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 وقف األشَه والصلوك 

 واحلكوق املعيوية وامليافع

 ملكدمةا

ؿع تطٍٛ األشَإ ٚاألَانٔ، ٚايٛاقـ ٜٓ تطٛز سٝاتٗااألٚقاف َؤضط١ س١ٜٛٝ،     

أدّ،  ابٔ(: "إذا َات ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِجٛاب عًُ٘ ٚيٛ نإ َٝتا نُا قاٍ ايسضٍٛ )ب

 ال َٔ ثالخ: صدق١ داز١ٜ أٚ عًِ ٜٓتؿع ب٘ أٚ ٚيد صاحل ٜدعٛ ي٘"                                     عًُ٘ إ اْكطع

ٚقد اتؿل املؿطسٕٚ بإٔ يؿظ "صدق١ داز١ٜ" يف احلدٜح ٜػري إىل َع٢ٓ ايٛقـ ال     

 ألٕ َٓاؾع املٛقٛف تبك٢ دا١ُ٥ ٜرنس ايٓاع صاسبٗا باخلري ٚايسمح١. 1ايػري

َتطًبات ايصَٔ احلاضس ٚأ١ُٖٝ ايٛقـ، ناْت طسم إْػا٤ٙ غري ذلدد ٚبايٓظس إىل  

سكٝك١ َع ٖٚرا ٜتؿل  ،ؾشطب، بٌ ي٘ طسم نجري٠ َتٓٛع١ ع٢ً األَٛاٍ َٔ ايعكاز ٚاملٓكٍٛ

 ٚايت١ُٜٛٓ اييت تٓؿع األَِ نًٗا.  ٚاالقتصاد١ٜ ايٛقـ ٚصؿت٘ ايع١ًُٝ

صهٛى ٚاحلكٛم املع١ٜٛٓ ٚاي األضِٗٚقـ  يفبشح اي ضٝهٕٛ َداز ،ملكاّيف ٖرا اٚ 

 االقتصاد١ٜاأل١َ ٚؼكٝل ٖدف ايت١ُٝٓ  أَٛاٍثس٠ٚ  اضتػالٍاييت تؤدٟ إىل ٚ ،ٚاملٓاؾع

            .املٓاضب١ بايصَٔ احلاضس

إٔ ُْعسف ايٛقـ َٚا ٖٞ  سسٟ بٓا، بايتؿصٌٝ َٛضٛع ايبشحْطتعسض  إٔقبٌ ٚ 

 :           أقطا١َ

 تعريف الوقف أوال:

                                              .ٛ احلبظ، أٚ املٓع، ٜٚسادؾ٘ ايتشبٝظ ٚايتطبٌٖٝ :ايٛقـ يػ١  

ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ بكطع ايتصسف يف  االْتؿاعٖٛ:سبظ َاٍ ميهٔ  :االصطالح ٚيف  

                                         2زقبت٘ ع٢ً َصسف َباح َٛدٛد.

ايٛقـ اخلريٟ ٜٓكطِ إىل قطُني: ٚقـ ايعاّ ٚٚقـ ّٚ ٚقـ اخلري: اقطأ: ْٝاثا 

 اخلاص                  

 ٙد١ٗ َصسؾ٘. ؾؿٞ ٖر ٚأايٛقـ ايرٟ مل ٜعني ايٛاقـ َكصٛدٙ  ٖٛ ٚقـ ايعاّ 

 ، جيٛش ع٢ً َتٛي٘ أٚ ْرٜسٙ إٔ ٜصسف غالت٘ ٚزٜع٘ ع٢ً أٟ ضبٌٝ َٔ ضبٌ ايرب ٚاخلري١احلاي

  .تكسبا إىل اهلل تعاىل

                                                           
ٌْٝ األٚطااز يف َٓتكا٢ األابااز، ا اص٤ اخلااَظ، داز ايؿهاس،        ،ذلُد عًٞ بٔ ذلُد ايػٛناْٞ 1

 127ص 
مشظ ايدٜٔ ذلُد بٔ أبٞ ايعباع أمحد بٔ محص٠ ابٔ غٗاب ايدٜٔ ايسًَٞ، ْٗا١ٜ احملتاز إىل غسح   2

 358، ص 1967املٓٗاز، ا ص٤ اخلاَظ، َصطؿ٢ ايبابٞ احلًيب ٚأٚالدٙ مبصس، 
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 ٌ إٔد١ٗ َصسؾ٘، َج ٖٛ ايٛقـ ايرٟ ٜعني ايٛاقـ َكصٛدٙ أٚاص ٚقـ اخلٚأَا  

يًؿكسا٤ ٚاملطانني". ؾؿٞ ٖرا ايٓٛع،  اايٛاقـ "ٚقؿت ٖرٙ األزض ع٢ً إٔ ٜهٕٛ زٜعٗ ٍٛكٜ

تًو ا ١ٗ  غري إىل غسض آاس زٜع تًو األزض ال جيٛش ع٢ً َتٛي٘ أٚ ْرٜسٙ إٔ حيٍٛ

ٚدٛٙ أبأٟ ٚد٘ َٔ  متًو ٖرا ايٛقـ أٚ ٚ إزخأٚ ٖب١ أبٝع جيٛش  النُا  املرنٛز٠،

 .ايتًُٝو

ٚبايٓطب١ إىل َطأي١ بٝع ايٛقـ، ؾع٢ً َتٛي٘ أٚ ْرٜسٙ ايسدٛع إىل ايكاضٞ أٚ املؿيت     

أداش بٝع ايٛقـ إذا  َٔ ايؿكٗا٤ ، ؾٗٓاى َٔأٚ احمله١ُ يًشصٌ ع٢ً ايكساز يف ذيو األَس

                املصًش١ ؾٝ٘.                                   تٚدد

، عٝح ٜعني ٛقـ ايرزٟ أٚ األًٖٞايبعسف َٜا  ْٖٚٛٛع آاس َٔ ايٛقـ،  ٖٚٓاى 

 ٕأَ٘ أٚ أبٝ٘ أٚ أاٛات٘ ٚإاٛت٘ يٝهٛ أٚ ْطً٘ أٚ ذزٜت٘  نأٚالدٙ أٚ أسؿادٙ أٚ أًٖ٘ايٛاقـ 

                         عًِٝٗ. َٛقٛؾّا

 وقف األشَه

 مببدا٤يتعاٌَ ا ٚإَها١ْٝ ،ٌ ايت١ُٜٛٓ املعاصس٠إٕ ٚقـ األضِٗ ٚض١ًٝ َٔ ايٛضا٥    

  .َٚطتُس٠ مبٓاؾع نجري٠ اجملتُع عٛد ع٢ًت يف األضِٗ ايٛقـ

األضِٗ مجع ضِٗ ٖٚٛ يف ايًػ١ ٜطًل ع٢ً احلظ ٚايٓصٝب ٚايػ٤ٞ  تعسٜـ األضِٗ : 

ٚايطِٗ  ،َٔ األغٝا٤، ٚجيُع ع٢ً أضِٗ ٚضٗاّ ٚضُٗإ، ٚايط١ُٗ ع٢ً ٚشٕ غسؾ١ ايٓصٝب

  1َٔ ايٓبٌ.ٚاسد 

ٚقـ سصص َٔ األضِٗ املًُٛن١ يًٛاقـ يف  أٚسبظ  ٚاملساد بٛقـ األضِٗ ٖٛ: 

دا٥صا غسعا ظعٌ غالتٗا ٚزٜعٗا َصسٚؾ١  اضتػالالاملطتػ١ً  االقتصاد١ٜغسنات األَٛاٍ 

 ايعا١َ أٚ اخلاص١ تكسبا إىل اهلل تعاىل. َكصٛدٖاإىل 

عدد ايٛاقؿني ٜت إٔ، ٚميهٔ ٍاملازأع  يو احلصص أٚ األضِٗ أٚاٖٛ َ ٚايٛاقـ 

ٜكؿٕٛ سصصِٗ، ٚيهٔ  أصشاب زأع املاٍ ط إٔ ٜهٕٛ نٌ رتػٜ النُا  ،ألضِٗاهلرٙ 

 .                                             إٔ ٜٛقـ َا ٜػا٤ َٔ ًَه٘ بايٛاسد دٕٚ ايػري جيٛش

 مبدأ وقف األشَه

ٛز ايؿكٗا٤ َٔ ايػاؾع١ٝ ذُٗؾ ،َؿّٗٛ ٚقـ املػاع ٜسدع إىلَٚبدأ ٚقـ األضِٗ  

 1ؾٝ٘. ٚايصٜد١ِٜٗ ا عؿس١ٜ كٚٚاؾ 2،ٚاملايه١ٝ ٚاحلٓاب١ً قايٛا بصش١ ٖرا ايٛقـ

                                                           
ّ،  2001ذلُد عجُإ غبري، املعاَالت املاي١ٝ املعاصس٠ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ، داز ايٓؿاا٥ظ، األزدٕ،   1

 201ص 
َٛؾاال اياادٜٔ أبااٛ ذلُااد عبااد اهلل باأ أمحااد باأ ذلُااد، املػااا، ا ااص٤ ايطااادع، داز ايهتاااب            2 

; ايػااٝس ضااًُٝإ ايبذريَااٞ، ظريَااٞ عًاا٢ اخلاطااب، ا ااص٤        238، ص 1972سبااٞ، بااريٚت،   ايع
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ٖٚرا ألْ٘ ال ، ايؿكٗا٤ ع٢ً عدّ صشتُٗا اتؿلٚأَا ٚقـ املػاع يًُطذد ٚاملكرب٠،     

 ، إذ ال ٜتصٛز إٔ ٜهٕٛ املطذد غٗسا َطذداٚاالضتكالٍؾٝٗا إال باإلؾساش  ٜتشكل ايٛقـ

ٚنريو ال ٜتصٛز إٔ تهٕٛ املكرب٠ ض١ٓ َكرب٠ ٚض١ٓ أاس٣  ،ٚغٗسا أاس اصطبال أٚ ااْا

  .2عاىلتٚألٕ ايػٝٛع ميٓع اًٛص احلل هلل   ،بٝتا

 commercialٚبايٓطب١ إىل َٛضٛعٓا ٖرا، ضٛف ْسنص ع٢ً ايٛقـ ايتذازٟ  

basis .إذا مل ٜٛدد أٟ َاْع يًتطبٝل يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقـ 

 يمي:                          ماوقف األشَه  فيَا وزجي اليت الصور

 يف ٖرٙ احلاي١، جيٛشٚ غسعا. ٠ا٥صا  ذات األْػط١ ٚقـ األضِٗ يف غسنات األَٛاٍ ( 1

ًه٘ َٔ األضِٗ ضٛا٤ ناْت يف بعطٗا أٚ نًٗا سطب إزادت٘. ميقـ َا ًٛٛاقـ إٔ ٜي

أٚ ذز١ٜ تكسبا إىل اهلل ع٢ً د١ٗ ايٛقـ عا١َ ناْت أٚ ااص١  أزباسٗاثِ تصسف 

 Johorز طٛب٘ َؤضط١ دٖٛ تٚنإ ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقـ قد تكدَ.تعاىل

Corporationسصصٗا َٔ ايػسنات  ١ٚقؿأصٜا سٝح ٝمباي صTiram Travel ،KPJ 

Healthcare، Kulim  ٚJohor Land اييتًٕٝٛ َٔ ق١ُٝ احلصص َ ١٦َ مببًؼ 

           . ”Corporate“ٍ ٜط٢ُ بٛقـ ٖرٙ املؤضط١. ٚايٛقـ يف ٖرا املجا ٗاًهمت

 ١ايٛاقـ يف أ١ٜ غسن ٗاًهمياييت  ٖٚٞ األضِٗ صunit trustsضِٗ األَا١ْ طأٚقـ  ( 2

دا٥ص غسعا. ٚنُا يف ٚقـ أضِٗ ايػسنات األْـ ايرنس،  ذات ْػا طتجُاز١ٜ اض

 ضِٗ األَا١ْ ضتصسف أٜطا ع٢ً د١ٗ ايٛقـ، عا١َ ناْت أٚ ااص١. إٔ أزباح إ

  :وقف األشَه مميسات

إٕ املُٝصات اييت تتُتع بٗا األضِٗ بػهٌ عاّ دعًت َٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقـ  

 يف زأع َاٍ ايػسن١ ٚأْٗا ق١ُٝ َاي١ٝ ٖرٙ األضِٗ متجٌ إٔ َٚٓٗا ُٝصات،امل ٜتصـ بٗرٙ

 ال بد ااص١ ٚيهٔ إذا ناْت األضِٗ ٚقؿت، ؾًٗا غسٚ ط ،ًتداٍٚ ٚايتصسف ؾٝٗاي ١بًاق

ت اُٝصامل َٚٔ ؾُٝا بعد. ضٓتٓاٚهلااييت  ٚاالضتبداٍ َطأي١ اإلبداٍ نُا يف ٗاإتباع َٔ

تطتُس عٝح تهٕٛ دا١ُ٥ تعًل ع٢ً عُس ٚاقؿٗا، بٌ ٜايٛقـ ال  ااألاس٣  إٔ سٝا٠ ٖر

                                                                                                                                                                                

; بسٖإ ايادٜٔ أباٞ احلطأ عًاٞ بأ أباٞ       204، ص 1951ايجايح، َصطؿ٢ ايبابٞ احلًيب ٚأٚالدٙ، 
بهس بٔ عبد ا ًٌٝ ايسغداْٞ املسغٝٓاْٞ، اهلدا١ٜ غاسح بداٜا١ املبتادٟ، ا اص٤ ايجاياح، َصاطؿ٢       

; بسٖإ ايدٜٔ إباساِٖٝ َٛضا٢ بأ أباٞ بهاس ابأ ايػاٝس عًاٞ         14ٚأٚالدٙ مبصس، ص ايبابٞ احلًيب 
; سالٍ ابٔ 29، ص 1981ايطسابًطٞ، اإلضعاف يف أسهاّ األٚقاف، داز ايسا٥د ايعسبٞ، بريٚت، 

حيٝا بٔ ض١ًُ ايسأٟ ايبصسٟ، نتاب أسهاّ ايٛقـ، دلًاظ دا٥اس٠ املعاازف ايعجُاْٝا١ ايها٥ٓا١،      
 119ص 

عبااد اهلل ايهبٝطااٞ، أسهاااّ ايٛقااـ يف ايػااسٜع١ اإلضااال١َٝ، ا ااص٤ األٍٚ، َطبعاا١  ذلُااد عبٝااد   1
  .390اإلزغاد، ص 

; ابٔ اهلُاّ، غسح ؾتض ايكدٜس، ا ص٤ اخلاَظ، ايهرب٣ األَري١ٜ، ببٛالم، 384-390ْؿط٘، ص  2
   123َصس، ص 
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. ٖٚرا ٜتؿل ٜٚدعِ غس ط ايتأبٝد نُا قاي٘ مجٗٛز ١.طب عُس ٚق٠ٛ ايػسنٚع َٚؤبد٠

 .ايؿكٗا٤ يصش١ ايٛقـ

   ً مً وقف األشَه:موقف العمناء املعاصري

را يتعاٌَ بٗا زلد إٔ غايبٝتِٗ قد أباسٛا املعاصسٜٔ ٚعٓد اضتكسا٤ َٛقـ ايعًُا٤     

ٚبػس ط  ،ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ بإٔ األصٌ يف املعاَالت اإلباس١ ٚذيو بٓا٤ً ع٢ً ايٓٛع َٔ األضِٗ،

ضِٗ صادز٠ َٚٓٗا إٔ تهٕٛ األ ،ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚؾكّا ألسهاّ ٖرٙ املعاَالت إٔ تهٕٛ

َٔ غسنات ذات أغساض َػسٚع١ ٚإٔ ال ٜرتتب ع٢ً ايتعاٌَ بٗا أٟ ذلظٛز غسعٞ 

املعاصسٜٔ ايرٜٔ قايٛا بريو ِٖ ايػٝس ذلُٛد  ًُا٤ٚاملٝطس. َٚٔ ايع 1نايسبا ٚايػسز

  2غًتٛت، ٚايػٝس عًٞ اخلؿٝـ، ٚايػٝس ذلُد أبٛ شٖس٠، ٚايدنتٛز ذلُد ٜٛضـ َٛض٢.

-7ايؿرت٠  ايطابع ظد٠ يف٠ ع ايؿك٘ اإلضالَٞ يف دٚز٠ َؤمتسقسز دلُ َا دا٤ يف ٚأٜطّا

 3بػإٔ األضِٗ يف األضٛام املاي١ٝ َا ًٜٞ: 1992َّا14ٜٛ-9املٛاؾل ٖا 1412ذٟ ايكعد٠ 12

إٔ األصٌ يف املعاَالت احلٌ ؾإٕ تأضٝظ غسن١ َطا١ُٖ ذات أغساض ٚأْػط١  ( 1

 .دا٥ص  َػسٚع١ أَس 

 غسنات غسضٗا األضاع ذلسّ، نايتعاٌَ بايسبا ال االف يف سس١َ اإلضٗاّ يف  (2 

                           احملسَات أٚ املتادس٠ بٗا. إْتازأٚ 

األصٌ سس١َ اإلضٗاّ يف غسنات تتعاٌَ أسٝاْا باحملسَات، نايسبا ٚسلٛٙ،   (3

 "أْػطتٗا األضاض١ٝ َػسٚع١.إٔ  بايسغِ َٔ

ػسٚ ط املرنٛز٠ يهٞ تهٕٛ ٚقؿا أٚ ٚنريو األضِٗ املٛقٛؾ١ أٜطا ال بد صٝا١ْ اي 

 أٚقاؾا صشٝش١ يًتداٍٚ ٚايتصسف بٗا.   

 ةوقفامل األشَه اشتبدال مصألة

قد تهٕٛ ٖٓاى َصًش١ يف إبداٍ أٚ اضتبداٍ األضِٗ املٛقٛؾ١ بأضِٗ ُأاس٣ َٚجاٍ    

 ؾٝٗا أٚ يالضتُسازصاحل١ تعد املطا١ُٖ مل  ١ايػسن صperformanceإذا ناْت طذيو 

يف ايطٛم  ضعسٖٙبط ٚاصٛصا إذا  يف ساي١ غري َطتكس٠،ٔ ايطِٗ املٛقٛف إذا نإ مث

بٝع ايطِٗ ٚاضتبداي٘  اطاز٠، ؾؿٞ ٖرٙ األسٛاٍ جيٛش بػهٌ نبري ْٚتر عٔ ٖرا اهلبٛ ط

 اخلطاز٠ املطتُس٠ يألٜاّ ايكاد١َ. هٞ ْتذٓببطِٗ أاس اريا َٓ٘ يٌٓٝ األزباح ايعاي١ٝ ٚي

ا٥ٌ ايت١ُٜٛٓ، ٚيٝظ ٖٓاى َاْع َٔ قبٌ ايػسع نُا أِٖ ايٛض ٜٚعد االضتبداٍ َٔ    

 بهس سٝحاخلصاف يف أسهاّ ايٛقـ عٔ اايد بٔ أبٞ  ز٣ٚ إذ يف ذيو،ذٖب ايؿكٗا٤ 

                                                           
 206-212ذلُد عجُإ غبري، ص   1
 206ْؿط٘، ص   2
3
 212ْؿط٘، ص   
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اهلل ٜبٝع ايعبد َٔ صدق١ عُس )زضٞ اهلل عٓ٘( إذا زأ٣ اريا  قاٍ: زأٜت ضامل بٔ عبد

 1ٜٚػرتٟ غريٙ.

ٜباع ٚال ٜٖٛب" ؾُٓع ايبٝع ايرٟ ٚددٜس بايرنس ٖٓا بإٔ احلدٜح ايرٟ دا٤ ؾٝ٘ "ال  

ال  اي٘اضتبدإال يًُطذد ألٕ  ،االضتبداًٍٛقـ، ٚال ٜتعسض احلدٜح ملطأي١ ي ؾٝ٘ تؿٜٛت

  2جيٛش.

إذا زأ٣  ال بد إٔ ٜهٕٛ بإذٕ ايكاضٞ أٚ املؿيت االضتبداٍإٔ  نُا ػدز اإلغاز٠ إىل 

 ااص١.د١ٗ ايٛقـ عا١َ أٚ ناْت  ٤ضٛا يف ذيو َصًش١ أٚ َٓؿع١ أٚ ضسٚز٠

يف  ؾٝٗا َا ٜػرت ط ، ٜػرت ط٠ضِٗ ا دٜدَاٍ ايبدٍ، أٟ األ ٚيعٌ َٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ إٔ     

   أضِٗ ايٛقـ اييت ضبل ذنسٖا َٔ سٝح َٛاؾكتٗا ألسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ.

 اخلصارة  اشتنراروقف األشَه يف حالة  حله التصرف يف

اي١ احلْرٜسٙ أٚ َتٛي٘ يف ٖرٙ  ، ؾع٠٢ًطتُسَ إىل اطاز٠ ١ضِٗ املٛقٛؾاأل تعسضتإذا  

َٔ ٣ ضِٗ أاسأضِٗ ثِ ٜػرت٣ باع األتعٝح  ٖرٙ األض3ِٗباضتبداٍ ٜطسعإٔ  ٚيًطسٚز٠

ٖرٙ األضِٗ تطتُس  إٔ ٜدع ملتٛيٞ أضِٗ ايٛقـ ؾال جيٛش .أاس٣ ْادش١ طا١َُٖغسنات 

 طؤٚيٝات ايٓرٜس أَٚ ٜداٌ يفٗرا يف اخلطاز٠ ست٢ تطٝع ٚتطتًٗو َاٍ ايٛقـ نً٘، ؾ

 .ْٛٗاصٜٚ ٜٚصًشٗا سٖاعُٜ حيتط هلا ٚإٔ ٚإٔ ايٛقـ ٚغال٠أصٍٛ ع٢ً ؾظ حيا بإٔ املتٛيٞ

يف ذيو ايٛقت غري صاحل١  األضِٗضٛم  صperformanceط، إذا ناْت يف ساي١ٚ 

 بدٍ أصٌ ايطِٗ املٓكٍٛ ملا ؾٝ٘ َٔ ّا، ؾع٢ً ايٓرٜس أٚ املتٛيٞ إٔ ٜػرتٟ عكازيالضتجُاز

الضُٝا إٔ ايؿكٗا٤ نًِٗ ٜتؿكٕٛ بصش١  ،ؿعٓاي ا٥ِدٚابت ث ايعكاز أؾطٌ نٕٛ استٝا ط

 ٚقـ ايعكاز.   

مصألة اىتَاء وقف الصَه وكيفية التصرف يف العائد ومملية األشَه يف حالة تصفية 

 الشركة أو املؤشصة 

ذنسْا أْؿا بإٔ سٝا٠ ايػسنات املطا١ُٖ نجريا َا تهٕٛ دا١ُ٥ َؤبد٠، ٚيهٔ    

تصسف بايعا٥د؟ اي ٜتِ ، نٝـاحلاي١. ؾؿٞ ٖرٙ ٖرٙ ايػسناتإٔ ٜتِ تصؿ١ٝ  املُهٔ َٔ

 اْتٗا٤دٗت٘ أٚ  اْكطاعاملٛقٛف عًٝ٘ أٚ  اْكساضإىل أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف َطأي١  زادعاؾا ٛاب 

 ايٛقـ.

                                                           
ايرٟ ْكً٘ ذلُد اايد ضعٝد األعظُٞ، "ت١ُٝٓ ايٛقـ"، يف نتاب  159-13عالٕ ايطٓٔ، إ اْظس  1

ايٛقـ )عٛخ رلتاز٠ َكد١َ يف ايٓد٠ٚ ايؿك١ٝٗ ايعاغاس٠ جملُاع ايؿكا٘ اإلضاالَٞ يف اهلٓاد(، إعاداد       
، 2001ٚتكدِٜ َٔ ايػٝس ايكاضٞ دلاٖد اإلضالّ ايكامسٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓاإ،  

 214ص 
 215ْؿط٘، ص   2
  56-9ذلُد عبٝد عبد اهلل ايهبٝطٞ، ص  اْظسيًُعًَٛات ايدقٝك١ يف االضتبداٍ   3



 
 

6 

صسؾٗا )ٜعا ايػاؾع١ٝ ب يف ٖرٙ املطأي١. ذٖبرلتًؿ١  أزا٤ ًؿكٗا٤ي ٚيف احلكٝك١،  

احلٓاب١ً أْٗا تسدع إىل ٚزث١ ايٛاقـ أٚ تهٕٛ  ٣ٜٚس 1ايعا٥د( إىل أقسب ايٓاع إىل ايٛاقـ

 ؾري٣ٚأَا احلٓؿ١ٝ  2ًٛاقـ أٚ ايؿكسا٤ ٚاملطانني أٚ بٝت املاٍ.يٚقؿا ع٢ً أقسب عصب١ 

اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١ بعٛدٖا إىل ًَو ايٛاقـ إٕ نإ سٝا ٚ إىل ًَو ٚزثت٘ إٕ نإ َٝتا. ٖٚرا 

ٜٛضـ، قاٍ بأْٗا تصسف إىل ايؿكسا٤ عٓد  ٞٚأَا اإلَاّ أب 3أٜطا َا زآٙ اإلَاّ َايو.

 4املٛقٛف عًٝ٘ أٚ إْكطاع دٗتٗا. اْكساض

ًٛقـ يٚتأبٝد اضتُساز إلتباع ملا ؾٝ٘ َٔ باٜٛضـ أصض  ٛ، إٔ قٍٛ اإلَاّ أبٜٚبدٚ يٓا    

طبٝع١ ايٛقـ اييت ٖٞ صدق١ داز١ٜ نُا  َع ملصًش١ ايؿكسا٤ ٚاملطانني. ٖٚرا أٜطا ٜتؿل

 ٚأعُاٍ يػسع ٜعترب ايؿكسا٤ ٚاملطانني املصسف األضاضٞ يًصدقاتٚا ، َٔ قبٌ عسؾٓاٖا

 اخلري.  

 وقف احلكوق املعيوية

ايعصس ٖٚٛ تطًبات َ اييت تتٓاضب َع َٔ ايصٛز ا دٜد٠ احلكٛم املع١ٜٛٓ ٚقـٜعترب     

يف عٌُ اخلريات. ؾٛقـ ٖرا ايٓٛع َٔ احلكٛم مل ٜهٔ َعسٚؾا يد٣  احلدٜج١ايٛضا٥ٌ  َٔ

 ٖٚرا .ٚاالقتصادٟ يفاٚايجك ٞاٍ ايعًُيف اجملتكدّ اي ٚإمنا ظٗس ْتٝذ١، ٚا٥ٌايؿكٗا٤ األ

غري َادٟ ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ اإلْتاز ايرٖا نشل املؤيـ يف  ٜتعًل بػ٤ٞايبشح 

مثس٠ يٓػا ط ػازٟ  أٚ يف املخرتعات ايصٓاع١ٝ، االارتاعاملصٓؿات ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ أٚ بسا٠٤ 

 ايتذازٟ ٚايعال١َ ايتذاز١ٜ.     االضِال٤ نُا يف ٜكّٛ ب٘ ايتادس  ًب ايعُ

مجادٟ  1دلُع ايؿك٘ اإلضالَٞ يف دٚزت٘ اخلاَط١ املٓعكد٠ يف ايهٜٛت يف  ٚقد قسز 

ايتذازٟ ٚايعٓٛإ ايتذازٟ ٚايعال١َ  يالضِّ بإٔ 1988 دٜطُرب 10املٛاؾل  1409األٚىل 

اص١ ألصشابٗا، ٚأصبض هلا يف ٖٞ سكٛم ا االبتهازايتذاز١ٜ ٚسل ايتأيٝـ ٚاإلارتاع أٚ 

تٍُٛ ايٓاع بٗا، ٖٚرٙ احلكٛم ٜعتد بٗا غسعا ؾال جيٛش ٜايعسف املعاصس ق١ُٝ َاي١ٝ َعترب٠ 

   5عًٝٗا. االعتدا٤

 ملساد بٛقـ احلكٛم املع١ٜٛٓ؟ا َا 

                                                           
  210أٜطا ايػٝس ضًُٝإ ايبذريَٞ، ص  اْظس. 84ذلُد ابٔ مجاع١، ايتٓبٝ٘، ص   1
 217-214ابٔ قدا١َ، ص   2
، ص 1987دَػاال، ٖٚباا١ ايصسًٝٞ،ايٛصاااٜا ٚايٛقااـ يف ايؿكاا٘ اإلضااالَٞ، داز ايؿهااس، ضااٛز١ٜ،      3

205 
، 1966ذلُد أَني إبٔ عابدٜٔ،ساغ١ٝ زد احملتاز ع٢ً ايادز املختااز، ا اص٤ ايساباع، داز ايؿهاس،         4

  48ابٔ اهلُاّ، ص ;340ص 
 74ذلُد عجُإ غبري، ص   5 
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املًُٛنا١   املكَٛا١ املعٜٓٛا١    سابظ أٚ ٚقاـ احلكاٛم   املساد بٛقـ احلكٛم املعٜٓٛا١ ٖاٛ:    

ايعاَا١ أٚ اخلاصا١ تكسباا إىل     َكصاٛدٖا اْٗاا ٚأزباسٗاا ٚزٜعٗاا َصاسٚؾ١ إىل     يًٛاقـ ظعٌ أمث

   .اهلل تعاىل

 وز وقفَا وصورٍاجياحلكوق املعيوية اليت 

 .ٚاالبتهازسل ايتأيٝـ  ٚاحلكٛم املع١ٜٛٓ اييت جيٛش ٚقؿٗا ٖٞ: 

ًَهااا٘ املعٓاااٟٛ ياااريو    يف اضاااتػالٍ ٜٚهااإٛ ايٛقاااـ بتصاااسٜض املؤياااـ أٚ املبتهاااس       

اٍ إٔ ٜكااٍٛ ٚنااجريا َااا زلااد َاأ ٖاارٙ ايصااٛز يف َكاادَات ايهتااب املٛقٛؾاا١، َجاا     ايػااسض، 

ميهاأ إٔ  أٚ 1أْاا٘ "ٜاارتى ساال ْػااس نتاباا٘ أٚ أٟ دااص٤ َٓاا٘ صاادق١ دازٜاا١ هلل تعاااىل".   املؤيااـ

ٚايتٛشٜاع ملؤضطا١ اريٜا١، َاجال      "حيابظ سال ايٓػاس   إٔ ٜرنس أْا٘  ٜٓص بتخصٝص ايٓاغس ن

 ، هلل تعاىل".داز األٜتاّ

ًُؤيااـ أٚ املبتهااس إٔ ٜطااع أٟ غااس ط يف صااٝػ٘ املٓاضااب١ ألسهاااّ ايٛقااـ       ٚجيااٛش ي      

نػس ط تٛشٜع األزبااح نًاٗا أٚ داص٤ َٓٗاا أٚ تٛشٜاع سصا١ ًَاو املؤياـ أٚ املبتهاس إىل دٗا١           

  اري١ٜ عا١َ ناْت أٚ ااص١.

َٓا٘   ١ملٓؿعا١ أًٖا٘ أٚ ذزٜتا٘  ٚ ٜطاع بعا  احلصا       ٜٚداٌ ؾٝ٘ ٚقـ املؤياـ أٚ املبتهاس   

عاااّ ، َااجال يًؿكااسا٤ أٚ املطااانني أٚ دٗاا١ اريٜاا١ أاااس٣، ٖٚاارٙ ايٛضاا١ًٝ       اي اخلااريٟ ًػااسضي

 هٕٛ األزباح املٛقٛؾ١ دٚي١ بني أغخاص ذز١ٜ ايٛاقـ ؾكط.  تأؾطٌ بأال 

  احلكيكي واحللني لوقف احلكوق املعيوية االىتَاء

يًشصاٍٛ عًا٢ ايسٜاع ٚاألزبااح ايايت       ؾٓاا، إٔ احلكاٛم املعٜٓٛا١ هلاا شَأ ذلادد      نُا عس 

 ،صٜاا ٝاملؤيـ أٚ املبتهس. ٚايػايب إٔ ٖارا ايتشدٜاد َٛداٛد يف ايكاإْٛ نُاا يف َاي      اٗب ؿعتٜٓ

. ؾاملؤيـ يا٘ سال ؾٝٗاا غُطاني     ”Copyright Act 1987“يف ايكإْٛ املط٢ُ ب دا٤ سٝح

        2عاّ بعد َٛت٘.

َااأ غااس ط ايتأبٝاااد أٚ اياادٚاّ يًشكاااٛم املعٜٓٛااا١    اإلضااال١َٝ  َٛقااـ ايػاااسٜع١  ٖاااٛ ؾُااا     

 ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقـ؟ ٌٖ ٖٛصشٝض أّ باطٌ؟status) ؾ١؟ َٚا ٖٛ ٚضع )املٛقٛ

احلكااٛم املعٜٓٛاا١ املٛقٛؾاا١ أَااس  ألٕ طااأي١امل رٖٙاا ًؿكٗااا٤ يفيتٛدااد أقااٛاٍ  الؾاحلكٝكاا١      

ـ     ٔ ٚيهٔ ٖٓاى َ ،ددٜد ٚسدٜح ٖٚاٞ إَاا إٔ    ،عح َٔ ايؿكٗاا٤ عأ سكٝكا١ ايادٚاّ يًٛقا

١ٝ )أٟ ايدٚاّ ايٓطيب(. ؾايػاؾع١ٝ ٜسٕٚ بإٔ املكصاٛد  أٚ ْطب أبد١ٜ )أٟ ايدٚاّ األبدٟ( تهٕٛ

                                                           
ايادنتٛز َٓارز قشـ،ايٛقااـ يف اجملتُاع اإلضاالَٞ املعاصااس، ٚشاز٠ األٚقااف ٚايػاؤٕٚ اإلضااال١َٝ         1

  139-138، ص1998 بدٚي١ قطس،
،  ا اَعاا١ ايتهٓٛيٛدٝاا١  Harta Intelektual Menurut Islamعااازف صاااحل زٚمسااإ،  اْظااس  2

 134، ص 2002مبايٝصٜا، ضهٛداٟ، 
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احلكااٛم  اْتٗااا٤عًكاات َطاأي١   إذاؾا ،  1بااملٛقٛف ٖااٛ ايادٚاّ ايٓطاايب ال األباادٟ.   االْتؿاااعبادٚاّ  

 ايدٚاّ ايٓطيب، ؾايٛقـ صشٝض.  أ املع١ٜٛٓ املٛقٛؾ١ ٖرٙ مببد

ا ألْٗاِ جيٝاصٕٚ   ، إٔ زأٟ اإلَاّ َايو ٚااملايه١ٝ أضاٌٗ تطبٝكا  ٚعَُّٛا ميهٔ ايكٍٛ     

 ايٛقـ املؤقت تٛضع١ ع٢ً ايٓاع يف عٌُ اخلري. إذٕ ؾايٛقـ ٖرا صشٝض أٜطا.    

 وقف امليافع

املٓاااؾع ٖااٞ َااا ٜطااتؿاد َاأ األعٝااإ نطااه٢ٓ ايااداز ٚزنااٛب ايطااٝاز٠. ٜٚاادٍ عًاا٢           

. ٚايعاسف ايعااّ يف   اقتٓا٥ٗاٌٝ إيٝٗا ناألعٝإ، ؾٝطع٢ إىل متنْٛٗا َاٍ بإٔ طبٝع١ اإلْطإ 

ٕ  َا ٚزد األضٛام أٜطا ٜعتربٖا أَٛاال. ٚايػازع أعتربٖا أَٛاال بديٌٝ  غاعٝب   ضاٝدْا  عًا٢ يطاا

ٍ   قٛي٘ تعاىل   ،ملٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ ٞ  َقاا ِّا ْٕ ُأِزٜادُ  ِإ ٞ   ِإْساد ٣  ُأِْهش اوَ  َأ ٓ ت ا ِٔ  اْب ْٝ  َإٔ ع ًَا٢  ٖ اات 

ٞ  ت ِأُدس ِْٞ ِْ ُ ا ْٕ ِسذ ٍر ث  ُْت  َؾِإ  ُ ْٔ ع ْػسّا َأْت ُِ َ ا ِٓدَىِع َؾ ْٕ ُأِزُٜد ٚ  ْٝاوَ  َأُغل  َأ ٞ  ع ًَ ِْ  غ اا٤  ِإٕ ض ات ِذُد

ُ٘ ٔ  ايًَّ اخلد١َ َٔ قبٌ َٛضا٢   ٜٚتبني َٔ اآل١ٜ ايهسمي١ إٔ (27آ١ٜ) ايكصص ايص اِيِشني   َِ

غااعٝب يًااصٚاز . ؾايػااازع أداااش إٔ ٜهاإٛ عُااٌ اإلْطااإ )املٓؿعاا١(     اباآيت ٣ساادإ َكبٛياا١ ملٗااس

ٌ   ٕ ٜهٕٛ َاال بديٌٝ قٛيا٘ تعااىل    َٗسا، ٚاألصٌ يف املٗس أ ِ  ٚ ُأِسا ِْ  ٚ ز ا٤ َ اا  َيُها  َإٔ ذ ِيُها

ٛ اِيُهِ ت ْبت ُػِٛا َْ ْٝس  َُّْشِصِٓني  ِبَأ  إذٕ، ؾتهٕٛ املٓؿع١ َاال.  (24) آ١ٜ ايٓطا٤ َُط اِؾِشني  َغ

 معيى وقف امليافع والفرق بني وقف امليافع ووقف األعياٌ

ظ أٚ ٚقااـ َٓااؾع األعٝاإ املتكَٛا١ ضاٛا٤ ناْات )ٜعااا      ساب املاساد بٛقاـ املٓااؾع ٖاٛ:      

 األعٝإ( ممًٛن١ يًٛاقـ أٚ يػريٙ تكسبا إىل اهلل تعاىل.

ٚيف ٖرا، تهٕٛ املٓاؾع ٖٞ َٛضٛع ايٛقـ غاالف ايػاياب باإٔ تهإٛ األعٝاإ ٖاٞ        

 َٛضٛع٘ األضاضٞ.  

ـ    ٟ  ٚاألعٝإ، نُا عسؾٓا ٖٚٞ تداٌ يف َؿٗاّٛ ايٛقا ٞ  املبادأ شابظ.  َكصاٛد٠ يً  ٖٚا

األعٝاااإ ٚاملٓااااؾع عٓصاااسٜٔ  ؾ. إذٕ، اياااربَٓاؾعٗاااا، ٖٚاااٞ َكصاااٛد٠ يًتطااابٌٝ يف ٚداااٛٙ    ٚأَاااا

ٔ عأ ْااؾع عأ     احلدٜح إيٝ٘ زاأضاضٝني إلجياد ايٛقـ. ٖٚرا أٜطا َا أغ عُاس زضاٞ اهلل    ابا

عُٓٗا قاٍ: أصاب عُس غٝرب أزضا، ؾأت٢ ايآيب صا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ؾكااٍ: أصابت أزضاا        

ْؿاظ َٓا٘ ؾهٝاـ تاأَسْٞ با٘؟ قااٍ:"إٕ غا٦ت سبطات أصاًٗا  ٚتصادقت           مل أصب َااال قاط أ  

   2أْ٘ ال ٜباع أصًٗا ٚال ٜٖٛب ٚال ٜٛزخ.....". بٗا". ؾتصدم عُس

هإٛ َٛضاٛع ايٛقاـ ٖاٛ     ٜ عٓادَا ٖاٞ ايصاٛز٠ اخلالؾٝا١ باني ايؿكٗاا٤       ٚٚقـ املٓااؾع   

دازا أٚ عكاازا   دسؾُٔ أضاتأ  ،صش١ ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقـؾع بدٕٚ أعٝاْٗا. املايه١ٝ ٜسٕٚ املٓا

                                                           
اياادنتٛز َصااطؿ٢ اخلاأ ٚاياادنتٛز َصااطؿ٢ ايبػااا٤، ايؿكاا٘ املٓٗذااٞ عًاا٢ َاارٖب اإلَاااّ      اْظااس  1

 220، ص 2005ايػاؾعٞ، ا ص٤ ايجاْٞ، داز ايكًِ، دَػل، 
 

 563، ص 1997صشٝض ايبخازٟ، نتاب ايٛصاٜا، داز ايطالّ، ايسٜاض،  اْظس  2
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 يف ٚقاـ املٓااؾع،   زأٜاني  ًػااؾع١ٝ يٚزلاد   1قاـ َٓؿعا١ ايعاني املطاتأدس٠ َاد٠ إدازتٗاا.      ٛؾً٘ إٔ ٜ

ِ  عٓااد ساادٜجِٗ يف ؾُاآِٗ َاأ قاااٍ بعاادّ دااٛاش ٚقؿاا٘ ألٕ ايٛقااـ   ،َطااأي١ ٚقااـ ايهًااب املعًاا

 َكصٛد يًتًُٝو، ٚايهًب ال ميًو، َِٚٓٗ َٔ قاٍ باا ٛاش ألٕ ايكصاد َأ ايٛقاـ املٓؿعا١،     

    3ٚب٘ قاٍ ايصٜد١ٜ ٚا عؿس١ٜ، َٚٓع غريِٖ ٚقؿ٘. 2ٚيف ايهًب َٓؿع١، ؾذاش ٚقؿ٘.

 امليافع اليت جيوز وقفَا وصورٍا 

 ٛش ٚقؿٗا إىل قطُني:   جياملٓاؾع اييت  تٓكطِ 

                   ( َٓاؾع األعٝإ املًُٛن١ يًٛاقـ1

                  ممًٛن١ يًٛاقـ ( َٓاؾع األعٝإ ايػري2

  ٍ ـ  بايٓطااب١ يًكطااِ األٚ جيااٛش ملايااو ايعااني إٔ   : ٖٚااٞ َٓاااؾع األعٝااإ املًُٛناا١ يًٛاقاا

ـ   ٜٛ قاـ َٓؿعا١   َٛٚجااٍ ذياو  إذا ًَاو غاخص دازا، ؾًا٘ إٔ ٜ      ،قـ َٓؿع١ َايا٘ إىل دٗا١ ايٛقا

دازٙ يًؿكااسا٤ احملتااادني يًطااه٢ٓ ؾٝاا٘. ٚنااريو جيااٛش إٔ ٜااؤدس األزض ايصزاعٝاا١ املطااتػ١ً       

املعاصاس٠ ٖاٛ ٚقاـ     َجًا١ َٚٔ األ، إىل د١ٗ اخلري تكسبا إىل اهلل تعاىليألاس ٜٚدؾع زٜعٗا ٚقؿا 

 االقتصااد١ٜ ص املًُٛن١ ملايهٗا َٔ غسنات األَٛاٍ dividend of shareؾا٥د٠ ايطِٗ ط

 املطتػ١ً إضتػالال دا٥صا غسعا إىل أٟ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايرب ٚاخلري.   

نُااا يف اإلداااز٠، ًٛاقااـ، أَااا ايكطااِ ايجاااْٞ: ٖٚااٞ َٓاااؾع األعٝااإ ايػااري ممًٛناا١ ي   

ؾؿااٞ ٖاارٙ األسااٛاٍ، ٜهاإٛ  4، ٚايعُااس٣ عٓااد َاأ ٜكااٍٛ بٗااا.باملٓؿعاا١ٖٚباا١ املٓؿعاا١، ٚايٛصاا١ٝ 

َاجال يًُطاتأدس إٔ    ؾٝذاٛش  ،ايعاني  عُاس  عُسٙ أٚ ايٛقـ سطب ايصَإ احملدد ملايو املٓؿع١ أٚ

ٚ  ذناست نُاا  االضات٦ذاز  قـ املٓاؾع املًُٛن١ يا٘ طاٍٛ شَأ    ٜٛ طاٍٛ عُاسٙ يف ذياو     أْؿاا، أ

اااالف عٓااد  ٚؾٝااٖ٘ٚاارا ٜػااب٘ ايٛقااـ املؤقاات   يًٛقااـ. ١احلااني أٚ َااد٣ ٚدااٛد ايعااني ايصاااحل

   5ايؿكٗا٤، ٚاإلَاّ َايو قاٍ بصشت٘.

 وقف الصلوك

ٚياريو   ،يٝظ ٖٓاى تعسٜـ ااص بٛقـ ايصاهٛى إذ ميهأ ٚقؿٗاا بصاٛز رلتًؿا١      

عٝإ ٚ املٓااؾع ٚاخلادَات   ْكٍٛ ٚقـ ايصهٛى ٜسدع إىل ٚقـ َا متجٌ ب٘ ايصهٛى َٔ األ

 ايصهٛى. ٠َٚٛدٛدات َػسٚع َعني أٚ ْػا ط اضتجُازٟ ااص ٚقد ٜسدع إىل ٚقـ عا٥د

                                                           
ايػاٝس أمحاد بأ ذلُااد ايصااٟٚ املاايهٞ، بًػا١ ايطااايو ألقاسب املطاايو إىل َارٖب اإلَاااّ           اْظاس   1

   297َايو، ا ص٤ ايجاْٞ، غسن١ َهتب١ َٚطبع١ َصطؿ٢ ايبابٞ احلًيب ٚأٚالدٙ مبصس، ص 
ِٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛضـ، املٗرب، ا ص٤ ايجااْٞ، َطبعا١ عٝطا٢ ايباابٞ احلًايب، ص      أبٛ إضشام إبساٖ  2

440 
 353-352ذلُد عبٝد ايهابٝطٞ، ص   3
  147قشـ، ص  اْظس  4
  300ايصاٟٚ، ص  اْظس  5
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 صور وقف الصلوك

  : 1نُا عسؾٓا إٔ ايصهٛى ٖٞ 

" ٚثا٥ل َتطا١ٜٚ ايك١ُٝ متجٌ سصصاا غاا٥ع١ يف ًَهٝا١ أعٝاإ أٚ َٓااؾع أٚ اادَات أٚ        

اص، ٚذياو بعاد ؼصاٌٝ قُٝا١ ايصاهٛى      يف َٛدٛدات َػسٚع َعني أٚ ْػا ط اضاتجُازٟ اا  

 ٚقؿٌ باب االنتتاب ٚبد٤ اضتخداَٗا ؾُٝا أصدزت َٔ أدً٘."

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖرا ايتعسٜاـ ميهٓٓاا إٔ ْكاٍٛ إٔ يٛقاـ ايصاهٛى صاٛز عدٜاد٠ تسداع إىل         

 َا عٝٓ٘ مح١ً ايصهٛى عٓد ٚقؿٗا. َٚٔ صٛزٖا:

دٛدات َػاسٚع َعاني   أٚال: ٚقـ َا متجً٘ ايصهٛى َٔ األعٝإ ٚاملٓاؾع ٚاخلدَات َٚٛ

 أٚ ْػا ط اضتجُازٟ ااص.

َاٌ ايصاهٛى بعاد ايٛقاـ ياٝظ َايهاا يألعٝاإ ٚاملٓااؾع ٚاخلادَات          اٖٚرا ٜعا إٔ س

ٚياريو َاا ْاتر عٓٗاا َأ عا٥اد أٚ زباض         ،َٚٛدٛدات َػاسٚع َعاني أٚ ْػاا ط اضاتجُازٟ اااص     

 ٜهٕٛ َٛقٛؾ١ نريو.

 تر عٔ ايصهٛى َٔ عا٥د أٚ زبض.ٜٓثاْٝا: ٚقـ َا 

 إٔ ايصااهٛى تؤضااظ عًاا٢ عكااد غااسن١ ٚمحًاا١ ايصااهٛى غااسنا٤ يف   ْؿااسض َااجال

ؾًشًُااا١ ايصاااهٛى ٚقاااـ ناااٌ األداااس٠ ايااايت    ،ٖٚااارا املبٓااا٢ َاااؤدس  ،ًَهٝااا١ َبٓااا٢ َعاااني

املبٓاا٢ ممًااٛى  ٜهاإٛ يف ٖاارٙ ايصااٛز٠ٚ ،ٜطااتشكْٛٗا نُااا هلااِ نااريو ٚقااـ اياابع  َٓٗااا 

 حل١ًُ ايصهٛى ٚيهٔ عا٥د ايصهٛى َٛقٛف.

 فوائد وقف الصلوك

 قـ ايصهٛى َا ًٜٞ:َٔ ؾٛا٥د ٚ

 إْٗا صدق١ داز١ٜ تٓؿع ايٛاقـ يف ايدْٝا ٚاآلاس٠ -1

ْٗا طسٜك١ َٔ طسم ت١ُٝٓ األَٛاٍ املٛقٛؾ١ ملٓؿع١ املطًُني يف ايبالد ايايت تكاع   إ -2

 ٖرٙ األَٛاٍ املٛقٛؾ١.ؾٝٗا 

 لموقف ةىوع الصلوك الكابمأ

ٚقااـ  جيااٛش ٚيااريو ال ،َااا داَاات ايصااهٛى متجااٌ َااا صااض ٚقؿاا٘ ؾااال َاااْع َاأ ٚقؿٗااا   

 . يت متجٌ َا ال جيٛش ٚقؿ٘ نايدٜٕٛايصهٛى اي

 حله التصرف يف الصلوك املوقوفة 

                                                           
َاأ  2، ايبٓااد املعاااٜري ايػااسع١ٝ(، ٦ٖٝ2007اا١ احملاضااب١ ٚاملسادعاا١ يًُؤضطااات املايٝاا١ اإلضااال١َٝ )     1

 بػإٔ صهٛى االضتجُاز. 17زقِ  املعٝاز ايػسعٞ
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عادّ داٛاش ايتصاسف يف     َٔ املتؿال عًٝا٘ إٔ األصاٌ ايعااّ ٚايكاعاد٠ ايهًٝا١ يف ايػاسٜع١       

ـ     ايعني املٛقٛؾ١ بايبٝع ٚاهلب١  يبشاح  ا. ٚيف ٖارا  ٚغريٖا َأ ايتصاسؾات املخايؿا١ ملكاصاد ايٛقا

. ٚقاد ْطاتؿٝد ناجريا َأ َكااٍ األضاتاذ       ايصاهٛى   اضتبداٍبعًل ٜت٢ َا املتٛاضع ْسنص عً

    1: زد َٔ َكايَ٘ٛا ْٖٛ ايدنتٛز عًٞ ذلٞ ايدٜٔ ايكسٙ داغٞ  ٚؾُٝا ًٜٞ 

َاأ املتؿاال عًٝاا٘ إٔ األصااٌ ايعاااّ ٚايكاعااد٠ ايهًٝاا١ يف ايػااسٜع١ ٖااٛ عاادّ االضااتبداٍ إال  

أٚ  -َٔ غاري املطاذد  -ٍ عني ايٛقـ ٚيريو ااتًـ ايؿكٗا٤ يف دٛاش اضتبدا ملطٛؽ َػسٚع;

 بٝعٗا يف ساالت ْرنس ٖٓا أُٖٗا:

ساي١ اهلدّ ٚاخلساب عٝاح تتعارز عُااز٠ ايٛقاـ: قااٍ املسغٝٓااْٞ: )َٚاا اْٗادّ َأ بٓاا٤            .  1

ايٛقاااـ ٚآيتااا٘ صاااسؾ٘ احلاااانِ يف عُااااز٠ ايٛقاااـ إٕ استااااز إيٝااا٘، ٚإٕ اضاااتػ٢ٓ عٓااا٘      

٘ ال بااد َاأ ايعُاااز٠ يٝبكاا٢ عًاا٢    أَطااه٘ ستاا٢ حيتاااز إىل عُازتاا٘ ٜصااسؾ٘ ؾُٝٗااا; ألْاا    

ايتأبٝد ؾٝشصاٌ َكصاٛد ايٛاقاـ.. ٚإٕ تعارز إعااد٠ عٝٓا٘ إىل َٛضاع٘ بٝاع ٚصاسف مثٓا٘           

إىل املّس١َ صسؾا يًبدٍ إىل َصسف املبادٍ(، باٌ ادعا٢ ابأ اهلُااّ إٔ ااسٚز ايٛقاـ عأ         

-، أٟ يف املرٖب احلٓؿاٞ، أَاا إذا اْٗادَت اياداز     2االْتؿاع ب٘ ٜٓبػٞ إٔ ال خيتًـ ؾٝ٘

ٚمل ميهااأ إعادتٗاااا ؾتبااااع ٜٚػااارت٣ بجُٓٗاااا َجًاااٗا، أٚ قطاااط َٓااا٘ َاااا عااادا      -َاااجاّل

اسبت ٜبااع ْكطاٗا ٜٚصاسف مثٓٗاا إىل      ، ٚذٖب أمحد إىل إٔ ايداز املٛقٛؾ١ إذا3املطذد

 .4ٚقـ آاس

ساي١ عدّ االْتؿاع ٚاالضتػٓا٤: قاٍ ابٔ اهلُاّ: )َٚٔ شٜادات أبٞ بهس بأ ساَاد: أمجاع     .  2

ايعًُااا٤ عًاا٢ دااٛاش بٝااع بٓااا٤ ايٛقااـ ٚسصااريٙ إذا اضااتػٓٛا عٓاا٘(، ٚقاااٍ أٜطااا: )ٜٚٓبػااٞ     

عٗاااا إذا زآٙ أْظاااس ألٖاااٌ   يًشاااانِ إذا زؾعااا٘ إيٝااا٘ ٚال َٓؿعااا١ يف ايٛقاااـ إٔ ٜاااأذٕ يف بٝ    

ٌ    5ايٛقـ( َاا ال ٜٓتؿاع با٘ ؾُٝاا سابظ       . ٖٚرا زأٟ مجٗٛز ايؿكٗا٤ سٝاح قاايٛا: ٜٚبااع نا

عًاا٢ تؿصااٌٝ ؾٝاا٘، َٚاأ غااري ايعكاااز عٓااد َايااو سٝااح ال ٜباااع ٚإٕ  ؾٝاا٘ َاأ غااري املطااذد

 .6اسب

                                                           
 زادع:   1

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid 
=1173695205378&pagename=Zone-Arabic-Shariah22FSRALayout 

 (228ا  6/244يكدٜس )اهلدا١ٜ َع ؾتض ا   2
 ( 2/649ايػا١ٜ ايكص٣ٛ )    3
 (5/631املػا البٔ قدا١َ )   4
 (6/221ؾتض ايكدٜس )    5
(، ٜٚسادااع: د. ٖٚباا١ ايصسًٝااٞ:  5/357(، ٚزٚضاا١ ايطااايبني )91ا     4/90ٜسادااع ساغاا١ٝ ايدضااٛقٞ )    6

 (8/219ايؿك٘ اإلضالَٞ )

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid
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-ٚقؿٗاِ ؾٝٗذاس، ؾعٓاد احلٓؿٝا١     ساي١ اهلذس: ٚذيو بإٔ ٜرتى أٌٖ ايكسٜا١، أٚ املٓطكا١    .  3

ٜعٛد إىل ايٛاقـ، ٚعٓد ا ُٗٛز ٜظٌ ٚقؿا، ٚعٓد أمحد ٜباع ْكط٘  -يف غري املطذد

 .1ٜٚصسف إىل َطذد آاس، إٕ نإ َطذدا أٚ إىل د١ٗ مماث١ً

ساياا١ زدااا٤ َٓؿعاا١ أناارب: ذٖااب مجاعاا١ َاأ ايؿكٗااا٤ إىل أْاا٘ جيااٛش بٝااع ايٛقااـ إذا زأ٣      .  4

املٛقٛف عًٝا٘، أٚ ايٓااظس يًٛقاـ إٔ غاريٙ أنجاس ْؿعاا ٚزٜعاا، ؾكاد داا٤ يف ؾاتض ايكادٜس            

أااس٣ أنجاس   )ٚزٟٚ عٔ ذلُاد: إذا ضاعؿت األزض عأ االضاتػالٍ ٚجياد ايكاِٝ بجُٓٗاا        

، ٚيهاأ بعاا  عًُااا٤   2زٜعااا نااإ ياا٘ إٔ ٜبٝعٗااا ٜٚػاارتٟ بجُٓٗااا َااا ٖااٛ أنجااس زٜعااا(      

احلٓؿٝا١ زدشاٛا عاادّ ا اٛاش; ألٕ ايٛادااب إبكاا٤ ايٛقاـ عًاا٢ َاا نااإ عًٝا٘ دٕٚ شٜاااد٠        

أاااس٣; ألْاا٘ ال َٛدااب يتذااٜٛصٙ إذا مل ٜهاأ ٖٓاااى غااس ط، أٚ ضااسٚز٠، ٚال ضااسٚز٠ يف   

 .3تبكٝ٘ نُا نإٖرا; إذ ال ػب ايصٜاد٠ ؾٝ٘ بٌ 

األصاٌ  ; ٚذياو ألٕ  6، ٚاحلٓابًا١ 5، ٚايػاؾع4١ٖٝٚرا ٖٛ زأٟ مجٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ املايه١ٝ

ٖٛ ؼسِٜ بٝع املٛقٛف، ٚإمناا أباٝض يطاسٚز٠ أٚ سادا١ تٓاصٍ َٓصيا١ ايطاسٚز٠، صاٝا١ْ ملكصاٛد          

ايٛقااـ عاأ ايطااٝاع َااع ؼكاال االْتؿاااع ٚإٕ قااٌ، ٚبااريو جيُااع بااني اخلريٜاأ ٖٚااٛ أٚىل َاأ         

ايتطش١ٝ بأسدُٖا حلطاب اآلاس، يهٔ قاٍ احلٓاب١ً: إذا بًؼ ايٛقـ يف ق١ً ايٓؿع إىل ساد ال  

. ٖٚارا  7ؾٝهٕٛ ٚدٛد ذيو نايعدّ ؾٝذٛش بٝع٘ ٚغسا٤ َجٌٝ يا٘ ٜهإٛ أنجاس ْؿعاا    ٜعد ْؿعا 

   .يف ايػسع َع َكاصد ايٛقـ ٜتؿلايسأٟ ي٘ ٚداٖت٘ ٚ

5  .   ٘ ، ٚذٖاب  8ساي١ اإلتالف: يٛ أتًـ املٛقٛف عًٝ٘ ٚعٛض ؾٝػرتٟ ببدي٘ َجً٘ ٜٚكاّٛ َكاَا

ْٔ ٖادّ ٚقؿاا تعا     َ دٜا ؾعًٝا٘ إعادتا٘ إىل َاا ناإ عًٝا٘ ٚال تؤاار قُٝتا٘        املايه١ٝ إىل إٔ 

ست٢ ٚيٛ نإ املٗدّٚ بايٝاا; ألٕ اهلاادّ ظاامل بتعدٜا٘ ٚايظاامل أسال باحلُاٌ عًٝا٘، أَاا          

إذا نإ اطأ ؾعًٝ٘ قُٝت٘. ٖرا َاا زآٙ اخلًٝاٌ ٚغاريٙ، يف ساني ذٖاب ايادزدٜس ٚآااسٕٚ        

      ٌ تًاو ايكُٝا١ يف عكااز َجًا٘      إىل إٔ عًٝ٘ ايكُٝا١ َطًكاّا نطاا٥س املتًؿاات، ٚس٦ٓٝار ػعا

 .9جيعٌ ٚقؿا عٛضا عٔ املٗدّٚ، ٚتهٕٛ ايك١ُٝ َعترب٠ باعتباز ايبٓا٤ قا٥ُّا ال َٗدَٚا

ساي١ ساد١ ايٛقـ إىل اياتعُري أٚ اإلْؿاام ٚياٝظ يا٘ َاٛزد: إذا استااز ايٛقاـ إىل اياتعُري          .  6

ُّاس با٘    ٚيٝظ ي٘ َٛزد يريو، ؾإٕ مجٗٛز ايؿكٗا٤ ذٖبٛا إىل دٛاش بٝع دص٤ َٔ اي ٛقاـ يٝع

                                                           
 (5/631(، ٚاملػا البٔ قدا١َ )6/237ؾتض ايكدٜس )    1
 (6/221ؾتض ايكدٜس )   2
 (6/228ؾتض ايكدٜس )    3
 (4/94ايػسح ايهبري َع ساغ١ٝ ايدضٛقٞ )   4
 (5/636(، ٚاملػا البٔ قدا١َ )2/649ايػا١ٜ ايكص٣ٛ )    5
 (5/634املػا البٔ قدا١َ )    6

 (5/634املػا البٔ قدا١َ )    7
 (4/92، ٚساغ١ٝ ايدضٛقٞ )(، ٜٚسادع ايػسح ايهبري6/228ؾتض ايكدٜس )    8
9
 (4/92رلتصس اخلًٌٝ َع ايػسح ايهبري ٚساغ١ٝ ايدضٛقٞ )    
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بك١ٝ ايٛقـ; ألْ٘ بدٕٚ ذيو ٜتعطٌ ايٛقـ نً٘، َٚا ال ٜتِ ايٛاداب إال با٘ ؾٗاٛ ٚاداب،     

حيتااز إىل ْؿكا١ ؾاإٕ ٖارٙ      -َجٌ ايؿاسع يًذٗااد  -ٕ سٝٛاْا إٕ نا 1ٚأَا ايٛقـ ايعاّ

ايٓؿك١ إٕ مل ٜستبٗا ايٛاقـ ؾع٢ً بٝت املاٍ، ؾإٕ عادّ، أٚ مل ميهأ ايٛصاٍٛ إيٝا٘ بٝاع      

ٚعاٛض ببديا٘ ضاالح ٚسلاٛٙ مماا ال حيتاااز إىل ْؿكا١; ألْا٘ أقاسب يػاسض ايٛاقاـ، نُااا           

 .2ٜباع عٓدَا ٜصاب ايؿسع بدا٤ ايهًب

اخلٛف َٔ ايػًب١ عًٝ٘: ذٖاب مجاعا١ َأ ايؿكٗاا٤ َآِٗ طا٥ؿا١ َأ َػااٜس احلٓؿٝا١ إىل           .  7

ًٝ٘ قاٍ يف ايٓٛاشٍ ٜبٝعٗاا  أْ٘ )إذا ااف املتٛيٞ ع٢ً ايٛقـ َٔ ٚازخ، أٚ ضًطإ ٜػًب ع

ٜٚتصدم بجُٓٗاا قااٍ: ٚنارا ناٌ قاِٝ اااف غا٦ٝا َأ ذياو(، يهٓا٘ قااٍ ابأ اهلُااّ:              

َااا صااض بػااسا٥ط٘ ال حيتُااٌ ايبٝااع، ٖٚاارا ٖااٛ     )ؾااايؿت٣ٛ عًاا٢ االؾاا٘; ألٕ ايٛقااـ بعااد  

. ٚايااسادض إٔ عًاا٢ ايٓاااظس ايبشااح عاأ أٟ ٚضاا١ًٝ ؼُااٞ ايٛقااـ ستاا٢ ٚيااٛ         3ايصااشٝض(

 ناْت عٔ طسٜل ايبٝع ايصٛزٟ.

بٝع أغذاز ايٛقـ سؿاظاّا عًا٢ شٜااد٠ ايجُاس٠: داا٤ يف ايؿتاا٣ٚ اهلٓدٜا١: )أَاا بٝاع أغاذاز            .  8

تٓااتكص مثااس٠ ايهااسّ بظًااٗا ال جيااٛش بٝعٗااا، ٚإٕ ناْاات     ايٛقااـ ؾٝٓظااس إٕ ناْاات ال  

تٓتكص مثس٠ ايهسّ بظًٗا ٜٓظس إٕ ناْات مثاس٠ ايػاذس تصٜاد عًا٢ مثاس٠ ايهاسّ ياٝظ         

ي٘ إٔ ٜبٝعٗا ٜٚكطعٗا، ٚإٕ ناْت تٓتكص عٔ مثس٠ ايهسّ ؾًا٘ إٔ ٜبٝعٗاا، ٚإٕ ناْات    

ٚإٕ ناْاات  أغاذازا غااري َجُااس٠ ٚتٓااتكص مثااس٠ ايهااسّ بظًااٗا ؾًاا٘ إٔ ٜبٝعٗااا ٜٚكطعٗااا، 

، ٖٚارا  4أغذاز ايديب ٚاحلالٕ ٚسلٛٙ مما إذا قطع ٜٓبت ثاْٝا ٚثايجا داش قطعٗا ٚبٝعٗا(

 األصًض يًٛقـ. ٜدٍ ع٢ً إٔ ايعرب٠ مبا ٖٛ

ساياا١ االغاارتا ط: ٚذيااو بااإٔ ٜػاارت ط ايٛاقااـ عٓااد ايٛقااـ إٔ ٜهاإٛ ياا٘ أٚ يًكااِٝ ساال          .  9

االضتبداٍ بٛقـ آاس إذا غا٤ ذيو، ٚنريو يٛ اغرت ط إٔ ٜبٝعٗا ٜٚػرتٟ بجُٓٗا أزضاا  

أااس٣، ٖٚارا َاارٖب أباٞ ٜٛضاـ ٖٚااالٍ ٚاخلصااف َأ احلٓؿٝاا١، سٝاح ٜصاض ايٛقااـ         

إٔ ايٛقااـ صااشٝض ٚايػااس ط باطااٌ، قاااٍ اباأ اهلُاااّ:   ٚايػااس ط َعااا، ٚذٖااب ذلُااد إىل  

)ٚيٝظ ي٘ بعد اضتبداي٘ َس٠ إٔ ٜطاتبدٍ ثاْٝاا الْتٗاا٤ ايػاس ط مباس٠ إال إٔ ٜارنس عبااز٠        

تؿٝااد ياا٘ ذيااو دا٥ُااا، ٚناارا يااٝظ يًكااِٝ االضااتبداٍ إال إٔ ٜاآص ياا٘ بااريو... ٚيف ؾتااا٣ٚ   

طاٌ ايٛقاـ; ألٕ   قاضٝخإ: )قٍٛ ٖالٍ، ٚأبٞ ٜٛضـ ٖٛ ايصشٝض; ألٕ ٖارا غاس ط ال ٜب  

إثبااات ٚقااـ آاااس مل ٜهاأ     ساصاا١ً ايٛقااـ االْتكاااٍ َاأ أزض إىل أزض... ٚإذا نااإ    

                                                           
1
 اْظاس أٟ إذا نإ ايٛقـ  ١ٗ عا١َ، أَا ايٛقاـ عًا٢ َعاني ؾتهإٛ ْؿكتا٘ عًا٢ املٛقاٛف عًٝا٘،            

 (4/90ساغ١ٝ ايدضٛقٞ )
2
(، ٚزٚضااا١ 4/90(، ٚساغااا١ٝ ايدضاااٛقٞ )3/376(، ٚساغااا١ٝ ابااأ عابااادٜٔ )6/288ؾاااتض ايكااادٜس )    

 (.5/632(، ٚاملػا )357ا  5/356ايطايبني )
 (2/417(، ٚايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ )6/221ؾتض ايكدٜس )    3
 (2/417ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ )    4
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، بااٌ إٕ 1غااسطا ؾاضاادا ٖااٛ اغاارتا ط عاادّ سهُاا٘ ٖٚااٛ ايتأبٝااد، بااٌ ٖااٛ تأبٝااد َعٓاا٢(    

قاضٝخإ ذنس اإلمجاع ع٢ً ذيو ؾكاٍ: )ٚأمجعٛا ع٢ً إٔ ايٛقـ إذا غس ط االضاتبداٍ  

يٓؿط٘ ٜصض ايػس ط ٚايٛقـ ٚميًو االضتبداٍ، أَا بال غس ط أغااز يف ايطاري إىل أْا٘ ال    

 .2ميًه٘ إال بإذٕ ايكاضٞ(

ٚمبجٌ قٍٛ ذلُد قاٍ مجاع١ َأ ايؿكٗاا٤ َآِٗ ايظاٖسٜا١; ألْا٘ غاس ط ياٝظ يف نتااب         

، ٚمبجٌ قٍٛ أباٞ ٜٛضاـ قااٍ املايهٝا١ سٝاح أدااشٚا اغارتا ط        3اهلل ؾٝهٕٛ باطاّل يف ْظسِٖ

 .4بٝع ايٛقـ إٕ استاز إيٝ٘ ايٛاقـ ٜٚعٌُ بػسط٘

ٚبٓا٤ ع٢ً َا بٝٓا٘ ايكاسٙ داغاٞ، ْطاتخًص باإٔ ايصاهٛى املٛقٛؾا١ ال جياٛش ايتصاسف          

 ؾٝ٘ إال مبطٛؽ غسعٞ ؾكط.  

                                                           
1
 (2/399(، ٜٚسادع ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ )6/228ؾتض ايكدٜس )   

2
 (6/228ؾتض ايكدٜس )    

 (10/188احمل٢ً )    3
4
 (4/89ػسح ايهبري )ساغ١ٝ ايدضٛقٞ ع٢ً اي   
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 امتةاخل

عسضٓا ايطسم املتٓٛع١ املعاصس٠ إلجياد ايٛقـ َأ األضاِٗ ٚايصاهٛى ٚاحلكاٛم      قد 

 اإلضاال١َٝ  ايػاسٜع١  ٚاملبااد  ايسصا١ٓٝ يف   املتٝٓا١  ايكٛاعاد َٔ  تارُأٚنًٗا ، ٓاؾعاملع١ٜٛٓ ٚامل

ٞ َأقااٛاٍ ايؿكٗااا٤ ايكدمياا١ ٚاحلدٜجاا١ ٚبعطااٗا  َاأ ٚ  ،ؤٜااد بااايكساز َاأ دلُااع ايؿكاا٘ اإلضااالَ

ـ  عٓد إٔ ٖٓاى ؾٛا٥د نجري٠ ٚسلٔ ْس٣ د٣ إىل ٜاؤ مماا   ،تطبٝل تًو املباد  يف تهٜٛٔ ايٛقا

أعُااٍ ايارب ٚاخلاري زداا٤ ايؿاالح يف       عًا٢  اداْاب تسغٝبٗا  ١، إىل ُا ٝايعظتٗاا  ابجسٚ ١األَا  اْتؿاع

 االقتصااااد١ًُٜؤضطاااات ايٛقؿٝااا١ ايتُٓٝااا١   يشكااال ٜتاألضااااع،  ٖاااراايااادْٝا ٚاآلااااس٠. ٚعًااا٢   

اياايت تاادٜس أسااٛاٍ  ْاادعٛ املؤضطاااتبٓااا٤ األدٝاااٍ ايصاااحل١. ٚسلاأ  ٛصااٍٛ إىلًي ٚاالدتُاعٝاا١

 ٍ ع٢ً املٓاؾع املرنٛز٠.ٛشصايٛقـ يًذ٤ٛ إىل ٖرٙ ايكٛاعد احلدٜج١ يً

 .ٚاهلل أعًِ
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