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 مقدمة:

احلمد  ،  ااصالد و ااصمدد ى نبدن  حممدددس لمد   وددى  ا،  انبدن  صدد       

  ى به اه.اصححم  امن اتحمع  ااهت

 أمس بع :

فإن شراط اصىاقفني من أهم مس يبزى حبث  امعرفد  أكاسمد  مدن محمسكد      

اصىقف إن مل يان هى أهمهس اأج  هس ب   امس ذصك إال ألن شدراط اصدىاقفني   

هي احملى  األوسوي اصدي  يد ا  كدى  ق مدق ا  الد  ا مبدىل مدن اصىقدف          

 ابم  اصشرنم  ا عبىم .اهى تدفمي غرض اصىاقف من اقف  اإي سن  مىقع  بضى

 اوماىن ك يثدس نن أكاسى شراط اصىاقفني يف فالبني  اخسمت :

 اصفالل األا : يف ا راد بشراط اصىاقفني اأقمسمهس.

 اصفالل اصثس ي: يف مياهب اصف هسء يف أكاسى شراط اصىاقفني.

اخلسمتدد : فممددس يتىصددل إصمدد  اصحمحدد  مددن خدد   مدسقشددس  اصف هددسء نددد    

 نرض مياهحمهم. 
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 لفصل األولا

 املراد بشروط الواقفني

 

 أواًل: املعنى املراد بشروط الواقفني:

مل ييكر كثري من اصف هسء ا ت د مني تعريفدسحم لد داحم صبمعددن ا دراد بشدراط       

 اصىاقفني  بل كس ىا ياتفىن بيكر بعض األمثب  هلس مع بمسن أكاسمهس.

فدسحم ممعهدس   اصان بعض ا تأخرين مدن اصحمدسكثني يف اصىقدف ذكدر هلدس تعري     

 اميان أن ت خل قت  مجمع األمثب  ااصالى  اصيت ال كالر هلس.

امن أمثب  اصف هسء ا ت  مني  اتعريفدس  اصحمدسكثني ا تدأخرين  ميادن أن     

  متخبص تعريفسحم صشراط اصىاقفني  ممعهس  ايبم شتستهس فد ى :

شراط اصىاقفني: هي مس تفم ه اتشتمل نبم  صمغ  اصىقف من اص ىاند   

يضعهس اصىاقف صبعمل بهس يف اقف  من بمسن مالس ف   اطري   اودتغ ص     اصيت

اتعددمني جهددس  االوددتح سف  اكمفمدد  تىةيددع اصغبدد  نبددن ا مددتح ني  ابمددسن   

 .(1)اصىالي  نبن اصىقف  ااإل فسف نبم   احنى ذصك

اق  تاىن اصالمغ  اصبفظم  ا فم و ص شرتاط صرحي  ببفد  أشدرتط كديا     

حنىهددس  اقدد  تاددىن بددأداو مددن أداا  اصشددرط اصبغىيدد   أا مددع اشددرتاط كدديا ا

                                           
  ااصىقدف يف اصشريع  ااص س ىن صزه   يان 136ا ظر لسضرا  يف اصىقف ألبي ةهرو ص  (1)

 .2/501  اشرح مدتهن اإل ادا  95ص  1  اتممري اصىقىف صبمدسا  ج 50ص 
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مثل: اقفت دا   نبن أاالد   امن مل حيسف  نبدن اصالد و فد  شديء صد       

 يف اصىقف. 

امثبهس وسئر ا خالالس  اا  م ا  اصبفظم  ا تالب   كسالودتثدسء مثدل:   

اقفددت نبددن أاالد  إال ةيدد احم. ااصالدددف   كددس تعبمني أا اصف ددراء احنىهمدددس.      

حممدسن حندى: اقفدت نبدن اصد   أبدي لمد  نحمد ا،  ايف أاالده مدن          انمف اص

 كدمت  أبى لم  غريه. فمختص ب  ند ئي نحم ا، دان غريه.

امثل ب   اصحمعض  فإذا قس : اقفت نبن أاالد  فد ن افد ن انبدن    

 أاالد صبحم  إذا كسن ص  أاالد غري اصث ث .

قدف حندى: نبدن أن    امثل ذصدك أيضدسحم اردس  ااردرا  ا تعبدق بالدمغ  اصى      

 صف ن كيا اف ن كيا.

احندى ذصدك مددن اصالدمف اصبفظمدد  اص اصد  نبدن إدخددس  شديء أا إخراجدد   أا       

ترتمٍب أا ت  يم أا تأخري  أا مجٍع  أا ممسااٍو أا تفضمل  أا إنمسٍء أا كرمدسن  

أا ت ممٍ  يف اصدظر بشخص معني أا صفٍ  معمدٍ  أا ةمسٍن أا ماسٍن معمدني
(1)

. 

 ام شروط الواقفني:ثانيًا: أقس

هي مس ييكره اصىاقفىن ند  إ شسء اصىقف  –كمس  أيدس  –شراط اصىاقفني 

من بمسٍن ألاج  اصالرف ااالوتح سف ااصدظر ااصىالي  نبدن اصىقدف ااإل فدسف    

                                           
  اشدرح  96 – 1/95  اتممري اصىقىف صبمدسا  4/251هيل مع تامب  شرح ارمى  ا  (1)

 .2/501مدتهن اإل ادا  
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 نبم  احنى ذصك.

اهيه اصشراط ااص مىد تع  جزءاحم من صدمغ  ن د  اصىقدف اإي سند  اهلدس      

 ث ث  ت مممس  بسنتحمس ا  ث ث .

o .فبهس ت ممم بسنتحمس  مىاف تهس   تضن اصىقف ان مهس 

o .ات ممم ثسٍن بسنتحمس  تعب هس بس ىقىف اا ىقىف نبمهم 

o .ات ممم ثسص  بسنتحمس  أثرهس يف اصىقف صح  ابم  سحم 

 افممس يبي بمسن مس ي خل قت هيه اصت مممس  بإمسة:

 أقمسى شراط اصىاقفني من كم  مىاف تهس اصىقف ان مهس: – 1

ىقف ن   أا إي س  الةى ي تضي اصد ااى ااصتأبمد  رددرد صد ا ه ندد       اص

مجهى  اصعبمسء  اي تضي اصتددمز  اال ي حمل اصتعبمق  كمدس ي تضدي كالدى     

اال تفس  ب . اق  تاىن اصشراط ااص مىد اصديت تالد   ندن اصىاقدف كدني إ شدسء       

ف هيا اصع   أا اإلي س  مىاف   امؤك و   تضن اصىقف  اق  تتعدس ض اتتبد  

 مع م تضسه.

 انبن هيا فشراط اصىاقفني تد مم بهيا االنتحمس  إىل قممني:

: مس ياىن من اصشراط مىاف دسحم   تضدن اصىقدف  امؤكد احم     اص مم األا 

صتح مق ا  الىد مد   كأن يشرتط أن ال يحمدس  اال يدى    اأن ال يمدتحم   بد      

ف احندى  غريه مسداى صبم الىد مدهن اأن تالرف غبت  نبن أاج  اصد  اا عدرا  

 ذصك.
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: مس ياىن نبن خ ف م تضن اصىقف  امدسقضدسحم ألصدب    اص مم اصثس ي

اك م تدد  كسشددرتاط اصىاقددف أن صدد  أا صبمىقددىف نبمدد  بمعدد  اصددرف  ددد  يف     

كىائد   امثل أن يشرتط أن ال يدتفدع بد . احندى ذصدك مدن اصشدراط ا خسصفد         

 حل م   اصىقف اصيت هي قحممس األصل اتمحممل ا دفع .

 سى شراط اصىاقفني من كم  مس تتعبق ب  من أ كسن اصىقف:أقم – 2

شراط اصىاقفني إمس أن تاىن متعب د  بعدني ا ىقدىف: إب دسء أا تغدمرياحم أا      

إ فسقسحم نبم   أا تاىن متعب   بس ىقىف نبمهم ابمسن اودتح سقستهم  أا تادىن   

 متعب   بسصدظس و ااصىالي  نبن اصىقف اإدا و شؤا  .

تد مدم شدراط اصدىاقفني بهديا االنتحمدس  إىل ث ثد         انبن هديا فدممان أن  

 أقمسى:

: شراط تتعبدق بعدني صىقدف إب دسء  أا تغدمرياحم ااودتحم االحم اإ فسقدسحم        أك همس

نبم  احنى ذصك  كأن يشرتط أن ص  كق الوتحم ا  بسصىقف إذا   الدت مدسفعد    

أا ممب سحم  أا يشرتط أن يادىن اإل فدسف نبدن اصىقدف اترمممد  إن كدسن ن دس احم        

غري غبت   اي  َّى اصالرف نبم  قحمل اصالرف نبن ا متح ني إىل غري ذصك من 

 من اصشراط ا تعب   بس ىقىف.

: شددراط تتعبددق بددس ىقىف نبددمهم اجهددس  صددرف غبدد   اص مددم اصثددس ي

اصىقف  كأن يشرتط صرف اصغب  صبف راء  أا رهس  متع دو حي دهس  اييكر 

سحم لد داحم كدأصٍف كدل شدهر أا     صال جه  كال  معمد  كسصثبد  أا اصربدع  أا مرتحمد   
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 كل ود  احنى ذصك.

: شددراط تتعبددق بسصىاليدد  ااصدظددس و نبددن اصىقددف اإدا و  اص مددم اصثسصدد 

شؤا   كأن يشرتط أن تاىن ص  اصىالي  مسداى كمدسحم  أا أن تادىن صفد ن مد ى     

 كمست   أا تاىن صألصبح أا صألك  من أاالده  احنى ذصك.

 ثرهس نبن صح  اصىقف ان م :أقمسى شراط اصىاقفني من كم  أ – 3

امجمع شراط اصىاقفني بأقمسمهس اصمسب   تد مم مدن كمد  أثرهدس نبدن     

 اصىقف صح  ابم  سحم إىل قممني:

: مس ياىن محمم حم صبىقدف  مس عدسحم مدن ا ع دسده. اهدى كدل شدرط        أك همس

 خمسصف   تضن اصىقف من اصتأبم  اصتددمز احنىهمس.

ل يدع د  اصىقدف مدع اجدىده      : مس يادىن غدري محممدل صبىقدف  بد     اصثس ي

 ايدشأ صحمحسحم. اهيا اص مم  ىنسن:

  ى  ياىن بسط حم يف ذات   غري محممل صبىقف.  ( أ

 ا ى  ياىن صحمحسحم مع صح  اصىقف.  ( ل

اهيا اصت ممم يف ك م ت  هى ت ممم صشراط اصىاقفني من كم  أكاسمهس 

يحممدل   إذ أن اصف هسء ي ممى هس إىل صحمح  ابسطب   ااصحمسطب   ىنسن  ى  مدهس

 –اصع    ااصدى  اصثس ي ال يحممب   اإن بمل هى يف  فمد . اذصدك مدس ودفالدب      

 يف اصفالل اآلتي. –إن شسء ا، تعسىل 

 



 

 

 ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

160 

 الفصل الثاني

 أحكام شروط الواقفني

 

 متهيد:

إن من يب ي  ظرو فسكال  نبن ك ى اصف هسء ندد  كد يثهم ندن شدراط     

يف بمدد ن اصىقددف اندد ى تددأثري  اصددىاقفني جددىاةاحم امدعددسحم  قحمددىالحم ا داحم  تددأثرياحم  

إضسف  إىل أدص  اصشر  اقىان ه اصعسم   اإىل ا  سص  مدن اصع دىد ااصتالدرفس     

يف اصشريع  اإلو مم  م  أن اصحمح  يف أكادسى شدراط اصدىاقفني يمدتبزى أاالحم     

 بمسن أمى  ث ث :

 :  ى  اصف  مشرانم  اصىقف.أك هس

صع ىد ااصشراط من كم  : معرف  مياهب اصف هسء يف األصل يف ااصثس ي

 اإلبسك  ااحلظر.

:  ظرو اصف هدسء إىل اصىقدف مدن كمد  االشدرتاطس  فمد  إىل       اصثسص 

كى دد  قربدد  انحمددسدو أا إىل كى دد  مددن اصتالددرفس  اا عددسم   ا سصمدد  غددري   

 اصعحمسدا .

اودتح   بإمسة نن كل ااك  من هيه األمى  اصث ث  صمتحمني م ى أثره 

 كاسى شراط اصىاقفني.نبن مياهب أهل اصعبم يف أ
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 أواًل: نوع وصفة مشروعية الوقف:

اصىقف مشرا  يف اإلو ى نبن وحممل اصد ل ااالوتححمسل بإمجس  اص دسئبني  

 .(1)بالحت  امشرانمت   اهم مجسهري أهل اصعبم من اصالحسب  فمن بع هم

اهيا احلام مأخىذ من أدص  مشرانمت   فإ هس مجمعدسحم إادس تمبحمد  اقد      

 .(2)إصزاى ب  أا قتمم صفعب  نبم  من غري 

اهليا جسء  نحمس ا  اصف هسء معبب  كري  اصىاقف يف اشرتاط مس شسء من 

اصشددراط يف كدد اد ضددىابع اصشددر  ب ددىهلم:  ألن ابتدد اء اصىقددف مفددىض إىل 

 .(3)ااقف  

اوددمأتي مزيدد  بمددسن صتعبددق أكاددسى شددراط اصددىاقفني بهدديه اصالددف       

 صبمشرانم .

 والشروط:ثانيًا: األصل فـي العقود 

اختبف أهل اصعبم يف األصل يف اصع ىد ااصشراط فمهس  هل هى اإلبسك  

                                           
  اشددرح 14/216  اا هدديل مددع تامبدد  شددرك  ارمددى      185  8/184ا ظددر ا غدد    (1)

 .4/75اص  دير 

سء امن تبك األدص  كد ي  نحمد ا، بدن نمدران أن  ودى  ا، قدس  صعمدر يف األ ض اصديت جد          (2)

يمتأمره فمهس  إن شئت كحممت أصبهس اتال قت بهس غدري أن ال يحمدس  أصدبهس اال يىهدب اال     

 احل ي  متفق نبم . …يى    قس : فتال ف بهس نمر

 .6/200اشرح فتح اص  ير  2/501ا ظر مث حم شرح مدتهن اإل ادا   (3)
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 اارىاة  أا هى احلظر اا دع كتن ي ىى دصمل خسص بسرىاة؟

اقدد  ذكددر شددمم اإلودد ى ابددن تمممدد  هدديين اص ددىصني صبعبمددسء  ف ددس :     

  ااصي  ميان ضحمم  فم  قىالن:

هس احنى ذصدك احلظدر   : أن ي س : األصل يف اصع ىد ااصشراط فمأك همس

 إال مددس ا د اصشددر  بإجسةتدد . فهدديا قدددى  أهددل اصظددسهر  اكددثري مددن أصدددى          

أبي كدمف  تددحم  نبدن هديا  اكدثري مدن أصدى  اصشدسفعي اأصدى  طسئفد  مدن           

 …أصحسل مسصك اأمح  

أمس أهدل اصظدسهر فبدم يالدححىا ال ن د احم اال شدرطسحم إال مدس ثحمدت جدىاةه          

أبمبددىه  ااوتالددححمىا احلاددم اصددي   بدددص أا إمجددس   اإذا مل يثحمددت جددىاةه 

 …قحمب 

اأمس أبى كدمف  فأصدىص  ت تضدي أ د  ال يالدح يف اصع دىد شدراطسحم تدسصف        

 اذكر أمثب . …م تضسهس يف ا مبق 

ااصشسفعي يىاف   نبن أن كل شرط خسصف م تضدن اصع د  فهدى بسطدل      

 اذكر أمثب . …صاد  يمتثدن مىاضع صب صمل اخلسص 

 دددىن اصشدددسفعي نبدددن معدددس ي هددديه  اطسئفددد  مدددن أصدددحسل أمحددد  يىاف

اذكر أمثب   ثم قس :  …األصى   صادهم يمتثدىن أكثر ممس يمتثدم  اصشسفعي 

 اهؤالء اصفدرف اصدث   لدسصفىن أهدل اصظدسهر  ايتىودعىن يف اصشدراط أكثدر         

مدددهم  ص ددىهلم بسص مددسا اا عددس ي ا ثددس  اصالددحسب   ا ددس يفهمى دد  مددن معددس ي 
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 ل اصظسهر.اصدالىص اصيت يدفردان بهس نن أه

قالد  بربدرو ا شدهى و     –يعد  اص دسئبني بدسحلظر مجمعدسحم      –انم و هؤالء 

:  مس كسن مدن شدرط صدمس يف كتدسل     @اذكر احل ي   افم  قس   وى  ا، 

ا، فهى بسطل اصى كسن مسئ  شدرط..  ثدم بَّدمَّن اجد  اودت الهلم بسحلد ي   ثدم        

 قس :

ة ااصالددح   اال : أن األصددل يف اصع ددىد ااصشددراط ارددىااص ددى  اصثددس ي

حيرى مدهس ايحممل إال مس د  اصشر  نبن قرمي  ابم     السحم أا قمسودسحم ندد  مدن    

ي ى  ب . اأصى  أمح  ا دالىص  ند  أكثرهس مر  نبن هيا اص ى   امسصك 

قريب مد  صان أمح  أكثر تالحمحسحم صبشراط  فبمس يف اصف هسء األ بع  أكثدر  

  .…تالحمحسحم صبشراط مد 

 ددى   ااوددت   صدد  بعدد و أدصدد  مددن اصاتددسل ااصمددد       ثددم  جددح هدديا اص  

ااإلمجس  ااالنتحمس   مع االوتالحسل ان  اص صمل ا دسيف 
(1)

. 

ت مدمم مؤصدل صبشدراط يف اصع دىد  أاضدح       ~هيا اصإلمسى اصشدسط   

فمدد  مددس يالددح مدهددس  امددس ال يالددح  امددس هددى لددل  ظددر ااجتهددسد صددرتدده بددني    

 اصمرفني.

 نبن ث ث  أقمسى .:  ااصشراط مع مشراطستهس ~قس  

                                           
 .138 – 29/126اصفتساى  (1)
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: أن ياىن مام حم حلام  ا شراط انسض احم ص   حبمد  ال يادىن   أك هس

فم  مدسفسو هلس نبن كس   كسشدرتاط اصالدمسى يف االنتادسف ندد  مدن يشدرتط         

ااشددرتاط اصاددفء  ااإلممددسر بددس عراف  ااصتمددريح بإكمددسن يف اصداددسح      

يف ا حممددع  ااشددرتاط ااشددرتاط اصددرهن ااحلممددل  ااصد دد  أا اصدمددمئ  يف اصددثمن  

اصعه و يف اصرقمق ااشرتاط مس  اصعحم  ا ر اصشدر  امدس أشدحم  ذصدك  اكديصك     

اشرتاط احلى  يف اصزكسو  ااإلكالسن يف اصز س  ان ى اصمى  يف  اسح اإلمدسء   

 ااحلرة يف اص مع.

فهيا اص مم ال إشاس  يف صحت  شرنسحم  أل   مامدل حلامد  كدل ودحمب     

 دس كدسن ا  مسندسحم إىل اصعحمدسدو نبدن اجد  الئدق         ي تضدي كامدسحم. فدإن االنتادسف    

اودسئر تبدك اصشدراط ا ديكى و      …ببزاى ا مد  كسن صبالمسى فمد  أثدر هدسهر    

 جترى نبن هيا اصىج   فثحمىتهس شرنسحم ااضح.

: أن ياىن غري م ئم   الدىد ا شدراط  اال مامدل حلامتد       ااصثس ي

أن يدتابم فمهدس إذ    بل هدى نبدن اصضد  مدن األا   كمدس إذا اشدرتط يف اصالد و       

أكب  أا اشرتط يف اصداسح أن ال يدفق نبمهس أا أن ال يمأهس  اصمس ردحمىل 

اال ندني  أا اشدرتط يف اصحممدع أن ال يدتفدع بدس حممع  أا إن ا تفدع فعبدن  بعدض        

اصىجىه دان بعض  أا شرط اصالدس ع نبدن ا متالددع أن ال يضدمن ا مدتأجر      

   امس أشحم  ذصك.نبم  إن تبف  أا يال ق  يف دنىى اصتبف

فهيا اص مم ال إشاس  أيضسحم يف إبمسص   األ   مدسٍف حلام  اصمحمب  فد   
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يالح أن متمع مع   فإن اصا ى يف اصال و مدسٍف  دس شدرنت صد  مدن اإلقحمدس       

اهايا وسئر اصشراط ا يكى و  إال  …نبن ا،  ااصتىج  إصم   اا دسجسو ص  

 شراطس  أى ال؟أ هس إذا كس ت بسطب  فهل تؤثر يف ا 

 .(1)هيا لل  ظر يمتم  من ا مأص  اصيت قحمبهس

: أن ال يظهر يف اصشرط مدسفسو  شراط  اال م ءم   اهدى لدل   ااصثسص 

 ظر هل يبحق بسألا  من جه  ن ى ا دسفسو  أا بسصثس ي من جه  ن ى ا  ءمد   

عسم    فمدس  هسهراحم. ااص سن و ا متمرو يف أمثس  هيا اصتفرق  بني اصعحمسدا  اا 

كسن من اصعحمسدا  ال ياتفي فم  بع ى ا دسفسو  ااألصل فمهس أن ال ُيْ د ى نبمهدس   

إال بإذن  إذ ال جمس  صبع ى  يف اخرتا  اصتعحم ا   فاديصك مدس يتعبدق بهدس مدن      

اصشددراط  امددس كددسن مددن اصعددسدا  ياتفددن فمدد  بعدد ى ا دسفددسو  ألن األصددل         

صل فمهس اإلذن كتن يد   اصد صمل نبدن    االصتفس  إىل ا عس ي دان اصتعحم   ااأل

 .(2)خ ف  

ااصشسط  بهيا حير  مىضع اخل ف بدني اص دسئبني حبظدر اصشدراط إال مدس      

 قسى اص صمل نبن جىاةه  ااص سئبني بسرىاة إال مس قسى اص صمل نبن مدع .

اهى مس كسن من اصشراط ال تظهر فم  مدسفسو  شراط  اال م ءم   فهديا  

                                           
اط مع مشراطستهس اهي مس إذا كسن اصمحمب يتىقف يع  ا مأص  اصمسب   اصيت فرضهس يف اصشر (1)

 .282– 10/274اقتضسؤه صبحام نبن شرط 

 .285 – 1/283ا ىاف س   (2)
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ظر  هل يالح ايعت  صاى   غري مدسٍف صبع   ااصتالدرف  إذ  لل اخل ف ااصد

األصل يف اصع ىد ااصشراط اإلبسكد  مدس مل ي دم دصمدل نبدن مدعهدس  اال دصمدل        

 نبن مدع هيا اصدى  من اصشراط.

أاال يالح اال يعت   صاى   غري م ئدم صبع د  ااصتالدرف  اال مامدل     

صشدراط احلظدر إال مدس    حلامت  فبمس نبم  دصمل شرني النت اه  ااألصل يف ا

 قسى اص صمل نبن جىاةه  اهيا اصدى  مل ي م دصمل نبن جىاةه.

نبن أ د  البد  صددس مدن اإلشدس و هددس إىل أن كدىن اصشدرط مامد حم حلامد            

اصع   ااصتالرف أا م ئمسحم هلمس  أا غري مامل اال م ئم  اكيا كى   مدسفمدسحم  

اصف هدسء بعدض اصشدراط     هلمس أا غري مدسٍف لل اجتهسد أيضسحم  ف   يرى بعض

م ئمسحم صبع   غري مدسف ص   فمالحح  ايعت ه  اق  يراه بعضهم غري م ئم  

بل يراه مدسفمسحم  فمحممب   امن هدس حيالل االخت ف يف بعض اصالى  اصفرنمد    

 مع االتفسف نبن أصل اص سن و.

هيا اق  ةاد اصشسط  يف ت ممم  ا يكى  تفالدم حم  خدر هدى اصتفريدق بدني      

دا  ااصعدسدا   فمدس كدسن مدن اصعحمدسدا  ال ياتفدي فمد  يادىن اصشدرط ال          اصعحمس

يدسيف تبك اصعحمسدو  صدمحام بالدحت  دان أن تظهدر م ءمتد  هلدس  ألن األصدل       

فمدد  اصتعحمدد   اندد ى االصتفددس  إىل ا عددس ي  اأ دد  ال ي دد ى نبددن اصعحمددسدا  إال    

 بإذن  فايصك مس ياىن متعب سحم بهس من اصشراط.

عسدا  فإ   ياتفي فمد  بعد ى ا دسفدسو   تضدن اصع د  أا      اأمس مس كسن من اص
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اصتالرف ألن األصل فم  انتحمس  ا عس ي ااالصتفس  إصمهدس  ااألصدل فمهدس اإلذن    

 كتن ي   اص صمل نبن خ ف   فايصك مس تعبق بهس من اصشراط.

اهيا اصتفالمل ص  أثره اصىاضدح نبدن انتحمدس  اصشدراط يف اصىقدف اند ى       

 ر إىل اصىقف بالفت  نحمسدو اقرب .انتحمس هس ند  من يدظ

ثالثـًا: لـل ظن ــر لو الوقـف مـا شيــا االشـ اىلام فيـ  لو معنــى       

 العبادة والقربة أو لو معنى املعامالم والعادام:

الشك أن اصىقف بالفت  ت نسحم اصد ق  ي الد  صدسكحم  مدن ا ائد  غسصحمدسحم       

ع  قرب  مدن  األجر ااصثىال ند  ا،  ااص  ااإلكمسن اا عراف إىل اخلبق  ي

أفضددل اص ددرل ا د ابدد  اا مددتححم  يف اصشددر   فهددى بدديصك مدددتظم يف وددبك      

 اصعحمسدا .

اهى بسنتحمس ه تالرفسحم مسصمسحم اإخراجسحم صحمعض مس  اإل مسن من مبا  بالمغ  

معمد   ص  شحم  بس عسم   ا سصم   اص اخب  يف اصغسصب يف بسل اصعسدا . من هددس  

 فم  تىوعسحم اتضممفسحم إط قسحم ات مم احم.اختبفت  ظرو اصف هسء إىل اصشراط 

فمدهم من  ظر إىل مس فم  من معدن اصعحمسدو  امددهم مدن  ظدر إىل مدس فمد       

من معدن اصعسدو  كمس وددرى ذصدك ندد  ذكدر مدياهب اصف هدسء يف اصشدراط يف        

 اصىقف فممس يأتي:

 مذالب الفقهاء فـي أشكام شروط الواقفني:

  اجتسهدس  اصف هدسء يف اصشدراط    بع  أن نرفدس من خ   اصعرض اصمدسبق 
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يف اصع ىد إمجسالحم  انرفدس صف  مشدرانم  اصىقدف  اأ د  نبدن ودحممل اصدد ل       

ااالوددتححمسل  اأ دد  مياددن أن يدظددر إصمدد  بالددفت  نحمددسدو اقربدد   فتمحمددق نبمدد    

أكاسى اصعحمسدا  من كمد  إدخدس  اصشدراط نبمد   أا يدظدر إصمد  بالدفت  ن د          

ا دتظم  يف وبك اصعسدا  اا عسم    من مسصي فم خل يف ةمرو اصع ىد ا سصم  

 كم  االشرتاطس  فمهس.

صدتعددرف اآلن نبددن مددياهب اصف هددسء يف أكاددسى شددراط اصددىاقفني  امددس   

 م ى تأثرهس رس وحمق ذكره.

اود تالددر نبددن ا ددياهب األ بعدد  ا شددهى و ألن مددس ندد اهس داخددل فمهددس  

 إمجسالحم امس خسصفهس يف األصى  ال يعت  خب ف .

 نفية:مذلب احل

احلدفم : اإن كس ت أصىهلم يف أغبحمهس محمدم  نبدن أن األصدل يف اصع دىد    

إال  –كمس  أيدس مدن قحمدل    –ااصشراط فمهس احلظر إال مس قسى اص صمل نبن إبسكت  

أ هم تىوعىا يف االشرتاطس  يف اصىقف أكثر من وسئر اصع ىد اأكثدر مدن ودسئر    

 .(1)اصف هسء 

صدحتهس اأثرهدس نبدن اصىقدف      اهم ي ممىن شراط اصىاقفني مدن كمد   

 إىل ث ث  أقمسى:

: شددراط بسطبدد  يف  فمددهس  محممبدد  صبىقددف مس عدد  مددن       اص مددم األا 

                                           
 .141لسضرا  يف اصىقف ألبي ةهرو  ص  (1)
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ا ع سده. اهي ا صشراط اصيت تدسيف اصبزاى ااصتأبمد   كدأن يشدرتط اصىاقدف ندد       

إ شسء صمغ  اصىقدف أن يادىن صد  كدق بمعد  أا هحمتد   أن يعدىد إىل ا ثتد  بعد           

ند  اكتمسجهم  اغدري ذصدك مدن اصشدراط اصديت تددسيف       مىت  أا يالري مباسحم هلم 

اصتأبم  ألن اصالمغ  إذا اقرت ت بهيه اصشراط تالري غدري مدشدأو صبىقدف إذ بمدل     

 .(1)م صىص  او ع مفهىم   امل يثحمت اصتزاى نبن ميهحمهم 

: شراط بسطب  يف  فمهس  غري محممب  صبىقف  فإذا اقرت ت اص مم اصثس ي

  أن تؤثر فم .ب  صح اصىقف ابمبت هي من غري

اهيه هي اصشراط اصديت يادىن مدهمدسحم ندهدس أا تادىن خمسصفد  صبم در ا         

 اصشرنم  أا صممت يف مالبح  ا متح ني.

فال مس كدسن كديصك مدن اصشدراط فهدى فسود  صاى د  ممدىندسحم شدرنسحم  ال          

صاى دد  مدسقضددسحم اخمسصفددسحم   تضددن اصىقددف  اهلدديا كاددم بفمددسدهس هددي اندد ى    

 ت    ااصت نس  ال تحممبهس اصشراط اصفسو و.تأثريهس نبن صح  اصىقف 

امن األمثب  اصيت ضربهس ف هسء احلدفم  هليه اصشراط اصحمسطب  ممدس شدرطهس   

بعض اصىاقفني يف أاقسفهم  اأفتن ا فتىن فمهس بسإلبمس   اكام اص ضسو بعد   

 األخي بهس مس يبي:

إذا جعددل اصىاقددف اصدظددر صشددخص أا أشددخسص  ااشددرتط أن ال      – 1

                                           
 .1/274اأكاسى اصىقف صباحمممي  3/539ا رجع اصمسبق  اا ظر كسشم  ابن نسب ين  (1)
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 ا اصى خس ىا.يعزصى

فإن اشرتاط ن ى نزهلم مدع ثحمدى  خمدس تهم  خمدسصف صبم در ا       

اصشرنم    س فم  من إقرا  اخلسئن نبن خمس تد   اهدى أيضدسحم مددسٍف     

 .(1) البح  اصىقف اا متح ني 

إذا شرط اصىاقف أن صبمتىىل أن يؤجر اصىقف رس يشسء  اصدى كدسن      – 2

 أقل من أجرو ا ثل.

ت    س فم  من إضرا  بدسصىقف ابس مدتح ني    فهيا اصشرط غري مع

 .(2)كتن اصى كسن ا تىىل هى ا متحق

إذا اشرتط اصىاقدف يف اقفد  أن ال ُيعَّمَّدر أا يدرمم كتدن اصدى تهد ى          – 3

اتعمبت مدسفع   أا اشرتط أن نمسء ا ىقىف نبمهم م د ى نبدن   

 نمس و اصىقف اصمس ت .

إصمهددس   ددس فمهددس مددن   فهدديه اصشددراط اأمثسهلددس بسطبدد   ال يبتفددت    

 اإلضرا  بسصىقف ابس متح ني.

: شراط صحمح   اهي اصشراط اصديت ال تددسيف م تضدن    اص مم اصثسص 

اصىقف اصمس فمهدس خمسصفد  صدالدىص اصشدر  اقىاند ه ا  در و  اال تدؤد  إىل        

                                           
 .4/389كسشم  ابن نسب ين  (1)

 .3/551  ابن نسب ين كسشم (2)
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 ضر  بسصىقف أا بس متح ني.

ا كسشرتاط اصغبد  رهد  معمدد   ااشدرتاط أداء ديدن ا ثتد  مدن اصغد   إذ        

صدددزمتهم ديدددىن  ااشدددرتاط أن يادددىن  تدددىصبن اصىقدددف اصزيدددسدو ااصد الدددسن يف 

ا رتحمددس   ااشددرتاط أن ياددىن االوددتح سف يف اصغدد   نبددن م دد ا  احلسجدد    

 ااشرتاط اصالرف ألقس ب  اصف راء نبن جه  األاصىي  يف األاقسف اخلريي .

 فهيه اصشراط اأمثسهلس مب األخي بهس  ااصعمل نبدن تدفمديهس  اند ى   

خمسصفتهس  أل هس ق د ا الرف  اُتعمِّن ا متح ني  اتدظم اصتىةيع مدن غدري أن   

ياددىن هدددسر ضددر  نبددن أكدد   اال ضددر  بددسصىقف  اصددمس فمهددس معالددم  اال 

 .(1)خمسصف  صبمحمسدىء اصشرنم  ا  ر و

هيا ت ممم اصف هسء احلدفم  صشراط اصىاقفني من كم  صحتهس ابم  هدس  

 ان م . اأثرهس نبن اصىقف بم  سحم

اهدديا اصت مددمم رثسبدد  اص ىاندد  اصعسمدد  ألكاددسى شددراط اصددىاقفني يف هدديا  

ا يهب صادهم ند  اصتمحممق يف ا مسئل ااصفرا  اخبسص  ندد  ا تدأخرين مددهم    

جن هم يىجحمىن تدفمي ق  ال يتفق مدع م سصد  اصشدر  اصعسمد   أا مدع مالدبح        

 ا متح ني  يف  ظر بعض اصحمسكثني.

 امن ذصك:

                                           
 .45  السضرا  يف اصىقف ألبي ةهرو  ص 12/46  اا حممدىط 3/536كسشمد  ابن نسب يدن  (1)
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اصىاقف الوتح سف ةاجت  يف وادن اصىقف أا يف اصغب  أن ال أن يشرتط 

 تتزاج من بع ه.

اخمسصف  هيا اصشرط صبشر  متان يف أ   يدؤد  إىل اصىقدى  يف ا دهدي ندد      

شرنسحم  ايف أ   يعس ض مس ت ر  يف اصشدر  مدن احلد  نبدن اصدزااج ااصرتغمدب       

 فم  صتح مق م سص  شرنم  متع دو.

  بعدض ف هدسء ا ديهب بىجدىل األخدي بد          امع هيه ا خسصف   ف   قس

 ان ى خمسصفت .

 مذلب املالكية:

 أيدس ند  اصا ى نبن مياهب اصعبمدسء يف أصدل اصع دىد ااصشدراط فمهدس      

  ~أن من أكثر ا ياهب تىوعسحم يف اصشراط اإجسةو هلس مديهب اإلمدسى مسصدك    

 .~اصمس أاوع مد  يف ذصك إال ميهب اإلمسى أمح  

  .هيا من كم  اإلمجس

اإذا أ د دس اصتعددرف نبددن مدديهب ا سصامدد  يف اصشددراط يف اصىقددف خسصدد   

فإ دس ودد ه ممرداحم مع قسن تهم اصعسم  يف اصع ىد ااصشراط فمهدس  فهدم يدران    

صح  اصدزاى كدل شدرط جدسئز شدرنسحم يف اصىقدف  ايعددىن بسصشدرط اردسئز مدس           

صىقدف  أا  امس ال يدسيف م تضدن ا  –اإن كسن ماراهسحم  –الياىن ممدىنسحم شرنسحم 
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 .(1)ياىن فم  ضر  نبن اصىاقف أا ا متح ني

اتتضح هيه اص سن و يف كام شدراط اصدىاقفني ندد هم ردس ضدربىه مدن       

 األمثب  صبشراط ا مدىن   فمدهس:

أن يشرتط بأن ص  كق بمع  أا هحمت  يف أ  اقدت يشدسء  فهديا شدرط      – 1

بسطددل  امحممددل صبىقددف  أل دد  شددرط مدددسٍف   تضددن اصىقددف مددن   

 .(2)ى ااص ااىاصبزا

أن يشرتط أن ياىن إص ح اصىقدف نبدن ممدتح   مدن غدري غبتد .        – 2

فهيا اصشرط ممدى  غري معت   أل   حيدى  اصىقدف إىل كدراء جمهدى      

 اكراء ارهى  ممدى  شرنسحم  فسصشرط بسطل  ااصىقف صحمح.

أن يشددرتط اصىاقددف ت دد يم اصالددرف نبددن مدددسفع أهبدد  مددن غبدد          – 3

ح مس ته ى مد  إن كدسن ن دس احم  أا اإل فدسف    ا ىقىف  ايؤخر إص 

نبمدد  إن كددسن كمىا ددسحم  فهدديا اصشددرط بسطددل  ددس فمدد  مددن اإلضددرا      

بسصىقف  ف  يبزى األخي ب   بل مب تركد  ااصحمد ء ررمد  اصىقدف     

 .(3)ااصدف   نبم  من غبت  كفسهسحم نبن ب سء نمد 

مب دسحم  أن يشرتط اصىاقف كرمسن اصحمدس  من االوتح سف يف اصىقف م – 4

                                           
 .4/88شرح اص  دير اكسشم  اص وىقي نبم   (1)

 .1/264اأكاسى اصىقف صباحمممي  7/92شرح اخلرشي  (2)

 .4/90اكسشم  اص وىقي  7/93شرح اخلرشي  (3)
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 أا بع  اصزااج.

فهيا اصشرط بسطل نبن اصراجح يف ا يهب  ايحممل ب  اصىقف  س فم  من 

ا تاسل ا دهدي ندد  شدرنسحم اهدى كرمدسن اصحمددس . قدس  اصد  دير:  ابمدل نبدن           

أا  نبن بدم  دان بدستد   اقدس  اص ودىقي يف كسشدمت  نبمد :  أ        …معالم  

بن بدم  ابدستد  مجمعدسحم اشدرط    إذا أخرجهن ابت اء أا بع  تزاجهن بأن اقف ن

أن من تزاجت من بدست  ف  كق هلس يف اصىقدف  اتدرج مدد   اال تعدىد صد        

 .(1)اصى تأميت 

اق  ُذكر يف ا يهب خ ف يف هيه ا مأص  نبن وحمع  أقىا   صادن هديا   

 أ جحهس ند هم.

ا  ك  هدس أن ا سصام  مدع كدىن مديهحمهم أاودع ا دياهب بعد  مديهب        

يف تالحمح اصشراط يف اصع ىد اانتحمس هس إال أ هدم ميدعدىن بعدض    اإلمسى أمح  

 اصشراط يف اصىقف ممس ممزه غريهم كسشرتاط كرمسن اصحمدس  من االوتح سف.

اذصك صمس خ فسحم ص سن هم يف اصشراط  اإاس هى تمحممق هلدس بددسء نبدن    

أن هيا ا ثس  احنىه ممس قسى اصد صمل اصشدرني نبدن اصدهدي ندد   ألن اصشدر  قد         

 هددن نددن اصتفريددق بددني اصحمدددني ااصحمدددس  يف اهلحمددس  ااألنممددس   اقدد  فددرض    

 صبحمدس  ك سحم معبىمسحم يف ا ريا .

                                           
 .4/79حمري صب  دير اكسشم  اص وىقي نبم  ا ظر شرح ارسمع اصا (1)
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اا خسصفىن هلم ال يعت ان ذصك  همسحم محمسشراحم نن ذصك اصشرط يف اصىقف 

 مع مىاف تهم يف أن مس  هن ند  اصشس   ال مىة اشرتاط .

سط فمهدس  اصدمس يف اصدل    فسخل ف يف اصتمحممق نبن ا مدسئل اق مدق ا دد   

ب ىصدد :  امددس كددسن مددن اصشددراط    ~اص سندد و كمددس أشددس  إىل ذصددك ابددن تمممدد    

ممتبزمسحم اجىد مس  هن ند  اصشس   فهى رددزص  مس  هن ندد   امدس نبدم بدحمعض     

األدص  اصشرنم  أ    هن ند  فهى رددزص  مس نبم أ   صرح بسصدهي ند   صان قد   

نمددس  هددل هددى مددن بددسل ا دهددي نددد ؟    لتبددف اجتهددسد اصعبمددسء يف بعددض األ  

فمختبددف اجتهددسدهم يف ذصددك اصشددرط بدددسء نبددن هدديا. اهدديا أمددر البدد  مددد  يف   

 .(1)األم  

اومأتي صيصك مزي  بمسن ند  ا  س    بني ا ياهب يف شراط اصدىاقفني يف  

 خسمت  هيا اصحمح  إن شسء ا،.

 ميهب اصشسفعم :

صشددسفعي يدديهحمىن إىل أن  اصشددسفعم  بدددسء نبددن كددثري مددن أصددى  اإلمددسى ا   

 األصل يف اصشراط اصع ىد احلظر إال مس قسى دصمل نبن جىاةه اصحت .

اهم يف شراط اصىقفني ال يتدساة هيه اص سن و  اصادهم يدران أن كدل   

شرط يف مالبح  اصىقف اا متح ني  اصمس مدسفمسحم   تضن اصىقف فهى داخل 

                                           
 .31/58اصفتساى  (1)
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ن أن اص صمل اخلسص قد   قت مس قسى اص صمل نبن صحت  اجىاةه  بل إ هم يرا

قسى نبن صح  بعض شراط اصىاقفني  اصى كس ت هددسر قسند و شدرنم  نسمد      

 تعس ضهس مثل اصتفريق بني األاالد يف اوتح سقس  اصىقف.

اهليا كس ت اص سن و اصشرنم  اصعسمد  ندد هم يف كادم شدراط اصدىاقفني      

مل أ هددس تاددىن مرنمدد  إذا كس ددت ق ددق مالددبح  صبىقددف  أا صبممددتح ني امددس 

يان فمهس مدسفسو   تضن اصىقف  كشرط اخلمس  فم  أا شدرط أن يحممعد  احندىه     

فسصشرط بسطدل. اهدل يحممدل بد  اصىقدف؟ اصالدحمح يف ا ديهب بمد ن اصىقدف          

 ند ئي. اقمل: يالح اصىقف  ايبغى اصشرط.

ففي مغ  احملتدسج  ااألصدل فمد  أن شدراط اصىاقدف مرنمد  مدس مل يادن         

 فمهس مس يدسيف اصىقف .

 )اصى اقف بشرط اخلمس ( صدفم  يف إب سء اقفد  ااصرجدى  فمد  متدن      افم 

شسء أا شرط  صغريه أا شرط نىده إصم  بىجٍ  مدس كدسن شدرط بمعد  أا شدرط أن      

ام سبدل اصالدحمح:    …ي خل من شسء الرج من شسء )بمل نبن اصالدحمح( 

 .(1)يالح اصىقف ايبغى اصشرط  كمس صى طبَّق نبن أن ال  جع  ص  

عم  يران صح  اجىاة كل شرط حي ق مالبح  صبىقف أا امع أن اصشسف

ا متح ني إال أ هم ق  لتبفىن يف أن شرطسحم بعمد  حي ق ا البح  فمالح  أا ال 

                                           
 .386  2/385مغ  احملتسج  (1)
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 حي  هس ف  يالح  اصى مل يعس ض  السحم شرنمسحم.

امددن اصالددى  ا ختبددف فمهددس نددد هم بدددسء نبددن ذصددك مددس جددسء يف مدهددسج  

ألصدحسل يف اشدرتاط اصىاقدف    اصدىا  اشدرك  صبشدربم  مدن اخدت ف  ظدر ا     

 ن ى إجس و اصىقف  أا ق ي  م و اإلجس و.

ف   جسء فمهس: )ااألصح أ   إذا اقف بشدرط أن ال يدؤجر( أصد حم     

أاالحم: يؤجر أكثر مدن ودد  صدح اصىقدف ا)اتحمدع شدرط ( كمدسئر اصشدراط         

 ا تضمد  صبمالبح .  

 .(1)ااصثس ي: ال يتحمع شرط   أل   كدر نبن ا متحق يف  دفع  

ااوددتدسداحم إىل قسندد و مرانددسو مالدددبح  اصىقددف اا مددتح ني يف شدددراط      

اصىاقفني أفتن بعض اصف هسء مدهم بأن يمتثدن من هديا ا ثدس  كدس  اصضدرا و      

كمس صى اشرتط أن ال تؤجر اص ا  أكثر من ود   ثم ا ه مت  اصدمس هلدس جهد     

ط اصىاقدف   نمس و إال بإجس و ودتني   فسبن اصال ح أفتن بسرىاة خمسصفد  صشدر  

ألن ا دددع يف هدديه احلددس  يفضددي إىل تعممددل اصىقددف  اهددى خمددسصف  الددبحت .    

 .(2)اااف   نبن ذصك اصمحماي ااألذ ني

 مذلب احلنابلة:

أكثددر ا ددياهب تىوددعسحم يف تالددحمح   ~مدديهب اإلمددسى أمحدد  بددن كدحمددل  

                                           
 .2/385مغ  احملتسج نبن ا دهسج  (1)

 ا رجع اصمسبق. (2)
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كمد  ال ميددع إال مدس قدسى      –كمس أحملدس إىل ذصدك مدن قحمدل     –اصشراط يف اصع ىد 

نبددن مدعدد . امجهددى  احلدسببدد  ال لددسصفىن هدديه اص سندد و يف شددراط       اصدد صمل

اصددىاقفني. بددل يمددريان نبمهددس بىضددىح  ايددران أن كددل شددرط مدددسٍف   تضددن 

اصىقدف داخٌل قت مس ا د اصشدر  ردع  فمحممدل  اكديصك كدل شدرط لدرى أا      

يفضي إىل أمر لدرى  أا إىل إخد   بس  الدىد اصشدرني  اأن كدل شدرط غدري        

 تضن اصىقف  اال هى مدهي ند  شرنسحم فهدى شدرط جدسئز معتد . امدن      مدسٍف  

  الىصهم يف هيا اصحمسل.

 مس جسء يف شرح مدتهن اإل ادا  صبحمهىتي.

 اشرط بمع  أ  اصىقدف متن شسء اصىاقدف  أا شرط هحمتد  متدن شدسء أا   

شرط خمس  فم   أا شرط تىقمت   ك ىص : هى اقدف يىمدسحم أا ودد  احندىه  أا     

  أ  اصىقف كىقفت دا   نبن جه  كيا نبدن أن أكىهلدس ندهدس    شرط قىيب 

. (1)أا نن اصىقفم  بأن أ جع فمهس متن شئت  محممل صبىقف   دسفستد    تضدسه   

افمدد  أيضددسحم  ايرجددع يف أمددى  اصىقددف إىل شددرط ااقددف كشددرط  صزيدد  كدديا      

شدرط يف اقفدد  شدراطسحم  فبددى مل مدب اتحمسنهددس مل     <اصعمدرا كديا. ألن نمددر   

اشدددرتاطهس فسئددد و. األن ابتددد اء اصىقدددف مفدددىض إىل ااقفددد  فدددستحمع     يادددن يف 

 .(2)…شرط 

                                           
 .2/497شرح مدتهن اإل ادا   (1)

 .2/501ا رجع اصمسبق  (2)
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 ايف ا  دع ااصشرح اصاحمري:

 ايرجع إىل شرط ااقف يف قمدم  نبدن ا ىقدىف نبدمهم  ايف اصت د يم      

ااصتأخري  اارمع ااصرتتمب  ااصتمىي  ااصتفضدمل  اإخدراج مدن شدسء بالدف       

مد   اودسئر أكىاصد ( أل د  ثحمدت      اإدخسص  بالف   ايف اصدسهر فمد   ااإل فدسف نب  

بىقف   فىجب أن يتحمع فم  شرط   األن ابت اء اصىقف مفىض إصم   فاديصك  

تفضمب  اترتمحم . اكيصك إن شرط إخراج بعضهم بالف  ا ده بالف   مثدل أن  

ي ى : من تزاج مدهم فب   امن فس ف ف  شيء ص   أا ناس ذصك.. أا مدن  

 شديء صد . اكديصك إن اقدف     كسن نبن ميهب كيا فبد   امدن خدرج مدد  فد      

نبن أاالده نبن أن صأل ثن وهمدسحم اصبيكر ودهمني أا نبدن كمدب مرياثهدم      

أا اصعاددس  أا نبددن أن صباددحمري ضددعف مددس صبالددغري  أا صبف ددري ضددعف مددس       

صبغ   أا ناس ذصك  أا نَّمَّن بسصتفضمل ااك احم معمدسحم  أا اص ه  امدس أشدحم    

ا صددحمح  اهددى نبددن مددس    هدديا  فهددى نبددن مددس قددس    ددس ذكر ددس. فاددل هددي      

 .(1) …شرط

اهايا  رى أن مياهب احلدسبب  هى اجىل انتحمس  شدرط اصىاقدف مدس مل    

يان مدسفمسحم   تضن اصىقف أا مدهمدسحم ندد  شدرنسحم  اأن اصشدراط ا حمسكد  ااجحمد        

 االنتحمس   ف  يبزى صالح  االشرتاطس  كى هس ممتححم .

                                           
 .442 – 16/440جممىن  ا  دع ااصشرح اصاحمري ااإل السف  (1)
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إىل شرط اصىاقف تعبم سحم نبن قى  ابن ق ام : ايرجع  –ففي اإل السف 

  هدددسهر كددد ى ا الددددف اغدددريه أن اصشدددرط ا حمدددسح اصدددي  مل     …يف قمدددم  ا

 يظهددر قالدد  اص ربدد  مددد  مددب انتحمددس ه يف كدد ى اصىاقددف قددس  احلددس ثي: اهددى    

هدددسهر كددد ى األصدددحسل  اا عدددراف يف ا ددديهب اصىجدددىل  قدددس : اهدددى    

 .(1)اصالحمح 

مل صشددراط هدديا اصشددمم اإلودد ى ابددن تمممدد  اتبممدديه ابددن اص ددمم تفالدد   

اصىاقفني  لتبف قبدم حم ندن هدسهر كد ى مجهدى  ف هدسء ا ديهب احلدحمبدي مدن          

كمدد  اصدظددر إىل اصشددراط ا حمسكدد . فهمددس ال يريددسن اجددىل االصتددزاى إال بشددرط  

 ممتحب شرنسحم  ا م قسحم مدهمس من انتحمس  اص رب  يف أصل اصىقف.

يدمد   مثدل   ي ى  ابن تممم   األنمس  ا شراط  يف اصىقف من األمدى  اص  

اصىقف نبن األئمد  اا دؤذ ني اا شدتغبني بدسصعبم ااص در ن ااحلد ي  ااصف د          

 احنى ذصك  أا بسصعحمسدو  أا بسرهسد يف وحممل ا، تد مم ث ث  أقمسى:

: نمددل يت ددرل بدد  إىل ا، تعددسىل  اهددى اصىاجحمددس  اا مددتححمس  أكدد هس

ا اصشدرط  فمهدس  اكدض نبدن قالدمبهس. فمثدل هدي       @اصيت  غب  وى  ا، 

 مب اصىفسء ب   اي ف اوتح سف اصىقف نبن كالىص  يف ارمب .

ندد   هدي قدريم أا  هدي تدددزي        @: نمل ق   هن  ودى  ا،  ااصثس ي

                                           
 .16/442إل السف ا (1)



 

 

 شروط الواقفني وأحكامها 

181 

فسشرتاط مثل هيا اصعمل بسطل بستفسف اصعبمسء   س ق  اوتفسض نن  وى  ا، 

أ   خمب نبن مد ه  ف س : مس بس  أقدىاى يشدرتطىن شدراطسحم صممدت يف      @

كتسل ا،  مدن اشدرتط شدرطسحم صدمس يف كتدسل ا، فهدى بسطدل  اإن كدسن مسئد           

 شرط  كتسل ا، أكق  اشرط  أاثق.

ثم قس : امن هيا اصحمسل أن ياىن ا شرتط صدمس لرَّمدسحم يف  فمد   صادد      

 …مدسف حلالى  ا  الىد ا أمى  ب  

: نمل صمس راراه يف اصشر  اال ممتحب  بل هى محمسح اص مم اصثسص 

 متىى اصمرفني.م

فهيا قس  بعض اصعبمسء بىجىل اصىفسء ب   اارمهى  من اصعبمسء مدن أهدل   

ا ياهب ا شهى و اغريهم نبن أ د  شدرط بسطدل  اال يالدح ندد هم أن يشدرتط       

إال مس كسن قرب  إىل ا، تعسىل  اذصك أن اإل مسن صمس ص  أن يحمدي  مسصد  إال  دس فمد      

اى اصرجددل كمددسحم فبدد  أن يحمددي  مسصدد  يف قالددمل   مدفعتدد  يف اصدد ين أا اصدد  مس  فمددس د 

األغراض ا حمسك  أل د  يدتفدع بديصك  فأمدس ا مدت فمدس ب دي بعد  ا دى  يدتفدع مدن            

أنمس  األكمسء إال بعمل صدس  قد  أمدر بد   أا أندسن نبمد   أا قد  أهد ى إصمد            

 احنى ذصك.

 فأمس األنمس  اصيت صممت طسن  ، ا وىص  ف  يدتفع بهس ا مت حبس .

فإذا اشرتط ا ىصي أا اصىاقف نم حم أا صف  ال ثىال فمهس كدسن اصمدعي   
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يف قالمبهس وعمسحم فممس ال يدتفع ب  يف د مسه ا خرت   امثل هيا ال مىة اهى إاس 

م الىده بسصىقف اصت رل إىل ا، تعسىل  ااصشس   أنبم من اصىاقفني رس يت رل 

م ردس شدرط  ا، ا ضدم  يف    ب  إىل ا، تعسىل  فسصىاجب أن يعمدل مدن شدراطه   

 .(1) …شراطهم 

ايددأتي كدد ى لددس اصدد ين ابددن اص ددمم م ددر احم امؤكدد احم صادد ى شددمخ  يف  

 شراط اصىاقفني فم ى :

 إاس يدفي من شراط اصىاقفني مس كسن طسن  اصبمابف مالبح   اأمس إن 

ابسرمبد  فشدراط    …كسن بض  ذصك ف  كرم  ص  كشرط اصتعدزل ااصرتهدب   

 ع :اصىاقفني أ ب

  اشدراط تتضدمن تدرر    شراط لرم  يف اصشر   اشراط ماراه  ، 

 مس هى أكب إىل ا، ا وىص   اشراط تتضمن فعل مس هى أكب إىل ا، ا وىص .

فسألقمددسى اصث ثدد  األا  ال كرمدد  هلددس اال انتحمددس   ااص مددم اصرابددع هددى   

 .(2)اصشرط ا تحمع اصىاجب االنتحمس  

ط اصىاقفني  اقحمل أن  أتي نبدن ختدسى   تبك هي مياهب اصف هسء يف شرا

اصحمح  فمهس  ام س  تهس  اق ي  مىاضع االتفسف امىاضع االخت ف مدهدس   

الب  صدس من أن  عرج نبن ممأصتني همس من متممس  اصحمح  يف هيا ا ىضى   

                                           
 .63– 31/58اصفتساى  (1)

 .97– 3/96إن ى ا ىقعني  (2)
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 بل همس من مجب  ممسئب   اهمس:

 بمسن ا راد ب ى  اصف هسء:  شرط اصىاقف كدص اصشس   . (1

 ف يف تغمري اصشراط.كق اصىاق (2

 أواًل: معنى قول الفقهاء: "شرط الواقف كنص الشارع".

كثرياحم مس ييكر اصف هسء يف كتحمهم ند  اصاد ى نبدن شدراط اصدىاقفني هديه      

 ارمب   شرط اصىاقف كدص اصشس   .

اق  أثس  هيا اصتشحمم  صشرط اصىاقف بدص اصشس   خ فسحم بمددهم يف معددن   

 هيا اص ى  ايف ا راد ب .

 فسفرتقت أقىاهلم إىل ث ث :

 : أن شرط اصىاقف كدص اصشس   يف اجىل اتحمسن  ااصعمل ب .أك هس

اممن  ص نبن ذصك اخلرشي من ا سصام  يف شرك  نبن خمتالر خبمدل   

 .(1)اصسكب ممسصب أاصي اصدهن من احلدسبب 

: أن شرط اصىاقف كدص اصشس   يف اصفهم ااص الص   ال يف اص ى  اصثس ي

 ل ب  ااتحمسن .اجىل اصعم

 اممن  ص نبن ذصك شمم اإلو ى ابن تممم  الس اص ين ابن اص مم.

ف دد  قددس  ابددن تمممدد :  اا  الددىد إجددراء اصىقددف نبددن اصشددراط اصدديت       

                                           
 .4/312. ممسصب أاصي اصدهن يف شرح غسي  ا دتهن 7/92شرح اخلرشي نبن خمتالر خبمل  (1)
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ي ال هس اصىاقف  اهليا قس  اصف هدسء: إن  الىصد  كدالدىص اصشدس  . يعد       

د يف اصفهم اص الص   فمفهم م الىد ذصك من اجىه متع دو  كمس يفهدم م الدى  

 .(1)اصشس   

ايىضدح  أيد  أكثدر ندد مس ي ددى :  امدن قدس  مدن اصف هدسء: إن شددراط         

اصىاقف  الىص كسصفسه اصشس   فمراده أ هس كسصدالىص يف اص الصد  نبدن مدراد    

اصىاقددف  ال يف اجددىل اصعمددل  أ  أن مددراد اصىاقددف يمددتفسد مددن أصفسهدد         

ىى ا شددراط   كمددس يمددتفسد مددراد اصشددس   مددن أصفسهدد   فامددس يعددرف اصعمدد        

ااخلالددىص ااإلطدد ف ااصت ممدد  ااصتشددريك ااصرتتمددب يف اصشددر  مددن أصفددسه     

اأمددس أن جتعددل   …اصشددس    فادديصك تعددرف  يف اصىقددف مددن أصفددسه اصىاقددف   

 الىص اصىاقف أا  الىص غريه من اصعسق ين كدالدىص اصشدس   يف اجدىل    

اصعبم بهس  فهيا كفر بستفسف ا مبمني  إذ ال أك  يمس  يف كل مس يدؤمر بد  مدن    

 .(2) … @حمشر بع   وى  ا، اص

اقس  ابن اص مم:  .. اأمس مس ق  هلج ب  بعضهم من قىص . شراط اصىاقف 

كدالىص اصشس  . فهيا ق  يراد ب  معدن صحمح امعدن بسطل  فإن أ ي  أ هدس  

كدالددىص اصشددس   يف اصفهددم ااص الصدد   ات ممدد  ممب هددس ر مدد هس  ات دد يم       

                                           
 .31/98اصفتساى  (1)

 .48 – 31/47ا رجع اصمسبق  (2)
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بف  ال خبالىص اصمحمب  فهيا كق خسصهس نبن نسمهس ااألخي فمهس بعمىى اص

مددن كمدد  ارمبدد . اإن أ يدد  أ هددس كدالددىص اصشددس   يف اجددىل مرانستهددس        

ااصتزامهس اتدفميهس  فهيا من أبمل اصحمسطل  بل يحممل مدهدس مدس مل يادن طسند      

ا، ا وىص   امس غريه أكب إىل ا، اأ ضن ص  اصروىص  مد   ايدفي مدهس مدس  

 .(1)كسن قرب  اطسن  كمس ت  ى 

: أن شرط اصىاقف كددص اصشدس   يف اصفهدم ااص الصد  ايف     اص ى  اصثسص 

 اجىل إتحمسن  ااصعمل ب .

اممددن  ددص نبددن ذصددك صددسكب اصدد   ا ختددس  مددن احلدفمدد  كمدد  قددس :   

 قىهلم شرط اصىاقف كدص اصشس   أ  يف ا فهدىى ااص الصد  ااجدىل اصعمدل     

الودممس فممدس    ب  فمدب نبم  خ م  اهمف  أا تركهدس إن مل يعمدل  اإال أثدم    

 .(2)يبزى برتكهس تعممل 

اهايا يحم ا صبدسهر يف هيه األقىا  ألا  اهب  أن هددسر تحمسيددسحم يف تفمدري    

هيه ارمب  بني اص ى  األا  ااص ى  اصثدس ي  امحبدهس نبدن معددمني خمدتبفني       

اصاددن إذا  ظر ددس إىل أكاددسى شددراط اصددىاقفني صدد ى اصف هددسء  جندد هم مجمعددسحم   

 يضمق دائرو هيا االخت ف كتن ياسد ياىن صفظمسحم. متف ني فمهس نبن مس

ذصك أن اصف هسء متف ىن نبن أن شراط اصىاقفني مدهدس مدس هدى صدحمح      

                                           
 .187 – 4/186إن ى ا ىقعني  (1)

 .3/575ن نسب ين اص   ا ختس  مع كسشم  اب (2)
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امدهس مس هى بسطل  اال يتالى  من أك  من أهل اصعبم اص ى  بىجدىل اصعبدم   

 بسصشرط اصحمسطل مع نبم  بحمم   .

م مدن ك مهدم    اأيضسحم فسصف هسء متف ىن نبن أن مراد اصدىاقفني إادس يفهد   

امس تضدمدت  صدمغ  أاقدسفهم مدن اشدرتاطس   فهدي  الدىص صفظمد  قتدسج يف          

معرفدد  ا ددراد مدهددس إىل اص ىاندد  اصدديت تمحمددق نبددن  الددىص اصشددس   مددن كمدد   

ترتمددب دالالتهددس امحددل نسمهددس نبددن خسصددهس اممب هددس نبددن م مدد هس  احنددى 

بمدسء يف  ذصك  فهيا اص    ال يدحمغي أن ياىن لل خ ف  اإن فرف بعض اصع

بعض احلسال  بني دالص  كد ى اصشدس   ادالصد  كد ى ودسئر ا دتابمني  إال أن       

 هيا يف اصددز  اصممري.

انبن هيا فسص ى  بأن شرط اصىاقف كدص اصشس   يف اجىل اصعمل بد   

لمدى  نبدن مدس إذا اودتىفن شدراط صددحت   اند ى ا ىا دع ندد  اص دسئبني بدد           

 اهيا ا عدن ال لسصفهم فم  أك .

 خ ف يف أن شدراط اصدىاقفني كدالدىص اصشدس   مدن كمد  اصفهدم        اال

 ااص الص  يف ارمب .

ابهدديا يتددحمني أن اص ددى  اصثسصدد  هددى اصددي  يدحمغددي أن قمددل نبمدد  تبددك      

ارمب   ايادىن ا  الدىد مدهدس ند ى االجتهدسد يف اصتالدرف يف اصىقدف اغبتد          

تهدس كمدس   ا ظس ت  رس لسصف تبك اصشراط إذا كس ت صحمح   اأن تفهم دالال

 تفهم دالال   الىص اصشس  .
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 ثانيًا: شق الواقف فـي تغيري اش اىلات  فـي الوقف:

األصل أن اصىقف إذا ص   نن أهب  ممتدمعسحم صشراط صدحت  اصزامد    

ياىن الةمدسحم  فد  يالدح اصرجدى  فمد  ممب دسحم  اال مدىة تغدمريه أا تحم يبد  إال          

 م.صضرا و  أا مالبح   اجح   نبن تفالمل ند  أهل اصعب

اصددزاى أصددل اصىقددف يمددتتحمع صددزاى شددراط اصددىاقفني ا عتدد و اثحمستهددس       

ااوت را هس. ف  مىة هلدم فمهدس تغدمري أا تحمد يل  اال اصرجدى  ندهدس  كمدس ال        

 مىة هلم تغمري أصل اصىقف اال اصرجى  ند .

 هيا إذا أطبق اصىاقف اصشراط  امل حيتف  صدفم  حبق اصتغمري.

 شدسء اصىقدف أن صد  كدق تغدمري مدس اشدرتط         صان إذا اشرتط اصىاقف ند  إ

فم   فهل يعت  ذصك اصشرط  ايثحمت ص  كق اصتغمري ااصتحم يل يف ا الرف أا يف 

ا متح ني  أا يف اصدسهر امس يتعبق ب   احندى ذصدك  أا ال يعتد   ايادىن مدس      

 اشرتط  أاالحم هى اص ةى ا عت ؟.

ب فدرا   يف هيا تفالمل ألهدل اصعبدم  اقد  ههدر حبد  ذصدك يف كتد       

ا دديهب احلدفددي أكثددر مددن غددريه  اقدد  نرفددت هدديه اصشددراط بسصشددراط      

 اصعشرو. اهي:

اصزيدددسدو ااصد الدددسن  ااإلدخدددس  ااإلخدددراج  ااإلنمدددسء ااحلرمدددسن      

 ااصتغمري ااصتحم يل  ااإلب ا  ااالوتحم ا .

امدهم من يبحق بهس اصتفضمل ااصتخالمص  امدهم من جعبدهمس مادسن   
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أ همدس ال يتعب دسن بتغدمري مالدس ف اصىقدف  بدل        اإلب ا  ااالودتحم ا   بسنتحمدس   

 .(1)بتغمري نمد   امدهم من جعل اصتخالمص ااصتفضمل ماسن اصتغمري ااصتحم يل

ايف كني قس  بعض اصحمسكثني نن هيه اصشدراط اصعشدرو أا األثد  نشدر     

إ هس صممت مرتادف  األصفسه  متح و ا عدن  بل هي خمتبفد  ا عدس ي  صادٍل مدد      

 .(2)صي  لتبف نن م صى  اآلخرم صىص  اخلسص ا

يرى  خران أ هس مرتادف  األصفسه  مت اخب  فممس بمدهس  اترجع كبدهس إىل  

 شرطني اثدني ف ع.

ي ى  األوتسذ اصز قدسء:  امدن اصىاضدح أن هديه اصشدراط  اإن ند اهس       

نشرو أا اث  نشر مدن كمد  اخدت ف أصفسههدس  هدي مدن كمد  ا عددن أقدل          

بددني بعضددهس ابعددض  اهدديا األوددبىل يف تعدد اد   ندد داحم  صبددرتادف ااصتدد اخل

ا رتادفس  ا تار و ب  فسئ و إاس هى من نمل ا ىث ني كتسل اصالاىر  اصمس 

مددن نمددل اصف هددسء اصدظددس   فددإن اإلنمددسء ااحلرمددسن هددى يف معدددن اإلدخددس       

ااإلخراج  اإن اصتفضمل ااصتخالمص نني اصزيدسدو ااصد الدسن  اكدل هدؤالء     

تحمد يل  اإن اصتحمد يل ندني اصتغدمري  اكديا اإلبد ا  يدرادف        ي خل يف اصتغمري ااص

االودتحم ا   فابدهس تددؤا  يف ا عددن إىل شدرطني: تغددمري اصشدراط  ااوددتحم ا       

                                           
 .149  السضرا  يف اصىقف ألبي ةهرو ص 292– 1/291ا ظر أكاسى اصىقف صباحمممي  (1)

 .1/292     حم نن أكاسى اصىقف صباحمممي 29أكاسى األاقسف صبعس ي ص  (2)
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 ا ىقىف .

اهيا اص ى  ص  اجه  اصىاضح  اكدت  اصحممدد  ندد  ا فدراده كدل شدرط      

مددن اصشددراط نمددس يىاف دد  يف ا عدددن  اصادددك إذا  ظددر  إىل نحمددس ا  هدديه    

د  اجتمسنهس الب  أن جت  بمدهس فرقسحم ق  يبحظ  اصىاقدف  اي الد ه   اصشراط ن

ا تابم  اهليا قدس  اصشدمم لمد  خبمدت ا ممعدي  إ هدس إذا أفدرد  مجعدت          

 .(1)اإذا مجعت أفرد  

امن هدس صزى بمس هس نبن أوسا اجتمسنهس  اصدتابم نن كل شرط مدهدس  

 امس ي سبب  فممس يبي:

 أاالحم: اصزيسدو ااصد السن:

يددسدو أن يزيدد  اصىاقددف يف  الددمب ممددتحق معددني أا جهدد  معمددد  مددن    اصز

 ا متح ني يف اصىقف. ااصد السن خب ف .

 اق  تت ةى اصزيسدو ااصد السن  اق  ال يت ةمسن. 

مثس  ت ةمهمس: أن ي دى  اقفدت أ ضدي نبدن أن تادىن غبتهدس مىةند         

اصمد ا  مجعم  احلرمني اخلريي  حبال  اصثب  ا  او اصشحمسل اإلود مي حبالد    

 اهمئ  اإلغسث  اإلو مم  حبال  اصدالف.

فإذا ةاد يف كال    او اصشحمسل اإلو مي مث حم ا فعهس إىل اصدالدف ففدي   

                                           
 .149لسضرا  يف اصىقف ألبي ةهرو ص  (1)
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هيه احلسص  الب  أن يد ص من كالديت مجعمد  احلدرمني اخلرييد  اهمئد  اإلغسثد        

 ب    تبك اصزيسدو.

امثس  ن ى ت ةمهمس: أن ييكر ندد  إ شدسء اصىقدف مرتحمدس  لد دو مدن       

  أصددف  يددس  رمعمدد  احلددرمني  اأصددف  يددس  صددد او اصشددحمسل اإلودد مي   اصغبدد

اأصف  يس  هلمئد  اإلغسثد   ثدم يزيد  يف ا رتحمدس  ا ديكى و  أا يف بعضدهس مدن         

أصل غب  اصىقف  ف   ال ياىن صبزيسدو أثدر بدسصد ص مدن ا رتحمدس  األخدرى       

 اذصك فممس إذا كس ت غب  اصىقف تزي  نن ا رتحمس  ا  ر و.

 اشرتط اصىاقف اصزيسدو أا اصد السن أا كبمهمس جسة ص  ذصك.فإذا 

انددد  اشددرتاط  اصزيددسدو ااصد الددسن صددمس صدد  أن حيددرى ممددتح سحم مددن كددل    

 اوتح سف  أل   مل يشرتط كرمس  .

 ثس مسحم: اإلدخس  ااإلخراج:

 اإلدخس  أن معل من صمس ممتح سحم يف اصىقف من أهل االوتح سف.

 اصىقف غري مىقىف نبم .ااإلخراج أن معل ا متحق يف 

 اق  اختبف اصف هسء يف صح  اشرتاط اإلدخس  ااإلخراج.

فيهب احلدفم  إىل جىاةه ممب سحم  فببىاقف أن يشرتط يف اقف  إدخس  أا 

إخراج من يشسء  فمدعدل مدن كدسن مدن أهدل اصىقدف ابتد اء ندد   امدن كدسن           

ىقددىف خس جددسحم نددد  داخدد حم اممددتح سحم فمدد   دان أن يعبددق ذصددك بالددف  يف ا     
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 .(1)نبمهم

اذهب اصشسفعم  إىل ند ى جدىاة اشدرتاط إدخدس  مدن شدسء اإخدراج مدن         

 شسء نبن إط ق   ألن ذصك يدسيف م تضن اصىقف.

جسء يف ا هيل صبشرياة   اال يالح تعبم   نبدن شدرط ممدت حمل  أل د      

اال يالح بشرط اخلمس   ابشرط أن يرجع فم  إذا شسء  …ن   يحممل بسرهسص  

 خل فم  من شسء أا لرج فمد  مدن شدسء  أل د  إخدراج مدس  نبدن        أا يحممع  أا ي

 .(2)اج  اص رب  فبم يالح مع هيه اصشراط

امس ذكره بعدض اصحمدسكثني ا عسصدرين مدن أن اصشدسفعم  أجدسةاا اإلدخدس         

ااإلخراج إذا كسن م م احم بالدف  فدممن أ يد  إدخسصد  أا إخراجد   امثدل صديصك        

أن مدن تزاجدت مدن بددستي فد        ب ىص : كأن ي ى : اقفت نبن أاالد  نبدن 

 .(3)كق هلس  أا نبن أن من اوتغدن من أاالد  ف  كق ص  فم 

مددس ذكددره هدديا اصحمسكدد  صددمس مددن هدديه ا مددسص  اهددي اشددرتاط اإلدخددس     

ااإلخراج  ن شسء يف ا مت حمل  بل هي من قحممل تعبمدق االودتح سف بالدف  يف    

  ف ممأصتدس.ا متحق ابت اء  اهيه ال خ ف يف جىاة اشرتاطهس  خب

أمددس احلدسببدد  فددإ هم أجددسةاا اشددرتاط اإلدخددس  ااإلخددراج  ددن شددسء مددن     

                                           
 .1/294  اأكاسى اصىقف حملم  اصاحمممي 29اإلوعسف ص  (1)

 .14/232هيل مع تامب  شرح ارمى  جد ا  (2)

 .1/294أكاسى اصىقف صباحمممي  (3)
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 ا متح ني صبىقىف دان غريهم.

فإذا قس : اقفت نبن أاالد  بشرط أن أدخل من أشسء مدهم اأخرج مدن  

 أشسء  صح اصىقف ااصشرط  اجسة ص  إدخس  من شسء مدهم اإخراج من شسء.  

من غريهم  فإ   ال مىة  ايحممدل معد     اأمس إذا اشرتط إدخس  من يشسء

 اصىقف.

ففي شدرح مدتهدن اإل ادا   ايرجدع إىل شدرط ااقدف يف ت د يم بعدض        

ايرجدع إىل شدرط  يف إخدراج مدن شدسء مدن أهدل اصىقدف          …أهب  أ  اصىقف 

اال يالدح شدرط إدخدس  مدن شدسء مدن غريهدم  كىقفدت          …ممب سحم أا بالدف   

ري شددرط  فدد  يالددح  نبددن أاالد   اأدخددل مددن أشددسء معهددم. كشددرط تغددم 

اهسهره وىاء شدرط ذصدك صدفمد  أا صبددسهر بعد ه  أل د  شدرط يددسيف م تضدن          

اصىقف  فأفم ه كمس صى شرط أن ال يدتفع ب   خبد ف إدخدس  مدن شدسء مددهم      

اإخراجدد   أل دد  صددمس بددإخراج صبمىقددىف نبمدد  مددن اصىقددف  اإاددس نبَّددق         

بدإ ادو إنمسئد     الوتح سف بالف   فاأ   جعل ص  ك دسحم يف اصىقدف إذا اتالدف    

 .(1)امل معل ص  ك سحم إذا ا تفت تبك اصالف  فم 

 ثسصثسحم: اإلنمسء ااحلرمسن:

اإلنمسء: هى إيثس  بعض ا متح ني بسصعمسء من اصغب  م و معمدد  أا  

                                           
 .2/502شرح مدتهن اإل ادا   (1)
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دائمسحم. ااحلرمسن: أن ميدع اصغب  نن بعض ا متح ني م و معمدد  أا دائمدسحم.   

س  ااإلخدراج إذا اجتمعدت يف   ااصفرف بني اإلنمسء ااحلرمدسن ابدني اإلدخد   

شرط اصىاقف هى أن اإلنمسء ااحلرمسن إاس ياىن  ن هم من أهل اصىقدف  

ااإلدخس  ااإلخدراج  قد  يادىن  دن هدم مدن أهدل اصىقدف ابتد اء  اقد            

 ياىن صغريهم.

اهلدديا فددإن احلرمددسن ال لددرج ا ىقددىف نبمدد  مددن ةمددرو أهددل اصىقددف      

 .(1)ااإلخراج معب  صمس مدهم

إن اشرتط اإلنمسء ااحلرمسن مثل اشدرتاط اإلدخدس  ااإلخدراج    ااصظسهر 

يف احلام  فسص ى  جبىاةه مشراط بأن ال يدؤد  إىل اإلخد   بدأ  شدرط مدن      

 شراط صح  أصل اصىقف.

اصيا  رى احلدفم  ميدعى    بل يحممبىن اصىقدف بمدحمحم  إذا أدى إىل صدرف    

أن يعمدي مدن   غبت  كبهس يف غري جه  اص رب   كمن اقف نبدن أاالده اشدرط   

يشسء مدهم  احيرى من يشسء  ثم أنمن اصغب  كبهس صألغدمسء ففي هيه اصالى و 

 .(2)يحممل اصىقف ند هم

  ابعسحم: اصتغمري ااصتحم يل:

قس  اصشمم أبى ةهرو: إذا ذكر هيان اصشرطسن مدع غريهمدس مدن اصشدراط     

                                           
 .150لسضرا  يف اصىقف ألبي ةهرو ص  (1)

 .1/299  اأكاسى اصىقف صباحمممي 108اإلوعسف ص  (2)
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اصعشددرو فإ دد  يضددمق تفمددريهمس  امىضددىنهمس يف هدديه احلددس  هددى اصتغددمري يف     

ف اصىقف فمدعبهس مرتحمس  ب   أن تاىن كالالسحم  أا نبدن بعدض مدن    مالس 

اإذا ذكددر هدديان اصشددرطسن مدفددردين   …ا ىقددىف نبمدد  بدد   أن تاددىن نسمدد   

فإ همدددس يعمدددسن نمىمدددسحم شدددسم حم  فمشدددم ن اإلدخدددس  ااإلخدددراج ااصزيدددسدو     

ااصد الددسن  ااإلنمددسء ااحلرمددسن  ااإلبدد ا  ااالوددتحم ا  ألن كبمدد  اصتغددمري     

مري يف ا الدرف  اكبمد  اصتحمد يل تشدمل كدل تحمد يل يف األنمدسن.        تشمل كل تغد 

اإذا  …اإذا ذكر هيان اصشرطسن مع اصزيدسدو ااصد الدسن مدث حم لد  مدس ند اه       

ذكددر اصتغددمري اكدد ه لددل اصتغددمري يف ا الددس ف ااألنمددسن ا ىقىفدد   اإذا ذكددر   

 اصتحمدد يل اكدد ه لددل أيضددسحم اصتحمدد يل يف كددل األنمددسن ا ىقىفدد  ايف ا الددس ف    

 .(1)أيضسحم

هيا من كم  ا عدن  أمس األكاسى ففمهس اصتفالدمل اصدي  ذكدر بعضد  يف     

 ب م  اصشراط اصعشرو.

 خسممسحم: اإلب ا  ااالوتحم ال :

اإلب ا : إخراج اصعني ا ىقىف  نن جه  اقفهس بحممعهس. ااالوتحم ا  شراء 

قدع  نني أخرى تاىن اقفسحم ب هلس. انبن هيا ياىن اإلب ا  ااالودتحم ا  يف اصىا 

مت ةمني  اهيا معدن كل مدهمس إذا ذكر اصشرطسن معسحم  أمس إذا أفدرد أكد همس   

                                           
 .153  152لسضرا  يف اصىقف ص  (1)
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بسصيكر فإ   يفمر رعدن ممعهمس  فإذا ذكر اإلب ا  اك ه  يادىن ا عددن بمدع    

اصعني ا ىقىف  اشراء أخرى صتحل لبهس  اكيصك احلس  يف االوتحم ا  إذا ذكر 

 .(1)اك ه

بعبمدسء فمد  مدياهب مفالدب  يف     االوتحم ا  اصىقف أكادسى اشدراط  اص  

 غري هيا ا ىضع  اهى من أهم محمسك  اصىقف.

 وسدوسحم: اصتفضمل ااصتخالمص:

ال لرجسن يف معدسهمس نن اإلنمسء ااحلرمسن  اندن اصزيدسدو ااصد الدسن    

 اق  وحمق بمسن أكاسمهس.

تبددك هددي معددس ي اصشددراط اصعشددرو اصدديت يدديكرهس ا ىث ددىن يف صدداىر     

 فمهس متأخراا ف هسء احلدفم . اصىقف ان  بإفراد اصحمح 

اب ي صدس من حبثهس ذكر قىان  نسم  قام اصعمل بهديه اصشدراط أا دهدس    

 . اتبك اص ىان  هي:(2)اصف هسء ااصحمسكثىن اخبسص  ا تأخرين مدهم

: أن هيه اصشراط مب اصدص نبمهس ندد  إ شدسء اصىقدف    اص سن و األاىل

هس ندد  إ شدسئ  فإ هدس ال تثحمدت     فهي مبح   ب   اتع  جزءاحم مد   فإن مل يشدرتط 

 ممب سحم.

                                           
 ا رجع اصمسبق. (1)

  ا أكاسى اصىقف يف اصشريع  اإلود مم   157 – 154بي ةهرو ص لسضرا  يف اصىقف أل (2)

 .303  – 1/301صباحمممي 
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: أن هدديه اصشددراط تثحمددت صبىاقددف إذا اشددرتطهس صدفمدد    اص سندد و اصثس مدد 

اتثحمت صبدسهر أيضسحم إذا اشرتطهس اصىاقف ص . أمس إذا مل يشرتطهس اصىاقف صبددسهر  

 فإ   ال يثحمت ص  شيء مدهس.

 ف أا ال؟اهل إذا اشرتطهس اصىاقف صبدسهر امل يشرتطهس صدفم  تثحمت صبىاق

مدديهب احلدفمدد  أ هددس تثحمددت صبىاقددف ضددمدسحم نددد  اشددرتاطهس صبدددسهر  ألن 

اصددسهر يمدتم  اصىاليد  مدد  اهدى اكمبد  ندد هم أا صدم   اال ميادن أن يثحمدت           

 صبىكمل مس مل يثحمت صألصمل.

: أن من شرطت ص  هيه اصشراط ال حيق ص  فعبهس إال مرو اص سن و اصثسصث 

  مدرو بعد  أخدرى  اهدل اصعد و بسصفعددل يف      ااكد و  إال إذا  دص نبدن اصتادرا    

إي سن  مدرو ااكد و اصدى يف بعدض ا مدتح ني أا اصعد و بعد د ا مدتح ني  فد           

 يعت  اصفعل متار احم إذا طحم   يف كل ااك  مدهم مرو ااك و.

اصظسهر أن اصع و بس عدن اصثس ي  ف  يعد  مادر احم صبشدرط إال إذا كدسن قد       

  مدن ا مدتح ني نبدن كد و  أا يف كدل صددف       فعب  أكثر من مرو يف كل ااكد 

من ا متح ني نبن ك و  فماىن متار احم فممن  فيه يف ك    اال يع  تدفمديه  

 يف غريه تارا احم.

: أن هيه اصشراط اصعشرو صممت الةمد   بدل هدي قسببد      اص سن و اصرابع 

صإلو سط أل هس ك ىف جمردو  اصممت م تضمس  شرنم   فإذا اشرتط اصىاقف 

يسدو ااصد ص  أا كق اإلنمسء ااحلرمسن احنىهس فب  أن يمد ع ذصدك    كق اصز
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اي ى : أو مت أا أبمبت مس اشرتطت  من كيا. فممد ع ايحم دن اصىقدف نبدن     

 .(1)كسص  ب ان ذصك اصشرط

 خامتة البحث

 

مدددن خددد   اصعدددرض اصمدددسبق صشدددراط اصدددىاقفني ك م تهدددس اأقمدددسمهس  

تهددس  اكمفمدد  أخددي ا عددس ي  امددياهب اصف هددسء يف أكاسمهددس  ايف فهمهددس ادالص 

 اا  سص   ميان أن  متخبص اصدتسئج اصتسصم :

أن شراط اصىاقفني هي مس ي مد  بد  اصىاقفدىن اصتالدرف يف أاقدسفهم       – 1

من كم  إب سؤهس ااوتحم اهلس  اكفظهس ااإل فسف نبمهس  اجهدس   

صرف غ تهس ا يعهس  اكمفم  تىةيع اوتح سقس  ا متح ني هلس  

 اإدا و شؤا هس  اكل مس يتعبق بهس.ااصىالي  نبمهس 

أن تبك اصشراط مد مم  إىل مدس يتعبدق بدس ىقىف  اإىل مدس يتعبدق       – 2

 بس ىقىف نبم   اإىل مس يتعبق بسصدظر ااصىالي .

اأن تبك اصشراط أيضسحم تد مم من كم  أثرهس نبن صدمغ  اصىقدف    – 3

 إىل قممني أوسومني:

 ل يحم ن مباسحم صالسكحم .قمم يحمل مع  اصىقف  ف  يدع   اقفسحم  ب

                                           
 .155  ااصىقف ألبي ةهرو ص 302  اأكاسى اصىقف صباحمممي 106اإلوعسف ص  (1)
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 اقمم ال يحممل مع  اصىقف  اإن بمل اصشرط يف ك  ذات .

أن شراط اصىاقفني تد مم من كم  احلام نبمهس بإمجدس  اصعبمدسء    – 4

 إىل صحمح   ابسطب .

أن اصشدددراط اصالدددحمح  ااجحمددد  النتحمدددس   ال مدددىة خمسصفتهدددس إال     – 5

 صضددددرا و بإمجددددس  اصف هددددسء  أا  الددددبح   اجحدددد  صبىقددددف أا  

 صبممتح ني ند  بعض اصعبمسء.

أن اصف هسء متف ىن نبن قسن و نسم  يف أكاسى شراط اصىاقفني هي  – 6

أن مددس مل يدددسف م تضددن اصىقددف مدهددس  امل ياددن مدهمددسحم نددد   أا   

خمسصفدددسحم ص سنددد و مدددن قىانددد  اصشدددر   افمددد  مالدددبح  صبىقدددف أا   

صبممتح ني فإ   ياىن جسئزاحم اصحمحسحم يبزى األخي بد   اال جتدىة   

 خمسصفت  إال صضرا و أا مالبح   اجح .

أن االخت ف اصظدسهر بدني كدل مديهب مدن ا دياهب األ بعد  ابدني          – 7

غددريه مددن تبددك ا ددياهب  أا بددني ف هددسء ا دديهب اصىاكدد . اتحمددسين   

  ائهم يف شراط اصىاقفني تىومعسحم يف تالحمحهس اتضمم سحم  إاس هدى  

يكى و أ فدسحم نبدن   اخت ف يف ق مق ا دسط  اهى تمحممق اص سند و ا د  

 مس يشرتط  اصىاقفىن يف اصىاقع.

ف   يرى ميهب أا ف م  أن شرطسحم مدن اصشدراط صدحمح أل د  غدري      

مدهددي نددد   اال لددسصف قسندد و مددن قىاندد  اصشددر  اصثسبتدد   ايددراه  
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ا دديهب األخددر غددري صددحمح صاى دد  مدهمددسحم نددد   اخمسصفددسحم ص سندد و    

 شرنم .

ممب ددسحم أا إذا تددزاجن فمددث حم: اشددرتاط إخددراج اصحمدددس  مددن اصىقددف 

 فممس إذا كسن اصىقف نبن األاالد.

هيا اصشرط يرى مجهى  اصف هدسء مدن احلدفمد  ااصشدسفعم  ااحلدسببد       

جىاةه اصحت  اصدزاى األخدي بد . صعد ى اصدهدي ندد  يف كد  ذاتد           

اصع ى تعس ض  مع قسند و ا دريا . يف كدني أن ا سصامد  يف اصدراجح      

ا ددياهب األخددرى يددران  مددن مدديهحمهم امعهددم بعددض اصف هددسء مددن

بم    ابم ن اصىقف  ابعضهم يرى بم ن هديا اصشدرط اكد ه    

اصح  اصىقف. أل   شرط خمسصف صبدهي نن اصتفريق بني األبددسء يف  

األنممددس   اخمددسصف صب سندد و اصشددرنم  يف ا ىا يدد . امثددل ذصددك 

 اشرتاط إخراج اصزاجس  يف كسص  ةااجهن.

 ف يف صح  اصشراط فمهس.اهايا وسئر اصفرا  ااصالى  ا ختب

أن النتحمس  اص رب  يف أصل اصىقف أثراحم نبن شراط اصدىاقفني جدىاةاحم    – 8

 امدعسحم  صح  ابم  سحم ند  بعض اصف هسء.

يىصدىن اص ربد     –مع تىوعهم اصاحمري يف شراط اصىاقفني  –فسحلدفم  

يف اصىقددف اهتمسمددسحم بسصغددسحم كتددن إ هددم صمحممبددىن اصىقددف إذا    بدد        

األغدمدسء اكد هم دان اصف دراء. كمدن اقدف نبدن        اصشرط إلنمدسء 
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أاالده ااكتف  صدفم  حبق إنمدسء مدن شدسء اكرمدسن مدن شدسء ثدم        

 أنمن اصغب  كبهس صألغدمسء فإن اصىقف يحممل ند هم بمحمب ذصك.

اشمم اإلو ى ابن تممم  اتبمميه ابدن اص دمم ال يعتد ان أ  شدرط     

 من شراط اصىاقفني إذا مل يان ممتححمسحم.

مس مل يان قرب  اممتححمسحم فإ   ال حي ق م الدىد اصىاقدف    ايريسن أن

من اقف  اصي  هى اصت رل ب  إىل ا،  اإذا مل حي دق ا  الدىد فإ د     

ند ئددي ياددىن خمسصفددسحم ص سندد و نسمدد  يف اصشددر . اهلدديا فسشددرتاطهمس   

اص رب  مد  ج قت اص سند و اصعسمد  يف تالدحمح شدراط اصدىاقفني       

 س أوبفدس.مع اخت ف يف ق مق ا دسطق كم

أن شراط اصىاقفني هي احملى  اصدي  تدمبدق مدد  مجمدع اصتالدرفس        – 9

ااألنمدددس  ا تعب ددد  بدددسصىقف ف بددد  مدددن فهدددم معس مهدددس ام سصددد  

اصددىاقفني مدهددس  بىاوددم  اص ىاندد  اصبغىيدد  ااألصددىصم  ا ىضددىن    

صبتىصددل بهددس  عرفدد  دالال  األصفددسه ااوددتخراج األكاددسى مدهددس   

 ىص اصشرنم .كمس هى احلس  يف اصدال

اكيصك يبزى اتحمس  تبك اصشراط اال جتىة خمسصفتهدس متدن مدس كس دت     

صحمح  امعت و شرنسحم. اهيا هى ا راد مدن قدى  اصف هدسء  شدراط     

اصىاقددف كدالددىص اصشددس  : اأن مددس اشددتهر مددن إ اددس  ابددن تمممدد   

اابن اص مم صب ى  بأن ا راد مشسبهتهس يف اجىل اصعمل بهدس  ذصدك   
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نبدن مدس يىهمد  هدسهر اصعحمدس و مدن اجدىل اصعمدل         اإل اس  إاس هى 

 بال مس يال   نن اصىاقفني من شراط ممب سحم.

أن مس ذكر يف هيا اصحمح  إاس هى رثسب  اص ىاند  اصابمد  ااصضدىابع     –10

اصعسمددد  صبحادددم نبدددن شدددراط اصدددىاقفني  أمدددس تفسصدددمل اصفدددرا   

اارزئمددس   فددأمر ال يدد خل قددت كالددر  اقدد  ذكددر اصف هددسء يف    

اصف هم  كثرياحم من تبك اصفرا  ااصالى  اارزئمس   اكدل   ا  ا س 

 مس ذكراه إاس هى أيضسحم نبن وحممل ا ثس  ال احلالر.

ذكر بعدض اصف هدسء أ د  إذا جهدل شدرط اصىاقدف  بدأن قسمدت بمدد           

بدسصىقف دان شدرط   نمدل بعدسدٍو جس يدٍ  ثدم بعدرٍف  ألن اصعدسدو         

اصىاقدف أكثدر   ا متمرو ااصعرف ا مت ر يف اصىقف ي   نبدن شدرط   

ممددس يدد   صفدد  االوتفسضدد   ثددم إن مل تاددن نددسدو اال نددرف بحمبدد    

اصىاقف  كمن بحمسدي  فممساى بني ا مدتح ني صثحمدى  اصشدرك  دان    

 .(1)اصتفضمل

اا، أنبددم اصددبن ا، نبددن نحمدد ه ا وددىص  لمدد  انبددن  صدد  اصددححم    

 …اوبم

                                           
 .2/503شرح مدتهن اإل ادا   (1)
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 قائمة املصادر واملراجع

 

مم . د. لم  نحمم  نحم ا، اصاحمممدي  ممحمعد    أكاسى اصىقف يف اصشريع  اإلو  (1)

 ى.1977هد  1397اإل شسد  بغ اد  نسى 

تممددري اصىقددىف نبددن غددىامض أكاددسى اصىقددف. صعحمدد اصبممف ا دددسا    شددر    (2)

 هد.1418ماتحم   زا  اصحمسة  اصمحمع  األاىل  نسى 

هري   إن ى ا ىقعني نن  ل اصعس ني  البن اص مم   شر ماتحم  اصابمس  األة (3)

 ى.1968هد  1388نسى 

 كسشم  اص وىقي نبن اصشرح اصاحمري صب  دير   شر دا  اصفار. (4)

اإل الدسف يف معرفد  اصدراجح مدن اخلد ف  صبمدرداا  احلدحمبدي  ممحمدى  مددع          (5)

ا  ددددع ااصشدددرح اصادددحمري  ق مدددق د. نحمددد ا، اصرتكدددي  اصمحمعددد  األاىل ندددسى    

 هد.1415

 هد.1317ا محمع  األمريي  نسى  شرح اخلرشي نبن خمتالر خبمل  (6)

كسشم  ابن نسب ين    د احملتدس  نبدن اصد   ا ختدس    شدر دا  اصفادر  اصمحمعد          (7)

 ى.1966هد  1386اصثس م   نسى 

 اص   ا ختس  شرح تدىير األبالس   ممحمى  مع كسشم  ابن نسب ين. (8)

 اصشرح اصاحمري صب  دير مع كسشم  اص وىقي. (9)

حمري نبن ا  دع  صشمس اصد ين أبدي اصفدرج نحمد اصرمحن بدن ق امد        اصشرح اصا (10)

 ا   وي  ممحمى  مع ا  دع ااإل السف.

 شرح مدتهن اإل ادا   صبشمم مدالى  اصحمهىتي احلدحمبي.  شر دا  اصفار. (11)
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فتح اص  ير شرح اهل اي   البن اهلمدسى احلدفدي  طحمدع ا شدر ماتحمد  مالدمفن        (12)

 ى.1970هد  1389احلب   نسى 

جممى  فتساى شمم اإلو ى ابن تممم   مجع اصشمم نحم اصرمحن بن قسودم    (13)

 هد.1398طحمع نسى 

لسضرا  يف اصىقف  صبشمم لم  أبي ةهرو.  شر دا  اصفار اصعربي  اصمحمعد    (14)

 ى.1971اصثس م   نسى 

ممسصب أاصدي اصدهدن يف شدرح غسيد  ا دتهدن.  الدمفن اصمدمىطي اصركمحمددس ي           (15)

 ى.1961ر ا اتب اإلو مي  دمشق  اصمحمع  األاىل  نسى  ش

ا غ . البن ق ام . ق مق  د. نحم ا، اصرتكدي ا د. نحمد اصفتسح احلبدى  اصمحمعد       (16)

 هد.1409األاىل  نسى 

مغ  احملتسج شرح ا دهسج  صبخممب اصشربم   طحمع ا شر ماتحمد  اممحمعد      (17)

 ى.1958هد  1377مالمفن احلب   نسى 

ا  دع   ىفق اص ين ابن ق ام . ممحمى  مع اصشرح اصاحمري ااإل السف  بتح مدق   (18)

 هد.1415د. نحم ا، اصرتكي  اصمحمع  األاىل  نسى 

مدتهددن اإل ادا  يف مجددع ا  دددع مددع اصتد ددمح اةيددسدا   صبفتددىكي احلدحمبددي   (19)

 ا عراف بسبن اصددس   ممحمى  مع شرك   دالى  اصحمهىتي.

ف ددس   صبشددسط    شددر دا  ا عرفدد   بددريا   طحمعدد  مالددى و بتعبم ددس  ا ىا (20)

 نحم ا، د اة.

ا هيل  صبشمم أبي إوحسف اصشرياة  اصشسفعي  ممحمى  مع شدرك  ارمدى     (21)

 بتامب  اصشمم لم  جنمب ا محمعي   شر دا  اإل شسد  ج و.
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اصعربمد   ندسى   اصىقف يف اصشريع  ااص س ىن  صزه   يادن   شدر دا  اصدهضد      (22)

 هد.  1388
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 (204صفحة رقم )

 فاضيه

 توضع يف ظهر الصفحة السابقة

 
 
 
 
 
 
 


