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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ْا قُد ، ايعاملني ، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝد هلل زٓب اؿُد

 ، َٚٔ ضاز ع٢ً دزبِٗ ، ٚاقتد٣ بٗدِٜٗ بإسطإ إىل ّٜٛ ايدٜٔ ، ٚبعد : أمجعني

ٕٓ عت َٔ األسهاّ َا حيكل ًت َٔ غإٔ اإلْطإ ٚنٖسَت٘ ، ٚغسايػسٜع١ اإلضال١َٝ أع فإ

ي٘ ايطعاد٠ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠ ، ٚدعًت ايتهافٌ بني أبٓا٤ اجملتُع ضبٝاًل َٔ ضبٌ ؼكٝكٗا ; 

يو بتٛفرل ايب١٦ٝ املٓاضب١ يف إطاز األضس٠ ٚاجملتُع ، ٚضٛا٤ يف ذيو ايب١٦ٝ ايجكاف١ٝ أٚ ٚذ

 االقتصاد١ٜ أٚ ايصش١ٝ أٚ األ١َٝٓ أٚ ايٛقا١ٝ٥ .

َٚٓٗا :  ، نايصنا٠ ٚايصدقات ايٛادب١ ، ٚاالختٝاز١ٜ املٓدٚب١; ٚيًتهافٌ ضبً٘ ايٛدٛب١ٝ 

ٚمٍلا نإ ايٛقف َٔ أنجسٖا أثسًا ، ٚأععُٗا اشلبات ٚايٛصاٜا ٚايٛقف ٚايصدقات املٓدٚب١ ، 

عِٝ ثٛابًا عٓد اهلل تعاىل ، فكد سسص املطًُٕٛ َٔ ايطًف ٚاـًف ع٢ً إقا١َ بٓٝاْ٘ ، ٚتٓ

اؿطاز٠ اإلضال١َٝ عدل ايعصٛز ، ٚناْت عامل أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ، ست٢ غدا َعًًُا َٔ َ

 د ٚأتباعِٗ عٓد تكٓني أسهاَ٘ .َكاصد ايػازع َٔ تػسٜع٘ ٖٞ قب١ً ايفكٗا٤ َٔ أ١ُ٥ االدتٗا

ٕٓ أسهاّ ايٛقف اإلضالَٞ ادتٗاد١ٜ َس١ْ ، تطتذٝب يًتطٛزات ٚايعسٚف  ٚميهٔ ايكٍٛ إ

ٍٗ يريو تطٛز ايٛقاييت متٗس بٗا  ف عدل اجملتُعات َع َساعاتٗا ألسهاّ ايػسٜع١ ايجابت١ ، ٜد

ا أداشٚا ٚقف املػاع ، ٚقف املٓكٍٛ ٚتٛضعٛا فٝ٘ ، نُ ايعصٛز اإلضال١َٝ ; فأداش ايفكٗا٤

 تأبٝد ايٛقف .ٚٚعًُٛا ع٢ً ايتٛفٝل بني قٛشلِ بٛقف املٓكٍٛ 

 قاٍ نجرل َٔ ايفكٗا٤ ٜعٛد عًٝ٘ بايٓفع ; ايكٍٛ بٛقف ايٓكٛد ملا ١ اجملتُعٚمٍلا اقتطت ساد

، نُا أداشٙ فكٗا٤  -زمح٘ اهلل– بٛقف ايٓكٛد ، ٚع٢ً زأضِٗ غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ

 إدزانِٗ ملكاصد ايتػسٜع َٚساَٝ٘ .ًَف ، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً ضع١ املايه١ٝ يًٖط

ٚمِلا ناْت ايعسٚف االقتصاد١ٜ يف َفّٗٛ األَٛاٍ قد اتطعت يف شَآْا ، فٛددت 

صب االقتصاد يف شَآْا ; عتدل عُت أخس٣ ايػسنات املطا١ُٖ ، ُٚأقٖست أدٚات اضتجُاز١ٜ

نإ َٔ ايٛادب بٝإ اؿهِ ايػسعٞ  ، املاي١ٝ ٚاملٓافع ، ٚايصهٛى ، ٚاؿكٛمناألضِٗ

 ٜٛعًا ملصادزٙ ، ٚإفطاسًا يهجرلٓاالضتجُاز١ٜ ، ٚذيو تععًُٝا يًٛقف ، ٚت يف ٚقف ٖرٙ ايصٝؼ

ٌٓٝ ايجٛاب بٛقف غ٤ٞ مِما ميًهْٛ٘ ، ٚقد أصبشت ًَه١ٝ نجرل َٔ ايٓاع َٔ احملطٓني ي

 .اي١ٝ ، ٚاملٓافع ٛى ، ٚاؿكٛم املالتهٕٛ يف ايعكاز ، ٚإمنا يف األضِٗ ، ٚايصه

ٚقد تصٖد٣ يبشح ٖرٙ املطا٥ٌ عدد نبرل َٔ أٌٖ ايعًِ ، ٚأِيفٛا يف ذيو ايهتب ، 

ٚنتبٛا األعاخ ايك١ُٝ ، ٚأقُٝت َؤمتسات تبشح يف ٖرا األَس ، ٚقد أت٢ نجرل َِٓٗ ع٢ً 

يف  ايػا١ٜ ، ٚالشاٍ األَس يف ساد١ إىل َصٜد َٔ ايبشح َقِصَد ايتأٜٝد ٚايتجٗبت َٔ اؿهِ
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، ٚيًكا٥ُني ع٢ً األَس أدس  ايطبلاملطأي١ ، ٚقد ساٚيت إٔ أديٞ َع ايصَال٤ بطِٗ ، ٚشلِ أدس 

 خد١ًَ يدٜٓٓا ٚفتُعٓا .، ايكصد ٚايعٌُ ايصاحل 

َٓا املكد١َ ففٞ تعسٜف ايٛقف يف ايًػ١  ٚقد دا٤ ٖرا ايبشح يف َبشجني َٚكد١َ ٚخامت١ : أ

 ٚاالصطالح .

هِ يف املطا٥ٌ املطتذد٠ ٛقف اييت شلا عالق١ َباغس٠ ببٓا٤ اؿيف غسٚط اي : املبشح األٍٚ

 )ال يف مجٝع ايػسٚط ػٓٓبًا يإلطاي١( . ٚفٝ٘ ثالث١ َطايب .

 يف تأبٝد ايٛقف . : املطًب األٍٚ

 يف ٚقف املٓكٍٛ .: املطًب ايجاْٞ 

 يف ٚقف املػاع . : املطًب ايجايح

 يف ايٛقف ٚغسٚط٘ . خالص١ٌ يف املٛدٗات املطتفاد٠ َٔ َكاصد ايػازع

 ٚذيو يف ثالث١ َطايب .  ٚقف األضِٗ ٚايصهٛى ٚاؿكٛم ٚاملٓافع ،يف  : املبشح ايجاْٞ

 املطًب األٍٚ : يف ٚقف األضِٗ .

 املطًب ايجاْٞ : يف ٚقف ايصهٛى .

 املطًب ايجايح : يف ٚقف اؿكٛم ٚاملٓافع .

 اـامت١ : ٚتتطُٔ ايتٛصٝات .

َِ أضأ ٖٞ ايععٝ ٍ إٔ ٜٛفكين ملا فٝ٘ خد١َ دٜٓٓا ٚفتُعٓا ، ٚإٔ ٜػفس يٞ شاٍلتٞ ، ٚاهلل ايعً

 فشطيب أْٞ أزدت اـرل ، ٚآخس دعٛاْا إٔ اؿُدهلل زب ايعاملني .

 

 األضتاذ ايدنتٛزقُٛد ايطسطاٟٚ

5/2/2009ّ 
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 يف وعٍى الوقف :وقدوة

ُطانني ٚقفًا : ايٛقف يػ١ : اؿبظ ، َٚٓ٘ قٛشلِ : َٚقَف األزَض ع٢ً املطانني أٚ يً

سبطٗا 
(1)
. 

 ٚب٘ دا٤ اؿدٜح : " إٕ غ٦ت سبطت أصًٗا ٚتصدقت بٗا " .

فاظ َتكازب١ يف املع٢ٓ ، ٚأدخٌ بعطِٗ يايٛقف اصطالسًا : عٓسف٘ مجٗٛز ايفكٗا٤ بأ

 ايػسٚط يف ايتعسٜف ، َٚٔ ذيو :

سف بكطع تصعٓسف٘ ايػافع١ٝ بأْ٘ :" ؼبٝظ َاٍ ميهٔ االْتفاع ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ ، 

، ُٜصسف يف ٚد٘ خرل تكسبًا إىل اهلل تعاىل " ايٛاقف ٚغرلٙ يف زقبت٘
(2)
. 

يف ًَو َعطٝ٘ ، ٚيٛ  بكاؤٙ ٚعٓسف٘ املايه١ٝ بأْ٘ :" إعطا٤ َٓفع١ غ٤ٞ َد٠ ٚدٛدٙ الشًَا

تكدٜسًا "
(3)
 . 

َد٠ َاٜساٙ  بصٝػ١ ممًٛى أٚ غًت٘ ملطتشل ١ بأْ٘ :"دعٌ َٓفع١ـٚعٓسف٘ بعض املايهٝ

احملٓبظ "
(4)
 . 

ٚعٓسف٘ اؿٓاب١ً بأْ٘ :" ؼبٝظ األصٌ ، ٚتطبٌٝ ايجُس٠ أٚ املٓفع١ "
(5)
 . 

َٓا اؿٓف١ٝ فٗٛ ع٢ً زأٟ اإلَاّ أبٞ سٓٝف١ :" سبظ ايعني ع٢ً ًَو ايٛاقف ، ٚايتصسف  أ

باملٓفع١ "
(6)
 . 

عٛد َٓفعت٘ إىل ٚعٓد ايصاسبني:" سبظ ايعني ع٢ً سهِ ًَو اهلل تعاىل ع٢ً ٚد٘ ت

ٚال ٜباع ، ٚال ٜٖٛب ، ٚال ٜٛزخ " ، فًٝصّايعباد
(7)
 . 

َٚٔ ايتعسٜفات ايطابك١ ٜعٗس ايتبأٜ يف بعض غسٚط صش١ ايٛقف عٓد ايفكٗا٤ ، ٚميهٔ 

 إٔ لٌُ غسٚط املٛقٛف عٓد مجٗٛز ايفكٗا٤ فُٝا ٜأتٞ :

                                                 
(1)

 ( .2/1063( ، ٚاملعذِ ايٛضٝط : فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ )9/359يطإ ايعسب : ابٔ َٓعٛز )   
(2)

 ( .464ؼسٜس أيفاظ ايتٓبٝ٘ : يًٟٓٛٚ )ص   
(3)

 ( .6/18كتصس خًٌٝ : قُد اؿطاب )َٛاٖب اؾًٌٝ غسح    
(4)

 ( .4/97ساغ١ٝ ايصاٟٚ ع٢ً ايػسح ايصػرل : أمحد ايصاٟٚ )   
(5)

 ( .2/480غسح َٓت٢ٗ اإلزادات : َٓصٛز ايبٗٛتٞ )   
(6)

 ( .5/202ايبشس ايسا٥ل غسح نٓص ايدقا٥ل : البٔ لِٝ )   
(7)

 . (5/202( ، ٚايبشس ايسا٥ل ) 2/355ايفتا٣ٚ اشلٓد١ٜ  )   
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يف املٛقٛف إٔ ٜهٕٛ عكازًا ، فال جيٛش ٚقف املٓكٍٛ عٓدِٖ إال تبعًا  اؿٓف١ٝ ٜػذلط

ٛقف املصزع١ ببكسٖا ، أٚ إٔ ٜهٕٛ املٓكٍٛ مٍما ٚزد ايٓص ظٛاش ٚقف٘ ; نٛقف يًعكاز ; ن

 ص ، أٚ دست ايعاد٠ بٛقف٘ .ايطالح ٚايهساع يف ضبٌٝ اهلل يًٓٓ

ٜٚػذلط عٓدِٖ قط١ُ األزض املًُٛن١ ع٢ً ضبٌٝ ايػٝٛع إذا أزاد أسد ايػسنا٤ ٚقف 

أٚ َكدل٠ إال بعد  ٕ َطذدًاع يٝهٛسصت٘ فٝٗا ع٢ً تفصٌٝ ضٝأتٞ بٝاْ٘ ، ٚال جيٛش ٚقف املػا

ايفسش 
(1)
. 

ٝح جيٛش عٓدِٖ ملاٍ املٛقٛف عكازًا ; سط املايه١ٝ ؾٛاش ايٛقف إٔ ٜهٕٛ اٚال ٜػذل

، نُا جيٛش ٚقف املػاعٚقف املٓكٍٛ أٜطًا
(2)
 . 

ٚذٖب ايػافع١ٝ إىل اغذلاط دٚاّ االْتفاع باملٛقٛف ، ٚتعتدل َد٠ االْتفاع يهٌ غ٤ٞ 

ععٓدِٖ ٚقف املٓكٍٛ بٗرا ايػسط ، نُا جيٛش عٓدِٖ ٚقف املػاعطب٘ ، فٝذٛش 
(3( . 

ٛقٛف إٔ ٜهٕٛ عًٝٓا َع١ًَٛ ٜصح بٝعٗا ، ٚميهٔ االْتفاع بٗا ٜٚػذلط اؿٓاب١ً يف امل

دا٥ًُا َع بكا٤ عٝٓٗا عسفًا ، فٝذٛش ٚقف ايعكاز ناألزض ٚايبٓا٤ ، ٚجيٛش ٚقف املٓكٍٛ إذا 

ؿٝٛإ ، ٚاألثاخ يًُطذد ، ٚايطالح ، ٚاملصاسف ، ناْت ي٘ َٓفع١ َٛدٛد٠ َكصٛد٠ نا

(ٚنتب ايعًِ ، ٜٚصح ٚقف املػاع َٔ عني ٜصح ٚقفٗا
(4( . 

ٚضأقتصس اؿدٜح يف ٖرا ايبشح ع٢ً ايػسٚط ذات ايص١ً املباغس٠ مبٛضٛع ايبشح 

 : ٖٞٚ 

َٓا َا عدا ذيو َٔ ايػسٚط  مٍما تأبٝد ايٛقف أٚ تأقٝت٘ ، ٚٚقف املٓكٍٛ ، ٚٚقف املػاع ، أ

 مبٛضٛع ايبشح ، فُٝهٔ ايسدٛع إيٝ٘ يف نتب املراٖب ايفك١ٝٗ .َباغس٠ عالق١ ي٘  ال

 

 

 

                                                 
 ( .6/355( ، ٚايفتا٣ٚ اشلٓد١ٜ )5/202ايبشس ايسا٥ل )   1)

  ( .20-6/18َٛاٖب اؾًٌٝ : يًشطاب ) ) 2
  ( .2/377َػين احملتاز : يًػسبٝين )  (3
  .( 527، 526، 5/524( ، ٚاملػين : البٔ قدا١َ )2/443نػاف ايكٓاع : ايبٗٛتٞ ) (4
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 املبحح األوه 

 يف شسوط الوقف ذات الصمة املباشسة يف املطائن املطتجدة ووضوع البحح

 املطمب األوه 

 تأبيد الوقف 

ذٖب اؿٓف١ٝ
(1)

ٝت٘ ، يٓص ع٢ً تأقإىل أْ٘ ٜػذلط يف ايٛقف إٔ ٜهٕٛ َؤبدًا ، ٚالجيٛش ا 

ْ٘ مل جيعً٘ َؤبدا ، ٚنرا يٛ قاٍ ع٢ً يٛ ٚقف دازٙ ًَٜٛا أٚ غٗسًا الجيٛش ; ألقاٍ اـصاف:"

نإ باطاًل ، ٚفٓصٌ ٖالٍ بني إٔ ٜػذلط زدٛعٗا إيٝ٘ بعد ايٛقت فٝبطٌ ايٛقف أٚ  : ض١ٓ فالٕ

فال ، ٚظاٖس َا يف اـا١ْٝ اعتُادٙ " ال
(2)
 . 

َٔ تٓفٝر أبٝد ، بإٔ تهٕٛ ايعني املٖٚرا فُٝا ٜهٕٛ قابال يًت ٛقٛف١ صاؿ١ يًبكا٤ يُُٝه

ٕٓ األصٌ يف ايٛقف إٔ ٜهٕٛ عكازًا ، ٚدٛاش ٚقف غرل ايعكاز  سهِ ايتأبٝد فٝٗا ، ٚيرا قٓسزٚا أ

ع٢ً خالف األصٌ ، فٝذٛش ٚقف املٓكٍٛ يف أسٛاٍ اضتجٓا١ٝ٥ ، فإذا خػٞ ع٢ً املٓكٍٛ  جي٤٢ٝ

يٝهٕٛ االضتبداٍ طسٜكًا يبكا٤ االْتفاع ب٘ ، ٚبريو مجعٛا بني ايفٓا٤ فكد أداشٚا اضتبداي٘ 

تأبٝد ايٛقف ٚدٛاش ٚقف املٓكٍٛ يف صٛز اضتجٓا١ٝ٥ ، ست٢ إِْٗ قايٛا : يٛ دس٣ ايعسف ظٛاش 

ٚقف ايدزاِٖ ٚايدْاْرل ، ٖٚٞ الميهٔ االْتفاع بٗا َع بكا٤ عٝٓٗا ، اضتبدٍ بٗا عكازًا أٚ مٛٙ 

كا٤ عَٝٓ٘ع بميهٔ االْتفاع ب٘  مٍما
(3)
. 

ٕٓ األصٌ ايرٟ قاّ  ايٛقف ٖٛ  عًٜٝ٘ٚسدع تػدٜدِٖ يف اغذلاط ايتأبٝد يف ايٛقف إىل أ

ٛقٛف فٝ٘ نإ عكازًا ، ٚقد قصسٚٙ ع٢ً ذيو ، ٚامل -زضٞ اهلل عٓ٘-سدٜح ضٝدْا عُس 

 ايٓص .

 واختمفوا يف اشرتاط ذكس التأبيد يف الصيػة :

نس ايتأبٝد يف ايصٝػ١فرٖب قُد بٔ اؿطٔ إىل أْ٘ ٜػذلط ذ 
(4)
 . 

ٜٛضف ٚذٖب أبٛ
(5)

ٜػذلط ذنس ايتأبٝد ، ٜٚهفٞ إٔ ؽًٛ ايصٝػ١ َٔ ايتأقٝت ;  إىل أْ٘ ال 

ٍٓ ع٢ً ايتأبٝد . ٕٓ يفغ ايٛقف دا  أل

                                                 
  ( .5/204س ايسا٥ل )( ، ٚايبش5/48فتح ايكدٜس : ابٔ اشلُاّ )  (1)
  ( .5/51( ، فتح ايكدٜس )5/204ايبشس ايسا٥ل )  (2)
  ( بتصسف .118-117قاضسات يف ايٛقف : ايعال١َ ايػٝذ قُد أبٛشٖس٠ )ص  (3)

4(
 ( .5/204ايبشس ايسا٥ل )   
5(
 ( .5/204ايبشس ايسا٥ل )   
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ٚذٖب ايػافع١ٝ
(1)

ٚاؿٓاب١ً 
(2)

إىل أْ٘ ٜػذلط يف ايٛقف إٔ ٜهٕٛ َؤبدًا ، ٚال ٜػذلط  

 عٓدِٖ ذنس ايتأبٝد يف ايصٝػ١ .

ا اغذلط ايػافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ايتأبٝد يف ايٛقف َع قٛشلِ ظٛاش ٚقف املٓكٍٛ ، ٖٚٛ ال ٜتأبد ٚمٍل

ٕٓ املٓكٍٛ  غايبًا ، فكد ٚزد ع٢ً قٛشلِ إغهاٍ َفادٙ : نٝف ميهٔ بكا٤ ايٛقف َؤبدًا َع أ

 قابٌ يإلتالف ، ٚغرل صاحل يًدٚاّ؟

 ٚيًػافع١ٝ يف اإلداب١ ع٢ً ايطؤاٍ ٚدٗإ :

ٕٓ َع٢ٓ ايتأبٝد عٓدِٖ ٜهٕٛ يف  ايٛد٘ األٍٚ : إٔ ٜٓتٗٞ ايٛقف إذا تًف املٓكٍٛ ، ٚعًٝ٘ فإ

إىل إٔ ٜسخ  فٝ٘ ٜٓاضبٗا ; فُا ٜهٕٛ غرلقابٌ يًفٓا٤ عاد٠ً ، ٜهٕٛ دٚاّ ايٛقف مبانٌ عني 

اهلل تعاىل األزض َٚٔ عًٝٗا ، َٚا ٜهٕٛ قاباًل يًفٓا٤ ٜهٕٛ مبكداز فٓا٥٘
(3)
 . 

االضتبداٍ عٓد ايتًفٚقد ذٖب اؿٓاب١ً إىل دٛاش 
(4)
 . 

ٜتفل َع َا ذٖب إيٝ٘ اؿٓف١ٝ ٚاؿٓاب١ً َٔ دٛاش االضتبداٍ بعني أخس٣ ،  ايٛد٘ ايجاْٞ :

ٌٓ قٌ ايعني اييت ضتتًف .  ؼ

ٚذٖب املايه١ٝ
(5)

ٚايػٝع١ اإلَا١َٝ 
(6)

إىل أْ٘ الٜػذلط يف ايٛقف ايتأبٝد ، فٝذٛش ايٛقف  

 هًا يًٛاقف أٚ يػرلٙ .يط١ٓ أٚ أنجس ألدٌ َعًّٛ ، ثِ ٜسدع ًَ

أداشٚا ٚقف ايعكاز ٚٚقف املٓكٍٛ ٚإٕ ناْت ايعني غرل قاب١ً يًبكا٤ ايدا٥ِ ، ٚإذا نإ ٚشلرا 

ٕٓ طسٜل بكا٥٘ ٖٛ االضتبداٍ ،  -غرلدا٥ِ ايبكا٤-املٓكٍٛ عٓدِٖ جيٛش إٔ ٜهٕٛ َٓكٛاًل  فإ

ٌٓ املٓكٍٛ عني ثابت١ صاؿ١ يًبكا٤ . ٌٓ ق  فٝش

 زأي الباحح :

تتبع األدي١ ايداي١ ع٢ً َػسٚع١ٝ ايٛقف ، ٚاضتػساف املكاصد ايػسع١ٝ َٓٗا ،  َٔ خالٍ

ٕٓ ايػازع ٜٗدف َٔ ايٛقف إىل إقا١َ َصادز دا١ُ٥ َٚطتُس٠ تدٗز دخاًل ، يتكدِٜ خدَات  ْس٣ أ

                                                 
(1)

ٚأضـ٢ٓ املطايـب غـسح زٚض ايطايـب :     ( ، 3/251ساغ١ٝ ايبذرلَٞ ع٢ً اـطٝب : ضـًُٝإ ايبذرلَـٞ )     
 ( .2/463شنسٜا األْصازٟ )

(2)
 ( .2/446( ، ٚنػاف ايكٓاع : ايبٗٛتٞ )6/570املػين )   

(3)
( عـٔ احملاضـسات يف   5/518( ، ٚاملػـين : البـٔ قداَـ١ )   4/286ْٗا١ٜ احملتاز إىل غـسح املٓٗـاز : يًسًَـٞ )      

 ( .118ايٛقف حملُد أبٛشٖس٠ )ص
(4)

 ( .5/518املػين )   
(5)

 ( .4/87ساغ١ٝ ايدضٛقٞ : حملُد بٔ عسف١ )   
(6)

 ( .3/175ايسٚض١ ايب١ٝٗ غسح ايًُع١ ايدَػك١ٝ : ايعاًَٞ )   
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ٕٓ تأبٝد  ادتُاع١ٝ أٚ ثكاف١ٝ أٚ اقتصاد١ٜ يألفساد ٚاجملتُعات يف اؿاضس ٚاملطتكبٌ ، ٚالغو أ

 ٖرا املكصد أنجس َٔ تأقٝت٘ . ايٛقف حيكل

ٚشلرا نإ اتفام ايفكٗا٤ ع٢ً ٚقف ايعكاز ; ألْ٘ حيكل َكصد ايػازع ، ٚاختًفٛا يف ٚقف 

ٕٓ ايفكٗا٤ ذنسٚا  املٓكٍٛ ; ألْ٘ ٜؤٍٚ إىل ايتًف ، ٚال تتشكل َٓ٘ املٓافع ع٢ً ايتأبٝد ، نُا أ

ٕٓ قٝٛدًا ع٢ً ايتصسف يف أصٌ ايٛقف ; فُٓعٛا بٝع٘ ، ٚؼًُٝ٘ ا يدٜٕٛ ، نُا ْصٛا ع٢ً أ

عُاز٠ أصٌ ايٛقف اييت ٜذلتب عًٝٗا بكا٤ عني ايٛقف َكد١َ ع٢ً غرلٖا َٔ ٚظا٥ف ايٛقف ، 

 اضتُساز١ٜ ايٛقف. قصد

ٕٓ نالًّ َُٓٗا ُٜكصد ب٘ ٚد٘  ٖرا ٚقد فٓسم ايػازع اؿهِٝ بني ايٛقف ٚايصدق١ ، َع أ

ٕٓ املكصٛد يف اايدٓل يٛقف ٖٛ سبظ ايعني ٚايتصدم بايجُس٠ ، ، ضٛا٤ نإ عاًَا أٚ خاصًا ; أل

َٓا ايصدق١ فال ٜكصد َٓٗا  ٕٓ ايرٟ حيكل ٖرا ٖٛ إٔ ٜهٕٛ املاٍ املٛقٛف عكازًا ، ٚأ ٚالغو أ

سبظ ايعني ٚايتصدم مبا تدٓزٙ َٔ إٜسادات نايٛقف ، سٝح ٜهٕٛ َاٍ ايصدق١ قالًّ 

يًتصسف ٚاإلْفام ع٢ً دٗات ايدٓل
(1)
 . 

ٕٓ األصٌ يف ايٛقف ا َٓا تبعًا أٚ  يعكاز نُا قٓسزٙ ايفكٗا٤ ، إال أَِْٗٚع أ أداشٚا ٚقف املٓكٍٛ إ

أٚ دسٜإ ايعسف نُا ذٖب إىل ذيو اؿٓف١ٝ ، أٚ أداشٚٙ اضتكالاًل تٛضع١ً يف إعُاٍ ايدٓل  يًٓص

ٚاـرل نُا ٖٛ َرٖب ايػافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً َع قٛشلِ بتأبٝد ايٛقف ، فأداشٚا اضتبداٍ َا 

 يًٛصٍٛ إىل املكصد األصًٞ ايرٟ ال حيكك٘ إال ايتأبٝد . كًاتعٓسض يًتًف َٓ٘ طسٜ

َٓا املايه١ٝ ٚايػٝع١ اإلَا١َٝ فكد أداشٚا تأقٝت ايٛقف ملد٠ ش١َٝٓ قدد٠  إال فُٝا ال تكبٌ ٚأ

 .طبٝعت٘ ايتأقٝت

 ُٙٛٓ ٕٓ ايفكٗا٤ أداشٚا ايتأقٝت يف ايٛقف ٚإٕ مل ٜط ٚاملتفشِّص فُٝا ذٖب إيٝ٘ ايفكٗا٤ ٜس٣ أ

، ٚأدخًٛٙ ضُٔ ايٛقف املؤبد ، ٚقد فتشٛا بريو بابًا ٚاضعًا يفعٌ اـرلات ٚايصدقات  تٛقٝتًا

اؾاز١ٜ اييت ال ٜطتٛعبٗا َبدأ ايتأبٝد
(2)
 . 

ًْٚشغ َٔ خالٍ ايتتبع ايتازخيٞ آلزا٤ ايفكٗا٤ يف َطا٥ٌ ايٛقف أِْٗ تٛضعٛا يف ٚقف 

٢ أصبشت املٓكٛالت اييت جيٛش إٔ املٓكٛالت نًٍُا اقتطت ساد١ اجملتُع إىل ايتٛضع فٝٗا ، ست

اضتجٓا٤ّ َٔ األصٌ ، ٚقد ْصٛا ع٢ً  اجيسٟ فٝٗا ايٛقف نجرل٠ ، فدسدت يهجستٗا عٔ نْٛٗ

 دٛاش ٚقف َا دس٣ ايعسف ب٘ .

                                                 
(1)

 ( .107-106ايٛقف اإلضالَٞ : د. َٓرز قشف )ص   
(2)

 ( .106املسدع ايطابل )ص   
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ٕٓ ٖرا املٓٗر ايرٟ ميهٔ ٚص ٛابت ، ٚاملسٕ يف ؼكٝل َكاصد جف٘ باحملافغ ع٢ً ايٚالغو أ

١ٝ عدل ايعصٛز ، ٖٛ ايرٟ حيدد ٜٚبٝٓٔ سهِ َا ايدٓل سطب األعساف ٚاملتػرلات االدتُاع

اضتذٓد َٔ قطاٜا يف َٛضٛعات ايٛقف اـرلٟ َجٌ ; ٚقف األضِٗ ، ٚايطٓدات ، ٚاؿكٛم ، 

 ٚاملٓافع .

َٓا بايٓطب١ الغذلاط ذنس ايتأبٝد يف ايصٝػ١ ٕٓ األصٌ يف ايٛقف ايتأبٝد َامل ٜٓص  ; أ فأز٣ أ

ٕٓ األصٌ  ًاتايٛاقف ع٢ً خالف ذيو ، ٚيٝظ ذيو افت٦ا يف ايتصسف إٔ ع٢ً إزاد٠ ايٛاقف ; أل

، ٖٚٛ ٖٓا ايتأبٝد ، َامل ٜٓص ايٛاقف ع٢ً تأقٝت ايٛقف ملد٠ قدد٠ ، ٜهٕٛ ع٢ً ٚفل ايػسع

بٓا٤ ملطذد ، ٚقد دعت اؿاد١ إىل ذيو  ا٤ يف ذيو ايٛقف ع٢ً اـرلات ، أٚ ٚقف غك١ أٚٚضٛ

ِٓ إْػا٤ َطذديف نجرل َٔ ايبًدإ ، فكد تهٕٛ اؿاد١ قا١ُ٥  يًصال٠ يف َٓصٍ إىل إٔ ٜت
(1)
 . 

 املطمب الجاٌي 

 وقف املٍقوه

إ آلخس ، ٚؼًٜٛ٘ َٔ ١٦ٖٝ ٜكصد باملٓكٍٛ َا ٜكابٌ ايعكاز ، مٍما ميهٔ ْكً٘ َٔ َه

ٟٓ أٚ سسخشل١٦ٝ ، ٜطتٟٛ يف ذيو إٔ ٜهٕٛ بٓا٤ّ أٚ غساضًا أٚ دٚابًا أٚ آالت ز
(2)
 . 

ٕٓ ايخالف بني ايفكٗا٤ يف دٛاش ٚ ٚال ٛقف ٜكتطٞ ايتأبٝد عٓد قف ايعكاز بٓا٤ّ ع٢ً أ

ٛٓز يف ايعكاز،ًٜٚصّ إٔ تاؾُٗٛز، ٚقد ثبت ذيو هٕٛ ايعني املٛقٛف١ صاؿ١ يًبكا٤،َٖٚٛا ٜتص

بدازٙ ع٢ً  -زضٞ اهلل عٓ٘– تصدم أبٛبهس "عٔ ايصشاب١ ايهساّ ، قاٍ اؿُٝدٟ :

س١َٚ ب -زضٞ اهلل عٓ٘–عجُإ ٚ، بسبع٘ عٓد املس٠ٚ ع٢ً ٚيدٙ  -زضٞ اهلل عٓ٘–عُس ٚ.ٚيدٙ

بدازٙ مبه١ ٚدازٙ  -زضٞ اهلل عٓ٘–ٚتصدم ايصبرل ، بٝٓبع بأزض٘ -زضٞ اهلل عٓ٘–عًٞ ٚ، 

بدازٙ باملد١ٜٓ ٚدازٙ مبصس  -زضٞ اهلل عٓ٘–ٚتصدم ضعد صس ٚأَٛاي٘ باملد١ٜٓ ع٢ً ٚيدٙ،مب

ٚسهِٝ بٔ  ، يدٙبايٖٛط ٚدازٙ مبه١ ع٢ً ٚ -زضٞ اهلل عٓ٘–عُسٚ بٔ ايعاص ٚع٢ً ٚيدٙ ، 

–قاٍ دابس  .ريو نً٘ إىل ايّٝٛ "بدازٙ مبه١ ٚاملد١ٜٓ ع٢ً ٚيدٙ ف -زضٞ اهلل عٓ٘–سصاّ 

                                                 
(1)

، إدازتـ٘ ، تُٓٝتـ٘ ( اعتبـاز إزاد٠    ٜس٣ ايدنتٛز َٓرز قشف يف نتاب٘ ايكِٝ )ايٛقف اإلضالَٞ : تطـٛزٙ     
ايٛاقف َطًكًا سٝح ٜكٍٛ : " الٜهفٞ نٕٛ األصـٌ املٛقـٛف ذا طبٝعـ١ َؤبـد٠ ستـ٢ ٜتأبـد ايٛقـف ، بـٌ         
البد َٔ إٔ ٜكصد ايٛاقف َع٢ٓ ايتأبٝد " . ٚأْا َع٘ يف اعتباز إزاد٠ ايٛاقف ، ٚيهٔ َااؿهِ إذا قـاٍ  

ٕٚ إٔ ٜـرنس َـد٠ َعٝٓـ١ ؟ أز٣ يف ٖـرٙ اؿـاٍ إٔ ٜهـٕٛ       : ٚقفت ٖرا ايبٝت َطـذدًا أٚ عًـ٢ دٗـ١ بـٓس د    
ٕٓ األصٌ يف ايٛقف ايتأبٝد ، ٚيٝظ اضتدالاًل بطبٝع١ ايػ٤ٞ املٛقٛف إٕ ناْت َؤبد٠ أٚ  َؤبدًا ; عُاًل بأ

 ( .103َؤقت١ نُا ذنس ايدنتٛز َٓرز قشف ، اْعس )ص
(2)

 ( .267طني )صأسهاّ ايٛقف ٚايٛصاٜا يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ : د.أمحد فساز س   
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 إالذٚ َكدز٠  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–:" مل ٜهٔ أسد َٔ أصشاب ايٓيب  -زضٞ اهلل عٓ٘

"فهإ إمجاعًا أسد ، ٚقَف ، ٚاغتٗس ذيو فًِ ٜٓهسٙ 
(1)
 . 

 : زاء الفقهاء يف جواش وقفه عمى تفصين ٌبّيٍه فيىا يميأّوا وقف املٍقوه فقد اختمفت آ

جيٛش ٚقف املٓكٍٛ إال تبعًا يًعكاز ، فال جيٛش ٚقف ايبٓا٤ ، ٚايػذس  ذٖب اؿٓف١ٝ إىل أْ٘ ال

 .، ٚاملعدات ٚاآلالت ايصزاع١ٝ ايتابع١ يألزض ، إال إذا مٓت ٚقف األزض ، فتًشل بٗا 

ِٕ ففٞ ايدٓز املدتاز :" ب٢ٓ ع٢ً أزض ثِ  ال ، األزض ممًٛن١ ٚقف ايبٓا٤ قصدًا بدْٚٗا ، إ

ٜصح "
(2)
 . 

ٕٓ ايبٓا٤ بدٕٚ األزض ال  ٜبك٢ َد٠ ط١ًٜٛ . ٚقد أفت٢ بٗرا مجٗس٠ اؿٓف١ٝ ، ٚايع١ً أ

ٚقد فٓسم بعض اؿٓف١ٝ بني األزض احملتهس٠ ٚغرلٖا ، فإٕ ناْت األزض إداز٠ يف أٜدٟ 

ٌَ أْٓا قد زأٜٓاٖا يف  ايكّٛ ايرٜٔ بٖٓٛا الخيسدِٗ ايطًطإ َٓٗا ، فايٛقف دا٥ص فٝٗا ، َٔ ٔقَب

ٚال ٜصعذِٗ عٓٗا ،  ، ايطًطإشلِ ِ بِٝٓٗ ، ال ٜتعسض دٟ أصشاب ايبٓا٤ ٜتٛازثْٛٗا ، ٚتكطأٜ

، قد تداٚيتٗا أٜدٟ اـًف عٔ ايطًف ، َٚط٢ عًٝٗا ايدٖٛز ٜأخرٖا َِٓٗ ٚإمنا ي٘ عًِٝٗ غ١ًً

، ٚػٛش فٝٗا ٚصاٜاِٖ ، ٜٚٗدَٕٛ بٓا٤ٖا ، ٜٚػرلْٚ٘ ،  ٖٚٞ يف أٜدِٜٗ ٜتباٜعْٛٗا ٜٚؤدسْٚٗا

ٜٚبٕٓٛ غرلٙ ، فهريو ايٛقف دا٥ص
(3)
 . 

َٚا داش ٚقف٘ تبعًا يًعكاز إٕ نإ َتصال بايعكاز اتصاٍ قساز ، ٜدخٌ يف ايٛقف تبعًا يًعكاز 

َٓا َا نإ َتصاًل ٘ باألزض ال ع٢ً ٚد٘ ايكساز ، فإْ َٔ غرل تٛقف ع٢ً ايٓص ع٢ً ٚقف٘ ، أ

الٜهٕٛ َٛقٛفًا تبعًا يًعكاز إال بايٓص عًٝ٘
(4)
 . 

 أّوا املٍقوه غري التابع لمعقاز ، فاألصن عدً جواش وقفه إال يف حالتني :

اؿاي١ األٚىل : جيٛش ٚقف٘ إذا ٚزد ايٓص ظٛاشٙ ، فٝذٛش ٚقف ايطالح ٚايهساع ٚذيو ملا 

يدًا ، فكد سبظ أدزاع٘ َٔ قٛي٘ :" إْهِ تعًُٕٛ خا -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–ٚزد عٓ٘ 

ٚأعتادٙ يف ضبٌٝ اهلل "
(5)

 . 

ٕٓ ٔغَبع٘ ٚزٚث٘ ٚبٛي٘ يف  ََٔ استبظ فسضًا يف ضبٌٝ اهلل إمياًْا ٚاستطابًا فإ ٚيف اؿدٜح :" 

َٝصاْ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ سطٓات "
(6)
 . 

                                                 
(1)

 ( .5/490املػين : ابٔ قدا١َ )   
(2)

 ( .3/518ساغ١ٝ زد احملتاز ع٢ً ايدز املدتاز : قُد ابٔ عابدٜٔ )   
(3)

 ( .35أسهاّ ايٛقف : يًدصاف )ص   
(4)

 ( .267أسهاّ ايٛقف ٚايٛصاٜا : د. أمحد فساز سطني )ص   
(5)

 ( .2/156صشٝح ايبدازٟ )   
(6)

 ( .2/135( ، ٚأخسد٘ ايبدازٟ )2/375ًفغ ي٘ )أخسد٘ أمحد ٚاي   
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، غرل أْ٘ ُتسى يف  قاٍ ابٔ اشلُاّ :" سهِ ايٛقف ايػسعٞ ايتأبٝد ، ٚال ٜتأبد غرل ايعكاز

أق٣ٛ ، فالًٜصّ  ُاٗاد )ايطالح ٚايهساع( ; ألْ٘ َٔ ضٓاّ ايدٜٔ ، فهإ َع٢ٓ ايكسب١ فٝٗاؾ

; ألْ٘  أٜطًا ا )ايطالح ٚايهساع( غسعٝت٘ فُٝا دُْٚٗا ، ٚالًٜشل دالي١َُٔ غسع١ٝ ايٛقف فٝٗ

" يٝظ يف َعٓاُٖا
(1)

 ٜٚفِٗ َٔ نالّ ابٔ اشلُاّ عدّ دٛاش ٚقف املٓكٍٛ إال َا ٚزد فٝ٘ ْص ، . 

 ٚالٜكاع غرلٙ عًٝ٘ .

اؿاي١ ايجا١ْٝ : جيٛش ٚقف َا دس٣ ب٘ ايعسف ; نٛقف املصاسف ، ٚايهتب ، ٚأَتع١ 

املطادد ٚفسغٗا ، ٚأداشٚا ٚقف ايجٝاب ع٢ً ايفكسا٤ ، ٚٚقف ايطف١ٓٝ ، إٕ دس٣ فٝٗا ايتعاٌَ 

َطكا
(2)
ّ . 

ٛقف األزض ، سٝح زض إذا مل تٚذنس يف ايبشس تعًٝاًل يعدّ دٛاش ٚقف ايبٓا٤ ايتابع يأل

ٕٓ ايع١ً يٝطت يهْٛ٘ َٓكٛاًل الٜدّٚ ، ٚإمنا يعدّ ايتعازف عًٝ٘ ، ٚس٦ٕٓٝر :قاٍ الٜبك٢  " إ

إلطالم ايتعازف ٚد٘ ; ؾسٜإ ايعسف ب٘ "
(3)
 . 

ََٔ أداشٙ  ََٔ َٓع٘ ، َِٚٓٗ  ٜٚعٗس مٍما ضبل خالف اؿٓف١ٝ يف دٛاش ٚقف املٓكٍٛ ، فُِٓٗ 

 إذا دس٣ ايعسف بٛقف٘ .

ٛٓشٜٔ ، سٝح قاٍ :" ٚالٚقد ز ٕٓ املفيت ب٘ ايرٟ عًٝ٘  ٓدح ابٔ عابدٜٔ َطًو اجمل خيف٢ عًٝو أ

املتٕٛ دٛاش ٚقف املٓكٍٛ املتعازف ، ٚسٝح صاز ٚقف ايبٓا٤ َتعازفًا نإ دٛاشٙ َٛافكًا 

ع٢ً أْ٘ مل ٜهٔ  ١ٌــا َبٓٝيًُٓكٍٛ ، ٚمل خيايف ْصٛص املراٖب ع٢ً عدّ دٛاشٙ ، ألْٗ

َتعازفًا "
(4)
 . 

َٓا مجٗٛز ايفكٗا٤ َٔ املايه١ٝ ٚايػافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً فكد ذٖبٛا إىل دٛاش ٚق ف ايعكاز أ

َٓا ايعكاز َٓا املٓكٍٛ ; فٝذٛش ٚقف٘ عٓدِٖ ضٛا٤ ٚاملٓكٍٛ ، أ ; فًألدي١ اييت ضبل ذنسٖا ، ٚأ

ٕٓ ايعدل٠ باملاي١ٝ ٚاالْتفا ، فُا ع نإ تابعًا يًعكاز أّ مل ٜهٔ ، ٚزد ب٘ ايٓص أّ ال ، ٚذيو أل

ٜٓتفع ب٘ ال ٜعد َااًل ، ٚالجيٛش ٚقف٘ ، ٚع٢ً ٖرا فٝذٛش ٚقف  ٜٓتفع ب٘ جيٛش ٚقف٘، َٚا ال

ْٔ ببكا٥٘ صاؿ ٌٓ غ٤ٞ زٖ ٕٓ دٚاّ ن ًا يالْتفاع ب٘اؿٝٛإ ٚاألثاخ إلَهإ االْتفاع ب٘ ، أل
(5)
 .  

ٕٓ األصٌ يف ايٛقف ايتأبٝد عٓد ايػافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ، إال أِْٗ اعتدلٚا  ايتأبٝديف نٌ َٚع أ

ٕٓ َع٢ٓ ايتأبٝد فٝ٘ َكدز مبكداز بكا٥٘ ، َٚاال  عني مبا ٜٓاضبٗا ، فُاالٜهٕٛ قاباًل يًبكا٤ فإ

                                                 
(1)

 ( .5/51فتح ايكدٜس : ابٔ اشلُاّ )   
(2)

 ( .3/518ساغ١ٝ زد احملتاز : ابٔ عابدٜٔ )   
(3)

 ( .35أسهاّ األٚقاف يًدصاف )ص   
(4)

 ( .3/541ساغ١ٝ زد احملتاز )   
(5)

 ( .5/524ػين )( ، ٚامل4/75( ، ٚساغ١ٝ ايدضٛقٞ )1/440املٗرب : يًػرلاشٟ )   
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ِٓ نايسحيإ ، َٚا ؼطِ ٚتهطس َٔ اؿٝٛإ ، فالٜٓتفع ب٘ ع٢ً ايدٚاّ نايطعاّ ،   َٚا ُٜػ

 ميهٔ االْتفاع ب٘ ع٢ً ايدٚاّ . جيٛش ٚقف٘ ; ألْ٘ ال

ا٤ ايٛقف ا عدّ صالس٘ ; ٚذيو طسٜكًا الضتٝكداٍ ايٛقف إذا بدنُا أِْٗ أداشٚا اضتب

 ٚتأبٝدٙ َا أَهٔ ، ٜٚفِٗ ٖرا َٔ ْصٛص ايفكٗا٤ يف املراٖب املػاز إيٝٗا .

ففٞ َػين احملتاز يًػسبٝين :" األصح دٛاش بٝع ُسُصس املطذد املٛقٛف١ إذا بًٝت ، ٚدرٚع٘ 

إلسسام ، ي٦ال تطٝع ٜٚطٝل املهإ بٗا يسفت ع٢ً ذيو ... ٚمل تصًح إال إذا اْهطست أٚ أغ

َٔ غرل فا٥د٠ ، فتشصٌٝ ْصز ٜطرل َٔ مثٓٗا ٜعٛد إىل ايٛقف أٚىل َٔ ضٝاعٗا ، ٚال تدخٌ 

َا دس٣ عًٝ٘ ايػٝدإ ، ٖٚٛ ٖرا ٚبريو ؼت بٝع ايٛقف ; ألْٗا صازت يف سهِ املعد١َٚ ، 

"ٖرا ٜصسف مثٓٗا يف َصاحل املطذد ، ٚع٢ً املعتُد
(1)
. 

ٕٓ ٜٚتفل  اؿٓاب١ً َع ايػافع١ٝ يف اغذلاط ايتأبٝد ، ٚقٛشلِ ظٛاش ٚقف املٓكٍٛ ، ٜٚسٕٚ أ

ايتأبٝد ٜهٕٛ ْطبًٝا َع نٌ عني ع٢ً سد٠ ، ٚنٌ َا ٜػذلطْٛ٘ إٔ الٜهٕٛ االْتفاع بايعني 

الشًَا يفٓا٤ عٝٓٗا ; نايػُع ٚايطعاّ
(2)
 . 

َٛ ، ٖبٜٓتفع ب٘ إال باإلتالف َجٌ : اير ال قاٍ ابٔ قدا١َ :" َٚا َزم ، ٚاملأنٍٛ ٚاملػسٚب ٚاي

ٕٓ َا ميهٔ االْتفاع ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ نايدْاْرل ٚايدزاِٖ ،  ال ، فٛقف٘ غرل دا٥ص ، ٚمجًت٘ أ

، إال  ٚأٌٖ ايعًِ ٜصح ٚقف٘ يف قٍٛ عا١َ ايفكٗا٤ ٚاملطعّٛ ٚاملػسٚب ، ٚايػُع ٚأغباٖ٘ ، ال

ٕٓ ايٛقف ؼبٝظ األص ٜٓتفع ب٘ إال  طبٌٝ ايجُس٠ ، َٚا الٌ ٚتغ٦ًٝا حيه٢ عٔ َايو ...; أل

باإلتالف ، ال ٜصح فٝ٘ ذيو "
(3)
 . 

ٚقد دعًٛا االضتبداٍ يف ايٛقف طسٜكًا إىل بكا٤ٙ ع٢ً ايدٚاّ إٕ تعٓرز بكا٤ ايعني يف املٓكٍٛ ، 

 ، قاٍ ابٔ عكٌٝ :" ايٛقف َؤبد ، فإذا مل ميهٔ تأبٝدٙ ع٢ً ٚد٘ خيصص٘ اضتبكا٤ ايػسض

دس٣ فس٣ األعٝإ ، ٚمجٛدْا ع٢ً يف عني أخس٣ ، ٚإٜصاٍ األبداٍ  ٚاّٖٚٛ االْتفاع ع٢ً ايد

طب يف ايطفس فإْ٘ ٜربح يف اشلدٟ إذا ع ٖرا َٔتطٝٝع يًػسض ، ٚ ٜكسب ايعني َع تعطًٗا 

ُٓا ، ٚإٕ نإ خيتص مبٛضع اؿاٍ ، تعٓرز ؼصٌٝ ايػسض بايه١ًٝ ، اضتٛف٢ َٓ٘ َا  فً

ٕٓ َساعات٘ َع تعٓرزٙ تفطٞ إىل فٛات أَهٔ ، ٚتسى َساعا٠ احملٌ اـاص عٓد  تعٓرزٙ ; أل

االْتفاع بايه١ًٝ ، ٖٚهرا ايٛقف املعٍطٌ املٓافع "
(4)
 . 

                                                 
(1)

 ( .2/378َػين احملتاز : يًػسبٝين )   
(2)

 ( .383أسهاّ ايٛقف يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ : قُد عبٝد ايهبٝطٞ )ص  
(3)

 ( .5/524املػين : ابٔ قدا١َ )   
(4)

 ( .5/518املػين )  
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َٓا املايه١ٝ فإِْٗ الٜػذلطٕٛ ايتأبٝد يف ايٛقف ، ف ، ٝصح ايٛقف عٓدِٖ ملد٠ َع١ٓٝ نط١ٓأ

ش ٚقف ايعكاز ٚشلرا مل ٜػذلطٛا يف املاٍ املٛقٛف إٔ ٜهٕٛ صاؿًا يًبكا٤ ع٢ً ايدٚاّ ، فٝذٛ

ٚاملٓكٍٛ
(1)

ٚاملٓفع١ ، ٚعًٝ٘ فٝصح ٚقف ايدزاِٖ ٚايدْاْرل ٚايطعاّ ، ٜٚعط٢ املٛقٛف عًِٝٗ َٔ  

 ٖرٙ األغٝا٤ ضًفًا ، ٜٚصح ٚقف ايجٝاب ٚايهتب ع٢ً ايكٍٛ املعتُد .

ب عًٝ٘ ِّنطعاّ مٍماالٜعسف بعٝٓ٘ إذا ُغ ; دا٤ يف ساغ١ٝ ايدضٛقٞ :" ٚيف دٛاش ٚقٕف

َٓا ايعني فال ملرٖب : تسدد .ا نايٓكد ، ٖٚٛ ٕٓ ايذلدد يف غرل ايعني يف ضا٥س املجًٝات ، ٚأ ٚقٌٝ : إ

تسدد فٝٗا ، بٌ جيٛش ٚقفٗا قطعًا ; ألْ٘ ْص املد١ْٚ ، ٚاملساد ٚقف٘ يًٖطًف ، ٜٚٓصٍ زٓد بدي٘ 

َٓا إٕ ٚقف َع بكا٤ عٝٓ٘ ، فال جيٛش اتفاقًا ; إذ ال َٓفع١ غسع١ٝ ت ذلتب ع٢ً َٓصي١ بكا٤ عٝٓ٘ ، ٚأ

ذيو "
(2)
 . 

 زأي الباحح :

ٕٓ  يكد تٛضع اؿٓف١ٝ يف دٛاش املٓكٍٛ اضتجٓا٤ّ    ، سٝح أداشٚٙ إٕ دس٣ ب٘ ايعسف ، َٚاداّ أ

األعساف َتذدد٠ ، ٚؽتًف شَاًْا َٚهاًْا ، فكد دس٣ ٚقف ايطٝازات يف شَآْا يٓكٌ املٛت٢ ، 

رل ، ٚايجٝاب ، ٚايهتب ، ٚايطفٔ ، ٚيًعٌُ يف املطتػفٝات ، نُا دس٣ ٚقف ايدزاِٖ ٚايدْاْ

ٕٓ دا٥س٠ اـالف بني اؿٓف١ٝ ٚاؾُٗٛز يف ٚقف املٓكٍٛ قد  ٚغرلٖا مٍما ميهٔ ايكٍٛ َع٘ إ

ٌٓ  إذا السعٓا تطٛز األعساف ع٢ً تطا٤يت ، خصٛصًا ٌٓ عصس ، ٚن سطب َعطٝات ن

 .َهإ

ٕٓ َا ذٖب إيٝ٘ اؾُٗٛز َٔ دٛاش ٚقف املٓكٛالت ، ٚتأصٌٝ االض تبداٍ فٝٗا ، ٚصٛاًل ٚأز٣ أ

ٜطتشل ايتكدٜس ، ٚإٔ ٜهٕٛ أصال بػ١ٝ ؼكٝل َكصد ايػازع يف ايٛقف،إىل َع٢ٓ ايتأبٝد ، 

ِٓ إىل ٖرا زأٟ   ايكا٥ٌ املايه١ٝميهٔ ؽسٜر املطا٥ٌ املطتذد٠ يف ايٛقف عًٝ٘ ، ٚإذا اْط

فد اجملتُع ز، ٚ أندل َٔ فتح أبٛاب ايدٓل ٚاـرل ًاقدز ظٛاش ايتأقٝت يف ايٛقف ; فإْٓا مكل

مبا حيتاز إيٝ٘ َٔ إٜسادات َٚٓافع ٜطتهٌُ بٗا َا حيتاز إيٝ٘ يف اؾٛاْب االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

 ٚاالقتصاد١ٜ .

                                                 
(1)

ٌٓ َا ي٘ أصٌ ثابت الميهٔ ؼًٜٛ٘ ْٚكً٘     َٔ َهإ إىل آخس َع َٚفّٗٛ ايعكاز عٓد املايه١ٝ ٜػٌُ ن
ٕٓ شلُا أصـاًل ثابتـًا ، ٚميهـٔ ْكًـُٗا      بكا٤ ٦ٖٝت٘ ٚغهً٘ ، ٚع٢ً ٖرا فايػذس ٚايبٓا٤ عكاز عٓدِٖ ; أل
َٔ َهـإ إىل آخـس َـع عـدّ بكـا٤ غـهًُٗا ٚصـٛزتُٗا ، ٚايعكـاز عٓـد اؾُٗـٛز ٖـٛ َـاالميهٔ ْكًـ٘              

ٕٓ ايعكـاز عٓـدِٖ الٜتشكـل إال يف     األزض . اْعـس أسهـاّ ايٛقـف يف    ٚؼًٜٛ٘ َٔ َهإ آلخس ، ٚعًٝ٘ فإ
 ( .380ايػسٜع١ اإلضال١َٝ : قُد عبٝد ايهبٝطٞ )ص

(2)
 ( .4/77ساغ١ٝ ايدضٛقٞ )   
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 املطمب الجالح

 وقف املشاع 

َٔ غسٚط صش١ ايٛقف إٔ ٜهٕٛ املاٍ املٛقٛف َفسشًا غرل غا٥ع ، ٚايػٝٛع ٖٛ َا تعًكت 

َٔ غ٤ٞ ممًٛى ألنجس َٔ ٚاسد ، نُا يٛ اغذلى اثٓإ املًه١ٝ فٝ٘ ظص٤ ْطيب غرل قدد 

ٌٓ َُٓٗا  ٌٓ ٚاسد َُٓٗا ايٓصف ، ٚمل ٜتفكا ع٢ً إفساش ْصٝبُٗا ، ٚيه يف ًَه١ٝ داز ، يه

سص١ غا٥ع١ يف ايػ٤ٞ املًُٛى ، ٜٚٓتٗٞ ايػٝٛع بايكط١ُ ٚاإلفساش أسٝاًْا ، أٚ ببٝع أسد 

تصسفات ايٓاق١ً يًًُوايػسٜهني ْصٝب٘ َٔ اآلخس ، أٚ َا إىل ذيو َٔ اي
(1)
 . 

ٚقد اتفل ايفكٗا٤
(2)

ع٢ً أْ٘ ال ٜصح ٚقف املطذد أٚ املكدل٠ إال بعد اإلفساش ٚايكط١ُ ; ألْ٘  

الميهٔ االْتفاع ب٘ فُٝا ٚقف ي٘ إال بتدًٝص٘ َٔ ًَو ايػرل ي٘ ، ٚذيو بايكط١ُ ، ٚالتصًح 

َا نإ َطذدًا أٚ َكدل٠ً يف ٖرا بح املٗاٜأ٠ ايصَا١ْٝ أٚ املها١ْٝ فُٝٗا ; ألْٗا تؤدٟ إىل إٔ ٜص

 ايعاّ َصزع١ً يف ايعاّ ايكادّ .

ٕٓ ايػٝٛع  قاٍ ابٔ اشلُاّ :" ٚإمنا اتفكٛا ع٢ً َٓع ايٛقف املػاع َطًكًا َطذدًا َٚكدل٠ً ; أل

ٕٓ ادٛاش ٚقف املػاع فٝٗا ال حيتٌُ ايكط١ُ ; ألْ٘ حيتاز إىل  ميٓع خًٛص اؿل هلل تعاىل ، ٚأل

بح ، ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ املهإ َطذدًا ض١ٓ ، ٚاصطباًل اٜؤ فٝ٘ ٜؤدٟ إىل أَس َطتكايتٗاٜؤ ، ٚايتٗ

"١ ، َٚكدل٠ً عاًَا َٚصزع١ً عاًَاضٓيًدٚاب 
(3)
  . 

 واملشاع ٌوعاُ :

ايٓٛع األٍٚ : ٜكبٌ ايكط١ُ ٖٚٛ األعٝإ اييت ٜٓتفع بٗا بعد قطُتٗا االْتفاع املكصٛد بٗا قبٌ  

 يبٝت املؤيف َٔ غكل ٚطٛابل .ايكط١ُ ; ناألزاضٞ ايصزاع١ٝ ، ٚا

ت٘ املكصٛد٠ ; نايب٦س ، ايٓٛع ايجاْٞ : َاالٜكبٌ ايكط١ُ َع بكا٤ االْتفاع ب٘ ع٢ً ساي

ُٓاّ ٟٓ ، أٚ ايطٝاز٠ٚاؿ ، ٚاؿص١ يف ايبٝت ايصػرل ، أٚ يف آالت اؿسخ أٚ ايس
(4)
 . 

واملقربة ، وأوجص والقطىة يف غري املطجد واختمف الفقهاء يف جواش وقف املشاع قبن اإلفساش 

 آزاء الفقهاء يف املطألة فيىا يأتي :

                                                 
(1)

 ( .69أسهاّ ايٛقف يف ايفك٘ ٚايكإْٛ : د. قُد ضساز )ص   
(2)

 ( .2/378َػين احملتاز )   
(3)

 ( .5/46فتح ايكدٜس : ابٔ اشلُاّ )   
(4)

ــف يف اي    ــاّ ايٛقـ ــساز )ص أسهـ ــد ضـ ــالَٞ : د. قُـ ــ٘ اإلضـ ــف  69فكـ ــايف يف ايٛقـ ــٌ ايصـ ــس املٓٗـ ( . ٚاْعـ
 ( .28ٚأسهاَ٘ : قُد أضعد اإلَاّ اؿطٝين )ص
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اتفل اؿٓف١ٝ ع٢ً دٛاش ٚقف املػاع ايرٟ ال ٜكبٌ ايكط١ُ ، نُا اتفكٛا ع٢ً صش١ ايٛقف 

ٜكبٌ ايكط١ُ إذا سهِ ايكاضٞ بصش١ ٚقف املػاع ; ألْ٘ أَس  ال املػاع فُٝا ٜكبٌ ايكط١ُ َٚا

ف ، فإذا قط٢ ايكاضٞ ظٛاشٙ صحفتٗد فٝ٘ ، ٚزأٟ اؿانِ فٝ٘ ٜسفع اـال
(1)
 . 

ٚنريو الٜبطٌ ايٛقف بايػٝٛع ايطاز٤٣ ; نُا يٛٚقف غدص أزض٘ املع١ًَٛ املفسش٠ ، ثِ 

ظٗس اضتشكام ايػرل يف دص٤ َٓٗا نسبعٗا ،الٜبطٌ ايٛقف ، ٜٚطتُس يف ايجالث١ أزباع
(2)

، فال  

 ٜهٔ ع٢ً ًَو ايٛاقف سني ٚقف٘ . ٜبطٌ ايٛقف إال يف اؾص٤ املطتشل يًػرل ; ألْ٘ تبٝٓٔ أْ٘ مل

َٓا  املػاع ايرٟ ٜكبٌ ايكط١ُ ، فكد ذٖب قُد بٔ اؿطٔ إىل عدّ صش١ ٚقف٘ إال بعد أ

ٕٓ املطًٛب عٓدٙ فُٝا ميهٔ قطُت٘  ٕٓ ايكبض عٓدٙ غسط يتُاّ ايٛقف ، أل قطُت٘ ; ٚذيو أل

ِٓ إال بايكط١ُ ، ٚأضكط اع عٓد عدّ  تباز متاّ ايكبضٚقبط٘ ايكبض ايهاٌَ ، ٚالٜت

، ٚذيو فُٝا ال حيتٌُ ايكط١ُ ; ألْ٘ يٛ قطِ قبٌ ايٛقف فات االْتفاع نايبٝت اإلَهإ

ُٓاّ ، فانتف٢ بتشكل ايتطًِٝ يف اؾ١ًُ ايصػرل ٚاؿ
(3)
 . 

ٚذٖب أبٜٛٛضف إىل صش١ ايٛقف املػاع ايرٟ ٜكبٌ ايكط١ُ نايرٟ ال ٜكبًٗا ; ٚذيو يعدّ 

ٕٓ ايػٝٛع الميٓع َٔ ايعتل ، اغذلاط٘ ايكبض يتُاّ ايٛقف ، قٝاضًا  ع٢ً ساي١ ايعتل ; فإ

فهريو الميٓع َٔ ايٛقف
(4)
 . 

قاٍ ايطسخطٞ :" ٚيٛ ٚقف ْصف أزض ، أٚ ْصف داز َػاعًا ع٢ً ايفكسا٤ ، فريو دا٥ص يف 

ٕٓ ايكبض يًشٝاش٠ ،  -زمح٘ اهلل–قٍٛ أبٞ ٜٛضف  ٕٓ ايكط١ُ َٔ تت١ُ ايكبض ، فإ ٚمتاّ ; أل

، ثِ أصٌ ايكبض عٓدٙ يٝظ بػسط يف ايصدق١ املٛقٛف١ ، ط١ُاؿٝاش٠ فُٝا ٜكطِ بايك

ٕٓ ايٛقف ع٢ً َرٖب٘ قٝاع ايعتل ، ٚايػٝٛع الميٓع  فهريو َا ٖٛ يف تت١ُ ايٛقف ; ٖٚرا أل

ايعتل ، فهريو الميٓع ايٛقف "
(5)
 . 

ٚذٖب مجٗٛز ايفكٗا٤ َٔ ايػافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً
(6)

إىل صش١ ٚقف املػاع ، ٚذيو ألِْٗ ال  

ٞ ٚابٔ َاد٘ ايكبض يتُاّ ايٛقف عٓد بعطِٗ ، ٚاضتديٛا يسأِٜٗ مبا زٚاٙ ايٓطا٥ٜػذلطٕٛ 

ٕٓ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–قاٍ عُس يًٓيب  -ُازضٞ اهلل عٓٗ– ٚايػافعٞ عٔ ابٔ عُس :" إ

ٖٞ َٓٗا ، ٚقد أزدت إٔ أتصٓدم بٗا ، فكاٍ  املا١٥ ضِٗ اييت يٞ غٝدل مل أصب َااًل قط أعذب إي

                                                 
(1)

 ( .3/517ساغ١ٝ زد احملتاز )   
(2)

 ( .3/504ساغ١ٝ زد احملتاز )   
(3)

 ( .3/504( ، ٚساغ١ٝ زد احملتاز )5/46فتح ايكدٜس )   
(4)

 ( .5/211ِ )ايبشس ايسا٥ل : ابٔ لٝ   
(5)

 ( .12/37املبطٛط : يًطسخطٞ )   
(6)

ــاز )    ــٛع : يًُطٝعـــٞ ) 2/277َػـــين احملتـ ــ١ اجملُـ ــسأ٠ :  15/323( ، ٚتهًُـ ــاّ املـ ( ، ٚاملفّصـــٌ يف أسهـ
 ( .10/424د.عبدايهسِٜ شٜدإ )
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: اسبظ أصًٗا ٚضٓبٌ مثستٗا " -عًٝ٘ ٚضًِ ص٢ً اهلل–ايٓيب 
(1)

. ٖٚرٙ صف١ املػاع ، ٚقد  

بٛقفٗا -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–أَسٙ ايٓيب 
(2)
 . 

ٕٓ ايٓيب   –ٚاضتدٍ ايبدازٟ ع٢ً صش١ ايٛقف املػاع عدٜح أْظ يف قص١ بٓا٤ املطذد ، ٚأ

عٖص –ال إىل اهلل قاٍ :" ثآَْٛٞ سا٥طهِ ، قايٛا : الْطًب مثٓ٘ إ -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ٌٓ ص٢ً –، ٖٚرا ظاٖس يف دٛاش ٚقف املػاع ، ٚيٛ نإ غرل دا٥ص ألْهس عًِٝٗ ايٓيب  -َٚد

ٚبٝٓٔ شلِ اؿهِ ، قٛشلِ ٖرا -اهلل عًٝ٘ ٚضًِ
(3)
. 

ٕٓ أبابهس دفع مثٔ األزض ملايهٗا َِٓٗ ،  ٚالٜسد ع٢ً ٖرا ايديٌٝ َا ذنسٙ ايٛاقدٟ َٔ أ

ٕٓ ٖرا  ٕٓ االضتدالٍ باؿدٜح إمنا ٖٛ َٔ ٚقدزٙ عػس٠ دْاْرل ; أل اإلٜساد إٕ ثبت فإْ٘ َسدٚد بأ

ع٢ً ذيو ، ٚعدّ إْهازٙ قٛشلِ ، فًٛ نإ ٚقف  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–د١ٗ تكسٜس ايٓيب 

ُٓا مل ٜفعٌ  ٍٓ ذيو ع٢ً صش١ ٚقف املػاع الجيٛش ألْهسٙ عًِٝٗ ، ٚبٝٓٔ شلِ اؿهِ ، فً ، د

املػاع يف اؾ١ًُ
(4)
 . 

َٓا املايه ١ٝ فكد أداشٚا ٚقف املػاع عًَُٛا ، ٚقد غدد َايو يف اغذلاط ايكبض ٚمل ٚأ

ٕٓ اؿٝاش٠ ال  ٜهتف بايتُهني ، بٌ اغذلط اؿٝاش٠ ض١ٓ ، فُٓع ٚقف املػاع قبٌ قطُت٘ ; أل

ِٓ َع ايػٝٛع .  تت

نإ َػذلنًا غا٥عًا فُٝا ٜكبٌ ايكط١ُ  أٚٚقد ذنس ايدزدٜس األقٛاٍ يف املرٖب ، قاٍ :" 

َٓا َاالٜكبًٗا ففٝ٘ قٛالٕ)ٜعين ٜ  صٓح ٚقف٘( ، ٚجيدل عًٝٗا ايٛاقف إٕ أزادٖا ايػسٜو ، ٚأ

ع٢ً ايبٝع إٕ أزاد غسٜه٘ ، ٚجيعٌ مثٓ٘ يف َجٌ ٚقف٘ : ٚع٢ً ايصش١ جيدل ايٛاقف  َسدشإ

"
(5)
. 

 القاٌوُ املصسي يأخر بوقف املشاع : 

عكاز َطًكًا ، ٚاملٓكٍٛ إذا ّ ع٢ً دٛاش ٚقف اي1946يط١ٓ  48نإ ايعٌُ قبٌ صدٚز ايكإْٛ 

نإ تابعًا يًعكاز ، أٚ ٚزد ب٘ ْص ، أٚ دس٣ ب٘ ايعسف ٚفل َرٖب اؿٓف١ٝ ، َٚا عدا ذيو َٔ 

ُٓا  ٕٓ ايٛقف ٜساد ب٘ ايدٚاّ ٚايتأبٝد ، ٚاملٓكٍٛ الٜؤدٟ ٖرا ايػسض ، فً املٓكٍٛ الٜصح ٚقف٘ ; أل

ٚقف املٓكٍٛ أخرًا باملرٖب  ّ عدٍ عٔ املرٖب اؿٓفٞ ، فأداش1946يط١ٓ  48صدز قإْٛ 

                                                 
(1)

 ( .6/21ٌْٝ األٚطاز : ايػٛناْٞ )   
(2)

 ( .15/323ته١ًُ اجملُٛع )   
(3)

 ( .390( . ٚاْعس أسهاّ ايٛقف يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ )ص5/263بٔ سذس )فتح ايبازٟ : ا   
(4)

 ( .5/263فتح ايبازٟ : ابٔ سذس )   
(5)

 ( .4/76ايػسح ايهبرل : ايدزدٜس )   
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َهإ زفع ايٓصاع قف املػاع ايكابٌ يًكط١ُ ; ٚذيو إلاملايهٞ ٚزأٟ اؾُٗٛز ، ٚأداش ٚ

 بايكط١ُ .

َٓا املػاع غرل ايكابٌ يًكط١ُ ، فكد نإ ايكإْٛ ٜأخر مبرٖب اؿٓف١ٝ ايرٟ ٜكٍٛ ظٛاش  أ

ٕٓ اإلفساش ٜؤدٟ إىل إتالف املاٍ ٚعدّ االْتفاع ب٘ ،  ٚقف٘ ع٢ً غرل املطذد ٚاملكدل٠ ; ٚذيو أل

 خالف فٝ٘ بني أبٞ ٜٛضف ٚقُد بٔ اؿطٔ . ٖٚرا ال

ٕٓ ايكإْٛ عدٍ عٔ ٖرا ايسأٟ ، ٚ خر بسأٟ عٓد املايه١ٝ ٜكٍٛ بعدّ دٛاش ٚقف املػاع أغرل أ

) إٔ اؿٛادخ قد ٜكبٌ ايكط١ُ ; ألْ٘ ٚنُا دا٤ يف املرنس٠ ايتفطرل١ٜ يًُاد٠ ايجا١َٓ  ايرٟ ال

ٕٓ ايػٝٛع بني ٚقفني ، أٚ ٚقف ًَٚو فُٝاديًت  ٜكبٌ ايكط١ُ نجرلًا َا ٜعطٌ َصاحل  ال ع٢ً أ

ايٛقف ، ٚقد ْتر عٓ٘ َطاز عدٜد٠ ، َٚٓاشعات نجرل٠ ، قد تؤدٟ إىل خساب ايٛقف ، ٚقد 

تباع ايعني املػذلن١ عٓد طًب ايكط١ُ ٚتهٕٛ ايعسٚف غرل َال١ُ٥ فٝبك٢ َاٍ ايبدٍ َعطاًل ، 

ٜكبٌ  ٕ ميٓع َٔ ٚقف ايعٌُ بٗرا ايكإْٛ ٚقف اؿص١ ايػا٥ع١ يف ايعكاز ايرٟ الفُٔ املصًش١ أ

 تٛدد فٝٗا األضباب اييت دعت إىل املٓع ٖٚٞ : ايكط١ُ ، إال يف أسٛاٍ ثالث١ ال

إٔ ٜكف نٌ َٔ ايػسٜهني سصت٘ يف ٖرا ايعكاز ع٢ً د١ٗ ٚاسد٠ ، أٚ إٔ  اؿاي١ األٚىل :

َٔ قبٌ ع٢ً د١ٗ َع١ٓٝ ، فٝكف املايو يبا٥عٗا ٖرا ايباقٞ  تهٕٛ سصت٘ َٔ ٖرا ايعكد َٛقٛف١

 اييت ٚقفت عًٝٗا األخس٣ . ْفظ اؾ١ٗع٢ً 

إٔ تهٕٛ ايعني غرل قاب١ً يًكط١ُ ، ٚيهٔ َٓفعتٗا َستب١ يًٛقف ٚغرلٙ ،  اؿاي١ ايجا١ْٝ :

، فٝكف أسد ايػسنا٤ سصت٘ ايػا٥ع١ َٓٗا ع٢ً اؾ١ٗ اييت ٚقف عًٝ٘ ايٛقف ايرٟ ٜٓتفع ب٘ 

ٟٓ ، ٚغرل ذيو َٔ املسافل اييت ٜٓتفع بٗا ايٛقف .  ٚذيو نايطٛاقٞ ٚآالت ايس

ٚقف سصص ٚأضِٗ غسنات األَٛاٍ صٓاع١ٝ ناْت أٚ شزاع١ٝ أٚ ػاز١ٜ ;  اؿاي١ ايجايج١ :

،  أٚ خًٝطًا َٔ ايعكاز ٚاملٓكٍٛألْٗا متجٌ قطًُا َٔ ٖرٙ األَٛاٍ اييت قد تهٕٛ عكازًا أٚ َٓكٛاًل

ٕٓ ْعاّ ايػسنات الٚإمنا اعتدل ٕٓ  ت مٍما ال ٜكبٌ ايكط١ُ ; أل ٜطُح بايكط١ُ ، غا١ٜ األَس أ

ٌٓ ٚقف ٖرٙ اؿصص ٚاألضِٗ ال أَٛاشلا اضتػالاًل دا٥صًا  جيٛش ، إال إذا ناْت ايػسنات تطتػ

ٌٓ أَٛاشلا غسعًا َٓا إذا ناْت ايػسن١ تطتػ ، نايػسنات ايصٓاع١ٝ ٚايصزاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ ، أ

، ا اضتجُاز األَٛاٍ َٔ طسٜل ايسبادا٥ص ، نايػسنات اييت ٜهٕٛ َٔ أغساضٗ اضتػالاًل غرل

جيٛش ٚقف سصصٗا ٚأضُٗٗا فإْ٘ ال
(1)
  . 

                                                 
(1)

( . ٚأسهـاّ   267،  266أسهاّ ايٛصاٜا ٚاألٚقاف يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ : د. أمحـد فـساز سطـني )ص      
 ٞ ( . ٚقاضــسات يف ايٛقــف : يًعالَــ١ ايػــٝذ  71-70: د.قُــد ضــساز )ص ايٛقــف يف ايفكــ٘ اإلضــالَ

 ( .124قُد أبٛشٖس٠ )ص
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 زأي الباحح :

َاٜكبٌ ايكط١ُ ٜس٣ ايباسح َع مجٗٛز ايفكٗا٤ زدشإ ايكٍٛ ظٛاش ٚقف املػاع َطًكًا ، 

عُاٍ ايدٓل ، ٚؼكٝكًا ملكصد ايٛاقف َٚاالٜكبٌ ايكط١ُ يف ايعكاز ٚاملٓكٍٛ ; ٚذيو تػذٝعًا ع٢ً أ

ٕٓ األدي١ ايٓص١ٝ اييت ذنسٖا اؾُٗٛز الٜك٣ٛ  يف ايبرٍ بكصد ايتكسب إىل اهلل تعاىل ، ٚأل

ٕٓ بعض صٛز ايػٝٛع  1946ايكٝاع ع٢ً َعازضتٗا ، َٚا أثرل يف ايكإْٛ املصسٟ يط١ٓ  ّ َٔ أ

عدٜد٠ ، َٚتاشعات نجرل٠ ، قد فُٝا الٜكبٌ ايكط١ُ ٜعطٌ َصاحل ايٛقف ، ٜٚٓتر عٓ٘ َطآز 

تؤدٟ إىل خساب ايٛقف ، ميهٔ ايتػًب ع٢ً ٖرٙ ايصعٛبات بتػسٜعات إداز١ٜ ، ٚأًٜٓا نإ 

 ٕٓ األَس ففٞ عدّ دٛاش ايٛقف ضدٌّ يباب َٔ أبٛاب اـرل ، ٚاملتأٌَ يف ْصٛص ايػسٜع١ ٜدزى أ

 جٛاب اؾصٌٜ .ايػازع حيٓح ع٢ً ايتدلعات َٚٓٗا ايٛقف ، ٜٚستب ع٢ً ذيو األدس ٚاي
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 خالصٌة يف املوجهات املطتفادة وَ وقاصد الشازع يف الوقف وشسوطه

 ْطتٓتر َٔ ايعسض ايطابل آلزا٤ ايفكٗا٤ يف غسٚط ايٛقف املٛدٗات املطتفاد٠ ايتاي١ٝ :  

ٕٓ َطا٥ٌ ايٛقف ادتٗاد١ٜ تتصف باملس١ْٚ ، ٚتتأثس بايعسٚف ٚاألعساف االدتُاع١ٝ ،  .1 أ

 اؿٓف١ٝ يف ٚقف املٓكٛالت عُاًل بايعسف .فكد تٛضع فكٗا٤ 

ٕٓ املكصد ايس٥ٝطٞ ٖٛ ؼكٝل قدز َٔ ايتهافٌ االدتُاعٞ يف املٓاسٞ املتعدد٠  .2 أ

االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚغرلٖا ، ٚمٍلا نإ ايتهافٌ َبدًأ نًًٝا يف 

١ َٓٗا اإليصاَٞ َٚٓٗا فكد سٓجت ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ع٢ً ؼكٝك٘ بٛضا٥ٌ َتٓٛع ،ايػسٜع١

االختٝازٟ ، َٚٓٗا َا حيكل أغساضًا فسد١ٜ أٚ أضس١ٜ ، َٚٓٗا َا حيكل أغساضًا ادتُاع١ٝ 

ٕٓ ايٛقف ٜطِٗ بػهٌ فاعٌ يف ؼكٝل قدز َٔ ايتهافٌ ٚايبٓا٤ االدتُاعٞ  ، ٚالغو أ

 قد التفٞ ايٛضا٥ٌ اإليصا١َٝ بتشكٝك٘ ، ٚقد زتب ايػازع اؿهِٝ ع٢ً ٖرا ايعٌُ أععِ

ايتهسِٜ  َستب١طسٜكًا يتشكٝل َعإ ضا١َٝ تذلق٢ مبفّٗٛ اإلْطا١ْٝ إىل دعً٘ اؾصا٤ ، ٚ

ًَ ﴿ايرٟ أزادٖا اهلل تعاىل يف قٛي٘  ٍِي آَد ٍَا َب ﴾ َوَلَقْد َكسَّْو
(1)
 . 

ٚشلرٙ املعاْٞ أداش مجٗٛز ايفكٗا٤ ٚقف األَٛاٍ ضٛا٤ ناْت عكازًا أٚ َٓكٛاًل ، ٚتٛضع 

ٚقف  اؾُٗٛزست٢ ميهٔ ايكٍٛ ظٛاش ٚقف املٓكٍٛ عٓدِٖ ، ٚأداش اؿٓف١ٝ يف املٓكٛالت 

ٜكطِ ، نُا أداش نجرل َٔ ايفكٗا٤ ٚقف املٓافع ، ٚتكاع عًٝٗا  ال ٜكطِ َٚا املػاع َا

 اؿكٛم املاي١ٝ .

تتبع األسهاّ اـاص١ بايتدلعات اختالفًا عٔ األسهاّ اـاص١  ًٍْشغ َٔ خال .3

بٌٝ املجاٍ : ٜػتفس ايػسز يف ايتدلعات ٚإٕ مل ٜهٔ باملعاٚضات ٚاملػازنات ، ٚع٢ً ض

، الميهٔ االسذلاش عٓ٘ ٖٚٛ ايٝطرل ٜطرلًا ، ٚال ٜػتفس يف املعاٚضات ٚاملػازنات إال َا

ًُػازن١ يف أعُاٍ ايدٓل ع٢ً قدز ايٛضع يإال تػذٝعًا ٚتٛضع١ً َٔ ايػازع َٚا ذيو 

 ٚايطاق١ .

ٛع ايبشح يف ض٤ٛ ٖرٙ املٛدٗات ٚاملكاصد شلرا إٔ ْكٍٛ يف املطا٥ٌ املطتذد٠ ٖٚٞ َٛض

ٕٓ فُٝا أضًفت َٔ  آلزا٤ ايفكٗا٤ يف غسٚط  بٝإايه١ًٝ اييت تػٝاٖا ايػازع اؿهِٝ ، ٚأز٣ أ

، فُع قٍٛ اؾُٗٛز بتأبٝد ايٛقف إال أِْٗ أداشٚا ٚقف املٓكٍٛ ، ايٛقف َا حيكل ٖرا املع٢ٓ 

اًل يتشكٝل َع٢ٓ ايتأبٝد ٚفل ٛٛقف ٚصٚتٛضعٛا فٝ٘ ع٢ً َد٣ ايعصٛز ، ٚأداشٚا اضتبداٍ اي

بني  ضٛابط قدد٠ ، ست٢ تبك٢ ايػا١ٜ َٔ ايٛقف ، ٚاييت قصد َٓٗا ايتهافٌ االدتُاعٞ ال

 منا بني أبٓا٤ ايعصٛز املتعاقب١ .أبٓا٤ ايعصس ، ٚإ

                                                 
(1)

 . 70ضٛز٠ اإلضسا٤ : آ١ٜ    
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ٕٓ املكصٛد َٔ ايٛقف ؼكٝل سادات األفساد ٚاجملتُعات ٚفل أدٚات ٚآيٝات االضتجُاز  .4 إ

فس٠ يف تًو ايعصٛز ، فإذا مٓت تطٜٛس ٖرٙ األدٚات ٚتٓٛعت آيٝات االضتجُاز ، ااملتٛ

األزاضٞ ب أنجس أَٛاٍ ايٓاع إذا قٛزْتٚأصبشت عصب االقتصاد يف ايدٍٚ ، ٖٚٞ 

دٚات َٔ اإلضٗاّ يف أعُاٍ اـرل ، ٚايعكازات ، فال ٜٓبػٞ إٔ ميٓع املايهٕٛ شلرٙ األ

ٚايتع١ًُٝٝ(  ٚايتذاز١ٜ اد١ٝ )ايصزاع١ٝ ٚايصٓاع١ٝالْتفاألضِٗ ٚايصهٛى يف املؤضطات ا

ٚأصبشت األضٛام املاي١ٝ تػهٌ عصب االقتصاد يًدٍٚ ، ٚتدٓز  ،ٖٞ ايػايب١ يف شَآْا

أٚ دػ٢ َٓ٘ عٓد ٚقفٗا َٔ ايطٝاع ُٜ ع٢ً أصشابٗا ، ٚإذا نإ َٔ أَُس دخاًل نبرلًا 

ٕٓ ايكٛاْني ٚاألْع١ُ نف١ًٝ بتطدٜد األَس ٚتصٛ ٕٓ َاايتًف ، فإ  ٜب٘ ، ٖرا َع ايعًِ بأ

ِٔ َٜدػ٢ عًٝٗا ايطٝاع ٚايتًف  ََ ٖٞ عًٝ٘ اآلٕ َٔ ايطُاْات قد ٜهٕٛ نافًٝا يط١ٓ٦ُ 

  إذا مٍتت إدازتٗا ٚاضتجُازٖا ٚفل ايطٛابط اييت ززلتٗا ايػسٜع١ اإلضال١َٝ .  

ٕٓ ايٛقف ٜكّٛ ع٢ً أضاع ايتدلع ، ٚيٝظ فسٜط١ ٚادب١ ع٢ً املهًفني نايصنا٠  .5 إ

ٕٓ ضٖد ايباب أَاّ ايٛاقفني املتدلعني ايرٜٔ ال ٚصدق١ ميًهٕٛ ايعكاز أٚ  ايفطس ، ٚإ

َٓعِٗ َٔ املٓكٍٛ ايرٟ جيٛش ٚقف٘ ، ٜعين سسَإ ٖرٙ ايف١٦ َٔ األدس ٚاملجٛب١ ، ٚ

 . ؼكٝل َبدأ ايتهافٌ َع فتُعِٗاإلضٗاّ يف

 . اؿكٛم ٚاملٓافعضِٗ ٚايطٓدات ، ٚٚبعد ٖرا اإلجياش ٜتٓاٍٚ ايباسح ايسأٟ يف ٚقف األ
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 املبحح الجاٌي

 وقف األضهي والصلوك واحلقوق واملٍافع 

 املطمب األوه 

 وقف األضهي 

 مٍما اضتشدخ يف املعاَالت ايتذاز١ٜ األضِٗ ، فُا َع٢ٓ ايطِٗ يف ايًػ١ ٚاالصطالح ؟

ايطِٗ يف ايًػ١ : ايٓصٝب
(1)

ِ فُٛع سصص َتطا١ٜٚ يف سذ ٔ. ٚيف االصطالح : سص١ َع١ٓٝ َ 

، َػاع١ يف عَُٛٗاايػسن١
(2)
 . 

; ملا ؼتً٘ َٔ ق٠ٛ اقتصاد١ٜ بعد يكد أصبشت ق١ُٝ األضِٗ ٚأزباسٗا تػهٌ عصب االقتصاد 

اضتشداخ ايػسنات املطا١ُٖ ٚإقسازٖا َٔ اجملاَع ايفك١ٝٗ ، ٚأصبح ايطِٗ مبٓصي١ زأع املاٍ 

اٍ ٚاضعًا يًتػذٝع ع٢ً أعُاٍ اـرل ايجابت ٜدٓز أزباسًا ; نايعكاز ٜدٓز دخاًل ، ٖٚٛ بريو ٜفتح اجمل

َٚٓٗا ايٛقف ; سٝح ميهٔ إٔ ٜػهٌ َٛزدًا ثابتًا يبعض املؤضطات اـرل١ٜ ، نُا أْ٘ ٜػذع 

ُِ َٔ ممتًهاتِٗ يف املؤضطات املاي١ٝ احملطٓني ع٢ً ٚقف أضٗ
(3)
 . 

َٔ  ايطِٗ قد ٜهٕٛ سص١ يف غسن١ َاي١ٝ : شزاع١ٝ أٚ صٓاع١ٝ أٚ ػاز١ٜ ، ٖٚرٙ األضِٗ تعٓد

ٕٓ قٛاْني ايػسنات املطا١ُٖ ال قبٌٝ املػاع ايرٟ ال ٟٓ ضِٗ َٓٗا ،  ٜكبٌ ايكط١ُ ; أل ػٝص إفساش أ

ٕٓ ٖرٙ ايػسنات قد تهٕٛ عكازًا أٚ َٓكٛاًل أٚ خًٝطًا َُٓٗا .  ع٢ً ايسغِ َٔ أ

ٕٓ ٚقد ضبل ايكٍٛ بذلدٝح دٛاش ٚقف املٓكٍٛ ، ٚتسدٝح دٛاش ٚقف املػاع َطًكًا ، ٚبٓا٤ّ عًٝ٘ فإ

ّ ع٢ً دٛاش ٚقف األضِٗ 1946ايباسح ٜس٣ دٛاش ٚقف األضِٗ ، ٚقد ْٓص ايكإْٛ املصسٟ يط١ٓ 

هٔ فسشٙ نُا مي َع أْٗا َٔ املػاع ايرٟ اضتجٓاٙ ايكإْٛ َٔ دٛاش ايٛقف ، ٖٚٛ املػاع ايرٟ ال

ٕٓ ايػٝٛع يف األضِٗ ال ٕٓ قٛاْني  ٜؤدٟ إىل ْصاع َٔ د١ٗ ُٜدػ٢ َٓ٘ ضسز ، ٚال ضبل بٝاْ٘ ; ٚذيو أل أ

ايػسنات تطُٔ تٓعِٝ ايعٌُ بٗا ، ٚقاضب١ ايكا٥ُني ع٢ً ايٓػاط فٝٗا ، ٖٚٛ َا ٜؤدٟ إىل 

 إَهإ االْتفاع باملٛقٛف ع٢ً ايٛد٘ املٓاضب .

اغذلاط صش١ ٚقف أضِٗ ايػسنات بكٝد ٚاسد ، ٖٚٛ إٔ  ٚقد دا٤ يف املاد٠ ايجا١َٓ َٔ ايكإْٛ

َٓا تهٕٛ ايػسنات املٛقٛف بعض أضُٗٗا تط ٌٓ أَٛاشلا اضتػالاًل َػسٚعًا دا٥صًا يف ايػسع ، أ تػ

                                                 
  ( .12/308يطإ ايعسب : ابٔ َٓعٛز )  (1)
ّ األشٖـس  2001ضـ١ٓ  15(،ايعـدد  293سهِ تداٍٚ أضِٗ ايػسنات املطـا١ُٖ:د.محص٠ سطـني ايفعـس)ص    (2)

 تصاداالضالَٞ. َسنص صاحل ناٌَ يالق
  ( .4/187املفصٌ يف أسهاّ ايسبا : عًٞ ايػشٛد ايباب ) (3)
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ٌٓ أَٛاشلا اضتػالاًل غرل َػسٚع ، ٚذيو نايػسنات اييت ٜهٕٛ َٔ  إذا ناْت ايػسن١ تطتػ

جيٛش ٚقف سصصٗا ٚأضُٗٗا أغساضٗا اضتجُاز األَٛاٍ َٔ طسٜل ايسبا ، فإْ٘ ال
(1)
 . 

ِ ايػٝذ عبداهلل بٔ ددلٜٔ عٓدَا ض٦ٌ : ٌٖ ٚقد أفت٢ ظٛاش ٚقف األضِٗ عدد َٔ ايعًُا٤ ; َٓٗ

ايسبح ٚاـطاز٠ ؟  ت ، َع ايعًِ أْٗا َعسض١ يًدطس َٔجيٛش ٚقف األضِٗ ايتذاز١ٜ يف ايػسنا

ٕٓ فٝٗا غايبًا غ١ً ، فإذا قاٍ : أضُٗٞ يف غسن١ نرا ٚقف ،  فأداب : " ْس٣ أْ٘ ال بأع بريو ; أل

ٌٓ ض١ٓ خيس أٚ ٚقف  ،ٚقف ع٢ً املطاددز شلا غ١ً ، فٝكٍٛ : فٗٛ ٜسٜد بريو غًتٗا ، ألْٗا يف ن

ع٢ً ايػصا٠ ٚمِٖٛ ، أٚ ٚقف ع٢ً ايفكسا٤ ٚاملطانني ، أٚ ٚقف ع٢ً طبع ايهتب ٚاملصاسف ، 

أْٗا خطست أٚ نطدت أٚ  سااًل يف ذيو ايػ٤ٞ ، فإٕ ُقدَِّزفهًُا أخرت أزباسٗا يف ض١ٓ صسفت 

مل تسبح يف ض١ٓ ، فال غ٤ٞ عًٝ٘ "
(2)
 . 

ٕٓ ايهجرل َٔ ايػسنات شلا استٝاطات ٚأضٝف إ ىل َا ذنسٙ ايػٝذ عبداهلل بٔ ددلٜٔ ، أ

ْكد١ٜ تعٌُ ع٢ً تأَٝٓٗا َٔ اـطاز٠ ، ٚايبٓٛى اإلضال١َٝ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ أٓضَظ فٝٗا صٓادٜل 

كاطس االضتجُاز ، اييت تعٌُ ع٢ً ددل اـطاز٠ إٕ ٚقعت أثٓا٤ املطازب١ باملاٍ َٔ غرل تعدٍّ أٚ 

ٚقٝاضًا ع٢ً ٚقف املٓكٍٛ جيٛش ٚقف األضِٗ ، فاملٓكٍٛ ٜتعسض يًتًف أٜطًا َٚع ذيو  تكصرل ،

 جيٛش ٚقف٘ .

 5666ٚقد صدز عٔ داز اإلفتا٤ املصس١ٜ َاٜفٝد دٛاش ٚقف األضِٗ ، ٚذيو ؼت زقِ َطًطٌ 

ّ ، إداب١ً ع٢ً ايطؤاٍ : َا قٛيهِ يف زدٌ ميًو أضًُٗا يف عٖد٠ غسنات 13/5/2006تازٜذ 

يًذٗات اييت ضتصسف إيٝٗا َٔ بٌٝ َٓفعتٗا طى ، ٚزغب يف سبظ أصٍٛ ٖرٙ األضِٗ ٚتٚبٓٛ

، ٚفكًا يًػسٜع١ ٚمٛ ذيو َٔ أعُاٍ ايدٓل  َٔ أزساّ ٚفكسا٤ ٚعُاز٠ َطادد، ٚدٗات خرل١ٜ ٚازخ

 اإلضال١َٝ ، ٚسفاظًا ع٢ً األصٍٛ ، ٚاْتفاعًا َطتُسًا بعٛا٥د األضِٗ ملطتشكٝٗا .

ّ 2006يط١ٓ 1351د ، املكٝد بسقِ : اطًعٓا ع٢ً ايطًب ايٛازد إيٝٓا بايدلٜ أدابت أَا١ْ ايفت٣ٛ

 :  برنس ْكٍٛ ْص١ٝ عٔ املراٖب ايفك١ٝٗ قٛشلِ ٚمٍما دا٤ يف اإلداب١ بعد ايتأصٌٝ يًُطأي١ 

ٌٓ ايٛقف أٟ ايعني   ٕٓ غسض ايػسع ايػسٜف يف ايٛقف ٖٛ عدّ ايتصسف يف ق " َٚٔ املعًّٛ أ

االْتفاع ب٘ ألطٍٛ َد٠ ممه١ٓ ، ٚيريو زفض اؾُٗٛز َطأي١ ٚقف ايدْاْرل املٛقٛف١ ، ٚدمي١َٛ 

ٚايدزاِٖ ٚأَجاشلا مٍما ترٖب عٝٓٗا َع االْتفاع بٗا ، ٚمٍلا ٚدد املايه١ٝ ْفعًا يف ايدزاِٖ ٚايدْاْرل 

                                                 
(1)

( ، ٚقاضـسات يف ايٛقـف : ايعالَـ١    73-72أسهاّ ايٛقف يف ايفكـ٘ ٚايكـإْٛ : د. قُـد ضـساز )ص       
( . ٚأسهاّ ايٛصـاٜا ٚاألٚقـاف يف ايػـسٜع١ اإلضـال١َٝ : د. أمحـد فـساز سطـني        124قُد أبٛشٖس٠ )ص

 ( .266)ص
 ايفت٣ٛ َتاس١ ع٢ً املٛقع اإليهذلْٚٞ اآلتٞ :  (2)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=145750 
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ٜرٖب عُٝٓٗا إال يف ايصٛز٠ فكط ، أداشٚا ايٛقف فُٝٗا يف ايٖطًف ; ألُْٗا بايٖطًف ٜبكٝإ  ال

هًُا ٚإٕ ذٖبت أعٝاُْٗا ، ْكٌ ايصعٝدٟ ايعدٟٚ يف ساغٝت٘ ع٢ً اـسغٞ عٔ ايًكاْٞ : ايٛقف س

َا ٜٓتفع ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ سكٝك١ أٚ سهًُا ; نايدزاِٖ ٚايدْاْرل ا.ٖـ ، قاٍ ايدضٛقٞ يف ساغٝت٘ 

 ع٢ً ايػسح ايهبرل : ٜٚٓصٍ زٓد بدي٘ َٓصي١ بكا٤ عٝٓ٘ ا.ٖـ .

طأي١ سبظ األضِٗ ٚتطبٌٝ عٛا٥دٖا ، ٜس٣ باضتدداّ قاعد٠ غًب١ ٚإذا ْعس ايفكٝ٘ اآلٕ يف َ

ٕٓ سبظ األضِٗ قسٜب َٔ سبظ ايدزاِٖ ٚايدْاْرل اييت أباسٗا املايه١ٝ يًٖطًف ٚايكسب ،  األغٝا٤ أ

فطبب نساٖتِٗ ٖٛ استُاٍ ضٝاع ٖرٙ ايدزاِٖ  -ٚاملهسٚٙ دا٥ص باملع٢ٓ األعِ –ٚعدّ املػاب١ٗ 

١ األضِٗ تبك٢ َد٠ قد تصٌ إىل مخطني عاًَا أٚ ٜصٜد باضتكسا٤ األسٛاٍ ٚايدْاْرل ، ٚيهٔ يف ساي

ايٓطبٝني –، فتشكل يألضِٗ ايدمي١َٛ ٚايبكا٤ املصسف١ٝ املطتكس٠ املك١ٓٓ املعٍُٛ بٗا ٚاملتداٚي١ سايًٝا 

يًػسع ايػسٜف َٔ عكد ايٛقف ، ٖٚٛ َا ٜػذعٓا ع٢ً ايكٍٛ ظٛاش سبظ ٚٚقف  -املطًٛبني

ٌٓ ضؤاٍ ايطا٥ٌ ٚاضتفتا٥٘ ، ٚاهلل األضِٗ ٚتطبٌٝ   ٚتعاىل أعًِ. ضبشاْ٘عٛا٥دٖا ايرٟ ٖٛ ق

ٚظٛاش ٚقف األضِٗ قاٍ ايدنتٛز َٓرز قشف
(1)
 . 

ّٛٓ باملاٍ يف ْعس ايػسع ،  ٕٓ األضِٗ اييت جيٛش ٚقفٗا ٖٞ األضِٗ اييت تك ٚالبد َٔ اإلغاز٠ إىل أ

ّٛٓ  فاألضِٗ يف غسنات إْتاز اـُٛز َجاًل الجيٛش ٚقفٗا ، َٓا أضِٗ ايػسنات ايسب١ٜٛ فإْٗا تك ٚأ

 باملاٍ يف ْعس ايػسع ، ٚاألصٌ سس١َ بٝعٗا ٚايتعاٌَ َعٗا )ايبٓٛى ايسب١ٜٛ( أخرًا ٚإعطا٤ّ ، ٚيهٔ

ِٕ أزاد صاسب ٖرٙ األضِٗ ايتدًص َٓٗا ، ٚايتشًٌ َٔ اإلثِ بايتدلع بٗا ٚقفًا ، فإْين أز٣ دٛاش  إ

ٕٓ ايفٛا٥د ايسب١ٜٛ طسٜل اـالص َٓٗا عٓد عدّ إَها١ْٝ زٓدٖا ألصشابٗا ٖٛ صسفٗا  ٚقفٗا ; أل

، ٚع٢ً اؾٗات املط٦ٛي١ ١َ ، ٖٚرٙ َٔ ٚظٝف١ ايٛقف اـرلٟع٢ً ايفكسا٤ ٚاملطانني ٚاملٓافع ايعا

عٔ إداز٠ ايٛقف ايعٌُ ع٢ً اضتبداٍ ٖرٙ األَٛاٍ ٚاضتجُازٖا بايطسم املػسٚع١ ، ٚغيْن عٔ ايبٝإ 

ٕٓ ٖرا اؿهِ خاص باألٚق َٓا ايٛقفاف أ فال جيٛش  ايرزٟ اييت ُتصَسف ع٢ً املٓافع ايعا١َ ، أ

  ٚقفٗا عًٝ٘.

ٕٓ األضِٗ املٛقٛف١ أٚ َابكٞ َٓٗا ُٜصسف يف ٚقفٝات  ٚإذا اْتٗت ايػسن١ أٚ مٍتت تصفٝتٗا فإ

 مماث١ً يف َكصد ايٛاقف ، فإٕ تعٓرز فُٝصسف ع٢ً ايفكسا٤ ٚاملطانني .

تداٖٚا يف األضٛام املاي١ٝ ، ٚإمنا املساد بٗا االضتفاد٠ َٔ ٚاملكصٛد َٔ األضِٗ ايٛقف١ٝ يٝظ 

زٜعٗا َع بكا٤ أصٌ ايطِٗ ًَهًا يًذ١ٗ اييت مٓت ٚقف٘ عًٝٗا ، ٚيٝظ يًٛاقف اؿل يف بٝع ٖرٙ 

 األضِٗ ، أٚ ضشبٗا ، أٚ ايتدخٌ يف طسٜك١ اضتجُازٖا .

                                                 
(1)

 ( .162ايٛقف اإلضالَٞ تطٛزٙ ، إدازت٘ ، تُٓٝت٘ : َٓرز قشف )ص   
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ط١ٓ ُعُإ ٚايهٜٛت ٚقد اْطًكت فهس٠ األضِٗ ايٛقف١ٝ يف عدد َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ َجٌ ضً

ّ يف ايٓص ع٢ً 1946أغست إىل ضبل ايكإْٛ املصسٟ يط١ٓ  دٚاإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ ، ٚق

 َػسٚع١ٝ ٖرٙ األضِٗ ، ٚتأصًٝٗا ٚٚضع ضٛابط شلا .

 املطمب الجاٌي

 وقف الصلوك

﴾فصهت ٚدٗٗا﴿ايصو يف ايًػ١ : ايطسب ، َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل :
(1)

أٟ ضسبت٘ ، ٚايصو :  

، ٚاؾُع أصو ، ٚصهاى ، ٚصهٛىايهتاب 
(2)
 . 

ٚثا٥ل َتطا١ٜٚ ايك١ُٝ متجٌ سصصًا غا٥ع١ يف ًَه١ٝ أعٝإ أٚ ) ايصهٛى يف االصطالح : 

ٟ خاص ، ٚذيو بعد ؼصٌٝ زَٓافع أٚ خدَات، أٚ يف َٛدٛدات َػسٚع َعني ، أٚ ْػاط اضتجُا

أدً٘ ( ، ٚبد٤ اضتدداَٗا فُٝا أصدزت َٔق١ُٝ ايصهٛى ، ٚقفٌ باب االنتتاب 
(3)
 . 

ٕٓ شلا  ٚؽتًف ايصهٛى اإلضال١َٝ عٔ ايصهٛى ايتكًٝد١ٜ اييت عسفت يف ايبالد ايػسب١ٝ بأ

ٕٓ شلا َٛاصفات ٚضٛابط تًتصّ بٗا ٚفل أسهاّ  ِٓ تصهٝهٗا ٚيٝطت دًْٜٛا ، نُا أ أصٛاًل ٜت

 ايػسٜع١ اإلضال١َٝ .

أعٝإ َؤدس٠ ، ٚتتٓٛع ايصهٛى اإلضال١َٝ ; فكد تهٕٛ صهٛى َكازض١ ، أٚ صهٛى يف 

 أٚ اضتصٓاع . بٝع ضًَِ أٚ صهٛى يف َؤضطات خد١َٝ ، أٚ صهٛى يف عكٛد

ٚقد ظٗست فهس٠ ايصهٛى ايٛقف١ٝ يف املًُه١ األزد١ْٝ اشلاسل١ٝ ، ٚذيو بكصد إعُاز 

ٚت١ُٝٓ املُتًهات ايٛقف١ٝ بأضًٛب ضٓدات املكازض١ ، فػهًت ؾ١ٓ شلرا ايػسض ، ٚصدز قإْٛ 

ّ ، ثِ عسض األَس ع٢ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ يف َؤمتسٙ 1981يط١ٓ ( 10خاص َؤقت زقِ )

بدأ ، ٚأدس٣ ايتعدٌٜ املٓاضب ٚفل ايطٛابط ايػسع١ٝ ، ٚعٓسف ّ ، فأقٓس امل1988ايسابع ظد٠ ض١ٓ 

ضٓدات املكازض١ بأْٗا : " أدا٠ اضتجُاز١ٜ تكّٛ ع٢ً ػص١٥ زأع َاٍ ايكساض )املطازب١( ، بإصداز 

اٍ املطازب١ ع٢ً أضاع ٚسدات َتطا١ٜٚ ايك١ُٝ ، َٚطذ١ً بأزلا٤ صهٛى ًَه١ٝ بسأع َ

ٍٛٓ إيٝ٘ بٓطب١ ًَه١ٝ  أصشابٗا باعتبازِٖ ميًهٕٛ سصصًا غا٥ع١ يف زأع َاٍ املطازب١ ، َٚا ٜتش

ٌٓ َِٓٗ فٝ٘ " ن
(4)
. 

                                                 
(1)

 . 30ضٛز٠ ايرازٜات : آ١ٜ    
(2)

 ( .367كتاز ايصشاح : ايساشٟ )ص   
(3)

ــات اإلضـــال١َٝ         ــ١ يًُؤضطـ ــب١ ٚاملسادعـ ــ١ احملاضـ ــ١ اإلضـــال١َٝ : ٦ٖٝـ ــات املايٝـ ــسع١ٝ يًُؤضطـ املعـــاٜرل ايػـ
 ( .311)ص

  ّ .1988، دد٠  3/2162ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ : ايدٚز٠ ايسابع١ ،  (4)
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 ٚقد اغذلط اجملُع إٔ تتٛافس ايعٓاصس ايتاي١ٝ يتشكل املػسٚع١ٝ : 

 ػسٚع .إٔ ميٓجٌ ايصو سص١ غا٥ع١ يف امل .1

 إٔ تطتُس املًه١ٝ َٔ بدا١ٜ املػسٚع إىل ْٗاٜت٘ . .2

 إٔ ٜهٕٛ ملايو ايصو مجٝع سكٛم املايو يف ًَه٘ . .3

إٔ ٜهٕٛ ايتداٍٚ بعد فذل٠ االنتتاب ، ٚبعد إٔ تهٕٛ غايب املٛدٛدات َٔ األعٝإ  .4

 ٚاملٓافع ، ٚيٝظ دًْٜٛا أٚ ْكٛدًا .

١ ايصهٛى( ٚبني املؤضط١ اييت إٔ ٜكٓطِ ايسبح ايٓاتر بني أصشاب زأع املاٍ )محً .5

مح١ً ايصهٛى  تعٌُ نُطازب يف املاٍ بايٓطب١ املتفل عًٝٗا ، ٚإٔ ٜهٕٛ ْصٝب

 .َٔ ايسبح سطب سصصِٗ

ميهٔ إطفا٤ صهٛى املكازض١ بإٔ تكّٛ املؤضط١ بػسا٤ ٖرٙ ايصهٛى بكُٝتٗا  .6

ِٓ ؼدٜد ايطعس َٔ ٔقَبٌ أٌٖ اـدل٠ ،  اؿكٝك١ٝ ٚيٝظ اإلزل١ٝ ، ٚحيطٔ إٔ ٜت

 ٚؿاٌَ ايصو إٔ ٜبٝع٘ ملٔ ٜسٜد ، ٚيٝظ ًَصًَا ببٝع٘ إىل املؤضط١ .

، ٚالصهٛى املكازض١ ايصادز٠ بٓا٤ّ عًٝٗا ع٢ً ْص الجيٛش إٔ تػٌُ ْػس٠ اإلصداز  .7

ًٜصّ َايو ايصو بايبٝع ، ٚجيٛش إٔ ٜتطُٔ ايصو ٚعدًا بايبٝع
(1)
 . 

ايٛقف١ٝ ، ٚايطؤاٍ ايرٟ ٜجٛز ٚبٗرا ٜهٕٛ اجملُع قد أداش صهٛى املكازض١ بت١ُٝٓ األَٛاٍ 

ٖٓا ٖٛ : ٌٖ جيٛش ٚقف صهٛى املكازض١ بكصد ايتداٍٚ بٗا يف األضٛام املاي١ٝ يالضتفاد٠ َٔ 

 ايسبح ايٓاتر عٔ بٝع ٖرٙ ايصهٛى أٚزٜعٗا ؟

ِٓ بٝع ايصهٛى إىل ٚاقف آخس أٚ يف ايطٛم املاي١ٝ ;  ذٖب عدد َٔ ايباسجني إىل دٛاش ذيو بإٔ ٜت

كٍٛ ظٛاش اضتبداٍ ايٛقفاضتٓادًا إىل اي
(2)

ٕٓ مجٝع   ، ٚذيو يف ايٛقف اـرلٟ ، َٚٔ املعًّٛ أ

ايفكٗا٤ أداشٚا االضتبداٍ يف ايٛقف بػسٚط َع١ٓٝ ; أُٖٗا تعسض٘ يًتًف ، أٚ اْكطاع زٜع٘ ، أٚ 

ٍٛٓ ا ، َِٚٓٗ َٔ  فكط دعً٘ يف املٓكٛالت َٔ ، َِٚٓٗيٓاع عٔ َهإ ايٛقف إىل َهإ آخسؼ

ٚعدّ ايتأبٝد يف ، َٚا دَٓا قد زدشٓا دٛاش ٚقف املٓكٍٛ فذعً٘ يف املٓكٍٛ ٚايعكاز ٚٓضع ايدا٥س٠ 

                                                 

 (1)
ذ قُــد ايعُــسٟ االػاٖــات املعاصــس٠ يف تطــٜٛس االضــتجُاز ايــٛقفٞ : د. أمحــد ايطــعد ايعُــسٟ ٚاألضــتا    

  ( .82)ص
(2)

ٌٓ قًٗا .      ٜكصد باالضتبداٍ : بٝع عني َٔ أعٝإ ايٛقف ، ٚغسا٤ عني أخس٣ يتش
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ايٛقف ، ٚدٛاش ٚقف املػاع ، فإْ٘ ميهٔ ايكٍٛ ظٛاش ٚقف ضٓدات املكازض١ ضُٔ ضٛابط 

قدد٠ ; أُٖٗا ضبط األضٛام املاي١ٝ مبعاٜس ايػسٜع١ اإلضال١َٝ
(1)
. 

عٝإ املؤدس٠ ، ٚقد ًٛقف اـرلٟ صهٛى األَٚٔ ايصهٛى اييت ميهٔ إٔ تهٕٛ زافدًا ي

صدز عٔ فُع ايفك٘ اإلضالَٞ يف دٚزت٘ اـاَط١ عػس٠ ، املٓعكد٠ يف ضًط١ٓ ُعُإ ، دٛاش 

:ٞى اإلداز٠ بػسٚطٗا ، ٚقسز َا ًٜصهٛ
(2)

 

جيٛش إصداز صهٛى متجٌ ًَه١ٝ األعٝإ املؤدس٠ ٚتداٚشلا ، إذا تٛافست فٝٗا غسٚط األعٝإ 

هٕٛ قاًل يعكد اإلداز٠ : نعكاز ، ٚطا٥س٠ ، ٚباخس٠ ٚمٛ ذيو ، َا داّ ايصو اييت ٜصح إٔ ت

 ميجٌ ًَه١ٝ أعٝإ سكٝك١ٝ َؤدس٠ َٔ غأْٗا إٔ تدٓز عا٥دًا َعًًَٛا .

 ١ٜ ألٟ َػذل .أٚ ايصهٛى بٝعٗا يف ايطٛم ايجاْٛجيٛش ملايو ايصو 

د٠ يف غسٚط اإلصداز ، يف اآلداٍ احملد -ٖٚٛ األدس٠–ٜطتشل َايو ايصو سصت٘ َٔ ايعا٥د 

 َٓكٛصًا َٓٗا َا ٜذلتب ع٢ً املؤدس َٔ ْفك١ َٚؤ١ْ ع٢ً ٚفل أسهاّ عكد اإلداز٠ .

ٚإذا ناْت صهٛى اإلداز٠ دا٥ص٠ غسعًا ، فإْ٘ جيٛش ٚقفٗا ٚاالضتفاد٠ َٔ زٜعٗا عُاًل بايسأٟ 

قف ع٢ً َا ضبٝل ايسادح ايرٟ ٜكٍٛ ظٛاش ٚقف املٓافع ، ٚٚقف املٓكٍٛ ٚاملػاع ، ٚعدّ تأبٝد ايٛ

 بٝاْ٘ .

 املطمب الجالح 

 وقف احلقوق واملٍافع 

 أوال : وقف احلقوق

 تعسيف احلق وأقطاوه :

ٜعسف اؿل مبعٓاٙ ايعاّ بأْ٘ :" اختصاص ٜكسز ب٘ ايػسع ضًط١ً أٚ تهًٝفًا "
(3) . 

ِٔ ؼت ٚالٜت٘ ، ٚنشل ايبا٥ع يف طًب ايجُٔ َٔ  ََ ٚذيو نشل ايٛيٞ يف ايتصسف ع٢ً 

، ٚنشل اإلْطإ يف َٓفع١ ايعكاز املٛص٢ ي٘ مبٓفعت٘ ، ٚنشل ايٛازخ يف ًَه١ٝ  املػذلٟ

أعٝإ ايذلن١ املٛزٚث١
(4( . 

                                                 

( . ٚقد ْكٌ د. سطاب ايكٍٛ باؾٛاش عـٔ  15ايصهٛى ايٛقف١ٝ دٚزٖا يف ايت١ُٝٓ : د. نُاٍ سطاب )ص  (1)
( ، َـؤمتس  76تُـع اإلضـالَٞ )ص  د. عبداؿًِٝ عُس : ضـٓدات ايٛقـف َكـذلح إلسٝـا٤ دٚز ايٛقـف يف اجمل     

ٖــــ . ٚاْعـــس ايٛقـــف اإلضـــالَٞ : َٓـــرز قشـــف      1422األٚقـــاف األٍٚ يف املًُهـــ١ ايعسبٝـــ١ ايطـــعٛد١ٜ    
(3).(275)ص

  
  .ّ 2004ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ : ايدٚز٠ اـاَط١ عػس٠ ،  (2)

 ( .3/10املدخٌ ايفكٗٞ ايعاّ : ايعال١َ َصطف٢ ايصزقا ) )3(
)4(

 ( بتصسف .20-3/10بل : )املسدع ايطا  
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 ٚاؿل قطُإ :

 األٍٚ : سل َايٞ ; ٖٚٛ َا ٜتعًل باملاٍ ، نًُه١ٝ األعٝإ أٚ ايدٜٕٛ أٚ املٓافع .

، ؿكٛم ايطٝاض١ٝف ع٢ً ايصػرل ، ٚاٚايجاْٞ : سل غرل َايٞ ; ٚذيو نشل ايٛيٞ يف ايتصس

 ٚسل اؿس١ٜ.

 اؿل املايٞ ثالث١ أْٛاع :

ايٓٛع األٍٚ : سل غدصٞ ; ٖٚٛ َطًب ٜكٓسٙ ايػسع يػدص ع٢ً آخس ، ٖٚٛ عالق١ غسع١ٝ 

بني غدصني ، ٜهٕٛ أسدُٖا فٝٗا َهًفًا ػاٙ اآلخس بايكٝاّ بعٌُ فٝ٘ َصًش١ ذات ق١ُٝ 

 يآلخس ، أٚ إٔ ميتٓع عٔ عٌُ َٓإف ملصًشت٘ .

ع ايجاْٞ : اؿل ايعٝين ; فإٕ ناْت ايعالق١ بني غدص ٚغ٤ٞ َادٟ َعني برات٘ ، عٝح ايٓٛ

ٕٓ ٖرٙ  ٛٓي٘ ضًط١ َباغس٠ ع٢ً عني َاي١ٝ َع١ٓٝ ، فإ ٜهٕٛ ايػدص ذا َصًش١ اختصاص١ٝ ؽ

 ايعالق١ تط٢ُ باؿل ايعٝين ; ٚذيو نشل املًه١ٝ ، ٚسل املطٌٝ ، ٚسل ايسٖٔ .

َٓا أصًٞ أٚ ت بعٞ ; فاألصًٞ ٜتشكل مبذسد ٚدٛد صاسب اؿل ، ٚقًٍ٘ ٚاؿل ايعٝين إ

١ ، ٚسكٛم االزتفام )سل ايػسب ، سل املسٚز ، سل املطٌٝ ، سل ــاؾٛاز ; نشل املًهٝ

 ايتعًٍٞ ..( .

ٚايتبعٞ ٜجبت ٜٚكٓسز يػدص دا٥ٔ ع٢ً َاٍ َعني يػدص آخس بدٜٕٛ ي٘ ; يٝتُهٔ ايدا٥ٔ 

دٜٔ ; نشل املستٗٔ يف استباع املاٍ املسٖٕٛ ، فٗٛ سل َٔ اضتٝفا٤ دٜٓ٘ َٓ٘ عٓد عدّ ٚفا٤ امل

 تٛثٝكٞ .

، ٚاؿكٛم  ايٓٛع ايجايح : سكٛم االبتهاز أٚ اؿكٛم األدب١ٝ ; نشل املؤيف ، ٚسل املدذلع

ايصٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ : ناالختصاص بايعال١َ ايتذاز١ٜ أٚ باملًه١ٝ ايصٓاع١ٝ
(1) . 

 جاْٞ ٚايجايح َٔ اؿكٛم املاي١ٝ .َٚا ٜكع ؼت دا٥س٠ عجٓا ٖٛ ايٓٛعني اي

 يا : وقف املٍافعثاٌ

ٌٓ ايٛقف ٖٛ املاٍ ، ٚيرا فإْ٘ حيطٔ إٔ ْبٝٓٔ أٚاًل : ٌٖ املٓافع تعتدل أَٛااًل يف ْعس  ٕٓ ق إ

 ايػسع أّ ال تعتدل َااًل ؟

 ٖٚرا ٜدعْٛا يتعسٜف املاٍ :

" اد١ٙ إىل ٚقت اؿ، ٚميهٔ آدخاز ايطبععٓسف اؿٓف١ٝ املاٍ بأْ٘ :" َا ميٌٝ إيٝ٘ 
(2)
 . 

                                                 
 ( .3/21املسدع ايطابل ) (1)
( ، ٚعسفٛٙ أٜطًا بتعسٜٕف آخس ٖٛ : " َـا ميٝـٌ إيٝـ٘ ايطبـع ، ٚجيـسٟ فٝـ٘ ايبـرٍ        4/500ساغ١ٝ زٓد احملتاز ) )2(

 (.5/51ٚاملٓع " . ساغ١ٝ زد احملتاز )
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ٚبٓا٤ّ ع٢ً ٖرا ايتعسٜف ؽسز املٓفع١ ; ألْٗا ال تٓدخس ، ٚيٝظ شلا ٚدٛد خازدٞ ، فاملٓفع١ 

يٝطت غ٦ًٝا َادًٜا َٛدٛدًا ، ٚإمنا ٖٞ أعساض ؼدخ غ٦ًٝا فػ٦ًٝا ع٢ً سطب سدٚخ ايصَٔ ، 

ِٖٚ بريو ٜفسقٕٛ بني املًو فال تعتدل ثس٠ٚ َٔ املاٍ ; ألْٗا الميهٔ فٝٗا اإلسساش ٚاالٓدخاز ، 

ٚاملاٍ ، فٗٞ ممًٛن١ ٚيهٓٗا يٝطت َااًل يف ْعسِٖ
(1( . 

ٚذٖب ايػافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً إىل اعتباز املٓافع أَٛااًل َتك١َٛ يف ذاتٗا ; ألْٗا ٖٞ املكصٛد٠ َٔ 

ٕٓ أمثإ اؿادات ٚاألغٝا٤ تكاع بني ايٓاع مبٓافعٗا األعٝإ ، فإ
(2( . 

يف  -ٖٚٛ ايفكٝ٘ اؿٓفٞ  -املسسّٛ األضتاذ َصطف٢ ايصزقا  ٚحيطٔ ٖٓا إٔ أْكٌ زأٟ

ٕٓ ٖرا يٝظ ٖٛ  ٕٓ املكاّ ال ٜتطع يرنس اآلزا٤ َٚٓاقػتٗا ، أل ايذلدٝح بني ايسأٜني، ٚذيو أل

 املٛضٛع ايس٥ٝطٞ يف ايبشح ، ٚإٕ نإ ؽسٜر ايكٍٛ يف َطأي١ ٚقف املٓافع ٜٓبين عًٝٗا .

إٔ ْعس١ٜ االدتٗاد ايػافعٞ ٚاؿٓبًٞ يف إؿام املٓافع  ٜكٍٛ األضتاذ ايصزقا :" َٚٔ ايٛاضح

ّٓٛ ، َٚصًش١  ٖٞ أسهِ ٚأَنت ٚأدس٣ َع سه١ُ ايتػسٜع،  ايراتٞ باألعٝإ يف املاي١ٝ ٚايتك

ٕٓ اعتباز املٓافع غرل ذات ٗايتطبٝل ، ٚصٝا١ْ اؿكٛم َٔ ْعس١ٜ فك ا٥ٓا يف االدتٗاد اؿٓفٞ ، فإ

ْٟ َٔ أدي١ ايػسٜع١ ، ال َٔ ْصٛصٗا ٚال َٔ أصٛشلا ، ق١ُٝ يف ْفطٗا يٝظ عًٝ٘ ديٌٝ ٚا ضح قٛ

ْٛ يف ايٓصع١ املاد١ٜ   بٓعس١ٜ املاٍ ٚايك١ُٝ يف االدتٗاد اؿٓفٞ .. إىل إٔ ٜكٍٛ :ٚإمنا ٖٛ غً

ٕٓ مجع١ٝ اجمل١ً " ٚيٝت مبا َٓشت٘ َٔ صالس١ٝ االختٝاز املعتدل غسعًا ، أخرت يف ٖرا  ، أ

ٚاعتدلتٗا أَٛااًل َتك١َٛ  ٚاؿٓبًٞ ، فعُُت ضُإ املٓافع عٞاملٛضٛع بٓعس١ٜ االدتٗاد ايػاف

براتٗا يف ضا٥س األسٛاٍ ; زعا١ًٜ ملصًش١ اجملتُع ، ٚشدسًا عٔ ايعدٚإ ايرٟ أصبح َععِ ايٓاع 

ال ٜتشاَْٛ٘ جملسد سسَت٘ إذا مل تكذلٕ باملطؤٚيٝات املد١ْٝ "
(3 

( 
. 

ٕٓ اؿٓف١ٝ ال جيٝصٕٚ ٚق ف املٓفع١ ; ألْٗا يٝطت َااًل ، َٚع ذيو فكد ٚمٍما ضبل ٜتبٝٓٔ يٓا أ

أداشٚا ٚقف املٓفع١ اضتجٓا٤ّ يف األسهاز ٖٚٞ : األزض اييت تعطٝٗا ايدٚي١ يبعض ايٓاع 

ٜٓتفعٕٛ بٗا َكابٌ أدس٠ ٜعطٝٗا املٓتفعٕٛ ، ٚتطتُٓس أٜدِٜٗ عًٝٗا ، ٜٚتٛازثْٛٗا فُٝا بِٝٓٗ ، ال 

، طاملا اضتُٓسٚا يف ايٛفا٤ بايتصاَاتِٗ ايهاي١ٝ ػاٙ ِ أسد ، ٚال تصعذِٗ ايدٚي١ عٓٗاٜتعٓسض شل

ايدٚي١
(4)
 . 

                                                 
(1)

 ( .7/145بدا٥ع ايصٓا٥ع : يًهاضاْٞ )   
(2)

 ( .3/208َصطف٢ ايصزقا )املدخٌ ايفكٗٞ ايعاّ :    
(3)

 ( .3/209املدخٌ ايفكٗٞ ايعاّ : َصطف٢ ايصزقا )   
(4)

 ( .34أسهاّ ايٛقف : يًدصاف )ص   
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َٓا ايػافع١ٝ ٚاملايه١ٝ  فكد أداشٚا ٚقف املٓافع ، فكد دا٤ يف َػين احملتازأ
:" يٛ ٚقف  )1)

بٓا٤ّ أٚ غساضًا يف أزض َطتأدس٠ ي٘ ، أٚ َطتعاز٠ يريو ، أٚ َٛص٢ ي٘ مبٓفعتٗا ، فاألصح 

 دٛاشٙ " .

ايدضٛقٞ ع٢ً ايػسح ايهبرل ٚدا٤ يف ساغ١ٝ
:" ٜصح ٚقف نٌ ممًٛى ٚيٛ بايتعًٝل ،  )2)

  ضٛا٤ نإ عكازًا أّ َٓكٛاًل أّ َٓفع١ " .

 :زأٟ ايباسح 

ٕٓ األَٛاٍ اييت تهٕٛ قاًل يًٛقف ٖٞ ايعكاز ٚاملٓكٍٛ بصف١ عا١َ  ، ٚايعكاز ضبل ايكٍٛ بأ

ٌٓ إىل آخس عٓد اؿٓف ال ٖٛ َا ١ٝميهٔ ْكً٘ أٚ ؼًٜٛ٘ َٔ ق
ٕٓ املٓافع تٓدزز ؼت )3) ; ٚعًٝ٘ فإ

َط٢ُ األَٛاٍ املٓكٛي١ ، ٚإذا قًٓا ظٛاش ٚقفٗا عُاًل بسأٟ مجٗٛز ايفكٗا٤ يف ٚقف املٓكٍٛ ، 

 فإْين أزٓدح دٛاش ٚقف املٓافع ٚقفًا خرلًٜا يألضباب اييت ضبل ذنسٖا .

َٓا غصٛص احملٛز ايجاْٞ ٖٚٛ  ٖٚرا َا ذٖب إيٝ٘ ايهجرلٕٚ ; فكد دا٤ يف ف١ً ايفسقإ :" أ

ٚقف املٓافع ٚاؿكٛم ٚتطبٝكات٘ املعاصس٠ : فكد قٓسز املػازنٕٛ أْ٘ جيٛش ٚقف املٓافع 

َكاصد ايػازع َٔ ايٛقف ، ٚاؿكٛم يعُّٛ ايٓصٛص ايٛازد٠ يف َػسٚع١ٝ ايٛقف ، ٚيتشكٝل 

١َٓٛ غسعًا ، ٚجيٛش إٔ ٜهٕٛ ٚقف املٓافع ٚاؿكٛم عً ٢ ضبٌٝ َا داَت املٓافع ٚاؿكٛم َتك

ايتأبٝد أٚ ايتأقٝت "
(4) . 

ٔ أٚقاتِٗ يف َا ٜكدَْٛ٘ َ : ٖٚٞقف َٓافع األغداص ٚدا٤ فٝٗا أٜطًا :" ٚنريو دٛاش ٚ

 ; َجٌ خدلات األطبا٤ ، ٚاملٗٓدضني ، ٚاملعًُني ، ٚاملفهسٜٔ ..إخل .ٚدٛٙ اـرل

املػسٚع١ ، ٚدا٤ يف ْفظ املؤمتس ايكٍٛ بٛقف سكٛم االزتفام ، ٚسكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

ذازٟ ، ٚايعال١َ ايتذاز١ٜ ، ٚبسا٠٤ االخذلاع ، ٚسل ايتأيٝف ، ٚسل االبتهاز ، ٚاالضِ ايت

َسف ايعا٥د َٔ اضتعُاشلا يف ٚدٛٙ ايٛقفُٜٚص
(5)
 . 

 

                                                 
(1)

 ( .2/378َػين احملتاز : ايػسبٝين )  
(2)

 ( .4/75ساغ١ٝ ايدضٛقٞ ) 
(3)

 ( .128ف١ً األسهاّ ايعدي١ٝ )ص  
(4)

 ( :5( َٔ ايعدد )2ف١ً ايفسقإ ، صفش١ )  
http//www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=36068ino=448p9=8 

(5)
 املسدع ايطابل .  
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 اخلامتة : يف التوصيات

ٌٓ ايٛقف ادتٗاد١ٜ تتصف باملس١ْٚ ، ٚتتأثس بايعسٚف  مٍلا ناْت َععِ املطا٥ٌ املتعًك١ مبش

اف االدتُاع١ٝ ; ؼكٝكًا ملبدأ ايتهافٌ بني أبٓا٤ اجملتُع اإلضالَٞ ، ٚمبا ٜتٓاضب َع ٚاألعس

ٛٓعت  ٕٓ األدٚات املاي١ٝ ٚآيٝات االضتجُاز قد تٓ ٌٓ عصس ، ٚمبا أ ٚمل تعد قصٛز٠ يف ، ن

ايعكازات ٚاألَٛاٍ اييت ناْت ضا٥د٠ يف عصس ايٖطًف ، سٝح أصبشت األَٛاٍ اييت ميًهٗا 

 ٚاملٓافع . ، تتُجٌ يف ايٓكٛد ، ٚاألضِٗ ، ٚايصهٛى ، ٚاؿكٛم -غايبًا– ايٓاع ايّٝٛ

ٚايكٍٛ بعدّ دٛاش ايٛقف إال إذا نإ عكازًا ٜؤدٟ إىل تعٓرز َػازن١ ايهجرلٜٔ َٔ أبٓا٤ 

ٚقاف اـرل١ٜ ، ٚسسَاْ٘ مٍما ٜذلتب ع٢ً ذيو َٔ أدس ععِٝ ، نُا اجملتُع املطًِ يف األ

ايفاع١ً يف ؼكٝل َبدأ ايتهافٌ يطٓد خ١ً احملتادني ، ٚؼكٝل قدز ٜذلتب عًٝ٘ عدّ املػازن١ 

 أندل َٔ ايسفاٙ ٚايطعاد٠ ألبٓا٤ اجملتُع املطًِ ، يريو فإْٓا ْٛصٞ مبا ًٜٞ :

أٚاًل : جيٛش ٚقف األضِٗ يف املؤضطات ايصٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ ٚايصزاع١ٝ ٚاـد١َٝ ع٢ً ٚدٛٙ 

 ضِٗ ٚاضتجُازاتٗا دا٥ص٠ غسعًا .ذا ناْت َٓاغط ٖرٙ األايرز١ٜ ، إايدٓل يف األٚقاف  اـرل١ٜ ٚ

 ثاًْٝا : الجيٛش ٚقف أضِٗ ايػسنات اييت تعٌُ يف َٓاغط قس١َ ;نإْتاز اـُٛز .

ٕٓ زأع  ثايجًا : جيٛش ٚقف أضِٗ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ )ايسب١ٜٛ( يف األٚقاف اـرل١ٜ ال ايرز١ٜ ; أل

َصسف٘ إىل ايفكسا٤ ٚاملطانني  ; َٔ ايفٛا٥د ايسب١ٜٛ املاٍ فٝٗا يٝظ سساًَا ، ٚاملاٍ املطتفاد

عٓد عدّ ايتُهٔ َٔ زٓدٙ ألصشاب٘ . ٚع٢ً َتٛيٞ ايٛقف إٔ ٜعٌُ  ذات ايٓفع ايعاّ  ٚٚدٛٙ ايدٓل

ع٢ً اضتبداٍ ٖرٙ األضِٗ ٚاضتجُازٖا فُٝا ٖٛ سالٍ غسعًا . ٚإذا تعازض غسط ايٛاقف َع 

 غسط ايػازع ، فالعدل٠ بػسط ايٛاقف .

ًا : جيٛش ٚقف ايصهٛى اإلضال١َٝ ٚاالضتفاد٠ َٔ زٜعٗا ، ٚضٛا٤ يف ذيو صهٛى زابع

املكازض١ ، أٚ األعٝإ املؤدس٠ ، أٚ صهٛى املؤضطات اـد١َٝ ، أٚ صهٛى عكٛد بٝٛع 

ايٖطًِ أٚ االضتصٓاع ، إذا ناْت يف َؤضطات تعٌُ فُٝا ٖٛ سالٍ غسعًا ، ٚاضتٛفت ايػسٚط 

ط قدد٠ ; َٚٔ أُٖٗا ضبط األضٛام املاي١ٝ اييت تعٌُ فٝٗا ايػسع١ٝ يتداٚشلا ٚفل ضٛاب

 مبعاٜرل ايػسٜع١ اإلضال١َٝ .  

خاَطًا : جيٛش ٚقف اؿكٛم املاي١ٝ ، ٚاؿكٛم األدب١ٝ ; نشل ايتأيٝف ، ٚسل االبتهاز ، 

 ٚايعالَات ايصٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ ، غسٜط١ إٔ تهٕٛ يف املباسات .

ا٤ ناْت َٓافع َؤضطات خد١َٝ أٚ َٓافع أغداص ضادضًا : جيٛش ٚقف املٓافع ، ضٛ

 يفذلات ش١َٝٓ َؤبد٠ أٚ َؤقت١ ; نددَات األطبا٤ ٚاملطتػفٝات ٚغرلٖا فُٝا ٖٛ دا٥ص غسعًا .
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 قائىة املساجع 

 أواًل : كتب المػة 

 ّ .1961، َطبع١ َصس ، ض١ٓ  املعذِ ايٛضٝط : فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ -

، داز 1، ط اإلقسٜكٞ( ابٔ َٓعٛزهسّ )مجاٍ ايدٜٔ قُد بٔ َيطإ ايعسب :  -

 برلٚت .-صادز

برلٚت -، داز ايهتاب ايعسب1ٞقُد بٔ أبٞ بهس ايساشٟ ، ط كتاز ايصشاح : -

 ّ .1967،ض١ٓ 

 ثاٌيًا : كتب احلديح 

 صشٝح ايبدازٟ . -

 .بٔ سذس ايعطكالْٞ ، ط.داز ايفهسٝح ايبدازٟ : أمحد بٔ عًٞ فتح ايبازٟ بػسح صش -

 . َطٓد اإلَاّ أمحد -

ّ، 1961،ض١ٓ 3ايػٛناْٞ ، طقُد بٔ عًٞ ٌْٝ األٚطاز غسح َٓتك٢ األخباز :  -

 ايكاٖس٠.-َصطف٢ ايبابٞ اؿًيب

 ثالجًا : كتب الفقه احلٍفي 

 اـٓصاف .أبٛبهس أمحد بٔ عُس أسهاّ ايٛقف :  -

-،ط.داز املعسف١ (بٔ لِٝ)ا ابساِٖٝ بٔ ايبشس ايسا٥ل غسح نٓص ايدقا٥ل : شٜٔ ايدٜٔ -

 يطبع١ ايجا١ْٝ باألٚفطت.برلٚت،ا

 ايفتا٣ٚ اشلٓد١ٜ : مجاع١ َٔ عًُا٤ اؿٓف١ٝ بس٥اض١ ايػٝذ ْعاّ -

 املبطٛط : سلظ األ١ُ٥ قُد بٔ أمحد بٔ أبٞ ضٌٗ ايطسخطٞ . -

 ايهاضاْٞ .أبٛبهس َطعٛد بٔ أمحد بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع :  -

)ابٔ عابدٜٔ( ،داز ايطباع١  قُد أَني بٔ عُس ساغ١ٝ زد احملتاز ع٢ً ايدٓز املدتاز : -

 ٖـ .1272ايكاٖس٠ ض١ٓ  -املصس١ٜ

-ط.داز إسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ،  (ابٔ اشلُاّ) بٔ عبدايٛاسد : ايهُاٍ فتح ايكدٜس -

 .برلٚت
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 زابعًا :كتب الفقه املاللي 

 ساغ١ٝ ايدضٛقٞ ع٢ً ايػسح ايهبرل : قُد بٔ أمحد )ابٔ عسف١ ايدضٛقٞ( . -

 أمحد ايصٟٛ . أبٛايعباع ايصػرل :ساغ١ٝ ايصاٟٚ ع٢ً ايػسح  -

، ط.داز  اؿطاببٔ قُد بٔ عبدايسمحٔ َٛاٖب اؾًٌٝ غسح كتصس خًٌٝ : قُد  -

 برلٚت.-ايفهس

 خاوطا : كتب الفقه الشافعي 

 أض٢ٓ املطايب غسح زٚض ايطايب : شنسٜا األْصازٟ . -

 ٖس٠ .ايكا–رب : أبٛاضشام ابساِٖٝ ايػرلاشٟ ، طبع١ عٝط٢ ايبابٞ اؿًيب املٗ -

 ايٟٓٛٚ . حي٢ٝ بٔ غسف ؼسٜس أيفاظ ايتٓبٝ٘ : -

 املد١ٜٓ املٓٛز٠ .-١ً اجملُٛع : قُد لٝب املطٝعٞ ،املهتب١ ايطًف١ٝتهُ -

 ساغ١ٝ ايبذرلَٞ ع٢ً اـطٝب : ضًُٝإ بٔ قُد ايبذرلَٞ . -

، طبع١ َصطف٢ ايبابٞ اـطٝب ايػسبٝين قُد بٔ أمحد َػين احملتاز غسح املٓٗاز :  -

 ايكاٖس٠ .-١ٓ1958 اؿًيب ض

 ْٗا١ٜ احملتاز إىل غسح املٓٗاز : غٗاب ايدٜٔ ايسًَٞ . -

 ضادضًا : كتب الفقه احلٍبمي 

 ايكاٖس٠ . -، َطبع١ اإلَاّ املػين : َٛفل ايدٜٔ عبداهلل بٔ أمحد )ابٔ قدا١َ املكدضٞ( -

 ايبٗٛتٞ . بٔ ْٜٛظ غسح َٓت٢ٗ اإلزادات : َٓصٛز -

 ّ .1982ايبٗٛتٞ ، ط.داز ايفهس ،  بٔ ْٜٛظ صٛزنػاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع : َٓ -

 ضابعًا : كتب الفقه اإلواوي 

-ايعاًَٞ ،ط.داز ايفهسشٜٔ ايدٜٔ بٔ عًٞ ايسٚض١ ايب١ٝٗ غسح ايًُع١ ايدَػك١ٝ :  -

 دَػل .

 ثاوًٍا : كتب فقهية حديجة 

ٞ االػاٖات املعاصس٠ يف تطٜٛس االضتجُاز ايٛقفٞ : د.أمحد ايطعد ايعُسٟ ٚد.قُد عً -

ايعُسٟ ، ضًط١ً ايدزاضات ايفا٥ص٠ يف َطابك١ ايهٜٛت ايدٚي١ٝ ألعاخ ايٛقف يط١ٓ 

 ّ .2000ّ،طبع١ األَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف /ايهٜٛت 1999
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 قاضسات يف ايٛقف : ايعال١َ ايػٝذ قُد أبٛشٖس٠ . -

-، َطابع أيف با٤َصطف٢ ايصزقا ايعال١َ املدخٌ ايفكٗٞ ايعاّ : األضتاذ  -

 ّ.1968-1967ّ،،دَػل9األدٜب،ط

شف ،داز ايفهس ، دَػل ض١ٓ ايٛقف اإلضالَٞ : تطٛزٙ،إدازت٘،تُٓٝت٘ : د. َٓرز ق -

2000. ّ 

١ اإلضالَٞ : د. أمحد فساز سطني ، ط.داز اؾاَع١ أسهاّ ايٛقف ٚايٛصاٜا يف ايػسٜع -

 ّ .2003اؾدٜد٠،االضهٓدز١ٜ،ض١ٓ 

بػداد –، َطبع١ اإلزغاد اإلضال١َٝ : قُد عبٝد ايهبٝطٞ  أسهاّ ايٛقف يف ايػسٜع١ -

 ّ .1977،ض١ٓ

 ّ ، اإلضهٓدز١ٜ .1993ايفك٘ ٚايكإْٛ : د. قُد ضساز ، طبع١  أسهاّ ايٛقف يف -

 املٌٓٗ ايصايف يف ايٛقف ٚأسهاَ٘ : قُد أضعد اإلَاّ اؿطٝين . -

 املفصٌ يف أسهاّ ايسبا : عًٞ ايػشٛد ايباب . -

برلٚت، -، َؤضط١ ايسضاي١ 1، طشٜدإ  املفٓصٌ يف أسهاّ املسأ٠ : د. عبدايهسِٜ -

1993. ّ 

١ ٚاملسادع١ يًُؤضطات املعاٜرل ايػسع١ٝ يًُؤضطات املاي١ٝ اإلضال١َٝ : ١٦ٖٝ احملاضب -

 ّ .2004اإلضال١َٝ ، ايبشسٜٔ 

ٚزٖا يف ايت١ُٝٓ : د. نُاٍ سطاب ،داَع١ ايرلَٛى/ن١ًٝ ايصهٛى ايٛقف١ٝ ٚد -

 ّ .2006ايػسٜع١ ، عح ض١ٓ 

 تاضعًا : اجملالت 

 ١ً األسهاّ ايعدي١ٝ .ف -

 ّ .1988فُع ايفك٘ اإلضالَٞ / دد٠ / ف١ً -

 نص صاحل ناٌَ يالقتصاد اإلضالَٞ .ف١ً َس -

 


