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 مقدمة:

اؿُد  ،  ٚايالد ٠ ٚايمدد ّ نًد٢ ْحمٝٓددس قُد   وددٍٛ ا،  ٚنًد٢  يدد٘      

  ٣ بٗ اٙ.ٚصححم٘ َٚٔ اتحمع٘ ٚاٖت

 أَس بع :

فإٕ شرٚط ايٛاقفني َٔ أِٖ َس ًٜزّ عث٘ َٚعرفد١ أكهسَد٘ َدٔ َحمسكد      

ايٛقف إٕ مل ٜهٔ ٖٛ أُٖٗس ٚأج  ٖس ب٘  َٚس ذيو إال ألٕ شدرٚط ايدٛاقفني   

ٖٞ احملٛ  األوسوٞ ايديٟ ٜد ٚ  كدٍٛ ؼكٝدل ا كالد  ا مًدٛل َدٔ ايٛقدف          

 ابم٘ ايشرن١ٝ ا ع١ًَٛ.ٖٚٛ تٓفٝي غرض ايٛاقف َٔ ٚقف٘ ٚإٜكسن٘ َٛقع٘ بطٛ

 ٚوٝهٕٛ ك ٜثٓس نٔ أكهسّ شرٚط ايٛاقفني يف فالًني  ٚخسمت١:

 ايفالٌ األٍٚ: يف ا راد بشرٚط ايٛاقفني ٚأقمسَٗس.

 ايفالٌ ايثسْٞ: يف َياٖب ايفكٗس٤ يف أكهسّ شرٚط ايٛاقفني.

اـسمتدد١: فُٝددس ٜتٛصددٌ إيٝدد٘ ايحمحدد  َددٔ خدد ٍ َٓسقشددس  ايفكٗددس٤ نٓدد    

 نرض َياٖحمِٗ. 
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 لفصل األولا

 املراد بصروط الواقفني

 

 أواًل: املعهى املزاد بشزوط الواقفني:

مل ٜينر نثري َٔ ايفكٗس٤ ا تكد َني تعرٜفدسحم قد داحم يًُعٓد٢ ا دراد بشدرٚط       

 ايٛاقفني  بٌ نسْٛا ٜهتفٕٛ بينر بعض األَث١ً هلس َع بٝسٕ أكهسَٗس.

فدسحم مُعٗدس   ٚيهٔ بعض ا تأخرٜٔ َدٔ ايحمدسكثني يف ايٛقدف ذندر هلدس تعرٜ     

 ٚميهٔ إٔ ت خٌ ؼت٘ مجٝع األَث١ً ٚايالٛ  اييت ال كالر هلس.

َٚٔ أَث١ً ايفكٗس٤ ا تك َني  ٚتعرٜفدس  ايحمدسكثني ا تدأخرٜٔ  ميهدٔ إٔ     

 ْمتدًص تعرٜفسحم يشرٚط ايٛاقفني  مُعٗس  ًِٜٚ شتستٗس فٓكٍٛ:

شرٚط ايٛاقفني: ٖٞ َس تفٝ ٙ ٚتشتٌُ نًٝ٘ صٝغ١ ايٛقف َٔ ايكٛاند   

ٜطعٗس ايٛاقف يًعٌُ بٗس يف ٚقف٘ َٔ بٝسٕ َالس ف٘  ٚطرٜك١ اودتغ ي٘    اييت

ٚتعددٝني جٗددس  االوددتحكسم  ٚنٝفٝدد١ تٛةٜددع ايغًدد١ نًدد٢ ا مددتحكني  ٚبٝددسٕ   

 .(1)ايٛال١ٜ ن٢ً ايٛقف  ٚاإلْفسم نًٝ٘  ٚمٛ ذيو

ٚق  تهٕٛ ايالٝغ١ ايًفظ١ٝ ا فٝ ٠ ي شرتاط صرحي١ بًفد  أشدرتط نديا     

مٖٛددس  ٚقدد  تهددٕٛ بددأدا٠ َددٔ أدٚا  ايشددرط ايًغٜٛدد١  أٚ َددع اشددرتاط ندديا ٚ

                                           
  ٚايٛقدف يف ايشرٜع١ ٚايكسْٕٛ يزٖ ٟ ٜهٔ 136اْظر قسضرا  يف ايٛقف ألبٞ ةٖر٠ ص  (1)

 .2/501  ٚشرح َٓت٢ٗ اإل ادا  95ص  1  ٚتٝمري ايٛقٛف يًُٓسٟٚ ج 50ص 
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َثٌ: ٚقفت دا ٟ ن٢ً أٚالدٟ  َٚٔ مل حيسف  نًد٢ ايالد ٠ فد  شد٤ٞ يد٘      

 يف ايٛقف. 

َٚثًٗس وس٥ر ا دالالس  ٚا كٝ ا  ايًفظ١ٝ ا تال١ً  نسالودتثٓس٤ َثدٌ:   

ٚقفددت نًدد٢ أٚالدٟ إال ةٜدد احم. ٚايالدددف١  نددس تعًُني أٚ ايفكددرا٤ ٚمُٖٛدددس.      

حمٝدسٕ مدٛ: ٚقفدت نًد٢ ٚيد ٟ أبدٞ قُد  نحمد ا،  ٚيف أٚالدٙ َدٔ          ٚنمف اي

 نٓٝت٘ أبٛ قُ  غريٙ. فٝدتص ب٘ نٓ ٥ي نحم ا، دٕٚ غريٙ.

َٚثٌ ب ٍ ايحمعض  فإذا قسٍ: ٚقفت ن٢ً أٚالدٟ فد ٕ ٚفد ٕ ٚنًد٢    

 أٚالد صًحم٘ إذا نسٕ ي٘ أٚالد غري ايث ث١.

      ٛ قدف مدٛ: نًد٢ إٔ    َٚثٌ ذيدو أٜطدسحم اؾدس  ٚاردرٚ  ا تعًدل بالدٝغ١ اي

 يف ٕ نيا ٚف ٕ نيا.

ٚمدٛ ذيدو َددٔ ايالدٝف ايًفظٝدد١ اي ايد١ نًد٢ إدخددسٍ شد٤ٞ أٚ إخراجدد٘  أٚ       

ترتٍٝب أٚ تك ِٜ أٚ تأخري  أٚ مجٍع  أٚ َمسٚا٠ٍ أٚ تفطٌٝ  أٚ إنمس٤ٍ أٚ كرَدسٕ  

ٍٕ َعٝٓني ٍٕ أٚ َهس أٚ تكٍٝٝ  يف ايٓظر بشدص َعني أٚ صف١ٍ َع١ٍٓٝ أٚ ةَس
(1)

. 

 ام شزوط الواقفني:ثانيًا: أقس

ٖٞ َس ٜينرٙ ايٛاقفٕٛ نٓ  إْشس٤ ايٛقف  –نُس  أٜٓس  –شرٚط ايٛاقفني 

ٍٕ ألٚج٘ ايالرف ٚاالوتحكسم ٚايٓظر ٚايٛال١ٜ نًد٢ ايٛقدف ٚاإلْفدسم     َٔ بٝس

                                           
  ٚشدرح  96 – 1/95  ٚتٝمري ايٛقٛف يًُٓسٟٚ 4/251ٗيل َع ته١ًُ شرح ارُٛ  ا  (1)

 .2/501َٓت٢ٗ اإل ادا  
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 نًٝ٘ ٚمٛ ذيو.

ٖٚيٙ ايشرٚط ٚايكٝٛد تع  جز٤احم َٔ صدٝغ١ نكد  ايٛقدف ٚإٜكسند٘ ٚهلدس      

 ث ث١ تكمُٝس  بسنتحمس ا  ث ث١.

o .فًٗس تكمِٝ بسنتحمس  َٛافكتٗس  كتط٢ ايٛقف ٚن َٗس 

o .ًِٗٝبسنتحمس  تعًكٗس بس ٛقٛف ٚا ٛقٛف ن ٍٕ  ٚتكمِٝ ثس

o .ٚتكمِٝ ثسي  بسنتحمس  أثرٖس يف ايٛقف صح١ ٚبم ْسحم 

 ٚفُٝس ًٜٞ بٝسٕ َس ٜ خٌ ؼت ٖيٙ ايتكمُٝس  بإمسة:

 أقمسّ شرٚط ايٛاقفني َٔ كٝ  َٛافكتٗس ايٛقف ٚن َٗس: – 1

ٛقف نك  أٚ إٜكس  الةّ ٜكتطٞ ايد ٚاّ ٚايتأبٝد  رددرد صد ٚ ٙ نٓد       اي

مجٗٛ  ايعًُس٤  ٜٚكتطٞ ايتٓدٝز  ٚال ٜكحمٌ ايتعًٝل  نُدس ٜكتطدٞ كالدٍٛ    

االْتفس  ب٘. ٚق  تهٕٛ ايشرٚط ٚايكٝٛد ايديت تالد   ندٔ ايٛاقدف كدني إْشدس٤       

ف ٖيا ايعك  أٚ اإلٜكس  َٛافك١ َٚؤن ٠  كتط٢ ايٛقف  ٚق  تتعدس ض ٚؽتًد  

 َع َكتطسٙ.

 ٚن٢ً ٖيا فشرٚط ايٛاقفني تٓكمِ بٗيا االنتحمس  إىل قمُني:

: َس ٜهٕٛ َٔ ايشرٚط َٛافكدسحم  كتطد٢ ايٛقدف  َٚؤند احم     ايكمِ األٍٚ

يتحكٝل ا كالٛد َٓ٘  نإٔ ٜشرتط إٔ ال ٜحمدس  ٚال ٜدٛ    ٚإٔ ال ٜمدتحم ٍ بد٘     

  ٚ ف ٚمدٛ  غريٙ َسداّ يًُكالٛد َٓٗٔ ٚإٔ تالرف غًت٘ ن٢ً أٚج٘ ايد  ٚا عدر

 ذيو.
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: َس ٜهٕٛ ن٢ً خ ف َكتط٢ ايٛقف  َٚٓسقطدسحم ألصدً٘   ايكمِ ايثسْٞ

ٚككٝكتدد٘ نسشددرتاط ايٛاقددف إٔ يدد٘ أٚ يًُٛقددٛف نًٝدد٘ بٝعدد٘ ٚصددرف  ٓدد٘ يف     

كٛا٥د٘  َٚثٌ إٔ ٜشرتط إٔ ال ٜٓتفدع بد٘. ٚمدٛ ذيدو َدٔ ايشدرٚط ا دسيفد١        

 ؿكٝك١ ايٛقف اييت ٖٞ ؼحمٝس األصٌ ٚتمحمٌٝ ا ٓفع١.

 سّ شرٚط ايٛاقفني َٔ كٝ  َس تتعًل ب٘ َٔ أ نسٕ ايٛقف:أقم – 2

شرٚط ايٛاقفني إَس إٔ تهٕٛ َتعًكد١ بعدني ا ٛقدٛف: إبكدس٤ أٚ تغدٝرياحم أٚ      

إْفسقسحم نًٝ٘  أٚ تهٕٛ َتعًك١ بس ٛقٛف نًِٝٗ ٚبٝسٕ اودتحكسقستِٗ  أٚ تهدٕٛ   

 َتعًك١ بسيٓظس ٠ ٚايٛال١ٜ ن٢ً ايٛقف ٚإدا ٠ شؤْٚ٘.

  ٕ تٓكمدِ شدرٚط ايدٛاقفني بٗديا االنتحمدس  إىل ث ثد١        ٚن٢ً ٖديا فدُٝهٔ أ

 أقمسّ:

: شرٚط تتعًدل بعدني يٛقدف إبكدس٤  أٚ تغدٝرياحم ٚاودتحم االحم ٚإْفسقدسحم        أك ُٖس

نًٝ٘ ٚمٛ ذيو  نإٔ ٜشرتط إٔ ي٘ كل الوتحم اٍ بسيٛقف إذا ْكالدت َٓسفعد٘   

أٚ َمًكسحم  أٚ ٜشرتط إٔ ٜهدٕٛ اإلْفدسم نًد٢ ايٛقدف ٚترَُٝد٘ إٕ ندسٕ نكدس احم        

غري غًت٘  ٜٚك َّّ ايالرف نًٝ٘ قحمٌ ايالرف ن٢ً ا متحكني إىل غري ذيو َٔ 

 َٔ ايشرٚط ا تعًك١ بس ٛقٛف.

: شددرٚط تتعًددل بددس ٛقٛف نًددِٝٗ ٚجٗددس  صددرف غًدد١  ايكمددِ ايثددسْٞ

ايٛقف  نإٔ ٜشرتط صرف ايغ١ً يًفكرا٤  أٚ ؾٗس  َتع د٠ حي دٖس  ٜٚينر 

سحم قد داحم ندأيٍف ندٌ شدٗر أٚ     يهٌ ج١ٗ كال١ َع١ٓٝ نسيثًد  أٚ ايربدع  أٚ َرتحمد   
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 نٌ و١ٓ ٚمٛ ذيو.

: شددرٚط تتعًددل بسيٛالٜدد١ ٚايٓظددس ٠ نًدد٢ ايٛقددف ٚإدا ٠  ايكمددِ ايثسيدد 

شؤْٚ٘ نإٔ ٜشرتط إٔ تهٕٛ ي٘ ايٛال١ٜ َسداّ كٝدسحم  أٚ إٔ تهدٕٛ يفد ٕ َد ٣     

 كٝست٘  أٚ تهٕٛ يألصًح أٚ يألن  َٔ أٚالدٙ  ٚمٛ ذيو.

 ثرٖس ن٢ً صح١ ايٛقف ٚن َ٘:أقمسّ شرٚط ايٛاقفني َٔ كٝ  أ – 3

ٚمجٝع شرٚط ايٛاقفني بأقمسَٗس ايمسبك١ تٓكمِ َدٔ كٝد  أثرٖدس نًد٢     

 ايٛقف صح١ ٚبم ْسحم إىل قمُني:

: َس ٜهٕٛ َحمم حم يًٛقدف  َسْعدسحم َدٔ اْعكدسدٙ. ٖٚدٛ ندٌ شدرط        أك ُٖس

 كسيف  كتط٢ ايٛقف َٔ ايتأبٝ  ٚيتٓدٝز ٚمُٖٛس.

ٌ ٜٓعكد  ايٛقدف َدع ٚجدٛدٙ      : َس ٜهدٕٛ غدري َحممدٌ يًٛقدف  بد     ايثسْٞ

 ٜٚٓشأ صحٝحسحم. ٖٚيا ايكمِ ْٛنسٕ:

 ْٛ  ٜهٕٛ بسط حم يف ذات٘  غري َحممٌ يًٛقف.  ( أ

 ْٚٛ  ٜهٕٛ صحٝحسحم َع صح١ ايٛقف.  ( ل

ٖٚيا ايتكمِٝ يف ككٝكت٘ ٖٛ تكمِٝ يشرٚط ايٛاقفني َٔ كٝ  أكهسَٗس 

ٜحممدٌ   إذ إٔ ايفكٗس٤ ٜكمُْٛٗس إىل صحٝح١ ٚبسط١ً  ٚايحمسط١ً ْٛنسٕ ْٛ  َٓٗس

 –ايعك   ٚايٓٛ  ايثسْٞ ال ٜحممً٘  ٚإٕ بمٌ ٖٛ يف ْفمد٘. ٚذيدو َدس وٓفالدً٘     

 يف ايفالٌ اآلتٞ. –إٕ شس٤ ا، تعسىل 

 



 

 

 ىدوة الوقف يف الصريعة اإلسالمية وجماالته

111 

 الفصل الثاىي

 أحكاو شروط الواقفني

 

 متهيد:

إٕ َٔ ًٜكٞ ْظر٠ فسكال١ ن٢ً ن ّ ايفكٗس٤ نٓد  كد ٜثِٗ ندٔ شدرٚط     

يف بمدد ٕ ايٛقددف ٚندد ّ تددأثري  ايددٛاقفني جددٛاةاحم َٚٓعددسحم  قحمددٛالحم ٚ داحم  تددأثرياحم  

إضسف١ إىل أدي١ ايشر  ٚقٛان ٙ ايعس١َ  ٚإىل ا كسص  َدٔ ايعكدٛد ٚايتالدرفس     

يف ايشرٜع١ اإلو ١َٝ م  إٔ ايحمح  يف أكهدسّ شدرٚط ايدٛاقفني ٜمدتًزّ أٚالحم     

 بٝسٕ أَٛ  ث ث١:

 : ْٛ  ٚصف١ َشرٚن١ٝ ايٛقف.أك ٖس

يعكٛد ٚايشرٚط َٔ كٝ  : َعرف١ َياٖب ايفكٗس٤ يف األصٌ يف اايثسْٞ

 اإلبسك١ ٚاؿظر.

: ْظر٠ ايفكٗدس٤ إىل ايٛقدف َدٔ كٝد  االشدرتاطس  فٝد٘ إىل       ايثسي 

نْٛدد٘ قربدد١ ٚنحمددسد٠ أٚ إىل نْٛدد٘ َددٔ ايتالددرفس  ٚا عددسَ   ا سيٝدد١ غددري   

 ايعحمسدا .

ٚوٓتح   بإمسة نٔ نٌ ٚاك  َٔ ٖيٙ األَٛ  ايث ث١ يٝتحمني َ ٣ أثرٙ 

 كهسّ شرٚط ايٛاقفني.ن٢ً َياٖب أٌٖ ايعًِ يف أ
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 أواًل: نوع وصفة مشزوعية الوقف:

ايٛقف َشرٚ  يف اإلو ّ ن٢ً وحمٌٝ ايٓ ل ٚاالوتححمسل بإمجس  ايكدس٥ًني  

 .(1)بالحت٘ َٚشرٚنٝت٘  ِٖٚ مجسٖري أٌٖ ايعًِ َٔ ايالحسب١ فُٔ بع ِٖ

ٖٚيا اؿهِ َأخٛذ َٔ أدي١ َشرٚنٝت٘  فإْٗس مجٝعدسحم إادس تمًحمد٘ ٚؼد      

 .(2)إيزاّ ب٘ أٚ ؼتِٝ يفعً٘ نًٝ٘ َٔ غري 

ٚهليا جس٤  نحمس ا  ايفكٗس٤ َع١ًً كر١ٜ ايٛاقف يف اشرتاط َس شس٤ َٔ 

ايشددرٚط يف كدد ٚد ضددٛابع ايشددر  بكددٛهلِ:  ألٕ ابتدد ا٤ ايٛقددف َفددٛض إىل 

 .(3)ٚاقف٘ 

ٚوددٝأتٞ َزٜدد  بٝددسٕ يتعًددل أكهددسّ شددرٚط ايددٛاقفني بٗدديٙ ايالددف١      

 يًُشرٚن١ٝ.

 والشزوط:ثانيًا: األصل فـي العقود 

اختًف أٌٖ ايعًِ يف األصٌ يف ايعكٛد ٚايشرٚط فٝٗس  ٌٖ ٖٛ اإلبسك١ 

                                           
  ٚشددرح 14/216  ٚا ٗدديل َددع تهًُدد١ شددرك٘ ارُددٛ      185  8/184اْظددر ا غدد    (1)

 .4/75اي  دٜر 

س٤ َٚٔ تًو األدي١ كد ٜ  نحمد ا، بدٔ نُدرإ إٔ  ودٍٛ ا، قدسٍ يعُدر يف األ ض ايديت جد          (2)

ٜمتأَرٙ فٝٗس  إٕ ش٦ت كحممت أصًٗس ٚتال قت بٗس غدري إٔ ال ٜحمدس  أصدًٗس ٚال ٜٖٛدب ٚال     

 اؿ ٜ  َتفل نًٝ٘. …ٜٛ    قسٍ: فتال م بٗس نُر

 .6/200ٚشرح فتح ايك ٜر  2/501اْظر َث حم شرح َٓت٢ٗ اإل ادا   (3)
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 ٚاؾٛاة  أٚ ٖٛ اؿظر ٚا ٓع كت٢ ٜكّٛ ديٌٝ خسص بسؾٛاة؟

ٚقدد  ذنددر شددٝذ اإلودد ّ ابددٔ تُٝٝدد١ ٖددئٜ ايكددٛيني يًعًُددس٤  فكددسٍ:     

  ٚاييٟ ميهٔ ضحمم٘ فٝ٘ قٛالٕ:

ٗس ٚمٛ ذيدو اؿظدر   : إٔ ٜكسٍ: األصٌ يف ايعكٛد ٚايشرٚط فٝأك ُٖس

 إال َددس ٚ د ايشددر  بإجسةتدد٘. فٗدديا قدددٍٛ أٖددٌ ايظددسٖر  ٚنددثري َددٔ أصدددٍٛ         

أبٞ كٓٝف١ تٓدحم  نًد٢ ٖديا  ٚندثري َدٔ أصدٍٛ ايشدسفعٞ ٚأصدٍٛ طس٥فد١ َدٔ           

 …أصحسل َسيو ٚأمح  

أَس أٖدٌ ايظدسٖر فًدِ ٜالدححٛا ال نكد احم ٚال شدرطسحم إال َدس ثحمدت جدٛاةٙ          

أبمًددٛٙ  ٚاوتالددححمٛا اؿهددِ ايدديٟ  بددٓص أٚ إمجددس   ٚإذا مل ٜثحمددت جددٛاةٙ 

 …قحمً٘

ٚأَس أبٛ كٓٝف١ فأصدٛي٘ تكتطدٞ أْد٘ ال ٜالدح يف ايعكدٛد شدرٚطسحم ؽدسيف        

 ٚذنر أَث١ً. …َكتطسٖس يف ا مًل 

ٚايشسفعٞ ٜٛافك٘ ن٢ً إٔ نٌ شرط خسيف َكتطد٢ ايعكد  فٗدٛ بسطدٌ      

 ٚذنر أَث١ً. …يهٓ٘ ٜمتث٢ٓ َٛاضع يً يٌٝ اـسص 

كدددٕٛ ايشدددسفعٞ نًددد٢ َعدددسْٞ ٖددديٙ  ٚطس٥فددد١ َدددٔ أصدددحسل أمحددد  ٜٛاف

ٚذنر أَث١ً  ثِ قسٍ:  …األصٍٛ  يهِٓٗ ٜمتثٕٓٛ أنثر ممس ٜمتثٓٝ٘ ايشسفعٞ 

 ٖٚؤال٤ ايفدرم ايدث   لدسيفٕٛ أٖدٌ ايظدسٖر  ٜٚتٛودعٕٛ يف ايشدرٚط أنثدر         

َددِٓٗ  يكددٛهلِ بسيكٝددسا ٚا عددسْٞ ٚ ثددس  ايالددحسب١  ٚ ددس ٜفُْٗٛدد٘ َددٔ َعددسْٞ 
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 ٌ ايظسٖر.ايٓالٛص اييت ٜٓفردٕٚ بٗس نٔ أٖ

قالد١ بربدر٠ ا شدٗٛ ٠     –ٜعد  ايكدس٥ًني بدسؿظر مجٝعدسحم      –ٚنُ ٠ ٖؤال٤ 

:  َس نسٕ َدٔ شدرط يدٝس يف نتدسل     @ٚذنر اؿ ٜ   ٚفٝ٘ قسٍ  وٍٛ ا، 

ا، فٗٛ بسطٌ ٚيٛ نسٕ َس١٥ شدرط..  ثدِ بَّدَّٝٔ ٚجد٘ اودت الهلِ بسؿد ٜ   ثدِ        

 قسٍ:

ة ٚايالددح١  ٚال : إٔ األصددٌ يف ايعكددٛد ٚايشددرٚط اؾددٛاايكددٍٛ ايثددسْٞ

حيرّ َٓٗس ٜٚحممٌ إال َس دٍ ايشر  ن٢ً ؼرمي٘ ٚبم ْ٘ ْالسحم أٚ قٝسودسحم نٓد  َدٔ    

ٜكٍٛ ب٘. ٚأصٍٛ أمح  ا ٓالٛص١ نٓ٘ أنثرٖس مرٟ ن٢ً ٖيا ايكٍٛ  َٚسيو 

قرٜب َٓ٘ يهٔ أمح  أنثر تالحٝحسحم يًشرٚط  فًٝس يف ايفكٗس٤ األ بع١ أنثدر  

  .…تالحٝحسحم يًشرٚط َٓ٘

كددٍٛ  ٚاوددت ٍ يدد٘ بعدد ٠ أديدد١ َددٔ ايهتددسل ٚايمدد١ٓ      ثددِ  جددح ٖدديا اي  

ٚاإلمجس  ٚاالنتحمس   َع االوتالحسل ٚن  اي يٌٝ ا ٓسيف 
(1)

. 

تكمدِٝ َؤصدٌ يًشدرٚط يف ايعكدٛد  أٚضدح       ~ٖيا ٚيإلَسّ ايشدسط   

فٝدد٘ َددس ٜالددح َٓٗددس  َٚددس ال ٜالددح  َٚددس ٖددٛ قددٌ ْظددر ٚاجتٗددسد يددرتددٙ بددني    

 ايمرفني.

 ن٢ً ث ث١ أقمسّ .:  ٚايشرٚط َع َشرٚطستٗس ~قسٍ 

                                           
 .138 – 29/126ايفتس٣ٚ  (1)
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: إٔ ٜهٕٛ َهُ حم ؿه١ُ ا شرٚط ٚنسض احم ي٘  عٝد  ال ٜهدٕٛ   أك ٖس

فٝ٘ َٓسفس٠ هلس ن٢ً كسٍ  نسشدرتاط ايالدٝسّ يف االنتهدسف نٓد  َدٔ ٜشدرتط٘        

ٚاشددرتاط ايهددف٤  ٚاإلَمددسى بددس عرٚف  ٚايتمددرٜح بإكمددسٕ يف ايٓهددسح      

يف ا حمٝددع  ٚاشددرتاط ٚاشددرتاط ايددرٖٔ ٚاؿُٝددٌ  ٚايٓكدد  أٚ ايٓمدد١٦ٝ يف ايددثُٔ  

ايعٗ ٠ يف ايرقٝل ٚاشرتاط َسٍ ايعحم  ٚ ر ايشدر  َٚدس أشدحم٘ ذيدو  ٚندييو     

اشرتاط اؿٍٛ يف ايزنس٠  ٚاإلكالسٕ يف ايزْس  ٚن ّ ايمٍٛ يف ْهسح اإلَدس٤   

 ٚاؿرة يف ايكمع.

فٗيا ايكمِ ال إشهسٍ يف صحت٘ شرنسحم  ألْ٘ َهُدٌ ؿهُد١ ندٌ ودحمب     

 دس ندسٕ اْكمسندسحم إىل ايعحمدسد٠ نًد٢ ٚجد٘ ال٥دل         ٜكتطدٞ كهُدسحم. فدإٕ االنتهدسف    

ٚودس٥ر تًدو ايشدرٚط ا دينٛ ٠      …بًزّٚ ا مد  نسٕ يًالٝسّ فٝد٘ أثدر هدسٖر    

 ػر٣ ن٢ً ٖيا ايٛج٘  فثحمٛتٗس شرنسحم ٚاضح.

: إٔ ٜهٕٛ غري َ ٥ِ  كالدٛد ا شدرٚط  ٚال َهُدٌ ؿهُتد٘      ٚايثسْٞ

إٔ ٜدتهًِ فٝٗدس إذ    بٌ ٖدٛ نًد٢ ايطد  َدٔ األٍٚ  نُدس إذا اشدرتط يف ايالد ٠       

أكب  أٚ اشرتط يف ايٓهسح إٔ ال ٜٓفل نًٝٗس أٚ إٔ ال ٜمأٖس  ٚيٝس ردحمٛل 

ٚال نٓني  أٚ اشدرتط يف ايحمٝدع إٔ ال ٜٓتفدع بدس حمٝع  أٚ إٕ اْتفدع فعًد٢  بعدض        

ايٛجٛٙ دٕٚ بعض  أٚ شرط ايالدسْع نًد٢ ا متالدٓع إٔ ال ٜطدُٔ ا مدتأجر      

   َٚس أشحم٘ ذيو.نًٝ٘ إٕ تًف  أٚ ٜال ق٘ يف دن٣ٛ ايتًف

فٗيا ايكمِ ال إشهسٍ أٜطسحم يف إبمسي٘  ٚألْ٘ َٓسٍف ؿه١ُ ايمحمب  فد   
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ٜالح إٔ متُع َع٘  فإٕ ايه ّ يف ايال ٠ َٓسٍف  دس شدرنت يد٘ َدٔ اإلقحمدسٍ      

ٖٚهيا وس٥ر ايشرٚط ا ينٛ ٠  إال  …ن٢ً ا،  ٚايتٛج٘ إيٝ٘  ٚا ٓسجس٠ ي٘ 

 شرٚطس  أّ ال؟أْٗس إذا نسْت بسط١ً فٌٗ تؤثر يف ا 

 .(1)ٖيا قٌ ْظر ٜمتُ  َٔ ا مأي١ اييت قحمًٗس

: إٔ ال ٜظٗر يف ايشرط َٓسفس٠  شرٚط٘ ٚال َ ١َ٤  ٖٚدٛ قدٌ   ٚايثسي 

ْظر ٌٖ ًٜحل بسألٍٚ َٔ ج١ٗ ن ّ ا ٓسفس٠  أٚ بسيثسْٞ َٔ ج١ٗ ن ّ ا  ٤َد١  

عسَ    فُدس  هسٖراحم. ٚايكسن ٠ ا متُر٠ يف أَثسٍ ٖيا ايتفرق١ بني ايعحمسدا  ٚا 

نسٕ َٔ ايعحمسدا  ال ٜهتفٞ فٝ٘ بع ّ ا ٓسفس٠  ٚاألصٌ فٝٗس إٔ ال ُْٜكد ّ نًٝٗدس   

إال بإذٕ  إذ ال فسٍ يًعكٍٛ يف اخرتا  ايتعحم ا   فهدييو َدس ٜتعًدل بٗدس َدٔ      

ايشددرٚط  َٚددس نددسٕ َددٔ ايعددسدا  ٜهتفدد٢ فٝدد٘ بعدد ّ ا ٓسفددس٠  ألٕ األصددٌ         

صٌ فٝٗس اإلذٕ كت٢ ٜد ٍ ايد يٌٝ نًد٢    االيتفس  إىل ا عسْٞ دٕٚ ايتعحم   ٚاأل

 .(2)خ ف٘ 

ٚايشسط  بٗيا حير  َٛضع اـ ف بدني ايكدس٥ًني عظدر ايشدرٚط إال َدس      

 قسّ اي يٌٝ ن٢ً جٛاةٙ  ٚايكس٥ًني بسؾٛاة إال َس قسّ اي يٌٝ ن٢ً َٓع٘.

ٖٚٛ َس نسٕ َٔ ايشرٚط ال تظٗر فٝ٘ َٓسفس٠  شرٚط٘ ٚال َ ١َ٤  فٗديا  

                                           
ٚط َع َشرٚطستٗس ٖٚٞ َس إذا نسٕ ايمحمب ٜتٛقف ٜع  ا مأي١ ايمسبك١ اييت فرضٗس يف ايشر (1)

 .282– 10/274اقتطسؤٙ يًحهِ ن٢ً شرط 

 .285 – 1/283ا ٛافكس   (2)
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ظر  ٌٖ ٜالح ٜٚعت  يهْٛ٘ غري َٓسٍف يًعك  ٚايتالدرف  إذ  قٌ اـ ف ٚايٓ

األصٌ يف ايعكٛد ٚايشرٚط اإلبسكد١ َدس مل ٜكدِ ديٝدٌ نًد٢ َٓعٗدس  ٚال ديٝدٌ        

 ن٢ً َٓع ٖيا ايٓٛ  َٔ ايشرٚط.

أٚال ٜالح ٚال ٜعت   يهْٛ٘ غري َ ٥دِ يًعكد  ٚايتالدرف  ٚال َهُدٌ     

يشدرٚط اؿظدر إال َدس    ؿهُت٘ فًٝس نًٝ٘ ديٌٝ شرنٞ النت اٙ  ٚاألصٌ يف ا

 قسّ اي يٌٝ ن٢ً جٛاةٙ  ٖٚيا ايٓٛ  مل ٜكِ ديٌٝ ن٢ً جٛاةٙ.

ن٢ً أْد٘ البد  يٓدس َدٔ اإلشدس ٠ ٖٓدس إىل إٔ ندٕٛ ايشدرط َهُد حم ؿهُد١           

ايعك  ٚايتالرف أٚ َ ٥ُسحم هلُس  أٚ غري َهٌُ ٚال َ ٥ِ  ٚنيا نْٛ٘ َٓسفٝدسحم  

ايفكٗدس٤ بعدض ايشدرٚط     هلُس أٚ غري َٓسٍف قٌ اجتٗسد أٜطسحم  فك  ٜر٣ بعض

َ ٥ُسحم يًعك  غري َٓسف ي٘  فٝالحح٘ ٜٚعت ٙ  ٚق  ٜراٙ بعطِٗ غري َ ٥ِ  

بٌ ٜراٙ َٓسفٝسحم  فٝحممً٘  َٚٔ ٖٓس حيالٌ االخت ف يف بعض ايالٛ  ايفرنٝد١   

 َع االتفسم ن٢ً أصٌ ايكسن ٠.

ٖيا ٚق  ةاد ايشسط  يف تكمُٝ٘ ا ينٛ  تفالدٝ حم  خدر ٖدٛ ايتفرٜدل بدني      

دا  ٚايعدسدا   فُدس ندسٕ َدٔ ايعحمدسدا  ال ٜهتفدٞ فٝد٘ ٜهدٕٛ ايشدرط ال          ايعحمس

ٜٓسيف تًو ايعحمسد٠  يدٝحهِ بالدحت٘ دٕٚ إٔ تظٗدر َ ٤َتد٘ هلدس  ألٕ األصدٌ       

فٝدد٘ ايتعحمدد   ٚندد ّ االيتفددس  إىل ا عددسْٞ  ٚأْدد٘ ال ٜكدد ّ نًدد٢ ايعحمددسدا  إال    

 بإذٕ  فهييو َس ٜهٕٛ َتعًكسحم بٗس َٔ ايشرٚط.

عسدا  فإْ٘ ٜهتفٞ فٝد٘ بعد ّ ا ٓسفدس٠  كتطد٢ ايعكد  أٚ      ٚأَس َس نسٕ َٔ اي
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ايتالرف ألٕ األصٌ فٝ٘ انتحمس  ا عسْٞ ٚااليتفس  إيٝٗدس  ٚاألصدٌ فٝٗدس اإلذٕ    

 كت٢ ٜ ٍ اي يٌٝ ن٢ً خ ف٘  فهييو َس تعًل بٗس َٔ ايشرٚط.

ٖٚيا ايتفالٌٝ ي٘ أثرٙ ايٛاضدح نًد٢ انتحمدس  ايشدرٚط يف ايٛقدف ٚند ّ       

 ر إىل ايٛقف بالفت٘ نحمسد٠ ٚقرب١.انتحمس ٖس نٓ  َٔ ٜٓظ

ثالثـًا: لـل ظه ــز لو الوقـف مـو شيــا االشـ اىلام فيـ  لو معهــى       

 العبادة والقزبة أو لو معهى املعامالم والعادام:

الشو إٔ ايٛقف بالفت٘ ت نسحم ٚصد ق١ ٜكالد  صدسكحم٘ َدٔ ٚ ا٥د٘ غسيحمدسحم       

ع  قرب١ َدٔ  األجر ٚايثٛال نٓ  ا،  ٚاي  ٚاإلكمسٕ ٚا عرٚف إىل اـًل  ٜ

أفطددٌ ايكددرل ا ٓ ٚبدد١ ٚا مددتححم١ يف ايشددر   فٗددٛ بددييو َٓددتظِ يف وددًو      

 ايعحمسدا .

ٖٚٛ بسنتحمس ٙ تالرفسحم َسيٝسحم ٚإخراجسحم يحمعض َسٍ اإلْمسٕ َٔ ًَه٘ بالٝغ١ 

َع١ٓٝ  ي٘ شحم٘ بس عسَ   ا سي١ٝ  اي اخ١ً يف ايغسيب يف بسل ايعسدا . َٔ ٖٓدس  

 فٝ٘ تٛوعسحم ٚتطٝٝفسحم إط قسحم ٚتكٝٝ احم.اختًفت ْظر٠ ايفكٗس٤ إىل ايشرٚط 

فُِٓٗ َٔ ْظر إىل َس فٝ٘ َٔ َع٢ٓ ايعحمسد٠  َٚدِٓٗ َدٔ ْظدر إىل َدس فٝد٘      

َٔ َع٢ٓ ايعسد٠  نُس ودٓر٣ ذيدو نٓد  ذندر َدياٖب ايفكٗدس٤ يف ايشدرٚط يف        

 ايٛقف فُٝس ٜأتٞ:

 مذالب الفقهاء فـي أشكام شزوط الواقفني:

  اػسٖدس  ايفكٗدس٤ يف ايشدرٚط    بع  إٔ نرفٓس َٔ خ ٍ ايعرض ايمدسبل 
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يف ايعكٛد إمجسالحم  ٚنرفٓس صف١ َشدرٚن١ٝ ايٛقدف  ٚأْد٘ نًد٢ ودحمٌٝ ايٓد ل       

ٚاالوددتححمسل  ٚأْدد٘ ميهددٔ إٔ ٜٓظددر إيٝدد٘ بالددفت٘ نحمددسد٠ ٚقربدد١  فتمحمددل نًٝدد٘   

أكهسّ ايعحمسدا  َٔ كٝد  إدخدسٍ ايشدرٚط نًٝد٘  أٚ ٜٓظدر إيٝد٘ بالدفت٘ نكد          

ا ٓتظ١ُ يف وًو ايعسدا  ٚا عسَ    َٔ َسيٞ فٝ خٌ يف ةَر٠ ايعكٛد ا سي١ٝ 

 كٝ  االشرتاطس  فٝٗس.

يٓتعددرف اآلٕ نًدد٢ َددياٖب ايفكٗددس٤ يف أكهددسّ شددرٚط ايددٛاقفني  َٚددس   

 َ ٣ تأثرٖس رس وحمل ذنرٙ.

ٚوٓكتالددر نًدد٢ ا ددياٖب األ بعدد١ ا شددٗٛ ٠ ألٕ َددس ندد اٖس داخددٌ فٝٗددس  

 إمجسالحم َٚس خسيفٗس يف األصٍٛ ال ٜعت  غ ف٘.

 هفية:مذلب احل

اؿٓف١ٝ: ٚإٕ نسْت أصٛهلِ يف أغًحمٗس َحم١ٝٓ نًد٢ إٔ األصدٌ يف ايعكدٛد    

إال  –نُس  أٜٓس َدٔ قحمدٌ    –ٚايشرٚط فٝٗس اؿظر إال َس قسّ اي يٌٝ ن٢ً إبسكت٘ 

أِْٗ تٛوعٛا يف االشرتاطس  يف ايٛقف أنثر َٔ وس٥ر ايعكٛد ٚأنثدر َدٔ ودس٥ر    

 .(1)ايفكٗس٤ 

صدحتٗس ٚأثرٖدس نًد٢ ايٛقدف      ِٖٚ ٜكمُٕٛ شرٚط ايٛاقفني َدٔ كٝد   

 إىل ث ث١ أقمسّ:

: شرٚط بسط١ً يف ْفمٗس  َحمم١ً يًٛقف َسْع١ َٔ اْعكسدٙ. ايكمِ األٍٚ

                                           
 .141قسضرا  يف ايٛقف ألبٞ ةٖر٠  ص  (1)
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ٖٚٞ ا يشرٚط ايديت تٓدسيف ايًدزّٚ ٚايتأبٝد   ندإٔ ٜشدرتط ايٛاقدف نٓد  إْشدس٤          

صٝغ١ ايٛقف إٔ ٜهٕٛ ي٘ كل بٝع٘ أٚ ٖحمت٘  إٔ ٜعدٛد إىل ٚ ثتد٘ بعد  َٛتد٘ أٚ     

نٓ  اكتٝسجِٗ  ٚغري ذيو َٔ ايشرٚط اييت تٓسيف ايتأبٝ  ألٕ ٜالري ًَهسحم هلِ 

ايالددٝغ١ إذا اقرتْددت بٗدديٙ ايشددرٚط تالددري غددري َٓشددأ٠ يًٛقددف إذ بمددٌ َ يٛيدد٘  

 .(1)ٚوكع َفَٗٛ٘  ٚمل ٜثحمت ايتزاّ ن٢ً َيٖحمِٗ 

: شرٚط بسط١ً يف ْفمٗس  غري َحمم١ً يًٛقف  فإذا اقرتْت ايكمِ ايثسْٞ

  إٔ تؤثر فٝ٘.ب٘ صح ايٛقف ٚبمًت ٖٞ َٔ غري

ٖٚيٙ ٖٞ ايشرٚط ايديت ٜهدٕٛ َٓٗٝدسحم نٓٗدس أٚ تهدٕٛ كسيفد١ يًُكدر ا         

 ايشرن١ٝ أٚ يٝمت يف َالًح١ ا متحكني.

فهٌ َس ندسٕ ندييو َدٔ ايشدرٚط فٗدٛ فسود  يهْٛد٘ ممٓٛندسحم شدرنسحم  ال          

يهْٛدد٘ َٓسقطددسحم ٚكسيفددسحم  كتطدد٢ ايٛقددف  ٚهلدديا كهددِ بفمددسدٖس ٖددٞ ٚندد ّ    

 ت    ٚايت نس  ال تحممًٗس ايشرٚط ايفسو ٠.تأثريٖس ن٢ً صح١ ايٛقف 

َٚٔ األَث١ً اييت ضربٗس فكٗس٤ اؿٓف١ٝ هليٙ ايشرٚط ايحمسط١ً ممدس شدرطٗس   

بعض ايٛاقفني يف أٚقسفِٗ  ٚأفت٢ ا فتٕٛ فٝٗس بسإلبمسٍ  ٚكهِ ايكطس٠ بعد   

 األخي بٗس َس ًٜٞ:

إذا جعددٌ ايٛاقددف ايٓظددر يشدددص أٚ أشدددسص  ٚاشددرتط إٔ ال      – 1

                                           
 .1/274ٚأكهسّ ايٛقف يًهحمٝمٞ  3/539ا رجع ايمسبل  ٚاْظر كسش١ٝ ابٔ نسب ٜٔ  (1)
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 ا ٚيٛ خسْٛا.ٜعزيٛ

فإٕ اشرتاط ن ّ نزهلِ َدع ثحمدٛ  خٝدسْتِٗ  كدسيف يًُكدر ا       

ايشرن١ٝ   س فٝ٘ َٔ إقرا  اـس٥ٔ ن٢ً خٝسْتد٘  ٖٚدٛ أٜطدسحم َٓدسٍف     

 .(1) الًح١ ايٛقف ٚا متحكني 

إذا شرط ايٛاقف إٔ يًُتٛىل إٔ ٜؤجر ايٛقف رس ٜشس٤  ٚيدٛ ندسٕ      – 2

 أقٌ َٔ أجر٠ ا ثٌ.

ت    س فٝ٘ َٔ إضرا  بدسيٛقف ٚبس مدتحكني    فٗيا ايشرط غري َع

 .(2)كت٢ ٚيٛ نسٕ ا تٛىل ٖٛ ا متحل

َّدر أٚ ٜدرَِ كتد٢ ٚيدٛ تٗد ّ          – 3 إذا اشرتط ايٛاقدف يف ٚقفد٘ إٔ ال ُٜعَّ

ٚتعمًت َٓسفع٘  أٚ اشرتط إٔ نمس٤ ا ٛقٛف نًِٝٗ َكد ّ نًد٢   

 نُس ٠ ايٛقف ٚصٝسْت٘.

إيٝٗددس   ددس فٝٗددس َددٔ   فٗدديٙ ايشددرٚط ٚأَثسهلددس بسطًدد١  ال ًٜتفددت    

 اإلضرا  بسيٛقف ٚبس متحكني.

: شرٚط صحٝح١  ٖٚٞ ايشرٚط ايديت ال تٓدسيف َكتطد٢    ايكمِ ايثسي 

ايٛقف ٚيٝس فٝٗدس كسيفد١ يٓالدٛص ايشدر  ٚقٛاند ٙ ا كدر ٠  ٚال تدؤدٟ إىل        

                                           
 .4/389كسش١ٝ ابٔ نسب ٜٔ  (1)

 .١3/551 ابٔ نسب ٜٔ كسشٝ (2)
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 ضر  بسيٛقف أٚ بس متحكني.

ا نسشرتاط ايغًد١ ؾٗد١ َعٝٓد١  ٚاشدرتاط أدا٤ دٜدٔ ٚ ثتد٘ َدٔ ايغد   إذ        

يدددزَتِٗ دٜدددٕٛ  ٚاشدددرتاط إٔ ٜهدددٕٛ  تدددٛي٢ً ايٛقدددف ايزٜدددسد٠ ٚايٓكالدددسٕ يف 

ا رتحمددس   ٚاشددرتاط إٔ ٜهددٕٛ االوددتحكسم يف ايغدد   نًدد٢ َكدد ا  اؿسجدد١   

 ٚاشرتاط ايالرف ألقس ب٘ ايفكرا٤ ن٢ً ج١ٗ األٚي١ٜٛ يف األٚقسف اـري١ٜ.

   ّ  فٗيٙ ايشرٚط ٚأَثسهلس مب األخي بٗس  ٚايعٌُ نًد٢ تٓفٝديٖس  ٚند 

كسيفتٗس  ألْٗس ؼ د ا الرف  ُٚتعِّٝٔ ا متحكني  ٚتٓظِ ايتٛةٜع َدٔ غدري إٔ   

ٜهددٕٛ ٖٓددسى ضددر  نًدد٢ أكدد   ٚال ضددر  بددسيٛقف  ٚيددٝس فٝٗددس َعالدد١ٝ ٚال 

 .(1)كسيف١ يًُحمسد٤٣ ايشرن١ٝ ا كر ٠

ٖيا تكمِٝ ايفكٗس٤ اؿٓف١ٝ يشرٚط ايٛاقفني َٔ كٝ  صحتٗس ٚبم ْٗدس  

 ٚن َ٘. ٚأثرٖس ن٢ً ايٛقف بم ْسحم

ٖٚدديا ايتكمددِٝ رثسبدد١ ايكٛاندد  ايعسَدد١ ألكهددسّ شددرٚط ايددٛاقفني يف ٖدديا  

ا يٖب يهِٓٗ نٓ  ايتمحمٝل يف ا مس٥ٌ ٚايفرٚ  ٚغسص١ نٓد  ا تدأخرٜٔ َدِٓٗ    

ل ِٖ ٜٛجحمٕٛ تٓفٝي ق  ال ٜتفل َدع َكسصد  ايشدر  ايعسَد١  أٚ َدع َالدًح١       

 ا متحكني  يف ْظر بعض ايحمسكثني.

 َٚٔ ذيو:

                                           
ٜٔد  (1) ٝد١ أب نسب  ط 3/536كسش  .45  ٚقسضرا  يف ايٛقف ألبٞ ةٖر٠  ص 12/46  ٚا حممٛد
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ايٛاقف الوتحكسم ةٚجت٘ يف وه٢ٓ ايٛقف أٚ يف ايغ١ً إٔ ال إٔ ٜشرتط 

 تتزٚج َٔ بع ٙ.

ٚكسيف١ ٖيا ايشرط يًشر  متهٔ يف أْ٘ ٜدؤدٟ إىل ايٛقدٛ  يف ا ٓٗدٞ نٓد٘     

شرنسحم  ٚيف أْ٘ ٜعس ض َس تكر  يف ايشدر  َدٔ اؿد  نًد٢ ايدزٚاج ٚايرتغٝدب       

 فٝ٘ يتحكٝل َكسص  شرن١ٝ َتع د٠.

ٍ بعدض فكٗدس٤ ا ديٖب بٛجدٛل األخدي بد٘         َٚع ٖيٙ ا دسيف١  فك  قس

 ٚن ّ كسيفت٘.

 مذلب املالكية:

 أٜٓس نٓ  ايه ّ ن٢ً َياٖب ايعًُدس٤ يف أصدٌ ايعكدٛد ٚايشدرٚط فٝٗدس      

  ~إٔ َٔ أنثر ا ياٖب تٛوعسحم يف ايشرٚط ٚإجسة٠ هلس َديٖب اإلَدسّ َسيدو    

 .~ٚيٝس أٚوع َٓ٘ يف ذيو إال َيٖب اإلَسّ أمح  

 ٍ.ٖيا َٔ كٝ  اإلمجس

ٚإذا أ دْدس ايتعددرف نًدد٢ َدديٖب ا سيهٝدد١ يف ايشددرٚط يف ايٛقددف خسصدد١  

فإْٓس وٓد ٙ َمرداحم َع قسن تِٗ ايعس١َ يف ايعكٛد ٚايشرٚط فٝٗدس  فٗدِ ٜدرٕٚ    

صح١ ٚيدزّٚ ندٌ شدرط جدس٥ز شدرنسحم يف ايٛقدف  ٜٚعٓدٕٛ بسيشدرط اؾدس٥ز َدس           

يٛقدف  أٚ  َٚس ال ٜٓسيف َكتطد٢ ا  –ٚإٕ نسٕ َهرٖٚسحم  –الٜهٕٛ ممٓٛنسحم شرنسحم 
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 .(1)ٜهٕٛ فٝ٘ ضر  ن٢ً ايٛاقف أٚ ا متحكني

ٚتتطح ٖيٙ ايكسن ٠ يف كهِ شدرٚط ايدٛاقفني نٓد ِٖ ردس ضدربٛٙ َدٔ       

 األَث١ً يًشرٚط ا ُٓٛن١  فُٓٗس:

إٔ ٜشرتط بإٔ ي٘ كل بٝع٘ أٚ ٖحمت٘ يف أٟ ٚقدت ٜشدس٤  فٗديا شدرط      – 1

بسطددٌ  َٚحممددٌ يًٛقددف  ألْدد٘ شددرط َٓددسٍف  كتطدد٢ ايٛقددف َددٔ   

 .(2)ّ ٚاي ٚاّايًزٚ

إٔ ٜشرتط إٔ ٜهٕٛ إص ح ايٛقدف نًد٢ َمدتحك٘ َدٔ غدري غًتد٘.        – 2

فٗيا ايشرط ممٓٛ  غري َعت   ألْ٘ حيدٍٛ ايٛقدف إىل ندرا٤ فٗدٍٛ     

 ٚنرا٤ ارٍٗٛ ممٓٛ  شرنسحم  فسيشرط بسطٌ  ٚايٛقف صحٝح.

إٔ ٜشددرتط ايٛاقددف تكدد ِٜ ايالددرف نًدد٢ َٓددسفع أًٖدد٘ َددٔ غًدد١         – 3

ح َس تٗ ّ َٓ٘ إٕ ندسٕ نكدس احم  أٚ اإلْفدسم    ا ٛقٛف  ٜٚؤخر إص 

نًٝدد٘ إٕ نددسٕ كٝٛاْددسحم  فٗدديا ايشددرط بسطددٌ  ددس فٝدد٘ َددٔ اإلضددرا      

بسيٛقف  ف  ًٜزّ األخي ب٘  بٌ مب ترند٘ ٚايحمد ٤ ررَد١ ايٛقدف     

 .(3)ٚايٓفك١ نًٝ٘ َٔ غًت٘ كفسهسحم ن٢ً بكس٤ نٝٓ٘

مًكدسحم  إٔ ٜشرتط ايٛاقف كرَسٕ ايحمٓس  َٔ االوتحكسم يف ايٛقف َ – 4

                                           
 .4/88شرح اي  دٜر ٚكسش١ٝ اي وٛقٞ نًٝ٘  (1)

 .1/264ٚأكهسّ ايٛقف يًهحمٝمٞ  7/92شرح اـرشٞ  (2)

 .4/90ٚكسش١ٝ اي وٛقٞ  7/93شرح اـرشٞ  (3)
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 أٚ بع  ايزٚاج.

فٗيا ايشرط بسطٌ ن٢ً ايراجح يف ا يٖب  ٜٚحممٌ ب٘ ايٛقف  س فٝ٘ َٔ 

ا تهسل ا ٓٗدٞ نٓد٘ شدرنسحم ٖٚدٛ كرَدسٕ ايحمٓدس . قدسٍ ايد  دٜر:  ٚبمدٌ نًد٢           

أٍٚ ن٢ً بٓٝ٘ دٕٚ بٓستد٘  ٚقدسٍ اي ودٛقٞ يف كسشدٝت٘ نًٝد٘:  أٟ       …َعال١ٝ 

٢ً بٓٝ٘ ٚبٓستد٘ مجٝعدسحم ٚشدرط    إذا أخرجٗٔ ابت ا٤ أٚ بع  تزٚجٗٔ بإٔ ٚقف ن

إٔ َٔ تزٚجت َٔ بٓست٘ ف  كل هلس يف ايٛقدف  ٚؽدرج َٓد٘  ٚال تعدٛد يد٘       

 .(1)ٚيٛ تأميت 

ٚق  ُذنر يف ا يٖب خ ف يف ٖيٙ ا مأي١ ن٢ً وحمع١ أقٛاٍ  يهدٔ ٖديا   

 أ جحٗس نٓ ِٖ.

ْٚ ك  ٖٓس إٔ ا سيه١ٝ َدع ندٕٛ َديٖحمِٗ أٚودع ا دياٖب بعد  َديٖب        

يف تالحٝح ايشرٚط يف ايعكٛد ٚانتحمس ٖس إال أْٗدِ ميٓعدٕٛ بعدض    اإلَسّ أمح  

 ايشرٚط يف ايٛقف ممس مٝزٙ غريِٖ نسشرتاط كرَسٕ ايحمٓس  َٔ االوتحكسم.

ٚذيو يٝس خ فسحم يكسن ِٖ يف ايشرٚط  ٚإاس ٖٛ تمحمٝل هلدس بٓدس٤ نًد٢    

إٔ ٖيا ا ثسٍ ٚمٛٙ ممس قسّ ايد يٌٝ ايشدرنٞ نًد٢ ايٓٗدٞ نٓد٘  ألٕ ايشدر  قد         

ْٗدد٢ نددٔ ايتفرٜددل بددني ايحمددٓني ٚايحمٓددس  يف اهلحمددس  ٚاألنمٝددس   ٚقدد  فددرض    

 يًحمٓس  ككسحم َعًَٛسحم يف ا ريا .

                                           
 .4/79حمري يً  دٜر ٚكسش١ٝ اي وٛقٞ نًٝ٘ اْظر شرح اؾسَع ايه (1)
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ٚا دسيفٕٛ هلِ ال ٜعت ٕٚ ذيو ْٗٝسحم َحمسشراحم نٔ ذيو ايشرط يف ايٛقف 

 َع َٛافكتِٗ يف إٔ َس ٢ْٗ نٓ٘ ايشس   ال مٛة اشرتاط٘.

سط فٝٗدس  ٚيدٝس يف اصدٌ    فسـ ف يف ايتمحمٝل ن٢ً ا مدس٥ٌ ٚؼكٝدل ا ٓد   

بكٛيدد٘:  َٚددس نددسٕ َددٔ ايشددرٚط    ~ايكسندد ٠ نُددس أشددس  إىل ذيددو ابددٔ تُٝٝدد١   

َمتًزَسحم ٚجٛد َس ٢ْٗ نٓ٘ ايشس   فٗٛ رٓدزي١ َس ٢ْٗ نٓد٘  َٚدس نًدِ بدحمعض     

األدي١ ايشرن١ٝ أْ٘ ٢ْٗ نٓ٘ فٗٛ رٓدزي١ َس نًِ أْ٘ صرح بسيٓٗٞ نٓ٘  يهٔ قد   

نُددسٍ ٖددٌ ٖددٛ َددٔ بددسل ا ٓٗددٞ نٓدد٘؟    لتًددف اجتٗددسد ايعًُددس٤ يف بعددض األ  

فٝدتًددف اجتٗددسدِٖ يف ذيددو ايشددرط بٓددس٤ نًدد٢ ٖدديا. ٖٚدديا أَددر البدد  َٓدد٘ يف   

 .(1)األ١َ 

ٚوٝأتٞ يييو َزٜ  بٝسٕ نٓ  ا كس ١ْ بني ا ياٖب يف شرٚط ايدٛاقفني يف  

 خسمت١ ٖيا ايحمح  إٕ شس٤ ا،.

 َيٖب ايشسفع١ٝ:

يشددسفعٞ ٜدديٖحمٕٛ إىل إٔ  ايشددسفع١ٝ بٓددس٤ نًدد٢ نددثري َددٔ أصددٍٛ اإلَددسّ ا   

 األصٌ يف ايشرٚط ايعكٛد اؿظر إال َس قسّ ديٌٝ ن٢ً جٛاةٙ ٚصحت٘.

ِٖٚ يف شرٚط ايٛقفني ال ٜتدسٚة ٖيٙ ايكسن ٠  ٚيهِٓٗ ٜدرٕٚ إٔ ندٌ   

شرط يف َالًح١ ايٛقف ٚا متحكني  ٚيٝس َٓسفٝسحم  كتط٢ ايٛقف فٗٛ داخٌ 
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ٕ إٔ اي يٌٝ اـسص قد   ؼت َس قسّ اي يٌٝ ن٢ً صحت٘ ٚجٛاةٙ  بٌ إِْٗ ٜرٚ

قسّ ن٢ً صح١ بعض شرٚط ايٛاقفني  ٚيٛ نسْت ٖٓدسى قسند ٠ شدرن١ٝ نسَد١     

 تعس ضٗس َثٌ ايتفرٜل بني األٚالد يف اوتحكسقس  ايٛقف.

ٚهليا نسْت ايكسن ٠ ايشرن١ٝ ايعسَد١ نٓد ِٖ يف كهدِ شدرٚط ايدٛاقفني      

مل أْٗددس تهددٕٛ َرنٝدد١ إذا نسْددت ؼكددل َالددًح١ يًٛقددف  أٚ يًُمددتحكني َٚددس 

ٜهٔ فٝٗس َٓسفس٠  كتط٢ ايٛقف  نشرط اـٝس  فٝ٘ أٚ شدرط إٔ ٜحمٝعد٘ ٚمدٛٙ     

فسيشرط بسطدٌ. ٖٚدٌ ٜحممدٌ بد٘ ايٛقدف؟ ايالدحٝح يف ا ديٖب بمد ٕ ايٛقدف          

 نٓ ٥ي. ٚقٌٝ: ٜالح ايٛقف  ًٜٚغٛ ايشرط.

ففٞ َغ  احملتدسج  ٚاألصدٌ فٝد٘ إٔ شدرٚط ايٛاقدف َرنٝد١ َدس مل ٜهدٔ         

 فٝٗس َس ٜٓسيف ايٛقف .

 )ٚيٛ ٚقف بشرط اـٝس ( يٓفم٘ يف إبكس٤ ٚقفد٘ ٚايرجدٛ  فٝد٘ َتد٢      ٚفٝ٘

ٍ٘ َدس ندسٕ شدرط بٝعد٘ أٚ شدرط إٔ       شس٤ أٚ شرط٘ يغريٙ أٚ شرط نٛدٙ إيٝ٘ بٛج

َٚكسبدٌ ايالدحٝح:    …ٜ خٌ َٔ شس٤ ٚلرج َٔ شس٤ )بمٌ ن٢ً ايالدحٝح( 

 .(1)ٜالح ايٛقف ًٜٚغٛ ايشرط  نُس يٛ طًَّل ن٢ً إٔ ال  جع١ ي٘ 

ع١ٝ ٜرٕٚ صح١ ٚجٛاة نٌ شرط حيكل َالًح١ يًٛقف أٚ َٚع إٔ ايشسف

ا متحكني إال أِْٗ ق  لتًفٕٛ يف إٔ شرطسحم بعٝٓ٘ حيكل ا الًح١ فٝالح  أٚ ال 
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 حيككٗس ف  ٜالح  ٚيٛ مل ٜعس ض ْالسحم شرنٝسحم.

َٚددٔ ايالددٛ  ا دتًددف فٝٗددس نٓدد ِٖ بٓددس٤ نًدد٢ ذيددو َددس جددس٤ يف َٓٗددسج  

ألصدحسل يف اشدرتاط ايٛاقدف    ايٟٓٛٚ ٚشدرك٘ يًشدربٝ  َدٔ اخدت ف ْظدر ا     

 ن ّ إجس ٠ ايٛقف  أٚ ؼ ٜ  َ ٠ اإلجس ٠.

فك  جس٤ فٝٗس: )ٚاألصح أْ٘ إذا ٚقف بشدرط إٔ ال ٜدؤجر( أصد حم     

أٚالحم: ٜؤجر أنثر َدٔ ود١ٓ صدح ايٛقدف ٚ)اتحمدع شدرط٘( نمدس٥ر ايشدرٚط         

 ا تط١ُٓ يًُالًح١.  

 .(1)ٚايثسْٞ: ال ٜتحمع شرط٘  ألْ٘ كدر ن٢ً ا متحل يف  ٓفع١ 

ٚاوددتٓسداحم إىل قسندد ٠ َرانددس٠ َالدددًح١ ايٛقددف ٚا مددتحكني يف شدددرٚط      

ايٛاقفني أفت٢ بعض ايفكٗس٤ َِٓٗ بإٔ ٜمتث٢ٓ َٔ ٖديا ا ثدسٍ كدسٍ ايطدرٚ ٠      

نُس يٛ اشرتط إٔ ال تؤجر اي ا  أنثر َٔ و١ٓ  ثِ اْٗ َت  ٚيدٝس هلدس جٗد١    

ط ايٛاقدف   نُس ٠ إال بإجس ٠ وٓتني   فسبٔ ايال ح أفت٢ بسؾٛاة كسيفد١ يشدر  

ألٕ ا ٓددع يف ٖدديٙ اؿددسٍ ٜفطددٞ إىل تعمٝددٌ ايٛقددف  ٖٚددٛ كددسيف  الددًحت٘.    

 .(2)ٚٚافك٘ ن٢ً ذيو ايمحمهٞ ٚاألذ نٞ

 مذلب احلهابلة:

أنثددر ا ددياٖب تٛوددعسحم يف تالددحٝح   ~َدديٖب اإلَددسّ أمحدد  بددٔ كٓحمددٌ  
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كٝد  ال ميٓدع إال َدس قدسّ      –نُس أحملٓس إىل ذيدو َدٔ قحمدٌ     –ايشرٚط يف ايعكٛد 

نًدد٢ َٓعدد٘. ٚمجٗددٛ  اؿٓسبًدد١ ال لددسيفٕٛ ٖدديٙ ايكسندد ٠ يف شددرٚط       ايدد يٌٝ

ايددٛاقفني. بددٌ ٜمددريٕٚ نًٝٗددس بٛضددٛح  ٜٚددرٕٚ إٔ نددٌ شددرط َٓددسٍف  كتطدد٢ 

ٌٌ ؼت َس ٚ د ايشدر  رٓع٘ فٝحممدٌ  ٚندييو ندٌ شدرط قدرّ أٚ       ايٛقدف داخ

ٜفطٞ إىل أَر قدرّ  أٚ إىل إخد ٍ بس كالدٛد ايشدرنٞ  ٚإٔ ندٌ شدرط غدري        

كتط٢ ايٛقف  ٚال ٖٛ َٓٗٞ نٓ٘ شرنسحم فٗدٛ شدرط جدس٥ز َعتد . َٚدٔ      َٓسٍف  

 ْالٛصِٗ يف ٖيا ايحمسل.

 َس جس٤ يف شرح َٓت٢ٗ اإل ادا  يًحمٗٛتٞ.

 ٚشرط بٝع٘ أٟ ايٛقدف َت٢ شس٤ ايٛاقدف  أٚ شرط ٖحمتد٘ َتد٢ شدس٤ أٚ   

شرط خٝس  فٝ٘  أٚ شرط تٛقٝت٘  نكٛي٘: ٖٛ ٚقدف َٜٛدسحم أٚ ود١ٓ ٚمدٛٙ  أٚ     

  أٟ ايٛقف نٛقفت دا ٟ ن٢ً ج١ٗ نيا نًد٢ إٔ أكٛهلدس نٓٗدس    شرط ؼًٜٛ٘

. (1)أٚ نٔ ايٛقف١ٝ بإٔ أ جع فٝٗس َت٢ ش٦ت  َحممٌ يًٛقف   ٓسفستد٘  كتطدسٙ   

ٚفٝدد٘ أٜطددسحم  ٜٚرجددع يف أَددٛ  ايٛقددف إىل شددرط ٚاقددف نشددرط٘ يزٜدد  ندديا      

شدرط يف ٚقفدد٘ شدرٚطسحم  فًددٛ مل مدب اتحمسنٗددس مل     <ٚيعُدرٚ نديا. ألٕ نُددر   

اشدددرتاطٗس فس٥ددد ٠. ٚألٕ ابتددد ا٤ ايٛقدددف َفدددٛض إىل ٚاقفددد٘ فدددستحمع     ٜهدددٔ يف 

 .(2)…شرط٘
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 ٚيف ا كٓع ٚايشرح ايهحمري:

 ٜٚرجع إىل شرط ٚاقف يف قمد١ُ نًد٢ ا ٛقدٛف نًدِٝٗ  ٚيف ايتكد ِٜ      

ٚايتأخري  ٚاؾُع ٚايرتتٝب  ٚايتم١ٜٛ ٚايتفطدٌٝ  ٚإخدراج َدٔ شدس٤ بالدف١      

ٝد٘  ٚودس٥ر أكٛايد٘( ألْد٘ ثحمدت      ٚإدخسي٘ بالف١  ٚيف ايٓسهر فٝد٘  ٚاإلْفدسم نً  

بٛقف٘  فٛجب إٔ ٜتحمع فٝ٘ شرط٘  ٚألٕ ابت ا٤ ايٛقف َفٛض إيٝ٘  فهدييو  

تفطًٝ٘ ٚترتٝحم٘. ٚنييو إٕ شرط إخراج بعطِٗ بالف١ ٚ دٙ بالف١  َثدٌ إٔ  

ٜكٍٛ: َٔ تزٚج َِٓٗ فً٘  َٚٔ فس م ف  ش٤ٞ ي٘  أٚ نهس ذيو.. أٚ َدٔ  

 شد٤ٞ يد٘. ٚندييو إٕ ٚقدف     نسٕ ن٢ً َيٖب نيا فًد٘  َٚدٔ خدرج َٓد٘ فد      

ن٢ً أٚالدٙ ن٢ً إٔ يألْث٢ وُٗدسحم ٚيًينر ودُٗني أٚ نًد٢ كمدب َرياثٗدِ      

أٚ ايعهددس  أٚ نًدد٢ إٔ يًهددحمري ضددعف َددس يًالددغري  أٚ يًفكددري ضددعف َددس       

يًغ   أٚ نهس ذيو  أٚ نََّّٝٔ بسيتفطٌٝ ٚاك احم َعٝٓسحم  أٚ ٚي ٙ  َٚدس أشدحم٘   

ا صددحٝح  ٖٚددٛ نًدد٢ َددس    ٖدديا  فٗددٛ نًدد٢ َددس قددسٍ   ددس ذنرْددس. فهددٌ ٖددي      

 .(1) …شرط

ٖٚهيا ْر٣ إٔ َياٖب اؿٓسب١ً ٖٛ ٚجٛل انتحمس  شدرط ايٛاقدف َدس مل    

ٜهٔ َٓسفٝسحم  كتط٢ ايٛقف أٚ َٓٗٝدسحم نٓد٘ شدرنسحم  ٚإٔ ايشدرٚط ا حمسكد١ ٚاجحمد١       

 االنتحمس   ف  ًٜزّ يالح١ االشرتاطس  نْٛٗس َمتححم١.
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إىل شرط ايٛاقف تعًٝكسحم ن٢ً قٍٛ ابٔ ق ا١َ: ٜٚرجع  –ففٞ اإلْالسف 

  هدددسٖر نددد ّ ا الدددٓف ٚغدددريٙ إٔ ايشدددرط ا حمدددسح ايددديٟ مل     …يف قمددد١ُ ٚ

 ٜظٗددر قالدد  ايكربدد١ َٓدد٘ مددب انتحمددس ٙ يف ندد ّ ايٛاقددف قددسٍ اؿددس ثٞ: ٖٚددٛ    

هدددسٖر نددد ّ األصدددحسل  ٚا عدددرٚف يف ا ددديٖب ايٛجدددٛل  قدددسٍ: ٖٚدددٛ    

 .(1)ايالحٝح 

ٌٝ يشددرٚط ٖدديا ٚيشددٝذ اإلودد ّ ابددٔ تُٝٝدد١ ٚتًُٝدديٙ ابددٔ ايكددِٝ تفالدد   

ايٛاقفني  لتًف قًدٝ حم ندٔ هدسٖر ند ّ مجٗدٛ  فكٗدس٤ ا ديٖب اؿٓحمًدٞ َدٔ          

كٝدد  ايٓظددر إىل ايشددرٚط ا حمسكدد١. فُٗددس ال ٜرٜددسٕ ٚجددٛل االيتددزاّ إال بشددرط  

 َمتحب شرنسحم  اْم قسحم َُٓٗس َٔ انتحمس  ايكرب١ يف أصٌ ايٛقف.

ٜٓٝد١  َثدٌ   ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ  األنُسٍ ا شرٚط١ يف ايٛقف َٔ األَدٛ  اي  

ايٛقف ن٢ً األ٥ُد١ ٚا دؤذْني ٚا شدتغًني بدسيعًِ ٚايكدر ٕ ٚاؿد ٜ  ٚايفكد٘         

 ٚمٛ ذيو  أٚ بسيعحمسد٠  أٚ بسؾٗسد يف وحمٌٝ ا، تٓكمِ ث ث١ أقمسّ:

: نُددٌ ٜتكددرل بدد٘ إىل ا، تعددسىل  ٖٚددٛ ايٛاجحمددس  ٚا مددتححمس  أكدد ٖس

ا ايشدرط  فٝٗدس  ٚكدض نًد٢ ؼالدًٝٗس. فُثدٌ ٖدي       @اييت  غب  وٍٛ ا، 

 مب ايٛفس٤ ب٘  ٜٚكف اوتحكسم ايٛقف ن٢ً كالٛي٘ يف اؾ١ًُ.

نٓد٘ ْٗدٞ ؼدرِٜ أٚ ْٗدٞ تٓددزٜ٘       @: نٌُ ق  ٢ْٗ  ودٍٛ ا،  ٚايثسْٞ
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فسشرتاط َثٌ ٖيا ايعٌُ بسطٌ بستفسم ايعًُس٤   س ق  اوتفسض نٔ  وٍٛ ا، 

أْ٘ خمب ن٢ً َٓ ٙ  فكسٍ: َس بسٍ أقدٛاّ ٜشدرتطٕٛ شدرٚطسحم يٝمدت يف      @

نتسل ا،  َدٔ اشدرتط شدرطسحم يدٝس يف نتدسل ا، فٗدٛ بسطدٌ  ٚإٕ ندسٕ َس٥د١          

 شرط  نتسل ا، أكل  ٚشرط٘ أٚثل.

ثِ قسٍ: َٚٔ ٖيا ايحمسل إٔ ٜهٕٛ ا شرتط يدٝس قرََّدسحم يف ْفمد٘  يهٓد٘     

 …َٓسف ؿالٍٛ ا كالٛد ا أَٛ  ب٘ 

: نٌُ يٝس رهرٚٙ يف ايشر  ٚال َمتحب  بٌ ٖٛ َحمسح ايكمِ ايثسي 

 مت٣ٛ ايمرفني.َ

فٗيا قسٍ بعض ايعًُس٤ بٛجٛل ايٛفس٤ ب٘  ٚاؾُٗٛ  َٔ ايعًُس٤ َدٔ أٖدٌ   

ا ياٖب ا شٗٛ ٠ ٚغريِٖ ن٢ً أْد٘ شدرط بسطدٌ  ٚال ٜالدح نٓد ِٖ إٔ ٜشدرتط       

إال َس نسٕ قرب١ إىل ا، تعسىل  ٚذيو إٔ اإلْمسٕ يٝس ي٘ إٔ ٜحمديٍ َسيد٘ إال  دس فٝد٘     

اّ ايرجددٌ كٝددسحم فًدد٘ إٔ ٜحمدديٍ َسيدد٘ يف ؼالددٌٝ   َٓفعتدد٘ يف ايدد ٜٔ أٚ ايدد ْٝس  فُددس د 

األغراض ا حمسك١ ألْد٘ ٜٓتفدع بدييو  فأَدس ا ٝدت فُدس بكدٞ بعد  ا دٛ  ٜٓتفدع َدٔ            

أنُسٍ األكٝس٤ إال بعٌُ صدس  قد  أَدر بد٘  أٚ أندسٕ نًٝد٘  أٚ قد  أٖد ٣ إيٝد٘           

 ٚمٛ ذيو.

 فأَس األنُسٍ اييت يٝمت طسن١ ، ٚ وٛي٘ ف  ٜٓتفع بٗس ا ٝت عسٍ.

فإذا اشرتط ا ٛصٞ أٚ ايٛاقف نُ حم أٚ صف١ ال ثٛال فٝٗس ندسٕ ايمدعٞ   
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يف ؼالًٝٗس وعٝسحم فُٝس ال ٜٓتفع ب٘ يف دْٝسٙ ٚ خرت٘  َٚثٌ ٖيا ال مٛة ٖٚٛ إاس 

َكالٛدٙ بسيٛقف ايتكرل إىل ا، تعسىل  ٚايشس   أنًِ َٔ ايٛاقفني رس ٜتكرل 

   ٗ ِ ردس شدرط٘ ا، ٚ ضدٝ٘ يف    ب٘ إىل ا، تعسىل  فسيٛاجب إٔ ٜعُدٌ َدٔ شدرٚط

 .(1) …شرٚطِٗ 

ٜٚددأتٞ ندد ّ لددس ايدد ٜٔ ابددٔ ايكددِٝ َكددر احم َٚؤندد احم يهدد ّ شددٝد٘ يف  

 شرٚط ايٛاقفني فٝكٍٛ:

 إاس ٜٓفي َٔ شرٚط ايٛاقفني َس نسٕ طسن١ ٚيًُهًف َالًح١  ٚأَس إٕ 

ٚبسؾًُد١ فشدرٚط    …نسٕ بط  ذيو ف  كر١َ ي٘ نشرط ايتعدزل ٚايرتٖدب   

 ع١:ايٛاقفني أ ب

  ٚشدرٚط تتطدُٔ تدرى    شرٚط قر١َ يف ايشر   ٚشرٚط َهر١ٖٚ ، 

 َس ٖٛ أكب إىل ا، ٚ وٛي٘  ٚشرٚط تتطُٔ فعٌ َس ٖٛ أكب إىل ا، ٚ وٛي٘.

فسألقمددسّ ايث ثدد١ األٍٚ ال كرَدد١ هلددس ٚال انتحمددس   ٚايكمددِ ايرابددع ٖددٛ   

 .(2)ايشرط ا تحمع ايٛاجب االنتحمس  

ط ايٛاقفني  ٚقحمٌ إٔ ْأتٞ نًد٢ ختدسّ   تًو ٖٞ َياٖب ايفكٗس٤ يف شرٚ

ايحمح  فٝٗس  َٚكس ْتٗس  ٚؼ ٜ  َٛاضع االتفسم َٚٛاضع االخت ف َٓٗدس   

الب  يٓس َٔ إٔ ْعرج ن٢ً َمأيتني ُٖس َٔ َتُُس  ايحمح  يف ٖيا ا ٛضٛ   

                                           
 .63– 31/58ايفتس٣ٚ  (1)

 .97– 3/96إن ّ ا ٛقعني  (2)
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 بٌ ُٖس َٔ مج١ً َمس٥ً٘  ُٖٚس:

 بٝسٕ ا راد بكٍٛ ايفكٗس٤:  شرط ايٛاقف نٓص ايشس   . (1

 ف يف تغٝري ايشرٚط.كل ايٛاق (2

 أواًل: معهى قول الفقهاء: "شزط الواقف كهص الشارع".

نثرياحم َس ٜينر ايفكٗس٤ يف نتحمِٗ نٓ  ايهد ّ نًد٢ شدرٚط ايدٛاقفني ٖديٙ      

 اؾ١ًُ  شرط ايٛاقف نٓص ايشس   .

ٚق  أثس  ٖيا ايتشحمٝ٘ يشرط ايٛاقف بٓص ايشس   خ فسحم بٝدِٓٗ يف َعٓد٢   

 ٖيا ايكٍٛ ٚيف ا راد ب٘.

 فسفرتقت أقٛاهلِ إىل ث ث١:

 : إٔ شرط ايٛاقف نٓص ايشس   يف ٚجٛل اتحمسن٘ ٚايعٌُ ب٘.أك ٖس

ٚممٔ ْص ن٢ً ذيو اـرشٞ َٔ ا سيه١ٝ يف شرك٘ ن٢ً كتالر خًٝدٌ   

 .(1)ٚصسكب َمسيب أٚيٞ اي٢ٗٓ َٔ اؿٓسب١ً

: إٔ شرط ايٛاقف نٓص ايشس   يف ايفِٗ ٚاي الي١  ال يف ايكٍٛ ايثسْٞ

 ٌ ب٘ ٚاتحمسن٘.ٚجٛل ايعُ

 ٚممٔ ْص ن٢ً ذيو شٝذ اإلو ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚلس اي ٜٔ ابٔ ايكِٝ.

فكدد  قددسٍ ابددٔ تُٝٝدد١:  ٚا كالددٛد إجددرا٤ ايٛقددف نًدد٢ ايشددرٚط ايدديت       

                                           
 .4/312. َمسيب أٚيٞ اي٢ٗٓ يف شرح غس١ٜ ا ٓت٢ٗ 7/92شرح اـرشٞ ن٢ً كتالر خًٌٝ  (1)
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ٜكال ٖس ايٛاقف  ٚهليا قسٍ ايفكٗدس٤: إٕ ْالٛصد٘ نٓالدٛص ايشدس  . ٜعد       

  ٛ د يف ايفِٗ اي الي١  فٝفِٗ َكالٛد ذيو َٔ ٚجٛٙ َتع د٠  نُس ٜفٗدِ َكالد

 .(1)ايشس   

ٜٚٛضدح  أٜد٘ أنثدر نٓد َس ٜكددٍٛ:  َٚدٔ قدسٍ َدٔ ايفكٗدس٤: إٕ شددرٚط         

ايٛاقف ْالٛص نسيفسه ايشس   فُرادٙ أْٗس نسيٓالٛص يف اي اليد١ نًد٢ َدراد    

ايٛاقددف  ال يف ٚجددٛل ايعُددٌ  أٟ إٔ َددراد ايٛاقددف ٜمددتفسد َددٔ أيفسهدد٘        

ّٛ ا شددرٚط١  نُددس ٜمددتفسد َددراد ايشددس   َددٔ أيفسهدد٘  فهُددس ٜعددرف ايعُدد        

ٚاـالددٛص ٚاإلطدد م ٚايتكٝٝدد  ٚايتشددرٜو ٚايرتتٝددب يف ايشددر  َددٔ أيفددسه     

ٚأَددس إٔ ػعددٌ   …ايشددس    فهددييو تعددرف  يف ايٛقددف َددٔ أيفددسه ايٛاقددف   

ْالٛص ايٛاقف أٚ ْالٛص غريٙ َٔ ايعسق ٜٔ نٓالدٛص ايشدس   يف ٚجدٛل    

ايعًِ بٗس  فٗيا نفر بستفسم ا مًُني  إذ ال أك  ٜمس  يف نٌ َس ٜدؤَر بد٘ َدٔ    

 .(2) … @حمشر بع   وٍٛ ا، اي

ٚقسٍ ابٔ ايكِٝ:  .. ٚأَس َس ق  هلج ب٘ بعطِٗ َٔ قٛي٘. شرٚط ايٛاقف 

نٓالٛص ايشس  . فٗيا ق  ٜراد ب٘ َع٢ٓ صحٝح َٚع٢ٓ بسطٌ  فإٕ أ ٜ  أْٗدس  

نٓالددٛص ايشددس   يف ايفٗددِ ٚاي اليدد١  ٚتكٝٝدد  َمًكٗددس ركٝدد ٖس  ٚتكدد ِٜ       

                                           
 .31/98ايفتس٣ٚ  (1)

 .48 – 31/47ا رجع ايمسبل  (2)
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ًف  ال غالٛص ايمحمب  فٗيا كل خسصٗس ن٢ً نسَٗس ٚاألخي فٝٗس بعُّٛ اي

َددٔ كٝدد  اؾًُدد١. ٚإٕ أ ٜدد  أْٗددس نٓالددٛص ايشددس   يف ٚجددٛل َرانستٗددس        

ٚايتزاَٗس ٚتٓفٝيٖس  فٗيا َٔ أبمٌ ايحمسطٌ  بٌ ٜحممٌ َٓٗدس َدس مل ٜهدٔ طسند١     

ا، ٚ وٛي٘  َٚس غريٙ أكب إىل ا، ٚأ ض٢ ي٘ ٚيروٛي٘ َٓ٘  ٜٚٓفي َٓٗس َدس  

 .(1)نسٕ قرب١ ٚطسن١ نُس تك ّ 

: إٔ شرط ايٛاقف ندٓص ايشدس   يف ايفٗدِ ٚاي اليد١ ٚيف     ايكٍٛ ايثسي 

 ٚجٛل إتحمسن٘ ٚايعٌُ ب٘.

ٚممددٔ ْددص نًدد٢ ذيددو صددسكب ايدد   ا دتددس  َددٔ اؿٓفٝدد١ كٝدد  قددسٍ:   

 قٛهلِ شرط ايٛاقف نٓص ايشس   أٟ يف ا فٗدّٛ ٚاي اليد١ ٚٚجدٛل ايعُدٌ     

الودُٝس فُٝدس    ب٘ فٝدب نًٝ٘ خ ١َ ٚهٝف١ أٚ ترنٗدس إٕ مل ٜعُدٌ  ٚإال أثدِ    

 .(2)ًٜزّ برتنٗس تعمٌٝ 

ٖٚهيا ٜحم ٚ يًٓسهر يف ٖيٙ األقٛاٍ ألٍٚ ١ًٖٚ إٔ ٖٓدسى تحمسٜٓدسحم يف تفمدري    

ٖيٙ اؾ١ًُ بني ايكٍٛ األٍٚ ٚايكٍٛ ايثدسْٞ  ٚمحًدٗس نًد٢ َعٓدٝني كدتًفني       

ٚيهددٔ إذا ْظرْددس إىل أكهددسّ شددرٚط ايددٛاقفني يدد ٣ ايفكٗددس٤  لدد ِٖ مجٝعددسحم   

 ٜطٝل دا٥ر٠ ٖيا االخت ف كت٢ ٜهسد ٜهٕٛ يفظٝسحم. َتفكني فٝٗس ن٢ً َس

ذيو إٔ ايفكٗس٤ َتفكٕٛ ن٢ً إٔ شرٚط ايٛاقفني َٓٗدس َدس ٖدٛ صدحٝح      

                                           
 .187 – 4/186إن ّ ا ٛقعني  (1)

 .3/575ٔ نسب ٜٔ اي   ا دتس  َع كسش١ٝ اب (2)
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َٚٓٗس َس ٖٛ بسطٌ  ٚال ٜتالٛ  َٔ أك  َٔ أٌٖ ايعًِ ايكٍٛ بٛجدٛل ايعًدِ   

 بسيشرط ايحمسطٌ َع نًُ٘ بحمم ْ٘.

ِ َدٔ ن َٗدِ    ٚأٜطسحم فسيفكٗس٤ َتفكٕٛ ن٢ً إٔ َراد ايدٛاقفني إادس ٜفٗد   

َٚس تطدُٓت٘ صدٝغ١ أٚقدسفِٗ َدٔ اشدرتاطس   فٗدٞ ْالدٛص يفظٝد١ ؼتدسج يف          

َعرفدد١ ا ددراد َٓٗددس إىل ايكٛاندد  ايدديت تمحمددل نًدد٢ ْالددٛص ايشددس   َددٔ كٝدد   

ترتٝددب دالالتٗددس ٚمحددٌ نسَٗددس نًدد٢ خسصددٗس َٚمًكٗددس نًدد٢ َكٝدد ٖس  ٚمددٛ 

ًُدس٤ يف  ذيو  فٗيا ايك   ال ٜٓحمغٞ إٔ ٜهٕٛ قٌ خ ف  ٚإٕ فرم بعض ايع

بعض اؿسال  بني دالي١ ند ّ ايشدس   ٚداليد١ ند ّ ودس٥ر ا دتهًُني  إال إٔ       

 ٖيا يف ايٓدز  ايٝمري.

ٚن٢ً ٖيا فسيكٍٛ بإٔ شرط ايٛاقف نٓص ايشس   يف ٚجٛل ايعٌُ بد٘  

قٍُٛ ن٢ً َس إذا اوتٛف٢ شرٚط صحت٘  ٚن ّ ا ٛاْع نٓ  ايكس٥ًني ب٘ ٖٚيا 

 ا ع٢ٓ ال لسيفِٗ فٝ٘ أك .

 خ ف يف إٔ شدرٚط ايدٛاقفني نٓالدٛص ايشدس   َدٔ كٝد  ايفٗدِ        ٚال

 ٚاي الي١ يف اؾ١ًُ.

ٚبٗدديا ٜتددحمني إٔ ايكددٍٛ ايثسيدد  ٖددٛ ايدديٟ ٜٓحمغددٞ إٔ ؼُددٌ نًٝدد٘ تًددو      

اؾ١ًُ  ٜٚهدٕٛ ا كالدٛد َٓٗدس ند ّ االجتٗدسد يف ايتالدرف يف ايٛقدف ٚغًتد٘         

تٗدس نُدس   ْٚظس ت٘ رس لسيف تًو ايشرٚط إذا نسْت صحٝح١  ٚإٔ تفِٗ دالال

 تفِٗ دالال  ْالٛص ايشس  .
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 ثانيًا: شق الواقف فـي تغيري اش اىلات  فـي الوقف:

األصٌ إٔ ايٛقف إذا ص   نٔ أًٖ٘ َمتدُعسحم يشرٚط صدحت٘ ٚيزَٚد٘   

ٜهٕٛ الةَدسحم  فد  ٜالدح ايرجدٛ  فٝد٘ َمًكدسحم  ٚال مدٛة تغدٝريٙ أٚ تحم ًٜد٘ إال          

 ِ.يطرٚ ٠  أٚ َالًح١  اجح١  ن٢ً تفالٌٝ نٓ  أٌٖ ايعً

ٚيددزّٚ أصددٌ ايٛقددف ٜمددتتحمع يددزّٚ شددرٚط ايددٛاقفني ا عتدد ٠ ٚثحمستٗددس       

ٚاوتكرا ٖس. ف  مٛة هلدِ فٝٗدس تغدٝري أٚ تحمد ٌٜ  ٚال ايرجدٛ  نٓٗدس  نُدس ال        

 مٛة هلِ تغٝري أصٌ ايٛقف ٚال ايرجٛ  نٓ٘.

 ٖيا إذا أطًل ايٛاقف ايشرٚط  ٚمل حيتف  يٓفم٘ عل ايتغٝري.

ْشدس٤ ايٛقدف إٔ يد٘ كدل تغدٝري َدس اشدرتط٘        يهٔ إذا اشرتط ايٛاقف نٓ  إ

فٝ٘  فٌٗ ٜعت  ذيو ايشرط  ٜٚثحمت ي٘ كل ايتغٝري ٚايتحم ٌٜ يف ا الرف أٚ يف 

ا متحكني  أٚ يف ايٓسهر َٚس ٜتعًل ب٘  ٚمدٛ ذيدو  أٚ ال ٜعتد   ٜٚهدٕٛ َدس      

 اشرتط٘ أٚالحم ٖٛ اي ةّ ا عت ؟.

ب فدرٚ   يف ٖيا تفالٌٝ ألٖدٌ ايعًدِ  ٚقد  هٗدر عد  ذيدو يف نتد       

ا دديٖب اؿٓفددٞ أنثددر َددٔ غددريٙ  ٚقدد  نرفددت ٖدديٙ ايشددرٚط بسيشددرٚط      

 ايعشر٠. ٖٚٞ:

ايزٜدددسد٠ ٚايٓكالدددسٕ  ٚاإلدخدددسٍ ٚاإلخدددراج  ٚاإلنمدددس٤ ٚاؿرَدددسٕ      

 ٚايتغٝري ٚايتحم ٌٜ  ٚاإلب اٍ ٚاالوتحم اٍ.

َِٚٓٗ َٔ ًٜحل بٗس ايتفطٌٝ ٚايتدالٝص  َِٚٓٗ َٔ جعًدُٗس َهدسٕ   
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أُْٗدس ال ٜتعًكدسٕ بتغدٝري َالدس ف ايٛقدف  بدٌ        اإلب اٍ ٚاالودتحم اٍ  بسنتحمدس   

 .(1)بتغٝري نٝٓ٘  َِٚٓٗ َٔ جعٌ ايتدالٝص ٚايتفطٌٝ َهسٕ ايتغٝري ٚايتحم ٌٜ

ٚيف كني قسٍ بعض ايحمسكثني نٔ ٖيٙ ايشدرٚط ايعشدر٠ أٚ األثد  نشدر     

ٌٍ َٓد٘      إْٗس يٝمت َرتادف١ األيفسه  َتح ٠ ا ع٢ٓ  بٌ ٖٞ كتًفد١ ا عدسْٞ  يهد

 .(2)ييٟ لتًف نٔ َ يٍٛ اآلخرَ يٛي٘ اـسص ا

ٜر٣  خرٕٚ أْٗس َرتادف١ األيفسه  َت اخ١ً فُٝس بٝٓٗس  ٚترجع نًدٗس إىل  

 شرطني اثٓني فكع.

ٜكٍٛ األوتسذ ايز قدس٤:  َٚدٔ ايٛاضدح إٔ ٖديٙ ايشدرٚط  ٚإٕ ند ٖٚس       

نشر٠ أٚ اث  نشر َدٔ كٝد  اخدت ف أيفسهٗدس  ٖدٞ َدٔ كٝد  ا عٓد٢ أقدٌ          

بددني بعطددٗس ٚبعددض  ٖٚدديا األوددًٛل يف تعدد اد   ندد داحم  يًددرتادف ٚايتدد اخٌ

ا رتادفس  ا تهر ٠ ب  فس٥ ٠ إاس ٖٛ َٔ نٌُ ا ٛثكني نتسل ايالهٛى  ٚيٝس 

َددٔ نُددٌ ايفكٗددس٤ ايٓظددس   فددإٕ اإلنمددس٤ ٚاؿرَددسٕ ٖددٛ يف َعٓدد٢ اإلدخددسٍ      

ٚاإلخراج  ٚإٕ ايتفطٌٝ ٚايتدالٝص نني ايزٜدسد٠ ٚايٓكالدسٕ  ٚندٌ ٖدؤال٤     

تحمد ٌٜ  ٚإٕ ايتحمد ٌٜ ندني ايتغدٝري  ٚنديا اإلبد اٍ ٜدرادف        ٜ خٌ يف ايتغٝري ٚاي

االودتحم اٍ  فهًدٗس تددؤٍٚ يف ا عٓد٢ إىل شدرطني: تغددٝري ايشدرٚط  ٚاوددتحم اٍ      

                                           
 .149  ٚقسضرا  يف ايٛقف ألبٞ ةٖر٠ ص 292– 1/291اْظر أكهسّ ايٛقف يًهحمٝمٞ  (1)

 .1/292  ْك حم نٔ أكهسّ ايٛقف يًهحمٝمٞ 29أكهسّ األٚقسف يًعسْٞ ص  (2)
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 ا ٛقٛف .

ٖٚيا ايكٍٛ ي٘ ٚجٗ٘ ايٛاضح  ٚكدت٘ ايحمٝٓد١ نٓد  اْفدرادٙ ندٌ شدرط      

َددٔ ايشددرٚط نُددس ٜٛافكدد٘ يف ا عٓدد٢  ٚيهٓددو إذا ْظددر  إىل نحمددس ا  ٖدديٙ    

ٓ  اجتُسنٗس الب  إٔ ػ  بٝٓٗس فرقسحم ق  ًٜحظ٘ ايٛاقدف  ٜٚكالد ٙ   ايشرٚط ن

ا تهًِ  ٚهليا قدسٍ ايشدٝذ قُد  غٝدت ا مٝعدٞ  إْٗدس إذا أفدرد  مجعدت          

 .(1)ٚإذا مجعت أفرد  

َٚٔ ٖٓس يزّ بٝسْٗس ن٢ً أوسا اجتُسنٗس  ٚيٓتهًِ نٔ نٌ شرط َٓٗدس  

 َٚس ٜكسبً٘ فُٝس ًٜٞ:

 أٚالحم: ايزٜسد٠ ٚايٓكالسٕ:

ٜددسد٠ إٔ ٜزٜدد  ايٛاقددف يف ْالددٝب َمددتحل َعددني أٚ جٗدد١ َعٝٓدد١ َددٔ    ايز

 ا متحكني يف ايٛقف. ٚايٓكالسٕ غ ف٘.

 ٚق  تت ةّ ايزٜسد٠ ٚايٓكالسٕ  ٚق  ال ٜت ةَسٕ.  

َثسٍ ت ةَُٗس: إٔ ٜكدٍٛ ٚقفدت أ ضدٞ نًد٢ إٔ تهدٕٛ غًتٗدس َٛةند١        

ايمد ا  مجع١ٝ اؿرَني اـري١ٜ عال١ ايثً  ْٚ ٠ٚ ايشحمسل اإلود َٞ عالد١   

 ١٦ٖٝٚ اإلغسث١ اإلو ١َٝ عال١ ايٓالف.

فإذا ةاد يف كال١ ْ ٠ٚ ايشحمسل اإلو َٞ َث حم ٚ فعٗس إىل ايٓالدف ففدٞ   

                                           
 .149قسضرا  يف ايٛقف ألبٞ ةٖر٠ ص  (1)
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ٖيٙ اؿسي١ الب  إٔ ٜٓكص َٔ كالديت مجعٝد١ اؿدرَني اـريٜد١ ٦ٖٝٚد١ اإلغسثد١       

 بك   تًو ايزٜسد٠.

َٚثسٍ ن ّ ت ةَُٗس: إٔ ٜينر نٓد  إْشدس٤ ايٛقدف َرتحمدس  قد د٠ َدٔ       

١ أيددف  ٜددسٍ ؾُعٝدد١ اؿددرَني  ٚأيددف  ٜددسٍ يٓدد ٠ٚ ايشددحمسل اإلودد َٞ   ايغًدد

ٚأيف  ٜسٍ هل٦ٝد١ اإلغسثد١  ثدِ ٜزٜد  يف ا رتحمدس  ا دينٛ ٠  أٚ يف بعطدٗس َدٔ         

أصٌ غ١ً ايٛقف  فك  ال ٜهٕٛ يًزٜسد٠ أثدر بدسيٓكص َدٔ ا رتحمدس  األخدر٣       

 ٚذيو فُٝس إذا نسْت غ١ً ايٛقف تزٜ  نٔ ا رتحمس  ا كر ٠.

 اشرتط ايٛاقف ايزٜسد٠ أٚ ايٓكالسٕ أٚ نًُٝٗس جسة ي٘ ذيو.فإذا 

ٚنٓدد  اشددرتاط٘ ايزٜددسد٠ ٚايٓكالددسٕ يددٝس يدد٘ إٔ حيددرّ َمددتحكسحم َددٔ نددٌ    

 اوتحكسم  ألْ٘ مل ٜشرتط كرَسْ٘.

 ثسْٝسحم: اإلدخسٍ ٚاإلخراج:

 اإلدخسٍ إٔ معٌ َٔ يٝس َمتحكسحم يف ايٛقف َٔ أٌٖ االوتحكسم.

 ايٛقف غري َٛقٛف نًٝ٘.ٚاإلخراج إٔ معٌ ا متحل يف 

 ٚق  اختًف ايفكٗس٤ يف صح١ اشرتاط اإلدخسٍ ٚاإلخراج.

فيٖب اؿٓف١ٝ إىل جٛاةٙ َمًكسحم  فًًٛاقف إٔ ٜشرتط يف ٚقف٘ إدخسٍ أٚ 

إخراج َٔ ٜشس٤  فٝدعدٌ َدٔ ندسٕ َدٔ أٖدٌ ايٛقدف ابتد ا٤ نٓد٘  َٚدٔ ندسٕ           

ٛقددٛف خس جددسحم نٓدد٘ داخدد حم َٚمددتحكسحم فٝدد٘  دٕٚ إٔ ٜعًددل ذيددو بالددف١ يف ا     
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 .(1)نًِٝٗ

ٚذٖب ايشسفع١ٝ إىل ند ّ جدٛاة اشدرتاط إدخدسٍ َدٔ شدس٤ ٚإخدراج َدٔ         

 شس٤ ن٢ً إط ق٘  ألٕ ذيو ٜٓسيف َكتط٢ ايٛقف.

جس٤ يف ا ٗيل يًشرياةٟ  ٚال ٜالح تعًٝك٘ نًد٢ شدرط َمدتكحمٌ  ألْد٘     

ٚال ٜالح بشرط اـٝس   ٚبشرط إٔ ٜرجع فٝ٘ إذا شس٤  …نك  ٜحممٌ بسؾٗسي١ 

 خٌ فٝ٘ َٔ شس٤ أٚ لرج فٝد٘ َدٔ شدس٤  ألْد٘ إخدراج َدسٍ نًد٢        أٚ ٜحمٝع٘ أٚ ٜ

 .(2)ٚج٘ ايكرب١ فًِ ٜالح َع ٖيٙ ايشرٚط

َٚس ذنرٙ بعدض ايحمدسكثني ا عسصدرٜٔ َدٔ إٔ ايشدسفع١ٝ أجدسةٚا اإلدخدسٍ        

ٚاإلخراج إذا نسٕ َكٝ احم بالدف١ فدُٝٔ أ ٜد  إدخسيد٘ أٚ إخراجد٘  َٚثدٌ يدييو        

إٔ َدٔ تزٚجدت َدٔ بٓدستٞ فد        بكٛي٘: نإٔ ٜكٍٛ: ٚقفت ن٢ً أٚالدٟ نًد٢ 

 .(3)كل هلس  أٚ ن٢ً إٔ َٔ اوتغ٢ٓ َٔ أٚالدٟ ف  كل ي٘ فٝ٘

َددس ذنددرٙ ٖدديا ايحمسكدد  يددٝس َددٔ ٖدديٙ ا مددسي١ ٖٚددٞ اشددرتاط اإلدخددسٍ    

ٚاإلخراج  ٔ شس٤ يف ا متكحمٌ  بٌ ٖٞ َٔ قحمٌٝ تعًٝدل االودتحكسم بالدف١ يف    

  ف َمأيتٓس.ا متحل ابت ا٤  ٖٚيٙ ال خ ف يف جٛاة اشرتاطٗس  غ

أَددس اؿٓسبًدد١ فددإِْٗ أجددسةٚا اشددرتاط اإلدخددسٍ ٚاإلخددراج  ددٔ شددس٤ َددٔ     

                                           
 .1/294  ٚأكهسّ ايٛقف حملُ  ايهحمٝمٞ 29اإلوعسف ص  (1)

 .14/232ٗيل َع ته١ًُ شرح ارُٛ  جد ا  (2)

 .1/294أكهسّ ايٛقف يًهحمٝمٞ  (3)
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 ا متحكني يًٛقٛف دٕٚ غريِٖ.

فإذا قسٍ: ٚقفت ن٢ً أٚالدٟ بشرط إٔ أدخٌ َٔ أشس٤ َِٓٗ ٚأخرج َدٔ  

 أشس٤  صح ايٛقف ٚايشرط  ٚجسة ي٘ إدخسٍ َٔ شس٤ َِٓٗ ٚإخراج َٔ شس٤.  

َٔ غريِٖ  فإْ٘ ال مٛة  ٜٚحممدٌ َعد٘    ٚأَس إذا اشرتط إدخسٍ َٔ ٜشس٤

 ايٛقف.

ففٞ شدرح َٓتٗد٢ اإل ادا   ٜٚرجدع إىل شدرط ٚاقدف يف تكد ِٜ بعدض        

ٜٚرجدع إىل شدرط٘ يف إخدراج َدٔ شدس٤ َدٔ أٖدٌ ايٛقدف          …أًٖ٘ أٟ ايٛقف 

ٚال ٜالدح شدرط إدخدسٍ َدٔ شدس٤ َدٔ غريٖدِ  نٛقفدت          …َمًكسحم أٚ بالدف١  

ري شددرط  فدد  ٜالددح  نًدد٢ أٚالدٟ  ٚأدخددٌ َددٔ أشددس٤ َعٗددِ. نشددرط تغددٝ 

ٚهسٖرٙ وٛا٤ شدرط ذيدو يٓفمد٘ أٚ يًٓدسهر بعد ٙ  ألْد٘ شدرط ٜٓدسيف َكتطد٢          

ايٛقف  فأفم ٙ نُس يٛ شرط إٔ ال ٜٓتفع ب٘  غد ف إدخدسٍ َدٔ شدس٤ َدِٓٗ      

ٚإخراجدد٘  ألْدد٘ يددٝس بددإخراج يًُٛقددٛف نًٝدد٘ َددٔ ايٛقددف  ٚإاددس نَّددل         

بدإ اد٠ إنمس٥د٘    الوتحكسم بالف١  فهأْ٘ جعٌ ي٘ ككدسحم يف ايٛقدف إذا اتالدف    

 .(1)ٚمل معٌ ي٘ ككسحم إذا اْتفت تًو ايالف١ فٝ٘

 ثسيثسحم: اإلنمس٤ ٚاؿرَسٕ:

اإلنمس٤: ٖٛ إٜثس  بعض ا متحكني بسيعمس٤ َٔ ايغ١ً َ ٠ َعٝٓد١ أٚ  

                                           
 .2/502شرح َٓت٢ٗ اإل ادا   (1)
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دا٥ُسحم. ٚاؿرَسٕ: إٔ ميٓع ايغ١ً نٔ بعض ا متحكني َ ٠ َعٝٓد١ أٚ دا٥ُدسحم.   

سٍ ٚاإلخدراج إذا اجتُعدت يف   ٚايفرم بني اإلنمس٤ ٚاؿرَدسٕ ٚبدني اإلدخد   

شرط ايٛاقف ٖٛ إٔ اإلنمس٤ ٚاؿرَسٕ إاس ٜهٕٛ  ٔ ِٖ َٔ أٌٖ ايٛقدف  

ٚاإلدخسٍ ٚاإلخدراج  قد  ٜهدٕٛ  دٔ ٖدِ َدٔ أٖدٌ ايٛقدف ابتد ا٤  ٚقد            

 ٜهٕٛ يغريِٖ.

ٚهلدديا فددإٕ اؿرَددسٕ ال لددرج ا ٛقددٛف نًٝدد٘ َددٔ ةَددر٠ أٖددٌ ايٛقددف      

 .(1)ٚاإلخراج معً٘ يٝس َِٓٗ

إٕ اشرتط اإلنمس٤ ٚاؿرَسٕ َثٌ اشدرتاط اإلدخدسٍ ٚاإلخدراج    ٚايظسٖر 

يف اؿهِ  فسيكٍٛ ظٛاةٙ َشرٚط بإٔ ال ٜدؤدٟ إىل اإلخد ٍ بدأٟ شدرط َدٔ      

 شرٚط صح١ أصٌ ايٛقف.

ٚييا ْر٣ اؿٓف١ٝ ميٓعْٛ٘  بٌ ٜحممًٕٛ ايٛقدف بمدحمحم٘ إذا أد٣ إىل صدرف    

إٔ ٜعمدٞ َدٔ   غًت٘ نًٗس يف غري ج١ٗ ايكرب١  نُٔ ٚقف نًد٢ أٚالدٙ ٚشدرط   

ٜشس٤ َِٓٗ  ٚحيرّ َٔ ٜشس٤  ثِ أنم٢ ايغ١ً نًٗس يألغٓٝس٤ ففٞ ٖيٙ ايالٛ ٠ 

 .(2)ٜحممٌ ايٛقف نٓ ِٖ

  ابعسحم: ايتغٝري ٚايتحم ٌٜ:

قسٍ ايشٝذ أبٛ ةٖر٠: إذا ذنر ٖيإ ايشرطسٕ َدع غريُٖدس َدٔ ايشدرٚط     

                                           
 .150قسضرا  يف ايٛقف ألبٞ ةٖر٠ ص  (1)

 .1/299  ٚأكهسّ ايٛقف يًهحمٝمٞ 108اإلوعسف ص  (2)



 

 

 ىدوة الوقف يف الصريعة اإلسالمية وجماالته

111 

ايعشددر٠ فإْدد٘ ٜطددٝل تفمددريُٖس  َٚٛضددٛنُٗس يف ٖدديٙ اؿددسٍ ٖددٛ ايتغددٝري يف     

ف ايٛقف فٝدعًٗس َرتحمس  ب ٍ إٔ تهٕٛ كالالسحم  أٚ نًد٢ بعدض َدٔ    َالس 

ٚإذا ذنددر ٖدديإ ايشددرطسٕ َٓفددردٜٔ   …ا ٛقددٛف نًٝدد٘ بدد ٍ إٔ تهددٕٛ نسَدد١  

فإُْٗدددس ٜعُدددسٕ نَُٛدددسحم شدددسَ حم  فٝشدددُ ٕ اإلدخدددسٍ ٚاإلخدددراج ٚايزٜدددسد٠     

ٚايٓكالددسٕ  ٚاإلنمددس٤ ٚاؿرَددسٕ  ٚاإلبدد اٍ ٚاالوددتحم اٍ ألٕ نًُدد١ ايتغددٝري     

ٝري يف ا الدرف  ٚنًُد١ ايتحمد ٌٜ تشدٌُ ندٌ تحمد ٌٜ يف األنٝدسٕ.        تشٌُ نٌ تغد 

ٚإذا  …ٚإذا ذنر ٖيإ ايشرطسٕ َع ايزٜدسد٠ ٚايٓكالدسٕ َدث حم لد  َدس ند اٙ       

ذنددر ايتغددٝري ٚكدد ٙ لددٌ ايتغددٝري يف ا الددس ف ٚاألنٝددسٕ ا ٛقٛفدد١  ٚإذا ذنددر   

 ايتحمدد ٌٜ ٚكدد ٙ لددٌ أٜطددسحم ايتحمدد ٌٜ يف نددٌ األنٝددسٕ ا ٛقٛفدد١ ٚيف ا الددس ف    

 .(1)أٜطسحم

ٖيا َٔ كٝ  ا ع٢ٓ  أَس األكهسّ ففٝٗس ايتفالدٌٝ ايديٟ ذندر بعطد٘ يف     

 بك١ٝ ايشرٚط ايعشر٠.

 خسَمسحم: اإلب اٍ ٚاالوتحم الٍ:

اإلب اٍ: إخراج ايعني ا ٛقٛف١ نٔ ج١ٗ ٚقفٗس بحمٝعٗس. ٚاالوتحم اٍ شرا٤ 

قدع  نني أخر٣ تهٕٛ ٚقفسحم ب هلس. ٚن٢ً ٖيا ٜهٕٛ اإلب اٍ ٚاالودتحم اٍ يف ايٛا 

َت ةَني  ٖٚيا َع٢ٓ نٌ َُٓٗس إذا ذنر ايشرطسٕ َعسحم  أَس إذا أفدرد أكد ُٖس   

                                           
 .153  152قسضرا  يف ايٛقف ص  (1)
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بسيينر فإْ٘ ٜفمر رع٢ٓ مُعُٗس  فإذا ذنر اإلب اٍ ٚك ٙ  ٜهدٕٛ ا عٓد٢ بٝدع    

ايعني ا ٛقٛف١ ٚشرا٤ أخر٣ يتحٌ قًٗس  ٚنييو اؿسٍ يف االوتحم اٍ إذا ذنر 

 .(1)ٚك ٙ

ًعًُدس٤ فٝد٘ َدياٖب َفالد١ً يف     ٚالوتحم اٍ ايٛقف أكهدسّ ٚشدرٚط  ٚي  

 غري ٖيا ا ٛضع  ٖٚٛ َٔ أِٖ َحمسك  ايٛقف.

 وسدوسحم: ايتفطٌٝ ٚايتدالٝص:

ال لرجسٕ يف َعٓسُٖس نٔ اإلنمس٤ ٚاؿرَسٕ  ٚندٔ ايزٜدسد٠ ٚايٓكالدسٕ    

 ٚق  وحمل بٝسٕ أكهسَٗس.

تًددو ٖددٞ َعددسْٞ ايشددرٚط ايعشددر٠ ايدديت ٜددينرٖس ا ٛثكددٕٛ يف صددهٛى     

 فٝٗس َتأخرٚا فكٗس٤ اؿٓف١ٝ. ايٛقف ٚن  بإفراد ايحمح 

ٚبكٞ يٓس َٔ عثٗس ذنر قٛان  نس١َ ؼهِ ايعٌُ بٗديٙ ايشدرٚط أٚ دٖدس    

 . ٚتًو ايكٛان  ٖٞ:(2)ايفكٗس٤ ٚايحمسكثٕٛ ٚغسص١ ا تأخرٜٔ َِٓٗ

: إٔ ٖيٙ ايشرٚط مب ايٓص نًٝٗس نٓد  إْشدس٤ ايٛقدف    ايكسن ٠ األٚىل

ٗس نٓد  إْشدس٥٘ فإْٗدس ال تثحمدت     فٗٞ ًَحك١ ب٘  ٚتع  جز٤احم َٓ٘  فإٕ مل ٜشدرتط 

 َمًكسحم.

                                           
 ا رجع ايمسبل. (1)

  ٚ أكهسّ ايٛقف يف ايشرٜع١ اإلود ١َٝ  157 – 154بٞ ةٖر٠ ص قسضرا  يف ايٛقف أل (2)

 .303  – 1/301يًهحمٝمٞ 



 

 

 ىدوة الوقف يف الصريعة اإلسالمية وجماالته

111 

: إٔ ٖدديٙ ايشددرٚط تثحمددت يًٛاقددف إذا اشددرتطٗس يٓفمدد٘   ايكسندد ٠ ايثسْٝدد١

ٚتثحمت يًٓسهر أٜطسحم إذا اشرتطٗس ايٛاقف ي٘. أَس إذا مل ٜشرتطٗس ايٛاقف يًٓدسهر  

 فإْ٘ ال ٜثحمت ي٘ ش٤ٞ َٓٗس.

 ف أٚ ال؟ٌٖٚ إذا اشرتطٗس ايٛاقف يًٓسهر ٚمل ٜشرتطٗس يٓفم٘ تثحمت يًٛاق

َدديٖب اؿٓفٝدد١ أْٗددس تثحمددت يًٛاقددف ضددُٓسحم نٓدد  اشددرتاطٗس يًٓددسهر  ألٕ 

ايٓدسهر ٜمدتُ  ايٛالٜد١ َٓد٘ ٖٚدٛ ٚنًٝد٘ نٓد ِٖ أٚ صدٝ٘  ٚال ميهدٔ إٔ ٜثحمدت           

 يًٛنٌٝ َس مل ٜثحمت يألصٌٝ.

: إٔ َٔ شرطت ي٘ ٖيٙ ايشرٚط ال حيل ي٘ فعًٗس إال َر٠ ايكسن ٠ ايثسيث١

  َدر٠ بعد  أخدر٣  ٖٚدٌ ايعد ٠ بسيفعددٌ يف      ٚاكد ٠  إال إذا ْدص نًد٢ ايتهدرا    

إٜكسن٘ َدر٠ ٚاكد ٠ ٚيدٛ يف بعدض ا مدتحكني أٚ ايعد ٠ بعد د ا مدتحكني  فد           

 ٜعت  ايفعٌ َتهر احم إذا طحمك٘ يف نٌ ٚاك  َِٓٗ َر٠ ٚاك ٠.

ايظسٖر إٔ ايع ٠ بس ع٢ٓ ايثسْٞ  ف  ٜعد  َهدر احم يًشدرط إال إذا ندسٕ قد       

  َٔ ا متحكني ن٢ً ك ٠  أٚ يف نٌ صٓف َٔ فعً٘ أنثر َٔ َر٠ يف نٌ ٚاك

ا متحكني ن٢ً ك ٠  فٝهٕٛ َتهر احم فُٝٔ ْفيٙ يف ككد٘  ٚال ٜعد  تٓفٝديٙ يف    

 غريٙ تهرا احم.

: إٔ ٖيٙ ايشرٚط ايعشر٠ يٝمت الةَد١  بدٌ ٖدٞ قسبًد١     ايكسن ٠ ايرابع١

يإلوكسط ألْٗس ككٛم فرد٠  ٚيٝمت َكتطٝس  شرن١ٝ  فإذا اشرتط ايٛاقف 

ٜسد٠ ٚايٓكص  أٚ كل اإلنمس٤ ٚاؿرَسٕ ٚمٖٛس فً٘ إٔ ٜمدكع ذيدو    كل ايز
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ٜٚكٍٛ: أوكمت أٚ أبمًت َس اشرتطت٘ َٔ نيا. فٝمدكع ٜٚحمكد٢ ايٛقدف نًد٢     

 .(1)كسي٘ ب ٕٚ ذيو ايشرط

 خامتة البحث

 

َدددٔ خددد ٍ ايعدددرض ايمدددسبل يشدددرٚط ايدددٛاقفني ككٝكتٗدددس ٚأقمدددسَٗس  

تٗددس  ٚنٝفٝدد١ أخددي ا عددسْٞ  َٚددياٖب ايفكٗددس٤ يف أكهسَٗددس  ٚيف فُٗٗددس ٚدالي 

 ٚا كسص   ميهٔ إٔ ْمتدًص ايٓتس٥ج ايتسي١ٝ:

إٔ شرٚط ايٛاقفني ٖٞ َس ٜكٝد  بد٘ ايٛاقفدٕٛ ايتالدرف يف أٚقدسفِٗ       – 1

َٔ كٝ  إبكسؤٖس ٚاوتحم اهلس  ٚكفظٗس ٚاإلْفسم نًٝٗس  ٚجٗدس   

صرف غ تٗس ٚ ٜعٗس  ٚنٝف١ٝ تٛةٜع اوتحكسقس  ا متحكني هلس  

 ٚإدا ٠ شؤْٚٗس  ٚنٌ َس ٜتعًل بٗس.ٚايٛال١ٜ نًٝٗس 

إٔ تًو ايشرٚط َٓكم١ُ إىل َدس ٜتعًدل بدس ٛقٛف  ٚإىل َدس ٜتعًدل       – 2

 بس ٛقٛف نًٝ٘  ٚإىل َس ٜتعًل بسيٓظر ٚايٛال١ٜ.

ٚإٔ تًو ايشرٚط أٜطسحم تٓكمِ َٔ كٝ  أثرٖس ن٢ً صدٝغ١ ايٛقدف    – 3

 إىل قمُني أوسوٝني:

 ٌ ٜحمك٢ ًَهسحم يالسكحم٘.قمِ ٜحمٌ َع٘ ايٛقف  ف  ٜٓعك  ٚقفسحم  ب

                                           
 .155  ٚايٛقف ألبٞ ةٖر٠ ص 302  ٚأكهسّ ايٛقف يًهحمٝمٞ 106اإلوعسف ص  (1)
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 ٚقمِ ال ٜحممٌ َع٘ ايٛقف  ٚإٕ بمٌ ايشرط يف ك  ذات٘.

إٔ شرٚط ايٛاقفني تٓكمِ َٔ كٝ  اؿهِ نًٝٗس بإمجدس  ايعًُدس٤    – 4

 إىل صحٝح١  ٚبسط١ً.

إٔ ايشدددرٚط ايالدددحٝح١ ٚاجحمددد١ النتحمدددس   ال مدددٛة كسيفتٗدددس إال     – 5

  ٚ  يطددددرٚ ٠ بإمجددددس  ايفكٗددددس٤  أٚ  الددددًح١  اجحدددد١ يًٛقددددف أ

 يًُمتحكني نٓ  بعض ايعًُس٤.

إٔ ايفكٗس٤ َتفكٕٛ ن٢ً قسن ٠ نس١َ يف أكهسّ شرٚط ايٛاقفني ٖٞ  – 6

إٔ َددس مل ٜٓددسف َكتطدد٢ ايٛقددف َٓٗددس  ٚمل ٜهددٔ َٓٗٝددسحم نٓدد٘  أٚ   

كسيفدددسحم يكسنددد ٠ َدددٔ قٛانددد  ايشدددر   ٚفٝددد٘ َالدددًح١ يًٛقدددف أٚ   

يًُمتحكني فإْ٘ ٜهٕٛ جس٥زاحم ٚصحٝحسحم ًٜزّ األخي بد٘  ٚال ػدٛة   

 كسيفت٘ إال يطرٚ ٠ أٚ َالًح١  اجح١.

إٔ االخت ف ايظدسٖر بدني ندٌ َديٖب َدٔ ا دياٖب األ بعد١ ٚبدني          – 7

غددريٙ َددٔ تًددو ا ددياٖب  أٚ بددني فكٗددس٤ ا دديٖب ايٛاكدد . ٚتحمددسٜٔ   

  ا٥ِٗ يف شرٚط ايٛاقفني تٛوٝعسحم يف تالحٝحٗس ٚتطٝٝكسحم  إاس ٖدٛ  

ينٛ ٠ أْفدسحم نًد٢   اخت ف يف ؼكٝل ا ٓسط  ٖٚٛ تمحمٝل ايكسند ٠ ا د  

 َس ٜشرتط٘ ايٛاقفٕٛ يف ايٛاقع.

فك  ٜر٣ َيٖب أٚ فكٝ٘ إٔ شرطسحم َدٔ ايشدرٚط صدحٝح ألْد٘ غدري      

َٓٗددٞ نٓدد٘  ٚال لددسيف قسندد ٠ َددٔ قٛاندد  ايشددر  ايثسبتدد١  ٜٚددراٙ  
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ا دديٖب األخددر غددري صددحٝح يهْٛدد٘ َٓٗٝددسحم نٓدد٘  ٚكسيفددسحم يكسندد ٠    

 شرن١ٝ.

َمًكددسحم أٚ إذا تددزٚجٔ فُددث حم: اشددرتاط إخددراج ايحمٓددس  َددٔ ايٛقددف 

 فُٝس إذا نسٕ ايٛقف ن٢ً األٚالد.

ٖيا ايشرط ٜر٣ مجٗٛ  ايفكٗدس٤ َدٔ اؿٓفٝد١ ٚايشدسفع١ٝ ٚاؿٓسبًد١      

جٛاةٙ ٚصحت٘ ٚيدزّٚ األخدي بد٘. يعد ّ ايٓٗدٞ نٓد٘ يف كد  ذاتد٘          

ٚيع ّ تعس ض٘ َع قسند ٠ ا دريا . يف كدني إٔ ا سيهٝد١ يف ايدراجح      

ا ددياٖب األخددر٣ ٜددرٕٚ  َددٔ َدديٖحمِٗ َٚعٗددِ بعددض ايفكٗددس٤ َددٔ

بم ْ٘ ٚبم ٕ ايٛقف  ٚبعطِٗ ٜر٣ بم ٕ ٖديا ايشدرط ٚكد ٙ    

ٚصح١ ايٛقف. ألْ٘ شرط كسيف يًٓٗٞ نٔ ايتفرٜل بني األبٓدس٤ يف  

األنمٝددس   ٚكددسيف يًكسندد ٠ ايشددرن١ٝ يف ا ٛا ٜدد . َٚثددٌ ذيددو 

 اشرتاط إخراج ايزٚجس  يف كسي١ ةٚاجٗٔ.

 ف يف صح١ ايشرٚط فٝٗس.ٖٚهيا وس٥ر ايفرٚ  ٚايالٛ  ا دتً

إٔ النتحمس  ايكرب١ يف أصٌ ايٛقف أثراحم ن٢ً شرٚط ايدٛاقفني جدٛاةاحم    – 8

 َٚٓعسحم  صح١ ٚبم ْسحم نٓ  بعض ايفكٗس٤.

ٜٛيدٕٛ ايكربد١    –َع تٛوعِٗ ايهحمري يف شرٚط ايٛاقفني  –فسؿٓف١ٝ 

يف ايٛقف اٖتُسَسحم بسيغسحم كت٢ إِْٗ يٝحممًٕٛ ايٛقف إذا  ٍ ب٘ ايشرط 

األغٓٝددس٤ ٚكدد ِٖ دٕٚ ايفكددرا٤. نُددٔ ٚقددف نًدد٢ أٚالدٙ   إلنمددس٤
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ٚاكتف  يٓفم٘ عل إنمدس٤ َدٔ شدس٤ ٚكرَدسٕ َدٔ شدس٤ ثدِ أنمد٢         

 ايغ١ً نًٗس يألغٓٝس٤ فإٕ ايٛقف ٜحممٌ نٓ ِٖ بمحمب ذيو.

ٚشٝذ اإلو ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝيٙ ابدٔ ايكدِٝ ال ٜعتد إ أٟ شدرط     

 َٔ شرٚط ايٛاقفني إذا مل ٜهٔ َمتححمسحم.

َس مل ٜهٔ قرب١ َٚمتححمسحم فإْ٘ ال حيكل َكالدٛد ايٛاقدف    ٜٚرٜسٕ إٔ

َٔ ٚقف٘ اييٟ ٖٛ ايتكرل ب٘ إىل ا،  ٚإذا مل حيكدل ا كالدٛد فإْد٘    

نٓ ٥ددي ٜهددٕٛ كسيفددسحم يكسندد ٠ نسَدد١ يف ايشددر . ٚهلدديا فسشددرتاطُٗس   

ايكرب١ َٓ  ج ؼت ايكسند ٠ ايعسَد١ يف تالدحٝح شدرٚط ايدٛاقفني       

 س أوًفٓس.َع اخت ف يف ؼكٝل ا ٓسطل نُ

إٔ شرٚط ايٛاقفني ٖٞ احملٛ  ايديٟ تٓمًدل َٓد٘ مجٝدع ايتالدرفس        – 9

ٚاألنُدددسٍ ا تعًكددد١ بدددسيٛقف ف بددد  َدددٔ فٗدددِ َعسْٝٗدددس َٚكسصددد  

ايددٛاقفني َٓٗددس  بٛاوددم١ ايكٛاندد  ايًغٜٛدد١ ٚاألصددٛي١ٝ ا ٛضددٛن١   

يًتٛصددٌ بٗددس  عرفدد١ دالال  األيفددسه ٚاوددتدراج األكهددسّ َٓٗددس   

 ٛص ايشرن١ٝ.نُس ٖٛ اؿسٍ يف ايٓال

ٚنييو ًٜزّ اتحمس  تًو ايشرٚط ٚال ػٛة كسيفتٗدس َتد٢ َدس نسْدت     

صحٝح١ َٚعت ٠ شرنسحم. ٖٚيا ٖٛ ا راد َدٔ قدٍٛ ايفكٗدس٤  شدرٚط     

ايٛاقددف نٓالددٛص ايشددس  : ٚإٔ َددس اشددتٗر َددٔ إْهددس  ابددٔ تُٝٝدد١  

ٚابٔ ايكِٝ يًكٍٛ بإٔ ا راد َشسبٗتٗس يف ٚجٛل ايعٌُ بٗدس  ذيدو   
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نًد٢ َدس ُٜٖٛد٘ هدسٖر ايعحمدس ٠ َدٔ ٚجدٛل ايعُدٌ         اإلْهس  إاس ٖٛ 

 بهٌ َس ٜال   نٔ ايٛاقفني َٔ شرٚط َمًكسحم.

إٔ َس ذنر يف ٖيا ايحمح  إاس ٖٛ رثسب١ ايكٛاند  ايهًٝد١ ٚايطدٛابع     –10

ايعسَددد١ يًحهدددِ نًددد٢ شدددرٚط ايدددٛاقفني  أَدددس تفسصدددٌٝ ايفدددرٚ   

ٚاؾز٥ٝددس   فددأَر ال ٜدد خٌ ؼددت كالددر  ٚقدد  ذنددر ايفكٗددس٤ يف    

ايفك١ٝٗ نثرياحم َٔ تًو ايفرٚ  ٚايالٛ  ٚاؾز٥ٝس   ٚندٌ   ا  ْٚس 

 َس ذنرٚٙ إاس ٖٛ أٜطسحم ن٢ً وحمٌٝ ا ثسٍ ال اؿالر.

ذنر بعدض ايفكٗدس٤ أْد٘ إذا جٗدٌ شدرط ايٛاقدف  بدإٔ قسَدت بٝٓد١          

بدسيٛقف دٕٚ شدرط٘  نُدٌ بعدسد٠ٍ جس ٜد١ٍ ثدِ بعدرٍف  ألٕ ايعدسد٠         

ايٛاقدف أنثدر   ا متُر٠ ٚايعرف ا متكر يف ايٛقف ٜ ٍ نًد٢ شدرط   

ممددس ٜدد ٍ يفدد  االوتفسضدد١  ثددِ إٕ مل تهددٔ نددسد٠ ٚال نددرف بحمًدد    

ايٛاقف  نُٔ بحمسد١ٜ فٝمس٣ٚ بني ا مدتحكني يثحمدٛ  ايشدرن١ دٕٚ    

 .(1)ايتفطٌٝ

ٚا، أنًددِ ٚصدد٢ً ا، نًدد٢ نحمدد ٙ ٚ وددٛي٘ قُدد  ٚنًدد٢  يدد٘ ٚصددححم٘   

 …ٚوًِ

                                           
 .2/503شرح َٓت٢ٗ اإل ادا   (1)
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 قائنة املصادر واملراجع

 

١َٝ. د. قُ  نحمٝ  نحم ا، ايهحمٝمدٞ  َمحمعد١   أكهسّ ايٛقف يف ايشرٜع١ اإلو  (1)

 ّ.1977ٖد  1397اإل شسد  بغ اد  نسّ 

تٝمددري ايٛقددٛف نًدد٢ غددٛاَض أكهددسّ ايٛقددف. يعحمدد ايًمٝف ا ٓددسٟٚ  ْشددر    (2)

 ٖد.1418َهتحم١ ْزا  ايحمسة  ايمحمع١ األٚىل  نسّ 

ٖر١ٜ  إن ّ ا ٛقعني نٔ  ل ايعس ني  البٔ ايكِٝ  ْشر َهتحم١ ايهًٝس  األة (3)

 ّ.1968ٖد  1388نسّ 

 كسش١ٝ اي وٛقٞ ن٢ً ايشرح ايهحمري يً  دٜر  ْشر دا  ايفهر. (4)

اإلْالدسف يف َعرفد١ ايدراجح َدٔ اـد ف  يًُدرداٟٚ اؿٓحمًدٞ  َمحمدٛ  َددع          (5)

ا كٓدددع ٚايشدددرح ايهدددحمري  ؼكٝدددل د. نحمددد ا، ايرتندددٞ  ايمحمعددد١ األٚىل ندددسّ    

 ٖد.1415

 ٖد.1317ا محمع١ األَري١ٜ نسّ  شرح اـرشٞ ن٢ً كتالر خًٌٝ  (6)

كسش١ٝ ابٔ نسب ٜٔ    د احملتدس  نًد٢ ايد   ا دتدس   ْشدر دا  ايفهدر  ايمحمعد١         (7)

 ّ.1966ٖد  1386ايثس١ْٝ  نسّ 

 اي   ا دتس  شرح تٜٓٛر األبالس   َمحمٛ  َع كسش١ٝ ابٔ نسب ٜٔ. (8)

 ايشرح ايهحمري يً  دٜر َع كسش١ٝ اي وٛقٞ. (9)

حمري ن٢ً ا كٓع  يشُس ايد ٜٔ أبدٞ ايفدرج نحمد ايرمحٔ بدٔ ق اَد١       ايشرح ايه (10)

 ا ك وٞ  َمحمٛ  َع ا كٓع ٚاإلْالسف.

 شرح َٓت٢ٗ اإل ادا   يًشٝذ َٓالٛ  ايحمٗٛتٞ اؿٓحمًٞ. ْشر دا  ايفهر. (11)
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فتح ايك ٜر شرح اهل ا١ٜ  البٔ اهلُدسّ اؿٓفدٞ  طحمدع ْٚشدر َهتحمد١ َالدمف٢        (12)

 ّ.1970ٖد  1389اؿً   نسّ 

فُٛ  فتس٣ٚ شٝذ اإلو ّ ابٔ ت١ُٝٝ  مجع ايشٝذ نحم ايرمحٔ بٔ قسودِ    (13)

 ٖد.1398طحمع نسّ 

قسضرا  يف ايٛقف  يًشٝذ قُ  أبٞ ةٖر٠. ْشر دا  ايفهر ايعربٞ  ايمحمعد١   (14)

 ّ.1971ايثس١ْٝ  نسّ 

َمسيب أٚيدٞ ايٓٗد٢ يف شدرح غسٜد١ ا ٓتٗد٢.  الدمف٢ ايمدٝٛطٞ ايركٝحمددسْٞ           (15)

 ّ.1961ر ا هتب اإلو َٞ  دَشل  ايمحمع١ األٚىل  نسّ ْش

ا غ . البٔ ق ا١َ. ؼكٝل  د. نحم ا، ايرتندٞ ٚ د. نحمد ايفتسح اؿًدٛ  ايمحمعد١      (16)

 ٖد.1409األٚىل  نسّ 

َغ  احملتسج شرح ا ٓٗسج  يًدمٝب ايشربٝ   طحمع ْٚشر َهتحمد١ َٚمحمعد١     (17)

 ّ.1958ٖد  1377َالمف٢ اؿً   نسّ 

ا كٓع   ٛفل اي ٜٔ ابٔ ق ا١َ. َمحمٛ  َع ايشرح ايهحمري ٚاإلْالسف  بتحكٝدل   (18)

 ٖد.1415د. نحم ا، ايرتنٞ  ايمحمع١ األٚىل  نسّ 

َٓتٗدد٢ اإل ادا  يف مجددع ا كٓددع َددع ايتٓكددٝح ٚةٜددسدا   يًفتددٛكٞ اؿٓحمًددٞ   (19)

 ا عرٚف بسبٔ ايٓدس   َمحمٛ  َع شرك٘  ٓالٛ  ايحمٗٛتٞ.

فكددس   يًشددسط   ْشددر دا  ا عرفدد١  بددريٚ   طحمعدد١ َالددٛ ٠ بتعًٝكددس  ا ٛا (20)

 نحم ا، د اة.

ا ٗيل  يًشٝذ أبٞ إوحسم ايشرياةٟ ايشسفعٞ  َمحمٛ  َع شدرك٘ ارُدٛ     (21)

 بته١ًُ ايشٝذ قُ  لٝب ا محمعٞ  ْشر دا  اإل شسد  ج ٠.
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ايعربٝد١  ندسّ   ايٛقف يف ايشرٜع١ ٚايكسْٕٛ  يزٖ ٟ ٜهدٔ  ْشدر دا  ايٓٗطد١     (22)

 ٖد.  1388

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شروط الواقفني وأحكامها 

115 

 
 
 
 
 
 
 

 (202صفحة رقه )

 فاضيه

 توضع يف ظهر الصفحة السابقة

 
 
 
 
 
 
 


