بالروضة البهيـة        في] (الوقف[
 ٩٩٤٩) ي شرح اللمعة الدمشقيةف

 ١١٤٧] باللغة اإلنجليزية) [ مأزق المسلمين في الهندفي] (الوقف[
 ٦٩١٨-٦٩١٧) المال في اإلسالمفي (الوقف 

 ٣٦٥] باللغة األوردية) [ مبادئ الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
مقال في قانون األحـوال     :  مبادئ الشريعة اإلسالمية   في] (الوقف[

) ابل للتطبيق على المسلمين في الهند البريطانيـة       الشخصية الق 
 ٦٣٢٨] باللغة اإلنجليزية[

 مبادئ الفقه اإلسالمي للمذاهب الحنفيـة والمالكيـة         في] (الوقف[
 ٩٨٢٢] باللغة اإلنجليزية) [والشافعية والحنبلية

 ١٧٧٥) مبادئ في السياسة المصريةفي ] (الوقف[
 ٩٢٩٥) سين عاماً مبادئ القضاء الشرعي في خمفي] (الوقف[
 ٦١٨٩)  مبادئ القضاء في األحوال الشخصيةفي] (الوقف[

دراسة مقارنـة فـي الفقـه       :  مبدأ الرضا في العقود    في(الوقف  
نجليـزي  اإلسالمي والقانون المدني الروماني والفرنسـي واإل      

 ٤٩٦٠) والمصري والعراقي
 ١٠٠٣٢ ) المبدع في شرح المقنعفي( الوقف كتاب
 ١٠١١٩)  المبسوطتابكفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٢٠)  المبسوطكتاب في( الوقف باب

متن أقرب المسالك في الفقه علـى مـذهب اإلمـام     في   (]الوقف[
 ١٠٦٢٢) مالك
 ٨٣٠٠) بلوغ المرام من أدلة األحكاممتن في ( الوقف باب
 ١٠٥١٧) متن الرسالةفي ( الوقف كتاب

 ١٠٥١٦-١٠٥١٥) متن الرسالةفي ] (الوقف[
 ١٠٢٤٥) متن القدوريفي ( الوقف فصل
 ١٠٢٩٠) متن الكنزفي ( الوقف كتاب
 ١٠٤٨٢-١٠٤٨١) متن المنهاجفي ( الوقف كتاب
 ١٠٤٨٣) متن منهاج الطالبينفي ( الوقف كتاب

 ٨٣٢٣) المتواري على تراجم أبواب البخاريفي ] (الوقف[
 ١٣٨٥٢) المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربيفي ] (الوقف[
باللغـة  ) [سلم والدولة العلمانية في تركيا    لمجتمع الم افي  ] (الوقف[

 ٨٧٨٧] التركية
اإلسالم تحت االنتـداب    :  المجلس اإلسالمي األعلى   في] (الوقف[

 ١٦٣٤] باللغة اإلنجليزية) [البريطاني لفلسطين
 مجلة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أحمد بـن          في] (الوقف[

 ١٠٠٤٠) حنبل

-١٠٢١٢) نهر في شرح ملتقى األبحـر     مجمع األ في  ( الوقف   كتاب
١٠٢١٧ 

مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيـل ولطـائف         في  ] (الوقف[
 ٨٤٦٢) األخبار

باللغـة  ) [مجمع البحـرين وملتقـى النهـرين      في  ( الوقف   كتاب
 ١٠١١٧] العثمانية

 ١٠٤٨٦-١٠٤٨٤) شرح المهذب: المجموعفي ] (الوقف[
-٥٤٠٢) سالم ابن تيمية  مجموع فتاوى شيخ اإل   في  ] ( الوقف كتاب[

٥٤٠٣ 
-٥٤٠٥) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيميةفي ( الوقف كتاب

٥٤٠٧ 
، ٥٤٠٤) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد ابن تيمية      في  ] (الوقف[

٥٤٠٩-٥٤٠٨ 
 ٤٧١٦) مجموعة األحكام الشرعيةفي ] (الوقف[
 ٦٢٩٧ ]باللغة األوردية) [ مجموعة التشريعات اإلسالميةفي] (الوقف[
رسائل وفتاوى  :  مجموعة الرسائل والمسائل النجدية    في] (الوقف[

 ٥٤٢٦) لعلماء نجد األعالم
 ٥٤١٠) مجموعة فتاوى ابن تيميةفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٣٨ ]باللغة األوردية) [ مجموعة فتاوى كفاية اهللافي( الوقف كتاب

باللغـة  ) [ مجموعة فتاوى موالنـا عبـد الحـي     فـي ] (الوقف[
 ٥٤٧٧] األوردية

 ٥٣٧٢) المجموعة الفقهية في الفتاوى السويةفي ] (الوقف[
 ٦٢٢٥) الوقف، الوصية، الميراث:  مجموعة القوانينفي] (الوقف[
 ٤٨٠٨] باللغة األوردية) [ مجموعة القوانين اإلسالميةفي] (الوقف[

 مجموعة المتون الفقهية في األحكام والفـرائض        في( الوقف   باب
 ٣٦٨) اإلسالمية

 ١٠٤٣٧) المجموعة الوفية في فقه السادة الشافعيةفي (قف الوباب 
باللغة ) [ محاضرات في الشريعة اإلسالمية في الهند      في] (الوقف[

 ٩٥٨٣] اإلنجليزية
 ٩٨٧٣)  محاضرات في الوقف والوصيةفي(الوقف 
المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمـد بـن          في  ( الوقف   باب

 ١١٢٦٦-١١٢٦٥) حنبل
سلسلة تشمل السـير العطـرة      : سنون من بلدي  محفي  ] (الوقف[

 ٨١٤٧) للمحسنين الكويتيين
 ٩٤٠١) مختار الصحاحفي (وقف 

 ١٠٠٠٤)  مختصر اإلنصاف والشرح الكبيرفي] (الوقف[
 ١٠٥١٨) مختصر بن أبي زيد القيروانيفي ] (الوقف[

 ١٠٣١٥) مختصر خالفيات البيهقيفي ( الوقف باب
 ٨٣٦٥-٨٣٦٣) مختصر صحيح مسلمفي ( الوقف كتاب

 ٥٤١١) مختصر فتاوى ابن تيميةفي ] (الوقف[
-٥٤١٢) مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية    في  ] (الوقف كتاب[

٥٤١٥ 
 ٥٤٩٥) مختصر الفتاوى المهديةفي ] (الوقف[

 ٩٨٤٨) مختصر الفقه اإلسالميفي ( الوقف كتاب
 ١٠٥٣٨ )...المختصر الفقهيفي ] (الوقف[
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 ٢١٠٢) خبار البشرالمختصر في أفي ] (الوقف[
مختصر في عدم جواز أخذ األجـرة علـى قـراءة    في  ] (الوقف[

 ١٢٦٣٧) ...القرآن وعدم جواز وقف النقود
 المختصر في الفقه على مذهب اإلمام مالـك بـن           في] (الوقف[

 ١٠٦٤٨) أنس
 ٥٩٦٤] باللغة اإلنجليزية) [ مختصر القانون الفاطميفي] (الوقف[
 ١٠٢٤٦ ) مختصر القدوريفي] (الوقف[

مختصر المقنع في فقه اإلمام أحمد بـن حنبـل          في  ( الوقف   باب
 ١٠٠١٣) الشيباني

 ١٠٣١٣) مختصر من قواعد العالئي وكالم األسنويفي ( الوقف كتاب
 ١٠٢١٩)  مختصر الوقايةفي] (الوقف[
 ٤٤٢٥-٤٤٢٤) المدخل الفقهي العامفي ] (الوقف[
دراسـة  : هـا مدرسة األمير كبير قرقماش وملحقات    في  ] (الوقف[

 ٢٣٤٠) أثرية معمارية
دراسـة معماريـة    : مدرسة خاير بك بباب الوزير    في  ] (الوقف[

 ١٣٦٢٦) وأثرية
دراسـة  : "أم السلطان شـعبان   "مدرسة خوند بركة    في  ] (الوقف[

 ١٣٦٢٣) م١٣٦٩/هـ٧٧١أثرية معمارية 
 ١٣٦١٧) دراسة معمارية وأثرية: مدرسة السلطان حسنفي ] (الوقف[
دراسـة أثريـة    : درسة السلطان قانصوه الغوري   مفي  ] (الوقف[

 ١٣٦٢١) معمارية
المدن العربية والـديموغرافيا التاريخيـة والبحـر        في  ] (الوقف[

 ٨٩٣٢ ]باللغة الفرنسية [)األحمر خالل العهد العثماني
باللغـة  ...) [ مدونة األحوال الشخصـية للمسـلمين      في] (الوقف[

 ٩٧٦٨] اإلنجليزية
: يوم في العصرين المملـوكي والعثمـاني      مدينة الف في  ] (الوقف[

 ٩٣٦٤) دراسة حضارية أثرية
 ٥٩٧٨)  اإليضاحية للقانون المدني األردنيمذكراتالفي ] (الوقف[
 ٩٣٣٥) مذكراتي في نصف قرنفي ] (الوقف[
 ٨٠٣٤) مراصد اإلطالع على األمكنة والبقاعفي ] (الوقف[
، فـي   ناإلنسـا  معرفة أحـوال     إلىمرشد الحيران    في] (الوقف[

بـي حنيفـة النعمـان      أالمعامالت الشرعية على مذهب اإلمام      
 ٩٠) مالئماً لعرف الديار المصرية وسائر األمم اإلسالمية

 ٨٥٠٦-٨٥٠٥) شرح مشكاة المصابيح:  مرقاة المفاتيحفي] (الوقف[
مرة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن        في] (الوقف[

 ٨٧٢٤) حوادث الزمان
 ٨٧١٦) مروج الذهب ومعادن الجوهرفي ] (الوقف[
 ١٣٦٣٠) مساجد أبو بكر مزهر بالقاهرةفي ] (الوقف[
قراقجا "مساجد األمراء في عصر السلطان جقمق       في  ] (الوقف[

دراسـة أثريـة    : "الحسني الجمالي يوسف الجـين السـيفي      
 ٢٥٩٦ )معمارية

 ١١٨٠٧) مساجد مصر وأولياؤها الصالحونفي ] (الوقف[
 ٨٦٥٥) مسالك الممالكفي ] (الوقف[
 ٢٧٨٢-٢٧٨١) المسالك والممالكفي ] (الوقف[
 ١٠٥٢٧) مسائل أبي الوليد ابن رشدفي ] (الوقف[

 ١٠٢٨٦] باللغة األوردية) [ مسائل الشريعةفي] (الوقف[
 ١٠٠٣٩)  المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتينفي] (الوقف[
راسـة لالتجاهـات    د:  مسلمو مابيال فـي كيـراال      في] (الوقف[

 ٣٠٠٤] باللغة اإلنجليزية) [اإلسالمية
 ٨٣٥٣)  المسندفي] (الوقف[

 ٨٣٥٤) مسند اإلمام أحمد بن حنبلفي ( الوقف كتاب
 ٨٧٢٨)  مشاكلة الناس لزمانهمفي] (الوقف[

 ١٠٢٤٧) مشكالت القدوريفي ( الوقف كتاب
دراسـة مقارنـة    : مصادر الحق في الفقه اإلسالمي    في  ] (الوقف[

 ٤٩٥٧) فقه الغربيبال
 ٨٤٣٠) باح الزجاجة في زوائد ابن ماجةمصفي ] (الوقف[

شرح نظم أسهل المسـالك فـي       : مصباح السالك  في(الوقف   باب
 ١٠٦٦٨) مذهب اإلمام مالك

 األستاذ ألبحاثتقريرا  : مصباح الفقاهة في المعامالت    في] (الوقف[
 ٩٩٧٥) يوئ الخيالكبير آية اهللا العظمى السيد أبو القاسم الموسو

-٩٤١١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      في  (وقف  
٩٤١٢ 

 ٩٣٥٥) مصر في عصر الوالةفي ] (الوقف[
 ٨٤٤٠) المصنففي ] (الوقف[

 ١٠١٠٤) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىفي ( الوقف كتاب
 ٩٨٤٦) المطالب السنية من الخيرية والحامديةفي ( الوقف باب

 مطامع اليهود الصهيونيين فـي االسـتيالء علـى          في (]الوقف[
 ١١٨٩١) المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية في فلسطين

 ١٠٠٤٨-١٠٠٤٧) المقنع المطلع على أبواب في( الوقف كتاب
 ٨٦٤٥)  المعارف كتابفي] (الوقف[
 ١٣٢٤٦) معالجة اإلسالم لمشكالت االقتصادفي ] (الوقف[

 ٨٤١٢) شرح سنن أبي داود: نمعالم السنفي ( الوقف كتاب
 ١٠٣٧١) المعاياة في العقلفي ( الوقف كتاب

 ١٠٥٦٣)  المعتصر من المختصر من مشكل اآلثارفي] (الوقف[
 ١٠١١٠-١٠١٠٩...) المعتمد في فقه اإلمام أحمدفي ( الوقف كتاب

 ٨٠٦٣-٨٠٦٢) معجم األدباءفي ] (الوقف[
 ٨٧٢٧-٨٧٢٥) معجم البلدانفي ] (الوقف[

 معجم دمشق التاريخي لألماكن واألحياء والمشـيدات        في(الوقف  
 ٢٠٩٦) ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين

 ١٠٤٩٦-١٠٤٩٥) معجم فقه ابن حزم الظاهريفي (وقف 
 ٩٤١٨)  إنكليزي-عربي : معجم لغة الفقهاءفي (وقف 
 ٩٤١٧)  إفرنسي- إنكليزي –عربي : معجم لغة الفقهاءفي (وقف 

-٨٦٥٢) معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع      في  (] الوقف[
٨٦٥٣ 
 ٩٣٨١] باللغة التركية) [معجم المصطلحات اإلسالميةفي (الوقف 
 ٩٤٢٨) معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاءفي (وقف 
 ٩٤٠٥) معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالميةفي (وقف 
عن الكتب الستة   : النبويالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث     في  (وقف  

 ٨٥٣١) ومسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل

 النبويفي المعجم المفهرس أللفاظ الحديث(وقف 
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 ٩٣٧١) معجم مقاييس اللغةفي (وقف 
 ٩٣٩٩) المعجم الوسيطفي (وقف 
 ١٠٣٦٥) معرفة السنن واآلثارفي ( الوقف باب
معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أبـي عبـد اهللا          في  ( الوقف   باب

 ١٠٣٦٦ )...دريس الشافعيإمحمد بن 
 ٢٨١٣-٢٨١٢)  المعرفة والتاريخكتابفي ] (الوقف[
 ٩٢٣٠] باللغة الفرنسية) [المعهد اإلسالمي لمسجد باريسفي ] (الوقف[

منتهـى  "شـرح المنتهـى     : معونة أولي النهى  في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٠٣٦") اإلرادات

المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين       في  ] (الوقف[
 ٧٢٥٢) مغربمن علماء ال

 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهـل         في] (الوقف[
 ٥٥٧٣) إفريقية واألندلس والمغرب

 ٤١٨)  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكامفي] (الوقف[
مغني ذوي األفهام عن الكتـب الكثيـرة فـي          في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٠٣١) األحكام
 ١٠٣٩٢-١٠٣٩١) إلى شرح المنهاجمغني المحتاج في  ( الوقفكتاب
مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ          في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٣٩٤-١٠٣٩٣) المنهاج
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج    في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٣٩٥) على متن منهاج الطالبين ألبي زكريا بن شرف النووي
 ٩١٦٧) اتيح الغيبمففي ] (الوقف[
 ٩٣٣٧) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب في] (الوقف[

 ١٣٨٦٧) المفصل في أحكام المرأةفي (الوقف 
تطبيـق القـانون المـدني      : المقارنات التشـريعية  في  ] (الوقف[

 ٦١٤٦ )والجنائي على مذهب اإلمام مالك
 ٩٧٥٤] باللغة اإلنجليزية) [ مقدمة في الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
 ٨٦٨٨] باللغة اإلنجليزية) [ة اإلسالمية مقدمة للشريعفي] (الوقف[

المقنع في فقه إمام السـنة أحمـد بـن حنبـل            في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٠١٤) الشيباني

المقنع في فقه إمام السـنة أحمـد بـن حنبـل            في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٠١٥) ، مع حاشيته الشيباني

 ١١٩٦٦)  مكتبة مسجد المحلى في العصر العثمانيفي] (الوقف[
 ١٠١١٥-١٠١١٤) ملتقى األبحرفي ( الوقف كتاب

 ١٠١١٣) ملتقى األبحرفي ] (الوقف[
باللغـة  ) [ملخـص قـانون األحـوال الشخصـية       في  ] (الوقف[

 ١٠٨١٥] اإلنجليزية
مقارنتهـا  والشريعة اإلسـالمية    في   الخاصةالملكية  في  (الوقف  

 ٧٢٢٧) باالتجاهات المعاصرة
 ٧٢١٦) الملكية الخاصة في الفقه اإلسالميفي ] (الوقف[
 ٧٢٣٠) الملكية في الشريعة اإلسالميةفي ] (الوقف[
 في الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانين       الملكيةفي  ] (الوقف[

 ٧٢٣٩-٧٢٣٨) العربية
الملكية في الشريعة اإلسالمية مع المقارنة بالشرائع       في  ] (الوقف[

 -خواصـها    - عناصـرها    -أنواعهـا    - معناها: الوضعية
 ٧٢٤٠) قيودها

 ٧٢٤٣) الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالميةفي ] (الوقف[
 ٤٤٨٤) الملكية ووظيفتها في اإلسالمفي ] (الوقف[

 ١٠٠٣٥) الممتع في شرح المقنعفي ( الوقف كتاب
 ١١٩٤٨-١١٩٤٧)  من روائع حضارتنافي] (الوقف[
 ٩٩١١)  من ال يحضره الفقيهفي] (الوقف[
 ٨٢١٩) قدسي الشريف المملوكية من وثائق الحرم الفي] (الوقف[
 ٦٧٠٦) منادمة األطالل ومسامرة الخيالفي ] (الوقف[

شرح الدليل على مـذهب اإلمـام       :  منار السبيل  في( الوقف   كتاب
 ٩٩٨٥ )المبجل أحمد بن حنبل

 ٩٩٨٧) منار السبيل في شرح الدليلفي (الوقف 
 ٩٩٨٦) منار السبيل في شرح الدليلفي ( الوقف كتاب
 منار السبيل في شرح الدليل على مذهب اإلمام         في ( الوقف كتاب

 ٩٩٨٩-٩٩٨٨) حنبلالمبجل أحمد بن 
:  المنار في المختار من جواهر البحر الزخـار        في( الوقف   كتاب

حاشية العالمة المجتهد صالح بن مهدي المقبلي علـى البحـر           
 ١٠٢٩٩) الزخار

منتخب كنـز العمـال فـي سـنن األقـوال         في  ( الوقف   كتاب
 ٨٤٧٧) واألفعال

 ٨٦٤١-٨٦٤٠) المنتظم في تاريخ الملوك واألممفي ] (الوقف[
 ٩٩٩٧) المنتقى من أخبار المصطفى في ( الوقف كتاب

 ٨٢٧٤] باللغة األوردية) [ المنتقى من أخبار المصطفىفي] (الوقف[
التنقـيح  منتهى اإلرادات في جمع المقنع فـي        في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٠٣٧) والزيادات
 ٩٤٠٠)  في اللغة واألعالمالمنجدفي (وقف 

وذيله اللطائف  : المنح الرحمانية في الدولة العثمانية     في] (الوقف[
 ٨٩٦٥) الربانية على المنح الرحمانية

 ١٠٠٦٣) منح الشفا الشافيات في شرح المفرداتفي ( الوقف باب
 ١٠١٣٤) منحة الخالق على البحر الرائقفي ( الوقف كتاب

: قايتباي الدينيـة بمدينـة القـاهرة      منشآت السلطان   في  ] (الوقف[
 ٢٦٢٧) دراسة معمارية أثرية

دراسـة أثريـة    : منشأة األمير قجماس اإلسـحاقي    في  ] (الوقف[
 ٢٣٣٩) معمارية

منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي مقيداً بدليل   فـي   (الوقف  
 ١٠١٠٨) الطالب

منهاج السنة النبوية فـي نقـض كـالم الشـيعة           في  ] (الوقف[
 ٨٢٧٣-٨٢٧٢) ريةوالقد
 ٩٩٣٩) منهاج الصالحينفي ( الوقف كتاب

محسـن   {)قسـم المعـامالت   . منهاج الصـالحين  فـي    (]الوقف[
 ٥٣٩٢} الطباطبائي

 ٥٣٨٧} الخوئي {)المعامالت. منهاج الصالحينفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٨٨} الخوئي {)المعامالت. منهاج الصالحينفي  (]الوقف[

 ٩٩٤٥} السيستاني {) المعامالت.منهاج الصالحينفي ( الوقف كتاب
منهاج الطالبين وعمدة المفتين فـي مختصـر        في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤٨٧) المحرر للرافعي
 ٩٧٦٠) منهاج المسلمفي ] (الوقف[
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 ٩٨٨٧)  المنهج المقبول من شرائع الرسولفي] (الوقف[
منية األلمعي فيما فات مـن تخـريج أحاديـث          في  ( الوقف   كتاب

 ٨٣١٤-٨٣١٣) الهداية للزيلعي
 ١٠٤٣٥-١٠٤٣٤) المهذبفي ( الوقف كتاب
 ١٠٤٣٦)  في فقه اإلمام الشافعيالمهذبفي ( الوقف كتاب

 ١٩٠١) وارد المالية في اإلسالمالمفي (الوقف 
 ١٠٦٠٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليلفي ( الوقف ابب
 ١٠٤٤٩) مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبدفي ( الوقف ابب
 ٦٣٣٧] باللغة اإلنجليزية) [لشريعة اإلسالمية موجز افي] (الوقف[
إعداد وترجمة من النص    :  موجز الشريعة اإلسالمية   في] (الوقف[

العربي، مع مقدمة وحواشي تتضمن أصول مذهب الفقه الحنفي         
 ١٠١٨٦] باللغة اإلنجليزية) [بيلي. أي. لنيل ب

 ١١١٥٧) الموجز في أحكام الوصية والوقف الخيريفي ] (الوقف[
مسـح  :  مؤسسات ومنظمات المسلمين فـي كلكتـا       في] (وقفال[

 ٩٥٧٥] باللغة اإلنجليزية) [مبدئي
باللغـة  ) [ مؤسسة الوقف في بداية الحكم العثمـاني       في] (الوقف[

 ٨٩٨١] اإلنجليزية
 ٩٧٨٨-٩٧٨٧) موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميفي (وقف 

موسوعة األحكام الشرعية الميسـرة فـي الكتـاب         في  (الوقف  
 ٢٩٦) والسنة

ببليوجرافية، تاريخ، جغرافيـة،    : الموسوعة اإلسالمية في  (الوقف  
 ٨٩٥٨] باللغة التركية) [أنثوغرافية، تراجم العالم اإلسالمي

 ٩٣٩٣-٩٣٩١) موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالميةفي (الوقف 
 ٨٩٥٩) الموسوعة العربية العالميةفي (الوقف 
 ٨٩٦١-٨٩٦٠) الموسوعة العربية الميسرةفي (وقف 

 ٩٧٣٣) موسوعة فقه أبي بكر الصديقفي (الوقف 
 ٨٩٦٢) موسوعة الفقه اإلسالميفي ] (الوقف[
 ٩٩٠٧) موسوعة فقه اإلمام األوزاعيفي ] (الوقف[
 ١٠٢٩٥) موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبي هريرةفي ] (الوقف[

-١٠٥٠٠) حياتها وفقهها : موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين    في  (وقف  
١٠٥٠١ 

 ٩٧٣٠) عصره وحياته: موسوعة فقه عبد اهللا بن عمرفي (وقف 
 ٩٧٣٢)  موسوعة فقه عبد اهللا بن مسعودفي(وقف 
 ١٠٥٠٤-١٥٠٢)  موسوعة فقه عثمان بن عفانفي(وقف 
 ١٠٥٠٥) موسوعة فقه علي بن أبي طالبفي (وقف 
 ١٠٥٠٧-١٠٥٠٦) موسوعة فقه عمر بن الخطابفي (وقف 

 ١٠٦٠٦) المالكيموسوعة الفقه في ] (الوقف[
 ٦٧٣٦)  فن العمارة اإلسالميةموسوعةفي ] (الوقف[
 ٦١٣٦)  القانونية العراقيةوسوعةالمفي ] (الوقف[
 ٦١١٩) موسوعة القضاء والفقه للدول العربيةفي ] (الوقف[

باللغـة  ) [ترجمة ملتقـى األبحـر    : الموقوفاتيفي  ( الوقف   كتاب
 ١٠١١٦] العثمانية

 ١٠٠٠٥)  اإلمام محمد بن عبد الوهاب مؤلفات الشيخفي] (الوقف[
 ٨٩١١)  افريقية وتونسأخبارالمؤنس في في ] (الوقف[

 ٩٨٢٥) الميراث والوصية والوقففي (الوقف 
) الميراث والوصية والوقف فـي الفقـه اإلسـالمي         في] (الوقف[

 ٩٧٥٢} أحمد محمود الشافعي{
عبد {) الميراث والوصية والوقف في الفقه اإلسالمي      في] (الوقف[

 ٩٨٢٦} الفتاح أبو العينين
 ١٠٤٢٩)  الميزانكتابفي ( الوقف كتاب

 ٣٩٩٣ )نتائج األحكام في النوازل واألحكامفي ] (الوقف[
 ٥٤٦١-٥٤٦٠) النتف في الفتاوىفي ( الوقف كتاب

نتيجة إحصائية عمومية للمدارس والمكاتب بـالقطر       في  ] (الوقف[
 ١٢٨٩٨) هـ١٢٩٢المصري عن سنة 

 ٥٤٨٦] باللغة العثمانية) [نتيجة الفتاوى مع المنقولفي ( الوقف كتاب
 ٨٠٢٢) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةفي ] (الوقف[
 ٧٢٢٥) نزع الملكيةفي ] (الوقف[

 ١٠١٣٥) نزهة النواظر على األشباه والنظائرفي ( الوقف كتاب
 ٨٦٨٤)  نسب قريشكتابفي ] (الوقف[
ي المغرب اإلسالمي خالل القرن      ف االقتصاديالنشاط  في  ] (الوقف[

 ٩٤٥٣) السادس الهجري
 ٨٧٠٢) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةفي ] (الوقف[

 ٨٤٢٥) تخريج أحاديث الهداية: نصب الرايةفي ( الوقف كتاب
 ٨٤٢٧-٨٤٢٦) نصب الراية ألحاديث الهدايةفي ( الوقف كتاب

 ١٣١٥١ )االقتصاد مبادئ وقواعد عامة: نظام اإلسالمفي (الوقف 
 ١٦٩٣] باللغة األوردية) [ النظام االقتصادي لإلسالمفي] (الوقف[
 النظام اإلقطاعي في مصـر وسـوريا وفلسـطين          في] (الوقف[

 ٩٣٠٦] باللغة اإلنجليزية) [١٩٠٠-١٢٥٠ولبنان، 
 النظام الرأسمالي للتأمين والنظام اإلسالمي لألمـن        في] (الوقف[

 ١٧٠٣] باللغة اإلنجليزية) [العام
باللغة ) [ النظام الزراعي في الهند أثناء عهد المغول       في] (لوقفا[

 ٩٥٩٢] اإلنجليزية
 ١٠١٨١] باللغة األوردية) [ نظام العملفي] (الوقف[

 ٧٢٢٤) نظرية التملك في اإلسالمفي (الوقف 
 ١٠١٠٧) النظم المفيد األحمد في نظم اإلمام أحمدفي ( الوقف باب

ندلس الرطيب وذكر وزيرها    نفح الطيب من غصن األ    في  ] (الوقف[
 ١٢١٧٥-١٢١٧٤) لسان الدين بن الخطيب

 النفحات الصـمدية علـى مـذهب اإلمـام          كتاب في] (الوقف[
 ١٠٤٣٨) الشافعي

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شـبيبة          في  (الوقف  
 ١٠٢٦٠) على أبي حنيفة

 ٩٢٧٠) نهاية األرب في فنون األدبفي ] (الوقف[
 ١٠٤٤١) التدريب نظم غاية التقريبنهاية ي ف( الوقف باب
 ١٠٤٧٥) نهاية الزين في إرشاد المبتدينفي ( الوقف باب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه علـى    في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤٣١) مذهب اإلمام الشافعي
نوازل الشيخ اإلمام العالمة أبي عبد اهللا سيدي محمد         في  ] (الوقف[

 ٥٥٦٧) بن الحسن المجاحي
 ٨٤٣٦) شرح منتقى األخبار: نيل األوطارفي ( الوقف كتاب

في نيل األوطار(الوقف 
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 ٨٤٣٥) شرح منتقى األخبار: نيل األوطارفي (] الوقف[
شرح منتهى  :  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار      في] (الوقف[

 ٨٤٣٧) األخبار
 ١٠٠٦٧-١٠٠٦٥) نيل المآرب بشرح دليل الطالبفي ( الوقف كتاب

 بشرح دليل الطالب لمرعي بن يوسـف        نيل المآرب في  ] (الوقف[
 ١٠٠٦٨) المقدسي

 ١٠٠٧٦)  نيل المراد بنظم متن الزادفي(الوقف 
نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملـة إتحـاف          كتابفي  ] (الوقف[

 ٧٦٤٩...) الورى
 ١٠٠٨٨)  الهدايةكتابفي ( الوقف كتاب
، ١٠٢٦٩-١٠٢٦٣) شرح بداية المبتـدي   : الهدايةفي  ( الوقف   كتاب

١٠٢٧٥-١٠٢٧٢ 
 ١٠٢٧١-١٠٢٧٠) شرح بداية المبتدي:  الهدايةفي] ( الوقفكتاب[

 ١٠٠٠٦) هداية الراغب لشرح عمدة الطالبفي ( الوقف كتاب
شرح صـحيح   : هدي الساري مقدمة فتح الباري    في  ( الوقف   باب

 ٨٣٠١) البخاري
باللغـة  ) [ترجمة سـنن أبـي داود     :  الهدي المحمود  في] (الوقف[

 ٨٣٤٥] األوردية
 ٩٨٨٨] باللغة العثمانية) [هدية القضاةفي ( الوقف بكتا

 ١٠٠٨٦) الواضح في فقه اإلمام أحمدفي ( الوقف كتاب
 ٨٠٥٢) الوافي بالوفياتفي ] (الوقف[
  ٥٤٩٩)  واقعات المفتينفي] (الوقف[

وثائق أهل الذمة في العصـر العثمـاني وأهميتهـا     فـي   (الوقف  
 ٨٢٣٢) التاريخية

 ٦١٠٧) الحقوق المدنية الوجيز فيفي ] (الوقف[
الوجيز في شرح قانوني الوقف والمواريث المعمول       في  ] (الوقف[

 ٦١٩٥) ...بهما في المحاكم المصرية
-١٠٤٤٢) الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي     في  ( الوقف   كتاب

١٠٤٤٣ 
 ٩٩٢٦) ودائع الحكم كتابفي (الوقف 

 ٩٤٥٨) ورقات عن حضارة المرينيينفي ] (الوقف[
 ٩٩٣٤) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةفي  (]الوقف[
 ٦٢٠١) الوسيط في شرح القانون المدني الجديدفي ] (الوقف[

 ١٠٤٤٤) الوسيط في المذهبفي (الوقف 
 ٥٩٩٢) ةاإلسالميالشريعة الوصايا والوقف في في (الوقف 
 ٩٨٩٥-٩٨٩٤) الوصايا والوقف في الفقه اإلسالميفي (الوقف 
اية واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب       الوصفي  (الوقف  

 ٩٩٧٧) من األحوال الشخصية في الفقه اإلسالمي
 ٩٧٥٣ )الوصية والوقف في الفقه اإلسالميفي (الوقف 

 ٨٠٣٠-٨٠٢٩) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانفي ] (الوقف[
ضربان من صدقة التطوع في الشريعة     : الوقف والوصايا في  (الوقف  

 ٩٧٤٨) مع بيان األحكام القانونية التي تنظمها: اإلسالمية
 ١٠٠٤٢) الوقوف والوصايافي ] (الوقف[
) الوكاالت والبيوت اإلسالمية في مصـر العثمانيـة       في  ] (الوقف[

٢١٧٨ 

-١٠٣٣١)  الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريـس       في] (الوقف[
١٠٣٣٢ 

 ٤٤٧٩إدارته واستثماره : الوقف
 ٩٩٥٥ استداللي فقهيبحث : الوقف
بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمـع         : الوقف

، ١٣٢٨،  ١٣٢٠،  ٣٥٢،  ٣٤٠،  ٣٣٣الفقه اإلسالمي في الهند     
٥٣٦٢،  ٥٣٣٤-٥٣٣٢،  ٥٣٠٤،  ٥٢٩٩،  ٥٢٩٥،  ٣٥٢٩-
٩١٦٠،  ٨٤٢٣،  ٦٣٦٥،  ٦٣٤٦،  ٦٣٣٩،  ٥٣٦٥،  ٥٣٦٣ ،
١٣٠٢٣، ٩٨٣٦، ٩٨٣٤، ٩٥٣٢ 
 ٩٢٤١التراث الخالد : الوقف
 ٨٧٠٦ه والقوانين الخاصة به تصفيت: الوقف
 ٩٩٤١ األنصاري شيخ مرتضى أستاذهتقرير لبحث : الوقف
 ٩٢٣٨دراسات وأبحاث : الوقف
 ٨٩٤٨ ]باللغة الفارسية[ دراسة مقارنة: الوقف
 ١٩٠٢ ]الفارسيةباللغة [  وفلسفتهوأهدافهدوافعه : الوقف
 أهميـة  فـي (السبيل القويم لخدمة اإلنسـانية المسـتمرة     : الوقف
بحوث ومناقشات الندوة التي    : وقاف اإلسالمية في عالم اليوم    األ

 ٩٩٧٢...) عقدت في لندن
 ٩٢٧٥ ]باللغة الفارسية[ السنة الحسنة: الوقف
 ٩٢٧٦ ]باللغة الفارسية[ النبويةالسنة : الوقف
 ٣٠٨شروطه وخصائصه : الوقف
 ٤٤٦٣شروطه صفته، مشروعيته، : الوقف
ألوقاف األول فـي المملكـة       مؤتمر ا  في (فقهه وأنواعه : الوقف

 ٣٦٩ ...)العربية السعودية
 ٨٦١١قائمة ببليوغرافية منتقاة : الوقف
 ٢٤٧] باللغة اإلنجليزية[قضية حسمتها محكمة مدراس العليا : الوقف
 ندوة مكانـة الوقـف      في( وأهميته الحضارية    مشروعيته: الوقف

 ١٩٣١...) وأثره في الدعوة والتنمية
 ٤٤٥٦مه في نظر الشريعة والقانون مشروعيته ولزو: الوقف
 ٩٣٧٧مصطلحاته وقواعده : الوقف
مع حاشية منقولة من خط سليمان بن عبد اهللا بـن           :  الوقف كتاب

 ١٠٠١٦)  المقنعفي (محمد بن عبد الوهاب
 ١٩٢٦معناه، حكمته، التعدي على ممتلكات األوقاف : الوقف
األول  مؤتمر األوقـاف     في( أنواعه –شروطه   –مفهومه  : الوقف

 ٣٦٩ } صادق فداديالعياش{...) في المملكة العربية السعودية
 فـي ( أنواعـه  –شروطه   – أركانه   – فضله   –مفهومه  : الوقف

...) مؤتمر األوقاف األول فـي المملكـة العربيـة السـعودية          
 ٣٦٩} محمود عبد الرحمن عبد المنعم{

 مـؤتمر األوقـاف األول فـي        في( وفضله وأنواعه مفهومه  : الوقف
 ٣٦٩}  بن عبد العزيز الغصنإبراهيم{...) مملكة العربية السعوديةال

 مؤتمر األوقاف األول فـي      في( وفضله وأنواعه مفهومه  : الوقف
 ٣٦٩} مجموع{...) المملكة العربية السعودية

 مؤتمر األوقـاف    في( وأنواعهشروطه  وفضله و مفهومه  : الوقف
 إبـراهيم  إسـماعيل {...) األول في المملكة العربية السـعودية     

 ٣٦٩} البدويحسنين 

 

 في نيل األوطار(الوقف 



١٢٧٥>> كشاف العنوان
 

 

 فـي (شـروطه   ومشروعيته، أنواعه وحكمه، و   مفهومه  : الوقف
...) مؤتمر األوقاف األول فـي المملكـة العربيـة السـعودية          

 ٣٦٩} سلطان العلماء{
 ندوة المكتبات الوقفية في المملكـة       في(مفهومه ومقاصده   : الوقف
 ٩٣٧٨} أحمد عبد الجبار الشعبي{) …ة السعوديةيالعرب
 ندوة المكتبات الوقفية في المملكـة       في(مفهومه ومقاصده   : الوقف
 ٩٨٢٩} عبد الوهاب أبو سليمان{) …ة السعوديةيالعرب
 ندوة مكانة الوقف وأثـره      في(مكانته وأهميته الحضارية    : الوقف

 ٩٨١٤} عبد اهللا حمد العويسي{...) في الدعوة والتنمية
 مكانة الوقف وأثره فـي       ندوة في(مكانته وأهميته الحضارية    : الوقف

 ١٣١٤٣} فواز بن علي بن جنيدب الدهاس{...) الدعوة والتنمية
 ١٣٦٩٧وظيفته االجتماعية، وأهدافه الدينية، ودوره الحضاري : الوقف

دراسة مدنية تاريخية   : "١٠٦٣/١٦٥٣"ير باشا في حلب     شوقف أب 
 ٢٢٦١] باللغة الفرنسية[

 كتـاب فـي  (ومه أرض بيرحاء على فقراء ق     وقف أبي طلحة    
 ٤٣٠٨-٤٣٠٦) األموال

 ١٠٧٤٠] باللغة التركية[وقف االتحاد 
بحوث :  الوقف في( الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في اإلسالم      

مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي         
 ١٣٠٢٣) في الهند

 فـي (الوقف أحد مصادر بناء وتنمية مجموعات مكتبة قرطبـة          
 ١٢٠٧٥) لكتب والمكتبات في األندلسا

 ٢٣٠١] باللغة العثمانية[دفتر اإليرادات والمستحقات : وقف أحمد باشا
بـن  اشرح   في (الوقف إذا حمل شرطه عمل بما اعتيد في صرفه        

 ١٠٥٧٢) شرح المجموع في الفقه المالكي: عاشر
األراضي الميرية ورجوعها إلـى الملكيـة       في  (وقف األراضي   

 ١٠٧٤٣] للغة التركيةبا) [الخاصة
باللغة ) [اصطالح األراضي العثمانية ونهايتها   في  (وقف األراضي   

 ١٠٧٥٥] التركية
باللغة ) [نظام األراضي العثمانية حقوق الميري    في  ] (وقف األراضي [

 ١٠٧٥٤] التركية
 ١٠٧٧٢)  تاريخ الحضارة اإلسالميةفي] (وقف األراضي الزراعية[
دراسة : لعثمانية الباقية بمدينة القاهرة   األسبلة ا في  ] (وقف األسبلة [

 ١٠٧٨٨) معمارية وأثرية
 ٢٣١٧. ..وقف أسعد باشا العظم حاكم دمشق كتاب

 ٩٨٨٢-٩٨٨١تطوره، إدارته، تنميته : الوقف اإلسالمي
 ١١١١٧مجاالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي
 ١١١١٨] باللغة اإلنجليزية[مجاالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي

 ٩١١٠سالمي في فلسطين الوقف اإل
 ١٣٠٤٢الوقف اإلسالمي وأثره التنموي 

نمـاذج معاصـرة    : الوقف اإلسالمي وأثره في تنمية المجتمع     
أبحـاث نـدوة نحـو دور        في(لتطبيقاته في أمريكا الشمالية     

 ١٣١٦٦) تنموي للوقف
-١٢٧١٧المغرب  بالوقف اإلسالمي وأثره في الحياة االجتماعية       

١٢٧١٨ 

 فـي  (المغـرب في   وأثره في الحياة االجتماعية      الوقف اإلسالمي 
 ١٣٢١٦) ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي

 نـدوة   في(الوقف اإلسالمي وتنمية المجتمع والحضارة اإلسالمية       
 مـايو   ٩-٧نحو إحياء دور الوقف فـي الـدول اإلسـالمية،           

١٣٧١٣) ١٩٩٨ 
القتصادي واالجتماعي  الوقف اإلسالمي والدور الذي لعبه في النمو ا       

بحوث مختارة  : االقتصاد اإلسالمي دراسات في    في(في اإلسالم   
 ١٣٢٩٥) من المؤتمر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي

 مؤتمر األوقاف   في ("الحبشة"أثيوبيا   في وواقعه   اإلسالميالوقف  
 ٨٢٦٦...) األول في المملكة العربية السعودية

] ني على مدرسة في مكة المكرمة     وقف أعظم بن اسكندر السجستا    [
 ٢٣٢٥-٢٣٢٤) الضوء الالمع ألهل القرن التاسعفي (

باللغـة  [وقف األموال غير المنقولة وتصـرفات عـرف البلـدة           
 ١٢٦٠٢] التركية

أبحـاث  فـي   ] (وقف األموال كحق فردي في الفقه اإلسـالمي       [
 ١٢٥٧٨] باللغة التركية) [الحقوق اإلسالمية العثمانية

 ١٢٥٨٣] باللغة التركية[وماهية الخدمات الحقوقية وقف األموال 
 ١٠٨٨٥الوقف األهلي 
 ١٠٩١٥] باللغة الفارسية [الوقف األهلي
 معجم المصطلحات االقتصادية فـي لغـة     فـي  (الوقف األهلي 

 ٩٤٢٨) الفقهاء
 ٩٤٠٥)  معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالميةفي (الوقف األهلي
 ١٧٧١، عيوبه، حله، إصالحه نشأته، مشروعيته: الوقف األهلي
 ١٧٦٦ بين اإللغاء واإلبقاء الوقف األهلي
 ١٠٨٦٨] باللغة الفارسية[ في عصر اإليلخان في فارس الوقف األهلي

باللغـة  [دراسـة مقارنـة     : الوقف األهلي في القوانين الحديثـة     
 ١٠٩٠٨] اإلنجليزية
 ٦٣٧٢. ٩٥وقف ايكت

 ٢٣٦٠] ركيةباللغة الت[وقف باكير باشا في جزيرة قبرص 
 ديسمبر  ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    في  (وقف البترول التركي    

 ١١٠٥٧] باللغة التركية) [١٩٨٧
 ١٢٣١٧ )تاريخ البيمارستان في اإلسالمفي (وقف البيمارستان المؤيدي 

 ١٣٠٦الوقف بين االستبدال والتأبيد 
 ٨٦٩٠ ]باللغة الفارسية[ الوقف بين الشعوب العالمية واإلسالمية

لوقف التركي في بلغاريا ورسالة بحق وقف النقود لبالي أفنـدي           ا
 ٢٢٩٠] باللغة التركية[

ثقافتـه  :  عاماً على تأسيس الجمهوريـة     ٧٥الوقف التركي ومرو    
 ٨٧٨٩] باللغة التركية[وإدارته 

 ١١٠٦٩] باللغة التركية[وقف الثقافة والتربية في اسبارتا 
يار فـي حـل غايـة       كفاية األخ في  (الوقف جائز بثالث شرائط     

 ٤٧٨٢) االختصار
باللغـة  [ الوقف حركة واعية لتعـديل الثـروة فـي المجتمـع        

 ١٣٢٨٤ ]الفارسية
 ٢٤٢٣-٢٤١٩) البيان والتبيينفي ] (وقف حكيم بن خزام[

وقف حكيم بن خزام



 العنوانكشاف >١٢٧٦
 

 

 ندوة التجارب الوقفية في     في(مؤسسة متميزة   : يوقف حمدارد الهند  
 ١١٠٩١] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 

األسبوع التاسـع  فـي  (وقف خاص بتكية حضرة موالنا ووقفياته   
 ٢٣٩١] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢للوقف، 

 ١١١٠٨] باللغة التركية[وقف الخانات القديمة في استانبول 
 ٥٣٧٤) الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء المصريةفي (وقف خيري 

 ١١١٥٨) لجها اإلسالممشكلة الفقر وكيف عافي (الوقف الخيري 
معجم المصطلحات االقتصـادية فـي لغـة        في  (الوقف الخيري   

 ٩٤٢٨) الفقهاء
 ٩٤٠٥) معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالميةفي (الوقف الخيري 

 ١١١٧١الوقف الخيري اإلسالمي 
 أسرى الكويت   في(الوقف الخيري للدول اإلسالمية قديماً وحديثاً       

 ١١١٦٩) ومصارعة السوء
 ١١١٦٤ وأثره في الحياة االقتصادية بدولة البحرين قف الخيريالو

 فـي  (الوقف الخيري واالستثمار من منظور االقتصاد اإلسالمي      
  ١٥٥٣) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،ندوة الوقف الخيري

تـأمالت  : الوقف الخيري وأوجه اإلفادة منه في العصر الحاضر       
 ١١١١٥-١١١١٤ نقدية في ماضي الوقف وحاضره

 ١١٢٩٧ر وقف الدا
 ١١١٨٨] باللغة اإلنجليزية [١٩٩٤التقرير السنوي، : وقف الدوق

 ١١١٩٢ ]باللغة الفارسية[ وقف ديوان الشاعر حافظ على مقبرته
 ٩٠١٨نموذج يحتذى في األوقاف االجتماعية : وقف الرامس

تحديد الملكية  :  ملكية األراضي في اإلسالم    في (وقف رسول اهللا    
 ٢٩٢٢) والتأميم
 ١١٢٢٤ ]باللغة الفارسية[  الحسين بن علىاإلمامجاد لمشهد وقف الس

باللغـة  [وقف سرايا كرفان التركي وخدمات السـياحة اليـوم          
 ١١١٠٦] التركية

 ١١٣٤٨] باللغة التركية[وقف سكن الطلبة وخدماته التعليمية 
 ٢٦٨٧وقف سنان باشا 

السـؤال  : الوقف شخصية اعتبارية يمثلها ناظرها أو ولي األمـر        
 ٥٣٧٥)  الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصاديةفي( ٢٩٤

األراضي الميرية ورجوعها إلـى الملكيـة       في  (الوقف الصحيح   
 ١٠٧٤٣] باللغة التركية) [الخاصة

 ٩١٩٥ إسالمية للعمل التنموي المستديم ةصيغ.. الوقف 
 ٩٨٥٧] باللغة اإلنجليزية[الوقف طبقاً للمذاهب اإلسالمية الخمسة 

 ١١٢٨٩] باللغة اإلنجليزية[ة في دمشق وقف الظاهري
 ١٣٢٨٣ ]باللغة الفارسية[ الوقف عامل من عوامل تعديل الثروة

-٢٧٥٩) أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم    في  ] (وقف عثمان   [
٢٧٦١ 

 ١١٣٠١وقف العقار والدراهم 
شـاراتها فـي    إ القيود على الملكية العقارية و     في(الوقف العقاري   
 ١١٢٩٩) السجل العقاري

 ١٠٧٧٢)  تاريخ الحضارة اإلسالميةفي] (الوقف على األربطة[
 ١٠٩١٣] باللغة األوردية[الوقف على األوالد 
 ١٠٩٦٩) األشباه والنظائرفي (الوقف على األوالد 

 ١١٥٥٥) إحياء علوم الدينفي (الوقف على الصوفية 
 ١١٥٥٤ )التصوف والصوفي الموفي بمعرفةفي (الوقف على الصوفية 

 ٥٥٥١)  أجوبة ابن هاللفي( على العقب الوقف
 ١١٧٦٩الوقف على المساجد والمدارس 

الوقف على المسجد في المغرب واألندلس وأثـره فـي التنميـة            
بحوث مختارة  : دراسات في االقتصاد اإلسالمي   في  (والتوزيع  

 ١١٨١٥) من المؤتمر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي
 والوقف كأقدم مؤسسة تعاونية     الوقف عند األتراك األوغيوريون،   

 ٢٢٩٧] باللغة التركية[اجتماعية 
 ٨٦٩١ وشعوب العالم أممالوقف عند 

 ٢٩٣٣ ]باللغة الفارسية[ الوقف عند اليهود في أصفهان
 ١٣٤٨٥] باللغة التركية[الوقف عنصر ال يستغنى عنه في الثقافة 

 ٢٨٢٣ وقف فاطمة خاتون كتاب
 ١٣١٤٧اب ازدهار المجتمع المدني الوقف فكرة إنسانية وسبب من أسب

 ٤٤٦)  المنثور في القواعدفي(الوقف في األحكام 
باللغـة  ) [السجالت الشـرعية  في  (الوقف في األحكام الشخصية     

 ٧٨١٧] التركية
 ٩٨٧٥الوقف في اإلسالم 
 ٦٢٨٢] باللغة األوردية[الوقف في اإلسالم 
 ٩٢٧٩-٩٢٧٧ ]باللغة الفارسية[ الوقف في اإلسالم

 ديسمبر  ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  ( في اإلسالم    الوقف
 ٩٢٣٤] باللغة التركية) [١٩٨٣

باللغـة  ) [تاريخ الفقه والحقوق اإلسالمية   في  (الوقف في اإلسالم    
 ٩٨٤٥] التركية

بحوث مختارة مقدمة في النـدوة      :  الوقف في(الوقف في اإلسالم    
 ٩٨٣٤) الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

 ١١٠٣٤] باللغة التركية[أنواعه الصحيحة والباطلة : الوقف في اإلسالم
 ٨٥٨٠ ]باللغة الفارسية[ الوقف في اإلسالم وتاريخه في إيران

 ٤٤٦١ المجتمعتنمية الوقف في اإلسالم ودوره في 
 ١٣٢١٧الوقف في اإلسالم ودوره في الحياة المجتمعية بالمغرب 

 ٨٧١٠ولة العلوية به الوقف في اإلسالم وعناية الد
نفيسـة هـانم    : الوقف في اإلسالم ووقفيات زوجة زاغونس باشا      

 ٢٩٢٤] باللغة التركية[
 ٨٥٧٠الوقف في أصفهان 
 ٨٥٧١ ]باللغة الفارسية[ الوقف في أصفهان

باللغة ) [تاريخ أوسكدارفـي  (الوقف في أوسكدار واألوقاف الملحقة   
 ٨٨٠٩] التركية

 ٨٥٦٤ ]فارسيةباللغة ال[ الوقف في إيران
 فـي ( والتجربة المعاصرة    –التطور التاريخي   : الوقف في إيران  

 ٣٢٥٥) ية التجارب الوقفية الدولالحلقة النقاشية حول
باللغة [دراسة ألوقاف ضريح علي بن أبي طالب        : الوقف في بلخ  
 ٨٦١٩ ]اإلنجليزية

الوقف في بلخ وبخارى في النصف الثاني للقرن الحادي عشـر،           
 الجوانب السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية      : السابع عشر 

 ٨٦١٨] باللغة اإلنجليزية[

 

 يوقف حمدارد الهند



١٢٧٧>> كشاف العنوان
 

 

 دراسات في التاريخ الحضاري لإلسالم      في] (الوقف في البوسنة  [
 ٨٦٢٥) في البلقان

 ٨٧٩٦ ]باللغة الفارسية[ الوقف في تركيا
 ٨٧١١الوقف في التشريعات القديمة 

خيرة بعـد أن    الوقف في الجزائر استرجع مكانته في السنوات األ       
 ٨٩٢٢ همش في أول أعوام االستقالل

  الحلقة النقاشـية حـول  فـي (الوقف في جمهورية مصر العربية   
 ٣٣١٢) يةالتجارب الوقفية الدول

 ٨٩٧٤ ]باللغة الفارسية[ الوقف في الحضارة العثمانية
الوقف في الحياة االجتماعية وبعض األوقاف التي أوقفت على         

باللغـة  ) [المجتمـع واإلسـالم   مسـؤوليات   في  (الحيوانات  
 ١١٥١٥] التركية

 ندوة مكانة الوقف وأثره فـي     في(الوقف في خدمة البحث العلمي      
 ١٣٤٥٢...) الدعوة والتنمية

 ندوة التجربـة    في(الوقف في خدمة المؤسسات العلمية والتعليمية       
 ١١٣٨٥) الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 ٨٩٩٠قراءة معاصرة : الوقف في الدولة العثمانية
 ٩٩٠٠الوقف في الشرع 

 ٩٩٠٢} محمود بن حمود الراجحي{الوقف في الشريعة اإلسالمية 
 ٩٩٠٣ }مصطفى هاشم محمد الشوربجي{الوقف في الشريعة اإلسالمية 

 ٩٨٨٥} ميمون ميموني{الوقف في الشريعة اإلسالمية 
 ٩٨٩١} دون مؤلف{الوقف في الشريعة اإلسالمية 

أحقية من يملك أراضي بموجب قانون   : شريعة اإلسالمية الوقف في ال  
القضاء على اإلقطاعية وإصالحات األراضي لوالية أترابراديش       

 ١٦٩ ]باللغة اإلنجليزية[أن يوقف ويكون وقفه صحيحاًً 
مسارها التـاريخي فـي المملكـة       : الوقف في الشريعة اإلسالمية   

 ٩٧٩٨نموذج شفشاون : المغربية
الوقف ينطوي على تحويل األمالك     : اإلسالميةالوقف في الشريعة    

 ١٨٠٩قانون األوصياء ومن هم تحت الوصاية لسـنة         "إلى اهللا   
 ٢٠٠] باللغة اإلنجليزية" [٢٩الفقرة 

 ٩٧٦٤الوقف في الشريعة اإلسالمية والقانون المغربي 
 ٩٧٨٥-٩٧٨٤الوقف في الشريعة والقانون 

ـ         ه اإلسـالمي   الوقف في ضوء الشريعة اإلسالمية وأصـول الفق
 ٣٥٨] باللغة اإلنجليزية[

بحوث مختارة مقدمـة    :  الوقف في(ضوء الفقه اإلسالمي    الوقف في   
 ٥٣٣٢) في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

بحوث مختارة مقدمـة    :  الوقف في(ضوء الكتاب والسنة    الوقف في   
 ٨٤٢٣)  في الهندفي الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي

 ٩٠٦٤الوقف في العالم اإلسالمي 
 بالعربية[أداة سلطة اجتماعية وسياسية     : الوقف في العالم اإلسالمي   

 ١٣٧١٤] الفرنسيةو
بحوث مختارة مقدمة في    :  الوقف في(العصر الحديث   الوقف في   

 ١٣٢٠) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
باللغـة  [  فـي إيـران  المـدني الم والقانون الوقف في فقه اإلس

 ٨٩٤٩ ]الفارسية

 ٩٧٨٢} رشيد البكاري{الوقف في الفقه اإلسالمي 
 ٩٨٣٣} فوزية سوكارنو{الوقف في الفقه اإلسالمي 
 ندوة التجارب الوقفية في جنـوب       في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٨٣٥] العربيةباللغة ) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨، آسيا
 ندوة التجارب الوقفية في جنـوب       في(قه اإلسالمي   الوقف في الف  

 ٩٨٣٨ ]باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨، آسيا
 ندوة التجارب الوقفية في جنـوب       في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٨٣٧] األورديةباللغة ) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨، آسيا
 وقائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر        في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٧٧٦-٩٧٧٥...) لكات األوقافممت
بحوث مختارة مقدمة فـي     :  الوقف في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٨٣٦) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 ١٣١٩٨، ١٢٠٤١، ٩٨٦٨الوقف في الفكر اإلسالمي 
من اإلصالحات العثمانية حتى الوقت     : الوقف في فلسطين وإسرائيل   

 ٩١٢٠] غة اإلنجليزيةبالل[الراهن 
 ٦١٤٤الوقف في القانون الفرنسي 

 ٦١٤٥ ]باللغة الفارسية[ الفرنسيالوقف في القانون 
 ٩٠١٧القطيف وأثره في حياتها الوقف في 

 ٨٥٦٠ ]باللغة الفارسية[ الوقف في المجتمع اإلسالمي اإليراني
 ١٣٧١٠الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر 

باللغـة  [ ضـرورة نقـل الملكيـة        :الوقف في المذهب الحنفـي    
 ١٧٠] اإلنجليزية

 ٩٢٩٧] باللغة الفرنسية[الوقف في مصر المعاصرة 
 ١٣٧٨٨الوقف في المغرب قديماً وحديثاً 

 ٦٢٤٩الوقف في نظامه الجديد 
 أضرحة المسـلمين،   سنة في تاريخ     ٤٠٠: الوقف في وسط آسيا   

 ٩٧١٧] باللغة اإلنجليزية[ ١٨٨٩-١٤٨٠
باللغـة   [موقوفات علي بن أبـي طالـب      : الوقف في وسط آسيا   

 ٩٧١١ ]الفارسية
 ٢٨٢٧وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي 

-١٤: المؤتمر العالمي األول لتدقيقات قبرص    في  (وقف قبرص   
 ٩١٤٢] باللغة التركية) [م١٩٦٩ إبريل ١٩

 ١٢٠٥٧وقف القفقاس 
 ٩٧٤٦) رةمالية الدولة اإلسالمية المعاصفي (الوقف قيد الحياة 

الوقف كإحدى مؤسسات التكافل االجتمـاعي عنـد المسـلمين          
باللغة ) [مؤسسات التكافل االجتماعي في اإلسالم    في  (األتراك  
 ١٣٠٠٣] التركية

نمـوذج وقـف    : الوقف كأداة لزيادة القوة السياسـية وتعزيزهـا       
خاصكي سلطان في العهد العثماني خالل أواخر القرن الثـامن          

مقاالت في ذاكـرة    :  المجتمع اإلسالمي   دراسات في  في(عشر  
 ٢٤٢٨] باللغة اإلنجليزية) [جابريل بير

حالـة أوقـاف    : الوقف كأداة لزيادة وتعزيز السلطات السياسـية      
في القدس العثمانية في أواخر القرن الثـامن        " خاصكي سلطان "

مقاالت في ذاكـرة    :  دراسات في المجتمع اإلسالمي    في(عشر  
 ١٣٥٨١] نجليزيةباللغة اإل [)جابريل بير

الوقف كأداة لزيادة وتعزيز السلطات السياسية



 العنوانكشاف >١٢٧٨
 

 

 ١٢٠٨٤ ]باللغة الفارسية[ وقف الكتاب في الحضارة اإلسالمية
 ١٢٠٦٥)  تاريخ الخلفاءفي(وقف الكتب 
 ١٢٠٧٦)  الكتب والمكتبات في األندلسفي(وقف الكتب 
 ١٢٠٦٨)  الموسوعة الفقهيةفي(وقف الكتب 

 ٦٥٢٩] باللغة التركية[وقف الكتب للسلطان بايزيد الثاني في أدرنة 
التصـرف  فـي   (كعمل من أعمال التصرف االنفـرادي       " الوقف"

 ٣٤٠٩ )بحث مقارن: االنفرادي واإلرادة المنفردة
 ٢٨٣٧] باللغة التركية[وقف كمال الدين بن الهمام 

 نـدوة   في(الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات اإلسالمية       
 ١٣٢٥٩...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 ٣٤٢٥ ]باللغة الفارسية[ باع وال يهدى وال يورثالوقف ال ي
 ٥٩٠٩الوقف ليس ملكية عامة 

باللغـة  [وقف محمد بك أبو الـدهب مـن المنظـور التـاريخي             
 ٢٨٤٢] اإلنجليزية

 ١٢١٧٧] باللغة التركية[وقف مدرسة الخطاطين 
تلبـيس  فـي   (وقف المدرسة المبنية على المتشاغلين بـالعلم        

 ١٢٨٣٨-١٢٨٣٧) إبليس
 ١٢١٨٦] باللغة التركية[لمرادية الثقافي وقف ا

 ٢٧٩٤ بحث في صحتها: وقفية المرحوم علي بك فهمي
 الماء فـي الفكـر      في(الوقف مرغوب فيه للحاجات االجتماعية      

 ١٣٥٢٥) اإلسالمي واألدب العربي
كإحدى أوقافنـا   " بزم عالم والدة السلطان   "وقف مستشفى الغرباء    

) ١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥قاف،  األسبوع األول لألو  في  (الدائمة  
 ١٢٣٢٥] باللغة التركية[

 ١٢٣٢٨] باللغة التركية[وقف مستشفى الغرباء لوالدة سلطان 
 ١٢٢٤٩)  الموسوعة الفقهيةفي(وقف المسجد والوقف عليه 

 ٣٣٩٥)  رسائل حول الوقففي(الوقف المسجل وغير المسجل 
 ١١٦٧٧ ]باللغة الفارسية[ وقف المسلم على الكافر

 كافي المبتدى فـي فقـه إمـام السـنة           في(قف مسنون    الو فصل
 ٩٩٩١) بن حنبل أحمد

الوقف المسيحي واليهودي في فلسطين أواخر العصر العثمـاني         
 ٢٩٣٤] باللغة اإلنجليزية[

صحة وقف المشـاع لصـيانة      : وقف المشاع في الشريعة اإلسالمية    
 ١٧١] باللغة اإلنجليزية[المساجد 

باللغـة  [حسب الشريعة اإلسـالمية  وقف المقابر الخاصة والعامة     
 ٢٣٤] اإلنجليزية

باللغـة  [وقفيات مكتبـات السـالطين      : وقف المكتبات في أدرنة   
 ٧١٩٧] التركية

 ٢٣٦٧] باللغة التركية[وقف مكتبة تيرا نجيب باشا 
 ٨٤٧٣الوقف من خالل األحاديث النبوية 

الوقف من دعائم المؤسسات العلميـة والتعليميـة فـي العصـر            
 ١٢٨٦٠ ]الفارسيةباللغة [ الصفوي

 ٤٤٤٥} الحسيني سلطان{الوقف من الدين 
محمد رشـيد   {رد ثان على عزيز أفندي خانكي       : الوقف من الدين  
 ١٨٠٨} رضا، محرر

 ١٢٠٥٨)  الموسوعة الفقهيةفي(الوقف من الكافر وله 
 ندوة المكتبات الوقفية في المملكـة       في(الوقف من منظور فقهي     

 ٩٨١٥) …ة السعوديةيالعرب
 ١٩٠٧] باللغة التركية[الوقف من الناحية الحقوقية واالجتماعية 

األسبوع األول  في  (الوقف من ناحية الخدمات الخيرية واالجتماعية       
 ١٣٥٢٠] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥لألوقاف، 

 ٩٨٦٧الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية 
 ٩٩٣٢ ]غة الفارسيةبالل[  اإلسالميةاألصولالوقف من وجهة نظر 

 ١٣٧٠٠ االجتماعالوقف من وجهة نظر علم 
باللغـة  [ اإليرانـي الوقف من وجهة نظر الفقه والقانون المـدنى         

 ٨٩٤٧ ]الفارسية
 ١٢٧وقف منجك باشا 

 ١٢٦٢٨ وقف المنقول والنقود
مؤسسة التعليم العالي كعامل ثالث في تمويل مدارس التعلـيم          وقف  

 ٦-٥ع الثالـث عشـر للوقـف،    األسبو فـي (العالي في تركيا  
 ١١٣٨٦] باللغة التركية) [١٩٩٥ديسمبر 

 ٧-١األسبوع الرابع للوقـف،     في  (وقف مؤسسة الدراسات العليا     
 ١٢٨٦٥] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 
 الماء في الفكر اإلسالمي     في(حضارة إنسانية راقية    .. وقف المياه 

 ١٢٥٦٤) واألدب العربي
حقوق في  (ف والشروط المعتبرة في الوقف      وقف المياه وشروط الواق   

 ٦٥٢١] باللغة التركية) [المياه حسب األحكام القديمة والجديدة
 ١٢٥٨٧مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة : الوقف النقدي
 ١٢٥٩٥] باللغة التركية[وقف النقود 
 ١٢٦٠٧] باللغة التركية[نظرياً وتطبيقياً : وقف النقود

هـ، ٩٥٣تماداً على دفتر تحرير أوقاف استانبول لعام        وقف النقود اع  
 ١٢٦٠٤] باللغة التركية[م ١٥٤٦

إلـى  البدائي  الوقف نهض بدور بارز في تحويل المجتمع القبلي         
 ١٣١٢١مجتمع مدني متحضر 

 ١٣٣٠٥ ]الفارسيةباللغة [ الوقف وآثاره االقتصادية واالجتماعية
 ٣٢٢٦الوقف وآثاره في اإلسالم 

أبحـاث نـدوة نحـو دور تنمـوي         في  (ه التنموي   الوقف وأثر 
 ١٣٠٢٦) للوقف

الوقف وأثره على الناحيتين االجتماعية والثقافية فـي الماضـي          
 ندوة نحـو إحيـاء دور الوقـف فـي الـدول             في(والحاضر  
 ١٣٠٣٩) ١٩٩٨ مايو ٩-٧اإلسالمية، 

 نـدوة   فـي (الوقف وأثره في تشييد بنية الحضـارة اإلسـالمية          
 ١٣٥٠٩) …ة السعوديةي في المملكة العربالمكتبات الوقفية

 المجتمع المسلم كما بينه اإلسالم في       في(الوقف وأثره في التكافل     
 ٨٤٧٩) الكتاب والسنة

 ندوة في( الوقف وأثره في التنمية في عصر الخلفاء الراشدين 
 ٨٧٤٥...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

ة مكانة الوقف وأثـره فـي        ندو في(الوقف وأثره في حياة األمة      
 ٩٨٥٤...) الدعوة والتنمية

 في السعودية العربية المملكة وجهود   الدعوة نشر   في أثرهالوقف و 
 مؤتمر األوقاف األول في المملكـة العربيـة         في (هذا المجال 
 ١١٥٤٠...) السعودية

 

 وقف الكتاب في الحضارة اإلسالمية



١٢٧٩>> كشاف العنوان
 

 

 عشـر   الحادي من القرن    اإلحساء في نشر العلم    في أثرهلوقف و ا
 مؤتمر األوقـاف األول فـي       في (ابع عشر  القرن الر  نهاية إلى

 ١٣٤٥٣...) المملكة العربية السعودية
 ٩٢٣٥] باللغة الفارسية[الوقف واالحتياجات الجديدة 

 ٣٤٩الوقف وأحكامه 
أحكام الوصـية والميـراث والوقـف فـي         في  (الوقف وأحكامه   

 ٢٩٣-٢٩٢) الشريعة اإلسالمية
 ١٠٦٩٥) مالكيةالكواكب الدرية في فقه الفي (الوقف وأحكامه 

 ٣٠٦الوقف وأحكامه في اإلسالم 
 ٣٥٣الوقف وأحكامه في الشريعة اإلسالمية 

 ١٠٦٧٧الوقف وأحكامه في الفقه المالكي 
 ٩٩٣٨) تحرير الوسيلةفي  (وإخوانه الوقف كتاب

المبادئ العامة وخطـة    :  إسالمية المعرفة  في(الوقف واالستثمار   
 ١١١٥٤] باللغة اإلنجليزية) [العمل

 ٩٢٤٥قف واإلسالم الو
 ١٧٨٠الوقف وأصح ما ورد فيه وأشهر أحكامه 

دراسة لمشروعية الوقف على وسائل اإلعـالم       : الوقف واإلعالم 
 نـدوة   فـي (وحاجة المشروعات الوقفية لخدمة وسائل اإلعالم       

 ١٣٥٣٨...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
 ١٣٥٤١الوقف واإلفادة منه في الدعوة إلى اهللا 

 ١٢٠٦٣ ]باللغة الفارسية[ الوقف وأمانة الكتاب
 ١٩٤٩ ]باللغة الفارسية[  في اإلسالموأهميتهالوقف 

 ٨٥٦٦ ]باللغة الفارسية[ الوقف واألوقاف في اإلسالم وإيران
ندوة مكانة الوقف وأثره في     في  (الوقف والبحث العلمي كاستثمار     

 ١١٨٩٦...) الدعوة والتنمية
 ١٢٠٧١استبيان للموروث الثقافي : ربيةالوقف وبنية المكتبة الع

باللغـة  [استبيان للموروث الثقـافي     : الوقف وبنية المكتبة العربية   
 ١٢٠٧٢] الفارسية

راء الفقهاء في المسائل الخالفية     آالوقف وبيان أحكامه مع عرض      
 ٢٥٨وأدلتها 

 ٦١٨٧... الوقف وبيان أنواعه وخصائص كل نوع
 ١١٨٨٧الوقف والبيمارستان المنصوري 

 ١٠٤٨٨)  تصحيح التنبيهفي(الوقف والتحبيس والتسبيل 
 ٩٠٣٧الوقف وتطوره في حلب الشهباء 
 ندوة نحو إحياء دور الوقف      في(الوقف وتطوير العملية التعليمية     

 ١٢٨٩٢) ١٩٩٨ مايو ٩-٧في الدول اإلسالمية، 
 مؤتمر األوقاف األول في المملكة      في( االقتصادية   الوقف والتنمية 
 ١٣٤٥٣...) لسعوديةالعربية ا

 ندوة نحو إحيـاء دور الوقـف فـي       في(الوقف والتنمية البشرية    
 ١٣٣٣٣) ١٩٩٨ مايو ٩-٧الدول اإلسالمية، 

 ٨٥٣٦ في األردن الوقف والتنمية
 ١١-٥األسـبوع األول لألوقـاف،      في  (الوقف والثقافة التركية    

 ١٣٤٧٧] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 
باللغـة  [  اآلنإلـى  إيران من القديم  فياإلداريالوقف والجهاز 

 ٨٥٨١ ]الفارسية

 ٦٢١٢الوقف والحكر والتقادم شرعاً وقانوناً 
 ٩٨٢١) اإلرشاد إلى معرفة األحكامفي (الوقف وحكمته 
 ١٠٢٠٦، ١٠٢٠٣) حجة اهللا البالغةفي (الوقف وحكمته 

 ١٠٢٠٥-١٠٢٠٤) حجة اهللا البالغةفي  (]الوقف وحكمته[
 ٤٤٩) الدرر النقية في فقه السادة الشافعيةي ف( الوقف وحكمه باب

 ١٩٣٢] باللغة التركية[الوقف والحياة المدنية 
ندوة مكانة الوقـف    في  (الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية      

 ١١٨٦٧...) وأثره في الدعوة والتنمية
 مؤتمر األوقاف األول فـي المملكـة        في(والدعوة إلى اهللا    الوقف  

 ١١٥٤٠...) العربية السعودية
 ١١٤٢١] باللغة التركية[الوقف والدفاع عن الوطن 

 ٤٣٩١] باللغة العثمانية[الوقف ودفتر التيمار 
باللغـة  [هــ   ٨٨١-٨٧٢الوقف ودفتر التيمار للفتـرة مـن        

 ٤٣٩٢] العثمانية
 ١٩١٨ ]الفارسيةباللغة [ الوقف ودوافعه

 النظريـة   فـي (الوقف ودوره التاريخي فـي تحقيـق التكافـل          
 في اإلسالم مع خطة عمل تطبيقية لنظام اقتصـادي    االقتصادية

 ١٢٩٩٢) إسالمي متكامل
 ١٣٦٣٨الوقف ودوره في تدعيم العمل األهلي 

 ١٤٢٦الوقف ودوره في التنمية 
 ملتقى الشـارقة األول للمؤسسـات       في(الوقف ودوره في التنمية     

 ١٣٠٣٦) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤الوقفية، من 
 ١٣١٥٧اعية  االجتمالوقف ودوره في التنمية

الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافـة فـي المملكـة العربيـة             
 ١٣٣٧١السعودية خالل مائة عام 

 ١٣٦٦٤ ]باللغة الفارسية[ الوقف ودوره في محاربة الفقر
 ١٣٥٤٤الوقف ودوره في نشر الدعوة 

 ٩٩١٩) النهاية في مجرد الفقه والفتاوىفي ( الوقف والصدقات كتاب
 ٩٩٣٥)  وسائل الشيعةكتابفي (قات  الوقف والصدكتاب
 رياض المسائل فـي بيـان       في( الوقف والصدقات والهبات     كتاب

 ٣٨٣) األحكام بالدالئل
 بدائع الصـنائع فـي ترتيـب        كتابفي  ( الوقف والصدقة    كتاب

 ١٠٢٥٤-١٠٢٥٢) الشرائع
 ١٠٢٠٢-١٠٢٠١) تحفة الفقهاءفي ( الوقف والصدقة كتاب

 ١٣٦٠٠ر الحديث الوقف والطرق الصوفية في العص
 ١٣٥٨٩ ]الفارسيةباللغة [ الوقف وعاشوراء

 ١٠١٥٩-١٠١٥٧) األشباه والنظائرفي (الوقف والعتق 
 ١٠١٣٥) نزهة النواظر على األشباه والنظائرفي (الوقف والعتق 

 ١٠٠٧٥) الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيفي ( الوقف والعطايا كتاب
-١٠٠٢٥) ر على متن المقنع   الشرح الكبي في  ( الوقف والعطايا    كتاب

١٠٠٢٧ 
المذهب األحمد فـي مـذهب اإلمـام        في  ( الوقف والعطايا    باب

 ١٠٠٠٠) أحمد
حالـة  : الوقف والعمل األهلي في المجتمع اإلسالمي المعاصـر       

 ١٣٦٦٧األردن 

الوقف والعمل األهلي



 العنوانكشاف >١٢٨٠
 

 

 ٨٥٧٥ ]الفارسيةباللغة [ الوقف والعمل الخيري في تاريخ إيران القديم
 ٥٥٤٧-٥٥٤٥) مام النوويفتاوى اإلفي ( الوقف وغيره كتاب

 التوازن االجتماعي وسيرة التاريخ في      في] (الوقف وفائدته للتدريس  [
 ١٣١١٧] باللغة التركية) [بناء الدولة

 ١٣٥٩٤ ]الفارسيةباللغة [ الوقف وقياسه مع الصدقات
 ١٣٦٧٢ ]باللغة الفارسية[ الوقف والقيم االجتماعية
 ديسمبر  ٩-٣ني لألوقاف،    األسبوع الثا  في(الوقف وكديك أحمد باشا     

 ٢٣٠٠] باللغة التركية) [١٩٨٤
 ٦٥٩٠الوقف ولزومه دينياً واجتماعياً 

الوقف، وليس الدولة أو الخزائن السلطانية، كـان المؤسسـة األم           
لحضارتها الزاهرة رغـم    التي مولت صناعة األمة اإلسالمية      

 ١٣٥١٤انحراف السلطة السياسية 
كتاب الوكالة إلـى    "قيق ودراسة    تح في(الوقف وما يتعلق به     باب  

آخر كتاب الهبة من كتاب الرعاية الكبرى في الفقه على مذهب           
 ١٠٠٨٧) "اإلمام أحمد بن حنبل

 شرح أبي عبد اهللا محمد الخرشـي        في( الوقف وما يتعلق به      باب
 ١٠٦١٠) على المختصر الجليل لسيدي خليل

لخرشـي   شرح أبي عبد اهللا محمد ا      في( الوقف وما يتعلق به      باب
 ١٠٦١١) على مختصر خليل

شرح سيدي أبي عبد اهللا محمـد       في  ( الوقف وما يتعلق به      باب
 الضـياء سـيدي     أبيالخرشي على المختصر الجليل لإلمام      

 ١٠٦١٢) خليل
شرح :  كشف المخدرات والرياض المزهرات    في(الوقف ومباحثه   

-١٠٠٤٥) أخصر المختصرات في فقه اإلمام أحمد بن حنبـل        
١٠٠٤٦ 

 ٩٠٨١نماذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي :  والمجتمعالوقف
 ١٣٨٢٣ المدني الوقف والمجتمع
 ١٣٥٩١ ]باللغة الفارسية[ مام الحسين اإلالعزاء فيالوقف ومراسم 

 ١٠٧٧٢)  تاريخ الحضارة اإلسالميةفي] (الوقف والمرأة[
 الكشاف االقتصادي لألحاديـث النبويـة       في(الوقف ومشروعيته   

 ٤٤٨٧) الشريفة
 ٨٨١٦] باللغة التركية[الوقف ومكانته في حياتنا االجتماعية 

الوقف ومكانته في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالجزائر        
 ٨٩٣٣أواخر العهد العثماني وأوائل االحتالل الفرنسي 

الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الجزائر الوقف ومكانته في 
 ٨٩٣٤ هد العثماني وأوائل االحتالل الفرنسيأواخر العفي 

 ٨٧٠٩الوقف والموقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية 
 ١٣٤٨٤] باللغة التركية[الوقف وميراثنا الثقافي 

محاولة للتصـنيف   : الوقف والنظم الشرعية والحديثة ذات العالقة     
 ١٢٨٣٠ومقترحات للتفعيل والتعاون 

الفتح الربـاني بمفـردات ابـن حنبـل         في  ( الوقف والهبة    كتاب
 ١٠٠٧٤) الشيباني

 ١٠٠٨٤) المختارات الجليةفي ( الوقف والهبة كتاب
 ١٠٠٨٥ ) من المسائل الفقهيةالمختارات الجليةفي ( الوقف والهبة كتاب

 ٩٨٣٠الوقف ووسائل إثباته في الفقه اإلسالمي 
 ملتقى الشـارقة األول للمؤسسـات       في( اإلعالم   الوقف ووسائل 

 ١٣٨٨٨) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤لوقفية، من ا

ضربان من صـدقة التطـوع فـي الشـريعة          : الوقف والوصايا 
 ٩٧٤٨القانونية التي تنظمها مع بيان األحكام : اإلسالمية

 ٩٩٠١الوقف والوصايا في رواية الخالل عن أحمد 
دراسـة  :  الملكية وضوابطها في اإلسـالم  فـي (الوقف والوصية   

 ٧٢٢٨) قات العلمية المعاصرةمقارنة مع أحدث التطبي
باللغـة  [ الوقف والوصية عند األرمن المسـيحيين فـي إيـران   

 ١٢٠٢٥ ]الفارسية
باللغـة  [وقف ووقفية حسن باشا في منطقة هتاي قـرة مـراد            

 ٣٨٢٠] التركية
 ١٣٨٨٩] باللغة التركية[وقف والدة عتيق للخدمة والعلم 

 ١٣٥٩٨ ]الفارسيةباللغة [ وقف وسائل طباعة الكتب
 ٩٨٥٣الوقف وسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية في التشريع اإلسالمي 

 أسبوع الوقف الحادي    في(الوقفيات الحجرية والوقف عند األتراك      
 ١٢٦٧١] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦عشر، 

 ٣٨١٢] باللغة التركية[وقفيات الزاوية التركستانية في مدينة طرابلس 
آثار السـلطان محمـد الفـاتح       في  (فاتح  وقفيات السلطان محمد ال   

 ٢٦٣٩] باللغة التركية [)الثاني
الوقفيات العائدة لمصطفى باشا ووزارء القبطان درايا قايمـاق فـي           

 ٣٧٨٠] باللغة التركية[القرن الثامن عشر 
 ١٣١٧٠قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني : وقفيات المجتمع

الموجودة في مدينة سيواس  الوقفيات المذكورة بالسجالت الشرعية     
 ٨١٨٢] باللغة التركية[م ١٨٠٨-١٧٨٨في الفترة من 

 ٩٢١٣ وقفيات المسلمين في بيروت
 ٢٨٨٣وقفيات المغاربة 

باللغـة  [الوقفيات المقيدة في سجالت المحكمة الشـرعية بـأنقرة          
 ٨١٧٢] التركية

 ٣٨٠٨] باللغة التركية[وقفية آق قيونلو بيلربي فروه رشاد بك 
-٣األسبوع الثاني لألوقاف،  في  (إبراهيم بن قرجان أوغلو     وقفية  
 ٢٢٦٠] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩

 ٢٣٤٨وقفية أمينة الخالدي 
 ٣٨٠١] باللغة التركية[وقفية بشير أغا 

باللغـة  [وقفية بورصة ليلدرم بيازيد وإحدى تعهـدات اسـتبداله          
 ٣٧٧٥] التركية

 ٣٨٠٤] التركيةباللغة [وقفية تتعلق بمدرسة الخادمي 
 ٣٨٠٢] باللغة التركية[وقفية تورمتاي 

األوراق  فـي (الوقفية الثقافية اإلسالمية الشاملة والمشاريع الريادية       
، المقدمة من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسـات اإلسـالمية        

 الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لمؤتمر      ،المملكة األردنية الهاشمية  
 ١٣٤٩٢...) وزراء األوقاف

 ٣٧٦٩] باللغة التركية[وقفية جامع سليمان باشا في أدرنة 
 ٣٨١١] باللغة التركية[وقفية دار الشفاء في سيواس وترجمتها 

باللغـة  [وقفية الزاوية الخاصة بدارويش إسحاق فـي بورصـة          
 ٣٧٧٦] التركية

 ٣٨٠٥] باللغة التركية[وقفية زاوية محمد دادا 
تـاريخ  في  (ستان المنصوري   وقفية السلطان قالوون على البيمار    

 ١٢٣١٨) البيمارستان في اإلسالم

 

 الوقف والعمل الخيري



١٢٨١>> كشاف العنوان
 

 

وقفية السلطانة حفصة أم السلطان سـليمان القـانوني، واآلثـار           
 ٣٨١٨] باللغة التركية[الخيرية في مانيسا 

باللغة [هـ  ١٢٥٧وقفية السيد نور الدين ألب أصالن الرفاعي بتاريخ         
 ٣٧٨٩] التركية

 ٣٧٦٣] اللغة التركيةب[وقفية شمنولو شريف خليل باشا 
 ٣٧٨٥وقفية الشيخ وفا وبعض المعلومات الجديدة 

 ٢٦٠٤-٢٦٠٣وقفية صالح الدين 
 ٣٧٩٥] باللغة التركية[وقفية عبد الحميد األول ومكتبة الحميدية 

 ٣٨٢٥] باللغة التركية[وقفية عمارة الفاتح 
 ٨١٧٥] باللغة التركية[وقفية الغازي سليمان باشا ودفتر التحرير 

 ٣٨١٩] باللغة التركية[فية قرمان أوغلو علي بيك في نيدا وق
 ٣٧٧٠] باللغة التركية[وقفية قره أحمد باشا 

 ٣٨٥٢] باللغة التركية[وقفية للسلطان بيبرس 
 ٣٧٧٢خليفة غازي في والية أماسيا : وقفية المدرسة السلجوقية

 ٢٧٩٤بحث في صحتها : وقفية المرحوم علي بك فهمي
 حلب، –المحكمة الشرعية : مدرسة اإلسماعيليةوقفية المسجد وال

 أهمية األوقاف اإلسـالمية     في(م  ١٨٤٠-١٨٣٩هـ،  ١٢٥٥
بحوث ومناقشات الندوة التـي عقـدت فـي         : في عالم اليوم  

 ٣٨٤٤...) لندن
 ٣٧٩٦] باللغة التركية[وقفية مكتبة راشد أفندي 

 نـدوة المكتبـات     فـي (وقفية مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت       
 ٧٢١٢) …ة السعوديةي في المملكة العربالوقفية

 ٣٧٩٨] باللغة التركية[وقفية مكتبة عاطف أفندي 
دراسات فيما تحتويـه مكتبـات      في  (وقفية مكتبة عاطف أفندي     

باللغـة  ) [استانبول واألناضول من المخطوطـات العربيـة      
 ٣٧٩٩] التركية

وقفية من البلقان باللغة العربية من منتصف القـرن السـادس           
 ٣٧٦٥عشر 

وقفية من البلقان في اللغة العربية من منتصف القرن السادس عشـر            
 ٨٦٢٥) دراسات في التاريخ الحضاري لإلسالم في البلقانفي (

 ٣٧٨١] باللغة التركية[وقفية مهمة تتعلق بكلية السلطان محمد الفاتح 
 ٣٧٩٤] باللغة التركية[وقفية نظمت باسم هدى فنديغار السلطان مراد 

 ١٠١١١حمد بن حنبل أ مسائل اإلمام الوقوف من
 ١٠٠٧٩الوقوف من مسائل اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني 

 ٩٩٥٠ الوقوف والصدقات كتاب
 ٩٩٥١بحث استداللى :  الوقوف والصدقاتكتاب
 االستبصـار فيمـا اختلـف مـن         في( الوقوف والصدقات    كتاب

 ٩٩٢٢-٩٩٢٠) األخبار
في شـرح المقنعـة      تهذيب األحكام    في( الوقوف والصدقات    باب

 ٣٨٠) للشيخ المفيد
 شرائع اإلسالم في الفقه اإلسالمي فـي ( الوقوف والصدقات    كتاب

 ٩٩٦٠) الجعفري
 ٩٩٢٣) اإلماميةالمبسوط في فقه  في( الوقوف والصدقات كتاب
 ٩٩١٢)  المهذبفي( الوقوف والصدقات والعطايا والهبات كتاب
لنافع في فقـه     المختصر ا  في( الوقوف والصدقات والهبات     كتاب

 ٩٩٦٣-٩٩٦١) اإلمامية

 شرح الزركشي على مختصر الخرقي      في( الوقوف والعطايا    كتاب
 ١٠٠٩٠) في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

 ٩٩١٧) مسائل الحالل والحرامفي ( الوقوف والعطايا كتاب
 ١٠٠٢٠-١٠٠١٧) المغنيفي ( الوقوف والعطايا كتاب

 ١٠٠٢١) المغني في] ( الوقوف والعطاياكتاب[
المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن في ( الوقوف والعطايا   كتاب

 ١٠٠٢٣-١٠٠٢٢) حسين بن عبد اهللا بن أحمد الخرقي
المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل       في  ( الوقوف والعطايا    كتاب

 ١٠٠٢٤) الشيباني
المقنـع فـي شـرح مختصـر        في  ( الوقوف والعطايا    كتاب

 ٩٩٩٣-٩٩٩٢) الخرقي
 ١٠٠٤٢الوقوف والوصايا 

 ٩٢٤٢ ]باللغة الفارسية[ وقوف الواقفين
 ٢١٧٨الوكاالت والبيوت اإلسالمية في مصر العثمانية 

وكالة التفتيش المركزية تحقق في المطالبات غير القانونية لهيئـة          
 ٢٢٣٧] باللغة اإلنجليزية[األوقاف 

 ١٣٩٣٤ الوالية على الوقف
 ١٣٩٤٧} زماني{ ]فارسيةباللغة ال[  على الوقفةالوالي
 ١٣٩٤٦} شيرواني{ ]باللغة الفارسية[  على الوقفةالوالي

الممتلكات الوقفية تحت سيطرة الدوائر الحكومية      : والية ماديابراديش 
 ٥٢٧٥] باللغة اإلنجليزية [١/١١/١٩٧٩والهيئات المحلية حتى 

  ١٣٩٧٨والية المرأة في الفقه اإلسالمي 
 ١٣٩٧٨)  والية المرأة في الفقه اإلسالمييف(والية النظر على الوقف 

 
@IðH@@

 
 ١٢٩٢٢] باللغة األوردية[يا ليته أن يكون 

  ١٠٣٣٢-١٠٣٣١الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس 
باللغـة  [يجب أن تستخدم ممتلكات األوقـاف ألغـراض بنـاءة           

 ٧٠٤٢] األوردية
 ١٠٠٨] باللغة األوردية[يجب أن تكون هيئة األوقاف منتخبة 

دارة التنمية لوالية دلهي تسليم الممتلكـات الموقوفـة         إ يجب على 
 ٥٢٥٩ ]باللغة األوردية[التي تم االستيالء عليها 
 ٣٤٢٨يسألونك في الدين والحياة 

يكون الوقف قائماً في حالة اإلعالن عنه سواء شـفوياً أو بشـكل            
 ٢٤٨ ]باللغة اإلنجليزية[مكتوب 

 ١٢٩٥٦] باللغة األوردية[مية يمكن استعمال دخل األوقاف لمحو األ
يمكن للوقف اإلسالمي أن ينهض بدور بارز في تحقيق التنميـة           

 ١٣٢٤٨ االقتصادية ولكن بشروط محددة
ينابيع األحكام في معرفة الحـالل والحـرام علـى المـذاهب            

 ٩٧٨٦األربعة 
 ٩٩٧٠ الينابيع الفقهية سلسلة

الينابيع الفقهية



١>> كشاف العنوان
 

 

 
 



 العنوانكشاف >٢
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٣>> كشاف العنوان
 

 

 
 



١٢٨٥> كشاف العنوان باللغة الفارسية
 

 

@I@cH@
 

 ٨٧٨٠ االسالميةآشنائى با مؤسسة وقف دراسات العلوم 
 ١١٩١٣ى آشنائى با موقوفات آستان قدس رضو

 ٨٠٧٣، ٨٠٦٥ آشنائى با واقفان بزركَـ
 ٨٥٦٨آشنائى با وضعيت وقف 

 ٣٥١ اسالم وقف در شريعت احكام
 ٣٢٣٦ وقف واثرات آن در اجتماع احكام

 ٥٣٨٥وقفى أله اختالف نظر دو فقيه هم عصر در يكـ مس
 ٦٤٤٦در قوانين زمين وقفى  اراضى

 ١٢٠٤٥استان قدس رضوى كَذشته، حال، آينده 
 ١٩٦٩... استشهادنامه مرحوم ميرزا محمد

 ٤٢٧االسعاف فى احكام االوقاف 
 ٣٧٠١... اسناد استانه نور الدين

 ٨١٦٣... اسناد مالكيت امالك وقفي
 ٨١٦٠اسناد وقف خاندان خليفه سلطان 

 ١٢٠٤٣ى ا كتابخانه مركزى استان قدس رضواشنائى ب
 ٨١٦٤ زاده على اصغر وفرمان توليت آن امام
 ٨٠٧٢ قلى خان سردار ، واقفى بزركَـ امام

امالكـ اينجو ووقف خـاص در دوران ايلخانـان ، نمونـه            
 ١٠٨٦٨فارس 

 ٤٠٥٧انكَيزه ها وآثار روانى وتربيتى وقف 
 ١٨٩٢، جين جنوبي موقوفات در سين كيانكَـ انواع
 ٣٠٢٦ اوقاف وقف ووظايف سازمان اهداف
 ٩٢٣٩ اوقاف
 ٢١٣٦در بيت المقدس اسالمى  اوقاف

 

@IlH@@
 

 ٨٥٥٨با اجراى برنامه جديد 
 ٨١٦٥بازخوانى يكـ سند تاريخى 

 ٣٧٥٢بازخوانى يك وقفنامه قديمى كازرون 
 ١٩٨٠بازهم موقوفات ايران در اصفهان 

 ٣٠٢٧ اوقافبررسى اهداف وبرنامة هاى سازمان 
 ٨٩٤٨وقف تطبيقى بررسى 

 ٢٤٤٦رشيدى بررسى روش ادارى واموزشى ربع 
 ٣٠٣٤ ايران اوقافبررسى سازمان 

 ٧٥٧٢بررسى عملكرد مؤسسات وتشكيالت خيرية 
 ٣٧١٥... بنج فرمان صفوى

 ٧٣٧١بنيادهاى وقفى در المانيا فدرال 
 ٦٦٣٣ اوقافبيشنهاد تأسيس موزة 

 ٣١٢٠ اسالمبيع وقف از نظر 

@Ip@H@
 

 ٨٥٧٧ وتأثير آن در فرهنكَـ ايران اوقافتاريخ 
 ٣٧٠٧تاريخ دستنوشته هاى وقفى در ايران 

 ٨٥٧٣ اصفهانتاريخجه اوقاف 
 ١٢٢٥٦تاريخجه بناى مسجد جمكران 

 ١٢٠٧٩تاريخجه كتاب وكتابخانه در ايران 
 ٨٦٦٧تاريخجه وقف 

 ١٢٠٨٣تاريخجه وقف كتاب در اسالم 
 ٨٥٦٧تازه هاى آمارى 

 ٣٠٢٩ خيرية وامورت واختيارات سازمان حج واوقاف تشكيال
 ١٣٥٩٠هنر وقفى ايران : تعزيه

 ١٣٩٤٧توليت در وقف 
 

@IxH@@
 

 ٣٧٢٥جامع الخيرات 
 ٨٥٦٦جايكَاه وقف واوقاف در اسالم وايران 

 ٨٥٨٠جكَونكَى وقف در اسالم وتاريخ آن در ايران 
 ٣٧٥٠جند سند وقفى مربوط به قزوين 

 

@IH@@
 

 ٥٩٩٥ى ايران حقوق مدن
 ٩٩٧١حقيقت وقف 

 

@I„H@@
 

 ٨٥٧٨ايران از تاريخجه وقف واوقاف در اى  ةخالص
 ٨٥٧٨ ايران  درواوقافتاريخجه وقف فرهنكَـ واز ى خالصه ا
 ٣٧٥٥از وقفنامه مسجد مير عماد كَاشان اى خالصه 
 ٨٠٩٣وقفى ى مجتمعهاى  رشيد الدين فضل اهللا ، بانةخواج

 

@I…H@@
 
 ٩٢٥٥وقف ى دنيا

 ٣٧١٦... ده فرمان مربوط به مشهد
 ٨١٦١دو سند در تاريخ كتابدارى ايران 

 ٣٧٥٧دو وقفنامه از مازندران 
 ٣٨٨٦ى مركزى دو وقفنامه برجاى مانده از قراخانيان آسيا

 ٣٧٤٧ى دو وقفنامه كتاب از عهد صفو

ىدو وقفنامه كتاب از عهد صفو



 كشاف العنوان باللغة الفارسية>١٢٨٦
 

 

 

@I‰H@@
 

 ٣٧١٢ى ربع رشيد
 ٣١٤١رسالة فارسى در جواز بيع وقف 

 

@I‹H@@
 

 ١٠٧٦٥متعلقات آن زمين و
 ٨٥٧٤ احسانزنده رود 

 

@IH@@
 

 ٣٠٣٣ كل اوقاف در ايران ادارةسازمان 
 ٣٠٣٠سازمان اوقاف وجنكَـ تحميلى 

 ٩٢٣٧سخنى درباره وقف 
 ٥٠٨٩سعدى ودزديدن مال وقف 

 ٩٢٧٧سلسلة مقاالتى بيرامون وقف در اسالم 
 ١٣٢٨٣وقف يكى از طرق تعديل ثروت است ى لهاسنت 

 ١٣٣٤٧... قفسنت نبوى و
 ٨١٦٦ى سندى درباره بقعه شيخ مرشد كازرون

 ٣٧٦٠سواد طومار وقفنامه مدرسه بزرك همدان 
 ٣٧٢٩سواد وقفنامه تقسيم آب شاه 

 ٣٧٣٧سواد وقفنامه دو كتاب 
 ١٣٤٠٦... سى وهفت بيمارستان

 ٣٧١٣سياه موقوفات ارض اقدس 
 ٨٥٧٦سير تاريخى وقف در اسالم وايران 

 ٨١٦٢ات سيرى بر متن موقوف
 ٩٣٩٤اسالمى سيرى در اصطالحات فقه 

 ٤٤٣٠وقف در كالم فقهاء حقوقى سيرى در بيدايش شخصيت 
 

@I”H@@
 

 ٤٥٨٢... شرايط واقف
 ٣٧٤٨... بر وقفنامه اميرخمارتاشى شرح

 ٤٧٦٨شرط خيار وقف 
 ٧١٢٩ماكن متبركة اقبور ومساجد وى شناسائ
 ٨٠٩٢واقف ى  فقيه:ىشهشان

 

@I˜H@@
 

 ٣٧٤٦  ومدرسه اى ازدوران صفوىه كتابصورت وقفنام
 ٤٨٨٠صيغة وقف 

 

@IÊH@@
 

اولين متولى موقوفات   : الوهاب قزوينى  عالم ربانى حاج مال عبد    
 ١٣٩٣٢مسجد النبى قزوين 

 ٣٧١٤... عكس فرمان
 ١١١٩٥عوايد ودرآمدهاى خواجه رشيد الدين و كيفيت مصرف آن 

 ٩٩٢٤عين وقف 

 
@IÒH@@

 
 ٧٧٧٦فرمان نظارت بر اوقاف 

 ١٩٥٩فرهنكَـ آباديها ومكانهاى مذهبى كشور 
 ٥٩٥٧فرهنكَـ حقوقى وقف 

 ١١٩١٢... فروشنامه روستاى االروق
 ١٢٠٤٦فعاليتهاى اقتصادى استان قدس رضوى 
 ٧٥٧٤فقه وجايكَـاه حقوقى مؤسسات خيرية 

 ١١٩٥٤فهرست نسخه هاى خطى 

 
@IÖH@@

 
 ٩٩٤٠... قاعده الوقوف

 ١١٦٧١وقف قرائت امام زمان : قران خطى كتابخانه مجلس
 ١٣٤٧٥وقفي كَنجينه جهل ستون  واشياءقران ها 

 
@IÚH@@

 
 ١٣٣٦٩ة كاركرد فرهنكَى وقف در تركي

 ٨٦١٢كارنامه اوقاف 
 ٨٦٠٢} اصيلى { وقفيشناس كتاب
 ٨٦٠٤} بكائى { وقفيشناس كتاب

 ٣٧٣٨كتابجه موقوفات 
 ٣٧١٧كتابجه موقوفات استان قدس 

 ١٢٠٧٧هاى موقوفه كتابدارى وكتابخانه 
 ٨٦٠٥كتابنامه وقف 

 ٢٢٢٠كَزارشى از اوقاف مسلمانان در ايالت اندرا برادش هند 
 ٢٣١٣كَزارشى از موقوفات ارامنه اصفهان 

 ٢٤٦٠كَزارشى از موقوفات سردار فيروز كوهى 
 ٢٧٤٦اهللا رضوى  كَزارشى از موقوفة عبد
 ١٢١٧١كَفتكَو با ايت اهللا امامى 

 ٢٩٣٣سأله وقف كليميان اصفهان وم
 

 ىربع رشيد



١٢٨٧> كشاف العنوان باللغة الفارسية
 

 

@IÞH@@
 

 ٣٦٤٩لزوم بازشناسى فرهنكَـ وقف در اسالم 
 

@IâH@@
 

 ١١٢٢٤... مجلس شبيه خوانى وتعزيه وقف قالى
 ١٢٤٢٢... العظيم مجموعة عبد

 ٥٩٩٧-٥٩٩٦مجموعة قوانين ومقررات اوقافى 
 ١٢٨٠٥بيوند دانش ووقف : مدارس عصر ايلخانى

 ١٢٨٥٧مدارس ومدرسان 
 ١١٩٠٩ معنوى اسالم در ايران كانونهاى: مزارها

 ٣٧٦١مسجد امير جقماق يزد و موقوفات آن 
 ١١١٨٢مسجد دار االحسان سنندج 

 ٣٧٠٤مسجد سيد اصفهان ووقفنامه آن 
دكتر عبدالمجيد طرابلسى وزير اوقـاف     : مصاحبه اختصاصى با  

 ٩٠٣٢سوريه 
 ٨٥٥٩امامى جمارانى  مصاحبه با

 ٩٢٥١مصلحت وقف 
 ٣٧٤٤درباره وزارت اوقاف در دوره زنديه معرفى سندى 
 ٩٢١٣معرفى كتاب 

 ٦٨١٨... معرفى مجموعة تاريخى مسجد
 ٣٧٠٣معرفى وقفنامه كهن مربوط 

 ١١٢٢٣معرفى يكـ قالى وقفى از مجموعة موزه ملى ايران 
 ١٢٧٥٨مقايسه وقف با تراست در حقوق امريكا 

 ٣٦٤٨مقدمه اى برفرهنكَـ وقف 
 ٨٦٠٧حقيق وبررسى بيرامون وقف منابع وارجاعات جهت ت

 ٣٧٣٩، ١٩٦٠منتخبى از موقوفات جديد 
مؤسسه تاريخ علوم اسالمى وعربـى، وابسـته بـه دانشـكَاه            

 ٨٥٤٧فرانكفورت 
 ٢٩٥٩موقوفات استان خراسان بيش از يكميليارد 

 ٢٣٢٦موقوفات امام قليخان بر مشاهد متبركة 
 ١١٩٢٢موقوفات امير المؤمنين عليه السالم 

 ٢٣٥٤بغداد : فات ايرانيان در عراقموقو
 ٢٣٥٥كربال : موقوفات ايرانيان در عراق
 ٢٣٥٦نجف اشرف : موقوفات ايرانيان در عراق

 ٣٧٢٨موقوفات جديد 
 ١٩٨٥نمونه هايى از استان اصفهان : موقوفات جديد

 ٢١٠٣موقوفات دينى وشهر شرق اسالمى 
 ١٩٨٧موقوفات ربع رشيدى 

 ٢٨٥٩موقوفات زنان در ايران 
 ٣٧٥٩موقوفه علَوى همدان 

 ٣٧٠٦موقوفه منصورية بهبهان 
 

@IæH@@
 

 ٩٢٤٠نام نيكى كَر بماند ز آدمى 
 ٣٢٢١نتايج اجتماعى وقف 

 ١٤٣٠نحوه استفاده وبهره بردارى از موقوفات 
 ٨٧٤٢نخستين موقوفة در اسالم 

 ١٣٤٥٤نقش موقوفات اسالم در بيشرفت علم ودانش 
 ١٣٢٧٤... نقش وقف در توسعه

نكَاهى آمارى به فعاليت هاى اداره كل اوقاف وامـور خيريـه            
 ٨٥٧٢استان اصفهان 

 ١١٩١٤... نكَاهى به استان مالئك
 ٢٠٠٣نكَاهى به جند موقوفه دراستان كرمان 

نكَاهى درباره وقف وتعاريف واصـطالحات وقـف در احكـام           
 ٩٣٩٠شرعى وقانون مدنى 

 ٨٥٢١... نكَاهى كوتاه به سنت نبوى وقف
 ١٣٢٥٦رشى بر نهاد اعتقادى اقتصادى وقف نكَ

 ٣٧٢٧نمونه اى از انشاى وقفنامه از قرن دوازدهم هجرى 
 ١٣١٥٩... نيازهاى اجتماعى را

 

@IçH@@
 

 ١٣٦٧٠هنر وقف ووقف هنر 
 

@IëH@@
 

 ٩٢٧٢-٩٢٧١وقف 
 ٥٩٩٥)  حقوق مدنى ايراندر(وقف 
 ١٩٠٢هدفها وفلسفه وجودى آن : انكَيزه ها: وقف
 ٩٢٧٦نبوى سنت : وقف
 ٩٢٧٥سنتى بسنديده : وقف

 ١٣٢٥٣وقف از ثروت اندوزى هاى بى حساب جلوكَير مى كند 
 ٩٩٣٢وقف از ديدكَاه مبانى اسالمى 

 ٨٩٤٧وقف از نظر فقه وقانون مدنى 
 ١٣٦٦٤وقف بايد در جهت فقر زدائى به كاررود 

 ١٢٨٦٠... وقف بشتوانه نهاد هاى علمى
 ١٣٢٨٤تعديل ثروت در جامعه وقف حركتى آكَاهانه در راستاى 

 ١٠٩١٥وقف خاص 
مراحل اولية تشكيل حرم على در بلـخ   :وقف در آسياى مركزى

 ٩٧١١وموقوفات آن 
 ٩٢٧٩-٩٢٧٨وقف در اسالم 

 ٨٥٧١وقف در اصفهان 
 ٨٥٦٤وقف در ايران 
 ٨٧٩٦وقف در تركيه 

وقف در تركيه
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 ٨٩٧٤وقف در تمدن عثمانى 
 ٨٥٦٠وقف در جامعه اسالمى ايران 

 ٦١٤٥فرانسه وقف در حقوق 
 ٨٩٤٩وقف در فقه اسالم وحقوق مدنى ايران 

 ٨٦٩٠وقف در ميان ملتهاى جهان ومذاهب اسالمى 
 ١١١٩٢وقف ديوان حافظ بر مرقد او 

 ٣٤٢٥... وقف فروخته نمى شود
 ١٣٥٩٤وقف قياس آن باصدقات 

 ١٢٠٨٤وقف كتاب در تمدن اسالمى 
 ١٣٥٩٨وقف كليشه 

 ١١٦٧٧وقف مسلمان بر كافر 
 ١٣٣٠٥ثار اقتصادى اجتماعى آن وقف وآ

 ١٣٦٧٢وقف وارزشهاى اجتماعى 
 ١٢٠٦٣وقف وامانت دادن كتاب 

 ١٩١٨وقف وانكَيزه هاى آن 
 ١٩٤٩وقف واهميت آن در اسالم 

 ١٣٥٨٨... وقف وايقاف
كاوشى در ميراث فرهنكى    : وقف وساختار كتابخانه هاى اسالمى    

 ١٢٠٧٢اسالم 
 ٨٥٨١تان تا حال وقف وسازمان ادارى آن از ايران باس

 ١٣٥٩١وقف وسوكَوارى 
 ١٣٥٨٩وقف وعاشوراء 

 ٩٢٣٥وقف ونيازهاى جديد 
 ٨٥٧٥وقف ونيكوكارى در ايران باستان 

 ١٢٠٢٥وقف ووصيت در ارامنه 
 ٣٧٥٦وقفنامه از مازندران سارى 

 ٣٧٦٢وقفنامه امير جقماق 
 ٣٧٣٦ه وقفنامه امين الدول

 ٣٧٢٢وقفنامه اى از ايت اهللا جوادى آملى 
 ٣٨١٥وقفنامه اى از تركمانان قراقوينلو 

 ٣٧٣٢وقفنامه باركَاه محمود كيا 
 ٣٧٤٩وقفنامه باغهاى سليمان آباد 

 ٣٧٠٠... هـ٩١٢وقفنامه بزركَـ مورخه

 ٣٧٢٤هـ ٩٩٨وقفنامه تاريخى مورخ 
 ٣٧٤١وقفنامه ده نمكَـ 
 ٣٧٥١قم  وقفنامه دوقنات در
 ٣٧١١وقفنامه ربع رشيد 
 ٣٧٥٣اشان وقفنامه سهديه در ك

 ٣٧٤٠وقفنامه سوهان 
 ٣٧٣٣وقفنامه شاه سلطان حسين 

 ٣٧٣٠وقفنامه شاه عباس 
 ٣٧٢١وقفنامه كهن امامزاده جعفر دامغان 

 ٣٧٠٢ه  اماميهوقفنامه مدرس
 ٣٧٠٥وقفنامه مدرسه جهارباغ اصفهان 

 ٣٧٥٤ سلطانى كاشان هوقفنامه مدرس
 ٣٧٢٠وقفنامه مدرسه علوى خوانسار وموقوفات آن 

 ٣٧٤٣نامه مدرسه مروى تهران وقف
 ٣٧٣١ ومسجد دروازه دولت هوقفنامه مدرس

 ٣٧٤٢وقفنامه مسجد ومدرسة دار االحسان، سنندج 
 ٣٧١٠وقفنامه مصالى امام خمينى تبريز 
 ٣٧٠٩وقفنامه مظفرية مسجد كبود تبريز 
 ٣٧٥٨وقفنامه موقوفات سيد حسن واقف 

 ٣٧٣٤... وقفنامه ميرزا محمد
 ٨١٥٩د آستان قدس رضوى وقفنامه هاواسنا

 ٣٧٤٥... وقفنامه هاى بانوان
 ٣٨٤٣وقفنامه هاى سمرقند 

 ٣٧٢٦هـ ٧٨١بسال .. وقفية كَججى 
 ٩٢٤٢وقوف واقفان 

 ١٣٩٤٦واليت بر وقف 
 

@IðH@@
 

 ٨٥٩٩يادكَارهاى يزد 
 ٣٧٠٨يكـ سند تاريخى، وقفنامه صادقية تبريز 

 ٣٧٢٣... يكَـ طغرى وقفنامه از
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ف در تمدن عثمانىوق
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 ٢٩٨٨ ميلين ماليت كى مسلم اوقاف ٥٠
 ناجائز قبضون بر مقدمات دهلى وقف بورد نيـه دائـر            ١٢٥
 ٣٩٨٩ كئيه

 ٥٢٥٤آثار قديمه كى تباهى 
 ٧٣١٥آغره كى وقف جائداد كا تنازعه حل 

 ٦٣٨٠آل انديا مسلم برسنل ال بورد 
 مـين منظـور     "بونـا "آل انديا مسلم برسنل ال بـورد اجـالس          

 ٤٢٠١ ينقرارداد
 ٦٣٧٧ آل انديا مسلم برسنل ال بورد كا كامياب اجالس

آل انديا مسلم برسنل ال بورد كى مجلس عامله كا اجالس، اوقاف            
 ٧٥٥٨ اور ديكر مسائل بر غور

اتربرديش سنى سنترل وقف بورد، ميرتهـ مين زونـل آفـس           
 ٤ كهوليكا

 ٦٣٩٥اتربرديش مسلم اوقاف 
 ٣٦٠٠ امون مين بيش رفتاتربرديش مين اقليتى فالح كيه ك

اتربرديش مين جائدادون كى تعمير اور ترقى كيلئيه غير سودى          
 ٣٦٠٥ قرض مليكا

 ٥١٤٩اتربرديش مين وقف سرويه 
 ٣٦٠٦ اتربرديش وقف وكاس نغم لميتيد

 ٦٧٥٣احسن السير 
 ١٠٢٩١ترجمه اردو كنز الدقائق : احسن المسائل

 ١٢٢٣٩)  فتاوى محموديهفي(احكام المساجد 
 ٥٢٢٠ د آباد كيه قبرستان كى سوديه بازىاحم

اردو كو آندهرا اور كرناتك مين دوسرى زبان بنانيه كا مطالبه،           
 ٦٤٠٨ وقف ايكت مين ترميم ناغزير

 ١٦٩٣اسالم كا اقتصادى نظام 
 ٦٢٨٢اسالم مين اوقاف 

 ٦٨٩٥اسالمى ضرورت اور اوقاف كى فاضل آمدنى 
سيه متعلق ربـورت    اسمبلى كى اقليتى ويلفيئر كميتى كى وقف        

 ٥٦٤٧ اسمبلى مين بيش
 ٣٦٥اصول شرع اسالم 

 ٣٥٩٧اطالع برائية ترقى اوقاف 
 ١٢٩٣٠، ٧١٦٨، ١٦٩٠، ١٦٨٨، ٧٠اطالع عام 

 ٦٣٢٦اقليتون كى امداد 
 ٩٣٠ اقليتون كيه بعض مسائل اور هماريه فرائض

اقليتى فرقه كيلئيه فالحى اسكيم، بنجاب وقف بورد دو كرور سيه           
 ١٢٩٦٨  كئيهزياده مختص

 بر شيعه وقف بورد كـا قبضـه         "رام بور "امام باره خاص باغ     
 ٥١٥٥ ناجائز

 ٦٨١١ امام بنام شهاب الدين
امامون كى اقتصاد بهبود مين حكومت كى دلجسبى كا ائمه كـى            

 ١١١جانب سيه خير مقدم 

 ٣٠٦٠ امباله مين وقف بورد كى ساالنه ميتنغ كا انعقاد
 ٥٤٤٩امداد الفتاوى 

 ٤٣٠٩موال  األكتاب
 ٥١٨٦انجمن تحفظ اوقاف كى ميتنج 

فظ اوقاف كا مطالبه، سنى وقف بورد       ـانجمن متوليان اوقاف تح   
 ٦ يه بدعنوانيون كو ختم كياجائيهـس
ندرابرديش اور ديكر رياستون مين اوقـافى جائـدادين رينـت           ا

 ٥٨٥٣ كنترول ايكت سيه مستثنى
 ٢٢٢٥ جائداداندهرابرديش مين دو هزار كرور روبئيه كى وقف 

 ١٨٢٤ ندهرابرديش وقف بوردا
 ٣٥١٥ اندهرابرديش وقف بورد كيلئيه فند

 ٥٢٧٣ اندور اور اجين كى ضلع وقف كميتيان
 ١٠٨٢٦االنصاف في االوقاف 

 ٧٦٦٢  جامع مسجد كيه متولى"هردوار"انظر شاه كاشميرى ديوبند 
اورنغ آباد كى زمين كى جكه بر ونديه ماترم هال كى تعمير كى             

 كلكتر كيه بهونديه رويه كيه خـالف وزيـر برائيـه      :ششكو
 ٥٢٨٠ رابطه عامه كيه يهان احتجاج

اورنغ آباد مين وقف كى زمين بر ونديه ماترم هال كى تعمير نه             
 ٥٢٧٩ خالف احتجاج

 ٩٩٠٥اوقاف 
 ٤٢٨١)  مقاالت شبليفي (اوقاف اسالمى

 ٢٩٩٣ اوقاف اور ان كا سرمايه
 ٥١١٨ اوقاف اور حكومت كى كارغزارى
 ١٢٤٣٩. ٢اوقاف اور حكومت كى كارغزارى

 ٩اوقاف جائداد 
خصوصى عـدالت كـى     : اوقاف جائيداد كا ريكارد كهان هيه؟     

 ٣٣٩٢ ضرورت
 ٥٨٥٤ اوقاف سى متعلق انكم تيكس كي تفصيالت

 ٩٦٢  هزار روبيون كى آمدنى٦٠اوقاف سيه 
اوقاف سيه متعلق كورت مقدمات كو جلد حل كرنيه كيلئيه ايـك            

 ٥٦٤٩ ده كورت كيه قيام كى ضرورتعليح
 ١٠٩١٣اوقاف على االوالد 
 ١١٥٧-١١٥٦اوقاف كا استعمال 

 ٩٧٩اوقاف كا انتظام 
 ٥٢٥٠ اوقاف كانفرنس كى اهم تجاويز

اوقاف كو سياست سيه باالتر ركها جائيـه، كـل هنـد اوقـاف              
 ٢٢٤٦ كانفرنس مين غالم نبي آزاد

مه كرام كى بلكـه     اوقاف كى آمدنى اتنى هيكه ايشو نه صرف ائ        
 ١٠٩ موالنا الياسى: بورى قوم كى كفالت هوسكتى هيه

 ٦٣٧٦ اوقاف كي آمدني بر انكم تيكس نافذ نه كرنى كا خير مقدم
 ٦٩٦٧ اوقاف كى آمدنى سائنسى تعليم مين خرج كى جائيه

اوقاف كى آمدنى ناخواندغى دور كرنيه مـين اسـتعمال هـو،            
 ١٢٩٥٦ جستس احمدى كا بيان

اوقاف كى آمدنى ناخواندغى
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 جائداد كى آمدنى برهانيه كى كوشش كـى جائيـه،           اوقاف كى 
جمعية العلماء يوبى نيه وقف جائداد كو رينت كنترول ايكـت           

 ٦٥ سيه مستثنى كرنيه كيه اقدام كى ستائش كى
 ٥١١٤اوقاف كى جائدادين اور علماء كرام 

 ٦٣٩٢ اوقاف كى جائدادين رينت كنترول ايكت سيه مستثنى
 ٧٥٦٤اوقاف كى جائيداد 

 ٧٠٤٢  كى جائيداد تعميرى كامون مين لكائى جائينكىاوقاف
اوقاف كى زمينات رينت كنترولر سيه مستثنى، نئيه ايكت كيـه           

 ٩٦٥ نفاذ كيلئيه دو ركنى كميتى تشكيل
 ٥٢٠٩اوقاف كى نوت كيسيه بند هو؟ 

 ٩٦٤٥اوقاف كيه مسائل 
 ٧٤٨٨ اوقاف كيه معامالت وزارت بهبود كيه سبرد

 ٩٦٦٥اوقاف مسائل 
اف مسلمانون كى سائنس مين تعليم كيلئيه كـام مـين الئيـه             اوق

 ١٢٩١٦ جائين
 ١١٤٣اوقاف مين همارى دلجسبى 
 ١٠٩٠ اوقاف ويلفيئر كونسل كا قيام

 ٣٥١٧ اوقافى ترستون كيه برجيكتون كى ممكنيه مالى امداد كا تيقن
اوقافي جائداد اور مسلم قبرستان بر سيه ناجائز قبضه برخاست          

 ٥١٩٦ كيا جائيه
اوقافى جائدادون بر ناجائز قبضه كيه معاملة كى تحقيقـات كـا            

 ٥١٩٥ حكم
اوقافى جائدادون كيه تحفظ اور وقف كمبليكس كى تعمـر كـا            

 ٣٦١٠ عزم
 ٥١١١  رياستون كو مركز كى هدايت–اوقافى جائدادون كيه تحفظ 
 ١٢٢١ اوكهال مين وقف آراضى

 ٢٩٧٧ايك اداريه 
 نكاتى بروغرام   ٢٠عظم كيه   ايك روز شيعه اجالس مين وزير ا      

 ٧٥٥٧ كى بهربور حمايت كا اعالن
 ١١٣ اكتوبر كو ٢٧ائمه كنونشن 

ائمه مساجد كى تنخواه سيه متعلق نوتيفيكيشن اور فيصـليه كـا            
 ١١٠ خير مقدم

 
@IlH@@

 
 ٥١٢١  كميتى"راجيه سبها"بارليمانى 

 ٩٣٥ بارليمنت، راجيه سبها، اعالن
بر ناجائز قبضه كيه خـالف      بارليمنت مين وقف بورد اراضى      

 ٥٢٢٩ كارروائى بر بيان
 ٥٢٠١بانى بت كى وقف جائيداد 
 ١٢١٥بانى بت كى وقف زمين 

 ١٣٦٥ بتياله كا قبرستان كهوتاله، وزير اعظم نيه تحقيقات كا حكم ديا
 ٥٢٠٦ بجرنغ دل كى مزار بر قبضه كرنيه كى كوشش

 ٥٢٩٧بر صغير باك وهند مين علم فقه 
 ١٠٩١٢ نون وقف على االوالد كا تاريخي مطالعهبر صغير مين قا

 ١٢٩٨٦ بربهنى وقف كميتى كى جانب سيه امداد
برطانوى دور حكومت مين مسلم اوقاف بر اهن بيسه بهى خرج           

 ٦٩٧٣ نهين كياكيا
بستى نظام الدين كى ايك مسجد كى بولس كى جانب سيه مبينـه             

 ٦٧٦٥ بيه حرمتى
 ٥١٥٢ بالس بور كيه قبرستان بر قبضه

 كيه قبرستان بر قبضـه كـا        "ضلع رام بور  "بالسبور تحصيل   
 ٥١٤٨ الزام

 ١١٢٦ بلغام وقف كميتى كى مشكل حاالت مين نمايان كاركردغى
 ٦٨٦١ بلند شهر مين وقف كى زمين بر شابنغ كمبليكس بنيكا

 ١٧٦شيعه موقف : بنارس كى سني قبرين
 ١٢٩٦٤، ١١٦٢بنجاب وقف بورد 
-٨٨سـال    نيت كى ساالنه ربورت،    امباله ك  :بنجاب وقف بورد  

 ٣٠٦١. ١٩٩٠-٨٩ اور ١٩٩٨
بنجاب وقف بورد امباله جهاؤنى، وظائف دينى تعليم برائيه سال          

١٢٩٦٢. ١٩٧٥-٧٦ 
 ٥٢٠٥ بنجاب وقف بورد غرغاؤن قبرستان كى حفاظف كريه

 ١٢٩٦٦ بنجاب وقف بورد كا اقليتون كيلئيه ايكشن بالن
 ١٢٩٦٧ بنجاب وقف بورد كى آمدنى تين كرور

 ٣٠٤٨بنجاب وقف بورد كى تقسيم 
 ١٢٩٦٣بنجاب وقف بورد كيه وظائف 

بنغال وقف بورد كو مطلقه خواتين سيه متعلق ايكت كى دفعات            
 ٥٧٨٦ بر اعتراض

 ٦٤١٧ بنغال وقف ترميمى بل مغربى بنغال اسمبلى نيه باس كيا
بهار مين وقف جائدادون كى تحفظ كيلئيه غالم سرور كا طريقه           

زارت اوقاف وقف بورد اور متوليان نيه مل كر اربن          اقدام، و 
 ٤١٩٤ كى وقف امالك كى لوت مجا ركهيه هيه

 ٦٤١٩. ١٩٤٧بهار وقف ايكت 
 ٥١٩١ بهرائش كى سيد ساالر غازى درغاه كا تنازعه

 ٤١٤٩بهرائش كى مسجد كى واغذارى 
 -بهرت بور مين قبرستان اجار كر ناجائز تعميـر كـى كئـى            

 ٥٢٦٠ حقيقات كا حكم ديارياستى حكومت نيه ت
بهوبال كو وقف جائيدادون كى تعمير اور مرمت كا خرج ايـك            

 ٧٠٣٦ كرور سيه زياده
 ٩٦٤٤بوادر النوادر 

 ٤٩٨٢ بونيه كى مسجد محكمه تعميرات كيه تعصب كا شكار
 ٢٥٠٠بيس كرور ماليت كى وقف جائيداد كا كرايـه صـرف            

 ٧٦ روبئيه ساالنه
 

@IpH@@
 

 ٩٥٨٦تاريخ اوقاف 
 ٤١٨٠ تاريخى مسجد كو هندو اوقاف سيه حاصل كرنيه كا فصيله

 ٤١٩٧تامل نادو مين مسلم اوقاف 
 ٤١٦٦تحفظ اوقاف كا مسئله 

 

 اوقاف كى جائداد كى آمدنى برهانيه



١٢٩٣>>  باللغة األورديةكشاف العنوان
 

 

 ٦٣٤٠ ترميم شده وقف ايكت اور مسلم اوقاف
 ٩٦٧٩ مسلمانون كيليه لمحه فكر: ى اور ملى كانفرنسميتعل

 ١٢٩٦١تعليمى وظائف 
 ٤٢١٢ ىتمام وقف بر وقف بورد كى عملدارى هوك

 ٤٢١٦ تنظيم تحفظ مساجد وقبرستان
 ١٨١٩ تيلغو ديشم مسلم اقليتى طبقه اور مسلم مسائل

تيلكو ديشم حكومت اقليتون كيه بهبود واوقاف كى حفاظت كيـه           
 ٤١٧٨ جيف منستر كا خطاب: اقدام كى بابند

 
@IxH@@

 
 ٥٤٦٨جامع الفتاوى 
 ٦٧٨١جامع مسجد 

 ٥٢١١  كهول دياجائيهجامع مسجد سيدبور كو نمازيون كيلئيه
جامع مسجد كو ذاتى ملكيت كيه طور بر استعمال كرنيه كا           

 ٦٧٧١ الزام
 روبئيه خـرج كئيـه      ٩٧,٠٠٠جامع مسجد كيه بجاؤ كيلئيه      

 ٤٩٧٧ كئيه
 ٤٩٧٩ جامع مسجد كيه تحفظ كيلئيه اخراجات

 سيه ناجـائز قابضـين كـا        "دهلى"جامع مسجد مامور بور     
 ٤٢٠٥ انخالء

 ٥٢٥٧ جميليان قبرستان
جناب حسن الدين احمد سابق آفيسران اسبيشل ديوتى، حكومـت          

 ٧٤٩١ هند سيه انترويو
جوك جامع مسجد كيه وقف بورد كرايه دارون كـو ضـرورى            

 ٧١ اطالع
 قبرستان بر غير قانونى قبضه برداشته نهين كيا         "كانبور"جوهى  
 ٥١٥٧ جائيكا

 ٥٢٦٢جيبور كيه قبرستان مين سنيما هال 
 ٣٥٢٣ بورد كى عوام سيه ابيلجيئرمين وقف 

 
@IH@@

 
 ٧٠٤١حاجى ملنغ درغاه كميتى 

 ٧٠١١ حالى مرحوم كيه مزار اور ميوزيم كى تعمير
حج اور اوقاف كيلئيه مركز مين ايك عليحده وزارت كيه قيام كا            

 ٩٦٧٥ مطالبه
وقف كى دو تاريخى عمارتين منهدم كـردى        " لكهنؤ"حسين آباد   

 ٥١٦٠كئين 
 :رد كو عامالنه اختيارات دينيه كى خواهـان       حكومت اوقاف بو  

 ٥٧٤٥ قانون مين ترميم كى تجويز
 ٥٢٦٧ حكومت ايك مسجد سيه متعلق غلط فهمى كا شكار
 ٤٩١٧ حكومت منظورى سيه قبل ترست كى تحقيقات كريه

 

@I„H@@
 

تمام مذهبى اور خيراتى اوقاف كى كاروبارى       : خساريه كا بجت  
 ٤٩١٩ آمدنى بر بهى تيكس لياجائيكا

 ٦٤٢٧خالصه اصول شرع محمدى موسوم به قانون شريعت 
 ٥٤٨٠خالصة المسائل 

 
@I…H@@

 
 ٦٣٣٢درجاه ايكت بر تبصره 

 ١٢١٤درغاه كى زمين 
 ٥٢٨٢ درغاه كى زمين بر ناجائز قبضه

 ٦٢٩٥دركاه بل حضرت خواجه معين الدين تشتى 
 ١٣٠٨١ دس ميلين روبئيه كى رقم سيه مركزى وقف اداره قائم هو

 ٧٦٧١ كا قبضه. ايه. دى. دهلى اوقاف كى جائداد بر دى
 ٦٧٧٨ دهلى كى جامع مسجد وقف بورد كو سونبنيه كا مطالبه

 ٤٠٢١ دهلى كيه قبرستان
 ٧٦٦٧  نكاتى بروكرام١٥دهلى مين اقليتون كى فالح كيلئيه 
 ٥٢٣٥ دهلى مين اوقاف كى حالت زار

 ٥٢٤٠ يه ميندهلى مين وقف بورد كى جائدادين غير قانونى قبض
 ٩٦٩٧دهلى مين وقف كانفرنس 

 ١٩٤ دهلى هائى كورت مين بنجاب وقف بورد بر مقدمه
 ٧٦٧٠دهلى وقف امالك 
 ٥٢٥٨، ٤٠٣٠دهلى وقف بورد 

 ١٢٩٧٦دهلى وقف بورد دو اسكول قائم كريكا 
 ١٢٩٧٤ دهلى وقف بورد سيه تعليمى وظائف

 ٧٦٧٢ دهلى وقف بورد كا صرف اهللا هى حافظ هيه
 ٣٥٢٢ قف بورد كو مركزى امداددهلى و

دهلى وقف بورد كو مركزى يا رياستى حكومت سيه كوئى امداد           
 ٣٥٢٤ نهين ملتى

 ٢٢٤٢دهلى وقف بورد كى بيكار جائداد اور فسادى كرايه دار 
 ٤٠٥٠ دهلى وقف بورد كى تاريخ كى اشاعت
 ١٢٩٧٧ دهلى وقف بورد كى فالحى سرغرميان

 ٦٧٧٢ له راجيه سبها مين اتهاياكيادهلى وقف بورد كى مسجد كا معام
دهلى وقف بورد كيه تعليمى، فالحى اور ترقيـاتى منصـوبون           

 ٦٨٧٢ كيلئيه عام بروغرام مرتب
 ١٢٩٧٥ دهلى وقف بورد كيه تعميرى، تعلميى اور مذهبى اقدام

 ١٢١٩ دهلى وقف بورد كيه جيئرمين كى وضاحت
ـ           ه كـا   دهلى وقف بورد كيه سرويه عمله كو تحفظ فراهم كرني

 ٧٦٧٨ مطالبه
 ٤٩٨١ دهلى وقف بورد مسجدون كى مرمت كرائيكا

دهلى وقف بورد نيه تعليمى اور فالحى ترقياتى منصوبون كيلئيه          
 ١٣١٠٢ جامع بروغرام مرتب كئيه

 ٥٢٥٩ مقبوضه وقف امالك وابس كريه. ايه. دى. دى

مقبوضه وقف امالك وابس كريه. ايه. دى. دى  



 العنوان باللغة األورديةكشاف >١٢٩٤
 

 

 
@I‰H@@

 
 ٥٢٦١ راجستهان اسمبلى مين وزير اوقاف كيه بيان بر هنغامه

 ٥٢٦٣ راجستهان مين قبرستان اور مزار
 ٢١٠ راجستهان وقف بورد كيه فيصله بر حكم امتناعى

 نيه وقف ترميمـى     "ايوان باال، بارليمنت هندوستان   "راجيه سبها   
وقف معـامالت طيـه كرنيـه كيلئيـه           باس كرديا  ١٩٨٤بل  

 ٦٢٩٠ تريبونل كا قيام
 ٩٩١  منظور كرلياكيا١٩٨٤راجيه سبها مين وقف بل 

م بور مين وقف كى زمين بر مندر تعميـر سـيه مـاحول              را
 ٥١٦٩ كشيده

 ٦٨٧٥ رايشور مين وقف اكيدمى كا افتتاح
 ١٣٤٣٤ رائشور مين وقف جيئريتبل ميترنتى هوسبيتل

 ٣٩٦رساله اصاف في احكام اوقاف 
 ٨٥٢٠روض الرباء من ترجمة المجتبى 

رياست مين مختلف مقامات بر كثير المقاصـد وقـف عمـارت            
 ٦٨٦٨ ر هوكىتعمي

 ٩٨٧ رياستى وقف بورد كى جكه بانج عالقائى كونسل كى تجويز
رياستى وقف بورد مين منتخب ممبران كى تعداد زياده هـونى           

 ٧٥٠٢ جاهئيه
 

@I‹H@@
 

 ٦٧٧٠ زمرد بور كى مسجد كا مسئله
 ٧١٤٤ زميندارى خاتمه قانون مين مسلم برسنل ال كيه مطابق ترميم

 
@IH@@

 
 ١٢٩٥٨ تعلميى وظائف  كيهسنترل وقف كونسل

 ١٢٩٤٥ سنترل وقف كونسل كيه ذريعه طلباء اور اسكولون كو امداد
سنترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم طلباء اور اسـكولون كـو            

 ١٢٩٤٦ امداد
 ٦٨١٦ سنهرى مسجد بر توجه ديجئيه

 ١١٧٧  جيريتى كمشنر كا فيصله"بمبئ"سنى بورد كميتى، انتها فل 
 ١٣ كميتىسنى سنترل وقف بورد 
 ٢٩٩١ سنى كانفرنس كا اعالن

 ١٧٥ سنى وقف بورد، ديوا ترست مين مداخلت نيه كريه
سنى وقف بورد كى تشـكيل كيـه مطالبـه بـر كـورنر كـو                

 ٢ عرضداشت
 ١٦٠ سنى وقف بورد كى درخواست عدالت نيه مسترد كردى

 ٥سهارن بور كا وقف 
 ٩٦٩٤ سهارنبور مين دو روزه مسلم وقف كانفرنس

 

 

 ل وقف بورد كى طرف سيه طلباء كو تعليمى وظـائف          سينتر
١٢٩٥٣ 

 ١٢٩٥١ سينترل وقف بورد نئى دهلى كيه تعلميى وظائف
-١٩٨٤ساالنه ربـورت برائيـه سـال        : سينترل وقف كونسل  

٧٩٨٨. ١٩٨٥ 
سينترل وقف كونسل اور يوبى سنى وقف بورد كيـه تعلميـى             

 ١٢٩٤٨ وظائف
 ١٢٩٧٩ النسينترل وقف كونسل، طلباء كو وظائف كا اع

 ٧٩٦٠ سينترل وقف كونسل كى تشكيل
سينترل وقف كونسل كى سرغرميان، طلباء كى مقابلـه جـاتى           

 ١٢٩٥٢ امتحانات كيلئيه امداد
 ١٢٩٣١ سينترل وقف كونسل كى طرف سيه وظائف كا اعالن

سينترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم اميدوارون كو كوجنغ كى          
 ١٢٩٣٥ سهوليات

ه دينى تعليم كيه ساتهـ ابنـى تعليمـى         سينترل وقف كونسل ني   
 ١٢٩٤٢ سرغرميون مين اضافه كيا

 
@I”H@@

 

 ٥٢٤٩ شاهدره كا قديمى مسلم قبرستان
 ٩٨٢٠شريعت نامه 

 ٥١٦٣ شهر كيه قبرستان سيه بجيس سال بعد ناجائز قبضه ختم
شهرى عالقون مين وقف كيه رهائشى كامبليكس كى تعمير كى          

و خاطر خواه كاميـابى مـل       اسكيمين، زياده تر منصوبون ك    
 ٦٨٥٨ رهى هيه

 ١١٩٢ شيعه اوقاف كو بجائيه
شيعه اوقاف كى زبون حالى بر وزير اوقاف كو عرض داشـت            

 ٢٣٨٣ دى جائيكى
 ١٧٨ سبريم كورت نيه منظور كرلىشيعه سنى تصفيه كيه لئي مهلت 

 ٢٣٨٥شيعه كو عليحده دستورى حيثيت 
 ١١٩١شيعه وقف بورد 

 
@I˜H@@

 

وقف امالك كا هـر حالـت       : رما كى يقين دهانى   صاحب سنغ و  
 ٤٢١٣ مين تفحظ كيا جائيكا
 ٨٣٨٢صحيح بخاري شريف 

 ٦٤٢١ صدر جمهوريه نيه بهار وقف بل كو منظورى ديدى
صوفى فريد كيه ذريعه جار سو سال بهليه وقـف سـرائيه اور             

 ٢٩٢٧ وقف امالك يروشلم مين آج بهى موجود هيه
 

@IH@@
 

 ٣٣٩٠ضرورى اعالن 
 

 

 راجستهان اسمبلى 



١٢٩٥>>  باللغة األورديةكشاف العنوان
 

 

@IÊH@@
 

اردو ترجمه وشـرح مشـكوة      :  مرآة المناجيح  في( العطايا   باب
 ٨٣٩٣) المصابيح

 ٨على جراه اوقاف 
على جراه مين مسجد كى وقف اراضى بر قبضه كـى كوشـش           

 ٥١٥٦ سيه كشيدغي
 ٥١٩٢ عليجراه اوقاف كى زبون حالى

 ٥١٦٦عليجراه مسلم اوقاف كى زبون حالى 
ون كو فروخت كرنيه كـى      عليجره يونيورستي نيه وقف جائداد    

 ٧٣١٢ افواه كى ترديد كى
 ٩٨٠ عوامى ونجى وقف امالك كيه انتظام كيلئيه يكسان قانون

 
@IÎH@@

 
 ١٠٢٣٩غاية االوطار ترجمه اردو الدر المختار 

 ١٦٩٢ غالم نبى آزاد كى جانب سيه وقف بليتن كى تعريف
غلبرغه كى جامع مسجد هشام شيه متعلق هائى كـورت مـين            

 ٦٧٨٤ ابيل
 ٢٥٠ غير قانونى انهدام كيه خالف عدالت كا فيصله

 
@IÒH@@

 
 ٥٣١٥فتاوى اهل حديث 

 ٥٣٢٢فتاوى دار العلوم ديوبند 
 ٥٣٠١فتاوى رشيديه مبوب 

 ٥٤٦٧فتاوى عالمجيرى 
 ٥٤٤٣فتاوى فرنجى محل موسوم به فتاوى قادريه 

 ٥٤٤٣فتاوى قادريه 
 ٥٣٥١-٥٣٥٠فتاوى محموديه 

 ٥٣٦٤فتاوى نذيريه 
 ٥٤٥٦فتاوى نظاميه 

 ٥١٨٧ فرخ آباد مين وقف زمين بر قبضه كرنيه كى كوشش
 ١٠٣٤١فقه شافعي 

 
@IÖH@@

 
 ٦٤٢٧قانون شريعت 
 ٩٧٥٦مسلم برسنل ال : قانون فطرت

 ٦٣٧٩قانون وقف اور ديكر مسائل بر غور 
 ٦٤٢٥ه قانون وقف، تاريخ، مقاصد اور اهم نكات كا مختصر جائز

كونسل مين وزير اوقاف    : ئليه كا جائزه  قانون وقف ترميم كيه مس    
 ٦٤٠٧ كا بيان

 ٦٤٨٦قانون وقف على االوالد 
 ٥٧٤٧ قانون وقف كا بحران رياستى اسمبلى كى ذمه داريان

 ٥٢٠٠قبرستان بانى بت 
 ٥١٥١ قبرستان بر جنتا بارتى ليدر كا قبضه

 ٥٢٤٧ قبرستان بر قبضه كى كوشش
 ٥١٦١قبرستان بر ناجائز قبضه 

 ٥٢٢٦ نج بيران كى اراضي بر دوباره ناجائز تعميرقبرستان ب
 ٣٩٨٦ قبرستان بنج بيران كيس، مدعيون كو وجه بتاؤ نوتس

 ٥١٨٨قبرستان جان محمد وقف 
قبرستان غرهى، براهمن، بنجاب اور هريانه هائى كـورت كـا           

 ١٩٢ فيصله
 ٥١٧٤ قبرستان كى ديوار كو تورنيه كى كوشش بر غم وغصه

غير قانونى قبضه كى بنا بر غم وغصـه         قبرستان كى زمين بر     
 ٥٢١٧ كى لهر

قبرستان كى زمين بر قبضه كرنيه كيلئيه دستاويز بنانيـه كـا            
 ٥١٤٧ الزام

 ٥٢٧٦ قبرستان كى زمين بر ناجائز قبضه
قبرستان كى واغذارى كيلئيه نوئيدا مسلم ويلفيـر آرلنائزيشـن           

 ٥١٩٠ تحريك شروع كريكا
الون كى نظرين اليكشـن     قبرستان كيلئيه جد وجهد كرنيه و     

 هندو شمشان اور عيسائى قبرستان تعمير هوجكيه        –بر  
 ١٢٤٥٠ هين

 ١٧٢ برستان كيه مقدمه كا فيصلهق
 ١١٥٦٤قرآن كريم كا غرمكهى ترجمه 

 ٥١٧٩قصه بجنور قبرستان كا 
 

@IÚH@@
 

 ١٢٩٢٢كاش ايسا هوتا 
 ٨٤٠٥كتاب قويم في أحاديث النبى الكريم 

 ٣٥٢٥ مسائل كا سرويهكرناتك مين اقليت كيه 
 ٥٢٧٠كرناتك وقف بورد 

 ٥٢٦٥ كرناتك وقف بورد مين استحصال اور اقربا برستى
كريم نغر مين مدينه شابنك كمبلكس كا افتتاح، جناب محمد شاكر           

 ١٢٧٩٠ كى تقرير، اوقافى جائدادون كيه تحفظ كا تيقن
 ١٢١٣ كسانون نيه بنجاب كيه وقف بورد كى زمين بر قبضه كيا

 ٥٣٣٨مجموعه فتاوى مفتى كفايت اهللا : ت المفتىكفاي
 ٩٨٢٠كنز اآلخره معروف به شريعت نامه 

كوئله كى كانون كيلئيه مشهور ضلع جندر بور كيه راجوارا مين           
 ٥٢٧٨ سيكرون وقف جائيداد كى بندر بانت

 ١٢٩٢٨ كيا مسلم اوقاف كيه ذمه دار اس بر غور كرسكتيه هين؟
 ٥١٧٠كيا وقف بورد توجه ديكا 

 ٢٣٠ كيراال وقف بورد كا تعطل غير منصفانه

كيراال وقف بورد كا تعطل غير منصفانه



 العنوان باللغة األورديةكشاف >١٢٩٦
 

 

 
@IÞH@@

 
 ٥١٤٤لكهنؤ مين تيله والى مسجد مين جلسيه كيه بعد بيجينى 

 ٥١٥٤  اتربرديش كيه قبرستان بر ناجائز قبضه"ميرتهـ"لونى 
 ٥٢٢٧ ليفتينت غورنر متوجه هون

 
@IâH@@

 
 ٥٤٧٧مجموعه فتاوى موالنا عبد الحى 

 ٦٢٩٧، ٤٨٠٨مجموعه قوانين اسالم 
مجهيه فخر هيه كه مين مسلمانون كى نمائندكى كيلئيه منتخـت           

 ١١٧١ كيا كيا هون، استيت وقف منستر اسماعيل اثير احمد
 اندهرابريش وقف بل كى مخالفت كهر خـوض كيلئيـه           همجوز

 ٦٣٦٢ علماء كرام كى كميتى كى تشكيل كا فيصله
اور مجوزه وقف بل اوقاف كيه مفـاد مـين اسـتفادة كننـدكان        

 ٦٤٠٩ متوليان غير متأثر
 ١٠٣٤٨رساله فقه امام شافعى : المختصر

 ٥٢٧٢  برس برانى مسجد شهيد كريدى كئى١٥٠مدهيه برديش مين 
مدهيه برديش مين اقليتون كى بهبود كيه بروغـرام بـر عمـل             

 ٣٥٢٦ درآمد شروع
 ٥٦٥٣ مدهيه برديش مين خصوصى وقف ترانبونل كا قيام

 ٨٣٩٣جمه وشرح مشكوه المصابيح اردو تر: مرآة المناجيح
 كيه سامنيه يه بهى اوقاف كا       "اورنغ آباد "مراتها وادا وقف بورد     

 ١١٧٨ فورى مسئله
 ٦٦٣٢ مراتها وادا وقف بورد، ايك تعارف
 ٥٢٨٣ مراتها وادا وقف بورد كيه معامالت

 ٦٦٣١ مراتهورا وقف بورد، تشكيل نو ضرورى
: نى كـا مطالبـه   بل وابس لي   ى حكومت سى وقف ترميم    ىمركز

كلكته مين منعقده مسلم برسنل ال بورد كى اجالس مين قـرار            
 ٦٣٤١ى  منظورىداد ك

 ٦٤٠١ مركزى وقف ايكت كيه نفاذ كيه باريه مين تشويش
 ٩٨٨ مركزى وقف بل اور مسلمانون كى ذمه دارى

 ٦٢٨٧  نظرىايك سرسر: ١٩٥٤ وقف قانون ىمركز
 ١٣٢٤١ السمركزى وقف كونسل كا جوبيسوان ساالنه اج

 ١٢٩٤٣ مركزى وقف كونسل كى طلباء اور اسكولون كو امداد
 ١٢٩٣٩ مركزى وقف كونسل كيه وظائف كى رقم مين اضافه
 ١٢٩٣٨ مركزى وقف كونسل مسلم طلباء كى فالح كيلئيه كوشان

 ١٢٢٣٩)  فتاوى محموديهفي( المساجد باب
 ٣١٠٩مساجد اور اوقاف امالك خداكى هين 

 ٥١٣٠ لكهنؤ كا جلسه عام:  كا تحفظمساجد اور قبرستان
 ١٠٢٨٦مسائل شريعت 

 ٦٧٦١ كيه باريه مين سكريترى دهلى وقف بورد كا بيان" اهللا"مسجد 
 ٥٢٥٥ مسجد اولياء كيه كمريه وقف بورد كى تحويل مين وابس

 

 

 ٦٧٦٩ دهلى، مسجد بلتن والى، دريا غنج
 ٦٨٢٠ مسجد جيمسفورد ورد، نئى دهلى كى كهانى

 ٣٠٤٢ راشان مين غسيت هاؤس كى تعميرمسجد سنك ت
 ٦٧٦٧ مسجد سنهرى كى بدحالى

مسجد كيه امام اور مؤذن كا نمائنده اجالس، راجو غاندهى كـى     
 ١١٢ يقين دهانى

 ٥٢٧٤سجد كيه خير خواه مسجد كو مكان بنانيه كى كوشش مين م
 ٤٩٧٨ مسجد ويسترن كورت دهلى كى مرمت
بات كيلئيه مفت تعلـيم اور      مسلم اميدوارون كو مقابله جاتى انتخا     

 ١٢٩٣٦ تريننغ
 ١٢٩٣٣مسلم اميدوارون كيلئيه فرى كوجنغ 

 ١٢٩٣٤ مسلم اميدوارون كيلئيه كمبيوتر كى فرى تريننغ
 ٣٩٣٣} األنصاري{مسلم اوقاف 
 ٦٤٢٤} صديقي{مسلم اوقاف 

 ٩٥٥٤ مسلم اوقاف ابنون اور بنغانون كىبيه توجهى سيهه شكار
 ٦٤٣٧ راشترا كا كنترولمسلم اوقاف بر حكومت مها

 ٥٢٤٢ مسلم اوقاف بر مسلمانون كيه قبضه
 ٢٢٢٢ مسلم اوقاف جائدادون كى تفصيالت كى غزيت مين اشاعت

 ٩٦٦٦مسلم اوقاف كا مسئله 
 ٩٢٨٤نظم ونسق : مسلم اوقاف كيه اصول

 ٩٢٨٣مسلم برسنل ال اور اسالم كا عائلى نظام 
 ٦٣٧٨مسلم برسنل ال بورد، رانتشى كانفرنس 
 ١٣٨٧٢ مسلم برسنل ال كيه خالف رت بتيشن

مسلم طلباء اور نوجوانون كيلئيه كيرير غائدينس سـينتر كـا           
 ١٢٩٤١ قيام

 ١٢٩٧٣ دهلى وقف بورد كا فيصله: مسلم طلبه كو وظائف
 ٥١٦٢مسلم قبرستان سيه ناجائز قبضه هتانيه كا مطالبه 

 ٥٢١٨ مسلم قبرستان كى بحالى
 ٩٥٨ ه صدارتمسلم مجلس كيه اجالس كا خطب

مسلم مجلس كيه اجالس لكهنؤ مين متفقه بـاس هونيـه والـى             
 ٩٣٧ تجاويز

مسلم مسافر خانه لكهنؤ بر غير قانونى قبضه ختم هونا شاهئيه،           
 ٥١٧٦ اسيه رياستى حج كميتى كى توليت مين ديدينا شاهئيه

 ٥٢٣٦ مسلم وقف امالك كا تحفظ ضرورى
 ٥١٥٣ ر ناجائز قبضهمسلم وقف بورد كى اسى كرور كى امالك ب

مسلم يونيورستي بر استاف كيه لئيه مكانات، آفس رابطـه كـى            
 ٥١٦٧ وضاحت

 ٥١٥٨ مسلم يونيورستى كى موقوفه زمين بتيه بر دينيه كا اراده
 ١١٣٨ مسلمانون كى بسماندغى دور كرنيه كيلئيه سركارى اقدامات

مسلمانون مين ناخواندغى دور كرنيه كيلئيه وقف بورد كا اهـم           
 ١٢٩١٢ كردار

 ٨٣٦٦المعلم لترجمه صحيح مسلم 
 ٩٥٨٠ مغربى بنغال مين وقف جائدادون كيه مسائل

 ١٠٩١٠-١٠٩٠٩، ٤٢٨١مقاالت شبلي 

 

 لكهنؤ مين تيله



١٢٩٧>>  باللغة األورديةكشاف العنوان
 

 

 ٤٢١٤مقبرة شيخ احمد حسين، دهلى 
مقبوضه اوقاف كى صيانت كى لئى قانون مسلم اوقـاف مـين            

 ٦٢٩٦ ترميم ناكزير
ردون كا اهـم    ملك كيه مسلمانون كى تعلميى ترقى مين وقف بو        

 ١٢٩١١ رول
 ٨٢٧٤منتقى االخبار 

 ٩٦٩٦ مهاراشترا مين مسلم وقف بورد كا قيام كيا جائيه
 ٥١٨٩ موقوف شاه قبرستان بر ناجائز قبضه

 ٥١٩٧  جائداد كو نوزول بر لينيه كى ناجائز كوششهموقوف
 ٤١٩٦ مونغير كا مقبره

 
@IæH@@

 
 ٥١٣١ ختيار دياجائيهناجائز قبضيه كيه خاتميه كيلئيه وقف بورد كو ا

 ١٢٩٣٢ناخواندغى اور اوقاف 
 ٥٧٣٥ نامزدكى كا طريقه جمهورى مزاج كيه خالف هيه

 ١٠١٨١نظام عمل 
نوئيدا كى ايك سو بجاس قبرون كو مسمار كركيـه فلـم سـنتر              

 ٥١٥٩ تعمير كرنيه كا منصوبه قابل مذمت
 ٦٣٤٧ نيا وقف قانون جنورى سيه الغو هوكا

 
@IçH@@

 
 ٨٣٤٥ترجمة سنن أبى داود : مودالهدى المح

هرسل اور سالمى كهات مين مسجد كى شهادت كيه وقت بورد           
 ٥٢٧٧ كيه ممبران كهان تهيه

همارى هندوستانى حكومت كى وقـف انكـوائرى كميتـى كـا            
 ١١٤٢ سوالنامه

هندوستان مين اوقاف جائداد، وقف بورد كى عدم فعاليـت اور           
 ١١٥١ مسلمانون كى عدم توجهى كا شكار

 ٧٥٥٣ هندوستان مين اوقاف كو كيسيه بهتر بناجائيه
 ١١٥٠ ايك ربورت: هندوستان مين وقف بورد كا نظام

 
@IëH@@

 
 ٧٩٩٧  كى ساالنه ربورت١٩٧٧-٧٨وزارت قانون كى 

وزير اعظم كى طرف سيه مسلم مطالبه بر غور كيلئيـه اعلـى             
 ٥١٢٤ سطحى كميتى كا قيام

 ٩٦٩٨ وزير اعلى منوهر جوشي دهيان دين
 ١٣٢٣٢وزير اوقاف كيه نام 

 ٧١٦٧ عرس تركمان بيابانى سيه متعلق: وضاحت
 ١٢٩٨٠، ١٢٩٧٨وظائف كيلئيه اطالع 

 ١٠٢٩١) ترجمه اردو كنز الدقائق:  احسن المسائلفي] (وقف[
 ١٦٩٣)  اسالم كا اقتصادى نظامفي] (وقف[

 ٣٦٥)  اصول شرع اسالمفي] (وقف[
 ٥٤٤٩)  امداد الفتاوىفي] (وقف[
 ٤٣٠٩)  االموالكتاب في] (فوق[
 ٥٢٩٧)  بر صغير باك وهند مين علم فقهفي] (وقف[
 ٩٦٤٤)  بوادر النوادرفي] (وقف[
 ٥٤٦٨)  جامع الفتاوىفي] (وقف[
 خالصه اصول شرع محمدى مرسـوم بـه قـانون           في] (وقف[

 ٦٤٢٧) شريعت
 ٥٤٨٠)  خالصه المسائلفي] (وقف[
 ٨٥٢٠ ) روض الرباء من ترجمه المجتبىفي] (وقف[
 ٨٣٨٢)  صحيح بخاري شريففي] (وقف[
 ١٠٢٣٩)  غايه االوطار ترجمه اردو الدر المختارفي] (وقف[
 ٥٣١٥)  فتاوى اهل حديثفي] (وقف[

 ٥٣٢٢)  فتاوى دار العلوم ديوبندفي( الوقف كتاب
 ٥٣٠١)  فتاوى رشيديه مبوبفي( الوقف كتاب
 ٥٤٦٧)  فتاوى عالمجيرىفي( الوقف كتاب

 ٥٤٤٣) وى فرنجى محل موسوم به فتاوى قادريه فتافي] (وقف[
 ٥٣٥١)  فتاوى محموديهفي] (الوقف[

 ٥٣٦٤)  فتاوى نذيريهفي( الوقف كتاب
 ٥٤٥٦)  فتاوى نظاميهفي] (وقف[
 ١٠٣٤١)  فقه شافعيفي] (وقف[
 ٩٧٥٦) مسلم برسنل ال:  قانون فطرتفي] (وقف[
 ٨٤٠٥)  كتاب قويم في أحاديث النبى الكريمفي] (وقف[
مجموعه فتاوى مفتى كفايـت     :  كفايت المفتى  في( الوقف   ابكت

 ٥٣٣٨) اهللا
 ٩٨٢٠)  كنز اآلخرة معروف به شريعت نامهفي] (وقف[
 ٥٤٧٧)  مجموعه فتاوى موالنا عبد الحىفي] (وقف[
 ٦٢٩٧، ٤٨٠٨)  مجموعه قوانين اسالمفي] (وقف[
 ١٠٢٨٦)  مسائل شريعتفي] (وقف[
 ٩٢٨٣) م كا عائلى نظام مسلم برسنل ال اور اسالفي] (وقف[
 ٨٣٦٦)  المعلم لترجمه صحيح مسلمفي] (وقف[
 ٨٢٧٤)  منتقى االخبارفي] (وقف[
 ١٠١٨١)  نظام عملفي] (وقف[
 ٨٣٤٥) ترجمه سنن أبى داود:  الهدى المحمودفي] (وقف[

 ٥٦٧٦ه  ارباب حل وعقد كيلئيه ايك لمحه فكري–وقف امالك 
 ٦٤٠٠ ثنى كرنيه كا فيصلهوقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مست

وقف امالك سيه مسلمانون كى تعليمى ومعاشـى مواقـع مـين            
 ٥١٣٣ مناسب حصه

وقف امالك كا تحفظ اور صحيح اسـتعمال وقـف كـى اهـم              
 ٤٢١٠ ضرورت

وقف امالك كو رينت كنترول ايكت سيه مستثنى قـرار ديـا            
 ٥٦٨٦ جائيه

 ٥١١٥ وقف امالك كو كيسيه محفوظ كياجائيه
 ٧٦٧٦كى تجارت وقف امالك 

وقف امالك كى تجارت



 العنوان باللغة األورديةكشاف >١٢٩٨
 

 

 ٣٤٢٢ وقف امالك كى غير قانونى خريد، ايدمنستريشن كيلئيه مسئله
وقف امالك كى نغرانى كيلئيه كاربوريشن قائم كرنيـه كـى           

 ٣٥٩٩ تجويز
-١٩٩٩،  وقف امور كى انجام دهى كيلئيه جـارى سـال مـين           

 ٧٠٠٧  كرور روبيه منظور١٩٠٧، ٢٠٠٠
 ٦٣١١اهم خط وخال : ١٩٩٥وقف ايكت 

 سى سارى ملـك مـين       ١٩٩٦ جنوري   ١،  ١٩٩٥كت  وقف اي 
 ٦٣١٢ نافذ

 ٣٠٤٩وقف بجاؤ كنونشن 
 ٥٧٣١وقف بورد 
 ٤٠٢٩} خان{وقف بورد 
 ٤٠٣٥} عبد الرحيم{وقف بورد 
 ٥٢٤٤} عبد القيوم{وقف بورد 
 ٥١٨٠} عبد الماجد{وقف بورد 
 ٤٠٣٨} فريد{وقف بورد 

 ٩٧٠٠ جند تجاويز: وقف بورد اور مسلم مسائل
 ١١٦٣٠ يد بر غير مسلمون كو مالى امداد ديكاوقف بورد ع

وقف بورد كام كاج كا جائزه لينيه كيلئيه سكندر بخت كى صدارت            
 ٧٤٨٩ مين بارليمنترى كميتى كى تشكيل

 ٢٠٩ وقف بورد كى امالك كو بتيه بر دينيه بر بابندى
 ديسمبر كو احتجـاج     ٢٥وقف بورد كى بدعنوانيون كيه خالف       

 ١ كى ابيل
 ٥٢٣٧ ى بيه توجهىوقف بورد ك

وقف بورد كى جائيداد بر قبضه، بستى بتهانان كيه ايدوكيت كى           
 ٥١٩٩ ضمانت

 ٧٠٣٤ وقف بورد كى طرف سيه امداد
 ٥٢٦٦ وقف بورد كى قابل تعريف بيش قدمى

وقف بورد كى كاركردغى اطمينان بخش، ايك ماه كيه اندر نئيه           
 ١٨١٦ بورد كى تشكيل كا امكان

 ١٢٩٢٥ ه هين؟وقف بورد كيا كرسكتي
 ٥٢٣٢ وقف بورد كيه باريه مين مزيد وضاحت

وقف بورد كيه ذريعه اسالمى مدارس اور هائر سيكندرى اسكولون          
 ١٢٩٥٤ كيه طلباء كو وظائف

 ٥١٨٣-٥١٨٢" لكهنؤ"وقف بورد 
 ١٠٠٨ وقف بورد منتخب اداره هونا جاهئه

وقف بورد مين شيع اركان كى تعداد برهانيه كيلئيه هاكى كورت           
 ١٨٣ يه احكامك

 ٥٢٧١ وقف بورد هى وقف جائيداد كى حفاظف كيلئيه ذمه دار
وقف بوردون سيه هونيه والى آمدنى كو مسلمانون كى سـماجى           

 ٣٥٠٣ وتعليمى ترقى كيلئيه خرج كياجائيه
وقف بوردون كرودواره بر بندهك كميتى كى طرز بر تشـكيل           

 ٧٥٠٠ كياجائيه
 ٧٥٦٠ وقف بوردون كى مالى حالت كمزور

وقف بوردون كيه اسكولون اور ادارون كا مسلمان بجون كـى           
 ١٢٩١٠ تعليم مين رول

 ٥٦٥١ وقف تريبونل كا مدهيه برديش كا ايك اجها قدم
 ٧٩٤٧} علي{وقف جائداد 
 ١١٦٦} منشري{وقف جائداد 

 ٦٢٩٨ وقف جائدادون سيه متعلق بل مين تين مزيد ترميمات شامل
 ١١٥٤ وقف جائدادون كا صحيح انتظام

وقف جائدادون كو رينت كنترول ايكت سيه مستثنى كرنيـه كـا            
 ٦٣٩٣ خير مقدم

وقف جائدادون كو نجى ملكيت مين تبديل كرنيه كى سازشـون           
 ٥١٧٧ كى طرف حكومت كى فورى توجه هو

 ٤١٨٤ وقف جائدادون كى حفاظف مسلمانون كا فرض
 ٥١٣٤ وقف جائدادون كيلئيه قانون كى شرائط مين نرمى

ون كيه ريكارد بهارنيه اور اس مين بريه بيمانيه بر          وقف جائداد 
 ٤١٥٩ هيرا بهيرى كرنيه كيه واقعات

 ٥١٢٣ وقف جائدادون كيه ساتهـ خود مسلمانون كا سلوك
 ناجائز قبضه روكنيه كيلئيـه رام بـور مـين           –وقف جائيدادين   

 ٥١٥٠ اسكيم
 مقاالت  في (والد سيه متعلق ايك ضرورى تحريك     وقف على اال  

 ١٠٩١٠) شبلى
 مقـاالت   في (وقف على االوالد كى كاروائى كهان تك بهونجى       

 ١٠٩٠٩) شبلى
 ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسيا،       في(وقف فقه اسالمى مين     

 ٩٨٣٧) ١٩٩٩ مايو، ١٠-٨
 ٧٥٥٢وقف كونسل 

وقف كونسل ايك سو غياره طلباء كو تكنيكل كورسـيز كيلئيـه            
 ١٢٩٤٠ وظيفه ديكى

 ٣٥٠١وقف كونسل كى امداد 
 ١٢٩٤٩وقف كونسل وظائف 

 ٣١ وقف كى جائداد كسى بنك كو كرايه بر دينا
 ٥١٧٥ وقف كى زمين بر بوليس قبضه كى شكايت

 الكهـ، مختلف تعميراتى كـامون      ٦٣٠وقف كى ساالنه آمدنى     
 ١٨١٨ كى تكميل، نئى موقوفه جائدادون كا اندراج

 ٤٢٩٠وقف كيه توجه طلب مسائل 
 ٩٦٩٥وقف كيه رهنما اصول 

 ٩٥٤٩ وقف كيه مسائل حل كرنيه كيه لئيه زونل آفس كا انتظام
 ٩٢٨٠ وقف كيه معنى، مفهوم، مآخذ اور دائره عمل

 ٩٦٤٢وقف مسائل اور مسلمان 
 ٥٦٣٧ وقف مسوده قانون كيه تحت وقف تريبونل كيه اختيارات
 ٢٠٦ وقف وزير النساء كيه مقدميه كا وقف بورد كيه حق مين

 ٤٩٧٢ رىويران مساجد كى آبادكا
 

@IðH@@
 
وبى كى قديم مساجد كو مندرون مين تبديل كرنيه كا آر، إيس،            ي

 ٩٥٥٦-٩٥٥٥ إيس كا منصوبه
 ٤١٦٩ يوبي مسلم وقف ايكت كو منسوخ كرنيه كا مطالبه

 

 ف امالك كى غير قانونى خريدوق



١٢٩٩>>  باللغة األورديةكشاف العنوان
 

 

 ٥١٦٥ يوبى ممبران مجلس قانون ساز سيه جند سوال
 ٣٦٠٣ يوبى مين وقف امالك بر بهاجبا سركار كى نظر

ادون كو مسلمانون كيلئيه مفيد اور كار آمد        يوبى مين وقف جائد   
 ٣٦٠١ بنايا جائيكا

 ٦٣٩١ يوبى وقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثنى
 
 

 
@IWH@@

 
 

Waqf Bill ko manshai waqif aur shariat ke mutabiq 
banane aur moassir numaindagi ka faisla. 6406 

 
 

Waqf Bill ko manshai



١>>  باللغة األورديةكشاف العنوان
 

 

 
 



 العنوان باللغة األورديةكشاف >٢
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٣>>  باللغة األورديةكشاف العنوان
 

 

 
 



١٣٠٣>>  باللغة العثمانيةكشاف العنوان
 

 

@I@cH@
 

 ٤٣٩٢  سنة سي تيمار وقف دفتري٨٨١-٨٧٢
 ٤٣٢٧ هـ أراسي استانبول وقفلري تولي دفتري١٠٥٥-١٠٢٧
 سنه سي أوقافلر بوتجه سـنه ملحـق         ١٣٢٥ سنه سي و     ١٣٢٤

 ٤٠٧٥ واردات ومصروفات
 حرمين شريفين وقفلري بوتجه سي، ومكتب أوقاف حقنده         ١٣٢٧

 ٦٠٨٧ ) دستور اكينجي ترتيبفي(قانون 
 سنه سي أوقاف نظارتي بوتجه سي ومضبطه سي اجـين           ١٣٢٧

 ٤٠٧٦ موجب اسيابلر
سنه سي وقفلر بوتجلـه مـه قانونـك         ١٣٢٨ سنه سي و     ١٣٢٧

 ٦٠٨٦ ) دستور اكينجي ترتيبفي(اراسنده موازنه 
 سنه سي دولت علية عثمانية أوقـاف همـايون نظـارتي     ١٣٢٨

 ٤٠٧٧ بوتجه سي
ـ        ١٣٢٨  دسـتور   فـي (ي   سنه سي وقفلر كتبخانه لري بوتجه س

 ٦٠٨٨ )اكينجي ترتيب
هـ سنة سي وقفلر بوتجـه سـي، وأوقـاف نظارتنـك            ١٣٣٣

 ٦٠٨٩ ) دستور اكينجي ترتيبفي(قانونناملر 
 ٨٨٠٨  سنة سنده أنقره وقف لري١٩١١

 ١٢٦٤٠ أبو السعود فتوى سي وقف نقود ايله الكيلي رديه رساله سي
 ٣٢٤-٣٢٣إتحاف األخالف في أحكام األوقاف 

وقفلرين أراضي اقطاعية وغير الصحيحة وقفـي ايلـه         اجارتين  
الكيلي مؤقت قانون وبورجالرقارشيسي تأميناتيـك إصـدارا        

 ٦٠٧٩ ) دستور اكينجي ترتيبفي(يتمسي 
 معـدل   فـي (عقارات موقوفة حقنده ماده معدله رقم يدي        إجارة  

 ٦٥٠٥ )ايجار عقار نظامنامه سي
 ٢٧-٢٥)  فتاوى علي أفنديفي(إجارة الوقف 

 ٢٨١حصاف في أحكام أوقاف اإل
احفادي محمود جلبي ووالده سي اصفهان شاه خانمه بيـوريالن          

 همايون أمالكلري ايله الكيلي سالطنيه قرار       "ملكنامه همايون "
 ٦٠٩٥ الر ومهمه قانونلري

 ٢٧٤-٢٧٣} بودي آبادي{أحكام أوقاف 
 ٢٨٣} حسني أفندي{أحكام أوقاف 
 ٣٣٥} الماليلي{أحكام أوقاف 

 ٢٣٠١ كليرليري واستحقاقلري: شا وقفيأحمد با
أوقاف همايون نظارتنك امضا ايله الكيلي      : إداري مجموعه لري  

 ٤٠٦١ تعليمات لري
 قـوانين ونظامـات     فـي (أراضي اميريه دن أراضي موقوفـة       

 ٦٤٥٤ )ومقررات مالية مجموعة سي
 ٦٠٦٥ ) دستور اكينجي ترتيبفي(أراضي اميريه ووقف اوالن 

 ٦٤٥٣-٦٤٥٠ ي شرحيأراضي قانوننامه س
 ٦٤٦١ أراضي قانوننامه همايوني شرحي

 ٦٤٦١ ) أراضي قانوننامه همايوني شرحيفي(أراضي موقوفة 
 أراضي قانوننامـه همـايوني      في(أراضي موقوفة نك قسمالري     

 ٦٤٦١) شرحي
 ١٢٤٨-١٢٤٧ أراضي ميريه نك أحكام مرعيت
 ٣٣٧-٣٣٦إرشاد االخالف في احكام اوقاف 

 ٦٤٦١ ) قانوننامه همايوني شرحي أراضيفي(رصاد إ
 ١١١٠٧ استانبول وبعض خانة لرن شخصي وقف لري

 ١٢٥٧٠ استانبول واليتي امانتنه وقفلردن دور اولفان صولر
 ٤٣٢٨ استانيا ورودس كوي وقفلر دفتري

 ١٣٢٦ ) فتاوى علي أفنديفي(استبدال الوقف 
ع  فتـاوى جـام    في(استيفاء المعجلة في السكنى باألوقاف مطلقاً       

 ٢٠ )جارتيناإل
 ٥٣١٧ألغاز فقهية 

 ٣٨٢٨ إمضاء ووقفية وشرعي حجت لر
 دستور برنجي   في(أمالك موقوفة نك اجارتينينك تصرف اولنماسي       

 ٦٠٧٤ )ترتيب
 أراضـي   فـي (أمالك وأوقاف صحيحه ده اقرار حقي التماسي        

 ٦٤٥٢) قانوننامه سي شرحي
 باط ش ٢١أموال غير منقوله تصرفلرينه مخصوص مؤقت قانون،        

 ٦٠٧٨ ) دستور اكينجي ترتيبفي( سنه سي ١٣٢٨
 ٦٠٩١يحه سي الأموال غير منقوله قانوننامه سي 

أموال غير منقوله نيك نقود مقابلنه ساتلماسي وقفي وازكـاجيلر          
 ٣حاله كلميش اوالن جامع ومسجد لر خارج ايله الكيلي قانون           

 دسـتور اكينجـي     فـي (هـ وتاريخنجه   ١٣٢٩جماده اآلخره   
 ٦٠٨٠ )ترتيب

 هـ تاريخلي١٣٣١ربيع األول  ٢٧اوالن أموال غير منقوله يه متعلق    
 ٦٠٧٧ ) دستور اكينجي ترتيبفي(مؤقت قانون 

 دستور  في(اميريه ووقفيه بنالرين انشاءاتي وتعميراتي نظامنامه سي        
 ٦٠٦٧ )برنجي ترتيب

 ٤٣٢٩ أناضول وروم منطقة سندة بولونن وقفلر دفتري
 ٤٣٣٠أنقره وقفلر دفتري 

 ٦٥٦أوامر ومقررات شرعية مجموعة سي 
 أراضي قانوننامـه سـي      في(أوقاف أراضين نيك تقسيم نظامي      

 ٦٤٥٣) شرحي
 جماعت  في(أوقاف عموميه، أوقاف خصوصيه      إسالمية،أوقاف  

 ٦٠٦٩) إسالميه قانون أساسي اليحه سي
 ٦٦٣٧أوقاف إسالمية موزه سي تعليماته 

 دستور برنجـي    في(ي  أوقاف اورما نلرينك اداره سي صوره س      
 ٦٠٧٦ )ترتيب

 ٢٠٥٣أوقاف جوروم واليتي 
 ١١٤٣٨أوقاف حرمين 

 ٦٦٩٩-٦٦٩٤أوقاف دشيشه محاسبة دفتري 

دشيشه محاسبة دفترياوقاف 



العنوان باللغة العثمانيةكشاف >١٣٠٤
 

 

أوقاف دفترلري وحجت شرعية وديوان أراضي اميريه وقفية لري         
 ٦٥٦)  أوامر ومقررات شرعية مجموعه سيفي(ايله ايلكيلي 

 ٦٠٩٠ )رتيب دستور برنجي تفي(أوقاف شريفه نك اداره سي 
 دستور برنجي   في(أراضي مسقفات ومستغالت    : أوقاف صحيحه 

 ٦٠٧١ )ترتيب
 أراضي قانوننامـه سـي      في(أوقاف صحيحه دن أراضين وقف      

 ٦٤٥١) شرحي
 ٦٧٠-٦٦٩أوقاف مندثره دائر مخصوص تعليماتلر 

أوقاف ناظري حماده زاده خليل باشا طرفنـدن أوقـاف حقنـده            
 ٧٧٧٩ي ورتصدارته تقديم ايديالن اليحه ص

 دسـتور   فـي (سنه سي بوتجه قـانوني      ١٣٢٦أوقاف نظارتنك   
 ٦٠٧٣ )اكينجي ترتيب

 دسـتور   فـي (أوقاف نظارتنك وظائفي وتشكيالت الئحة سـي        
 ٦٠٨٢ )برنجي ترتيب

 في(أوقاف نظارتنك وظائفي ونظام تشكيالتي حقنده قانوننامه لر         
 ٦٠٨١ )دستور اكينجي ترتيب

شكيالتي ايدن وظيفه لري حقنده     أوقاف نظارتنين أداري ومركز ت    
 ٤٠٦٥ نظامنامه سي

 في( ماده سي وقفلر نظامي ايله الكيلي        ٤٨وقاف نظامنامه سنك    أ
 ٦٠٩٠ )دستور برنجي ترتيب

 ٤٠٧٠ أوقاف همايون نظارتنك تاريخجه تشكيالته
أوقاف همايون نظارتنك تاريخجه تشـكيالته ونظـارك تـراجم          

 ٤٠٦٨ احوالي
 ٤٠٦٧أوقاف همايون نظارتي 

 ٤٠٦٢ أوقاف همايون نظارتي محررات عمومية مجموعة سي
 سنه سي محـررات عموميـة       ١٣٢٨أوقاف همايون نظارتينين    

 ٤٠٦٣ مجموعة سي
 سنة سـي محـررات وقـوانين       ١٣٣٢أوقاف همايون نظارتنين    
 ٤٠٦٤ وانظمة مجموعة سي

 ٦٦٢أوقاف وجماعت اسالمية 
 

@IlH@@
 

 ٩٧٩٧بدائع صكوك 
 ٤٣٣٢ لي إسالمي وقفلر دفتريبولو وجوره سيله الل

 ٦٠٧٠ ) دستور برنجي ترتيبفي(بيت المال وقفلري تركات خارج 
 ٣٠٩٩-٣٠٩٧ ) فتاوى علي أفنديفي (الوقفبيع 

 
@IpH@@

 
 ١٠١٩٦ } دباغ زاده، محمد{تحفة الصكوك 
 ٣٨٢٩}  دباغي زاده، نعمان{تحفة الصكوك 

 ٢٠)  فتاوى جامع اإلجارتينفي(التصرف في الوقف 
 ٦٦٩٩، ٦٦٦٨تعميرات دفتري 

 ٦٠٩٠ ) دستور برنجي ترتيبفي(توجيهات نظامنامه سي 
 ٤٣٨٧تيمار ونفوس وقفي دفتري 

 ٤٣٩١تيمار ووقف دفتري 
 

@IxH@@
 

ينـي  : جامع أنوار الصكوك والمع الضياء لذوي الشكوك جامعي       
 ٩٨١٠ صك

 ٦٠٦٩ جماعت إسالميه قانون أساسي اليحه سي
 

@IH@@
 

 ٦٥٣٠ ا طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرستيحاجي أحمد باش
 ١١٥٠٠ بغداد أوقافي دفتري: حرمين شريفين دفتري

 ١١٤٧٢-١١٤٦٥ حرمين شريفين وقفلر دفتري
 

@I…H@@
 

 فـي (دار الشفقه نك وضعيت قانونيه وحقوقيه سنى تنوير مـدار    
 ٦٠٦٣ )ةسالنامة جمعيت تدريسيه اسالمي

 ٤٩٨٨در الصكوك 
 ١٢٦١٤ ر ينين اصالحي ايله الكيلي دفتردراهم ودنانير وقفل

 ١٢٦٢٥} أبو السعود {درهملر ودينارلر وقف رسالة سي
 ١٢٦٤٢} جوي زاده {درهملر ودينارلر وقف رسالة سي

، ٦٠٨٣،  ٦٠٨١-٦٠٧٧،  ٦٠٧٣،  ٦٠٦٥دستور اكينجي ترتيب    
٦٠٨٩-٦٠٨٥ 

، ٦٠٧٢-٦٠٧٠،  ٦٠٦٨-٦٠٦٦،  ٦٠٦٤دستور برنجي ترتيب    
٦٠٩٠، ٦٠٨٤، ٦٠٨٢، ٦٠٧٦-٦٠٧٤ 

 ٦٦٩٣-٦٦٦٩دفتر محاسبة أوقاف حرمين 
 

@I‰H@@
 

 ٢٠٣٩ روم وأناضول أيالت له رنده مختلف وقفلر
 

@IH@@
 

 ٦٠٦٣جمعيت تدريسيه إسالمية سالنامة 
سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان برنجي مـراده وقفـالر          

 ٢٦٢٣ دفتري

 

 دفترلرياوقاف 



١٣٠٥>>  باللغة العثمانيةكشاف العنوان
 

 

سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان مـراد أولـه أوقـاف           
 ٢٦٢٢-٢٦٢١ دفتري

 ايـا   –الخاصة  "سلطان محمد فاتحين وقفيه سي ايله الكيلي فتوى         
 ٥٤٤٢" صوفيا

 ٢٠٥٥ سنوب ومسكمرينده كي وقفلر
 

@I”H@@
 

 ١١٤٥٣ أوقاف حرمين شريفين دفتري: شام والية سي
 ١١٤٥٢ أوقاف حرمين شريفين محاسبه دفتري: شام والية سي

 ٩٧٩٧شاني زاده صكي 
 

@IÊH@@
 

 ٢٩٣١في دفتري عتيق والده سلطان وق
 ٨٩٦٦عثمانلي دولت نده وقف إيشله ري 

عثمــانلي دولتنــده وقفالريــن حاصــالتالري ومصــروفلري 
 ٦٩٤٥ وارداتلري

 ٤٣٩٨ عثمانلي فتحي أونجه سي مصر وقفلر دفتري
 ٦٧٦ عثمانلي مملكه لري وقفلرنده اداري باكيش

 ٢٧٦٤ عزيز هدائي وقفلري دفتري وأدنه عائد وقفلرله الكيلي بينات
 ١٠٢٤٨عزيزيه 

 ١١٣٠٦عقار وقفن ثبوتنن اعالمه 
 

@IÒH@@
 

 ٦٥٣١ فاضل أحمد باشا طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرستي
 ٥٤٤١فتاوى ابن نجيم 

 ٢٠فتاوى جامع اإلجارتين 
 ٥٣٦٠فتاوى عبد الرحيم 
 ٥٣٢٦-٥٣٢٤، ٣٠٩٩-٣٠٩٧، ١٣٢٦، ٢٧-٢٥فتاوى علي أفندي 

 ٨٧-٨٦ )اوى مع المنقول نتيجة الفتفي(فصل في إجارة الوقف 
 ٣٨٢٩ ) تحفة الصكوكفي(فصل في صور الوقفيات وما يتعلق بها 

 
@IÖH@@

 
 ٦٧٠٢ قايتباي وقفي محاسبه دفتري

 ٤٣٨٩ قرمان وقيصري واون بش قضالرده نفوس ووقف دفتري
 ٢٨٣١أوقاف مجموعة سي ": صوره"قره أحمد وقفية سي 

 ٦٠٩٤انين أموال غير منقوله يه عائد قو: قوانين جديدة
 ٦٤٥٤قوانين ونظامات ومقررات مالية مجموعة سي 

 ٦٤٤٩-٦٤٤٧قونولن حقوقن تلخيص 
 ٨٨٧٩ قيصري شهرنين نفوس ووقفلري

 
@IâH@@

 
 ١٠١١٧مجمع البحرين وملتقى النهرين 

 ٦٠٩٦ مسقفات ومستغالت موقوفة قانوننامه سي اليحه سي
 ٦٥٠٥ معدل ايجار عقار نظامنامه سي

 ١٠١١٦ موقوفاتيملتقى ترجمه سي 
أوقـاف حـرمين شـريفين      : المنتخب من قانون حرمين شريفين    

 ٦٦٦٧ محاسبه دفتري
 

@IæH@@
 

 ١٠٢٤٣، ٥٤٨٦، ٨٧-٨٦نتيجة الفتاوى مع المنقول 
 دسـتور برنجـي     فـي (نظارة أوقافلرن وقفلر اجارتي تحصيلي      

 ٦٠٧٢ )ترتيب
 

@IçH@@
 

 ٩٨٨٨هدية القضاة 
 

@IëH@@
 

 فـي (موقوفة ومسقفات أراضـي سـي       وفاة سونراسي اميريه و   
 ٦٤٥٠) أراضي قانوننامه سي شرحي

 ٥٣١٧)  ألغاز فقهيةفي( وقف كتاب
 ٦٠٩١ ) أموال غير منقوله قانوننامه سي اليحه سيفي] (وقف[

 ٩٧٩٧)  بدائع صكوكفي( الوقف كتاب
 جامع أنوار الصكوك والمـع الضـياء لـذوي          في( الوقف   كتاب

 ٩٨١٠) يني صك: الشكوك جامعي
 ٤٩٨٨)  در الصكوكفي( الوقف ابكت

 ١٠٢٤٨)  عزيزيهفي( وقف كتاب
 ٥٤٤١)  فتاوى ابن نجيمفي] (الوقف[

 ٥٣٦٠)  فتاوى عبد الرحيمفي( الوقف كتاب
 ٥٣٢٦-٥٣٢٤)  فتاوى علي أفنديفي( الوقف كتاب
 ١٠١١٦)  ملتقى ترجمه سي موقوفاتيفي( الوقف كتاب
 ١٠٢٤٣، ٥٤٨٦)  نتيجة الفتاوى مع المنقولفي( الوقف كتاب
 ٩٨٨٨)  هدية القضاةفي( الوقف كتاب

 فـي (وقف أوالن أراضي، وأراضي ميريه، وقانوننامه أراضي        
 ٦٠٦٤ )دستور برنجي ترتيب

وقف أوالن أراضي
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 دسـتور برنجـي     فـي ( وقف أوالن اراضينك سند لري دفتري     
 ٦٠٧٥ )ترتيب

 دسـتور   في(وقف أوالن أراضينيك أمالكينيك توسيعي وانتقالي       
 ٦٠٦٦ )برنجي ترتيب

 ٦٠٨٤ ) دستور برنجي ترتيبفي(قف اوالن مسقفات ومستغالت و

 في(وقف أولونان واميريه أراضين ايله الكيلي تصرف قانونلري         
 ٦٤٤٩-٦٤٤٧) قونولن حقوقن تلخيص

 ٤٣٨٦وقف دفتري 

 ٤٣٩٠وقف دفتري صورتي 

 ٦٠٤٩ وقف قورومله ري قانوننامه سي وقانون رابورو

 ١٠١١٧)  النهرين مجمع البحرين وملتقىفي(وقف كتابي 

 ٧١٩٥ وقف كتبخانة لرك اساميسي دفتري

 ٤٣٥٢وقف متولي تصديق وتطبيقات دفتري 
 ١٢٥٧٩وقف نقود ايله الكيلي مسأللر 

 ١٢٥٩٤وقف نقود حقكنده فتوالر 
 ٤٣٥٤وقفلر تفتيس دفتري 

 ٥٦٩٤وقفلر مؤسسلري قانوني 
 ٥١٥ وقفلرين إداره سي ايله الكيلي رساله

 فـي (مستخدمينلره ايليك تخصيصـا تلـري    وقفلرين مأمورلره و  
 ٦٠٨٣ )دستور اكينجي ترتيب

 ٣٩٣٠ وقفلرين يكلماسي ونهايتي ايله الكلي رايور
 ٦٠٨٥ ) دستور اكينجي ترتيبفي(وقفله الكيلي مقاطعه لري 

 ٤٨٧٧وقفية تحرير أصولو 
 ٦٠٦٨ ) دستور برنجي ترتيبفي(وقفيه لرين إداري نظاملري 

 

 

 وقف أوالن اراضينك



١>>  باللغة العثمانيةكشاف العنوان
 

 

 
 
 

 
 

@@æaìäÈÛa@Òb’×iòíŒîÜ¬⁄a@òÌÜÛb



العنوان باللغة العثمانيةكشاف >٢
 

 

 
 



١٣٠٩>>  باللغة اإلنجليزيةكشاف العنوان
 

 

(@A @I  
 
Administration of waqf during Muslim rule in India: 

Some legal and historical sidelights. 1078 
Administration of waqfs in India: Some suggestions (In 

Islamic Law in Modern India). 953 
An agile servant: Community leadership by community 

foundations. 9721 
Agra Waqf scandal. 9561 
The Agrarian System of Mughal India. 9592 
AICC: Intensified program for welfare and protection of 

minorities. 981 
All India Awqaf Conference resolution. 6364 
All India Muslim Majlis-e-Mushawarat: Resolution of the 

Central Majlis (New Delhi), 24th February 1986. 5136 
All India Muslim Majlis-e-Mushawarat on Waqf. 6319 
Allahabad High Court on UP Waqf Act. 168 
Allahabad High Court on Waqf of gifted property. 167 
Allahabad High Court’s historic judgement on waqf by 

user: Dedication or grant can be presumed. 165 
Allahabad High Court’s landmark judgement on waqf by 

user. 166 
Anglo-Mohammedan law: A Digest preceded by a 

historical and descriptive introduction… 10867 
Annual Report, 1995-96 on welfare of minorities. 8003 
Annual Report for the year 1984-1985. 7986-7987 
Annual Report for the year 1986-1987. 7989 
Annual Report for the year 1987-1988. 7990 
Annual Report for the year 1989-1990. 7991 
Annual Report for the year 1990-1991. 7992 
Annual Report for the year 1992-1993. 7993 
Annual Report for the year 1994-1995. 7994 
Annual Report for the year 1996-1997. 7995 
ASI’s undue interference in protected mosques. 5129 
Awqaf: Now is time to think. 3219 
Awqaf experience in Sri Lanka. 9007 
Awqaf experiences of Bangladesh in South Asia: county 

paper. 8626 
Awqaf in history and implication for modern Islamic 

economics (In International seminar on awqaf and 
economic development). 8687 

Awqaf legislation in South Asia: a comparative study. 6058  
Awqaf legislation in South Asia: a comparative study 

(In Seminar on Awqaf Experiences in South Asia 
from 8-10 may, 1999). 6059 

 
(@B @I  

 
Background of the Mussalman Waqf Validating Act, 

1913: Shibli Numani’s contribution. 6333 
Bane of waqf. 7983 
Basic Issues in Waqf Administration. 955 
Basu orders panel to probe waqf deals. 9577 
The benefits of awqaf in the life of Muslims. 13139 
Bengal Waqf Act "13 of 1934" as amended by the 

Bengal Waqf "amendment" Act "14 of 1973", validity 
of the Act. 197 

The Bengal Waqf Act XIII, 1934. 6413 

The Bihar Waqf Act 1947, modified upto 15th July 
1954. 6420 

Brief Report on the Punjab Waqf Board for 1987-1988. 3059 
Burney Committee Report on Delhi Waqf. 9610 

 
(@C @I  

 
Calcutta High Court on Waqf Mutwallis. 199 
Capitalistic system of insurance and Islamic systerm of 

public security. 1703 
Case study : India (In International seminar on awqaf 

and economic development). 13080 
Case study : Jordan (In International seminar on awqaf 

and economic development). 13288 
Case study : Malaysia (In International seminar on 

awqaf and economic development). 807 
Cases in the Muhammadan Law of India and Pakistan. 3973 
Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823. 12605 
CBI probe into Waqf Board irregularities sought. 2237 
Census of mosques/graveyards in Punjab and Haryana. 5207 
Central Waqf Council: composition. 7966 
Central Waqf Council: Scholarships. 12950 
The Central Waqf Council will help students. 12944 
Charity House (In Mughal economy: organization and 

working). 9593 
Cheating the Waqf Boards. 3054 
Christian and Jewish waqf in Palestine during the late 

ottoman period. 2934 
Classification and condition of auqaf. 8601 
A code of Muslim personal law… 9768 
The collection of papers relating to the Hoogly 

Imambarah 1815-1910. 9576 
Compendium of Fatmid Law. 5964 
Confiscation and restoration of the Jama Masjid Delhi. 5231 
Constitution of State Waqf Board after commencemnt of 

new Act under repealed Act illegal. 187 
Contemporary awqaf legislation Muslim in countries 

and communities (In International seminar on awqaf 
and economic development). 6118 

Contemporary issues in the management of awqaf 
investment in Muslim countries and communities (In 
International seminar on awqaf and economic 
development). 1444 

Contingent Waqf is not valid under Muslim Law. 154, 190 
Creation of public waqf by religious order. 184 
Current waqf experience and the future of waqf 

institution. 3243 
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A Damascus scroll relating to a waqf for Yunusivva. 3848 
Delhi Notification on exemption of religious property 

from acquisition. 6294 
Delhi Waqf Board : a cursory glance. 4039 
Delhi Waqf Board Annual Report 1985-86. 4051 
Delhi Waqf Board’s letter to Government of India on 

status of imam of Jama Masjid. 2999 

Delhi Waqf Board Annual Report
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Delhi Waqf properties acquired by Government but 
managed by Delhi Waqf Board under agreement. 2236 

Demand to get evacuated waqf properties in Panipat 
from adverse possession. 5208 

A digest of Mohammedan Law: Compiled and translated 
from authorities in original Arabic, with an introduction 
and explanatory notes, by Neil B. E. Baillie. 10186 

Directory of Waqf Properties. 2235 
Document from Sinai concerning mainly Catrene 

property. 8242 
The Duke endowmwnt: 1994 annual report. 11188 
 

(@E @I  
 

Economic relations between Damascus and the 
dependent countryside, 1743-71. 1725 

Egypt’s adjustment to Ottoman rule: institutions, Waqf 
and architecture in Cairo, 16th and 17th centuries. 9365 

Encroachment upon places of worship. 5221 
Endowment and Investment (In Islamization of 

knowledge: General principles and work plan). 11154 
The endowment of al-Zahiriyya in Damascus. 11289 
Endowments and investment: Brunei Darussalam 

experience. 1463 
Endowments coalition for development. 13038 
Endowments, rulers and community: Waqf Al-Haramayan 

in Ottoman Algiers. 11462 
Enhancing growth & performance of awqaf properties: 

the IDB experience (In Seminar on awqaf experiences 
in South Asia from 8–10 may 1999). 3539 

Execution of Waqf by Fuduli and Waqf of Musha. 177 
Exemption of waqf properties from the operation of 

Rent Control Act, UP Waqf Board note. 6390 
 

(@F @I  
 

Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, 
1250-1900. 9306 

Final communique resolutions and recommendations the 
sixth conference of ministers of awqaf and Islamic 
affairs… 9515 

Financing and investment in awqaf projects: a non-
technical introduction. 3464 

Financing development of awqaf properties (In International 
seminar on awqaf and economic development). 3472 

Forty years without slumbering : waqf politics and 
administration in the Gaza strip, 1948-1987. 9135 

The Foundation structure in Turkey (In Seminar on awqaf 
experiences in South Asia from 8–10 may 1999). 3262 

Foundations for community trusts. 1665 
 

(@G @I  
 

Gifts, family waqf and pre-emptions under Islamic 
law: Some observations (In Islamic Law in Modern 
India). 10901  

A glimpse of fallacious thinking: Mosques. 5141 

Government statement on Amendment in Waqf Act, 
1984. 6292 

Government statement on application of ceiling laws to 
Waqf Board. 6323 

Government statement on Delhi Waqf. 5228 
Government statement on lease of waqf property. 5673 
Government statement on status of Amendment to Waqf 

Act, 1984. 6293 
Grant of “Patta” does not alter character of waqf 

property. 157 
Gujarat High Court on waqf law. 203 
Gwahati High Court on purpose of Waqf. 205 
 

(@H @I  
 
Hamdard Waqf of India: a unique institution (In 

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-
10 may, 1999). 11091 

High Commissioner’s Jurisdictions, Kerala High Court. 229 
Hindu and Muhammaden Law. 6350 
History of awqaf and case studies from Damascus in late 

ottoman and French mandatory times. 9051 
A History of Islamic Law. 6348 
How to streamline awqaf in India. 954 
 

(@I @I  
 
IDB experience of investment in awqaf properties. 1416 
Imadad Ghar, Vijay Wara. 6871 
Inaugural Address (In Seminar on Awqaf Experiences 

in South Asia from 8-10 may, 1999). 6353 
Inauguration of Imdad Ghar Complex at Vijay Wada and 

emphasize that problems of awqaf properties should be 
above the group politics: Address by Arif Beg. 6869 

Incidence of waqf cases in three Cairo courts: 1640-
1802. 3966 

Income eligibility of a mutawalli not violation of guarantees 
under Articles 14, 15, 25, 26 of the Constitution. 216 

Indian Union Muslim League : Memorandum to the 
Home Minister dated 6 May 1983. 6301 

The "Indian" wakf act 1995: towards better administration 
problems & prospects (In Seminar on Awqaf 
Experiences in South Asia from 8-10 may, 1999). 6315 

The influence of the Islamic law of waqf on the 
development of the trust in England: The case of 
Merton College. 1664 

The institution of waqf in historical perspective. 7391 
Institutions and Associations of the Muslims in 

Calcutta: a preliminary survey. 9575 
International seminar on awqaf and economic 

development. 508, 807, 1444, 3472, 6118, 7863, 
8687, 13080, 13288, 13326 

Introduction of Islamic law. 9754 
An Introduction to Hindu and Mohammedan law. 6350 
An Introduction to Islamic law. 8688 
Islam and Israel: Muslim religious endowments and 

Jewish state. 1631, 9117 

Delhi Waqf Board’s letter to Government 
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Islam in Egypt Today: Social and Political Aspects of 
Popular Religion. 811 

Islam in India’s transition to modernity. 9594 
Islam in Modern National State. 6184 
Islam-Jafri Rules of Personal Status and Related Rules 

of Iraqian Law. 9956 
Islam, politics and society in South Asia. 13758 
Islam under the British mandate for Palestine. 1634 
The Islamic baths of Palestin. 1631 
Islamic endowment in Jerusalem under British 

Mandate. 1637 
Islamic Family Waqf in Twentieth Century Legislation. 

A Comparative perspective. 10908 
Islamic institutions in Jerusalem: Palestinian Muslim 

organization under Jordanian Israeli rule. 9126 
Islamic Jurisprudence in the modern world: A refelction 

upon comparative study of the law. 9953 
Islamic Law: Being a Commentary on Mohammedan 

law. 6335 
Islamic Law in Africa. 5987 
Islamic Law in Modern India. 953, 6382, 6489, 10901 
The Islamic pious foundation in Jerusalem: origin, history 

and usurpation by Israel. 2142 
Islamic politics in Palestine. 1631 
Islamic Waqf endowment: Scope and implications. 11118 
Islamization of knowledge: General principles and work 

plan. 11154 

 
(@J @I  

 
The Jama Masjid case-documents, Waqf award of the 

arbitrator April 1975 "Extracts". 3988 
Jamiat-Ulema-e-Hind: On waqf properties. 993 
Jamiat-ul-Ulema-i-Hind: Working Committee meeting: 

Resolutions, Bhopal, 1985. 6342 
Justice S. B. Wad "Delhi" on procedure of supercession 

of Waqf Board. 207 
Jyoti Basu Government false flak over waqf scam. 3064 

 
(@K @I  

 
Karnataka: Terms of Reference of Waqf Inquiry 

Commission, 1988. 1127 
Karnataka High Court on composition of Waqf Board. 217 
Karnataka High Court on limitation on Waqf property. 218 
Karnataka High Court on Right to appoint Mutawalli. 219 
Karnataka High Court on waqf disputes. 221 
Karnataka High Court Waqf Law. 220 
Karnataka orders relating to waqf properties. 9627 
Kerala High Court on Waqf Tribunals. 228 
Kuwait’s experience in promoting waqf. 9192-9193 
Kuwait’s experience in promoting waqf (In Seminar on 

Awqaf Experiences in South Asia from 8-10 may, 
1999). 7902 

 

(@L @I  
 
Late Mamluk patronage: Qansuh Al-Ghuri’s waqf and 

his foundations in Cairo. 9352 
Latest position of the development of urban waqf 

properties. 3595 
Law of Family Waqf: Need for reconsideration (In 

Islamic Law in Modern India). 6489 
The Law of Waqfs. 6300 
Law Reform in the Muslim World. 9062 
Lectures on Muslim Law in India. 9583 
Letter to Minister of Welfare on waqf property. 1540 
List of Members of the Central Waqf Council. 7964 
List of mosques in India under the control of the 

Archaeological Survey of India. 6789 
Locus standi to disputed waqf property. 226 
Looting waqf properties. 5253 
 

(@M @I  
 
Madhya Pradesh High Court on appointment of 

Mutawallis. 232 
Madhya Pradesh "India" High Court on Waqf Tribunals. 233 
Madras High Court on Deemed Waqfs. 241 
Madras High Court on maintenance of Muslim divorced 

women through Waqf Board. 245 
Madras High Court on removal of Mutawallis by Waqf 

Board. 239 
Madras High Court on Right of Managing Trustee. 244 
Madras High Court on take-over of waqf management. 243 
Madras High Court on unregistered waqfs. 242 
Madras High Court on waqf by user. 246 
The Maharashtra "Marathwara" Waqf Rules, 1961. 6438 
Mahommedan Law: Compiled from authorities in the 

original Arabic. 318 
Major proposals for reform in Waqf Law. 6291 
Managing Waqf Property: A major problem for 

Muslims. 969 
Mappila Muslims of Kerala: A Study in Islamic 

Trends. 3004 
Memorandum of Association of the Karnataka Waqf 

Development Corporation Limited. 7629 
Memorandum to the Sethi Committee by the Muslim 

Congress "I" M. Ps. in April 1983. 6356 
Minorities: Economic Problems of Muslims. 938 
Minorities Commission: Terms and reference on Waqf 

Act 1954. 5210 
Mohammedan Law-Hanafi Law-Waqf-Reservation of 

income for maintenance for person other than waqif. 158 
Mohammedan Law in India and Pakistan. 6336 
Mohammedan Law-Mushaa-Waqf of Waqf of Mushaa 

for maintenance and upkeep of a mosque Valid. 171 
Mohammedan Law-Pre-emption-claim by mutwalli or 

waqif. 159 
Mohammedan Law-Waqf: a person who is bhumidhar 

"land holder" of land under the UP Zamindari Abolition 
and Land Reforms Act, make a valid waqf. 169 

Mohammedan Law-Waqf
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Mohammedan Law-Waqf-Alienation-Sanction of Qazi or 
Court can be given retrospectively. Mutwalli may 
lawfully change Waqf property i.e. after investment. 235 

Mohammedan Law- “Waqf” – Assumed that waqf 
involves transfer of property to God – "Guardians and 
Wards Act "1809", Sec. 29. 200 

Mohammedan Law-Waqf-Creation of, Requirements. 188 
Mohammedan Law-Waqf-Creation of waqf for 

maintenance of waqif’s family-validity: Musalman Waqf 
Validating Act 1913: S.3. 161 

Mohammedan Law-Waqf-declaration of particular property 
as waqf, waqf-effect-right of waqif is extinguished. 149 

Mohammedan Law-Waqf-Dedication must be proved. 231 
Mohammedan Law-Waqf-Essentials of vaild waqf. 237 
Mohammedan Law-Waqf-Graveyard, whether public or 

private. 234 
Mohammedan Law-Waqf-Hanafi Law-possession must 

be transferred. 170 
Mohammedan Law-Waqf-Mutawalli-Appointment of 

preference to a family member. 236 
Mohammedan Law-Waqf-Mutwalli cannot be considered 

as owner of property. 196 
Mohammedan Law-Waqf-Mutawalli when can appoint his 

successor-waqif reserving power to take over 
management of waqf. He can appoint his successor. 240 

Mohammedan Law-Waqf-Necessities for creation of 
waqf may be oral or in writing. 248 

Mohammedan Law-Waqf-validity, breach of terms of waqf 
or not carrying them out does not affect validity. 3979 

Mosque in Islam. 989 
Mosques and graveyards under adverse occupation. 5204 
Mosques and their ambience in Sri Lanka. 6100 
Mosques under Archaeological Survey of India, 

Government goes back on its commitment. 2197 
M.P. "Madhya Pradesh": Waqf properties under occupation 

of State Government Departments or Local Bodies "as on 
1.11.1979". 5275 

Mughal economy: organization and working. 9593 
Musalman Waqf validating Act "1913" maintenance and 

support, meaning. 164 
The Mushawarat Convention. 9691 
Muslim and Awqaf situation in Nepal. (In Seminar on 

Awqaf Experiences in South Asia from 8-10 may, 
1999). 9533 

Muslim Awqaf. 9553 
Muslim civilization in India. 4911 
The Muslim Dilemma in India. 1147 
Muslim Education. 12929 
Muslim endowments and society in British India. 13813 
Muslim Law. 6310 
Muslim Law: The Personal Law of Muslims in India 

and Pakistan. 6327 
Muslim Law as Administered in India and Pakistan. 6321 
Muslim Law in Modern India. 9585 
Muslim Law of India. 6355 
Muslim Personal Law: Role of the State in the 

Subcontinent. 361 
Muslim Personal Law Board appeals to the President 

not to sign Waqf Bill 1984 into law. 6375 
Muslim Shrines in India. 7133 

The Muslim Waqf Act. 6299 
Muslim Waqf Act 16 of 1960, S. 57-A-UP Muslim 

Waqf "Recovery of Waqf Property". 163 
Muslim waqf properties and responsibilities of the 

Government of India. 5139 
Muslim Waqfs. 5117 
The Muslim Waqfs: How to improve them? 6281 
Muslim waqfs in melting point. 1146, 6381 
Muslim waqfs must be kept separate. 971 
Mussalman Waqf validation Act 84 – scope. 198 
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Nahangs forced occupation on waqf land. 5198 
Name and location of 92 mosques under adverse and 

illegal occupation in Delhi. 5239 
Nature of Waqf. 222-223 
Need to exempt waqf board from Rent Control Act. 5241 
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Management. 224 
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Political struggle for repair of a mosque. 12291 
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Principles of Mohammedan law. 6363 
Principles of Mohammedan Law: An essay at a Complete 

Statement of the Personal Law Applicable to Muslims 
in British India. 6328 

The principles of Muhammadan jurisprudence according to 
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Problems of awqaf and mutawallis in Tamil Nadu. 9595 

 Mohammedan Law-Waqf 
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Shias urge separate Waqf Boards. 2381 
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Statute-Law Relating to Muslims in India: A Study in 
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UP Muslim Waqf Act 13 of 1936 -Waqf-Definition, 

Scope of Dedication by user. 162 
UP Public Waqf "Extension of Limitation" Act, 1959. 6394 
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[Waqf] (In An agile servant: Community leadership by 

community foundations). 9721 
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in the original Arabic). 318 
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Waqf board of union territory of Dadra and Nagar 

Haveli (In Seminar on Awqaf Experiences in South 
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musulmans, son histoire, sa geographie et son 
developpement economique et social depuis l’antiquite 
jusqu’a nos jours. 2520 
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patrimoine en Tunisie). 8906 

Circulation des biens et lieu de parenté Tunis XVII e, 
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Institution du vaqf au XVIIIe siecle en Turquie: ètude 
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12265, 12666-12667, 12669, 12677, 12679, 13436, 
13568, 13570, 13572 

X. Vakiflar Haftasi, 7-10 Aralik 1992M. 2013, 2310-
2311, 2937, 5010, 5028, 5030, 5035, 5054-5056, 
8603, 8606, 8627, 8630, 8757, 8766, 8772, 8815, 
8877-8878, 8901, 9704-9710, 9712-9714, 9716, 
12145, 13571 

XI. Vakiflar Haftasi, 6-8 Aralik 1993M. 3459, 3482, 
3485, 3488, 3555, 3558, 4129, 5036, 7825, 8181, 
8792, 8896, 12087, 12430, 12670-12671, 12816, 
12822, 13413, 13479, 13494-13495 

XII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1994M. 3020, 6047, 
8895, 10873, 12760, 12762, 12765-12766, 12820, 
12827, 13419, 13558, 13597, 13865, 13870 

XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M. 2770, 4898, 
5044, 5046-5052, 6659, 8892, 11386, 12730, 12821 

XV. Yüzyilda Mahkeme Sicillerine Göre Bursa 
Vakiflari. 4331 

XVI. Asirda Karaman Eyaletin ve Larende "karaman" 
Vafik ve Müesseseleri. 8810 

16. Yüzyilda Kastamoun Sancaği Vakif Tahrir Defteri. 2061 
16. Yüzyilda Silistre Sancaği Vakiflar. 2056 
XVI. Yüzyilin İlk Çeyreğinde Musul Vakiflari. 2113 
17. Yüz Yilin İkinci Yarisinda İstanbul. 626 
XVII. Yüzilda Osmanli Vakifarinin Sentezi. 8998 

XVIII. Asir Yürk Vakiflarinin İktisadi Boyutu. 13304 
XVIII. Yüzyil Vezirlerinden kaptan-1 Derya kaymak 

mustafa paşa’ya Ait Vakfiyeleri. 3780 
XIX. Asir Osmanli Yönetiminde Yaşanan Batiliaştirma 

Hareketlerinin Vakiflar Üzerindeki Etkileri. 660 
XIX Asrin İlk Yarisinda Atalya’da Vakif Müssesesi. 8807 
XIX. Yüzyilda Osmanli İmparatorlüğu’nda Sanaileşme 

ve 1827 kurulan Vakif İplik Fabrikasi. 13302 
XIX. Yüzyilin İlk Yarisinda harput Vakifliri. 8865 
20 Cumhuriyet Yilinda Vakiflar. 8820 
XXI. Yiszyila Gireken Vakflar. 8800 
21. Yüzyilda Vakif Hizmetleri. 3359 
21. yüzyilin eşiğinde Vakiflarin Problemleri ve 

hedefleri. 8832 
150, Yilinda Tanzimat. 8994 
1729 Yilinda Vakfedilmiş, Bir İstanbul Medresesinin 

Öğretim ve İdare Kadrosu Hakkinda. 12150 
1788-1880 Tarihlerinde Sivas Şer’iye Sicillerinde Geçen 

Vakfiyeler. 8182 
1939 Mali Yili Bütçe Kanunu. 3362 
1941 Bütçe Kanunu. 3363 
1942 Mali yili Bütçe Kanunu. 3364 
1943 yili Bütçe Kanunu. 3365 
2000’li yillara Girerken Vakiflarimiz. 8823 
Abdülhamid Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi. 3795 
Akar Vakfi İntikal (In İslam Hukukunda Feraiz ve 
İntikal). 12319 

Akar Vakiflari İntikali (In Miras va tatbikat). 7218 
Akoyunlu beylerinden Ferruhrüşad Bey’in Vakfiyesi. 3808 
Aksaray’in Tarihi önemi ve Vakiflari. 8804 
Anadolu Selcuklu Sanati Acisindan Vakfiyetlerin 

Onemi. 3813 
Ankara Abidelerinden – Karaca bey Mamuresi Vakfiyesi 

Tarihi. 2829 
Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan XIV. Yüzyilda 

Megara’da Yapilmiş Vakif Kur’an Cüzleri. 6881 
Ankara Şeriye mahkemesi sicillerinde kayiti Vakfiyeler. 8172 
Ankara’da Hatun Buluşma Vakiflari. 2894 
Ankara’nin Kuruluşunda Vakiflarin Rolü. 13741 
Arazi Mevkufe (In Mera Hukuku ve Mer’alar ile İlgili 

Arazi ve Tapulama Davalari). 10742 
Arazi Vakif (In Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel 

Mülkiyete Donüşümü). 10743 
Asirda Karaman Eyaleti ve Larinde Vakif ve 

Müessesesi. 2060 
Atif Efendi Kütüphanesi Vakfiyesi. 3798 
Atif Efendi Kütüphanesi Vakfiyesi (In nadolu ve İstanbul 

Kütühhanelerindeki Arapça Yazmalar Tetkikler). 3799 
Atik Valide ilim ve Hizmet Vakfi. 13889 
Ayasofya Onarimi ve Vakif Arşivinde Bulunan Bazi. 5011 
Azinlik Vakiflarinin İncelenmesi. 12774 
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Bati Trakya Türk Cemaat ve Vakif İdareleri. 13751 
Batilaşma döneminde vakiflarin çözülmesine yol açan 

uygulamalar. 8971 
Bayazit Medresesi’nd Türk Vakif Hat Sanatlari 

Müzesi’ne. 2588 

Bayazit Medresesi’nd Türk Vakif Hat Sanatlari Müzesi’ne
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Bayazit Oğullari Vakiflari. 2254 
Bazi Yönlerden Vakiflar. 4884 
Belgeler Gercekleri Konuşuyor. 8967 
Beşir Ağa Vakfiyesi. 3801 
Bezmi Elem Valide Sultan Vakif Guraba Hastanesi. 12328 
Bilgi Çagi ve Tarihi Evkaf müessesesi. 13734 
Bilgisayar ve Vakif Araştirmalari. 9434 
Bin Dokuz Yüz Otuz Alti Hesabi Kat’isi. 2963 
Bir Hüccet iki Vakfiye. 3817 
Bir Sivil Toplum Kurumu Olarak Vakif. 13844 
Birlik Vakif. 10740 
Buddhist Vakiflari Hakkinda. 2361 
Bulğaristan’da Bazi Türk Abideler ve Vakif Eserleri. 2289 
Bulgaristan’da Cemaati Islamiya Ve Vakif Kurumlari. 8623 
Bulgaristan’da ki Osmanlievraki. 2352 
Bulgaristan’da Müftü Yardimcisi Yetiştren Vakif 

Kuruluş. 11901 
Bulgaristan’da Müslüman ve İslam Eserleri. 8624 
Bulgaristan’da Türk Vakfiyeleri ve Vakif Abideleri 

Bulgaristan daki bazi Turk Vakiflari ve abideleri. 2698 
Bulgaristan’da Türk Vakif ve Bâli Efendi’nin Vakif 

Paralar Hakkinda Bir Mektubu. 2290 
Burdur Kütüphanesindeki Vakif Kitaplari ile İlgili 

Belgeler. 12086 
Bursa’da İshaki Dervişlerine Mahsus Zaviyenin 

Vakfiiyesi. 3776 
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Caca bey Vakifiyesindeki Bazi Ünvan ve Kişi Adlari 

Hakkinda Bilgiler. 3782 
Caca Oğlu Nureddin’in Varkifiyesi’nde Ad Geçen 

Yapilar. 3790 
Candaroğullari Sülalesinden Kaya Beyin Balikesir’deki 

Camisi ve Vakiflari. 2834 
[Çeşitli Vatvalar Vakifla ilgili] (In Şeyhul İslam 

Ebussud Efendi Fetvalar). 5305 
Çever Sorunlari ve İslam. 11515 
Ceza Hükümleri. 6035 
Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Türk Vakif Kültürü ve 

Yönetimi. 8789 
Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Ülkeye Genel Bir Bakiş 

ve Başbakanlik Vakiflar Genel Müdürlüğünün 
Başkentteki İmar Faaliyetleri. 8773 

Cumhuriyetin 50.yilinda Vakiflar. 8775 
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Devletin Vakiflari ve Vakiflarin Devlet Hizmetleri. 13556 
Dua ve Beddua Vakfiyeler’de. 1193 
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Edirne Vakif Kütüphaneleri: Sultan Vakif 

Kütüphaneleri. 7197 
Edirne’de Süleyman Paşa Vakfina Ait İki Berat. 2664 

Elmalili M. Hamdi Yazar: 4-6 Eylül 1991M. 9228 
Elmalili M. Hamdi Yazir Gözüyle Vakiflar: Ahkamül-

Evkaf. 9757 
Elvan Şelebi Zeviyesinin Vakiflari. 2778 
Emir Sultan Vakiflari ve Fatih’in Emir Sultan 

Vakfiyesi. 2587 
Enernet’te Vakiflar. 9293 
Ertuğrul Gazi’nin Bilecik’teki Vakiflari. 2816 
Eshab-I Kehf Vakiflari. 2442 
Eski Vakif hükümlerimiz ve Vakifarla İlgili Bazi 
İnceleme ve Sorunlar. 8986 

Eski Vakiflarin Temel Kitabi. 6041 
Eski ve yeni Hukukumuzde Gayrimenkul Mevzuati. 6027 
Evkaf Kefalet Sandiği Nizamnamesi. 4866 
Evkaf Nazirlari. 7699 
Evkaf Umum Müdürlüğünün Cumhuriyetin İlk On 

Senesindeki İşleri Hakkinda Rapordar. 637 
Evkaf-1 Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve 

Nazirlarinin Hal Tercümeleri. 4069 
Evkaftan Satilik Mahlül Mallar. 3118 
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Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakiflari Fihrisi. 2745 
Fatih İmareti Vakfiyesi. 3825 
Fatih Külliyesine aid diğer muhem bir Vekfiye. 3781 
Fatih Sultan Mehmet II. ye Ait Eserler. 2639 
Fatih Sultan Mehmet’in Vakfiyeleri (In Fatih Sultan 

Mehmet II. ye Ait Eserler). 2639 
Fikih Tarihi ve İslam Hukuk. 9845 
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Gazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Deftlerleri. 8175 
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Hadimi Medresesi’ne Dair Bir Vakfiye. 3804 
Hak Yol Eğitim Yardimlaşma ve Dostlak Vakfi, 

sendi. 11287 
Hasan Paşa’nin Hatay Karamurat’daki, Vakif ve 

Vakifiyesi. 3820 
Hatay’da Vakif Haftasi, 3-9 Aralik 1984. 8903 
Hayri ve Sosyal Hizmetler Açisinda Vakiflar. 13722 
Hükmi Şahislardan Vakiflar (In Şer’iye Siçilleri ). 7817 
Hukuk Tarihinde İslam Fikhi. 9763 
Hukuki islamiyye ve İstilahati Fikhiyye, kamusu. 9389 
Hukuki ve İctimai bakimdan Vakif. 1907 
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İkinci Sultan Mayazid’in Edirne’deki Vakif Kitaplarina 

Dair. 6529 
İl İdaresi. 3357 
İlk Osmanli Medreseleri. 3839 

Bayazit Oğullari Vakiflari 
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İmparatorluk ve Cumhuriyet Vakif Hukukunda Vakif 
Şartlarili. 1832 

İshak Paşa’nin Vakifiyeleri ve Vakiflari. 2315 
İslam Ansiklopedisi İslam alemi Tarih Coğrafya 

ernoğrafya ve Biyografya Luğuti. 8958 
İslam Edliye Teşkilâti. 724 
İslam Hukukunda Feraiz ve İntikal. 12319 
[İslam Hukukunda Tek Tarafli Hukuki İşlemi Vakif, 

Vakif Mallari] (In Islam ve Osmanli Hukuku 
Araştirmalari). 12578 

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi. 3430, 3436 

İslam ve Osmanli Hukuku Araştirmalari. 12578 
İslam ve Sosyal Açidan Vakiflar. 8839 
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştirmalari ve Vakif 

Müessesesi. 630 
İslam ve Türk Vakifanlayişinin Sosyal temelleri. 8851 
İslam’da Sosyal Dayanişma Müesseseleri. 13003 
İslam’da Vakif (In Fikih Tarihi ve İslam Hukuk). 9845  
İslam'da Vakif Kurumunun Miras Hukuku na Etkisi. 8670 
İslam’da Vakif, Sahih Ve Gayr-i Sahih Nev’ileri. 11034 
İslam’da Vakif Zağanus Paşa ve Zevcesi Nefise hatün 

Vakifiyeleri. 2924 
İslam Müesseseleri Tarihi. 527 
İslami Terimler Sözlüğü. 9381 
İsparta Kültür ve Eğitim Vakif. 11069 
İstanbul Vakif Müzeleri Sorunlari ve Çözum 

önerileri. 11683 
İstanbul Vakif Tarihi. 8802 
İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri: 953H/1546M Tarihli. 4324 
İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri’ne Göre Para 

Vakiflari. 12604 
İstanbul’un Eski Vakif Hanlari. 11108 
İstilah: Vakfa Dair Yazilar Eserlerle Vakfiye ve Benzeri 

Vesikalarda geçen İstilah ve tabirler. 9387 
İthaf- ül Ahlaf fi Ahkam-il Evkaf. 325 
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Kanuni Sultan Süleyman’in Annesi hafsa Sultan’in 

Vakfiyesi ve manisa’daki Hayir Eserleri. 3818 
Kapitalist Merhamet, Japon Model ve Türk Vakiflari. 13731 
Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi. 3770 
Kaysar’de Raşit Efendi Kütüphanesi ve Vakfiyesi. 3796 
Kayseri’de Vakif Kütüphaneleri ve Matbah Emini Haci 

Halil Efendi kütüphanesi. 7199 
Kayseri’de Vakif ve Metba Emin Haci Halil Efendi 

Kütüphanesi. 2346 
Kemaleddin ibn-ilhümam vakfi. 2837 
Kibris Adasinda Bekir Paşa Vakif. 2360 
Kibris Evkafi "araştirma" (In Melletlerarsasi Birinci 

Kibris Tetkikleri kongresi, 14-19 Nisan 1969). 9142 
Kibris Vakif "araştirma" (In Melletlerarsasi Birinci 

Kibris Tetkikleri kongresi, 14-19 Nisan 1969). 9142 
Kültürun Vazgeçilmez Unsuru Vakiflar. 13485 
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M. Hamdi Yazarin Vakifçilik Anlayişi (In Elmalili M. 

Hamdi Yazar : 4-6 Eylül 1991M). 9228 
Mahmud Paşa Vakiflari ve Ekleri. 2849 
Manisa Ayanlarinin kara Osmanoğlu mustafa Ağa ve 

Vakfiyesi. 3779 
Medreseler ve Modernleşme. 11714 
Medresenin Finans Kaynaği Vakiflari Durumu (In 

Medreseler ve Modernleşme). 11714 
Mehmet dede Zaviye Vakfiyesi. 3805 
Melletlerarsasi Birinci Kibris Tetkikleri kongresi: 14-19 

Nisan 1969. 9142 
Menşei ve Tarihi Gelisşimi Açisindan Vakiflar. 8817 
Mera Hukuku ve Mer’alar ile İlgili Arazi ve Tapulama 

Davalari. 10742 
Mevzuat Kitabi. 6037 
Mimar Koca Sinan "Vakfiyeleri-Hayir Eserleri-

Hayati". 2680 
Mimarbaşi Koca Sinan Yaşadiği Çağ ve Eserleri. 2685 
Miras va tatbikat. 7218 
Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Donüşümü. 10743 
Mirzefonli Şiih Abdurrehim Rumi ve Vakfiyesi. 3791 
Mudurnu’da Yildirim Bayazid manzümesi ve taş 

Vakfiyesi. 3774 
Muradiye Kültür vakfi. 12186 
Müslüman toplum"laik"devlet Turkiye’de. 8787 
Müslüman Türkerde Sosyal Dayanişma Müessesesi 

Olarak Vakiflar (In İslamda Sosyal Dayanişma 
Müesseseleri). 13003 

Müstagna Anh Vakiflar. 2022 
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Nadolu ve İstanbul Kütühhanelerindeki Arapça Yazmalar 

Tetkikler. 3799 
Nasil Bir Vakif Anlayişi. 13482 
Nazari ve Tatbiki Olarak Para Vakiflari. 12607 
Niğde’de karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi. 3819 
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Önceki ve Bügünkü Türk Hukukunda Vakif Kuruma 

Mu’amelesi. 8833 
Onikinci kitap: Vakiflar (In Hukuki islamiyye ve 
İstilahati Fikhiyye, kamusu). 9389 

Orhan Gazİ Vakiflari (In Bulgaristan’daki 
Osmanlievraki). 2352 

Osmanli Arşiv Belgelerine Göre Adiyaman’daki Vakif 
Hizmetleri. 13739 

Osmanli Arşiv Belgelerine Göre İsparta’daki Vakif 
Hizmetleri. 8801 

Osmanli Devleti’nde Vakif kuran Kadinlar. 2860 
Osmanli İmparatorluğu’nda bir İskan ve kolonizasyon 

Metodu olarak Vakiflar ve temlikler: İstila Devrinin 
Kolonizatör Türk Dervisleri. 12768 

Osmanli İmparatorluğu’nda Kadin ve Çocuğa Hizmet 
veren Vakiflarin Sosyal ve Ehonomik. 13871 

Osmanli İmparatorluğu’nda bir İskan ve kolonizasyon 
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Osmanli İmparatorlugu’nda Riba-Faiz Konusu Para 
Vakiflar ve Bankalar. 1717 

Osmanli Medreseleri Vakfiyeleri (In İlk Osmanli 
Medreseleri). 3839 

Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. 9388 
Osmanli Toprak Sistemi Miri Hukuk. 10754 
Osmanli Torrak Düzeni Ve Bu Düzenin Bozulmasi. 10755 
Osmanli Türklerinde Vakif Müessesesi ve Yabanci 

Gözü ile Türklerde Vakif. 8977 
Osmanli Vakiflarinda Gaye (In Belgeler Gercekleri 

Konuşuyor). 8967 
Osmanlilar’da Sosyo-ekenomik Yapi. 8834 
Osmanlilar’da Vakif Müesseseler. 9000 
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Para Vakflari. 12595 
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Risk Sermayesi Özel Finans Kurumlari ve Para 

Vakiflari. 12585 
Romanya Seyahati ve kaybolan Vakif Mirasimiz. 2293 
Ruh Hekimliği Sahasinda Türklerin ve Vakif Müessesenin 

Hizmetleri. 13416 
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Sağlik Hizmetlerimiz ve Vakif Guraba Hastanesi. 13414 
Sahep Ata ve Vakiileri. 3787 
Sahih Vakif (In Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel 

Mülkiyete Donüşümü). 10743 
Şaih Vafa Vakiyesiyle ilgili yeni bilgiler. 3778 
Şam Ümeyye Camii ve Vakfiyesi. 3845 
Seçme Fetvalar. 5447 
Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifat Gazi Medresesi 

ve Vakiflar. 12152 
Şer’iye Siçilleri. 7817 
Seydi Şehir’de Seyyid Harun Külliyesi Vakiflari ve 

banisi. 2692 
Şeyhjulislam Fetvalari Ali Efendi. 5323 
Şeyhul İslam Ebussud Efendi Fetvalari. 5305 
Seyyid nureddin Alpaslan – Er-rufai 1257 Tarihili 

Vakfiyesi. 3789 
Sinan Paşa’nin Arapça Vakfiyesinin tercümesi. 3830 
Sivas Abideleri ve Vakiflari. 8870 
Sivas Darül şifasi Vakfiyesi ve tercümesi. 3811 
Sivas Şehir Hayatinda Vakiflarin Rolü "1700-1850". 13756 
Sofya’da Osmanli Vakif Eski Eserleri. 12277 
Sosyal Açidan Türk-İslam Kültisiründe Vakif Kurumu 

Üzerine Bir Araştirma. 8849 
Sosyal Denge I. Devlet Yapisinin Tarihi Seyri. 13117 
Sosyal Hayatta Vakif Ve bazi Hayvanat Vakfi (In Çever 

Sorunlari ve İslam). 11515 
Sosyal Teşkilatlar Bütünlüğü Olarak Osmanli Vakif 

Kulliyeleri. 13759 

Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişmayi Teşvik Fonu ve 
Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma Vakiflari. 13181 

Sular Halari Eski ve Yeni Hükümlere Göre. 6521 
Süleyman Paşa Camii Vakfiyesi. 3769 
SultanII. Mahmud’un Vakfiyelerindeki Tezyinat. 3788 
Sultan III. Murad’in Kizi Fatma Sultan Vakifiyesinin 

Metni ve Transkipsiyonu. 3810 
Sultan Bibarsa Isnad Edilen Vekfiye. 3852 
Sultan Murad Hudavendiğar Adina düzenlenmiş Bir 

Vakfiye. 3794 
Sultan Reşed Devrinde Evkaf Bankasi Kurlma Çalişmalari, 

or, Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anomim ortakliği 
kanunu. 7400 

Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi. 3763 
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Tabu Kadastro Vakfi (In Belgeler Gercekleri 

Konuşuyor). 8967 
Tanzimat Dönemi osmanli merkez Teşkilatinda 

Reform. 659 
Tanzimat Donemi Vakif Uygulamalari (In 150, Yilinda 

Tanzimat). 8994 
Tapu Senedi Vakiflarimiz. 1834 
Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen İle İlgili Vakiflar 

Kayitlari. 4337 
Tarhrir ve Evkaf Defterine Göre Kayseri Vakiflari. 4336 
Tarihi Üsküdar. 8809 
Tarsus Vakfilari ve tarsus'ta Bir Özbek Vakfi. 2058 
Tarsustaki türkistan zaviyelerinin Vakfiyeleri. 3812 
Tokat Merkez Kazasi Vakif kayitlari: 984H. "1576M" 

Tarihli Defter-i Efkaf-1. 8857 
Turğut Oğullari, Eserleri – Vekifiyeleri. 3773 
Türk Dünyasi’ndan Anadolu’ya Gelen göçmenlerin tesis 

etmişolduklari Vakiflar. 8847 
Türk Dünyasinin En Eski İçtimai Yardim Müessesi 

Vakiflar ve Uygur Türklerinde Vakif. 2297 
Türk Hukukunda Lüğat Ve Istilahlar. 9379 
Türk İktisat tarihi. 13729 
Türk Kültür Sistemi İçinde Vakif Yeri. 13488 
Türk Kültür Sistemi İçinde Vakifin Yeri. 13487 
Türk Medeni Kanunu Açisindan Vakifda Amaç 

Kavrami Ve Amacina Göre Vakif Türkleri. 6046 
Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakiflar. 6030 
Türk Medeni Kanununa Göre Vakif Tesisi. 6022 
Türk Toplum ve Vakif Müessesesi XVIII. Asirda. 8843 
Türk Vakif İstanbul Kütüphanelerinin Mimar Yöntemi. 

12476 
Türk Vakif Kervan Saraylari ve Bugünün Turizm 

Hizmetinde. 11106 
Türk Vakiflari ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd. 

8793 
Türk Vakiflarinan Milliyetçilik Cephesi. 11420 
Türk Vakiflarinda Muhasebe Organizasyonu. 13753 
Türk Yargi Sisteminin Yeniden Yapilanma Süreci İçinde 

Vakif Hukuku Davalari İçin İhtisan Mahhemleri 
Kurulmasi Üzerine Bir Düşünce. 5629 

Türk Yenileşme tarihi Çerçevesinde Vakif Müessesesi. 
628, 13754 

Osmanli İmparatorluğu’nda Kadin ve Çocuğa  
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Türkiye Selçuklu Şehirlerinde Imaret Kurumlari ve 
Vakiflari. 5037 

Türkiye’de Imparatorluk ve Cumhuriyet devri Vakif 
Çeşitleri. 1889 

Türkiye’de Vakif Abideler ve Eski Eserler. 2034 
Türkiye’de Vakif Müessesesinin Sosyao-Ekonomik 

Fonkasiyonlari: İzmir İli Sosyal Yardimaşma Ve 
Dayinisma Vakiflari Üzerine Bir Araştirma. 13740 

Türkiye’de Vakiflarin Vergilendirilmesi. 1890 
Türklügü “Yükeseltmek İçin” Tesis Olunmuş Örnek Bir 

Vakif. 2452 
Turumtay Vakfiyesi 3802 
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Üsküdar’da Vakif ve Mulhak Vakiflar (In Tarihi 

Üsküdar). 8809 
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Vakfa Ait Tarihi İstilahlar Meselesi. 9413 
Vakfa Dair Yazilan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri 

Vesikalarda geçen istilah ve Tabirlri. 9386 
Vakfetemek. 1933 
Vakfiyelerde Binalarin Tamirati İle İlgili Şartlar. 5015 
Vakfiyenin İhtiva Ettiği bilgiler Işiğinda Mimar Sinan (In 

Mimarbaşi Koca Sinan Yaşadiği Çağ ve Eserleri). 2685 
Vakfiyesi’nin Dilinden Eyüp imareti. 3786 
Vakif. 5373, 13724 
[Vakif] (In Bulgaristan’da Müslüman ve İslam 

Eserleri). 8624 
Vakif (In İslam Ansiklopedisi İslam alemi Tarih 

Coğrafya ernoğrafya ve Biyografya Luğuti). 8958 
Vakif (In İslam Müesseseleri Tarihi). 527 
Vakif (In İslami Terimler Sözlüğü). 9381 
Vakif (In Müslüman toplum"laik"devlet Turkiye’de). 8787 
Vakif Anlayişimizin Sosyal Temelleri. 13709 
Vakif arazi (In Osmanli Torrak Düzeni ve bu Düzenin 

Bozulmasi). 10755 
[Vakif Arazi] (In Osmanli Toprak Sistemi Miri Hukuk). 

10754 
Vakif Çeşitleri (In Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel 

Mülkiyete Donüşümü). 10743 
Vakif Divan (In İslam Edliye Teşkilâti). 724 
Vakif Eserlerin Onarm ve restorasyonu ile ilgili Vakiye 
şartlari. 3824 

Vakif Gayrimenkuller Ile Orfubelde Tasarruflar. 12602 
Vakif Hakkinda ahkam ve Fetvalar (In Seçme Fetvalar). 

5447 
Vakif Hattat Okulu. 12177 
Vakif Himayon Nazareti (In Tanzimat Dönemi osmanli 

merkez Teşkilatinda Reform). 659 
Vakif İşletmleri. 3358 
Vakif İstilahari Luğatçesi. 9431 
Vakif Kanunu (In Ceza Hükümleri ). 6035 
Vakif, Kuruluşu, İşleyişi ve Amaci. 6039 

Vakif Kurumunun Sosyal Hizmetleri Üzerine Bir 
Araştirma. 13755 

Vakif Mallarin Ve Hizmetlerin Hukuki Mahiyeti. 12583 
Vakif Menba Sularile Orman Zeytinliklerin İşletilmesi 

için Vakiflar Umum Müdürlüğüne verilen Sermaye 
Hakkinda Nizamname. 7824 

Vakif Menşei Hakkindaki Göruşler. 8703 
Vakif Müesseseine Bir Bakiş. 8829 
Vakif Müessesesi. 13931 
Vakif Müessesesi Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü. 

13686 
Vakif Müessesesi ve Vakif Vasikalerinden Tarihi 

Ehemmiyeti. 678 
Vakif Müessesesi ve Vakif Vesikalarinin Tarihi 

Ehemmiyeti. 9292 
Vakif Müessesesinin XVIII. Asir Türk Toplumundaki 

Rolü. 8846 
Vakif Müessesesinin Hukuki mahiyeti ve tarihi 

Tekamülü. 677 
Vakif Sistemi, Sosyal ve İktisadi refah (In Türk İktisat 

tarihi). 13729 
Vakif Sistemi Türk Şehirciliği. 12708 
Vakif Sosyal Hayatimizdaki Yeri. 8816 
Vakif sular, Vakif sular Şarti, Şarti’l Vakif (In Sular 

Halari Eski ve Yeni Hükümlere Göre). 6521 
Vakif Terimlerile ilgili Sözlük (In Osmanli Tarih 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü). 9388 
Vakif Terimlerile İlgili Sözlük (In Türk Hukukunda 

Lüğat ve Istilahlar). 9379 
Vakif Tire Necip paşa Kütüphanesi. 2367 
Vakif ve Bağli İktisadi İşletmelerinde Muhaselbe 

Sistemi ve Vergilendirme. 1468 
[Vakif ve Eğitim Faidalari] (In Sosyal Denge I. Devlet 

Yapisinin Tarihi Seyri). 13117 
Vakif ve Sivil Toplumi. 1932 
Vakif ve Vatan Savunmasi. 11421 
Vakif Yapabilecek olan Şahislar ve Vakif Yapmak 

Ehliyeti. 4531 
Vakifa Ait Tarihi İstilahlar Ribat. 9414 
Vakifin Mahiyeti. 9229 
Vakifla İlgili Fetvalar (In Şeyhjulislam Fetvalari Ali 

Efendi). 5323 
Vakiflada Metukiyet ve Mahlüliyet Müesseselerinin Hukuki 

Mahiyeti ve Bunlarla ilgili Mevzuat Hukümleri. 2033 
Vakifar. 1950, 3374 
Vakiflar (In 17. Yüz Yilin İkinci Yarisinda İstanbul). 626 
Vakiflar. "Ikinci Kitab". 611 
Vakiflar Arşiv Kayitlarina Göre Niksar Vakiflari. 8902 
Vakiflar "Başlamğiçtan 18. Yüzyilina". 8983 
Vakiflar Gelerisi hakkinda muhtasar izahat. 5894 
Vakiflar Genel Müdürlüğü (In İl İdaresi). 3357 
Vakiflar Genel Müdürlüğu Arşivi. 3367 
Vakiflar Genel Müdürlüğü bindokuz yüz kirk sekiz 

besin hesabi. 3361 
Vakiflar Genel Müdürlüğü Faaliyetleri. 3353 
Vakiflar Genel Müdürlüğü Hizretleri. 617 
Vakiflar Genel Müdürlüğünu Çalişmalari Hakkinda 

Bilgi. 3355 
Vakiflar Genel Müdürlüğu’nün Çalişma Hizmetleri. 3344 
Vakiflar Hali Müzesi. 6634 

Vakiflar Genel Müdürlüğu’nün Çalişma Hizmetleri Vakiflar Hali Müzesi 
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Vakiflar Kanunu No.2762. 6036 
Vakiflar kitabi (In Hukuk Tarihinde İslam Fikhi). 9763 
Vakiflar Tarihin’da Tosya. 2051 
Vakiflar Türkçelik (In Osmanlilar’da Sosyo-ekenomik 

Yapi). 8834 
Vakiflar Umum Müdürlüğü 1955yili Bütçe Kanunu. 5947 
Vakiflar ve Hukuk. 2026 
Vakiflar ve Kültür Mirasimiz. 13484 
Vakiflar ve Vakif Hizmetlerimiz. 3341 
Vakiflarda Eğitim Hizmetleri ve Vakif Örğrenci 

Yurtlari. 11348 
Vakiflarda Şartlara Riayet Meselesi. 4707 
Vakiflarimiz. 2018 
Vakiflarin Hukuk ve tarih bakimindan kiymeti. 8660 
Vakiflarin Milli Birlikteki Rolleri ve Hususiye Demir 

Baba Türbesi. 13881 
Vakiflarla İlgili Önemli Meseleler. 3994 
Vakiflarla İlgili Yargitay Kararlari (In Eski ve yeni 

Hukukumuzde Gayrimenkul Mevzuati). 6027 
Vakifn Türk Toplumundaki yeri. 13732 

Vkafin Kuruluşuna Amaç ve Mail Varliği Denetim İle 
Vakiflarda Dernekleaşme Eğilimi Problemi. 1829 
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Yapi Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair bir 

Örnek. 3793 
Yazma Eserlerde Vakif Mühürleri. 3633 
Yeni Vakiflar el Kitabi. 1843 
Yeni Vakiflar Kataloğu. 2059 
Yeni Vakiflarin Amaç Kavramlari Üzerine Bazi 

Düşünceler. 9383 
Yeni Vakiflarin Sorunlari ve Bunlarin Düzeltilmesine 
İlişkin Görüşler. 3345 

Yeni ve Eski Hukukumuzda Vakfin Mahiyeti ve 
kendilerinde Tedavil Kabiliyeti Bulunan Mukataali ve 
İcareynli Vakfilarin Arzettiği Hususiyetler. 45 

Yildirim Bayazid’in bursa Vakfiyesi. 3775 
Yozgat Çaparoğlu Camii ve Vakifiyeleri. 3797 
Yugoslafya’da Türk Abideleri ve Vakiflar. 2298 
Yusuf Ağa Kütüphanesi: Yusuf Ağanin Vakfiye 

Kütüphanesi. 3837 
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 اللغة العربية

 

@I@cH@
 

 ٩٢-٩١اإلتحاف ببيان أحكام إجارة األوقاف 
 ٣٩٩اإلتحاف في أحكام األوقاف 

 ٩٤٨١أحباس السلطان سيدي محمد بن عبد اهللا 
 ٢٨٢اإلحصاف في أحكام األوقاف 
 ٢٨١] باللغة العثمانية[اإلحصاف في أحكام األوقاف 

 ٢٧٢} بكر أوغلو{أحكام األوقاف 
 ٤٢٥} الكرماستي{ األوقاف أحكام

 ٤٣٠-٤٢٩} الناصحي{أحكام األوقاف 
 ٤٣٦} هالل الرأي{أحكام األوقاف 
 ٢٥٢} دون مؤلف{أحكام األوقاف 
 ٣٣٥} الماليلي{] باللغة العثمانية[أحكام األوقاف 
 ٤٤٠-٤٣٧أحكام الوقف 

 ١٢٠٠٠ الوقف والحكم ببطالن الوقف على النفس أحكام
 ٤١٧-٤١٤أحكام الوقف والصدقات 

 ٣٣٦] باللغة العثمانية[إرشاد األخالف في أحكام األوقاف 
إزالة األحداث الظاهرة بالنور الراد على من منـع أوالد الظهـور            

 ٥٥٦٨ األماجد وأدخل سائر اإلناث وأوالدهن من الرجال األباعد
 ١١١٠٧] باللغة العثمانية[إستانبول وبعض خانات األوقاف الشخصية 

 ٩٧٥٨األوقاف االستسعاف في أمور 
 ٤٠٥-٤٠٠اإلسعاف في أحكام األوقاف 
 ١٠٤٦٠اإلسعاف في بيان األوقاف 

 ٤٨٧٧] باللغة العثمانية[أصول تحرير الوقفية 
 ٨٩٦إعادة تنظيم أحباس تطوان 
 ١١٣٠٦] باللغة العثمانية[اإلعالم بثبوت وقف العقار 

 ٨٩٦٦] باللغة العثمانية[أعمال الوقف في الدولة العثمانية 
 بأداء كراء أرض الحبس من الصائر السعيد وإبقائها بيد ابن           أمر

 ٨٨٥عبد الملك الريفي 
أمر بتمكين محمد بن أحمد المقري من دار وخمسة عشر أوقيـة            

 ٨٨٦عن كل شهر من األحباس 
األمر بحيازة دار الذمي الرفايل لجانـب األحبـاس مـع تقويمهـا             

 ٨٨٧... وتعويضها بدار أخرى بعيدة عن المساجد
 ٨٣٤مر خديوي إلى حضرة الباشا كتخدا أ

 شـعبان   ١٦أمر كريم إلى نـاظر عمـوم األوقـاف بتـاريخ            
 ٨٣١ .هـ١٢٨٠

 صـفر   ٢٨أمر كريم إلى نـاظر عمـوم األوقـاف بتـاريخ            
 ٨٣٢ .هـ١٢٨٠

 ٥٥٢٣-٥٥٢١اإلنصاف في تمييز األوقاف 
  ١٠٢٨٨ األوقاف كتاب

 ١١١٢٤أوقاف اإلحسان 

 ٨٨٠٨] ة العثمانيةباللغ [١٩١١أوقاف أنقرة في عام 
 ١١٤٣٨] باللغة العثمانية[أوقاف الحرمين 

 ٢٠٥٥] باللغة العثمانية[األوقاف في سنوب ومسكمرين 
 ٢٠٣٩ ]باللغة العثمانية[أوقاف مختلفة في إيالة األناضول والروم 

 ٨٨٧٩] باللغة العثمانية[أوقاف ونفوس مدينة قيصري 
 ٢٠٥٣] باللغة العثمانية[أوقاف والية جوروم 

 ٣٩٥إيضاح الوفاق والخالف في مسائل األوقاف 
 

@IlH@@
 

 ٥٦٠٨بديعة مهمة متعلقة بنقض القسمة 
 ٥٥٢٤بذل المجهود في خزانة محمود 

 

@IpH@@
 

 ٣٨٢٧تاريخ عشر حجج ألوقاف مختلفة 
 ٨٧٠٧ تاريخ الوقف

 ٩٣١٥-٩٣١٤التأييدات العلية في األوقاف المصرية 
حاج على األحباس بمسجد جامع     تثبيت الفقيه محمد بن أحمد بن ال      

 ٨٧١الناربخة 
 ٩٤٣٧تحبيس آل الوالي سيدي أبي القاسم أزروال 

 ٨٧٢تحبيس أمالك أوالد بوقاع على مسجد قصبتنا السعيدة 
 تحبيس جميع كتاب االكتفاء في الخبر عن سيرة النبي المصطفى         

 ١١٨٢٣ على خزانة مسجد جناح األمان بمكناس 
اقية الحواوية الطالعة من تانسيفت على      تحبيس المولى إسماعيل س   

 ٢٩٠٣السيد أحمد بن ربيعة وإخوانه 
 ١٠٩٦٥التحفة البهية في وقف االثنين على الذرية 

 ١٠١٩٦] باللغة العثمانية[تحفة الصكوك 
 ٤٦٣٤-٤٦٣١تحقيق األعالم الواقفين على مفاد عبارات الواقفين 

 ٥٦١٢للولد تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكن في الوقف 
 ٥٦١٣تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكنى في الوقف 

 ٥٤٧٨تحقيق النظرة في تحقيق النظرة 
 ١١٢٨٨تخصيص وقف الظاهرية 

 ١٠٩٦٠تذكرة البلغاء النظار بوجوه رد حجة الوالة النظار 
 ٥٣٠٠التذكرة في فتوى في وقف السلطان جقمق 

 ٣٨٢٣تفسير وقف المدينة 
باللغـة  [المتعلقـة وانحطاطهـا وانقراضـها       تقرير عن األوقاف    

 ٣٩٣٠] العثمانية
باللغـة  [تقرير عن قانون الوقف وقـوانين مؤسسـات الوقـف           

 ٦٠٤٩] العثمانية
 ١٩١٨تقرير عن مدارس األوقاف الملكية في عشر سنوات مـن           

 ٦٧١٤. ١٩٢٨إلى 
 ٨٨٨تنفيذ دار األحباس بتطوان لمحمد القيسي من غير كراء 

حباس للطالب أحمد السفاح الجزيري مـن غيـر         تنفيذ دار من األ   
 ٨٨٩كراء 

 ٨٩٠ حمد بن يحيىأتنفيذ دار من دور األحباس للفقيه 

  عربي- المخطوطات – كشاف العنوان حسب شكل العمل 
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 ٨٩١لعبد الرحمن بن جعلون تنفيذ دار وراتب من األحباس 
 ٤٦٠-٤٥٠تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف 
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 ٤٣١الجمع بين وقفي هالل والخصاف 
 ١٢٦٤٦جواز صحة وقف النقود 

 

@IH@@
 

 ٣٧١٧ ]باللغة الفارسية[ ي حجج آستان قدس الرضوكتاب
 ٣٨٢٨] باللغة العثمانية[الحجج الشرعية والوقفية واإلمضاء 

  المقدسة بأمر آصف الدولة حـاكم خراسـان        األرضحجة وقف   
 ٣٧١٣ ]باللغة الفارسية[

 ٣٧٣٠ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف شاه عباس
البغاة المعتـدين عـن أوقـاف       حسام الحكام المحققين لصد     

 ٣١٦٤المسلمين 
 ٤٤٠١-٤٤٠٠حوالة أحباس فاس والقرويين 

 

@I…H@@
 

-١٩٥٩مجموعـة مراسـالت،     : دائرة األوقاف العامة بالكويت   [
٦٥٦٤] ١٩٦٠ 

باللغـة  [دفتر األوقاف اإلسالمية المتعلقة بمدينة بولو وملحقاتهـا         
 ٤٣٣٢] العثمانية

ي منطقة األناضـول والـروم   دفتر األوقاف التي كانت موجودة ف  
 ٤٣٢٩] باللغة العثمانية[

 ٤٣٣٠] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف أنقرة 
 ١١٤٧٢-١١٤٦٥] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف الحرمين الشريفين 
 ١١٤٥٣] باللغة العثمانية[والية الشام : دفتر أوقاف الحرمين الشريفين

ان مـراد األول    دفتر أوقاف السلطان عثمان أرطغرول إلى السلط      
 ٢٦٢٣-٢٦٢١] باللغة العثمانية[

باللغـة  [دفتر أوقاف عزيز هدائي تبين األوقـاف العائـدة لـه            
 ٢٧٦٤] العثمانية

 ٤٣٢٨] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف قرية استانيا ورودس 
 ٤٣٩٨] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف مصر قبل الفتح العثماني 

 ٧١٩٥] اللغة العثمانيةب[دفتر بأسماء المكتبات الوقفية 
 ٤٣٥٢] باللغة العثمانية[دفتر تطبيقات وتصديق متولي الوقف 

  ٦٦٦٨] باللغة العثمانية[دفتر التعميرات 
 ٤٣٥٤] باللغة العثمانية[دفتر تفتيش األوقاف 

هــ  ١٠٥٥ -١٠٢٧دفتر تولي أوقاف استانبول خالل الفترة من        
 ٤٣٢٧] باللغة العثمانية[

 ١١٥٠٠] باللغة العثمانية[دفتر أوقاف بغداد : فيندفتر الحرمين الشري
 ٦٦٩٣-٦٦٦٩] باللغة العثمانية[دفتر محاسبة أوقاف الحرمين 
المنتخب مـن قـانون الحـرمين       : دفتر محاسبة أوقاف الحرمين   

 ٦٦٦٧] باللغة العثمانية[الشريفين 

باللغـة  [واليـة الشـام     : دفتر محاسبة أوقاف الحرمين الشريفين    
 ١١٤٥٢] العثمانية

 ٦٦٩٩-٦٦٩٤] باللغة العثمانية[دفتر محاسبة أوقاف دشيشة 
 ٦٧٠٢] باللغة العثمانية[دفتر محاسبة وقف قايتباي 

 ٤٣٨٦] باللغة العثمانية[دفتر الوقف 
 ٤٣٨٧] باللغة العثمانية[دفتر وقف التيمار والنفوس 

 ٢٩٣١] باللغة العثمانية[دفتر وقف عتيق والده سلطان 
وس في قرمان وقيصري وخمسة عشر قضـاء        دفتر الوقف والنف  

 ٤٣٨٩] باللغة العثمانية[
 

@I‡H@@
 

 ٩٩٦٤بحث حول الوقوف والصدقات : اإلرشادذخيرة العباد في شرع 
 

@I‰H@@
 

  ٤٥٩٩] رسالة استقر الحال عليها[
رسالة تشتمل على أسئلة تتعلق بوقف بلد الخليل عليـه السـالم،            

 ٥٥٠٢ عنها وردت إلى ابن حجر العسقالني، وأجاب
 ٥٤٥٠رسالة الجبرتي 

 ١٢٦٣٠} البركلي{رسالة في إبطال وقف النقود 
 ١٢٦٤٣} دون مؤلف{رسالة في إبطال وقف النقود 

 ٣٩١-٣٩٠} ابن الحنالي{] رسالة في أحكام الوقف[
 ٤٢٦} الكرماستي{] رسالة في أحكام الوقف[

 ٥١٥] باللغة العثمانية[رسالة في إدارة األوقاف 
 ١٠٧٤٨} القايتي{] ألراضي الوقفيةرسالة في ا[
 ١٠٧٤٥} دون مؤلف{] رسالة في األراضي الوقفية[

 ١٣٧٢} ابن قطلوبغا{رسالة في استبدال الوقف 
 ١٣٧٧} ابن نجيم{] رسالة في استبدال الوقف[
 ١٣٩٥} الناصري{] رسالة في استبدال الوقف[

 ٤٦٠٨رسالة في استبدال وقف قوصيون 
 ١٣٩٦ل يجوز أم ال رسالة في استبدال الوقف ه

 ١٢٦١٤] باللغة العثمانية[رسالة في إصالح أوقاف الدراهم والدنانير 
 ٤٧٧٦] رسالة في إظهار خطأ جواب واقع في مسألة الوقف[
 ٩٧٧٨] رسالة في بحث العلم وبيان أحالف األوقاف[
 ٣٩٢] رسالة في بعض أحكام الوقف[
 ٤٦٠٩] رسالة في بيان أوقاف المستخدمين[

  ٥٤٣٣-٥٤٣٢ بيان الحق الصريح في مسائل الوقف رسالة في
 ٥٣١٠] رسالة في بيان حق مسألة الوقف[

  ١٣٧٩رسالة في بيان سبب استبدال الوقف 
 ٥٣١١] رسالة في بيان عدد الواقف[
 ٥٣١٢] رسالة في بيان مسألة شرعية في الوقف[
 ٥٣١٣] رسالة في بيان الوقف[
 ١٠٨١٨] رسالة في بيان وقف الذرية[
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<١٣٣٣
 

 

 ٣٣٩٤لة في بيان الوقف المسجل وغير المسجل رسا
 ١٣٨١] رسالة في تحرير المقال في االستبدال، أي استبدال الوقف[

 ١٠٣رسالة في تحقيق مسألة الخلو المعمول بها عند المالكية 
 ٣٤٠٠رسالة في تسجيل الوقف 

 ٩٧٧٩رسالة في تقديم كتاب الوقف على كتاب البيع 
هـ وسئل عنها الشيخ    ١٢٤٨ة  رسالة في جواب حوادث وقعت سن     

 ٥٥٤٠مصطفى الذهبي وأجاب عنها وهي في الوقف 
 ٥٤٧٩] رسالة في جواب سؤالين في الوقف[
 ٤٦١٠] رسالة في الجواب على صورة الوقفية[

 ١٣٩٤رسالة في جواز استبدال الوقف 
 ٣١٤١ ]باللغة الفارسية[ رسالة في جواز بيع الوقف

  ١٢٦١٦-١٢٦١٥رسالة في جواز وقف النقود 
 ٩٧٣٥} اآليديني{حق الوقف رسالة في 

 ١٥٩٨} الشرنباللي{رسالة في حق الوقف 
 ١٣٩٠-١٣٨٩رسالة في حكم استبدال الوقف 

 ٣١٩٨رسالة في حكم بيع األحباس 
 ٣١٦٦رسالة في حكم بيع أنقاض الوقف 

 ١٢٦١٢رسالة في حكم وقف الدراهم والدنانير 
 ١٠٩٤٥] ولد أو األوالدرسالة في دخول أوالد البنات تحت لفظ ال[

 ١٠٩٤٧رسالة في دخول أوالد البنات في الوقف على األوالد 
 ١٠٨٠٩] رسالة في دخول بنات االبن في الوقف[

 ١٠٩٣٤-١٠٩٣٣رسالة في دخول ولد البنت في الوقف 
 ٣٩٩٦] رسالة في دعوى الواقف[

 ١٢٦٣٨رسالة في الرد على أبي السعود في صحة وقف النقود 
 ١٢٦٣١د على أبي السعود في وقف النقود رسالة في الر

 ١٢٦٤٤رسالة في الرد على أبي السعود في وقفية الدراهم والدنانير 
رسالة في رد فتوى أبو السعود العمادي فـي حجـة وقـف             

 ١٢٦٣٩الدراهم 
باللغـة  [رسالة في رد فتوى أبو السعود فـي وقـف النقـود             

 ١٢٦٤٠] العثمانية
 ١٣٨٢] رسالة في سبب استبدال الوقف[
 ٥٤٣٤] رسالة في سؤال عن مرتبة األوقاف[
 ٥٤٥٣] رسالة في سؤالي على مسألة الوقف[
 ٤٦١٣، ٤٦١١] رسالة في شرط كتاب وقف خاير بك[
 ٤٦١٤] رسالة في شرط وقف الغوري[

 ٤٦١٦رسالة في شرط وقف الغوري في المشيخة 
 ٧٠٥٢] رسالة في صحة منازل تم شراءها من غالت الوقف[
 ١١٢٤٣] حة الوقف ولزومه وشروطهرسالة في ص[

 ١٢٦١٩-١٢٦١٨رسالة في صحة وقفية الدراهم والدنانير 
 ٤٦١٧] رسالة في صدور دعوى استبدال عين[
 ٦٨٩٤] رسالة في صرف ريع األوقاف[

  ٣١٦٠-٣١٥٩رسالة في صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال 

 ٤٦١٨] رسالة في صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها[
 ٤٦٢٠ لة في صورة وقفية اختلفت منها األجوبةرسا 
 ١٣٩٧] رسالة في عدم جواز استبدال الوقف[
 ١٢٦٤١] رسالة في عدم جواز وقف الدنانير[
 ٣٠٨٧] رسالة في عدم صحة بيع ملك الوقف المسجل[
 ٣٣٩٧] رسالة في كتابة وتسجيل الوقف[

 ١١٠١٧رسالة في مسألة من أوقف أو وهب ألهله وهو عليه ديون 
 ٥٢٨٨] رسالة في مسألة وقف[

 ٥٦٠٩} بن غانم المقدسيا{رسالة في مسألة الوقف على األوالد 
 ١٠٩٥١} نجيمبن ا{] رسالة في مسألة الوقف على األوالد[
 ٥٣٠٣] رسالة في مسائل الوقف[
 ١١٢٩٨] رسالة في مسائل وقف العقار والنقود[
 ٤٦٢١] رسالة في مكاتب األوقاف وبطالنها[
قف رتب وظائف دينية من جملتها مـدرس حنفـي          رسالة في وا  [

 ٤٦٢٣] وطلبته
 ٩٧٣٦} اآليديني{ ]رسالة في الوقف[

 ١٢٦٢٠} أبو السعود{رسالة في الوقف 
 ٩٩٤٢} الرشتي{رسالة في الوقف 

 ٥٣١٨} طاشكبري زاده{ ]رسالة في الوقف[
 ٥٣٣٦} القرماني{ ]رسالة في الوقف[
 ١٠٢٥٥} الكافيجي{ ]رسالة في الوقف[
 ٥٤٨٨} كوزل حصاري{ ]لة في الوقفرسا[
 ٥٣٣٩} الماتريدي{ ]رسالة في الوقف[

 ٩٨٨٣} المهدوي{رسالة في الوقف 
 ٩٧٨١-٩٧٨٠} دون مؤلف{] رسالة في الوقف[

 ١٢٠٠١بحث حول الوقف على النفس : رسالة في الوقف
 ١١٠٥٨رسالة في وقف خانقاه على أوالد السيدة فاطمة الزهراء 

 ١٢٥٨٠] مرسالة في وقف الدراه[
 ١١٦٦٧رسالة في وقف الدراهم لقراءة القرآن 

 ١٢٦٤٢] باللغة العثمانية[رسالة في وقف الدراهم والدنانير 
 ٤٦٢٥رسالة في وقف الرتب على مدرس حنفي وطلبته 

 ١٠٩٦١رسالة في الوقف على األوالد 
 ١٠٧٨٢] رسالة في وقف الماء المبرد بالثلج[

 ١٢٦٣٢رسالة في وقف المنقول 
 ١١٠٤٨] لة فيما ال يجوز الوقف عليهرسا[
 ٥٣٣٧] رسالة مسائل الوقف[

 ١٠٩٣٦-١٠٩٣٥الرسالة المفيدة المحررة الفريدة 
رسالة من علي بن عبد اهللا إلى السيد محمد بن الشريف العقلـي             

 ٨٦٨في شأن األحباس التي بيده 
 ٤٦٢٧] رسالة المناظرة في تفسير كالم الواقف[
 ١٢٦٢٤} دأبو السعو{] رسالة الوقف[
 ٥٢٩٨} البخاري{] رسالة الوقف[
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١٣٣٤<
 

 

 

 ١٢٦٢٥] باللغة العثمانية[رسالة وقف الدراهم والدنانير 
 ١٠١٩٧] رسائل الوقف[
 

@IH@@
 

 ٤٦٣٩... سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف
-١٢٦٣٤السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم         

١٢٦٣٥ 
 ١٢٥٩٦ود السيف الصارم إلبطال وقفية النق

 

@I”H@@
 

 ١٢٦٣٦شرح السيف الصارم في بيان الوقف 
 ٨٧٦شؤون األوقاف هي من اختصاص القاضي الشرعي 

 

@I˜H@@
 

 ٥٣٨٦صفوة المقال 
 ٤٣٩٠] باللغة العثمانية[صورة دفتر الوقف 

 ٢٧صورة الدكريتو الخديوي الوارد لـديوان األوقـاف بتـاريخ           
 ٨٣٣... هـ ١٢٩٩محرم 

 ٤٦٢٩فيها  األجوبة صورة وقفية اختلفت
 ٤٦٣٠] صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها[
 

@IÃH@@
 

 ٩٠١. ٣٧وثيقة  . ١١محفظة . هـ ١٣١٠ظهائر حسنية لسنة 
 ٨٧٧ .٦٥وثيقة  . ١٢ محفظة. هـ ١٣١١ظهائر حسنية لسنة 

 ٨٧٩ .٣٦وثيقة  . ١٣محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨٠ .٧٨وثيقة .  ١٣محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨١ .١٢٧وثيقة  . ١٣محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨٢ .٥٧وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٢ .٦٧وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٣ .٦٨وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٤ .٨٤وثيقة  . ١٤ة محفظ. هـ ١٣١٢ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٥ .١٤٣وثيقة  . ١٤محفظة . هـ ١٣١٣ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٦ .٤وثيقة  . ١٥محفظة . هـ ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٧ .١١وثيقة  . ١٥محفظة . هـ ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٨ .٥٦وثيقة  . ١٥محفظة . هـ ١٣١٤ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩٠٩ .٢٤وثيقة  . ١٦محفظة . هـ ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩١٠ .٢٥وثيقة  . ١٦محفظة . هـ ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩١١ .٦٣وثيقة  . ١٦محفظة . هـ ١٣١٥ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨٣ .١٠٤وثيقة  . ١٧محفظة . هـ ١٣١٧ظهائر عزيزية لسنة 
 ٩١٢ .٥٥وثيقة  . ١٨محفظة . هـ ١٣١٨ظهائر عزيزية لسنة 
 ٨٨٤ .١٥٥وثيقة  . ١٨محفظة . هـ ١٣١٨ظهائر عزيزية لسنة 

 

 . ١٩محفظة  . هـ  ١٣٢٧-١٣٢٠ظهائر عزيزية وحفيظية لسنة     
 ٨٩٧ .٤١وثيقة 

 . ١٩محفظة  . هـ  ١٣٢٧-١٣٢٠ظهائر عزيزية وحفيظية لسنة     
 ٨٩٨ .٥٨وثيقة 

ظهير تحبيس من السلطان موالي إسـماعيل مـاء وادي أبـي            
 ٩١٨فكران 

الحاج محمد بن الحـاج     ظهير السلطان موالي سليمان يولي به       
 ٩٥٠٣عبد النبي بنيس ناظراً على أحباس جامع القرويين 

ظهير السلطان المولى سيدي محمد بـن عبـد الـرحمن سـنة             
 ٨٩٩ .هـ١٢٥٤

ظهير السلطان المولى سيدي محمد بن عبد الرحمن ملك المغرب          
 ٨٩٢ .هـ١٢٥٣لسنة 

ظهير شريف من السلطان المولى سيدي محمد عبد الرحمن ملك          
 ٨٩٣ .هـ١٢٥٦المغرب لسنة 

 

@IÊH@@
 

 ٥٥٧٦عدم لزوم القبض في الوقف المختص 
 مرفوعة إلى رئيس الديوان الملكي      ٨/٥/١٩٤٤عريضة تظلم بتاريخ    

 ١٥٦٩من لجنة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقي األوقاف 
 ١٢٥٨عطية الرحمن في إرصاد الجوامك واألطيان 

 ٣٨٣٤ كمال بن علي بن إسحاق عنوان الوقفية في شرح كتاب وقفية
 

@IÒH@@
 

 ٥٤٥٤فتاوى الخصاف في األوقاف 
 ١٦٠١-١٥٩٩فتح بارئ األلطاف بجدول طبقات مستحقي األوقاف 

فتوى تتعلق بوقفية السلطان محمد الفـاتح الخاصـة بآياصـوفيا           
 ٥٤٤٢] باللغة العثمانية[

 ١٢٥٩٤] باللغة العثمانية[فتوى في وقف النقود 
 ٩٠٠١السلطانية فهرس الوقفيات 

باللغـة  [فهرست الكتب الموقوفة على يد حـاجي أحمـد باشـا            
 ٦٥٣٠] العثمانية

باللغـة  [فهرست الكتب الموقوفة على يد فاضـل أحمـد باشـا            
 ٦٥٣١] العثمانية

 

@IÖH@@
 

 ٥٦٩٤] باللغة العثمانية[قانون مؤسسات األوقاف 
 ١٢٥٨٨قضايا تتعلق بوقف النقود 
 ٥٥٢٥ؤيد القول المشيد في وقف الم

 

@IÚH@@
 

 ٩٣٣١ إسماعيلكشف عن بيان التقارير الشرعية بنظر الخديوي 
 ١١٣١٣] الكالم على وقف البناء[
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<١٣٣٥
 

 

@IÞH@@
 

 ٨٥٢الئحة ترتيب عملية األوقاف بالثغور والبنادر 
هــ،  ١٢٦٧ رجـب    ١١الئحة ديوان األوقاف الصادرة بتاريخ      

٨٣٥. ١٨٥١ 
 

@IâH@@
 

 ٤٠٦٢] باللغة العثمانية[الهمايون مجموعة تعليمات نظارة أوقاف 
 ٤٣٢مختصر أحكام األوقاف 

 ١٣٩٣-١٣٩٢المختصر في استبدال الوقف 
 ٩٨٦٤مختصر في الوقف 

مختصر كتابي هالل بن يحيى وأحمد بن عمر الخصاف في أحكام           
 ٤٣٣األوقاف 

 ٤٣٤مختصر وقف أبو بكر هالل والخصاف 
 ٤٣٥مختصر وقف هالل 

انون بتعديل الئحة إجراءات وزارة     مذكرة إيضاحية عن مشروع ق    
 ٨٤٨األوقاف 

 ١٢٥٧٩] باللغة العثمانية[مسألة تتعلق بوقف النقود 
 ١٠١٤٥مسائل متعلقة باألوقاف 

 ١٠٢٨٧معرفة الوقوف على الموقوف 
مفاصلة عبد السالم التطواني البناء مع األحباس بشأن الحمام الذي       

 ٨٩٤بني في العرائش 
 ٨٧٣رقوق بشأن أحباس المسجد من المولى إسماعيل إلى ب

 ٤٢٤منتخب وقفي هالل والخصاف 
 ٥٥٨٦المنحة الخفية في نقد قسمة الوقف 

 ٥٥١٨موقف الرماة في وقف حماة 
 ١٢٦٢٧-١٢٦٢٦موقف العقول في وقف المنقول 

 

@IæH@@
 

 ٨٣٩نص األمر العالي بإنشاء نظارة لألوقاف بدالً من الديوان 
 ٤٠٦٧] العثمانيةباللغة [نظارة أوقاف الهمايون 

 

@IëH@@
 

باللغـة  [واردات ومصروفات األوقاف فـي الدولـة العثمانيـة          
 ٦٩٤٥] العثمانية

باللغـة  [ وثائق وحجج استان القدس الرضـوى فـي خراسـان   
 ٨١٥٩ ]الفارسية

وثيقة تنفيذ مرتب شهري من األحباس للقاضي علي التسولي على          
 ٨٧٨القضاء والتدريس واإلمامة 

أعمال ديوان عموم األوقاف المصرية في إنشاء       "وثيقة خطية عن    
 ١٠٧٨٦" أسبلة المياه وحفر اآلبار

وثيقة من موالي إسماعيل إلى السيد أحمد بـن محمـد برقـوق             
 ٩٤٦٩الحسني العلمي 

 ٩٤٧٠وثيقة المولى إسماعيل إلى ناظر األحباس مسعود المنغوشي 

 ١٢٢الوجه الناضر فيما يقبضه الناظر 
 ١٠١٨٩-١٠١٨٨} نيالجرجا{ الوقف كتاب
 ١٠٢٥٧-١٠٢٥٦} الكرماستي{ الوقف كتاب
 ٩٨٨٩} دون مؤلف{ الوقف كتاب

 ٥٣٧٣} دون مؤلف{] باللغة التركية[الوقف 
 ٩٩٥٥ استداللي فقهيبحث : الوقف
 ٩٩٤١ األنصاري شيخ مرتضى أستاذهتقرير لبحث : الوقف

 ٢٣٠١] باللغة العثمانية[دفتر اإليرادات والمستحقات : وقف أحمد باشا
 ١١٣٠١وقف العقار والدراهم 
 ١٢٦٢٨ وقف المنقول والنقود
 ٤٣٩١] باللغة العثمانية[الوقف ودفتر التيمار 

باللغـة  [هــ   ٨٨١-٨٧٢الوقف ودفتر التيمار للفتـرة مـن        
 ٤٣٩٢] العثمانية

 ٩٩٥٠ الوقوف والصدقات كتاب

 الفارسيةاللغة 
 

@I‰H@@
 

 ٣١٤١رسالة فارسى در جواز بيع وقف 
 

@IH@@
 

 ٣٧١٣سياه موقوفات ارض اقدس 
 

@IÚH@@
 

 ٣٧١٧كتابجه موقوفات استان قدس 
 

@IëH@@
 

 ٣٧٣٠وقفنامه شاه عباس 
 ٨١٥٩وقفنامه هاواسناد آستان قدس رضوى 

 العثمانيةاللغة 
 

@IcH@@
 

 ٤٣٩٢  سنة سي تيمار وقف دفتري٨٨١-٨٧٢
 ٤٣٢٧ هـ أراسي استانبول وقفلري تولي دفتري١٠٥٥-١٠٢٧
 ٨٨٠٨ نده أنقره وقف لري سنة س١٩١١

 ١٢٦٤٠ أبو السعود فتوى سي وقف نقود ايله الكيلي رديه رساله سي
 ٢٨١اإلحصاف في أحكام أوقاف 

 ٣٣٥أحكام أوقاف 
 ٢٣٠١ كليرليري واستحقاقلري: أحمد باشا وقفي

 ٣٣٦إرشاد االخالف في احكام اوقاف 
 ١١١٠٧ استانبول وبعض خانة لرن شخصي وقف لري

 ٤٣٢٨  كوي وقفلر دفترياستانيا ورودس
 ٣٨٢٨ إمضاء ووقفية وشرعي حجت لر
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 ٤٣٢٩ أناضول وروم منطقة سندة بولونن وقفلر دفتري
 ٤٣٣٠أنقره وقفلر دفتري 

 ٢٠٥٣أوقاف جوروم واليتي 
 ١١٤٣٨أوقاف حرمين 

 ٦٦٩٩-٦٦٩٤أوقاف دشيشه محاسبة دفتري 
 ٤٠٦٧أوقاف همايون نظارتي 

 ٤٠٦٢ مية مجموعة سيأوقاف همايون نظارتي محررات عمو
 

@IlH@@
 

 ٤٣٣٢ بولو وجوره سيله الللي إسالمي وقفلر دفتري
 

@IpH@@
 

 ١٠١٩٦تحفة الصكوك 
  ٦٦٦٨تعميرات دفتري 

 ٤٣٨٧تيمار ونفوس وقفي دفتري 
 ٤٣٩١تيمار ووقف دفتري 

 

@IH@@
 

 ٦٥٣٠ حاجي أحمد باشا طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرستي
 ١١٥٠٠ داد أوقافي دفتريبغ: حرمين شريفين دفتري

 ١١٤٧٢-١١٤٦٥ حرمين شريفين وقفلر دفتري
 

@I@…H@@
 

 ١٢٦١٤ دراهم ودنانير وقفلر ينين اصالحي ايله الكيلي دفتر
 ١٢٦٢٥} أبو السعود {درهملر ودينارلر وقف رسالة سي
 ١٢٦٤٢} جوي زاده {درهملر ودينارلر وقف رسالة سي

 ٦٦٩٣-٦٦٦٩دفتر محاسبة أوقاف حرمين 
 

@I‰H@@
 

 ٢٠٣٩ روم وأناضول أيالت له رنده مختلف وقفلر
 

@I@H@@
 

سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان برنجي مـراده وقفـالر          
 ٢٦٢٣ دفتري

سلطان عثمان ارطغرول دان سلطان مـراد أولـه أوقـاف           
 ٢٦٢٢-٢٦٢١ دفتري

 ايـا   –الخاصة  "سلطان محمد فاتحين وقفيه سي ايله الكيلي فتوى         
 ٥٤٤٢" صوفيا
 ٢٠٥٥ ومسكمرينده كي وقفلرسنوب 

 

@I”H@@
 

 ١١٤٥٣ أوقاف حرمين شريفين دفتري: شام والية سي
 ١١٤٥٢ أوقاف حرمين شريفين محاسبه دفتري: شام والية سي

 

@IÊH@@
 

 ٢٩٣١عتيق والده سلطان وقفي دفتري 
 ٨٩٦٦عثمانلي دولت نده وقف إيشله ري 

عثمــانلي دولتنــده وقفالريــن حاصــالتالري ومصــروفلري 
 ٦٩٤٥ ارداتلريو

 ٤٣٩٨ عثمانلي فتحي أونجه سي مصر وقفلر دفتري
 ٢٧٦٤ عزيز هدائي وقفلري دفتري وأدنه عائد وقفلرله الكيلي بينات

 ١١٣٠٦عقار وقفن ثبوتنن اعالمه 
 

@IÒH@@
 

 ٦٥٣١ فاضل أحمد باشا طرافندن وقف اديلن كتابلرين فهرستي
 

@IÖH@@
 

 ٦٧٠٢ قايتباي وقفي محاسبه دفتري
 ٤٣٨٩  وقيصري واون بش قضالرده نفوس ووقف دفتريقرمان

 ٨٨٧٩ قيصري شهرنين نفوس ووقفلري
 

@IâH@@
 

أوقـاف حـرمين شـريفين      : المنتخب من قانون حرمين شريفين    
 ٦٦٦٧ محاسبه دفتري

 

@IëH@@
 

 ٤٣٨٦وقف دفتري 

 ٤٣٩٠وقف دفتري صورتي 

 ٦٠٤٩ وقف قورومله ري قانوننامه سي وقانون رابورو

 ٧١٩٥  لرك اساميسي دفتريوقف كتبخانة
 ٤٣٥٢وقف متولي تصديق وتطبيقات دفتري 

 ١٢٥٧٩وقف نقود ايله الكيلي مسأللر 
 ١٢٥٩٤وقف نقود حقكنده فتوالر 

 ٤٣٥٤وقفلر تفتيس دفتري 
 ٥٦٩٤وقفلر مؤسسلري قانوني 

 ٥١٥ وقفلرين إداره سي ايله الكيلي رساله
 ٣٩٣٠ وقفلرين يكلماسي ونهايتي ايله الكلي رايور

 ٤٨٧٧وقفية تحرير أصولو 

 التركيةاللغة 
 

IVH@
 

Vakif. 5373 
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knØÛa@
 اللغة العربية

 

@I@cH@
 

 ١٣٨٣٠اآلثار االجتماعية لألوقاف 
 ٩٣٨٦] باللغة التركية[اآلثار الوقفية المكتوبة حول الوقف 

باللغة [أبحاث التاريخ اإلسالمي والحقوق التركية ومؤسسة الوقف        
 ٦٣٠] التركية
أحمد محمـد    { المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي     تاالتجاها
 ٤٥٤٤} السعد

 العياشي صادق  { المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي     االتجاهات
 ١٤٢٨} فداد

 ٣٢٢إتحاف األخالف في أحكام األوقاف 
 ٣٢٥] باللغة التركية[إتحاف األخالف في أحكام األوقاف 
 ٣٢٤-٣٢٣] العثمانيةباللغة [إتحاف األخالف في أحكام األوقاف 

 ٨٦١-٨٦٠األحباس اإلسالمية في المملكة المغربية 
 ٦٧٥٣] باللغة األوردية[أحسن السير 

 ٢٨٠اإلحصاف في أحكام األوقاف 
 ٨٥٦٧ ]باللغة الفارسية[  الجديدةاإلحصائيات

 ٢٧٨} حسن رضا{أحكام األوقاف 
 ٢٨٥-٢٨٤} حسين علي األعظمي{أحكام األوقاف 
 ٤١٣} خصافال{أحكام األوقاف 

 ٤١٢-٤١١} الخصاف { أحكام األوقافكتاب
 ٣٤٦-٣٤٥} محمد شفيق العاني{أحكام األوقاف 
 ٣٦٣-٣٦٢} مصطفى أحمد الزرقا{أحكام األوقاف 
 ٢٧٤-٢٧٣} بودي آبادي{] باللغة العثمانية[أحكام األوقاف 
 ٢٨٣} حسني أفندي{] باللغة العثمانية[أحكام األوقاف 

 ٦٦٥٤المحاسبية للوقف األحكام الفقهية واألسس 
 ١٢٤٨-١٢٤٧] باللغة العثمانية[األحكام المرعية في األراضي الميرية 

 ٢٦٠} أحمد الحجي الكردي{أحكام الوقف 
 ٢٩٤} زهدي يكن{أحكام الوقف 

 ٦٢٠٥أحكام الوقف بعد إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات 
رنـة  دراسة مقا : أحكام الوقف على الذرية في الشريعة اإلسالمية      

 ٣٤٧مع التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية 
أحكام الوقف على ما عليه العمل اآلن بالمحاكم المصرية من مذهب           

 ٦٢٠٧-٦٢٠٦الحنفية وقانون الوقف الجديد 
 ٣٢٨ أحكام الوقف الفقهية

 ٧١٠٥} أحمد إبراهيم الرفاعي، معد{ أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية
 ٦٢٠٨} عبد الوهاب خالف{ي الشريعة اإلسالمية أحكام الوقف ف

أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية على ما عليـه العمـل اآلن            
 ٦٢٠٩بالمحاكم المصرية 

 ٥٩٦٨أحكام الوقف في الفقه والقانون 
حالـة  : أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العـالم اإلسـالمي         

 ٦٢١٣جمهورية مصر العربية 

باللغـة  [يمة وبعض القضايا المتعلقة باألوقاف      أحكامنا الوقفية القد  
 ٨٩٨٦] التركية

 ٣٦٣٣] باللغة التركية[أختام الوقف في المخطوطات 
 ٥٤٣إدارة الوقف الخيري 

الحـبس  : تحقيق جزئـي  : أراضي العرش أو السبخة في الجزائر     
 ٦٠٥٦] الفرنسيةاللغة ب[والقانون الجزائري 

 ٩٩٧٤ الوقف يرجوزة فأ
 ٣٣٧] باللغة العثمانية[ي أحكام األوقاف إرشاد األخالف ف

 ١٠٨٤١-١٠٨٤٠إرشاد العباد إلى الوقف على األوالد 
 ٨٢٥١دراسة وثائقية : واغتصاب األوقاف استبدال 

 ٩٤٨] باللغة اإلنجليزية[استراتيجيات تطوير إدارة األوقاف في الهند 
 ٤١٠-٤٠٦اإلسعاف في أحكام األوقاف 

إلسالمية الدينية والدولـة اليهوديـة      األوقاف ا : اإلسالم وإسرائيل 
 ١٦٢٩] باللغة اإلنجليزية[

إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد في القرنين الثالـث            
 ٦٧٢٦عشر والرابع عشر الهجريين 

 ١٢٨٣١إسهام الوقف في العمل األهلي والتنمية االجتماعية 
ـ [اآلثار الوقفية المكتوبة حول الوقـف       : اصطالح وتعابير  ة باللغ

 ٩٣٨٧] التركية
 ٧١٣٣] باللغة اإلنجليزية[أضرحة المسلمين في الهند 

أضواء على الحجج األصلية المحفوظة فـي األمانـة العامـة           
 ٣٨٥٤لألوقاف 

 ماضـياً وحاضـراً     :اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية فـي لبنـان      
 ٧٩٢ومستقبالً 

 ١٨٠٦قتراحات في تعديل وإلغاء األوقاف األهلية ا
 ١٧٨٤ة في لزوم إزالة األوقاف الذرية األقوال الحقيقي

 ١٢٥٩٨األموال التي يصح وقفها وكيفية صرفها 
 ٩٥٥] باللغة اإلنجليزية[األمور األساسية إلدارة األوقاف 

 ١٠٨٢٦] باللغة األوردية[اإلنصاف في األوقاف 
 ٦١٦٨ واألوقاف في لبنان اإلفتاءأنظمة وقوانين دوائر 

ش المحاسبة فـي كتابـة تـاريخ        أهمية الحواالت الحبسية وكناني   
 ٨٢٦٠ كناش الزاوية القادرية نموذجاً: تطوان قبل الحماية
 ١٩٤٠أهمية الوقف وأهدافه 

 ٣٣٧٤} ألوقافالعامة لمديرية ال. تركيا{] باللغة التركية[األوقاف 
 ٦١١} بركي األقسكي{ ]باللغة التركية" [الكتاب الثاني. "األوقاف

 أصلها وتاريخها : سجد األقصى بالقدس  األوقاف اإلسالمية بجوار الم   
 ٢١٤١واغتصاب إسرائيل لها 

 أصلها وتاريخها : األوقاف اإلسالمية بجوار المسجد األقصى بالقدس     
 ٢١٤٢ ]باللغة اإلنجليزية[واغتصاب إسرائيل لها 

 ٢١٢٣. م١٩٨٥-١٩٤٨األوقاف اإلسالمية تحت االحتالل، 
باللغـة  [بريطـاني   األوقاف اإلسالمية في القدس تحت االنتداب ال      

 ١٦٣٧] اإلنجليزية
 ٩٢١٥األوقاف اإلسالمية في لبنان 

 ٦٣٩٥] باللغة األوردية[األوقاف اإلسالمية في والية أترابراديش 
باللغـة  [األوقاف اإلسالمية والمجتمـع فـي الهنـد البريطانيـة           

 ١٣٨١٣] اإلنجليزية
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١٣٣٨<
 

 

 

 ٩٣٠٥األوقاف اشتراكية عريقة في مجتمعنا ورسالتنا 
 ٧٠٦بين األمس واليوم األوقاف 

 ٢١٧٣األوقاف بين الماضي والحاضر 
باللغـة  [األوقاف التركية ومجمل الدراسات المتعلقـة بالوقفيـات         

 ٨٧٩٣] التركية
 ٢٠٧٢األوقاف الجزائرية 

 ٨٨٢٠] باللغة التركية[أوقاف الجمهورية التركية في القرن العشرين 
 ٨٧٧٥ ]باللغة التركية[أوقاف الجمهورية في الخمسينات 

 ١١٤٦٠ .م١٨٨١-١٧٣١أوقاف الحرمين الشريفين بالبالد التونسية 
أحكام األوقاف  : األوقاف حسب وجهة نظر محمد حمدي الماليلي      

 ٩٧٥٧] باللغة التركية[
التأصـيل  : األوقاف الدولية في القانون الدولي الجديـد للبحـار        

لمبدأ التراث المشترك لإلنسانية فـي اتفاقيـة األمـم           القانوني
 ٦٠١٥... لمتحدةا

٢١١٧مان األوقاف في سلطنة ع 
 ٢٠٩٤األوقاف في السودان وبيان الواقفين 

األوقاف في ظل صاحب الجاللة الملك المعظم موالنـا الحسـن           
 ٩٤٥٩ ...منجزات عشر سنوات: الثاني

 ٧٧٠ المستقبل – الحاضر –الماضي : األوقاف في الكويت
 ٢٠٨٩األوقاف في المملكة العربية السعودية 

باللغـة  [دراسة للسلطة اإلدارية والتشـريعية      : األوقاف في الهند  
 ٩٥٤١] اإلنجليزية

 ١٦٢٤... ظهر صفاقس: األوقاف المحلية والرأسمال االستعماري
األوقاف المخلفة عن المغفور لها السيدة حنيفـة عاصـم خـانم            

 ٢٤٢٤السلحدار 
كمة سجالت المح : أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني      

 ٩٢١٢-٩٢١١الشرعية في بيروت 
 ٢٨٨٥وثيقة تاريخية سياسية قانونية : أوقاف المغاربة في القدس

 ٩٤٦٦ ...وقاف مكناس في عهد موالي إسماعيلأ
 ٨٨٣٩] باللغة التركية[األوقاف من الناحية اإلسالمية واالجتماعية 

 أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين في ألويـة غـزة، القـدس           
 مـن   ٥٢٢د، نابلس، عجلون حسب الدفتر رقـم        الشريف، صف 

دفاتر التحرير العثمانية المدونـة فـي القـرن العاشـر           
 ٢١٢٠الهجري 

وقف الحرمين في الجزائر العثمانيـة   : األوقاف والحكام والمجتمع  
 ١١٤٦٢] باللغة اإلنجليزية[

 ٣٣٤١] باللغة التركية [األوقاف وخدماتنا الوقفية
 ٨٥٣٣األوقاف والمساجد 

 ٢٠١٨] باللغة التركية[فنا أوقا
 

@IlH@@
 

 ٨٦٠٤ ]باللغة الفارسية[  الوقفةرافيجببليو
بعض الجوانب المالية لنظام األوقاف في مصـر فـي العصـور        

 ٧٨٣٢] باللغة اإلنجليزية[الوسطى 

 

بيان جمعية العلماء بدمشق في اعتبار شروط أوقاف السـالطين          
 ٥٣٧٧واألمراء 

 ٢٣٣٢ الدين عبد اهللا التنوخي بيان وقف األمير السيد جمال
 

@IpH@@
 

 ٩٥٨٦] باللغة األوردية[تاريخ األوقاف 
 ٨٥٧٣ ]باللغة الفارسية[ تاريخ أوقاف أصفهان

 ٩٠١٦تاريخ األوقاف بمحافظة الطائف 
 ١٢٢٥٦ ]باللغة الفارسية[ تاريخ بناء مسجد جمكران في قم

 ٢٨٢٩] ركيةباللغة الت[تاريخ بناء وقفية قراجة بك من معابد أنقرة 
باللغـة  [تاريخ تكوين نظارة أوقاف الهمايون وتـراجم نظارهـا          

 ٤٠٦٨] العثمانية
-١٩٤٩هــ،   ١٣٧٧-١٣٦٨تاريخ دائرة األوقاف العامة من       

 ٩٢٠٣ .م١٩٥٧
 ٦٧٤١ مساجد الكويت القديمة تاريخ

 ٨٨٠٢] باللغة التركية[تاريخ وقف استانبول 
 ٦٠٢٢] لغة التركيةبال[تأسيس وقف حسب القانون المدني التركي 

 ٩١٩١تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت 
 ١٠٢٦٢التحفة الفقهية في الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية 

باللغـة  [ الرشـيدي  والتعليم في وقف الربـع  اإلدارةتحقيق حول 
 ٢٤٤٦ ]الفارسية
 ٨٥٩٩ ]باللغة الفارسية[ تراث يزد

 ٢٩٠ الوقوف ترتيب الصنوف في أحكام
 ٨٨١٧] باللغة التركية[تطور منشأ وتاريخ األوقاف 

 الشـرعية والقـانون     األحكـام تعاريف واصطالحات الوقف في     
 ٩٣٩٠ ]باللغة الفارسية[ المدني

 ٦٣٣٢] باللغة األوردية[تعليق على قانون الزاوية 
 ٦٧٠-٦٦٩] باللغة العثمانية[التعليمات الخاصة باألوقاف المندثرة 

مجموعات إدارية  :  نظارة أوقاف الهمايون عن الموقعات     تعليمات
 ٤٠٦١] باللغة العثمانية[

 ٧٧٨٧تقرير الحضرة الخديوية على األوقاف المبينة فيه 
تقرير السنوات العشر األولى للمديرية العامة لألوقاف في عهـد          

 ٦٣٧] باللغة التركية[الجمهورية 
 ٥٩٧. ١٩٩٣التقرير السنوي لمفوضي األوقاف لعام 

 ٢١٠٨تقرير عن أوقاف العراق ووسائل إصالحها 
تقرير مجلس األحباس عن نتائج أعمال الوزارة الوقفية في عامي          

 ٧١٢٥ .هـ١٣٣٤-١٣٣٣
التوافق بين الشريعة اإلسالمية والقانون التونسـي فـي مجـال           

 ٦٠٥٣] الفرنسيةاللغة ب[األحباس 
 ٤٦١تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف 

 

@ItH@@
 

 ١١٧٧١ثمار المقاصد في ذكر المساجد 
 

 عربي- الكتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٣٩
 

 

@IxH@@
 

 ٢٣٦٤الجواب القويم عن السؤال المتعلق بإقطاع السيد تميم 
 

@IH@@
 

باللغـة  [ الهجـري حجة من القـرن السـابع   : حجة جامع الخيرات
 ٣٧٢٥ ]الفارسية

 ٢٣٢١حجة وقف األشرف برسباي 
للغـة  با[ ، رشيد الدينهمداني فضل اهللا الرشيديحجة وقف الربع 

 ٣٧١١ ]الفارسية
 ٢٤حجة وقف المرحوم أحمد باشا المنشاوي الجديد الصادرة في          

 ٣٨٦٤ أمام محكمة مديرية الغربية الشرعية ١٩٠٣ أكتوبر
 ٦٢١٥حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر 
 باللغة [١٩٤٨الحساب المؤكد ألوقاف المديرية العامة لألوقاف لسنة        

 ٣٣٦١] التركية
 ٣٩٠٢كر في مصر الح

 ٣٩٠٠الحكر وتقديره 
بيـان مـن    : حكم الشريعة اإلسالمية في الوقف الخيري واألهلي      

 ٤٤٤٦العلماء 
 

@I„H@@
 

 ٦١٧] باللغة التركية[خدمات المديرية العامة لألوقاف 
باللغـة  [ إيـران خالصة عن تاريخ الوقف واألوقـاف فـي   

 ٨٥٧٨ ]الفارسية
 

@I…H@@
 

 ٦٨٩٥] اللغة األورديةب[الدخل الفائض لألوقاف 
 ٥٩٧٥دراسة ألنظمة وقوانين األوقاف في المملكة األردنية الهاشمية 

 ١٦٧٩الدعوى واإلعالم إلحياء سنة الوقف 
 ٨٢٠٣الدفاتر المهمة في األرشيف العثماني 
باللغـة  [م  ١٥٤٦هــ،   ٩٥٣دفتر تحرير أوقاف استانبول لعـام       

 ٤٣٢٤] التركية
 ٧١٢٩ ]باللغة الفارسية[ دليل القبور والمساجد المقدسة

 ٦١٣٣الدليل إلصالح األوقاف 
 ١٢٤٠دليل وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 

دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب فـي عهـد الدولـة            
 ١٢٧٤٥العلوية 

دور الوقف في مجال التعليم والثقافة فـي المجتمعـات العربيـة            
 ١٣٤٩٣ا نموذجاً دولة ماليزي: واإلسالمية المعاصرة

 

@I‰H@@
 

 ١٠٨١٦رأي فضيلة شيخ األزهر في األوقاف الذرية 
رسالة جمعية العلماء بدمشق في إبطال رسالة األستاذ الشيخ رامـز           

 ١٧٦٩الملك في جواز حل أوقاف الذرية 

 ٣٩٦] باللغة األوردية[رسالة في أحكام األوقاف 
 ١٢٦١٧رسالة في جواز وقف النقود 

 ١٧٦٧وقاف الذرية رسالة في حل األ
 ٥٥٨٨رسالة في مسألة نقض القسمة في األوقاف ومضارها 

 ٩٨٩٦رسالة في الوقف 
 ١٢٠٠٢رسالة في الوقف على النفس 

 ١٢٦٢١رسالة في وقف المنقول 
إلبطال وقف النقود بدون الوصية واإلضافة إلـى        معمولة  رسالة  

 ١٢٦٢٣المحدود الموت 
التـاريخي،  : ألربعـة بحث في وجوه الوقف ا    : رسائل في الوقف  

 ٩٣١٣الشرعي، القضائي، العمراني 
 ٧٨٦إدارات األوقاف ودورها في أكثر من خمسين عاماً : الرواد

 ٩٨٩٢رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف 
 

@IH@@
 

 ٣٨٥٥سجل العطاء 
مع تحقيق  : السلطان الناصر محمد بن قالوون ونظام الوقف عنده       

 ٩٣٤٦ف سرياقوس ودراسة وثيقة وق
باللغـة  [سند وقف الطريق الحق للتربية والمسـاعدة والصـداقة          

 ١١٢٨٧] التركية
 ٢١٢٥. ..سياسة إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين

 

@I”H@@
 

 ٥٠٨٦الشخصية االعتبارية للوقف 
 ١٧٤٩شرح أحكام تصفية األحباس 

 ١٠٦٠٥شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين 
 ١٠٨٥٧لشمس الجلية في الرد على من أفتى ببطالن أوقاف الذرية ا
 

@I˜H@@
 

 ٢٣٦٥صورة فتوى، عن وقف تميم الداري الصحابي وأعقابه 
صورة القرار الصادر من نظارة المعارف بشأن كتـاب قـانون           

 ٦٢٢٦العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف 
ـ         اظر األوقـاف   صورة من الالئحة المقدمة للصدارة من طرف ن

 ٧٧٧٩] باللغة العثمانية[حمادة زاده خليل حمدي باشا 
 

@IH@@
 

 ٢٩٦٣ ]باللغة التركية[م ١٩٣٦ضرائب المديرية العامة لألوقاف للعام 
 

@IÂH@@
 

دراسة مقارنـة بـين     : الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية    
 ٤٤١٥الشريعة والقانون 

  عربي- الكتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٤٠<
 

 

 

@IÊH@@
 

 ٩٢٥٥ ]رسيةباللغة الفا[ عالم الوقف
 ١٢٥٩عطية الرحمن في صحة إرصاد الجوامك واألطيان 

تصميم وتاريخ وطراز وعناصر خمسة وثمانون      : عمارة المساجد 
 ٤٩٧١مسجداً 

 

@IÒH@@
 

فتاوى أصحاب الفضيلة العلماء األجالء في مشـروعية الوقـف          
 ٣٢٠٥الذري وتحريم بيعه 

شـا  فرمان لوالي صيدا والشام بخصوص وقـف الال مصـطفى با          
 ٢٨٣٩ الغوري خاتون بنت سلطان فاطمةوزوجته 

 ٩١٣٦فهارس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل 
باللغـة  [فهرس أوقاف إيالة قرمان في عهد السلطان محمد الفاتح          

 ٢٧٤٥] التركية
 ٢٠٥٩] باللغة التركية[فهرس األوقاف الجديدة 

 ٩١٣٨فهرس المخطوطات العربية في مكتبة األوقاف العامة 
 ٩١٣٧فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل 

 ٩١٣٩فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف المركزية 
فهرس وقفيات العصر العثماني المحفوظة بوزارة األوقـاف ودار     

 ٢١٨٠ الوثائق التاريخية القومية بالقاهرة
 ٩٢٦٤في الوقف 

 

@IÖH@@
 

 ١٩٥٩ ]باللغة الفارسية[  الدينية في البالد اإليرانيةاألماكنقاموس 
 ٦٣٠٠] باللغة اإلنجليزية[قانون األوقاف 

 ٦٠٣٦] باللغة التركية [٢٧٦٢قانون األوقاف رقم 
 ٦٢٣٧. ١٩٤٦ لسنة ٤٨قانون بأحكام الوقف رقم 

باللغـة   [ الخيريـة  والشـؤون قانون صالحيات ونظام األوقـاف      
 ٣٠٢٩] الفارسية

 ٦٢٢٨-٦٢٢٧ألوقاف قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت ا
 ٣٣٦٢] باللغة التركية [١٩٣٩قانون ميزانية األوقاف للسنة المالية 

 ٣٣٦٣] باللغة التركية [١٩٤١قانون الميزانية لسنة 
 ٣٣٦٤] باللغة التركية [١٩٤٢قانون الميزانية لسنة 
 ٣٣٦٥] باللغة التركية [١٩٤٣قانون الميزانية لسنة 

باللغـة  [م  ١٩٥٥وقـاف للعـام     قانون ميزانية المديرية العامة لأل    
 ٥٩٤٧] التركية

م بشأن  ١٩٧٢ ،هـ١٣٩٢ لسنة   "١٢٤"قانون رقم   : قانون الوقف 
  ٦١٧٠اإليضاحية مع المذكرة ، أحكام الوقف

 ٦٢٩٩] باللغة اإلنجليزية[قانون الوقف اإلسالمي 
 ٦٤٧٠قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية في لبنان 

 ٦١٥١. ١٩٩٦ لسنة ٨قانون الوقف رقم 
باللغـة  [ لواليـة البنغـال      ١٩٣٤ لعـام    ١٣قانون الوقف رقـم     

 ٦٤١٣] اإلنجليزية

 

  ١٣٩٨٩الشرعي ولوائح الوزارة قانون الوقف 
 ٦٣٦٧] باللغة اإلنجليزية [١٩٥٤قانون الوقف الصادر عام 

 وقـوانين األوقـاف لواليـة       ١٩٥٤قانون الوقف الصادر عـام      
 ٦٣٦٨] باللغة اإلنجليزية[كرناتاكا 

 ٦٣٦٩] باللغة اإلنجليزية [١٩٩٥انون الوقف الصادر عام ق
، مع قوانين المجلس المركـزي      ١٩٩٥قانون الوقف الصادر عام     

 ٦٣٧٠] باللغة اإلنجليزية[لألوقاف 
 ٦٤٨٦] باللغة األوردية[قانون الوقف على األوالد 

 ٦٤١٩] باللغة األوردية [١٩٤٧قانون الوقف لوالية بيهار لعام 
 بإنشاء  ١٩٧١ لسنة   ٨٠هورية مصر العربية رقم     قرار رئيس جم  

 ٧١٠١هيئة األوقاف المصرية 
 ١٩٧٢ لسـنة    ١١٤١قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم        

 ٧١٠١بتنظيم العمل بهيئة األوقاف المصرية 
 ٩٣١٢قصة األوقاف 

 ١٣٨قضاء المحاكم في مسائل األوقاف 
 ٣٩٥٩ة قضايا وقف العثمانية أمام المحاكم المختلطة السوري

 ٣٥٩قواعد األوقاف 
 ٦٦٥٥القواعد المحاسبية لألموال الوقفية 

 ٦٠٩٤] باللغة العثمانية[قوانين جديدة : قوانين األموال غير المنقولة
 ٦١٩٠قوانين األوقاف واألحكار 

 ٩٥٣٦] باللغة اإلنجليزية[قوانين األوقاف وإدارتها في الهند 
ايون التي أعطيت ألحفاد    قوانين مهمة وقرارات سلطانية بأمالك الهم     
 ٦٠٩٥] باللغة العثمانية[محمود جلبي ووالدته أصفهان شاه هانم 

 ٦١٢٨القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة باألوقاف 
 ٦٣١٦] باللغة اإلنجليزية[قوانين الوقف 

 ٦٤٣٨] باللغة اإلنجليزية[ ١٩٦١قوانين الوقف لوالية مهاراشترا لسنة 
 ٦٢٤١القرارات التنفيذية قوانين الوقف والحكر و

 ٦٢٤٢قوانين الوقف والقوانين المتعلقة بها 
 ٣١٠٥قول الخلف واألسالف في منع بيع األوقاف 

 ٤٥٥٦القول الفصل في حكم قيام الفرع مقام األصل 
 

@IÚH@@
 

 ٦٠٤١] باللغة التركية[الكتاب األساسي لألوقاف القديمة 
كم الشـرعية   كتاب في الوقف على ما عليه العمـل فـي المحـا           

 ١٤٢المصرية وفقاً لمنهج الليسانس بكلية الحقوق 
 ٦٠٣٧] باللغة التركية[كتاب القوانين 

 ٨١٦٨كتاب وقف الوزير الال مصطفى باشا 
 ١٨٤٣] باللغة التركية[كتاب اليد لألوقاف الجديدة 

 ٩١٩٠في جمهورية إيران اإلسالمية كشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٢ورية تركيا في جمهكشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٣في جمهورية مصر العربية كشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٤في جمهورية الهند كشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٥في دولة الكويت كشاف أدبيات األوقاف 
في المملكة األردنيـة الهاشـمية ودولـة        كشاف أدبيات األوقاف    

 ٩١٨٦فلسطين 

 عربي- الكتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٤١
 

 

 ٩١٨٧عودية في المملكة العربية السكشاف أدبيات األوقاف 
 ٩١٨٨في المملكة المغربية كشاف أدبيات األوقاف 

 ٩١٨٩الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب األوقاف 
دراسـة قانونيـة حـول      :  من األسرار  خفيكشف الستار عما    

 اإلسـالمية   القرض الليبي المضمون برهن عقارات األوقاف     
 ٤٣٠٠في بيروت 

ت األوقـاف   يحكي سيرة نخبة من رواد إدارا     : كوكبة من الرواد  
 ٧٨٧في أكثر من نصف قرن 

 

@IÞH@@
 

 ٨٣٧الئحة اإلجراءات الداخلية للمحاكم الشرعية 
 ٨٣٧الئحة إجراءات ديوان عموم األوقاف والمجلس الحسبي 

 ١٥١٨الئحة االستبدال واالستثمار ألموال وأعيان األوقاف 
 ٨٣٧الئحة بيت المال 

 ٨٤٧الالئحة الداخلية لوزارة األوقاف 
 ٦٠٩٦] باللغة العثمانية[انونية بالمسقفات والمستغالت الوقفية الئحة ق

 

@IâH@@
 

 ٩٨٦٣-٩٨٦٠مباحث الوقف 
 ٩٢٨٤] باللغة األوردية[المبادئ اإلدارية ألوقاف المسلمين 

 ٢٠٣٤] باللغة التركية[متاحف األوقاف في تركيا واآلثار القديمة 
 ٥٧٠٩مجموعة أنظمة إدارية ألوقاف سوريا 

باللغة [هـ  ١٣٢٨مية لنظارة أوقاف الهمايون لعام      مجموعة عمو 
 ٤٠٦٣] العثمانية

 ٦١٧١مجموعة قرارات وأحكام تتعلق باألوقاف اإلسالمية 
 ٦١٧٢مجموعة قوانين 

 ٦١٧٣مجموعة قوانين األوقاف 
 ٦١٢٩مجموعة القوانين واألنظمة والتبليغات 

 ٥٩٩٦ ]يةباللغة الفارس [ الوقفية في إيرانواألنظمةمجموعة القوانين 
 ٥٩٩٧] باللغة الفارسية[مجموعة قوانين الوقف 

مجموعة محررات وقوانين وأنظمة نظارة أوقاف الهمايون لعـام         
 ٤٠٦٤] باللغة العثمانية[هـ ١٣٣٢

مجموعة من الدراسات المتعلقة بإمام بارا في هوجلي خالل الفترة          
 ٩٥٧٦] باللغة اإلنجليزية [١٩١٠-١٨١٥من 

 ٩٨٥٠-٩٨٤٩محاضرات في الوقف 
 ١٧٩١محاضرة في نظام الوقف 

 ١٧٩٦محاضرة في الوقف 
باللغـة  [محاوالت بناء بنك األوقاف في عهد السـلطان رشـاد           

 ٧٤٠٠] التركية
المؤسسات المالية الخاصة واألوقاف النقدية     : المخاطرة الرأسمالية 

 ١٢٥٨٥] باللغة التركية[
 ١٠٣٤٨] ديةباللغة األور[رسالة في فقه اإلمام الشافعي : المختصر

 ٩٧٨٤المختصر في الوقف 
 ٩٨٦٦-٩٨٦٥مختصر كتاب مباحث الوقف 

 ٢٥١المختصر النفيس في أحكام الوقف والتحبيس 
: مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثمـاني        

 ١١٥٠٤. م١٨٠٥-١٥١٧هـ، ١٢٢٠-٩٢٣في الفترة من 
 ٥٩٩٠المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون الوقف 

 ٣٢٧تشريع تنظيم أحكام الوقف مذكرة حول 
مذكرة علماء المعهد األحمدي في مشـروعية الوقـف األهلـي           

 ٤٤٨٨والخيري، ولزومه وعدم جواز حله 
 ٩٨٥١مذكرة في الوقف 

 ١٧٧٤المرهفات اليمانية في عنق من قال ببطالن الوقف على الذرية 
 ٣٩٩٤] باللغة التركية[مسائل مهمة تتعلق بالوقف 

 ٩١٨١كشاف عن مخطوطات خزائن كتب األوقاف المستدرك على ال
مشروع تبنته األمانة   : مشروع تأهيل المساجد التراثية بدولة الكويت     

العامة لألوقاف في دولة الكويت للحفاظ علـى التـراث الفنـي            
 ٥٠٦٨والمعماري 

 ٦١٦١مشروع قانون األوقاف 
 ٥٩٧٦مع األسباب الموجبة : م١٩٩٨مشروع قانون األوقاف لسنة 

 ٦١٦٢ع قانون األوقاف والمذكرة اإليضاحية لمشروع القانون مشرو
باللغـة  [مشروع قانون زاوية حضرة خواجة معين الدين تشـتي          

 ٦٢٩٥] األوردية
 ٦١٦٣مشروع قانون الوقف 
 ٦٣٧١] باللغة اإلنجليزية [١٩٩٥مشروع قانون الوقف 

 ٩٣٠٩] باللغة الفرنسية[مشكلة الوقف في مصر 
 ٩٤٢١المصطلحات الوقفية 

 ٦٧٦] باللغة العثمانية[مطالعة إدارية في أوقاف الممالك العثمانية 
معاملة بناء وقف في الحقوق التركي فـي الماضـي والحاضـر            

 ٨٨٣٣] باللغة التركية[
معطيات عن دمشق وبالد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس          

 ٢٦٨٦وقفية سنان باشا : عشر
اص وقفية جاجا بـك     معلومات حول أسماء بعض أعضاء وأشخ     

 ٣٧٨٢] باللغة التركية[
باللغـة  [ حياته   – آثاره الخيرية    –وقفياته  : المعماري الشيخ سنان  

 ٢٦٨٠] التركية
 ٣٧١مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا 

مفهوم هدف الوقف من وجهة نظـر القـانون المـدني التركـي             
 ٦٠٤٦] باللغة التركية[واألوقاف التركية حسب هدفه 

 ٣٦٤٨ ]باللغة الفارسية[ ة في ثقافة الوقفمقدم
 ٧٢٠٦مكتبة األوقاف العامة 

 ٣٨٣٧] باللغة التركية[وقفية مكتبة يوسف آغا : مكتبة يوسف آغا
هــ  ١٣٢٤الواردات والمصروفات لعام    : ملحق ميزانية األوقاف  

 ٤٠٧٥] باللغة العثمانية[هـ ١٣٢٥وعام 
 ٩٧٤٢ملخص محاضرات الوقف 

 ٣١١٨] باللغة التركية[لتي عرضت للبيع ممتلكات األوقاف ا
 ٦١٩٧منازعات األوقاف واألحكار 
 االسـتحقاق فـي     –نظام الوقـف    : منازعات األوقاف واألحكار  

 ٦١٩٨... الوقف

 ي عرب- الكتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٤٢<
 

 

منازعات األوقاف واألحكار والنظام القانوني ألمالك الدولة الخاصة        
 ٦٢٠٠-٦١٩٩ ونزع الملكية في ضوء الفقه والقضاء والتشريع

 ١٣٦٨ة باألوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخالف المناقل
منجزات وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسـالمية لعـام         

١٢٤١. ١٩٧٥ 
 ١٠٨٤٣منهج اليقين في بيان أن الوقف األهلي من الدين 

الوثائق التاريخية لـألرض    : المنهل الصافي في الوقف وأحكامه    
 ٨٢١٤ والحقوق اإلسالمية في فلسطين وخارجها

 ٨٢٠٤) ٣(مهمة دفتري رقم 
 ٣٦٧موجز أحكام الوقف 

 ٢٩٨موجز في أحكام األوقاف 
المنظمة اإلسالمية الفلسـطينية    : المؤسسات اإلسالمية في القدس   

 ٩١٢٦] باللغة اإلنجليزية[تحت الحكم األردني واإلسرائيلي 
 ١٦٦٥] باللغة اإلنجليزية[المؤسسات للصناديق المجتمعية 

دراسـة  : ي تركيا خالل القـرن الثـامن عشـر        مؤسسة الوقف ف  
 ٨٩٩٦] باللغة الفرنسية[اجتماعية تاريخية 

 ٨٩٦٨مؤسسة الوقف في الحقوق اإلسالمية وتطبيقاتها عند العثمانيين 
باللغـة  [مؤسسة الوقف في مفهوم التـاريخ التركـي الحـديث           

 ٦٢٨] التركية
 ٦٢٥٠ موسوعة األوقاف

باللغـة  [انة واليـة اسـتانبول      المياه المحولة من األوقاف إلى أم     
 ١٢٥٧٠] العثمانية

الميزانية التي منحت للمديرية العامة لألوقاف من أجـل منـابع           
 ٧٨٢٤] باللغة التركية[المياه وغابات الزيتون 

ميزانية إيرادات ومصروفات األوقاف الخيرية وأوقاف الحـرمين        
 ٣٠٢١الشريفين 

ب الموجبـة   هــ واألسـبا   ١٣٢٧ميزانية نظارة األوقاف لعـام      
 ٤٠٧٦] باللغة العثمانية[لضبطها 

ميزانية نظارة أوقاف همايون الدولـة العليـة العثمانيـة لعـام            
 ٤٠٧٧] باللغة العثمانية[هـ ١٣٢٨

 

@IæH@@
 

 ٧٧١٠ناظر الوقف 
نداء لنوابنا األكارم بشأن التسريع بمشـروع إلغـاء األوقـاف           

 ١٧٨١الذرية 
 ٤٩٣٥. ١٩٥٨نشرة األوقاف لسنة 

  ٩٩٧٦  الوقف: قتصاد اإلسالمي كتاب وسنة وفقهاًنصوص اال
 ٤٠٧٠] باللغة العثمانية[نظارة أوقاف الهمايون وتاريخ تشكيالتها 

 ٦٠٩٧نظام توجيه الجهات 
 ٧١١٢نظام وزارة األوقاف المصرية 

نظام الوظائف وتشكيالت اإلدارة المركزيـة لنظـارة األوقـاف          
 ٤٠٦٥] باللغة العثمانية[

تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض      : سالمينظام الوقف اإل  
 ٣٥٢٨الدراسات الحديثة 

 ٨٥٢١ ]باللغة الفارسية[ نظرة على السنة النبوية للوقف

بيـان مديريـة    لنظرة فيما جاء في نقض جمعية العلماء بدمشق         
 ٣٢٠٣ األوقاف حول بيع الوقف الذري

ـ            ع نقض جمعية العلماء بدمشق لبيان مديرية األوقـاف حـول بي
 ٣٢٠٧الوقف الذري 

 ٧٣٦١نموذج إشهار مؤسسة وقفية خيرية 
نهضة األوقاف اإلسالمية بدولة سورية بعهـد رئاسـة صـاحب           

 ٩٠٣٥الفخامة محمد تاج الدين الحسني 
 

@IçH@@
 

 ٩٩١٠الوقوف والصدقات :  الهداية بالخيركتاب
 

@IëH@@
 

 ٨٢٦١] بالعربية واإلنجليزية[وثائق أحباس طنجة 
 ربيـع أول    ١٥دال من العصر العثماني في الفترة من        وثائق استب 
 ٨٢٤٦. هـ١٢٠٢ جماد أول ٢٦هـ إلى ١٢٠٠

 ٨٢٢٣دراسة وتحقيق : وثائق الوقف الكويتية
في الفتـرة مـن غـرة رجـب     وثائق وقف من العصر العثماني    

  ٨٢٤٨. هـ١٢٠٨ شعبان ٢٦ –١٢٠٢
وثيقة إنشاء وقف من العصر العثماني صادرة من محكمة البـاب           

 ٨٢٥٠ بدار الوثائق القومية ١٢٠٤ شوال سنة ١٢في العالي 
وثيقة عن األوقـاف اإلسـالمية فـي        ": وثيقة دفاعاً عن الجذور   

 ٢١٢٦ ..."فلسطين المحتلة
 الجـامع األعظـم بمدينـة       باسـم وثيقة عن األمالك المحبسة     

 ٣٨٢١الجزائر 
 ٢٦٤الوجيز في أحكام الوقف 

 ٧١١٣وزارة األوقاف بين األمس واليوم 
 ٧١١٤ الماضي والحاضر والمستقبل وزارة األوقاف بين

 -هـ  ١٤١٧التقرير السنوي،   : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   
 ٥٦٥٦. هـ١٤١٨

 ٧١١٥ عشر عاماً اثنيوزارة األوقاف وشئون األزهر في 
 ٧١١٦وزارة األوقاف وشئون األزهر في أحد عشر عاماً 

ـ   :  الدينية شئونالوزارة األوقاف و    انجـازات   –نوات  خمـس س
 ٥٥٧٤وتطلعات 

 ٩٨١٨-٩٨١٧} عبد الجليل عبد الرحمن عشوب{ الوقف كتاب
 ٩٢٤٩} عيسوي أحمد عيسوي{الوقف 
 ٨٧٠٦تصفيته والقوانين الخاصة به : الوقف
 ٩٢٣٨دراسات وأبحاث : الوقف
 ٩٣٧٧مصطلحاته وقواعده : الوقف
 ١٣٦٩٧ري وظيفته االجتماعية، وأهدافه الدينية، ودوره الحضا: الوقف

دراسة مدنية تاريخية   : "١٠٦٣/١٦٥٣"ير باشا في حلب     شوقف أب 
 ٢٢٦١] باللغة الفرنسية[
 ٢٣١٧. ..وقف أسعد باشا العظم حاكم دمشق كتاب

 ٩٨٨١تطوره، إدارته، تنميته : الوقف اإلسالمي
 ١١١١٧مجاالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي

 عربي- الكتب – وان حسب شكل العملكشاف العن



<١٣٤٣
 

 

 ١١١١٨] جليزيةباللغة اإلن[مجاالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي
 ٩١١٠الوقف اإلسالمي في فلسطين 

باللغـة  [وقف األموال غير المنقولة وتصـرفات عـرف البلـدة           
 ١٢٦٠٢] التركية
 ٦٣٧٢. ٩٥وقف ايكت

 ١٣٠٦الوقف بين االستبدال والتأبيد 
 ١١٠٦٩] باللغة التركية[وقف الثقافة والتربية في اسبارتا 

 ١١١٧١الوقف الخيري اإلسالمي 
 ١١١٨٨] باللغة اإلنجليزية [١٩٩٤التقرير السنوي، : وقف الدوق

 ٢٦٨٧وقف سنان باشا 
 ٢٨٢٣ وقف فاطمة خاتون كتاب

 ٤٤٦١ المجتمعتنمية الوقف في اإلسالم ودوره في 
 ٨٥٦٤ ]باللغة الفارسية[ الوقف في إيران

 ٩٨٩١الوقف في الشريعة اإلسالمية 
 ٩٧٨٥الوقف في الشريعة والقانون 

عة اإلسالمية وأصـول الفقـه اإلسـالمي        الوقف في ضوء الشري   
 ٣٥٨] باللغة اإلنجليزية[

 بالعربية[أداة سلطة اجتماعية وسياسية     : الوقف في العالم اإلسالمي   
 ١٣٧١٤] الفرنسيةو

 ٩٨٦٨الوقف في الفكر اإلسالمي 
 ١٣٧١٠الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر 

 ٩٢٩٧] باللغة الفرنسية[الوقف في مصر المعاصرة 
 ٦٢٤٩ف في نظامه الجديد الوق

 أضرحة المسـلمين،   سنة في تاريخ     ٤٠٠: الوقف في وسط آسيا   
 ٩٧١٧] باللغة اإلنجليزية[ ١٨٨٩-١٤٨٠

 ٢٨٢٧وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي 
 ٢٨٣٧] باللغة التركية[وقف كمال الدين بن الهمام 

 ١٢١٨٦] باللغة التركية[وقف المرادية الثقافي 
 ١٢٣٢٨] باللغة التركية[شفى الغرباء لوالدة سلطان وقف مست

باللغـة  [وقفيات مكتبـات السـالطين      : وقف المكتبات في أدرنة   
 ٧١٩٧] التركية

 ٩٨٦٧الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية 
 ١٢٧وقف منجك باشا 

 ١٢٥٩٥] باللغة التركية[وقف النقود 
 ٣٢٢٦الوقف وآثاره في اإلسالم 

 ٣٠٦إلسالم الوقف وأحكامه في ا
 ١٩٤٩ ]باللغة الفارسية[  في اإلسالموأهميتهالوقف 

 ١٢٠٧١استبيان للموروث الثقافي : الوقف وبنية المكتبة العربية
باللغـة  [استبيان للموروث الثقـافي     : الوقف وبنية المكتبة العربية   

 ١٢٠٧٢] الفارسية
راء الفقهاء في المسائل الخالفية     آالوقف وبيان أحكامه مع عرض      

 ٢٥٨دلتها وأ
 ٨٥٣٦ في األردن الوقف والتنمية

 ١٤٢٦الوقف ودوره في التنمية 

 ١٣١٥٧ االجتماعية الوقف ودوره في التنمية
الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافـة فـي المملكـة العربيـة             

 ١٣٣٧١السعودية خالل مائة عام 
حالـة  : الوقف والعمل األهلي في المجتمع اإلسالمي المعاصـر       

 ١٣٦٦٧األردن 
 ٩٠٨١نماذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي : الوقف والمجتمع

 ١٣٨٨٩] باللغة التركية[وقف والدة عتيق للخدمة والعلم 
 ١٣١٧٠قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني : وقفيات المجتمع

 ٢٨٨٣وقفيات المغاربة 
 ٢٣٤٨وقفية أمينة الخالدي 
 ٢٦٠٤-٢٦٠٣وقفية صالح الدين 

 ٣٨٢٥] باللغة التركية[فاتح وقفية عمارة ال
 ٩٩٥١بحث استداللى :  الوقوف والصدقاتكتاب

 الفارسيةاللغة 
 

@IlH@@
 

 ٢٤٤٦رشيدى بررسى روش ادارى واموزشى ربع 
 

@IpH@@
 

 ٨٥٧٣ اصفهانتاريخجه اوقاف 
 ١٢٢٥٦تاريخجه بناى مسجد جمكران 

 ٨٥٦٧تازه هاى آمارى 
 ٣٠٢٩ خيرية وامورتشكيالت واختيارات سازمان حج واوقاف 

 

@IxH@@
 

 ٣٧٢٥جامع الخيرات 
 

@I„H@@
 

 ٨٥٧٨ ايران  درواوقافتاريخجه وقف فرهنكَـ واز ى خالصه ا
 

@I…H@@
 

 ٩٢٥٥وقف ى دنيا
 

@I”H@@
 

 ٧١٢٩ماكن متبركة اقبور ومساجد وى شناسائ
 

@IÒH@@
 

 ١٩٥٩فرهنكَـ آباديها ومكانهاى مذهبى كشور 
 

@IÚH@@
 

 ٨٦٠٤  وقفيشناس كتاب

  فارسي- الكتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٤٤<
 

 

 

@IâH@@
 

 ٥٩٩٧-٥٩٩٦مجموعة قوانين ومقررات اوقافى 
 ٣٦٤٨مقدمه اى برفرهنكَـ وقف 

 

@IæH@@
 

نكَاهى درباره وقف وتعاريف واصـطالحات وقـف در احكـام           
 ٩٣٩٠شرعى وقانون مدنى 

 ٨٥٢١... نكَاهى كوتاه به سنت نبوى وقف
 

@IëH@@
 

 ٨٥٦٤وقف در ايران 
 ١٩٤٩وقف واهميت آن در اسالم 

كاوشى در ميراث فرهنكى    :  كتابخانه هاى اسالمى   وقف وساختار 
 ١٢٠٧٢اسالم 

 ٣٧١١وقفنامه ربع رشيد 
 

@IðH@@
 

 ٨٥٩٩يادكَارهاى يزد 

 األورديةاللغة 
 

@IcH@@
 

 ٦٣٩٥اتربرديش مسلم اوقاف 
 ٦٧٥٣احسن السير 

 ٦٨٩٥اسالمى ضرورت اور اوقاف كى فاضل آمدنى 
 ١٠٨٢٦االنصاف في االوقاف 

 

@IlH@@
 

 ٦٤١٩. ١٩٤٧ ايكت بهار وقف
 

@IpH@@
 

 ٩٥٨٦تاريخ اوقاف 
 

@I…H@@
 

 ٦٣٣٢درجاه ايكت بر تبصره 
 ٦٢٩٥دركاه بل حضرت خواجه معين الدين تشتى 

 

@I‰H@@
 

 ٣٩٦رساله اصاف في احكام اوقاف 
 

@IÖH@@
 

 ٦٤٨٦قانون وقف على االوالد 
 

 

@IâH@@
 

 ١٠٣٤٨رساله فقه امام شافعى : المختصر
 ٩٢٨٤نظم ونسق : صولمسلم اوقاف كيه ا

 العثمانيةاللغة 
 

@IcH@@
 

 سنه سي أوقافلر بوتجه سـنه ملحـق         ١٣٢٥ سنه سي و     ١٣٢٤
 ٤٠٧٥ واردات ومصروفات

 سنه سي أوقاف نظارتي بوتجه سي ومضبطه سي اجـين           ١٣٢٧
 ٤٠٧٦ موجب اسيابلر

 سنه سي دولت علية عثمانية أوقـاف همـايون نظـارتي     ١٣٢٨
 ٤٠٧٧ بوتجه سي
 ٣٢٤-٣٢٣ف في أحكام األوقاف إتحاف األخال

احفادي محمود جلبي ووالده سي اصفهان شاه خانمه بيـوريالن          
 همايون أمالكلري ايله الكيلي سالطنيه قرار       "ملكنامه همايون "

 ٦٠٩٥ الر ومهمه قانونلري
 ٢٧٤-٢٧٣} بودي آبادي{أحكام أوقاف 
 ٢٨٣} حسني أفندي{أحكام أوقاف 

 نظارتنك امضا ايله الكيلي     أوقاف همايون : إداري مجموعه لري  
 ٤٠٦١ تعليمات لري

 ١٢٤٨-١٢٤٧ أراضي ميريه نك أحكام مرعيت
 ٣٣٧إرشاد االخالف في احكام اوقاف 

 ١٢٥٧٠ استانبول واليتي امانتنه وقفلردن دور اولفان صولر
 ٦٧٠-٦٦٩أوقاف مندثره دائر مخصوص تعليماتلر 

قنـده  أوقاف ناظري حماده زاده خليل باشا طرفنـدن أوقـاف ح          
 ٧٧٧٩ي صدارته تقديم ايديالن اليحه صورت

أوقاف نظارتنين أداري ومركز تشكيالتي ايدن وظيفه لري حقنده         
 ٤٠٦٥ نظامنامه سي

 ٤٠٧٠ أوقاف همايون نظارتنك تاريخجه تشكيالته
أوقاف همايون نظارتنك تاريخجه تشـكيالته ونظـارك تـراجم          

 ٤٠٦٨ احوالي
ي محـررات عموميـة      سنه س  ١٣٢٨أوقاف همايون نظارتينين    

 ٤٠٦٣ مجموعة سي
 سنة سـي محـررات وقـوانين       ١٣٣٢أوقاف همايون نظارتنين    
 ٤٠٦٤ وانظمة مجموعة سي

 

@IÊH@@
 

 ٦٧٦ عثمانلي مملكه لري وقفلرنده اداري باكيش
 

@IÖH@@
 

 ٦٠٩٤أموال غير منقوله يه عائد قوانين : قوانين جديدة
 

@IâH@@
 

 ٦٠٩٦ سي اليحه سيمسقفات ومستغالت موقوفة قانوننامه 

عثمانيأوردو،  – الكتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل
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 اإلجنليزيةاللغة 
 

(B@) 
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The Bihar Waqf Act 1947, modified upto 15th July 

1954. 6420 
 

(@C@) 
 

The collection of papers relating to the Hoogly 
Imambarah 1815-1910. 9576 

 

(@D@) 
 

The Duke endowmwnt: 1994 annual report. 11188 
 

(@E@) 
 

Endowments, rulers and community: Waqf Al-Haramayan 
in Ottoman Algiers. 11462 

 

(@F@) 
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(@I@) 
 

Islam and Israel: Muslim religious endowments and 
Jewish state. 9117 

Islamic endowment in Jerusalem under British 
Mandate. 1637 

Islamic institutions in Jerusalem: Palestinian Muslim 
organization under Jordanian Israeli rule. 9126 
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(@S@) 
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rules. 6370 

The Waqf Act, 1954. 6367 
The Waqf Act, 1954 and the Karnataka Waqf Rules 

1964. 6368 
Waqf Act, 1995. 6369 
The Waqf Bill, 1995. 6371 
Waqf in central Asia: four hundred years in the history 

of a Muslim shrine, 1480-1889. 9717 
Waqf Law and Administration in India. 9536 
The Waqf Laws. 6316 
Waqfs in India: Study of administrative and legislative 

control. 9541 

 الفرنسيةاللغة 
 

(C@) 
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(@I@) 
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Risk Sermayesi Özel Finans Kurumlari ve Para 
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(@T@) 
 

Türk Medeni Kanunu Açisindan Vakifda Amaç 
Kavrami Ve Amacina Göre Vakif Türkleri. 6046 

Türk Medeni Kanununa Göre Vakif Tesisi. 6022 
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Vakiflar Genel Müdürlüğü Hizretleri. 617 
Vakiflar Kanunu No 2762. 6036 
Vakiflar Umum Müdürlüğü 1955yili Bütçe Kanunu. 5947 
Vakiflar ve Vakif Hizmetlerimiz. 3341 
Vakiflarimiz. 2018 
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<١٣٤٧
 

 

òîÈßb¦a@ÝöbŠÛa@
 اللغة العربية

 

@I@cH@
 

 لخدمات األوقاف المقدمة للنسـاء      األبعاد االقتصادية واالجتماعية  
 ١٣٨٧١] باللغة التركية[واألوالد في عهد اإلمبراطورية العثمانية 

 ٣٧٤، ٣٥٠أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية 
 ٣٥١ ]باللغة الفارسية، منشورة[ اإلسالمية الشريعة في الوقف أحكام
 ٣٢٣٦ ]باللغة الفارسية[  الوقف وآثاره االجتماعيةأحكام
باللغـة  [دراسـة اجتماعيـة قانونيـة       :  األوقاف في الهنـد    إدارة

 ٩٥٣٧] ، منشورةاإلنجليزية
باللغـة  [إدارة األوقاف ومجتمع تراقيا الغربيـة فـي تركيـا           

 ١٣٧٥١] التركية
إدارة الوقف الخيري اإلسالمي فـي دولـة اإلمـارات العربيـة            

دراسة ميدانية على إدارة األوقاف التابعـة لـوزارة         : المتحدة
 ١٨١٥... ل والشؤون اإلسالمية واألوقافالعد

 ١٤٧٨ استثمار أموال الوقف
استثمار األوقاف وآثاره االقتصادية واالجتماعية مـع اإلشـارة          

 ٣٦٦٢لوضعية األوقاف في الجزائر 
باللغـة  [اإلسالم واألساس االجتماعي لمفهـوم الوقـف التركـي         

 ٨٨٥١] التركية
الت المحكمـة   أوقاف بورصة في القرن الخامس عشر حسب سج       

 ٤٣٣١] باللغة التركية[
أوقاف السلطان األشرف شعبان بـن حسـين علـى الحـرمين            

 ١١٤٥٩الشريفين 
 ١١٤٥٨] منشورة[أوقاف السلطان األشرف شعبان على الحرمين 

باللغـة  [أوقاف قضاء سيليسترا في القرن السـادس عشـر          
 ٢٠٥٦] التركية

 ٤٣٣٦] لتركيةباللغة ا[أوقاف قيصري حسب دفتر تحرير األوقاف 
-١٢٥٠هـ،  ٩٢٣-٦٤٨األوقاف والحياة االجتماعية في مصر      

 ٩٣٤٩] منشورة[ دراسة تاريخية وثائقية: م١٥١٧
 األوقاف والحياة االقتصادية في مصـر فـي العصـر العثمـاني           

 ١٣٣١٦ ]منشورة[
-٩٢٣ ،األوقاف ودورها في الحيـاة االقتصـادية فـي مصـر          

 ١٣٣١٧. م١٦٥٨-١٥١٧هـ، ١٠٦٩
دراسة حالة في تطور العالقة بين المجتمـع        : السياسةاألوقاف و 

 ١٣٥٨٦والدولة في مصر الحديثة 
 ١٣٥٨٣ ]منشورة [األوقاف والسياسة في مصر

 

@IlH@@
 

بحث حول تأسيس األوقاف في المجتمع التركي من وجهة الثقافة          
 ٨٨٤٩] باللغة التركية[اإلسالمية 

للغـة  با[بحث حول الخدمات االجتماعيـة لتأسـيس الوقـف        
 ١٣٧٥٥] التركية

 ٣١٢٠ ]باللغة الفارسية[ بيع الوقف في نظر اإلسالم

@IpH@@
 

 ٩٣٥٤... تاريخ األوقاف في مصر في عصر سالطين المماليك
 تاريخ الوقف ودراسات حالة في دمشق في أواخر الحكم العثماني         

 ٩٠٥٠ ]منشورة [وفترة االنتداب الفرنسي
 ي أواخر الحكم العثماني   تاريخ الوقف ودراسات حالة في دمشق ف      

 ٩٠٥١] باللغة اإلنجليزية [وفترة االنتداب الفرنسي
 ٣٠٣٤ ]باللغة الفارسية[  األوقاف اإليرانيةمديريةتحقيق حول 

 باللغـة [تحقيق متن وقفية السلطانة فاطمة بنت السلطان مراد الثالث   
 ٣٨١٠] التركية

كتاب تيسير الوقـوف علـى غـوامض أحكـام          "تحقيق ودراسة   
 ٤٦٤ي  لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناو"وقوفال

" كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أحمد بن حنبـل        "تحقيق ودراسة   
 ١٠١١١ ألحمد بن هارون الخالل

 ١٣٧٥٣] باللغة التركية[التحليل االقتصادي لألوقاف التركية 
 ١٨٩٠] باللغة التركية[تخصيص الضرائب لألوقاف التركية 

 ام المحاسبة في األعمال االقتصادية المتعلقة     تخصيص الضرائب ونظ  
 ١٤٦٨] باللغة التركية[باألوقاف 

 ٣٤١٨التصرف في الوقف 
 

@IH@@
 

 ١٢٦٠٨ حكم األموال الموقوفة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
 

@I„H@@
 

باللغة [خدمات الوقف في اديمان حسب وثائق األرشيف العثماني         
 ١٣٧٣٩] التركية
الوقف في اسبارتا من وجهة نظر معلومـات األرشـيف          خدمات  

 ٨٨٠١] باللغة التركية[العثماني 
تيسير الوقوف علـى    "دراسة وتحقيق الكتاب األول من مخطوط       

 لزين الدين بن تاج العارفين الحدادي       "غوامض أحكام الوقوف  
 ٤٦٥ المناوي رحمه اهللا

 

@I…H@@
 

باللغـة  [عشـر   دفتر تحرير والية قسطموني في القرن السادس        
 ٢٠٦١] التركية

 -١٧٠٠دور األوقاف في الحياة االجتماعيـة بمدينـة سـيواس،         
 ١٣٧٥٦] باللغة التركية[م ١٨٥٠

دور القضاء في مجال القانون الخاص بالوقف، مـع اإلشـارة           
 ٣٥٧ ]باللغة اإلنجليزية[بشكل خاص إلى والية مهاراشترا 
مانـة العامـة    نمـوذج األ  : دور الوقف في تنمية المجتمع المدني     

 ٦٥٥٨لألوقاف بدولة الكويت 
 

@I‰H@@
 

رسالة في األوقاف على مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت           
 ١٠٢٩٤رضي اهللا عنه 
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 ٩٠٠٢} أحمد بدوي طوالن{رسالة في الوقف 
 ٩٠٠٥} عبد العال علي سليمان{رسالة في الوقف 
 ٩٠٠٦} عبد الفتاح عيسوي حويت{رسالة في الوقف 

أوقاف ومؤسسات قنصوه الغوري في     : ية المتأخرة للمماليك  الرعا
 ٩٣٥٢] باللغة اإلنجليزية[القاهرة  

 

@I˜H@@
 

 ١٤٨٠صيغ استثمار األمالك الوقفية 
 

@IÖH@@
 

قيود األوقاف في دفتر تحرير أوقاف قضاء مركز توقات بتاريخ          
 ٨٨٥٧] باللغة التركية[م ١٥٧٦هـ، ٩٨٤

 

@IÚH@@
 

 الوقف اإلسالمي الخيري في ضـوء نظـم         كفاءة استثمار أموال  
 ١٥٥٧ومعايير االستثمار في اإلسالم 

 

@IÞH@@
 

 ٦٦٠٠لزوم الوقف وشروط صحته 
 

@IâH@@
 

ماهية الوقف في حقوقنا القديمة والحديثة، والخصوصيات التـي         
 ٤٥] باللغة التركية[تتعلق بأوقاف المقاطعة واإليجارتين 

 ٣٠٣٣] لفارسيةباللغة ا[مديرية األوقاف في إيران 
باللغـة  [مشاكل أوقاف المتاحف في استانبول وسـبل حلولهـا          

 ١١٦٨٣] التركية
ـ مقارنة بين الوقف والتراست فـي القـانون األ         باللغـة   [يمريك

 ١٢٧٥٨] الفارسية
 ٩٠٠٠] باللغة التركية[مؤسسات الوقف عند العثمانيين 

باللغـة  [مؤسسة الوقف في إطار تـاريخ تركيـا المعاصـر           
 ١٣٧٥٤] التركية

باللغة [المؤسسة الوقفية في التطبيقات العثمانية وفي حقوق اإلسالم         
 ٦٥٨] ، منشورةالتركية

باللغة [المؤسسة الوقفية في التطبيقات العثمانية وفي حقوق اإلسالم         
 ٦٨٦] التركية

 

@IæH@@
 

 ٧٧٨٠النظارة على الوقف 
 ٨٧٤٩نظام الوقف في اإلسالم حتى نهاية العصر العباسي األول 

 

@IëH@@
 

: وظائف مؤسسات األوقاف االقتصادية واالجتماعية فـي تركيـا        
بحث حول االعتمادات والمساعدات االجتماعية لألوقاف فـي        

 ١٣٧٤٠] باللغة التركية[أزمير 

 

 ٨٩٤٨ ]باللغة الفارسية[ دراسة مقارنة: الوقف
 ١٠٨٨٥الوقف األهلي 
 ١٠٩١٥] باللغة الفارسية [الوقف األهلي

 ١١١٦٤ وأثره في الحياة االقتصادية بدولة البحرين خيريالوقف ال
باللغة [دراسة ألوقاف ضريح علي بن أبي طالب        : الوقف في بلخ  
 ٨٦١٩ ]اإلنجليزية

 ٩٩٠٠الوقف في الشرع 
 ٩٩٠٢} محمود بن حمود الراجحي{الوقف في الشريعة اإلسالمية 
 ٩٩٠٣ }مصطفى هاشم محمد الشوربجي{الوقف في الشريعة اإلسالمية 

 ١٢٦٠٧] باللغة التركية[نظرياً وتطبيقياً : وقف النقود
باللغـة  [  اآلنإلـى  في إيران من القديم اإلداريالوقف والجهاز 

 ٨٥٨١ ]الفارسية
 ٩٩٠١] منشورة[الوقف والوصايا في رواية الخالل عن أحمد 

 ١٠٠٧٩] منشورة[الوقوف من مسائل اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني 
 ١٣٩٣٤ وقفالوالية على ال

 ١٣٩٤٧ ]باللغة الفارسية[  على الوقفةالوالي
 

 الفارسيةاللغة 
 

@I@cH@
 

 ٣٥١] منشورة[ اسالم وقف در شريعت احكام
 ٣٢٣٦ وقف واثرات آن در اجتماع احكام

 

@IlH@@
 

 ٨٩٤٨وقف تطبيقى بررسى 
 ٣٠٣٤ ايران اوقافبررسى سازمان 

 ٣١٢٠ اسالمبيع وقف از نظر 
 

@IpH@@
 

 ١٣٩٤٧قف توليت در و
 

@IH@@
 

 ٣٠٣٣ كل اوقاف در ايران ادارةسازمان 
 

@IâH@@
 

 ١٢٧٥٨مقايسه وقف با تراست در حقوق امريكا 
 

@IëH@@
 

 ١٠٩١٥وقف خاص 
 ٨٥٨١وقف وسازمان ادارى آن از ايران باستان تا حال 

 فارسي- الرسائل الجامعية – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٤٩
 

 

 اإلجنليزيةاللغة 
 

(H @)  
 

History of awqaf and case studies from Damascus in late 
ottoman and French mandatory times. 9051 

 

(@L @)  
 

Late Mamluk patronage: Qansuh Al-Ghuri’s waqf and 
his foundations in Cairo. 9352 

 

(@R @)  
 

Role of Judiciary in the Field of Law Dealing with 
Waqf, with Special Reference to the State of 
Maharashtra. 357 

 

(@W @)  
 

Wakf administration in India: A Socio-Legal Study 
[published]. 9537 

Waqf At Balkh: A study of the endowments at Shrine of 
Ali ibn Abi Talib. 8619 

 التركيةاللغة 
 

(@A @)  
 

XV. Yüzyilda Mahkeme Sicillerine Göre Bursa 
Vakiflari. 4331 

16. Yüzyilda Kastamoun Sancaği Vakif Tahrir Defteri. 2061 
16. Yüzyilda Silistre Sancaği Vakiflar. 2056 
 

(@B @)  
 

Bati Trakya Türk Cemaat ve Vakif İdareleri. 13751 
 

(@I @I  
 

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi. [basmak] 3430  

İslam Hukukunda ve Osmanli Tatbikatinda Vakif 
Müessesesi. 3436 

İslam ve Türk Vakifanlayişinin Sosyal temelleri. 8851 
İstanbul Vakif Müzeleri Sorunlari ve Çözum 

önerileri. 11683 
 

(@N @)  
 

Nazari ve Tatbiki Olarak Para Vakiflari. 12607 
 

(@O @)  
 

Osmanli Arşiv Belgelerine Göre Adiyaman’daki Vakif 
Hizmetleri. 13739 

Osmanli Arşiv Belgelerine Göre İsparta’daki Vakif 
Hizmetleri. 8801 

Osmanli İmparatorluğu’nda Kadin ve Çocuğa Hizmet 
veren Vakiflarin Sosyal ve Ehonomik. 13871 

Osmanlilar’da Vakif Müesseseler. 9000 
 

(@S @)  
 

Sivas Şehir Hayatinda Vakiflarin Rolü "1700-1850". 13756 
Sosyal Açidan Türk-İslam Kültisiründe Vakif Kurumu 

Üzerine Bir Araştirma. 8849 
Sultan III. Murad’in Kizi Fatma Sultan Vakifiyesinin 

Metni ve Transkipsiyonu. 3810 
 

(@T @)  
 

Tarhrir ve Evkaf Defterine Göre Kayseri Vakiflari. 4336 
Tokat Merkez Kazasi Vakif kayitlari: 984H. "1576M" 

Tarihli Defter-i Efkaf-1. 8857 
Türk Vakiflarinda Muhasebe Organizasyonu. 13753 
Türk Yenileşme tarihi Çerçevesinde Vakif Müessesesi. 

13754 
Türkiye’de Vakif Müessesesinin Sosyao-Ekonomik 

Fonkasiyonlari: İzmir İli Sosyal Yardimaşma Ve 
Dayinisma Vakiflari Üzerine Bir Araştirma. 13740 

Türkiye’de Vakiflarin Vergilendirilmesi. 1890 
 

(@V @)  
 

Vakif Kurumunun Sosyal Hizmetleri Üzerine Bir 
Araştirma. 13755 

Vakif ve Bağli İktisadi İşletmelerinde Muhaselbe 
Sistemi ve Vergilendirme. 1468 

 

(@Y @)  
 

Yeni ve Eski Hukukumuzda Vakfin Mahiyeti ve 
kendilerinde Tedavil Kabiliyeti Bulunan Mukataali ve 
İcareynli Vakfilarin Arzettiği Hususiyetler. 45 

pbí‰ë†Ûa@pübÔß@
 اللغة العربية

 

@I@cH@
 

باللغـة  [  من الوقفالماليمستشفى ومستوصف تتلقى الدعم  ٣٧
 ١٣٤٠٦ ]الفارسية

 مليـون مـن     مئتيما يستحق   ل  سنوي يجارإ روبية هندية    ٢٥٠٠
 ٧٦] باللغة األوردية [ الوقفيأراض

 ٨٨٧٠] باللغة التركية[آثار أوقاف سيواس 
باللغـة  [ثار القديمة في الوقف العثماني في مدينـة صـوفيا           اآل

 ١٢٢٧٧ ]التركية
 ٢٢٩٨] باللغة التركية[اآلثار واألوقاف التركية في يوغسالفيا 

 ٣٧٧٣] باللغة التركية[آثار ووقفيات أوالد تورغوت 
 
 

 ١٢٧٢١آثار الوقف في الحياة المجتمعية بالمغرب عبر التاريخ 

  إنجليزي، تركي– الرسائل الجامعية –  حسب شكل العملكشاف العنوان 



١٣٥٠<
 

 

رحمن خان  . خطاب إلى ك  : رة األوقاف آراء شهاب الدين عن إدا    
 ٧٤٩٦ ]باللغة اإلنجليزية[

 ٧٣٦٢آفاق التعاون المشترك بين مؤسسة الوقف والمنظمات األهلية 
 ٦٥٩٦أبحاث في الوقف 

 ٥١٤٤] باللغة األوردية[ إبداء المخاوف على مسجد تيله والي في لكناو
 األتراك وخدمة مؤسسة األوقاف في معالجة األمـراض النفسـية         

 ١٣٤١٦] باللغة التركية[
باللغـة  [وكأنه ملك شخصي    بدلهي  اتهام باستخدام المسجد الجامع     

 ٦٧٧١] األوردية
باللغة [اتهام باستخدام وثائق مزورة لالستيالء على أراضي مقبرة         

 ٥١٤٧] األوردية
اتهام باالستيالء غير الشرعي على مقبرة بالسبور في رامبـور          

 ٥١٤٨] باللغة األوردية[
ة قضية مسجد تابع لهيئة أوقاف دلهي في مجلـس الشـيوخ            إثار

 ٦٧٧٢ ]باللغة األوردية[ي  الهندبالبرلمان
 ١١٢٩٥إثبات األوقاف العقارية 

 ١٣٠١٩أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة 
االجتماع السنوي الرابع والعشرين للمجلس المركـزي لألوقـاف         

 ١٣٢٤١] باللغة األوردية[
ـ    اجتماع الشيعة يقدم    نقطـة لرئيسـة     ٢٠ دعما كامال لبرنامج ال
 ٧٥٥٧ ]باللغة األوردية [ةالوزراء الهندي

 ٥١٨٦] باللغة األوردية[اجتماع لجنة حماية األوقاف 
 للجنة التنفيذية لهيئة األحوال الشخصـية للمسـلمين        حاجتماع ناج 

 ٦٣٧٧ ]باللغة األوردية [لعموم الهند
 ٧٩٤١] زيةباللغة اإلنجلي[اجتماع هيئات األوقاف 

مداوالت على األوقاف   : اجتماع هيئة األحوال الشخصية لعموم الهند     
 ٧٥٥٨ ]باللغة األوردية[والمشاكل األخرى 

باللغـة  [اجتماع هيئة األحوال الشخصية للمسلمين بمدينة رانتشي        
 ٦٣٧٨] األوردية

 ١١٦أجر النظر علي الوقف وآثاره المترتبة عليه 
 كـا ا األقليات في واليـة كرنات     إجراء مسح لإلطالع على مشاكل    

 ٣٥٢٥ ]باللغة األوردية[
باللغـة  [إجراء مسح لممتلكات األوقاف في واليـة أترابـراديش          

 ٥١٤٩] األوردية
 ١٧٨٥أحاديث في الوقف 

أحباس العثمانيين األوائل بتونس وجمعيـة األوقـاف واإلنـزال          
 ٢٢٩٢ ]الفرنسيةاللغتين العربية وب[

ي شمال أفريقيـا منـذ االسـتقالل        األحباس ووزارات األحباس ف   
 ٨٥٣٨] الفرنسيةاللغة ب[

على أراضي األوقاف في    " فانداي ماترام "احتجاج على بناء قاعة     
 ٥٢٧٩ ]باللغة األوردية[أورنج آباد 

 ٣٦٦٦االحتفال األول بامتحان مدارس الجمعية الخيرية اإلسالمية 
 ١١٠٧٠قطامي إلى األستاذ جاسم ال" جائزة عبد الناصر"احتفال تسليم  

باللغـة  [احتالل أرض المقبرة من قبل زعـيم حـزب جانتـا            
 ٥١٥١] األوردية

 

وقوفة علـى أيـدي بعـض السـيخ         ماالحتالل بالقوة لألرض ال   
 ٥١٩٨ ]باللغة اإلنجليزية[المتعصبين 

باللغـة  [احتالل غير شرعي ألراضي أحـد أضـرحة األوليـاء           
 ٥٢٨٢] األوردية

باللغـة  [قـابر المسـلمين     االحتالل غير الشرعي ألراضـي م     
 ٥٢٧٦] األوردية

 ٥١٦١] باللغة األوردية[االحتالل غير الشرعي ألراضي المقبرة 
إطالق سراح محامي   : وقوفةماالحتالل غير الشرعي لألراضي ال    

 ٥١٩٩] باللغة األوردية[بتياله بالضمان 
 ٥١٥٢] باللغة األوردية[االحتالل غير الشرعي لمقبرة بالس بور 

باللغـة  [غير الشرعي لمقبرة جـوهي غيـر مقبـول          االحتالل  
 ٥١٥٧] األوردية

 ٥١٨٩] باللغة األوردية[االحتالل غير الشرعي لمقبرة موقوف شاه 
احتالل غير شرعي لممتلكات هيئة األوقـاف اإلسـالمية، تبلـغ           

 ٥١٥٣] باللغة األوردية[ مليون روبية ٨٠٠قيمتها 
قف لمنجم الفحـم    االحتالل غير الشرعي لمئات من ممتلكات الو      

باللغـة  [الحجري بمنطقة راجوار في محافظـة تشـاندربور         
 ٥٢٧٨ ]األوردية

باللغـة  [االحتالل غير المشروع ألراضي المقبـرة فـي لـوني           
 ٥١٥٤] األوردية

باللغـة   [وقـاف المسـلمين   ألاحتالل المسلمين غير الشـرعي      
 ٥٢٤٢ ]األوردية

 احـتالل غيـر     احتالل هيئة األوقاف الشيعية إلمام بارا يعتبـر       
 ٥١٥٥] باللغة األوردية[مشروع 

 ٢١٦٩إحصاء األوقاف 
باللغـة  [ أصـفهان  فـي  عن نشاط دائـرة الوقـف   إحصائيات
 ٨٥٧٢ ]الفارسية

باللغة [أحقية عضو مجلس األوقاف في االعتراض على اإلشعار         
 ١٨٥] اإلنجليزية

 ٩٣١٦إحياء دور الوقف اإلسالمي مرهون بتحريره من قبضة الدولة 
 ٤٩٧٢] باللغة األوردية[ء المساجد المهجورة إحيا

 ٥٦٢٤اختصاص القضاء المختلط 
 ٥٦٢٥االختصاص القضائي في مسائل األوقاف 

باللغة [اختصاصات محكمة األوقاف تحت مسودة قانون األوقاف        
 ٥٦٣٧] األوردية

 ٥٣٨٥ ]باللغة الفارسية[ اختالف رأى فقيهين حول مسألة فقهية
بيلجام أداء مثالي وسط األوضاع الصـعبة       أداء لجنة األوقاف في     

 ١١٢٦] باللغة األوردية[
، وتأكيد إعادة تشكيل هيئة األوقاف خالل       مقنعأداء هيئة األوقاف    

 ١٨١٦ ]باللغة األوردية[شهر واحد 
باللغة  [١٩٩٨-١٩٩٧أداء هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عام        

 ٣٠٥٧] اإلنجليزية
 ٩٧٩] ةباللغة األوردي[إدارة األوقاف 

بعـض الجوانـب    : إدارة األوقاف خالل الحكم اإلسالمي للهنـد      
 ١٠٧٨] باللغة اإلنجليزية[القانونية والتاريخية 

 عربي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٥١
 

 

عرض تـاريخي للوضـع     : إدارة األوقاف في والية أترابراديش    
القانوني، قبل قانون األوقاف اإلسالمية لوالية أترابراديش لعام        

 ٦٤٠٣ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٦٠
 ١١٥٤] باللغة األوردية[ة السليمة لممتلكات األوقاف اإلدار

اإلدارة العثمانية وأثر حركات التغريب عليها في القـرن التاسـع          
 ٦٦٠] باللغة التركية[عشر الميالدي 

باللغـة  [مشكلة كبيرة لدى المسـلمين      : إدارة الممتلكات الموقوفة  
 ٩٦٩] اإلنجليزية
 ٣٣٥٨] باللغة التركية[إدارة الوقف 

 ٩٣٢ ]باللغة اإلنجليزية[كيفية تبسيطها : ة الوقفإدار
 ٦٠٣٩] باللغة التركية[إدارة الوقف وغاية تأسيسه 
 ١٢٢١] باللغة األوردية[أراضي األوقاف في أوكهال 

 ١٢١٤] باللغة األوردية[ أراضي الزاوية
 ١٢١٥] باللغة األوردية[األراضي الموقوفة في باني بت 
 ١١٩٥منورة األراضي الوقف في المدينة ال

 ٦٤٤٦ ]باللغة الفارسية[ ييران اإليراض قانون األي الوقفية فيراضاأل
سياسات الوقف ونظمه اإلداريـة فـي       : أربعون عاماً من اليقظة   

 ٩١٣٥ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٨٧-١٩٤٨ ،قطاع غزة
باللغـة  [إرشادات لحكومة الوالية لالحتفاظ بممتلكـات الوقـف         

 ٥١١١] األوردية
 ٣٣٦٧] باللغة التركية[يرية العامة لألوقاف أرشيف المد

 ١٠٧٦٥ ]باللغة الفارسية[رض ومتعلقاتها األ
 ١٢٨٠دراسة فقهية مقارنة : أركان الوقف في الفقه اإلسالمي

 ٥٧٤٧] باللغة األوردية[أزمة قانون الوقف، مسؤولية مجلس الوالية 
 ٩٢٢٢أزمة الوصية النجدية 

باللغـة  [ليجره اإلسـالمية    إساءة استعمال أراضي وقف جامعة ع     
 ٥١٥٨] األوردية

أساليب االنتفاع االقتصادي باألوقاف في مصـر فـي العصـر           
 ١٣٣١٥العثماني 

الترجمة : استبيان لجنة تحقيق األوقاف التي أنشأتها حكومة الهند        
 ١١٤٢ ]باللغة األوردية[األوردية لقانون األوقاف المركزي 

 ١٤١٨ استثمار أموال الوقف
مالحظة : ممتلكات الموقوفة من قانون التحكم في اإليجار      استثناء ال 

 ٦٣٩٠] باللغة اإلنجليزية[هيئة األوقاف في أترابراديش 
 من قانون الـتحكم     أترابراديشاستثناء ممتلكات الوقف في والية      

 ٦٣٩١] باللغة األوردية [في اإليجار
باللغـة  [استثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم فـي اإليجـار           

 ٦٣٩٢] ورديةاأل
استثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم في اإليجار يلقى ترحيباً          

 ٦٣٩٣] باللغة األوردية [حاراً
 ١٥٧٠االستحقاق الواجب في الوقف 

 ١١٥٧-١١٥٦] باللغة األوردية[استخدام األوقاف 
 ١٩٦٩ ]باللغة الفارسية[ استشهاد حول موقوفات نصيرية

 ٥٢١٨] غة األورديةبالل[استعادة مقابر المسلمين 

 ٢٤٩] باللغة اإلنجليزية[استعادة ملكية العقارات الوقفية المنقولة 
استعراض لمشروع أعمال هيئة أوقاف والية البنجـاب إلنفـاق          

 ٣٠٤٧] باللغة اإلنجليزية[المبلغ الفائض في األعمال الخيرية 
 إلى الحـرب العالميـة      ١٨٨١ الفالحي بجهة باجة من      االستعمار
 ٩٤٤٧األولى 

باللغـة  [استعمال دخل األوقاف في تطـوير التعلـيم للمسـلمين           
 ٥١٣٣] األوردية

باللغـة  [استمرار تعدي الحكومـة علـى األراضـي الموقوفـة           
 ٥١٩٣] اإلنجليزية

باللغـة   [ المقبـرة  يراضأل االحتالل غير المشروع     مناالستياء  
 ٥٢١٧ ]األوردية

 لسـنة   ١٨٠قم  استيضاح عن المادة الثالثة من المرسوم بقانون ر       
 ١٧٧٢ الخاص بإنهاء الوقف على غير الخيرات ١٩٥٢

االستيالء على الممتلكات الموقوفة من قبـل اإلدارات الرسـمية          
 ٥١١٢] باللغة اإلنجليزية[

  هيئة دلهي للتنمية على ممتلكات هيئة األوقـاف بـدلهي          استيالء
 ٧٦٧١] باللغة األوردية[

 ٩٨١١الوقف في اإلسالم نظام : أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته
 صفته، مشـروعيته،    :الوقف: أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته   

 ٤٤٦٣شروطه 
 ٩٨١٢الوقف والهبة : أسرار التشريع اإلسالمي وفلسفته

  عن ١٩٨٤اإلسراع في إقرار مشروع القانون المعدل لألوقاف لعام         
باللغـة  [طريق البرلمان بدون أي إشعار لمكاسـب سياسـية          

 ٦٢٨٦] ةاإلنجليزي
 ١٣٧٠٩] باللغة التركية[األسس االجتماعية لمفهوم الوقف 

 ٤٢٧ ]باللغة الفارسية[اإلسعاف في أحكام األوقاف 
األوقاف اإلسالمية الدينية والدولـة اليهوديـة       : اإلسالم وإسرائيل 

 ١٦٣١] باللغة اإلنجليزية[
 ٩٢٤٠ ]الفارسيةباللغة [ لإلنساناالسم الحسن يبقى دائماً 

 باللغة[ألعمال التي ذكرت في وقفية جاجا أوغلو نور الدين          أسماء ا 
 ٣٧٩٠] التركية

 مسجداً تحت االحتالل المعادي غير الشـرعي        ٩٢أسماء ومواقع   
 ٥٢٣٩] باللغة اإلنجليزية[في دلهي 

إسهام الوحدة الوطنية في الوقف وخصوصاً مقبـرة دميـر بابـا            
 ١٣٨٨١] باللغة التركية[

عم مؤسسات العمل األهلي فـي مجـال        إسهام الوقف في بناء ود    
 ١٣٦٤٢التنمية المجتمعية 

 ١٢٩٣٠، ٧١٦٨] باللغة األوردية[إشعار عام 
 ٣٥٩٧] األورديةباللغة [إشعار عن تطوير األوقاف 
 ١٢٩٧٨] األورديةباللغة [إشعار عن المنح الدراسية 

مقابلة : أشعر بالسعادة أنه تم انتخابي للتمثيل عن المجتمع اإلسالمي        
باللغـة  [ وزير األوقاف بواليـة مهاراشـترا        ،رأثي إسماعيل   مع

 ١١٧١] األوردية
 صالح هيئة األوقاف  ل" وزير النساء " قرار بخصوص وقف     إصدار

 ٢٠٦] باللغة األوردية[
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 ٩٣٩٤ ]باللغة الفارسية[ اإلسالمياصطالحات الفقه 
 ١٦٧٧تعليق على حكم لمحكمة النقض واإلبرام : أصل الوقف

 ٧٢٣٦لمنازعة في ملكية العين الموقوفة أصل الوقف وا
كلمة حق فيما يقال عن األفغـاني ومحمـد         : إصالح األوقاف 

 ٧٨٤٧عبده 
 ٩٣٩] باللغة اإلنجليزية[أضواء على إدارة األوقاف 

 ٦٠١٧-٦٠١٦أضواء على الحواالت الوقفية بالمغرب 
 ٨٦٧٣أضواء على الوقف عبر العصور 

 ٦٦٣١] باللغة األوردية[أمر الزم " ماراثوادا"إعادة تشكيل هيئة أوقاف 
: إعادة التنظيم اإلداري لألوقاف العثمانية في المقاطعات السورية       

 ٧٠٨] باللغة اإلنجليزية[حالة دمشق 
فـي العـراق والموقـف      " أوده"إعادة التنظيم البريطاني لوقـف      

 ٦١٣٧. ١٩١٣و ١٩١٢العثماني منه خالل سنتي 
 ٤١٤٩] يةباللغة األورد[إعادة مسجد بهرائج 

 ٣٥٦٣إعادة هيكلة قطاع األوقاف 
 ٦٣٢٦] باللغة األوردية[إعانة األقليات 

 ١٢٩٨٦] باللغة األوردية[إعانة مالية من قبل لجنة أوقاف بارفاني 
 ٣٥١٥] باللغة األوردية[اعتماد لهيئة أوقاف والية أندرابراديش 

 ١١٤٣] باللغة األوردية[اعتناؤنا باألوقاف 
قاف من قانون التحكم في األجـرة، وتشـكيل         إعفاء أراضي األو  

 ٩٦٥] باللغة األوردية[لجنة من عضوين لتطبيق القانون الجديد 
إعفاء ممتلكات األوقاف من الضريبة فـي واليـة أنـدرابراديش           

 ٥٨٥٣] باللغة األوردية[وتسع واليات أخرى 
 ١٦٩٠، ١٦٨٨، ٧٠] باللغة األوردية[إعالن عام 

 للطلبة من قبـل المجلـس المركـزي         إعالن عن المنح الدراسية   
 ١٢٩٧٩] باللغة األوردية[لألوقاف 

إعالن عن المنح الدراسية من قبل المجلس المركـزي لألوقـاف           
 ١٢٩٣١] باللغة األوردية[

باللغة  [١٩٩٥إعالن المحكمة العليا ببتنا عن قانون األوقاف لعام         
 ١٨٦] اإلنجليزية

باللغـة  " [راجيا سبها "إعالن من البرلمان الهندي، مجلس الشيوخ       
 ٩٣٥] األوردية
 ٣٣٩٠] باللغة األوردية[إعالن هام 

اإلعالن الهام لمستأجري هيئة األوقاف بوالية دلهي في منطقـة          
 ٧١] باللغة األوردية[المسجد الجامع 

بمناسبة بحث في مضي المدة الطويلة باالمتنـاع        : إعمار األوقاف 
 ٤٩٨٩ عن دفع اإليجار أو الحكر

 ٣٣٤٤] باللغة التركية[مات المديرية العامة لألوقاف أعمال وخد
مساعدات في فيجـاي وارا، والتركيـز علـى         ل مبنى دار ا   افتتاح

 السياسـة   بعيدة عـن  كون  تمشاكل ممتلكات األوقاف يجب أن      
 ٦٨٦٩] باللغة اإلنجليزية[خطاب عارف بيج : الحزبية

 ٦٨٧٥] باللغة األوردية [افتتاح مجمع لألوقاف في رايشور
 السيد محمد شاكر يؤكد   : افتتاح مجمع مدينة التجاري في كريم نجر      
 ١٢٧٩٠] باللغة األوردية[على صيانة ممتلكات األوقاف في خطابه 

 ٢٩٧٧] باللغة األوردية[افتتاحية 

 

إقامة كرسي قضائي خاص باألوقاف فـي واليـة ماديـابراديش           
 ٥٦٥٣ ]باللغة األوردية[

حـب بهـا حكومـة     إقامة كرسي قضـائي خـاص، خطـوة تر        
 ٥٦٥١] باللغة األوردية[ماديابراديش 

باللغـة  " [بلند شهر "إقامة مجمع تجاري على أراضي الوقف في        
 ٦٨٦١ ]األوردية

 ١٧٨٧اقتراح إبطال األوقاف األهلية واألهواء فيه 
اقتراح إبطال األوقاف األهلية ومكان الدين من الدولة المصـرية          

 ١٧٨٨في قسميها التشريعي والتنفيذي 
باللغـة  [اقتراح إنشاء مؤسسة للعنايـة بممتلكـات األوقـاف          

 ٣٥٩٩] األوردية
 ٦٦٣٣ ]باللغة الفارسية[ أصفهان فياقتراح تأسيس متحف للوقف 

اقتراحات تم االتفاق عليها باإلجماع في اجتماع مجلس المسلمين          
 ٩٣٧] باللغة األوردية[

اف بمصـر   دراسة عن الخلو في األوق    : االقتصاد والفقه والمجتمع  
 ٥٦-٥٥في العصر العثماني 

 ١٠٨٥٣األقربون أولى بالمعروف 
 ٩٣٨] باللغة اإلنجليزية[المشاكل االقتصادية للمسلمين : األقليات

إقليم قرمان في القرن الخامس عشر ومؤسسة ووقـف الرينـده           
 ٢٠٦٠] باللغة التركية[

 ٩٧٣٩-٩٧٣٧التزام التبرعات 
 ٧٦٧٢] باللغة األوردية [اف دلهي على إنقاذ هيئة أوققادراهللا وحده 

 ٨٠٧٢ ]باللغة الفارسية[ خان سردار، واقف عظيمي قلإمام
مصادرة األوقاف وهدمها محاولة    : إمام وخطيب المسجد األقصى   

 ٥١٠٠أخرى للقضاء علي الهوية اإلسالمية للقدس 
باللغـة  [التجربة وآفاقهـا    : األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت    

 ٣٢٩٤] الفرنسية
 باللغة [نأمر بالتوقف عن العمل بقرار هيئة األوقاف لوالية راجستها        

 ٢١٠] األوردية
إمكانية تطبيق قرار المحكمة بتحويل ملكية الوقف بـأثر رجعـي        

باللغـة  [كما يحق للمتولي أن يغير أمالك الوقف بعد استثمارها          
 ٢٣٥] اإلنجليزية

 ٥١١٤] ألورديةباللغة ا[أمالك األوقاف وعلماء اإلسالم األفاضل 
 ٥٨٥١األمالك الحبسية والقوانين الجبائية المغربية 

 ٧٦٧٠] باللغة األوردية[أمالك هيئة أوقاف دلهي 
 ٥٦٧٦] باللغة األوردية[أمالك الوقف مسألة هامة لمن يهمه األمر 

 للغـوث اإلسـالمي وحمايـة       "وقف عالمي "األمة مطالبة بإنشاء    
 ٣٦٧٥ الالجئين

 ٦٥٢٤امة في القانون المصري األموال الخاصة والع
 ١٢٥٧٧األموال الموقوفة 
 ١٢٩٣٢] باللغة األوردية[األمية واألوقاف 

 باللغة[انتخاب انظر شاه الكشميري كأمين للمسجد الجامع في ديوبند          
 ٧٦٦٢] األوردية

 ٥٧٣١] باللغة األوردية[انتخاب هيئات األوقاف بدلهي 
النه كوقف حسـب    انتفاء حق تصرف الواقف في ملكه بمجرد إع       

 ١٤٩] باللغة اإلنجليزية[الشريعة اإلسالمية 
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 ١٠٨٣٩انتهاء الوقف األهلي واألدوار التي مر بها 
 باللغة [مسجد في قرية نظام الدين على أيدي الشرطة       حرمة  انتهاك  

 ٦٧٦٥] األوردية
باللغـة  [معجزة األطفال   : إنجاز هيئة األوقاف في والية البنجاب     

 ١٣٠٩٠] اإلنجليزية
 ١٩٩٧-١٩٩٦إنجازات هيئة أوقاف والية البنجاب خالل عـام         

 ٣٠٥٨] باللغة اإلنجليزية[
لرد على قضية مقبرة بانج     من أجل ا  لمدعى عليه   لإنذار المحكمة   

 ٣٩٨٦] باللغة األوردية [بيران
 ١٨٤] باللغة اإلنجليزية[إنشاء األوقاف العامة بإصدار فتوى 

 ٧٠١١] غة األورديةبالل[إنشاء ضريح ومتحف المرحوم حالي 
 ١٣٤٣٤] باللغة األوردية [إنشاء مستشفى األمومة الخيري في رايشور

باللغـة  [إنشاء وقف لتأهيل مساعدين للمفتـي فـي بلغاريـا           
 ١١٩٠١] التركية

باللغـة  [ بدلهي    صيانة المسجد الجامع    روبية في  ٩٧,٠٠٠إنفاق  
 ٤٩٧٧] األوردية

 ١١٧٦٣رض الموقوف عليه األ على المسجد إنما يكون من ريع اإلنفاق
 ٥١٦٣] باللغة األوردية[إنهاء االستيالء غير الشرعي لمقبرة البلدة 

أنواع األوقاف في عصر بناء اإلمبراطورية العثمانية والجمهورية        
 ١٨٨٩] باللغة التركية[التركية 

باللغـة  [  مقاطعة سين كيانكَـ الجنوبية، الصـين في الوقف أنواع
 ١٨٩٢ ]الفارسية

باللغـة  [ اإليرانيـة  األوقـاف  مديريـة لوقف ومسئولية  اأهداف
 ٣٠٢٦ ]الفارسية

باللغة [أهداف ومشاكل األوقاف في بداية القرن الحادي والعشرين         
 ٨٨٣٢] التركية

أهلية المتولي المالية ال تتعارض والضمانات تحـت الفقـرات          
 ٢١٦ ]باللغة اإلنجليزية[ من الدستور ٢٦، ٢٥، ١٥، ١٤

باللغـة  [شخاص الذين يستطيعون بناء األوقـاف   أهلية الوقف واأل  
 ٤٥٣١] التركية

 ٦٢٤٨أهم التعديالت في قانون الوقف الجديد 
 ٥٢٣٧] باللغة األوردية[إهمال هيئة أوقاف دلهي 

  من النخيل في الحياة الدينية واالجتماعية بواحات       أهمية األوقاف العامة  
 ١٢٥٧٣] ةبالعربية والفرنسي [نفزاوة خالل القرن التاسع عشر

 ٨٨٠٤] باللغة التركية[األهمية التاريخية لمقاطعة أق سراي وأوقافها 
أهمية الوثائق اإلسالمية التي توضح أوقاف وأمالك المسلمين في         

 ٨٢١٦مدينة القدس 
 ١٩٤١أهمية الوقف وحكمة مشروعيته 

 باللغة[أهمية الوقفيات السلجوقية في األناضول من الناحية الصناعية         
 ٣٨١٣] التركية
 ردبيلى الدين األ  يردبيل على مزار الشيخ صف    أ في بيع قرية    أوراق

 ١١٩١٢ ]باللغة الفارسية[ هـ٩٤٧ووقفها عام 
أوضاع األوقاف في نجد قبل الدعوة اإلصالحية وموقف الشـيخ          

 ٢١٩٢محمد بن عبد الوهاب منها 
 ١٩٥٠] باللغة التركية[األوقاف 

 ٩٢٣٩] باللغة الفارسية[األوقاف 
 ٩٤٤٨أقسامها وتنظيمها ودورها قديماً وحديثاً : فاألوقا

 ٣٢١٩] باللغة اإلنجليزية[دعوة إلعادة النظر : األوقاف
 ٢١٠٥األوقاف اإلسالمية 
 ٩٥٥٣] باللغة اإلنجليزية[األوقاف اإلسالمية 
 ٦٤٢٤] باللغة األوردية[األوقاف اإلسالمية 
 ٦٢٨١] يزيةباللغة اإلنجل[كيف يمكن تحسينها : األوقاف اإلسالمية

باللغة [األوقاف اإلسالمية ضحية قلة االهتمام من الداخل والخارج         
 ٩٥٥٤] األوردية

 ١١٤٦] باللغة اإلنجليزية[األوقاف اإلسالمية على وشك أن تالشى 
 ٢١٣٦ ]باللغة الفارسية[  بيت المقدسفي اإلسالمية األوقاف

 ٢١٢٢األوقاف اإلسالمية في فلسطين 
المحـددات العامـة واألصـول      :  فلسطين األوقاف اإلسالمية في  

 ٩١١٢التاريخية 
 ٢١٧٥األوقاف اإلسالمية المصرية 

 ٩٤٦٢األوقاف اإلسالمية ونظامها بالمغرب في عهد الدولة العلوية 
 ٢٤٤٢] باللغة التركية[أوقاف أصحاب الكهف 

باللغـة  [األوقاف التي أسست حسب القانون المـدني التركـي          
 ٦٠٣٠] التركية

باللغـة  [تي أسستها النساء فـي الدولـة العثمانيـة          األوقاف ال 
 ٢٨٦٠] التركية

األوقاف التي أسسها المهاجرون القادمون من األناضول في العالم         
 ٨٨٤٧] باللغة التركية[التركي 

األوقاف التي فتحت الطريق أمام إصالحات األوقاف في عصـر          
 ٨٩٧١] باللغة التركية[التغريب 

 ١٠٨٠٧األوقاف األهلية 
 ٢٢٥٤] باللغة التركية[اف أوالد بايزيد أوق

 ٢٣٥٤ ]باللغة الفارسية[ بغداد:  العراقفي اإليرانيين أوقاف
 ٢٣٥٥ ]باللغة الفارسية[ كربالء:  العراقفي اإليرانيين أوقاف
 ٢٣٥٦ ]باللغة الفارسية[ النجف:  العراقفي اإليرانيين أوقاف

 ٢٣٦١] باللغة التركية[أوقاف البوذيين 
لتركية وطريقة إعمارهـا وبنـاء وتأسـيس مكتبـات          األوقاف ا 

 ١٢٤٧٦] باللغة التركية[استانبول 
باللغـة  [أوقاف خربوط في النصف األول من القرن التاسع عشر          

 ٨٨٦٥] التركية
 ٢١٠٣ ]باللغة الفارسية[  الشرقفي اإلسالمية الدينية والمدينة األوقاف

 ١٩٨٧ ]الفارسيةباللغة [ يأوقاف الربع الرشيد
 ٢٧٧٨] باللغة التركية[اف زاوية علوان شلبي أوق

 صـرف ريعهـا فـي       –أوقاف الزوايا والحرمين واألشراف     
 ٦٨٩٠التعليم 

أوقاف السلطان األشرف شعبان بـن حسـين علـى الحـرمين            
 ١١٤٥٧الشريفين 

باللغـة   [سلطان أمير ووقفية السلطان محمـد الفـاتح       الأوقاف  
 ٢٥٨٧] التركية

 ٣] باللغة اإلنجليزية[ وقاف لوالية أترابراديشاألاألوقاف السنية وهيئة 
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 ٨] باللغة األوردية[أوقاف عليجره 
 ٢٨١٦] باللغة التركية[أوقاف الغازي أرطغرول في بيلجيك 

 ٨٨٠٠] باللغة التركية[األوقاف في بداية القرن الواحد والعشرين 
 ٩٢٩٣] باللغة التركية[األوقاف في شبكة اإلنترنت 

باللغـة  [وإحدى أوقـاف األوزبـك فيهـا        األوقاف في طرسوس    
 ٢٠٥٨] التركية

 ٩٠٦٥األوقاف في العالم اإلسالمي 
 ٢١٧٦تاريخها ونظامها وناظرها الجديد : المصرياألوقاف في القطر 
باللغـة  [الوسائل المحتملة للتغير االجتمـاعي      : األوقاف في الهند  

 ١٣٧٩٥] اإلنجليزية
باللغة [جتماعي التاريخي   البعد اال : األوقاف في والية أترابراديش   

 ٢٢٠٤] اإلنجليزية
األوقاف في والية أترابراديش التي يحكمهـا الحـزب الشـعبي           

االستيالء على األراضي الموقوفة اإلسالمية من قبـل        : الهندي
 ٥١٦٤] باللغة اإلنجليزية[المؤسسات الحكومية 

األوقاف كانت سمة عصر العثمانيين وأنشطتها قائمة ومسـتمرة         
 ٨٩٨٧  الحديثةفي تركيا

باللغة [أوقاف كلية سيد هارون ومؤسسيها في منطقة سيدي شهير          
 ٢٦٩٢] التركية

 ٢٨٩٤] باللغة التركية[أوقاف مالكة خاتون في مدينة أنقرة 
 ٢٨٤٩] باللغة التركية[أوقاف محمود باشا وملحقاتها 

باللغـة  [أوقاف مدينة قيصري ومطبعة أمين حاجي خليل أفنـدي          
 ٢٣٤٦] التركية

 ٢٠٢٢] باللغة التركية[األوقاف المستقلة 
 ٢١٠٤} فهمي اإلمام{أوقاف المسلمين 
 ٥١١٧} دون مؤلف{] باللغة اإلنجليزية[أوقاف المسلمين 
 ٣٩٣٣} األنصاري{] باللغة األوردية[أوقاف المسلمين 

 ٢٨٧٦األوقاف المصرية 
 ٢٨٨٧األوقاف المغربية في القدس الشريف 

 ١١٩٢٢ ]باللغة الفارسية[ الب طأبىأوقاف مقام على بن 
فهرست النسخ الخطية في مكتبة مقبرة محمـد        : أوقاف المكتبات 

 ١١٩٥٤ ]باللغة الفارسية[ هالل آران، كاشان
 ٨٩٨٣] باللغة التركية[األوقاف من بدايتها حتى القرن الثامن عشر 

باللغـة  [األوقاف من ناحية الخـدمات االجتماعيـة والخيريـة          
 ١٣٧٢٢] التركية

وقاف المنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسـها         األ
 ٣٣٨١ودالالتها التاريخية في عصر المماليك 

باللغـة  [أوقاف الموصل في الربع األول من القرن السادس عشر          
 ٢١١٣] التركية

 دراسة: نماذج لمشاركة المرأة في النهضة الحضارية     : أوقاف النساء 
 ٢٨٦٧ن القرن العشرين للحالة المصرية في النصف األول م

 ٢٨٥٩ ]باللغة الفارسية[ أوقاف النساء في إيران
باللغــة  [١٨٢٣ -١٥٥٥األوقــاف النقديــة فــي بورصــة، 

 ١٢٦٠٥] اإلنجليزية
 ٨٩٠٢] باللغة التركية[أوقاف نكسار حسب وثائق أرشيف األوقاف 

 ٥١١٨] باللغة األوردية[األوقاف وإجراءات الحكومة 

 ١٢٤٣٩] باللغة األوردية [٢كومة األوقاف وإجراءات الح
األوقاف واألمالك كمشاريع لإلسكان والتوطين في اإلمبراطورية       

باللغـة  [الصوفية األتراك في عهد الفـتح والغـزو         : العثمانية
 ١٢٧٦٨] التركية

 ٢١١٩أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطين 
 ٢٩٩٣] باللغة األوردية[األوقاف وإيراداتها 

 ١٣٠١٢األوقاف والتنمية 
أوقاف وجامع قيا بك من ساللة جندر أوغـالري فـي بالكسـير             

 ٢٨٣٤] باللغة التركية[
 ٦٦٢] باللغة العثمانية[األوقاف والجماعة اإلسالمية 

 ٢٠٢٦] باللغة التركية[األوقاف والحقوق 
 ٥١١٩] باللغة اإلنجليزية[األوقاف والدمج في الهند 

 ٣٢١٢األوقاف والرعاية الصحية 
 أوقاف: زوايا الصوفية في السياسة العثمانية للمستعمرات     األوقاف وال 

باللغـة   [١٥١٦السلطان سليم األول لصالح دير األسد في عام         
 ٢٠٧٦] اإلنجليزية

 ١٣٥٨٤ األوقاف والسياسة
باللغـة  [الصناديق الوقفيـة والوقـف األهلـي        : األوقاف والمنح 
 ١٩٥] اإلنجليزية

 ٢١٣] باللغة اإلنجليزية[ت الوقف وحكومات الواليا: األوقاف والمنح
 ١٣٩٢٦األوقاف والنظار 

 ٢٣١٥] باللغة التركية[أوقاف ووقفيات إسحاق باشا 
 ٩٢١٧أوقافنا عبر نصف قرن من الزمان 

 ٨٨٢٣] باللغة التركية [٢٠٠٠أوقافنا في بداية عام 
 ١٨٣٤] باللغة التركية[أوقافنا المتعلقة بسندات الطابو 

 ٨٧٤٢ ]الفارسيةة باللغ[  وقف في اإلسالمأول
 ١١١٩٥] باللغة الفارسية[  رشيد الدينالخواجة ومصارف وقف إيرادات

باللغـة  [إيرادات الوقف تكفي لكفالة المجتمع اإلسـالمي برمتـه          
 ١٠٩] األوردية

 ٧١٦٧] باللغة األوردية [يضاح عن عرس تركمان بيابانياإل
 ١٣٥٨٨ ]فارسيةباللغة ال[  ودوره في استمرارية الشعائر الدينيةاإليقاف

إقامة محاكم خاصة أمر ضروري     : أين سجالت الممتلكات الوقفية؟   
 ٣٣٩٢] باللغة األوردية[

أين كان أعضاء هيئة األوقاف حينما هدمت المساجد فـي مـدن            
 ٥٢٧٧ ]باللغة األوردية[هرسل وسالمي جات 
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باللغـة  [باسو يصدر أمراً للتحقيـق فـي معـامالت األوقـاف            
 ٩٥٧٧] اإلنجليزية

 ١٣١٥٩ ]باللغة الفارسية[ بالوقف نستطيع تلبية الحاجات االجتماعية
 ٨٦١٢] باللغة الفارسية[ من إعداد ايرج افشار  األوقافةرافيجببليو
 ٨٦٠٢ ]باللغة الفارسية[الوقف  ةرافيجببليو

 ٣٩٩٩بحث في دعوى الوقف على الوقف 
 ٦٤٧٦بحث في قانون إلغاء نظام الوقف 
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وع االستحقاق في الوقف للضريبة العامة على       بحث في مدى خض   
 ١٥٦٣اإليراد 

 ١١٩٨١بحث في المالجئ 
 ٩٧٤٠بحث في الوقف والميراث والوصية 

 ٢٧٩٣رد : بحث في وقفية المرحوم علي بك فهمي
 ١٣٩٢٣بحث في والية الواقف 

بحث فيمن هو األحق بالنظر على الوقف ومن يجب شرعاً توجيه           
 ٧٧٦٧اط الواقف النظر ألحد النظر إليه عند عدم اشتر

أصـل  :  من الئحة ترتيب المحـاكم األهليـة  ١٦بحث المادة  
 ١٦٧٣الوقف 

 ٢٦٦٤] باللغة التركية[براءتان بوقف سليمان باشا في أدرنة 
 ١٣٨٠٤] باللغة اإلنجليزية[برامج الشئون االجتماعية لألقليات 

باللغـة  " [راجيـا سـبها   "مجلس الشـيوخ    , البرلمان الهندي 
 ٥١٢١] رديةاألو

 ١٩٨٤البرلمان يوافق على مشروع قانون الوقف المعـدل لعـام          
 ٦٢٩٠] باللغة األوردية[

باللغـة   [برنامج خمسة عشر نقطة لرفاهيـة األقليـات بـدلهي         
 ٧٦٦٧] األوردية

 ١١٦٦٨... بطالن الوقف على قراءة القرآن
البعد االقتصادي لألوقاف التركية في القرن الثامن عشر الميالدي         

 ١٣٣٠٤] اللغة التركيةب[
 ١١٤٢٠] باللغة التركية[البعد الوطني في األوقاف التركية 

 ٢٢٨٩] باللغة التركية[بعض آثار األوقاف التركية في بلغاريا 
باللغة [بعض األسئلة من أعضاء المجلس المسلمين في أترابراديش         

 ٥١٦٥] األوردية
نون األوقاف  بعض االقتراحات الهامة حول إجراء التعديالت على قا       

 ٦٢٩١] باللغة اإلنجليزية[
 ٩٣٠] باللغة األوردية[بعض مشاكل األقليات وواجباتنا 

باللغـة  [بعض المفاهيم المتعلقة بمصطلحات الوقف الجديـدة        
 ٩٣٨٣] التركية

ـ  بناء دار الضيافة في مسجد سـانج تراشـان         باللغـة   [دلهيب
 ٣٠٤٢] األوردية

باللغـة  [جامعـة   بناء على أراضي الوقف لهيئـة تـدريس ال        
 ٥١٦٧] األوردية
باللغـة   [راضي مقبـرة بـانج بيـران      أشرعي على   الالبناء غير   
 ٥٢٢٦ ]األوردية

البناء غير الشرعي على أراضي المقبرة بعد تدميرها، والحكومة         
 ٥٢٦٠] باللغة األوردية[تقوم بإجراء التحقيق 

باللغـة  [بناء مجمعات لألوقاف في أماكن مختلفة مـن الواليـة           
 ٦٨٦٨ ]ورديةاأل

باللغـة  [بيان الحكومة حـول إيجـار الممتلكـات الموقوفـة           
 ٥٦٧٣] اإلنجليزية

باللغـة   [١٩٨٤بيان الحكومة حول قانون األوقاف المعدل لعـام         
 ٦٢٩٢] اإلنجليزية

باللغة  [١٩٨٤بيان الحكومة حول وضع قانون الوقف المعدل لعام         
 ٦٢٩٣] اإلنجليزية

متلكات الدينية من قانون التملك     بيان حكومة دلهي حول إعفاء الم     
 ٦٢٩٤] باللغة اإلنجليزية[

 ٥٢٢٨] باللغة اإلنجليزية[بيان الحكومة عن أوقاف دلهي 
البيان الحكومي حول تطبيق قانون الحد النهائي المتالك األراضي     

 ٦٣٢٣] باللغة اإلنجليزية[لهيئة األوقاف 
 ١١٥٣] باللغة اإلنجليزية[بيان حول األوقاف 

 االحـتالل غيـر     ضـد  ات اتخاذ إجـراء   حول البرلمان   يبيان ف 
 ٥٢٢٩ ]باللغة األوردية[األوقاف راضي أل يشرعال

بيان وزير األوقاف يثير ضجة في المجلس التشـريعي لواليـة           
 ٥٢٦١] باللغة األوردية[راجستهان 

 ٢٩٩١] باللغة األوردية[البيانات الصادرة عن المؤتمر السني 
 ٣٢١٦وقفيته البيمارستان النوري بحلب و
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: لوقف اإلسالمي على تطور التراست فـي انجلتـرا  اتأثير قانون  
 ١٦٦٤] باللغة اإلنجليزية[حالة كلية ميرتون 

 ٣١٩تأثير الموت في حقوق اإلنسان والتزاماته 
باللغـة  [تأثير مؤسسة الوقف على حقوق الميراث فـي اإلسـالم           

 ٨٦٧٠] التركية
 ٣١] باللغة األوردية[بنوك تأجير الممتلكات الوقفية لل

باللغـة  [تاريخ تكوين نظارة أوقاف الهمايون وتـراجم نظارهـا          
 ٤٠٦٩] التركية

 ٣٧٠٧ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الحجج الوقفية في إيران
 ١٢٠٧٩ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الكتاب والمكتبات في إيران

 ٨٦٦٧ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الوقف
 ٩٤٦٠سالم واهتمام العلويين به تاريخ الوقف في اإل

 ٨٥٧٦ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الوقف في اإلسالم وإيران
 ١٢٠٨٣ ]باللغة الفارسية[ تاريخ وقف الكتاب في اإلسالم

 ٨٥٧٧ ]باللغة الفارسية[ تاريخ الوقف وأثره في الثقافة اإليرانية
باللغـة  [تأسيس األوقاف واألبنية في المدن السـلجوقية التركيـة          

 ٥٠٣٧] لتركيةا
 ٩٥٤٩] باللغة األوردية[تأسيس مكتب إقليمي لحل مشاكل الوقف 

 ١٩٣٣] باللغة التركية[تأسيس الوقف 
باللغـة  [تأسيس الوقف وغايته وأمواله ومحاولة حـل مشـاكله          

 ١٨٢٩] التركية
 ١٣٥٥٦] باللغة التركية[تبادل الخدمات بين الدولة واألوقاف 

 ٣٢٤٣تقبل مؤسسات األوقاف التجارب الوقفية المعاصرة ومس
 ٧٦٧٦] باللغة األوردية[التجارة في أمالك األوقاف 

 ٩٠٠٧] اإلنجليزيةباللغة [تجربة األوقاف في سريالنكا 
 ٦٥٥٧تجربة الوقف في إطار عالمي 

إمارة الشـارقة   : لدولة اإلمارات العربية المتحدة   التجربة الوقفية   
  ٥٧٠... نموذجاً

سة الوقف وتحسن البنـاء المؤسسـي       التحديات التي تواجه مؤس   
 ٧٨١تجربة األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت : لمواجهتها
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باللغـة   [الشـرعي   غيـر  االستيالء من   مامورفورتحرير مسجد   
 ٤٢٠٥] األوردية

باللغـة  [ تحقيق حول حجة وقف مدرسـة مـروى طهـران         
 ٣٧٤٣ ]الفارسية

 ٧٥٧٢ ]الفارسيةباللغة [ تحقيق حول نشاطات المؤسسات الخيرية
تحقيق وقفية األمير محمد بن ناصر الدين الحنش على مقام النبي           

 ٨١٦٧... نوح عليه السالم
 ٧٠٩٣تحويل مصلحة األوقاف العمومية بمصر إلى نظارة 

 مليون روبية لنشاطات األوقاف خـالل العـام         ٧,١٩تخصيص  
 ٧٠٠٧] باللغة األوردية [٢٠٠٠-١٩٩٩المالي، 

باللغـة  [ير الواقف تبعاً للمذهب الحنفي      تخصيص دخل الوقف لغ   
 ١٥٨] اإلنجليزية

باللغـة  [تدخل دائرة الهند للمساحة األثرية في المساجد المحميـة          
 ٥١٢٩] اإلنجليزية

بيـان وزيـر    : تدرس الحكومة إمكانية تعديل قانون األوقـاف      
باللغـة  [األوقاف لوالية أندرابراديش في الجمعية التشريعية       

 ٦٤٠٧] األوردية
 ١٢٩٣٣] باللغة األوردية[تدريب المجاني للطلبة المسلمين ال

التدريب المجاني للمسلمين من حملة شهادة البكـالوريوس علـى          
 ١٢٩٣٤] باللغة األوردية[استخدام الكمبيوتر 

 ١٢٧٧٤] باللغة التركية[تدقيقات في أوقاف األقلية 
 ٥٢٥٤] باللغة األوردية[تدمير المباني التاريخية 

 ٨١٤٩ باشا المنشاوي ترجمة أحمد
 ١١٥٦٤] باللغة األوردية[الترجمة البنجابية للقرآن الكريم 

 ٣٨٣٠] باللغة التركية[ترجمة وقفية سنان باشا 
 ١١٠] باللغة األوردية[ترحيب بالقرار حول رواتب أئمة المساجد 

باللغـة  [ترحيب من األئمة باهتمام الحكومة بشؤون أئمة المساجد         
 ١١١] األوردية

م آيا صوفيا وبعض المعلومات الموجودة في أرشيف الوقف         ترمي
 ٥٠١١] باللغة التركية[

 ٤٩٧٨] باللغة األوردية[ترميم مسجد وسترن كورت بدلهي 
 ٧٤٨٨] باللغة األوردية[ وزارة الشئون ىلإتسليم شئون األوقاف 

تسهيالت لتدريب المسلمين من قبل المجلس المركزي لألوقـاف         
 ١٢٩٣٥] باللغة األوردية[

باللغـة  [دراسـة مقارنـة     : التشريعات الوقفية في جنوب آسـيا     
 ٦٠٥٨ ]اإلنجليزية

 ١٠٩٠] باللغة األوردية[ تشكيل جمعية أوقاف الهند الخيرية
تحت رئاسة السـيد سـكندربخت لدراسـة        برلمانية  تشكيل لجنة   

 ٧٤٨٩] باللغة األوردية[طريقة عمل هيئات األوقاف 
 بعد البدء بالعمل بالقانون الجديد وإلغاء     تشكيل مجلس األوقاف للوالية     

 ١٨٧ ]باللغة اإلنجليزية[القانون السابق يعتبر غير قانوني 
 ٧٩٦٠] باللغة األوردية[تشكيل المجلس المركزي لألوقاف 

تصاعد التوتر في عليجره بسبب محاوالت جرت الحـتالل أراضـي         
 ٥١٥٦ ]باللغة األوردية[الوقف لمسجد ميمران 

 ٣٤٠٥بيع الموقوف واستبداله : عيان الموقوفةالتصرف في األ
باللغـة   [تصريح أمين هيئة أوقاف دلهـي حـول مسـجد اهللا          

 ٦٧٦١] األوردية

تصميم أكيد على بناء مجمع األوقاف وصيانة ممتلكات األوقـاف          
 ٣٦١٠] باللغة األوردية[

 ٨٦٠١] باللغة اإلنجليزية[تصنيف األوقاف وأوضاعها 
باللغـة   [١٩٩٦ اعتباراً مـن ينـاير       ١٩٩٥تطبيق قانون الوقف    

 ٦٣١٢] األوردية
 ٦٣٤٧] باللغة األوردية[ يناير ١تطبيق قانون الوقف الجديد بدءاً من 

باللغـة  [تطور في أعمال الرفاهية لألقليـات فـي أترابـراديش           
 ٣٦٠٠] األوردية

 ١١٠٦٨نموذجاً " التكية/ العمارة: "تطور منشآت الوقف عبر التاريخ
 ٨٦٩٧ وقفتطور نظام ال

 ٩٠٧٣تطور الوقف في اإلسالم 
نموذج مفصل من مدينة    : تطور وقف النقود في العصر العثماني     

 ١٢٦٠٩القدس في مطلع العصر العثماني 
 ٥١٢٣] باللغة األوردية[تعامل المسلمين أنفسهم مع ممتلكات األوقاف 

 ٥٢٢١] باللغة اإلنجليزية[التعدي على أماكن العبادة 
لغاء األراضي حسب ضرورة قانون األحـوال       تعديل في قانون إ   

 ٧١٤٤] باللغة األوردية[الشخصية للمسلمين 
باللغـة  [ مام الرضا فـي خراسـان  التعرف على أوقاف مقام اإل

 ١١٩١٣ ]الفارسية
  الوقفيـة  يالتعرف على المكتبة المركزية لمؤسسة القدس الرضو      

 ١٢٠٤٣ ]باللغة الفارسية[
 ٨٠٦٥ ]للغة الفارسيةبا[ التعرف على الواقفين الكبار
باللغـة  [ مؤسسـة البـرز الثقافيـة   : التعرف على الواقفين الكبار

 ٨٠٧٣ ]الفارسية
باللغـة  [ ردكـان أرة الوقف في مدينـة      ادإالتعرف على الوقف و   

 ٨٥٦٨ ]الفارسية
 ٦٢٢٠التعريف بقانون الوقف 

 ٦٨١٨ ]باللغة الفارسية[  وموقوفاتهايتعريف بمجموعة مسجد ساروتق
 ٦٦٣٢] باللغة األوردية[بهيئة أوقاف ماراثوادا التعريف 

باللغـة  [ اإليرانـي  الـوطني تعريف سجادة موقوفة في المتحف      
 ١١٢٢٣ ]الفارسية

 ١٢٩٢٩] باللغة اإلنجليزية[عليم المسلمين ت
التعليم والتدريب المجاني لالختبارات التنافسية للطلبة المسـلمين        

 ١٢٩٣٦] باللغة األوردية[
ـ    ١٩٧٦لوزراء لعام   تعليمات رئيسة ا   باللغـة   [ذ بانتظـار التنفي

 ٩٩٤] اإلنجليزية
تعيين لجنة رفيعة المستوى من قبل رئـيس الـوزراء لدراسـة            

 ٥١٢٤] باللغة األوردية[مطالب المسلمين 
األفضلية ألفراد األسرة طبقاً للشريعة اإلسـالمية       : تعيين المتولي 

 ٢٣٦] باللغة اإلنجليزية[
 وقف السور الـدفاعي فـي مدينـة         حالة: تغيير مصارف الوقف  

 ٦٩٥٤طرابلس الغرب نموذجاً 
باللغـة   [تفصيالت أحكام ضريبة الدخل المتعلقـة باألوقـاف       

 ٥٨٥٤ ]األوردية
 ٧٢٨٥التقادم في مواد الوقف 

 ١١٥٠] باللغة األوردية[تقرير حول إدارة األوقاف في الهند 

 عربي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٥٧
 

 

لغـة  بال [١٩٩٦-١٩٩٥التقرير السنوي عن شئون األقليات لعام       
 ٨٠٠٣} وزارة الشئون االجتماعية. الهند{] اإلنجليزية

. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٨٧-٧٩٨٦} المجلس المركزي لألوقاف

 للمجلس المركزي لألوقـاف     ١٩٨٥-١٩٨٤التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٨٨] باللغة األوردية[

باللغـة  [ة أوقاف دلهـي      لهيئ ١٩٨٦-١٩٨٥التقرير السنوي لعام    
 ٤٠٥١] اإلنجليزية

. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٨٧-١٩٨٦التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٨٩} المجلس المركزي لألوقاف

. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٨٨-١٩٨٧التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٩٠} المجلس المركزي لألوقاف

. الهنـد {] يزيةباللغة اإلنجل  [١٩٩٠-١٩٨٩التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٩١}المجلس المركزي لألوقاف

. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٩١-١٩٩٠التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٩٢}المجلس المركزي لألوقاف

. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٩٣-١٩٩٢التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٩٣}المجلس المركزي لألوقاف

. الهنـد {] جليزيةباللغة اإلن  [١٩٩٥-١٩٩٤التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٩٤}المجلس المركزي لألوقاف

. الهنـد {] باللغة اإلنجليزية  [١٩٩٧-١٩٩٦التقرير السنوي لعام    
 ٧٩٩٥} المجلس المركزي لألوقاف

باللغـة   [١٩٧٨-١٩٧٧التقرير السنوي لوزارة القـانون لعـام        
 ٧٩٩٧] األوردية

 ٢٣١٣ ]باللغة الفارسية[ تقرير عن أوقاف األرامنة في أصفهان
 ١٩٦٠ ]باللغة الفارسية[ تقرير عن األوقاف الجديدة في إيران

باللغـة  [ ش، الهند يندرابرادأ واليةتقرير عن أوقاف المسلمين في      
 ٢٢٢٠ ]الفارسية

باللغـة   [١٩٨٨-١٩٨٧تقرير عن تقدم هيئة أوقاف دلهي لعـام         
 ٤٠٥٢] اإلنجليزية
 ١١٩١٤ ]باللغة الفارسية[  الرضا بخراساناإلمام مقامتقرير عن 

تجربة وقفية  : تقرير عن مؤسسة تاريخ العلوم اإلسالمية والعربية      
 ٨٥٤٧] باللغة الفارسية[ في ألمانيا، جامعة فرانكفورت

 تقرير عن مؤسسة وقف دراسات العلوم اإلسالمية فـي تركيـا  
 ٨٧٨٠ ]باللغة الفارسية[

باللغـة  [  في خراسـان يتقرير عن مؤسسة وقف القدس الرضو
 ١٢٠٤٥ ]الفارسية

باللغـة  [ تقرير عن موقوفات سردار فيروزكوهى فـي طهـران        
 ٢٤٦٠ ]الفارسية

باللغـة  [  التعليمية في خراسان   ياهللا رضو  تقرير عن موقوفة عبد   
 ٢٧٤٦ ]الفارسية

نظام الوقف والمجتمـع المـدني فـي الـوطن          "تقرير عن ندوة    
 ٧٧٥٧"... العربي

 قتصادتقرير عن نشاطات المؤسسة الوقفية الرضوية في مجال اال        
 ١٢٠٤٦ ]باللغة الفارسية[

تقرير قدمته لجنة رفاهية األوقاف التابعة للمجلـس التشـريعي           
 ٥٦٤٧ ]باللغة األوردية [حول األوقاف في المجلس

 ٩٦١٠] باللغة اإلنجليزية[تقرير لجنة برني عن أوقاف دلهي 
تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ عن مشـروع قـانون أحكـام            

 ٦٢٣٩الوقف 
المجلس المركزي لألوقـاف حـول المسـاجد والمقـابر          تقرير  

 ٤١٣٣] باللغة اإلنجليزية[المهجورة 
 ١٩٨٨-١٩٨٧تقرير موجز عن هيئة أوقاف والية البنجاب لعام         

 ٣٠٥٩] باللغة اإلنجليزية[
 ٦٣٧٣] باللغة اإلنجليزية[التقرير المؤقت للجنة تحقيق األوقاف 
 ٩٦٢٤] لغة اإلنجليزيةبال[تقرير هيئة األوقاف لوالية كرناتاكا 

 ٣٠٤٨] باللغة األوردية[تقسيم هيئة أوقاف البنجاب 
 ٩٢١٣ ]باللغة الفارسية[ تقييم كتاب

 ٤٩٧٩] باللغة األوردية[ بدلهي مسجد الجامعالتكاليف صيانة 
باللغـة  [تكامل الماهية التاريخية والحقوقية لمؤسسـة الوقـف         

 ٦٧٧] التركية
 ٩٠٦٧ في المجتمع العربي التكوين التاريخي لوظيفة الوقف

 ٣٤٥٠التكية السليمانية في دمشق 
باللغة [مقدمة مبسطة   : التمويل واالستثمار في مشروعات األوقاف    

 ٣٤٦٤] االنجليزية
 ٦٨٣٥-٦٨٣٤التنسيق الدولي في مجال الوقف 
، ١٨٢،  ١٧٣] باللغة اإلنجليزيـة  [تنظيم األوقاف تنظيماً دستورياً     

٢٢٧، ٢١٥ 
باللغـة   [فاهية لألقليات في واليـة ماديـابراديش   تنفيذ برنامج الر  

 ٣٥٢٦ ]األوردية
 ١٧٧] باللغة اإلنجليزية[تنفيذ الوقف على يد فضولي ووقف المشاع 

تنمية ممتلكات الوقف بوالية أترابراديش ألغراض الربح والمنفعة        
 ٣٦٠١ ]باللغة األوردية[

 ٥١٦٩ ]باللغة األوردية[توتر حول إنشاء معبد على أراضي الوقف 
 ٢٦٣٥ي ات في ظهر وثيقة الغوردالتوثيقات الشرعية واإلشها

باللغـة  [توجيه عريضة للحاكم إلعادة بناء هيئة األوقاف السـنية          
 ٢] األوردية

توجيه مذكرة إلى وزير األوقاف عن إساءة إدارة أوقاف الشـيعة           
 ٢٣٨٣] باللغة األوردية[

 ٨٩٩٨] باللغة التركية[توحيد األوقاف العثمانية في القرن السابع عشر 
 ٢٠٥١] باللغة التركية[توسيا في تاريخ األوقاف 

 ١٢١٩ ]باللغة األوردية [توضيحات رئيس هيئة أوقاف دلهي
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باللغـة  [ثالثة تعديالت جديدة في القـانون المعـدل لألوقـاف           
 ٦٢٩٨ ]األوردية
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 ٣٨٤٥] باللغة التركية[الجامع األموي بالشام ووقفيته 
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 ٣٧٩٧] باللغة التركية[جامع جبار أوغلو يوزغات ووقفياته 
باللغـة  [جامعة عليجره تنفي إشاعات بيـع أمـالك الوقـف           

 ٧٣١٢] األوردية
 ١١٤١٠جامعة القاهرة ومسيرة قرن 

 ٣٦٦١الجدك 
قرار المحكمة العليا   : جدل بين الشيعة والسنة حول ممتلكات بنارس      

 ١٧٨] باللغة األوردية[اع بأن اللجنة يجب أن تتقدم بتسوية النز
 ١١٢١] باللغة اإلنجليزية[جدل حول تعيين هيئة األوقاف 

 ١٣٢٧٨جدل العدل والجور في تاريخنا الحضاري 
 ٦٢١٠الجديد في قانون الوقف الجديد 

الجزائر العثمانية والبقاع المقدسة من خالل دور مؤسسة أوقـاف          
 ١١٤٦١] باللغة الفرنسية [ الحرمين

 ٣٠٦٠] باللغة األوردية[وقاف لوالية البنجاب في امباال جلسة هيئة األ
 ٨٦٢٣] باللغة التركية[ الوقف ومؤسسات بلغارياالجمعية اإلسالمية في 

 ٣٦٦٨-٣٦٦٧الجمعية الخيرية اإلسالمية 
 ٣٦٦٧جمعية العروة الوثقى الخيرية 

 ٣٦٧٢جمعية المساعي المشكورة 
 ٣٦٧٤جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين 

 ٩٨٩٨جهود الفقهاء في تدوين الوقف وتقنينه 
الجهود المخلصة للمجلس المركزي لألوقاف من أجـل رفاهيـة          

 ١٢٩٣٨ ]باللغة األوردية[الطلبة المسلمين 
 ٦٥١٤الجوامع ومتى تعتبر من األمالك العامة 

 ٤٨٨٤] باللغة التركية[جوانب من خصائص األوقاف 
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 ٩٤٣٤] للغة التركيةبا[الحاسب وأبحاث الوقف 
 النظر ضرورة إعادة: بنغال الغربيةالالحالة السيئة لألوقاف في والية 

 ٦٤١٤] باللغة اإلنجليزية [١٩٣٤في قانون الوقف للوالية لعام 
 ٣٨٤٣ ]باللغة الفارسية[ حجج أوقاف سمرقند

 ٣٨٢٢حجج األوقاف كنمط للكتابة الحرة 
 ٣٨١٧] باللغة التركية[الحجج الشرعية لألوقاف 
 ٣٧٢٨ ]باللغة الفارسية[ حجج لموقوفات جديدة

 ٣٧٣٨ ]باللغة الفارسية[  حجج الموقوفاتكتاب
 ٣٧٣٧ ]باللغة الفارسية[ حجج وقف كتابين لفرهاد ميرزا معتمد الدولة

 ٣٧٤٥ ]باللغة الفارسية[ يحجج وقفية للنساء في العهد الصفو
 ٣٨٨٧ة عليها ررالحجز على العين الموقوفة لوفاء الضرائب المق

حجة تمليك ووقف صادرة عن القاضي سديد الدين أبـي محمـد            
 ٣٨٦٨ابنة عبد اهللا اهللا لمنفعة عتيقة أبيه واسمها خطلوا  عبد

باللغـة  [ ن قديمة حول مدرسة سلطان في أصـفها       حجة شرعية 
 ٣٧٠٣ ]الفارسية
باللغـة  [  البر الشيخ غياث الدين محمـد كججـي        أبوابحجة وقف   
 ٣٧٢٦ ]الفارسية

 ٣٧٦٢ ]باللغة الفارسية[  جقماق في يزداألميرحجة وقف 
 ٣٧٣٦ ]باللغة الفارسية[  الدولةأمينحجة وقف 

 ٣٧٢٤ ]باللغة الفارسية[ هـ٩٩٨حجة وقف تاريخية بتاريخ 

 ٣٧٢٩ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف تقسيم مياه
 ٣٧١٢ ]باللغة الفارسية [ في تبريزالرشيديحجة وقف الربع 
 ٣٧٥٣ ]باللغة الفارسية[ يه في كاشانحجة وقف سه د

 ٣٧٤٠ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف سوهان
 ٣٧٣٣ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف شاه سلطان حسين
 ٣٧٠٨ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف صادقيه في تبريز

 ٣٧٤١ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف قرية ده نمكـ
 ٣٧٥١ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف قناتين للمياه في قم

باللغـة  [ أفغانستانهـ في هرات    ٩١٢حجة وقف كبيرة من عام      
 ٣٧٠٠ ]الفارسية

 ٣٧٤٦ ]باللغة الفارسية[ يحجة وقف لكتاب ومدرسة من العهد الصفو
 ٣٧٠٢ ]باللغة الفارسية[  في أصفهانإماميةحجة وقف مدرسة 

 ٣٧٠٥ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف مدرسة جهارباغ في أصفهان
 ٣٧٥٤ ]باللغة الفارسية[  في كاشانلطانيسحجة وقف مدرسة 
 ٣٧٢٠ ]باللغة الفارسية[  وموقوفاتهاالعلويحجة وقف مدرسة 

 ٣٧٦٠ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف المدرسة الكبيرة في همدان
 ٣٧٣١ ]باللغة الفارسية[  دولتةحجة وقف مدرسة ومسجد درواز

 باللغـة  [حجة وقف مزارع سليمان آباد وصفى آباد في قـزوين         
 ٣٧٤٩ ]الفارسية

 ٣٧٦١ ]باللغة الفارسية[ "مدينة يزد"حجة وقف مسجد أمير جقماق 
 ٣٧٠٩ ]باللغة الفارسية[حجة وقف مسجد كبود في تبريز 

 ٣٧٥٥ ]باللغة الفارسية [حجة وقف مسجد مير عماد في كَاشان
باللغـة  [ ، سـنندج  اإلحسـان حجة وقف مسجد ومدرسـة دار       

 ٣٧٤٢ ]الفارسية
 ٣٧١٠ ]باللغة الفارسية[  في تبريزالخميني اإلمامحجة وقف مصلّى 
 ٣٧٢١ ]باللغة الفارسية[ مامزاده جعفر في دامغانإحجة وقف مقبرة 

 ٣٧٣٢ ]باللغة الفارسية[  محمود كيامقبرةحجة وقف 
 ٣٨١٥ ]باللغة الفارسية[  قراقوينلوأتراكحجة وقف من 

 فـي   يحجة وقف من شاه عباس الصفوي على القدس الرضـو         
 ٣٧١٤ ]باللغة الفارسية[ انخراس

 ٣٧٥٦ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف من مازندران
باللغـة  [ حجة وقف من المرحوم محمد ناصر خان ظهير الدولـة   

 ٣٧٢٣ ]الفارسية
 ٣٧٢٢ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف منزل جوادى آملى

 ٣٧٠٦ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف المنصورية في بهبهان
باللغـة  [  حسن الواقف في مدينة نطنز     حجة وقف موقوفات السيد   

 ٣٧٥٨ ]الفارسية
 ٣٧٣٤ ]باللغة الفارسية[ حجة وقف ميرزا محمد يوسف اشرفي

باللغـة  [ حجة وقفية حول وزارة األوقاف في العصـر الزنـدي         
 ٣٧٤٤ ]الفارسية
 ٣٧٥٩ ]باللغة الفارسية[  في همدانالعلويحجة وقفية 

 ٣٨٩٠حراسة أعيان الوقف 
، ودور  ١٦ تمبوكتو في بالد التكرور خالل القرن        حركة التعليم في  

 ١٢٨٦٢األوقاف في ازدهارها 
باللغـة  [األقلية المسلمة ومشـاكل المسـلمين       : حزب تيلجوديشام 

 ١٨١٩ ]األوردية

 عربي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل
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 مذكرة قدمت إلى وزير     :حزب رابطة المسلمين المركزية الهندي    
 ٦٣٠١ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٨٣مايو ٦الداخلية بتاريخ 

 ١٣٧٢١في مواجهة االنهزام النفسي .. نا اإلسالميةحضارت
 ١١٩٦١الحضارة اإلسالمية والمكتبات 

 ١١٩٢] باللغة األوردية[الحفاظ على أوقاف الشيعة 
حقائق عن عبد الرحمن الجبرتي مستمدة مـن وثـائق المحكمـة            

 ٨٢٣٩الشرعية 
 ٩٩٧١ ]باللغة الفارسية[ حقيقة الوقف

 ٣٩٠٣، ٣٨٩٤الحكر 
 ٣٩٠١] باللغة الفرنسية[لشفعة الحكر وحق ا

 ٣٠٨٦حكم ما إذا كان من الجائز بيع الوقف في حال تعطل منافعه 
 ٣٣٩حكم الوقف 

 ١١٢٩٣حكم الوقف إذا لم يذكر الواقف حدود العقار الموقوف 
 واقتراح التعـديل    الحكومة تنوي منح سلطة تنفيذية لهيئة األوقاف      

 ٥٧٤٥ ]باللغة األوردية [في القانون
باللغـة  [دفاع زائف ضد فضيحة األوقـاف      :  جيوتي باسو  حكومة

 ٣٠٦٤] اإلنجليزية
حكومة حزب تيلجوديشام ملزمة باتخاذ خطوات للحفـاظ علـى          

باللغة  [ الوزراء بيان رئيس : األوقاف وتحسين أوضاع األقليات   
 ٤١٧٨ ]األوردية

 ٧٣١٥] باللغة األوردية[حل النزاع حول ممتلكات أوقاف آجرا 
 ١٦٣١] باللغة اإلنجليزية[فلسطين الحمامات في 

 باللغة[حماية أمالك الوقف وحسن استخدامها ضرورة لهذا العصر         
 ٤٢١٠] األوردية

 ٦١٥٢ دراسة في القانون الكويتي: الحماية المدنية للوقف
باللغـة  [حماية الممتلكات الوقفية من االستيالء غيـر القـانوني          

 ٥١٢٦] اإلنجليزية
 ٩٤٥٠حول األحباس 

 ٦٣٠٦] باللغة اإلنجليزية[ارة األوقاف حول إد
 ١٠٧٩٥حول تعرض الشريعة اإلسالمية لوقف األجانب 

 ٥٩١٦] باللغة اإلنجليزية[حول تعيين شخص غير مسلم في األوقاف 
 ١٣٦٥٢حول دور الوقف في العمل األهلي 

 ١٢٥٥٤حول كلمة التأجيل والتأبيد في األحباس 
 ١١١٤٧الحيازة في الهبة والحبس 
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 ٣٠٥٤] باللغة اإلنجليزية[خداع هيئة األوقاف 
الخدمات االجتماعية والـدعوة لخـدمات الوقـف االستشـارية          

 ١٣١٨١] باللغة التركية[واالجتماعية 
باللغـة  [خدمات الوقف في القرن الحادي والعشـرين المـيالدي          

 ٣٣٥٩] التركية
 ١٣٤١٤] باللغة التركية[خدماتنا الصحية ووقف مستشفى الغرباء 

 ١٢١١٩خزانة المسجد األعظم بوزان 
 ١١٥٣٦خزائن السالح ومحتوياتها على عصر األيوبيين المماليك 

 واالمتيازات التي يضـمنها     يخصوصية التشريع الكرائي الحبس   
 ٥٦٧١ لصالح مؤسسات األوقاف بالمملكة المغربية

 باللغة[خطاب إلى وزير الشئون االجتماعية عن الممتلكات الموقوفة         
 ١٥٤٠] جليزيةاإلن

 ٩٥٨] باللغة األوردية[الخطاب الرئاسي لمؤتمر مجلس المسلمين 
باللغـة  [خطاب شهاب الدين إلى وزيـر الشـئون االجتماعيـة           

 ٩٦٢٥] اإلنجليزية
خطاب هيئة أوقاف دلهي إلى حكومة الهند بشأن الوضع الشرعي          

 ٢٩٩٩] باللغة اإلنجليزية[إلمام المسجد الجامع 
في مدينة   يحتالل غير الشرع  لوقف من اال  أراضي ا  حماية   خطة
 ٥١٥٠ ]باللغة األوردية [وربرام

 قبراً في منطقـة     ١٥٠خطة دنيئة لبناء مركز الفيلم على أنقاض        
 ٥١٥٩] باللغة األوردية[نويدا 

 ١٢٩٦٦] باللغة األوردية[خطة عمل لهيئة أوقاف البنجاب 
يـة  لتحويل المساجد التاريخيـة بوال    . إس. إس. خطة منظمة آر  

 ٨٠٠٧] باللغة اإلنجليزية[أترابراديش إلى معابد هندوسية 
لتحويل المسـاجد التاريخيـة بواليـة       . إس. إس. خطة منظمة آر  

 ٩٥٥٦-٩٥٥٥] باللغة األوردية[أترابراديش إلى معابد هندوسية 
لتحويل المساجد في ججـرات إلـى       . إس. إس. خطة منظمة آر  

 ٨٠١٠] باللغة اإلنجليزية[معابد هندوسية 
باللغـة  [خطوات حكومة حزب بهارتيا جانتا لزيادة دخل األوقاف         

 ٣٦٠٣] األوردية
خطوات حكومية إلزالة التخلف الذي يعاني منه المسـلمون فـي           

 ١١٣٨ ]باللغة األوردية[البالد 
خطوة تاريخية اتخذها السيد غالم سرور لحماية ممتلكات الوقف         

يين بـالتواطؤ    بالمال ةاختالس أموال الوقف المقرر   : في بيهار 
باللغة [بين وزارة األوقاف وبين هيئة األوقاف وأمناء األوقاف         

 ٤١٩٤] األوردية
 ٥٢٦٦] باللغة األوردية[خطوة من هيئة األوقاف تلقى االستحسان 

  ٩٥٠٨مقررات مؤتمر العلماء بدمشق خالصة 
مساهمة شـبلي   : ١٩١٣خلفية قانون صحة الوقف اإلسالمي لعام       

 ٦٣٣٣] إلنجليزيةباللغة ا[نعماني 
  لمشهد خراساني وحجج وقفية من العهد الصفوناتخمسة فرام

 ٣٧١٥ ]باللغة الفارسية[
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 ٦٨٧١] باللغة اإلنجليزية[دار المساعدات، فيجاي وارا 
 ٦٥٦٢دائرة األوقاف 

 ٩٦٢] باللغة األوردية[دخل األوقاف يبلغ ستين ألف روبية 
إكمـال األعمـال    : مليونـا ٦٣ الدخل السنوي لهيئة األوقاف يبلغ    

باللغـة  [وتسجيل ممتلكات األوقاف الجديدة     , اإلنشائية المختلفة 
 ١٨١٨] األوردية

باللغـة  [دخل هيئة أوقاف البنجاب يبلغ ثالثـين مليـون روبيـة            
 ١٢٩٦٧] األوردية
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باللغـة  [  الخيرية والشؤون األوقاف   مديرية وبرامج   أهدافدراسة  
 ٣٠٢٧ ]الفارسية

 للقوانين المتعلقة بالوقف على األوالد فـي شـبه          دراسة تاريخية 
 ١٠٩١٢] باللغة األوردية [القارة

 ٣٨٦٠وثيقة الزاوية المدنية في مصراته نموذجاً : دراسة حجج الوقف
 ٦٥٣٤دراسة في المخطوط السرياني 
وقفية عمر بن الخطاب رضـي      : دراسة وثائقية وقفية في اإلسالم    

 ٣٨٣٢اهللا عنه 
 ١١٩٣] باللغة التركية[الدعاء في الوقف 
 ٣٩٦١دعاوى المستحقين 

 ٦٨١٦] باللغة األوردية [دلهيفي  الدعوة للعناية بالمسجد الذهبي
دعوى حق الشفعة من قبل المتولي أو الواقـف طبقـاً للشـريعة             

 ١٥٩] باللغة اإلنجليزية[اإلسالمية 
باللغـة  [دعوى ضد إسـاءة اسـتخدام الممتلكـات الموقوفـة           

 ٥٢٦٤] اإلنجليزية
 ٤٠٥٧ ]باللغة الفارسية[ دوافع الوقف وآثاره النفسية والتربوية

 السـابع عشـر   ينالقـرن مصر العثمانية خالل دور اآلغوات في   
 ٩٣٤١] باللغة اإلنجليزية[والثامن عشر 

 ١٣٧٤١] باللغة التركية[دور األوقاف في تأسيس أنقرة 
 ١١٣٣٩دور األوقاف في دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية 

 ١٣٢٠٠ر األوقاف في صناعة الحضارة اإلسالمية وفي تجديدها دو
دور األوقاف في مجاالت البناء االقتصادي واالجتماعي والحضاري        

 ١٩١٧وترسيخ العقيدة اإلسالمية في النفوس 
 ٩٤٥٧دور األوقاف المغربية في عصر بني مرين 

 ١٣٣٦٩ ]باللغة الفارسية[  للوقف في تركياالثقافيالدور 
رس هيئات األوقاف ومعاهدها في تعليم األطفال المسلمين        دور مدا 

 ١٢٩١٠ ]باللغة األوردية[
 ١١١٢٩ دور مؤسستي القضاء واألوقاف في المدينة اإلسالمية

دور المؤسسة الدينية في الحياة االجتماعية واالقتصادية في مدينة         
باللغة  [١٦٤٠-١٥٦٥ العصر العثماني،    فيطرابزون التركية   

 ٨٨٧٢ ]اإلنجليزية
 لمسـلمي الهنـد     التنمية التعليمية الدور الهام لهيئات األوقاف في      

 ١٢٩١١] باللغة األوردية[
باللغـة  [دور هام لهيئة الوقف لمحو األميـة بـين المسـلمين            

 ١٢٩١٢] األوردية
باللغـة  [دور الوقف االجتماعي واالقتصادي في تقدم المسـلمين         

 ١٣١٣٧] اإلنجليزية
 تجربة المـدارس النظاميـة    : تقدم العلم  في   اإلسالميدور الوقف   

 ١٣٤٥٤ ]باللغة الفارسية[
باللغـة  [دور الوقف في االسـتقرار العـائلي بـين المسـلمين            

 ١٢٧٦١] اإلنجليزية
الوقف حقـق التعلـيم     : دور الوقف في بناء الحضارة اإلسالمية     

 ١٣٤٦٠بالمجان والعالج وعون الفقير 
لمحافظة عليها فـي    دور الوقف في تأسيس المدارس واألربطة وا      

 ١٢٨٨١المدينة المنورة 

 ١٣٢٥٣ ]باللغة الفارسية[ دور الوقف في تعديل الثروة
 ١١٣٨٩دور الوقف في تمويل وتطوير التعليم 

 ١٣٠٢٢دور الوقف في التنمية 
باللغـة  [ دور الوقف في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١٣٢٧٤ ]الفارسية
 ١٣٤٥٩العلمية دور الوقف في التنمية 

 ١٣٥٤٦دور الوقف في تنمية العمل في مجال الدعوة اإلسالمية 
نمـوذج األمانـة العامـة      : دور الوقف في تنمية المجتمع المدني     

 ٦٥٤٦لألوقاف بدولة الكويت 
 ١٣١٧٢دور الوقف في نشوء وتطور المدن خالل العصر العثماني 

 :يدور الوقف في نشوء وتطور المدن خـالل العصـر العثمـان           
 ١٣١٧٣ نموذجان للمقارنة من بالد البلقان وبالد الشام

 ١٣٢٦١دور الوقف في النمو االقتصادي 
 ١٣٢٧٣] باللغة الفرنسية[دور الوقف في النظام االقتصادي اإلسالمي 

 ٤٠٨٢، ٤٠٧٩ديون الوقف 
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 ٣٥٦٦تطبيق شروط الواقفين رأي الفقهاء في 
رأي المجلس االستشاري لعموم مسلمي الهنـد حـول األوقـاف           

 ٦٣١٩ ]باللغة اإلنجليزية[
باللغة [رأي محكمتي بتنا وكرناتاكا العليتين حول قانون األوقاف         

 ٢٠٢] اإلنجليزية
رأي المحكمة العليا لعموم الهند حول إدارة زاوية من قبل المرأة           

 ١٥٠] ةباللغة اإلنجليزي[
باللغة [رأي المحكمة العليا لعموم الهند حول اإلعالن عن الوقف           

 ١٥١] اإلنجليزية
رأي المحكمة العليا لعموم الهند حول إنشاء وقف عام بأمر ديني           

 ١٥٢] باللغة اإلنجليزية[
باللغـة  [رأي المحكمة العليا لوالية راجستهان حول إدارة الوقف         

 ٢١١] اإلنجليزية
باللغـة  [اكا العليا في تشكيل هيئـة األوقـاف         رأي محكمة كرنات  

 ٢١٧] اإلنجليزية
باللغـة  [رأي محكمة كرناتاكا العليا في حدود األمالك الموقوفـة          

 ٢١٨] اإلنجليزية
باللغـة  [رأي محكمة كرناتاكا العليا في حق تعيين ناظر الوقـف           

 ٢١٩] اإلنجليزية
 ٢٢٠] نجليزيةباللغة اإل[رأي محكمة كرناتاكا العليا في قانون الوقف 

باللغـة  [رأي محكمة كرناتاكا العليـا فـي منازعـات الوقـف            
 ٢٢١] اإلنجليزية

باللغـة  [رأي محكمة ماديابراديش العليا حول تعيين نظار الوقف         
 ٢٣٢] اإلنجليزية

 ٨٩٥٦رأي معالي وزير األوقاف في األوقاف األهلية 

 عربي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٦١
 

 

 ٩٢٨٥ الربح الفاحش في الوقف
يحل إلغاؤها ألنها مسببة للخصومات     رد القول بأن أوقاف الذرية      

 ١٧٧٧والشقاق 
رد القول بأن بقاء أوقاف الذرية وتحريم بيعها تعصب ال يسـتند            

 ١٧٧٨إال على األحاديث المكذوبة 
من أنكر الوقف على النفس ثم على الذرية ثـم علـى            ] قول[رد  

 ١١٩٩٧الفقراء 
رد قول من أنكر وقف الواقف ما يملكه على نفسه ثـم علـى              

 ١١٩٩٨يته ذر
رسالة في أن ولد البنت يدخل في األوالد وفي الطبقـات أيضـاً             

 ١٥٩٣... للعالمة ابن كمال باشا
 ٨٠٩٣ ]باللغة الفارسية[ مؤسس المجتمعات الوقفية: رشيد الدين فضل اهللا

 ١١٣٧١رعاة العلم 
 ١٦٠] باللغة األوردية[رفض المحكمة عريضة هيئة األوقاف السنية 

 ٨٢١٥ السادس عشر الميالدي –العاشر الهجري الرملة في القرن 
 ١٣٢٥٦ ]باللغة الفارسية[ رؤية حول الوقف كمؤسسة دينية اقتصادية

 ٣٣٣٦رؤية في اآلفاق المستقبلية لألوقاف في الكويت 
 ٣٣٣٠رؤية مستقبلية لنظام الوقف اإلسالمي 

رئيس الوزراء يأمر بإجراء التحقيق في فضيحة مقبـرة بتيالـة           
 ١٣٦٥] ورديةباللغة األ[

 

@I‹H@@
 

 ٧٢٢١زوال ملك الواقف عن الوقف 
باللغـة  [زيادة مبالغ المنح الدراسية للمجلس المركزي لألوقـاف         

 ١٢٩٣٩ ]األوردية
 

@IH@@
 

 ٥١٧٤] باللغة األوردية[سخط شديد على محاولة هدم سور المقبرة 
باللغـة  [ السنة النبوية في الوقف ودوره في نشر الثقافة اإلسالمية        

 ١٣٣٤٧ ]الفارسية
باللغـة  [سوء تفاهم في الحكومة على مسجد فـي مدينـة بيـدر             

 ٥٢٦٧] األوردية
 ٢٢٩٣] باللغة التركية[السياحة إلى رومانيا وأوقافنا الغائبة 

 ١٦٣١ ]باللغة اإلنجليزية[اإلسالمية في فلسطين سياسة ال
مطبخ خاصكي سـلطان للفقـراء فـي      : سياسة الرفاهية العثمانية  

 ٨٩٧٦ ]باللغة اإلنجليزية[لثامن عشر القرن ا
باللغة [سيطرة حكومة والية مهاراشترا على األوقاف اإلسالمية         

 ٦٤٣٧] األوردية
باللغة [سيطرة المزارعين على أراضي هيئة األوقاف في البنجاب         

 ١٢١٣] األوردية
باللغـة  [سيطرة هيئة األوقاف على جميـع ممتلكـات الوقـف           

 ٤٢١٢] األوردية
ب لهيئة األوقاف السنية المركزية ألترابـراديش فـي         سيقام مكت 

 ٤ ]باللغة األوردية[ميروت 

@I”H@@
 

 ٥٠٨٩ ]باللغة الفارسية[ موال الوقفأ ومسألة سرقة يالشاعر سعد
 ٤٤١٩الشخصية االعتبارية للوقف 

 ٣٤٢٢] باللغة األوردية[الشراء غير المشروع ألراضي الوقف 
باللغـة  [ سجد جامع قزوينشرح على حجة األمير خمارتاش في م

 ٣٧٤٨ ]الفارسية
 ٦٤٧٧شرح وتعليق على قانون حل الوقف 

 ٤٧٦٨ ]باللغة الفارسية[ شرط الخيار في الوقف
 ٤٥٥٧شرط الواقف 
 ١٣٢١وقضايا االستبدال شرط الواقف 

 ١٢٨١٩شركات التأمين وأعيان األوقاف 
قانون صحة الوقف اإلسالمي لسـنة      : شروط صحة الوقف الذري   

 ١٦١] باللغة اإلنجليزية [٣مادة رقم : ١٩١٣
 ٥٠١٥] باللغة التركية[الشروط المتعلقة بإصالح األبنية في األوقاف 

شروط الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليهم من وجهة نظر         
 ٤٥٨٢ ]باللغة الفارسية[ اإلسالميالفقه 

 ٤٥٣٥شروط الواقفين وعدم التعبد بكالم غير المعصومين 
باللغـة  [الصـحيح فـي الشـريعة اإلسـالمية         شروط الوقف   
 ٢٣٧] اإلنجليزية

باللغـة  [شروط الوقف في حقوق وقف اإلمبراطورية العثمانيـة         
 ١٨٣٢] التركية

 ١٨٨] باللغة اإلنجليزية[شروط الوقف في الشريعة اإلسالمية 
 ٤٤٢١] باللغة اإلنجليزية[الشريعة والشخصية االعتبارية للوقف 

 ٥١٧٥] باللغة األوردية[ ألرض موقوفة شكوى ضد احتالل الشرطة
 ٨٠٩٢ ]باللغة الفارسية[ فقيه واقف: الشهشهانى

 ٩٥٩٦] باللغة اإلنجليزية[شؤون األوقاف 
 ٥٢٨٣] باللغة األوردية[شؤون هيئة األوقاف لماراثوادا 
 األعلى ومجمع أبـي النـور   اإلفتاءالشيخ أحمد كفتارو رئيس مجلس    

مكن للوقف اإلسالمي أن ينهض بدور      ي: اإلسالمي بسوريا للمستقلة  
 ١٣٢٤٨ بارز في تحقيق التنمية االقتصادية ولكن بشروط محددة

 ٣٧٩١] باللغة التركية[الشيخ عبد الرحيم الرومي ميرزفونلي ووقفيته 
 

@I˜H@@
 

 ٣٧٨٧] باللغة التركية[صاحب عطا ووقفياته 
 ١٥٣] باللغة اإلنجليزية[صحة حجة وقفية 

نقض شروط الوقف أو عدم     : يعة اإلسالمية صحة الوقف في الشر   
 ٣٩٧٩] باللغة اإلنجليزية[تنفيذها ال تضر بصحته 

صدور أمر بالتحقيق في االستيالء غيـر الشـرعي لممتلكـات           
 ٥١٩٥] باللغة األوردية[األوقاف 

صرف أكثر من عشرة ماليين روبية في بناء وإصالح ممتلكـات   
 ٧٠٣٦] باللغة األوردية[األوقاف في بوبال 

 ٢٢٥] باللغة اإلنجليزية[صالحيات مجلس األوقاف بشأن المساجد 
باللغـة  [صالحيات مجلس األوقاف بعد البيع القـانوني للوقـف          

 ١٨٩] اإلنجليزية

  عربي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٦٢<
 

 

 

 ٢٨٣١] باللغة العثمانية[صورة وقفية قرة أحمد باشا 
 ٤١٨٤] باللغة األوردية[صيانة أمالك الوقف فرض على المسلمين 

باللغـة  [ع عام في مدينة لكنـاو       ااجتم: قابرصيانة المساجد والم  
 ٥١٣٠] األوردية

 ٤٨٨٠ ]باللغة الفارسية[ صيغة الوقف
 

@IH@@
 

باللغـة  [ن منفصـلة ومسـتقلة      يضرورة إبقاء أوقـاف المسـلم     
 ٩٧١] اإلنجليزية

باللغـة  [ضرورة إثبات الوقـف حسـب الشـريعة اإلسـالمية      
 ٢٣١] اإلنجليزية

األوقاف قبل موافقـة الحكومـة      ضرورة إجراء التحقيق في حالة      
 ٤٩١٧] باللغة األوردية[

مسـلم مسـافر    "ضرورة إخالء االحتالل غير الشرعي عن نزل        
في لكناو، وتحويله إلى لجنة الحج اإلقليمية حتى يدار         " فرخانه

 ٥١٧٦] باللغة األوردية[تحت إشرافها 
ضرورة إدخال تعديالت على قانون الوقف اإلسـالمي لحمايـة          

 ٦٢٩٦] باللغة األوردية[لوقف ممتلكات ا
باللغـة  [ضرورة استخدام األوقاف لتعلـيم العلـوم للمسـلمين          

 ١٢٩١٦] األوردية
ضرورة استخدام موارد هيئة األوقـاف فـي تحسـين أوضـاع            

 ٣٥٠٣] باللغة األوردية[ المسلمين االجتماعية والتعليمية
 ٣٦٤٩ ]باللغة الفارسية[  ثقافة الوقف في اإلسالمإعادةضرورة 

ضرورة إعطاء السلطة لهيئة الوقـف إلنهـاء االحـتالل غيـر            
 ٥١٣١ ]باللغة األوردية[الشرعي 
باللغة  [ قانون التحكم في اإليجار    إعفاء هيئة األوقاف من    ضرورة

 ٥٢٤١ ]اإلنجليزية
ضرورة إقامة محاكم منفصلة لتسوية الحاالت القضائية لألوقـاف   

 ٥٦٤٩ ]باللغة األوردية [تسوية سريعة
 ١٨٠٧ إلغاء األوقاف األهلية ضرورة

ضرورة انتباه الحكومة فوراً إلى مؤامرة تحويل ممتلكات األوقاف        
 ٥١٧٧] باللغة األوردية[إلى ممتلكات شخصية 

ضرورة إنشاء مؤسسة مركزية لألوقاف برصيد عشرة ماليـين         
 ١٣٠٨١ ]باللغة األوردية[روبية 

لغـة  بال[ضرورة إنفاق دخل األوقـاف علـى التعلـيم الفنـي       
 ٦٩٦٧] األوردية

ضرورة تشكيل هيئة األوقاف على غرار لجنة إدارة معابد السيخ          
 ٧٥٠٠] باللغة األوردية[

رديـة  وجعل اللغة األ  بمطالبة  ال و ،ضرورة تعديل قانون الوقف   
باللغـة   [كـا ا وكرنات أنـدرابراديش لغة ثانية رسمية لواليتي     

 ٦٤٠٨] األوردية
من االسـتيالء  ر المسلمين  ومقابضرورة حماية ممتلكات األوقاف     

 ٥١٩٦ ]باللغة األوردية[غير الشرعي 
 ٦٥] باللغة األوردية[ضرورة المحاولة لرفع عائدات أمالك الوقف 

 ٤٢١٤] باللغة األوردية[في دلهي ضريح الشيخ أحمد حسين 

 

 ٥٢٦٣] باللغة األوردية[ والمقبرة في والية راجستهان حالضري
ـ     باللغـة  [ة لمشـاريع األوقـاف      ضمان اإلعانة المالية الممكن

 ٣٥١٧] األوردية
ضمان توفير القروض بدون فوائد لبناء وتنمية ممتلكات األوقاف         

 ٣٦٠٥] باللغة األوردية[لوالية أترابراديش 
باللغـة   [ فرما لحمايـة أمـالك الوقـف       جضمان صاحب سن  

 ٤٢١٣] األوردية
 ٥١٣٢] اللغة اإلنجليزيةب[ضياع ممتلكات األوقاف 

 

@IÂH@@
 

 ٢٢٣-٢٢٢] باللغة اإلنجليزية[طبيعة الوقف 
 ٥٧٣٥] باللغة األوردية[طريقة الترشيح تنافي روح الديمقراطية 

 ٥٢٢٧] باللغة األوردية[طلب انتباه حاكم دلهي 
باللغـة  [طلب بإلغاء قانون الوقـف اإلسـالمي ألترابـراديش          

 ٤١٦٩] األوردية
ف للواليـة   طلب زيادة عدد األعضاء المنتخبين في هيئة األوقـا        

 ٧٥٠٢] باللغة األوردية[
باللغة [طلب وضع حد لسوء التصرفات في هيئة األوقاف السنية          

 ٦] األوردية
 

@IÃH@@
 

 ١٢١١٤ظاهرة وقف الكتب في تاريخ الخزانة المغربية 
باللغـة  [ ظهور الشخصية الحقوقية للوقف فـي كـالم الفقهـاء   

 ٤٤٣٠ ]الفارسية
 

@IÊH@@
 

باللغة [ ١٩٨٧ من مليار تومان، عام ثرأكعائدات أوقاف خراسان 
 ٢٩٥٩ ]الفارسية

 فـي   النبـي  لموقوفات مسجد    متولي أول: القزوينيالوهاب   عبد
 ١٣٩٣٢ ]باللغة الفارسية[ مدينة قزوين

العثور على وقف أجزاء من القرآن الكريم التي كتبت فـي إحـدى             
المغارات في القرن الرابع عشر الميالدي والموجودة في متحف         

 ٦٨٨١] باللغة التركية[شري بأنقرة الب
تم فرض ضريبة على دخل تجـارة       يسوف  : العجز في الميزانية  

 ٤٩١٩] باللغة األوردية[ جميع األمانات الخيرية والدينية
باللغـة  [عدم اعتبار المتولي مالكاً للوقف في الشريعة اإلسالمية          

 ١٩٦] اإلنجليزية
راضي واإليجارات،   قوانين األ  من األوالد   عدم إعفاء الوقف على   

قانون الخـاص   ال على   األعلى الحد   أترابراديشفرض حكومة   
 في الضـواحي   وقانون األراضي    ١٩٦٠عام  لبملكية األراضي   

باللغـة   [١٩٧٦عام  ل " األراضي ك المتال األعلى والحد   اإلدارة"
 ١٧٩] اإلنجليزية

باللغـة  [عدم تشكيل هيئة لألوقـاف فـي واليـة أترابـراديش            
 ٥١٨١] اإلنجليزية

 عربي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٦٣
 

 

باللغـة  [عدم جواز الوقف المشروط فـي الشـريعة اإلسـالمية           
 ١٥٤] اإلنجليزية

باللغـة  [عدم صحة الوقف المشروط فـي الشـريعة اإلسـالمية           
 ١٩٠] اإلنجليزية

 ٣٧٥٠ ]باللغة الفارسية[ عدة وثائق وحجج حول الوقف في قزوين
نماذج مختـارة   "عرض كتاب نظام الوقف في التطبيق المعاصر        

 ٧٨٤٣" ارب الدول والمجتمعات اإلسالميةمن تج
 ٤٤٣١عرض كتب 

عرض وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في األيـام الدراسـية          
 ٤٤٧٨التي نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بجدة 

عريضة قدمت إلى المحكمة لالعتراض علـى قـانون األحـوال           
 ١٣٨٧٢] باللغة األوردية[الشخصية للمسلمين 

 حول المسجد الجامع الواقع في      العليا إلى المحكمة    قدمة م عريضة
 ٦٧٨٤] باللغة األوردية [اجهشام، جولبر

 ١٣٥٩٠ ]باللغة الفارسية[ فن الوقف في إيران: العزاء
 ٢٣٨] باللغة اإلنجليزية[عزل الناظر 
 ٣٧١٦ ]باللغة الفارسية [ وحجج حول مشهد خراساناناتعشرة فرم

  ١٠٨٠٥فقه اإلسالمي ألبناء في اللاآلباء عطية 
 ١١٢٩٠العقارات الوقفية أمام علماء الدين والسياسة 

علم بيان الكتب المخطوطة الموقوفة التي ابتاعها المجمع العلمـي          
 ٦٥٣٣. ..بدمشق من قبل السادة عبيد وهاشم والقصيباني 

 ١١٣٩٤العلماء والفقهاء تحرروا عن طريق األوقاف 
باللغـة  [دخل في ترسـت ديفـا       على هيئة األوقاف السنية أال تت     

 ١٧٥] األوردية
 ٣٧٨٦] باللغة التركية[عمارة أيوب حسب وقفيتها 

 ٩٩٢٤ ]باللغة الفارسية[ حدأعين الوقف ال تقع في سلطة 
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 ٥٢٠٤] باللغة اإلنجليزية[غصب المساجد والمقابر 
غضب هيئة األوقاف في والية أترابراديش بشأن رواتب األئمـة          

 ١٠٧] نجليزيةباللغة اإل[
باللغـة  [غالم نبي آزاد يثني على النشرة اإلخباريـة لألوقـاف           

 ١٦٩٢] األوردية
غلة األوقاف المنقطعة جهاتها أو الفـائض مـن غاللهـا علـى             

 ٣٠٢٤مصارفها 
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 ١١٢٩٧وقف الدار، ختان الولد : الفتاوى واألحكام
 ٥٣١٦} الزمزمي{فتوى في الوقف 
 ٥٣٤١} و زهرةمحمد أب{فتوى في الوقف 
 ٥٣٥٥} محمود فتح اهللا{فتوى في الوقف 
 ٥٣٧٦} يوسف الدجوي{فتوى في الوقف 

 ٢٠٩] باللغة األوردية [ ممتلكات الوقفتأجيرفرض الحظر على 
فرض ضريبة على التركات والهبـات والتأمينـات والوصـايا          

 ٤٩٠٥واألوقاف واليانصيب 

باللغة [ ة زرآبادصغر في مدينأ زاده على إمام مقبرة ةفرمان تولي
 ٨١٦٤ ]الفارسية

 ٧٧٧٦ ]باللغة الفارسية[ فرمانات النظارة على األوقاف
 ١٦٢٥االستعمار يواجه اإلسالم في الجزائر : فرنسا ومستعمراتها

أحباس المدن المقدسة المغربيـة ونشـأة الدولـة         : الفضاء الديني 
 ١١٥٠٧] الفرنسيةاللغة ب[العربية 

 ٩٥٦١] نجليزيةباللغة اإل[فضيحة وقف آكره 
 ٣٣٥٣] باللغة التركية[فعاليات ونشاطات المديرية العامة لألوقاف 

  ٧٥٧٤ ]باللغة الفارسية[والوضع القانوني للمؤسسات الخيرية الفقه 
 ٩٩٣٠اإلسالمية  المذاهب الوقف على ضوءفقه 

 ٤٤٤٨فلسفة الوقف في الشريعة اإلسالمية 
باللغـة  [ محمود الثاني    فن التذهيب والزخرفة في وقفيات السلطان     

 ٣٧٨٨] التركية
 ١٣٦٣٤الفن ووزارة األوقاف 
 ١٣٦٧٠ ]باللغة الفارسية[ فن الوقف ووقف الفن

 ٨٩٣٥] بالعربية والفرنسية[فهرس الدفاتر العربية والتركية بالجزائر 
الفوائد والربا في نقود األوقاف والبنوك في عهد اإلمبراطوريـة          

 ١٧١٧] باللغة التركية[العثمانية 
 ١٧٩٢حول حل األوقاف أو منعها : في مجلس النواب

 ٥٣٤٢} محمد أحمد قراعة{في الوقف 
 ٥٣٤٥} محمد عبد اللطيف الفحام{في الوقف 
هل الوقف من الدين ؟ آثار األوقـاف األهليـة فـي            : في الوقف 

 ٤٤٨٠ أسباب الوقف –المصلحة العامة 
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 ٩٩٤٠ ]غة الفارسيةبالل[ قاعدة الوقف بحسب ما يوقفها أهلها
 ٥٢٦٢] باللغة األوردية[قاعة السينما على أراضي المقبرة في جايبور 

 ٦١٢٧. م١٩٦٩ لسنة ٦٤قانون إدارة األوقاف رقم 
 ١٦٥٦القانون اإلسالمي في الهند 

: ١٩٣٦ لسنة   ١٣قانون األوقاف اإلسالمية لوالية أترابراديش رقم       
 ١٦٢] باللغة اإلنجليزية[تعريف الوقف ومجاله 

توسـيع  : ١٩٥٩ة أترابراديش لعـام     يقانون األوقاف العامة بوال   
 ٦٣٩٤ ]باللغة اإلنجليزية[نطاق الحدود 

 المعدل بقـانون    ١٩٣٤ لسنة   ١٣قانون األوقاف في البنغال رقم      
 وشـرعية هـذا     ١٩٧٣ لسنة   ١٤التعديل ألوقاف البنغال رقم     

 ١٩٧] باللغة اإلنجليزية[القانون 
 مجال أحكام   -١١،  ٢٠،  ١٢، الفقرة   ١٩٥٤قانون األوقاف لسنة    

 أعمال الهيئة التي أدت إلى إعادة تشـكيل اللجنـة           -١٢الفقرة  
 ١٨٠] باللغة اإلنجليزية [٢٠غير صحيحة بناء على الفقرة رقم 

إنهــاء ": ب" "١ "١٨، الفقــرة ١٩٥٤قــانون األوقــاف لســنة 
 شروط قناعة الحكومة يجب أن تكون أمينة وحقيقية         -العضوية

 ١٨١ ]لغة اإلنجليزيةبال[
أ ٥٧، جـزء    ١٩٦٠ الصادر في    ١٦قانون أوقاف المسلمين رقم     

استعادة الممتلكات  : والخاص بأوقاف المسلمين في أترابراديش    
 ١٦٣] باللغة اإلنجليزية[الموقوفة 
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 ٦١٥٠ بشأن الوقف ١٩٩٦لسنة " ٨"قانون رقم 
 ٦٢٣٩-٦٢٣٨ بأحكام الوقف ١٩٤٦ لسنة ٤٨القانون رقم 

 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الحادية       ١٩٤٧ لسنة   ٧٨قم  قانون ر 
 ٦٢٤٠ الخاص بالوقف ١٩٤٦ لسنة ٤٨عشرة من القانون رقم 

 ٣٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٦قانون رقم   
 المـذكرة   ، وزارة األوقاف  إجراءات بشأن الئحة    ١٩٤٦لسنة  

 ٨٥٣ اإليضاحية
ن النظر على األوقاف الخيريـة       بشأ ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧قانون رقم   

 ٦٤٩٨وتعديل مصارفها على جهات البر 
 بتعديل بعض أحكـام المرسـوم       ١٩٥٤ لسنة   ٢٧٧قانون رقم   

 بإلغاء نظام الوقف على غيـر       ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   
 ٦٤٨٠الخيرات 
 في شأن إنهاء حق الحكـر علـى         ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٥قانون رقم   

 ٥٨٣٢األعيان الموقوفة 
 بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم        ١٩٥٤ لسنة   ٢٩٦ قانون رقم 
 بشأن النظر على األوقاف الخيرية وتعـديل        ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧

 ٦٤٩٩مصارفها على جهات البر 
 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون      ١٩٥٣ لسنة   ٣٩٩قانون رقم   

 بإلغاء نظام األوقاف على غير الخيرات       ١٩٥٣ لسنة   ١٨٠رقم  
 ٦٤٨١ومذكرة إيضاحية 

 بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم        ١٩٥٣ لسنة   ٥٤٧ون رقم   قان
 ٦٥٠٠. ١٩٥٣ لسنة ٢٤٧

 في شأن إنهاء حق الحكـر علـى         ١٩٥٣ لسنة   ٦٤٩قانون رقم   
 ٥٨٣٣األعيان الموقوفة 

باللغـة  [ المجـال    – ٨٤قانون شرعية الوقف اإلسـالمي رقـم        
 ١٩٨] اإلنجليزية

 ٥١٣٤] باللغة األوردية[قانون الشروط لممتلكات الوقف 
 ١٦٤] باللغة اإلنجليزية [١٩١٣قانون صحة الوقف اإلسالمي لعام 

 ٦٤٩٣. ١٩٦٦قانون العتبات واألوقاف الجعفرية عام 
باللغـة  [قانون مماثل للممتلكـات العامـة والخاصـة الموقوفـة        

 ٩٨٠] األوردية
 ٦٣١١] باللغة األوردية[ميزات بارزة : ١٩٩٥قانون الوقف 

 ٦٣٦٦. ١٩٩٥ من ٤٣قانون الوقف رقم 
 ٦٣٣١] باللغة اإلنجليزية [١٩٥٤قانون الوقف الصادر عام 

 ٦٢٨٧] باللغة األوردية[دراسة تحليلية : ١٩٥٤قانون الوقف المركزي 
باللغـة  [دراسـة تحليليـة     : ١٩٨٤ المعـدل لعـام      الوقفقانون  

 ٦٣٣٤] اإلنجليزية
باللغـة  [طلب إعـادة النظـر      : ١٩٨٤قانون الوقف المعدل لعام     

 ٦٣١٤] ةاإلنجليزي
 ٦٣٤٠] باللغة األوردية[قانون الوقف المعدل واألوقاف اإلسالمية 

 ٦٢٢٤قانون الوقف وإعاقته للعمل األهلي الخيري 
 ٧٩٦٤] باللغة اإلنجليزية[قائمة أعضاء المجلس المركزي لألوقاف 

قائمة بالمساجد في الهند التي تقع تحـت سـيطرة دائـرة الهنـد              
 ٦٧٨٩] نجليزيةباللغة اإل[للمساحة األثرية 

 ٣٧٥٢ ]باللغة الفارسية[ قراءة لحجة وقف قديمة في مدينة كازرون
 ٨١٦٥ ]باللغة الفارسية[ الصفويقراءة لوثيقة تاريخية من العهد 

 ١٠٩٦٧مقارنة : القرابة في الوقف
مطالبة الحكومة المركزية   بقرار األحوال الشخصية للمسلمين في كلكتا       

 ٦٣٤١] باللغة األوردية [عدل مشروع قانون الوقف المبسحب
باللغـة  [قرار استثناء أمالك الوقف من قانون التحكم في اإليجار          

 ٦٤٠٠] األوردية
باللغـة  [ قرار استرداد مسجد تاريخي من األوقـاف الهندوسـية        

 ٤١٨٠] األوردية
القرار الذي تم االتفاق عليه في اجتماع هيئة األحوال الشخصـية           

 ٤٢٠١ ]غة األورديةبالل[للمسلمين بمدينة بونا 
قرار باإلجراءات الواجب إتباعها لشهر إلغاء الوقف على غيـر          

 ٦٤٨٥الخيرات 
إمكانيـة  : القرار التاريخي للمحكمة العليا في اله آباد حول الوقف        

 ١٦٥] باللغة اإلنجليزية[استغالل الوقف أو الهبة 
 ٥٢٦٨] باللغة اإلنجليزية[القرار الحكيم 

د حول إجراءات هيئة الوقـف بـدلهي        وا. ب. قرار القاضي إس  
 ٢٠٧] باللغة اإلنجليزية[

باللغـة  [قرار محكمة اله آباد العليا الهام حول الوقف باالكتساب          
 ١٦٦] اإلنجليزية

 ١٧٢] باللغة األوردية[قرار المحكمة حول قضية المقبرة 
باللغـة  [قرار المحكمة العليا بخصوص تنمية ممتلكـات الوقـف          

 ١٥٥] اإلنجليزية
باللغـة  [ار المحكمة العليا بوالية ججرات حول قانون الوقـف          قر

 ٢٠٣] اإلنجليزية
قرار المحكمة العليا حول زيادة األعضـاء الشـيعة فـي هيئـة             

 ١٨٣] باللغة األوردية[األوقاف 
باللغة [قرار المحكمة العليا لعموم الهند حول نقل مقابر المسلمين          

 ١٥٦] اإلنجليزية
باللغـة  [ينة جوهاتي حول أغراض الوقف قرار المحكمة العليا لمد 

 ٢٠٥] اإلنجليزية
باللغـة  [قرار المحكمة العليا لمدينة كلكتا حول متـولي الوقـف           

 ١٩٩] اإلنجليزية
باللغـة  [قرار المحكمة العليا لوالية كيراال حول معـالم الوقـف           

 ٢٢٨] اإلنجليزية
قرار المحكمة في صالح المسجد الذي هدم بصورة غير شـرعية           

 ٢٥٠] غة األورديةبالل[
قرار محكمة كيراال العليا بشأن اختصاصات مفوضي األوقـاف         

 ٢٢٩] باللغة اإلنجليزية[
قرار محكمة مدراس العليا حول عزل نظار الوقـف مـن قبـل             

 ٢٣٩] باللغة اإلنجليزية[مجلس األوقاف 
 ٩٦٢٧] باللغة اإلنجليزية [قرارات كرناتاكا المتعلقة بالممتلكات الموقوفة

ت لجنة العمل بجمعية علماء الهند التي عقدت جلستها فـي           قرارا
 ٦٣٤٢] باللغة اإلنجليزية [١٩٨٥بوفال، 

 ٦قرارات المجلس االستشاري لعموم مسلمي الهنـد، نيـودلهي،          
 ٥١٣٧] باللغة اإلنجليزية [١٩٨٤أكتوبر 

 ٦٣٦٤] باللغة اإلنجليزية[قرارات مؤتمر األوقاف لعموم الهند 
باللغة [طفى آغا أحد أعيان مانيسا ووقفيته       قره عثمان أوغلو مص   

 ٣٧٧٩] التركية
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باللغـة  [قصة مسجد عبد الغني بشارع شيلمسفورد في نيـودلهي          
 ٥٢٤٥] اإلنجليزية

  نيودلهي  في فوردجيمسقصة مسجد عبد الغني الواقع على شارع        
 ٦٨٢٠] باللغة األوردية[

 ٥١٧٩] باللغة األوردية" [بجنور"قصة مقبرة 
 ١٤٠رعي والحكومة المصرية القضاء الش

 ٤١٥٩] باللغة األوردية[بعض المقترحات : قضية أمالك الوقف
باللغة [قضية ضد هيئة أوقاف البنجاب لدى المحكمة العليا بدلهي          

 ١٩٤] األوردية
وثائق قرار حكم الوقف بتـاريخ إبريـل        : قضية المسجد الجامع  

 ٣٩٨٨] باللغة اإلنجليزية [١٩٧٥
 ٦٧٧٠] باللغة األوردية [دلهيب قضية مسجد زمرد فور
 ٦٤٠١] باللغة األوردية[ المركزي الوقفالقلق تجاه تطبيق قانون 

فصل اكتسـاب األراضـي     : قوانين االستئجار في البنغال الغربية    
 ٢٠١] باللغة اإلنجليزية[

ستعراض موجز لتـاريخ الوقـف وأغراضـه        ا: قوانين األوقاف 
 ٦٤٢٥ ]باللغة األوردية [ونقاطه األساسية

 ٢٩٨٨] باللغة األوردية[قيمة األوقاف اإلسالمية خمسون مليون روبية 
القيود الوقفية العائدة إلى قضاء منمن حسب دفتر تحرير الطـابو           

 ٤٣٣٧] باللغة التركية[
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 ١٢٠٧٧ ]باللغة الفارسية[ الكتب والمكتبات الوقفية في إيران
ـ       : كرناتاكا ى الوقـف،   شروط نطاق صالحية لجنة التفتـيش عل
 ١١٢٧] باللغة اإلنجليزية [١٩٨٨

 ٨٦٠٥ ]باللغة الفارسية[ كشاف عن كتب الوقف بالفارسية والعربية
 ٩٢٣٧ ]باللغة الفارسية[ كالم حول الوقف

 ٩٢٥٦كلمة أخرى عن الوقف 
 ٩٥٤] باللغة اإلنجليزية[كيف نجعل األوقاف أكثر فعالية في الهند 

 ١٤٣٠ ]يةباللغة الفارس[ كيف نستثمر األوقاف
 ٧٥٥٣] باللغة األوردية[كيف نقوم بإصالح األوقاف في الهند 

 ٥١١٥] باللغة األوردية[كيف يتم الحفاظ على ممتلكات األوقاف 
 ١٣٤٨٢] باللغة التركية[كيف يكون الوقف 

 ٥٢٠٩] باللغة األوردية[كيف يمكن منع نهب األوقاف؟ 
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باللغـة  [قات المسـلمات    ال مطالبة لهيئات األوقاف من قبل المطل      
 ٧٥٠٤] اإلنجليزية

 ٢٣٠] باللغة األوردية[ال يوجد مبرر لتجميد هيئة أوقاف كيراال 
 ٦٥١٥ الئحة المساجد

 ٦٥١٥الئحة المساجد وما أنفذ منها 
 جورجاون في هريانـا     ةلتتولى هيئة أوقاف البنجاب رعاية مقبر     

 ٥٢٠٥] باللغة األوردية[
 ٥٢٧٣] باللغة األوردية[ وأوجين لجان األوقاف بمحافظتي اندور

باللغـة   [١٩٥٤نطاق سـلطة قـانون األوقـاف        : لجنة األقليات 
 ٥٢١٠] اإلنجليزية

البرنامج المكثف لشئون وحماية    : لجنة حزب المؤتمر لعموم الهند    
 ٩٨١] باللغة اإلنجليزية[األقليات 

 ٤٢١٦] باللغة األوردية[لجنة حماية المساجد والمقابر 
 ٧٠٤١] باللغة األوردية[حاج ماالنج لجنة زاوية ال

لجنة المساجد السنية فـي انتافيـل، مومبـاي وقـرار منـدوب             
 ١١٧٧] باللغة األوردية[المؤسسات الخيرية 

 ١٣] باللغة األوردية[لجنة هيئة األوقاف السنية المركزية 
 ٩٤٣١] باللغة التركية[لغة اصطالحات الوقف 

باللغـة  [مهاراشـترا   لفت انتباه مانوهار جوشـي كبيـر وزراء         
 ٩٦٩٨] األوردية

لم تنفق أية مبالغ مالية على أوقـاف المسـلمين خـالل الحكـم              
 ٦٩٧٣] باللغة األوردية[البريطاني 

اللغـة  ب [١٩٧٨ إلـى    ١٩٦٩لمحة عن األوقاف الليبيـة مـن        
 ٩٢١٩] الفرنسية

س أوقاف والية البنجاب أدنى سلطة على وقف عام كان          لليس لمج 
باللغـة  [لطة وصي لممتلكات تم إخالؤهـا       يقع سابقاً ضمن س   

 ١٩١] اإلنجليزية
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ما هو أصل الوقف وألي داع أخرج عن اختصـاص المحـاكم            
 ١٦٧٦األهلية 

 ٨١٥٢مأثرة للمنشاوي 
 ١٢٩٢٥] باللغة األوردية[ماذا تستطيع هيئة األوقاف أن تعمل؟ 

كـه  مالية القطاع الوقفي في لبنان تعتمد أساساً على واردات أمال         
 ٧٨٣١ العقارية

 ٩٢٢٩] باللغة التركية[ماهية الوقف 
مبادئ أحكام للمحكمة العليا الشرعية بشأن ما يوجب عزل نظار          

 ٤٩٤١الوقف 
 ٩٦٩٥] باللغة األوردية[المبادئ التوجيهية بخصوص األوقاف 

 ٤٩٤مبادئ وأحكام من الوقف 
بعـض المتـاحف    : متاحف الوقف والوقفيات التركية في بلغاريا     

 ٢٦٩٨] باللغة التركية[األوقاف التركية في بلغاريا و
متحف بايزيد الصاعقة في مودرنو ببورصة ووقفيتـه المكتوبـة          

 ٣٧٧٤] باللغة التركية[على الحجر 
 ٦٦٣٤] باللغة التركية[متحف سجاد األوقاف 

باللغـة  [متحف الفن وخط الوقف التركي فـي مدرسـة بايزيـد            
 ٢٥٨٨] التركية

باللغـة  [لرفع القضايا ذات الصـلة بـالوقف        متطلبات اإلخطار   
 ٢٠٤] اإلنجليزية
لـى دور   إ لمساجد يخططون لتحويلها سـراً    ا قضية   المتهمون في 
 ٥٢٧٤ ]باللغة األوردية [للسكنى

الواقف الذي يملك حق إدارة     : متى يمكن للمتولي أن يعين خلفاً له      
 ٢٤٠ ]باللغة اإلنجليزية[الوقف يمكن أن يعين خلفاً له 
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باللغـة  [ على أهمية الوقفيات في عصر الثورة الصـناعية          مثال
 ٣٧٩٣] التركية

باللغـة  [المجتمع التركي في القرن الثامن عشر ومؤسسة الوقف         
 ٨٨٤٣] التركية

قرار المجلس المركزي   : المجلس االستشاري لعموم مسلمي الهند    
 ٥١٣٦] باللغة اإلنجليزية [١٩٨٦ فبراير ٢٤بنيودلهي في 
سيوفر مـنح دراسـية للطلبـة الدارسـين فـي           مجلس األوقاف   

 ١٢٩٤٠] باللغة األوردية[التخصصات الفنية 
باللغـة  [مجلس األوقاف المركزي بنيودلهي يقدم منحاً دراسـية         

 ١٢٩٥٨] األوردية
 يقر مشروع قـانون     البنغال الغربية المجلس التشريعي في والية     

 ٦٤١٧ ]باللغة األوردية [معدل للوقف
 ١١١٧٦مجلس لألحباس 

باللغـة  [الهيكـل التنظيمـي     : المجلس المركـزي لألوقـاف    
 ٧٩٦٦] اإلنجليزية

المجلس المركزي لألوقاف ينشئ مراكز لإلرشاد المهني للطلبـة         
 ١٢٩٤١ ]باللغة األوردية[المسلمين 

المجلس المركزي لألوقاف يوسـع نطـاق نشـاطاته التعليميـة           
 ١٢٩٤٢ ]باللغة األوردية[باإلضافة إلى التعليم الديني 

 ٧٥٥٢] باللغة األوردية[مجلس الوقف 
تجربة مؤسسية رائدة في    ": تبريز"مجمع الربع الرشيدي في مدينة      

 ٦٦٤٠الوقف 
باللغـة  [المجمعات الوقفية العثمانية كتشكيالت اجتماعية متكاملة       

 ١٣٧٥٩] التركية
باللغـة  [ المجموعة القرآنية والوقفية في متحـف جهـل سـتون         

 ١٣٤٧٥ ]الفارسية
 ١٠٨٤٤ة قديمة حول الوقف األهلي محادث

باللغـة  [محاولة احتالل أراضي الوقف في فرخ آباد، أترابراديش         
 ٥١٨٧] األوردية

باللغـة  [محاولة احتالل الضريح من قبـل منظمـة بجـرنج دل            
 ٥٢٠٦] األوردية

 ٥٢٤٧] باللغة األوردية[محاولة االستيالء على مقبرة 
 أرض المسجد في أورنـج      على" فانداي ماترام "محاولة بناء قاعة    

احتجاج لدى وزير العالقات العامة على السلوك المتعنت        : آباد
 ٥٢٨٠] باللغة األوردية[لمحصل المدينة 

باللغـة  [محاولة غير مشروعة السـتئجار ممتلكـات األوقـاف          
 ٥١٩٧] األوردية

 أبـو الـوطن ال اإلسـكندرية        –المحسن العظيم منشاوي باشا     
 ٨١٥٣وحدها 

 ٣٧٣٩ ]باللغة الفارسية[  جديدةيةجج وقفمختارات من ح
 ٥٥٦٦مختارات من نوازل بردلة 

 ٣٨٤٨] باللغة اإلنجليزية[ حول الوقف ليونوسيفا يةمخطوطة دمشق
باللغـة  [ العالقة بين العلـم والوقـف  : يلخانىمدارس العصر اإل

 ١٢٨٠٥ ]الفارسية
 ١٢٨٥٧ ]باللغة الفارسية[ المدارس والمدرسين
باللغـة  [ن الوقـف والقضـايا األخـرى        مداوالت حول قواني  

 ٦٣٧٩] األوردية

 ٣٦٦٨مدرسة الجمعية في المحلة الكبرى 
 ٢٣٠٤ات  زعزوع بك للبنةمدرس
 ٢٣٠٤  زعزوع بك للبنين ةمدرس

 ٥٦٢٦مدى سلطة القضاء الشرعي في نظر مشكالت األوقاف 
 ٣٠٣٠] باللغة الفارسية[مديرية األوقاف والحرب المفروضة 

للمؤسسة المحدودة لتنمية األوقاف بوالية كرناتاكا      مذكرة االتحاد   
 ٧٦٢٩] باللغة اإلنجليزية[

وهي المرفوعـة   : المذكرة التفسيرية لمشروع قانون أحكام الوقف     
 ٦٢٣٩مع المشروع من مجلس الوزراء إلى البرلمان 

مذكرة تفسيرية لمشروع قانون إصالح نظـام الوقـف األهلـي           
 ١٨٠٤وقسمته 

 ٨٩٣٦نطينة  قسإقليممذكرة حول 
التي قدمها نواب البرلمان المسلمون لحـزب       " سيثي"مذكرة لجنة   

 ٦٣٥٦ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٨٣ في أبريل المؤتمر الهندي
باللغة [مراجعة إلدارة األوقاف من قبل وزارة الشئون االجتماعية         

 ٩٨٦] اإلنجليزية
 ٨١٦٢ ]باللغة الفارسية[ مراجعة لوثائق الوقف

نموذج من اليابان ونمـوذج مـن األوقـاف         : يةمرحمة الرأسمال 
 ١٣٧٣١] باللغة التركية[التركية 

 بإلغاء نظام الوقف على غيـر       ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠مرسوم بقانون   
 ٦٤٨٢الخيرات والمذكرة اإليضاحية للقانون 

أحكام القانون  بعض   بتعديل   ١٩٥٢ لسنة   ١٢٤مرسوم بقانون رقم    
 ٦٢٤٣ بأحكام الوقف ١٩٤٦ لسنة ٤٨رقم 

 بتعديل بعض أحكام المرسوم     ١٩٥٢ لسنة   ٣٤٢سوم بقانون رقم    مر
 الخاص بإلغاء نظام الوقف علـى       ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠بقانون رقم   

 ٦٤٨٣غير الخيرات 
باللغـة  [ المراكز المعنويـة لإلسـالم فـي إيـران    : المزارات
 ١١٩٠٩ ]الفارسية

 ٥٢٣٢] باللغة األوردية[مزيد من اإليضاحات عن هيئة األوقاف 
:  التي تقع تحت سيطرة دائرة الهنـد للمسـاحة األثريـة           المساجد

 ٢١٩٧] باللغة اإلنجليزية[الحكومة تتراجع عن التزامها 
المساجد المحمية في دلهي تحت سيطرة دائـرة الهنـد للمسـاحة          

 ٢١٩٨] باللغة اإلنجليزية[األثرية 
واليـة  ب اإلنشاء والتعمير قسم  مساجد مدينة بونا تواجه خطراً من       

 ٤٩٨٢ ]باللغة األوردية [امهاراشتر
 ٣١٠٩] باللغة األوردية[المساجد واألوقاف مملوكة هللا جل وعال 

 ٦١٠٠] باللغة اإلنجليزية[المساجد وبيئتها في سريالنكا 
باللغـة  [مساعدات المجلس المركزي لألوقاف للطلبة والمـدارس        

 ١٢٩٤٣] األوردية
باللغة  [وم العيد قدمها هيئة األوقاف لغير المسلمين ي     تمساعدة مالية   
 ١١٦٣٠] األوردية

 ٣٥٠١] باللغة األوردية[مساعدة مجلس األوقاف 
 ١٢٩٤٤] باللغة اإلنجليزية[مساعدة المجلس المركزي لألوقاف للطلبة 

باللغـة  [مساعدة المجلس المركزي لألوقاف للطلبـة والمـدارس         
 ١٢٩٤٥] األوردية

لمركـزي  مساعدة المدارس والطلبة المسلمين من قبل المجلـس ا        
 ١٢٩٤٦] باللغة األوردية[لألوقاف 
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 ٣٥٢٢] باللغة األوردية [المساعدة المركزية لهيئة أوقاف دلهي
 ٤٧٠٧] باللغة التركية[مسألة رعاية شروط الوقف 

 ٩٤١٣] باللغة التركية[مسألة المصطلحات التاريخية المتعلقة بالوقف 
 ٦٢٣٦مسائل األوقاف 

 ١٨٤٥مسائل عامة في إنشاء الوقف 
نظـام األوقـاف    : ٩المستجدات الراهنة في قانون الشريعة رقم       

 ٦٤٦٩] باللغة اإلنجليزية[
 ٩٨٢٤مستقبل الوقف في الوطن العربي 

 ٦٧٦٩] باللغة األوردية[مسجد بلتان والي في داريا جنج بدلهي 
 ٦٧٨١] باللغة األوردية[المسجد الجامع 

 ١١١٨٢ ]باللغة الفارسية[  في سنندجاإلحسانمسجد دار 
 ١١٨١١ ...مسجد الرويعي برشيد المعروف بمسجد زغلول 

باللغـة  [مسح للوضع القانوني لألوقاف في مختلـف الواليـات          
 ٢١٩٩] اإلنجليزية

باللغـة  [مسح المساجد والمقابر في واليتـي البنجـاب وهريانـا           
 ٥٢٠٧] اإلنجليزية

 ٩٦٤٢] باللغة األوردية[المسلمون ومشاكل األوقاف 
جمعات األوقاف في المناطق المدنيـة، ومعظـم        مشاريع إنشاء م  

 ٦٨٥٨] باللغة األوردية[المشاريع تحرز تقدماً ملحوظاً 
من قبل هيئة أوقاف    المقامة  المشاريع التعليمية والتنموية والخيرية     

 ٦٨٧٢] باللغة األوردية [دلهي
 ٩٦٦٥] باللغة األوردية[مشاكل األوقاف 

 ٩٦٦٦] ورديةباللغة األ[مشاكل األوقاف اإلسالمية 
 ٤٢٩٠] باللغة األوردية[مشاكل األوقاف التي تحتاج لعناية 

باللغـة  [مشاكل األوقاف والمتوليين فـي واليـة تاميـل نـادو            
 ٩٥٩٥] اإلنجليزية

 ٩٥٨٠] باللغة األوردية[مشاكل ممتلكات الوقف في البنغال الغربية 
 مشاكل هيئة األوقاف لمنطقة بارفاني تحتاج لحل من هيئة أوقاف         

 ١١٧٨] باللغة األوردية[ماراثوادا 
مشروع إنشاء خمسة مجالس إقليمية بدل هيئة واحـدة لألوقـاف           

 ٩٨٧ ]باللغة األوردية[على مستوى الوالية 
 ٦٢١٩مشروع تنظيم الوقف 

 ١٨٠٤مشروع قانون بإصالح نظام الوقف األهلي وقسمته 
 ٦٢٢٢مشروع قانون تعديل بعض أحكام الوقف وتنظيمه 

باللغـة  [ون لمجلس الوقـف ومسـئوليه المسـلمين         مشروع قان 
 ٩٨٨] األوردية

مشروع القانون المقترح لمصالح المستفيدين مـن األوقـاف وال          
 ٦٤٠٩] باللغة األوردية[ضرر على المتولين 

بيـان األهـداف واألسـباب      : ١٩٩٣مشروع قانون الوقف لعام     
 ٦٣٥٩] باللغة اإلنجليزية[

انون لتحسين إدارة األوقاف    ق: ١٩٩٥مشروع قانون الوقف لعام     
 ٦٣٦٠] باللغة اإلنجليزية[

بيـان األهـداف    : ١٩٨٤مشروع قانون الوقف المعـدل لعـام        
 ٦٣٦١] باللغة اإلنجليزية[واألسباب 

 طبقا لرغبات الواقفين فـي      وضعمشروع قانون الوقف يجب أن ي     
باللغـة  [التمثيـل الفعـال     جماعات  قرار  : الشريعة اإلسالمية 

 ٦٤٠٦] األوردية
 ٧١٢٦مشروعية نظام األوقاف اإلسالمية في المنطقة الخليفية 

 ٤٥٢٢مشروعية الوقف األهلي ومدى المصلحة فيه 
 ٩٠١١اإلحساء نموذجاً : مشكالت الوقف اإلسالمي وسبل تنميته

 ٩٨٥٢مشكلة األوقاف 
 ٩٦٤٥] باللغة األوردية[مشكلة األوقاف 

 ١٣٦٤١مشكلة التمويل يحلها الوقف 
 ٤١٦٦] باللغة األوردية[ممتلكات الوقف مشكلة حماية 

 ١١٩مشموالت أجرة الناظر المعاصرة 
 ٥٢٣١] باللغة اإلنجليزية[مصادرة واستعادة المسجد الجامع بدلهي 

 ٩٤١٤] باللغة التركية[مصطلح الرباط في تاريخ الوقف 
 ٩٢٥١ ]باللغة الفارسية[ مصلحة الوقف

باللغـة  [اشـترا   مطالبة إقامة هيئة أوقاف المسـلمين فـي مهار        
 ٩٦٩٦] األوردية

باللغـة  [المطالبة بإزالة االحتالل غير الشرعي ألراضي المقبرة        
 ٥١٦٢] األوردية

مطالبة باستعادة الممتلكات الموقوفة في باني بت من االسـتيالء          
 ٥٢٠٨ ]باللغة اإلنجليزية[

 ٢٣٨٥] باللغة األوردية[مطالبة باستقاللية دستورية ألهل الشيعة 
تحويل المسجد الجامع بدلهي إلى إشراف هيئـة أوقـاف          مطالبة ب 
 ٦٧٧٨ ]باللغة األوردية[دلهي 
لهيئة أوقاف  التابع   لفريق اإلحصاء     الالزمة توفير الحماية بمطالبة  
 ٧٦٧٨] باللغة األوردية [دلهي

باللغـة  [ور ألداء الصـالة  بمطالبة بفتح المسجد الجامع في سـيد     
 ٥٢١١ ]األوردية

 ٢٣٨١] باللغة اإلنجليزية[مة هيئات أوقاف مستقلة مطالبة الشيعة بإقا
مطالبة وزارة األوقاف والحج المستقلة في الحكومـة المركزيـة          

 ٩٦٧٥] باللغة األوردية[
المطالبون بالحصول على مقبرة للمسـلمين يهـدفون مـن وراء           

 ١٢٤٥٠] باللغة األوردية[المطالبة للفوز في انتخابات البلدية 
قرار تشكيل لجنة العلماء للنظر     : الوقفمعارضة مشروع قانون    

باللغـة  [في مشروع قانون الوقف المقترح لوالية أندرابراديش        
 ٦٣٦٢] األوردية

إيرادات األعيان الموقوفة زادت    : معالم التجربة الوقفية في مصر    
 ٣٣١٣بأكثر من مائة مليون جنيه 

معالم التكوين التاريخي لنظـام الوقـف اجتماعيـاً واقتصـادياً           
 ١٣٧١٩ؤسسياً وم

 ١١٤٠٢معاهد العلم الديني في اإلسكندرية 
 ٥٩٥٧ ]باللغة الفارسية[ المعجم القانونى للوقف

وقفية "معطيات جديدة عن دمشق في منتصف القرن السادس عشر          
 ٢٣٠٥ "أحمد باشا

 ٣٧٧٨] باللغة التركية[معلومات جديدة بشأن وقفية شيخ وفا 
 ١٢٩٨٠ ]األورديةباللغة [معلومات عن المنح الدراسية 
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باللغـة  [المعلومات المعاصرة ومؤسسة األوقـاف التاريخيـة        
 ١٣٧٣٤] التركية

معلومات مهمة عن األحباس من خالل كتاب المعيـار المعـرب           
 ٩٤٤٩ يللونشريس

 ٩٢٨٠] باللغة األوردية[معنى الوقف ومفهومه وأصله ونطاق عمله 
ـ   : العظيم الحسنى مقابر عبد باللغـة  [ ةمجموعـة تراثيـة وفني
 ١٢٤٢٢ ]الفارسية

باللغة [وجهة نظر شيعية    : مقابر متبعي المذهب السني في بنارس     
 ١٧٦] األوردية

  وزير األوقاف السوريةيالمجيد طرابلس عبد. مقابلة خاصة مع د
 ٩٠٣٢ ]باللغة الفارسية[

 ٨٥٥٨ ]باللغة الفارسية [مقابلة صحفية حول البرنامج الجديد لألوقاف
 ٨٥٥٩ ]باللغة الفارسية[  األوقافمديريةمقابلة مع رئيس 
باللغـة  [  محيى موقوفات المدارس الدينيـة يمامإمقابلة مع السيد 

 ١٢١٧١ ]الفارسية
ة خاصة لألوقاف   مموظـف بمه : مقابلة مع السيد حسن الدين أحمد     

 ٧٤٩١ ]باللغة األوردية[بحـكومة الهند 
 ٥٢٠٠] باللغة األوردية[مقبرة باني بت 

 ٥٢٣٦] باللغة األوردية[دلهي مقبرة بوابة 
 ٥٢٢٠] باللغة األوردية[مقبرة جارتورا في أحمد آباد 

 ٥١٨٨] باللغة األوردية[مقبرة جان محمد الوقفية 
قرار المحكمة العليا لـواليتي البنجـاب       : مقبرة جرهي براهمان  

 ١٩٢ ]باللغة األوردية[وهريانا 
 ٥٢٥٧] باللغة األوردية[مقبرة جميليان 

 ٤٠٢١] باللغة األوردية[ي مقبرة دله
 ٥٢٤٩] باللغة األوردية [دلهي،  شاهدرايالمقبرة القديمة ف
 ٤١٩٦] باللغة األوردية[مقبرة مونجير 

 ١٢٩٢٧ ]باللغة اإلنجليزية[مقترح حكومي إلقامة مؤسسة تعليمية وقفية 
 ٥٢٥٠] باللغة األوردية [مقترحات مهمة لندوة األوقاف
 ٦١٩٦لوقف وفي القوانين الشرعية مقدمة في كتاب شرح قانون ا

  ١١٥٧٢مكافأة امتحان التالميذ في األزهر 
 ٨٦٦٠] باللغة التركية[مكانة األوقاف من الناحية التاريخية والحقوقية 

 ٢٢٦] باللغة اإلنجليزية[مكانة ممتلكات الوقف المتنازع عليها 
 ١٣٧٣٢] باللغة التركية[مكانة الوقف في المجتمع التركي 

 ١٣٤٨٨-١٣٤٨٧] باللغة التركية[الوقف في نظام الثقافة التركي مكانة 
 ١١٩٦٢المكتبات العامة في اإلسالم 

 ١١٩٦٣مكتبات المدارس في اإلسالم 
المكتبات الوقفية في المملكة العربية السـعودية بـين الماضـي           

 ٧٢٠١والحاضر 
 ٧٢٠٥مكتبة األوقاف في طرابلس الغرب 

 ١١٩٧٠ن تاريخها صفحة م: مكتبة الزاوية الحمزية
 ٢٨١٨مكتبة الغازي خسرو بيك في سراييفو 

باللغـة  [المكتبة الوقفية في قيصري ومكتبة حاج خليـل أفنـدي           
 ٧١٩٩] التركية

 

 ٨٢٢٤المكونات العمرانية لمدينة الكويت في وثائق الوقف الكويتية 
 ١١٩٨٠تقرير اللجنة المؤلفة لبحث حالتها : المالجئ والتكايا

 من خالل وثيقـة     ١٧احة قابس في نهاية القرن      مالحظات حول و  
 ٢٨٤١ المرادي يوقفيات محمد با

 ٩٣٦٠مالحظات على أوقاف دمياط في أواخر القرن الثامن عشر 
وقـف  : مالحظات على القرآن الخطى لمكتبة مجلـس الشـورى        

 ١١٦٧١ ]باللغة الفارسية[  الزمانإماملقراءة 
محاولـة فـي    : قبليالمالك الحضاريين في شبه جزيرة الوطن ال      

باللغـة  [دراسة عالقة المدينة بالريف في شمال شرق تـونس          
 ٨٩٠٥] الفرنسية

 ٩٣٢٣ملخص سيرة األستاذ اإلمام 
 بيالة تونس العثمانية    –الملكية العقارية ونظام الزعامت والقيمار      

 ٧٢٥١. م١٥٨٨ -١٥٧٤
 ٧٥٦٤] باللغة األوردية[ممتلكات األوقاف 

د ضحية عجز هيئة األوقـاف وإهمـال        ممتلكات األوقاف في الهن   
 ١١٥١] باللغة األوردية[المسلمين 

ممتلكات األوقاف والرباط التي أوقفها الشيخ فريد في القدس قبل          
 ٢٩٢٧] باللغة األوردية[تزال موجودة  أربعة قرون ال

 الممتلكات الضائعة لهيئة أوقاف دلهي والمستأجرون المفسـدون       
 ٢٢٤٢] باللغة األوردية[
 ٧٩٤٧] باللغة األوردية[لكات الموقوفة الممت

تدار من قبـل    الممتلكات الموقوفة بدلهي التي اكتسبتها الحكومة و      
 ٢٢٣٦] باللغة اإلنجليزية [هيئة أوقاف دلهي بموجب االتفاقية

 ٥٢٠١] باللغة األوردية[الممتلكات الموقوفة في باني بت 
ـ           رعي ممتلكات هيئة األوقاف في دلهي تحت االحتالل غيـر الش

 ٥٢٤٠ ]باللغة األوردية[
ممتلكات الوقف في والية أندرابراديش تقدر قيمتها بعشرين ألـف        

 ٢٢٢٥] باللغة األوردية[مليون روبية هندية 
 ٢٢٢١} خليل الرحمن{] باللغة اإلنجليزية[الممتلكات الوقفية 
 ٣٠٦٢} رحيم{] باللغة اإلنجليزية[الممتلكات الوقفية 
 ٩} عتيق الرحمن{] غة األورديةبالل[الممتلكات الوقفية 
 ١١٦٦} منشري{] باللغة األوردية[الممتلكات الوقفية 

هل ستبقى أم ستباد لألبد     : الممتلكات الوقفية في والية أترابراديش    
 ٦٣٩٩] باللغة اإلنجليزية[

باللغـة  [الممتلكات الوقفية للمسلمين ومسـؤولية حكومـة الهنـد          
 ٥١٣٩] اإلنجليزية

 ٧٠٧٧األوقاف الخيرية من ضوابط صرف ريع 
مدرسة خليفة الغازي وأوقافه فـي      : من مدارس العهد السلجوقي   

 ١٢١٥٢] باللغة التركية[أماسيا 
 ١٣٠ الوقف: من ملفات القضاء الشرعي في لبنان

 ٨٢٤٣ثالث وثائق فقهية : من وثائق دير سانت كاترين
باللغـة  [ رجاعات في مجال التحقيـق حـول الوقـف   المنابع واإل
 ٨٦٠٧ ]يةالفارس

 ٣٥٢٣] باللغة األوردية [عامة الناسمناشدة رئيس هيئة األوقاف ل
 ١] باللغة األوردية[مناشدة لالحتجاج على سوء إدارة هيئة األوقاف 
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دعوة الجتهاد متعمـق فـي   : المنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية 
 ٧٣٤٤قضايا الوقف 

ت العشـر  منجزات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في السنوا   
 ٧١٢٨األولى من االستقالل 

ال يغير طبيعة الممتلكـات     " باتا"منح أراضي الوقف على أساس      
 ١٥٧] باللغة اإلنجليزية[الوقفية 

المنح التعليمية للمجلس المركزي لألوقاف وهيئة األوقاف السـنية     
 ١٢٩٤٨] باللغة األوردية[لوالية أترابراديش 

 ١٢٩٦١] باللغة األوردية[المنح الدراسية 
منح دراسية للتعليم الديني من قبل هيئة أوقاف البنجـاب للعـام            

 ١٢٩٦٢] باللغة األوردية [١٩٧٦-١٩٧٥
 ١٢٩٤٩] باللغة األوردية[ المركزي لألوقاف سالمنح الدراسية للمجل

 ١٢٩٦٣] باللغة األوردية[منح دراسية لهيئة أوقاف البنجاب 
باللغـة  [وقـاف   منح دراسية مقدمة من قبل المجلس المركزي لأل       

 ١٢٩٥٠] اإلنجليزية
باللغـة  [المنح الدراسية من قبل المجلـس المركـزي لألوقـاف           

 ١٢٩٥١] األوردية
 هيئة األوقاف بدلهي للطـالب المسـلمين        المنح الدراسية من قبل   

 ١٢٩٧٣] باللغة األوردية[
 ١٢٩٧٤] باللغة األوردية[منح دراسية من قبل هيئة أوقاف دلهي 

 ٥٥٩١ بشأن قسمة الوقف ١٩٤٨ة  لسن١٠منشور رقم 
منظمة الشئون االجتماعية اإلسالمية في نويدا تبدأ حملة الستعادة         

 ٥١٩٠] باللغة األوردية[المقبرة 
موافقة رئيس الجمهورية الهندية على قرار الوقف لوالية بيهـار          

 ٦٤٢١ ]باللغة األوردية[
 ١٩٨٤موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قرار الوقـف لعـام           

 ٩٩١ ]لغة األورديةبال[
 ٩٦٩٤ ]باللغة األوردية[مؤتمر األوقاف اإلسالمية بسهارنبور 

الحالـة مـن قبـل      المؤتمر التعليمي الوطني مناسبة الستعراض      
 ٩٦٧٩ ]باللغة األوردية [المسلمين

 ٣٠٤٩] باللغة األوردية[مؤتمر حماية األوقاف 
اللغـة  ب[مؤتمر المجلس االستشاري اإلسالمي لعموم مسلمي الهند        

 ٩٦٩١] اإلنجليزية
 ٩٦٩٧ ]باللغة األوردية[مؤتمر هيئة األوقاف في دلهي 

 ٣٣٠-٣٢٩موجز أحكام الوقف 
المؤسسات واألوقاف في إيالة قرمان والرندا في القرن السـادس          

 ٨٨١٠] باللغة التركية[عشر الميالدي 
 ٧٣٧١ ]باللغة الفارسية[ المؤسسات الوقفية في ألمانيا االتحادية

 ٩١٠١ األوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد األبعاد مؤسسة
 ٧٣٩١] باللغة اإلنجليزية[مؤسسة األوقاف في المنظور التاريخي 
 ١١٧٢٧مؤسسة األوقاف ومدارس بيت المقدس 

مؤسسة األوقاف ومصالح األقليات اإلسالمية في مختلف أرجـاء         
 ١٢٧٧٦العالم 

باللغـة  [السادس عشـر    مؤسسة خيرية أهلية عثمانية من القرن       
 ٢٨٨٩] اإلنجليزية

باللغـة  [مؤسسة لتنمية هيئة األوقـاف لواليـة أترابـراديش          
 ٣٦٠٦] األوردية

 ١٣٩٣١] باللغة التركية[مؤسسة الوقف 
باللغـة  [ماهيتها الحقوقية وتكاملهـا التـاريخي       : مؤسسة الوقف 

 ١٣٦٨٦] التركية
 ١٣٣٥١مؤسسة الوقف الثقافي 

انيين األتراك ونظرة األجانب إلى أوقاف      مؤسسة الوقف عند العثم   
 ٨٩٧٧] باللغة التركية[األتراك 

مؤسسة الوقف في أنطاليا في النصف األول من القـرن التاسـع            
 ٨٨٠٧] باللغة التركية[عشر 

نمـوذج األوقـاف فـي      : مؤسسة الوقف في التطبيق المعاصـر     
 ٩٢١٦الجمهورية اللبنانية 

ورهـا فـي المجتمـع      مؤسسة الوقف في القرن الثامن عشر ود      
 ٨٨٤٦] باللغة التركية[التركي 

 ١٣٨٤٤] باللغة التركية[مؤسسة الوقف في المجتمع المدني 
 ٩٢٩٢] باللغة التركية[مؤسسة الوقف وتاريخ وأهمية الوثائق الوقفية 

الموضوعات التي تتعلق بحقوق وماهيـة المؤسسـات المنحلـة          
 ٢٠٣٣] باللغة التركية[والمتروكة في األوقاف 

موظفو مؤسسة األوقاف بالجزائر في أواخر العهد العثماني مـن          
 ٧٦٤٢ خالل وثائق األرشيف الجزائري

باللغـة  [موقف جمعية علماء الهنـد تجـاه الممتلكـات الوقفيـة            
 ٩٩٣] اإلنجليزية

موقف المحكمتين العليتين لكرناتاكا وباتنـا حـول إدارة الوقـف           
 ٢٢٤] باللغة اإلنجليزية[

باللغـة  [باد العليا بشأن وقف األمالك المهداة       موقف محكمة اله آ   
 ١٦٧] اإلنجليزية

موقف محكمة اله آباد العليا مـن قـانون الوقـف فـي واليـة               
 ١٦٨ ]باللغة اإلنجليزية[أترابراديش 

باللغـة  [موقف محكمة ماديابراديش العليا مـن محـاكم الوقـف           
 ٢٣٣] اإلنجليزية

باللغـة  [موقوفـة   موقف محكمة مدراس العليا من األمالك شبه ال       
 ٢٤١] اإلنجليزية

باللغـة  [موقف محكمة مدراس العليا من األوقاف غير المسـجلة          
 ٢٤٢] اإلنجليزية

باللغـة  [موقف محكمة مدراس العليا مـن تـولي إدارة الوقـف            
 ٢٤٣] اإلنجليزية

باللغـة  [موقف محكمة مدراس العليا من حـق األمـين اإلداري           
 ٢٤٤] اإلنجليزية

العليا من رعاية المسلمات المطلقات مـن       موقف محكمة مدراس    
 ٢٤٥ ]باللغة اإلنجليزية[قبل مجلس األوقاف 

موقف محكمة مدراس العليا من عمل الوقف من قبل المسـتخدم           
 ٢٤٦] باللغة اإلنجليزية[

موقف ملوك الدولة العلوية وفخرها المولى إسماعيل من مؤسسة         
 ٩٤٦٧األحباس 

 ٢٣٢٦ ]باللغة الفارسية[ المتبركة قليخان على المقابر إمامموقوفات 
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 ١٩٨٠ ]باللغة الفارسية[ موقوفات إيران في أصفهان
 ١٩٨٥ ]باللغة الفارسية[ موقوفات جديدة من أصفهان

 ٣٧٠٤ ]باللغة الفارسية[ موقوفة مسجد السيد في أصفهان وحجة الوقف
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نابلس ونواحيها في القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات التي          
 ٨٢٢١حتفظ بها سجالت الدولة العثمانية ت

 ٣٢٢١ ]باللغة الفارسية[ النتائج االجتماعية للوقف
١٣٨٢١نحو تفعيل دور نظام الوقف في توثيق عالقة المجتمع بالدولة   

 ٣٥٣٨الوقف النامي : نحو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف
ـ    " الوقف" نحو مفهوم جديد لـ      ن زوايدعم المشاركة الشعبية والت

 ١٣٨٣٨المجتمعي 
 ١١٤٤٨نداء جمعية الهداية اإلسالمية في دمشق 

 ١٣٢٣٢] باللغة األوردية[نداء لوزير األوقاف 
 ١١٣] باللغة األوردية[ أكتوبر ٢٧ندوة أئمة المساجد بتاريخ 

ندوة حول تجارب األوقاف في جنوب آسيا، المنعقدة في نيودلهي          
 ٦٠٦١] يزيةباللغة اإلنجل [١٩٩٩ مايو عام ١٠-٨من 

ندوة متمثلة عن األئمة والمؤذنين، وتوكيد السيد راجيف غانـدي          
 ١١٢ ]باللغة األوردية[على معالجة مشاكلهم 

النـزاع بين نائب إمام المسجد والعضو البرلماني سـيد شـهاب           
 ٦٨١١] باللغة األوردية[الدين 

 ٥١٩١] باللغة األوردية[نزاع حول زاوية ساالر غازي في بهرائج 
 ١٢٩٧٥ ]باللغة األوردية[ شاطات التعليمية والدينية لهيئة أوقاف دلهيالن

 ١٢٩٧٧ ]باللغة األوردية [النشاطات الخيرية لهيئة أوقاف دلهي
مساعدة الطلبـة المتقـدمين     : نشاطات المجلس المركزي لألوقاف   

 ١٢٩٥٢] باللغة األوردية[المتحانات تنافسية 
 ١١٧٣١نشأة المدارس بمصر 

 ٤٠٥٠] باللغة األوردية[يئة أوقاف دلهي نشر تاريخ ه
نشر التفاصيل المتعلقة بممتلكات الوقف في الجريـدة الرسـمية          

 ٢٢٢٢ ]باللغة األوردية[
نص السؤال المطروح في مجلس الشيوخ الهندي حول ممتلكـات          

 ٥٢٥١ ]باللغة اإلنجليزية[األوقاف واالستيالء غير القانوني 
فـي  " معروف ببرج عز الـدين    ال: "نص وقفية برج األمير جلبان    
 ٢٣٣١صيدا البحرية " قلعة"ميناء طرابلس وبها برج 

 ٢٥٢٨نصان جديدان من وثيقة األمير صرغتمش 
 ١٢٢٩١] باللغة اإلنجليزية[نضال سياسي إلصالح مسجد 

 ٧٧٧٠نظارة األوقاف في اإلسالم وفي مصر 
 ٥٩٣٩النظارة على الوقف 

 ٢١٧٢نظام الوقف 
 ٦٥٨٠} عباس طه{م نظام الوقف في اإلسال

 ٩٨٢٣} عبد العال علي سليمان{نظام الوقف في اإلسالم 
بعض مسـائله المختلـف عليهـا بـين     : نظام الوقف في اإلسالم  

الواليتين القضائية الشرعية والقضائية األهلية والحكمـة فـي         
 ٤٤٦٤مشروعيته 

 ٦٥٨١نظام الوقف في اإلسالم وآثاره المترتبة عليه 

 ٤٩٤٠مثل األعلى نظام الوقف نظام ال
 ١٢٧٠٨] باللغة التركية[نظام الوقف والتمدن التركي 

 ٧٦٩٩] باللغة التركية[نظراء األوقاف 
 ٨٧٠٣] باللغة التركية[نظرات تتعلق بمنشأ الوقف 

نظرة حول بناء محاكم مختصة من أجل دعاوى حقوق الوقف في           
باللغـة  [الفترة المحددة في النظام الحـديث للقـانون التركـي           

 ٥٦٢٩] لتركيةا
 ٣٣٤٥] باللغة التركية[نظرة حول المشاكل الجديدة لألوقاف وحلولها 

نظرة عامة إلى شروط الوقفية المتعلقة بترميم وتعمير أساسـات          
 ٣٨٢٤] باللغة التركية[أبنية األوقاف 

نظرة عامة على مشاريع اإلعمار التي قامت بها رئاسة المديرية          
ماً على تأسيس جمهوريتنـا      عا ٧٥العامة لألوقاف بعد مرور     

 ٨٧٧٣] باللغة التركية[
 ٥١٤١] باللغة اإلنجليزية[نظرة على المغالطات بشأن المساجد 

 ٨٨٢٩] باللغة التركية[نظرة على مؤسسة الوقف 
 ٢٠٠٣ ]باللغة الفارسية[ نظرة على موقوفات محافظة كرمان

 ١٥٧٥نفقة المستحقين 
لتي تم الموافقة عليها في  من الممتلكات الموقوفة بدلهي ا     ١٢٣نقل  

 ٥٢٥٢] باللغة اإلنجليزية[ لم ينفذ بعد ١٩٨٤عام 
باللغـة  [نقل الممتلكات الموقوفة بـدلهي إلـى هيئـة األوقـاف            

 ٩٦١٧] اإلنجليزية
 ٥١٩٢] باللغة األوردية[نكبة أوقاف عليجره 

باللغـة  [ الوسـطى نماذج من حجج أوقاف قراخانيان في آسـيا  
 ٣٨٨٦ ]الفارسية

د األوقاف المؤسسة من أجل رفع مسـتوى األتـراك          ألحنموذج  
 ٢٤٥٢] باللغة التركية[

باللغـة  [ نموذج من حجة وقفية من القرن الثاني عشر الهجـرى 
 ٣٧٢٧ ]الفارسية

باللغـة  [ نموذجان من حجج وقف الكتاب فـي العهـد الصـفوى   
 ٣٧٤٧ ]الفارسية

 ٥٢٥٣] باللغة اإلنجليزية[نهب الممتلكات الموقوفة 
باللغـة  [ تاريخ الوقـف فـي أصـفهان   :  الجاريحساناإلنهر 

 ٨٥٧٤ ]الفارسية
النهضة الصناعية للدولة العثمانية في القرن التاسع عشر وتأسيس         

 ١٣٣٠٢] باللغة التركية [١٨٢٧وقف مصنع الخيوط في عام 
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هدم عمارتين تاريخيتين لألوقاف في حسين آباد بلكناو مما يثيـر           
 ٥١٦٠] ديةرغة األوبالل[التوتر فيها 

باللغـة  [ سنة في واليـة ماديـابراديش       ١٥٠هدم مسجد بني قبل     
 ٥٢٧٢] األوردية

 ٥١٧٠] باللغة األوردية[هل تعتني هيئة األوقاف؟ 
 ١٢٩٢٨] باللغة األوردية[هل يفكر فيه مسئولو الممتلكات الوقفية؟ 

 ١٧٧٦هل يلغى الوقف األهلي؟ 
 ١٢٩٥٣] باللغة األوردية[للطالب هيئات األوقاف تقدم المنح الدراسية 
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 ٢١٤] باللغة اإلنجليزية[هيئات األوقاف والحكومات المحلية 
هيئة األحوال الشخصية للمسلمين تناشد الرئيس بأن ال يوقع على          

 ٦٣٧٥ ]باللغة اإلنجليزية [١٩٨٤مشروع قانون األوقاف لعام 
 ٦٣٨٠] رديةباللغة األو[هيئة األحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند 

ة يبهيئة األحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند ال تعارض ضر        
 ٦٣٧٦ ]باللغة األوردية [ األوقافإيراداتالدخل على 
 ١١٧٠، ١٠٠٤} دون مؤلف{] باللغة اإلنجليزية[هيئة األوقاف 
 ٤٠٢٩} رشيد أحمد{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 
 ٤٠٣٥} الرحيمعبد {] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 
 ٥٢٤٤} عبد القيوم{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 
 ٥١٨٠} عبد الماجد{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 
 ٤٠٣٨} فريد أحمد{] باللغة األوردية[هيئة األوقاف 

هيئة األوقاف اإلسالمية توفر المنح التعليمية للمدارس اإلسـالمية         
 ١٢٩٥٤ ]ورديةباللغة األ[والمدارس الثانوية العليا 

 ٣٠٥٦] باللغة اإلنجليزية[هيئة أوقاف البنجاب 
 ١٢٩٦٤] باللغة األوردية[هيئة أوقاف البنجاب 

 ٥٢٧٠] باللغة األوردية[هيئة األوقاف بوالية كرناتاكا 
كـا معرضـة لمحابـاة األقـارب        اهيئة األوقاف بواليـة كرنات    

 ٥٢٦٥ ]باللغة األوردية [واالستغالل
 ٤٠٣٠} رئيس أحمد{] اللغة األورديةب[هيئة أوقاف دلهي 
 ٥٢٥٨} ولي محمد{] باللغة األوردية[هيئة أوقاف دلهي 
 ٤٠٣٩] باللغة اإلنجليزية[ لمحة سريعة :هيئة أوقاف دلهي

باللغـة   [ مسـجد األوليـاء    ي الغرف ف  تستعيدهيئة أوقاف دلهي    
 ٥٢٥٥ ]األوردية

لغة بال[ قضية استيالء غير شرعي      ١٢٥هيئة أوقاف دلهي تسجل     
 ٣٩٨٩ ]األوردية

ستثناء ممتلكات الوقف من قانون التحكم      ابتطالب  هيئة أوقاف دلهي    
 ٥٦٨٦] باللغة األوردية [ اإليجاريف

 ١٢٩٧٦] باللغة األوردية[هيئة أوقاف دلهي تفتح مدرستين 
 ٧٠٣٤] باللغة األوردية[هيئة أوقاف دلهي تقدم مساعدات مالية 

 ٤٩٨١ ]األوردية باللغة [اجد دلهيهيئة أوقاف دلهي ستتولى ترميم مس
  دعم من الحكومـة المركزيـة أو       يهيئة أوقاف دلهي ال تتلقى أ     

 ٣٥٢٤ ]باللغة األوردية [ الواليةحكومة
 ١١٩١] باللغة األوردية[هيئة أوقاف الشيعة 

 ١١٦٢] باللغة األوردية[هيئة األوقاف في البنجاب 
 ٥١٨٣-٥١٨٢] باللغة األوردية[هيئة األوقاف في لكناو 

 ٥] باللغة األوردية[هيئة األوقاف لمنطقة سهارنبور 
 ١٨٢٤] باللغة األوردية[هيئة األوقاف لوالية أندرابراديش 

تقرير سنوي تصدره امباال لعـامي     : هيئة األوقاف لوالية البنجاب   
 ٣٠٦١ ]باللغة األوردية [١٩٩٠-١٩٨٩و  ١٩٨٩-١٩٨٨

ـ          مليـون  ٢٠ن  هيئة األوقاف لوالية البنجاب تخصص ما يزيد ع
 ١٢٩٦٨] باللغة األوردية[روبية هندية لرفاهية األقليات 

  تعترض على بنود في قانون     البنغال الغربية هيئة األوقاف لوالية    
  ٥٧٨٦] باللغة األوردية[المطلقة   المسلمةالمرأة

 ٤١٩٧] باللغة األوردية[هيئة األوقاف لوالية تاميل نادو 
باللغـة   [لى ممتلكات األوقاف  هيئة األوقاف مسئولة عن الحفاظ ع     

 ٥٢٧١ ]األوردية
باللغـة  [بعـض المقترحـات     : هيئة األوقاف ومشاكل المسـلمين    

 ٩٧٠٠] األوردية
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 ١٢٠٨٦] باللغة التركية[وثائق عن الكتب الموقوفة في مكتبة بوردو 
 ٣٧٠١ ]باللغة الفارسية[ يردكانأ ي غازيوثائق مقبرة نور الدين عل

ة غير الشرعية الصادرة حـول عقـارات الوقـف          الوثائق الملكي 
باللغـة  [  عوضـاً عنهـا  اإليجارباطلة، وسوف تصدر عقود 

 ٨١٦٣ ]الفارسية
باللغـة  [وثائق من سيناء حول ممتلكات القديسة سانت كـاترين          

 ٨٢٤٢] اإلنجليزية
 ٨١٦٠ ]باللغة الفارسية[ وثائق وقف عائلة خليفة سلطان

 ٨١٦١ ]باللغة الفارسية[ إيرانوثيقتان حول تاريخ المكتبات في 
 ٣٧٥٧ ]باللغة الفارسية[ وثيقتان عن الوقف من مازندران

 ٨٢٣٥وثيقة استبدال 
 ٨٢٣٦وثيقة األمير آخور كبير قراقجا الحسني 

 ٨١٦٦ ]باللغة الفارسية[ ي حول بقعة الشيخ مرشد كازرونوثيقة
 ٨١٨٦وثيقة عن بعض أحباس مدينة القيروان 

 ٨١٨٤مع صاحب الطابع وثيقة عن تحابيس جا
 ٨١٥٦وثيقة عن النزاع القائم بشأن أحباس األندلسيين بمجاز الباب 

تحبيس هنشير ابن منصـور بالمهديـة       : وثيقة في التاريخ الريفي   
 ٨١٨٨. م١٤٢٢هـ، ٨٢٥على رباط المنستير سنة 

وثيقة وقف السلطان قايتباي على المدرسة األشرفية وقاعة السالح         
 ٣٨٨٢بدمياط 

 ٣٨٧١ خانقاه سرياقوس ى وقف السلطان الناصر محمد علوثيقة
  ٣٨٧٥ وثيقة وقف مسرور بن عبد اهللا الشبلي الجمدار

 ٩٧٤١الوصية والوقف 
 ١١١٣٥] باللغة اإلنجليزية ["االستئمان الخيري": الوصية والوقف

 ٧٥٦٠] باللغة األوردية[الوضع االقتصادي المتدهور لهيئات الوقف 
 ٧٩٨٣] باللغة اإلنجليزية[وضع األوقاف الحرج 

باللغـة  [الوضع الحالي لتطور العقارات الوقفية فـي الضـواحي     
 ٣٥٩٥] اإلنجليزية

 ٦٣٨١] باللغة اإلنجليزية[الوضع الحرج ألوقاف المسلمين 
باللغـة  [الوضع المتدهور ألمالك األوقاف اإلسالمية في عليجره        

 ٥١٦٦] األوردية
 ٦٧٦٧] باللغة األوردية [هيدلفي  لمسجد الذهبي لوضع المترديال

 ٥٢٣٥ ]باللغة األوردية[ دلهي يالوضع المؤسف لألوقاف ف
تصريح من السيد غالم نبي آزاد      : وضع هيئة الوقف فوق السياسة    

 ٢٢٤٦ ]باللغة األوردية[في مؤتمر هيئة الوقف لعموم الهند 
وضعت هيئة أوقاف دلهي خطة شاملة للتنمية التعليمية والرفاهية         

 ١٣١٠٢] باللغة األوردية [عيةتماجاال
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الوظائف اإلدارية والتعليم في إحدى مدارس اسـتانبول التـي          
 ١٢١٥٠] باللغة التركية[م ١٧٢٩وقفت في عام 

 ٧٧٧١وظائف ناظر الوقف في الفقه اإلسالمي 
-١٦٤٠: وقائع قضايا األوقاف في ثالثة مـن محـاكم القـاهرة          

 ٣٩٦٦] باللغة اإلنجليزية [١٨٠٢
 ٩٢٦٣الوقف 
 ٩٢٧٣] باللغة اإلنجليزية[الوقف 
 ١٣٧٢٤] باللغة التركية[الوقف 
 ٩٢٧٢-٩٢٧١] باللغة الفارسية[الوقف 
 ٤٤٧٩إدارته واستثماره : الوقف
 ٩٢٤١التراث الخالد : الوقف
 ١٩٠٢ ]الفارسيةباللغة [  وفلسفتهوأهدافهدوافعه : الوقف
 ٩٢٧٥ ]باللغة الفارسية[ السنة الحسنة: الوقف
 ٩٢٧٦ ]باللغة الفارسية[ النبويةنة الس: الوقف
 ٣٠٨شروطه وخصائصه : الوقف
 ٨٦١١قائمة ببليوغرافية منتقاة : الوقف
 ٢٤٧] باللغة اإلنجليزية[قضية حسمتها محكمة مدراس العليا : الوقف
 ١٩٢٦معناه، حكمته، التعدي على ممتلكات األوقاف : الوقف

 ٩٨٨٢تطوره، إدارته، تنميته : الوقف اإلسالمي
 ١٣٠٤٢وقف اإلسالمي وأثره التنموي ال

-١٢٧١٧المغرب  بالوقف اإلسالمي وأثره في الحياة االجتماعية       
١٢٧١٨ 

 ١٢٥٨٣] باللغة التركية[وقف األموال وماهية الخدمات الحقوقية 
 ١٧٧١نشأته، مشروعيته، عيوبه، حله، إصالحه : الوقف األهلي
 ١٧٦٦ بين اإللغاء واإلبقاء الوقف األهلي

 ١٠٨٦٨] باللغة الفارسية[ في عصر اإليلخان في فارس هليالوقف األ
باللغـة  [دراسـة مقارنـة     : الوقف األهلي في القوانين الحديثـة     

 ١٠٩٠٨] اإلنجليزية
 ٢٣٦٠] باللغة التركية[وقف باكير باشا في جزيرة قبرص 

 ٨٦٩٠ ]باللغة الفارسية[ الوقف بين الشعوب العالمية واإلسالمية
اريا ورسالة بحق وقف النقود لبالي أفنـدي        الوقف التركي في بلغ   

 ٢٢٩٠] باللغة التركية[
ثقافتـه  :  عاماً على تأسيس الجمهوريـة     ٧٥الوقف التركي ومرو    

 ٨٧٨٩] باللغة التركية[وإدارته 
باللغـة   [الوقف حركة واعية لتعـديل الثـروة فـي المجتمـع        

 ١٣٢٨٤ ]الفارسية
 ١١١٠٨] كيةباللغة التر[وقف الخانات القديمة في استانبول 

تـأمالت  : الوقف الخيري وأوجه اإلفادة منه في العصر الحاضر       
 ١١١١٥ نقدية في ماضي الوقف وحاضره

 ١١١٩٢ ]باللغة الفارسية[ وقف ديوان الشاعر حافظ على مقبرته
 ١١٢٢٤ ]باللغة الفارسية [ الحسين بن علىاإلماموقف السجاد لمشهد 

باللغـة  [اليـوم   وقف سرايا كرفان التركي وخدمات السـياحة        
 ١١١٠٦] التركية

 ١١٣٤٨] باللغة التركية[وقف سكن الطلبة وخدماته التعليمية 
 ٩١٩٥ إسالمية للعمل التنموي المستديم ةصيغ.. الوقف 

 ٩٨٥٧] باللغة اإلنجليزية[الوقف طبقاً للمذاهب اإلسالمية الخمسة 
 ١١٢٨٩] باللغة اإلنجليزية[وقف الظاهرية في دمشق 

 ١٣٢٨٣ ]باللغة الفارسية[ ن عوامل تعديل الثروةالوقف عامل م
 ١٠٩١٣] باللغة األوردية[الوقف على األوالد 

 ١١٧٦٩الوقف على المساجد والمدارس 
الوقف عند األتراك األوغيوريون، والوقف كأقدم مؤسسة تعاونية        

 ٢٢٩٧] باللغة التركية[اجتماعية 
 ٨٦٩١ وشعوب العالم أممالوقف عند 

 ٢٩٣٣ ]باللغة الفارسية[ د في أصفهانالوقف عند اليهو
 ١٣٤٨٥] باللغة التركية[الوقف عنصر ال يستغنى عنه في الثقافة 

 ١٣١٤٧الوقف فكرة إنسانية وسبب من أسباب ازدهار المجتمع المدني 
 ٩٨٧٥الوقف في اإلسالم 
 ٦٢٨٢] باللغة األوردية[الوقف في اإلسالم 
 ٩٢٧٩-٩٢٧٧ ]باللغة الفارسية[ الوقف في اإلسالم
 ١١٠٣٤] باللغة التركية[أنواعه الصحيحة والباطلة : الوقف في اإلسالم

 ٨٥٨٠ ]باللغة الفارسية[ الوقف في اإلسالم وتاريخه في إيران
 ١٣٢١٧الوقف في اإلسالم ودوره في الحياة المجتمعية بالمغرب 

 ٨٧١٠الوقف في اإلسالم وعناية الدولة العلوية به 
نفيسـة هـانم    :  زوجة زاغونس باشا   الوقف في اإلسالم ووقفيات   

 ٢٩٢٤] باللغة التركية[
 ٨٥٧١ ]باللغة الفارسية[ الوقف في أصفهان

الوقف في بلخ وبخارى في النصف الثاني للقرن الحادي عشـر،           
 الجوانب السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية      : السابع عشر 

 ٨٦١٨] باللغة اإلنجليزية[
 ٨٧٩٦ ]باللغة الفارسية[ الوقف في تركيا

 ٨٧١١الوقف في التشريعات القديمة 
الوقف في الجزائر استرجع مكانته في السنوات األخيرة بعـد أن           

 ٨٩٢٢ همش في أول أعوام االستقالل
 ٨٩٧٤ ]باللغة الفارسية[ الوقف في الحضارة العثمانية
 ٨٩٩٠قراءة معاصرة : الوقف في الدولة العثمانية

ن يملك أراضي بموجب قانون  أحقية م : الوقف في الشريعة اإلسالمية   
القضاء على اإلقطاعية وإصالحات األراضي لوالية أترابراديش       

 ١٦٩ ]باللغة اإلنجليزية[أن يوقف ويكون وقفه صحيحاًً 
الوقف ينطوي على تحويل األمالك     : الوقف في الشريعة اإلسالمية   

 ١٨٠٩قانون األوصياء ومن هم تحت الوصاية لسـنة         "إلى اهللا   
 ٢٠٠] باللغة اإلنجليزية" [٢٩الفقرة 

 ٩٠٦٤الوقف في العالم اإلسالمي 
باللغـة  [  فـي إيـران  المـدني الوقف في فقه اإلسالم والقانون 

 ٨٩٤٩ ]الفارسية
 ١٣١٩٨، ١٢٠٤١الوقف في الفكر اإلسالمي 
 ٦١٤٥الوقف في القانون الفرنسي 

 ٨٥٦٠ ]باللغة الفارسية[ الوقف في المجتمع اإلسالمي اإليراني
باللغـة  [ضـرورة نقـل الملكيـة       : المذهب الحنفـي  الوقف في   
 ١٧٠] اإلنجليزية

 ١٣٧٨٨الوقف في المغرب قديماً وحديثاً 
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<١٣٧٣
 

 

باللغـة   [موقوفات علي بن أبـي طالـب      : الوقف في وسط آسيا   
 ٩٧١١ ]الفارسية

 ١٢٠٨٤ ]باللغة الفارسية[ وقف الكتاب في الحضارة اإلسالمية
 ٦٥٢٩] باللغة التركية[ة وقف الكتب للسلطان بايزيد الثاني في أدرن

 ٣٤٢٥ ]باللغة الفارسية[ الوقف ال يباع وال يهدى وال يورث
 ٥٩٠٩الوقف ليس ملكية عامة 

باللغـة  [وقف محمد بك أبو الـدهب مـن المنظـور التـاريخي             
 ٢٨٤٢] اإلنجليزية

 ١٢١٧٧] باللغة التركية[وقف مدرسة الخطاطين 
 ٢٧٩٤ بحث في صحتها: وقفية المرحوم علي بك فهمي

 ١١٦٧٧ ]باللغة الفارسية[ وقف المسلم على الكافر
الوقف المسيحي واليهودي في فلسطين أواخر العصر العثمـاني         

 ٢٩٣٤] باللغة اإلنجليزية[
صحة وقف المشـاع لصـيانة      : وقف المشاع في الشريعة اإلسالمية    

 ١٧١] باللغة اإلنجليزية[المساجد 
باللغـة  [سـالمية  وقف المقابر الخاصة والعامة حسب الشريعة اإل    

 ٢٣٤] اإلنجليزية
 ٢٣٦٧] باللغة التركية[وقف مكتبة تيرا نجيب باشا 

الوقف من دعائم المؤسسات العلميـة والتعليميـة فـي العصـر            
 ١٢٨٦٠ ]الفارسيةباللغة [ الصفوي

 ٤٤٤٥} الحسيني سلطان{الوقف من الدين 
محمد رشـيد   {رد ثان على عزيز أفندي خانكي       : الوقف من الدين  

 ١٨٠٨} ، محرررضا
 ١٩٠٧] باللغة التركية[الوقف من الناحية الحقوقية واالجتماعية 

 ٩٩٣٢ ]باللغة الفارسية[  اإلسالميةاألصولالوقف من وجهة نظر 
باللغـة  [ اإليرانـي الوقف من وجهة نظر الفقه والقانون المـدنى         

 ٨٩٤٧ ]الفارسية
 ١٢٥٨٧ة مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصر: الوقف النقدي

هـ، ٩٥٣وقف النقود اعتماداً على دفتر تحرير أوقاف استانبول لعام          
 ١٢٦٠٤] باللغة التركية[م ١٥٤٦

إلـى  البدائي  الوقف نهض بدور بارز في تحويل المجتمع القبلي         
 ١٣١٢١مجتمع مدني متحضر 

 ١٣٣٠٥ ]الفارسيةباللغة [ الوقف وآثاره االقتصادية واالجتماعية
 ٩٢٣٥] باللغة الفارسية[الجديدة الوقف واالحتياجات 

 ٣٤٩الوقف وأحكامه 
 ٩٢٤٥الوقف واإلسالم 

 ١٧٨٠الوقف وأصح ما ورد فيه وأشهر أحكامه 
 ١٣٥٤١الوقف واإلفادة منه في الدعوة إلى اهللا 

 ١٢٠٦٣ ]باللغة الفارسية[ الوقف وأمانة الكتاب
 ٨٥٦٦ ]باللغة الفارسية[ الوقف واألوقاف في اإلسالم وإيران

 ٦١٨٧... قف وبيان أنواعه وخصائص كل نوعالو
 ١١٨٨٧الوقف والبيمارستان المنصوري 
 ٩٠٣٧الوقف وتطوره في حلب الشهباء 

 ٦٢١٢الوقف والحكر والتقادم شرعاً وقانوناً 
 ١٩٣٢] باللغة التركية[الوقف والحياة المدنية 

 ١١٤٢١] باللغة التركية[الوقف والدفاع عن الوطن 
 ١٩١٨ ]الفارسيةغة بالل[ الوقف ودوافعه

 ١٣٦٦٤ ]باللغة الفارسية[ الوقف ودوره في محاربة الفقر
 ١٣٥٤٤الوقف ودوره في نشر الدعوة 

 ١٣٦٠٠الوقف والطرق الصوفية في العصر الحديث 
 ١٣٥٨٩ ]الفارسيةباللغة [ الوقف وعاشوراء

 ٨٥٧٥ ]الفارسيةباللغة [ الوقف والعمل الخيري في تاريخ إيران القديم
 ١٣٥٩٤ ]الفارسيةباللغة [ قياسه مع الصدقاتالوقف و

 ١٣٦٧٢ ]باللغة الفارسية[ الوقف والقيم االجتماعية
الوقف، وليس الدولة أو الخزائن السلطانية، كـان المؤسسـة األم           

لحضارتها الزاهرة رغـم    التي مولت صناعة األمة اإلسالمية      
 ١٣٥١٤انحراف السلطة السياسية 

 ١٣٨٢٣ المدني الوقف والمجتمع
 ١٣٥٩١ ]باللغة الفارسية[ مام الحسين اإلالعزاء فيالوقف ومراسم 

 ٨٨١٦] باللغة التركية[الوقف ومكانته في حياتنا االجتماعية 
الوقف ومكانته في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالجزائر        

 ٨٩٣٣أواخر العهد العثماني وأوائل االحتالل الفرنسي 
اة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الجزائر الحيالوقف ومكانته في 

 ٨٩٣٤ أواخر العهد العثماني وأوائل االحتالل الفرنسيفي 
 ١٣٤٨٤] باللغة التركية[الوقف وميراثنا الثقافي 

محاولة للتصـنيف   : الوقف والنظم الشرعية والحديثة ذات العالقة     
 ١٢٨٣٠ومقترحات للتفعيل والتعاون 

باللغـة  [ رمن المسـيحيين فـي إيـران   الوقف والوصية عند األ
 ١٢٠٢٥ ]الفارسية

باللغـة  [وقف ووقفية حسن باشا في منطقة هتاي قـرة مـراد            
 ٣٨٢٠] التركية

 ١٣٥٩٨ ]الفارسيةباللغة [ وقف وسائل طباعة الكتب
 ٩٨٥٣الوقف وسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية في التشريع اإلسالمي 

 ٣٨١٢] باللغة التركية[ة طرابلس وقفيات الزاوية التركستانية في مدين
الوقفيات العائدة لمصطفى باشا ووزارء القبطان درايا قايمـاق فـي           

 ٣٧٨٠] باللغة التركية[القرن الثامن عشر 
الوقفيات المذكورة بالسجالت الشرعية الموجودة في مدينة سيواس      

 ٨١٨٢] باللغة التركية[م ١٨٠٨-١٧٨٨في الفترة من 
باللغـة  [جالت المحكمة الشـرعية بـأنقرة       الوقفيات المقيدة في س   

 ٨١٧٢] التركية
 ٣٨٠٨] باللغة التركية[وقفية آق قيونلو بيلربي فروه رشاد بك 

 ٣٨٠١] باللغة التركية[وقفية بشير أغا 
باللغـة  [وقفية بورصة ليلدرم بيازيد وإحدى تعهـدات اسـتبداله          

 ٣٧٧٥] التركية
 ٣٨٠٤] ةباللغة التركي[وقفية تتعلق بمدرسة الخادمي 

 ٣٨٠٢] باللغة التركية[وقفية تورمتاي 
 ٣٧٦٩] باللغة التركية[وقفية جامع سليمان باشا في أدرنة 

 ٣٨١١] باللغة التركية[وقفية دار الشفاء في سيواس وترجمتها 
باللغـة  [وقفية الزاوية الخاصة بدارويش إسحاق فـي بورصـة          

 ٣٧٧٦] التركية
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١٣٧٤<
 

 

 ٣٨٠٥] كيةباللغة التر[وقفية زاوية محمد دادا 
وقفية السلطانة حفصة أم السلطان سـليمان القـانوني، واآلثـار           

 ٣٨١٨] باللغة التركية[الخيرية في مانيسا 
باللغة [هـ  ١٢٥٧وقفية السيد نور الدين ألب أصالن الرفاعي بتاريخ         

 ٣٧٨٩] التركية
 ٣٧٦٣] باللغة التركية[وقفية شمنولو شريف خليل باشا 

 ٣٧٨٥علومات الجديدة وقفية الشيخ وفا وبعض الم
 ٣٧٩٥] باللغة التركية[وقفية عبد الحميد األول ومكتبة الحميدية 

 ٨١٧٥] باللغة التركية[وقفية الغازي سليمان باشا ودفتر التحرير 
 ٣٨١٩] باللغة التركية[وقفية قرمان أوغلو علي بيك في نيدا 

 ٣٧٧٠] باللغة التركية[وقفية قره أحمد باشا 
 ٣٨٥٢] باللغة التركية[برس وقفية للسلطان بي

 ٣٧٧٢خليفة غازي في والية أماسيا : وقفية المدرسة السلجوقية
 ٢٧٩٤بحث في صحتها : وقفية المرحوم علي بك فهمي

 ٣٧٩٦] باللغة التركية[وقفية مكتبة راشد أفندي 
 ٣٧٩٨] باللغة التركية[وقفية مكتبة عاطف أفندي 

صف القـرن السـادس     وقفية من البلقان باللغة العربية من منت      
 ٣٧٦٥عشر 

 ٣٧٨١] باللغة التركية[وقفية مهمة تتعلق بكلية السلطان محمد الفاتح 
 ٣٧٩٤] باللغة التركية[وقفية نظمت باسم هدى فنديغار السلطان مراد 

 ٩٢٤٢ ]باللغة الفارسية[ وقوف الواقفين
وكالة التفتيش المركزية تحقق في المطالبات غير القانونية لهيئـة          

 ٢٢٣٧] باللغة اإلنجليزية[اف األوق
 ١٣٩٤٦ ]باللغة الفارسية[  على الوقفةالوالي

الممتلكات الوقفية تحت سيطرة الدوائر الحكومية      : والية ماديابراديش 
 ٥٢٧٥] باللغة اإلنجليزية [١/١١/١٩٧٩والهيئات المحلية حتى 

 

@IðH@@
 

 ١٢٩٢٢] باللغة األوردية[يا ليته أن يكون 
باللغـة  [لكات األوقـاف ألغـراض بنـاءة        يجب أن تستخدم ممت   

 ٧٠٤٢] األوردية
 ١٠٠٨] باللغة األوردية[يجب أن تكون هيئة األوقاف منتخبة 

دارة التنمية لوالية دلهي تسليم الممتلكـات الموقوفـة         إ يجب على 
 ٥٢٥٩ ]باللغة األوردية[التي تم االستيالء عليها 

ياً أو بشـكل   يكون الوقف قائماً في حالة اإلعالن عنه سواء شـفو         
 ٢٤٨ ]باللغة اإلنجليزية[مكتوب 

 ١٢٩٥٦] باللغة األوردية[يمكن استعمال دخل األوقاف لمحو األمية 

 الفارسيةاللغة 
 

@I@cH@
 

 ٨٧٨٠ االسالميةآشنائى با مؤسسة وقف دراسات العلوم 
 ١١٩١٣ى آشنائى با موقوفات آستان قدس رضو

 ٨٠٧٣، ٨٠٦٥ آشنائى با واقفان بزركَـ
 ٨٥٦٨ با وضعيت وقف آشنائى

 ٥٣٨٥وقفى اختالف نظر دو فقيه هم عصر در يكـ مسأله 
 ٦٤٤٦در قوانين زمين وقفى  اراضى

 ١٢٠٤٥استان قدس رضوى كَذشته، حال، آينده 
 ١٩٦٩... استشهادنامه مرحوم ميرزا محمد

 ٤٢٧االسعاف فى احكام االوقاف 
 ٣٧٠١... اسناد استانه نور الدين
 ٨١٦٣... قفياسناد مالكيت امالك و

 ٨١٦٠اسناد وقف خاندان خليفه سلطان 
 ١٢٠٤٣ى اشنائى با كتابخانه مركزى استان قدس رضو

 ٨١٦٤ زاده على اصغر وفرمان توليت آن امام
 ٨٠٧٢ قلى خان سردار ، واقفى بزركَـ امام

امالكـ اينجو ووقف خـاص در دوران ايلخانـان ، نمونـه            
 ١٠٨٦٨فارس 

 ٤٠٥٧بيتى وقف انكَيزه ها وآثار روانى وتر
 ١٨٩٢، جين جنوبي موقوفات در سين كيانكَـ انواع
 ٣٠٢٦ اوقاف وقف ووظايف سازمان اهداف
 ٩٢٣٩ اوقاف
 ٢١٣٦در بيت المقدس اسالمى  اوقاف

 

@IlH@@
 

 ٨٥٥٨با اجراى برنامه جديد 
 ٨١٦٥بازخوانى يكـ سند تاريخى 

 ٣٧٥٢بازخوانى يك وقفنامه قديمى كازرون 
 ١٩٨٠ان در اصفهان بازهم موقوفات اير

 ٣٠٢٧ اوقافبررسى اهداف وبرنامة هاى سازمان 
 ٧٥٧٢بررسى عملكرد مؤسسات وتشكيالت خيرية 

 ٣٧١٥... بنج فرمان صفوى
 ٧٣٧١بنيادهاى وقفى در المانيا فدرال 

 ٦٦٣٣ اوقافبيشنهاد تأسيس موزة 
 

@IpH@@
 

 ٨٥٧٧ وتأثير آن در فرهنكَـ ايران اوقافتاريخ 
 ٣٧٠٧ هاى وقفى در ايران تاريخ دستنوشته

 ١٢٠٧٩تاريخجه كتاب وكتابخانه در ايران 
 ٨٦٦٧تاريخجه وقف 

 ١٢٠٨٣تاريخجه وقف كتاب در اسالم 
 ١٣٥٩٠هنر وقفى ايران : تعزيه

 

@IxH@@
 

 ٨٥٦٦جايكَاه وقف واوقاف در اسالم وايران 
 ٨٥٨٠جكَونكَى وقف در اسالم وتاريخ آن در ايران 

 ٣٧٥٠قزوين جند سند وقفى مربوط به 

 فارسي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٧٥
 

 

@IH@@
 

 ٩٩٧١حقيقت وقف 
 

@I„H@@
 

 ٣٧٥٥از وقفنامه مسجد مير عماد كَاشان اى خالصه 
 ٨٠٩٣وقفى ى مجتمعهاى  رشيد الدين فضل اهللا ، بانةخواج

 

@I…H@@
 

 ٣٧١٦... ده فرمان مربوط به مشهد
 ٨١٦١دو سند در تاريخ كتابدارى ايران 

 ٣٧٥٧دو وقفنامه از مازندران 
 ٣٨٨٦ى مركزى  برجاى مانده از قراخانيان آسيادو وقفنامه

 ٣٧٤٧ى دو وقفنامه كتاب از عهد صفو
 

@I‰H@@
 

 ٣٧١٢ى ربع رشيد
 

@I‹H@@
 

 ١٠٧٦٥زمين ومتعلقات آن 
 ٨٥٧٤ احسانزنده رود 

 

@IH@@
 

 ٣٠٣٠سازمان اوقاف وجنكَـ تحميلى 
 ٩٢٣٧سخنى درباره وقف 

 ٥٠٨٩سعدى ودزديدن مال وقف 
 ٩٢٧٧رامون وقف در اسالم سلسلة مقاالتى بي

 ١٣٢٨٣وقف يكى از طرق تعديل ثروت است ى لهاسنت 
 ١٣٣٤٧... سنت نبوى وقف

 ٨١٦٦ى سندى درباره بقعه شيخ مرشد كازرون
 ٣٧٦٠سواد طومار وقفنامه مدرسه بزرك همدان 

 ٣٧٢٩سواد وقفنامه تقسيم آب شاه 
 ٣٧٣٧سواد وقفنامه دو كتاب 
 ١٣٤٠٦... سى وهفت بيمارستان

 ٨٥٧٦ير تاريخى وقف در اسالم وايران س
 ٨١٦٢سيرى بر متن موقوفات 

 ٩٣٩٤اسالمى سيرى در اصطالحات فقه 
 ٤٤٣٠وقف در كالم فقهاء حقوقى سيرى در بيدايش شخصيت 

 

@I”H@@
 

 ٤٥٨٢... شرايط واقف
 ٣٧٤٨... بر وقفنامه اميرخمارتاشى شرح

 ٤٧٦٨شرط خيار وقف 
 ٨٠٩٢واقف ى  فقيه:ىشهشان

 

@I˜H@@
 

 ٣٧٤٦  ومدرسه اى ازدوران صفوىصورت وقفنامه كتاب
 ٤٨٨٠صيغة وقف 

 

@IÊH@@
 

اولين متولى موقوفات   : الوهاب قزوينى  عالم ربانى حاج مال عبد    
 ١٣٩٣٢مسجد النبى قزوين 

 ٣٧١٤... عكس فرمان
 ١١١٩٥عوايد ودرآمدهاى خواجه رشيد الدين و كيفيت مصرف آن 

 ٩٩٢٤عين وقف 
 

@IÒH@@
 

 ٧٧٧٦رت بر اوقاف فرمان نظا
 ٥٩٥٧فرهنكَـ حقوقى وقف 

 ١١٩١٢... فروشنامه روستاى االروق
 ١٢٠٤٦فعاليتهاى اقتصادى استان قدس رضوى 
 ٧٥٧٤فقه وجايكَـاه حقوقى مؤسسات خيرية 

 ١١٩٥٤فهرست نسخه هاى خطى 
 

@IÖH@@
 

 ٩٩٤٠... قاعده الوقوف
 ١١٦٧١وقف قرائت امام زمان : قران خطى كتابخانه مجلس

 ١٣٤٧٥وقفي كَنجينه جهل ستون  واشياءان ها قر
 

@IÚH@@
 

 ١٣٣٦٩ة كاركرد فرهنكَى وقف در تركي
 ٨٦١٢كارنامه اوقاف 

 ٨٦٠٢  وقفيشناس كتاب
 ٣٧٣٨كتابجه موقوفات 

 ١٢٠٧٧كتابدارى وكتابخانه هاى موقوفه 
 ٨٦٠٥كتابنامه وقف 

 ٢٢٢٠كَزارشى از اوقاف مسلمانان در ايالت اندرا برادش هند 
 ٢٣١٣ارشى از موقوفات ارامنه اصفهان كَز

 ٢٤٦٠كَزارشى از موقوفات سردار فيروز كوهى 
 ٢٧٤٦اهللا رضوى  كَزارشى از موقوفة عبد
 ١٢١٧١كَفتكَو با ايت اهللا امامى 

 ٢٩٣٣كليميان اصفهان ومسأله وقف 
 

  فارسي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٧٦<
 

 

 

@IÞH@@
 

 ٣٦٤٩لزوم بازشناسى فرهنكَـ وقف در اسالم 
 

@IâH@@
 

 ١١٢٢٤... ه وقف قالىمجلس شبيه خوانى وتعزي
 ١٢٤٢٢... العظيم مجموعة عبد

 ١٢٨٠٥بيوند دانش ووقف : مدارس عصر ايلخانى
 ١٢٨٥٧مدارس ومدرسان 

 ١١٩٠٩كانونهاى معنوى اسالم در ايران : مزارها
 ٣٧٦١مسجد امير جقماق يزد و موقوفات آن 

 ١١١٨٢مسجد دار االحسان سنندج 
 ٣٧٠٤مسجد سيد اصفهان ووقفنامه آن 

دكتر عبدالمجيد طرابلسى وزير اوقـاف     : به اختصاصى با  مصاح
 ٩٠٣٢سوريه 
 ٨٥٥٩امامى جمارانى  مصاحبه با

 ٩٢٥١مصلحت وقف 
 ٣٧٤٤معرفى سندى درباره وزارت اوقاف در دوره زنديه 

 ٩٢١٣معرفى كتاب 
 ٦٨١٨... معرفى مجموعة تاريخى مسجد

 ٣٧٠٣معرفى وقفنامه كهن مربوط 
 ١١٢٢٣موعة موزه ملى ايران معرفى يكـ قالى وقفى از مج

 ٨٦٠٧منابع وارجاعات جهت تحقيق وبررسى بيرامون وقف 
 ٣٧٣٩، ١٩٦٠منتخبى از موقوفات جديد 

مؤسسه تاريخ علوم اسالمى وعربـى، وابسـته بـه دانشـكَاه            
 ٨٥٤٧فرانكفورت 

 ٢٩٥٩موقوفات استان خراسان بيش از يكميليارد 
 ٢٣٢٦موقوفات امام قليخان بر مشاهد متبركة 

 ١١٩٢٢موقوفات امير المؤمنين عليه السالم 
 ٢٣٥٤بغداد : موقوفات ايرانيان در عراق
 ٢٣٥٥كربال : موقوفات ايرانيان در عراق
 ٢٣٥٦نجف اشرف : موقوفات ايرانيان در عراق

 ٣٧٢٨موقوفات جديد 
 ١٩٨٥نمونه هايى از استان اصفهان : موقوفات جديد

 ٢١٠٣موقوفات دينى وشهر شرق اسالمى 
 ١٩٨٧قوفات ربع رشيدى مو

 ٢٨٥٩موقوفات زنان در ايران 
 ٣٧٥٩موقوفه علَوى همدان 

 ٣٧٠٦موقوفه منصورية بهبهان 
 

@IæH@@
 

 ٩٢٤٠نام نيكى كَر بماند ز آدمى 
 ٣٢٢١نتايج اجتماعى وقف 

 ١٤٣٠نحوه استفاده وبهره بردارى از موقوفات 

 

 ٨٧٤٢نخستين موقوفة در اسالم 
 ١٣٤٥٤بيشرفت علم ودانش نقش موقوفات اسالم در 

 ١٣٢٧٤... نقش وقف در توسعه
نكَاهى آمارى به فعاليت هاى اداره كل اوقاف وامـور خيريـه            

 ٨٥٧٢استان اصفهان 
 ١١٩١٤... نكَاهى به استان مالئك

 ٢٠٠٣نكَاهى به جند موقوفه دراستان كرمان 
 ١٣٢٥٦نكَرشى بر نهاد اعتقادى اقتصادى وقف 

 ٣٧٢٧مه از قرن دوازدهم هجرى نمونه اى از انشاى وقفنا
 ١٣١٥٩... نيازهاى اجتماعى را

 

@IçH@@
 

 ١٣٦٧٠هنر وقف ووقف هنر 
 

@IëH@@
 

 ٩٢٧٢-٩٢٧١وقف 
 ١٩٠٢هدفها وفلسفه وجودى آن : انكَيزه ها: وقف
 ٩٢٧٦سنت نبوى : وقف
 ٩٢٧٥سنتى بسنديده : وقف

 ١٣٢٥٣وقف از ثروت اندوزى هاى بى حساب جلوكَير مى كند 
 ٩٩٣٢ ديدكَاه مبانى اسالمى وقف از

 ٨٩٤٧وقف از نظر فقه وقانون مدنى 
 ١٣٦٦٤وقف بايد در جهت فقر زدائى به كاررود 

 ١٢٨٦٠... وقف بشتوانه نهاد هاى علمى
 ١٣٢٨٤وقف حركتى آكَاهانه در راستاى تعديل ثروت در جامعه 

مراحل اولية تشكيل حرم على در بلـخ   :وقف در آسياى مركزى
 ٩٧١١وموقوفات آن 
 ٩٢٧٩-٩٢٧٨وقف در اسالم 

 ٨٥٧١وقف در اصفهان 
 ٨٧٩٦وقف در تركيه 

 ٨٩٧٤وقف در تمدن عثمانى 
 ٨٥٦٠وقف در جامعه اسالمى ايران 

 ٦١٤٥وقف در حقوق فرانسه 
 ٨٩٤٩وقف در فقه اسالم وحقوق مدنى ايران 

 ٨٦٩٠وقف در ميان ملتهاى جهان ومذاهب اسالمى 
 ١١١٩٢وقف ديوان حافظ بر مرقد او 

 ٣٤٢٥... وقف فروخته نمى شود
 ١٣٥٩٤وقف قياس آن باصدقات 

 ١٢٠٨٤وقف كتاب در تمدن اسالمى 
 ١٣٥٩٨وقف كليشه 

 ١١٦٧٧وقف مسلمان بر كافر 
 ١٣٣٠٥وقف وآثار اقتصادى اجتماعى آن 

 ١٣٦٧٢وقف وارزشهاى اجتماعى 
 ١٢٠٦٣وقف وامانت دادن كتاب 

 فارسي- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٧٧
 

 

 ١٩١٨وقف وانكَيزه هاى آن 
 ١٣٥٨٨... وقف وايقاف

 ١٣٥٩١وقف وسوكَوارى 
 ١٣٥٨٩وقف وعاشوراء 

 ٩٢٣٥وقف ونيازهاى جديد 
 ٨٥٧٥وقف ونيكوكارى در ايران باستان 

 ١٢٠٢٥وقف ووصيت در ارامنه 
 ٣٧٥٦وقفنامه از مازندران سارى 

 ٣٧٦٢وقفنامه امير جقماق 
 ٣٧٣٦ه وقفنامه امين الدول

 ٣٧٢٢وقفنامه اى از ايت اهللا جوادى آملى 
 ٣٨١٥ از تركمانان قراقوينلو وقفنامه اى

 ٣٧٣٢وقفنامه باركَاه محمود كيا 
 ٣٧٤٩وقفنامه باغهاى سليمان آباد 

 ٣٧٠٠... هـ٩١٢وقفنامه بزركَـ مورخه
 ٣٧٢٤هـ ٩٩٨وقفنامه تاريخى مورخ 

 ٣٧٤١وقفنامه ده نمكَـ 
  ٣٧٥١قم  وقفنامه دوقنات در

 ٣٧٥٣وقفنامه سهديه در كاشان 
 ٣٧٤٠وقفنامه سوهان 

 ٣٧٣٣امه شاه سلطان حسين وقفن
 ٣٧٢١وقفنامه كهن امامزاده جعفر دامغان 

 ٣٧٠٢ه  اماميهوقفنامه مدرس
 ٣٧٠٥وقفنامه مدرسه جهارباغ اصفهان 

 ٣٧٥٤ سلطانى كاشان هوقفنامه مدرس
 ٣٧٢٠وقفنامه مدرسه علوى خوانسار وموقوفات آن 

 ٣٧٤٣وقفنامه مدرسه مروى تهران 
 ٣٧٣١ولت  ومسجد دروازه دهوقفنامه مدرس

 ٣٧٤٢وقفنامه مسجد ومدرسة دار االحسان، سنندج 
 ٣٧١٠وقفنامه مصالى امام خمينى تبريز 
 ٣٧٠٩وقفنامه مظفرية مسجد كبود تبريز 
 ٣٧٥٨وقفنامه موقوفات سيد حسن واقف 

 ٣٧٣٤... وقفنامه ميرزا محمد
 ٣٧٤٥... وقفنامه هاى بانوان

 ٣٨٤٣وقفنامه هاى سمرقند 
 ٣٧٢٦هـ ٧٨١ بسال.. وقفية كَججى 
 ٩٢٤٢وقوف واقفان 

 ١٣٩٤٦واليت بر وقف 
 

@IðH@@
 

 ٣٧٠٨يكـ سند تاريخى، وقفنامه صادقية تبريز 
 ٣٧٢٣... يكَـ طغرى وقفنامه از

 األورديةاللغة 
 

@IcH@@
 

 ٢٩٨٨ ميلين ماليت كى مسلم اوقاف ٥٠
 ناجائز قبضون بر مقدمات دهلى وقف بورد نيـه دائـر            ١٢٥
 ٣٩٨٩ كئيه

 ٥٢٥٤ كى تباهى آثار قديمه
 ٧٣١٥آغره كى وقف جائداد كا تنازعه حل 

 ٦٣٨٠آل انديا مسلم برسنل ال بورد 
 مـين منظـور     "بونـا "آل انديا مسلم برسنل ال بـورد اجـالس          

 ٤٢٠١ قراردادين
 ٦٣٧٧ آل انديا مسلم برسنل ال بورد كا كامياب اجالس

ف آل انديا مسلم برسنل ال بورد كى مجلس عامله كا اجالس، اوقا           
 ٧٥٥٨ اور ديكر مسائل بر غور

اتربرديش سنى سنترل وقف بورد، ميرتهـ مين زونـل آفـس           
 ٤ كهوليكا

 ٣٦٠٠ اتربرديش مين اقليتى فالح كيه كامون مين بيش رفت
اتربرديش مين جائدادون كى تعمير اور ترقى كيلئيه غير سودى          

 ٣٦٠٥ قرض مليكا
 ٥١٤٩اتربرديش مين وقف سرويه 

 ٣٦٠٦  نغم لميتيداتربرديش وقف وكاس
 ٥٢٢٠ احمد آباد كيه قبرستان كى سوديه بازى

اردو كو آندهرا اور كرناتك مين دوسرى زبان بنانيه كا مطالبه،           
 ٦٤٠٨ وقف ايكت مين ترميم ناغزير

 ٦٢٨٢اسالم مين اوقاف 
اسمبلى كى اقليتى ويلفيئر كميتى كى وقف سيه متعلق ربـورت           

 ٥٦٤٧ اسمبلى مين بيش
 ٣٥٩٧ترقى اوقاف اطالع برائية 

 ١٢٩٣٠، ٧١٦٨، ١٦٩٠، ١٦٨٨، ٧٠اطالع عام 
 ٦٣٢٦اقليتون كى امداد 

 ٩٣٠ اقليتون كيه بعض مسائل اور هماريه فرائض
اقليتى فرقه كيلئيه فالحى اسكيم، بنجاب وقف بورد دو كرور سيه           

 ١٢٩٦٨ زياده مختص كئيه
 بر شيعه وقف بورد كـا قبضـه         "رام بور "امام باره خاص باغ     

 ٥١٥٥ ائزناج
 ٦٨١١ امام بنام شهاب الدين

امامون كى اقتصاد بهبود مين حكومت كى دلجسبى كا ائمه كـى            
 ١١١جانب سيه خير مقدم 

 ٣٠٦٠ امباله مين وقف بورد كى ساالنه ميتنغ كا انعقاد
 ٥١٨٦انجمن تحفظ اوقاف كى ميتنج 

فظ اوقاف كا مطالبه، سنى وقف بورد       ـانجمن متوليان اوقاف تح   
 ٦ عنوانيون كو ختم كياجائيهيه بدـس
ندرابرديش اور ديكر رياستون مين اوقـافى جائـدادين رينـت           ا

 ٥٨٥٣ كنترول ايكت سيه مستثنى

  أوردو- مقاالت الدوريات –  شكل العملكشاف العنوان حسب 



١٣٧٨<
 

 

 

 ٢٢٢٥ اندهرابرديش مين دو هزار كرور روبئيه كى وقف جائداد
 ١٨٢٤ ندهرابرديش وقف بوردا

 ٣٥١٥ اندهرابرديش وقف بورد كيلئيه فند
 ٥٢٧٣ يتياناندور اور اجين كى ضلع وقف كم

 ٧٦٦٢  جامع مسجد كيه متولى"هردوار"انظر شاه كاشميرى ديوبند 
اورنغ آباد كى زمين كى جكه بر ونديه ماترم هال كى تعمير كى             

 كلكتر كيه بهونديه رويه كيه خـالف وزيـر برائيـه      :كوشش
 ٥٢٨٠ رابطه عامه كيه يهان احتجاج

 تعمير نه   اورنغ آباد مين وقف كى زمين بر ونديه ماترم هال كى          
 ٥٢٧٩ خالف احتجاج

 ٢٩٩٣ اوقاف اور ان كا سرمايه
 ٥١١٨ اوقاف اور حكومت كى كارغزارى
 ١٢٤٣٩. ٢اوقاف اور حكومت كى كارغزارى

 ٩اوقاف جائداد 
خصوصى عـدالت كـى     : اوقاف جائيداد كا ريكارد كهان هيه؟     

 ٣٣٩٢ ضرورت
 ٥٨٥٤ اوقاف سى متعلق انكم تيكس كي تفصيالت

 ٩٦٢ ار روبيون كى آمدنى هز٦٠اوقاف سيه 
اوقاف سيه متعلق كورت مقدمات كو جلد حل كرنيه كيلئيه ايـك            

 ٥٦٤٩ عليحده كورت كيه قيام كى ضرورت
 ١٠٩١٣اوقاف على االوالد 
 ١١٥٧-١١٥٦اوقاف كا استعمال 

 ٩٧٩اوقاف كا انتظام 
 ٥٢٥٠ اوقاف كانفرنس كى اهم تجاويز

ـ          ل هنـد اوقـاف     اوقاف كو سياست سيه باالتر ركها جائيـه، ك
 ٢٢٤٦ كانفرنس مين غالم نبي آزاد

اوقاف كى آمدنى اتنى هيكه ايشو نه صرف ائمه كرام كى بلكـه             
 ١٠٩ موالنا الياسى: بورى قوم كى كفالت هوسكتى هيه

 ٦٣٧٦ اوقاف كي آمدني بر انكم تيكس نافذ نه كرنى كا خير مقدم
 ٦٩٦٧ اوقاف كى آمدنى سائنسى تعليم مين خرج كى جائيه

قاف كى آمدنى ناخواندغى دور كرنيه مـين اسـتعمال هـو،            او
 ١٢٩٥٦ جستس احمدى كا بيان

اوقاف كى جائداد كى آمدنى برهانيه كى كوشش كـى جائيـه،            
جمعية العلماء يوبى نيه وقف جائداد كو رينت كنترول ايكـت           

 ٦٥ سيه مستثنى كرنيه كيه اقدام كى ستائش كى
 ٥١١٤اوقاف كى جائدادين اور علماء كرام 

 ٦٣٩٢ اوقاف كى جائدادين رينت كنترول ايكت سيه مستثنى
 ٧٥٦٤اوقاف كى جائيداد 

 ٧٠٤٢ اوقاف كى جائيداد تعميرى كامون مين لكائى جائينكى
اوقاف كى زمينات رينت كنترولر سيه مستثنى، نئيه ايكت كيـه           

 ٩٦٥ نفاذ كيلئيه دو ركنى كميتى تشكيل
 ٥٢٠٩اوقاف كى نوت كيسيه بند هو؟ 

 ٩٦٤٥ف كيه مسائل اوقا
 ٧٤٨٨ اوقاف كيه معامالت وزارت بهبود كيه سبرد

 ٩٦٦٥اوقاف مسائل 

 

اوقاف مسلمانون كى سائنس مين تعليم كيلئيه كـام مـين الئيـه             
 ١٢٩١٦ جائين

 ١١٤٣اوقاف مين همارى دلجسبى 
 ١٠٩٠ اوقاف ويلفيئر كونسل كا قيام

 ٣٥١٧ ا تيقناوقافى ترستون كيه برجيكتون كى ممكنيه مالى امداد ك
اوقافي جائداد اور مسلم قبرستان بر سيه ناجائز قبضه برخاست          

 ٥١٩٦ كيا جائيه
اوقافى جائدادون بر ناجائز قبضه كيه معاملة كى تحقيقـات كـا            

 ٥١٩٥ حكم
اوقافى جائدادون كيه تحفظ اور وقف كمبليكس كى تعمـر كـا            

 ٣٦١٠ عزم
 ٥١١١ هدايت رياستون كو مركز كى –اوقافى جائدادون كيه تحفظ 
 ١٢٢١ اوكهال مين وقف آراضى

 ٢٩٧٧ايك اداريه 
 نكاتى بروغرام   ٢٠ايك روز شيعه اجالس مين وزير اعظم كيه         

 ٧٥٥٧ كى بهربور حمايت كا اعالن
 ١١٣ اكتوبر كو ٢٧ائمه كنونشن 

ائمه مساجد كى تنخواه سيه متعلق نوتيفيكيشن اور فيصـليه كـا            
 ١١٠ خير مقدم

 

@IlH@@
 

 ٥١٢١  كميتى"اجيه سبهار"بارليمانى 
 ٩٣٥ بارليمنت، راجيه سبها، اعالن

بارليمنت مين وقف بورد اراضى بر ناجائز قبضه كيه خـالف           
 ٥٢٢٩ كارروائى بر بيان

 ٥٢٠١بانى بت كى وقف جائيداد 
 ١٢١٥بانى بت كى وقف زمين 

 ١٣٦٥ بتياله كا قبرستان كهوتاله، وزير اعظم نيه تحقيقات كا حكم ديا
 ٥٢٠٦ ى مزار بر قبضه كرنيه كى كوششبجرنغ دل ك

 ١٠٩١٢ بر صغير مين قانون وقف على االوالد كا تاريخي مطالعه
 ١٢٩٨٦ بربهنى وقف كميتى كى جانب سيه امداد

برطانوى دور حكومت مين مسلم اوقاف بر اهن بيسه بهى خرج           
 ٦٩٧٣ نهين كياكيا

بستى نظام الدين كى ايك مسجد كى بولس كى جانب سيه مبينـه             
 ٦٧٦٥ بيه حرمتى

 ٥١٥٢ بالس بور كيه قبرستان بر قبضه
 كيه قبرستان بر قبضـه كـا        "ضلع رام بور  "بالسبور تحصيل   

 ٥١٤٨ الزام
 ١١٢٦ بلغام وقف كميتى كى مشكل حاالت مين نمايان كاركردغى
 ٦٨٦١ بلند شهر مين وقف كى زمين بر شابنغ كمبليكس بنيكا

 ١٧٦شيعه موقف : بنارس كى سني قبرين
 ١٢٩٦٤، ١١٦٢اب وقف بورد بنج

-٨٨سـال     امباله كنيت كى ساالنه ربورت،     :بنجاب وقف بورد  
 ٣٠٦١. ١٩٩٠-٨٩ اور ١٩٩٨

 أوردو- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٧٩
 

 

بنجاب وقف بورد امباله جهاؤنى، وظائف دينى تعليم برائيه سال          
١٢٩٦٢. ١٩٧٥-٧٦ 

 ٥٢٠٥ بنجاب وقف بورد غرغاؤن قبرستان كى حفاظف كريه
 ١٢٩٦٦ يكشن بالنبنجاب وقف بورد كا اقليتون كيلئيه ا

 ١٢٩٦٧ بنجاب وقف بورد كى آمدنى تين كرور
 ٣٠٤٨بنجاب وقف بورد كى تقسيم 

 ١٢٩٦٣بنجاب وقف بورد كيه وظائف 
بنغال وقف بورد كو مطلقه خواتين سيه متعلق ايكت كى دفعات            

 ٥٧٨٦ بر اعتراض
 ٦٤١٧ بنغال وقف ترميمى بل مغربى بنغال اسمبلى نيه باس كيا

ئدادون كى تحفظ كيلئيه غالم سرور كا طريقه        بهار مين وقف جا   
اقدام، وزارت اوقاف وقف بورد اور متوليان نيه مل كر اربن           

 ٤١٩٤ كى وقف امالك كى لوت مجا ركهيه هيه
 ٥١٩١ بهرائش كى سيد ساالر غازى درغاه كا تنازعه

 ٤١٤٩بهرائش كى مسجد كى واغذارى 
 - كئـى  بهرت بور مين قبرستان اجار كر ناجائز تعميـر كـى          

 ٥٢٦٠ رياستى حكومت نيه تحقيقات كا حكم ديا
بهوبال كو وقف جائيدادون كى تعمير اور مرمت كا خرج ايـك            

 ٧٠٣٦ كرور سيه زياده
 ٤٩٨٢ بونيه كى مسجد محكمه تعميرات كيه تعصب كا شكار

 روبئيه  ٢٥٠٠بيس كرور ماليت كى وقف جائيداد كا كرايه صرف          
 ٧٦ ساالنه

 

@IpH@@
 

 ٤١٨٠ كو هندو اوقاف سيه حاصل كرنيه كا فصيلهتاريخى مسجد 
 ٤١٩٧تامل نادو مين مسلم اوقاف 

 ٤١٦٦تحفظ اوقاف كا مسئله 
 ٦٣٤٠ ترميم شده وقف ايكت اور مسلم اوقاف

 ٩٦٧٩ مسلمانون كيليه لمحه فكر: ى اور ملى كانفرنسميتعل
 ١٢٩٦١تعليمى وظائف 

 ٤٢١٢ تمام وقف بر وقف بورد كى عملدارى هوكى
 ٤٢١٦  تحفظ مساجد وقبرستانتنظيم

 ١٨١٩ تيلغو ديشم مسلم اقليتى طبقه اور مسلم مسائل
تيلكو ديشم حكومت اقليتون كيه بهبود واوقاف كى حفاظت كيـه           

 ٤١٧٨ جيف منستر كا خطاب: اقدام كى بابند
 

@IxH@@
 

 ٦٧٨١جامع مسجد 
 ٥٢١١ جامع مسجد سيدبور كو نمازيون كيلئيه كهول دياجائيه

كو ذاتى ملكيت كيه طور بر استعمال كرنيه كا         جامع مسجد   
 ٦٧٧١ الزام

 روبئيه خـرج كئيـه      ٩٧,٠٠٠جامع مسجد كيه بجاؤ كيلئيه      
 ٤٩٧٧ كئيه

 ٤٩٧٩ جامع مسجد كيه تحفظ كيلئيه اخراجات

 سيه ناجـائز قابضـين كـا        "دهلى"جامع مسجد مامور بور     
 ٤٢٠٥ انخالء

 ٥٢٥٧ جميليان قبرستان
 آفيسران اسبيشل ديوتى، حكومـت      جناب حسن الدين احمد سابق    

 ٧٤٩١ هند سيه انترويو
جوك جامع مسجد كيه وقف بورد كرايه دارون كـو ضـرورى            

 ٧١ اطالع
 قبرستان بر غير قانونى قبضه برداشته نهين كيا         "كانبور"جوهى  
 ٥١٥٧ جائيكا

 ٥٢٦٢جيبور كيه قبرستان مين سنيما هال 
 ٣٥٢٣ جيئرمين وقف بورد كى عوام سيه ابيل

 

@IH@@
 

 ٧٠٤١حاجى ملنغ درغاه كميتى 
 ٧٠١١ حالى مرحوم كيه مزار اور ميوزيم كى تعمير

حج اور اوقاف كيلئيه مركز مين ايك عليحده وزارت كيه قيام كا            
 ٩٦٧٥ مطالبه

وقف كى دو تاريخى عمارتين منهدم كـردى        " لكهنؤ"حسين آباد   
 ٥١٦٠كئين 

 :ى خواهـان  حكومت اوقاف بورد كو عامالنه اختيارات دينيه ك       
 ٥٧٤٥ قانون مين ترميم كى تجويز

 ٥٢٦٧ حكومت ايك مسجد سيه متعلق غلط فهمى كا شكار
 ٤٩١٧ حكومت منظورى سيه قبل ترست كى تحقيقات كريه

 

@I„H@@
 

تمام مذهبى اور خيراتى اوقاف كى كاروبارى       : خساريه كا بجت  
 ٤٩١٩ آمدنى بر بهى تيكس لياجائيكا

 

@I…H@@
 

 ١٢١٤درغاه كى زمين 
 ٥٢٨٢ درغاه كى زمين بر ناجائز قبضه

 ١٣٠٨١ دس ميلين روبئيه كى رقم سيه مركزى وقف اداره قائم هو
 ٧٦٧١ كا قبضه. ايه. دى. دهلى اوقاف كى جائداد بر دى

 ٦٧٧٨ دهلى كى جامع مسجد وقف بورد كو سونبنيه كا مطالبه
 ٤٠٢١ دهلى كيه قبرستان

 ٧٦٦٧ اتى بروكرام نك١٥دهلى مين اقليتون كى فالح كيلئيه 
 ٥٢٣٥ دهلى مين اوقاف كى حالت زار

 ٥٢٤٠ دهلى مين وقف بورد كى جائدادين غير قانونى قبضيه مين
 ٩٦٩٧دهلى مين وقف كانفرنس 

 ١٩٤ دهلى هائى كورت مين بنجاب وقف بورد بر مقدمه
 ٧٦٧٠دهلى وقف امالك 
 ٥٢٥٨، ٤٠٣٠دهلى وقف بورد 

 ١٢٩٧٦ دهلى وقف بورد دو اسكول قائم كريكا

  أوردو- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٨٠<
 

 

 ١٢٩٧٤ دهلى وقف بورد سيه تعليمى وظائف
 ٧٦٧٢ دهلى وقف بورد كا صرف اهللا هى حافظ هيه

 ٣٥٢٢ دهلى وقف بورد كو مركزى امداد
دهلى وقف بورد كو مركزى يا رياستى حكومت سيه كوئى امداد           

 ٣٥٢٤ نهين ملتى
 ٢٢٤٢دهلى وقف بورد كى بيكار جائداد اور فسادى كرايه دار 

 ٤٠٥٠ ورد كى تاريخ كى اشاعتدهلى وقف ب
 ١٢٩٧٧ دهلى وقف بورد كى فالحى سرغرميان

 ٦٧٧٢ دهلى وقف بورد كى مسجد كا معامله راجيه سبها مين اتهاياكيا
دهلى وقف بورد كيه تعليمى، فالحى اور ترقيـاتى منصـوبون           

 ٦٨٧٢ كيلئيه عام بروغرام مرتب
 ١٢٩٧٥ دهلى وقف بورد كيه تعميرى، تعلميى اور مذهبى اقدام

 ١٢١٩ دهلى وقف بورد كيه جيئرمين كى وضاحت
دهلى وقف بورد كيه سرويه عمله كو تحفظ فراهم كرنيـه كـا             

 ٧٦٧٨ مطالبه
 ٤٩٨١ دهلى وقف بورد مسجدون كى مرمت كرائيكا

دهلى وقف بورد نيه تعليمى اور فالحى ترقياتى منصوبون كيلئيه          
 ١٣١٠٢ جامع بروغرام مرتب كئيه

 ٥٢٥٩ وضه وقف امالك وابس كريهمقب. ايه. دى. دى
 

@I‰H@@
 

 ٥٢٦١ راجستهان اسمبلى مين وزير اوقاف كيه بيان بر هنغامه
 ٥٢٦٣ راجستهان مين قبرستان اور مزار

 ٢١٠ راجستهان وقف بورد كيه فيصله بر حكم امتناعى
 نيه وقف ترميمـى     "ايوان باال، بارليمنت هندوستان   "راجيه سبها   

عـامالت طيـه كرنيـه كيلئيـه        وقف م   باس كرديا  ١٩٨٤بل  
 ٦٢٩٠ تريبونل كا قيام

 ٩٩١  منظور كرلياكيا١٩٨٤راجيه سبها مين وقف بل 
رام بور مين وقف كى زمين بر مندر تعميـر سـيه مـاحول              

 ٥١٦٩ كشيده
 ٦٨٧٥ رايشور مين وقف اكيدمى كا افتتاح

 ١٣٤٣٤ رائشور مين وقف جيئريتبل ميترنتى هوسبيتل
بر كثير المقاصـد وقـف عمـارت        رياست مين مختلف مقامات     

 ٦٨٦٨ تعمير هوكى
 ٩٨٧ رياستى وقف بورد كى جكه بانج عالقائى كونسل كى تجويز

رياستى وقف بورد مين منتخب ممبران كى تعداد زياده هـونى           
 ٧٥٠٢ جاهئيه

 

@I‹H@@
 

 ٦٧٧٠ زمرد بور كى مسجد كا مسئله
 ٧١٤٤ زميندارى خاتمه قانون مين مسلم برسنل ال كيه مطابق ترميم

 

@IH@@
 

 ١٢٩٥٨ تعلميى وظائف سنترل وقف كونسل كيه

 ١٢٩٤٥ سنترل وقف كونسل كيه ذريعه طلباء اور اسكولون كو امداد
سنترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم طلباء اور اسـكولون كـو            

 ١٢٩٤٦ امداد
 ٦٨١٦ سنهرى مسجد بر توجه ديجئيه

 ١١٧٧ فيصله جيريتى كمشنر كا "بمبئ"سنى بورد كميتى، انتها فل 
 ١٣ سنى سنترل وقف بورد كميتى

 ٢٩٩١ سنى كانفرنس كا اعالن
 ١٧٥ سنى وقف بورد، ديوا ترست مين مداخلت نيه كريه

سنى وقف بورد كى تشـكيل كيـه مطالبـه بـر كـورنر كـو                
 ٢ عرضداشت

 ١٦٠ سنى وقف بورد كى درخواست عدالت نيه مسترد كردى
 ٥سهارن بور كا وقف 

 ٩٦٩٤  مسلم وقف كانفرنسسهارنبور مين دو روزه
 ١٢٩٥٣ سينترل وقف بورد كى طرف سيه طلباء كو تعليمى وظائف

 ١٢٩٥١ سينترل وقف بورد نئى دهلى كيه تعلميى وظائف
-١٩٨٤ساالنه ربـورت برائيـه سـال        : سينترل وقف كونسل  

٧٩٨٨. ١٩٨٥ 
سينترل وقف كونسل اور يوبى سنى وقف بورد كيـه تعلميـى             

 ١٢٩٤٨ وظائف
 ١٢٩٧٩  كونسل، طلباء كو وظائف كا اعالنسينترل وقف

 ٧٩٦٠ سينترل وقف كونسل كى تشكيل
سينترل وقف كونسل كى سرغرميان، طلباء كى مقابلـه جـاتى           

 ١٢٩٥٢ امتحانات كيلئيه امداد
 ١٢٩٣١ سينترل وقف كونسل كى طرف سيه وظائف كا اعالن

سينترل وقف كونسل كيه ذريعه مسلم اميدوارون كو كوجنغ كى          
 ١٢٩٣٥ اتسهولي

سينترل وقف كونسل نيه دينى تعليم كيه ساتهـ ابنـى تعليمـى            
 ١٢٩٤٢ سرغرميون مين اضافه كيا

 

@I”H@@
 

 ٥٢٤٩ شاهدره كا قديمى مسلم قبرستان
 ٥١٦٣ شهر كيه قبرستان سيه بجيس سال بعد ناجائز قبضه ختم

شهرى عالقون مين وقف كيه رهائشى كامبليكس كى تعمير كى          
تر منصوبون كو خاطر خواه كاميـابى مـل         اسكيمين، زياده   

 ٦٨٥٨ رهى هيه
 ١١٩٢ شيعه اوقاف كو بجائيه

شيعه اوقاف كى زبون حالى بر وزير اوقاف كو عرض داشـت            
 ٢٣٨٣ دى جائيكى

 ١٧٨ سبريم كورت نيه منظور كرلىشيعه سنى تصفيه كيه لئي مهلت 
 ٢٣٨٥شيعه كو عليحده دستورى حيثيت 

 ١١٩١شيعه وقف بورد 
 

@I˜H@@
 

وقف امالك كا هـر حالـت       : صاحب سنغ ورما كى يقين دهانى     
 ٤٢١٣ مين تفحظ كيا جائيكا

 أوردو- مقاالت الدوريات – لعنوان حسب شكل العملكشاف ا



<١٣٨١
 

 

 ٦٤٢١ صدر جمهوريه نيه بهار وقف بل كو منظورى ديدى
صوفى فريد كيه ذريعه جار سو سال بهليه وقـف سـرائيه اور             

 ٢٩٢٧ وقف امالك يروشلم مين آج بهى موجود هيه
 

@IH@@
 

 ٣٣٩٠ضرورى اعالن 
 

@IÊH@@
 

 ٨على جراه اوقاف 
على جراه مين مسجد كى وقف اراضى بر قبضه كـى كوشـش           

 ٥١٥٦ سيه كشيدغي
 ٥١٩٢ عليجراه اوقاف كى زبون حالى

 ٥١٦٦عليجراه مسلم اوقاف كى زبون حالى 
عليجره يونيورستي نيه وقف جائدادون كو فروخت كرنيه كـى          

 ٧٣١٢ افواه كى ترديد كى
 ٩٨٠ كيلئيه يكسان قانونعوامى ونجى وقف امالك كيه انتظام 

 

@IÎH@@
 

 ١٦٩٢ غالم نبى آزاد كى جانب سيه وقف بليتن كى تعريف
غلبرغه كى جامع مسجد هشام شيه متعلق هائى كـورت مـين            

 ٦٧٨٤ ابيل
 ٢٥٠ غير قانونى انهدام كيه خالف عدالت كا فيصله

 

@IÒH@@
 

 ٥١٨٧ فرخ آباد مين وقف زمين بر قبضه كرنيه كى كوشش
 

@IÖH@@
 

 ٦٣٧٩نون وقف اور ديكر مسائل بر غور قا
 ٦٤٢٥ه قانون وقف، تاريخ، مقاصد اور اهم نكات كا مختصر جائز

كونسل مين وزير اوقاف    : قانون وقف ترميم كيه مسئليه كا جائزه      
 ٦٤٠٧ كا بيان

 ٥٧٤٧ قانون وقف كا بحران رياستى اسمبلى كى ذمه داريان
 ٥٢٠٠قبرستان بانى بت 

 ٥١٥١ ى ليدر كا قبضهقبرستان بر جنتا بارت
 ٥٢٤٧ قبرستان بر قبضه كى كوشش

 ٥١٦١قبرستان بر ناجائز قبضه 
 ٥٢٢٦ قبرستان بنج بيران كى اراضي بر دوباره ناجائز تعمير
 ٣٩٨٦ قبرستان بنج بيران كيس، مدعيون كو وجه بتاؤ نوتس

 ٥١٨٨قبرستان جان محمد وقف 
رت كـا   قبرستان غرهى، براهمن، بنجاب اور هريانه هائى كـو        

 ١٩٢ فيصله
 ٥١٧٤ قبرستان كى ديوار كو تورنيه كى كوشش بر غم وغصه

قبرستان كى زمين بر غير قانونى قبضه كى بنا بر غم وغصـه             
 ٥٢١٧ كى لهر

قبرستان كى زمين بر قبضه كرنيه كيلئيه دستاويز بنانيـه كـا            
 ٥١٤٧ الزام

 ٥٢٧٦ قبرستان كى زمين بر ناجائز قبضه
ئيه نوئيدا مسلم ويلفيـر آرلنائزيشـن       قبرستان كى واغذارى كيل   
 ٥١٩٠ تحريك شروع كريكا

قبرستان كيلئيه جد وجهد كرنيه والون كى نظرين اليكشـن          
 هندو شمشان اور عيسائى قبرستان تعمير هوجكيه        –بر  
 ١٢٤٥٠ هين

 ١٧٢ برستان كيه مقدمه كا فيصلهق
 ١١٥٦٤قرآن كريم كا غرمكهى ترجمه 

 ٥١٧٩قصه بجنور قبرستان كا 
 

I@ÚH@@
 

 ١٢٩٢٢كاش ايسا هوتا 
 ٣٥٢٥ كرناتك مين اقليت كيه مسائل كا سرويه

 ٥٢٧٠كرناتك وقف بورد 
 ٥٢٦٥ كرناتك وقف بورد مين استحصال اور اقربا برستى

كريم نغر مين مدينه شابنك كمبلكس كا افتتاح، جناب محمد شاكر           
 ١٢٧٩٠ كى تقرير، اوقافى جائدادون كيه تحفظ كا تيقن

 ١٢١٣ بنجاب كيه وقف بورد كى زمين بر قبضه كياكسانون نيه 
كوئله كى كانون كيلئيه مشهور ضلع جندر بور كيه راجوارا مين           

 ٥٢٧٨ سيكرون وقف جائيداد كى بندر بانت
 ١٢٩٢٨ كيا مسلم اوقاف كيه ذمه دار اس بر غور كرسكتيه هين؟

 ٥١٧٠كيا وقف بورد توجه ديكا 
 ٢٣٠ هكيراال وقف بورد كا تعطل غير منصفان

 

@IÞH@@
 

 ٥١٤٤لكهنؤ مين تيله والى مسجد مين جلسيه كيه بعد بيجينى 
 ٥١٥٤  اتربرديش كيه قبرستان بر ناجائز قبضه"ميرتهـ"لونى 

 ٥٢٢٧ ليفتينت غورنر متوجه هون
 

@IâH@@
 

مجهيه فخر هيه كه مين مسلمانون كى نمائندكى كيلئيه منتخـت           
 ١١٧١ ثير احمدكيا كيا هون، استيت وقف منستر اسماعيل ا

 اندهرابريش وقف بل كى مخالفت كهر خـوض كيلئيـه           همجوز
 ٦٣٦٢ علماء كرام كى كميتى كى تشكيل كا فيصله

مجوزه وقف بل اوقاف كيه مفـاد مـين اسـتفادة كننـدكان اور        
 ٦٤٠٩ متوليان غير متأثر

 ٥٢٧٢  برس برانى مسجد شهيد كريدى كئى١٥٠مدهيه برديش مين 
تون كى بهبود كيه بروغـرام بـر عمـل          مدهيه برديش مين اقلي   

 ٣٥٢٦ درآمد شروع

  أوردو- مقاالت الدوريات – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٨٢<
 

 

 ٥٦٥٣ مدهيه برديش مين خصوصى وقف ترانبونل كا قيام
 كيه سامنيه يه بهى اوقاف كا       "اورنغ آباد "مراتها وادا وقف بورد     

 ١١٧٨ فورى مسئله
 ٦٦٣٢ مراتها وادا وقف بورد، ايك تعارف
 ٥٢٨٣ مراتها وادا وقف بورد كيه معامالت

 ٦٦٣١ ا وقف بورد، تشكيل نو ضرورىمراتهور
:  بل وابس لينى كـا مطالبـه     ى حكومت سى وقف ترميم    ىمركز

كلكته مين منعقده مسلم برسنل ال بورد كى اجالس مين قـرار            
 ٦٣٤١ى  منظورىداد ك

 ٦٤٠١ مركزى وقف ايكت كيه نفاذ كيه باريه مين تشويش
 ٩٨٨ مركزى وقف بل اور مسلمانون كى ذمه دارى

 ٦٢٨٧  نظرىايك سرسر: ١٩٥٤قانون  وقف ىمركز
 ١٣٢٤١ مركزى وقف كونسل كا جوبيسوان ساالنه اجالس

 ١٢٩٤٣ مركزى وقف كونسل كى طلباء اور اسكولون كو امداد
 ١٢٩٣٩ مركزى وقف كونسل كيه وظائف كى رقم مين اضافه
 ١٢٩٣٨ مركزى وقف كونسل مسلم طلباء كى فالح كيلئيه كوشان

 ٣١٠٩داكى هين مساجد اور اوقاف امالك خ
 ٥١٣٠ لكهنؤ كا جلسه عام: مساجد اور قبرستان كا تحفظ

 ٦٧٦١ كيه باريه مين سكريترى دهلى وقف بورد كا بيان" اهللا"مسجد 
 ٥٢٥٥ مسجد اولياء كيه كمريه وقف بورد كى تحويل مين وابس

 ٦٧٦٩ دهلى، مسجد بلتن والى، دريا غنج
 ٦٨٢٠ مسجد جيمسفورد ورد، نئى دهلى كى كهانى

 ٣٠٤٢ مسجد سنك تراشان مين غسيت هاؤس كى تعمير
 ٦٧٦٧ مسجد سنهرى كى بدحالى

مسجد كيه امام اور مؤذن كا نمائنده اجالس، راجو غاندهى كـى     
 ١١٢ يقين دهانى

 ٥٢٧٤سجد كيه خير خواه مسجد كو مكان بنانيه كى كوشش مين م
 ٤٩٧٨ مسجد ويسترن كورت دهلى كى مرمت

 جاتى انتخابات كيلئيه مفت تعلـيم اور        مسلم اميدوارون كو مقابله   
 ١٢٩٣٦ تريننغ

 ١٢٩٣٣مسلم اميدوارون كيلئيه فرى كوجنغ 
 ١٢٩٣٤ مسلم اميدوارون كيلئيه كمبيوتر كى فرى تريننغ

 ٣٩٣٣} األنصاري{مسلم اوقاف 
 ٦٤٢٤} صديقي{مسلم اوقاف 

 ٩٥٥٤ مسلم اوقاف ابنون اور بنغانون كىبيه توجهى سيهه شكار
 ٦٤٣٧ ر حكومت مهاراشترا كا كنترولمسلم اوقاف ب

 ٥٢٤٢ مسلم اوقاف بر مسلمانون كيه قبضه
 ٢٢٢٢ مسلم اوقاف جائدادون كى تفصيالت كى غزيت مين اشاعت

 ٩٦٦٦مسلم اوقاف كا مسئله 
 ٦٣٧٨مسلم برسنل ال بورد، رانتشى كانفرنس 
 ١٣٨٧٢ مسلم برسنل ال كيه خالف رت بتيشن

ه كيرير غائدينس سـينتر كـا       مسلم طلباء اور نوجوانون كيلئي    
 ١٢٩٤١ قيام

 ١٢٩٧٣ دهلى وقف بورد كا فيصله: مسلم طلبه كو وظائف
 ٥١٦٢مسلم قبرستان سيه ناجائز قبضه هتانيه كا مطالبه 

 ٥٢١٨ مسلم قبرستان كى بحالى
 ٩٥٨ مسلم مجلس كيه اجالس كا خطبه صدارت

مسلم مجلس كيه اجالس لكهنؤ مين متفقه بـاس هونيـه والـى             
 ٩٣٧ يزتجاو

مسلم مسافر خانه لكهنؤ بر غير قانونى قبضه ختم هونا شاهئيه،           
 ٥١٧٦ اسيه رياستى حج كميتى كى توليت مين ديدينا شاهئيه

 ٥٢٣٦ مسلم وقف امالك كا تحفظ ضرورى
 ٥١٥٣ مسلم وقف بورد كى اّسى كرور كى امالك بر ناجائز قبضه

طـه كـى    مسلم يونيورستي بر استاف كيه لئيه مكانات، آفس راب        
 ٥١٦٧ وضاحت

 ٥١٥٨ مسلم يونيورستى كى موقوفه زمين بتيه بر دينيه كا اراده
 ١١٣٨ مسلمانون كى بسماندغى دور كرنيه كيلئيه سركارى اقدامات

مسلمانون مين ناخواندغى دور كرنيه كيلئيه وقف بورد كا اهـم           
 ١٢٩١٢ كردار

 ٩٥٨٠ مغربى بنغال مين وقف جائدادون كيه مسائل
 ٤٢١٤حمد حسين، دهلى مقبرة شيخ ا

مقبوضه اوقاف كى صيانت كى لئى قانون مسلم اوقـاف مـين            
 ٦٢٩٦ ترميم ناكزير

ملك كيه مسلمانون كى تعلميى ترقى مين وقف بوردون كا اهـم            
 ١٢٩١١ رول

 ٩٦٩٦ مهاراشترا مين مسلم وقف بورد كا قيام كيا جائيه
 ٥١٨٩ موقوف شاه قبرستان بر ناجائز قبضه

 ٥١٩٧ و نوزول بر لينيه كى ناجائز كوشش جائداد كهموقوف
 ٤١٩٦ مونغير كا مقبره

 

@IæH@@
 

 ٥١٣١ ناجائز قبضيه كيه خاتميه كيلئيه وقف بورد كو اختيار دياجائيه
 ١٢٩٣٢ناخواندغى اور اوقاف 

 ٥٧٣٥ نامزدكى كا طريقه جمهورى مزاج كيه خالف هيه
نوئيدا كى ايك سو بجاس قبرون كو مسمار كركيـه فلـم سـنتر              

 ٥١٥٩ تعمير كرنيه كا منصوبه قابل مذمت
 ٦٣٤٧ نيا وقف قانون جنورى سيه الغو هوكا

 

@IçH@@
 

هرسل اور سالمى كهات مين مسجد كى شهادت كيه وقت بورد           
 ٥٢٧٧ كيه ممبران كهان تهيه

همارى هندوستانى حكومت كى وقـف انكـوائرى كميتـى كـا            
 ١١٤٢ سوالنامه

ورد كى عدم فعاليـت اور      هندوستان مين اوقاف جائداد، وقف ب     
 ١١٥١ مسلمانون كى عدم توجهى كا شكار

 ٧٥٥٣ هندوستان مين اوقاف كو كيسيه بهتر بناجائيه
 ١١٥٠ ايك ربورت: هندوستان مين وقف بورد كا نظام

 

@IëH@@
 

 ٧٩٩٧  كى ساالنه ربورت١٩٧٧-٧٨وزارت قانون كى 
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<١٣٨٣
 

 

وزير اعظم كى طرف سيه مسلم مطالبه بر غور كيلئيـه اعلـى             
 ٥١٢٤ سطحى كميتى كا قيام

 ٩٦٩٨ وزير اعلى منوهر جوشي دهيان دين
 ١٣٢٣٢وزير اوقاف كيه نام 

 ٧١٦٧ عرس تركمان بيابانى سيه متعلق: وضاحت
 ١٢٩٨٠، ١٢٩٧٨وظائف كيلئيه اطالع 

 ٥٦٧٦ه  ارباب حل وعقد كيلئيه ايك لمحه فكري–وقف امالك 
 ٦٤٠٠ ا فيصلهوقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثنى كرنيه ك

وقف امالك سيه مسلمانون كى تعليمى ومعاشـى مواقـع مـين            
 ٥١٣٣ مناسب حصه

وقف امالك كا تحفظ اور صحيح اسـتعمال وقـف كـى اهـم              
 ٤٢١٠ ضرورت

وقف امالك كو رينت كنترول ايكت سيه مستثنى قـرار ديـا            
 ٥٦٨٦ جائيه

 ٥١١٥ وقف امالك كو كيسيه محفوظ كياجائيه
 ٧٦٧٦وقف امالك كى تجارت 

 ٣٤٢٢ وقف امالك كى غير قانونى خريد، ايدمنستريشن كيلئيه مسئله
وقف امالك كى نغرانى كيلئيه كاربوريشن قائم كرنيـه كـى           

 ٣٥٩٩ تجويز
-١٩٩٩،  وقف امور كى انجام دهى كيلئيه جـارى سـال مـين           

 ٧٠٠٧  كرور روبيه منظور١٩٠٧، ٢٠٠٠
 ٦٣١١اهم خط وخال : ١٩٩٥وقف ايكت 
 سى سارى ملـك مـين       ١٩٩٦نوري   ج ١،  ١٩٩٥وقف ايكت   

 ٦٣١٢ نافذ
 ٣٠٤٩وقف بجاؤ كنونشن 

 ٥٧٣١وقف بورد 
 ٤٠٢٩} خان{وقف بورد 
 ٤٠٣٥} عبد الرحيم{وقف بورد 
 ٥٢٤٤} عبد القيوم{وقف بورد 
 ٥١٨٠} عبد الماجد{وقف بورد 
 ٤٠٣٨} فريد{وقف بورد 

 ٩٧٠٠ جند تجاويز: وقف بورد اور مسلم مسائل
 ١١٦٣٠ لمون كو مالى امداد ديكاوقف بورد عيد بر غير مس

وقف بورد كام كاج كا جائزه لينيه كيلئيه سكندر بخت كى صدارت            
 ٧٤٨٩ مين بارليمنترى كميتى كى تشكيل

 ٢٠٩ وقف بورد كى امالك كو بتيه بر دينيه بر بابندى
 ديسمبر كو احتجـاج     ٢٥وقف بورد كى بدعنوانيون كيه خالف       

 ١ كى ابيل
 ٥٢٣٧ وقف بورد كى بيه توجهى

وقف بورد كى جائيداد بر قبضه، بستى بتهانان كيه ايدوكيت كى           
 ٥١٩٩ ضمانت

 ٧٠٣٤ وقف بورد كى طرف سيه امداد
 ٥٢٦٦ وقف بورد كى قابل تعريف بيش قدمى

وقف بورد كى كاركردغى اطمينان بخش، ايك ماه كيه اندر نئيه           
 ١٨١٦ بورد كى تشكيل كا امكان

 ١٢٩٢٥ وقف بورد كيا كرسكتيه هين؟
 ٥٢٣٢ وقف بورد كيه باريه مين مزيد وضاحت

وقف بورد كيه ذريعه اسالمى مدارس اور هائر سيكندرى اسكولون          
 ١٢٩٥٤ كيه طلباء كو وظائف

 ٥١٨٣-٥١٨٢" لكهنؤ"وقف بورد 
 ١٠٠٨ وقف بورد منتخب اداره هونا جاهئه

وقف بورد مين شيع اركان كى تعداد برهانيه كيلئيه هاكى كورت           
 ١٨٣ كيه احكام

 ٥٢٧١ وقف بورد هى وقف جائيداد كى حفاظف كيلئيه ذمه دار
وقف بوردون سيه هونيه والى آمدنى كو مسلمانون كى سـماجى           

 ٣٥٠٣ وتعليمى ترقى كيلئيه خرج كياجائيه
وقف بوردون كرودواره بر بندهك كميتى كى طرز بر تشـكيل           

 ٧٥٠٠ كياجائيه
 ٧٥٦٠ وقف بوردون كى مالى حالت كمزور

كيه اسكولون اور ادارون كا مسلمان بجون كـى         وقف بوردون   
 ١٢٩١٠ تعليم مين رول

 ٥٦٥١ وقف تريبونل كا مدهيه برديش كا ايك اجها قدم
 ٧٩٤٧} علي{وقف جائداد 
 ١١٦٦} منشري{وقف جائداد 

 ٦٢٩٨ وقف جائدادون سيه متعلق بل مين تين مزيد ترميمات شامل
 ١١٥٤ وقف جائدادون كا صحيح انتظام

ن كو رينت كنترول ايكت سيه مستثنى كرنيـه كـا           وقف جائدادو 
 ٦٣٩٣ خير مقدم

وقف جائدادون كو نجى ملكيت مين تبديل كرنيه كى سازشـون           
 ٥١٧٧ كى طرف حكومت كى فورى توجه هو

 ٤١٨٤ وقف جائدادون كى حفاظف مسلمانون كا فرض
 ٥١٣٤ وقف جائدادون كيلئيه قانون كى شرائط مين نرمى

د بهارنيه اور اس مين بريه بيمانيه بر        وقف جائدادون كيه ريكار   
 ٤١٥٩ هيرا بهيرى كرنيه كيه واقعات

 ٥١٢٣ وقف جائدادون كيه ساتهـ خود مسلمانون كا سلوك
 ناجائز قبضه روكنيه كيلئيـه رام بـور مـين           –وقف جائيدادين   

 ٥١٥٠ اسكيم
 ٧٥٥٢وقف كونسل 

وقف كونسل ايك سو غياره طلباء كو تكنيكل كورسـيز كيلئيـه            
 ١٢٩٤٠ ه ديكىوظيف

 ٣٥٠١وقف كونسل كى امداد 
 ١٢٩٤٩وقف كونسل وظائف 

 ٣١ وقف كى جائداد كسى بنك كو كرايه بر دينا
 ٥١٧٥ وقف كى زمين بر بوليس قبضه كى شكايت

 الكهـ، مختلف تعميراتى كـامون      ٦٣٠وقف كى ساالنه آمدنى     
 ١٨١٨ كى تكميل، نئى موقوفه جائدادون كا اندراج

 ٤٢٩٠سائل وقف كيه توجه طلب م
 ٩٦٩٥وقف كيه رهنما اصول 

 ٩٥٤٩ وقف كيه مسائل حل كرنيه كيه لئيه زونل آفس كا انتظام
 ٩٢٨٠ وقف كيه معنى، مفهوم، مآخذ اور دائره عمل
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 ٩٦٤٢وقف مسائل اور مسلمان 
 ٥٦٣٧ وقف مسوده قانون كيه تحت وقف تريبونل كيه اختيارات

 ٢٠٦ يه حق مينوقف وزير النساء كيه مقدميه كا وقف بورد ك
 ٤٩٧٢ ويران مساجد كى آبادكارى
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وبى كى قديم مساجد كو مندرون مين تبديل كرنيه كا آر، إيس،            ي
 ٩٥٥٦-٩٥٥٥ إيس كا منصوبه

 ٤١٦٩ يوبي مسلم وقف ايكت كو منسوخ كرنيه كا مطالبه
 ٥١٦٥ يوبى ممبران مجلس قانون ساز سيه جند سوال

 ٣٦٠٣ سركار كى نظريوبى مين وقف امالك بر بهاجبا 
يوبى مين وقف جائدادون كو مسلمانون كيلئيه مفيد اور كار آمد           

 ٣٦٠١ بنايا جائيكا
 ٦٣٩١ يوبى وقف امالك رينت كنترول ايكت سيه مستثنى
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Abdülhamid Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi. 3795 
Akoyunlu beylerinden Ferruhrüşad Bey’in Vakfiyesi. 3808 
Aksaray’in Tarihi önemi ve Vakiflari. 8804 
Anadolu Selcuklu Sanati Acisindan Vakfiyetlerin 

Onemi. 3813 
Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan XIV. Yüzyilda 

Megara’da Yapilmiş Vakif Kur’an Cüzleri. 6881 
Ankara Şeriye mahkemesi sicillerinde kayiti Vakfiyeler. 

8172 
Ankara’da Hatun Buluşma Vakiflari. 2894 
Ankara’nin Kuruluşunda Vakiflarin Rolü. 13741 
Asirda Karaman Eyaleti ve Larinde Vakif ve 

Müessesesi. 2060 
Atif Efendi Kütüphanesi Vakfiyesi. 3798 
Ayasofya Onarimi ve Vakif Arşivinde Bulunan Bazi. 5011 
Azinlik Vakiflarinin İncelenmesi. 12774 
 

(@B@) 
 

Batilaşma döneminde vakiflarin çözülmesine yol açan 
uygulamalar. 8971 

Bayazit Medresesi’nd Türk Vakif Hat Sanatlari 
Müzesi’ne. 2588 

Bayazit Oğullari Vakiflari. 2254 
Bazi Yönlerden Vakiflar. 4884 
Beşir Ağa Vakfiyesi. 3801 
Bilgi Çagi ve Tarihi Evkaf müessesesi. 13734 
Bilgisayar ve Vakif Araştirmalari. 9434 
Bir Hüccet iki Vakfiye. 3817 
Bir Sivil Toplum Kurumu Olarak Vakif. 13844 
Buddhist Vakiflari Hakkinda. 2361 
Bulğaristan’da Bazi Türk Abideler ve Vakif Eserleri. 2289 
Bulgaristan’da Cemaati Islamiya Ve Vakif Kurumlari. 8623 
Bulgaristan’da Müftü Yardimcisi Yetiştren Vakif 

Kuruluş. 11901 
Bulgaristan’da Türk Vakfiyeleri ve Vakif Abideleri 

Bulgaristan daki bazi Turk Vakiflari ve abideleri. 2698 
Bulgaristan’da Türk Vakif ve Bâli Efendi’nin Vakif 

Paralar Hakkinda Bir Mektubu. 2290 
Burdur Kütüphanesindeki Vakif Kitaplari ile İlgili 

Belgeler. 12086 
Bursa’da İshaki Dervişlerine Mahsus Zaviyenin 

Vakfiiyesi. 3776 
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(@C@) 
 

Caca Oğlu Nureddin’in Varkifiyesi’nde Ad Geçen 
Yapilar. 3790 

Candaroğullari Sülalesinden Kaya Beyin Balikesir’deki 
Camisi ve Vakiflari. 2834 

Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Türk Vakif Kültürü ve 
Yönetimi. 8789 

Cumhuriyetimizin 75 Yilinda Ülkeye Genel Bir Bakiş 
ve Başbakanlik Vakiflar Genel Müdürlüğünün 
Başkentteki İmar Faaliyetleri. 8773 

 

(@D@) 
 

Devletin Vakiflari ve Vakiflarin Devlet Hizmetleri. 13556 
Dua ve Beddua Vakfiyeler’de. 1193 
 

(@E@) 
 

Edirne’de Süleyman Paşa Vakfina Ait İki Berat. 2664 
Elvan Şelebi Zeviyesinin Vakiflari. 2778 
Emir Sultan Vakiflari ve Fatih’in Emir Sultan 

Vakfiyesi. 2587 
Enernet’te Vakiflar. 9293 
Ertuğrul Gazi’nin Bilecik’teki Vakiflari. 2816 
Eshab-I Kehf Vakiflari. 2442 
Evkaf Nazirlari. 7699 
Evkaf-1 Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve 

Nazirlarinin Hal Tercümeleri. 4069 
 

(@F@) 
 

Fatih Külliyesine aid diğer muhem bir Vekfiye. 3781 
 

(@G@) 
 

Gazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Deftlerleri. 8175 
 

(@H@) 
 

Hadimi Medresesi’ne Dair Bir Vakfiye. 3804 
Hasan Paşa’nin Hatay Karamurat’daki, Vakif ve 

Vakifiyesi. 3820 
Hayri ve Sosyal Hizmetler Açisinda Vakiflar. 13722 
Hukuki ve İctimai bakimdan Vakif. 1907 
 

(@I@) 
 

İkinci Sultan Mayazid’in Edirne’deki Vakif Kitaplarina 
Dair. 6529 

İmparatorluk ve Cumhuriyet Vakif Hukukunda Vakif 
Şartlarili. 1832 

İshak Paşa’nin Vakifiyeleri ve Vakiflari. 2315 
İslam'da Vakif Kurumunun Miras Hukuku na Etkisi. 8670 
İslam’da Vakif, Sahih Ve Gayr-i Sahih Nev’ileri. 11034 
İslam’da Vakif Zağanus Paşa ve Zevcesi Nefise hatün 

Vakifiyeleri. 2924 
İstanbul Vakiflari Tahrir Defteri’ne Göre Para 

Vakiflari. 12604 
İstanbul’un Eski Vakif Hanlari. 11108 

 (@K@) 
 

Kanuni Sultan Süleyman’in Annesi hafsa Sultan’in 
Vakfiyesi ve manisa’daki Hayir Eserleri. 3818 

Kapitalist Merhamet, Japon Model ve Türk Vakiflari. 13731 
Kara Ahmet Paşa Vakfiyesi. 3770 
Kaysar’de Raşit Efendi Kütüphanesi ve Vakfiyesi. 3796 
Kayseri’de Vakif Kütüphaneleri ve Matbah Emini Haci 

Halil Efendi kütüphanesi. 7199 
Kayseri’de Vakif ve Metba Emin Haci Halil Efendi 

Kütüphanesi. 2346 
Kibris Adasinda Bekir Paşa Vakif. 2360 
Kültürun Vazgeçilmez Unsuru Vakiflar. 13485 
 

(@M@) 
 

Mahmud Paşa Vakiflari ve Ekleri. 2849 
Manisa Ayanlarinin kara Osmanoğlu mustafa Ağa ve 

Vakfiyesi. 3779 
Mehmet dede Zaviye Vakfiyesi. 3805 
Mirzefonli Şiih Abdurrehim Rumi ve Vakfiyesi. 3791 
Mudurnu’da Yildirim Bayazid manzümesi ve taş 

Vakfiyesi. 3774 
Müstagna Anh Vakiflar. 2022 
 

(@N@) 
 

Nasil Bir Vakif Anlayişi. 13482 
Niğde’de karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi. 3819 
 

(@O@) 
 

Osmanli Devleti’nde Vakif kuran Kadinlar. 2860 
Osmanli İmparatorluğu’nda bir İskan ve kolonizasyon 

Metodu olarak Vakiflar ve temlikler: İstila Devrinin 
Kolonizatör Türk Dervisleri. 12768 

Osmanli İmparatorlugu’nda Riba-Faiz Konusu Para 
Vakiflar ve Bankalar. 1717 

Osmanli Türklerinde Vakif Müessesesi ve Yabanci 
Gözü ile Türklerde Vakif. 8977 

 

(@R@) 
 

Romanya Seyahati ve kaybolan Vakif Mirasimiz. 2293 
Ruh Hekimliği Sahasinda Türklerin ve Vakif Müessesenin 

Hizmetleri. 13416 
 

(@S@) 
 

Sağlik Hizmetlerimiz ve Vakif Guraba Hastanesi. 13414 
Sahep Ata ve Vakiileri. 3787 
Şaih Vafa Vakiyesiyle ilgili yeni bilgiler. 3778 
Şam Ümeyye Camii ve Vakfiyesi. 3845 
Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifat Gazi Medresesi 

ve Vakiflar. 12152 
Seydi Şehir’de Seyyid Harun Külliyesi Vakiflari ve 

banisi. 2692 
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Seyyid nureddin Alpaslan – Er-rufai 1257 Tarihili 
Vakfiyesi. 3789 

Sinan Paşa’nin Arapça Vakfiyesinin tercümesi. 3830 
Sivas Abideleri ve Vakiflari. 8870 
Sivas Darül şifasi Vakfiyesi ve tercümesi. 3811 
Sofya’da Osmanli Vakif Eski Eserleri. 12277 
Sosyal Teşkilatlar Bütünlüğü Olarak Osmanli Vakif 

Kulliyeleri. 13759 
Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişmayi Teşvik Fonu ve 

Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma Vakiflari. 13181 
Süleyman Paşa Camii Vakfiyesi. 3769 
SultanII. Mahmud’un Vakfiyelerindeki Tezyinat. 3788 
Sultan Bibarsa Isnad Edilen Vekfiye. 3852 
Sultan Murad Hudavendiğar Adina düzenlenmiş Bir 

Vakfiye. 3794 
Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi. 3763 
 

(@T@) 
 

Tapu Senedi Vakiflarimiz. 1834 
Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen İle İlgili Vakiflar 

Kayitlari. 4337 
Tarsus Vakfilari ve tarsus'ta Bir Özbek Vakfi. 2058 
Tarsustaki türkistan zaviyelerinin Vakfiyeleri. 3812 
Turğut Oğullari, Eserleri – Vekifiyeleri. 3773 
Türk Dünyasi’ndan Anadolu’ya Gelen göçmenlerin tesis 

etmişolduklari Vakiflar. 8847 
Türk Dünyasinin En Eski İçtimai Yardim Müessesi 

Vakiflar ve Uygur Türklerinde Vakif. 2297 
Türk Kültür Sistemi İçinde Vakif Yeri. 13488 
Türk Kültür Sistemi İçinde Vakifin Yeri. 13487 
Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakiflar. 6030 
Türk Toplum ve Vakif Müessesesi XVIII. Asirda. 8843 
Türk Vakif İstanbul Kütüphanelerinin Mimar Yöntemi. 

12476 
Türk Vakif Kervan Saraylari ve Bugünün Turizm 

Hizmetinde. 11106 
Türk Vakiflarinan Milliyetçilik Cephesi. 11420 
Türk Yargi Sisteminin Yeniden Yapilanma Süreci İçinde 

Vakif Hukuku Davalari İçin İhtisan Mahhemleri 
Kurulmasi Üzerine Bir Düşünce. 5629 

Türkiye Selçuklu Şehirlerinde Imaret Kurumlari ve 
Vakiflari. 5037 

Türkiye’de Imparatorluk ve Cumhuriyet devri Vakif 
Çeşitleri. 1889 

Türklügü “Yükeseltmek İçin” Tesis Olunmuş Örnek Bir 
Vakif. 2452 

Turumtay Vakfiyesi 3802 
 

(@V@) 
 

Vakfa Ait Tarihi İstilahlar Meselesi. 9413 
 Vakfetemek. 1933 
Vakfiyelerde Binalarin Tamirati İle İlgili Şartlar. 5015 
Vakfiyesi’nin Dilinden Eyüp imareti. 3786 
Vakif. 13724 
Vakif Anlayişimizin Sosyal Temelleri. 13709 
Vakif Eserlerin Onarm ve restorasyonu ile ilgili Vakiye 
şartlari. 3824 

Vakif Hattat Okulu. 12177 

Vakif İşletmleri. 3358 
Vakif İstilahari Luğatçesi. 9431 
Vakif, Kuruluşu, İşleyişi ve Amaci. 6039 
Vakif Mallarin Ve Hizmetlerin Hukuki Mahiyeti. 12583 
Vakif Menşei Hakkindaki Göruşler. 8703 
Vakif Müesseseine Bir Bakiş. 8829 
Vakif Müessesesi. 13931 
Vakif Müessesesi Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü. 

13686 
Vakif Müessesesi ve Vakif Vesikalarinin Tarihi 

Ehemmiyeti. 9292 
Vakif Müessesesinin XVIII. Asir Türk Toplumundaki 

Rolü. 8846 
Vakif Müessesesinin Hukuki mahiyeti ve tarihi 

Tekamülü. 677 
Vakif Sistemi Türk Şehirciliği. 12708 
Vakif Sosyal Hayatimizdaki Yeri. 8816 
Vakif Tire Necip paşa Kütüphanesi. 2367 
Vakif ve Sivil Toplumi. 1932 
Vakif ve Vatan Savunmasi. 11421 
Vakif Yapabilecek olan Şahislar ve Vakif Yapmak 

Ehliyeti. 4531 
Vakifa Ait Tarihi İstilahlar Ribat. 9414 
Vakifin Mahiyeti. 9229 
Vakiflada Metukiyet ve Mahlüliyet Müesseselerinin Hukuki 

Mahiyeti ve Bunlarla ilgili Mevzuat Hukümleri. 2033 
Vakiflar. 1950  
Vakiflar Arşiv Kayitlarina Göre Niksar Vakiflari. 8902 
Vakiflar "Başlamğiçtan 18. Yüzyilina". 8983 
Vakiflar Genel Müdürlüğu Arşivi. 3367 
Vakiflar Genel Müdürlüğü Faaliyetleri. 3353 
Vakiflar Genel Müdürlüğu’nün Çalişma Hizmetleri. 3344 
Vakiflar Hali Müzesi. 6634 
Vakiflar Tarihin’da Tosya. 2051 
Vakiflar ve Hukuk. 2026 
Vakiflar ve Kültür Mirasimiz. 13484 
Vakiflarda Eğitim Hizmetleri ve Vakif Örğrenci 

Yurtlari. 11348 
Vakiflarda Şartlara Riayet Meselesi. 4707 
Vakiflarin Hukuk ve tarih bakimindan kiymeti. 8660 
Vakiflarin Milli Birlikteki Rolleri ve Hususiye Demir 

Baba Türbesi. 13881 
Vakifn Türk Toplumundaki yeri. 13732 
Vkafin Kuruluşuna Amaç ve Mail Varliği Denetim İle 

Vakiflarda Dernekleaşme Eğilimi Problemi. 1829 
 

(@Y@) 
 

Yapi Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair bir 
Örnek. 3793 

Yeni Vakiflarin Amaç Kavramlari Üzerine Bazi 
Düşünceler. 9383 

Yeni Vakiflarin Sorunlari ve Bunlarin Düzeltilmesine 
İlişkin Görüşler. 3345 

Yildirim Bayazid’in bursa Vakfiyesi. 3775 
Yozgat Çaparoğlu Camii ve Vakifiyeleri. 3797 
Yugoslafya’da Türk Abideleri ve Vakiflar. 2298 
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paŠ·û½aë@paë†äÛa@
 اللغة العربية

 

@I@cH@
 

 ٩٥٣١أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف 
 ٨٨٨٩] باللغة التركية [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥األسبوع األول لألوقاف، 
] باللغـة التركيـة    [١٩٩١ ديسمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    

٨٨٩٠ 
] باللغة التركية  [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥األسبوع الثالث عشر للوقف،     

٨٨٩٢ 
 ٨٨٨٨] ة التركيةباللغ[األسبوع الثالث لبحوث األوقاف 

] باللغـة التركيـة    [١٩٩٠ ديسمبر   ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    
٨٨٩٣ 

باللغـة   [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشـر للوقـف،       
 ٨٨٩٥] التركية

] باللغة التركيـة   [١٩٨٤ ديسمبر   ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،    
٨٨٩٤ 

] باللغة التركية  [١٩٨٧ ديسمبر   ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    
٨٨٩٧ 

] باللغـة التركيـة    [١٩٨٦ ديسمبر   ٧-١األسبوع الرابع للوقف،    
٨٨٩٨ 

] باللغة التركيـة   [١٩٨٩ ديسمبر   ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    
٨٨٩٩ 

] باللغة التركية  [١٩٨٨ ديسمبر   ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف،    
٨٩٠٠ 

] باللغة التركيـة   [١٩٩٢ ديسمبر   ١٠-٧األسبوع العاشر للوقف،    
٨٩٠١ 

] باللغة التركية  [١٩٩٣ ديسمبر   ٨-٦ع الوقف الحادي عشر،     أسبو
٨٨٩٦ 

باللغـة   [١٩٨٤ ديسـمبر    ٩-٣أسبوع الوقف في مدينة هتـاي،       
 ٨٩٠٣] التركية

بحوث ومناقشات الندوة   : أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم     
 ٩٠٨٦... التي عقدت في لندن

 ٩٩٠٥] باللغة األوردية[األوقاف 
 ٩٥٠٧ة مسيرة النماء األوقاف في مواكب

 

@IpH@@
 

 ٩٥٢٦ تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها
 

@IxH@@
 

 أكتوبر  ٢٤ مدينة ممبائي من     ،جدول األعمال للندوة الفقهية العاشرة    
 ٩٥٢٧...  أكتوبر٢٧لى إ

 

@IH@@
 

 ٣٢٧٩ية  التجارب الوقفية الدولالحلقة النقاشية حول
 

@I”H@@
 

 ٨٨٩١] التركيةباللغة [الشورى األولى للوقف 
 

@IâH@@
 

: المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء األوقاف والشـؤون اإلسـالمية        
 ٩٥١٧... الدورة السابعة

 إبريـل   ١٦-١٤ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن         
 ٧٤٧٩. م٢٠٠٢

 ٩٠٢٠...  مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربية السعودية
لشؤون اإلسالمية لدول العالم    المؤتمر الخامس لوزراء األوقاف وا    

 ٩٥١٢... اإلسالمي
 ٩٥١٣المؤتمر الرابع لوزراء األوقاف والشئون اإلسالمية 
 ٩٥١٦... مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس

مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية والدينية فـي الـبالد          
 ٩٥١٠. م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣العربية 

 

@IæH@@
 

ي عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب حـول         الندوات الت 
 ٩٥٢٤] باللغة اإلنجليزية[موضوع األوقاف 

 ١٩٩٩ مـايو،    ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية في جنـوب آسـيا،         
 ٣٢٦٧] رديةوباللغات العربية واإلنجليزية واأل[

 ٣٢٥٨ندوة التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
باللغـة العربيـة    [ل الوقف والتنمية االقتصادية     الندوة العالمية حو  

 ١٣٣٢٦] واإلنجليزية
 ٩٥٢٩... ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 ٩٥٣٠... ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية
 ٩٠٨٨ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي 

 ٩٠٨٩. ..إلسالميةالوقف في الدول ا ندوة نحو إحياء دور
 ١١١٧٧. ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،ندوة الوقف الخيري

نماذج مختارة مـن تجـارب      : نظام الوقف في التطبيق المعاصر    
 ٧٢٧الدول والمجتمعات اإلسالمية 

بحـوث  : نظام الوقف والمجتمع المدني فـي الـوطن العربـي         
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسـات الوحـدة          

 ١٣٨٥٣ألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت العربية وا
 

@IëH@@
 

 ٩٥٠٩وثائق مؤتمرات وزراء األوقاف والشئون اإلسالمية 
 ٩٥٢٢... وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف

 ٣٢٥١... حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي: وقائع الندوة
ة العاشرة لمجمـع    بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهي     : الوقف

 ٩٥٣٢الفقه اإلسالمي في الهند 

 األورديةاللغة 
 

@I@cH@
 

 ٩٩٠٥اوقاف 

  عربي، أوردو– الندوات والمؤتمرات – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٩٢<
 

 

اإلجنليزيةاللغة   
 

(@I@) 
 

International seminar on awqaf and economic 
development. 13326 

 

(@S@) 
 

Seminar conducted by ITRI on the subject of awqaf. 
9524 

Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-10 
may, 1999. 3267 

التركيةاللغة   
 

(@A@) 
 

I. Vakif Şuresi. 8891 
I. Vakiflar Haftasi, 5-11 Aralik 1983. 8889 
II. Vakiflar Haftasi, 3-9 Aralik 1984M. 8894 
3. Vakiflar Haftasi Aramağani. 8888 
IV. Vakif Haftasi, 1-7 Aralik 1986M. 8898 
V. Vakif Haftasi, 7-13 Aralik 1987M. 8897 
VI. Vakiflar Haftasi, 5-8 Aralik 1988M. 8900 
VII. Vakiflar Haftasi, 5-7 Aralik 1989M. 8899 
VIII. Vakiflar Haftasi, 4-9 Aralik 1990M. 8893 
IX. Vakiflar Haftasi, 2-4 Aralik 1991M. 8890 
X. Vakiflar Haftasi, 7-10 Aralik 1992M. 8901 
XI. Vakiflar Haftasi, 6-8 Aralik 1993M. 8896 
XII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1994M. 8895 
XIII. Vakiflar Haftasi, 5-6 Aralik 1995M. 8892 
 

(@H@) 
 

Hatay’da Vakif Haftasi, 3-9 Aralik 1984. 8903 

@ÞbàÇþaë@ñ‰ì’ä½a@Ë@pba‰†Ûaë@tb¡þa
Š’äÛa@ñ…ë†ª@

 اللغة العربية
 

@I@cH@
 

 ١٣٢١٨آثار الوقف في الحياة االجتماعية بمراكش 
 ٢٥٩أحكام األوقاف في الفقه اإلسالمي 

 صورة األمر السـامي بتطبيـق     : وقافأحكام شرعية خاصة باأل   
 ٦١٦٠أحكام شرعية خاصة باألوقاف 

 ٢٧٧بة في الفقه اإلسالمي أحكام الوقف واله
 ٦٢٨٥] باللغة اإلنجليزية[إدارة األوقاف 

استطالع اآلراء حول األمانة العامـة لألوقـاف وإسـتراتيجيتها          
)٦٥٥٩) ٢٠٠٥-١٩٩٧ 

استطالع آراء الواقفين والمستفيدين ورؤساء وأعضـاء مجـالس         
إدارات الصناديق الوقفية وأهل الرأي والفكر حـول األمانـة          

 ٦٥٦٠ قافالعامة لألو
 ٩٤٨٩... األوقاف اإلسالمية والتنمية الحبسية بشفشاون

 ٩١٣٣أوقاف الحرم اإلبراهيمي 
 ٥٨٩٤] باللغة التركية[إيضاحات مختصرة بشأن عائدات األوقاف 

 

@IlH@@
 

 ١٣٣٠٣البعد االقتصادي لألوقاف التركية في القرن الثامن عشر 
ـ         ة فـي دور    بيان وزير األوقاف وشئون األزهر إلى مجلس األم

 ٩٢٩٦انعقاده الثالث 
 

@IpH@@
 

ورقـة بـنجالديش    : تجارب بنجالديش الوقفية في آسيا الجنوبية     
 ٨٦٢٦] اإلنجليزيةباللغة [

تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال استثمار العقارات الوقفية         
 ١٤١٦ ]باللغة اإلنجليزية[

 ٣٢٧١تثمارها تجربة المملكة العربية السعودية في تنمية األوقاف واس
باللغـة  [تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت         

 ٩١٩٣-٩١٩٢] اإلنجليزية
 ٦١٣٨... تشكيل اللجان الفرعية لألوقاف وبيت المال

 ٤٣٢٥. م١٥٤٦هـ، ٩٥٣تعريف بدفتر تحرير أوقاف استانبول، 
 ٦٦٣٧] باللغة العثمانية[تعليمات متحف األوقاف اإلسالمية 

 ٧٩٠٧قيم إسالمية وطموحات وطنية : الوقفيةالتنمية 
 ٣٦٤٠توثيق األوقاف وتسجيلها 

 ٦٥٥٥ لألمانة العامة لألوقاف اإلستراتيجيةالتوجهات 
 

@IH@@
 

 ٣٦٢٩الحبس توثيقاً وفقهاً 
 ٣٠٠الحبس وأحكامه في الشرع 

 

@I…H@@
 

 ٣٥٤٧دراسة حول ممتلكات األوقاف في األردن وحاجاتها التنموية 
 ٢٢٣٥] باللغة اإلنجليزية[لكات الوقف دليل ممت

 ١٣٢٢٧منطقة تطوان : الدور االجتماعي للوقف
 ١٣٣٢٢الدور االقتصادي واالجتماعي ألحباس مدينة تطوان 

 ١١٣٧٠دور األوقاف في تطور العلوم ولمحة عن المدارس النظامية 
دور األوقاف في التنمية االقتصادية واالجتماعية وتجربـة المملكـة          

 ١٣٢٨٩] بالعربية واإلنجليزية[ الهاشمية في هذا المجال ةاألردني
 ١٣٤٠٩دور األوقاف في الشؤون العالجية والطبية 

 ١٣٠٢٩دور الوقف في البناء 
دور الوقف في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة فـي          

 ١٣٢٩٤إيران 
 

 إنجليزي، تركي– الندوات والمؤتمرات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٩٣
 

 

@I‰H@@
 

 ١٦٧٤رسالة في أصل الوقف وشروط الواقفين 
 اختالف آراء المحققين في مسألة رجوع النـاظر         رسالة في بيان  

 ١٦٠٣على المستحقين 
 ٦٥٩٣رسالة في لزوم الوقف وشروطه 

 ٤٤٧٣رسالة في مشروعية الوقف وشروطه 
 ٩٧٤٣رسالة في الوقف 

 ٣٥٣٤ للنهوض بالدور التنموي للوقف إستراتيجيةرؤية 
 ٣٣٣٥رؤية في اآلفاق المستقبلية لألوقاف في الكويت 

 

@I˜H@@
 

 ١٤٩٨ ونظمه وقواعده الوقفأموال صيغ استثمار 
 

@IÒH@@
 

 ١٣١٣٩ ]باللغة اإلنجليزية[فوائد األوقاف في حياة المسلمين 
 

@IÖH@@
 

 ٦١٣٩. ٦٥/٢٠٠٠المرسوم السلطاني : قانون األوقاف
 ٦٠٥٥ يتعلق باألوقاف ٩١/١٠قانون بأحكام الوقف رقم 

 

@IÞH@@
 

القـرار الـوزاري رقـم      : الالئحة التنفيذيـة لقـانون األوقـاف      
 ٦١٤٠. م٢٣/٢٠٠١

 ٦٥٥٦ في الكويت لمحات عن األوقاف
لمحة عن الوقف في مصر ودوره في مجـال اعتمـادات نشـر             

 ١٣٥٥٢الدعوة اإلسالمية والتنمية االجتماعية واالقتصادية 
 

@IâH@@
 

 ١٠٠٠] باللغة اإلنجليزية[محاضر اجتماع 
 ٤١٣٧] إلنجليزيةباللغة ا[المحافظة على األوقاف اإلسالمية 

باللغـة  [مدخل نحو مشروع إنشاء التجمع الوقفي من أجل التنمية          
 ١٣٠٣٨] اإلنجليزية

 ٦١٤١م بإصدار قانون األوقاف ٦٥/٢٠٠٠ سلطاني رقم مرسوم
 ٦٠٥٥ مشروع قانون

 بإنشاء الهيئة العامـة     ١٩٩٨لسنة  ( ) مشروع قانون اتحادي رقم     
 ١٨١٢لألوقاف 

 ٥٩٩١ في شأن الوقف ١٩٩٨لسنة  ) (مشروع قانون اتحادي رقم 
 ١٧٦١مشروع قانون بمنع الوقف األهلي وحل الموجود منه 

باللغـة  [المجلس المركـزي لألوقـاف   : مشروع المنحة الدراسية  
 ١٢٩٤٧] اإلنجليزية

 ٤٥١٧مشروعية نظام الوقف األهلي ومدى المصلحة فيه 
 ٤٩٦٤المعطيات الفقهية لعقد الوقف 

 ٣٣٥٥] باللغة التركية[يرية العامة لألوقاف معلومات عن أعمال المد
مقترح البنك اإلسالمي للتنمية للنظام األساسي لمحفظة استثمارات        

 ١٤١٧األوقاف 

 ٦٠٥٥منشور وزاري مشترك 
 قديم مع التركيـز علـى       –المؤسسات الوقفية من منظار حديث      

 ٧٤٣٢الوقف الخيري في لبنان 
 ٥٣٥التطبيق المعاصر : مؤسسة الوقف

باللغـة  [ة الوقف واألهمية التاريخيـة لوثـائق الوقـف          مؤسس
 ٦٧٨] التركية

 ٢٧٤٨موقوفة عبد اهللا الرضوي في خراسان 
 

@IæH@@
 

 ٧٧٥٩ناظر الوقف 
 ٣٥٣٧الوقف النامي : نحو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف

 ٤٨٦٦] باللغة التركية[نظام صندوق كفالة األوقاف 
 ١٣٧٠٠نظرة اجتماعية للوقف 

 ١٠٠١] باللغة اإلنجليزية[ة عامة على إدارة األوقاف نظر
 

@IëH@@
 

مصدر رئيسي جديد للعمارة اإلسالمية     : الوثائق والسجالت الوقفية  
 ٤٣٣٩ ]باللغة اإلنجليزية[

االتفاق النهائي بين وزارة األوقاف والهيئة العامة لإلصالح        "وثيقة  
لقـانون  الزراعي بشأن تحديد مستحقات وزارة األوقاف طبقاً ل       

 ١١٩٨" ١٩٦٢ لسنة ٤٤ والقانون ١٩٥٧ لسنة ١٥٢
 ٤٤٥٦مشروعيته ولزومه في نظر الشريعة والقانون : الوقف

 ١٠٧٤٠] باللغة التركية[وقف االتحاد 
تـأمالت  : الوقف الخيري وأوجه اإلفادة منه في العصر الحاضر       

 ١١١١٤ نقدية في ماضي الوقف وحاضره
 ٨٥٧٠الوقف في أصفهان 

 ٩٨٨٥شريعة اإلسالمية الوقف في ال
مسارها التـاريخي فـي المملكـة       : الوقف في الشريعة اإلسالمية   

 ٩٧٩٨نموذج شفشاون : المغربية
 ٩٧٦٤الوقف في الشريعة اإلسالمية والقانون المغربي 

 ٩٧٨٢} رشيد البكاري{الوقف في الفقه اإلسالمي 
 ٩٨٣٣} فوزية سوكارنو{الوقف في الفقه اإلسالمي 

من اإلصالحات العثمانية حتى الوقت     : ن وإسرائيل الوقف في فلسطي  
 ٩١٢٠] باللغة اإلنجليزية[الراهن 

 ٦١٤٤الوقف في القانون الفرنسي 
 ٨٤٧٣الوقف من خالل األحاديث النبوية 

 ٣٥٣الوقف وأحكامه في الشريعة اإلسالمية 
 ١٠٦٧٧الوقف وأحكامه في الفقه المالكي 

 ١٣٦٣٨الوقف ودوره في تدعيم العمل األهلي 
 ٦٥٩٠الوقف ولزومه دينياً واجتماعياً 

 ٩٨٣٠الوقف ووسائل إثباته في الفقه اإلسالمي 

 العثمانيةاللغة 
 

@I@cH@
 

 ٦٦٣٧أوقاف إسالمية موزه سي تعليماته 

  عربي، عثماني– األبحاث والدراسات غير المنشورة – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٣٩٤<
 

 

اإلجنليزيةاللغة   
 

(@A@) 
 

Awqaf experiences of Bangladesh in South Asia: county 
paper. 8626 

 

(@B@) 
 

The benefits of awqaf in the life of Muslims. 13139 
 

(@D@) 
 

Directory of Waqf Properties. 2235 
 

(@E@) 
 

Endowments coalition for development. 13038 
 

(@I@) 
 

IDB experience of investment in awqaf properties. 1416 
 

(@K@) 
 

Kuwait’s experience in promoting waqf. 9192-9193 
 

(@P@) 
 

Proceedings. 1000 
 

(@R@) 
 

Review of Waqf Administration. 1001 
 

(@S@) 
 

Scholarship scheme, Central Waqf Council. 12947 
Spare Muslim Waqfs. 4137 
 

(@W@) 
 
Waqf administration. 6285 
Waqf in Palestine and Israel: from the Ottoman reforms 

to the present. 9120 
Waqfiyyas and Waqf-registers: New primary sources for 

Islamic Architecture. 4339 

التركيةاللغة   
 

(@B@) 
 

Birlik Vakif. 10740 
 

(@E@) 
 

Evkaf Kefalet Sandiği Nizamnamesi. 4866 
 

(@V@) 
 

Vakif Müessesesi ve Vakif Vasikalerinden Tarihi 
Ehemmiyeti. 678 

Vakiflar Gelerisi hakkinda muhtasar izahat. 5894 
Vakiflar Genel Müdürlüğünu Çalişmalari Hakkinda 

Bilgi. 3355 

oãã⁄a@òØj‘@åß@ñ†àn½a@pübÔ½a@
 اللغة العربية

 

@I@cH@
 

 ٧٣٥٤نحو مؤسسة وقفية تمويلية تنموية : إحياء سنة الوقف
 ٧٠٠إدارة الوقف والحاجة للتطوير 

: ستشاري الشارقة يدعو إلى إعادة تقييم اسـتثمارات الوقـف         ا
 ١٤٦١ وقفاً تخسر وجميع اإليرادات تذهب لتسديد الديون ١٧٢

: األمانة العامة ألوقاف الشارقة تسعى لتعزيز األصـول الوقفيـة         
 للحكومة المحلية،   ٤٧ لألهالي و  ١٢٥ وقفاً بالشارقة منها     ١٧٢
 ٤٤١١يري المستثمرة  مليون درهم حجم أموال الوقف الخ٩٠

 ٧٨٧٧األمير عبد المجيد يرعى ندوة الوقف في شوال 
 ٦٨٤٠األوقاف القطرية تنفذ مشاريع استثمارية وخيرية 

األوقاف كانت أحد ركائز التشكيل الوزاري في الثمانينات والدولة         
 ٧٨٨٠أولتها جل اهتمامها 

 ١٢٦٥٢األوقاف واآلثار في مصر 
 

@IpH@@
 

  ١١٥٤١في هولندا " الم والحواراإلس"تأسيس وقفية 
" المنـدوب "تأمالت في عالقـة     : تقاليد نظام الوقف في رمضان    

 ١٣٦٥٥بالواجب في الممارسة االجتماعية للتكاليف الشرعية 
 ١١٦٧٤التقرير الختامي لمشروع وقف القرآن الكريم 

 

@IH@@
 

 ٢٨٩١الملكية اإلسالمية واالنتحال اليهودي : حائط البراق
 ٧٨٦٢ندثر األوقاف أو تذوب حتى ال ت

 ٢٠٩٢حتى ال يندثر الوقف 
 ١١٦٧٢حصيلة الصيف 

 ١٦٤٨حملة إسرائيلية لنهب األوقاف اإلسالمية باالنترنت 
  ٥٣٨٩حوارية الوقف 

 

@I…H@@
 

  ١٢٨١٨دفع تأمين الوقف وفقاً للمعايير 
 ٦٧٢٧دور أميرات آل سعود في دعم الحياة االجتماعية والثقافية 

  ١٢٦٥٢خدمة اآلثار والفنون الجميلة ف في دور األوقا
 ١٢٦٥٢دور الوقف في رعاية الفنون الجميلة 

 

  عربي-رنت  المقاالت المستمدة من اإلنت– كشاف العنوان حسب شكل العمل  إنجليزي، تركي– األبحاث والدراسات غير المنشورة – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٣٩٥
 

 

@I‰H@@
 

 ١٣٠١٥رسالة األوقاف القطرية 
 ٨٠٢٠رقية بنت عوض بن محمد الحجي 

 

@IH@@
 

: وقف بكلفة ملياري ريال لإلنفاق على الحرم المكـي        : السعودية
ندقية فـاخرة    غرفة ف  ١٢٠٠ شقة و  ٩٤٢ برجاً سكنياً تضم     ١١

 ١٤٨٣ومجمعاً تجارياً 
 ٥٠٨٥وزارة األوقاف والشؤون الدينية : سلطنة عمان
 ٦٨٣٢تزدهر في سنغافورة سنة الوقف 

 

@I˜H@@
 

 ٤٨٦٩صندوق وقف عجمان 
 

@IÒH@@
 

.. سعادة الوزير أحمد عبد اهللا المـري      " المنبر"في أول حديث لـ     
مار أمـوال   يقول محاوالت مثمرة إليجاد أوعية متطورة الستث      

 ١٣٥٥٠الوقف 
في مؤتمر صحفي حول التقرير الختامي لمشروع الوقـف علـى        

مليون ريـال إجمـالي     " ١٨: "القرآن الكريم، فيصل آل محمود    
 ١١٦٧٣رأس المال الوقفي لصالح المشروع 

 

@IÚH@@
 

نلتزم بمرجعية  : خطاب للنخبة التي تشكل عقل األمة     : كتاب األمة 
 ١٣٣٧٦قرون الكتاب والسنة وفهم خير ال

 

@IâH@@
 

غياب الوعي بدور الوقـف فـي   : مدير األوقاف في حديثه للمنبر  
 ١٤٩٧األمة اإلسالمية كان سبب تخلفها 

المشيخة اإلسالمية في البوسنة والهرسك تطالب باألوقاف اإلسالمية        
 ٤١١١المصادرة 

 ١٢٠٥٥ية مصارف الوقفال
 ١١٧٦٧المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة 

 ١٢٤٨٨ت في مدينة القدس المكتبا
 ١٣٦٦٣مؤتمر إسالمي يبحث توظيف الوقف في مكافحة الفقر 

 ٢٨٩٩المؤسس الملك عبد العزيز 
 

@IëH@@
 

 ١٢٤٢وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
 ٥٣٩٠} السيستاني{الوقف 
 ٩٩٧٨، ٥٣٩٣} دون مؤلف{الوقف 

 ٩٠١٨ نموذج يحتذى في األوقاف االجتماعية: وقف الرامس
 ٩٠١٧القطيف وأثره في حياتها الوقف في 

 ١٢٠٥٧وقف القفقاس 
 ٨٧٠٩الوقف والموقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية 

Ñîãb–m@åß@É™aìß@
üëc@Zpbìİ«@åß@É™aìß@

 اللغة العربية
 

@I@cH@
 

 في(وما يتصل بذلك     األحباس والوقوف والصدقات والهبات      كتاب
 ١٠٥٢٠) التلقينشرح : روضة المستبين

استحقاق حبس من يد من بنى فيه بشبهة وقد أطال فيها الـنفس             [
 ٥٣١٩)  مختصر نوازل ابن الحاجفي( ]رحمه اهللا

الئحة القـانون   في  (أوقاف إسالمية، أوقاف عامة، أوقاف خاصة       
 ٦٠٦٩] باللغة العثمانية) [األساسي للجماعة اإلسالمية

 

@IlH@@
 

 القلشـاني علـى     فـي ] (بة والحبس بيان الشفعة والصدقة واله    [
 ١٠٦٨٦) الرسالة

 

@IpH@@
 

 ١٠٥٣١ ) التحفة في (] التبرعاتباب[
 

@IH@@
 

والتوجيـه   البيـان والتحصـيل والشـرح        فـي ( الحبس   كتاب
 ١٠٥٢٤) والتعليل

 ١٠٦٨٩)  التبصرةفي( الحبس كتاب
 ١٠٥١٩)  تهذيب مسائل المدونة والمختلطةكتاب في( الحبس كتاب
 ١٠٥٥١)  شرح التهذيبفي( الحبس كتاب
 ٩٧٧٣]) كتاب في الفقه [في( الحبس كتاب
 ١٠٥٦٦) المدونةفي ( الحبس كتاب
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابـن        في  ( الحبس   كتاب

 ١٠٥٣٧) عرفة الوافية
تقان األحكام في شرح    في إ ( الحبس والصدقة وما يتصل بهما       باب

 ١٠٧٠٩) تحفة الحكام البن عاصم
كتاب في مجموعة من أبواب     [في  ( الحبس والصدقة والهبة     كتاب

 ١٠٥٩٥]) الفقه المالكي
 ١٠٥٧١) المدونة والمختلطةفي ( الحبس والصدقة والهبة كتاب

 حلي المعاصم لبنت    في] (الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بهما     [
 ١٠٥٨٣) شرح التاودي على العاصمية: فكر ابن عاصم

شـرح العالمـة أبـي      في  (قة وما يتصل بهما     الحبس والهبة والصد  
 ١٠٥٨٤) اهللا سيدي محمد التاودي بن سودة على تحفة الحكام عبد



١٣٩٦<
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رسالة اشتملت على نقل كالم الثقات من علماء الحنفية فيما يتعلـق            
 ٧٦٩٦)  رسائل ابن نجيمفي(... بالوظائف في األوقاف

لوقف وبيان الراجح   رسالة في تحرير كالم المشايخ في االستبدال ل       
 ١٣٨٠) رسائل ابن نجيمفي (من األقوال 

رسالة في حكم المبايعة من بيت المال واستمر مدة طويلة وفـي            
 ١١٢٦٩)  رسائل ابن نجيمفي(صحة الوقف 

 ١٠٩٤٦ ) رسائل ابن نجيمفي(رسالة في دخول أوالد البنات في الوقف 
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 ٤٨٠١) ئل االلتزامتحرير الكالم في مسافي (الشروط في الوقف 
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 الشرح الجليـل لمختصـر الشـيخ        في( صح وقف مملوك     باب
 ١٠٦٣٨) خليل

 ١٠٦٢٣)  صرح الخليل في شرح خليلفي(صح وقف مملوك 
 ١٠٦٤٠) المتن:  المختصرفي(صح وقف مملوك 

أبي الضياء  لإلمام الجليل   مختصر  ال متن في] (صح وقف مملوك  [
 ١٠٦٣٩ )سيدي خليل

 مواهب الجليل في شـرح مختصـر        في(مملوك   صح وقف    باب
 ١٠٥٩٩) خليل

 

@IÒH@@
 

شـرح ابـن    في  ( في بيان الشفعة والصدقة والهبة والحبس        كتاب
 ١٠٥٧٣ )زيد القيروانيأبي عمر على رسالة ابن 

شـرح أبـي    في  ( في بيان الشفعة والصدقة والهبة والحبس        كتاب
 ١٠٦١٣) علي الحسن على الرسالة

 كفاية الطالب   في( والصدقة والهبة والحبس      في بيان الشفعة   كتاب
 ١٠٥٥٤ )على رسالة أبي زيد القيرواني

فـي   (والعارية في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن        باب
 ١٠٦٨٧) شرح الكرامي على الرسالة البن أبي زيد القيرواني

 في الشفعة والهبة والصـدقة والحـبس والـرهن والعاريـة            باب
 ١٠٥١١-١٠٥١٠) الرسالةفي ( لغصبواللقطة واوالوديعة 
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 رسـائل  في(] مجموعة رسائل متفرقة في الوقف ضمن مجموع    [
 ١٠١٤٧) ابن نجيم

شـرح العمـل    فـي   ] (مسائل الحبس والهبة وما يلحق بهمـا      [
 ١٠٥٧٧) الفاسي
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 ٤٧٧} أبو األصبغ{) األحكامفي ] (الوقف[
 ٤٩٧} الغفجومي{)  األحكامكتابفي ] (الوقف[

 

 ٥٥٧٢) اختصار نوازل البرزلي القيرواني التلمسانيفي ] (الوقف[
بغية الطالب في شـرح مختصـر ابـن الحاجـب           في  ] (الوقف[

 ١٠٥٢٨) األصلي
 ١٠٥٨٧) البهجة في شرح التحفةفي ] (الوقف[
 ٤٨٠٣) تحرير الكالم في مسائل االلتزامفي ] (الوقف[
 ١٠١٥٣) التحفة المرضية في األرض المصريةفي ] (الوقف[
 ١٠٥٩٤ )شرح تفريع ابن الجالبتذكرة ذوي األلباب في في ] (الوقف[

 ١٠٥٢٢) تسهيل المهمات في شرح األمهاتفي ( الوقف كتاب
تقريب البيان للطالب المرتب على كتاب ابـن  فـي   ( الوقف   كتاب

 ١٠٧١٨) الحاجب
 ١٠٥٧٤) تقييد الرسالةفي ] (الوقف[
 ١٠٥٩٣) تكملة شرح الشاملفي ] (الوقف[
 ٥٣٦٨) تلخيص نوازل ابن سهلفي ] (الوقف[
 ١٠٦٨١) تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي: التلقينفي ] (الوقف[
 ١٠٦٨٢) التنبيهات المستنبطةفي ] (الوقف[
التعليـق  : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونـة     في  ] (الوقف[

 ١٠٦٨٣) على المدونة
 ١٠٥٥٨ )له خليلالتيسير والتسهيل في ذكر ما أغففي ] (الوقف[
. جامع مسائل األحكام بما نزل بالمفتين من األحكام         في  ] (الوقف[

 ٥٥٥٣) النصف الثاني األخير
 ١٠٦٤٧) جزء في شرح على الشيخ خليلفي ] (الوقف[
 ١٠٦٩٣) حاشية البناني على الزرقانيفي ] (الوقف[

 ١٠٦٢٧) حاشية على شرح التتائي لمختصر خليلفي ( الوقف كتاب
الحاوي الكبيـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام            في(وقف   ال كتاب

 ١٠٤٥٩) الشافعي
 ٥٥٣٩) "الصغير"الحاوي للفتاوي في ( الوقف باب

 ١٠٥٤٧)  درر الغواص في محاضرة الخواصكتابفي ] (الوقف[
 الذخيرة عن مذهب إمام دار الهجرة النبويـة         كتابفي  ] (الوقف[

 ١٠٦٨٥) سيدنا مالك بن أنس رحمه اهللا
 ١٠٦٢٤) الشاملي ف( الوقف باب

شرح ابن مسعود علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد             في  ] (الوقف[
 ١٠٥٥٠) القيرواني

 ١٠٥٨٥) شرح التاودي على التحفةفي ] (الوقف[
 ١٠٥٥٢) شرح الرسالةفي ] (الوقف[
شرح سيدي محمد ميارة على تحفة ابن عاصم حاشـية          في  ] (الوقف[

 ١٠٧١٢ )الشيخ أبي علي سيدي الحسن بن رحال
شرح الشيخ كرام علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد             في  ] (الوقف[

 ١٠٦٨٨) القيرواني
 ١٠٧١٩) شرح على مختصر خليلفي ] (الوقف[
 ١٠٥٧٩-١٠٥٧٨) شرح العمل الفاسيفي ] (الوقف[
 ١٠٦٣٧) شرح مختصر خليل في الفقه المالكيفي ] (الوقف[

 ١٠٧٠٨) شرح المواق على المختصرفي ( الوقف كتاب
 ١٠٥٤٢) لغليل على شرح الشيخ خليلشفاء افي ( الوقف باب

 ١٠٥٤٣) شفاء الغليل في حل مقفل خليلفي ] ( الوقفباب[
العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود         في  ] (الوقف[

 ١٠٥٢٩) واألحكام

 عربي- مواضع من مخطوطات – كشاف العنوان حسب شكل العمل
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 ١٠٥٥٩) العمل الفاسيفي ] (الوقف[
 ١٠٥٨٦) فتح الجليل في شرح مختصر خليلفي ( الوقف باب

 ١٠٤٠٧) فتح الوهاب بشرح منهج الطالب في] (الوقف[
 ١٠٧٢٠]) كتاب في الفقه المالكي[في ] (الوقف[
 ١٠٥١٦-١٠٥١٥) متن الرسالةفي ] (الوقف[

باللغـة  ) [مجمع البحـرين وملتقـى النهـرين      في  ( الوقف   كتاب
 ١٠١١٧] العثمانية

 ١٠٥١٨) مختصر بن أبي زيد القيروانيفي ] (الوقف[
 ١٠٥٣٨ )...يالمختصر الفقهفي ] (الوقف[

منهاج الطالبين وعمدة المفتين فـي مختصـر        في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤٨٧) المحرر للرافعي

 ١٠٠٤٢) الوقوف والوصايافي ] (الوقف[
بـن  اشرح   في (الوقف إذا حمل شرطه عمل بما اعتيد في صرفه        

 ١٠٥٧٢) شرح المجموع في الفقه المالكي: عاشر
 ٥٥٥١)  أجوبة ابن هاللفي(الوقف على العقب 

 العثمانيةاللغة 
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 جماعت  في(أوقاف عموميه، أوقاف خصوصيه      إسالمية،أوقاف  
 ٦٠٦٩) إسالميه قانون أساسي اليحه سي
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 ١٠١١٧)  مجمع البحرين وملتقى النهرينفي(وقف كتابي 

bîãbq@Zkn×@åß@É™aìß@
 اللغة العربية
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 األردن في العصـر     التاريخ الحضاري لشرقي  في  (اآلثار الدينية   
 ١١٧٧٣) المملوكي

تاريخ شرقي األردن في عصر دولة المماليـك        في  (اآلثار الدينية   
 ١١٧٧٤)  القسم الحضاري.األولى

تاريخ :  القدس في(آثار صالح الدين ومؤسساته في بيت المقدس        
 ٩١٣١") م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"وحضارة 

 وتحرير   صالح الدين  في(آثار صالح الدين ومؤسساته في القدس       
 ٢٦١٦) القدس

التاريخ الحضاري لشرقي األردن في العصـر       في  ( اآلثار المدنية 
 ١١٠٨٢) المملوكي

تاريخ شرقي األردن في عصر دولة المماليـك    في  ( اآلثار المدنية 
 ١١٠٨٣)  القسم الحضاري.األولى

 فـي (آثار الموارد غير الثابتة لبيت المال على التنمية البشـرية           
 ١٣٦٧٩)  للتنمية البشريةالمنظور اإلسالمي

مذكرة فـي قضـية المحـرومين       في  (إبطال وقف الجنف واإلثم     
 ٤٥٤٥) ...وإبطال شروط الواقفين

اخـتالف الـدارين   فـي  ] (أثر اختالف الدارين في أحكام الوقف [
 ٢٦٦) وأثره في أحكام المناكحات والمعامالت

تأثرها الذمة والحق وااللتزام و   في  (أثر الموت في الوقف بالمنفعة      
 ٣٦٤ )بالموت في الفقه اإلسالمي

 ٥٤٨٢-٥٤٨١) الفتاوى الخانيةفي (إجارة الوقف 
 ٢٧-٢٥] باللغة العثمانية [)فتاوى على أفنديفي (إجارة الوقف 
 ٩٨٤٨) مختصر الفقه اإلسالميفي (إجارة الوقف 
 ٨٩) مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسانفي (إجارة الوقف 

 شـرح عمـدة     ،لعدة على إحكـام األحكـام      ا في(أحاديث الوقف   
 ٨٤٤٢-٨٤٤١) األحكام

أصول الفتيا في الفقه على مـذهب اإلمـام         في  ( األحباس   باب
 ٥٥٥٥ )مالك

 ١٠٣٤٤-١٠٣٤٣) األمفي (األحباس 
 ١٠٣٤٥، ١٠٣٤٢) األمفي  (]األحباس[
 ١٠٣٤٦)  مع مختصر المزنياألمفي  (]األحباس[

 ٧٠٨٥)  تفسير جديد:الدولة الفاطمية في مصرفي (األحباس 
 ٨٤١٧) سنن الدارقطنيفي ( األحباس كتاب
 ٨٥١٥ )سنن النسائيفي ( األحباس كتاب
سنن النسائي بشرح الحافظ جالل السـيوطي       في  ( األحباس   كتاب

 ٨٥١٦) وحاشية اإلمام السندي
  ٨٥١٩-٨٥١٨) سنن النسائي الكبرىفي ( األحباس كتاب
 ٨٤٠٢-٨٤٠٠) شرح سنن النسائيفي ( األحباس كتاب
)  الكافي في فقه أهل المدينـة المـالكي        كتاب في( األحباس   كتاب

١٠٥٣٦-١٠٥٣٤ 
 ٨٥٢٩-٨٥٢٧) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدفي ( األحباس باب

 ١٠٤٩٤-١٠٤٩٣)  المحلىفي(األحباس 
 ١٠٤٩٢)  المحلىفي(األحباس  كتاب

 ١٠٣٤٧) مختصر كتاب األم للشافعيفي ] (األحباس[
 ٤٩٨) ذاهب الحكام في نوازل األحكاممفي ( األحباس كتاب

 ٩٨٧٤) معجم فقه السلففي (األحباس 
 ١٠٥٦٤)  مواهب الجليل من أدلة خليلفي( األحباس كتاب

التأسـيس القـانوني والواقـع بتـونس        : األحباس أو األوقاف  
، التحالفات والمواريث في    القرابة: حسب ونسب  في (العاصمة
 ٨٩٠٩ ]الفرنسيةاللغة ب) [تونس
 علـوم، قـانون، وتشـريعات       في(اس في االقتصاد المغربي     األحب

 ٩٤٣٨] الفرنسيةاللغة ب) [الجزائر : ودراسات اقتصادية
األحباس والصدقات والهبـات والعمـرى والمـنح واألخـدام          

 تبصرة الحكام في أصـول األقضـية ومنـاهج       في(والمرافق  
 ١٠٥٤٥ )األحكام

ألخـدام  األحباس والصـدقات والهبـات والعمـرى والمـنح وا         [
 تبصرة الحكام في أصول األقضـية ومنـاهج         في] (والمرافق
 ١٠٥٤٤ )األحكام

  عثماني- مواضع من مخطوطات – كشاف العنوان حسب شكل العمل 
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 في( وما يتصل بذلك   األحباس والوقوف والصدقات والهبات      كتاب
 ١٠٦٨٠) التلقين في الفقه المالكي

أحكـام أهـل    فـي   (أحكام أوقاف أهل الذمة ووقف المسلم عليهم        
 ٣٨٦) الذمة

 ٥٣٨٧)  المعامالت. الصالحين منهاجفي (أحكام األوقاف العامة
 أحكـام   في(أحكام أوقاف غير المسلمين من الذميين والمستأمنين        

 ١٠٧٩٨) الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم
 ٦١٢١) موسوعة التشريعات العربيةفي (أحكام شرعية 

الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتـاء      في  (أحكام قسمة أعيان الوقف     
 ٥٢٨٩) المصرية

 ١٢٢٣٩] باللغة األوردية) [ الفتاوى المحموديةفي(المساجد أحكام 
أحكـام الوصـايا واألوقـاف فـي الشـريعة          في  (أحكام الوقف   
 ٢٦٣-٢٦١) اإلسالمية

 ٢٥٤-٢٥٣)  أحكام الوقف والمواريثفي(أحكام الوقف 
 ٤٤٧) اإلعالم واالهتمام بجميع فتاوى شيخ اإلسالمفي (أحكام الوقف 
م واالهتمام بجميع فتاوى شيخ اإلسالم أبي        اإلعال في(أحكام الوقف   

 ٤٤٨) يحيى زكريا بن محمد األنصاري
المواريث، الوصية،  : التركة والحقوق المتعلقة بها   في  (أحكام الوقف   

 ٢٥٥ ) في الشريعة اإلسالميةتصرفات المريض مرض الموت
ترشيح على فـتح    : قوت الحبيب الغريب   في( أحكام الوقف    فصل

 ٤٦٢) ح غاية التقريبشر: القريب المجيب
 – أصول الدين    إلىباإلضافة  : المسائل اإلسالمية  في(أحكام الوقف   

 ٥٣٩١) … ونظام الحكم في اإلسالم–وفضائل القرآن الحكيم 
 ٤٩٦) المعامالت المادية واألدبيةفي (أحكام الوقف 
 الوصايا واألوقاف والمواريث فـي الشـريعة        في(أحكام الوقف   
 ٩٧٥١-٩٧٥٠) اإلسالمية

المـدارس  فـي   (أحوال األوقاف كمصـدر لتمويـل المدرسـة         
 ١١٧١٤] باللغة التركية) [والتحديث

 المعـامالت الماليـة     فـي (أحوال الخلو في عقارات األوقـاف       
 ٤٠) بحوث وفتاوى وحلول: المعاصرة

مقدمـة ابـن    فـي   ] (اختصاص القضاء بالوالية على األوقـاف     [
 ١٣٨٩٥) خلدون

االتجـاه الجمـاعي فـي      فـي   ( قفاختالف الفقهاء في حقيقة الو    
 ٤٤٨٢-٤٤٨١) التشريع االقتصادي اإلسالمي

اإلدارة فـي   ] (إدارة األوقاف في بغداد في العصـر العثمـاني        [
 ٧٣٧...) العثمانية في والية بغداد

شرح مجموع الفقه   :  الروض النضير  كتاب في(أدلة جواز الوقف    
 ١٠٢٩٧) الكبير

 كتـاب  في(ليها زكاة ؟    إذا كانت األرض موقوفة بمواشيها هل ع      
 ٤٣٠٨-٤٣٠٦) األموال

دراسـة معـززة   :  الحيازة فقهاً وقضـاء فـي (أراضي األحباس   
 ٥٩٠٨) حديثةفقهية وقرارات قضائية بنظريات 

شـرح  فـي   (األراضي األميرية والموقوفة والمسقفات بعد الوفاة       
 ٦٤٥٠] باللغة العثمانية) [قوانين األراضي

باللغـة  ) [ح قوانين األراضي  شرفي  (أراضي األوقاف الصحيحة    
 ٦٤٥١] العثمانية

حقوق المرعى وما يتعلق بالمراعي مـن       في  (األراضي الموقوفة   
 ١٠٧٤٢] باللغة التركية) [دعوات األراضي وتطويبها

باللغـة  ) [شرح قوانين أراضي الهمايون   في  (األراضي الموقوفة   
 ٦٤٦١] العثمانية

ضوابط الملكية في    في(األراضي الموقوفة على جماعة المسلمين      
 ١٠٧٤٧) الفقه اإلسالمي

مجموعة قـوانين   في  (األراضي الموقوفة في األراضي األميرية      
 ٦٤٥٤] باللغة العثمانية) [وأنظمة ومقررات مالية

فـي  (األراضي الموقوفة، واألراضي الميرية، وقوانين األراضي       
 ٦٠٦٤] باللغة العثمانية) [الترتيب  األول. الدستور

) الترتيـب  الثـاني    . الدستورفي  (وقوفة واألميرية   األراضي الم 
 ٦٠٦٥] باللغة العثمانية[

 ٨٧٥٢)  اإلدارة المالية في اإلسالمفي (أراضي الوقف
 تاريخ فلسطين في أواخر العهـد العثمـاني،         في (أراضي الوقف 

٩١٢٢) ١٩١٨-١٧٠٠ 
من أوائل القرن   :  نظم الحكم في الدولة العباسية     في(أرزاق الجند   

 ٤١٠٤)  دخول بني بويه بغدادإلى الهجري الثالث
 ٦٤٦١] باللغة العثمانية[) شرح قوانين أراضي الهمايونفي (اإلرصاد 
  ١١٣٣٢) خطط الطرابيلي:  أحياء القاهرة المحروسةفي (األزهر
 ١٠٧٨٣)  مشكلة المياه وحلولها في التراث اإلسالميفي(األسبلة 

إلدارة في األرشـيف    تصانيف ا في  (استبدال األوقاف وإجراءاتها    
 ٨٢٠٦) هـ١٣٣٤-١٣١٠العثماني، 

 ١٣١٨) رسائل حول الوقففي (استبدال الوقف 
 ١٣٢٦] باللغة العثمانية) [فتاوى علي أفنديفي (استبدال الوقف 

الفوائـد  فـي   (الفائدة السادسة والخمسون    : استبدال الوقف العامر  
 ٥٤٢٩) الزينية في مذهب الحنفية

الفوائد في  (فائدة الرابعة عشر بعد المائتين      ال: االستدانة في الوقف  
 ٥٤٣٠) الزينية في مذهب الحنفية

فتـاوى جـامع    في  (استيفاء المعجلة في السكنى باألوقاف مطلقاً       
 ٢٠] باللغة العثمانية) [اإلجارتين

 واقع القدس ومستقبلها في     في(اإلشراف على األوقاف في القدس      
  ٧٥٧) ظل التطورات اإلقليمية والدولية

 ٨٠٥٠)  األنسابفي(األشعري 
شـرح  : عـالم السـنن   إ فـي  ( اإلشهاد في الوقف والصدقة    باب

 ٥٤١٠-٨٤٠٩ )البخاري
 النظم اإلسالمية فـي المغـرب فـي القـرون           في(اُألعطيات  
 ١٢٥٣) الوسطى

الفوائـد  فـي   (الفائدة الثانية عشر بعد المـائتين       : اإلقرار بالوقف 
 ٥٤٣١) الزينية في مذهب الحنفية

) شرح قوانين أراضـي الهمـايون     في  (األراضي الموقوفة   أقسام  
 ٦٤٦١] باللغة العثمانية[

 النظم اإلسالمية فـي المغـرب فـي القـرون           في(اإلقطاعات  
 ١٢٥٣) الوسطى

فـي  (األقوال الواضحة الجلية في تحرير مسألة نقـض القسـمة           
 ٥٥٩٨) مجموعة رسائل ابن عابدين

 عربي-ن كتب  مواضع م– كشاف العنوان حسب شكل العمل
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 لقسمة ومسئلة الدرجـة   األقوال الواضحة الجلية في مسئلة نقض ا      
 ٥٦٠١-٥٥٩٩ ) مجموعة رسائل ابن عابدينفي(الجعلية 

 حقيقـة   فـي (إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للوقف في تركيـا         
 ١٧٥٢) اليهود

 ١٧٥٣)  حقيقة اليهودفي(إلغاء وزارة األوقاف 
 ١٠١٥٥) األشباه والنظائرفي (ألغاز في الوقف 
مذهب أبـي حنيفـة     األشباه والنظائر على    في  (ألغاز في الوقف    

 ١٠١٥٦) النعمان
 ١٠١٥٩-١٠١٥٧) األشباه والنظائرفي (األلغاز والحيل في الوقف 

األشـباه   نزهـة النـواظر علـى     في  (األلغاز والحيل في الوقف     
 ١٠١٣٥) والنظائر

 مقـاالت   فـي (إلى أي مرحلة وصلت حملة الوقف على األوالد         
 ١٠٩٠٩ ]باللغة األوردية) [شبلي

 ٦٨٣٩)  آفاق العمل االجتماعي في قطرفي(األمالك الوقفية 
 الرقابـة الماليـة فـي       فـي (األموال التي ليس لها مستحق      

 ١٢٥٠٣) اإلسالم
كتـاب  :  الملكية في اإلسالمفي(األموال المرصودة للمنافع العامة     

يبحث في المال واالستخالف والملكية فـي الـنظم الوضـعية           
 ١٢٥٠) واألحكام الشرعية

:  سلك الدرر الحـاوي غـرر األثـر        في(ة   األموال الموقوف  باب
 ١٢٦١١) …الجامع لعلوم األديان واألحكام

 الحدائق الناضرة   في(أن يكون طلقا، فال يصح بيع الوقف مطلقا         
 ٣١٤٣-٣١٤٢) في أحكام العترة الطاهرة

 القرابة،:  حسب ونسبفي(انتقال أعيان األحباس حسب نوعية الجنس 
 ٨٩٠٧] الفرنسيةاللغة ب) [التحالفات والمواريث في تونس

 إلى بدايـة    ١٧تونس من القرن    : انتقال الثروة والعالقات العائلية   
القرابة، التحالفات والمواريث في    :  حسب ونسب  في( ٢٠ القرن
 ٨٩١٤ ]الفرنسيةباللغة ) [تونس

) الفرائض واالنتقال في الفقه اإلسالمي    في  (انتقال عقار األوقاف    
 ١٢٣١٩] باللغة التركية[
 ٧٢١٨] باللغة التركية) [الميراث والتطبيقاتفي ( عقار األوقاف انتقال

الترتيـب   . الدستورفي  (انتقال وتوسيع أمالك األراضي الموقوفة      
 ٦٠٦٦ ]باللغة العثمانية) [األول

 األمـاكن الدينيـة     في(انتهاك حرمة المقدسات الدينية اإلسالمية      
لالنتهاكات دراسة تطبيقية   : المقدسة في منظور القانون الدولي    

 ١٦٤٦) اإلسرائيلية باألماكن المقدسة في فلسطين
 ٨٣٨ )مذكراتي بعد الهجرةفي ] (إنشاء نظارة لألوقاف في مصر[

الترتيـب   . الدسـتور في  (إنشاء وتعمير األبنية الوقفية واألميرية      
 ٦٠٦٧] باللغة العثمانية) [األول

 مصـر    تاريخ األيوبيين في   في(إنشاءات صالح الدين العمرانية     
 ٢٦٠٧...) وبالد الشام وإقليم الجزيرة العربية

 ١٠٣٧٥)  رسائل حول الوقففي(اإلنصاف في تمييز األوقاف 
باللغـة  ) [الترتيـب األول  . الدسـتور في  (أنظمة اإلدارة الوقفية    

 ٦٠٦٨] العثمانية
 فتاوى اإلمـام محمـد رشـيد        في( العلم   ىإنفاق ريع الوقف عل   

 ٦٩١٤) رضا

 الضياء الالمـع    في(ق الخير بوقف أو بغيره      إنفاق المال في طري   
 ٧٠٧٩) من الخطب والجوامع

 الفتـاوى   فـي (أنفع الوسائل في مسـئلة أوقـاف المـدارس          
 ٥٤٨٩) األنقروية

األراضي الميرية ورجوعهـا إلـى الملكيـة        في  (أنواع األوقاف   
 ١٠٧٤٣] باللغة التركية) [الخاصة

الشرعية ودفتر  أوامر ومقررات شرعية تتعلق بالوقفيات والحجج       
مجموعـة األوامـر    في  (األوقاف وديوان األراضي األميرية     

 ٦٥٦] باللغة العثمانية) [والمقررات الشرعية
إستانبول في النصف الثاني من القرن السابع عشـر  في  (األوقاف  

 ٦٢٦] باللغة التركية) [الميالدي
 ١٣٠٠٠)  التكافل االجتماعي في اإلسالمفي(األوقاف 
ودفـاتر  " ١٢١٢-١١٩٦دفاتر رقم   "فاتر العينيات   دفي  (األوقاف  
 ٤٣٩٤)  الموجودة في األرشيف العثماني١٥٨٤-١٥٨٣
 ١٣٦٢٤) العمارة العربية في مصر اإلسالمية في(األوقاف 
 ٨٩٨٠) المجتمع اإلسالمي والغربفي (األوقاف 
المسلم كما بينه اإلسـالم فـي الكتـاب          المجتمع   في(األوقاف  
 ٨٤٧٩) والسنة
دراسة مقارنة بين الفقـه  :  مشكلة البطالة وعالجها فـي  (األوقاف

 ١٢٨٠٩) والقانون
 ٥٩٨١) موسوعة التشريع األردني في(األوقاف 
 ٩٢٤٤) نشأتها وتطورها:  النظم اإلسالميةفي(األوقاف 
 ٩٨٧٠) الوصايا واألوقاف في الفقه اإلسالميفي (األوقاف 

 ١١٣٣٠) تاريخه وتطوره: األزهرفي (أوقاف األزهر 
 ٤٢٨١] باللغة األوردية) [ مقاالت شبليفي(األوقاف اإلسالمية 

) األوراق العثمانية فـي بلغارسـتان     في  (أوقاف أورهان غازي    
 ٢٣٥٢] باللغة التركية[

الفضائل في  ] (األوقاف األولى في مصر والمساجد التي وقفت عليها       [
 ١١٨٠٦ )الباهرة في محاسن مصر والقاهرة

 ٩١٠٠)  اإلنافة في معالم الخالفةمآثرفي ] (أوقاف بغداد [
) الترتيب  األول  . الدستورفي  (أوقاف بيت المال ما عدا التركات       

 ٦٠٧٠] باللغة العثمانية[
 االتجاه الجماعي في التشريع االقتصـادي       في(األوقاف الخيرية   

 ٧٢٤٧-٧٢٤٦) اإلسالمي
مبـادئ، وأهـداف،    :  االقتصاد اإلسـالمي   في(األوقاف الخيرية   

 ١١١٢٧) وخصائص
التأمين االجتماعي فـي ضـوء الشـريعة         في(األوقاف الخيرية   

 ٢٩٢٠) اإلسالمية
دراسات في السياسة والعلـم     :  تاريخ مكة  في(األوقاف السلطانية   

 ٢٤٧٦) واالجتماع والعمران
خطـط  :  أحيـاء القـاهرة المحروسـة      في(أوقاف سنان باشا    

 ٢٥٢٥) الطرابيلي
فـي  (والمسـتغالت   األراضي والمسـقفات    : األوقاف الصحيحة 

 ٦٠٧١] باللغة العثمانية) [الترتيب  األول. الدستور
ير أهـل   ب تحرير األحكام فـي تـد      في(األوقاف العامة والخاصة    

 ٤٤١) اإلسالم
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األوقاف العامة والخاصة وهي مفوضة إلى القضاة عند اإلطالق         
 ٤٤٢)  تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالمفي(

نافذة على الحياة العلمية    :  سنة ٢٥٠قبل   نجد   في(األوقاف العلمية   
 ١٢١٧٢) والثقافية واالجتماعية
 ٨٦٣٣)  رحلة ابن بطوطةفي(األوقاف في دمشق 

 ٨٦٣٣)  رحلة ابن بطوطةفي(أوقاف كنيسة صينية 
 ٩١٠٠) مآثر اإلنافة في معالم الخالفةفي ] (أوقاف المستنصرية[

ثمـاني،  تصانيف اإلدارة فـي األرشـيف الع  في  (أوقاف همايون   
 ٨٢٠٧) هـ١٣٣٤-١٣١٠

الفعاليات االقتصادية واالجتماعيـة عنـد      في  (األوقاف واألتراك   
 ٨٨٣٤] باللغة التركية) [العثمانيين

 ٩٨٩] باللغة اإلنجليزية) [ المسجد في اإلسالمفي(األوقاف وإدارتها 
 ٨٩٧٢) تاريخ الدولة العثمانيةفي ] (األوقاف والتعاون االجتماعي[

باللغـة  ) [الوثائق تنطق بالحقائق  في  (بو في الدولة    األوقاف والطا 
 ٨٩٦٧] التركية

حكـم وأدب   :  الملتقطـات  في(األوقاف ومجلس شورى الكويت     
 ٦١٥٣) وطرائف

محاضرات الشـيخ   : األوقاف والوصايا والنذور العامة والقرابين    
دراسة موسـعة  :  معالم الحكومة اإلسالميةفي(جعفر السبحاني  

 ٩٩٢٩) …سالميةعن صيغة الحكومة اإل
 ٨٧٣٩)  تاريخ الخلفاءفي(أول من احتبس صدقة في اإلسالم 

 ٨٠٣٨-٨٠٣٧)  األوائلكتابفي (أول من احتبس في اإلسالم 
 عقد اإليجار وفقاً للقانون المدني وقانون إيجار        في(إيجار الوقف   
 ١٨) العقارات

 ٥٦٦٤) لقانون المدنيا في(إيجار الوقف 
 إمارة الحج في مصـر      في( األوقاف   إيرادات أمير الحج، مساعدة   

 ١١٥٠٣) م١٧٩٨-١٥١٧هـ، ١٢١٣-٩٢٣العثمانية، 
 فـي (إيضاح الوفاق والخالف بين األئمة في مسـائل األوقـاف           

 ١٠١٤٤) رسائل حول الوقف
 

@IlH@@
 

الخرشـي علـى    حاشـية    في(باب ذكر فيه الوقف وما يتعلق به        
 ١٠٦٠٧) مختصر سيدي خليل

 الخرشي علـى مختصـر      في(علق به   باب ذكر فيه الوقف وما يت     
 ١٠٦٠٩-١٠٦٠٨) سيدي خليل

 ٩٧٥٥)  وثيقة مقدسية تاريخيةفي... (بحث في الوقف والحكر والخلو
 غنية الطالب في التعليقة     في (البحث في الوقف وعدم جواز بيعه     

 ٣١٤٨) على المكاسب
المدارس األولى في الدولة    في  (بعض وقفيات المدارس العثمانية     

 ٣٨٣٩] باللغة التركية [)العثمانية
 ١١٦٩٧)  تاريخ الخلفاءفي(بناء المدارس 

 ٣٠٩٩-٣٠٩٧] باللغة العثمانية) [فتاوي علي أفنديفي (بيع الوقف 
لـى  إ الفن اإلسالمي في مصر من الفتح العربي         في(البيمارستان  

 ١٢٣٣٨) نهاية العصر الطولوني

ليـك،   أحوال العامة في حكـم المما      في(البيمارستان المنصوري   
دراســة فــي الجوانــب : م١٣٨٢-١٢٧٩/ هـــ٧٨٤-٦٧٨

 ٩٣٤٥) السياسية واالقتصادية واالجتماعية
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 اإلدارة  فـي ] (تأسيس ديوان الوقف الخيري ووقف أرض خيبر      [
 ٨٧٤٧...) اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب

 ٥٠١-٤٩٩) ... إحكام األحكام على تحفة الحكامفي( التبرعات باب
 ١٠٥٣٣-١٠٥٣٢)  متن العاصميةفي(ت  التبرعاباب

الترتيب  . الدستورفي  (تحصيل نظارة األوقاف إلجارات األوقاف      
 ٦٠٧٢] باللغة العثمانية) [األول

 فـي ( في الوقف للولـد      ىتحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكن     
 ١٠٩٥٩) رسائل حول الوقف

هـ ١٣٢٦الترتيبات المعمولة لقانون ميزانية نظارة األوقاف لسنة        
 ٦٠٧٣] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (

. الدسـتور فـي   (التصرف باإلجارتين في األراضي الموقوفـة       
 ٦٠٧٤] باللغة العثمانية) [الترتيب  األول

باللغـة  ) [فتـاوى جـامع اإلجـارتين     في  (التصرف في الوقف    
 ٢٠] العثمانية

 ٣٤٢٨)  والحياة يسألونك في الدينفي(التصرف في الوقف الخيري 
 فقـه ابـن عمـر فـي         فـي (تصرف الوالي في صدقة الوقف      

 ٩٧٣١) المعامالت
: األرشـيف العثمـاني   في  (تصنيف الوقفيات المنقولة عن المالية      
 ٨٢٠٨) فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانية
) ١٥٠التنظيمات سـنة  في (تطبيقات الوقف في عصر التنظيمات   

 ٨٩٩٤] باللغة التركية[
دراسـات فـي التـاريخ      في  (ف النقود في بالد البلقان      تطور وق 

 ٨٦٢٥) الحضاري لإلسالم في البلقان
اللغة والمصطلحات فـي    في  (تعريفات تتعلق بمصطلحات الوقف     

 ٩٣٧٩] باللغة التركية) [القوانين التركية
 معجم المصطلحات وتعابير  في  (تعريفات تتعلق بمصطلحات الوقف     

 ٩٣٨٨] لتركيةباللغة ا) [التاريخ العثماني
تقريض لجواب السؤال المرفوع للشيخ عبد الرحمن مفتي مكة في          

مجموعة الرسـائل فـي تحقيـق بعـض         في  (شروط الواقف   
 ٤٥٥٥) المسائل

 في] (تولي أحمد الكوراني ألوقاف السلطان محمد خان في بورصا        [
 ٢٦٣٨) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية
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حاشية البناني على شرح الزرقاني علـى       في  (عام  جواز وقف الط  
 ١٠٦٣١) مختصر خليل
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 شـرح شـرعة     فـي (حاشية في رد أقوال أبي السعود البركوي        
 ١٢٦٢٩) اإلسالم
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 األماكن الدينيـة    في] (حائط المبكى جزء من األوقاف اإلسالمية     [
دراسة تطبيقية لالنتهاكـات    : المقدسة في منظور القانون الدولي    

 ١٦٤٧) سرائيلية باألماكن المقدسة في فلسطيناإل
 ١٠٣١٦) أدب القاضيفي ( الحبس باب

 ١٠٦٩٧)  األموال في الفقه المالكيفي (الحبس
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في      في  ( الحبس   كتاب

 ١٠٥٢٦-١٠٥٢٥) المسائل المستخرجة
ـ       في( الحبس   باب ر  حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختص

 ١٠٦٢٨) خليل
 ١٠٦٢٩)  حاشية الرهوني على مختصر خليلفي( الحبس باب
 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الـذي أودعـه          في ( الحبس باب

 ١٠٣٣٧) المزني في مختصره
 شرح حدود اإلمام األكبر أبـي عبـد اهللا ابـن            في( الحبس   كتاب

 ١٠٦٢٥) عرفة
قدوة األنـور  البركة ال  شرح حدود اإلمام األكبر      في( الحبس   كتاب

 ١٠٦٢٦) بن عرفةمحمد أبي عبد اهللا 
الكليـات  : القسـم الثـاني   .  عمل من طب لمن حب     في(الحبس  
 ١٠٧٠٣) الفقهية

 ١٠٥٢٣)  لباب اللبابكتابفي ( الحبس كتاب
 ٩٣٧٢)  لسان العربفي(حبس 
 ١٠٥٦٧)  الكبرىالمدونةفي ( الحبس كتاب

 ٥٥٧١) المسائل الفقهيةفي (الحبس 
-٩٤١١) اح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  المصبفي  (حبس  

٩٤١٢ 
 ٩٤١٧)   إفرنسي– إنكليزي –عربي : معجم لغة الفقهاء في(حبس 
 ٩٣٩٩)  المعجم الوسيطفي(حبس 
 ٤٥١٥)  معين الحكام على القضايا واألحكامفي( الحبس باب

معجـم فـي المترادفـات      :  المكنز العربي المعاصـر    في(حبس  
 ٩٤٢٢ ) ين والمترجمين والطالبوالمتجانسات للمؤلف

 ٩٤٠٠) المنجد في اللغة واألعالمفي (حبس 
 ٩٧٨٧) موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميفي (حبس 
 ٩٩٠٨) موسوعة فقه سفيان الثوريفي (حبس 
 ٩٧٧٤) الموسوعة الفقهيةفي (حبس 
-١٠٢٠٩)  الحجة على أهل المدينةكتاب في( الحبس أي الوقف كتاب

١٠٢١٠ 
 ٤٩٣) األحكامفي (ى النسل الحبس عل

حبس العين عن تمليكها ألحد من العباد وصرف منفعتها لمن أراد           
تاريخها وبعـض نظرياتهـا     : الشريعة اإلسالمية في  (الواقف  
 ٧٢١٧) نظرية األموال والملكية والعقود: العامة
 ١٠٥٧٠-١٠٥٦٨) المدونة الكبرىفي ( الحبس والصدقة كتاب
 العالمة محمد بن أحمد شرح   في(ا  مل به  الحبس والصدقة وما يتص    باب

 ١٠٧١٠) ...ميارة الفاسي على األرجوزة المسماة بتحفة الحكام
المقدمات الممهدات لبيان مـا     في  ( الحبس والصدقة والهبة     كتاب

اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشـرعيات والتحصـيالت         
 ٤٧٦-٤٧٤) المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت

توضيح األحكـام علـى تحفـة      في  (هبة والصدقة    الحبس وال  باب
 ٤٩٥) الحكام

شرح ميارة على تحفة الحكـام  فـي   (الحبس والهبة والصدقة     باب
 ١٠٧١١ )واإلبرامالتي ليس لها مثيل في علم الوثائق 

حاشية اإلمام العالمة الهمام ذي الثبـات       في  ( الحبس والوقف    باب
  عبد البـاقي   محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني على شرح الشيخ        

 ١٠٦٣٠) الزرقاني
 العمارة العربية   في(عصر الوالة   : حجج األوقاف ووصف العمائر   

 ١٣٦٢٤) في مصر اإلسالمية
عشيات وضحايا للفقراء    :حجج العوازم الوقفية وصدقاتهم الجارية    

 –العامريـة   :  لمحات من أخبار قبيلة العـوازم      في (والمساكين
 ٣٨٥٧) هوازن

 ٣٨٨٠)  ليس من اإلسالمفي( حجة وقف مستشفى قالوون
 تاريخ والية الصعيد في فـي (حديث عن مساجد الصعيد وأوقافها    

 ١١٨١٢) العصرين المملوكي والعثماني
 ٢٨٥٢-٢٨٥١)  السيرة النبويةفي] (حديث مخيريق[
 السيرة النبوية، المعروفة بسـيرة ابـن        في] (حديث مخيريق [

 ٢٨٥٣) هشام
 ٢٨٥٤)  هشام مختصر سيرة ابنفي] (حديث مخيريق[

)  مقاالت شـبلي   في(حركة الزمة بخصوص الوقف على األوالد       
 ١٠٩١٠] باللغة األوردية[

شرح قـوانين   في  (حق اإلقرار في األمالك واألوقاف الصحيحة       
 ٦٤٥٢] باللغة العثمانية) [األراضي

ضـوابط العقـد فـي الفقـه        في  ] (حقوق القرار على األوقاف   [
 ٤٩٥٨) اإلسالمي

تحرير المقال فيما يحل ويحرم     في  (بط الوقف   حقيقة الوقف وضا  
 ١٠٣٦٢) من بيت المال

 عرض متكامل لتشريعات الحكر والوقف ولألحكام     : الحكر والوقف 
والمبادئ الصادرة عن دائرة األحوال الشخصية بمحكمة النقض        

 فـي  (٢٠٠٠في شأنهما منذ إنشائها حتـى العـام القضـائي           
 ١٣٥) الشخصيةالموسوعة القضائية في مسائل األحوال 

 المجمـوع   فـي (حكم دخول ولد الولد في الوقف علـى األوالد          
 ١٠٩٨٥) المذهب في قواعد المذهب

 أقضية رسـول اهللا صـلى اهللا        في( في األحباس    حكم الرسول   
 ٨٣١٢-٨٣١٠) عليه وسلم

 ٦٨٨٦) من حقيبة المفتيفي ] (حكم شراء كتب من ريع الوقف[
رة العربية اإلسـالمية فـي       تاريخ الحضا  في(الحمامات والفنادق   

 ١١٥١٣) األندلس
الحياة الحرفية والدينية لمدينة القيروان من خالل دفتر حسـابات          

 دراسات ووثـائق    في (١٨٢٤-١٨١٦مسجد السادة األنصار،    
 ٨٩٢٠) في التاريخ المغاربي في العصر الحديث

 ١٠١٥٥) األشباه والنظائرفي (الحيل في الوقف 
باه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة        األشفي  (الحيل في الوقف    

 ١٠١٥٦) النعمان
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 الحقوق في(خاتمة في أهم األسس التي يقوم عليها الوقف الخيري         
 ١١١٥٦) المتعلقة بالتركة في الفقه اإلسالمي

 خزائن الكتب القديمة في العراق منـذ  في(انة الوقف بالبصرة   خز
 ١٢١٠٩)  للهجرة١٠٠٠أقدم العصور حتى سنة 

 ٥٠٩٣) مقال من الكوفةفي (خطورة المساس باألوقاف اإلسالمية 
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تصـانيف اإلدارة فـي األرشـيف      في  (دائرة األوقاف الهمايونية    
 ٨٢٠٩) هـ١٣٣٤ -١٣١٠العثماني، 

: عبد العزيز عبد المحسن الراشـد      في (دعم مشروع وقف الوقت   
 ١٣٨٩٣) سيرة ووصية
 ٥٥٦٥) حمد العزيز جعيطفتاوى شيخ اإلسالم مفي (دعوى الحبس 

) الترتيـب األول  .  الدستورفي  (دفتر سندات األراضي الموقوفة     
 ٦٠٧٥] باللغة العثمانية[

 المدارس ونظـام    في(دور األوقاف في التعليم بالعصر المملوكي       
 ١٢٨٦٣) التعليم في بالد الشام في العصر المملوكي

ـ        في  (دور الوقف    ي دراسات في التاريخ الحضـاري لإلسـالم ف
 ٨٦٢٥) البلقان

 ٧٢٤] باللغة التركية) [تشكيالت العدلية اإلسالميةفي (ديوان األحباس 
 ٨٤٤)  مصر في عهد دولة المماليكفي] (ديوان األحباس[

دراسات عن أهـم    :  رحاب دمشق  في(ديوان األوقاف في اإلسالم     
أماكنها األثرية ومقاالت عن أهم حوادثها المجهولـة وأبحـاث          

 ٢٠٩٧) ثقافية
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 ٩٩٤٣)  المراسم العلويةفي(ذكر أحكام الوقوف والصدقات 
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بذل المجهود فـي حـل أبـي        في  ( الرجل يوقف الوقف     باب
 ٨٤١٦-٨٤١٣) داود
 التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة فـي        في (الِرزقْ

 ٤١٠٥) القرن األول الهجري
 رسـائل ابـن     في] (في التناقض في الدعوى   [الرسالة األربعون   

 ١٥٨٩) نجيم
رسائل في  ] (في شرط كتاب وقف خاير بك     [الرسالة التاسعة عشر    

 ٤٦٠٠) ابن نجيم
رسائل في  ] (في مسائل شرط الوقف واالستبدال    [الرسالة التاسعة   

 ٤٧٧٥) ابن نجيم
في ] (في صدور دعوى استبدال عين    [الرسالة التاسعة والعشرون    

 ٤٦٠١) رسائل ابن نجيم
 رسـائل   في] (القول النقي في الرد على المفتري     [الثة  الرسالة الث 
 ٧٨٠٠) ابن نجيم

 

  رسـائل  في(الرسالة الثالثة والعشرون التي استقر الحال عليها ثانياً         
 ٤٦٠٢) ابن نجيم

 في] (في طلب اليمين بعد حكم المالكي واإلبراء العام       [الرسالة الثامنة   
 ١٢٠١٥) رسائل ابن نجيم

في واقف رتب وظائف دينيـة مـن        [ون  الرسالة الثامنة والعشر  
 ٤٦٠٣ ) رسائل ابن نجيمفي] (جملتها مدرس حنفي وطلبته

في صورة بيع الوقف ال علـى وجـه         [الرسالة الثانية والثالثون    
 ٣١٥٨)  رسائل ابن نجيمفي] (االستبدال

] في صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها     [الرسالة الثانية والعشرون    
 ٤٦٠٤)  رسائل ابن نجيمفي(

 فـي ] (في صورة دعوى فسخ اإلجارة الطويلة     [الرسالة الثالثون   
 ٧٩) رسائل ابن نجيم

 رسائل ابـن    في] (في حدود الفقه  [ون  بعالرسالة الحادية واألر  
 ١٥٩٠) نجيم

في شرط وقف الغوري فـي شـيخ        [الرسالة الحادية والعشرون    
 ٤٦٠٥ ) رسائل ابن نجيمفي] (الغورية

] ان ما يسقط من الحقوق باإلسـقاط      في بي [الرسالة الخامسة عشر    
 ١٥٩١)  رسائل ابن نجيمفي(

في دخول أوالد البنات تحت لفظ الولـد أو         [الرسالة الرابعة عشر    
 ١٠٩٤١)  رسائل ابن نجيمفي] (األوالد

] فيما يبطل دعوى المدعي وخصـومه     [الرسالة السابعة والثالثون    
 ٤٠٠٩)  رسائل ابن نجيمفي(

رسائل في  ] ( بيان اإلقطاعات ومحلها   في[الرسالة السادسة عشرة    
 ١٧٤٧) ابن نجيم

رسائل ابن  في  ] (في مكاتب األوقاف وبطالنها   [الرسالة العشرون   
 ٤٦٠٧) نجيم

 الـدرر السـنية فـي     فـي (رسالة في إبطال وقف الجنف واإلثم       
 ٥٤٢٤) األجوبة النجدية
 ١٦١٩)  رسائل ابن نجيمفي(رسالة في الخراج 

 ٤٦١٢) رسائل ابن نجيمفي ] (خاير بكرسالة في شرط كتاب وقف [
رسائل ابن  في  ] (رسالة في شرط وقف الغوري في شيخ الغورية       [

 ٤٦١٥) نجيم
رسائل في  ] (رسالة في صورة بيع الوقف ال على وجه االستبدال        [

 ٣١٦١) ابن نجيم
رسائل ابـن   في  ] (رسالة في صورة وقفية اختلفت األجوبة فيها      [

 ٤٦١٩) نجيم
رسـائل ابـن    في  ] (رط الوقف واالستبدال  رسالة في مسائل ش   [

 ٤٧٧٧) نجيم
 ٤٦٢٢) رسائل ابن نجيمفي ] (رسالة في مكاتب األوقاف وبطالنها[

مجموع في المناقلة واالسـتبدال     في  (رسالة في المناقلة باألوقاف     
 ٧٣٤١...) باألوقاف

رسالة في واقف رتب وظائف دينية من جملتها مـدرس حنفـي            [
 ٤٦٢٤) نجيمرسائل ابن في ] (وطلبته

 ١١٩٩٩) رسالة القضاءفي (رسالة في الوقف على النفس وبطالنه 
 ٩٩٦٥) الغنائمفي (رسالة في وقف المخالف 
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 ١٢٥٣٥) مجموعة رسائل البركويفي (رسالة في وقف المنقول 
في ] (رسالة فيما استقر عليه الحال في الجواب على صورة الوقفية         [

 ٤٦٢٦) رسائل ابن نجيم
 ١٢٦٣٣) مجموعة رسائل البركويفي (وقف النقود رسالة إلبطال 

 ١٢٦٢٢)  شرح شرعة اإلسالمفي(رسالة متعلقة لألوقاف 
 ٩٩٢٥)  القطرات والشذراتفي(رسالة الوقف 

 فـي (الرعاية االجتماعية للمعاقين في التراث العربي واإلسالمي        
 ١١٨٨٢) اإلعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية
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تاريخ االقتصاد  في  (سعادة االجتماعية واالقتصادية لنظام الوقف      ال
 ١٣٧٢٩] باللغة التركية) [التركي

 كتـاب  في(أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعبده        السنة في قوله    
 ٤٣٠٨) األموال

 

@I”H@@
 

الفوائد في  (الفائدة الخامسة عشر بعد المائتين      : شرط صحة الوقف  
 ٥٤٣٥ )الزينية في مذهب الحنفية

فـي  (الفائدة السـبعون    : شرط الواقف يجب إتباعه إال في مسائل      
 ٥٤٣٦) الفوائد الزينية في مذهب الحنفية

االتجاه الجماعي فـي التشـريع االقتصـادي       في  (شرعية الوقف   
 ٤٤٨٢-٤٤٨١) اإلسالمي

 ٤٨٠٢) تحرير الكالم في مسائل االلتزامفي (الشروط في الوقف 
 ٨٣٧٨-٨٣٦٨) يح البخاريصحفي ( الشروط في الوقف باب
 ٨٣٧٩) مختصر صحيح البخاريفي ( الشروط في الوقف باب
شـرح صـحيح    : إرشـاد السـاري   فـي   ( شروط الوقف    باب

 ٤٨٦٨-٨٤٦٤) البخاري
فـي  ( الشفعة والهبة والصدقة والحبس والوديعـة والـرهن          باب

 ١٠٥٦٥) مسالك الداللة في شرح متن الرسالة
 

@I˜H@@
 

شـرح مختصـر    : اإلكليل جواهر   في] ( صح وقف مملوك   باب[
 ١٠٦٥١) العالمة خليل في مذهب اإلمام مالك إمام دار التنزيل

شرح مختصر العالمة   :  جواهر اإلكليل  في( صح وقف مملوك     باب
 ١٠٦٥٢) الشيخ خليل في مذهب اإلمام مالك إمام دار التنزيل

حاشية البناني على شرح الزرقاني علـى       في  (صح وقف مملوك    
 ١٠٦٣١) مختصر خليل

حاشية الدسوقي علـى الشـرح   فـي  ( صح وقف مملوك  باب
 ٤٨١) الكبير

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      في  ( صح وقف مملوك     باب
 ٤٨٢) على مختصر أبي الضياء سيد خليل

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      في  ( صح وقف مملوك     باب
 ٤٨٤-٤٨٣) ألبي البركات أحمد الدردير

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      ي  ف( صح وقف مملوك     باب
 ٤٨٦) للقطب الدردير

 حاشية الشرح الكبير لشـمس الـدين        في( صح وقف مملوك     باب
 ٤٨٧) الدسوقي

العالمة شـمس الـدين     العالم  حاشية   في( صح وقف مملوك     باب
 ألبي البركـات    الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير      

 ٤٨٨، ٤٨٥) أحمد الدردير
الشـيخ   حاشية العالمة شمس الـدين       في(مملوك   صح وقف    باب

 ٤٨٩ )عرفة الدسوقي على الشرح الكبيربن محمد 
حاشية العالمة شمس الدين محمد عرفة      في  ( صح وقف مملوك     باب

 ٤٩٠)  ألبي البركات أحمد الدرديرالدسوقي على الشرح الكبير
حاشية علـى شـرح الشـيخ أحمـد     في  ( صح وقف مملوك     باب

 ٤٩١) ليلالدردير لمختصر خ
شرح عرفة الدسوقي علـى الشـرح        في (صح وقف مملوك   باب

 ٤٩٢ )الكبير ألبي البركات سيدي أحمد الدردير
شـرح  : اإلكليـل  فهـرس جـواهر      في( صح وقف مملوك     باب

 ١٠٦٥٣ )مختصر خليل في الفقه المالكي
 ١٠٦٤١)  مختصر خليلفي( صح وقف مملوك باب
ـ      في( صح وقف مملوك     باب ه إمـام دار     مختصر خليل فـي فق

 ١٠٦٤٣-١٠٦٤٢) ...الهجرة اإلمام مالك بن أنس
 ١٠٦٤٤ )خليلالعالمة  مختصر في( صح وقف مملوك باب

شرح على مختصر سـيدي     : منح الجليل في  (صح وقف مملوك    
 ١٠٦٤٩) خليل
 مواهب الجليل لشرح مختصر أبـي       في( صح وقف مملوك     باب

 ١٠٦٠٠) الضياء سيدي خليل
اهب الجليـل لشـرح مختصـر       موفي  ( صح وقف مملوك     باب

 ١٠٦٠٢-١٠٦٠١) خليل
 متن العالمة الشيخ خليل بن      في( صح وقف مملوك وإن بأجرة       باب

 ١٠٦٤٥)  المالكيإسحاق
 صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيواناً، ولو رقيقاً تعبد علـى             باب

 ١٠٦٤٦)  مختصر العالمة خليلفي(مرض لم يقصد ضرره 
ة البناني علـى شـرح      حاشيفي  (صح وقف من مسلم على ذمي       
 ١٠٦٣١) الزرقاني على مختصر خليل

 ١٠٢٢٢) الشروط الصغيرفي ] ( الصدقات الموقوفاتكتاب[
مذيالً بما عثر   :  الشروط الصغير  في( الصدقات الموقوفات    كتاب

 ١٠٢٢٣) عليه من الشروط الكبير
 ٢٩١٨)  اإلدارة المالية في اإلسالمفي(النبي صدقات 

 ٩٧٥٩)  األموالكتاب في(قاف  صدقة األحباس واألوباب
الصدقات وأثرهـا علـى الفـرد        في" (األوقاف"الصدقة الجارية   

 ١٣١١١ )والمجتمع
فصول األحكام وبيان ما معنى عليه العمـل       في  (الصدقة والحبس   

 ١٠٥٦٠) عند الفقهاء والحكام
قرارات المجمع الفقهي لدوراته العاشـرة   في  (صرف ريع الوقف    
 ٦٨٩٩) إلى الثامنة عشر

 واقع القدس ومستقبلها في ظل التطورات       في(صندوق وقف القدس    
 ٤٨٧٠) اإلقليمية والدولية

باللغة ) [الترتيب األول . الدستورفي  (صورة إدارة أوقاف الغابات     
 ٦٠٧٦] العثمانية

  عربي- مواضع من كتب – حسب شكل العملكشاف العنوان  



١٤٠٤<
 

 

دليـل  في  (صورة القوانين والحقوق المتعلقة بمدرسة دار الشفقة        
 ٦٠٦٣] مانيةباللغة العث) [جمعية الدراسات اإلسالمية

 

@@IÂH@@
 

 عن أسباب عدم تسـلم      …طلب إحاطة موجه إلى وزير األوقاف     
 موقوفة على جمعية    "حدائق" فداناً   ٩٩٥الوزارة مساحة قدرها    

:  الثالـث  ي الفصل التشريع  في (…المساعي المشكورة الخيرية  
مضبطة الجلسة الرابعة والخمسين    : دور االنعقاد العادي األول   

 ٩٣٠١) ١٩٨٠من فبراير سنة  ١٨ …المعقودة يوم
 

@IÊH@@
 

عدة البروق في جمع ما في المـذهب مـن      فـي   ] ( العطايا كتاب[
 ١٠٧٢١) الجموع والفروق

 ٨٣٩٢) مشكاة المصابيحفي ( العطايا باب
 ٨٣٩٣] باللغة األوردية) [ مشكاة المصابيحفي( العطايا باب
 ٨٣٨٧)  مصابيح السنةفي( العطايا باب
 ١٠٣٥٦)  التهذيب في فقه اإلمام الشافعيفي( العطايا والحبس كتاب
 العطايا والصدقات والحبس وما دخل في ذلك مـن كتـاب            كتاب

 الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي         في(السائبة  
 ١٠٤٥٢) وهو شرح مختصر المزني: اهللا عنه

 ١٠٢٢٤) مختصر الطحاويفي  ( العطايا والوقوفكتاب
 ١٠٢٢٥) مختصر الطحاويفي  (] العطايا والوقوفكتاب[

دراسـة معـززة    :  الحيازة فقهاً وقضـاء    في(العقارات الحبسية   
 ٥٩٠٨) حديثةفقهية وقرارات قضائية بنظريات 
  ٤٩٣)  األحكامفي(عقد حبس 

الفوائـد  في  (الفائدة الثامنة والعشرون بعد المائة      : العقد الموقوف 
 ٥٤٣٧) الزينية في مذهب الحنفية

حكـم إجـراء    في  (ق آالت االتصال الحديثة     عقد الوقف عن طري   
العقود بآالت االتصال الحديثـة علـى ضـوء قواعـد الفقـه             

 ٤٩٥٩) اإلسالمي
 فـي (العقود الدرية في قول الواقف علـى الفريضـة الشـرعية          

 ٤٥٩١-٤٥٨٩) مجموعة رسائل ابن عابدين
مجموعـة  فـي   (العقود الدرية في قولهم على الفريضة الشرعية        

 ٤٥٩٢) ينرسائل ابن عابد
مقاصد الشريعة  في  ] (عالقة الوقف والصدقات بمقاصد الشريعة    [

 ١٩٢٠) اإلسالمية
 

@IÎH@@
 

باللغـة  ) [الوثائق تنطـق بالحقـائق    في  (غاية األوقاف العثمانية    
 ٨٩٦٧] التركية

في (غاية البيان في أن وقف االثنين على أنفسهما وقف ال وقفان            
 ١٢٠١٣-١٢٠٠٩) مجموعة رسائل ابن عابدين

غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهـل الدرجـة            
-٤٥٩٣) مجموعة رسائل ابـن عابـدين     في  (األقرب فاألقرب   

٤٥٩٧ 

 

@IÒH@@
 

باللغة ) [فتاوى شيخ اإلسالم علي أفندي    في  (فتاوى تتعلق بالوقف    
 ٥٣٢٣] التركية

الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتـاء      في  (فتاوى في مسائل متفرقة     
 ٥٣٢٨) صريةالم

فتاوى شيخ اإلسالم أبي    في  ] (فتاوى مختلفة عن الوقف ومسائله    [
 ٥٣٠٥] باللغة التركية) [السعود أفندي

باللغـة  ) [الفتـاوى المختـارة   في  (فتاوى وأحكام تتعلق بالوقف     
 ٥٤٤٧] التركية

مجموعة الفتاوى الصادرة عن قطاع اإلفتـاء       في  ] (فتاوى الوقف [
 ٥٣٣٠) والبحوث الشرعية

فتاوى شيخ اإلسالم محمد العزيز     في  (وى التحبيس على األوالد     فت
 ٥٥٦٥) جعيط

 صـنوان   فـي (الفتوى على أنه ال يجوز ما لم يبين جهة الوقف           
 ٥٢٩٣) القضاء وعنوان اإلفتاء

األحوال السياسية  :  نجد والحجاز في الوثائق العثمانية     في(فرمان  
 ٨٢٦٣) يواالجتماعية في نجد والحجاز خالل العهد العثمان

باللغـة  ) [نتيجة الفتاوى مع المنقـول    في  (فصل في إجارة الوقف     
 ٨٧-٨٦] العثمانية

باللغة ) [تحفة الصكوك في  (فصل في صور الوقفيات وما يتعلق بها        
 ٣٨٢٩] العثمانية

 ٨٤١٠-٨٤٠٩) شرح البخاري:  إعالم السننفي( الفقه القيم للوقف باب
ت المحكمة الشـرعية    فهرس تحليلي للوقفيات الموجودة في سجال     

الفهارس التحليليـة لالقتصـاد     في   (٨٢سجل رقم   : في القدس 
 ٨٢٢٠) اإلسالمي

 فقه الكتاب والسنة ورفع الحـرج       في(في إبدال المنذور والوقف     
 ١٣٦٧) عن األمة

فتاوى تتحدى اإلهمال في شفشاون وما حولهـا         في( األحباسفي  
 ١٠٦٧٩) من الجبال

: ك الدرر الحاوي غرر األثـر      سل في( في أحكام الصوافي     فصل
 ٣٧٧) …الجامع لعلوم األديان واألحكام

 الباجوري علي شرح    إبراهيم حاشية   في(الوقف   في أحكام    فصل
ابن قاسم الغزي علي متن أبي شـجاع فـي مـذهب اإلمـام              

 ١٠٣٥٠) الشافعي
 حاشية الباجوري علـي ابـن قاسـم         في(الوقف   في أحكام    فصل

 ١٠٣٥١) الغزي
 حاشية الباجوري علي شرح ابن قاسم       في] (الوقف في أحكام    فصل[

 ١٠٣٥٢) الغزي علي متن أبي شجاع في مذهب اإلمام الشافعي
 شرح ابن قاسم الغزي علي متن أبي        في(الوقف   في أحكام    فصل

 ١٠٤٤٥) شجاع في مذهب اإلمام الشافعي
 ٤٧٩) الشرح الكبيرفي ( في أحكام الوقف باب

 ٤٨٠، ٤٧٨)  الكبيرالشرحفي ] ( في أحكام الوقفباب[
 ٣٠٢) الملخص الفقهيفي ( في أحكام الوقف باب

 ٣٥٥-٣٥٤)  أحكام الوصايا واألوقاففي(في األوقاف 

 عربي- مواضع من كتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٤٠٥
 

 

 أحكام الوصايا واألوقاف المعمـول بهـا فـي          في(في األوقاف   
 ٣٥٦) الجمهورية العربية المتحدة

 مختصر تخريج الدالالت السمعية على ما كـان         في(في األوقاف   
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الحرف والصنائع         في عهد رس  

 ٢٩١٤) والعماالت الشرعية
 ٩٧٢٧)  الجامع الكبيركتاب في( في األوقاف وأموال المساجد باب
 خالصة الوسائل   في( في األوقاف وأموال المساجد واألفالج       باب

 ٩٧٢٩) في ترتيب المسائل
 الجليـل    منح شرحفي  ( في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به         باب

 ١٠٦٥٠) على مختصر العالمة خليل
فـي  ] ( في الحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب       باب[

 ١٠٥٠٨) رسالة اإلمام ابن أبي زيد القيرواني
حاشية سـيدي   في  ( في الحبس والهبة والصدقة وما يتعلق بهما         باب

محمد بن محمد العمراني الوزاني على شرح العالمة أبي عبد اهللا           
 ١٠٧٠٤) سيدي محمد التاودي ابن سودة على تحفة ابن عاصم

 ١٠٥٢١) التفريعفي ( في الحبس وهو الوقف باب
 ٤٠٠٨)  جامع الفصولينكتابفي (في دعوى الوقف والشهادة عليه 

 المدونـة   فـي (في الرجل يحبس على ولـده الصـغار داراً          
 ١١٠٠٩-١١٠٠٧) الكبرى

 والهبـات المبتوتـة      في زكاة األحباس الموقوفة والصدقات     فصل
 ٤٣٢٠)  مقدمات ابن رشدفي(
 مـتن   فـي ( في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والـرهن         باب

 ١٠٥٠٩) الرسالة البن أبي زيد القيرواني
 والعاريـة  في الشفعة والهبة والصدقة والحـبس والـرهن          باب

تقريب المعاني على متن الرسالة البـن       في  ( واللقطة والغصب 
 ١٠٦٦٧ )أبي زيد القيرواني

 في الشفعة والهبة والصـدقة والحـبس والـرهن والعاريـة            باب
 ١٠٥١٢ ) الفقهية الرسالةفي( واللقطة والغصبوالوديعة 

 في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة         باب
 ١٠٥١٤-١٠٥١٣ ) متن الرسالةفي (واللقطة والغصب

ن والعاريـة    في الشفعة والهبة والصـدقة والحـبس والـره         باب
شرح رسالة ابن   :  الثمر الداني  في(والوديعة واللقطة والغصب    

 ١٠٦٥٤) أبي زيد القيرواني
 في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة         باب

شـرح  :  الثمر الداني في تقريب المعـاني      في(واللقطة والغصب   
 ١٠٦٥٦-١٠٦٥٥) رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 الدالئل  في(م بالمساجد وما يجوز من ذلك، وما ال يجوز          في القيا 
 ١١٨٤١) في اللوازم والوسائل

الجامع :  سلك الدرر الحاوي غرر األثر     في( في مال المسجد     فصل
 ١١٨٤٠) …لعلوم األديان واألحكام 

 فواكـه   فـي (في المساجد والمدارس وما أشبه ذلك من الوقوفات         
 ١١٨٤٢) منالبستان الهادي إلى طريق طاعة الرح

شرح :  المنتقى كتابفي  ( في معنى العمرى والحبس والصدقة       باب
 ٨٣٤٦) موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس

فصول األحكام وبيـان    في  ( في الهبات واألحباس والصدقات      باب
 ١٠٥٦٢) ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام

 فـتح المعـين   إعانة الطالبين على حل ألفاظ      في  ( في الوقف    باب
 ١٠٣٥٩) بشرح قرة العين بمهمات الدين

-١٠٣٨٧)  في حل ألفاظ أبي شجاع     اإلقناعفي  ( في الوقف    فصل
١٠٣٨٩ 

-١٠٣٨٤)  اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      في] ( في الوقف  فصل[
١٠٣٩٠، ١٠٣٨٦ 

 ١٠٤٠٩) تحفة الحبيب على شرح الخطيبفي ( في الوقف فصل
 ١٠٣٢٣) ه الشافعيالتذكرة في الفقفي ( في الوقف فصل
حاشية ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين      في  (في الوقف    باب

 ١٠٤٤٠) على فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين
 ٥٣٠٢) فتاوى شرعية وبحوث إسالميةفي (في الوقف 

على متن اإلرشاد   :  فتح الجواد بشرح اإلرشاد    في( في الوقف    باب
 ١٠٣٠٨) البن المقري

شرح قـرة العـين بمهمـات       :  فتح المعين  في(قف   في الو  باب
 ١٠٤٧١) الدين
كفاية األخيار في حـل غايـة االختصـار         في  ( في الوقف    فصل

 ٤٧٨١) لألصفهاني
 ٣٩٤-٣٩٣) لسان الحكام في معرفة األحكامفي ] ( في الوقففصل[

 متن اإلرشاد فـي فقـه مـذهب اإلمـام           في( في الوقف    باب
 ١٠٣١٨) الشافعي
ع الضمانات في مذهب اإلمام األعظـم أبـي         مجمفي  (في الوقف   

 ١٠٢٤٠) حنيفة النعمان
 ١٠٤٦٧) مختصر المزنيفي ( في الوقف فصل

 ٩٩٥٧) مختلف الشيعةفي (في الوقف 
 متن اإلرشاد فـي فقـه مـذهب اإلمـام           في( في الوقف    باب

 ١٠٣١٨) الشافعي
عالم األمة ومحي   ":  مسائل اإلمام أحمد   كتاب في( في الوقف    باب

 ١٠٠٣٨ )"ي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيالسنة أب
 ١٠٤٨٩) النهايةفي ( في الوقف فصل

 مجموعة المراسـيم    في( لة الطوي ةجارجارتين واإل  الوقف واإل  يف
 ١ منقحـة ومعدلـة حتـى     : االشتراعية والمراسيم التنظيميـة   

 ٦١٦٩) ١٩٦٥حزيران 
حاشية : سالك بلغة السالك على أقرب المفي( في الوقف وأحكامه باب

 ١٠٦٥٧ )على شرح الدردير على مختصره
 ١٠٦٥٨)  بلغة السالك ألقرب المسالكفي( في الوقف وأحكامه باب
بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب      في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦٥٩) اإلمام مالك علي الشرح الصغير الموجود بالهامش
رب المسالك على الشرح    بلغة السالك ألق  في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦٦٢-١٠٦٦٠ )الدرديرالشهير سيدي أحمد الصغير للقطب 
بلغة السالك ألقرب المسالك علـى      في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦٦٣) مذهب اإلمام مالك
شرح أقرب المسالك لمذهب اإلمـام      في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦١٤) مالك
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 ١٠٦١٥) الشرح الصغيرفي ( في الوقف وأحكامه باب
الشرح الصغير على أقرب المسالك     في  ( في الوقف وأحكامه     باب

 ١٠٦١٧-١٠٦١٦) إلى مذهب اإلمام مالك
 التاج الجامع لألصـول فـي       في( في الوقف والترغيب فيه      باب

 ٨٥١٣-٨٥٠٩) أحاديث الرسول 
قوانين األحكام الشـرعية ومسـائل      في  (في الوقف وهو الحبس     

 ٤٦٧) الفروع الفقهية
 ٤٧٣، ٤٧١-٤٦٨) القوانين الفقهيةفي (قف وهو الحبس في الو

 ٤٧٢)  القوانين الفقهيةفي] (في الوقف وهو الحبس[
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 القواعـد الكليـة والضـوابط       كتابفي  (قاعدة في شروط الوقف     
 ٤٧٧١) الفقهية

 ربيع األول ٢٧القانون المؤقت المتعلق باألموال غير المنقولة بتاريخ      
 ٦٠٧٧] باللغة العثمانية) [ الترتيب  الثاني.الدستورفي (هـ ١٣٣١

 ٢١القانون المؤقت المتعلق بانتقال األموال غير المنقولة بتاريخ         
باللغـة  ) [الترتيـب  الثـاني    . الدسـتور في   (١٣٢٨فبراير  
 ٦٠٧٨] العثمانية

القانون المؤقت المتعلق بوقف األراضي اإلقطاعية وغير الصحيحة        
فـي  ( تأمينات مقابـل الـديون       ألوقاف اإليجارتين، مع إصدار   

 ٦٠٧٩] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستور
) الفرائض واالنتقال في الفقـه اإلسـالمي      في  (قانون الموقوفات   

 ١٢٣١٩] باللغة التركية[
 ٦٠٣٥] باللغة التركية) [أحكام الجزاءفي (قانون الوقف 
 من الفقـه     مجموعة القوانين المصرية المختارة    في(قانون الوقف   
 ٦٢٢١) اإلسالمي

قانون وقف مع األموال غير المنقولة مقابل النقود ما عدا الجوامع           
 جمادى  ٣والمساجد التي وصلت مرحلة االستغناء عنها بتاريخ        

باللغـة  ) [الترتيـب  الثـاني    . الدستورفي  (هـ  ١٣٢٩اآلخرة  
 ٦٠٨٠] العثمانية

 ٤٧٧٨) القواعد الصغرىفي (قبول الوقف للشرط 
تـاريخ وحضـارة    : القدسفي  ( س في عهد المماليك البحرية    القد
 ٩١٣١") م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"

تاريخ وحضـارة   : القدسفي  ( القدس في عهد المماليك الشراكسة    
 ٩١٣١") م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"

الموضوعات غير المنقولة فـي     في  (القرارات المتعلقة باألوقاف    
 ٦٠٢٧] باللغة التركية) [حقوقنا القديمة والجديدة

 ٥٦٥٥)  رسائل ابن نجيمفي(القضاة والحكام 
تلخـيص  فـي   (قوانين التصرف باألراضي الموقوفة والميريـة       

 ٦٤٤٩-٦٤٤٧] باللغة العثمانية) [الحقوق الموضوعة
. الدسـتور فـي   (قوانين ونظام تشكيالت وظائف نظارة األوقاف       

 ٦٠٨١] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني
مختصـر منهـاج    في  (ما تركناه صدقة    ال نورث   : قول النبي   

 ٨٢٧١) السنة البن تيمية
 ٧٨٠٠)  رسائل ابن نجيمفي] (القول النقي في الرد على المفتري[
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 تـاريخ الحضـارة العربيـة    فـي (الكتب والمكتبات في األندلس   
 ١٢٠٧٤) اإلسالمية في األندلس

 زمني لسجالت المحـاكم الشـرعية واألوقـاف         إحصائيكشاف  
 ٣٣٧٢سالمية في بالد الشام اإل

 ٢٧٤٩)  رسائل حول الوقففي(كشف العوار عن وقف السمسار 
 فـي (الكفارات واألوقاف الخيرية والوصية لوجوه الخيـر والنـذور          

 ١١١٣٦) دراسة مقارنة بالنظم الوضعية: االقتصاد المالي اإلسالمي
 فـي (الكفارات واألوقاف الخيرية والوصية لوجوه الخير والنـذور         

 ١١١٣٩) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمالية العامة في اإلسالما
 حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة       في(الكالم على الحبس    

 ١٠٦٧٢) ابن أبي زيد القيرواني
 كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد        في(الكالم على الحبس    

 ١٠٥٥٥ )القيرواني
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 الحدائق الناضرة في أحكام العترة      في(وقف  ال تجب الزكاة في ال    
 ٤٣١٧-٤٣١٦) الطاهرة

 ١٠٣٧٦)  تاريخ الخلفاءفي(ال نورث ما تركناه صدقة 
الفائدة الثالثـة بعـد     : ال يعزل الناظر إذا كان هو الموقوف عليه       

 ٥٤٣٨) الفوائد الزينية في مذهب الحنفيةفي (المائة 
الترتيب  . الدستور في(الئحة التشكيالت ووظائف نظارة األوقاف      

 ٦٠٨٢] باللغة العثمانية) [األول
 محاضرات في الفقه المقارن مع مقدمة في بيان         في(لزوم الوقف   

 ٦٥٩٢) أهمية دراسة الفقه المقارن وأسباب اختالف الفقهاء
 ٦٥٩٧) مقارنة المذاهب في الفقهفي (لزوم الوقف 
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 ١٠١٥٥) نظائراألشباه والفي (ما افترق فيه العتق والوقف 
األشباه والنظائر على مذهب أبي     في  (ما افترق فيه العتق والوقف      

 ١٠١٥٦) حنيف  النعمان
-٨٣٣٥)  سنن أبـي داود    في( ما جاء في الرجل يوقف الوقف        باب

٨٣٤٢ 
أوجز المسالك إلـى موطـأ اإلمـام        في  (ما يجوز من العطية     

 ١٠٧٠٠) مالك
-١٠٧٠١ ) موطأ مالك  أوجز المسالك إلى  في   (]ما يجوز من العطية   [

١٠٧٠٢ 
الترتيـب   . الدستورفي  ( والمتعلقة بنظام األوقاف     ٤٨المادة رقم   
 ٦٠٩٠]باللغة العثمانية) [األول

االتجاه الجماعي فـي التشـريع االقتصـادي        في  (ماهية الوقف   
 ٤٤٨٢-٤٤٨١) اإلسالمي

الفائـدة  : المتولي على الوقف إذا ادعى الدفع إلى الموقوف عليهم        
 ٥٤٣٩) الفوائد الزينية في مذهب الحنفيةفي (عد المائة الثالثة ب

 ١٠٨٤٥)  مقاالت الكوثريفي(محادثة قديمة حول الوقف األهلي 
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 ٤٦٤٠)  الزواجرفي (مخالفة شرط الواقف من الكبائر
:  المعامالت الشرعية المالية   كتابفي  (مختصر في الوقف وأحكامه     

ات المـريض   ويليه ملحق وجيز في المهر وبدل الخلع وتصـرف        
 ٢٥٧-٢٥٦) والهبة والوصية والميراث والوقف

فـي  (المخصصات الشهرية لموظفي ومسـتخدمي األوقـاف        
 ٦٠٨٣] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستور

 الكتـاب العربـي المخطـوط وعلـم         في(المخطوطات الموقوفة   
 ١١٩٤٢) المخطوطات

مية في القـدس  المخلفات المعمارية الحضارية في العصور اإلسال  
 – الحاضر   –الماضي  :  القدس العربية اإلسالمية   في(الشريف  
 ٢٥١٨) المستقبل

 ٣٣٥٧] باللغة التركية) [إدارة المدنفي (المديرية العامة لألوقاف 
مقاالت فـي   :  دراسات في المجتمع اإلسالمي    في(المرأة والوقف   @

 ٦٧١٨] باللغة اإلنجليزية) [ذاكرة جابريل بير
 ٦٧٣٢)  تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسفي(المساجد 

 ١٢٢٣٩] باللغة األوردية) [ الفتاوى المحموديةفي( المساجد باب
إغاثة اللهفان فـي  (مسألة إذا اشترى أرضاً وخاف أن تخرج وقفاً    

 ٥٤١٧-٥٤١٦) من مصائد الشيطان
 ٥٥١٧) فتاوى السبكيفي (مسألة في الوقف 

 ٥٣٨٣)  جواهر الفقهفي(صدقة مسائل تتعلق بالوقف وال
شرح على نظم العمل    في  ] (مسائل الحبس والهبة وما يلحق بهما     [

 ١٠٥٧٦-١٠٥٧٥) الفاسي
 ٩٩٤٦)  االنتصارفي (مسائل شتى من الهبات والوقوف

مسائل في الحبس والهبة وما يلحق بهما، ضـمن نظـم العمـل             
 تحفة أكياس الناس بشرح عمليـات       في(الشهير بالعمل الفاسي    

 ١٠٥٥٦) فاس
الطريقـة المرضـية فـي اإلجـراءات        في  ] (مسائل في الوقف  [

 ١٠٦٩٦) الشرعية على مذهب المالكية
مسائل من الحبس والهبة وما يلحق بهما، ضمن شـرح عمليـات        

 ١٠٧٠٥)  تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسفي(فاس 
 ٥٥٠٠) أدب القضاءفي (مسائل من الوقف 
ب القضاء وهو الدرر المنظومات      أد كتابفي  (مسائل من الوقف    

 ٥٥٠١) في األقضية والحكومات
-٥٣٥٢)  الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية في(مسائل الوقف   

٥٣٥٣ 
) الترتيـب  األول   . الدستورفي  (المسقفات والمستغالت الموقوفة    

 ٦٠٨٤] باللغة العثمانية[
 ٥٢٨٥) التاريخ اإلسالميفي ] (مصادرات األوقاف[
 ١٦٣٨) القدس معضلة السالمفي ] (ادرات األوقافمص[

فقه الكتاب والسنة ورفـع الحـرج عـن          في(مصارف الوقف   
 ١٣٦٧) األمة

 إمارة الحـج فـي مصـر        في(مصروفات الحرمين من األوقاف     
 ١١٥٠٣) م١٧٩٨-١٥١٧هـ، ١٢١٣-٩٢٣العثمانية، 

دراسة :  القدس الشريف  في(المعالم التاريخية في القدس الشريف      
ول التعريـف بالمدينـة اإلسـالمية المقدسـة وتاريخهـا           تتنا

وجغرافيتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي من أقدم العصور       
 ٢١٣٣) حتى الوقت الحاضر

دفاتر الرؤوس في األرشـيف العثمـاني،       في  (معامالت األوقاف   
 ٨٢١٠) هـ١٢٣١-١١١٦

 مـن نظـام إيجـارات       ٧مادة رقم   : معدل إيجار العقارات الموقوفة   
 ٦٥٠٥] باللغة العثمانية) [معدل نظام إيجار العقاراتفي (عقارات ال

فـي  (المعماري سنان في ضوء المعلومات التي احتوتها وقفيتـه          
) العصر الذي عاش فيه رئيس المعماريين الشيخ سنان وآثـاره         

 ٢٦٨٥] باللغة التركية[
 ٥٤٩٠)  الفتاوى األنقرويةفي( في كتاب الوقف يمعين المفت

باللغـة  ) [الترتيـب  الثـاني    . الدسـتور في  (الوقفية  المقاطعات  
 ٦٠٨٥] العثمانية

 مكتبة الملك عبد العزيـز فـي المدينـة          في(المكتبات الموقوفة   
 ١٢٤٨١) المنورة بين الماضي والحاضر

االتجاه الجماعي فـي    في  (الملكية الجماعية في األوقاف الخيرية      
 ٧٢٤٧-٧٢٤٦) التشريع االقتصادي اإلسالمي

االتجـاه الجمـاعي فـي      في  ( الموقوف   يء الجماعية للش  الملكية
 ٧٢٤٧-٧٢٤٦) التشريع االقتصادي اإلسالمي

الفتاوى اإلسـالمية مـن   في (من أحكام استبدال الوقف وشروطه    
 ٥٣٥٧) دار اإلفتاء المصرية

فـي  (من أحكام االستحقاق في الوقف واإلقرار به والتنازل عنه          
 ٥٣٥٨) المصريةالفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء 

الفتاوى اإلسالمية مـن دار  فـي  (من أحكام مخالفة شرط الواقف   
 ٥٣٥٩) اإلفتاء المصرية
 ١٠٦٧٨)  النوازلكتاب في(من مسائل الحبس 

 البحث العلمـي ومصـادر      كتابفي  ] (من مصادر أحكام الوقف   [
 ٣٧٥) الدراسات الفقهية

 ١٠٨٥٨) جواهر البخاري وشرح القسطالنيفي (من وقف ألقاربه 
مرشد الحيران إلى معرفـة أحـوال       في  (منافع األعيان الموقوفة    

 ٨٩) اإلنسان
مجموع في المناقلة واالستبدال    في  (المناقلة واالستبدال باألوقاف    

 ٧٣٤٢) باألوقاف
 ١١٣٢١) التكميلفي (منفعة العين الموقوفة 

الحدائق الناضرة فـي أحكـام       كتاب في(موارد جواز بيع الوقف     
 ٣١٤٣-٣١٤٢) رةالعترة الطاه

 ٥٣٨٧) المعامالت.  منهاج الصالحينفي(موارد جواز بيع الوقف 
هـ ١٣٢٨هـ وعام   ١٣٢٧موازنة بين قانون ميزانية األوقاف لعام       

 ٦٠٨٦] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (
الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتـاء      في  (موت ناظر الوقف مجهالً     

 ٥٣٦١) المصرية
 أحكام الوصية والوقـف فـي الشـريعة         في(وجز عن الوقف    م

 ٣٠٥) اإلسالمية
 أحكام الوصية فـي الفقـه اإلسـالمي         في(موجز ألحكام الوقف    

 ٢٧٠-٢٦٩) والقانون
 المـرأة   فـي (المؤسسات االجتماعية فـي الحضـارة العربيـة         

 ١١٧٤٤) والمؤسسات االجتماعية في الحضارة العربية
تـاريخ  :  القـدس  فـي (د المماليك   المؤسسات االجتماعية في عه   

 ٩١٣١") م١٩١٧ -م.  ق٣٠٠٠"وحضارة 

  عربي- مواضع من كتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل 



١٤٠٨<
 

 

 -الخنقـاوات   : المؤسسات التي شاركت المسجد في أداء رسالته      
رمز الصمود  :  المسجد في( التكايا   – الرباط   – القباب   –الزوايا  
 ١٦٣٢) والتحدي

 التاريخ الحضاري لشـرقي األردن فـي        في(المؤسسات العلمية   
 ١١٧٠٤) العصر المملوكي
 تاريخ شرقي األردن في عصـر دولـة      فـي (المؤسسات العلمية   
 ١١٧٠٥) القسم الحضاري. المماليك األولى
 ٢٣٠٨)  النظم والحضارة اإلسالمية تاريخفي (المؤسسات العلمية
باللغـة  ) [التنظيم والعمل :  اقتصاد المغول  فـي (المؤسسة الخيرية   

 ٩٥٩٣] اإلنجليزية
ية والتحـوالت االجتماعيـة فـي        الديمقراط في(مؤسسة الوقف   

 ٩٢٦٩) المغرب
 في(مؤشرات ومالمح من التجربة العالمية في مجال تأهيل المعاقين          

 ١١٨٨٣) اإلعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية
 ٥٥٢٠-٥٥١٩) فتاوى السبكيفي (موقف الرماة في وقف حماة 

-٩٣٩١ )موسوعة اصطالحات العلوم اإلسـالمية    في  (الموقوف  
٩٣٩٣ 

 ٨٢١١) تصانيف كامل كبجي في األرشيف العثمانيفي (الموقوفات 
هـ، وقانون مكتـب    ١٣٢٧ميزانية أوقاف الحرمين الشريفين لعام      

 ٦٠٨٧] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (األوقاف 
. الدسـتور فـي   (هـ  ١٣٢٨ميزانية أوقاف دور المكتبات لعام      

 ٦٠٨٨] لغة العثمانيةبال) [الترتيب  الثاني
هـ، وقوانين تتعلق بنظارة األوقاف     ١٣٣٣ميزانية األوقاف لعام    

 ٦٠٨٩] باللغة العثمانية) [الترتيب  الثاني. الدستورفي (
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دراسة في تطـور    : األلقاب والوظائف العثمانية   في(ناظر الوقف   
األلقاب منذ الفتح العثمـاني لمصـر حتـى إلغـاء الخالفـة             

 ٧٧٢٤...) ةالعثماني
 ١٠٧٨٣) مشكلة المياه وحلولها في التراث اإلسالمي في(ناظر الوقف 

 ٨٩٧٢) تاريخ الدولة العثمانيةفي ] (نظارة األوقاف الهمايونية[
التشكيالت المركزية العثمانية في عهد     في  (نظارة وقف الهمايون    

 ٦٥٩] باللغة التركية) [التنظيمات
يث واأليديولوجية األبويـة    منطق التور : نظام األحباس في تونس   

 ٨٩٠٨ ]باللغة الفرنسية) [ ذكريات متمردفي(
باللغة ) [شرح قوانين األراضي  في  (نظام تقسيم أراضي األوقاف     

 ٦٤٥٣] العثمانية
باللغـة  ) [الترتيـب  األول   . الدسـتور فـي   (نظام التوجيهات   

 ٦٠٩٠] العثمانية
باللغـة  [) الترتيـب  األول   . الدسـتور في  (نظام وإدارة األوقاف    

 ٦٠٩٠] العثمانية
 دراسـات فـي     فـي (نظام الوقف في أوائل العصر العثمـاني        

باللغـة  ) [مقاالت في ذاكرة جابريل بيـر     : المجتمع اإلسالمي 
 ٨٩٩٣] اإلنجليزية

 األحـوال الشخصـية     فـي (نظام الوقف في تشريعاته المتعـددة       
 ٦٢٠٣) والوقف في تشريعاتهما المتعددة

ريخ الحضـاري لشـرقي األردن فـي        التافي  (نظر البيمارستان   
 ٧٧٧٣) العصر المملوكي
تاريخ شرقي األردن فـي عصـر دولـة         في  (نظر البيمارستان   
 ٧٧٧٤)  القسم الحضاري.المماليك األولى

 ٥٥٦٩) النوازل الصغرىفي (نوازل الحبس 
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القرابـة،  : حسب ونسب في   (؟فعل اقتصادي أم حركة رمزية    : الهبة
 ٨٩٠٦ ]الفرنسيةباللغة ) [ريث في تونسالتحالفات والموا

 فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سـراج         في(الهبة والحبس   
 ٥٥٦٤) األندلسي

 ٩٨٨٦)  عقد الهبة في القانون اللبناني والمقارنفي(الهبة والوقف 
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مـنح الشـفا الشـافيات فـي شـرح          في  (من باب الوقف     و
 ١٠٠٥٠ )المفردات

التذهيب في أدلة متن     في(ثالثة شرائط   الوقف جائز ب    و فصل
الغاية والتقريب المشهور بمتن أبـي شـجاع فـي الفقـه            

 ١٠٤٦٩) الشافعي
 أخصر المختصرات في الفقه على      كتاب في(الوقف سنة     و فصل

 ٩٩٩٠ )مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
 االستخراج  في (يثبته وقف اإلمام لبعض أراضي الوقف      و فصل

 ١٢٥٦) ألحكام الخراج
فـي  (الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبـل الحنبلـي        

 ٧٣٤٣...) مجموع في المناقلة واالستبدال باألوقاف
: حسـب ونسـب   فـي    (؟حالة هيكلة أم نتيجة وضع    : واقع األحباس 

 ٨٩١٥ ]الفرنسيةباللغة [) القرابة، التحالفات والمواريث في تونس
 ٩٣٩٣-٩٣٩١ )موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالميةفي (الواقف 

دراسة وتحقيق ونشـر ألربـع      : وثائق استبدال من العصر العثماني    
الوثائق العثمانية  في   (...وثائق استبدال من أواخر العصر العثماني     

 ٨٢٤٥) وقف – استبدال – إيجار – بيع – زواج: في مصر
وثائق إنشاء ووقف من العصر العثماني صادرة من محكمة الباب          

 الوثـائق العثمانيـة فـي       في(هـ  ١٢٠٤ شوال   ١٢العالي في   
 ٨٢٤٧) وقف – استبدال – إيجار – بيع – زواج: مصر
 وثائق وقف السلطان قالوون على البيمارستان المنصوري        كتاب
 ٢٦٥٨)  تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيهفي(

 مصادر تاريخ الجزيـرة     في(وثائق الوقف على األماكن المقدسة      
 ٨١٩٧) العربية

في الفتـرة مـن غـرة رجـب     من العصر العثماني  وثائق وقف   
 الوثائق العثمانيـة فـي      في. (هـ١٢٠٨ شعبان   ٢٦ –١٢٠٢

 – بيـع    – طـالق    –زواج  : تركيا ومصر ودول شمال أفريقيا    
 ٨٢٤٩)  استبدال– وقف –إيجار

 الوثائق العثمانية   في(وثيقتا وقف على مسجد عبد الرحيم القناوي        
 – بيع   – طالق   –زواج  : في تركيا ومصر ودول شمال أفريقيا     

 ٨٢٤٩)  استبدال– وقف –إيجار
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وثيقة إنشاء وقف من العصر العثماني صادرة من محكمـة البـاب            
:  الوثائق العثمانية في تركيا ومصر ودول شمال أفريقيا        في(العالي  
 ٨٢٤٩)  استبدال– وقف – إيجار– بيع – طالق –زواج 

 دراسات  في (وثيقة خاصة بثبوت أوقاف للسلطان األشرف خليل      
 ٨٢٥٤) في الوثائق ومراكز المعلومات الوثائقية

وثيقة وقف من أوائل العصر العثمـاني صـادرة مـن محكمـة             
 الوثائق العثمانية   في (٩٤٨ذي القعدة سنة    ٢٤قوصون بتاريخ   

 – بيع   – طالق   –زواج  : في تركيا ومصر ودول شمال أفريقيا     
 ٨٢٤٩)  استبدال– وقف –إيجار

 ٧٧٤٧)  رسائل حول الوقففي(ا يقبضه الناظر الوجه الناضر فيم
وصية أخذت حكم الوقف فيجوز الصرف على أبناء الموصي عند          

 الفتاوى الشـرعية فـي      في (٢٩٦السؤال: ظهور الحاجة فيهم  
 ٥٣٦٧) المسائل االقتصادية

 صنوان القضاء وعنوان    في(الوصية بمصاحف توقف على المسجد      
 ٥٢٩٤) اإلفتاء

: األلقاب والوظائف العثمانيـة    في( باألوقاف   الوظائف التي تتعلق  
دراسة في تطور األلقاب منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغـاء    

 ٧٧٢٤...) الخالفة العثمانية
باللغـة  ) [اآلثار اإلسالمية والمسلمين فـي بلغاريـا      في  ] (الوقف[

 ٨٦٢٤] التركية
 ٨٤٧٦)  األبواب والتراجم لصحيح البخاريفي] (الوقف[
 إتحاف أعالم النـاس بجمـال أخبـار حاضـرة           في] (الوقف[

 ٩٥٠٤ )مكناس
 ٨٢٧٥) إتحاف القاري باختصار فتح الباريفي ] (الوقف[
اإلحسان اإللزامي فـي اإلسـالم وتطبيقاتـه فـي          في  ] (الوقف[

 ١٢٩٩٧) المغرب
-٨٢٦٩) اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبـان     في  ( الوقف   كتاب

٨٢٧٠ 
لعـام لجمهوريـة مصـر       اإلحصاء السنوي ا   كتابفي  ] (الوقف[

 ١١٩٩) العربية
اإلحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية عن       في  ] (الوقف[

 ١٢٨٩٥) ٥١/١٩٥٢السنة الدراسة 
 /٢٤اإلحصاء العام لمعاهد التعليم المصري لسـنة        في  ] (الوقف[

١٢٨٩٦) ١٩٢٥ 
 ٨٣٠٦-٨٣٠٣) شرح عمدة األحكام: إحكام األحكامفي ] (الوقف[
األراضي المتبعة في البالد العربية المنفصلة      حكام  أي  ف] (الوقف[

 ٦١٢٠) عن السلطة العثمانية
 ٢٩٩) األراضي واألموال غير المنقولةحكام أفي ] (الوقف[
 ٩٢٢٧-٩٢٢٤) األحكام السلطانيةفي ] (الوقف[
 ١٠٤٥٧-١٠٤٥٣)  األحكام السلطانية والواليات الدينيةفي] (الوقف[
 ٣٩٧)  أحكام الصغارفي] (الوقف[
المواريث والوصايا والوقـف والهبـة فـي         أحكام   في] (الوقف[

 ٢٦٨)  وبذيله قانون األحوال الشخصية األردني،الشريعة
الميراث والوصية والوقف في الفقه اإلسالمي مع        أحكام   في(الوقف  

 ٣٠٩) بيان ما يجري عليه العمل في المحاكم المصرية والسودانية
 ٣١٠) ي الشريعة والقانون فالوصايا أحكام في] (الوقف[

 ٦١٩١)  واألوقافالوصايا أحكام في] (الوقف[
دراسـة  :  واألوقاف في الفقه اإلسالمي    الوصايا أحكام   في(الوقف  

 ٣٤٢) فقهية مقارنة
) أحكام الوصية والوقف فـي الشـريعة اإلسـالمية        في  (الوقف  

 ٣٠٥} الحميد ميهوب عبد{
) عة اإلسـالمية  أحكام الوصية والوقف فـي الشـري      في  ] (الوقف[

 ٣١٤} السريتيمحمد الودود  عبد{
 ٣١٣)  الفقه اإلسالمي والقانونأحكام الوصية والوقف فيفي (الوقف 

 ٣٠١)  الوقف والوصية والفرق بينهماأحكامفي ] (الوقف[
الوصـايا والمواريـث    : " األحـوال الشخصـية    في] (الوقف[

 ٩٧٤٧") والوقف
نيابة الشرعية والوصية    األحوال الشخصية األهلية وال    في(الوقف  

 ٩٧٤٥-٩٧٤٤) والوقف والتركات
 ٩٨٧٢)  األحوال الشخصية في الوالية والوصية والوقففي] (الوقف[
)  األحوال الشخصية للمسلمين والنظام العائلي لإلسالم      في] (الوقف[

 ٩٢٨٣] باللغة األوردية[
 ١٣٩٦٢-١٣٩٦١) أخبار القضاةفي ] (الوقف[
 ٨٦٨٣) فقيات الموخباراألفي ] (الوقف[

 ١٠١٧٥-١٠١٧٢) االختيار لتعليل المختارفي ( الوقف كتاب
االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن       في  ( الوقف   كتاب

 ٥٣٩٦-٥٣٩٤) تيمية
 االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن        في] ( الوقف كتاب[

 ٥٣٩٧) تيمية
 ١٠٣٢٠-١٠٣١٩) إخالص الناويفي (الوقف 
اإلرشاد إلى ما وقع في الفقـه وغيـره مـن    فـي  (قف  الو باب

 ١٠٣١٤) األعداد
 ٨٤٦٩)  إرشاد الساري بشرح صحيح البخاريفي] (الوقف[

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام        في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٥٤٠-١٠٥٣٩) مالك
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام        في  ( الوقف   باب

 ١٠٥٤١) مالك
 ٩٨٢٨)  اإلرشادات الوفية في القضايا الشرعيةفي] (الوقف[
الملكية العربية  :  أرض السفارة األمريكية في القدس     في] (الوقف[

 ١١٩٧) والمأزق األمريكي
إرواء الغليل فـي تخـريج أحاديـث منـار          في  ( الوقف   كتاب

 ٨٤٨٤-٨٤٨١) السبيل
 ٢٧٠٩)  أسد الغابة في معرفة الصحابةفي] (الوقف[
 ٤٤٤١) أسس االقتصاد في اإلسالمفي  (]الوقف[
 ٩٧٩٢-٩٧٩١)  اإلسالمفي] (الوقف[
باللغـة  ) [ اإلسالم خالل تحول الهند إلـى الحداثـة        في] (الوقف[

 ٩٥٩٤] اإلنجليزية
باللغـة  ) [ اإلسالم فـي الدولـة القوميـة الحديثـة         في] (الوقف[

 ٦١٨٤] اإلنجليزية
جتماعية والسياسية  الجوانب اال :  اإلسالم في مصر اليوم    في] (الوقف[

 ٨١١] باللغة اإلنجليزية) [للديانة األكثر انتشاراً
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باللغة [)  والسياسة والمجتمع في جنوب آسيا     اإلسالمفي  ] (الوقف[
 ١٣٧٥٨] اإلنجليزية

 ٧٣٩٣) أسماء بعض األوقاف والجمعيات في تركيافي ] (الوقف[
 ٢٤٣٦) إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسميةفي ] (الوقف[
-١٠٤٠٠) شرح روض الطالب  : أسنى المطالب في  ( الوقف   ابكت

١٠٤٠١ 
 ١٠٤٠٢) شرح روض الطالب: أسنى المطالبفي ] (الوقف[
اإلسهام األندلسي والحضارة الريفية في شبه جزيرة       في  ] (الوقف[

 ٨٩١٢ ]بالفرنسية واالسبانية) [الوطن القبلي
 إمام  شرح إرشاد السالك في فقه    : أسهل المدارك في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٧١٧-١٠٧١٦) األئمة مالك
 األسئلة واألجوبـة الفقهيـة المقرونـة باألدلـة          في( الوقف   باب

 ٥٣٢١-٥٣٢٠) الشرعية
، ١٠١٥٥،  ١٠١٤٨} ابن نجيم {) األشباه والنظائر في  ( الوقف   كتاب

١٠١٥٩-١٠١٥٧ 
 ١٠٣٦٧} تاج الدين السبكي{) األشباه والنظائرفي ] (الوقف[

) لنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان     األشباه وا في  ( الوقف   كتاب
 ١٠١٥٦} ابن نجيم{

) األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقـه الشـافعية        في  ] (الوقف[
 ١٠٣٨١-١٠٣٧٧} الجالل السيوطي{

 ٢٧١٢-٢٧١١) اإلصابة في تمييز الصحابةفي ] (الوقف[
باللغـة  ) [ اإلصالحات القانونية في العالم اإلسالمي     في] (الوقف[

 ٩٠٦٢] ةاإلنجليزي
 ٦٣٦٣] باللغة اإلنجليزية) [ أصول الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[

إعانة الطالبين على حـل ألفـاظ فـتح المعـين           في  ( الوقف   باب
 ١٠٣٦٠) للمليباري

كتاب يبحث في   : االعتناء في الفرق واالستثناء   في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤٦٢) قواعد الفقه وفروعه

 ٩٧٦٩) إعالء السننفي ( الوقف كتاب
 ٨٠٣٣)  األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةفي] (الوقف[
 ٨٤١١)  أعالم الحديث في شرح صحيح البخاريفي] (الوقف[
 ١١٧٦٥)  إعالم الساجد بأحكام المساجدفي] (الوقف[
 ١٠٠٣٠-١٠٠٢٨) عالم الموقعين عن رب العالمينإفي ] (الوقف[
 األتـراك بدمشـق     إعالم الورى بمن ولى نائباً من     في  ] (الوقف[

 ٩٠٤٠-٩٠٣٩) الشام الكبرى
 ٨٤٩) األستاذ اإلمام محمد عبده: األعمال الكاملةفي ] (الوقف[
 ٩٣٠٨) األعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاويفي ] (الوقف[
 ٨٥٠) األعمال الكاملة لإلمام محمد عبدهفي ] (الوقف[
 ٢٩١٣-٢٩١١) األغانيفي ] (الوقف[

 ٨٣٢٧-٨٣٢٥) عن معاني الصحاحاإلفصاح في ( الوقف باب
 ٨٣٢٤) اإلفصاح عن معاني الصحاحفي ] ( الوقفباب[
االقتصاد واإلدارة في مصر في مستهل القرن التاسع        في  ] (الوقف[

 ٩٣٥٧) عشر
، ١٠٦١٨) أقرب المسالك لمذهب اإلمـام مالـك      في  ( الوقف   باب

١٠٦٢٠ 
 ١٠٦١٩) أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالكفي ( الوقف كتاب

-١٠٠٦٩) اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل      في  ( الوقف   ابكت
١٠٠٧٠ 

 ١٠٤٥٨) الفقه الشافعياإلقناع في في ( الوقف كتاب
 ١٠٦٩٢) شرح مختصر خليل: اإلكليلفي ( الوقف باب
 ٥٣١٧] باللغة العثمانية) [ألغاز فقهيةفي ( الوقف كتاب
 ١٠٣٣٠) يألفية في الفقه على مذهب اإلمام الشافعفي ( الوقف باب

 ٩٢٢٣)  األماليكتاب في] (الوقف[
 ٥٤٤٩] باللغة األوردية) [ إمداد الفتاوىفي] (الوقف[
 ٦٢٢٩) األموالفي ] (الوقف[
 ٤٣٠٩] باللغة األوردية) [ األموالكتاب في] (الوقف[

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف علـى   في ( الوقف   كتاب
 ١٠٠٩٢-١٠٠٩١) مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل

اإلنفاق على التعليم بمدينة فاس بين القرن السـادس         في  ] (الوقف[
 ١٢٩٠٥) والثامن الهجري

 ٥٤٧٦) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائلفي ] (الوقف[
) األنوار ألعمال األبرار في فقه اإلمام الشافعي      في  ( الوقف   كتاب

١٠٣٣٦-١٠٣٣٤ 
ظ المتداولة بين   أنيس الفقهاء في تعريفات األلفا    في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٢٥١) الفقهاء
 ٨٤٧٠) ... االهتمام بتلخيص كتاب اإللمامكتابفي ( الوقف باب

األوامر السلطانية لوالية دمشق في تعيين القضـاة      فـي ] (الوقف[
والوالة والموظفين من خالل ترجمة السجالت المحفوظة فـي         

 ٢١٠٠) مركز الوثائق التاريخية بدمشق
وصـايا بـين الشـريعة والقـانون        األوقاف وال  في] (الوقف[

 ٩٨٣١) اليمني
 ١٠٠٤٩) إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائلفي ( الوقف كتاب

 ١٠٧٢٢) إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالكفي (الوقف 
 ١٠١٥٢-١٠١٤٩) شرح كنز الدقائق: البحر الرائقفي ( الوقف كتاب
لمـاء   البحر الزخار الجـامع لمـذاهب ع       كتابفي  ( الوقف   كتاب

 ١٠٣٠٤-١٠٣٠٣) األمصار
بحوث في تاريخ وحضارة األندلس فـي العصـر         في  ] (الوقف[

 ٨٥٥٦) اإلسالمي
 ٩٧٩٧] باللغة العثمانية) [بدائع الصكوكفي ( الوقف كتاب

 بدائع المنن في جمع وترتيـب مسـند الشـافعي           في] (الوقف[
 ٨٣٤٩) والسنن

 ٩٩٣٣)  بداية الهدايةفي] (الوقف[
 ٨٦٤٩-٨٦٤٦) اية والنهايةالبدفي ] (الوقف[

 ٥٥٤٨) بغية المسترشدينفي (الوقف 
في تلخيص فتاوى بعض األئمة من       بغية المسترشدين في  (الوقف  

العلماء المتأخرين، مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلمـاء           
 ٥٥٤٩) المجتهدين

 ٩٣٢٤) بقايا ذكرياتفي ] (الوقف[
 ٩٩٩٩) بلغة الساغب وبغية الراغبفي ( الوقف كتاب
البلغة في أحاديث األحكام ممـا اتفـق عليـه          في  ( الوقف   كتاب

 ٤٤٥) الشيخان على ترتيب أبواب المنهاج للنووي
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 ٨٢٨٤-٨٢٧٦) بلوغ المرام من أدلة األحكامفي ( الوقف باب
 ١٣٢٥٧) بناء االقتصاد في اإلسالمفي  (]الوقف[

 ١٠١٨٢) شرح الهداية: البنايةفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٨٣) البناية في شرح الهدايةفي ( الوقف كتاب

 ١٠٥٩٢-١٠٥٨٨) البهجة في شرح التحفةفي ] (الوقف[
 ٩٦٤٤] باللغة األوردية) [ بوادر النوادرفي] (الوقف[
 ٩٤٢٦-٩٤٢٤) تاج العروسفي ] (الوقف[
 ٩٤٢٧)  من جواهر القاموستاج العروسفي ] (الوقف[
 ٩٣٩٦) تاج اللغة وصحاح العربيةفي ] (وقف[

شرح متن األزهار   : التاج المذهب ألحكام المذهب   في   ( الوقف كتاب
 ٢٦٥) في فقه األئمة األطهار

 ١٠٧٠٧) التاج واإلكليل لمختصر خليلفي ( الوقف كتاب
 ٢١١٢-٢١٠٩) تاريخ بغدادفي ] (الوقف[
 ٨٦٦٦-٨٦٦٥) تاريخ البيهقيفي ] (الوقف[
 ١٢٩٠٢) تاريخ التربية والتعليمفي ] (الوقف[
 ٦٣٤٨] باللغة اإلنجليزية) [ التشريع اإلسالمي تاريخفي] (الوقف[
 ١٢٨٩٩) تاريخ التعليم في مصرفي ] (الوقف[
 ٨٥٩٢-٨٥٩١) تاريخ جرجانفي ] (الوقف[
 ٨٦٧٨-٨٦٧٧) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسفي ] (الوقف[
 ٩٢٤٦) تاريخ الرسل والملوكفي ] (الوقف[
 ٩٢٤٨-٩٢٤٧) تاريخ الطبريفي ] (الوقف[
 طرابلس الشام من أقدم أزمانهـا إلـى هـذه           تاريخفي  (] الوقف[

 ٢١٥٨) األيام
 العراق االقتصـادي فـي القـرن الرابـع          تاريخفي  ] (الوقف[

 ٩٠٩٩) الهجري
 ٢٧٩٥) تاريخ عمر بن الخطابفي ] (الوقف[
تاريخ القضاء في األندلس من الفتح اإلسالمي إلـى         في  ] (الوقف[

 ٨٥٥٧) نهاية القرن الخامس الهجري
 ٨٦٥٧)  الكبيرتاريخال كتابفي ] (قفالو[
 ٩٧٢٦)  مدينة صنعاءتاريخفي ] (الوقف[
 ٩٣٥٨) مصر السياسي في األزمنة الحديثة تاريخفي ] (الوقف[

 ٥٢٧] باللغة التركية) [تاريخ المؤسسات اإلسالميةفي (الوقف 
 ٩٠٩٨) تاريخ الموصلفي ] (الوقف[
 ٦٧٥٦)  الهند وعمارة المساجد األثرية فيتاريخفي ] (الوقف[
 ٩٣٠٤) تاريخ والة مصرفي ] (الوقف[
تبصرة الحكام في أصـول األقضـية ومنـاهج         في  ] (الوقف[

 ١٠٥٤٦) األحكام
 ١٠٢٠٠) شرح كنز الدقائق: تبيين الحقائقفي ( الوقف باب
 ١٠١٩٩) شرح كنز الدقائق: تبيين الحقائقفي (الوقف  كتاب
سالك إلى أقـرب    تدريب ال شرح  : المسالكتبيين  في  (الوقف   كتاب

 ١٠٦٦٥) المسالك
شـرح مجمـوع الفقـه      : ريتتمة الروض النض  في  ] (الوقف[

 ١٠٣٠٠) الكبير
 ١٠٤٧٦) تحرير ألفاظ التنبيهفي (الوقف 
 ١٠٤٧٧) معجم لغوي: تحرير التنبيهفي ( الوقف كتاب

 ٩٩٠٩) تحرير المجلةفي (الوقف 
 ١٠٢٣٤) التحرير المختارفي ( الوقف كتاب

 ٩٩٣٧-٩٩٣٦) ير الوسيلة تحرفي] (الوقف[
 ٨٤٧٨) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيفي ] ( الوقفكتاب[

 ١٠٤٤٨) تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريبفي ( الوقف باب
تحفة الطالبين في قسم المعامالت على مـذهب        في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤٥١) اإلمام الشافعي
 ١٠٢٧٨) تحفة الطالبفي ( الوقف كتاب
تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللباب في فقه         في( الوقف   كتاب

 ١٠٤٠٣) اإلمام الشافعي
تحفة الطالب بشرح متن تحرير تنقيح اللبـاب        في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤٠٤) في فقه اإلمام الشافعي
 ١٠٣٢٤)  المنهاجإلى أدلةتحفة المحتاج في ( الوقف كتاب

 ١٠٣١٠) تحفة المحتاج بشرح المنهاجفي (الوقف 
 ١٠٣١١، ١٠٣٠٩) تحفة المحتاج بشرح المنهاجفي ( الوقف كتاب

تحفة النظار في غرائـب األمصـار وعجائـب         في  ] (الوقف[
 ٨٦٣٦-٨٦٣٤) األسفار

 ٨٧٤٠) تخريج الدالالت السمعيةفي ] (الوقف[
تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد رسول         في  ] (الوقف[

 ٨٧٤١)  من الحرف والصنائع والعماالت الشرعيةاهللا 
 ٨٠٤٦-٨٠٤٤) تذكرة الحفاظفي ] (الوقف[

 ١٠٣٣٩) تذكرة النبيه في تصحيح التنبيهفي ( الوقف باب
التراتيـب اإلداريـة والعمـاالت والضـياعات        في  ( الوقف   باب

والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينـة          
 ٩٢٨١) اإلسالمية في المدينة المنورة

المحيط على طريقة المصباح المنيـر      ترتيب القاموس   في  (وقف  
 ٩٤٠٣) وأساس البالغة

 ١٠٢٦١) التسهيل الضروري لمسائل القدوريفي ( الوقف كتاب
دراسـة  :  التشريعات الخاصة بالمسلمين في الهند     في] (الوقف[

 ٦٣٥٤ ]باللغة اإلنجليزية) [من الناحية الدستورية واإلسالمية
 ١٠٤٧٨) تصحيح التنبيهفي ( الوقف باب
 ١٠٠٩٣) تصحيح الفروعفي ( الوقف باب
 ١٠٠٩٤) تصحيح الفروعفي ( الوقف كتاب

 ١٠٣٠١) التعامل في اإلسالمفي (الوقف 
التعريج والتبريج في أحكام المغارسـة والتصـيير        في  ] (الوقف[

 ١١٠٠٤) والتوليج
 ٩٣٩٥) التعريفاتفي (الوقف 

 ٨٤٥٤)  التعليق المغني على سنن الدارقطنيفي] (الوقف[
 ١٢٩٠١) ١٩١٥-١٩١٤التعليم في مصر سنتي في ] (فالوق[
 ٨٢٨٥)  تغليق التعليق على صحيح البخاريفي] (الوقف[
 ٩١٤٩) تفسير أبي السعودفي ] (الوقف[
 ٩١٤٨) البحر المحيطتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٧٦) التحرير والتنويرتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٦٣) الطبريتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٧٥) لقاسمياتفسير في ] (الوقف[
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 ٩١٤٧) القرآن العظيمتفسير في ] (الوقف[
 ٩١٥٣-٩١٥٠) تفسير المراغيفي ] (الوقف[
 ٩١٧٧) النسفيتفسير في ] (الوقف[

 ١٠٣٤٠) التقريبفي (الوقف 
 ١٠٢٣٥)  التقريرفي] (الوقف[

 ١٠٢٣٦) تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدينفي ( الوقف كتاب
وعصر عباس باشا األول ومحمد سـعيد       تقويم النيل   في  ] (الوقف[

 ٦٢٥٤) باشا
 التكافل االجتماعي في الشريعة اإلسالمية ودوره في        في] (الوقف[

 ١٢٩٩٦) حماية المال العام والخاص
مقارن بنظـام   : التكافل االجتماعي في الفقه اإلسالمي    في  (الوقف  

 ١٢٩٩١) المملكة العربية السعودية
 ١٠١٤٠-١٠١٣٦) بدينتكملة حاشية ابن عافي ] (الوقف[
المؤسسـات  : التكيف المصري مع الحكم العثمـاني     في  ] (الوقف[

باللغـة  ) [١٧و١٦القـرنيين ،  والوقف والعمارة فـي القـاهرة     
 ٩٣٦٥] اإلنجليزية

تلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي        في  ( الوقف   كتاب
 ٨٢٨٧-٨٢٨٦) الكبير
لك التمشية بشرح إرشـاد الغـاوي فـي مسـا         في  ( الوقف   فصل

 ١٠٣٢١) الحاوي
 ١٠٣٧٠) التمهيد فيما يجب فيه التحديدفي ] (الوقف[

 ١٠٤٣٢) التنبيه في الفقه الشافعي كتابفي ( الوقف باب
 ١٠٤٣٣) التنبيه في الفقه على مذهب اإلمام الشافعيفي ( الوقف باب
 ١٠٠٩٥ ) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعفي( الوقف كتاب

 ٩٠٤١) اريخ دمشقتهذيب تفي ] (الوقف[
 ١٠٣٣٣) التهذيب في علم الفقه على مذهب الشافعيفي ] (الوقف[
 ٩٣٨٠) تهذيب اللغةفي ] (الوقف[

 ٩٢٦٨) التوقيف على مهمات التعاريففي (الوقف 
مـدخل  : ١٩٥٦ إلى سنة    ١٧تونس من نهاية القرن     في  ] (الوقف[

 ٨٩١٣] باللغة الفرنسية) [تاريخي
 ٨٤٥٣)  شرح عمدة األحكام: تيسير العالمفي] (الوقف[
) القاهرة: ثروة العلماء في أواخر القرن الثامن عشر      في  ] (الوقف[

 ٩٣٦٦] باللغة اإلنجليزية[
 ١١١٢٦-١١١٢٥) الثروة في ظل اإلسالمفي (الوقف 

 ٨٦٥٠)  الثقاتكتابفي (الوقف ] الوقف[
 ٣٩٨) جامع أحكام الصغارفي ( الوقف كتاب

 ٩١٦٩) قهية لإلمام القرطبي من تفسيره جامع األحكام الففي] (الوقف[
 ٣١٧)  جامع األحكام في فقه اإلسالمفي] (الوقف[
 ٩١٧٣-٩١٧٠) جامع أحكام القرآنفي ] (الوقف[
 ٨٢٦٨-٨٢٦٧)  جامع األصول من أحاديث الرسولفي] (الوقف[

: جامع أنوار الصكوك والمع الضياء لذوي الشكوكفي ( الوقف كتاب
 ٩٨١٠] نيةباللغة العثما) [صك جديد

 ٩١٦٦-٩١٦٤) جامع البيان في تفسير القرآنفي ] (الوقف[
شـرح النقايـة مختصـر      :  جامع الرمـوز   في( الوقف   كتاب

 ١٠٢٥٠-١٠٢٤٩ )الوقاية

 

 ٨٣٩٤) الجامع الصحيحفي ] (الوقف[
الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسـول        في  ] (الوقف[

 ٨٣٨٠)  وسننه وأيامهاهللا 
 ٨٣٩٥) امع الصحيح وهو سنن الترمذي الجفي] (الوقف[
 ٥٤٦٨] باللغة األوردية) [ جامع الفتاوىفي] (الوقف[
 ٩١٧٤) ألحكام القرآنالجامع في ] (الوقف[

 ٩٩١٦)  الجامع للشرائعفي( الوقف باب
 ٨٤٠٣) جمع الجوامعفي ] (الوقف[

 ٨٥٠٣) جمع الفوائد الجامع لكتب السنة المطهرةفي ( الوقف باب
 ٨٥٠٤) جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائدفي ] (الوقف[
 ١٢٥٧٢) جمهرة أنساب العربفي ] (الوقف[
 ١٠٦٦٤) جني زهر اآلس في شرح نظم عمل فاسفي ] (الوقف[
 جوانب من تاريخ فرع الزاوية الناصرية بالربـاط     في] (الوقف[

-١٨٥٥ في القرن التاسع عشر وبدايـة القـرن العشـرين         
 ٩٤٨٧ )م١٩٢٦

جوانب من حضارة المغرب اإلسالمي مـن خـالل         في   (]الوقف[
 ١١٧٣٧) نوازل الونشريسي

األخبار واآلثار المستخرجة مـن      جواهر   كتابفي  ( الوقف   كتاب
 ١٠٣٠٢) نخبة البحر الزخار

ودور االنتفـاع علـى مـتن       االطالع  جواهر  في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤٧٠) األصفهاني أبي شجاع

 القضـاة والمـوقعين     جواهر العقـود ومعـين    في  ( الوقف   باب
 ١٠٤٧٣-١٠٤٧٢) والشهود

 ٥٣٦٩) الفتاوىجواهر في  (كتاب
 ٩٧٢٨)  جوهر النظام في علمي األديان واألحكامفي( الوقف باب
-١٠١٩٠) شرح مختصر القدوري: الجوهرة النيرةفي ( الوقف  كتاب

١٠١٩١ 
 ١٠١٩٢) الجوهرة النيرة على مختصر القدوريفي ( الوقف كتاب
األولى لعبـد الحميـد الشـرواني،       : حاشيتان في( الوقف   كتاب

شـرح  : والثانية ألحمد بن القاسم العبادي على تحفة المحتاج       
 ١٠٤٢٥) المنهاج

القليوبي وعميرة على شرح جالل الـدين       :  حاشيتان في] (الوقف[
 ١٠٤٥٠) المحلي على منهاج الطالبين للنووي

 ١٠١٢١) المختار حاشية ابن عابدين على الدر في( الوقف كتاب
 حاشية أبي الضياء نور الدين علي بـن علـي           في( الوقف   كتاب

 ١٠٤١٩) الشبراملسي القاهري
 حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمـد أحمـد           في( الوقف   كتاب

 ١٠٣٩٧) المعروف بالمغربي الرشيدي
 حاشية إعانة الطالبين على حل ألفـاظ فـتح   فـي ( الوقف   باب

 ١٠٣٦١) المعين
 ٨٤٢٨) مام السندي على سنن النسائي حاشية اإلفي] (الوقف[

شرح ألفاظ  : حاشية الباجوري على فتح القريب    في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٣٥٣) التقريب

 ١٠٤١١-١٠٤١٠) حاشية البجيرميفي ] (الوقف[
 ١٠٤١٢) الخطيبحاشية البجيرمي على في ] (الوقف[
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حاشـية البجيرمـي علـى شـرح مـنهج          في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤١٥-١٠٤١٣) ...الطالب

حاشية البرماوي على شرح ابن قاسم الغـزي        في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٣٥٥) على مختصر أبي شجاع

-١٠٤١٧) حاشية الجمل على شـرح المـنهج      في  ( الوقف   كتاب
١٠٤١٨ 

حاشية الدهلوي على بلوغ المـرام مـن أدلـة          في  ( الوقف   باب
 ٨٣٤٨) األحكام

شـرح  : رد المحتار على الدر المختـار     حاشية  في  ( الوقف   كتاب
 ١٠١٢٣-١٠١٢٢) وير األبصارتن
 ١٠٠٨١) حاشية الروض المربعفي ( الوقف كتاب
 ١٠٠٨٢ )شرح زاد المستنقع:  حاشية الروض المربعفي( الوقف كتاب
-١٠٤٢٠...) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير    في  ( الوقف   باب

١٠٤٢١ 
حاشية الشيخ عبد اهللا بن حجازي بـن إبـراهيم          في  ( الوقف   باب

 الشهير بالشرقاوي على تحفة الطالب بشرح       الشافعي األزهري 
 ١٠٤٢٢) تحرير تنقيح اللباب

 الشيخ علي بـن أحمـد العـدوي علـى           حاشيةفي  ( الوقف   باب
 ١٠٦٧٣) الخرشي

 ١٠٦٧٤)  الشيخ علي العدويحاشيةفي ( الوقف باب
-١٠٢٢٦ ) حاشية الطحاوي على الدر المختار     في( الوقف   كتاب

١٠٢٢٧ 
البحـر الفهامـة الشـيخ      العالمة  لم  حاشية العا في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤١٦...) سليمان البجيرمي
 ١٠١٧٩) حاشية عبد الحليم على الدرفي ( الوقف كتاب

حاشية عبد القادر العراقي الحسيني ابن قاسم ابـن   فـي   ] (الوقف[
 ١٠٦٧٦) عبد اهللا

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسـالة        في  ] ( الوقف باب[
 ١٠٦٧٥) ...ابن أبي زيد

 العالمة الشيخ عبد اهللا النبراوي علـى شـرح          حاشيةفي  ( لوقفا
 ١٠٤٧٤) العالمة الخطيب ألبي شجاع

شـرح تنـوير    : حاشية على الـدر المختـار     في  ] ( الوقف كتاب[
 ١٠٢٢٨) ...األبصار

شـرح غـرر    : حاشية علـى درر الحكـام     في  ( الوقف   كتاب
 ١٠١٩٤-١٠١٩٣) األحكام

 ١٠٣١٢) ح اإلرشاد فتح الجواد بشرحاشيةفي ( الوقف باب
تكملة رد المحتار علـى     : قرة عيون األخيار    حاشية في] (الوقف[

 ١٠١٤١) شرح تنوير األبصار: الدر المختار
 ١٠١٩٨)  حاشية الكوكب الدريفي] (الوقف[

مختصر اإلمام أبي القاسم الخرقي فـي         حاشية في( الوقف   كتاب
 ١٠٠٧٣) الفقه على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل

 ٥٥٣١-٥٥٢٦) الحاوي للفتاويفي ( الوقف ابب
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث       في  ( الوقف   باب

 ٥٥٣٣) ...واألصول
الحاوي للفتاوي فـي الفقـه وعلـوم التفسـير          في  ] ( الوقف باب[

 ٥٥٣٢) ...والحديث واألصول

الحرية االقتصادية فـي اإلسـالم وأثرهـا فـي          في  ] (الوقف[
 ١٣٠١٨) التنمية

 ٩٩٩٤) الحسبة في اإلسالمفي ] (الوقف[
 ٤٩١١] باللغة اإلنجليزية) [ الحضارة اإلسالمية في الهندفي] (الوقف[
دراسة في القانون اللبناني    : العينية األصلية  الحقوق في(] الوقف[

 ٥٩٦٣) والقانون المصري
 ٥٩٩٥ ]الفارسيةباللغة [ )الحقوق المدنية اإليرانيةفي (الوقف 

 ٢٨٠١ )حلية األولياء وطبقات األصفياءفي  (]الوقف[
 ٩٧٩٦ ) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءفي( الوقف كتاب
 حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة        في( الوقف   كتاب

 ١٠٤٢٦) المحتاج بشرح المنهاج البن حجر الهيتمي
 حواشي الشيخ عبد الحميد الشـرواني والشـيخ         في( الوقف   كتاب
مد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لإلمام          أح

 ١٠٤٢٧) شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي
 ٩٣٢٥) حياتي في رحاب األزهرفي ] (الوقف[

 ٤٩٦٣-٤٩٦٢)  الحيازة في العقود في الفقه اإلسالميفي(الوقف 
 واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها   الحياة السياسية   في  ] (الوقف[

 ١١٨٢١) السادس عشر ميالديخالل القرن العاشر الهجري، 
 ٨١٥٤) ذكريات شخصية: حياة العالمة أحمد تيمور باشافي ] (الوقف[
 ٣٩٠٩) الحيل الفقهية في المعامالت الماليةفي ] (الوقف[
 ١٠٣٩٩) خبايا الزوايافي ] ( الوقفباب[
تفـوق المجتمـع عـن طريـق        :  الخدمات السريعة  في] (الوقف[

 ٩٧٢١] باللغة اإلنجليزية) [سسات المجتمعيةالمؤ
-١٠٠٩/ هـ٦٥٦-٤٠٠ الخدمات العامة في بغداد،      في] (الوقف[

 ٩٠٩٧) م١٢٥٨
 ١٠١٧٦) خزانة الفقه وعيون المسائلفي ( الوقف كتاب

 ٢٠٠٨) خطط الشامفي ] (الوقف[
-٨٠٥٤) خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر      في  ] (الوقف[

٨٠٥٦ 
خالصة البدر المنير في تخـريج األحاديـث        ي  ف( الوقف   كتاب

 ٨٣٢٢) واآلثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي
 ٥٤٨٠] باللغة األوردية) [ خالصة المسائلفي] (الوقف[

 ٩٩١٨) الخالففي ( الوقف كتاب
 ٥٣٦٩) خير الزاد في اإلرشادفي ( الوقف كتاب

 ٩٠٤٤-٩٠٤٢) الدارس في تاريخ المدارسفي ] (الوقف[
 ٩٢٦٦-٩٢٦٥) دائرة معارف القرن العشرينفي (ف الوق

 ٩٠٣٦) در الحبيب في تاريخ أعيان حلبفي ] (الوقف[
 ٤٩٨٨] باللغة العثمانية) [در الصكوكفي ( الوقف كتاب

 ١٠٢٣٩] باللغة األوردية) [ الدر المختارفي] (الوقف[
 ١٠٢٣٧)  الدر المختار في شرح تنوير األبصارفي] ( الوقفكتاب[

 ١٠٢٣٨) الدر المنتقى في شرح الملتقىفي (قف  الوكتاب
 ٩١٥٩-٩١٥٦) الدر المنثور في التفسير المأثورفي ] (الوقف[

-٩٨٠٠ )شرح الدرر البهية  :  الدراري المضية  في( الوقف   كتاب
٩٨٠١ 
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دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفـي عصـر         في  ] (الوقف[
 ٨٥٤) الناصر محمد بوجه خاص

 ٩٨١٩)  الشريعة اإلسالميةدراسات فيفي (الوقف 
 ١٠٣٠٧) الدراية في تخريج أحاديث الهدايةفي ( الوقف كتاب
 ٩٨٠٢) الدرر البهية في المسائل الفقهيةفي ( الوقف كتاب
-١٠٢٧٩ ) درر الحكام في شرح غرر األحكام      في( الوقف   كتاب

١٠٢٨٢ 
 ٥٤٢٥-٥٤٢٤)  الدرر السنية في األجوبة النجديةفي] (الوقف[
 ٨٠٢٧-٨٠٢٤) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة في] (الوقف[

 ١٠٥٤٨) درة الغواص في محاضرة الخواصفي ( الوقف باب
 ١٠٥٤٩) درة الغواص في محاضرة الخواصفي  (]الوقف[

 ٩٨٥٨) دروس في الوصية والوقففي (الوقف 
 دعائم اإلسالم وذكر الحالل والحرام والقضايا واألحكام        في] (الوقف[

 ٩٩١٥) يت رسول اهللا عليه وعليهم أفضل السالمعن أهل ب
 ٨٣٠٨) دالئل األحكامفي ] (الوقف[
 ٨٣٠٩) دالئل األحكام من أحاديث الرسول عليه السالمفي ] (الوقف[

 ٩١٤٠) دليل األلفاظ والمصطلحات الفقهيةفي (وقف 
 ١٠٦٩٨) دليل السالك لمذهب اإلمام مالكفي ( الوقف باب
لك لمذهب اإلمام مالـك فـي جميـع     دليل السا فـي   ( الوقف   باب

 ١٠٦٩٩) العبادات والمعامالت والميراث
 دليل الطالب على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن         في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٩٨-١٠٠٩٧ )حنبل
 دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب اإلمـام         في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٩٩) المبجل أحمد بن حنبل
المطالب في الفقه على مذهب      دليل الطالب لنيل     في( الوقف   كتاب

 ١٠١٠٠) اإلمام أحمد بن حنبل
 ٧٢٢٩) دوام حق الملكيةفي ] (الوقف[
دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق        في  ] (الوقف[

 ١٢٠٧٣) والشام ومصر في العصر الوسيط
 ٨٤٠٤) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجفي ( الوقف باب

 ٤٣١٣) خالصالدين الفي ] (الوقف[
 ٥٤٢٧) الذخائر األشرفية في ألغاز الحنفيةفي ( الوقف باب
 ٥٤٢٨) الذخائر األشرفية في األلغاز الفقهيةفي ( الوقف كتاب
 ١٠٦٨٤) الذخيرةفي ( الوقف كتاب

 ١٠٢٩٣)  ذخيرة العقبى في شرح صدر الشريعة العظمىفي] (الوقف[
 ٨٥٦٩) ذكر أخبار أصبهان كتابفي ] (الوقف[
 ٨٦٣٩-٨٦٣٧) رحلة ابن جبيرفي ] (الوقف[
 ١١٤٤٠)  رحلة الصديق إلى البيت العتيقفي] (الوقف[

 ٩٨٤٢-٩٨٣٩) رحمة األمة في اختالف األئمةفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٣٢-١٠١٢٤) رد المحتار على الدر المختارفي ( الوقف كتاب

شرح تنـوير   : رد المحتار على الدر المختار    في  ] (الوقف كتاب[
 ١٠١٣٣) األبصار

 ١٠٠٨٣) رسالة في القواعد الفقهيةفي ( الوقف كتاب
رسائل وفتاوى الشيخ عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن           في  ] (الوقف[

 ٥٤٢٠) أبابطين

 

 ٢٠٩٥) روائع من العمارة العربية اإلسالمية في سوريةفي ] (الوقف[
روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع          في  (] الوقف[

 ٩١٤٥) يالمثان
-١٠٠٥١) المستنقعشرح زاد   :  الروض المربع  في(لوقف   ا كتاب

١٠٠٥٢ 
 الروض المربع في فقه إمام السنة أحمـد بـن           في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٥٣) المستنقع، مختصر المقنعحنبل الشيباني بشرح زاد 
شرح كافي المبتدي فـي فقـه       :  الروض الندي  في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٤٣) أحمد بن حنبل
 ١٠٢٩٨) الكبير الفقهشرح مجموع : ضيرالنالروض في  ( الوقفكتاب

الروضة البهية الزاهـرة فـي خطـط المعزيـة          في  ] (الوقف[
 ٩٣٤٤) القاهرة

 ١٠٤٨٠-١٠٤٧٩) روضة الطالبينفي ( الوقف كتاب
 ١٠١١٨) روضة القضاة وطريق النجاةفي ( الوقف كتاب
 ٩٨٠٩-٩٨٠٥ )شرح الدرر البهية:  الروضة النديةفي( الوقف كتاب
 ٩٨١٣) زاد المحتاج بشرح المنهاجفي ( الوقف كتاب
ختصار المقنع البـن قدامـة      ازاد المستنقع في    في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٠٧١) المقدسي
 زاد المستنقع في الفقه على مذهب اإلمام أبـي          في( الوقف   كتاب

 ١٠٠٧٢ )عبد اهللا أحمد بن حنبل
 ٩١٤٦) زاد المسير في علم التفسيرفي ] (الوقف[

 ١٠٣٣٨) غريب ألفاظ الشافعيالزاهر في في (الوقف 
 ١٠٣٩٨) الزبدفي ( الوقف باب

 ٨٤٣١) الزكاة وتنمية المجتمعفي (الوقف 
 ١٠٠٤٤) زوائد الكافي والمحرر على المقنعفي ( الوقف كتاب
 ٨٤٤٣) سبل السالمفي ( الوقف باب
 ٨٤٤٥-٨٤٤٤) شرح بلوغ المرام: سبيل السالمفي ( الوقف باب
شرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة         : السالم سبلفي  ( الوقف   باب

 ٨٤٤٨-٨٤٤٦) األحكام
شرح بلوغ المرام من جمـع أدلـة        :  سبل السالم  في( الوقف   باب

 ٨٤٤٩) األحكام
-١٠٦٦٩) شرح أسهل المسـالك   : سراج السالك في  ( الوقف   باب

١٠٦٧٠ 
شرح الشيخ محمـد الزهـري      : السراج الوهاج في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٤٦٤-١٠٤٦٣...) الغمراوي على متن المنهاج
 ١٠٤٦٥) شرح متن المنهاج: السراج الوهاجفي ( الوقف كتاب
 السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم        في( الوقف   كتاب

 ٨٤٣٨ )بن الحجاج
حاشـية علـى زاد     :  السلسبيل في معرفـة الـدليل      في] (الوقف[

 ١٠٠٧٨) المستنقع
 ٩٩٧٠)  سلسلة الينابيع الفقهيةفي] (الوقف[

 ٩٧٩٩)  الذهبية الحاوية للدرر البهيةالسموطفي ( الوقف كتاب
 ٨٣٤٣) السننفي ] (الوقف[

 ٨٣٢١-٨٣١٥) سنن ابن ماجهفي ( الوقف باب
 ٨٣٤٤) سنن أبي داودفي ( الوقف باب
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 ٨٣٩٨-٨٣٩٦) سنن الترمذيفي ( الوقف باب
 ٨٤٢١-٨٤١٨) سنن الدارميفي ( الوقف باب
 ٨٣٩١-٨٣٨٩) السنن الكبرىفي ( الوقف كتاب

 ٨٥٢٠] باللغة األوردية) [ سنن النسائيفي] (الوقف[
 ٨٠٤٧) سير أعالم النبالءفي ] (الوقف[
 ٢٩١٠)  السيرة النبويةكتابفي ] (الوقف[

 السيل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق          كتابفي  ( الوقف   كتاب
 ٩٨٠٤) األزهار

 السيل الجرار المتـدفق علـى حـدائق         كتابفي   (] الوقف كتاب[
 ٩٨٠٣) األزهار

 ٨٠٣٦-٨٠٣٥) ذرات الذهب في أخبار من ذهبشفي ] (الوقف[
الشرائح االجتماعية في العاصمة التونسية في النصـف        في  ] (الوقف[

 ٨٩١٦] باللغة الفرنسية) [النخب اإلسالمية: ١٩الثاني من القرن 
 شرائع اإلسالم في بيان مسـائل الحـالل         كتاب في( الوقف   كتاب

 ٩٩٥٨ )والحرام
 ٩٩٥٩) في مسائل الحالل والحرامشرائع اإلسالم في ( الوقف كتاب

 ١٠٦٢١) شرح أحمد الدردير على مختصر خليلفي ] (الوقف[
 ١٠٢٢١-١٠٢٢٠) شرح أدب القاضي للخصاففي ] (الوقف[

األزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح شرح فـي  ( الوقف   كتاب
 ١٠٢٩٦) لكمائم األزهار في فقه األئمة األطهار

يه الرقود على أحكام النقـود البـن        شرح رسالة تنب  في  ] (الوقف[
 ١٢٦٤٧) عابدين

 ١٠٤٠٥) شرح روض الطالب من أسنى المطالبفي ] (الوقف كتاب[
 ١٠٦٣٢)  شرح الزرقاني على مختصر خليلفي(الوقف 

 ١٠٦٣٣)  شرح الزرقاني على مختصر خليلفي (]الوقف[
 ١٠٦٣٤) شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليلفي (الوقف 

 ١٠٦٣٥) موطأ مالكرح الزرقاني على  شفي (]الوقف[
 ١٠٤٠٦) ...شرح زكريا األنصاري على متن البهجةفي ( الوقف باب

 ٨٤٢٩)  شرح السندي على صحيح البخاريفي] (الوقف[
 ٨٣٨٨)  شرح السنةفي] (الوقف[
 ١٠٢١١)  شرح السير الكبيرفي] (الوقف[

 ٨٥٢٣-٨٥٢٢) شرح صحيح مسلمفي ( الوقف باب
رح العالمة أحمد بن محمد البرنسـي الفاسـي         شفي  ( الوقف   كتاب

 ١٠٦٣٦ )المعروف بزروق على متن الرسالة
شرح العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنـوخي         في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٥٥٣ )الغروي
شرح العالمة معين الدين الهروي المعروف بمنال       في  ( الوقف   كتاب

 عبد اهللا بنفي فروع الحنفية ألبي البركات  مسكين على كنز الدقائق     
 ١٠٢٧٧-١٠٢٧٦ )أحمد النسفي

 ١٠٥٨١-١٠٥٨٠) شرح العمل المطلقفي ] (الوقف[
عمليات أبي زيـد سـيدي عبـد الـرحمن           شرحفي  ] (الوقف[

 ١٠٧٠٦) الفاسي
 ١٠١٨٠) شرح العناية على الهدايةفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٦٢-١٠١٦١) شرح فتح القديرفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٦٣) ير للعاجز الفقيرشرح فتح القدفي ( الوقف كتاب

 األفكـار فـي      مع تكملته نتائج   –شرح فتح القدير    في  ( الوقف   كتاب
 ١٠١٦٤)  على الهداية شرح بداية المبتدي–كشف الرموز واألسرار

 ١٠١٨٤)  شرح الكنزفي] (الوقف[
 ١٠١٨٥) شرح كنز الدقائقفي ( الوقف كتاب

 ٩٧٩٣) المجلة شرح في] (الوقف[
 ٨٨) د الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان شرح مرشفي] (الوقف[
 ٨٤٥٠)  شرح معاني اآلثارفي] (الوقف[

 ١٠٠٥٨-١٠٠٥٤) شرح منتهى اإلراداتفي ( الوقف كتاب
 ١٠٣٨٣)  شرح المنهاجفي] (الوقف[
 ١٠٥٨٢) شرح نظم العمل الفاسيفي ] (الوقف[
 ١٠٢١٨) الوقاية شرح في] (الوقف[
 ٣٦٣٠) والوثائق الشروط كتابفي ] (الوقف[
 ٦٣١٠ }خالد رشيد{] باللغة اإلنجليزية[)  الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
 ٦٤٢٧} عديل{] باللغة األوردية) [ الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
باللغـة  ) [تعليـق وتفسـير   :  الشـريعة اإلسـالمية    في] (الوقف[

 ٦٣٣٥] اإلنجليزية
 قـانون األحـوال الشخصـية     :  الشريعة اإلسالمية  في] (الوقف[

 ٦٣٢٧] باللغة اإلنجليزية) [للمسلمين في الهند وباكستان
) معد مـن المراجـع العربيـة      :  الشريعة اإلسالمية  في] (الوقف[

 ٣١٨] اإلنجليزيةباللغة [
 ٥٩٨٧] باللغة اإلنجليزية) [ الشريعة اإلسالمية في أفريقيافي] (الوقف[
 ٦٣٥٥] يةباللغة اإلنجليز) [ الشريعة اإلسالمية في الهندفي] (الوقف[
باللغـة  ) [ الشريعة اإلسالمية في الهنـد وباكسـتان       في] (الوقف[

 ٦٣٣٦] اإلنجليزية
)  الشريعة اإلسالمية المطبقة في الهنـد وباكسـتان        في] (الوقف[

 ٦٣٢١] باللغة اإلنجليزية[
التعليقات المفيـدة   : الشهاب في توضيح الكتاب   في  ( الوقف   ابكت

 ١٠٢٢٩) على متن القدوري
 ٢١٦٤-٢١٦٣) صبح األعشى في صناعة اإلنشا في] (الوقف[

 ٩٣٩٨-٩٣٩٧) تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاحفي (وقف 
 ٨٣٨١)  الصحيحفي] (الوقف[
 ٨٣٣٤)  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانفي] (الوقف[
 ٨٣٠٢)  صحيح ابن خزيمةفي] (الوقف[

 ٨٣٥٨) صحيح اإلمام مسلمفي ( الوقف باب
 ٨٥٢٤)  بشرح النوويمام مسلمصحيح اإلفي ( الوقف باب

 ٨٣٨٢] باللغة األوردية) [ صحيح البخاريفي] (الوقف[
 ٨٣٦٢-٨٣٥٥) صحيح مسلمفي ( الوقف باب

 ٨٣٦٦] باللغة األوردية) [ صحيح مسلمفي] (الوقف[
 ٨٥٢٦) صحيح مسلم بشرح النوويفي ( الوقف باب

 ٨٥٢٥) النووياإلمام صحيح مسلم بشرح في (] الوقف[
 ٨٠٢٣) صفوة الصفوةي ف] (الوقف[
 ٢٤٣٧)  الصلةكتابفي ] (الوقف[
 ١٢١٠٥) صناعة الكتاب المخطوط عند المسلمينفي ] (الوقف[
باللغة ) [ ضريح وطائفة معين الدين الجشتي األجميري      في] (الوقف[

 ١١٩٢٦] اإلنجليزية
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 ٧٢٣٥) ضوابط الملكية في الفقه اإلسالميفي (الوقف 
 ٨٠٤٣)  الطبقاتكتابفي ] (الوقف[
 ٨٠٣١) طبقات ابن سعدفي ] (الوقف[
 ٨٠٤٢-٨٠٤٠) طبقات الشافعية الكبرىفي ] (الوقف[
 ٨٤٠٦)  طرح التثريب في شرح التقريبكتاب في] (الوقف[
مقالة حول الثقافة تكريمـاً لريتشـارد       : طريق ممهد في  ] (الوقف[

 ٩٢٧٤] باللغة اإلنجليزية) [بيلي وايندر
 ١٠٢٩٢ ) االصطالحات الفقهية طلبة الطلبة فيفي( الوقف كتاب

ظهور شيخ اإلسالم باعتباره الـزعيم الـديني فـي          في  ] (الوقف[
 ١١٣٣٤) مصر
-٨٣٣٢) عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي    في  ( الوقف   كتاب

٨٣٣٣ 
 العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيـام العـرب           كتاب في] (الوقف[

 ٨٦٤٢) روالعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكب
 ٨٦٦٩) العثمانيةفي ] (الوقف[

 ١٠١٠٥) شرح العمدة: العدةفي ( الوقف كتاب
شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بـن  :  العدةفي( الوقف  كتاب

 ١٠١٠٦ )حنبل الشيباني
 ٩٩٨٠) العروة الوثقىفي ] (الوقف[

 ١٠٣٩٦) شرح الوجيز: العزيزفي ( الوقف كتاب
 ١٠٢٤٨] اللغة العثمانيةب) [العزيزيةفي ( الوقف كتاب

التـاريخ السياسـي    : عصـر سـالطين المماليـك     في  ] (الوقف[
 ٩٣٤٨) واالجتماعي

 ٢٢) عقد اإليجارفي ] (الوقف[
 ١٠٠٩٦ ) عقد الفرائد وكنز الفوائدفي( الوقف كتاب

العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود         في  ] (الوقف[
 ١٠٥٣٠) واألحكام

قود التبرع في الفقه المالكي مقارناً بمـذاهب الفقـه          عفي  ] (الوقف[
 ١٠٦٦٦) اإلسالمي األخرى والقانون الوضعي

 ٩٨٦٩) دراسة فقهية مقارنة: اتعقود التبرعفي (الوقف 
 المسماة فـي قـانون المعـامالت المدنيـة          عقودالفي  ] (الوقف[

 ٥٩٩٣) اإلماراتي والقانون المدني األردني
قتصادية بين دمشق ومـا حولهـا مـن         العالقات اال في  ] (الوقف[

 ١٧٢٥] باللغة اإلنجليزية[١٧٧١-١٧٤٣المناطق الريفية 
 ١٣١٤٥] باللغة اإلنجليزية) [ علم االجتماع اإلسالميفي] (الوقف[
باللغـة  ) [ علم الفقه في شبه قارة الهنـد وباكسـتان         في] (الوقف[

 ٥٢٩٧] األوردية
 ١٠٣٢٧-١٠٣٢٦) عمدة السالك وعدة الناسكفي ( الوقف باب
 ١٠٣٢٩-١٠٣٢٨) عمدة السالك وعدة الناسكفي ( الوقف كتاب
 ١٠٠٠٧) عمدة الفقهفي ( الوقف كتاب
على مذهب حبر األمة أحمـد بـن         عمدة الفقه في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٠٠٨) حنبل
 ١٠٠٠٩) العمدة في الفقه الحنبليفي ( الوقف كتاب

-٨٣٨٣) شرح صـحيح البخـاري    : عمدة القاري في  ] (الوقف[
٨٣٨٦ 

عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعـروض        في  ( الوقف   باب
 ١٠٣٢٢) والتاريخ والنحو والقوافي

 ٨٤٣٩) عون الباري لحل أدلة البخاريفي ( الوقف كتاب
 ٨٤٥٦-٨٤٥٥) شرح سنن أبي داود: عون المعبودفي ] (الوقف[
 ٨٤٥٧)  شرح سنن أبي داود فيعون المعبودفي ] (الوقف[
 ٨٦٥١)  الروضتين في أخبار الدولتينونيعفي ] (الوقف[

 ١٠٤٣٠) شرح زيد ابن رسالن: غاية البيانفي ( الوقف كتاب
 ٥٥١٠-٥٥٠٩) غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زيادفي (الوقف 
 ٨٥١٤) ِ شرح التاج الجامع:غاية المأمولفي ( الوقف باب
 غاية المنتهـى فـي الجمـع بـين اإلقنـاع            في( الوقف   كتاب

 ١٠١٠٢-١٠١٠١ )والمنتهى
 ١٠١٠٣ ) غاية المنتهى في الجمع بين اإلقناع والمنتهىفي(الوقف 
شـرح كتـاب األشـباه      : غمز عيون البصائر  في  ( الوقف   كتاب

 ١٠١٦٠، ١٠١٥٤) والنظائر
 ١٠٢٠٨) غنية ذوي األحكام في بغية درر الحكامفي ( الوقف كتاب

 ١٠١١٢]) شرح منية المصلي: غنية المتملي [في] (الوقف[
 ٥٣٩٨} ابن تيمية{) الفتاوىفي ( الوقف بكتا

 ٥٥٥٧} الشاطبي{)  الفتاوىفي(الوقف 
 ٥٤٤٠) فتاوى ابن نجيمفي ] (الوقف[
 ٥٤٤١] باللغة العثمانية) [فتاوى ابن نجيمفي (] الوقف[

 ٥٤٤٦) الفتاوى األسعدية في فقه الحنفيةفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٧٠) الفتاوى اإلسالميةفي ] (الوقف[
ألصحاب الفضيلة العلماء ابن بـاز،       فتاوى إسالمية ي  ف] (الوقف[

 ٥٣٧١) ن، ابن جبرينيابن عثيم
 ٥٥٥٨) فتاوى اإلمام الشاطبيفي (الوقف 
 ٥٥٤٤، ٥٥٤٢-٥٥٤١) فتاوى اإلمام النوويفي ( الوقف كتاب

 ٥٥٤٣)  فتاوى اإلمام النوويفي] (الوقف[
 ٥٤٩٢-٥٤٩١) الفتاوى األنقرويةفي ( الوقف كتاب
 ٥٤٥٥) الفتاوى التاتارخانيةفي (ف  الوقكتاب
 ٥٤٨٤-٥٤٨٣) الفتاوى الخانيةفي ( الوقف كتاب
الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب اإلمـام        في  ( الوقف   كتاب

 ٥٤٥٩-٥٤٥٧) أبو حنيفة
 ٥٣٢٢ ]باللغة األوردية) [ فتاوى دار العلوم ديوبندفي] ( الوقفكتاب[

 ٥٣٠١] باللغة األوردية) [وبة الفتاوى الرشيدية المبفي( الوقف كتاب
 ٥٥٣٧-٥٥٣٦) فتاوى الرمليفي ( الوقف كتاب
 ٥٥٢٠-٥٥١٩) فتاوى السبكيفي ( الوقف كتاب
 ٥٤٢١)  الفتاوى السعديةفي( الوقف باب

  ٥٥١٢) فتاوى شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالمفي ] (الوقف[
 ٥٤٦٧ ]باللغة األوردية) [الفتاوى العالم كيريةفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٦٠] باللغة العثمانية) [فتاوى عبد الرحيمفي ( الوقف كتاب
 ٥٥٣٨) فتاوى العالمة شمس الدين محمد الرمليفي ( الوقف كتاب

 ٥٣١٥] باللغة األوردية) [ فتاوى علماء الحديثفي] (الوقف[
 ٥٣٢٦-٥٣٢٤] باللغة العثمانية) [فتاوى علي أفنديفي ( الوقف كتاب

) نجي محل الموسومة بالفتـاوى القادريـة       فتاوى فر  في] (الوقف[
 ٥٤٤٣] باللغة األوردية[

 ١٠٢٤٢)  فتاوى قاضي خانفي] (الوقف[
 ٥٤٨٥) فتاوى قاضيخانفي ( الوقف كتاب
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 ٥٤٠٠-٥٣٩٩) الفتاوى الكبرىفي ( الوقف كتاب
 ٥٥٠٦، ٥٥٠٤-٥٥٠٣) الفتاوى الكبرى الفقهيةفي ( الوقف باب

 ٥٥٠٥) لفقهية االفتاوى الكبرىفي ] ( الوقفباب[
 الفقهيـة علـى مـذهب اإلمـام       الفتاوى الكبرى في  ( الوقف   باب

 ٥٥٠٨-٥٥٠٧) الشافعي
 ٥٣٥١] باللغة األوردية) [ الفتاوى المحموديةفي] (الوقف[

 ٥٤٩٤) الفتاوى المهدية في الوقائع المصريةفي ( الوقف كتاب
 ٥٥١٣)  الفتاوى النافعة في مسائل األحوال الواقعةفي] (الوقف[
 ٥٤٠١) الفتاوى النافعة ألهل العصرفي ( الوقف ابكت

 ٥٣٦٤] باللغة األوردية) [ الفتاوى النذيريةفي( الوقف كتاب
 ٥٤٥٦] باللغة األوردية) [ الفتاوى النظاميةفي] (الوقف[
 ١٠١٧٧)  فتاوى النوازلفي] (الوقف[
 ٥٤٦٥-٥٤٦٤) الفتاوى الهنديةفي ] (الوقف[
ي مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفـة  الفتاوى الهندية ففي  ] (الوقف[

 ٥٤٦٦) النعمان
 الشيخ محمـد بـن إبـراهيم آل         سائلر فتاوى و  في] (الوقف[

 ٥٣٤٠) الشيخ
فتاوى ومسائل ابن الصالح في التفسـير والحـديث     في  (] الوقف[

 ٥٥١١) واألصول والفقه
 ٨٢٨٩) فتح الباريفي ( الوقف باب

 ٨٢٩١-٨٢٩٠) شرح صحيح البخاري:  فتح الباريفي] (الوقف[
اإلمام أبي عبد اهللا محمد     شرح صحيح   بفتح الباري   في  ] (الوقف[

 ٨٢٩٢) البخاريبن إسماعيل 
 ٨٢٩٣) فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاريفي ] (الوقف[
 ٨٢٩٩-٨٢٩٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاريفي ] (الوقف[

ترتيب مسند اإلمام أحمـد بـن       :  الفتح الرباني  في( الوقف   كتاب
 ٨٣٥١-٨٣٥٠ ...)نبل الشيبانيح

شرح على نظم رسالة ابن أبي زيـد        : الفتح الرباني في  ] (الوقف[
 ١٠٦٩٠) القيرواني

الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل        في  ( الوقف   كتاب
 ٨٣٥٢...) الشيباني

 الفتح الرحماني في فتـاوى السـيد ثابـت أبـي            في] (الوقف[
 ٥٣٣١) المعاني

فتح العلي المالك في الفتوى علـى مـذهب اإلمـام            في] (الوقف[
 ٥٥٦١-٥٥٥٩) مالك
شـرح كنـز    : فتح العين على منال مسـكين     في  ( الوقف   كتاب

 ١٠١٧١) الدقائق
 ١٠١٦٩-١٠١٦٥) فتح القديرفي ( الوقف كتاب

الجامع بين فني الرواية والدراية من علم       فتح القدير   في  ] (الوقف[
 ٩١٦٢) التفسير

 ١٠٤٢٤) دير الخبير بشرح تيسير التحريرفتح القفي (الوقف 
 ١٠١٧٠) فتح القدير وشرحهفي ] (الوقف[

 ١٠٤٦٦) شرح زيد ابن رسالن: فتح المنانفي ( الوقف باب
شرح على بلوغ المرام مـن أدلـة        : فتح الوهاب في  ( الوقف   باب

 ١٠٤٦١) األحكام

 ١٠٤٠٨) فتح الوهاب بشرح منهج الطالبفي ] (الوقف[
 ٨٦٦٣)  البلدانفتوحفي ] (الوقف[
 ٩٢٥٢) الفرج بعد الشدةفي ] (الوقف[

 ١٠٠٣٤-١٠٠٣٣) الفروعفي ( الوقف باب
شرح بلوغ المرام من جمـع أدلـة        : فقه اإلسالم في  ( الوقف   باب

 ١٠٤٣٩) األحكام
 ٩٧٦٣] باللغة التركية) [الفقه اإلسالمي في تاريخ الحقوقفي (الوقف 
 ٤٤٢٣)  ثوبه الجديدالفقه اإلسالمي فيفي (الوقف 

دراسة مقارنة مع   :  الفقه اإلسالمي في العالم الحديث     في] (الوقف[
 ٩٩٥٣] باللغة اإلنجليزية) [القانون الوضعي

 ٩٨٩٣) الفقه اإلسالمي وأدلتهفي ] (الوقف[
-٩٩٦٦) عرض واستدالل :  جعفر الصادق  اإلمامفقه  في  (الوقف  

٩٩٦٧  
 ٩٩٦٨) عرض واستدالل:  جعفر الصادقاإلمامفقه في  (]الوقف[

 ٩٧٩٤، ٤٤٥٥-٤٤٥٣) فقه السنةفي (الوقف 
 وفقه الشيعة التابعين لمذهب أهـل البيـت         فقه السنة في  (الوقف  

 ٩٧٩٥ )عليهم السالم
 ١٠٣٤١] باللغة األوردية) [ فقه الشافعيةفي] (الوقف[
 ١٠٥٩٦)  فقه المعامالت على مذهب اإلمام مالكفي] (الوقف[

 ١٠٤٦٨)  اإلمام الشافعيالفقه المنهجي على مذهبفي (الوقف 
 ٩٧٤٩) المعامالتالعبادات والفقه الميسر في في (الوقف 
 الواضح من الكتـاب والسـنة علـى المـذاهب      الفقهفي  (الوقف  

 ٩٨٥٦) األربعة
 ٩٠٧٧) الفكر السامي في تاريخ الفتح اإلسالميفي ] (الوقف[
 ١٢٦٩١) فهرس اآلثار اإلسالمية بمدينة القاهرةفي ] (الوقف[

فهرس تحليلـي   : فهرس منار السبيل في شرح الدليل     في  (ف  الوق
لكتاب السبيل في شرح دليل الطالـب لنيـل المطالـب البـن             

 ٩٩٨٤) ضويان
فهرس تحليلي  : فهرس نيل المآرب لشرح دليل الطالب     في  (وقف  

 ١٠٠٦٤) لكتاب نيل المآرب لشرح دليل الطالب
بتبويب  فهرست كتاب إتحاف األبصار والبصائر       في( الوقف   كتاب

 ١٠٢٥٩) والنظائركتاب األشباه 
 ٨٠٣٢) فوات الوفياتفي ] (الوقف[
شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم       :  الفواكه الدواني  في(] الوقف[

بن مهنا النفراوي المالكي األزهري على رسالة أبـي محمـد           
 ١٠٧١٣)  اهللا بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي عبد

بـن أبـي زيـد      ا علـى رسـالة      الدواني الفواكه   في(] الوقف[
 ١٠٧١٤)  القيرواني

بـن  أبي محمد عبد اهللا      على رسالة     الفواكه الدواني  في(] الوقف[
 ١٠٧١٥)   المالكيأبي زيد عبد الرحمن القيرواني

 ٥٤٢٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدةفي ( الوقف كتاب
السـالك  فيض اإلله المالك في حل ألفاظ عمـدة         في  ( الوقف   باب

 ١٠٣٥٨-١٠٣٥٧) وعدة الناسك
 ٨٤٧٢) فيض الباري على صحيح البخاريفي ( الوقف كتاب
 ٨٤٧٤) فيض الغفار من أحاديث النبي المختار في ( الوقف كتاب
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 تراجم الشخصيات الكويتيـة فـي قـرنين         قاموسفي   (]الوقف[
 ٨٧٥٦) ونصف

 ٩٤٠٢) القاموس الفقهي لغة واصطالحاًفي (الوقف 
 ٩٤١٠) القاموس المحيط في(وقف 

قاموس المصطلحات االقتصـادية فـي الحضـارة        في  ] (الوقف[
 ٦٤٢٠) اإلسالمية

قاموس مصطلحات الحقوق اإلسالمية والمصطلحات     في  (الوقف  
 ٩٣٨٩] باللغة التركية) [الفقهية

:  القانون اإلسالمي فـي ظـل الحكـم البريطـاني          في] (الوقف[
ـ      باللغـة  ...) [ة وافيـة  مجموعة قوانين مسبوقة بمقدمة تاريخي

 ١٠٨٦٧] اإلنجليزية
 ٦٣٥٠] باللغة اإلنجليزية) [ القانون اإلسالمي والهندوسيفي] (الوقف[
) قانون األحوال الشخصية للمسـلمين    :  قانون الفطرة  في] (الوقف[

 ٩٧٥٦] األورديةباللغة [
 ٥٩٧٧)  القانون المدني األردنيفي(الوقف 

الميراث بالمذكرات التفسيرية   قانون الوقف والوصية و   في  ] (الوقف[
 ٦٢٤٤) والتقارير البرلمانية

دراسة تتناول التعريـف بالمدينـة      : القدس الشريف في  ] (الوقف[
اإلسالمية المقدسة وتاريخها وجغرافيتها وتطورها االقتصـادي       

باللغـة  ) [واالجتماعي من أقدم العصور حتى الوقت الحاضـر       
 ٢٥٢٠] الفرنسية

رحلـة ابـن    : ليل في الرحالت المغربية   القدس والخ في  ] (الوقف[
 ٢٨٨٦) عثمان نموذجاً

 ٨٣٦٧] باللغة اإلنجليزية) [ القرآن والمجتمع المسلمفي] (الوقف[
 ٥٥٥٤) قرة العين بفتاوى علماء الحرمينفي ( الوقف باب

تكملة رد المحتار علـى الـدر       : اريعيون األخ  قرةفي  (] الوقف[
 ١٠١٤٣-١٠١٤٢) المختار

) ضايا في الشريعة اإلسالمية في الهند وباكسـتان        ق في] (الوقف[
 ٣٩٧٣] باللغة اإلنجليزية[

مقتطفات كتبها عبد اهللا آل نوري على       : قطف األزاهر  في(الوقف  
منظومة حديقة السرائر في نظم الكبائر لمؤلفها الشيخ عبـد اهللا           

 ٩٨١٦) البينوشي الكردي
 ١٠٣٥٤) قالئد الخرائد وفوائد الفوائدفي ( الوقف باب

قمم عالمية في تراث الحضارة العربية اإلسـالمية        في  ] (الوقف[
 ٦٧٣٧) المعماري والفني

 القواعد اإلسالمية الجعفريـة للمكانـة الشخصـية         في] (الوقف[
 ٩٩٥٦] باللغة اإلنجليزية) [والقواعد المتعلقة بالقانون العراقي

 ١٠٠٠٣-١٠٠٠١) القواعد في الفقه اإلسالميفي ] (الوقف[
القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بهـا مـن   في (وقف  ال كتاب

 ٣٨٨-٣٨٧) األحكام الفرعية
باللغـة  ) [ القوانين اإلسالمية فـي الهنـد الحديثـة        في] (الوقف[

 ٩٥٨٥] اإلنجليزية
 ٥٧٢٤) ١٩١٣قوانين الحكومة المصرية سنة في ] (الوقف[
 ٦٥٠٧) القوانين العقارية في الديار المصريةفي ] (الوقف[
 ٧٢٢٦)  قيود الملكية الخاصةفي(وقف ال
 ٨٤٥١)  الكاشف عن حقائق السننفي] (الوقف[

 

 ١٠٠١١-١٠٠١٠) الكافي في فقه اإلمام ابن حنبلفي ] (الوقف[
 ١٠٠١٢) أحمد بن حنبلالمبجل الكافي في فقه اإلمام في ( الوقف كتاب

 ٨٧٥١-٨٧٥٠) الكامل في التاريخفي ] (الوقف[
 ٩٢٥٩-٩٢٥٨) اللغة واألدبالكامل في في ] (الوقف[

باللغـة  ) [ كتاب الطالب في الشـريعة اإلسـالمية       في] (الوقف [
 ١٣٦٨٨] اإلنجليزية

 ١٠٢٤٤)  كتاب القدوريفي( الوقف كتاب
باللغـة  ) [ الكتاب القويم في أحاديث النبـي الكـريم        في] (الوقف[

 ٨٤٠٥] األوردية
ـ       في  ] (الوقف[ اكن الكراء، األحباس، األراضـي الفالحيـة، المس

المفروشة، األراضي الجماعية، الكراء الطويل األمـد، الملـك         
: العائلي، المحالت التجارية، كراء السيارات، محالت السـكنى       

 ٦٢٦٨) ١٩٨٥-١٩١٢نصوص واجتهادات، 
الكسب واإلنفاق وعدالـة التوزيـع فـي المجتمـع       فـي   (الوقف  

 ٩٢٦٧) اإلسالمي
 ١١٦٨١) كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخفي ] (الوقف[
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل فـي         في  (] الوقف[

 ٩١٦١) وجوه التأويل
 ١٠٠٦٢-١٠٠٥٩ ) كشاف القناع عن متن اإلقناعفي( الوقف كتاب

 ٣٤٤) الكشف عن أحكام الوقف والوصايافي ] (الوقف[
 ١٠٤٢٨) كشف الغمة عن جميع األمةفي ( الوقف باب
 ١٠١٩٥) الهدايةشرح : الكفايةفي ( الوقف كتاب

 ١٢٠٣٨)  الكالم في بيع الفضوليفي] (الوقف[
 ٩٨٢٠] باللغة األوردية) [ كنز اآلخرةفي] (الوقف[

 ١٠٢٨٩) الدقائق كنز في( الوقف كتاب
 ١٠٢٩١] باللغة األوردية) [ كنز الدقائقفي] (الوقف[
 ٨٤٥٩) كنز العمال في سنن األقوال واألفعالفي ] (الوقف[

-٨٤٦٠)  العمال في سنن األقوال واألفعـال كنزفي ( الوقف   باب
٨٤٦١ 

 كنز المطالب في فضل البيت الحرام وفي الحجـر   فـي ] (الوقف[
 ١٠٦٧١) والشاذروان وما في زيارة القبر الشريف من المآرب

 ٢١٣٩)  كنوز القدسفي] (الوقف[
 ٨٤٧١) الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاريفي ( الوقف كتاب

 ١٠٦٩٤) رية في فقه المالكيةالكواكب الدفي (الوقف 
 ٨٠٦٠-٨٠٥٩) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةفي ] (الوقف[
باللغـة  ) [الئحة قوانين األموال غيـر المنقولـة      في  ] (الوقف[

 ٦٠٩١] العثمانية
 ١٠٢٣٠) شرح الكتاب: اللبابفي ( الوقف كتاب

-١٠٢٨٤)  اللباب في الجمع بين السـنة والكتـاب        في] (الوقف[
١٠٢٨٥ 

 ١٠٢٣١ ) اللباب في شرح الكتابفي( الوقف كتاب
اللباب في شرح الكتاب على المختصر المشتهر       في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٢٣٣-١٠٢٣٢") الكتاب"باسم 
 ١٠٣١٧ ) اللباب في الفقه الشافعيفي( الوقف كتاب
 ٩٣٧٦-٩٣٧٤، ٩٣٧٢) لسان العربفي (وقف 
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 ٩٣٧٣)  لسان العربفي] (وقف[
لسمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقـة        لطف ا في  ] (الوقف[

 ٨٠٥٨) األولى من القرن الحادي عشر
 ٩٩٤٨) اللمعة الدمشقية في( الوقف كتاب

اللمعة الدمشقية وشرحها الموسوم بالروضة البهيـة        في] (الوقف[
 ٩٩٤٩) في شرح اللمعة الدمشقية

 ١١٤٧] باللغة اإلنجليزية) [ مأزق المسلمين في الهندفي] (الوقف[
 ٦٩١٨-٦٩١٧) المال في اإلسالمفي (الوقف 

 ٣٦٥] باللغة األوردية) [ مبادئ الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
مقال في قانون األحـوال     :  مبادئ الشريعة اإلسالمية   في] (الوقف[

) الشخصية القابل للتطبيق على المسلمين في الهند البريطانيـة        
 ٦٣٢٨] باللغة اإلنجليزية[

الفقه اإلسالمي للمذاهب الحنفيـة والمالكيـة        مبادئ   في] (الوقف[
 ٩٨٢٢] باللغة اإلنجليزية) [والشافعية والحنبلية

 ١٧٧٥) مبادئ في السياسة المصريةفي ] (الوقف[
 ٩٢٩٥)  مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاماًفي] (الوقف[
 ٦١٨٩)  مبادئ القضاء في األحوال الشخصيةفي] (الوقف[

دراسة مقارنـة فـي الفقـه       :  العقود  مبدأ الرضا في   في(الوقف  
نجليـزي  اإلسالمي والقانون المدني الروماني والفرنسـي واإل      

 ٤٩٦٠) والمصري والعراقي
 ١٠٠٣٢ ) المبدع في شرح المقنعفي( الوقف كتاب
 ١٠١١٩)  المبسوطكتابفي ( الوقف كتاب
 ١٠١٢٠)  المبسوطكتاب في( الوقف باب

ه علـى مـذهب اإلمـام    متن أقرب المسالك في الفق في   (]الوقف[
 ١٠٦٢٢) مالك
 ٨٣٠٠) بلوغ المرام من أدلة األحكاممتن في ( الوقف باب
 ١٠٥١٧) متن الرسالةفي ( الوقف كتاب
 ١٠٢٤٥) متن القدوريفي ( الوقف فصل
 ١٠٢٩٠) متن الكنزفي ( الوقف كتاب
 ١٠٤٨٢-١٠٤٨١) متن المنهاجفي ( الوقف كتاب
 ١٠٤٨٣) متن منهاج الطالبينفي ( الوقف كتاب

 ٨٣٢٣) المتواري على تراجم أبواب البخاريفي ] (الوقف[
باللغـة  ) [سلم والدولة العلمانية في تركيا    المجتمع الم في  ] (الوقف[

 ٨٧٨٧] التركية
اإلسالم تحت االنتـداب    :  المجلس اإلسالمي األعلى   في] (الوقف[

 ١٦٣٤] باللغة اإلنجليزية) [البريطاني لفلسطين
كام الشرعية على مذهب اإلمام أحمد بـن         مجلة األح  في] (الوقف[

 ١٠٠٤٠) حنبل
-١٠٢١٢) مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحـر      في  ( الوقف   كتاب

١٠٢١٧ 
مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيـل ولطـائف         في  ] (الوقف[

 ٨٤٦٢) األخبار
 ١٠٤٨٦-١٠٤٨٤) شرح المهذب: المجموعفي ] (الوقف[
-٥٤٠٢) سالم ابن تيمية  مجموع فتاوى شيخ اإل   في  ] ( الوقف كتاب[

٥٤٠٣ 

-٥٤٠٥) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيميةفي ( الوقف كتاب
٥٤٠٧ 

، ٥٤٠٤) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد ابن تيمية      في  ] (الوقف[
٥٤٠٩-٥٤٠٨ 

 ٤٧١٦) مجموعة األحكام الشرعيةفي ] (الوقف[
 ٦٢٩٧] باللغة األوردية) [ مجموعة التشريعات اإلسالميةفي] (الوقف[
رسائل وفتاوى  :  مجموعة الرسائل والمسائل النجدية    في] (الوقف[

 ٥٤٢٦) لعلماء نجد األعالم
 ٥٤١٠) مجموعة فتاوى ابن تيميةفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٣٨ ]باللغة األوردية) [ مجموعة فتاوى كفاية اهللافي( الوقف كتاب

باللغـة  ) [ مجموعة فتاوى موالنـا عبـد الحـي     فـي ] (الوقف[
 ٥٤٧٧ ]األوردية

 ٥٣٧٢) المجموعة الفقهية في الفتاوى السويةفي ] (الوقف[
 ٦٢٢٥) الوقف، الوصية، الميراث:  مجموعة القوانينفي] (الوقف[
 ٤٨٠٨] باللغة األوردية) [ مجموعة القوانين اإلسالميةفي] (الوقف[

 مجموعة المتون الفقهية في األحكام والفـرائض        في( الوقف   باب
 ٣٦٨) اإلسالمية

 ١٠٤٣٧) المجموعة الوفية في فقه السادة الشافعيةفي (وقف الباب 
باللغة ) [ محاضرات في الشريعة اإلسالمية في الهند      في] (الوقف[

 ٩٥٨٣] اإلنجليزية
 ٩٨٧٣)  محاضرات في الوقف والوصيةفي(الوقف 
المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمـد بـن          في  ( الوقف   باب

 ١١٢٦٦-١١٢٦٥) حنبل
سلسلة تشمل السـير العطـرة      : حسنون من بلدي  مفي  ] (الوقف[

 ٨١٤٧) للمحسنين الكويتيين
 ٩٤٠١) مختار الصحاحفي (وقف 

 ١٠٠٠٤)  مختصر اإلنصاف والشرح الكبيرفي] (الوقف[
 ١٠٣١٥) مختصر خالفيات البيهقيفي ( الوقف باب
 ٨٣٦٥-٨٣٦٣) مختصر صحيح مسلمفي ( الوقف كتاب

 ٥٤١١) مختصر فتاوى ابن تيميةفي ] (الوقف[
-٥٤١٢) مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية    في  ] (الوقف كتاب[

٥٤١٥ 
 ٥٤٩٥) مختصر الفتاوى المهديةفي ] (الوقف[

 ٩٨٤٨) مختصر الفقه اإلسالميفي ( الوقف كتاب
 ٢١٠٢) المختصر في أخبار البشرفي ] (الوقف[
مختصر في عدم جواز أخذ األجـرة علـى قـراءة    في  ] (الوقف[

 ١٢٦٣٧) ...از وقف النقودالقرآن وعدم جو
 المختصر في الفقه على مذهب اإلمام مالـك بـن           في] (الوقف[

 ١٠٦٤٨) أنس
 ٥٩٦٤] باللغة اإلنجليزية) [ مختصر القانون الفاطميفي] (الوقف[
 ١٠٢٤٦)  مختصر القدوريفي] (الوقف[

مختصر المقنع في فقه اإلمام أحمد بـن حنبـل          في  ( الوقف   باب
 ١٠٠١٣) الشيباني

 ١٠٣١٣) مختصر من قواعد العالئي وكالم األسنويفي (الوقف  كتاب
 ١٠٢١٩)  مختصر الوقايةفي] (الوقف[
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 ٤٤٢٥-٤٤٢٤) المدخل الفقهي العامفي ] (الوقف[
باللغـة  ...) [ مدونة األحوال الشخصـية للمسـلمين      في] (الوقف[

 ٩٧٦٨] اإلنجليزية
 ٥٩٧٨) ي اإليضاحية للقانون المدني األردنمذكراتالفي ] (الوقف[
 ٩٣٣٥) مذكراتي في نصف قرنفي ] (الوقف[
 ٨٠٣٤) مراصد اإلطالع على األمكنة والبقاعفي ] (الوقف[
، فـي   اإلنسـان  معرفة أحـوال     إلىمرشد الحيران    في] (الوقف[

بـي حنيفـة النعمـان      أالمعامالت الشرعية على مذهب اإلمام      
 ٩٠) مالئماً لعرف الديار المصرية وسائر األمم اإلسالمية

 ٨٥٠٦-٨٥٠٥) شرح مشكاة المصابيح:  مرقاة المفاتيحفي] (الوقف[
مرة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن        في] (الوقف[

 ٨٧٢٤) حوادث الزمان
 ٨٧١٦) مروج الذهب ومعادن الجوهرفي ] (الوقف[
 ١١٨٠٧) مساجد مصر وأولياؤها الصالحونفي ] (الوقف[
 ٨٦٥٥) مسالك الممالكفي ] (الوقف[
 ٢٧٨٢-٢٧٨١) المسالك والممالكفي ] (الوقف[
 ١٠٥٢٧) مسائل أبي الوليد ابن رشدفي ] (الوقف[
 ١٠٢٨٦] باللغة األوردية) [ مسائل الشريعةفي] (الوقف[
 ١٠٠٣٩)  المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتينفي] (الوقف[
 ٨٣٥٣)  المسندفي] (الوقف[

 ٨٣٥٤)  بن حنبلمسند اإلمام أحمدفي ( الوقف كتاب
 ٨٧٢٨)  مشاكلة الناس لزمانهمفي] (الوقف[

 ١٠٢٤٧) مشكالت القدوريفي ( الوقف كتاب
دراسـة مقارنـة    : مصادر الحق في الفقه اإلسالمي    في  ] (الوقف[

 ٤٩٥٧) بالفقه الغربي
 ٨٤٣٠) باح الزجاجة في زوائد ابن ماجةمصفي ] (الوقف[

 المسـالك فـي     شرح نظم أسهل  : مصباح السالك  في(الوقف   باب
 ١٠٦٦٨) مذهب اإلمام مالك

 األستاذ ألبحاثتقريرا  : مصباح الفقاهة في المعامالت    في] (الوقف[
 ٩٩٧٥) ي الخوئيالكبير آية اهللا العظمى السيد أبو القاسم الموسو

-٩٤١١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      في  (وقف  
٩٤١٢ 

 ٩٣٥٥) مصر في عصر الوالةفي ] (الوقف[
 ٨٤٤٠) المصنففي ] (الوقف[

 ١٠١٠٤) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىفي ( الوقف كتاب
 ٩٨٤٦) المطالب السنية من الخيرية والحامديةفي ( الوقف باب

 مطامع اليهود الصهيونيين فـي االسـتيالء علـى          في] (الوقف[
 ١١٨٩١) المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية في فلسطين

 ١٠٠٤٨-١٠٠٤٧) المقنع المطلع على أبواب في ( الوقفكتاب
 ٨٦٤٥)  المعارف كتابفي] (الوقف[
 ١٣٢٤٦) معالجة اإلسالم لمشكالت االقتصادفي ] (الوقف[

 ٨٤١٢) شرح سنن أبي داود: معالم السننفي ( الوقف كتاب
 ١٠٣٧١) المعاياة في العقلفي ( الوقف كتاب

 ١٠٥٦٣) ثار المعتصر من المختصر من مشكل اآلفي] (الوقف[
 ١٠١١٠-١٠١٠٩...) المعتمد في فقه اإلمام أحمدفي ( الوقف كتاب

 

 ٨٠٦٣-٨٠٦٢) معجم األدباءفي ] (الوقف[
 ٨٧٢٧-٨٧٢٥) معجم البلدانفي ] (الوقف[

 معجم دمشق التاريخي لألماكن واألحياء والمشـيدات        في(الوقف  
 ٢٠٩٦) ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين

 ١٠٤٩٦-١٠٤٩٥) معجم فقه ابن حزم الظاهري في(وقف 
 ٩٤١٨)  إنكليزي-عربي : معجم لغة الفقهاءفي (وقف 
 ٩٤١٧)  إفرنسي- إنكليزي –عربي : معجم لغة الفقهاءفي (وقف 

-٨٦٥٢) معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع      في  ] (الوقف[
٨٦٥٣ 
 ٩٣٨١] باللغة التركية) [معجم المصطلحات اإلسالميةفي (الوقف 
 ٩٤٢٨) معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاءفي (وقف 
 ٩٤٠٥) معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالميةفي (وقف 
عن الكتب الستة   : المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي    في  (وقف  

 ٨٥٣١) ومسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل
 ٩٣٧١) معجم مقاييس اللغةفي (وقف 

 ٩٣٩٩) المعجم الوسيطفي (قف و
 ١٠٣٦٥) معرفة السنن واآلثارفي ( الوقف باب
معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أبـي عبـد اهللا          في  ( الوقف   باب

 ١٠٣٦٦) ...دريس الشافعيإمحمد بن 
 ٢٨١٣-٢٨١٢)  المعرفة والتاريخكتابفي ] (الوقف[
 ٩٢٣٠] سيةباللغة الفرن) [المعهد اإلسالمي لمسجد باريسفي ] (الوقف[

منتهـى  "شـرح المنتهـى     : معونة أولي النهى  في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٠٣٦") اإلرادات

المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين       في  ] (الوقف[
 ٧٢٥٢) من علماء المغرب

 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهـل         في] (الوقف[
 ٥٥٧٣) إفريقية واألندلس والمغرب

 ٤١٨)  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكامفي] (الوقف[
مغني ذوي األفهام عن الكتـب الكثيـرة فـي          في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٠٣١) األحكام
 ١٠٣٩٢-١٠٣٩١) مغني المحتاج إلى شرح المنهاجفي  ( الوقفكتاب
مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ          في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٣٩٤-١٠٣٩٣) المنهاج
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج    في  (وقف   ال كتاب

 ١٠٣٩٥) على متن منهاج الطالبين ألبي زكريا بن شرف النووي
 ٩١٦٧) اتيح الغيبمففي ] (الوقف[
 ٩٣٣٧) مفرج الكروب في أخبار بني أيوبفي ] (الوقف[

 ١٣٨٦٧) المفصل في أحكام المرأةفي (الوقف 
تطبيـق القـانون المـدني      : ةالمقارنات التشـريعي  في  ] (الوقف[

 ٦١٤٦ )والجنائي على مذهب اإلمام مالك
 ٩٧٥٤] باللغة اإلنجليزية) [ مقدمة في الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
 ٨٦٨٨] باللغة اإلنجليزية) [ مقدمة للشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[

المقنع في فقه إمام السـنة أحمـد بـن حنبـل            في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٠١٤) الشيباني

المقنع في فقه إمام السـنة أحمـد بـن حنبـل            في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٠١٥) ، مع حاشيته الشيباني
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 ١١٩٦٦)  مكتبة مسجد المحلى في العصر العثمانيفي] (الوقف[
 ١٠١١٥-١٠١١٤) ملتقى األبحرفي ( الوقف كتاب

 ١٠١١٣) ملتقى األبحرفي ] (الوقف[
غـة  بالل) [ملخـص قـانون األحـوال الشخصـية       في  ] (الوقف[

 ١٠٨١٥] اإلنجليزية
مقارنتهـا  والشريعة اإلسـالمية    في   الخاصةالملكية  في  (الوقف  

 ٧٢٢٧) باالتجاهات المعاصرة
 ٧٢٣٠) الملكية في الشريعة اإلسالميةفي ] (الوقف[
 في الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانين       الملكيةفي  ] (الوقف[

 ٧٢٣٩-٧٢٣٨) العربية
لشريعة اإلسالمية مع المقارنة بالشرائع     الملكية في ا  في  ] (الوقف[

 -خواصـها    - عناصـرها    -أنواعهـا    - معناها: الوضعية
 ٧٢٤٠) قيودها

 ٧٢٤٣) الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالميةفي ] (الوقف[
 ١٠٠٣٥) الممتع في شرح المقنعفي ( الوقف كتاب

 ١١٩٤٨-١١٩٤٧)  من روائع حضارتنافي] (الوقف[
 ٩٩١١) ن ال يحضره الفقيه مفي] (الوقف[
 ٨٢١٩)  من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكيةفي] (الوقف[
 ٦٧٠٦) منادمة األطالل ومسامرة الخيالفي ] (الوقف[

شرح الدليل على مـذهب اإلمـام       :  منار السبيل  في( الوقف   كتاب
 ٩٩٨٥ )المبجل أحمد بن حنبل

 ٩٩٨٧) منار السبيل في شرح الدليلفي (الوقف 
 ٩٩٨٦) منار السبيل في شرح الدليلفي ( الوقف كتاب
 منار السبيل في شرح الدليل على مذهب اإلمام         في( الوقف   كتاب

 ٩٩٨٩-٩٩٨٨) حنبلالمبجل أحمد بن 
:  المنار في المختار من جواهر البحر الزخـار        في( الوقف   كتاب

حاشية العالمة المجتهد صالح بن مهدي المقبلي علـى البحـر           
 ١٠٢٩٩) الزخار

منتخب كنـز العمـال فـي سـنن األقـوال         في  ( الوقف   ابكت
 ٨٤٧٧) واألفعال

 ٨٦٤١-٨٦٤٠) المنتظم في تاريخ الملوك واألممفي ] (الوقف[
 ٩٩٩٧) المنتقى من أخبار المصطفى في ( الوقف كتاب

 ٨٢٧٤] باللغة األوردية) [ المنتقى من أخبار المصطفىفي] (الوقف[
التنقـيح  جمع المقنع فـي     منتهى اإلرادات في    في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٠٣٧) والزيادات
 ٩٤٠٠) المنجد في اللغة واألعالمفي (وقف 

وذيله اللطائف  : المنح الرحمانية في الدولة العثمانية     في] (الوقف[
 ٨٩٦٥) الربانية على المنح الرحمانية

 ١٠٠٦٣) منح الشفا الشافيات في شرح المفرداتفي ( الوقف باب
 ١٠١٣٤) لق على البحر الرائقمنحة الخافي ( الوقف كتاب

منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي مقيداً بدليل   فـي   (الوقف  
 ١٠١٠٨) الطالب

منهاج السنة النبوية فـي نقـض كـالم الشـيعة           في  ] (الوقف[
 ٨٢٧٣-٨٢٧٢) والقدرية

 ٩٩٣٩) منهاج الصالحينفي ( الوقف كتاب

ـ  {)قسـم المعـامالت   . منهاج الصـالحين  فـي    (]الوقف[ ن محس
 ٥٣٩٢} الطباطبائي

 ٥٣٨٧} الخوئي {)المعامالت. منهاج الصالحينفي ( الوقف كتاب
 ٥٣٨٨} الخوئي {)المعامالت. منهاج الصالحينفي  (]الوقف[

 ٩٩٤٥} السيستاني {)المعامالت. منهاج الصالحينفي ( الوقف كتاب
 ٩٧٦٠) منهاج المسلمفي ] (الوقف[
 ٩٨٨٧) رسول المنهج المقبول من شرائع الفي] (الوقف[

منية األلمعي فيما فات مـن تخـريج أحاديـث          في  ( الوقف   كتاب
 ٨٣١٤-٨٣١٣) الهداية للزيلعي

 ١٠٤٣٥-١٠٤٣٤) المهذبفي ( الوقف كتاب
 ١٠٤٣٦)  في فقه اإلمام الشافعيالمهذبفي ( الوقف كتاب

 ١٩٠١) وارد المالية في اإلسالمالمفي (الوقف 
 ١٠٦٠٤) ر خليلمواهب الجليل لشرح مختصفي ( الوقف ابب
 ١٠٤٤٩) مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبدفي ( الوقف ابب
 ٦٣٣٧] باللغة اإلنجليزية) [ موجز الشريعة اإلسالميةفي] (الوقف[
إعداد وترجمة من النص    :  موجز الشريعة اإلسالمية   في] (الوقف[

العربي، مع مقدمة وحواشي تتضمن أصول مذهب الفقه الحنفي         
 ١٠١٨٦] اللغة اإلنجليزيةب) [بيلي. أي. لنيل ب

 ١١١٥٧) الموجز في أحكام الوصية والوقف الخيريفي ] (الوقف[
مسـح  :  مؤسسات ومنظمات المسلمين فـي كلكتـا       في] (الوقف[

 ٩٥٧٥] باللغة اإلنجليزية) [مبدئي
باللغـة  ) [ مؤسسة الوقف في بداية الحكم العثمـاني       في] (الوقف[

 ٨٩٨١] اإلنجليزية
 ٩٧٨٨-٩٧٨٧) اع في الفقه اإلسالميموسوعة اإلجمفي (وقف 

موسوعة األحكام الشرعية الميسـرة فـي الكتـاب         في  (الوقف  
 ٢٩٦) والسنة

ببليوجرافية، تاريخ، جغرافيـة،    : الموسوعة اإلسالمية في  (الوقف  
 ٨٩٥٨] باللغة التركية) [أنثوغرافية، تراجم العالم اإلسالمي

 ٩٣٩٣-٩٣٩١) موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالميةفي (الوقف 
 ٨٩٥٩) الموسوعة العربية العالميةفي (الوقف 
 ٨٩٦١-٨٩٦٠) الموسوعة العربية الميسرةفي (وقف 

 ٩٧٣٣) موسوعة فقه أبي بكر الصديقفي (الوقف 
 ٨٩٦٢) موسوعة الفقه اإلسالميفي ] (الوقف[
 ٩٩٠٧) موسوعة فقه اإلمام األوزاعيفي ] (الوقف[
 ١٠٢٩٥)  وأبي هريرةموسوعة فقه زيد بن ثابتفي ] (الوقف[

-١٠٥٠٠) حياتها وفقهها : موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين    في  (وقف  
١٠٥٠١ 

 ٩٧٣٠) عصره وحياته: موسوعة فقه عبد اهللا بن عمرفي (وقف 
 ٩٧٣٢)  موسوعة فقه عبد اهللا بن مسعودفي(وقف 
 ١٠٥٠٤-١٥٠٢)  موسوعة فقه عثمان بن عفانفي(وقف 
 ١٠٥٠٥) طالبموسوعة فقه علي بن أبي في (وقف 
 ١٠٥٠٧-١٠٥٠٦) موسوعة فقه عمر بن الخطابفي (وقف 

 ١٠٦٠٦) موسوعة الفقه المالكيفي ] (الوقف[
 ٦٧٣٦)  فن العمارة اإلسالميةموسوعةفي ] (الوقف[
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 ٦١٣٦)  القانونية العراقيةوسوعةالمفي ] (الوقف[
 ٦١١٩) موسوعة القضاء والفقه للدول العربيةفي ] (الوقف[

باللغـة  ) [ترجمة ملتقـى األبحـر    : الموقوفاتيفي  ( الوقف   كتاب
 ١٠١١٦] العثمانية

 ١٠٠٠٥)  مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهابفي] (الوقف[
 ٨٩١١)  افريقية وتونسأخبارالمؤنس في في ] (الوقف[

 ٩٨٢٥) الميراث والوصية والوقففي (الوقف 
) ميالميراث والوصية والوقف فـي الفقـه اإلسـال         في] (الوقف[

 ٩٧٥٢} أحمد محمود الشافعي{
عبد {) الميراث والوصية والوقف في الفقه اإلسالمي      في] (الوقف[

 ٩٨٢٦} الفتاح أبو العينين
 ١٠٤٢٩)  الميزانكتابفي ( الوقف كتاب

 ٣٩٩٣ )نتائج األحكام في النوازل واألحكامفي ] (الوقف[
 ٥٤٦١-٥٤٦٠) النتف في الفتاوىفي ( الوقف كتاب

نتيجة إحصائية عمومية للمدارس والمكاتب بـالقطر       في  ] (الوقف[
 ١٢٨٩٨) هـ١٢٩٢المصري عن سنة 

 ٥٤٨٦] باللغة العثمانية) [نتيجة الفتاوى مع المنقولفي ( الوقف كتاب
 ٨٠٢٢) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةفي ] (الوقف[
 ٧٢٢٥) نزع الملكيةفي ] (الوقف[

 ١٠١٣٥) شباه والنظائرنزهة النواظر على األفي ( الوقف كتاب
 ٨٦٨٤)  نسب قريشكتابفي ] (الوقف[
 في المغرب اإلسالمي خالل القرن      االقتصاديالنشاط  في  ] (الوقف[

 ٩٤٥٣) السادس الهجري
 ٨٧٠٢) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةفي ] (الوقف[

 ٨٤٢٥) تخريج أحاديث الهداية: نصب الرايةفي ( الوقف كتاب
 ٨٤٢٧-٨٤٢٦) لراية ألحاديث الهدايةنصب افي ( الوقف كتاب

 ١٣١٥١) االقتصاد مبادئ وقواعد عامة: نظام اإلسالمفي (الوقف 
 ١٦٩٣] باللغة األوردية) [ النظام االقتصادي لإلسالمفي] (الوقف[
 النظام اإلقطاعي في مصـر وسـوريا وفلسـطين          في] (الوقف[

 ٩٣٠٦] باللغة اإلنجليزية) [١٩٠٠-١٢٥٠ولبنان، 
 النظام الرأسمالي للتأمين والنظام اإلسالمي لألمـن        يف] (الوقف[

 ١٧٠٣] باللغة اإلنجليزية) [العام
باللغة ) [ النظام الزراعي في الهند أثناء عهد المغول       في] (الوقف[

 ٩٥٩٢] اإلنجليزية
 ١٠١٨١] باللغة األوردية) [ نظام العملفي] (الوقف[

 ١٠١٠٧)  أحمدالنظم المفيد األحمد في نظم اإلمامفي ( الوقف باب
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها        في  ] (الوقف[

 ١٢١٧٥-١٢١٧٤) لسان الدين بن الخطيب
 النفحات الصـمدية علـى مـذهب اإلمـام          كتاب في] (الوقف[

 ١٠٤٣٨) الشافعي
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شـبيبة          في  (الوقف  

 ١٠٢٦٠) على أبي حنيفة
 ٩٢٧٠) نهاية األرب في فنون األدبفي ] (الوقف[

 ١٠٤٤١) التدريب نظم غاية التقريبنهاية في ( الوقف باب
 ١٠٤٧٥) نهاية الزين في إرشاد المبتدينفي ( الوقف باب

 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه علـى    في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٤٣١) مذهب اإلمام الشافعي

مة أبي عبد اهللا سيدي محمد      نوازل الشيخ اإلمام العال   في  ] (الوقف[
 ٥٥٦٧) بن الحسن المجاحي

 ٨٤٣٦) شرح منتقى األخبار: نيل األوطارفي ( الوقف كتاب
 ٨٤٣٥) شرح منتقى األخبار: نيل األوطارفي (] الوقف[
شرح منتهى  :  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار      في] (الوقف[

 ٨٤٣٧) األخبار
 ١٠٠٦٧-١٠٠٦٥) ل الطالبنيل المآرب بشرح دليفي ( الوقف كتاب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب لمرعي بن يوسـف         في  ] (الوقف[
 ١٠٠٦٨) المقدسي

 ١٠٠٧٦)  نيل المراد بنظم متن الزادفي(الوقف 
نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملـة إتحـاف          كتابفي  ] (الوقف[

 ٧٦٤٩...) الورى
 ١٠٠٨٨)  الهدايةكتابفي ( الوقف كتاب
، ١٠٢٦٩-١٠٢٦٣) شرح بداية المبتـدي   : لهدايةافي  ( الوقف   كتاب

١٠٢٧٥-١٠٢٧٢ 
 ١٠٢٧١-١٠٢٧٠) شرح بداية المبتدي:  الهدايةفي] ( الوقفكتاب[

 ١٠٠٠٦) هداية الراغب لشرح عمدة الطالبفي ( الوقف كتاب
شرح صـحيح   : هدي الساري مقدمة فتح الباري    في  ( الوقف   باب

 ٨٣٠١) البخاري
باللغـة  ) [جمة سـنن أبـي داود     تر:  الهدي المحمود  في] (الوقف[

 ٨٣٤٥] األوردية
 ٩٨٨٨] باللغة العثمانية) [هدية القضاةفي ( الوقف كتاب
 ١٠٠٨٦) الواضح في فقه اإلمام أحمدفي ( الوقف كتاب

 ٨٠٥٢) الوافي بالوفياتفي ] (الوقف[
  ٥٤٩٩)  واقعات المفتينفي] (الوقف[

ميتهـا  وثائق أهل الذمة في العصـر العثمـاني وأه   فـي   (الوقف  
 ٨٢٣٢) التاريخية

 ٦١٠٧)  الحقوق المدنيةالوجيز فيفي ] (الوقف[
الوجيز في شرح قانوني الوقف والمواريث المعمول       في  ] (الوقف[

 ٦١٩٥) ...بهما في المحاكم المصرية
-١٠٤٤٢) الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي     في  ( الوقف   كتاب

١٠٤٤٣ 
 ٩٩٢٦) ودائع الحكم كتابفي (الوقف 

 ٩٤٥٨) ورقات عن حضارة المرينيينفي ] (الوقف[
 ٩٩٣٤) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةفي ] (الوقف[
 ٦٢٠١) الوسيط في شرح القانون المدني الجديدفي ] (الوقف[

 ١٠٤٤٤) الوسيط في المذهبفي (الوقف 
 ٥٩٩٢) ةاإلسالميالشريعة الوصايا والوقف في في (الوقف 
 ٩٨٩٥-٩٨٩٤)  في الفقه اإلسالميالوصايا والوقففي (الوقف 
الوصاية واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصـيب       في  (الوقف  

 ٩٩٧٧) من األحوال الشخصية في الفقه اإلسالمي
 ٩٧٥٣ )الوصية والوقف في الفقه اإلسالميفي (الوقف 

 ٨٠٣٠-٨٠٢٩) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانفي ] (الوقف[
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ضربان من صدقة التطوع في الشريعة     : ياالوقف والوصا في  (الوقف  
 ٩٧٤٨) مع بيان األحكام القانونية التي تنظمها: اإلسالمية

 ٢١٧٨) الوكاالت والبيوت اإلسالمية في مصر العثمانيةفي ] (الوقف[
 ١٠٣٣٢-١٠٣٣١)  الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريسفي] (الوقف[

بد اهللا بـن    مع حاشية منقولة من خط سليمان بن ع       :  الوقف كتاب
 ١٠٠١٦)  المقنعفي (محمد بن عبد الوهاب

 كتـاب فـي  (أرض بيرحاء على فقراء قومه      وقف أبي طلحة    
 ٤٣٠٨-٤٣٠٦) األموال

 فـي (الوقف أحد مصادر بناء وتنمية مجموعات مكتبة قرطبـة          
 ١٢٠٧٥) الكتب والمكتبات في األندلس

األراضي الميرية ورجوعها إلـى الملكيـة       في  (وقف األراضي   
 ١٠٧٤٣] باللغة التركية) [لخاصةا

باللغة ) [اصطالح األراضي العثمانية ونهايتها   في  (وقف األراضي   
 ١٠٧٥٥] التركية

باللغة ) [نظام األراضي العثمانية حقوق الميري    في  ] (وقف األراضي [
 ١٠٧٥٤] التركية

 ١٠٧٧٢)  تاريخ الحضارة اإلسالميةفي] (وقف األراضي الزراعية[
] در السجستاني على مدرسة في مكة المكرمة      وقف أعظم بن اسكن   [

 ٢٣٢٥-٢٣٢٤) الضوء الالمع ألهل القرن التاسعفي (
أبحـاث  فـي   ] (وقف األموال كحق فردي في الفقه اإلسـالمي       [

 ١٢٥٧٨] باللغة التركية) [الحقوق اإلسالمية العثمانية
 معجم المصطلحات االقتصادية فـي لغـة     فـي  (الوقف األهلي 

 ٩٤٢٨) الفقهاء
 ٩٤٠٥)  معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالميةفي ( األهليالوقف

 ١٢٣١٧ )تاريخ البيمارستان في اإلسالمفي (وقف البيمارستان المؤيدي 
كفاية األخيار فـي حـل غايـة        في  (الوقف جائز بثالث شرائط     

 ٤٧٨٢) االختصار
 ٢٤٢٣-٢٤١٩) البيان والتبيينفي ] (وقف حكيم بن خزام[

 ٥٣٧٤)  اإلسالمية من دار اإلفتاء المصريةالفتاوىفي (وقف خيري 
 ١١١٥٨) مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالمفي (الوقف الخيري 
معجم المصطلحات االقتصـادية فـي لغـة        في  (الوقف الخيري   

 ٩٤٢٨) الفقهاء
 ٩٤٠٥) معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالميةفي (الوقف الخيري 

 أسرى الكويت   في(وحديثاً  الوقف الخيري للدول اإلسالمية قديماً      
 ١١١٦٩) ومصارعة السوء

تحديد الملكية  :  ملكية األراضي في اإلسالم    في (وقف رسول اهللا    
 ٢٩٢٢) والتأميم

السـؤال  : الوقف شخصية اعتبارية يمثلها ناظرها أو ولي األمـر        
 ٥٣٧٥)  الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصاديةفي( ٢٩٤

يرية ورجوعها إلـى الملكيـة      األراضي الم في  (الوقف الصحيح   
 ١٠٧٤٣] باللغة التركية) [الخاصة

-٢٧٥٩) أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم    في  ] (وقف عثمان   [
٢٧٦١ 

شـاراتها فـي    إ القيود على الملكية العقارية و     في(الوقف العقاري   
 ١١٢٩٩) السجل العقاري

 ١٠٧٧٢)  تاريخ الحضارة اإلسالميةفي] (الوقف على األربطة[
 ١١٥٥٥) إحياء علوم الدينفي (ف على الصوفية الوق

 ١١٥٥٤ )التصوف والصوفي الموفي بمعرفةفي (الوقف على الصوفية 
 ٤٤٦)  المنثور في القواعدفي(الوقف في األحكام 

باللغـة  ) [السجالت الشـرعية  في  (الوقف في األحكام الشخصية     
 ٧٨١٧] التركية

باللغـة  ) [سالميةتاريخ الفقه والحقوق اإل   في  (الوقف في اإلسالم    
 ٩٨٤٥] التركية

باللغة ) [تاريخ أوسكدارفـي  (الوقف في أوسكدار واألوقاف الملحقة   
 ٨٨٠٩] التركية

 دراسات في التاريخ الحضاري لإلسالم      في] (الوقف في البوسنة  [
 ٨٦٢٥) في البلقان

الوقف في الحياة االجتماعية وبعض األوقاف التي أوقفت على         
باللغـة  ) [ت المجتمـع واإلسـالم    مسـؤوليا في  (الحيوانات  

 ١١٥١٥] التركية
 ٩٧٤٦) مالية الدولة اإلسالمية المعاصرةفي (الوقف قيد الحياة 

الوقف كإحدى مؤسسات التكافل االجتمـاعي عنـد المسـلمين          
باللغة ) [مؤسسات التكافل االجتماعي في اإلسالم    في  (األتراك  
 ١٣٠٠٣] التركية

نمـوذج وقـف    : ة وتعزيزهـا  الوقف كأداة لزيادة القوة السياسـي     
خاصكي سلطان في العهد العثماني خالل أواخر القرن الثـامن          

مقاالت في ذاكـرة    :  دراسات في المجتمع اإلسالمي    في(عشر  
 ٢٤٢٨] باللغة اإلنجليزية) [جابريل بير

حالـة أوقـاف    : الوقف كأداة لزيادة وتعزيز السلطات السياسـية      
أواخر القرن الثـامن    في القدس العثمانية في     " خاصكي سلطان "

مقاالت في ذاكـرة    :  دراسات في المجتمع اإلسالمي    في(عشر  
 ١٣٥٨١] باللغة اإلنجليزية [)جابريل بير
 ١٢٠٦٥)  تاريخ الخلفاءفي(وقف الكتب 
 ١٢٠٧٦)  الكتب والمكتبات في األندلسفي(وقف الكتب 
 ١٢٠٦٨)  الموسوعة الفقهيةفي(وقف الكتب 

التصـرف  فـي   (رف االنفـرادي    كعمل من أعمال التص   " الوقف"
 ٣٤٠٩ )بحث مقارن: االنفرادي واإلرادة المنفردة

تلبـيس  فـي   (وقف المدرسة المبنية على المتشاغلين بـالعلم        
 ١٢٨٣٨-١٢٨٣٧) إبليس

 الماء فـي الفكـر      في(الوقف مرغوب فيه للحاجات االجتماعية      
 ١٣٥٢٥) اإلسالمي واألدب العربي
 ١٢٢٤٩) وعة الفقهية الموسفي(وقف المسجد والوقف عليه 

 ٣٣٩٥)  رسائل حول الوقففي(الوقف المسجل وغير المسجل 
 كافي المبتدى فـي فقـه إمـام السـنة           في( الوقف مسنون    فصل

 ٩٩٩١) بن حنبل أحمد
 ١٢٠٥٨)  الموسوعة الفقهيةفي(الوقف من الكافر وله 

 الماء في الفكر اإلسالمي     في(حضارة إنسانية راقية    .. وقف المياه 
 ١٢٥٦٤) العربيواألدب 

حقوق في  (وقف المياه وشروط الواقف والشروط المعتبرة في الوقف         
 ٦٥٢١] باللغة التركية) [المياه حسب األحكام القديمة والجديدة
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 المجتمع المسلم كما بينه اإلسالم في       في(الوقف وأثره في التكافل     
 ٨٤٧٩) الكتاب والسنة
والوقـف فـي    أحكام الوصـية والميـراث      في  (الوقف وأحكامه   

 ٢٩٣-٢٩٢) الشريعة اإلسالمية
 ١٠٦٩٥) الكواكب الدرية في فقه المالكيةفي (الوقف وأحكامه 

 ٩٩٣٨) تحرير الوسيلةفي  (وإخوانه الوقف كتاب
المبادئ العامة وخطـة    :  إسالمية المعرفة  في(الوقف واالستثمار   

 ١١١٥٤] باللغة اإلنجليزية) [العمل
 ١٠٤٨٨) صحيح التنبيه تفي(الوقف والتحبيس والتسبيل 

 ٩٨٢١) اإلرشاد إلى معرفة األحكامفي (الوقف وحكمته 
 ١٠٢٠٦، ١٠٢٠٣) حجة اهللا البالغةفي (الوقف وحكمته 

 ١٠٢٠٥-١٠٢٠٤) حجة اهللا البالغةفي  (]الوقف وحكمته[
 ٤٤٩) الدرر النقية في فقه السادة الشافعيةفي ( الوقف وحكمه باب
 ٩٩١٩) ية في مجرد الفقه والفتاوىالنهافي ( الوقف والصدقات كتاب
 ٩٩٣٥)  وسائل الشيعةكتابفي ( الوقف والصدقات كتاب
 رياض المسائل فـي بيـان       في( الوقف والصدقات والهبات     كتاب

 ٣٨٣) األحكام بالدالئل
 بدائع الصـنائع فـي ترتيـب        كتابفي  ( الوقف والصدقة    كتاب

 ١٠٢٥٤-١٠٢٥٢) الشرائع
 ١٠٢٠٢-١٠٢٠١) لفقهاءتحفة افي ( الوقف والصدقة كتاب

 ١٠١٥٩-١٠١٥٧) األشباه والنظائرفي (الوقف والعتق 
 ١٠١٣٥) نزهة النواظر على األشباه والنظائرفي (الوقف والعتق 

-١٠٠٢٥) الشرح الكبير على متن المقنع    في  ( الوقف والعطايا    كتاب
١٠٠٢٧ 

المذهب األحمد فـي مـذهب اإلمـام        في  ( الوقف والعطايا    باب
 ١٠٠٠٠) أحمد

 ٥٥٤٧-٥٥٤٥) فتاوى اإلمام النوويفي ( الوقف وغيره ابكت
 التوازن االجتماعي وسيرة التاريخ في      في] (الوقف وفائدته للتدريس  [

 ١٣١١٧] باللغة التركية) [بناء الدولة
 شرح أبي عبد اهللا محمد الخرشـي        في( الوقف وما يتعلق به      باب

 ١٠٦١٠) على المختصر الجليل لسيدي خليل
 شرح أبي عبد اهللا محمد الخرشـي        في(يتعلق به    الوقف وما    باب

 ١٠٦١١) على مختصر خليل
شرح سيدي أبي عبد اهللا محمـد       في  ( الوقف وما يتعلق به      باب

 الضـياء سـيدي     أبيالخرشي على المختصر الجليل لإلمام      
 ١٠٦١٢) خليل

شرح :  كشف المخدرات والرياض المزهرات    في(الوقف ومباحثه   
-١٠٠٤٥) مام أحمد بن حنبـل    أخصر المختصرات في فقه اإل    

١٠٠٤٦ 
 ١٠٧٧٢)  تاريخ الحضارة اإلسالميةفي] (الوقف والمرأة[

 الكشاف االقتصادي لألحاديـث النبويـة       في(الوقف ومشروعيته   
 ٤٤٨٧) الشريفة

الفتح الربـاني بمفـردات ابـن حنبـل         في  ( الوقف والهبة    كتاب
 ١٠٠٧٤) الشيباني

 ١٠٠٨٤) ةالمختارات الجليفي ( الوقف والهبة كتاب
 ١٠٠٨٥ ) من المسائل الفقهيةالمختارات الجليةفي ( الوقف والهبة كتاب

 

دراسـة  :  الملكية وضوابطها في اإلسـالم  فـي (الوقف والوصية   
 ٧٢٢٨) مقارنة مع أحدث التطبيقات العلمية المعاصرة

آثار السـلطان محمـد الفـاتح       في  (وقفيات السلطان محمد الفاتح     
 ٢٦٣٩ ]باللغة التركية [)الثاني

تـاريخ  في  (وقفية السلطان قالوون على البيمارستان المنصوري       
 ١٢٣١٨) البيمارستان في اإلسالم

دراسات فيما تحتويـه مكتبـات      في  (وقفية مكتبة عاطف أفندي     
باللغـة  ) [استانبول واألناضول من المخطوطـات العربيـة      

 ٣٧٩٩] التركية
 السادس عشـر    وقفية من البلقان في اللغة العربية من منتصف القرن        

 ٨٦٢٥) دراسات في التاريخ الحضاري لإلسالم في البلقانفي (
 االستبصـار فيمـا اختلـف مـن         في( الوقوف والصدقات    كتاب

 ٩٩٢٢-٩٩٢٠) األخبار
 تهذيب األحكام في شـرح المقنعـة        في( الوقوف والصدقات    باب

 ٣٨٠) للشيخ المفيد
سالمي  شرائع اإلسالم في الفقه اإلفـي ( الوقوف والصدقات    كتاب

 ٩٩٦٠) الجعفري
 ٩٩٢٣) اإلماميةالمبسوط في فقه  في( الوقوف والصدقات كتاب
 ٩٩١٢)  المهذبفي( الوقوف والصدقات والعطايا والهبات كتاب
 المختصر النافع في فقـه      في( الوقوف والصدقات والهبات     كتاب

 ٩٩٦٣-٩٩٦١) اإلمامية
رقي  شرح الزركشي على مختصر الخ     في( الوقوف والعطايا    كتاب

 ١٠٠٩٠) في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
 ٩٩١٧) مسائل الحالل والحرامفي ( الوقوف والعطايا كتاب
 ١٠٠٢٠-١٠٠١٧) المغنيفي ( الوقوف والعطايا كتاب

 ١٠٠٢١) المغنيفي ] ( الوقوف والعطاياكتاب[
المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن في ( الوقوف والعطايا   كتاب

 ١٠٠٢٣-١٠٠٢٢) بد اهللا بن أحمد الخرقيحسين بن ع
المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل       في  ( الوقوف والعطايا    كتاب

 ١٠٠٢٤) الشيباني
المقنـع فـي شـرح مختصـر        في  ( الوقوف والعطايا    كتاب

 ٩٩٩٣-٩٩٩٢) الخرقي

 الفارسيةاللغة 
 

@IëH@@
 

 ٥٩٩٥)  حقوق مدنى ايراندر(وقف 

 األورديةاللغة 
 

@IcH@@
 

 ١٢٢٣٩)  فتاوى محموديهفي(م المساجد احكا
 ٤٢٨١)  مقاالت شبليفي (اوقاف اسالمى
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@IÊH@@
 

اردو ترجمه وشـرح مشـكوة      :  مرآة المناجيح  في( العطايا   باب
 ٨٣٩٣) المصابيح

 

@IâH@@
 

 ١٢٢٣٩)  فتاوى محموديهفي( المساجد باب
 

@IëH@@
 

 ١٠٢٩١) ترجمه اردو كنز الدقائق:  احسن المسائلفي] (وقف[
 ١٦٩٣)  اسالم كا اقتصادى نظامفي] (وقف[
 ٣٦٥)  اصول شرع اسالمفي] (وقف[
 ٥٤٤٩)  امداد الفتاوىفي] (وقف[
 ٤٣٠٩)  االموالكتاب في] (وقف[
 ٥٢٩٧)  بر صغير باك وهند مين علم فقهفي] (وقف[
 ٩٦٤٤)  بوادر النوادرفي] (وقف[
 ٥٤٦٨)  جامع الفتاوىفي] (وقف[
 محمدى مرسـوم بـه قـانون         خالصه اصول شرع   في] (وقف[

 ٦٤٢٧) شريعت
 ٥٤٨٠)  خالصه المسائلفي] (وقف[
 ٨٥٢٠)  روض الرباء من ترجمه المجتبىفي] (وقف[
 ٨٣٨٢)  صحيح بخاري شريففي] (وقف[
 ١٠٢٣٩)  غايه االوطار ترجمه اردو الدر المختارفي] (وقف[
 ٥٣١٥)  فتاوى اهل حديثفي] (وقف[

 ٥٣٢٢)  ديوبند فتاوى دار العلومفي( الوقف كتاب
 ٥٣٠١)  فتاوى رشيديه مبوبفي( الوقف كتاب
 ٥٤٦٧)  فتاوى عالمجيرىفي( الوقف كتاب

 ٥٤٤٣)  فتاوى فرنجى محل موسوم به فتاوى قادريهفي] (وقف[
 ٥٣٥١)  فتاوى محموديهفي] (الوقف[

 ٥٣٦٤)  فتاوى نذيريهفي( الوقف كتاب
 ٥٤٥٦)  فتاوى نظاميهفي] (وقف[
 ١٠٣٤١) ي فقه شافعفي] (وقف[
 ٩٧٥٦) مسلم برسنل ال:  قانون فطرتفي] (وقف[
 ٨٤٠٥)  كتاب قويم في أحاديث النبى الكريمفي] (وقف[

مجموعه فتاوى مفتى كفايـت     :  كفايت المفتى  في( الوقف   كتاب
 ٥٣٣٨) اهللا

 ٩٨٢٠)  كنز اآلخرة معروف به شريعت نامهفي] (وقف[
 ٥٤٧٧)  مجموعه فتاوى موالنا عبد الحىفي] (وقف[
 ٦٢٩٧، ٤٨٠٨)  مجموعه قوانين اسالمفي] (وقف[
 ١٠٢٨٦)  مسائل شريعتفي] (وقف[
 ٩٢٨٣)  مسلم برسنل ال اور اسالم كا عائلى نظامفي] (وقف[
 ٨٣٦٦)  المعلم لترجمه صحيح مسلمفي] (وقف[
 ٨٢٧٤)  منتقى االخبارفي] (وقف[
 ١٠١٨١)  نظام عملفي] (وقف[

 ٨٣٤٥) أبى داودترجمه سنن :  الهدى المحمودفي] (وقف[
 مقاالت  في (والد سيه متعلق ايك ضرورى تحريك     وقف على اال  

 ١٠٩١٠) شبلى
 مقـاالت   في (وقف على االوالد كى كاروائى كهان تك بهونجى       

 ١٠٩٠٩) شبلى

 العثمانيةاللغة 
 

@IcH@@
 

 حرمين شريفين وقفلري بوتجه سي، ومكتب أوقاف حقنده         ١٣٢٧
 ٦٠٨٧ ) دستور اكينجي ترتيبفي(قانون 
سنه سي وقفلر بوتجلـه مـه قانونـك         ١٣٢٨ سنه سي و     ١٣٢٧

 ٦٠٨٦ ) دستور اكينجي ترتيبفي(اراسنده موازنه 
 دسـتور   فـي ( سنه سي وقفلر كتبخانه لري بوتجه سـي          ١٣٢٨

 ٦٠٨٨ )اكينجي ترتيب
هـ سنة سي وقفلر بوتجـه سـي، وأوقـاف نظارتنـك            ١٣٣٣

 ٦٠٨٩ ) دستور اكينجي ترتيبفي(قانونناملر 
قفلرين أراضي اقطاعية وغير الصحيحة وقفـي ايلـه         اجارتين و 

الكيلي مؤقت قانون وبورجالرقارشيسي تأميناتيـك إصـدارا        
 ٦٠٧٩ ) دستور اكينجي ترتيبفي(يتمسي 

 معـدل   فـي (عقارات موقوفة حقنده ماده معدله رقم يدي        إجارة  
 ٦٥٠٥ )ايجار عقار نظامنامه سي

 ٢٧-٢٥)  فتاوى علي أفنديفي(إجارة الوقف 
 قـوانين ونظامـات     فـي (ي اميريه دن أراضي موقوفـة       أراض

 ٦٤٥٤ )ومقررات مالية مجموعة سي
 ٦٠٦٥ ) دستور اكينجي ترتيبفي(أراضي اميريه ووقف اوالن 

 ٦٤٦١ ) أراضي قانوننامه همايوني شرحيفي(أراضي موقوفة 
 أراضي قانوننامـه همـايوني      في(أراضي موقوفة نك قسمالري     

 ٦٤٦١) شرحي
 ٦٤٦١ )ي قانوننامه همايوني شرحي أراضفي(رصاد إ

 ١٣٢٦ ) فتاوى علي أفنديفي(استبدال الوقف 
 فتـاوى جـامع     في(استيفاء المعجلة في السكنى باألوقاف مطلقاً       

 ٢٠ )جارتيناإل
 دستور برنجي   في(أمالك موقوفة نك اجارتينينك تصرف اولنماسي       

 ٦٠٧٤ )ترتيب
راضـي   أ فـي (أمالك وأوقاف صحيحه ده اقرار حقي التماسي        

 ٦٤٥٢) قانوننامه سي شرحي
  شباط ٢١أموال غير منقوله تصرفلرينه مخصوص مؤقت قانون،        

 ٦٠٧٨ ) دستور اكينجي ترتيبفي( سنه سي ١٣٢٨
أموال غير منقوله نيك نقود مقابلنه ساتلماسي وقفي وازكـاجيلر          

 ٣حاله كلميش اوالن جامع ومسجد لر خارج ايله الكيلي قانون           
 دسـتور اكينجـي     فـي ( وتاريخنجه   هـ١٣٢٩جماده اآلخره   

 ٦٠٨٠ )ترتيب

  عثماني- مواضع من كتب – كشاف العنوان حسب شكل العمل 
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 هـ تاريخلي١٣٣١ربيع األول  ٢٧اوالن أموال غير منقوله يه متعلق    
 ٦٠٧٧ ) دستور اكينجي ترتيبفي(مؤقت قانون 

 دستور  في(اميريه ووقفيه بنالرين انشاءاتي وتعميراتي نظامنامه سي        
 ٦٠٦٧ )برنجي ترتيب

 أراضي قانوننامـه سـي      في(أوقاف أراضين نيك تقسيم نظامي      
 ٦٤٥٣) شرحي

 دستور برنجـي    في(أوقاف اورما نلرينك اداره سي صوره سي        
 ٦٠٧٦ )ترتيب

أوقاف دفترلري وحجت شرعية وديوان أراضي اميريه وقفية لري         
 ٦٥٦)  أوامر ومقررات شرعية مجموعه سيفي(ايله ايلكيلي 

 ٦٠٩٠ ) دستور برنجي ترتيبفي(أوقاف شريفه نك اداره سي 
 دستور برنجي   في(أراضي مسقفات ومستغالت    : قاف صحيحه أو

 ٦٠٧١ )ترتيب
 أراضي قانوننامـه سـي      في(أوقاف صحيحه دن أراضين وقف      

 ٦٤٥١) شرحي
 دسـتور   فـي (سنه سي بوتجه قـانوني      ١٣٢٦أوقاف نظارتنك   
 ٦٠٧٣ )اكينجي ترتيب

 دسـتور   فـي (أوقاف نظارتنك وظائفي وتشكيالت الئحة سـي        
 ٦٠٨٢ )برنجي ترتيب

 في(وقاف نظارتنك وظائفي ونظام تشكيالتي حقنده قانوننامه لر         أ
 ٦٠٨١ )دستور اكينجي ترتيب

 في( ماده سي وقفلر نظامي ايله الكيلي        ٤٨وقاف نظامنامه سنك    أ
 ٦٠٩٠ )دستور برنجي ترتيب

 

@IlH@@
 

 ٦٠٧٠ ) دستور برنجي ترتيبفي(بيت المال وقفلري تركات خارج 
 ٣٠٩٩-٣٠٩٧ )ندي فتاوى علي أففي (الوقفبيع 

 

@IpH@@
 

 ٢٠)  فتاوى جامع اإلجارتينفي(التصرف في الوقف 
 ٦٠٩٠ ) دستور برنجي ترتيبفي(توجيهات نظامنامه سي 

 

@I…H@@
 

 فـي (دار الشفقه نك وضعيت قانونيه وحقوقيه سنى تنوير مـدار    
 ٦٠٦٣ )ةسالنامة جمعيت تدريسيه اسالمي

 

@IÒH@@
 

 ٨٧-٨٦ )لفتاوى مع المنقول نتيجة افي(فصل في إجارة الوقف 
 ٣٨٢٩ ) تحفة الصكوكفي(فصل في صور الوقفيات وما يتعلق بها 

 

@IæH@@
 

 دسـتور برنجـي     فـي (نظارة أوقافلرن وقفلر اجارتي تحصيلي      
 ٦٠٧٢ )ترتيب

 
@IëH@@

 

 فـي (وفاة سونراسي اميريه وموقوفة ومسقفات أراضـي سـي          
 ٦٤٥٠) أراضي قانوننامه سي شرحي

 ٥٣١٧) غاز فقهية ألفي( وقف كتاب
 ٦٠٩١ ) أموال غير منقوله قانوننامه سي اليحه سيفي] (وقف[

 ٩٧٩٧)  بدائع صكوكفي( الوقف كتاب
 جامع أنوار الصكوك والمـع الضـياء لـذوي          في( الوقف   كتاب

 ٩٨١٠) يني صك: الشكوك جامعي
 ٤٩٨٨)  در الصكوكفي( الوقف كتاب
 ١٠٢٤٨)  عزيزيهفي( وقف كتاب

 ٥٤٤١)  ابن نجيم فتاوىفي] (الوقف[
 ٥٣٦٠)  فتاوى عبد الرحيمفي( الوقف كتاب
 ٥٣٢٦-٥٣٢٤)  فتاوى علي أفنديفي( الوقف كتاب
 ١٠١١٦)  ملتقى ترجمه سي موقوفاتيفي( الوقف كتاب
 ١٠٢٤٣، ٥٤٨٦)  نتيجة الفتاوى مع المنقولفي( الوقف كتاب
 ٩٨٨٨)  هدية القضاةفي( الوقف كتاب

 فـي (ه، وقانوننامه أراضي    وقف أوالن أراضي، وأراضي ميري    
 ٦٠٦٤ )دستور برنجي ترتيب

 دسـتور برنجـي     فـي ( وقف أوالن اراضينك سند لري دفتري     
 ٦٠٧٥ )ترتيب

 دسـتور   في(وقف أوالن أراضينيك أمالكينيك توسيعي وانتقالي       
 ٦٠٦٦ )برنجي ترتيب

 ٦٠٨٤ ) دستور برنجي ترتيبفي(وقف اوالن مسقفات ومستغالت 
 في(راضين ايله الكيلي تصرف قانونلري      وقف أولونان واميريه أ   
 ٦٤٤٩-٦٤٤٧) قونولن حقوقن تلخيص

 فـي (وقفلرين مأمورلره ومستخدمينلره ايليك تخصيصـا تلـري      
 ٦٠٨٣ )دستور اكينجي ترتيب

 ٦٠٨٥ ) دستور اكينجي ترتيبفي(وقفله الكيلي مقاطعه لري 
 ٦٠٦٨ ) دستور برنجي ترتيبفي(وقفيه لرين إداري نظاملري 

إلجنليزيةااللغة   
 

(@C@) 
 

Charity House (In Mughal economy: organization and 
working). 9593 

 

(@E@) 
 

Endowment and Investment (In Islamization of 
knowledge: General principles and work plan). 11154 

 

(@W@) 
 

[Waqf] (In An agile servant: Community leadership by 
community foundations). 9721 

[Waqf] (In The Agrarian System of Mughal India). 9592 
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[Waqf] (In An Introduction to Islamic law). 8688 
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Waqf  (In Law Reform in the Muslim World). 9062 
[Waqf] (In Lectures on Muslim Law in India). 9583 
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[Waqf] (In Mohammedan Law in India and Pakistan). 6336 
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[Waqf] (In The Muslim Dilemma in India). 1147 
[Waqf] (In Muslim Law). 6310 
[Waqf] (In Muslim Law: The Personal Law of Muslims 

in India and Pakistan). 6327 
[Waqf] (In Muslim Law as Administered in India and 

Pakistan). 6321 
[Waqf] (In Muslim Law in Modern India). 9585 
[Waqf] (In Muslim Law of India). 6355 
[Waqf] (In An outline of Islamic family law). 10815 
[Waqf] (In Outlines of Muhammadan Law). 6337 
[Waqf] (In Principles of Mohammedan law). 6363 
[Waqf] (In Principles of Mohammedan Law: An essay at 

a Complete Statement of the Personal Law Applicable 
to Muslims in British India). 6328 

[Waqf] (In The principles of Muhammadan jurisprudence 
according to the Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hanbali 
Schools). 9822 

[Waqf] (In The Quranic foundation and structure of 
Muslim society). 8367 

[Waqf] (In The Shrine and Cult of Muin-al Din Chishti 
of Ajmer). 11926 

[Waqf] (In The social structure of Islam). 13145 
[Waqf] (In Statute-Law Relating to Muslims in India: A 

Study in Constitutional and Islamic Perspective). 6354 
[Waqf] (In The Supreme Muslim Council : Islam under 

the British mandate for Palestine). 1634 
 Waqf  (In A Textbook on Muslim Law). 13688 
[Waqf] (In The Waqf institution in early Ottoman 

edirne). 8981 
[Waqf] (In The Wealth of the ulama in late eighteenth 
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in honor of Richard Bayly Winder). 9274 
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political power: The case of Khaseki Sultan Waqf in late 
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The waqf as an instrument to increase and consolidate 
political powers: The case of Khasseki Sultan waqf in 
the eighteenth-century Ottoman Jerusalem (In Studies 
in Islamic society: contributions in memory of Gabriel 
Baer). 2427 

The waqf institution in early Ottoman Empire (In Studies 
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Baer). 8993 

Women and waqf (In Studies in Islamic society: 
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Céder un bien : acte économique ou geste symbolique? 
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[Waqf] (Dans L’institut musulman de la mosquée de 
Paris). 9230 

[Waqf] (Dans Tunis de la fin du XVIIe siecle-1956: 
introduction historique). 8913 

التركيةاللغة   
 

(@A@) 
 

Akar Vakfi İntikal (In İslam Hukukunda Feraiz ve 
İntikal). 12319 

Akar Vakiflari İntikali (In Miras va tatbikat). 7218 
Arazi Mevkufe (In Mera Hukuku ve Mer’alar ile İlgili 
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Araştirmalari). 12578 
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Medreseler ve Modernleşme). 11714 
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Olarak Vakiflar (In İslamda Sosyal Dayanişma 
Müesseseleri). 13003 
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İstilahati Fikhiyye, kamusu). 9389 

Orhan Gazİ Vakiflari (In Bulgaristan’daki 
Osmanlievraki). 2352 

Osmanli Medreseleri Vakfiyeleri (In İlk Osmanli 
Medreseleri). 3839 

Osmanli Vakiflarinda Gaye (In Belgeler Gercekleri 
Konuşuyor). 8967 
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Sahih Vakif (In Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel 
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Sosyal Hayatta Vakif Ve bazi Hayvanat Vakfi (In Çever 
Sorunlari ve İslam). 11515 
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Tabu Kadastro Vakfi (In Belgeler Gercekleri 
Konuşuyor). 8967 

Tanzimat Donemi Vakif Uygulamalari (In 150, Yilinda 
Tanzimat). 8994 
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Üsküdar’da Vakif ve Mulhak Vakiflar (In Tarihi 
Üsküdar). 8809 
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Vakfiyenin İhtiva Ettiği bilgiler Işiğinda Mimar Sinan (In 
Mimarbaşi Koca Sinan Yaşadiği Çağ ve Eserleri). 2685 

[Vakif] (In Bulgaristan’da Müslüman ve İslam 
Eserleri). 8624 

Vakif (In İslam Ansiklopedisi İslam alemi Tarih 
Coğrafya ernoğrafya ve Biyografya Luğuti). 8958 

Vakif (In İslam Müesseseleri Tarihi). 527 
Vakif (In İslami Terimler Sözlüğü). 9381 
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Vakif arazi (In Osmanli Torrak Düzeni ve bu Düzenin 

Bozulmasi). 10755 
[Vakif Arazi] (In Osmanli Toprak Sistemi Miri Hukuk). 

10754 
Vakif Çeşitleri (In Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel 

Mülkiyete Donüşümü). 10743 
Vakif Divan (In İslam Edliye Teşkilâti). 724 
Vakif Hakkinda ahkam ve Fetvalar (In Seçme Fetvalar). 
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Vakif Himayon Nazareti (In Tanzimat Dönemi osmanli 

merkez Teşkilatinda Reform). 659 
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Vakif Sistemi, Sosyal ve İktisadi refah (In Türk İktisat 
tarihi). 13729 

Vakif sular, Vakif sular Şarti, Şarti’l Vakif (In Sular 
Halari Eski ve Yeni Hükümlere Göre). 6521 

Vakif Terimlerile ilgili Sözlük (In Osmanli Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü). 9388 

Vakif Terimlerile İlgili Sözlük (In Türk Hukukunda 
Lüğat ve Istilahlar). 9379 

[Vakif ve Eğitim Faidalari] (In Sosyal Denge I. Devlet 
Yapisinin Tarihi Seyri). 13117 

Vakifla İlgili Fetvalar (In Şeyhjulislam Fetvalari Ali 
Efendi). 5323 

Vakiflar (In 17. Yüz Yilin İkinci Yarisinda İstanbul). 626 
Vakiflar Genel Müdürlüğü (In İl İdaresi). 3357 
Vakiflar kitabi (In Hukuk Tarihinde İslam Fikhi). 9763 
Vakiflar Türkçelik (In Osmanlilar’da Sosyo-ekenomik 

Yapi). 8834 
Vakiflarla İlgili Yargitay Kararlari (In Eski ve yeni 
Hukukumuzde Gayrimenkul Mevzuati). 6027@

brÛbq@ZòîÈßbu@Ýöb‰@åß@É™aìß@
 اللغة العربية

 

@IÊH@@
 

كتاب القـراض إلـى     " تحقيق ودراسة    في( العطايا والحبس    كتاب
نهاية كتاب الوديعة من كتاب التهذيب لإلمام الحسين بن مسعود          

 ١٠٤٩١ )"البغوي
 

@IÒH@@
 

أول تدوين لفقه   : ي فقه اإلمام األوزاع   في(في بعض أحكام الوقف     
 ٣٧٨) اإلمام

 

@IâH@@
 

ختيـارات   تيسير الفقـه الجـامع لال      في(من مسائل كتاب الوقف     
 ٥٤١٩) بن تيميةاالفقهية لشيخ اإلسالم 

 

@IëH@@
 

دراسة أثرية  : آثار األمير قاني قرا الرماح بالقاهرة     في  ] (الوقف [
 ٢٣٣٨) معمارية

لغربية في العصـرين    اآلثار المعمارية بالمحافظة ا   في   (]الوقف[
 ١٣٦٣٣) المملوكي والعثماني

اآلثار المعمارية للسلطان األشرف برسباي بمدينـة       في  ] (الوقف[
 ٢٣٢٣) القاهرة

الناشئة عن قيام حق االنتفاع وانتهائه في الفقه        اآلثار  في  ] (الوقف[
 ٩٨٩٩) اإلسالمي

أعمال األمير شيخو العمري الناصـري المعماريـة   في  ] (الوقف[
 ٢٣٣٥ )هرةبالقا

دراسة : م١٤٢٧– هـ   ٨٣٠أعمال جاني بك المعمارية     في  ] (الوقف[
 ١٣٦٢٠) أثرية

 ٢٣٤٢) األمير يشبك بن مهدي وأعماله المعماريةفي ] (الوقف[
قسم المعامالت من كتاب ينابيع     "تحقيق ودراسة   في  ( الوقف   كتاب

األحكام في معرفة الحالل والحرام علـى المـذاهب األربعـة           
 ٩٧٨٦ ) "سفراييني اإللمحمد زنكي

 –البيـوع والصـرف   "تحقيق ودراسة كتاب في ( الوقف   كتاب
وكتاب الوقف من كتاب األسـرار ألبـي زيـد الدبوسـي            

 ١٠٢٠٧) "الحنفي
كتاب الوقف والوصايا والقسمة    "تحقيق ودراسة   في  ( الوقف   كتاب

 ١٠٧٢٣) "والشفعة من كتاب الذخيرة للقرافي
) جمـع بـين المقنـع والتنقـيح       التوضيح في ال  في  ( الوقف   كتاب
 ١٠٠٧٧] منشورة[

جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بـن   فـي   ] (الوقف[
 ١٣٦١٦) قالوون

) الحركة الفكرية بـالمغرب فـي عهـد السـعديين         في  ] (الوقف[
 ١١٩٧١] منشورة[

 ١١٣٣٦) ١٩٨١-١٩٥٢الدور السياسي لألزهر في ] (الوقف[
دراسة : ه المعمارية في القاهرة   السلطان إينال وآثار  في  ] (الوقف[

 ٢٥٨٢) أثرية معمارية
العمارة اإلسالمية بمصر في عصر السلطان المؤيد       في  ] (الوقف[

 ٢٦٥١) شيخ
: م١٧/هــ   ١١عمائر رضوان بك بالقاهرة القرن      في  ] (الوقف[

 ٢٤٥٣) دراسة أثرية معمارية
 ٢٦٥٤) عمائر الناصر محمد الدينية في مصرفي ] (الوقف[

 ١٠٣٦٣) الغاية القصوى في دراية الفتوى في(الوقف 
 ١٠٣٦٤] منشورة[) الغاية القصوى في دراية الفتوىفي (الوقف 

مساهمة في تاريخ المغرب السـعدي      : فاس وباديتها في  ] (الوقف[
 ١٠٨٥٢] منشورة[) م١٦٣٧ –م ١٥٤٩

 ٥٥٥٠) فتاوى ابن رشدفي ] (الوقف[
دور الدولة في   :  قانون األحوال الشخصية للمسلمين    في] (الوقف[

 ٣٦١] ، منشورةباللغة اإلنجليزية) [شبه القارة
دراسـة  : مدرسة األمير كبير قرقماش وملحقاتهـا     في  ] (الوقف[

 ٢٣٤٠) أثرية معمارية
دراسـة معماريـة    : مدرسة خاير بك بباب الوزير    في  ] (الوقف[

 ١٣٦٢٦) وأثرية
دراسـة  : "أم السلطان شـعبان   "مدرسة خوند بركة    في  ] (الوقف[

 ١٣٦٢٣) م١٣٦٩/هـ٧٧١ية معمارية أثر
 ١٣٦١٧) دراسة معمارية وأثرية: مدرسة السلطان حسنفي ] (الوقف[
دراسـة أثريـة    : مدرسة السلطان قانصوه الغوري   في  ] (الوقف[

 ١٣٦٢١) معمارية
: مدينة الفيوم في العصرين المملـوكي والعثمـاني       في  ] (الوقف[

 ٩٣٦٤) دراسة حضارية أثرية
 ١٣٦٣٠) أبو بكر مزهر بالقاهرةمساجد في ] (الوقف[
قراقجا "مساجد األمراء في عصر السلطان جقمق       في  ] (الوقف[

دراسـة أثريـة    : "الحسني الجمالي يوسف الجـين السـيفي      
 ٢٥٩٦ )معمارية
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دراسـة لالتجاهـات    :  مسلمو مابيال فـي كيـراال      في] (الوقف[
 ٣٠٠٤] ، منشورةباللغة اإلنجليزية) [اإلسالمية

 ٧٢١٦) لكية الخاصة في الفقه اإلسالميالمفي ] (الوقف[
: منشآت السلطان قايتباي الدينيـة بمدينـة القـاهرة        في  ] (الوقف[

 ٢٦٢٧) دراسة معمارية أثرية
دراسـة أثريـة    : منشأة األمير قجماس اإلسـحاقي    في  ] (الوقف[

 ٢٣٣٩) معمارية
 ٧٢٢٤] منشورة[) نظرية التملك في اإلسالمفي (الوقف 

دراسة : سبلة العثمانية الباقية بمدينة القاهرة    األفي  ] (وقف األسبلة [
 ١٠٧٨٨) معمارية وأثرية

 ١٠٩٦٩] منشورة[) األشباه والنظائرفي (الوقف على األوالد 
 النظريـة   فـي (الوقف ودوره التاريخي فـي تحقيـق التكافـل          

االقتصادية في اإلسالم مع خطة عمل تطبيقية لنظام اقتصـادي    
 ١٢٩٩٢] منشورة[) إسالمي متكامل

 ١٠٠٧٥) الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيفي ( الوقف والعطايا كتاب
كتاب الوكالة إلـى    " تحقيق ودراسة    في(الوقف وما يتعلق به     باب  

آخر كتاب الهبة من كتاب الرعاية الكبرى في الفقه على مذهب           
 ١٠٠٨٧) "اإلمام أحمد بن حنبل

) سـالمي  والية المرأة في الفقـه اإل      في(والية النظر على الوقف     
 ١٣٩٧٨] منشورة[
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األسبوع الخامس للوقف،   في  (آثار األوقاف في االقتصاد الوطني      
 ٣٢٣٤] باللغة التركية [)١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧

األسبوع التاسع للوقـف،    في  (اآلثار التركية التي بقيت في الغربة       
 ٨٧٧٠] باللغة التركية [)١٩٩١ ديسمبر ٤-٢

سبوع العاشر للوقـف،    األفي  (اآلثار الروسية في العهد العثماني      
 ٩٧١٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

نماذج مـن   : اآلثار العمرانية في الجمهوريات التركية واألناضول     
األسـبوع العاشـر    فـي   (النقوش في صناعة السجاد الوطني      

 ٩٧٠٩] باللغة التركية [)١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 
-٢لتاسع للوقف،    األسبوع ا  في(اآلثار في قرية أمت أغرى غوز       

 ١٢٦٧٩] باللغة التركية [)١٩٩١ ديسمبر ٤
-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (اآلثار القديمة كمصادر للوقف     

 ١٢٦٥٣] باللغة التركية [)١٩٨٣ ديسمبر ١١

األسـبوع الرابـع    في  (اآلثار المعاصرة ألفكار حاجي بيرم ولي       
 ٢٤٠٨] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

" ١٤٥٣ – ١٣٠٠"الوقف الباقية من عصر حاجي بيرم ولي        آثار  
األسبوع الرابع  في  (ودراسات المديرية العامة لألوقاف حولها      

 ٢٤١٠] باللغة التركية [)١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 
  ديسمبر ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    في  (آثار وقف حسن كيف     

 ٢٤١٥] باللغة التركية [)١٩٨٧
األسـبوع  في (ي زنكولداق وخانة جنجي   آثار وقف سفران بولو ف    

 ٢٤٦١] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤الثامن للوقف، 
 ندوة التجارب الوقفيـة فـي       في(آلية حماية الممتلكات الموقوفة     

 ٥١١٣] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 
 األسـبوع الرابـع     فـي (أثر مدرسة التكية في الحياة االجتماعية       

 ١٢٨٦٧] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١لوقف، ل
تطوير األوقـاف اإلسـالمية      في(أثر المصلحة في أحكام الوقف      

 ٣٤٣) وتنميتها
 ندوة المكتبات   في(أثر الوقف في تشييد بنية الحضارة اإلسالمية        

 ١٣٥١٥) …ة السعوديةيالوقفية في المملكة العرب
ؤتمر األوقاف األول فـي      م في(قتصادية  تنمية اال الأثر الوقف في    

 ١٣٤٥٣...) المملكة العربية السعودية
 مـؤتمر األوقـاف األول فـي        في(المجتمع  أثر الوقف في تنمية     

 ١٣٤٥٣...) المملكة العربية السعودية
 ندوة نحو إحياء دور الوقف في       في (أثر الوقف في تنمية المجتمع    

 ١٣١٥٨) ١٩٩٨ مايو ٩-٧الدول اإلسالمية، 
 نـدوة مكانـة     فـي (الجانب التوجيهي للمجتمعات    أثر الوقف في    

 ١٣٦٩٢...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
 مؤتمر األوقاف األول في     في(نشر التعليم والثقافة    أثر الوقف في    

 ١٣٤٥٣...) المملكة العربية السعودية
أثر الوقف فـي واجـب المحافظـة علـى ينـابيع اسـتانبول،              

أسبوع الوقف الحادي عشـر،      في(واالقتراحات المتعلقة بذلك    
 ١٢٨١٦] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦

 مؤتمر األوقاف األول    في(المغاربة في الحرمين الشريفين     أحباس  
 ٨٢٦٦...) في المملكة العربية السعودية

األسبوع العاشر للوقف،   في  (أحجار المدافن كأحد عناصر الثقافة      
 ١٣٥٧١] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

أسبوع في  (األحكام المنسية للوقف والمحافظة على أوقافنا الثقافية        
 ٨٧٩٢] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الوقف الحادي عشر، 

بحوث مختارة مقدمة في    :  الوقف في(األحكام المهمة عن الوقف     
 ٣٣٣) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية      : وقف ال في(أحكام الوقف   
 ٣٤٠) العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

 نـدوة الوقـف     في(ي الشريعة اإلسالمية    فأحكام الوقف الخيري    
 ٣١٥) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،الخيري

 أبحاث ندوة نحـو دور تنمـوي        في(إحياء وتطوير نظام الوقف     
 ٥٩٤) للوقف

األوراق  فـي (في المجتمع المعاصـر     إدارة األوقاف اإلسالمية    
، المقدمة من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسـالمية       

 الدورة الثالثـة للمجلـس التنفيـذي        ،المملكة األردنية الهاشمية  
 ٧١٦...) لمؤتمر وزراء األوقاف
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 فـي األردن   إدارة األوقاف اإلسالمية فـي المجتمـع المعاصـر        
بحوث : المية في عالم اليوم    أهمية األوقاف اإلس   في(وفلسطين  

 ٥٥٣...) ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن
 فـي ( في المغرب    إدارة األوقاف اإلسالمية في المجتمع المعاصر     

بحـوث ومناقشـات    : أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم     
 ٨٥٩...) الندوة التي عقدت في لندن

 مؤتمر األوقاف   في(إدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة السعودية      
 ١٣٠١٣...) األول في المملكة العربية السعودية

 أهميـة   فـي (إدارة األوقاف في المجتمع المعاصر فـي تركيـا          
بحوث ومناقشات الندوة التي    : األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم    

 ٦٠٧...) عقدت في لندن
 وقـائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر         في(إدارة الوقف في اإلسالم     

 ٥٢٠-٥١٩...) ألوقافممتلكات ا
دراسـة عـن اسـتثمار      : اإلدارة الوقفية في الجمهورية اللبنانية    

 وقائع الحلقة الدراسية لتثميـر ممتلكـات        في(العقارات الوقفية   
 ٧٩٧-٧٩٦...) األوقاف

األسـبوع التاسـع    فـي   (أرشيف تكية موالنا والمنازل المولوية      
 ٢٣٩٢] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢للوقف، 

ـ  دراسـة :  عصر سالطين المماليك   في األوقافزدهار  ا  ة تاريخي
 مؤتمر األوقاف األول في المملكـة       في ( نموذج مصر  :وثائقية

 ٨٢٦٦...) العربية السعودية
 أبحاث نـدوة نحـو      في(أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارتها      

 ٥٤١) دور تنموي للوقف
ة األول   ملتقـى الشـارق    فـي (األساليب الحديثة في إدارة الوقف      

 ٣٩٥٢) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤للمؤسسات الوقفية، من 
 فـي (نموذج التجربة القطرية    : األساليب الحديثة في إدارة الوقف    

 إبريـل   ١٦-١٤ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفيـة، مـن         
 ٧٦٤) م٢٠٠٢

 ديسـمبر   ١١-٥األسـبوع األول لألوقـاف،      في  (أسبوع الوقف   
 ٨٧٦١] باللغة التركية) [١٩٨٣

 ١١-٥األسـبوع األول لألوقـاف،      في  (سبوع الوقف واألوقاف    أ
 ٨٧٦٧] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 

بحوث مختارة مقدمـة فـي النـدوة        :  الوقف في(استبدال الوقف   
 ١٣٢٨) الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

فـي  (استعمال السيراميك الصيني في أعمال المعمـاري سـنان          
باللغـة  ) [١٩٨٨ ديسـمبر    ٨-٥دس لألوقـاف،  األسبوع السا 

 ٢٦٧٨] التركية
األسس االقتصادية لمؤسسة الوقف واالتجاه االقتصادي لألوقـاف        

باللغـة  ) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،   فـي   (
 ١٧٠١] التركية

 األسبوع  في(األسس التاريخية والفلسفية والحقوقية لمؤسسة الوقف       
 ٥٤٥] باللغة التركية) [١٩٨٤يسمبر  د٩-٣الثاني لألوقاف، 

إسهام السجالت العائلية والحجج الوقفية في دراسة معمار بيـوت          
 السكن التقليدي في البالد اإلسالمية المطلة على       في(مدينة فاس   

 ١٣٦٣٥] الفرنسيةاللغة ب) [البحر المتوسط
 ندوة المكتبـات    في(إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد         

 ٦٧٢٥) …ة السعوديةيي المملكة العربالوقفية ف

 جدول األعمال للندوة    في(أسئلة حول قضايا األوقاف في الهند       
 ٢٧لـى   إ أكتـوبر    ٢٤ مدينة ممبائي مـن      ،الفقهية العاشرة 

 ٩٥٣٤) أكتوبر
األسـبوع السـادس    فـي   (األضرحة التي بناها المعماري سنان      

 ٢٦٦٧] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥لألوقاف، 
نحو تجميـع   : واء على الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى      أض

 األسبوع العاشر للوقـف،     في(التراث الثقافي المكتوب وتقييمه     
 ٨٧٥٧] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

 نظام  في(اإلطار التشريعي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية         
ناقشـات  بحـوث وم  : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     

 ٦٠٦٢...) الندوة الفكرية
 نظـام   فـي (اإلطار التشريعي للوقف في بلدان الهالل الخصيب        

بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     
 ١٣٨٢٥...) الندوة الفكرية

 فـي (اإلطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربـي          
بحـوث  : عربـي نظام الوقف والمجتمع المدني في الـوطن ال       

 ٥٩٨٨...) ومناقشات الندوة الفكرية
 نظـام   فـي (اإلطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان وادي النيل         

بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     
 ٦٢٣٠...) الندوة الفكرية

 نـدوة   فـي (إطاللة على أوقاف الروضة الرضوية في خراسان        
 ١١٢١٢) ة اإلسالمية اإليرانيةالتجربة الوقفية في الجمهوري

األسبوع في  (أعمال تأسيس بنك األوقاف في عهد السلطان رشاد         
 ٧٣٩٩] باللغة التركية) [١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧الخامس للوقف، 

األسـبوع الخـامس    في  (أعمال تتعلق بالجامع الكبير في ميالس       
 ٥٠٥٧] باللغة التركية) [١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧للوقف، 

األسـبوع السـابع    فـي   (لمديرية العامة لألوقاف    أعمال الترميم ل  
 ٥٠٠٧] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥لألوقاف، 

األسبوع العاشـر   في  (األعمال الترميمية لآلثار القديمة في أدرنة       
 ٥٠٢٨] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

أعمال التنظيف والبحوث األساسية التي أجريـت لخـان إنجيـر           
األسبوع العاشـر  فـي   (١٩٩٢ في بوردور في سبتمبر   بوجان

 ٥٠٣٥] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 
األسبوع السـادس   في  (أعمال الخط والنقش عند المعماري سنان       

 ٢٦٧٦] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥لألوقاف، 
اإلفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول اإلسالمية في مجـال     

 ٣٣١٠...)  ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةفي(ف الوق
األسـبوع الثـامن    في  (األفكار اإلسالمية واإلنسانية في الوقفيات      

 ٣٧٧٧] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤للوقف، 
أفكار حول أوقاف العائلة التي أسست من أجل حسن تربية األوالد         

 باللغـة ) [١٩٩٤ديسمبر   ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     في  (
 ١٢٨٢٧] التركية

) الشورى األولى للوقف  في  (أفكار حول تشكيالت وإدارة األوقاف      
 ٦٠٨] باللغة التركية[

-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (أفكار حول شكل تزيين الحجر      
 ١٢٦٦٨] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧
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في (مة للوقف   أفكار في حق تكوين اإلطارات وترميم اآلثار القدي       
 ٥٠١٣] باللغة التركية) [الشورى األولى للوقف

األسـبوع الثالـث لبحـوث      في  (األفكار المتعلقة بأسابيع الوقف     
 ٨٧٦٥] باللغة التركية) [األوقاف

) األسبوع الثالث لبحـوث األوقـاف     في  (أفكار مقترحة لألوقاف    
 ٧٨٥٠] باللغة التركية[

ور الوقف فـي الـدول       ندوة نحو إحياء د    في(اقتصاديات الوقف   
 ١٦٩٩) ١٩٩٨ مايو ٩–٧اإلسالمية، 

 نـدوة التجـارب     في( إمكانية استثمار وتنمية الممتلكات الموقوفة    
باللغـة  ) [١٩٩٩ مـايو،    ١٠-٨الوقفية فـي جنـوب آسـيا،        

 ١٥٤٣] اإلنجليزية
 نظـام الوقـف فـي التطبيـق         في(األمالك الوقفية في الجزائر     

الـدول والمجتمعـات    نماذج مختارة من تجـارب      : المعاصر
 ٣٢٦٤) اإلسالمية

 نـدوة الوقـف     فـي (األموال التي يصح وقفها وكيفية صـرفها        
 ١٢٥٩٩) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،الخيري

أهداف تأسيس األوقاف الصحية وحمايتها وتمويلهـا فـي عـام           
 ديسـمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحـادي عشـر،       في  (م  ٢٠٠٠
 ١٣٤١٣] باللغة التركية) [١٩٩٣

 سي الجامعات الوقفية والشـخصية القانونية في     أهلية عضوية مؤس  
 ديسمبر  ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (األوقاف المضبوطة   

 ١٢٨٦٨] باللغة التركية) [١٩٨٩
األسبوع السابع لألوقـاف،    في  (أهم التنظيمات في مسائل الوقف      

 ٦٠٢٣] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥
ثار القديمـة والمحــافظة     أهم المشكالت التي تعترض ترميم اآل     

 ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف،     في(عليها في الوقت الحاضر     
 ٥٠٥٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ديسمبر 

األهمية اإلستراتيجية آلثار المعماري سنان في البنية العسـكرية         
) ١٩٨٨ ديسـمبر    ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف،    في  (للدولة  

 ٢٦٦٨] باللغة التركية[
األسبوع في (وف عند األتراك الخاضعين للحكم السوفيتي     أهمية التص 

 ٩٧٠٥] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 
 ديسمبر  ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (أهمية تطور األوقاف    

 ٧٨٤٨] باللغة التركية) [١٩٨٣
األسبوع الثالث  في  (أهمية المحافظة على آثار األوقاف الصناعية       

 ١٢٦٦٥] باللغة التركية) [ األوقافلبحوث
أسبوع الوقف الحـادي  فـي  (أهمية الموارد المالية إلحياء الوقف      

 ٣٤٥٩] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦عشر، 
أهمية المؤسسات الصحية الموقوفة من خالل تاريخ الطـب فـي           

باللغـة  ) [األسبوع الثالـث لبحـوث األوقـاف      في  (تركيا  
 ١٣٤١١] التركية

األسـبوع  في ( مؤسسة الوقف وتطورها في التاريخ التركي  أهمية
 ٧٣٩٨] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥األول لألوقاف، 

 ندوة مكانة الوقف    في( في دعم المؤسسات الدعوية      أهمية الوقف 
 ١٣٥٤٠...) وأثره في الدعوة والتنمية

فـي  (أهمية ومكانة األوقاف التركية لدعم الصمود في قبـرص          
باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسـمبر    ٩-٤وع الثـامن للوقـف،      األسب

 ٩١٤١] التركية

األسـبوع  فـي   (األوضاع االقتصادية في عصر المعماري سـنان        
 ٢٦٧٧] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥السادس لألوقاف، 

أوضاع البلدان التركية اإلسالمية التـي بقيـت تحـت اإلدارة           
) ١٩٩٢ديسمبر   ١٠-٧األسبوع العاشر للوقف،    في   (الروسية

 ٩٧٠٧] باللغة التركية[
) ١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف  

 ٩٢٣٣] باللغة التركية[
) ١٩٨٤ ديسـمبر    ٩-٣األسبوع الثاني لألوقـاف،     في  (األوقاف  

 ٩٢٣١} بوالق{] باللغة التركية[
) ١٩٨٤ ديسـمبر    ٩-٣األسبوع الثاني لألوقـاف،     في  (األوقاف  

 ٩٢٥٠}غودان{] تركيةباللغة ال[
بحوث مختارة مقدمة في النـدوة الفقهيـة   :  الوقف فـي (األوقاف  

 ٥٢٩٥} األعظمي{) العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة      :  الوقف في(األوقاف  

 ٣٥٢} محمد عبيد اهللا األسعدي{) لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
أبحاث نـدوة   في  (تنظيمها وواقعها   : اف اإلسالمية في لبنان   األوق

 ٧٩٨) نحو دور تنموي للوقف
 ، ندوة الوقف الخيريفـي (األوقاف اإلسالمية ودورها في التنمية   

 ١٣١٥٤) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠
األسـبوع السـادس    فـي   (األوقاف التي أنشاها المعماري سنان      

 ٢٦٦٦ ]باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥لألوقاف، 
 األسبوعفي  (األوقاف التي بنتها الدولة على المرافق القديمة والحديثة         

 ٢٠١٧] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١الرابع للوقف، 
األسبوع في  (األوقاف التي تأسست حسب القانون المدني التركي        

 ٦٠٢١] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥ لألوقاف، األول
-١٥٢٨/ هـ٩٣٧-٩٣٥ "١٦٤دفتر رقم   أوقاف البوسنة حسب    

ـ ٦٧٥ "٤٦٢ودفتر تحرير طابو رقـم    " م١٥٣١ -١٥٦٧/ هـ
) ١٩٩٢ ديسمبر   ١٠-٧األسبوع العاشر للوقف،    في  " (م١٥٦٨

 ٢٠١٣] باللغة التركية[
فـي  (األوقاف الحديثة والخاصة يجب أن تكون نشيطة وفعالـة          

 ١٣٦٧٧] باللغة التركية) [األسبوع الثالث لبحوث األوقاف
بحوث مختارة مقدمة في    :  الوقف في(وقاف الخربة واستبدالها    األ

 ٥٣٣٣) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 تطـوير األوقـاف     فـي (األوقاف السودانية في دراسة ميدانيـة       

 ٩٠٢٧) اإلسالمية وتنميتها
 مؤتمر األوقاف األول في المملكـة       في(  بريده في العامة األوقاف
 ٨٢٦٦...) بية السعوديةالعر

 ديسمبر  ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،    في  (األوقاف عبر التاريخ    
 ٨٦٨٥] باللغة التركية) [١٩٨٤

أوقاف العلويين وغير العلويين وأوقاف المقابر في بدايـة العهـد           
 باللغة) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١األسبوع الرابع للوقف، في (العثماني 
 ٢٧٨٠] التركية
 مؤتمر األوقاف   في(  عهد الملك عبد العزيز    في ة عين زبيد  أوقاف

 ٨٢٦٦...) األول في المملكة العربية السعودية
 ديسمبر  ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف في أدبياتنا    

 ٩٢٩٠] باللغة التركية) [١٩٨٣
 في(األوقاف في التاريخ ودالالته بالنسبة لالقتصاديات اإلسالمية        

باللغـة  [ )الوقـف والتنميـة االقتصـادية     الندوة العالمية حول    
 ٨٦٨٧] اإلنجليزية
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األوقاف في الجمهورية، وطـرق حـل المشـاكل االقتصـادية           
 ديسـمبر   ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     في  (واالجتماعية  

 ٢٠٣١] باللغة التركية) [١٩٨٧
 ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    في  (األوقاف في الدولة العثمانية     

 ٢٠٧٤] لغة التركيةبال) [١٩٨٧ديسمبر 
بحـوث مختـارة    :  الوقف في(األوقاف في ضوء الكتاب والسنة      

مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسـالمي فـي           
 ٩١٦٠) الهند

األوقاف في مدينة خربوط في القرن السادس عشـر المـيالدي،           
األسـبوع الثـاني    فـي   (والوقف في اإلمبراطورية العثمانيـة      

 ٨٨٦٤] باللغة التركية) [١٩٨٤ديسمبر  ٩-٣لألوقاف، 
-١٤: المؤتمر العالمي األول لتدقيقات قبرص    في  (أوقاف قبرص   

 ٩١٤٢] باللغة التركية) [م١٩٦٩ إبريل ١٩
مدى استمرارها ومعوقات دوام اإلفـادة      : أوقاف الكتب والمكتبات  

ـ  نـدوة المكتبـات الوقفيـة فـي المملكـة العرب           في(منها   ة ي
 ١٢٠٦٦) …السعودية

 في(وقاف كمؤسسات للتكافل االجتماعي بين المسلمين األتراك        األ
باللغـة  ) [١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     

 ١٣٠٠٢] التركية
األسبوع الثاني عشر   في  (األوقاف كمؤسسات للضمان االجتماعي     

 ١٢٨٢٠] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥للوقف، 
ثر غيابهـا عـن بحـوث       األوقاف المرصودة على الحيوانات وأ    

 ديسمبر  ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (ودراسات الوقف   
 ١١٥١٧] باللغة التركية) [١٩٨٩

األسبوع الرابـع   في  (األوقاف من الناحية االجتماعية والسياسية      
 ١٢٦٩٩] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

 ٧-١قف،  األسبوع الرابع للو  في  (األوقاف من الناحية العسكرية     
 ١١٤١٩] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 

األسبوع الثاني  في  (األوقاف من وجهة العلم والمؤسسات الثقافية       
 ١٣٤٦٩] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 

 –دراسة فقهية   : األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام     
ـ      في ( وثائقية –تاريخية   ي المملكـة    ندوة المكتبات الوقفيـة ف

 ٢٩١٩) …ة السعوديةيالعرب
 مـؤتمر   فـي (تجربة بروناي دار السـالم      : األوقاف واالستثمار 

باللغـة  [ ...)وزراء األوقاف والشـؤون اإلسـالمية السـادس       
 ١٤٦٣] اإلنجليزية

  المؤتمرفي(األوقاف والبيمارستانات، والمالحظة اإلكلينيكية للمرض 
 ١١٨٦٤) ١٩٨١يت  الكو،العالمي األول عن الطب اإلسالمي

 الحلقـة   فـي (األوقاف وتشكيالتها اإلدارية في الدولة العثمانيـة        
 ٦٧٣) ية التجارب الوقفية الدولالنقاشية حول

 ديسمبر  ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف والخدمات   
 ١٣٥١٨} أتش{] باللغة التركية) [١٩٨٣

ديسمبر  ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف والخدمات   
 ١٣٦٨٤} أيوب أوغلو{] باللغة التركية) [١٩٨٣

-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (األوقاف والخدمات االجتماعية    
 ١٣٥١٩] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١

 نـدوة   فـي (األوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة اإلسالمية        
 ١٣٥١١) …ة السعوديةيالمكتبات الوقفية في المملكة العرب

:  الدولة العثمانيـة   في(وقاف ودورها في تنمية مجتمع الناحية       األ
أوراق الندوة العلمية التي عقدت في جامعـة        : بدايات ونهايات 

 ١٣١٧١) م١٩/١٠/١٩٩٩-١٨آل البيت، 
ـ : األوقاف ونظام التعليم في العصور الوسطى اإلسالمية        ةدراس

وة  ند في (في عصر سالطين المماليك    تطبيقية على نظام التعليم   
 ١٢٩٠٠) مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي

 ندوة مكانـة الوقـف      في(اإليمان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم      
 ٨٦٥٤...) وأثره في الدعوة والتنمية
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األسبوع العاشـر للوقـف،     في  (ببليوجرافية الدكتور يلماز أونجة     
 ٨٦٠٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧
 ١٠-٧األسبوع العاشـر للوقـف،      في  (رافية يلماز أونجة    ببليوج

 ٨٦٠٣] باللغة التركية) [١٩٩٢ديسمبر 
  وقائع في(بحث عن التجارب الوقفية وتوثيقها في الجماهيرية العظمى         

 ٣٣٠٨...) حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي: الندوة
ألسبوع افي (بدايات المعماري سنان عامل في جامع شيخ زاده محمد 

 ٥٠٠٥] باللغة التركية) [١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧الخامس للوقف، 
بعض األفكار حول األعمال األخيرة لتعمير تكية موالنا في قونيا          

باللغـة  ) [١٩٨٩ ديسمبر   ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (
 ٢٣٩٤] التركية

 الشـريعة   فـي  (بعض االقتراحات حول إدارة األوقاف في الهنـد       
 ٩٥٣ ]باللغة اإلنجليزية) [لهند المعاصرةاإلسالمية في ا

بعض المسائل الفقهية المتعلقة بإدارة الوقف في الوقت الحاضـر          
 ٥٠٨)  الندوة العالمية حول الوقف والتنمية االقتصاديةفي(

أسبوع الوقف الحادي عشر،    في  (بناء خريج الشيخ أحمد ياسوي      
 ١٢٤٣٠] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦

 نظـام   في(مؤسسي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية        البناء ال 
بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     

 ٧٧٦٥...) الندوة الفكرية
 نظام الوقف   في(البناء المؤسسي للوقف في بلدان المغرب العربي        

بحوث ومناقشات النـدوة    : والمجتمع المدني في الوطن العربي    
 ٥٦٣...) الفكرية

 نظـام   فـي (البناء المؤسسي للوقف في بلدان الهالل الخصـيب         
بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     

 ٧٣٦...) الندوة الفكرية
 نظـام الوقـف     في(البناء المؤسسي للوقف في بلدان وادي النيل        

بحوث ومناقشات النـدوة    : والمجتمع المدني في الوطن العربي    
 ٨٢٧...) الفكرية

لبنوك والتأمين والشركات المساهمة والغرف التجارية والصـناعية        ا
والبورصات وتأثيرها على صناديق األوقاف الشخصية للتـأمين        

أسبوع الوقف   في(االجتماعي وتقييم الحلول المطروحة لمشاكلها      
 ١٢٨٢٢] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الحادي عشر، 
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األسبوع السادس لألوقـاف،    في  (ع  البنية الثقافية والمعنوية للمجتم   
 ١٣٤٨٦] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥

 ٨-٥األسبوع السـادس لألوقـاف،      في  (البنية السياسية للمجتمع    
 ١٣٧٥٠] باللغة التركية) [١٩٨٨ديسمبر 

في (إحدى القرى العثمانية العجيبة في البوسنة والهرسك        : بوجتل
باللغـة  ) [١٩٩٢ ديسـمبر    ١٠-٧األسبوع العاشر للوقـف،     

 ٨٦٣٠] التركية
ندوة مؤسسة األوقاف فـي العـالم العربـي          في(البيان الختامي   
 ٩٠٨٤) اإلسالمي

مكانة الوقـف وأثـره فـي       "البيان الختامي والتوصيات لندوة     
 ندوة مكانة الوقف وأثره فـي الـدعوة         في" (الدعوة والتنمية 

 ٧٧٥٦...) والتنمية
 الصـادرة عـن المـؤتمر       البيان الختامي والقرارات والتوصيات   

والشؤون اإلسـالمية لـدول العـالم        السادس لوزراء األوقاف  
 مـؤتمر وزراء األوقـاف      فـي  (…اإلسالمي المنعقد بجاكرتا  

 ٩٥١٤...) والشؤون اإلسالمية السادس
البيان الختامي والقرارات والتوصيات الصـادرة عـن المـؤتمر          

لعـالم  والشؤون اإلسـالمية لـدول ا      السادس لوزراء األوقاف  
 مـؤتمر وزراء األوقـاف      فـي  (…اإلسالمي المنعقد بجاكرتا  

 ٩٥١٥] باللغة اإلنجليزية...) [والشؤون اإلسالمية السادس
في (بيوت األرامل التي أسسها صفوت بك األناكولي في بورصة          

باللغـة  ) [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     
 ١٣٥٥٨] التركية
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 األسبوع الثاني في  (تقدم في المجتمع على األوقاف      تأثير التخلف وال  
 ١٣٦٨٥] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 

األسبوع في  (تأثير التضخم في الحسابات المالية للوقف وتطبيقاته        
 ٦٦٥٩] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥الثالث عشر للوقف، 

سبوع الرابع للوقف،   األفي  (تأثير الطرق الصناعية لعملية التطور      
 ١٣٠٥١] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١

 ندوة مكانة الوقف    في(تاريخ األوقاف في المملكة وسبل تطويرها       
 ٩٠١٤...) وأثره في الدعوة والتنمية

األسبوع السـابع  فـي  (تأسيس األوقاف في النظام العثماني القديم      
 ١٨٤٤] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥لألوقاف، 

 ديسمبر  ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،    في  (تأسيس الوقف الجديد    
 ١٨٤٢] باللغة التركية) [١٩٨٤

 وقـائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر         في(تثمير ممتلكات األوقاف    
 ١٥١٠-١٥٠٩...) ممتلكات األوقاف

تجارب ومنجزات العمل الـوقفي فـي الجمهوريـة اإلسـالمية           
ية في الجمهوريـة اإلسـالمية    ندوة التجربة الوقف في(اإليرانية  
 ٥٨١) اإليرانية

األسبوع السابع لألوقاف، في (تجديد الخط في أبنية الوقف األثرية      
 ١٢٦٦٢] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥

 نـدوة التجربـة     فـي (اإلدارة الحكومية للوقف في إيران      تجربة  
 ٥٨٣) الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 نظام الوقف   في(ف اإلسالمية في الجمهورية اللبنانية      تجربة األوقا 
نماذج مختـارة مـن تجـارب الـدول         : في التطبيق المعاصر  
 ٣٣٠٧) والمجتمعات اإلسالمية

فـي  (تجربة البنك اإلسالمية للتنمية في تثمير األوقاف اإلسالمية         
 ٣٤٦٩) أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف
رية لمسجد جنجقلي في أق     تجربة تصميم وتعديل الهندسة المعما    

 ٤-٢األسبوع التاسع للوقـف،     في  (سراي في القرن العاشر     
 ٥٠٣٢] باللغة التركية [)١٩٩١ديسمبر 

 ندوة التجربة الوقفية في الجمهورية      في(جديدة في الوقف    تجربة  
 ٢٨٤٨) اإلسالمية اإليرانية

أبحاث ندوة نحو دور    في  (تجربة سلطنة عمان في إدارة األوقاف       
 ٧٤٤)  للوقفتنموي

أبحاث نـدوة نحـو دور      في  (التجربة الكويتية في إدارة األوقاف      
 ٧٧٨) تنموي للوقف

 ندوة  في(تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت         
) ١٩٩٩ مـايو،    ١٠-٨،  التجارب الوقفية في جنـوب آسـيا      

 ٧٩٠٢] باللغة اإلنجليزية[
ـ   في(تجربة الوقف في دولة الكويت       ف فـي التطبيـق      نظام الوق

نماذج مختارة من تجـارب الـدول والمجتمعـات         : المعاصر
 ٣٢٩٥) اإلسالمية

 : نظام الوقف في التطبيق المعاصـر في(تجربة الوقف في السودان  
 ٣٢٧٤) نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات اإلسالمية

:  نظام الوقف في التطبيق المعاصـر      في(تجربة الوقف في ماليزيا     
 ٣٣٠٩) تارة من تجارب الدول والمجتمعات اإلسالميةنماذج مخ

 نظام الوقف فـي  في(تجربة الوقف في المملكة األردنية الهاشمية   
نمـاذج مختـارة مـن تجـارب الـدول         : التطبيق المعاصـر  

 ١٢٤٤) والمجتمعات اإلسالمية
 نظام الوقف في    في(تجربة الوقف لدى المجتمع اإلسالمي الهندي       

ذج مختـارة مـن تجـارب الـدول        نمـا : التطبيق المعاصـر  
 ٣٣٢١) والمجتمعات اإلسالمية
 التجـارب    الحلقة النقاشـية حـول     في(التجربة الوقفية اإليرانية    

 ٣٢٥٥) يةالوقفية الدول
 نظام الوقف في التطبيـق      في( بالمملكة المغربية    التجربة الوقفية 
نماذج مختارة من تجـارب الـدول والمجتمعـات         : المعاصر
 ٣٥٧١) اإلسالمية

 التجـارب    الحلقة النقاشية حـول    في(التجربة الوقفية الجزائرية    
 ٣٢٦٥) يةالوقفية الدول

 التجارب الوقفية    الحلقة النقاشية حول   في(التجربة الوقفية العمانية    
 ٣٢٨٤) يةالدول

 التجـارب    الحلقة النقاشية حـول    في(تجربة وقفية في دولة الهند      
 ٣٣٢٢) يةالوقفية الدول

  الحلقـة النقاشـية حـول      فـي (في سلطنة عمان    التجربة الوقفية   
 ٣٢٨٤) يةالتجارب الوقفية الدول

 ندوة التجارب الوقفية في جنوب      في(التجربة الوقفية في الهند     
 ٧٩٤٣ ]باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨، آسيا

 التجـارب    الحلقة النقاشـية حـول     في(التجربة الوقفية المصرية    
 ٣٣١٢) يةالوقفية الدول
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 التجارب الوقفية    الحلقة النقاشية حول   في(تجربة الوقفية الهندية    ال
 ٣٣٢٢) يةالدول

 ديسـمبر   ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (تحقيق أعمال جنكلة    
 ٨٨٦١] باللغة التركية) [١٩٩٠

 في(التحليل االجتماعي والثقافي لآلثار التي أنشأها المعماري سنان         
باللغـة  ) [١٩٨٨ر   ديسـمب  ٨-٥األسبوع السادس لألوقـاف،     

 ٢٦٨٤] التركية
تحوالت عالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان شـبه          

 نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن       في(الجزيرة العربية   
 ١٣٨٤٥...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: العربي

تحوالت عالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان الهالل         
 نظام الوقف والمجتمـع المـدني فـي الـوطن           في(الخصيب  
 ١٣٨٤٠...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: العربي

تحوالت عالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان وادي         
:  نظام الوقف والمجتمع المدني في الـوطن العربـي         في(النيل  

 ١٣٨٦١...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية
سات المجتمع المدني فـي المغـرب       تحوالت عالقة الوقف بمؤس   

:  نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربـي في(العربي  
 ١٣٨٤٢...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية

األسـبوع  في  (التدابير العاجلة لحل مشاكل جامع ميلد الياس بك         
 ٥٠١٠] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 

 ندوة نحو إحياء    في(مزاياه وعيوبه   : وقفالتدخل التشريعي في ال   
 ٦١٩٤) ١٩٩٨ مايو ٩-٧دور الوقف في الدول اإلسالمية، 

 ٩-٣األسبوع الثاني لألوقـاف،     في  (ترميم آثار األوقاف القديمة     
 ١٢٦٥٤] باللغة التركية) [١٩٨٤ديسمبر 

األسـبوع العاشـر    فـي   (ترميم اآلثار الثقافية القديمة في أوكنج       
 ٩٧١٢] باللغة التركية) [١٩٩٢مبر  ديس١٠-٧للوقف، 

األسبوع الثامن للوقـف،    في  (ترميم جامع شيخ زاده في استانبول       
 ٥٠٢٩] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤

األسـبوع الثالـث عشـر      في  (ترميم جامع عالء الدين في قونيا       
 ٥٠٤٤}أورال{] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥للوقف، 

األسـبوع الثالـث عشـر      في  (ن في قونيا    ترميم جامع عالء الدي   
 ٥٠٥٠} شبل{] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥للوقف، 

األسـبوع  في  (ترميم جامع ماجدية الكبير في منطقة أورطا كوي         
 ٥٠٣٤] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤الثامن للوقف، 

ترميم سبيل الماء والمكتب ومقبرة الشـيخ ظفـر فـي منطقـة             
 ١٠-٧األسـبوع العاشـر للوقـف،       في  (ستانبول  بيشكتاش با 

 ٥٠٣٠] باللغة التركية) [١٩٩٢ديسمبر 
فـي  (الترميم والمحافظة على اآلثار القديمة ومسـاجد الوقـف          

باللغـة  ) [١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     
 ١٢٦٦٠] التركية

فـي   (١٩٧٨الترميمات التي أجريت لجامع عالء الدين حتى عام         
باللغـة  ) [١٩٩٥ ديسـمبر    ٦-٥لثالث عشر للوقف،    األسبوع ا 
 ٥٠٥٢] التركية

 نـدوة   فـي (تسخير البحث العلمي في خدمة األوقاف وتطويرها        
 ٧٨٦٨...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 األسبوعفي  (تشخيص ترميم اآلثار وتنظيمها في مصادر األوقاف        
 ٤٩٩٥] ركيةباللغة الت) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣الثاني لألوقاف، 

 في(التشريعات المعاصرة لألوقاف في البلدان والمجتمعات اإلسالمية 
باللغـة  ) [الندوة العالمية حول الوقـف والتنميـة االقتصـادية        

 ٦١١٨] اإلنجليزية
 ندوة التجارب الوقفية في     في(التشريعات الوقفية في جنوب آسيا      

 ٦٠٥٩] باللغة اإلنجليزية[) ١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 
) الشورى األولـى للوقـف    في  (تطبيق الوقف في العالم الحديث       

 ٣٢٤٥] باللغة التركية[
فـي  (التطبيقات التكنولوجية في اإلعمار وبعض األمثلـة عنهـا          

باللغـة  ) [١٩٨٧ ديسـمبر    ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     
 ٥٠٢٤] التركية

األسبوع السابع لألوقـاف،    في  (تطبيقات الضريبة على األوقاف     
 ٤٩٠١] باللغة التركية) [١٩٨٩ديسمبر  ٧-٥

فـي  (تطبيقات مشروع ترميم جامع عالء الـدين فـي قونيـا            
باللغـة  ) [١٩٩٥ ديسمبر  ٦-٥األسبوع الثالث عشر للوقف،     

 ٥٠٤٩] التركية
 ديسـمبر   ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     في  (تطبيقات الوقف   

 ١٣٦٧٥] باللغة التركية) [١٩٨٣
 في(واليات المتحدة األمريكية نموذجاً     ال: تطور األوقاف في الغرب   

 ٩٧١٨] باللغة التركية) [األسبوع الثالث لبحوث األوقاف
األسبوع الثالث لبحـوث    في  (التطور التاريخي لتأسيس األوقاف     

 ٨٦٧٢] باللغة التركية) [األوقاف
 ١١-٥األسـبوع األول لألوقـاف،      في  (التطور التاريخي للوقف    

 ٨٦٧١] يةباللغة الترك) [١٩٨٣ديسمبر 
فـي  (التطور التاريخي للوقف وتأثيره على الحيـاة االجتماعيـة          

باللغـة  ) [١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     
 ٣٢١٧] التركية

األسـبوع الثالـث لبحـوث      فـي   (تطور فكر األوقاف في تركيا      
 ٨٨٣٥] باللغة التركية) [األوقاف

 في(م  ١٧٩٨-١٥٧١تطور الوقف في مصر في العهد العثماني،        
 مـايو   ٩-٧ندوة نحو إحياء دور الوقف في الدول اإلسالمية،         

٩٣٣٨) ١٩٩٨ 
 أبحاث نـدوة مسـتجدات      في(تطوير مؤسسات العمل اإلسالمي     

 ٧٣٥٧) الفكر اإلسالمي والمستقبل
التعديالت التي أدخلت على الوقف الذري للمحافظة عليه وتأثيرها         

عشر للوقـف،   األسبوع الثاني   في  (على أسس التربية األسرية     
 ١٠٨٧٣] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥

 التعريف باألغلفة الجلدية للمخطوطات الموجودة في مكتبة تيـرا        
فـي  (نجيب باشا وبعض التعليمات المتعلقة بالمحافظة عليهـا         

باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسـمبر    ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     
 ١٢٠٨٧] التركية

ونيا والعاملين في بنائه وأهميتـه      التعريف بجامع عالء الدين في ق     
األسبوع الثالث عشر للوقف،    في  (من وجهة نظر الفن التركي      

 ٢٧٧٠] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥

  عربي- مواضع من ندوات ومؤتمرات – ن حسب شكل العملكشاف العنوا 



١٤٣٦<
 

 

األسـبوع  في  (تعريف موجز عن أوقافنا التي بقيت خارج تركيا         
 ٢٢٩٦ ]باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥السابع لألوقاف، 

تجربة البنك اإلسالمي   :  ممتلكات األوقاف  تعزيز وتطوير وفاعلية  
 ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية في جنـوب آسـيا،          في(للتنمية  
 ٣٥٣٩] باللغة اإلنجليزية[) ١٩٩٩مايو، 

األوقـاف  "تعقيب على بحث الدكتور معبد علي الجارحي بعنوان         
-٣٠ ، ندوة الوقف الخيري   في" (اإلسالمية ودورها في التنمية   

 ١٣١٣٥) ١٩٩٥ مارس ٣١
الوقف الخيـري واالسـتثمار مـن منظـور         "تعقيب على ورقة    

 ندوة  في( علي السالوس . د. المقدمة من أ  " االقتصاد اإلسالمي 
 ١٥٥٤) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،الوقف الخيري

 في(تفعيل دور المؤسسات األهلية المدنية في دول الخليج العربية          
 ندوة واقع ومستقبل مؤسسات المجتمع المدني في دول مجلـس         

 ١٢٨٢٩...) التعاون الخليجي
تقرير حول األنشطة الوقفية في وسط وغرب الدول األفريقيـة          

 الندوات التي عقدها المعهد اإلسالمي      في(الناطقة بالفرنسية   
باللغـة  [) للبحوث والتـدريب حـول موضـوع األوقـاف        

 ٨٥٤٤] اإلنجليزية
هية  جدول األعمال للندوة الفق    في(تقرير حول نظام الوقف في الهند       

 ٩٤٧)  أكتوبر٢٧لى إ أكتوبر ٢٤ مدينة ممبائي من ،العاشرة
بحـوث مختـارة    :  الوقف في(تقرير حول نظام الوقف في الهند       

مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسـالمي فـي           
 ٥٣٠٤) الهند

 في" (أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم     "تقرير عام عن ندوة     
بحـوث ومناقشـات    : إلسالمية في عالم اليوم   أهمية األوقاف ا  

 ٧٧٥٣...) الندوة التي عقدت في لندن
 وقائع الحلقة الدراسية فـي (تقرير عن إدارة الوقف بدولة الكويت      

 ٧٧٧-٧٧٦...) لتثمير ممتلكات األوقاف
 باللغة) [الشورى األولى للوقف  في  (تقرير لجنة عالقة الوقف بالثقافة      

 ١٣٤٧٨] التركية
األسبوع الثاني  في  (دات وقف الذرية حسب النظم القديمة       تقسيم عائ 

 ٣٠٢٠] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥عشر للوقف، 
 ٨-٥األسبوع السادس لألوقاف،    في  (التقنية لدى المعماري سنان     

 ٢٦٨٢] باللغة التركية) [١٩٨٨ديسمبر 
 في(تقويم تحليلي للشئون المالية للوقف في تاريخ القانون التركي          

باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسـمبر    ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     
 ٧٨٢٥] التركية

تقوية وإصالح أساسات الدور السفلى لجامع عالء الدين في قونيا          
) ١٩٩٥ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثالث عشـر للوقـف،       في  (
 ٥٠٤٨] باللغة التركية[

رؤية من أجـل    : التقييم االقتصادي واالجتماعي للوقفيات المعطلة    
 ديسـمبر   ٧-٥األسبوع السابع لألوقـاف،     في  ( غاياتها   تحقيق
 ١٢٤٠٣] باللغة التركية) [١٩٨٩

تقييم الترميمات األخيرة التي أجريت على جامع عالء الدين فـي           
) ١٩٩٥ ديسمبر   ٦-٥األسبوع الثالث عشر للوقف،     في  (قونيا  

 ٥٠٤٧] باللغة التركية[

األسبوع األول  في  (التكافل االجتماعي من خالل األوقاف التركية       
 ١٣٠٠٤] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥لألوقاف، 

األسـبوع  فـي   (التكامل العمراني والزخارف عند المعماري سنان       
 ٢٦٧٢] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥السادس لألوقاف، 

 فـي (التكوين االقتصادي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربيـة          
بحـوث  : ني في الـوطن العربـي     نظام الوقف والمجتمع المد   
 ١٦٩٨...) ومناقشات الندوة الفكرية

 نظـام   في(التكوين االقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربي        
بحوث ومناقشـات   : الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     

 ١٧٠٢...) الندوة الفكرية
 نظـام   في(التكوين االقتصادي للوقف في بلدان الهالل الخصيب        

بحوث ومناقشـات   : مجتمع المدني في الوطن العربي    الوقف وال 
 ٨٧١٧...) الندوة الفكرية

 نظام الوقف   في(التكوين االقتصادي للوقف في بلدان وادي النيل        
بحوث ومناقشات النـدوة    : والمجتمع المدني في الوطن العربي    

 ١٧٠٤...) الفكرية
 نظـام   في(التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي        

بحوث ومناقشـات   : لوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي     ا
 ٧٢٠...) الندوة الفكرية

 تطـوير األوقـاف اإلسـالمية       في(تمويل تنمية أموال األوقاف     
 ٣٤٧١) وتنميتها

 الندوة العالمية حـول الوقـف       في(تمويل تنمية عقارات األوقاف     
 ٣٤٧٢] باللغة اإلنجليزية[ )والتنمية االقتصادية

 مؤتمر األوقاف األول في     في(ال الوقف وتنمية موارده     تنظيم أعم 
 ١٣٠١٣...) المملكة العربية السعودية

األسـبوع الخـامس    فـي   (تنظيم خان الدالئل كفندق في ديار بكر        
 ٥٠٢٥] باللغة التركية) [١٩٨٧ ديسمبر ١٣-٧للوقف، 

تنظيم قانون اإلشراف والمحافظة على أموال اليتيم فـي عهـد           
األسبوع الثاني عشر للوقف،    في  (التطبيقات  بعض  : التنظيمات

 ٦٠٤٧ ]باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥
 ٧-١األسـبوع الرابـع للوقـف،       في  (تنظيم منطقة حاجي بيرم     

 ٢٤٠٩] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 
 ملتقى الشارقة األول للمؤسسات الوقفية،      في(تنمية ممتلكات الوقف    

 ٣٥٦٢) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤من 
 مؤتمر األوقـاف األول     في(نمية موارد الوقف والمحافظة عليها      ت

 ١٣٠١٣...) في المملكة العربية السعودية
بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهيـة  :  الوقففي(تنمية الوقف  

 ٣٥٢٩) العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 مـؤتمر األوقـاف     في(  وقف واحد  في المتنوعة األوقافتوحيد  
 ١٠٨٣٨...)  في المملكة العربية السعوديةاألول

 نـدوة   في (ساليب للزيادة في دخل األوقاف    أتوصيات بشأن اتخاذ    
باللغة ) [١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨التجارب الوقفية في جنوب آسيا،      

 ٥٤٢ ]اإلنجليزية
التوصيات الصادرة عن المـؤتمر الخـامس لـوزراء األوقـاف        

 …المنعقد بالربـاط  والشؤون اإلسالمية لدول العالم اإلسالمي      
 المؤتمر الخامس لوزراء األوقاف والشـؤون اإلسـالمية         في(

 ٩٥١١...) لدول العالم اإلسالمي
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 ديسـمبر   ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    في  (جامع رستم باشا    
 ٥٠٠٦] باللغة التركية) [١٩٨٧

جامع عالء الدين في قونيا والنتائج والقرارات التي اتخذت مـن           
األسبوع الثالـث   في  (افظة على الطابع الثقافي لقونيا      أجل المح 

 ٥٠٥١] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥عشر للوقف، 
 ديسـمبر   ٧-٥األسبوع السـابع لألوقـاف،      في  (جامعة الوقف   

 ١٢٨٧١] باللغة التركية) [١٩٨٩
 ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (الجانب االجتماعي لألوقاف    

 ١٢٩٩٤] ة التركيةباللغ) [١٩٨٣ديسمبر 
 جهود البنك اإلسالمي في مجال تنمية األوقاف وتطويرها في الدول         

حـول  :  وقـائع النـدوة    في(األعضاء والمجتمعات اإلسالمية    
 ٣٠٦٨...) التجارب الوقفية لدول المغرب العربي

 نـدوة مكانـة     في(الجهود العلمية الئمة الدعوة في مجال الوقف        
 ١٣٥٤٢...) ميةالوقف وأثره في الدعوة والتن

جهود وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد         
 نـدوة   فـي (المملكة   وخططها في رعاية المكتبات الوقفية في     

 ٧٢٠٢) …ة السعودية يالمكتبات الوقفية في المملكة العرب
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-١األسبوع الرابع للوقف،    في  (بيئته وعصره   : حاجي بيرم ولي  
 ٢٤٠٦] للغة التركيةبا) [١٩٨٦ ديسمبر ٧

األسـبوع  فـي   (حب اإلنسان كأساس لألوقاف اإلسالمية التركية       
 ٨٨١٢] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣الثاني لألوقاف، 

األسبوع الثامن  في  (حب الخير والمشاعر الطيبة عند يونس أمره        
 ٢٩٣٩] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤للوقف، 

سياسة االجتماعية في تاريخ المغرب     الحبس كمظهر من مظاهر ال    
 ١٣٧٨٩)  ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالميفي(

 ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (حديث عام في حق األوقاف      
 ١٩٣٦] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 
بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهيـة       :  الوقف في (حكم الوقف 

 ٥٢٩٩) اإلسالمي في الهندالعاشرة لمجمع الفقه 
 ديسـمبر   ١٣-٧األسبوع الخـامس للوقـف،      في  (حمام حسكة   

 ١١٠٨٦] باللغة التركية) [١٩٨٧
 ٩-٤األسبوع الثـامن للوقـف،   في (حمام كليبولو ساروتشا باشا    

 ١١٠٨٤] باللغة التركية) [١٩٩٠ديسمبر 
األسـبوع السـادس    فـي   (الحمامات التي بناها المعماري سنان      

 ٢٦٧٣] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥لألوقاف، 
  ملتقى الشارقة األول للمؤسسـات     في(حول تجربة الصناديق الوقفية     

 ٤٨٥٠) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤الوقفية، من 
الحياة االجتماعية والثقافية في رواية حاجي بيرم حول األوقـاف          

باللغـة  ) [١٩٨٦ ديسـمبر    ٧-١األسبوع الرابع للوقف،    في  (
 ٢٤٠٣] التركية

 األسبوعفي  (الحياة الثقافية والتعليمية في عصر االزدهار العثماني        
 ١٢٧٤٤] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١الرابع للوقف، 

حياة حاجي بيرم ولي، ومفهومه عن التصوف، والمـدائح غيـر           
 ديسـمبر   ٧-١األسبوع الرابـع للوقـف،      في  (المنشورة عنه   

 ٢٤٠٢] باللغة التركية) [١٩٨٦
 األسبوعفي  ( الفكرية والعلمية في األناضول في العهد العثماني         الحياة

 ١٢٧٤٢] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١الرابع للوقف، 
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 ديسمبر  ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (الخطاطون المولويون   
 ٢٣٩٠] باللغة التركية) [١٩٩١

 العاشر  األسبوعفي  (خطة ترميم تكية السماك في مركز كوتاهية        
 ٥٠٥٤] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

خالصة أجوبة المساهمين في النـدوة علـى موضـوع قضـايا            
 مدينـة   ، جدول األعمال للندوة الفقهية العاشـرة      في(األوقاف  

 ٩٥٣٤)  أكتوبر٢٧لى إ أكتوبر ٢٤ممبائي من 
 فـي (خالصة بأهم القضايا التي أثيرت في ندوة استثمار األوقـاف           

 ١٥٣٤-١٥٣٣...) وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف
 األسبوع الرابع في  (الخلفية التاريخية والتصوفية لحاجي بيرم ولي       

 ٢٤١١] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 
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 ٤-٢األسـبوع التاسـع للوقـف،       في  (دار المولوية في سيواس     
 ٢٣٩٣] باللغة التركية) [١٩٩١ديسمبر 

-٧األسبوع العاشر للوقف،    في  (الدراسات األولية لتكية السماك     
 ٥٠٥٥] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠

الدراسة األولى لتحقيق اآلثار القديمة في والية جنكاري ومركزها         
باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسـمبر    ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (

 ١٢٦٨٢] التركية
ثار القديمة في والية جنكاري ومركزها      الدراسة الثالثة لتحقيق اآل   

باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسـمبر    ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (
 ١٢٦٨٣] التركية

الدراسة الثانية لتحقيق اآلثار القديمة في والية جنكاري ومركزها         
باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسـمبر    ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (

 ١٢٦٨١] التركية
دوة العالمية حول الوقـف والتنميـة        الن في(األردن  : دراسة حالة 
 ١٣٢٨٨] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية
 الندوة العالمية حول الوقـف والتنميـة        في( ماليزيا: دراسة حالة 
 ٨٠٧] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية
 الندوة العالمية حـول الوقـف والتنميـة         في(الهند  : دراسة حالة 
 ١٣٠٨٠] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية

دراسة حول األسس والحسابات الرياضـية الرتفـاع الجـدران          
وسماكتها والمسافات التي بينها والتي كانت تؤسس في العـادة          

 ٤-٢األسـبوع التاسـع للوقـف،       في  (في بعض أبنية الوقف     
 ١٢٦٦٩] باللغة التركية) [١٩٩١ديسمبر 
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دراسة عن تجربة وزارة األوقاف في مجال إحياء وتطوير الوقـف           
مقدمة إلى مركز الدراسات االقتصادية وتطوير الوقف       : سالمياإل

 ١٣٠٦٥) أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقففي (بالكويت 
 وقائع  في(دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العربي         

 ٥٩٨٩...) حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي: الندوة
ـ       ي المملكـة األردنيـة     دراسة ميدانية حول األوقاف اإلسالمية ف

 ٨٥٣٢) تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها في(الهاشمية 
 وقـائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر         في(الدور االجتماعي للوقف    

 ١٣١٣٤-١٣١٣٣...) ممتلكات األوقاف
: الدور االجتماعي واالقتصـادي واإلداري المتوقـع لألوقـاف        

في جنوب آسيا،    ندوة التجارب الوقفية     في(التجربة السريالنكية   
 ٦٩٠] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨

دراسة : الدور االجتماعي واالقتصادي واإلداري المتوقع لألوقاف     
 ندوة التجارب الوقفية في جنـوب       في(حالة والية أندرابراديش    

 ١٨٢١] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨آسيا، 
 ندوة مكانة الوقـف     يف(دور اإلعالم في توعية الجمهور بالوقف       

 ١٦٨١...) وأثره في الدعوة والتنمية
 ملتقى الشـارقة األول للمؤسسـات       في(دور اإلعالم في الوقف     

 ١٣٨٨٧) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤الوقفية، من 
 فـي (دور األعمال التجارية وتشكيالتها في مركز مدينة قسطموني         

باللغـة  ) [١٩٩١ ديسـمبر    ٤-٢األسبوع التاسع للوقـف،     
 ٨٨٧٤] التركية

) الشورى األولـى للوقـف    في  (دور األوقاف بين األمس واليوم      
 ٨٨٢٤] باللغة التركية[

دور األوقاف في توجيه العائلة واألطفال الملتحقـين بالمـدارس          
 ديسـمبر   ٦-٥األسبوع الثاني عشـر للوقـف،       في  (الخاصة  
 ١٢٧٦٦] باللغة التركية) [١٩٩٤

في (لة والمحافظة عليها    دور األوقاف في الحماية االجتماعية للعائ     
باللغـة  ) [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     

 ١٢٧٦٢] التركية
األسبوع الثاني  في  (دور األوقاف في حماية األسرة وتربية أبنائها        

 ١٢٧٦٠] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥عشر للوقف، 
ة  ندوفـي  (دور األوقاف في دعم األزهر كمؤسسة علمية إسالمية     

 ١١٣٩٠) مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
فـي  (دور األوقاف في المحافظة على طـرق النشـر والطباعـة            

باللغـة  ) [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقـف،      
 ١٣٥٩٧ ]التركية

دور األوقاف المغربية في التكامل االجتماعي عبر عصـر بنـي           
مؤسسـة   نـدوة    في (م١٤٦٥-١٢٥٩هـ،  ٨٦٩-٦٥٧مرين  

 ٩٤٥٦) األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
 في(دور أئمة آل سعود في وقف المخطوطات في منطقة الرياض           

 ٢٢٥٨) …ة السعودية يندوة المكتبات الوقفية في المملكة العرب
فـي  (دور الثقافة التركية والمدارس اإلسـالمية فـي تركسـتان           

لغـة  بال) [١٩٩٢ ديسـمبر    ١٠-٧األسبوع العاشر للوقـف،     
 ٩٧١٣] التركية

دور القطاع الخاص في دعم المكتبات الوقفية في المملكة العربية          
ـ  ندوة المكتبات الوقفيـة فـي المملكـة العرب         في(السعودية   ة ي
 ١٣٨٤٩) …السعودية 

دور المرأة في التعليم العائلي، ودور األوقاف في تشجيع دخـول           
عشـر  األسبوع الثـاني    في  (النساء في الوظائف الخاصة بهن      

 ١٣٨٧٠] باللغة التركية) [١٩٩٤ ديسمبر ٦-٥للوقف، 
 نـدوة   في(دور وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في المغرب        

 ٧١٢٧) مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
 نـدوة   في(دور الوقف االجتماعي واالقتصادي في تقدم المسلمين        

 )١٩٩٩ مـايو،   ١٠-٨التجارب الوقفية في جنـوب آســيا،        
 ١٣١٣٨]  اإلنجليزيةباللغة[

 مـؤتمر   فـي (  وتماسـكها  االجتماعية الحياة بناء   فيدور الوقف   
 ١٣٤٥٣...) األوقاف األول في المملكة العربية السعودية

دور الوقف في التخفيف من مشـكلة الفقـر وتحسـين نوعيـة        
باللغـة  [ ... اإلسالمي في القرن الحادي والعشـرين      عالمجتم

 ١٣٦٥٩] اإلنجليزية
نمـاذج وتطبيقـات    : ر الوقف في تطوير الحضارة اإلسالمية     دو

بحـوث  :  أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم      في(تاريخية  
 ٩٨٩٧...) ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن

 أهمية األوقاف اإلسـالمية فـي عـالم         في (دور الوقف في التنمية   
 ١٣٠٦١ ...)بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن: اليوم

:  األمن االقتصـادي الكـويتي     في(دور الوقف في تنمية المجتمع      
ندوات وفعاليات مؤتمر كلية الشريعة والدراسات      : رؤية شرعية 

 ١٣٢٠٤...) اإلسالمية السابع
 فـي ( واجتماعياً   –دور الوقف في تنمية المجتمع اإلسالمي ثقافياً        

مـايو   ٩-٧ندوة نحو إحياء دور الوقف في الدول اإلسالمية،         
١٣٣٥٠) ١٩٩٨ 

 العلميـة  و الدينيـة  و التربويـة  دعم الجوانـب     فيدور الوقف   
 مؤتمر األوقاف األول في المملكـة العربيـة         في( الثقافيةو

 ١٣٤٥٣...) السعودية
 ندوة مكانة   في(دور الوقف في دعم المؤسسات الدعوية ووسائلها        

 ١٣٥٣٧...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
 فـي ( مؤسسات الرعاية والتأهيل االجتماعي      دور الوقف في دعم   

 ١٣٨٣١...) ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
  ندوة مكانة  في(دور الوقف في دعم المؤسسات والوسائل التعليمية        

 ١٢٨٤٤...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
 ندوة  في(دور الوقف في دعم وسائل اإلعالم اإلسالمي وتمويلها         

 ١٢٧٧٣...) الوقف وأثره في الدعوة والتنميةمكانة 
 ندوة مكانة الوقف وأثره في      في(دور الوقف في العملية التعليمية      

 ١٢٨٤٥...) الدعوة والتنمية
أبحاث في  (دور الوقف في النمو االجتماعي وتلبية حاجات األمة         

 ١٣١٥٠) ندوة نحو دور تنموي للوقف
 نـدوة نحـو دور      أبحـاث في  (دور الوقف في النمو االقتصادي      

 ١٣٢٦٢) تنموي للوقف
 

@I‰H@@
 

رسوم األصباغ المائية في بارسبورتو كنموذج لـبعض خطـوط          
 ديسـمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (وقفية تكية موالنا    

 ١٣٥٧٢] باللغة التركية) [١٩٩١
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-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (زاوية بيري محمد باشا ووقفيتها      
 ١٢٢٦٥] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤

األسـبوع  فـي   (زخارف الجبس التي عثر عليها حديثا في قونيا         
 ١٣٥٧٠] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢التاسع للوقف، 

األسبوع السادس لألوقاف،   في  (الزخارف الخشبية في آثار سنان      
 ٢٦٧٥] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥

األسبوع السادس لألوقاف،   في  (سنان  الزخرفة في آثار المعماري     
 ٢٦٨١] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥

 

@IH@@
 

األسبوع العاشر للوقف،   في  (سراي بوسنة ونصب ساعة تراونيك      
 ٨٦٢٧] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

 ١٣-٧األسـبوع الخـامس للوقـف،       في  (سراية كروان دوغار    
 ٢٨٣٥] باللغة التركية) [١٩٨٧ديسمبر 

 وقائع الحلقـة الدراسـية      في( هسندات المقارضة مع حالة تطبيق    
 ٣٤٧٦-٣٤٧٥...) لتثمير ممتلكات األوقاف

فـي  (السوق المسقف لجاغال زاده في منطقة اريغلي في قونيـا           
باللغـة  ) [١٩٩٢ ديسـمبر  ١٠-٧األسبوع العاشـر للوقـف،    

 ٨٨٧٧] التركية
 

@I”H@@
 

وقاف األول في المملكة     مؤتمر األ  في(شروط الوقف في اإلسالم     
 ٣٦٩...) العربية السعودية

 أبحاث هيئة كبـار العلمـاء بالمملكـة         في(الشفعة بشركة الوقف    
 ٤٨١٠-٤٨٠٩) العربية السعودية

األسـبوع  فـي   (الشيخ نصر عبد الباقي مولوي وتدقيق التحقيق        
 ٨٧٥٩] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢التاسع للوقف، 
 نحو مشروع   في(واألوقاف من منظور إداري     الشئون اإلسالمية   

أبحاث وقائع المؤتمر العـام     : حضاري لنهضة العالم اإلسالمي   
 ٥٤٠...) الثاني عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 

@I˜H@@
 

 المؤتمر اإلسالمي الثاني    في(صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     
 ٤٨٣٦...) والعشرين لوزراء الخارجية

 الماضي بين   ة اهللا تعالى مقارن   إلى بالدعوة الوقف   ةعالقصور من   
 مؤتمر األوقـاف األول فـي المملكـة العربيـة           في( والحاضر
 ١١٥٤٠...) السعودية

 فـي (الصيغ الحديثة الستثمار الوقف وأثرها في دعم االقتصـاد          
 ١٤٢١...) ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 

@IH@@
 

نظرة عامة علـى الصـناعات التركيـة    ضريح حاجي بيرم ولي، و 
األسبوع في  " (م١٤٥٣-١٣٠٠"العثمانية في العهد العثماني األول      

 ٢٤٠٤] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١الرابع للوقف، 
في (ضريح عالء الدين في قونيا وأعمال الحفريات التي تمت فيه           

باللغـة  ) [١٩٩٥ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثالث عشر للوقف،     
 ٥٠٤٦] كيةالتر

الضمان االجتماعي ودور األوقاف من الناحية االقتصـادية فـي          
 ٦-٥األسبوع الثالـث عشـر للوقـف،        في  (مساعدة المجتمع   

 ١٢٨٢١] باللغة التركية) [١٩٩٥ديسمبر 
 

@IÂH@@
 

 نـدوة   فـي (الطريقة األمثل إلدارة الممتلكات الموقوفة في الهند        
) ١٩٩٩يو،  مـا ١٠-٨التجارب الوقفية في جنـوب آســيا،        

 ٩٦٤] باللغة اإلنجليزية[
 

@IÊH@@
 

: العادات التركستانية القديمة التي وفدت إلى أذربيجان واألناضول       
األسـبوع  فـي   (استعمال هيكل الحصان والكبش في المقـابر        

 ٩٧٠٨] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 
ع الثالـث عشـر     األسبوفي  (العالم الثالث والرأسمالية االجتماعية     

 ١٢٧٣٠] باللغة التركية [)١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥للوقف، 
 ٧-١األسبوع الرابع للوقف،    في  (العالم في نظر حاجي بيرم ولي       

 ٢٤٠٧] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 
حول :  وقائع الندوة  في(عرض التجربة الوقفية بالمملكة المغربية      
 ٣٣١٦...) التجارب الوقفية لدول المغرب العربي

 األسـبوع  فـي (عصر أحمد ياسوي ومكانته في الثقافة التركيـة         
 ٨٨١٥] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 

األسـبوع  في  (عصر المعماري سنان والبنية االجتماعية العثمانية       
 ٢٦٨٣] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥السادس لألوقاف، 
 مـؤتمر   في ( فيه األنقاضال   على زو  المترتبةعقد الحكر واآلثار    

 ١٠٨٣٨...) األوقاف األول في المملكة العربية السعودية
العالقات الثقافية مع الجمهوريات التركية فـي آسـيا الوسـطى،           

-٧األسبوع العاشر للوقف،    في  (ووجهة نظرنا في الموضوع     
 ٨٧٧٢] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠

ست بناء على قانون الوقـف  العالقات الخارجية لألوقاف التي تأس   
) ١٩٨٩ ديسمبر   ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في   (٩٠٣رقم  

 ١٣٦٠٢] باللغة التركية[
عالقة العمل بالمكان في الحماية والمدافعة عن خانات المسافرين         

األسـبوع  في  (باألناضول في العهد السلجوقي     " كروان سراي "
 ١٢٦٧٧] كيةباللغة التر) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢التاسع للوقف، 

 فـي (اإلسالمي   تدهور الوقف عبر التاريخ      إلى أدت التيالعوامل  
 ٨٢٦٦...) مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربية السعودية
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فتح المستشفيات الوقفية والصيدليات لحل مشاكل إسقاط الجنـين         
في زمن العثمانيين حسب وثائق النصـف األول مـن القـرن            

 ديسـمبر   ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     ي  ف(التاسع عشر   
 ١٣٤١٩] باللغة التركية) [١٩٩٤

فـي  (الفضيلة وأهمية تعليم المرأة من أجل المحافظة على العائلة          
باللغـة  ) [١٩٩٤ ديسـمبر    ٦-٥األسبوع الثاني عشر للوقف،     

 ١٣٨٦٥] التركية
 ٩٨٧٧) تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها في(فقه الوقف 

 نـدوة التجربـة     فـي (اإلسالمية   المذاهب    على ضوء  الوقففقه  
 ٩٩٣١) الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 نظام الوقف والمجتمع المدني     في(فلسفة الوقف في الشريعة اإلسالمية      
 ٤٤٤٩...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: في الوطن العربي
 ديسـمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقـف،     في  (الفن عند المولوية    

 ١٣٥٦٨] باللغة التركية) [١٩٩١
باللغـة  ) [األسبوع الثالـث لبحـوث األوقـاف      في  (فهم األوقاف   

 ١٩٣٩] التركية
:  أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم      في(  اإلسالمي في الوقف 

 ٢٣٧٥...) بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن
وقف فـي الـدول      ندوة نحو إحياء دور ال     في(في الوقف األهلي    

 ١٠٨٩٣) ١٩٩٨ مايو ٩-٧اإلسالمية، 
 

@IÖH@@
 

األسـبوع  في  (قاضي كلية السهروردي الشيخ شهاب الدين اريلي        
 ٩٢٥٣] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥السابع لألوقاف، 

 ٧-١األسبوع الرابـع للوقـف،   في (القانون االجتماعي لألوقاف   
 ١٢٦٩٥] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 

 الصادر في عهد المديرية العامـة لألوقـاف         ٧٠٤٤القانون رقم   
والمتعلق باألوقاف ذات القيمة التاريخية والمعمارية التي يطلق        

 ٧-٥ األسـبوع السـابع لألوقـاف،        في(عليها اآلثار القديمة    
 ١٢٦٦١] باللغة التركية) [١٩٨٩ديسمبر 

مهمـة  استعراض وجيز لتاريخه وأهدافه وجوانبه ال     : قانون الوقف 
 مدينة ممبائي مـن     ، جدول األعمال للندوة الفقهية العاشرة     في(

 ٦٣٤٥)  أكتوبر٢٧لى إ أكتوبر ٢٤
استعراض وجيز لتاريخه وأهدافه وجوانبه المهمـة       : قانون الوقف 

بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشـرة        : الوقف في(
 ٦٣٤٦) لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

الشـريعة  فـي   (الحاجة إلى إعـادة نظـر       : ليقانون الوقف األه  
  ٦٤٨٩ ]باللغة اإلنجليزية) [اإلسالمية في الهند المعاصرة

:  الوقـف  فـي (م  ١٩٩٥ لعام   ٤٣ رقم   ١٩٩٥قانون الوقف لعام    
بحوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمـع الفقـه           

 ٦٣٣٩) اإلسالمي في الهند
 في(األعضاء   الدول   فيالفقر  اق بشأن القضاء على     -٤/٢٤قرار رقم   

 ٤٨٣٨) المؤتمر اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية

 
 في(األعضاء   الدول   فياق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٥قرار رقم   

 ٤٨٣٩) المؤتمر اإلسالمي الخامس والعشرين لوزراء الخارجية
 في(األعضاء   الدول   فياق بشأن القضاء على الفقر      -٤/٢٦قرار رقم 

 ٤٨٤٠) المؤتمر اإلسالمي السادس والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في (س بشأن صندوق القدس ووقفيته    -٥/٢٣قرار رقم   

 ٤٨٣٧) اإلسالمي الثالث والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في ( بشأن صندوق القدس ووقفيته    س-٥/٢٤قرار رقم   

 ٤٨٣٨) اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في ( بشأن صندوق القدس ووقفيته    س-٥/٢٥قرار رقم   

 ٤٨٣٩) اإلسالمي الخامس والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في ( بشأن صندوق القدس ووقفيته    س-٥/٢٦قرار رقم   

 ٤٨٤٠) اإلسالمي السادس والعشرين لوزراء الخارجية
 في(األعضاء   الدول   فياق بشأن القضاء على الفقر      -٦/٢٧قرار رقم 

 ٤٨٤١) المؤتمر اإلسالمي السابع والعشرين لوزراء الخارجية
 المـؤتمر   في (س بشأن صندوق القدس ووقفيته    -٦/٢٧قرار رقم 

 ٤٨٤١) اإلسالمي السابع والعشرين لوزراء الخارجية
 فـي  وتفعيل دورها    األوقاف رعايةث بشأن   -٢٤/٢٥قرار رقم   

الخـامس   المؤتمر اإلسـالمي     في(اإلسالمية  تنميه المجتمعات   
 ٤٨٣٩) والعشرين لوزراء الخارجية

 فـي  وتفعيل دورها    األوقاف رعايةث بشأن   -٢٤/٢٧قرار رقم   
 المـؤتمر اإلسـالمي السـابع       في(اإلسالمية  تنميه المجتمعات   

 ٤٨٤١) والعشرين لوزراء الخارجية
ـ    األوقاف رعايةث بشأن   -٢٥/٢٦ قرار رقم   ي وتفعيل دورها ف

 المؤتمر اإلسـالمي السـادس      في(اإلسالمية  تنميه المجتمعات   
 ٤٨٤٠) والعشرين لوزراء الخارجية

ث بشأن صندوق التضامن اإلسـالمي ووقفيتـه        -٣١/٢٢قرار رقم   
 ٤٨٣٦)  المؤتمر اإلسالمي الثاني والعشرين لوزراء الخارجيةفي(

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٢/٢٣قرار رقم   
 ٤٨٣٧) ن لوزراء الخارجيةالمؤتمر اإلسالمي الثالث والعشري

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٢/٢٤قرار رقم   
 ٤٨٣٨) المؤتمر اإلسالمي الرابع والعشرين لوزراء الخارجية

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٣/٢٥قرار رقم   
 ٤٨٣٩) المؤتمر اإلسالمي الخامس والعشرين لوزراء الخارجية

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٣/٢٦ قرار رقم 
 ٤٨٤٠) المؤتمر اإلسالمي السادس والعشرين لوزراء الخارجية

 في (ث بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته     -٣٥/٢٧قرار رقم   
 ٤٨٤١) المؤتمر اإلسالمي السابع والعشرين لوزراء الخارجية

عمال للندوة الفقهية    جدول األ  في(القرارات بشأن قضايا األوقاف     
 ٩٥٤٠)  أكتوبر٢٧لى إ أكتوبر ٢٤ مدينة ممبائي من ،العاشرة

قرارات :  قضايا معاصرة في الندوات الفقهية     في(قضايا األوقاف   
 ٥٣٨٠) وتوصيات

 مؤتمر األوقاف األول في المملكة      في(قضايا األوقاف المعاصرة    
 ١٠٨٣٨...) العربية السعودية

حوث مختارة مقدمة في الندوة الفقهية      ب:  الوقف في(قضايا الوقف   
 ٥٣٦٣) العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
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الكتابة اإلسالمية في األعمال ذات الوجهين والفنون المجـردة          
باللغـة  ) [١٩٩١ ديسمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (

 ١٢٦٦٧] التركية
األسـبوع  فـي   (الكتابة التركية القديمة حسب المصادر الصينية       

 ٨٧٦٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧العاشر للوقف، 
-١٢١٥"الكتب والمكتبات في جنوب المملكة العربية السـعودية         

 ندوة المكتبات   في( عامرها، وموفيها : حركتها ووقفها : "١٣٧٣
 ١٢٤٧٩) …ة السعوديةيالوقفية في المملكة العرب

-٨الوقفية في جنوب آسـيا،  ندوة التجارب  في(الكلمة االفتتاحية   
 ٦٣٥٣] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠

-٨ ندوة التـجارب الوقفية في جنوب آسـيا،        في(كلمة الترحيب   
 ٩٩٠] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠

كلمة سعادة الدكتور عطاء اهللا مهاجراني وزير الثقافة واإلرشـاد          
 مـؤتمر وزراء    في(... ةالديني بالجمهورية اإلسالمية اإليراني   

باللغـة العربيـة    [ ...)األوقاف والشؤون اإلسالمية السـادس    
 ١١١٥٠] واإلنجليزية

بحوث مختارة مقدمة   :  الوقف في(كلمة موجزة أصولية في الوقف      
 ٥٣٦٥) في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند

 ٨-٥ف،  األسـبوع السـادس لألوقـا     في  (كليات المعماري سنان    
 ٢٦٧٤] باللغة التركية) [١٩٨٨ديسمبر 

األسبوع العاشر للوقف،   في  (كلية تركستان في سمرقند وترميمها      
 ٩٧١٤] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

 ديسـمبر   ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     في  (كلية السليمانية   
 ٦٥٤٤] باللغة التركية) [١٩٨٧

 محافظـة قونيـا ومحكمـة       كلية السليمية في منطقة قرة بنار في      
 ديسـمبر   ١٠-٧األسبوع العاشـر للوقـف،      في  (حمامي بها   

 ٨٨٧٨] باللغة التركية) [١٩٩٢
غازي خسرو بك واألوضاع األخيرة فـي البوسـنة         " مدرسة"كلية  

) ١٩٩٢ ديسمبر   ١٠-٧ األسبوع العاشر للوقف،  في  (والهرسك  
 ١٢١٤٥] باللغة التركية[

األسـبوع العاشـر    فـي   (ره  كلية يوغورت أوغلو في أزمير وقب     
 ٢٩٣٧] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 

كنائس استانبول التي حولت إلـى جوامـع ومسـاجد وعمليـات      
) ١٩٨٩ ديسـمبر  ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف، في  (ترميمها  

 ٥٠٣١] باللغة التركية[
كيف تزيد من عمل وأهمية ومكانة شعبة اآلثـار فـي المديريـة             

 ديسمبر  ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     في  (ألوقاف  العامة ل 
 ١٢٦٧٠] باللغة التركية) [١٩٩٣
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مبـررات  : حياء سنة الوقف في البلدان والمجتمعات اإلسالمية      إل
 الندوة العالمية حـول الوقـف والتنميـة         في (وشروط النجاح 

 ٧٨٦٣] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية

 وقائع الحلقـة الدراسـية      في(كيا  لمحة عن حالة األوقاف في تر     
 ٨٧٦٣-٨٧٦٢...) لتثمير ممتلكات األوقاف

 أهميـة   فـي (لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضـر         
بحوث ومناقشات الندوة التي    : األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم    

 ١٣٠٣٣...) عقدت في لندن
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فـي  (يـدة   ما هو تأثير األوقاف االقتصـادية واالجتماعيـة الجد        
باللغـة  ) [١٩٨٧ ديسـمبر    ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     

 ٣٢١٨] التركية
الشورى األولى  في  (ماهية مؤسسة األوقاف ومكانتها في حاضرنا       

 ٧٣٩٧] باللغة التركية) [للوقف
مبادئ اإلعمار الحديث في الوقف األناضـولي التركـي وأقـدم           

) ١٩٨٤  ديسـمبر  ٩-٣األسبوع الثاني لألوقاف،    في  (تطبيقاته  
 ٨٨٠٥] باللغة التركية[

 ٧-١األسـبوع الرابـع للوقـف،       في  (مجاالت األوقاف الجديدة    
 ٨٧٧٨] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 

 ندوة مكانة  في(المجاالت الحديثة للوقف وأثرها في دعم االقتصاد        
 ١٣٢٦٥...) الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 مؤتمر األوقـاف    في(  اهللا إلى الدعوة في المؤثرةمجاالت الوقف   
 ١١٥٤٠...) األول في المملكة العربية السعودية

 في( النظام األساسي، الوظائف واألداء   : مجالس األوقاف في الهند   
) ١٩٩٩ مـايو،    ١٠-٨ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسيا،       

 ٧٩٣٥] باللغة اإلنجليزية[
  نـدوة  فـي (مجلس األوقاف إلقليم اتحاد دادرا وناجار هـافيلي         

باللغة [) ١٩٩٩ مايو،   ١٠-٨التجارب الوقفية في جنوب آسيا،      
 ٩٦٨] اإلنجليزية

 في( تجربة مؤسسية رائدة في الوقف   : مجمع الربع الرشيدي في تبريز    
 ٦٦٣٩) ندوة التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
 األسبوعفي  (المحافظة على اآلثار القديمة للوقف ورعايتها وترميمها        

 ٥٠٢١] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣الثاني لألوقاف، 
أسبوع الوقف الحـادي عشـر،      في  (المحافظة على أموال الوقف     

 ٣٥٥٥] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦
المحافظة على األوقاف في دول البلقان التي خرجت من الدولـة           

طان العثمانية، والتدابير التي اتخذت من أجلها في عهـد السـل          
األسـبوع العاشـر    فـي   (م  ١٩٠٩-١٨٧٧الحميد الثاني،    عبد

 ٩٧٠٤] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 
أسـبوع  فـي  (المحافظة على األوقاف واألبنية القديمة في مدينة بولو         

 ٥٠٣٦] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الوقف الحادي عشر، 
األسبوع في  (ي تواجهها   المحافظة على معابد الوقف والمشاكل الت     

 ١٢٦٦٣] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤الثامن للوقف، 
أسـبوع  في  (المحافظة على مكة المكرمة وميراثنا المعماري الغائب        

 ٤١٢٩] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الوقف الحادي عشر، 
األسـبوع الثـامن    فـي   (مختبر أبحاث المديرية العامة لألوقاف      

 ٨٧٦٠] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤للوقف، 
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 ٨-٥األسبوع السـادس لألوقـاف،     في  (مدارس المعماري سنان    
 ٢٦٧٠]باللغة التركية) [١٩٨٨ديسمبر 
 في(ة   وصفي ة تاريخي دراسة: المنورة المدينة في الوقفيةالمدارس  

 ٨٢٦٦...) مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربية السعودية
 ديسمبر  ٩-٤األسبوع الثامن للوقف،    في  (ري  مدرسة مركز قيص  

 ٥٠٥٣] باللغة التركية) [١٩٩٠
نحـو إدارة أفضـل للمشـاكل       : ١٩٩٥مرسوم الوقف الهنـدي     

 ١٠-٨ ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسـيا،       في(والتوقعات  
 ٦٣١٥] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩مايو، 

في (الية  مساعي المحافظة على وجود الوقف الثقافي وموارده الم       
باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسـمبر    ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     

 ٣٤٨٨} يورداقول{] التركية
مساعي المحافظة على وجود الوقف الثقافي وموارده المالية فـي          

أسبوع الوقف الحادي عشر،    في  (الجمهورية القبرصية التركية    
 ٣٤٨٣} أكار{] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦

على وجود الوقف الثقافي وموارده المالية فـي        مساعي المحافظة   
أسبوع الوقف الحادي عشر،    في  (الجمهورية القبرصية التركية    

 ٣٤٨٧} ميلوندلي{] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦
بحوث مختارة  : الوقففي   ( في العصر الراهن   مسائل في الوقف  

 مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسـالمي فـي          
 ٥٣٦٢) الهند

 نظام الوقـف والمجتمـع      في(مستقبل الوقف في الوطن العربي      
...) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية   : المدني في الوطن العربي   

 ٣٣٣١} بدر ناصر المطيري{
 نظام الوقـف والمجتمـع      في(مستقبل الوقف في الوطن العربي      

 ...)بحوث ومناقشات الندوة الفكرية   : المدني في الوطن العربي   
 ٣٣٣٢} عبد العزيز الدوري{

 ندوة التجارب الوقفية في في(المسلمون ووضع األوقاف في نيبال     
 ٩٥٣٣] زيةيباللغة اإلنجل) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 

المشاريع التنفيذية لتنسيق جهود الدول اإلسالمية فـي مجـاالت          
 مـؤتمر وزراء األوقـاف والشـؤون        فـي (... العمل الوقفي 
 ٧٨٩١...) ادساإلسالمية الس

فـي  (المشاكل التمويلية لتأسيس الوقف الثقافي والمحافظة عليه        
باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     

 ١٣٤٧٩] التركية
أسـبوع الوقـف    في  (المشاكل التمويليلة للمحافظة على األوقاف      

 ٣٤٨٥] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الحادي عشر، 
األسـبوع التاسـع    في  ( التركية وطرق حلولها     مشاكل الصناعات 

 ١٣٤٣٦] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢للوقف، 
بحوث مختارة مقدمـة فـي   :  الوقففـي (مشاكل الوقف وحلوله   

 ٥٣٣٤) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 فـي (مشروع النظام األساسي للمؤسسة العالمية للزكاة والتكافل        

بحـوث ومناقشـات    : همية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم     أ
 ٧٦٢٨...) الندوة التي عقدت في لندن

 ندوة مؤسسـة    في(مشروعية الوقف األهلي ومدى المصلحة فيه       
 ٤٥٢٣) األوقاف في العالم العربي اإلسالمي

 أهميـة   في(مشكالت وحلول   : مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه   
بحوث ومناقشات الندوة التي    : لم اليوم األوقاف اإلسالمية في عا   

 ٤٤٧٢...) عقدت في لندن
األسبوع السابع  في  (مشكالت التصرف في الموارد المالية للوقف       

 ٦٨٨٩] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥لألوقاف، 
فـي  (مشكالت تكية عالء الدين في ترميمات جامعه فـي قونيـا          

باللغـة   [)١٩٨٧ ديسـمبر    ١٣-٧األسبوع الخامس للوقـف،     
 ٢٧٦٦] التركية

مشكلة الترميم والتعديل الداخلي للنوافذ التي أجريت فـي مبـاني           
) ١٩٨٩ ديسـمبر    ٧-٥األسبوع السابع لألوقاف،    في  (الوقف  

 ٥٠١٦] باللغة التركية[
األسـبوع  فـي   (القصور الوطنية نموذجـا     : مشكلة الهوية التركية  
 ١٣٤٨٠] كيةباللغة التر) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥السابع لألوقاف، 

فـي  (مشكلة يونس أمره وتقييم البحوث التي قدمت حوله في تركيـا            
 ٨١٠٩] باللغة التركية[ )١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، 

األسبوع الثاني لألوقاف،   في  (المصادر المالية األساسية لألوقاف     
 ٣٤٦٢] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣

كليج أرسالن الثاني فــي قونيـا      مصراع البـاب الخشبي لضريح     
: كـأحد األمثلة على األشكال المقعرة لتكنيك الحماية في األناضول

فـي  " كـروان سراي "بحث في عالقة العمل بالمكان في خانات        
) ١٩٩١ ديسمبر   ٤-٢األسبوع التاسع للوقف،    في  (عهد السالجقة   

 ١٢٦٦٦] باللغة التركية[
محور الثاني للمؤتمر االقتصادي     ال في(معالجة العجز في الميزانية     

 ٧٨٢٠) األول
معالم التكوين التاريخي لنظـام الوقـف اجتماعيـاً واقتصـادياً           

حول التجـارب الوقفيـة لـدول       :  وقائع الندوة  في(ومؤسسياً  
 ١٣٧٢٠...) المغرب العربي

األسـبوع  في  (المعماري سنان من وجهة نظر فن العمارة الحديث         
 ٢٦٦٩] باللغة التركية) [١٩٨٨  ديسمبر٨-٥السادس لألوقاف، 

 ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (المعوقات االجتماعية للوقف    
 ١٣٧٠٢] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 

ندوة محمد حمـدي يـزار      في  (مفهوم الوقف وآراء حمدي يزار      
 ٩٢٢٨] باللغة التركية) [١٩٩١ سبتمبر ٦-٤الماليلي، 

باللغة ) [الث لبحوث األوقاف  األسبوع الث في  (مفهومنا عن الوقف    
 ٩٢٣٢] التركية

األسبوع الثاني لألوقاف،   في  (مكانة األوقاف في العالقات الدولية      
 ١٣٦٠١] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣

 تطوير  في(مكانة األوقاف في المجاالت االجتماعية واالقتصادية       
 ١٣١١٩) األوقاف اإلسالمية وتنميتها

د ياسوي في الفن التركي ومشاكل إعماره       مكانة ضريح الشيخ أحم   
باللغـة  ) [١٩٩٢ ديسمبر   ١٠-٧األسبوع العاشر للوقف،    في  (

 ٢٣١٠] التركية
مكانة مفهوم الوقف والثقافـة التركيـة اإلسـالمية فـي الحيـاة             

 ديسـمبر   ٩-٣األسـبوع الثـاني لألوقـاف،       في  (االجتماعية  
 ١٣٤٨١] باللغة التركية) [١٩٨٤

األسـبوع الثـاني    في  (لم اإلسالمي التركي    مكانة الوقف في العا   
 ٨٨٤٢] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 
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األسبوع الثامن للوقف،   في  (مكانة الوقف في نظام الثقافة التركي       
 ٨٧٩٨] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤

 األسـبوع الثالـث لبحـوث       فـي (المكتبات الوقفية في استانبول     
 ٧١٩٨] ة التركيةباللغ) [األوقاف

األسـبوع الرابـع    في  (مالمح الثقافة التركية من خالل الوقفيات       
 ١٢٧٤١] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

:  وقائع النـدوة   في(مالمح من التجربة الوقفية الكويتية المعاصرة       
 ٦٥٥٠...) حول التجارب الوقفية لدول المغرب العربي

 ٩-٤األسـبوع الثـامن للوقـف،    في (ملحق عن ترميم األوقاف   
 ٥٠٠٨] باللغة التركية) [١٩٩٠ديسمبر 

 ندوة نحو إحياء    في(ملخص بحث دور الوقف في تنمية المجتمع        
 ١٣١٥٢) ١٩٩٨ مايو ٩-٧دور الوقف في الدول اإلسالمية، 

 ندوة المكتبات الوقفيـة فـي       في(الملك عبد العزيز ووقف الكتب      
 ١٢٠٩٢) …ة السعودية يالمملكة العرب

ـ   ى عل المترتبةاآلثار  : المعاصرة األوقافمن قضايا     ى الوقف عل
 مـؤتمر األوقـاف األول فـي المملكـة العربيـة            في( الذرية

  ١٠٨٣٨...) السعودية
 في(من وثائق وقف الكتب بالمدينة المنورة في القرن العاشر الهجري           

 ١٢١١٠) …ة السعوديةيندوة المكتبات الوقفية في المملكة العرب
األسـبوع السـابع    فـي   ( حول األغراض المعطلة للوقف      مناقشة

 ١٢٤٠٢] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥لألوقاف، 
 ٤-٢األسبوع التاسـع للوقـف،      في  (المنزل المولوي في مانيسا     

 ٢٣٩٥] باللغة التركية) [١٩٩١ديسمبر 
 ٤-٢األسبوع التاسع للوقـف،     في  (المنزل المولوي في يني قبي      

 ٢٣٩٧] اللغة التركيةب) [١٩٩١ديسمبر 
 ٤-٢األسـبوع التاسـع للوقـف،       في  (منظومة مولوية في قونيا     

 ٨٨٧٦] باللغة التركية) [١٩٩١ديسمبر 
األسبوع الثاني لألوقاف، فـي  (منهج البحث في حسابات األوقاف    

 ٦٦٥٦] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣
يـة  الموارد المالية لألوقاف وتشـغيل ودائعهـا المصـرفية وتنم       

أسـبوع الوقـف    في  (التحليل الدوري واالقتراحات    : إيراداتها
 ٣٤٨٢] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦الحادي عشر، 

 فـي  (... للنهوض بالدور التنموي للوقف    اإلستراتيجيةموجز الرؤية   
 ٧٨٩٢...) مؤتمر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية السادس

 نـدوة  فـي (وتقـويم  عرض : مؤسسات العمل الخيري في إيران   
 ٧٣٨٠) التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

األسـبوع  فـي   (مؤسسات الوقف الصحية في الحضارة العثمانية       
 ١٣٤١٨] باللغة التركية) [الثالث لبحوث األوقاف

 ملتقى الشـارقة األول     في(المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية      
علـي أبـو    {) م٢٠٠٢بريل   إ ١٦-١٤للمؤسسات الوقفية، من    

 ١٣٠٢٥} البصل
 ملتقى الشـارقة األول     في(المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية      

محمد ضياء  {) م٢٠٠٢ إبريل   ١٦-١٤للمؤسسات الوقفية، من    
 ١٣٠٣٤} الدين

 ملتقـى  فـي (المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية االقتصـادية   
) م٢٠٠٢ريل   إب ١٦-١٤الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من      

 ٤٤٠٦} سعيد الحسين{

 ملتقـى  فـي (المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية االقتصـادية   
) م٢٠٠٢ إبريل   ١٦-١٤الشارقة األول للمؤسسات الوقفية، من      

 ١٣٢٥١} خالد بن عبد اهللا{
 ملتقى الشارقة األول    في(المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية الدينية       

 ١٣٠٣٥) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤للمؤسسات الوقفية، من 
 في(مؤسسة األوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد األبعاد         

 ٩١٠٢) ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي
مؤسسة األوقاف ودورها في الحفـاظ علـى اآلثـار اإلسـالمية          

 ندوة مؤسسة األوقاف في العـالم العربـي         في(والمخطوطات  
 ١٢٦٨٧) اإلسالمي

 ندوة مؤسسة األوقاف    في(ة األوقاف ومدارس بيت المقدس      مؤسس
 ١١٧٢٧) في العالم العربي اإلسالمي

مؤسسة األوقاف ومصالح األقليات اإلسالمية في مختلف أرجاء العالم 
 ١٢٧٧٧)  ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالميفي(

 ندوة التجربـة    في(مؤسسة وقف عبد اهللا الرضوي في خراسان        
 ٢٧٤٧) لوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةا

-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (مؤسسة الوقف لدى العثمانيين     
 ٦٦٤] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١

-٥األسبوع األول لألوقـاف،     في  (مؤسسة وقف المياه وأهميتها     
 ١٢٥٦٨] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١

) األسبوع الثالث لبحـوث األوقـاف      في(مؤسسة الوقف ومعناها    
 ٧٣٥٣] باللغة التركية[

موضوعات معاصرة في إدارة اسـتثمار الوقـف فـي البلـدان            
 الندوة العالمية حول الوقف والتنمية      في(والمجتمعات اإلسالمية   

 ١٤٤٤] باللغة اإلنجليزية[ )االقتصادية
األسـبوع العاشـر    في  (الميراث الثقافي الغائب في تركمانستان      

 ٩٧١٠] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧لوقف، ل
األسـبوع العاشـر    في  (الميراث الثقافي في قرقيزستان وأهميته      

 ٩٧٠٦] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧للوقف، 
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ناظر األحباس في األندلس والمغرب في القرنين الثامن والتاسـع          
ـ (الهجريين حسب المعيار المعرب للونشريسـي         السـجل   يف

 ٧٧٢٢) قرون من التقلبات والعطاءات: العلمي لندوة األندلس
نبذة عن ورقة عمل تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف فـي           

 ندوة نحو إحياء دور الوقـف فـي الـدول           في(دولة الكويت   
 ٣٢٩٦) ١٩٩٨ مايو ٩-٧اإلسالمية، 

  أهمية األوقـاف   في(نبذة في أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية        
بحوث ومناقشات الندوة التي عقـدت      : اإلسالمية في عالم اليوم   

 ٩٩٦٩...) في لندن
األسـبوع الثالـث لبحـوث      فـي   (نحن ووقف الثقافة األوروبية     

 ١٣٤٧٠] باللغة التركية) [األوقاف
مصادر ومراجـع عـن األوقـاف       : الندوات والمؤتمرات السابقة  

بحوث : اليوم أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم       في(اإلسالمية  
 ٨٦١٠...) ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن
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 الندوات  في (١٩٨٤ندوة حول إدارة وتطوير عقارات األوقاف،       
التي عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول موضوع        

 ٣٥٧٧] باللغة اإلنجليزية[) األوقاف
األسبوع السابع لألوقاف،   في  (ندوة حول إدارة الوقف في قبرص       

 ٧٦١] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥
 الندوات التي عقـدها  في(ندوة حول األوقاف والتنمية االقتصادية      

) المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول موضوع األوقـاف       
 ١٣٣٢٤] باللغة اإلنجليزية[

 الندوات التي عقدها المعهـد      في(ندوة حول تنمية عقارات الوقف      
باللغـة  [)  حول موضوع األوقاف   اإلسالمي للبحوث والتدريب  

 ١٥٣٥] اإلنجليزية
 فـي (ندوة حول دور األوقاف في المجتمعات المسلمة المعاصرة         

الندوات التي عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حـول         
 ١٣٠٧٢] باللغة اإلنجليزية[) موضوع األوقاف

 ندوة نحـو إحيـاء      في(ندوة عالمية عن الوقف الثقافي المعاصر       
 ١٣٣٥٢) ١٩٩٨ مايو ٩-٧الوقف في الدول اإلسالمية، دور 

 ٧-٥األسـبوع السـابع لألوقـاف،      فـي   (نرممها قبل أن تنتهي     
 ٥٠٢٣] باللغة التركية) [١٩٨٩ديسمبر 

 في(النظارة على األوقاف في القوانين اإليرانية والمصرية والتركية         
 ٥٩١٧) ندوة التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

النظام األساسي لمؤتمر وزراء األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية          
 مؤتمر وزراء األوقاف    في( والمجلس التنفيذي واألمانة العامة   

 ٧٣٤٦...) والشؤون اإلسالمية السادس
نظرة حول بناء الدولة العثمانية حسب دفتـر تحريـر األوقـاف            

) ١٩٨٦ ديسـمبر    ٧-١األسبوع الرابع للوقـف،     في  (األخير  
 ٤٣٩٦] غة التركيةبالل[

 ١١-٥األسبوع األول لألوقـاف،     في  (نظرة عامة حول األوقاف     
 ٩٢٥٧] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 

األسـبوع الرابـع    في  (نظرة عامة حول عصر حاجي بيرم ولي        
 ٨١١٥] باللغة التركية) [١٩٨٦ ديسمبر ٧-١للوقف، 

ـ   في  (نظرة عامة على أوقاف السالجقة       اف، األسبوع الثاني لألوق
 ٨٨٥٤] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣

بحوث مختارة  :  الوقف في(م  ١٩٩٥نظرة على قانون الوقف لعام      
مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسـالمي فـي           

 ٦٣٦٥) الهند
نقد وتحليل أنواع األوقاف الخاصة حسب تعديل القانون المـدني          

) ١٩٨٦ ديسـمبر    ٧-١ األسبوع الرابع للوقف،  في   (٩٠٣رقم  
 ٦٠٤٤] باللغة التركية[

رحمـه  "نماذج تاريخية من رعاية األوقاف عند الملك عبد العزيز          
 ٩٠١٥...)  ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةفي" (اهللا

 ديسـمبر  ٩-٤األسبوع الثامن للوقف، في (نماذج من آثار جنكلة     
 ١٢٦٨٤] باللغة التركية) [١٩٩٠

األسبوع في  (ارف األوقاف والمشكالت التي تواجهها      نماذج من زخ  
 ١٣٥٧٣] باللغة التركية) [١٩٩٠ ديسمبر ٩-٤الثامن للوقف، 

كيف أدى الوقف دوره خالل التـاريخ       : نماذج وتطبيقات تاريخية  
بحوث ومناقشات  :  أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم      في(

 ٩٠٧٠...) الندوة التي عقدت في لندن

 ندوة  في(مؤسسة البرز الثقافية    : مجمعات الثقافية الوقفية  نموذج لل 
 ٧٦١٨) التجربة الوقفية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

نموذج مقترح حول دور األوقاف وأهميتها فـي المحافظـة علـى            
 ٦-٥ األسبوع الثاني عشـر للوقـف،     في  (العائلة وتربية أبنائها    

 ١٢٧٦٥] باللغة التركية) [١٩٩٤ديسمبر 
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بعض : الهدايا والوقف األهلي وحق الشفعة في الشريعة اإلسالمية       
باللغة ) [ الشريعة اإلسالمية في الهند المعاصرة     في(المالحظات  
 ١٠٩٠١ ]اإلنجليزية

 ندوة التجارب الوقفية فـي      في(هيكل المؤسسة الخيرية في تركيا      
 ٣٢٦٢] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 
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بعض النماذج مـن غـرب      : واجب حماية أموال األوقاف الثقافية    
 ديسـمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشـر،      في  (األناضول  

 ٣٥٥٨] باللغة التركية) [١٩٩٣
الواقع المعاصر لألوقاف في المملكة العربية السعودية وسبل تطويرها         

 ٧٨٧٨...)  ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميةفي(
 مؤتمر األوقاف األول في     في( واقع الوقف عبر التاريخ اإلسالمي    

 ٨٢٦٦...) المملكة العربية السعودية
وثائق أرشيف الدولة التي تكشف الحقائق المتعلقة بيونس أمـره          

باللغـة  ) [١٩٩٠ ديسمبر   ٩-٤ األسبوع الثامن للوقف،  في  (
 ٢٩٤٠] التركية

 فـي ( أساليب التصوير    الوثائق التي تتعلق بالمحافظة على ثقافة     
باللغـة  ) [١٩٩٣ ديسمبر   ٨-٦أسبوع الوقف الحادي عشر،     

 ٨١٨١] التركية
األسبوع الثاني  في  (وثائق الوقف في األرشيف بين األمس واليوم        

 ٨١٧٣] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩-٣لألوقاف، 
وثيقة عرض التجـارب الوقفيـة فـي الجمهوريـة اإلسـالمية            

حول التجـارب الوقفيـة لـدول     : قائع الندوة  و في(الموريتانية  
 ٩٥١٨...) المغرب العربي

األسبوع السادس لألوقـاف،    في  (الوجهة المدنية للمعماري سنان     
 ٢٦٧١] باللغة التركية) [١٩٨٨ ديسمبر ٨-٥

في  (٩٠٣وجهة نظر حول األوقاف التي أسست بناء على قانون رقم           
 ٦٠٤٣] ركيةباللغة الت) [األسبوع الثالث لبحوث األوقاف

الشورى األولى في (وجوب تأسيس معهد لبحوث األوقاف التركية      
 ٧١٢٠] باللغة التركية) [للوقف

 الندوات التـي    في( ورشة عمل حول إبراز الدور التنموي للوقف      
عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب حـول موضـوع          

 ٣٥٦٩] باللغة اإلنجليزية[) األوقاف
 فـي (رة مدير األوقاف بالمدينة المنـورة       ورقة األخ أسعد حمزة شي    

 ٩٠٠٩-٩٠٠٨...) وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف
ممثل وزارة األوقاف والشـئون     : ورقة األخ محمد عبد اهللا الميداني     

 وقائع الحلقـة الدراسـية      في(الدينية بالجمهورية العربية اليمنية     
 ٩٧٢٤-٩٧٢٣ ...)لتثمير ممتلكات األوقاف
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 وقائع  في(مندوب الصومال   : ورقة األخ محمد نور عبد الرحمن     
 ٩٠٦٠-٩٠٥٩...) الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف

 مندوب جمهورية مصـر     :ورقة األخ محمود محمد عبد المحسن     
...)  وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف      في(العربية  
١٩٢٣-١٩٢٢ 

اإلسالمية الموريتانية محمد عـال     ورقة األخ مندوب الجمهورية     
 وقائع الحلقـة    في (مدير المكتب الموريتاني لألوقاف   : بي زين 

 ٩٥٢٠-٩٥١٩...) الدراسية لتثمير ممتلكات األوقاف
رئيس المحكمة الشرعية بمدينـة     : ورقة األخ موجي دير سمتر    

 وقـائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر ممتلكـات           في(جيبوتي  
 ٨٩٤٢-٨٩٤١...) األوقاف

مسئول األوقاف بوزارة األوقـاف     : ورقة األخ يوسف على غانم    
 وقائع الحلقة الدراسية لتثميـر      في( العربية المتحدة    باإلمارات

 ٨٥٥١-٨٥٥٠...) ممتلكات األوقاف
ورقة األخوين محمد علي لطفي وأحمد سعيد بيـوض منـدوبي           

 وقائع الحلقة الدراسـية لتثميـر       في (المملكة األردنية الهاشمية  
 ٨٥٣٥-٨٥٣٤...) كات األوقافممتل

 ندوة نحـو إحيـاء      في(  جعفر عبد السالم   من األستاذ ورقة عمل   
 ١٢٨٠٨) ١٩٩٨ مايو ٩-٧دور الوقف في الدول اإلسالمية، 

: ورقة ممثل جمهورية السودان األخ الدكتور عبد الملك الجعلـي         
 وقـائع الحلقـة     فـي (األمين العام للشئون الدينية واألوقـاف       

 ٩٠٣٠-٩٠٢٩...) ير ممتلكات األوقافالدراسية لتثم
 األخ  ،ورقة مندوب وزارة األوقاف والشـئون الدينيـة، العـراق         

 وقائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر        في (عدنان نادر عبد القادر   
 ٩٠٩١-٩٠٩٠...) ممتلكات األوقاف

 وقائع الحلقة الدراسـية     في(الوسائل الحديثة للتمويل واالستثمار     
 ١٤٣٣-١٤٣٢...) لتثمير ممتلكات األوقاف

 األسبوعفي (وضع األوقاف في قانون الضرائب واإلعفاءات الممنوحة فيه 
 ٤٨٩٨] باللغة التركية) [١٩٩٥ ديسمبر ٦-٥الثالث عشر للوقف، 

األسـبوع  في  (وضع أوقاف قبرص اليوم وأعمال إدارة األوقاف        
 ٢١٤٥] باللغة التركية) [١٩٨٩ ديسمبر ٧-٥السابع لألوقاف، 

األسبوع العاشر للوقـف،    في  (لشيخ أحمد ياسوي    وضع ضريح ا  
 ٢٣١١] باللغة التركية) [١٩٩٢ ديسمبر ١٠-٧

الوظائف اإلدارية بمؤسسات الوقف المصرية في عهـد الدولـة          
التـاريخ    المؤتمر الدولي حول   في( ...دراسة وثائقية : العثمانية

 ٨٤٠) االقتصادي للمسلمين
 ٩٢٤٣] باللغة التركية) [األسبوع الثالث لبحوث األوقاففي (الوقف 

باللغـة  ) [ الشريعة اإلسالمية في الهنـد المعاصـرة       في] (الوقف[
 ٦٣٨٢] اإلنجليزية

 ١٣٨٥٢) المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربيفي ] (الوقف[
المدن العربية والـديموغرافيا التاريخيـة والبحـر        في  ] (الوقف[

 ٨٩٣٢ ]سيةباللغة الفرن [)األحمر خالل العهد العثماني
 أهميـة   فـي (السبيل القويم لخدمة اإلنسانية المستمرة      : الوقف

بحوث ومناقشات الندوة التي    : األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم    
 ٩٩٧٢...) عقدت في لندن

 مؤتمر األوقاف األول فـي المملكـة        في (فقهه وأنواعه : الوقف
 ٣٦٩ ...)العربية السعودية

 ندوة مكانـة الوقـف      في(رية   وأهميته الحضا  مشروعيته: الوقف
 ١٩٣١...) وأثره في الدعوة والتنمية

 مؤتمر األوقـاف األول     في( أنواعه –شروطه   –مفهومه  : الوقف
 ٣٦٩ } صادق فداديالعياش{...) في المملكة العربية السعودية

 فـي ( أنواعـه  –شروطه   – أركانه   – فضله   –مفهومه  : الوقف
...) بيـة السـعودية   مؤتمر األوقاف األول فـي المملكـة العر       

 ٣٦٩} محمود عبد الرحمن عبد المنعم{
 مـؤتمر األوقـاف األول فـي        في( وفضله وأنواعه مفهومه  : الوقف

 ٣٦٩}  بن عبد العزيز الغصنإبراهيم{...) المملكة العربية السعودية
 مؤتمر األوقاف األول فـي      في( وفضله وأنواعه مفهومه  : الوقف

 ٣٦٩} موعمج{...) المملكة العربية السعودية
 مؤتمر األوقـاف    في( وأنواعهشروطه  وفضله و مفهومه  : الوقف

 إبـراهيم  إسـماعيل {...) األول في المملكة العربية السـعودية     
 ٣٦٩} البدويحسنين 

 فـي (شـروطه   ومشروعيته، أنواعه وحكمه، و   مفهومه  : الوقف
...) مؤتمر األوقاف األول فـي المملكـة العربيـة السـعودية          

 ٣٦٩} سلطان العلماء{
 ندوة المكتبات الوقفية في المملكـة       في(مفهومه ومقاصده   : الوقف
 ٩٣٧٨} أحمد عبد الجبار الشعبي{) …ة السعوديةيالعرب
 ندوة المكتبات الوقفية في المملكـة       في(مفهومه ومقاصده   : الوقف
 ٩٨٢٩} عبد الوهاب أبو سليمان{) …ة السعوديةيالعرب
مكانة الوقف وأثـره     ندوة   في(مكانته وأهميته الحضارية    : الوقف

 ٩٨١٤} عبد اهللا حمد العويسي{...) في الدعوة والتنمية
 ندوة مكانة الوقف وأثره فـي       في(مكانته وأهميته الحضارية    : الوقف

 ١٣١٤٣} فواز بن علي بن جنيدب الدهاس{...) الدعوة والتنمية
بحوث :  الوقف في( الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في اإلسالم      

مة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي        مختارة مقد 
 ١٣٠٢٣) في الهند

نمـاذج معاصـرة    : الوقف اإلسالمي وأثره في تنمية المجتمع     
أبحـاث نـدوة نحـو دور        في(لتطبيقاته في أمريكا الشمالية     

 ١٣١٦٦) تنموي للوقف
 فـي  (المغـرب في  الوقف اإلسالمي وأثره في الحياة االجتماعية       

 ١٣٢١٦) األوقاف في العالم العربي اإلسالميندوة مؤسسة 
 نـدوة   في(الوقف اإلسالمي وتنمية المجتمع والحضارة اإلسالمية       
 مـايو   ٩-٧نحو إحياء دور الوقف فـي الـدول اإلسـالمية،           

١٣٧١٣) ١٩٩٨ 
الوقف اإلسالمي والدور الذي لعبه في النمو االقتصادي واالجتماعي         

بحوث مختارة  : اإلسالمياالقتصاد  دراسات في    في(في اإلسالم   
 ١٣٢٩٥) من المؤتمر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي

 مؤتمر األوقاف   في ("الحبشة"أثيوبيا   في وواقعه   اإلسالميالوقف  
 ٨٢٦٦...) األول في المملكة العربية السعودية

 ديسمبر  ١٣-٧األسبوع الخامس للوقف،    في  (وقف البترول التركي    
 ١١٠٥٧] باللغة التركية) [١٩٨٧
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 ندوة التجارب الوقفية في     في(مؤسسة متميزة   : يوقف حمدارد الهند  
 ١١٠٩١] باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨جنوب آسيا، 

األسبوع التاسـع  فـي  (وقف خاص بتكية حضرة موالنا ووقفياته   
 ٢٣٩١] باللغة التركية) [١٩٩١ ديسمبر ٤-٢للوقف، 

 فـي  (قتصاد اإلسالمي الوقف الخيري واالستثمار من منظور اال     
  ١٥٥٣) ١٩٩٥ مارس ٣١-٣٠ ،ندوة الوقف الخيري

الوقف على المسجد في المغرب واألندلس وأثـره فـي التنميـة            
بحوث مختارة  : دراسات في االقتصاد اإلسالمي   في  (والتوزيع  

 ١١٨١٥) من المؤتمر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي
 ديسمبر  ١١-٥وقاف،  األسبوع األول لأل  في  (الوقف في اإلسالم    

 ٩٢٣٤] باللغة التركية) [١٩٨٣
بحوث مختارة مقدمة في النـدوة      :  الوقف في(الوقف في اإلسالم    

 ٩٨٣٤) الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 فـي ( والتجربة المعاصرة    –التطور التاريخي   : الوقف في إيران  

 ٣٢٥٥) ية التجارب الوقفية الدولالحلقة النقاشية حول
  الحلقة النقاشـية حـول  فـي (الوقف في جمهورية مصر العربية   

 ٣٣١٢) يةالتجارب الوقفية الدول
 ندوة مكانة الوقف وأثره فـي     في(الوقف في خدمة البحث العلمي      

 ١٣٤٥٢...) الدعوة والتنمية
 ندوة التجربـة    في(الوقف في خدمة المؤسسات العلمية والتعليمية       

 ١١٣٨٥) مية اإليرانيةالوقفية في الجمهورية اإلسال
بحوث مختارة مقدمـة    :  الوقف في(ضوء الفقه اإلسالمي    الوقف في   

 ٥٣٣٢) في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
بحوث مختارة مقدمـة    :  الوقف في(ضوء الكتاب والسنة    الوقف في   

 ٨٤٢٣) في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
بحوث مختارة مقدمة في    :  الوقف في(العصر الحديث   الوقف في   

 ١٣٢٠) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
 ندوة التجارب الوقفية في جنـوب       في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٨٣٥] العربيةباللغة ) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨، آسيا
ب الوقفية في جنـوب      ندوة التجار  في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٨٣٨ ]باللغة اإلنجليزية) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨، آسيا
 ندوة التجارب الوقفية في جنـوب       في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٨٣٧] األورديةباللغة ) [١٩٩٩ مايو، ١٠-٨، آسيا
 وقائع الحلقـة الدراسـية لتثميـر        في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٧٧٦-٩٧٧٥...) ممتلكات األوقاف
بحوث مختارة مقدمة فـي     :  الوقف في(الوقف في الفقه اإلسالمي     

 ٩٨٣٦) الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه اإلسالمي في الهند
-١٤: المؤتمر العالمي األول لتدقيقات قبرص    في  (وقف قبرص   

 ٩١٤٢] باللغة التركية) [م١٩٦٩ إبريل ١٩
 نـدوة   في(الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات اإلسالمية       

 ١٣٢٥٩...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية
كإحدى أوقافنـا   " بزم عالم والدة السلطان   "وقف مستشفى الغرباء    

) ١٩٨٣ ديسـمبر    ١١-٥األسبوع األول لألوقاف،    في  (الدائمة  
 ١٢٣٢٥] باللغة التركية[

 ندوة المكتبات الوقفية في المملكـة       في(الوقف من منظور فقهي     
 ٩٨١٥) …وديةة السعيالعرب

األسبوع األول  في  (الوقف من ناحية الخدمات الخيرية واالجتماعية       
 ١٣٥٢٠] باللغة التركية) [١٩٨٣ ديسمبر ١١-٥لألوقاف، 

مؤسسة التعليم العالي كعامل ثالث في تمويل مدارس التعلـيم          وقف  
 ٦-٥األسبوع الثالـث عشـر للوقـف،     فـي (العالي في تركيا  

 ١١٣٨٦] ركيةباللغة الت) [١٩٩٥ديسمبر 
 ٧-١األسبوع الرابع للوقـف،     في  (وقف مؤسسة الدراسات العليا     

 ١٢٨٦٥] باللغة التركية) [١٩٨٦ديسمبر 
أبحـاث نـدوة نحـو دور تنمـوي         في  (الوقف وأثره التنموي    

 ١٣٠٢٦) للوقف
الوقف وأثره على الناحيتين االجتماعية والثقافية فـي الماضـي          

وقـف فـي الـدول       ندوة نحـو إحيـاء دور ال       في(والحاضر  
 ١٣٠٣٩) ١٩٩٨ مايو ٩-٧اإلسالمية، 

 نـدوة   فـي (الوقف وأثره في تشييد بنية الحضـارة اإلسـالمية          
 ١٣٥٠٩) …ة السعوديةيالمكتبات الوقفية في المملكة العرب

 ندوة في( الوقف وأثره في التنمية في عصر الخلفاء الراشدين 
 ٨٧٤٥...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

 ندوة مكانة الوقف وأثـره فـي        في(لوقف وأثره في حياة األمة      ا
 ٩٨٥٤...) الدعوة والتنمية

 في السعودية العربية المملكة وجهود   الدعوة نشر   في أثرهالوقف و 
 مؤتمر األوقاف األول في المملكـة العربيـة         في (هذا المجال 
 ١١٥٤٠...) السعودية

 عشـر   الحادين   من القر  اإلحساء في نشر العلم    في أثرهلوقف و ا
 مؤتمر األوقـاف األول فـي       في ( القرن الرابع عشر   نهاية إلى

 ١٣٤٥٣...) المملكة العربية السعودية
دراسة لمشروعية الوقف على وسائل اإلعـالم       : الوقف واإلعالم 

 نـدوة   فـي (وحاجة المشروعات الوقفية لخدمة وسائل اإلعالم       
 ١٣٥٣٨...) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

ندوة مكانة الوقف وأثره في     في  (الوقف والبحث العلمي كاستثمار     
 ١١٨٩٦...) الدعوة والتنمية

 ندوة نحو إحياء دور الوقف      في(الوقف وتطوير العملية التعليمية     
 ١٢٨٩٢) ١٩٩٨ مايو ٩-٧في الدول اإلسالمية، 

 مؤتمر األوقاف األول في المملكة      في( االقتصادية   الوقف والتنمية 
 ١٣٤٥٣...) السعوديةالعربية 

 ندوة نحو إحيـاء دور الوقـف فـي       في(الوقف والتنمية البشرية    
 ١٣٣٣٣) ١٩٩٨ مايو ٩-٧الدول اإلسالمية، 

 ١١-٥األسـبوع األول لألوقـاف،      في  (الوقف والثقافة التركية    
 ١٣٤٧٧] باللغة التركية) [١٩٨٣ديسمبر 

 ندوة مكانة الوقـف   في  (الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية      
 ١١٨٦٧...) وأثره في الدعوة والتنمية

 مؤتمر األوقاف األول فـي المملكـة        في(والدعوة إلى اهللا    الوقف  
 ١١٥٤٠...) العربية السعودية

 ملتقى الشـارقة األول للمؤسسـات       في(الوقف ودوره في التنمية     
 ١٣٠٣٦) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤الوقفية، من 

 ديسمبر  ٩-٣ألوقاف،   األسبوع الثاني ل   في(الوقف وكديك أحمد باشا     
 ٢٣٠٠] باللغة التركية) [١٩٨٤

 ملتقى الشـارقة األول للمؤسسـات       في( اإلعالم   الوقف ووسائل 
 ١٣٨٨٨) م٢٠٠٢ إبريل ١٦-١٤الوقفية، من 

 عربي- مواضع من ندوات ومؤتمرات – كشاف العنوان حسب شكل العمل



<١٤٤٧
 

 

 أسبوع الوقف الحادي    في(الوقفيات الحجرية والوقف عند األتراك      
 ١٢٦٧١] باللغة التركية) [١٩٩٣ ديسمبر ٨-٦عشر، 

-٣األسبوع الثاني لألوقاف،  في  ( بن قرجان أوغلو     وقفية إبراهيم 
 ٢٢٦٠] باللغة التركية) [١٩٨٤ ديسمبر ٩

األوراق  فـي (الوقفية الثقافية اإلسالمية الشاملة والمشاريع الريادية       
، المقدمة من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسـات اإلسـالمية        

يذي لمؤتمر   الدورة الثالثة للمجلس التنف    ،المملكة األردنية الهاشمية  
 ١٣٤٩٢...) وزراء األوقاف

 حلب، –المحكمة الشرعية : وقفية المسجد والمدرسة اإلسماعيلية
 أهمية األوقاف اإلسـالمية     في(م  ١٨٤٠-١٨٣٩هـ،  ١٢٥٥

بحوث ومناقشات الندوة التـي عقـدت فـي         : في عالم اليوم  
 ٣٨٤٤...) لندن

 نـدوة المكتبـات     فـي (وقفية مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت       
 ٧٢١٢) …ة السعوديةيلوقفية في المملكة العربا

 األورديةاللغة 
 

@IëH@@
 

 ندوة التجارب الوقفية في جنوب آسيا،       في(وقف فقه اسالمى مين     
 ٩٨٣٧) ١٩٩٩ مايو، ١٠-٨

 اإلجنليزيةاللغة 
 

(A@) 
 

Administration of waqfs in India: Some suggestions (In 
Islamic Law in Modern India). 953 

Awqaf in history and implication for modern Islamic 
economics (In International seminar on awqaf and 
economic development). 8687 

Awqaf legislation in South Asia: a comparative study 
(In Seminar on Awqaf Experiences in South Asia 
from 8-10 may, 1999). 6059 

 

(@C@) 
 

Case study : India (In International seminar on awqaf 
and economic development). 13080 

Case study : Jordan (In International seminar on awqaf 
and economic development). 13288 

Case study : Malaysia (In International seminar on 
awqaf and economic development). 807 

Contemporary awqaf legislation Muslim in countries 
and communities (In International seminar on awqaf 
and economic development). 6118 

Contemporary issues in the management of awqaf 
investment in Muslim countries and communities (In 
International seminar on awqaf and economic 
development). 1444 

 

(@E@) 
 

Enhancing growth & performance of awqaf properties: 
the IDB experience (In Seminar on awqaf experiences 
in South Asia from 8–10 may 1999). 3539 

 

 

(@F@) 
 

Final communique resolutions and recommendations the 
sixth conference of ministers of awqaf and Islamic 
affairs… 9515 

Financing development of awqaf properties (In International 
seminar on awqaf and economic development). 3472 

The Foundation structure in Turkey (In Seminar on awqaf 
experiences in South Asia from 8–10 may 1999). 3262 

 

(@G@) 
 

Gifts, family waqf and pre-emptions under Islamic 
law: Some observations (In Islamic Law in Modern 
India). 10901  

 

(@H@) 
 

Hamdard Waqf of India: a unique institution (In 
Seminar on Awqaf Experiences in South Asia from 8-
10 may, 1999). 11091 

 

(@I@) 
 

Inaugural Address (In Seminar on Awqaf Experiences 
in South Asia from 8-10 may, 1999). 6353 

The "Indian" wakf act 1995: towards better administration 
problems & prospects (In Seminar on Awqaf 
Experiences in South Asia from 8-10 may, 1999). 6315 

 

(@K@) 
 

Kuwait’s experience in promoting waqf (In Seminar on 
Awqaf Experiences in South Asia from 8-10 may, 
1999). 7902 

 

(@L@) 
 

Law of Family Waqf: Need for reconsideration (In 
Islamic Law in Modern India). 6489 

 

(@M@) 
 

Muslim and Awqaf situation in Nepal. (In Seminar on 
Awqaf Experiences in South Asia from 8-10 may, 
1999). 9533 

 

(@P@) 
 

Possibility for investment and development of waqf 
property (In Seminar on Awqaf Experiences in South 
Asia from 8-10 may, 1999). 1543 

Professional approach to the management of waqf 
properties in India (In Seminar on Awqaf Experiences 
in South Asia from 8-10 may, 1999). 964 

Protection of waqf properties-mechanism (In Seminar 
on Awqaf Experiences in South Asia from 8-10 may, 
1999). 5113 

 

  أوردو، إنجليزي– مواضع من ندوات ومؤتمرات – كشاف العنوان حسب شكل العمل  عربي- أبحاث ودراسات غير منشرة مواضع من – كشاف العنوان حسب شكل العمل
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(@R@) 
 

Recommendations regarding adoption of techniques to 
increase income from waqfs (In Seminar on Awqaf 
Experiences in South Asia from 8-10 may, 1999). 542 

Report on awqaf activities in west and central French 
speaking African Countries (In Seminar conducted by 
ITRI on the subject of awqaf). 8544 

Revival of the sunnah of waqf in Muslim Countries and 
communities: justifications and conditions of success 
(In International seminar on awqaf and economic 
development). 7863 

The role of awqaf in the alleviation of poverty and the 
quality of Islamic community in the 21st century. 13659 

 

(@S@) 
 

Seminar on awqaf and economic development (In Seminar 
conducted by ITRI on the subject of awqaf). 13324 

Seminar on development of awqaf properties (In Seminar 
conducted by ITRI on the subject of awqaf). 1535 

Seminar on management and development of awqaf 
properties "1984" (In Seminar conducted by ITRI on 
the subject of awqaf). 3577 

Seminar on “role awqaf in contemporary Muslim 
societies” (In Seminar conducted by ITRI on 
the subject of awqaf). 13072 

Socio-economic potential and administration of wakfs: a 
case study of Andra Pradesh waqf. (In Seminar on 
Awqaf Experiences in South Asia from 8-10 may, 
1999). 1821 

Socioe-conomic potential and administration of wakfs: 
Srilanka experience (In Seminar on Awqaf Experiences 
in South Asia from 8-10 may, 1999). 690 

Socio-economic role of awqaf in advancement of 
Muslims (In Seminar on Awqaf Experiences in South 
Asia from 8-10 may, 1999). 13138 

 

(@W@) 
 

[Waqf] (In Islamic Law in Modern India). 6382 
Waqf board of union territory of Dadra and Nagar 

Haveli (In Seminar on Awqaf Experiences in South 
Asia from 8-10 may, 1999). 968 

Waqf Boards in India: Constitution, function and 
performance (In Seminar on Awqaf Experiences in 
South Asia from 8-10 may, 1999). 7935 

Waqf experience in India (In Seminar on Awqaf 
Experiences in South Asia from 8-10 may, 1999). 7943 

Waqf in Islamic Jurisprudence (In Seminar on Awqaf 
Experiences in South Asia from 8-10 may, 1999). 9838 

Welcome address (In Seminar on Awqaf Experiences in 
South Asia from 8-10 may, 1999). 990 

 
 
 

Workshop on enhancing the developmental role of 
awqaf: the experience of Kuwait (In Seminar 
conducted by ITRI on the subject of awqaf). 3569 

 الفرنسيةاللغة 
 

(@A@) 
 

L’apport d’archives familiales et d’actes habous dans 
l’étude des maisons de Fès (Dans L’habitat 
traditionnel dans les pays musulmans autour de la 
Méditerranée). 13635 

 التركيةاللغة 
 

(@K@) 
 

Kibris Evkafi "araştirma" (In Melletlerarsasi Birinci 
Kibris Tetkikleri kongresi, 14-19 Nisan 1969). 9142 

Kibris Vakif "araştirma" (In Melletlerarsasi Birinci 
Kibris Tetkikleri kongresi, 14-19 Nisan 1969). 9142 

 

(@M@) 
 

M. Hamdi Yazarin Vakifçilik Anlayişi (In Elmalili M. 
Hamdi Yazar : 4-6 Eylül 1991M). 9228 
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 اللغة العربية
 

@IÊH@@
 

 العمل الخيري بمدينة    في(لألحباس، المساجد، الزوايا    : العمل الخيري 
 ١١١٣٣) "كنموذج" اإلسالمية التطوانية الجمعية الخيرية: تطوان

 

@IÒH@@
 

 أبـو مهـدي     فـي (فيمن حبس أمالكاً على أوالده الذكور وبنيهم        
 ١٠٨٣١) ...عيسى عبد الرحمن الكتاني

  أبـو فـي (فيمن حبس جميع أمالكه على أوالده الذكور دون اإلناث        
 ١٠٨٣١ )...مهدي عيسى عبد الرحمن الكتاني

 

@IëH@@
 

 ١٨٥٤) التنمية االقتصادية في اإلسالمفي ] (الوقف[
 ٤٤٨٤ )الملكية ووظيفتها في اإلسالمفي ] (الوقف[
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١٤٥١>> قائمة الدوريات المكشفة
 

 

@I@cH@
 

 ]إيران[ آريانا
 ]دبي[آفاق الثقافة والتراث 

 ]الكويت[آفاق مستقبلية 
 ]إيران[ آينده
  ]لبنان[  األبحاثمجلة
 ]المغرب[  األبحاث المغربية األندلسيةمجلة
 ]إيران[ ابرار
  االجتهادمجلة

 ]مصر[ أحوال مصرية
 ]المغرب[ األحياء
 ]مصر[ مجلة شهرية جامعة: األزهر
 اإلسالم

 ]الجزائر[الة األص
 ]إيران[ صفهانأ

 ]السعودية[أضواء الشريعة 
 ]إيران[ اطالعات

 ]دبي[االقتصاد اإلسالمي 
 ]إيران[ات مشهد ياله

 ]قطر[ األمة مجلة
 ]مصر[األهرام 
 ]إيران[ ايرانشهر

 

@IlH@@
 

 ]السعودية[ البحوث اإلسالمية مجلة
 ]السعودية[ البحوث الفقهية المعاصرة مجلة

 ]إيران[يخى بررسيهاى تار
 ]الكويت[البعثة 

 ]إيران[ بيام انقالب
 ]إيران[بيام نوين 

 

@IpH@@
 

 تاريخ

 ]إيران[تحقيقات اقتصادى 
 ]إيران[تحقيقات جغرافيائى 
  فصلية مجلة:التوعية اإلسالمية

 

@ItH@@
 

 ]الهند[ ثقافة الهند
 

@IxH@@
 

 ]الهند[الجريدة الرسمية لحكومة الهند 
 ]نإيرا[ جمهورى اسالمى

 

@IH@@
 

 ]إيران[حديث كرمان 
 ]إيران[ حرم
 الحرية جريدة

 ]الكويت[ الحقوق مجلة
 ]مصر[ للبحوث القانونية واالقتصادية الحقوق مجلة

 ]مصر[حوليات إسالمية 
 ]إنجلترا[الحياة 
 ]المغرب[الحياة  جريدة

 

@I„H@@
 

 ]إيران[ خراسان
 ]السعودية[ مجلة شهرية: الخفجي

 

@I…H@@
 

 ]السعودية[ جلة فصلية محكمةم: الدارة
 ]إيرانجامعة طهران، [ أدبياتدانشكده 
 ]تبريز، إيران[ أدبيات تبريزدانشكده 
 ]تبريز، إيران[ي نسانإوعلوم أدبيات دانشكده 
 مجلة علمية متخصصة محكمة: دراسات

 ]السعودية[ دراسات اقتصادية إسالمية
 مجلة علمية فصلية محكمة: دراسات تاريخية

 ]الكويت[سات الخليج والجزيرة العربية  درامجلة
 ]المغرب[ ...شهرية تعنى بالدراسات اإلسالمية : دعوة الحق

 

@I‰H@@
 

 سالمية شهرية جامعةإ مجلة :الرابطة اإلسالمية

 ]إيران[راهنماى كتاب 
 ]الكويت[ يومية شاملة: الرأي العام

الرأي العام
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 ]إيران[رسالت 
 الرسالة

 ]العراق[ الرسالة اإلسالمية مجلة
 

@I‹H@@
 

 ]مصر[ الزهور
 

@I”H@@
 

 ]إنجلترا[الشرق األوسط 
 

@I˜H@@
 

 ]تركيا[الصراط المستقيم 
 

@IÊH@@
 

 ...مجلة متخصصة: عالم الكتب

 ]الكويت[ العربي
  ]الكويت[نشرة فصلية : عطاءات

 

@IÒH@@
 

 ]إيران[فجر آذربايجان 
 ]الكويت[ مجلة إسالمية أسبوعية: الفرقان

 ]إيران[ فرهنكَـ ايران زمين
 ]إيران[فروغ آزادى 

 ]إيران[فصلنامه كتاب 
 ]إيران[فصلنامه مطالعات تاريخى 

 ]إيران[ فصلية كرمان
  الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغربمجلة

 ]لبنان[الفكر اإلسالمي 
 ]السعودية[ مجلة ثقافية شهرية :الفيصل

 

@IÖH@@
 

 ]مصر[ القانون واالقتصاد مجلة
 ]إيرانخراسان، [قدس ال

 ]إيرانطهران، [قدس 
 

@IÚH@@
 

 ]مصر[مجلة شهرية : الكتاب

 

 ]إيران[ كتابدارى
 ]تونس[ مجلة العلوم اإلنسانية: الكراسات التونسية

 ]لبنان[ مجلة فكرية ثقافية إسالمية: الكلمة
 ]إيران[كنكَره تحقيقات ايرانى 

 ]إيران[كيهان 
 

@IÞH@@
 

 ]مصر[ لواء اإلسالم
 

@IâH@@
 

 ]تونس[ التاريخية العربية للدراسات العثمانيةالمجلة 
 ]مصر[المجلة التاريخية المصرية 
  ]تونس[ ∗المجلة التاريخية المغربية

 ]السعودية[ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مجلة
 ]السعودية[ مجلة جامعة الملك سعود

 ]المغرب[مجلة دار الحديث الحسنية 
 المجلة الزيتونية

 بيةالمجلة العر

 ]مصر[القاهرة ، جامعة مجلة كلية اآلداب
 ]مصر[القاهرة ، جامعة مجلة كلية الحقوق

 ]سوريا[ مجلة المجمع العلمي العربي
 ]رياسو[مجلة مجمع اللغة العربية 

 ]مصر[ معهد المخطوطات العربية مجلة
 ]المغرب[المجلة المغربية 

 المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية

 ]السعودية[  الملك فهد الوطنيةمجلة مكتبة
 ]مصر[المحاماة 

 ]مصر[ مجلة قضائية شهرية: المحاماة الشرعية
 ]لبنان[المستقبل العربي 

 ]إنجلترا[المستقلة 
 ]إيران[مشكوة 
 ]مصر[ مصر المعاصرة مجلة

 ]إيران[معارف اسالمى 
 ]مصر[ المقتطف

                                
 المغاربيةالمجلة التاريخية تصدر أحياناً باسم  ∗
 

 

 رسالت
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 ]مصر[المنار 
 المنارة

 ]مصر[منبر اإلسالم 
 ]إيران[منشور برادرى 

 ]السعودية[  مجلة شهرية لآلداب والعلوم والثقافة:المنهل
 ]العراق[ مجلة فصلية مصورة تعنى باآلثار والتراث: الموسم

 ]السعودية[موسم الحج 
 الموسوعات

 ]المغرب[ الميثاق صحيفة
 

@IæH@@
 

 ]إيران[نامه آستان قدس 
 ]لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بقطر[ية ورالنشرة الد

 ]الكويت[ النور مجلة
 نور اإلسالم

 

@IçH@@
 

 ]البحرين[الهداية 
 ]السعودية[ الهداية اإلسالمية

  هذه سبيليمجلة

 ]السعودية[الهالل 
 ]إيران[هنر ومردم 

 

@IëH@@
 

 ]المغرب[ الوحدة المغربية جريدة
 ]إيران[وحيد 

 ]الكويت[الوطن اإلسالمي 
 ]الكويت[الوعي اإلسالمي 

 ]إيران[ وقف ميراث جاويدان
 

(@A @I  
 

Afkar –e-Milli [New Delhi] 
Akhbar-e-Nav [Delhi] 
Al Jamiat, Daily [New Delhi]  
The All India Reporter [Nagpur]  
Al-Tawhid 
American Muslim Journal [USA]  
Ankara İlahiyet Fakültesi [Ankara] 
Annuaire de l’Afrique du Nord  

The Asian Age, Daily [India] 
Aurangabad Times, Daily [Aurangabad] 
Awam, Daily [New Delhi] 
The Awqaf, quarterly [Ambala]  
Azad Hind, Daily [Calcutta] 
 

(@B @I  
 

Belgeler. Türk Tarih Belgeler Dergisi [Ankara] 
Belleten [Ankara] 
Blitz, Weekly [Mumbai] 
British Journal of Middle Eastern Studies [England] 
Bulletin of the school of oriental and African studies  
 

(@D @I  
 

The Daily Salaar [Bangalore] 
Dawat, Daily [Delhi]  
Dawat-Bi Weekly [New Delhi] 
Deccan Chronicle, Daily [Hyderabad] 
Deccan Helard, Daily [Hyderabad] 
Diyanet Aylik Dergisi [Ankara] 
 

(@E @I  
 

Economic and Political, Weekly [Bombay] 
Edebiyat, Tarih ve Cuğrafiye Fakültesi Dergisi [Ankara] 
England and the Muslim World [England] 
 

(@F @I  
 

Fikr-O-Nazar [Islamabad] 
 

(@H @I  
 

Hamdard Islamicus [Karachi] 
The Hindu, Daily [New Delhi] 
The Hindustan Times, Daily, Sunday World Supplement 

[New Delhi] 
 

(@I @I  
 

The Indian Express, Daily [New Delhi] 
The Inquilab, Daily [Mumbai] 
International journal of Middle East studies [USA] 
Islam and the Modern Age [New Delhi] 
İslami Araştirmalar Dergisi [Ankara] 
İslami Araştirmalari Dergisi [İstanbul] 
Islamic and Comparative Law, Quarterly [New Delhi] 

Islamic and Comparative Law
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Islamic Culture [Hyderabad] 

Islamic Economic Studies∗ [Saudi Arabia]  
 

(@J @I  
 

Journal of Objective Studies [New Delhi] 
Journal of the economic and social history of the Orient 

[Leiden, Netherlands] 
Journal of the royal Asiatic society of Great Britain 
 

(@K @I  
 

Khashmir University Law Review [Khashmir] 
 

(@L @I  
 

Law review 
 

(@M @I  
 

Milli Kültür Dergisi [Ankara] 
Monde Arabe 

The Moslem World [Hartford] 
Mujahidul Islam [New Delhi] 

Munsif, Daily [Hyderabad]  
Muslim India [New Delhi]  
Muslim India Educational and Cultural Trust [New 

Delhi] 
 

(@N @I  
 

Nida-e-Millat, Weekly [Lucknow] 
 

(@P @I  
 

The Pioneer, Daily [New Delhi] 
 

(@Q @I  
 

Qaumi Awaz, Daily [New Delhi] 
 

(@R @I  
 

Radiance Views, Weekly [Delhi] 

                                
 عنوان موازي لمجلة دراسات اقتصادية إسالمية ∗

 

Rahnuma-e-Deccan, Daily [Hyderabad]  
Rashtriya Sahara, Daily [New Delhi] 
Religion and law review [India] 

Revue Maroc- Europe: histoire, économies, sociétés  

Revue Tunisienne des sciences Sociales  
 

(@S @I  
 

Sangam, Daily [Patna] 
Siasat, Daily [Hyderabad] 
Siyasat Jadid, Daily [Kanpur] 
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