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 الممخص:

إف األ قرؼ يبردة عغيطة،  شععة قريطة،  كظز ،طمؾء برلجؾاىع  الرنن التػي 
،  الظطػرء الططػر د،  الطسػتقبل الؾاعػر لؤل ػعاد  الطجتطػ  تزخع برلمظػرء الطػوخؾن

 ػػػي تيػػػرتيؼ  امػػػر   ػػػرتيؼا  بيػػػر تسػػػمر الظفػػػؾي،  تعقػػػ  األ،ػػػؼ،    يػػػر  ت قػػػ  
التكر ل  التضر،ؽ  يؽ أ عاد الطجتط ،  اير ت رُّ نسبة البظرلػة  التضػ،ؼ،  ايػر 

يية، تت عؾ ،ظرشط االقتصػرد  ػي الػب د،  ُيمػر الؾقػأ ،ػؽ أىػؼ الطبرتػ  الشػع 
 الرناسػػرت الفقييػػة ال ػػعمة برلطمظيػػرت الممطيػػة، الزاخػػعة برلفؾافػػر  الظكػػت الفقييػػة، 
 ،ؽ أىؼ ،برتػ  الؾقػأ التػ   يػرؼ الب ػ  إلييػر: االسػتبراؿ  يػو إ ا تمظمػت 
،ظر مػػػػو برلكميػػػػة،  يػػػػي قضػػػػية نػػػػر عة برلب ػػػػ   الظغػػػػع،  سػػػػؾؼ أسػػػػمػ ،ػػػػظي  

 الت ميل  الظقر  ي دناسة ىوه القضية.
 ترف  الب   : ،ؽ أىؼ ن

الؾقػػػػأ الػػػػ ـك عظػػػػر أك ػػػػع الفقيػػػػرء ىػػػػؾ: تػػػػب  المػػػػيؽ عمػػػػ  ت ػػػػؼ هللا،   - ٔ
،  ىؾ عظره تب  الميؽ   التصرؽ برلطظفمة،  قرؿ أ ؾ تظيفة: الؾقأ غيع الـك
عم  ،مػ الؾاقأ،  التصرؽ برلطظفمة،  ال  مـز الؾقأ عظػر أ ػي تظيفػة إال  ػي 
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 إ ا صعؼ الؾقأ    يبردة ، ضة. -أ 
 إ ا ت ؼ بو القرضي. -ب 
 إ ا أ ص  بو. -ج 
 الؾقأ ،شع ع  ،ست ب عظر عر،ة الفقيرء،  أنركه القرنؾف. -ٕ

 الشعيمة.، استبراؿ ،التكر ل، : الؾقأ الكممات المفتاحية
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Abstract: 

Awqaf is a great and old act of worship. It is a treasure 

full of giving, sustainable growing, and promising future 

for the community and for individuals in their life and 

after their death. Thanks to Awqaf, people are glad, 

nations are elevated, social solidarity is achieved among 

members of the society, rates of unemployment and 

inflation are decreased, and the economic wheel is moved. 

Waqf is an important field of study in jurisprudence. The 

present study aims at replacing waqf when its benefits are 

totally lost. This research area is worthy of investigation. 

The study adopts critical and analytical approach to 

examine this issue. 

The study reached the following conclusions: 

1. The righteous and scholars of jurisprudence are of the 

opinion that waqf is necessary and Quranic evidence 
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supporting this is provided. Abu Hanifa says it is not 

necessary except in the two following cases: the first is 

when a judge necessitates it; the second is when it is a will 

of a deceased.   The Kuwaiti law favors Abu Hanifa’s 

view. 

2. Scholars of knowledge see Waqf is rightful and 

commendable; it is approved by law.  

Keywords: Awqaf, Kuwaiti Waqf law, Shari’a, social 

solidarity 
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 المقجمة
 ال عر اف إال عم   ، المرقبة لمطتقيؽ ،ال طرهلل نب المرلطيؽ

عبره  ا   أشير أف دمحم ،إال هللا  تره ال شعيػ لوشيُر أف ال إلو أ   ،الغرلطيؽ
 :أ،ر بمر..   صفيو ،ؽ خمقو  خميمو ، نسؾلو

 كظز ،طمؾء برلجؾاىع  ،قريطة ة شعع ، إف األ قرؼ يبردة عغيطة
 الطستقبل الؾاعر  ،الططر دطرء ظالتي تزخع برلمظرء الطوخؾن،  ال نن ر ال

 ، تعق  األ،ؼ ،ير تسمر الظفؾيبلؤل عاد  الطجتط   ي تيرتيؼ  امر   رتيؼا  
ط ،  اير ت رُّ نسبة البظرلة  اير  ت ق  التكر ل  التضر،ؽ  يؽ أ عاد الطجت

 اير تت عؾ ،ظرشط االقتصرد  ي الب د،  ُيمر الؾقأ ،ؽ أىؼ  ،ض،ؼ الت
ة برلطمظيرت الممطية، الزاخعة برلفؾافر الطبرت  الشعيية،  الرناسرت الفقيية ال عم 

مت ،ظر مو  ،ؽ أىؼ ،برت  الؾقأ االستبراؿ  يو إ ا تمظ ،الفقيية الظكت 
،  سؾؼ أسمػ ،ظي  الت ميل  الظقر برلب    الظغع  يي قضية نر عة ،برلكمية

، ىوه القضية ي دناسة ىوه القضية،  أننؾ أف يميظظي هللا عم  دناسة 
لتؾ ي ،  طظو  تره استطر المؾف  ا ،ير،  ت قي  القؾؿ  يير ي ت عيع ال، ؼ 

 . إنو نمؼ الطؾل   نمؼ الظصيع
 :قسطت الرناسة إل   صميؽ :خطة البحث

تبجال مع ذكر الحكم الذرعي حقيقة الهقف، واالس :الفرل األول
   يو ،ب  رف:لمهقف )دراسة مقارنة(، 
 . قرنؾنر   ، شععر   ،تكيقة الؾقأ،  االستبراؿ لغة :الطب   األ ؿ
 . القرنؾف  ،الفقو اإلس ،ي ت ؼ الؾقأ  ي :الطب   ال رني
م استبجال الهقف عنج وحك ،شروط صحة الهقف :الفرل الثاني

   يو ،ب  رف: ذهاب منفعته،
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 . قرنؾنر   ،شع ط ص ة الؾقأ شععر   :الطب   األ ؿ
استبراؿ الؾقأ إ ا تمظمت  ت عيع ال، ؼ  ي ت ؼ :الطب   ال رني

  قرنؾنر . ،متو شععر  ف،ظ
 والتهصيات  النتائجالخاتمة، وفيها 

 الجراسات الدابقة: 
 نطي  ،ر  تمم    ،ستبراؿ،سألة اال،ؽ الفقيرء  ي لقر كتب األقر،ؾف 

 سرتوة لقر قرـ بمض األ ، أ رد ا رد ا  أ رضؾا أن ، الضؾابطبو ،ؽ األت رـ 
 أسيطؾا  ي إثعاء  ،الطمرصعيؽ بمقر دناسرت  أب رث  نسرفل  ي ىوا الشأف

الط تبة الفقيية  إيجرد ال مؾؿ الشعيية  القرنؾنية  يطر يمعض عم  الؾقأ ،ؽ 
 .إش رالت  إخفرقرت

 ،ؽ ىوه الرناسرت الطمرصعة ب   ،قرـ ،ؽ د. إ عاليؼ عبر المظيف 
المبيري بمظؾاف )استبراؿ الؾقأ نؤية شعيية اقتصردية  قرنؾنية(،  قر 

تمعيف الؾقأ  ت طو عظر الفقيرء،  األدلة عم  تمعض البرت   ي دناستو ل
،شع عيتو،  ععمج بمر  لػ  ي  يرف ت ؼ االستبراؿ  ي ترالتو ال  ث ، عنا  
ال، ؼ  يو،  ،عن ر  القؾؿ بجؾاكه برلرليل الظقمي  المقمي، ،   يرف الفرفرة 

ا لص ة االستبراؿ شععر ،  ىو االقتصردية الطعنؾة ،ؽ  لػ،  الشع ط الطمتبعة
الب   قيؼ  نصيؽ، إال أنو يمؾكه اإلك رن ،ؽ األدلة  ي تبيرف األت رـ 
 تأكيرىر،  التظؾيو برلشع ط الطمتبعة  ي الؾقأ، كطر قعنىر الفقيرء لطمع ة 
،مرلؼ الظعي  ليوا التصعؼ الشععي،  أىطية االستبراؿ  ي إسقرط ،ظفمتو 

تمعيف بطؾقأ لمطؾقؾؼ عمييؼ،  ت قي  الشع ط الطمتبعة  ي الؾقأ،  ال
القرنؾف  ي الطوىب الط،ترن لوا ليتط ؽ القرنئ ،ؽ الطؾاكنة  يؽ الطواىب  ي 

 ال  ؼ  الرليل،  ،رى ص تيتو ل رنة الظري.
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نستيع ،قر،ة ،ؽ البرت  عبر هللا تسيؽ  ىظرؾ أيضر  نسرلة ،ر
بمظؾاف )استبراؿ الؾقأ  ايمو(،  يمتعي ىوه الرناسة ،ؽ الظقص ،ر اعتعى 

  أننؾ أف أ    لتقريؼ شيء  ظتف  بو الطسمطؾف.، ريتسرلف
 :الجراسة إجراءات

ة ،  عز  مغؾية  الشعيية ،ؽ ،صردنىر األصيماست،عاج الطفرليؼ ال  - ٔ
 القؾؿ إل  قرفمو. 

اقتصعت  ي ت قي  ،سرفل ال، ؼ،  ت عيع القؾؿ  يير عم  ،واىب   - ٕ
مة، ي،ؽ ،صردنىر األص أدلتيؼ األفطة األنامةا ،متطرا  عم  أقؾاليؼ 

 . قر أضيف أتيرنر  بمض اآلناء الفقيية لشرة ال رنة إليير
أصؾؿ الب    وقتضيتب سب ،ر  رنِّيرغير ،ؽ ،جيتؾثي  األدلة،  ت،ع   - ٖ

 األترد   الظبؾية إف كرنت  ، رآليرت أسظرتير إل  ،ؾاضمير :الممطي
 ي  ،  إف كرنت ،،عمنةرطكتفيت  ت،عيجيا ،،عمنة  ي الص ي يؽ

عميير عم  أقؾاؿ أص رب غيعىر ،ؽ د ا يؽ السظة، اعتطرت  ي ال  ؼ 
 ختصرص. الشأف  اال

نن ت القؾؿ الوي أ،يل إليوا ،متطرا  عم  الظصؾص،  القؾاعر   - ٗ
 الشعيية،  األدلة المقمية. 

الكؾيتي ،ؽ ،سرفل  أشعت  ي   ل كلِّ قضية إل  ،ؾقأ القرنؾف   - ٘
،ؽ الطواىب الفقيية،  األدلة التي الؾقأا لمتمعيف بطر أخو بو القرنؾف 

 ا ،متطرا  عم  نصؾص القرنؾف،  امض شع تو. استظر عميير
 .غرنِّير ،  إيضرح الطمظ  ،ظيرعز  القؾاعر الفقيية إل  ،  - ٙ

 .وهللا  لي التؾ ي 
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 الفرل األول
 حقيقة الهقف، واالستبجال 

 مع ذكر الحكم الذرعي لمهقف )دراسة مقارنة(
 المبحث األول

 حقيقة الهقف، واالستبجال لغًة، وشرعًا، وقانهناً 
 ىؾ  رؿ عم  تط    ي  ،ىؾ ،صرن ،ؽ  قأ: (ٔ)الهقف لغةً 

أي تبستير  ي سبيل  :، ثؼ يقرؿ عميو،  ُيقرؿ:  قفت الران عم    فءشي
 ال يقرؿ: أ قفتا ألف ،مظره اإلتجرـ  ،هللا لف ف،  ُيقرؿ:  قفت الشيء  قفر  

 . اإلق ع عؽ الشيء
،و،  عرـ لز ،و ز  الؾقأ برعتبرن لععُّؼ الفقيرء :(ٕ)شرعاً  الهقف

  تمعيفيؽ:
الميؽ عم  ،مػ  ىؾ تب : الؾقأ أبي حنيفة تعريفاألول: 

ؾقأ ،شع ع عظر  ُيْفيؼ ،ؽ ىوا التمعيف أف ال ،الؾاقأ،  التصرؽ برلطظفمة
ل عم  ،مػ الؾاقأ،  ال ي،عج عؽ ،مكو،  ي   لمؾاقأ غأ ي تظيفة،  يؾ ي

العنؾُع  يو،  التصعؼ بو كيفطر شرء،  يؾ  ي ت ؼ التصعؼ الجرفز الوي 
 يصح المؾد  يوا  لوا ال  مـز عظر أ ي تظيفة إال  ي ث ثة ،ؾاطؽ: 

                                                           

(ا الطمجؼ الؾسيط ص ٖٗٙ - ٕٗٙ/ٕ(  انغع: ،مجؼ ،قر ي  المغة ال ؽ  رني )ٔ)
ٜٔٓٗ . 

ا ٚٚٔ(ا التمعيفرت لمجعنرني صٖ٘٘ - ٕٖ٘/ٗ(  انغع: ند الط ترن ال ؽ عر ر ؽ )ٕ)
رع ) (ا ،غظي الط ترج لمشعايظي ٓٗ٘ – ٜٖ٘/ٕشعح تر د ا ؽ عع ة لمعصم

 ( ٖ٘ٔ - ٕ٘ٔ/٘(ا الطبرع ال ؽ ،فمح )ٖٛٚ/ٕ)
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يقصر  ير  نو هللا  تره، كؾقأ ةض ،تطةإ ا كرف الؾقأ يبرد -أ 
ي الممؼ،  د ن الععرية  إ ؾاء اليتر، ،  ،عاكز الطسجر  الطقبعة،  ،ران 

 . القعآفالت فيظ،  طبرعة 
 .يصيع بمر  لػ  قفر  الك،ر   إنو  ،إ ا أ ص   ؾقفو بمر   رتو -ب 
إ ا ت ؼ القرضي  ؾقفو لمط ترنيؽ ،ر دا،ت ال رنة قرفطة،  -ج 

 ال،م  ال تظقظ .  ة ترن
بأف الؾقأ: ىؾ  صاحبي أبي حنيفة وأكثر الفقهاء: الثاني: تعريف

 و يطظ  ،ؽ التصعؼ  ي عيظتب  ،رؿ يط ؽ االنتفرع بو، ،  بقرء عيظو، 
ؼ  ي ،مظ  ىوا عم ، أ  يممتو تقعار  إل  هللا تمرل ،ظف  تصعؼ ،ب  ُعون
تب  الميؽ عم   ) :بو عظرىؼ أنو الطفت ال ظفية  ي  هكطر ت ر -التمعيف 

 .( ،مػ هللا تمرل ،  التصرؽ برلطظفمة
  قر أ ردت التمرنيف السربقة الوكع اإل ردات الشعيية اآلتية: 

،  أ،ر ،ر ت ي عؽ ا ؽ ،سمؾد  ا ؽ (1)تفرقر  ا،شع يية الؾقأ الطبع ن   - ٔ
يبري  شعيح  ؽ ال رنث ،ؽ إبظرؿ الؾقأ،  يؾ ال يصح سظرا ،  لؾ 

 :(2) يؾ ، طؾؿ عظر الفقيرء عم  أتر التأ يميؽ –نرال   –صح 
 عؽ أ ي تظيفة.،شع ع  ال  مـز كطر ت ي  لػ  أنو –أ 

أنو ال يصح  ي األتبري الطظقظمةا كرلطظقؾؿ الطمعض لمي ؾ  –ب 
   الظقؾد،  ىوا أقعبا بمض الفقيرء قرؿ  يوا.

                                                           

ا اإل صرح ٖ٘٘ – ٖٗ٘نتطة األ،ة، دمحم  ؽ عبر العتطؽ الر،شقي ص (  انغع: ٔ)
 .ٕٙٛعؽ ،مرني الص رح ال ؽ ىبيعة ص

 (.ٔٛٔ – ٘ٚٔ/ٜالط م  ال ؽ تـز )(  انغع: ٕ)
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ز ؿ  ي الغرلب ،  بقرء ،ظفمتير ة ال تأف يق  الؾقأ عم  عيؽ برقي  - ٕ
،ظقؾال  عظر أك ع أكرف الؾقأ عيظر  عقرنا ، أـ  غمتير لمطستفير، سؾاء  

 .(1)الفقيرء
    عن   ،المقر  ي األتبري  ا صيغة الك،ة (2)رءياعتبع أك ع الفق  - ٖ

إل  الؾاقأ  ال إل   نثتو،  ال ي ل التصعؼ  يوا ألنو صرن ،مكر  هلل 
،،رلفر  ليوا الطسمػ  - كعنره آنفر   -خترن أ ؾ تظيفة قؾال  اتمرل ،  قر 

 ال ظفي ىؾ القؾؿ الطفت  بو  ي الطوىب  ،الفقيي،  خرلفو صرتبره
 قر اختمفؾا  ي لزـ  الؾقأ  عرـ  (3) عميو المطل.  أ،ر الطرلكية

لز ،و،  الطمتطر عظرىؼ أف الؾقأ إ ا كرف إل  نية غيع ، صؾنة 
كرلطسركيؽ،  الفقعاء  يؾ الـك ال  عن  إل  الؾاقأ  ال إل   نثتو،  ال 

أ ،صع  ر  إل  ،ميمؽ، أ  نية  أ،ر إ ا كرف الؾق ،ي ل التصعؼ بو
، صؾنة  إف الؾقأ ال ي ؾف الك،ر ،  إ ا انقعض الطؾقؾؼ عمييؼ 

 .نن  الؾقأ إل   نثتو،  نرك التصعؼ  يو
أف ي ؾف الطقصر ،ؽ الؾقأ البع  التقعب إل  هللا تمرل ،  ال ر ،ؽ   - ٗ

لطمع ة الطستفير ،ؽ الؾقأ،  يتصؾن  ي  ات ر ر الطؾقؾؼ عمييؼ
غيع  ةأ  نية ، صؾنا ، أ  ني،أف ي ؾف ،ميمظر   الطؾقؾؼ عميو

 ، صؾنة. 

                                                           

(ا ٖٛٚ/ٕ(ا ،غظي الط ترج )ٖ٘٘ – ٕٖ٘/ٗند الط ترن ال ؽ عر ر ؽ )(  انغع: ٔ)
 (.ٖ٘ٔ – ٕ٘ٔ/٘الطبرع )

 الطعان  السربقة.انغع: (  ٕ)
 (.ٙٚ – ٘ٚ/ٗترشية الرسؾقي )(  انغع: ٖ)
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أ رد التمعيف التظؾع  ي استمطرؿ الؾقأ،  تمرد الطظتفميؽ بوا تعغيبر    - ٘
 ي أنؾاع  (1)،  ت ر  عم  أعطرؿ البع  اإلتسرفا  لوا  كع الفقيرءبو

 الؾقأ ث ثة:  ني،  خيعي،  ،،تمط  يظيطر.
قيرـ الشيء، ،قرـ الشيء  :يمظيارؿ   : استبرؿ (ٕ)االستبجال لغة

 يقؾلؾف:  ّرلُت الشيء إ ا غيمعتو  إف  ،الواىب، يقرؿ: ىوا  رؿ الشيء،  ار مو
َلوُ لؼ تأت لو  برؿا قرؿ تمرل :   ...ِتْمَقرِء َنْفِسي ِ،ؽ َ،ر َيُكؾُف ِلي َأْف ُأَ رِّ

 .(  أ رلتو إ ا أتيت لو  بر ل٘ٔ) ؾن /
أ   ، ا تمظمت ،ظر مو برلكميةإ: إ راؿ الؾقأ اصطالحاً االستبجال 

ظو ،ؽ نظسو، أ  ،ؽ غيع   نتل الظري عظو أل،ٍع ،ر  برٍؿ عأ ،ىمكت عيظو
 .(ٖ)نظسو، أ   يمو  استبراؿ ثطظو بو 

" تب  الميؽ  صعؼ ،ظفمتير : ىؾ: (ٗ)الهقف في القانهن الكهيتي
 لؾنثتو بمر الميؽ  ي ،مػ الؾاقأ  ي تيرتو، عم  الطست قيؽ ،  بقرء 

قر  ا   القرنؾف   ،كطر أشرنت الطردة األ ل  ،ؽ قرنؾف الؾقأ الكؾيتي ،  رتو
  ولػ ،وىب أ ي تظيفة. 
أ   ،إ راؿ الؾقأ إ ا تمظمت ،ظر مو :ىؾ :القانهن  واالستبجال في

بجظسو ،قريضة أ  بغيع نظسو، أ  أف  برع  يشعى  ظوأ  أىمكت عي ،أىطل
( الفقعة )ب( عم  أنو: )إ ا لؼ ٖٔ)الطردة  نصت  طظو ، مو أ  غيعه كطر 

يشتعط الؾاقأ لظفسو االستبراؿ، كرف لمط  طة الط،تصة، ،ت  نأت الطصم ة 

                                                           

 (.ٕٓٓ/ٙشعح  تح القر ع )(  انغع: ٔ)
 (. ٓٓٔ/ٔ(  ،مجؼ ،قر ي  المغة )ٕ)
 (.ٙٛٔ - ٗٛٔ/٘(ا الطبرع )ٖٛ٘ - ٕٛ٘/ٗ( انغع: ند الط ترن  تصعؼ )ٖ)
 ( انغع: قرنؾف الؾقأ الكؾيتي،  ،وكعتو التفسيعية.  ٗ)
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( عم  أنو: ) ظتيي الؾقأ إ ا ت،عات أييرنو ٛٗ ي  لػ(،  نصت الطردة )
 . كمير أ  بمضير،  لؼ يط ؽ تمطيعىر،  االستبراؿ  ير ...(

 المبحث الثاني
 حكم الهقف في الذريعة اإلسالمية، والقانهن 

عم  ،شع يية الؾقأ الطستؾ ي لمشع ط الشعيية (ٔ)اتف  الممطرء 
ت بة،  الفمرؿ الطعيية برلرليل الظقمي،  اعتبعه أىل الممؼ ،ؽ األعطرؿ الطس

الطست سظة التي نغب  ير الشرنع ال  يؼ،  نرب إليير  الط طؾدة،  القعارت
 لؼ يمعؼ عؽ أتر ،ؽ أىل الممؼ خرلأ  ي  لػ،  أ،ر ،ر  ،نسؾلو الكعيؼ 

أىؾ  ه ند ،ؽ خ ؼ  يو  يؾ ،ظزؿ عظر أىل الت قي   يطر  تمم  بظبيمة عقر
،  ،ر - ت يظر  لػ ال، ؼ  أ ض ظره  ي أ ؿ ب  ظر كطر -الـك أـ نرفز؟ 

تظ   ،ع ؾض شععر   ال تؤت  ط يؾ ، ،شع ط الؾقأ  الؾاقأخ ؼ كرف عم  
األصل  ي ،شع عيتو،  است برب المطل    ي الؾاق   األت رـ  الظغرـا ثطرنه 

 عطل الص ربة  التربميؽ ليؼ بإتسرف  ، سظُة نسؾؿ هللا  ،بو، كترُب هللا
 .إل   ـؾ الر ؽ،  الطصم ة الرايية لولػ

 َخْيػػػػػػػٍع َ ػػػػػػػِإفم ممَ ِبػػػػػػػِو َعِمػػػػػػػيؼ   ِ،ػػػػػػػؽْ  َ َ،ػػػػػػػر َتْفَمُمػػػػػػػؾا... قػػػػػػػرؿ تمػػػػػػػرل : 
 (. ٕ٘ٔ)البقعة/

ْؽ َعَمْيَظػػر ِإفم ممَ َيْجػػِزي . ..: ه قػػرؿ نػػل  كػػع  َ ػػَأْ ِؼ َلَظػػر اْلَكْيػػَل َ َتَصػػرم
ِقيؽَ   (. ٛٛ) ؾسأ/ اْلُطَتَصرِّ

 .(ٚٚ)ال  /َ اْ َمُمؾا اْلَ،ْيَع َلَمممُكْؼ ُتْفِمُ ؾفَ ..  قرؿ تقرست أسطرؤه: 

                                                           

ا نتطة ٕٙٛا اإل صرح ال ؽ ىبيعة ص ٖٚٔ( انغع: ،عاتب اإلنطرع ال ؽ تـز ص ٔ)
 . ٖٗ٘األ،ة ص 
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عم   مل ال،يع :  قر دلت الظصؾص القعآنية (ٔ) وجه الجاللة
 االستك رن ،ؽ  نؾىو  أنطرطوا نغبة  يطر عظر هللا تمرل  ،ؽ الظعيؼ  األنع 
الجزيل،  ،ؽ أعغؼ األعطرؿ الصرل ة التي يمؼ نفمير كل أتر ،شع ع 

ألف  ضمير  خيعىر  االؾقأ،  الصرقرت الجرنية برلفضل  األنع ألص ر ير
 امر نشؾنه  قير،و لعب  ،يطتر ،  صرتبير  ي تيرتو  امر   رتو  ي قبعه

 .المرلطيؽ
قرؿ :قرؿ غيعه عؽ أ ي ىعيعة  ،ترلؾا أيضر  بطر ثبت عظر ،سمؼػ اس
إ ا ،رت اإلنسرف انقظ  عطمو إال ،ؽ ث ث: صرقة نرنية،  ): نسؾؿ هللا 

 .(ٕ)( ِعمُؼ  ظتف  بو، أ   لر صرلح  رعؾ لوأ
 : ىطرالطمع ؼ أف الصرقة الطست بة نؾعرف،  :(3)وجه الجاللة

صرقة ،قظؾعة األنع،  صرقة نرنية ،طترة األنع  الفضل،  األ قرؼ ،ؽ 
 . بق  أنعه  تغو الطبرنؾ عم  اإلنسرف  ي ،مرشو  ،مرده الظؾع ال رني الوي

نضي هللا -ا ؽ عطع عؽ غيعه  ،(ٗ)لطر ثبت  ي ص يح الب،رني   
 يير،  قرؿ: ير  يستأ،عهأنضر  ب،يبع،  أت  الظبي قرؿ: أصرب عطع -عظيطر

 طر  ،نف  عظري ،ظوأب،يبع، لؼ أصب قُط ،رال   إني أصبت ،رال   ،نسؾؿ هللا
إف شئت تبست أصمير،  تصرقت  ير، غيع أنو ال :" تأ،عني  يو؟،  قرؿ

تصرؽ  ير عطع  ي الفقعاء،   ي ، قرؿ  "  ال  ؾنث ،مير،  ال  ؾىب برع أص
                                                           

(ا ،مرلؼ ٖٗٔ/ٗ(  انغع: الط عن الؾنيز  ي تفسيع الكترب المزيز ال ؽ عظية )ٔ)
 ( .  ٜٕٔ/ٔ(ا  تح القر ع لمشؾكرني )ٕٖٓ/ٖالتظزيل لمبغؾي )

(ا  ن اه الب،رني  ي األدب ٖٔٙٔ(ن اه ،سمؼ  ي ص ي و  ي كترب الؾصية نقؼ )ٕ)
 ( .  ٖٛالطفعد نقؼ )

 (.٘ٛ/ٔٔ(  انغع: شعح ص يح ،سمؼ لمظؾ ي )ٖ)
 ( .  ٕٗٙٚ(ن اه الب،رني  ي ص ي و  ي كترب الؾصية نقؼ )ٗ)
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  ي لفظ  .صريقر  غيع ،تطؾؿ  يو"،  العقرب،   ي الطمع ؼ، أ  يظمؼ القعا 
 . (ٔ)"ثطعتير سبِّلاألصل،    اتب " :لو قرؿ 

 است بربو  ي   ي  ال،بع صعيح بطشع يية الؾقأ :(2)وجه الجاللة
القعا   الطسركيؽ،  أنو عقر الـك ي،عج ،ؽ ،مػ الؾاقأ برلمفظ،  او قرؿ أك ع 

 الفقيرء.
 قر عطل بو نطي  الممطرء الصرل يؽ ،ؽ السمأ  ال،مأ  ي نطي  

،ر ): (ٖ) -نضي هللا عظيطر-األ،صرن  األعصرن، قرؿ نر ع  ؽ عبرهللا  
 .(لو ،قرنة إال  قأ  قفر  أتّر ،ؽ أص رب نسؾؿ هللا  يبق

 مغظي أف ثطرنيؽ ص ر ير  ،ؽ " : (ٗ) -نتطو هللا– قرؿ الشر مي 
،  قر سط  الشر مي األتبري " ، ع،رت األنصرن تصرقؾا بصرقرت

عمطت،  إنطر  طرل الجرىمية  ي: " لؼ ي ب  أى قرؿ  ،،ة عم برلصرقرت الط
تب  أىل اإلس ـ"،  قصر  ولػ أف أىل اإلس ـ ىؼ الو ؽ  قفؾا  ظية القعا  
 إل  هللا،  إال  قر ُععؼ ،مظره  ي األك،ظة الغر عة بغيع نية اإلخ ص  القعا . 

 :القانهن الكهيتي من مذروعية الهقفمهقف 
غيع الـك ب ي  يجؾك  رنؾف الؾقأ أ،عا  ،شع عر   ،ست بر  اعتبع الق

إال إ ا  ه، أ  التصعؼ  يو،  ال  مـز الؾقأأ  تغييع  ،لمؾاقأ العنؾع  يو

                                                           

 (.  ٜٖٕٚ(ا  ن اه ا ؽ ،رنو  ي سظظو نقؼ )ٖٕٔ/ٕ( ن اه الظسرفي  ي سظظو )ٔ)
 (.ٚٛ - ٙٛ/ٔٔ(  انغع: شعح ص يح ،سمؼ لمظؾ ي )ٕ)
 (.  ٖٙٚ/ٕ( انغع: ،غظي الط ترج )ٖ)
-ٕ٘ٔ/٘(ا الطبرع )ٖٙٚ/ٕ(ا ،غظي الط ترج )ٕٛٔ/ٙ( انغع:  راف  الصظرف  )ٗ)

ٔ٘ٔ  .) 
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في، أ  بظعي  الؾصية،  قر أ  تأكر ب  ؼ قضر ،تط ضةصعؼ  ي طرعة ،
 . ي تظيفةأ ا   القرنؾف ،وىب 

عم  أنو )لمؾاقأ أف  عن  عؽ  قفو خيعير   (ٙٔت الطردة )نصكطر 
كرف أ  أىمير ،  أف يغيع  ي ،صرن و  شع طو،  لؾ تـع نفسو ،ؽ  لػ، عم  

 .أال  ظفو التغييع إال  ي تر د القرنؾف(
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 الفرل الثاني
 م استبجال الهقف شرعًا، وقانهناً شروط صحة الهقف، وحك

 المبحث األول
 شروط صحة الهقف في الفقه اإلسالمي، والقانهن الهضعي 

ف الؾقأ عقر  تصعؼ ال  تؼ إال بشع ط شعيية أ،طر ال شػ  يو 
ة طاعر الرالفل المقمية ال ،اعتبعىر الشرنع ال  يؼ برألدلة السطعية ،،  طة

لولػ،  ىوه الشع ط المر،ة التي  ضمير الفقيرء ، ل   رؽ  يؽ الفقيرء  ي 
،  ىي ،ظير ،ر  عن  إل  الصيغة،  ،ظير ،ر  عن  إل  الؾقأ، (ٔ)األغمب

 ،ظير ،ر  عن  إل  الؾاقأ،  ،ظير ،ر  عن  إل  الطؾقؾؼ عميو،  سؾؼ 
 أ كعىر عم  اإليجرك ،مزكا   لػ برألدلة الشعيية الطترتة،  ىي: 

 ُيفيؼ ،ؽ ىوا أنو ال يصح  ،أي عرقل برلغ ،أن يكهن الهاقف مكمفاً   - ٔ
 ال الصبي  ، ال الظرفؼ ، ال الطغش  عميو ،ال الطمتؾه قأ الطجظؾف،   

ألف الطمر، ت التي تشتطل عم  الكسب  إخعاج الطرؿ ،ؽ الصغيعا 
إل  اإلدناؾ  الؾعي،  ىوا ال  تأت   ي  ترج تؼ ظـ  الغغع أ  ال ،الطمػ

أنو  ألنو ثبت عؽ نسؾؿ هللا  ا لؼ ي تطل نضجو ،ت  ،ؽ ُسمب عقمو

                                                           

ا شعح  تح ٕٛٛ – ٕٙٛا اإل صرح ص ٖ٘٘ – ٖٗ٘(انغع: نتطة األ،ة ص ٔ)
-ٖٔٛ/ٕ(ا ،غظي الط ترج )ٖٛ٘-ٖ٘٘/ٗ)(ا ند الط ترن ٕٔٓ-  ٕٓٓ/ٙالقر ع )
(ا الطغظي ٔ-ٖٙ/ٙ(ا تمية الممطرء)ٚ-ٔٔ/ٕ(ا الطمتطر  ي  قو اإل،رـ أتطر )ٖٙٚ

(ا الط م   ٜٓ - ٘ٚ/ٗ(ا ترشية الرسؾقي )ٖٙٚ - ٖٙ٘/٘ال ؽ قرا،ة )
 . (ٛ/ٗا الطبرع )(ٖٛٔ - ٘ٚٔ/ٜ)
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مؼ،  عؽ الطجظؾف تعؽ الصبي تت  ي  :ث ثن   القمؼ عؽ )قرؿ: 
 . (1)(تت  ُيفي ،  عؽ الظرفؼ تت  يستيقظ

الممطرء  ي  قفيطر عم   قر اختمأ  ،صبي الططيز،  الس عاف أ،ر ال
أ،ر الصبي الططيز  يصح ا خ ؼ الفقيرء  ي تصع يؼ األصل ،ؽ

 قرؿ  ،،  ىؾ ،ؾقؾؼ عم  إنركة الؾلي(2)عقره عظر أك ع الفقيرء
 إف لمممطرء   أ،ر الس عاف ،عقره ة: بمرـ ص (3)الشر عية  أىل الغرىع

 :(4) ي تصع و  ،ؽ  لػ  قفو أقؾاال  ث ثة
 .نكرية بو،  او قرؿ أك ع الفقيرء  مز،و التصعؼ،  يؤاخو عميوا -أ
ع وا لمرـ اإلدناؾ،  او قرؿ نط  ،ؽ الطرلكية ال يصح تص -ب

 المي ،  الطزني ،ؽ الشر عية،  ، ىؾ قؾؿ أ ي  ؾسأ ، ال ظر مة
 .لقؾة أدلتيؼ  اخترنه بمض الط ققيؽا ، دا د

: ال يصح تصع و إ ا كرف الس ع ،رلػ  ي األعيع عظره قرؿ -ج
 .،ظبقر ،  أ،ر إ ا كرف د ف  لػ  يؾ  مز،و

   أ،ر إ ا كرف الس ع ،برتر    ىوا كمو  يطر إ ا كرف الس ع بطمصية، 
 قر . رتصع و اتف يصح

                                                           

(ا  ن اه ٕٕنقؼ ) (  ن اه الب،رني  ي ص ي و  ي كترب ال ر د ،ؾقؾ ر  عم  عمّي ٔ)
(ا ٚٔ(ا  ن اه أ ؾ دا د  ي سظظو  ي كترب ال ر د نقؼ )ٓٓٔ/ٙأتطر  ي الطسظر )

(ا  قرؿ أ ؾ ييس : "تر   عمّي ٚٔ ن اه التع،وي  ي سظظو  ي كترب ال ر د نقؼ )
 (.ٕٗ/ٗتسؽ غعيب" )

 (.ٛ/ٗ(ا الطبرع )٘/ٖ(ا ترشية الرسؾقي )ٛ/٘ند الط ترن )(  انغع: ٕ)
 (.ٕٓ/ٜ(ا الط م  )ٚ/ٕغظي الط ترج )،(  انغع: ٖ)
(ا ٚ/ٕ(ا ،غظي الط ترج )ٙ - ٘/ٖ(ا ترشية الرسؾقي )ٛ/٘ند الط ترن )(  انغع: ٗ)

 (.ٕٓ – ٜٔ/ٜ(ا الط م  )ٛ/ٗالطبرع )
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،  ،ر (1):    يصح  قأ المبر بغيع إ ف سيره عظر أك ع الفقيرءالحرية  - ٕ
ألف المبر  ،ر ،مكت يطيظو  اأ ف بو السير  يؾ ص يح نر و اتفرقر  

ر ال َضَعَب ممُ َ،َ   شيئر  قرؿ تمرل :  يؾ ال يطمػ  لسيره، ا َ،ْطُمؾك   َعْبر 
 قرؿ  .(٘ٚ)الظ ل/ .. ِنْكق ر َتَسظ رَنَكْقَظرُه ِ،ظمر  َ َ،ؽْ  َيْقِرُن َعَم  َشْيءٍ 

،  عميو  يصح  قفو. (2)ؾن  دا دأ ؾ ث  : المبر يطمػ ،مكر  تر،ر  كرل عِّ
، أو باألصالةة لمهاقف بأن يكهن المهقهف مممهكًا ممكًا تامًا يجًا ورق  - ٖ

 ال  ،صؾب،  عميو    يصح  قأ الطرؿ الطغالهصايةالهكالة، أو 
طرن"   ال يصح  قأ  ، ال الطسع ؽ  ،وصرتبالضرف  ،ؽ  ر الضِّ

بإ ف ،ؽ  (4)،  أنركه ال ظفيةكسرفع المقؾد (3)الفضؾلي عظر أك ع الفقيرء
 ي الجمرعع ة  ؽ أ قيرسر  عم  البي ا لطر ثبت ،ؽ تر    الطرلػ
 رشتعى ، عم  شعاء أض يتو  ر ظرن الوي  كمو نسؾؿ هللا ،البرنقي

 ر ظرن، ىطر  ر ظرن،  عن  إل  نسؾؿ هللا ا ترأض يتيؽ،  ارع إ
 است سظؾا .(٘)برلبعكة  ي صفقة يطيظو لو نسؾؿ هللا  ر رع ، أض ية

                                                           

(ا ،غظي ٜٕٔ/ٕ(ا  راية الطجتير )ٕٕٓ – ٕٓٓ/ٙشعح  تح القر ع )(  انغع: ٔ)
 (.ٛ/ٗ(ا الطبرع )ٜٜ/ٕالط ترج )

 (.ٖٛٔ – ٘ٚٔ/ٜالط م  )(  انغع: ٕ)
(ا ٙٔ/ٗ(ا الطبرع )٘ٔ/ٕ(ا ،غظي الط ترج )ٕٔ/ٖترشية الرسؾقي )(  انغع: ٖ)

 (.ٖٗٗ/ٛالط م  )
 (.ٕٓٓ/ٙشعح  تح القر ع )(  انغع: ٗ)
 (. ٖٖٗٗ(  ن اه الب،رني  ي كترب الطظرقب )٘)
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 تقة نركة الاإل" ة الفقيية التي تظص عم  أف ر ه برلقرعر  لػ  أ
 .(ٔ)كرلؾكرلة السربقة "

 ،ِتفرعر  عم  ،رلو اأن ال يكهن الهاقف محجهرًا عميه بجين، أو لدفه  - ٗ
  عم  تقؾؽ الرافظيؽ. 

ألف ،قصؾد  اال تزول باالنتفاع(ٕ)قائمةمعمهمة أن يكهن الهقف عينًا   - ٘
الؾقأ ديطؾ،ة االنتفرع ،  بقرء األصل قرفطر ،  إ ا كاؿ األصل 

.،  يصح .. برالنتفرع    يصح  قفو كطر  ي الشط ،  الظمرـ،  الف ؼ
 ايوا قرؿ أك ع  ،،شرعر  عكا  أ  فأف ي ؾف عيؽ الؾقأ عقرنا  أ  ،ظقؾال ، ،
ح  قأ الطظقؾؿ،  كوا ال يص :ويالفقيرء،  قرؿ أ ؾ تظيفة خ  ر  لصرتب

كرف   اإ أ،ر  ،الطرؿ الطشرع إ ا كرف يقبل القسطة    يصح  قفو
، أ  انتط   البئع  ال طرـ،الطشرع ال يقبل القسطة كرلران الصغيعة، 

 األدلة عم  نؾاك الؾقأ  ي   قر صح  قفو اتفرقر ا ،الشعكرء عم   قفو
 .المقرن،  الطظقؾؿ،  الطشرع ،ر دلت عميو األدلة الص ي ة الصعي ة

                                                           

(  األصل أف اإلنسرف ال  تصعؼ  ي ،مػ غيعه،  إف تصعؼ  ي ،مػ غيعه بغيع إ ف ٔ)
،ؽ ،رلكو  يؾ  ضؾلي، أ  يصيع عقره عظر ال ظفية ،ؾقؾ ر ،  إف أ ف لو الطرلػ بمر 
التصعؼ  أ،ض  تصع و،  يؾ كطر لؾ  كمو قبل التصعؼ،  رإلنركة ال تقة كرلؾكرلة 

المرقل،  المبر،  قر قرؿ  يوه القرعرة  اعتطر السربقة  ي تصع رت الفضؾلي،  الصبي 
 – ٕ٘ٛالمطل  ير أفطة ال ظفية،  امض الفقيرء. األشبره  الظغرفع لمسيؾطي ص 

،  ؾالؽا شعح القؾاعر ٗٛٔا األشبره  الظغرفع ال ؽ نجيؼ الظبمة األ ل  ص ٕٙٛ
 (.    ٔ٘ٔ/٘(ا  راف  الصظرف  )ٙٔٔالفقيية ،صظف  الزنقر، القرعرة )

(ا ند الط ترن ٕٓٔ-ٕٕٓ/ٙ(ا شعح  تح القر ع )ٕٕٓ/ٙنغع:  راف  الصظرف  )( إ)
 – ٖٕٚ/ٙ(ا الطغظي )ٖٚٚ/ٕ(ا ،غظي الط ترج )ٕٔ/ٙ(ا الترج  اإلكميل )ٔٙ٘/ٗ)

 (.  ٘ٚٔ/ٜ(ا الط م  )ٖٕٛ
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تيظطر  قأ ،ؽ  قأ عطع - ي أ ؿ الب    - ،ؽ  لػ ،ر أسظرنره 
 . أقعه نسؾؿ هللا  ،خيبع لو ،ؽأنضر  
  عؽ أ ي ىعيعة(1) ،ر ثبت  ي الص ي يؽ  قرؿ: قرؿ ؽ،

 إنو  ، أ،ر خرلر  إنكؼ تغمطؾف خرلرا   ...):تر   طؾيل   كع  يو
 . ( ي سبيل هللا هاتتب  أدنعو  اعتر

  غيعه قؾلو ،(2) ،ر ثبت أيضر  عظر الب،رني  :(  ؽ اتتب   عسر،
 ،و ني ، إف شبمو ، تصريقر  ؾعره ،إيطرنر  برهلل ي سبيل هللا، 

 .(لكير،ةؾلو  ي ،يزانو  ؾـ اا   ، ن ثو
   أف (3)الطشرع ،ر ثبت  ي الص يح  أ،طر  ؤكر عم  نؾاك الؾق

أصرب ،رفة سيؼ ،ؽ خيبع،  رستأ ف نسؾؿ  عطع  ؽ ال،ظرب 
 . ىي ،ؽ ال قؾؽ الطشرعة ، يير،  أ،عه  ؾقفيرهللا 

   كل ،ر نرك  يمو نرك  قفو،  ، ألف ،ر نرك ،تطيزا  نرك ،شرعر 
ا  الكيري ص يح عم  الطشرع الوي ال يقبل القسطة ،ؽ برب أ ل 

 ي غمة الؾقأ  يؽ الطؾقؾؼ  ،ر داـ الؾقأ يصح ،شرعر    ألف
 .صيب الؾاقأ إنو يصح  ي الطؾقؾؼ الطشرع  ي ن ،عمييؼ

،  كل عيؽ أن ال يتعمق الهقف بحق اآلخرين كالرهن، واإلجارة  - ٙ
صع ير لمؾقأ،  أنرك ال ظفية  قأ العىؽ، اشتغمت ب      يصح 

  الميؽ الطستأنعة. 
                                                           

(ا  ن اه ،سمؼ  ي ص ي و ٛٙٗٔ(ن اه الب،رني  ي ص ي و  ي كترب الزكرة نقؼ )ٔ)
 (.  ٖٜٛنقؼ)

 (.ٖٕ٘ٛلب،رني  ي ص ي و  ي كترب الجيرد  السيع نقؼ )(  ن اه إ)
(ا  ن اه ،سمؼ  ي ص ي و ٕٗٙٚ(ن اه الب،رني  ي ص ي و  ي كترب الؾصرير نقؼ )ٖ)

 (.ٕٖٙٔنقؼ )
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 طر صرن ،ؽ األ قرؼ  ،القربة إلى هللا أن يكهن المقرهد من الهقف  - ٚ
ر ىر،  عميو  طؽ  اإلتسرف  يي ،طظؾعة  ال يجؾك إنفالبع  غيع ي 

نظة    رة  ،خميم ، أ  نؾادٍ أ  صرلة قطرن ، قأ ،رلو لبظرء كظيسة
طيب ال يقبل إال هللا إف " : ثبت  ي الص يح قؾلو  ألنو ايصح  ممو

 . (ٔ)".. . طيبر  
ألنو  ا ال  ؤنع ، إنير تصح ،ظو ،الطشعؾ برأل قرؼ ،ؽ ىظر لؾ تقعب 

طر ا لِ و سب لو أنعىر إ ا أسمؼ  تسؽ إس ، ي ،ل العبردةلي  ،ؽ أى
 ي نسؾؿ هللا  أنو سأؿ ؼ  ؽ تزاـ يثبت  ي الص يح عؽ ت 

 يل  ، عت  ، اع ،أعطرؿ كرف  ت ظ   ير  ي الجرىمية ،ؽ صمة نتؼ
 .(ٕ)(يعأسمطت عم  ،ر أسمفت ،ؽ خ): ؾؿ هللا ػ قرؿ لو نس ،لو ثؾا ير

 ىوا القير شعط عظر القرفميؽ  ،جةتكهن صيغة الهقف منجزة ومؤبأن   - ٛ
 مز ـ الؾقأ برلمفظ،    يصح تمميقو بشعط  ال صفة  ال إضر تو إل  

 .تممي  التبععرت نرك ،رلػ أ ، ايوا قرؿ أك ع الفقيرء ،ك،ؽ
،  رلطؾنب ىؾ (ٖ)والقبهلأن يكهن العقج قائمًا عمى اإليجاب  ويذترط  - ٜ

أ   ،كؾقفت االؾاقأ    ر ،ؽ التصعيح برلؾقأ برلعبرنة الصعي ة
أ  بعبرنة ، ظية  ظؾي  ير الؾقأ  ،، ع،ة صرقة أ  تصرقت ،تبست
أ  برلكتربة رف الظظ   ير  قفير، إبم  ىؾ  عير  ف فلنممتير   أ ،تصرقت

أ  برإلشرنة الطفيطة، أ  برلفمل،  إف كرف  ،الطعسؾ،ة الطستبيظة
                                                           

 (.٘ٔٓٔ( ن اه ،سمؼ  ي ص ي و  ي كترب الزكرة نقؼ )ٔ)
(ا ن اه ،سمؼ  ي ص ي و نقؼ ٕٕٕٓ( ن اه الب،رني  ي ص ي و  ي كترب البيؾع نقؼ )ٕ)

(ٕٖٔ .) 
(ا ،غظي الط ترج ٖ٘٘/ٗترن ) (ا ند الطٕٕٓ/ٙ( انغع: شعح  تح القر ع )ٖ)

 (. ٜٓٔ-ٕٜٔ/ٙ(ا الطغظي )ٖٔٛ-ٕٖٛ/ٕ)
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،ميؽ  قر اشتعط الفقيرء قبؾلو،  إف كرف  ؼ ،صع  ر إل ؾ الطؾق
 .نية    يشتعط  يو القبؾؿ ؼ ،صع  ر  إل ؾ الطؾق

سؾاُء أكرف ،ميظر  أـ نية  :أن يعين الهاقف المدتفيج من الهقف  - ٓٔ
كرف نية غيع ،ظقظمة،  يتؼ تمييظو عظر الفقيرء برالسؼ  ،ظقظمة، أـ

 ،ؼ عمييؼؾ  أنرك نطرعة إ يرـ الطؾق ،أ  المقب أ  برإلشرنة إليو
 أ،ر الؾقأ عم  نفسو  قط، أ  عم  نفسو  ، يصعؼ لمطسركيؽ

 :(ٔ) يو عم  قؾليؽ  قر اختمأ الفقيرء ، غيعه
ألنو  انطيؾن الفقيرء إل  عرـ نؾاك انتفرع الؾاقأ برلؾقأ  ىب -أ 

ي،عج عؽ ،مػ الؾاقأ إل  ،مػ هللا برلمفظ ،برشعة،  عميو    
 يجؾك الؾقأ عم  الظف  ،جعدا ،  ال تبمر . 

،ؽ ال ظفية،  ال ظر مة،  نطرعة   قرؿ ا ؽ أ ي ليم ،  أ ؾ  ؾسأ -ب 
ثؼ يصيع بمر  لػ لمفقعاء  الطسركيؽ،  ،بجؾاك الؾقأ عم  الظف 

 :بطر  مي أ  ،ؽ يشتعطيؼ الؾاقأ ،ستفير ؽ ،موا  استرلؾا
 -ثطغر  –الط،عج  ي الص ي يؽ أنو لطر  قأ أنضو  خبع عطع -

أ   ،ال بأي عم  ،ؽ  ليير أف يأكل ،ظير)،ؽ خيبع اشتعط،  قرؿ: 
 ا،رت  كرف الؾقأ  ي  ره إل  أف، (ٕ)(صريقر  غيع ،تطؾؿ  يو ؼيظم

لجرك لو أف يصمي  يو  ا ألنو لؾ  قأ ،سجرا   ي سبيل هللا تمرل 
 .رقر  فات

                                                           

 – ٕٙٛ(ا اإل صرح ص ٖٜٔ-ٜٗٔ/ٙ(ا الطغظي )ٕٕ٘-ٕٕٚ/ٙ( شعح  تح القر ع )ٔ)
 . ٖٙ٘-ٖ٘٘نتطة األ،ة صا ٕٛٛ

 ( تقرـ ت،عيجو.  ٕ)
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اشتعى  ئع  ي الص يح أف ع طرف  ؽ عفرفأيضر  طر ثبت  ل -
 .(ٔ)الطسمطيؽ  ء،  سبمير لمطسمطيؽ،  كرف دلؾه  يير كرالُن ،ة

   يصح  قأ ال،طع،  ال  :أن يكهن الهقف مباحًا يرح بيعه  - ٔٔ
 يؾ ،يرن  ي  الميؾ،  ال ال،ظزيع،  كل خبي  التالطيتة،  ال آ

 .   يجؾك التصعؼ  يو ،،ظغؾن الشرنع ال  يؼ
 مهقف القانهن من الذروط المعتبرة في الهقف: 

اشتعط القرنؾف لص ة الؾقأ أف ي ؾف الؾاقأ عرق   ،طيزا ،  ،رلكر  
 عم  (ٖكطر أشرنت الطردة) ،لمميؽ،  قر  ا   القرنؾف ،وىب عر،ة الفقيرء

 أنو: )يشتعط  ي ص ة الؾقأ:
أف ي ؾف الؾاقأ أى   لمتبعع قرنؾنر ، ،رلكر  لطر يقفو عيظر  أ  ،ظفمة  –أ 

 ،مكر  ص ي ر .
 أف تكؾف صيغة الؾقأ ،ظجزة، أ  ،ضر ة إل  ك،ؽ ،ستقبل(. –ب 

 نصتكطر  ، أنرك القرنؾف  قأ الصبي المرقل بإ ف الط  طة
عم  أنو: )يصح  قأ الط جؾن عميو لمسفو، أ  لمغفمة، أ  ،ؽ  مغ  (ٗالطردة)

،  عميو  قر  ا   القرنؾف ،وىب شععر ،  لؼ  تؼ ال ردية  المشعيؽ ،ؽ عطعه(
كطر  ي  ،مةغفو   فنطيؾن الفقيرء،  أنرك القرنؾف  قأ الط جؾن عميو لس

 ع  ي غيع  ولػ ،وىب ال ظفية،  أنرك القرنؾف  قأ الكر قر  ،ؾا  ا(ٗالطردة )
عم  أف: )الؾقأ غيع الطسمؼ ص يحا ،ر لؼ  (٘ت الطردة )نصكطر  ،صيةم،

،ؾا قر  ،وىب عر،ة الممطرء،  ي ؽ عم  نية ، ع،ة  ي الشعيمة اإلس ،ية(،
 إف عرد صح  قفو،  إال لؼ  ، نمل  قأ الطعتر بمر ندتو ،ؾقؾ ر  عم  ننمتو

                                                           

 (.ٜٕٙ/ٕ(ا  ن اه التع،وي  ي سظظو )ٕٗٔ/ٕ( أخعنو الظسرفي  ي سظظو )ٔ)
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الؾقأ ،ظمقر  عقرنا  كرف  قر  ا   ،وىب الجطيؾن، كطر أنرك القرنؾف  ،يصح
 عم  أف:  (ٚت الطردة)نصكطر  ،أ  ،ظقؾال ، ،فعكا  أ  ،شرعر  

 يجؾك  قأ المقرن  الطظقؾؿ،  ال صة الشرفمة ،ظمقر . –)أ 
 يجؾك  قأ تصص،  أسيؼ شعكرت األ،ؾاؿ الطستقمة استق ال  –ب 

 نرفز شععر (.
 ا   القرنؾف ،وىب نطيؾن الفقيرء،  قر أنرك القرنؾف الؾقأ   اوا

عم  أنو:  (ٛت الطردة )نصكطر  ،أ  ،ضر ر  إليو غيعه ،عم  الظف  خرلصر  
ر  قر    )يجؾك لمؾاقأ أف يقأ عم  نفسو،  أف يشتعط الظغع لظفسو  لغيعه(،

 .لقؾؿ أ ي  ؾسأ،  نطرعة ،ؽ أىل الممؼ
 المبحث الثاني

 وقانهناً  ،كم استبجال الهقف شرعاً في حتحرير الخالف 
الوي ىؾ ،قريضة الؾقأ بغيعه ،ؽ نظسو،  االستبراؿ كع الممطرء  ي 
تو لمطؾقؾؼ م  الطؾقؾؼ ثؼ شعاء  قأ آخع تبق  غ ،ؽ غيع نظسو،  ىؾ  ي

 :(ٔ) لو ث ث صؾن ،عمييؼ
أف يشتعط الؾاقأ لظفسو أ  لغيعه عظر الؾقأ : الرهرة األولى

استبراؿ الؾقأ ،ت  شرء،  ىوا ال يجؾك عظر أك ع الفقيرء،  عميو يصيع 
ل  ي الؾقأ استبقرؤه عم  ،ظفمتو األصالؾقأ ص ي ر   الشعط الغير ا ألف 

 ال  ؾنث،  مطر نرء الشعط ،ظر ير  ل كيقة الؾقأ سقط  ، ال  ؾىب ،    برع
شؾؼ الشرنع إليوا تلا قأ ص ي ر  سرني الطفمؾؿ  الفرفرةؾ الشعط،  عل ال

الطسمطؾف عم  شع طيؼ إال شعطر  أتل ): لطر ثبت  ي الص يح قؾلو 
                                                           

(ا ،غظي الط ترج ٜٛٔ/ٗ(ا ترشية الرسؾقي )ٕٛ٘-ٖٛ٘/ٗ(  ند الط ترن )ٔ)
 (. ٖٛٔ/ٜ(ا الط م  )ٖٛٚ - ٖٚٚ/٘(ا الطغظي )ٜٖٔ/ٕ)
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 شرة اىتطر،و  ي  ،،  لؾال نغبة الشرنع ال  يؼ(أ  تعا،ر  ت ال   ،تعا،ر  
 .ؾقأ ،  تزا،ظو برلشع ط الفرسرةإشرعة الؾقأ  الرعؾة إليو لطر صح ال

: أف ال يشتعط الؾاقأ عظر الؾقأ  ي  الؾقأ،  إنطر الثانيةالرهرة 
تعؾ األ،ع إل  اختيرنه،  نغبة أىمو،  الطستفير ؽ ،ظو التصعؼ برلؾقأ ،ت  

 .شرء،  ىوا ال يصح عظر نطي  الفقيرء القرفميؽ  مزـ  الؾقأ
،ؽ استطعانية  الؾقأ عرنض يطظ أف يمعض عم   :الرهرة الثالثة

الميؽ الطؾقؾ ة عقرنا  كرنت أ  ،ظقؾال ، أ  تمظمت  تىمك نتفرع بو، كطر لؾاال
أ  ىجع الظري الؾقأ لمرنض ،ر، أ  نتل  ،الطظفمة برلكمية ،  بقرء الميؽ

بي  بمضو بسبب ك عة  تترج إل  تؾسي   تع،يؼ اأ  ، الظري عظو اضظعانا  
 االظري،  شرة الزترـ  يو،  ىوه الصؾنة ، ل خ ؼ طؾيل  يؽ الفقيرء

تعنيح الطصرلح عم  الطفرسر،  ت عيع الفكعة  الغرية  تغميبير عم  سبب ب
 ةير عم  الؾاقعيطريي ،ظرط األت رـ  عؾاقب األ،ؾن  تقالجطؾد،  الظغع  

نت  عؽ ىوا ال، ؼ أنامة أقؾاؿ ،شيؾنة  ي الفقو   لوا اصؾن الظغعق  
 :اإلس ،ي،  ىي

 القهل األول:
إل   (1)أك ع الفقيرء   بو عظرىؼ،  ال ظر مة،  طفت ىب ال ظفية  ي ال  - ٔ

النتفرع إ ا تؾا عت سو  ي ،ؾض  اجظنؾاك  ي  الؾقأ  استبرالو ب
 :ة ل ستبراؿ،  ىيالشع ط الطبي 

 .قيرـ الطسؾغ الشععي الراعي إل   لػ  ي تر د ،ر  كعنره ،ؽ األسبرب -أ
                                                           

تمية الممطرء  ا(٘ٛٔ-ٜٓٔ/٘الطبرع ) ا(ٖٕٙ-ٖٕٚ/ٙ(انغع: شعح  تح القر ع )ٔ)
 (.ٕٕٔ-ٕٛٙ/ٖٔ،جطؾع الفتر ى الكبعى ال ؽ تيطية ) ا(ٖٚ-ٓٗ/ٙ)
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أ  الجية الطمظية  ،شعاؼ القرضيإأف ي ؾف المطل برالستبراؿ ت ت  -ب 
 . ي الظغع  ي تطرية األ قرؼ  صيرنتير ،ؽ المب 

أسمرن السؾؽ التي ال غبؽ  يير عم  الطؾقؾؼ بأف ي ؾف البي   -ج 
 .عمييؼ

أ  الطؾقؾؼ  ،عالظرعاالستبراؿ كرلؾاقأ أ  القرفؼ عم   م أف يس -د 
 ضمو  قير ا ىو .عمييؼ بإ راؿ الؾقأ بجظسو عم  الطظتفميؽ بو

التي اعتطرىر ك يع ،ؽ  ؽالع ا تي أنرك ال ظر مة  ي إترى  ،ال ظفية
 ي االستبراؿ نظ  الؾقأ   الط ققيؽ  ي الطوىب ال ظبمي أف  عاع
 يجؾك صعؼ ال طؽ  ي  قأ  الوي يغظي ترنة الطؾقؾؼ عمييؼ،

 ح الطصم ة  يوا  استرؿ ىوا الفعي  برألدلة اآلتية: آخع تعنم 

تطمت عم   عي  قرؿ: الص ي يؽ أف عطع  ؽ ال،ظرب،ر ثبت  ي  -
الوي كرف عظره،  أندت أف  - أ   أضرعو - ترعو ر  ، ي سبيل هللا
ال ) قرؿ:   عخص،  سألت نسؾؿ هللا وت أنو برفمظاشتعيو،  عظ

 .(1)كمب يمؾد  ي قيئو(إف  رنىؼا  إف المرفر  ي ىبتو كرلشتعه   ت

                                                           

(ا  ن اه ،سمؼ  ي ص ي ة  ي كترب اليبرت ٜٓٗٔ( ن اه الب،رني  ي ص ي و نقؼ )ٔ)
 (. ٕٜٓٔنقؼ )
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 توأنكع عم  عطع شعاء صرقف نسؾؿ هللاأ:(1)الستجاللجه او 
لطر نأي  اهلل تمرل ،  لؼ  ظكع  يمير ،ؽ العنل الوي أناد  ي   عي ةالط بس

عم  نؾاك  ي  الؾقأ  ءر إيط  ضمأ،   ي ال ر   تصعيح دٍ  يو ،ؽ تع 
 لمطصم ة. 

 كطر استرؿ القؾـ أيضر  بطر نرء  ي الص ي يؽ أف الظبي   - ٕ
لؾال أفم قؾ،ػ تر   عير  ) :-ر نضي هللا عظي–قرؿ لمرفشة 

 .(2)(ألنفقت كظز الكعبة  ي سبيل هللا عافب 

يت هللا المتي  : الطممؾـ أف اليراير التي تبم  إل   (3)وجه الجاللة
الظري ُتمّر  قفر  تستجمب  ير ،صم ة البيت المتي   ،ؽ الطمؾؾ،  عر،ة
 االستمرضة عظير يمير إال  ب وال يط ؽ ت كيق،  ىوا ةنالطشعمؼ صيرنة  سرا

 ىؾ الوي عـز  ،ةمبرأل،ؾاؿ الطترا لة التي  تؾ ع  ير الطؾاد،  األ ري المر،
 .عم   ممو لؾال ،،ر ة الفتظة،  ىوا  ؤكر ،شع يية االستبراؿنسؾؿ هللا

 ي الراللة عم  نؾاك اإل راؿ  الت ؾيل  تأن  الفقيرء أيضر  س قر ا  - ٖ
الممطرء الطتقر،يؽ التعخص  ي استبراؿ  ى  تر   طر نرء  يبلمطصم ة 

برأل،ركؽ أف ي،ترن ،ر ىؾ   أبرألييرف  ةظو ن  الطتّميظضرتي  الاأل

                                                           

 (.ٕٖٗ - ٖٔٗ/ٖ(  انغع:  تح البرني ال ؽ تجع )ٔ)
(ا  ن اه ،سمؼ  ي ص ي ة  ي كترب ٘ٓ٘()ٖٛ٘ٔنقؼ)( ن اه الب،رني  ي ص ي و ٕ)

 (.ٜٕٖٔال   نقؼ )
 (.ٖٗٗ/ٖ(  انغع: الطفيؼ )ٖ)
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،  كوا ،ر  أصمح ترال  لمفقعاء  الط ر ي  ،أ ضل ،ظير،  أ س  ،ظفمة
برالستسمرء  رال  عؽ  ر  عتيرضنخص بو الفقيرء  ي سعاية المت  ا 

ك القؾ أل،ع عم  ال  برلطرؿ إ ا تمسع االمت ـ  لػ ُطمت .  قر عزم
 برألدلة الشعيية الؾاض ة:

نضي – غيعىطر عؽ نر ع  ؽ عبرهللا  ، قر ثبت عظر أتطر،  أ ي دا د -أ 
ف إف نن   قرـ  ـؾ الفتح،  قرؿ: ير نسؾؿ هللا: إني نونت أ -هللا عظيطر
قرؿ  .عميػ ، ة أف أصمي  ي  يت الطقري –عز  نل  - تح هللا 

"  قرؿ: ، ثؼ أعرد عميو، " رىر ىظ صلْ ):نكمتيؽ، قرؿ،عة أ ؾ سمطة: 
  ي لفظ قرؿ لو ، (ٔ)( شأنػ إ ا  " ، ثؼ أعرد عميو، قرؿ: " صْل ىر ىظر

 :( الوي بم  دمحما  برل   لؾ صميت ىر ىظر ألنزأ عظػ ص ة  ي 
 .( يت الطقري

،ر ن اه  ،  ند  ي  رؿ الزكرة  الظون  األضرتي إ ا أدمى أ ضل ،ظير -ب 
،صرقر ،  بم ظي الظبي )قرؿ: ،  ؽ كمب  يّ  َ أ ؾ دا د عؽ أُ 

 ،نر عميو  يو إال  ظت ،،رضطعنت  عنل  مطر نط  لي ،رلو لؼ أ 
ال لبؽ  يو   اؾ ،ر :،  قرؿػنير صرقتا أل قمت لو: أدِّ  ظت ،،رض
أنر  ظة  ،وىر،  قمت لو:،رية  تية عغيطة سط ال عيعا  لكؽ ىوه نرق

أف ،ظػ قعيب،  إف أتببت وا نسؾؿ هللا ػ ى ،بو ،عؤ بآخو ،ر لؼ أُ 

                                                           

قرؿ  ي  ،(ٖٖٙٓ،  ٖٖ٘ٓ(  ن اه أ ؾ دا د  ي سظظو  ي كترب الظو ن  األيطرف نقؼ )ٔ)
 ال ركؼ  ص  و،  ص  و أيضر   ، البييقي ،عؾف الطمبؾد:  أخعنو أيضر  الران،ي
 ال ر ظ تقي الر ؽ  ؽ دقي  المير. 
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قبمتو،  إف  ظػ إف قبمو ،  مل، ر  تمعض عميو ،ر ععضت عميّ تأتيو 
 خعج برلظرقة التي  ،عج ،مو،ي  رعل   قرؿ:  إن ،نده عميػ نددتو

ر:  لػ الوي خوى) قرؿ: تت  قر،ظر عم  نسؾؿ هللا يّ ععض عم
رؿ  ير ىي ػ،  ق"نعؾ هللا  يو،  قبمظره ،ظػآعميػ،  إف تظؾعت ب،يع 

  ،وىر، قرؿ:  أ،ع نسؾؿ هللا ،قر نئتػ  ير ، ه ير نسؾؿ هللا
 . (1)(بضير،  دعر لو  ي ،رلو برلبعكةكب

 الكؾ ةأف  يت الطرؿ  ي  (2)قر ثبت عظر الظبعاني  ي الطمجؼ الكبيع    - ٗ
آنواؾ سمر  ؽ أ ي  الكؾ ة كرف  الي ، ك،ؽ عطع قر ُنِقب  ي

،  أنسل ا ؽ ،سمؾد ب ترب إل  عطع ي رثو بطر نعى لبيت  قرص
ال : الطرؿ ،ؽ قبل لص قر ضبط،  أنسل إليو عطع  ؽ ال،ظرب 

إل  ،سجر  ةتقظ  العنل،  أ،عه أف  ظقل الطسجر الوي كرف برلكؾ 
 قبمة،  أف يجمل  يت الطرؿ  ي الكؾ ةآخع برلتطرنيؽ  ي سؾؽ 

 .ر،  إنو لؽ  زاؿ  ي الطسجر ،صلٍّ الطسج

                                                           

ثقرت غيع دمحم  (ا  ننرلو ننرؿٓٛ٘ٔ(  ن اه أ ؾ دا د  ي سظظو  ي كترب الزكرة نقؼ )ٔ)
 أخعنو أتطر  ي ك افره  (ا  ىؾ صر ؽا  قر صعح برلت ر  أٖٖ/ٜ ؽ إس رؽ )
  (.ٕٕٚٚ(ا  ن اه ا ؽ خزيطة نقؼ )ٕٗٔ/ٕعم  الطسظر )

(ا  ن اه ال، ؿ كطر  كعه ا ؽ تيطية  ي ٖٜٔ/ٜ(  ن اه الظبعاني  ي الطمجؼ الكبيع)ٕ)
 (.  ٕٚٔ-ٕٛٔ/ٖٔ،جطؾع الفتر ى )
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أف يستبرلؾا  الكؾ ةلؾالة الطسمطيؽ عم  أنرك عطع :(1)وجه الجاللة
الطسجر  ايت الطرؿ الوي تمعض لمسعقة،  يشتع ا بأثطرنير ،سجرا   ي ، رف 
آخع، عم  أف يجمل  يت الطرؿ  ي قبمتوا صيرنة لبيت الطرؿ،  تطرية لو 

 لؼ  ظكع أتر  ،،  كرف  لػ بط ضع ،ؽ الص ربة ال،ؾنة،ؽ المصؾص 
 .يجب المطل بو(2)ير   ؾتسنطرعر  ،  صرن  لػ إعم  عطع

 ،ظيؼ  -ظيؼنضي هللا ع-البأي  ير أف الص ربة (ٖ)يرن قر  ند بأسر  - ٘
 ا ؽ يبري قر أ تؾا بجؾاك  ي  كسؾة الكعبة بمر تقردـ ك،ظير،  عرفشة

 ،صم ة البيت،  لقر كرف عاء الطسمطيؽ ػثطظير لفق نزعير،  صعؼ 
 .ثؼ أخو  يوه الفتؾى  ،ي  ر ؽ القريؼ ،ظيربة  ؽ ع طرف ال جبشي

ألف الطقصؾد ،ؽ الؾقأ بقرء ،ظفمتو،  د اـ عمِّو الؾانؼ عم    - ٙ
الطؾقؾؼ عمييؼ  التؾسي  عمييؼ،  إ ا تمظمت ،ظفمتو،  تعؾ د ف 
نر ى ُ،،مصة ،ؽ ىوا الطأكؽ،  إف الؾقأ يضي   ُييطل  يوىب 

ء ،قصؾد الشرنع،  عميو  رلؾانب إتير وا خع ج عؽ،قصؾده،  ى
قرؿ  . االنتفرع،  ىوا  ت ق  برلبي  نان الؾقأ،  ام و ،عة أخعى ل ستر

ره، عم   نو ي،  إ ا لؼ ي ؽ تأ "الؾقأ ،ؤار :مي ظبا ؽ عقيل ال

                                                           

 (.ٕٛٔ – ٕٚٔ/ٖٔ(  انغع: ،جطؾع الفتر ى ال ؽ تيطية )ٔ)
(  اإلنطرع الس ؾتي: أف يفتي عرلؼ  ي ،سألة ب ضعة نط  ،ؽ الممطرء،  لؼ يغيع ٕ)

إنشرد ا  ىؾ تجة ،مطؾؿ  ير عم  أصح أقؾاؿ األصؾلييؽ،ظيؼ نضر  ال س،ط، 
 .  ٘ٛ - ٗٛالف ؾؿ لمشؾكرني ص 

 (. ٙ٘/ٚٗ(   كعه تقي الر ؽ الفرسي  ي كترب شفرء الغعاـ بأخبرن البمر ال عاـ )ٖ)
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ت،صيصو استبقيظر الغعض،  ىؾ االنتفرع عم  الر اـ  ي عيؽ أخعى، 
نعى ،جعى األييرف،  نطؾدنر عم  الميؽ ،   اتصرؿ األ راؿ 

 .(ٔ)  لمغعض"يتمظيمير تضي
عي الطؾقؾؼ  ي سبيل هللا إ ا ىـع  تمظمت فالكيري عم   ي  ال  - ٚ

 كيت الطسجر  قر أنرك الممطرء كر ة  يمير  و،  كوا ُتُصعم،ظر 
 .جر،  استبقرء الطظفمةب ي سرفع األ قرؼ لمطصم ة،  يجؾك أيضر  

 القهل الثاني: 
سؾاء  تمظمت الطظفمة أ   ،إل  نؾاك  لػ ،ظمقر   (ٕ)  ىب أ ؾ تظيفة

لؼ ي،عج ،ؽ ،مػ الؾاقأ  مو ت  التصعؼ بو كيفطر  ؾقأالألف  الؼ تتمظل
،  ،شرء  ي غيع الصؾن ال  ث التي است ظرىر أ ؾ تظيفة  إف الؾقأ  يير الـك

 : قر أنرك أتطر  ي إترى الع ايرت عظو ،مةظف   تبرع إال إ ا تمظمت الط
 تتمظل ،ظفمة الؾقأ.  ؼأنو يجؾك استبراؿ الؾقأ ،ظمقر   لؾ ل

 القهل الثالث: 
إل  نؾاك االستبراؿ  ي الطظقؾؿ د ف المقرن (ٖ)الطرلكية   ىب 
ألف ا أ  تؾسمتو ،نقمو  أ ،إل   يمو إ ا دعت ال رنة ،برست ظرء الطسجر

                                                           

 (. ٙٛٔ/٘(  الطبرع شعح الطقظ  ال ؽ ،فمح )ٔ)
 (. ٖٗ٘ – ٕٖ٘/ٗ(ا الفتر ى الكبعى )ٕٖ٘-ٖٖ٘/ٗترن )ند الط ( ٕ)
 (.ٖٖٔ-ٖٖٖ/ٙالوخيعة ) (أٜ-ٕٜ/ٗترشية الرسؾقي )( ٖ)
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الطظفمة إليو  ي أي  قت كرف،  قر  ند  ي المقرن أصل ثر ت يط ؽ ننؾع 
 و. الظيي عؽ  يمو  ىبتتر   عطع

 القهل الرابع:

إل  أف الؾقأ ال (ٔ)ل الغرىعة  ي الطمتطر عظرىؼ،  أى  ىب الشر عي
 ألف ال يرة يط ؽ أف ترب  يو  االظيي عؽ  يمو،ؽ لطر ثبت  ا برع ،ظمقر  

 ؾلعردتو إل  الؾاقأ   نثتو،  يبق  كولػ   إ  لوا ال يجؾك  ،،ت  شرء هللا
 . عن  إل  الؾاقأ   نثتو،  او قرؿ دمحم  ؽ ال سؽ :نوعر ،  قيل نصر

 :والراجح من األقهال الدابقة

 ال  ،تو،  ال تؾني وب ال ى ،أف الؾقأ  ي األصل الـك ال يصح  يمو
ىمكت أ   ، أ،ر إ ا تمظمت ،ظفمتو ،،ر دا،ت ،ظفمتو ،ستطعة ،اشتعاط  لػ

أ  تعكو الظري،  يجؾك  يمو  استبرالو بط مو، أ  بغيعه إ ا دعت  ،وظيع
 أك ع الفقيرءا  ةكطر ت    لػ ال ظفية  ال ظر م ، عغطت الطصم ة ،ال رنة

لقؾة أدلتيؼ،  س ،تير ،ؽ الطمرنضة،  ،ؾا قتير لمكيري  المقل،  القؾاعر 
  سترؿ بو الطرنمؾف  إنو ي طل عم  الؾقأ السميؼ الطمر ا أ،ر ،ر  .الفقيية

سترؿ بو ا أ،ر ،ر  .الصفةالوي ال يجؾك التمعض لو ،ر داـ عم  ىوه 
 و لمظصؾص غيع الـك  يؾ ضعيف ،ظر ظرء  عم  أف الؾقأ ،ظمقر  يز ف جالط

                                                           

الط مي  (اٜٕ٘-ٕٕٙ/ٗ(ا الؾسيط )ٕٚٔ-ٚٚٔ/ٗي )  ن ضة الظرلبيؽ لمظؾ ( ٔ)
(ٜ/ٖٔٛ  .) 
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 ،ر داـ  .الصعي ة التي تطظ  ،ؽ التصعؼ برلؾقأ إ ا صرن عؽ صرتبو
،ؽ  ة ىؾ ،ممؼ  سط ، ،مردىؼ ،مرشيؼلمعبرد  ي  رلحالشعع يقعن الطص

 ؼ الطصم ة،  مميو  مـز إتيرء هللا  سطرت التشعي  اإلس ،ي،  إ ا نأ ت شعع 
ليبق  ،قصؾده   ضمو  خيعه  ابأي طعيقة ،شع عة أخعى  ام  الؾقأ ترنة  

 .الطرنان عم  الفقعاء،  ،ؽ شعط ليؼ الؾاقأ

  :مهقف القانهن 

لطوىب أ ي تظيفة،  إ ا  قر  استبراؿ الؾقأ برلشعط   رأنرك القرنؾف 
  تمظمت ،ظفمتو عات عيظو، أالؾاقأ،  إنو يصح استبرالو إ ا خ لؼ يشتعطو

صة برإلشعاؼ تالجية الط، أت ا ن ، إ،ظو ،ظفمة ،ظير ،رال برلكمية،  إ ا بقي
الطصم ة العان ة ،ؽ  لػ سؾاء  استبرؿ بط مو، أ  بغيعه   رقر  لمطوىب 

إ ا لؼ يشتعط الؾاقأ  –عم  أنو: )... ب  (ٖٔت الطردة )كطر نص،ال ظبمي
لظفسو االستبراؿ، كرف لمط  طة الط،تصة، ،ت  نأت الطصم ة  ي  لػ(، 

عم  أنو: ) ظتيي الؾقأ إ ا ت،عات أييرنو كمير أ   (ٛٗ) نصت الطردة 
 ...(.يط ؽ تمطيعىر، أ  االستبراؿ  ير بمضير،  لؼ
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 الخاتمة 
 وفيها أهم النتائج والتهصيات

سجل أىؼ الظترف  الرناسة  ،سػ ال،ترـ أف أُ ىوه يظيب لي  ي خرتطة 
ستقصرء ال  ؼ  ي ،سألة ا التؾصيرت التي تؾصمت إليير ،ؽ خ ؿ الب     

 ،ر  مي: قر تؾصمت إل   ، تعني ر   استبراؿ الؾقأ ت عيعا   ترقيقر   ت كيقر  
 أواًل: النتائج:

تب  الميؽ عم  ت ؼ هللا،  :ال ـك عظر أك ع الفقيرء ىؾ الؾقأ  - ٕ
 ىؾ عظره  ، التصرؽ برلطظفمة،  قرؿ أ ؾ تظيفة: الؾقأ غيع الـك

 التصرؽ برلطظفمة،  ال  مـز الؾقأ  ،تب  الميؽ عم  ،مػ الؾاقأ
 ،ؾاطؽ:  ةعظر أ ي تظيفة إال  ي ث ث

 .يبردة ، ضة ي  إ ا صعؼ الؾقأ -أ 
 .القرضيإ ا ت ؼ بو  -ب 
 .أ ص  بو اإ  -ج 

 . أنركه القرنؾف  ، ب عظر عر،ة الفقيرءتالؾقأ ،شع ع  ،س  - ٖ
برلكمية،  و مظر،تمظمت  إ االستبراؿ يمظي قيرـ الشيء ،قرـ الؾقأ ا  - ٗ

أ   يمو  استبراؿ ثطظو  ،وظترنكي وأ  نتل الظري عظ ،عيظوأ  ىمكت 
 .بو

الغرلب ، ل اشتعط الفقيرء شع طر  ،ميظة لص ة الؾقأ،  ىي  ي   - ٘
 أف  ، ال عية ،التكميف :  رؽ  يؽ الفقيرء،  ىي كطر  كعىر الفقيرء

ي ؾف الؾقأ ،طمؾكر  لمؾاقأ ،مكر  تر،ر ،  أف ال ي ؾف الؾاقأ ، جؾنا  
ر  ،ممؾ،ة قرفطة ال تز ؿ ظيو بسفو أ  د ؽ،  أف ي ؾف الؾقأ ععمي
 ةلقعاآلخعيؽ،  أف يقصر بو انتفرع،  أف ال  تمم  الؾقأ ب   لبرال
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إل  هللا،  أف ي ؾف ،ممؾ،ر  ،ؽ  قأ عميو عظر األك ع،  أف ي ؾف 
 .بصيغة التظجيز عظر أك ع الفقيرء،  أف ي ؾف ،برتر  

ثؼ يصيع إل   ،عم  الظف  ،جعدا   أاختمأ الفقيرء  ي الؾق  - ٙ
 ،أ  تبمر  لغيعه عم  قؾليؽ: ،ظمو األك ع،  أنركه نطرعة ،الطسركيؽ

 .ؿ عظورالظصؾص    يمدلت عميو  ىؾ ال   الوي 
رء، عمطر  بأف القرنؾف اشتعط القرنؾف ،مغؼ الشع ط التي  كعىر الفقي  - ٚ

 .ؾؿ أ ي تظيفة  ي عرـ لز ،و،رؿ إل  ق
األصل عظر األك ع ،ؽ  قيرء األ،ة، أنو ال يجؾك التصعؼ برلؾقأ   - ٛ

 .طأ  لبة، أ  ،يعاثر ..  لؾ برلشع  ، يمر  
 : ىي ،مة أقؾاؿ راؿ الؾقأ عم  أناإاختمأ الفقيرء  ي   - ٜ

الجؾاك إ ا تمظمت الطظفمة برلكمية،  كرف بإشعاؼ القرضي،  اي   -أ 
  طؽ ال غبؽ  يو،  أ رؿ بغيعه أ  بط مو عم  الص يح ،ؽ 

 ،إ رالو بط مو ؾانبأ   ؼ،وىب ال ظر مة،  أنرك  لػ ال ظفية إال أني
 أقعاير لمرليل  الؾقرف   ىوا االتجره ىؾ أقؾى االتجرىرت 

 .ترنه القرنؾف الؾقفي  ي الكؾيتخ او أقؾؿ،  قر ا ، الطظظ 
ك  لػ ،ظمقر  ،وىب أ ي تظيفة،  ن اية عظر أتطر إ ا دعت جؾ ي -ب 

 .الطصم ة لولػ
ك  ي الطظقؾؿ د ف المقرن إال  ي الطسجر،  ىؾ ،وىب جؾ ي -ج 

 . الطرلكية
 دمحمال يجؾك ،ظمقر ،  ىؾ ،وىب الشر عية  أىل الغرىع،  أنرك  -د 

 .عردتو لمؾاقأإ  ؽ ال سؽ 
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 ثانيًا: التهصيات:
ا   ، صمة   ،ة هللأ  االستك رن ،ظوا قعات  الطسمطيؽ عم  الؾق  - ٔ  سرًّ

 .لَ،ممة الفقعاء
ا و كناعتو،  استصظرع ،توشيط االقتصرد الؾقفي ،ؽ خ ؿ إنرن تظ  - ٕ

 إسير،ر   ي  ،لمطظفمة  الغمة  استزادة ،كيردة  ي الظشرط االقتصردي
 ، أ  ال رِّ ،ظير.رىعة البظرلة التي انترتت المرلؼ بأسعهالقضرء عم  ع

ؤل قرؼ المر،ة  ال،رصة لال  ؾ،رت  الجيرت الط،تصة نعرية   - ٖ
لت صل الفرفرة  ا ،تربمة القرفطيؽ عميير ،ؽ الظغرن  أعؾانيؼ ،،عا قير  

 .الطعنؾة ،ظو
 إطرلة  ،عم  القضرء المطل برالستبراؿ  ي الؾقأا تفرعر  عميو يجب  - ٗ

 . ي عطعه  خيعه
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 أهم المرادر والمراجع
 وعمهمه:  ،أواًل: القرآن الكريم

 المرجع م
ي الع اية  الرناية  ي عمؼ التفسيع، دمحم  ؽ ظ تح القر ع الجر،   يؽ   ٔ

  يع ت.ىػ، دان إتيرء التعاث المعاي،  ٕٓ٘ٔعمي الشؾكرني 
عبر ال    ؽ عظية  ،الط عن الؾنيز  ي تفسيع الكترب المزيز ٕ

 ،الظبمة األ ل  ،ىػػ، دان الكتب الممطية،  يع ت ٙٗ٘األنرلسي 
 ت قي : عبرالس ـ عبرالشر ي. 

 ٓٔ٘ال سيؽ  ؽ ،سمؾد البغؾي  ،،مرلؼ التظزيل  ي التفسيع  التأ يل ٖ
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ، دان الفكع،  يع ت،

 وعمهمه: ،كتب الحجيثثانيًا: 
 المرجع م
ىػ، الط تبة الممطية،  ٕ٘ٚسظؽ ا ؽ ،رنو، عبر هللا  ؽ  زير القز يظي  ٔ

 ـ، ت قي : دمحم  ؤاد. ٕٜ٘ٔالقرىعة، 
ىػ، ،ظبمة دمحم ، يي الر ؽ  ٕ٘ٚسظؽ أ ي دا د، سميطرف  ؽ األشم   ٕ

 ـ. ٖٜ٘ٔعبرال طير، القرىعة، 
 ـ. ٖٜٓٔىػ، )د،ف(، القرىعة،  ٜٕٚسظؽ التع،وي، دمحم  ؽ ييس   ٖ
ىػ، ،ظبمة الشيخ دمحم الطسمؾدي  ٖٖٓسظؽ الظسرفي، أتطر  ؽ شميب  ٗ

 القرىعة، شعح السيؾطي.
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 المرجع م
ىػ،  يت األ كرن الر لية،  ٕٙ٘ص يح الب،رني، دمحم  ؽ إسطرعيل  ٘

 ـ. ٜٜٛٔالعيرض، 
، العيرض،  ىػ، دان ا ؽ ٕٔٙص يح ،سمؼ، ،سمؼ  ؽ ال جرج  ٙ تـز

 ىػ.  ٜٔٗ
ىػ،  ٕ٘ٛ تح البرني شعح ص يح الب،رني، أتطر  ؽ عمي المسق ني  ٚ

 ، تبة الصفر، القرىعة، الظبمة األ ل .
ىػ، دان الكتب الممطية،  ٘ٓٗالطسترنؾ، دمحم  ؽ عبرهللا ال ركؼ  ٛ

  يع ت، الظبمة األ ل .
 ـ. ٜ٘ٛٔف( القرىعة،  ىػ، )د، ٕٔٗالطسظر، أتطر  ؽ تظبل  ٜ
الُطفيؼ لطر ُأش ل ،ؽ تم،يص كترب ،سمؼ، أتطر  ؽ عطع القعطبي  ٓٔ

 ىػ، دان ا ؽ ك يع، د،ش ،  يع ت، الظبمة ال رنية. ٙ٘ٙ

 :ثالثًا: كتب الفقه الحنفي
 المرجع م
ىػ، دان الكترب  ٚٛ٘  راف  الصظرف   ي تعتيب الشعاف  لمكرسرني ٔ

 المعاي،  يع ت، الظبمة ال رنية. 
 ىػ. ٘ٔٗٔدمحم أ،يؽ، دان الفكع،  يع ت،ترن شعح الرن الط،ترن، ند الط ٕ
، دان الفكع،  يع ت، ػى ٔٛٙ تح القر ع شعح اليراية ال ؽ اليطرـ  ٖ

 الظبمة ال رنية.
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 :المالكيرابعًا: كتب الفقه 
 المرجع م
ىػ، الظبمة  ٜٚٛالترج  اإلكميل  ير،ش ،ؾاىب الجميل، دمحم  ؽ  ؾسأ  ٔ

 ال رنية. 
عميش أتطر دمحم  عح الكبيع،  اير،شو تقعيعاتػؾقي عم  الشػترشية الرس ٕ

  ؽ عع ة، دان الفكع. 

 :خامدًا: كتب الفقه الذافعي
 المرجع م
ىػ، دان  ٙٚٙن ضة الظرلبيؽ  عرة الطفتيؽ، الظؾ ي ي يي  ؽ شعؼ،  ٔ

 الظبمة األ ل . الطظيل، سؾنير،
ىػ، دان  ٜٚٚدمحم ال،ظيب  ،،غظي الط ترج عم  الطظيرج لمشعايظي ٕ

 ـ.ٜٜٛٔالفكع،  يع ت، 
ىػ، دان  ٘ٓ٘الؾسيط  ي الطوىب، دمحم  ؽ دمحم الظؾسي الغزالي  ٖ

 ـ.ٜٜٚٔالس ـ، القرىعة ،

 :سادسًا: كتب الفقه الحنبمي
 المرجع م
السمسبيل  ي ،مع ة الرليل، صرلح البمييي، ، تبة الطمرنؼ، العيرض،  ٔ

 الظبمة ال رل ة.
ىػ، دان الكتب  ٗٛٛالطبرع شعح الطقظ  ال ؽ ،فمح إ عاليؼ  ؽ دمحم  ٕ
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 ـ. ٜٜٚٔالممطية،  يع ت، 
ي،  ىبدمحم وني،  مظو عبرال طير  يالطمتطر  ي  قو اإل،رـ أتطر، عم ٖ

 دان ال،يع،  يع ت، الظبمة األ ل ، ت قي : ، طؾد األننرؤ ط. 

 :الخالفعمم سابعًا: كتب 
 المرجع م
ىػ، دان  ٓٙ٘اإل صرح عؽ ،مرني الص رح ال ؽ ىبيعة ال ظبمي  ٔ

  الظؾادن، سؾنير، الكؾيت، الظبمة األ ل . 
 ٜ٘٘ راية الطجتير  نيرية الطقتصر، دمحم  ؽ أتطر  ؽ نشر القعطبي  ٕ

 ىػ، دان الفكع،  يع ت.
 ٚٓ٘تمية الممطرء  ي ،مع ة ،واىب الفقيرء، دمحم  ؽ أتطر الشرشي  ٖ

 ىػ، دان البرك، ، ة، الظبمة األ ل . 
ىػ، دان الغعب اإلس ،ي،  ٗٛٙالوخيعة، أتطر  ؽ إدني  القعا ي  ٗ

 الظبمة األ ل ، ت قي : د. دمحم تجي.
ىػ، ،ؤسسة  ٓٚٛ الر،شقي نتطة األ،ة  ي اخت ؼ األفطة، دمحم ٘

 العسرلة، الظبمة األ ل . 
،جطؾع الفتر ى الكبعى، أتطر  ؽ عبر ال ميؼ  ؽ تيطية، ، تبة التقؾى،  ٙ

 ـ، تعتيب: عبر العتطؽ  ؽ دمحم. ٜٓٓٔالسمؾدية 
ىػ، دان التعاث، القرىعة، ت قي : أتطر دمحم  ٙ٘ٗالط م  ال ؽ تـز  ٚ

 شركع.
ىػ، دان الكتب  ٕٓٙالطغظي شعح ،تؽ الِ،عقي، عبر هللا  ؽ قرا،ة  ٛ
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 المرجع م
 الممطية،  يع ت، الظبمة ال رنية. 

 وفنهنها:   ،ثامنًا: كتب المغة
 المرجع م
ىػ، دان الفكع،  يع ت،  ٙٔٛالتمعيفرت، عمي  ؽ دمحم الجعنرني  ٔ

 الظبمة األ ل .
ىػ، دان الطمرنؼ،  ٔٔٚ،ظغؾن  لسرف المعب، دمحم  ؽ ، ـع  ؽ ٕ

 القرىعة.
ىػ، دان الكتب الممطية،  ٜٖ٘،مجؼ ،قر ي  المغة، أتطر  ؽ  رني  ٖ

 ـ.ٜٜٜٔ يع ت، 

 تاسعًا: كتب أصهل الفقه
 المرجع م
إنشرد الف ؾؿ إل  ت قي  ال   ،ؽ عمؼ األصؾؿ، الشؾكرني، دان  ٔ

 الطمع ة،  يع ت.
 عاشرًا: كتب القانهن:

 المرجع م
كترب قرنؾف األتؾاؿ الش،صية الكؾيتي، الؾقأ،  الطوكعة التفسيعية   ٔ

 لو.
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