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 : تعاىل هللا قال
  

َهـــــــا ﴿ َكْمَنـــــــاُنْع َدِكيَهـــــــا نُِعيـــــــ ُُنْع َدِمنـْ ََ َهـــــــا  ِمنـْ
َرىلُبْرُِجُكْع ََترًَة أُ   ( .55: )طو ﴾َْ

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  :ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب 
  ْ ِمـــــ ُو إلا َكـــــمَ عَ  عَ طَـــــمَ نْـ اَم اَت ابـــــُ   دَ ا َمـــــإذَ ))
  ٍ لَـدَ ، دَ وِ بِـ عُ ِفـتَ نْـ ٍع يَـ ـْكـعِ ، دَ ةٍ يَ ارِ قٍة جَ  َ : صَ الثٍ ثَ 
 .(1) ((وُ و لَ عُ  ْ يَ  الٍ صَ 
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 المحتويات
 مستخكص  
 اؼبم مة  
 التمهي   

 تعريف اإلدارة لغة داصطالحاً    - أدلً 
 تعريف الستثمار لغة داصطالحاً     -اثنياً 
 تعريف اؼبمابر اؼبن رسة     -اثلثاً 

  الفصــا الدل : إدارة داســتثمار أراملــب اؼبمــابر الوقفيــة اؼبن رســة     ال ــريعة
 اإلسالمية        

  : الوقف ، أرنانو ، إثباتو ، أنواعو * اؼببحث الدل 
 اؼبطكب الدل: تعريف الوقـف لغة داصطالحاً   -   
 اؼبطكب الثاين: أرنـان الوقــف ، دنيف يثبت الوقف   -   
 اؼبطكب الثالث: أنــواع الوقــف   -   
 * اؼببحث الثاين:  م ردعية إقامة اؼب اريع الستثمارية 

 الزمان بتمادم عكى أراملب اؼبمابر اليت ان رســـــــــــــــت دالتنموية     
 اؼبطكب الدل: حكع الوقف، دالتصرف بو   -   
 اؼبطكب الثاين : حكع البناء عكى المبور ال ارسة دإقامة اؼب اريع عكيها    -    

 حكع نبش قبور الكفار داؼب رنُت دالبناء عكيها     -أدل         
 حكع دك  اؼبسكع   ممربة الكفار   -اثنيا         
 حكع البناء عكى قبور اؼبسكمُت إذا ان رست   -لثا اث        
 حكع بناء الكفار عكى قبور اؼبسكمُت   -رابعا         
 نبذة َترىبية ع  ممربة مأم  هللا   ككسطُت )أمبوذجاً(         

 * اؼببحث الثالث: استبـ ال اؼبوقــوف   
 اؼبطكب الدل: حكع استب ال اؼبوقوف خبَت منو  - 



 حكع ما ي ًتى م  غكة الوقف ىا يكون دقفاً ؟  ما     
 ما حكع إذا تـََكف الوقف       
 ؟ىا ىناك تعارض بُت الوقف دع مو      

 اؼبطكب الثاين: حكع إعادة اؼبوقوف أد إصالحو أد ترميمو   -   
 ب  تيمية   الفامِلِا م  رَيِع الَوْقِف  اَقول        
   ما حكع الزايدة عكى الوقف       

 اؼبطكب الثالث: إسماط شرط الواقف إذا نان كيو مصكحة راجحة  -   
 اؼبطكب الرابع: حكع م  أينا م  مال الوقف   -   
 اؼبطكب اػبامس: التجـادز عكى مال الوقـــف   -   

 حكع التجادز عكى اؼبأجور م  الوقف            
 لسبٍب ما   حكع إنماص مبكغ اإلجارة ع  اؼبستأجر إذا تعرضَ        
  الفصا الثاين : إدارة داستثمار أراملب اؼبمابر الوقفية اؼبن رسة     المانون

 الوملعب   
 * اؼببحث الدل : تعريف الوقف ، أرنانو ، إثباتو  

 اؼبطكب الدل: تعريف الوقف ، دأرنانو   المانون الوملعب  -   
 اؼبطكب الثاين: نيف يثبت الوقف   -   
 المانونية   ين : تمنُت الوقف، َترىبو، مربراتو، صياغتو* اؼببحث الثا 

 اؼبطكب الدل : تمنُت الوقف ، َترىبو ، مربراتو  -   
  : الصياغة المانونية اؼبعاصرة لحكام الوقفاؼبطكب الثاين  -   

 أنبية رأي أيب حنيفة   تمنُت الت ريعات الوقفية اؼبعاصرة         
 نُت الوقف بُت الستماللية دالتبعية  اؼبطكب الثالث : تم -   

 مآل المالك الوقفيـة لكمؤسسات داعبمعيات اإلسالمية اليت يتع مصادرهتا       
 * اؼببحث الثالث: مباذج م  الت ريعات دالموانُت اؼبتعكمة ابلوقـف   بعض  

 ال دل اإلسالمية  
 اق اليت تنظع اؼبطكب الدل: الت ريعات دالموانُت   صبهورية العر  -   
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 اإلسالمب   الوقف
 اؼبطكب الثاين: الت ريعات دالموانُت   صبهورية مصر العربية اليت تنظع -   

 الوقف اإلسالمب      
 اؼبطكب الثالث: دائرة الدقاف دال ؤدن اإلسالمية إلمارة ديب  -   

 الوملعية   * اؼببحث الرابع : توصيف شخصية الوقف اإلسالمب   الموانُت
 اؼبطكب الدل: ال خصية العتبارية لكوقف اإلسالمب   ظا المانون  - 

 الوملعب    
 اؼبطكب الثاين : الوقف اإلسالمب نظام مؤسسب   -  
 اؼبطكب الثالث : الوقف شخصية عامة مركمية دإقكيمية دؿبكية   -  

   أدلً : الوقف م  الشخاص العامة اؼبركمية     
     الشخاص العامة اإلقكيميةاثنياً : الوقف م     
 : الوقف م  الشخاص اؼبعنوية اكية   اثلثاً      

 * اؼببحث اػبامس : استبـ ال اؼبوقوف   المانون الوملعب  
 اؼبطكب الدل : رأي اؼب رع العراقب   استب ال اؼبوقوف   -   
 اؼبطكب الثاين : حكع الزايدة   الوقف   المانون الوملعب  -   
 دحكع م  أينا م  مال الوقف قانوانً        
 * اؼببحث السادس : التجادز عكى مال الوقف  

 اؼبطكب الدل : السبا الكفيكة ؼبنع دقوع التجادز -   
 اؼبطكب الثاين: أسباب ح دث التجادز   -   
 اؼبطكب الثالث : اإلجراءات اإلدارية دالمانونية اؼبطكوب إتباعها عن   -   

 ع التجادز  دقو      
 ال ينية  * اؼببحث السابع : المانون ال ديل اإلنساين   ضباية اؼبم سات 

 اؼبطكب الدل : اغبماية ال دلية لكمم سات ال ينية دقت اغبرب  -   
 العسكري   اؼبطكب الثاين : اغبماية ال دلية لكمم سات ال ينية أثناء الحتالل -   

 انع ال دلية ابلىتمام ب در العبادة داؼبم سات أدل. ددر اؼبعاى ات دا      



 ال ينية  دحرمة العت اء عكيها           
 النتهانات اإلسرائيكية دالمريكية لكمم سات ال ينية   ككسطُت دالعراق       
 اثنيا. اؼبسؤدلية اعبزائية اؼبًتتبة عكى َرق أحكام المانون ال ديل اإلنساين         
 ا. اؼبسؤدلية اؼب نية اؼبًتتبة عكى َرق أحكام المانون ال ديل اإلنساين اثلث       
 الفصا الثالث : استثمار أراملب اؼبمابر اؼبن رسة 

 ال ريعة دالمانون  دمصارف الوقف        
 * اؼببحث الدل: استثمار أراملب اؼبمابر اؼبن رسة   ال ريعـــة 

 دالمانون        
 إدارة الوقف م  استثمار أراملب اؼبمابر اؼبطكب الدل : أى اف -
 اؼبن رسة      
 أدلً : إذا نانت اؼبمربة بعي ة ع  مسان  اؼبواطنُت        
 اثنياً : إذا نانت اؼبمربة ؾبادرة ؼبسان  اؼبواطنُت       

 اؼبطكب الثاين : صيغ  استثمار الموال اؼبوقوكة   اؼبصارف اإلسالمية   -  
 لث : إعمال شرط الواقف   استثمار دتنمية أموال الوقف   اؼبطكب الثا -  
 اؼبطكب الرابع : مسانبة أرض اؼبمربة اؼبن رسة   التنمية القتصادية -  

 دالجتماعية       
 * اؼببحث الثاين : َمَصــاِرُف الَوْقــِف   

   اؼبطكب الدل: اعبهة اليت تتوىل صرف العوائ  ؼبستحميها شرعاً دقانوانً  -
 اؼبطكب الثاين: مصارف عوائ  استثمار أراملب اؼبمابــــــر اؼبن رسة   -  

 ال ردط الع رة ؼبصارف الوقف اػبَتي       
 ال ريعة اإلسالمية دالموانُت الوملعية  لكوقــف بُت الفصا الرابع : )دراسة ممارنة(

 نون العراقب   دالما * اؼببحث الدل : اإلب ال دالستب ال   ال ريعة اإلسالمية
 اؼبطكب الدل : اإلب ال دالستب ال   ال ريعة اإلسالمية   -  

 كمهاء اغبنفية   –أدلً      
 (  الصورة الدىل: ) أن ي ًتط الواقف لنفسو ، أد لنفسو دغَته      
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 الصورة الثانية : ) أن يسكت الواقف ع  اشًتاط الستب ال (       
 ) أن يسكت الواقف ع  اشًتاط الستب ال دالوقف عامرالصورة الثالثة :       

 إلا أن ب لو أكضا منو (                          
 كمهاء اؼبالكية   –اثنياً         
 استب ال الوقف اؼبنمول    -1        

 شردط اؼبالكية   استب ال الوقف اؼبنمول               
 ابتة   استب ال اؼبوقوكات الث -2        

 المسع الدل : إذا نان العمار قائع اؼبنفعة                 
 المسع الثاين : إذا نان العمار منمطع اؼبنفعة              

 كمهاء ال اكعية    –اثلثاً         
 كمهاء اغبنابكة   –رابعاً         

 قي  كمهاء اغبنابكة   الستب ال             
 ليت تموم ببيع داستب ال الوقف  اعبهة ا          

   اؼبطكب الثاين : اإلب ال دالستب ال   المانون العراقب -  
 تواكق ال ريعة اإلسالمية دالمانون العراقب عكى بيع داستب ال الوقف       
 الوقـــف   ال ـــريعة  اؼببحـــث الثـــاين : اَتصـــاص اـــانع الـــيت تنظـــر   دعـــادى

  اإلسالمية دالمانون العراقب 
 اؼبطكب الدل : دعادى الوقف   ال ريعة اإلسالمية  -   

   ملسو هيلع هللا ىلصالمضاء   زم  الرسول       
   المضاء   زم  اػبكفاء الراش ي       
 المضاء   ال دلة العثمانية         
 اؼبطكب الثاين : دعادى الوقف   المانون العراقب  -   

  رعية  اانع ال –أدلً       
 اانع اؼب نية   –اثنياً       
 اؼببحث الثالث : أثر التمادم عكى دعوى الوقف   ال ريعة 



 اإلسالمية دالمانون العراقب  
 اؼبطكب الدل : أثر التمادم عكى دعوى الوقف   ال ريعة اإلسالمية   -   

 العراقب  اؼبطكب الثاين : أثر التمادم عكى دعوى الوقف   المانون -
 َاسبة البحث 
 نتائج البحث  
 التوصيات   
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 اإله              داء
 
 
 إىل نا م  سمط شهي اً عكى أرض العراق اغببيــب . -
إىل نـا جريح )أسأل هللا العظـيع أن ي ـفيو ديركـع عنـو  -

 الكرب( .
 . إىل نا أرمكة كم ت زدجها دمل يبق ؽبا إلا هللا -
إىل نا يتيع ملعيف مهيض اعبنـاح كمـ  أابه دمل يبـق لـو  -

 . إلا هللا
إىل نا م  ىجر دطنو لكب وبصا عكى مالذ  م   -

 )أسأل هللا أن يعي ه ساؼباً( .
 
 
 



 
 ( مستخلص) 

 
بفضــا هللا دبرنتــو توصــكت دمــ  َــالل ىــذا البحــث اؼبوســوم بـــ )إدارة داســتثمار أراملــب اؼبمــابر     

 رســة ، دراســة شــرعية قانونيــة( إىل : أن الوقــف اإلســالمب لــو شخصــية اعتباريــة معنويــة ، الوقفيــة اؼبن
دلو نظام مؤسسب ، دلو شخصية عامة مركمية دإقكيميـة دؿبكيـة ، دأن المـانون العـام ىـو الـذي وبكمـو 

 دليس المانون اػباص ، ناؼبمابر اؼبن رسة اليت ىب م  الدقاف اػبَتية دغَتىا .
لــف كــلن المــانون الــ ديل اإلنســاين يتبــٌت ضبايــة اؼبم ســات ال ينيــة ، لســيما اؼبمــابر أملــف إىل ذ    

ادة داؼبراكـــق الَـــرى أثنـــاء اغبـــرب دعنـــ ما رُبتـــا البكـــ ان ديرتـــب عكيهـــا مســـؤدلية جزائيـــة ـدددر العبـــ
 دم نية .

تحـ ة المريكيـة دلك  رغع ىذا التبـٍت داغبمايـة ال دليـة لكمم سـات إلا أن إسـرائيا دالـولايت اؼب    
دال دل اؼبتحالفة معهما مل يرعوا لن اءات اجملتمع الـ ديل ، كمـ  بغـوا عكـى مم سـات اؼبسـكمُت دمنهـا 

  ككســطُت داؼبمــابر دددر العبــادة   العــراق دأكغانســتان ب ــكا  (مــأم  هللا)اؼبمــابر الم يبــة ، نممــربة 
 ساكر رغع اللتزامات المانونية ال دلية .

البحث أيضاً م ردعية نبش المبور ال ارسة الم يبة اليت بكيـت ، دحكـع إقامـة اؼب ـاريع ٍب تنادل      
 التنموية دالستثمارية دذلف ابلعتماد عكى الدلة ال رعية دالمانونية .

دنذلف توصكت إىل جواز استب اؽبا دبا ىو أنفع لكوقف ، دبينت رأي عكمـاء ال ـريعة اإلسـالمية      
 ا كيما بع  اؼب رع الوملعب داستنار هبا . بذلف، داليت اعتم ى

دبعــ  ىـــذا تنادلـــت مصـــارف الوقــف دأنـــواع اؼب ـــاريع الســـتثمارية الــيت تمـــوم عكـــى أرض اؼبمـــربة      
الم يبــة اؼبن رســة ننمــاذج دقفيــة ، لجــا أن يســتأنس هبــا انظــر الوقــف ديعمــا هبــا ، دنــا ذلــف عكــى 

 شكا كصول دمباحث دمطالب دكمرات .
لفصا الََت   إجراء ممارنة بُت ال ريعة اإلسالمية دالموانُت الوملـعية )المـانون العراقـب دنان ا     

أمبوذجـــا(   ؿبـــادر ثالثـــة دىـــب : اإلبـــ ال دالســـتب ال ، داَتصـــاص اـــانع الـــيت تنظـــر   دعـــادى 
 الوقف ، دأثر التمادم عكى دعوى الوقف .

ؼبوملـــوع رغـــع شـــحت اؼبصـــادر دقكتهـــا ، دمل ىـــذا مـــا مكنـــٍت هللا بتوكيـــق منـــو مـــ  اإلحاطــــة هبـــذا ا
 يسبمٍت إىل مثا ىذا أح  م  الباحثُت ، داغبم   رب العاؼبُت .  
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 المقدمة
 

  
اغبمُد  والصبلة والسبلـ على اؼببعوِث رضبًة للعاؼبني وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً       

 كثرياً .
ى هػػػػذم األمػػػػة اؼبباركػػػػة ، وهػػػػو مػػػػن : فػػػػالوقف  عمػػػػة عنيمػػػػة مػػػػن  عػػػػم اإلسػػػػبلـ علػػػػ دبعــــ     

ؼبصػػػػاّب ال تو ػػػػد ُب سػػػػائر الصػػػػدقات . فكثػػػػري مػػػػن  ملسو هيلع هللا ىلصالتبعػػػػات الػػػػه أسػػػػتنب ها رسػػػػوؿ   
األحيػػاف يصػػرؼ اؼبسػػلم ُب سػػبي    مػػاالً كثػػرياً ٍب يفػػئ ، فيحتػػاج أولكػػ  الفقػػرا  واؼبسػػػاكني 

يبقػػوف ؿبػػرومني ، فػػبل أحسػػن ، وال أ فػػ  واؼبػػوعزوف إٔب صػػدقات أرة أخػػرى ، فػػبل هبػػدوف ، ف
للمسػػلمني مػػن أْف يكػػوف اؼبػػاُؿ ؿببوسػػاً للفقػػراِ  وأبنػػػاِ  السػػبي  ، واؼبنكػػوبني ، والػػذين تصػػيبُهم 
اعبػػػوائُح واؼبصػػػائُي ، فيصػػػرؼ علػػػيهم مػػػن عوائػػػدم ومنافعػػػه ، ويبقػػػى أصػػػله علػػػى ملػػػ   هػػػة 

ــــالثٍ إذ))ؿ : و قػػػي ملسو هيلع هللا ىلصالوقػػػف ، ألف رسػػػػوؿ    :  ا مـــاَت ابـــُ   دَم أنمطـــع عمكـــُو إل مـــ  ث
إنا فبـا )): أخػرى  وفػػي روايػة،  (2) ((يـ عو لـو صـالٍ  ص قٍة جـارية ، دعكٍع ينتفـع بـو ، ددلـ ٍ 

عكمـاً عكمـو دن ــره ، أد مسـج اً بنــاه ، أد  ، يكحـق اؼبـؤم  مـ  عمكـو دحسـناتو بعـ  موتـو
ـــِو  ، بيا بنــاه ، أد اــراً أجــراهُ ـبيتــاً لبــِ  الســ أد صــ قًة أَرجهــا مــ  مالــِو   صــحتِو دحيات

 .  (3) ((يكحمو م  بع  موتو
 -سػوا  أكا ػْ  أراٍض  ػردا  أـ من ػمت أـ  قػوداً  -وبغية اافنة على أمواؿ األوقاؼ      

مػػن الاػػياع أو التلػػف أو التبلعػػي أو التالػػاوز ، فبلبػػد مػػن قيػػاـ  هػػة  زيهػػة  ػػتم  ػػا اهتمامػػاً 
ـ  ات اؼبصلحة العامة ، واسػتثمارها اسػتثماراً أمػثبلً يػتبلػؼ بعوائدها وفق مقتايابلغاً ، وتتصر 

م  الت ور اغبياٌب اغباص  ُب مناحي اغبياة ، وكذل  االستفادة من التالػارب الرائػدة ُب إدارة 
 الوقف وضبايته وتنميته ُب بعض الدوؿ العربية واإلسبلمية ُب الوق  اغباضر . 

ف حبثي ُب هذا اؼبوضوع ، وذل  ألف كثرياً من النػاس يعتقػد أف اؼبقػابر وقد آثرت أف يكو      
العامػػة تعػػود ملكيتهػػا للدولػػة ، أو ال تعػػود ألحػػد ، وقػػد و ػػدت ومػػن خػػبلؿ عملػػي ُب قسػػم 
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األمواؿ الوقفيػة ُب دائػرة الوقػف ُب ؿبافنػة األ بػار ، أف األيػدي العابثػة امتػدت وذبػاوزت علػى 
قػػد آؼبػػذ هػػػذا اؼبوقػػف ال ػػني  ، فقػػد ضػػيدوا علػػى أرضػػها البيػػوت مقػػابر اؼبسػػلمني بغػػري حػػق ، و 

واػػبلت التالاريػػة واؼبصػػا   مػػن لػػري أف وبصػػلوا علػػى أذف  جػػر الوقػػف ، أو  هػػة الوقػػف ، 
فهؤال  قد ارتكبوا معصػية وإشبػاً عنيمػاً مػن  ػرا  هػذا التصػرؼ السػي  ، وإ ػه ُب  نػر ال ػريعة 

م  أَذ شرباً م  الرض ظكمـاً كلنـو ُيطاوقـو )):  ملسو هيلع هللا ىلص التصاب أرض بغري حق ، كما ُب قوله
 . (4) ((يوم الميامة م  سبع أرملُت

يااؼ إٔب ذل  : أف الصبلة ُب األرض اؼبغصوبة ال تصح ، وكػذل  حرمػة اؼبػاؿ العائػد      
 . (5)من استغبلؽبا 

تني ال ػػػرعية والقا و يػػػة ، ؽبػػػذا السػػػبي ولػػػريم  علػػػذ أحبػػػث ُب هػػػذا اؼبوضػػػوع مػػػن النػػػاحي      
لعلي أ د قبواًل لدى اؼبسؤولني ُب ت ري  القوا ني الصػارمة والصػحيحة للمحافنػة علػى أمػواؿ 
الوقػػف ، والسػػيما أراضػػي اؼبقػػابر اؼبندرسػػة الػػه يغفػػ  عنهػػا اؼب ػػرع ُب تقنػػني الت ػػريعات الػػه 

 تكف  االهتماـ واافنة عليها وأدار ا واستثمارها .
  و ػػػػدت أف للوقػػػػف ضخصػػػػية اعتباريػػػػة وبكمهػػػػا القػػػػا وف العػػػػاـ ولػػػػي  القػػػػا وف وكػػػػذل      

اػباص وُب هذا  عمة من   عز و   ، ليكوف له حصا ة عامة كاغبصػا ة علػى اؼبػاؿ العػاـ ، 
فػػػامواؿ الوقػػػف يتػػػوافر فيهػػػا صػػػفات اؼبػػػاؿ العػػػاـ ب ػػػك  كبػػػري ، فالعناصػػػر اؼبو ػػػودة فيهػػػا هػػػي 

اؿ العػاـ ، مػن حيػث أف ؽبػا لرضػاً م ػروعاً ، وكػذل  اعػرتاؼ  فسػها العناصػر اؼبو ػودة ُب اؼبػ
الدولػػة أو اؼب ػػرع  ػػا ك ػػخ، معنػػوي ، وذلػػ  مف إدار ػػا يػػتم تعيينهػػا دبو ػػي قػػا وف اػبدمػػة 
اؼبد يػػػة ، فاػػػبلً عػػػن أف الػػػوزير اؼبعػػػذ قدارة أمػػػواؿ الوقػػػف يعػػػني دبرسػػػـو صبهػػػوري أو ملكػػػي ، 

الػػواقفني ، أو مػن يتػػؤب إدار ػا ، ولريهػػا مػن العناصػػر وأياػاً ؽبػا ضخصػػية قا و يػة مسػػتقلة عػن 
الػػه سػػنذكرها ُب اب ػػا إف ضػػا    ، وكػػذل  فػػلف القػػا وف الػػدوٕب اإل سػػا٘ب قػػد تكفػػ  حبمايػػة 
اؼبقدسػػات الدينيػػة ومنهػػا اؼبقػػابر دبختلػػف أ واعهػػا ، ولكػػن اتلػػني اليهػػود واألمريكػػاف ٓب يرعػػوا 

                                                           

( ، 1610) – 138برقم ( واللفظ له ، وصحيػػػػح مسلم 3026برقم ) 1168ص 3صحيح البخاري :ج(  4)
 ولرينبا .

(  دمحم بن علي بن دمحم ال وكا٘ب :  ي  األوطار من أحاديث سيد األخيار ضرح منتقى األخبار ، تعليق : دمحم منري 5)
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اؼبسػػػلمني ُب فلسػػػ ني والعػػػراؽ ، ومػػػن ابب أؤب أف  غبرمػػػة ذلػػػ  فقػػػد اعتػػػدوا علػػػى مقدسػػػات
 يقاضيهما هذا القا وف ، ولكن ال  دوى .

، أو مرؤوسػني حبثػاً  ٘ب أض  بني يدي اؼبسلمني مسكولني كا والوبناً  على ما تقدـ ، ف 
ميسػػراً َعػػْن حكػػم إقامػػة اؼب ػػاري  الوقفيػػة وكيفيػػة إدار ػػا واسػػتثمارها وتنميػػة أراضػػي اؼبقػػابر الػػه 
َعفػػػ  وا درسػػػْ  بسػػػبي تقػػػادـ الزمػػػاِف وأصػػػبح  أرضػػػاً  ػػػردا ، ٍب آلػػػ  ملكيتهػػػا إٔب  هػػػة 

 ( .إدارة داستثمـار أراملب اؼبمابر الوقفية اؼبن رسةالوقف، أظبيته )
و  أسػػػاؿ أف يوفقنػػػا صبيعػػػاً ػبدمػػػػة ديننػػػا اغبنيػػػف أوالً ، وألوقػػػاؼ اؼبسػػػلمني   يػػػاً ،  

 واغبمد  رب العاؼبني .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أهمية البحث
للبحػػػػث أنبيػػػػة ابلغػػػػة ، وذلػػػػ  للمحافنػػػػة علػػػػى أمػػػػواؿ الوقػػػػف ، والسػػػػيما اؼبقػػػػابر القديبػػػػة     

اؼبندرسة اله ينن كثري من الناس أهنا مرتوكة وال يبلكها أحد ، وذل  لعػدـ إدراكهػم وفهمهػم 
قب  دوائر الوقػف ، أو دائرة الوقف ، وأيااً فلف الكثري منها  مػ  من  الوقف أهنا تعود لناجر

أو الناجرين ، لعدـ ضب هم اؼبػدة اؼبقػررة ال دراسػها ، أو لاػعف تلػ  اعبهػات ُب زمػػن الفػ  
، أو احػػػػتبلؿ العػػػػدو الكػػػػافر ؽبػػػػا كمػػػػا عليػػػػه اليػػػػـو ُب العػػػػراؽ وفلسػػػػ ني ، فتمتػػػػد يػػػػد العػػػػابثني 

واؽ ، فو ودهػا اؼبتسل ني عليها ، أو يػد اتلػني ، والسػيما أهنػا تقػ  ُب مواقػ  قريبػة مػن األسػ
ُب هػػذم األمػػاكن مغػػٍر  ػػداً لػػذوي النفػػوس الاػػعيفة ، ومثػػ  هػػذم اؼبقػػابر تعتػػب مهمػػة  ػػداً ُب 
استثمارها وإقامة اؼب اري  عليها ، فهي رافػد مهػم ُب إ عػاش م ػاري  األوقػاؼ ، وكػذل  رافػد 

 حث .لرعاية اتا ني من اؼبسلمني دبختلف أضكاؽبم . وهذا ما سعينا إليه ُب هذا الب
 

 فرضية البحث
دبػا أ ػذ أحػد مػػوجفي دائػرة األوقػاؼ ُب العػراؽ ، فمػػن وا ػل اإلسػبلمي والػوطذ اافنػػة     

على أوقاؼ اؼبسلمني بك  أ واعها ، ومن  ك َّ يٍد عابثٍة من أف تتسلط عليها ، ضػرعاً وقا و ػػاً 
  .، فرأي  أف أحبث فيه حرصاً مذ على ربقيق هذا الوا ي 

 أسػػاؿ أف يكػػوف هػػذا اؼببتغػػى عبميػػ  العػػاملني ُب دوائػػر األوقػػاؼ ُب العػػآب اإلسػػبلمي و      
 .. آمني . 
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 منهج البحث
 ا تهال  طريقني ُب كتابة هذا البحث :      
: الت ري  اإلسبلمي ، أل   أف يكوف رادعاً ؼبن تسوؿ له  فسه ُب التصػا ا ، وذلػ   الدل

الذي رتبػه ال ػارع اغبكػيم  ػ  وعػبل علػى كػ  لاصػي ، كمػا  ػا  بتذكريهم ابلوعيد ال ديد 
 . ( 6)((م  أَذ شرباً م  الرض ظكماً كلنو ُيطاوقو يوم الميامة م  سبع أرملُت))ُب اغبديث 

: الت ػريعات القا و يػػة الوضػعية سػوا  أكا ػ  خاصػة أـ عامػة ، وكػذل  حبثػ  ُب  دالثاين    
 .تصاب اؼبقابر القديبة التارىبية للمسلمني ولغريهم القا وف الدوٕب اإل سا٘ب حبرمة ال

و عل  حبثي على فصوؿ ومباحث وم الي وفقرات ، فهػو يػدور بػني ال ػريعة والقػا وف      
الوضػػػعي كدراسػػػة ضػػػرعية وقا و يػػػة ، السػػػيما أ نػػػا  عػػػي  اليػػػـو ُب زمػػػن قػػػ َّ فيػػػه الػػػوازع الػػػديذ 

إن هللا ليــزع ابلسكطان ما ل يزع  إذ قاؿ : )هنع هللا يضر والقا ػو٘ب ، ورحم   اػبليفة الراضد عثماف 
  .  (7)( ابلمر ن

 دق  ًب ربكيا اؼبصادر اؼبكتوبة اػباصة دبوملوع البحث :
اؼبصػػادر اؼبكتوبػة ُب موضػػوع اؼبقػابر ، السػيما ُب ؾبػػاؿ الت ػريعات الوضػػعية ،  ضػحةرلػم      

قيق ما رم  إليه ، كسػبي  ُب اافنػة علػى ُب اؼباي قدماً ُب رب -حبمد    -لكنذ وفق  
تلػػػػ  اؼبوقوفػػػػات اغبيويػػػػة واؼبهمػػػػة ُب اسػػػػتثمارها كمػػػػوارد تصػػػػي ُب خدمػػػػة اتػػػػا ني واأليتػػػػاـ 

، وكػػػػرتاث خالػػػػد لؤلمػػػػة طالػػػػ  عليػػػػه أيػػػػدي العػػػػابثني  ملسو هيلع هللا ىلص واألرامػػػػ  مػػػػن أمػػػػة سػػػػيد األ ـ دمحم
 بلد اؼبسلمني اتلة .واتلني ُب فلس ني والعراؽ ولرينبا من ب

كبػرية   الػه اعتمػد ا ُب حبثػي ، فهػي ذات قيمػة علميػة -رلم قلتهػا  -أما ربلي  اؼبصادر      
السيما اؼبصادر الفقهية اله تناول  أحكاـ األوقاؼ واله ألنػ  واله و دت فيها ضمله ، 

 ة :البحث ، وأهم هذم اؼبصادر الوقفية ،  أذكر منها بعض الكتي الرئيسي
؛ هو من الكتي القديبة  داً ويعتب اػبصاؼ )رضبػه  (8) أحكام الدقاف لكخصاف .1

 ( أوؿ مػػن كتػػي ُب فقػػه الوقػػف خاصػػة ، وهػػو كتػػاب ُب لايػػة األنبيػػة حيػػث أخػػذ 
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موضوع الوقف من ك   وا به إالَّ أ ه ٓب يتعرض للمقابر اؼبندرسػة سػوى ذكػرم للمقػابر  
 ية إلثرا  البحث الذي بني أيدينا .كاراضي وقفية ، وم  هذا ففيه الغن

للػػدكتور دمحم عبيػػد عبػػد   الكبيسػػي ؛ هػػو :  أحكــام الوقــف   ال ــريعة اإلســالمية .2
خري من كتي ُب أحكػاـ الوقف حديثاً سوا  على الصعيد ال رعي أو القا و٘ب ، وقػد 

الَّ ُب ازبذتػػػه منهالػػػاً رئيسػػػياً ُب كتابػػػة البحػػػث ، ولكنػػػه ٓب يتعػػػرض للمقػػػابر اؼبندرسػػػة إ
ؾبػػاؿ ضػػيق رلػػم أنبيتهػػا ، وذلػػ  ألف اؼبقػػابر اؼبػػذكورة موضػػوع خػػاص ، وكتابػػه تنػػاوؿ 

 الوقف بصورة عامة .
لبهػاف الػدين ال رابلسػي ؛ هػو كتػاب تنػاوؿ أحكػاـ :  اإلسعاف   أحكام الدقاف .3

 الوقف ب ك  ـبتصر ، وٓب يتعرض للمقابر إالَّ النزر اليسري .
والف ؛ هػو كتػاب ـبتصػر ُب ؾبػاؿ الوقػف ، اعتمدتػػه  لل ػيخ أضبػد بػدوي طػ:  الوقـف .4

 كمصدر   وي ُب حبثي لبعض مسائ  الوقف .
ؼبصػػػػ فى الزرقػػػػا ؛ ففيػػػػه مػػػػادة  يػػػػدة ، إالَّ أ ػػػػه ٓب يتنػػػػاوؿ اؼبقػػػػابر :  أحكــــام الدقــــاف .5

 اؼبندرسة ، وقد استفدت منه ُب بعض األحكاـ .
 الوقف .مد أيب زهرة . ؿباضرات عامة ُب :  ؿباملرات   الوقف .6
لل ػػػيخ  سػػػني حسػػػن ؛ تنػػػاوؿ فيػػػه أحكامػػػاً عامػػػة عػػػن الوقػػػف وٓب يت ػػػرؽ :  الوقـــف .7

 للمقابػر الوقفية اؼبندرسة ، ولكن تناول  منه ما ينف  البحث .
للػػػدكتور الزحيلػػػي ؛ هػػػو كتػػػاب ُب لايػػػة :  الوصـــااي دالوقـــف   الوقـــف اإلســـالمب .8

للمقػابر اؼبندرسػة رلػم أنبيتهػا  األنبية والنف  ، تنػاوؿ األوقػاؼ بصػورة عامػة وٓب يت ػرؽ
 واله ت ك  مساحات واسعة من األراضي الوقفية .

البن تيميه ؛ فقد وردت فيػه فتػاوى عػن حكػم البنػا  علػى اؼبقػابر ، :  ؾبموع الفتادى .9
وأيااً و دت فتاوى حػوؿ تنميتهػا وإقامػة اؼب ػاري  بعػد ا دراسػها ، فبػا ألػئ البحػث 

 م   خرياً ورضي عنه .وحرؾ فيه اعبا ي البحثي ، فالزا
أل ػػػور الفزيػػػ  ؛ ٓب يتنػػػاوؿ :  اإلطـــار الت ـــريعب لنظـــام الوقـــف   البكـــ ان العربيـــة .10

 موضوع اؼبقابر رلم حيوية البحث و دارته ُب إع ائه حقه .
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مد ضفيق العا٘ب ؛ ٓب  عثػر فيػه علػى مػا يتعلػق دبوضػوع حبثنػا ، :  أحكام الدقاف .11
 اـ اله تتعلق ابلبحث . سوى أ نا أضر  إٔب بعض األحك

 ، فقد اعتمدت  اؼبصادر اآلتية : أما   ؾبال تنمية داستثمار الدقاف .12
للالمػػػ  ؛ :  ددر نظـــام الوقـــف اإلســـالمب   التنميـــة القتصـــادية اؼبعاصـــر - أ

 ألئ البحث ُب مواضي  مهمة .
للدكتور عبد اؼبل  السعدي ؛ وقد ألئ البحث :  الوقف دأثره   التنمية - ب

 اـ الوقف وُب ؾباؿ التنمية واالستثمار . ُب أحكػ
 ألضبد أمني حساف ، وفتحي عبد اؽبادي .:  موسوعة الدقـاف - ت
لع يػػػػة  : أحكــــام الوقـــــف دحرنــــة التمنــــُت   العــــامل اإلســــالمب اؼبعاصــــر - ث

الوي ػػػػػي ؛ فقػػػػػد أبػػػػػدع ُب سػػػػػرد حركػػػػػة التقنػػػػػني ُب العػػػػػآب اإلسػػػػػبلمي كسػػػػػبي  
كنه ٓب يذكر حكماً عن التعامػ  مػ  لئلحاطة التامة بك   زئيات الوقف ، ول

 اؼبقابر القديبة اؼبندرسة .
مػػد اغبسػػن عثمػاف ؛ فقػػد تنػػاوؿ فيهػا التالربػػة السػػودا ية :  تنميـة الدقــاف - ج

 ُب عملية التنمية واالستثمار ، وٓب يتناوؿ ما يتعلق دبوضوع حبثنا . 
؛ فقػد للػدكتور منػذر قحػف :  الوقف اإلسالمب ، تطوره ، إدارتو ، تنميتو - ح

ألػئ البحػػث ُب ذكػػر بعػػض اؼب ػػاري  التنمويػػة الػػه يبكػػن إقامتهػػا علػػى أراضػػي 
 اؼبقابر اؼبندرسة . 

والػه ٓب تتنػاوؿ موضػوع اؼبقػابر إالَّ ُب بعػض  أما مصـادر الت ـريعات المانونيـة الوملـعيةو    
ضػػوع اجملػاالت الاػيقة واعبزئيػات البسػػي ة ، ومػ  األسػف فقػد أنبلػػ  الت ػريعات الوضػعية مو 

 اؼبقابر اؼبندرسة وٓب توليها اهتماماً رلم أنبيتها ، فمن هذم اؼبصادر ما أيٌب :
للمحػػػػامي ذاكػػػػر خليػػػػ  العلػػػػي ؛ ٓب يتنػػػػاوؿ اؼبقػػػػابر  : ؾبموعــــة ت ــــريعات الدقــــاف .1

اؼبندرسػة وٓب يعػػط أي إضػارة فيمػػا ىبػػ، موضػوع حبثنػػا ، إمبػػا  قػ  الت ػػريعات الوضػػعية 
 اله تناول  الوقف م واعه .

للمحامي عبد الرزاؽ هويب دمحم : هو اآلخر ٓب يذكر  : ت ريعـات   إدارة الدقافال .2
إالَّ الت ػػريعات ُب أحكػػاـ الوقػػف الػػه صػػدرت عػػن الدولػػة العراقيػػة منػػذ قيامهػػا وحػػ  



أواخػػػػر سػػػػقوطها علػػػػى يػػػػد القػػػػوات األمريكيػػػػة ومػػػػن حالفهػػػػا ، وٓب وب هػػػػا ب ػػػػي  مػػػػن 
 التحلي  .

لغاٖب إبراهيم البيومي ، تناوؿ سياسػة مصػر الوقفيػة وٓب  : الدقاف دالسياسة   مصر .3
 يتعرض ؼبوضوع اؼبقابر اؼبندرسة .

للػػدكتور أضبػػد :  دليــا لكتطبيــق عكــى الصــعي  الــوطٍت ؛ المــانون الــ ديل اإلنســاين .4
فتحي سرور ؛ هذا اؼبصدر رف  من مسػتوى البحػث مػن إطػارم ُب القػا وف الػوطذ إٔب 

مػػن أرا  أسػػاتذة القػػا وف الػػدوٕب اإل سػػا٘ب ُب موضػػوع  القػػا وف الػػدوٕب ، وهػػو ؾبموعػػة
 ضباية اؼبقدسات الدينية .   

: فقد ألن  البحث ُب التعػرؼ علػى حكػم البنػا  علػى اؼبقػابر الوقفيػة  أما اؼبصادر الَرىو
اؼبندرسة ، سوا  أكا   حبو ً أـ فتاوى ، وم  هذا كله ، فبل بػد للمتخصصػني ُب هػذا اجملػاؿ 

كتبػػة العربيػػة واإلسػػبلمية دبثػػ  هػػذم اؼبواضػػي  ، فلػػم ُيكتػػي ُب هػػذا اؼبوضػػوع علػػى مػػن ألنػػا  اؼب
و ه االستقبلؿ ، ولعلنا قد رفد  اؼبكتبة  ذا البحث الذي ٓب يكتي مثله من قب  واغبمػد  

 رب العاؼبني .
 الصعوابت اله وا هتذ أثنا  كتابة البحث :

، فقػػػػػد وا هػػػػ  صػػػػعوابت كثػػػػرية ، ألف هػػػػذا لقػػػػد كنػػػػ   رئيػػػػػاً ُب تنػػػػاوؿ هػػػػذا البحػػػػث      
 اؼبوضوع  ٓب يُبحث سابقاً رلم أنبيته ، وأذكر بعض الصعوابت اله وا هتذ أثنا  الكتابة :

قلة اؼبصادر الت ريعية سوا  أكا   ُب ؾباؿ الت ري  اإلسبلمي أـ ُب ؾباؿ الت ريعات  .1
 ؼبقابر بصورة عامة .قلة اؼبصادر وضحتها ُب موضوع اوكذل   القا و ية الوضعية .

حاول  وبذل  قصارى  هدي من أ   أف أ ق  هذا اؼبوضوع من القا وف الػداخلي  .2
إٔب القػػػا وف الػػػدوٕب ، ففػػػي فلسػػػ ني مػػػثبلً قبػػػد أف اليهػػػود اؼبغتصػػػبني قػػػد اعتػػػدوا علػػػى 
مقابر اؼبسلمني القديبة اؼبندرسة واله ضم  كبار العلما  والصاغبني والقادة ، لغرض 

وإقامػػػػة اؼب ػػػػاري  واؼبسػػػػتوطنات عليهػػػػا ، ولعمػػػػر اغبػػػػق إف هػػػػذم إها ػػػػة  طمػػػػ  معاؼبهػػػػا
وتػػػػد ي  ؼبقدسػػػػات اؼبسػػػػلمني ، رلػػػػم الغ ػػػػا  الػػػػدوٕب غبمايػػػػة اؼبقدسػػػػات ُب العػػػػآب ، 
ول ػػػػح  اؼبصػػػػادر وضػػػػملتها سبكنػػػػ  بتوفيػػػػق   أف أخػػػػرج  ػػػػذا البحػػػػث اؼببسػػػػػط ، 

 لتحقيق الغرض أعبلم .
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 –ن قب  السػيد اؼب ػرؼ الػدكتور أضبػد الػراوي ًب إعادة الننر ُب البحث عدة مرات م .3
فبػػػا اسػػػتغرؽ مػػػذ وقتػػػاً كبػػػرياً ، حرصػػػاً منػػػه للتوصػػػ  قخرا ػػػه دبنهػػػر  – ػػػزام   خػػػرياً 

 يتبل ـ وأنبية هذا اؼبوضوع .
 َطة البحث :

 ًب تقسيم الرسالة إٔب مقدمة وسبهيد وأربعة فصوؿ وخاسبة و تائج وتوصيات وهي :     
رة داســـتثمار أراملـــب اؼبمـــابر الوقفيـــة اؼبن رســـة عكـــى ملـــوء ال ـــريعة إدا:  الفصـــا الدل
 اإلسالمية .

إدارة داســـتثمار أراملـــب اؼبمــــابر الوقفيـــة اؼبن رســـة عكـــى ملـــوء المــــانون :  الفصـــا الثـــاين
 الوملعب .

 استثمار أراملب اؼبمابـر اؼبن رسة   ال ريعة دالمانون ، مصارف الوقف.:  الفصا الثالث
 . وقف بُت ال ريعة اإلسالمية دالموانُت الوملعية دراسة ممارنةال:  الفصا الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التمهي د
 

 : تعريف اإلدارة لغة داصطالحاً  -أدًل 
: أدرت فبل ً على األمر إذا حاول  إلزامه  ، يقاؿ الابط واإللزاـ : اإلدارة   الكغة -أ 

 .(9): إذا طلب  منه تركه  ، وأدرته عن األمر إ م
هي ذل  الن اط الػذي يعمػ  علػى ربديػد وربقيػق األهػداؼ  : اإلدارة   الصطالح -ب 

بواسػػ ة اآلخػػػرين عػػػن طريػػػق التخ ػػػيط الػػػدقيق ؽبػػػم والتننػػػيم اعبيػػػد ألعمػػػاؽبم والتو يػػػه الػػػواعي 
 .(10)ؼبسارا م والرقابة الفعالة ألدائهم ُب ج  ازباذ القرارات الرضيدة 

أباـا السـتخ ام المثـا لكمـوارد اؼبتاحـة لتحميـق أىـ اف ):  وشبة تعريف آخر لػئلدارة     
 .   (11) (معينة
وإدارة األوقاؼ ربتاج إٔب   اط يعم  على ربديد وربقيق األهػداؼ الػه مػن أ لهػا قػاـ      

، وذلػػ  بوضػػ  اػب ػػط الدقيقػػة ؽبػػم والتننػػيم اعبيػػد ألعمػػاؽبم  الوقػػف بواسػػ ة أضػػخاص أكفػػا 
 والرقابة الفعالة ألدائهم ُب ج  ازباذ القرارات الرضيدة .والتو يه الواعي ؼبسارا م 

 : تعريف الستثمار لغة داصطالحاً  -اثنياً 
، يقاؿ شبَّر ماله إذا مبام ، و)الثُُّمُر( اؼباؿ  كاإلمبا   ، ، واالستثمار التثميػر : الستثمار   الكغة

َُثمَّر( ىبفف ويثق  
 .(12))اؼب
 : استثمار الوقف 

                                                           

 . 299ص 4:ج  ، بريوت ، دار صادر 1، ط  : لساف العرب ابن مننور( 9)
،  ، ال بعة األؤب ، دار ومكتبة اؽببلؿ : أصوؿ اإلدارة ُب القرآف والسنة الدكتور صبي   ودت أبو العينيني( 10)

 . 49:  ، ص ، بريوت ـ2002
،  ،   ر وطب  وتوزي  مديرية دار الكتي لل باعة والن ر قا وف اإلداري: ال د . ماهر صاّب عبلوي اعببوري (11)

: البريوقراطية النف ية  : د . أسامة عبد الرضبن  قبًل عن 12:  ، ص هػ1410 –ـ 1989،  اؼبوص   العػراؽ،
 . 26، ص  1982، الكوي   ، عآب اؼبعرفة ومعالة التنمية

 . 86لبناف مادة )ث ـ ر( ص  –، دار القلم، بريوت  : ـبتار الصحػػاح يدمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الراز ( 12)
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ه : تنمية األمواؿ الوقفية سوا  أكا   أصواًل أـ ريعًا بوسائ  استثمارية مباحة يقصد ب     
 .  (13)ضرعاً 

 : تسبيا شبرة الوقف دريعها
  . (14)والسبي  ال ريق  -أي طريقاً ؼبصرفها -عػػ  ؽبا سبيبلً أف ذب: أي  معٌت التسبيا
 . (15)ينها واقفة : أي للتها وشبر ا وكبوها وصرفها إٔب  هة بٍر بع دمعٌت ريعها

 : تعريف اؼبمابر اؼبن رسة -اثلثاً 
عرؼ العبلمة بدر الدين العيذ اؼبقابر اؼبندرسة : هي اؼبقابر اله عف  وا درس   

 . (16)بسبي تقادـ الزماف، واستغذ عن الدفن فيها 
وقف من أوقاؼ اؼبسلمني ال هبوز ألحد أف يتملكها )ؿبا البحث( واؼبقابر اؼبندرسة  
 ، فلها اغبق ببيعها واستبداؽبا وحسي ما تقتايه مصلحة اؼبسلمني  هة الوقف اػبرييسوى 

، وإحداث اؼبن ػمت األخرى فيهػػا للز دة  ، وذبديػدها ، وكذل  استثمار ريعها وتن ي ه
  . (17)والتنمية 
فاؼبقابر عمومًا تؤوؿ إٔب الوقف كما  ، على ذل  قا وف التسالي  العقاري العراقي  

 .(18)( مهنا تصبح وقفاً مابوطاً 57اؼبادة ) 1971لسنة  43قم اؼبر 
 : وهنا هبي أف مبيز ُب حبثنا هذا بني  وعني من اؼبقابر     
، وسياٌب تفصي   ، فهذم زبا  ل رط الواقف مقابر وقفها أصحا ا لدفن موأهم .1

 حكمها إف ضا    تعأب .
                                                           

( ؾبل  ؾبم  الفقه اإلسبلمي الدوٕب اؼبنبثق عن مننمة اؼبؤسبر اإلسبلمي ُب دورته اػبامسة 6/15) 140قرار رقم ( 13)
 ع رة دبسقط  )سل نة عماف( . 

 . 165ص  17، تكملة اجملموع ضرح اؼبهذب . ج  ؾبموعة العلما ( 14)
 اؼبصدر  فسه .( 15)
: عبد   ؿبمود  ، ضب ه وصححه ، عمدة القػاري ُب ضرح صحيح البخاري هػ( 855بدر الدين العيذ )ت ( 16)

. وعف  : أي  265ص  4لبنػػاف : ج –بريوت  -دار الكتي العلمية  -، من ػورات دمحم علي بياوف  دمحم عمر
 الرسـو : أي ؿبتها ودرستها . امبح  وٓب يبق ؽبا أثر ، كقول  عف  الريح

، زاد اؼبسلم فيما أتفق عليه  دمحم حبيي   بن ال يخ سيدي عبد   بن سيدي أضبد اؼب هور دبا أييب اعبكذ( 17)
 .  204ص  4، مؤسسة اغبلل وضركام للن ر والتوزي  . ج  البخاري ومسلم

 . 37بغداد  –ري ، اؼبكتبة القا و ية القاضي  بي  عبد الرضبن حياوي : قا وف التسالي  العقا( 18)



وهذم هي اله  عنيها ُب حبثنا  - مقابر خصص  من قب  الدولة لدفن موتى اؼبسلمني .2
، فيالوز عبهة الوقف تغيري صنفها إذا  فهذم اؼبقابر ال زبا  ل رط الواقف -هذا 

، السيما إذا عفػ  وترؾ الدفن  اقتا  اؼبصلحة أو استبداؽبا واستثمارها والبنا  عليها
 ، وٓب تعػد صاغبة للدفن . وهذا ما ي لق عليه ابإلرصاد . فيها

  : رصاد   الصطالح الفمهبدمعٌت اإل 
. وللفقها  ُب  (19) هو زبصي، الدولة للة بعض أراضي بي  اؼباؿ لبعض مصارفه    

 :  مسالة اإلرصاد رأ ف
  .م ه وقف  : الدل
اإلرصاد ليس دقفاً : ) ، وإٔب هذا ذهي ابن عابدين بقوله ال يعتب اإلرصاد وقفاً  : دالثاين
با ىو تعيُت شبء م  بيت اؼبال عكى بعض  ، ، لع م مكف السكطان حميمة

 . (20) (مستحميو
،  يعتب إق اع الدولة ؼباؿ معني يوض  ُب خدمة لي  من قبي  الوقف (21)فابن عابدين    

 ، ملكية حكومية : ملكية خاصة ، ألف اؼبلكية ُب اإلسبلـ ثبلثة أ واع وقوله هذا فيه  نر
، ولكن يبل  ما هو حكومي ويتصرؼ فيه  اـفالسل اف ال يبل  ما هو ع . ، ملكية عامة

 . (22)، وذل  ابلنيابة عنهم  تصػرؼ األفراد ُب أمبلكهم اػباصة
، والوقف من األفراد وهذا التمييز ال هبع   وعلى هذا يكوف اإلرصاد من الدولة    

، واإلرصاد ي به إق اع اؼبنفعة وهذا  اإلرصاد خار ًا عن الوقف ب  يبقى ضرابً من ضروبه

                                                           

.  قبًل من كتاب دور  ناـ الوقف اإلسبلمي ُب التنمية االقتصادية  107ص 3: ج اؼبوسوعة الفقهية الكويتية( 19)
 . 22اؼبعاصرة، ص 

 266ص 3: ج ـ(1966 -هػ 1386، ال بعة الثا يػة ) رد اؼبختار عكى ال رر اؼبختـارحاضية ابن عابدين : ( 20)
 . 22، ص  ور  ناـ الوقف اإلسبلمي ُب التنمية االقتصادية اؼبعاصرة، د
( هػ . ا نر 1252هو : العبلمة دمحم أمني بن السيد عمر اؼب هور اببن عابدين من فقها  اغبنفية ، اؼبتوُب سنة )( 21)

 –مصر  –دار اغبديث  :  صي الراية ألحاديث اؽبداية : عبد   بن يوسف الزيلعي ، ربقيق : دمحم يوسف النبوري ،
 .28ص  1هػ ، ج 1357

، دور  ناـ الوقف اإلسبلمي ُب التنمية االقتصادية  ، القاضي ابكمة االبتدائية أضبد دمحم عبد العنيم اعبم ( 22)
 . 22، مصر . ص  ، دار السبلـ لل باعة والن ر والتوزي  والرتصبة ـ2007 -هػ  1428 1اؼبعاصرة / ط 
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إف كاف مؤقتًا إالَّ أ ه يعد وقفاً، فهناؾ من األوقاؼ ما يكوف مؤقتًا كاؼبقابر حبيث إذا 
ا درس  أو ترؾ الدفن فيها يبكن أف تستبدؿ، أو يقاـ عليها مسالداً أو أي م روع وقفي 

 آخر .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الفصا الدل 

إدارة داستثمار أراملب اؼبمابر 
 ريعة الوقفية اؼبن رسة   ال
 اإلسالمية
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 الفصا الدل 

إدارة داستثمار أراملب اؼبمابر الوقفية 
 اؼبن رسة   ال ريعة اإلسالمية

     
 سيتم حبث اؼبوضوع من خبلؿ اؼبباحث الثبلثة اآلتية :

 : الوقف ، أركا ه ، إثباته ، أ واعه . اؼببحث الدل
االسػػتثمارية والتنمويػػة علػػى  : مػػدى م ػػروعية إقامػػة اؼب ػػاري  اؼببحــث الثــاين

 أراضي اؼبقابر اله ا درس  بسبي تقادـ الزمن .
 . : استبداؿ اؼبوقوؼ اؼببحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 اؼببحث الدل

  أنواعو،  إثباتو،  أرنانو،  الوقف
      

 سيتم حبث ذل  من خبلؿ اؼب الي اآلتية :
 : تعريف الوقف . اؼبطكب الدل
 كاف البحث ، وكيف يثب  الوقف .: أر  اؼبطكب الثاين
 .: أ واع الوقف  اؼبطكب الثالث
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 اؼبطكب الدل
 تعريـــــــف الوقـــــــــــف

، ولبعض اؼبص لحات اؼبهمة  روري دبكاف إع ا  تعريف  ام  ما   للوقفػإفَّ ِمَن الا     
 ضوع بصورة واضحة و فعة .، لبسط اؼبو  ، واله ال يبكن االستغنا  عنها اله تناوؽبػا البحث

 :   الكغة (endowment)الوقف 
 : )وقف  داري وأرضي( ، يقاؿ : )لغة رديكة( ، وأوقف  اغببُ  : مصدر وقف  أقف     

 . (23)، وال يعرؼ )أوقف ( ُب كبلـ العرب 
، وصبعه  ، وي لق على اؼبوض  ، مصػدر حب  : اؼبن  واإلمساؾ داغببس   الكغة     

، إذ  علها حبيسة  : وقف فبلف أرضه وقفًا مؤبداً  ، يقاؿ ، وهو يدؿ على التابيد )ُحبوس(
 .  (24)ال تباع وال تورث 

)اغبب ( فهو )ؿبَب ( و)حبي ( و،  : )أحب ( فرسػًا ُب سبي  أي وقف وقاؿ الرازي     
 .  (25)بوزف القف  ما ُوِقف 

 : الوقف   الصطالح الفمهب
ختلف اؼبصنفوف ُب ربديد الوقف بسبي ما روي مػن اػبػبلؼ الػذي ا: فقد  اغبنفيةفعند     

، وتفسػريهم ؼبعػئ كلمػة  ) ػواز( .  ، ابلنسبة عبػوازم وعػدـ  ػوازم حدث بني اإلماـ وصاحبيه

                                                           

،  157ص2: ج  لبناف –بريوت  -، دار الفكر  : إعا ة ال البني ي بن السػيد دمحم ضػ ا الدمياطيالسػيد البكر ( 23)
،  وال يخ عادؿ أضبد عبد اؼبو ود، : ال يخ علي دمحم معوض  ، ربقيق : اإلقناع ومش  الدين دمحم بن دمحم اػب يي

:  ، والفريوز أابدي ال ريازي 81ص 2: ج لبناف –بريوت  -دار الكتي العلمية  -من ورات دمحم علي بياوف 
 . 2468 ص 24: ج  ، تػاج العروس 205ص3:ج لبناف –بريوت  -، دار العلم للالمي    القاموس ايط

 . 44 ص 6:ج  ، مادة )حب ( : لساف العرب ابن مننور( 24)
،  ، مادة )حب ( وت، بري  ، دار القلػم هػ( : ـبتار الصحاح660)ت  دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي (25)

 . 120ص



ـــى مكـــف الواقــــف: ) الوقػػػف م ػػػه( 26)فقػػػد عػػػرؼ اؼبرلينػػػا٘ب  ، دالتصـــرف  حـــبس العـــُت عك
 . (27) (عـة دبنزلة العاريةفابؼبن
 ، فقػاؿ ُب اؼبعػئ اؼبصػدري : ذهي ابن عرفة على عادتػه ُب ذكػر اغبػديث الكيةاؼبوعند      
 . (28) (إعطاء منفعة شبء م ة دجوده لزماً بماؤه   مكف معطيو دلو تم يراً : )

حــبس العــُت عكــى حكــع : ) (29)أيب يوسػػف وؿبمػػػد بػػن حسػػن ال ػػيبا٘ب  وعنػػد القاضػػي     
 . (30)( مكف هللا تعاىل

، أد  حبس العُت عكى حكع مكف الواقــف: ) م ػه (31)ف الدين ال رابلسيوعرفه برها     
 . (32) (ع  التمكيف دالتص ق ابؼبنفعة دلو   اعبمكة عكى اَتالف الرأيُت

، م  بقا  عينه بق   التصرؼ ُب رقبته  : حب  ماؿ يبكن اال تفاع به ال اكعيةوعند      
 .  (33)على مصرؼ مباح و هته 

ىــو رببــيس مالــف مطكــق التصــرف مالــو اؼبنتفــع بــو مــع بمــاء عينــو : ) نابكــةاغبوعنػػد       
 . (34)( تمرابً إىل هللا تعاىل بمطع تصركو دغَته   رقبتو يصرف ريعو إىل جهة بـر

                                                           

هو : ضيخ اإلسبلـ برهاف الدين أيب اغبسن بن أيب بكر بن عبد اعبلي  الرضدا٘ب اؼبرلينا٘ب ، صاحي التصا يف ، ( 26)
وما  3 ص 1 ( هػ . ا نر : ترصبته ُب كتاب اؽبداية ضرح بداية اؼببتدئ ، ج593( هػ ، وتوُب سنة )511ولد سنة )

 . بعدها
 .9-3، ص  لبناف  -بريوت  -، دار الكتي العلمية  : الوقف بدوي طوالف ال يخ أضبد( 27)
 ص  5 هػ : ج1289-بوالؽ  –، م بػوع  ام  بلغة السال  ، اؼب بعة اؼبصرية  ( أضبد الدردير : ال ػرح الصغري28)

373  . 
اش سبعاً وطبسني سنة ، وظب  هو : أبو عبد   دمحم بن حسن ال يبا٘ب موالهم ، الكوُب اؼبن ا ، ولد بواسط وع( 29)

من أيب حنيفة ومال  ، وكاف من أذكيا  العآب ، قاؿ عنه أبو عبيد : ما رأي  أعلم منه ، قاضي القااة وفقيه العصر . 
 . 56ا نر ترصبته ُب كتاب العب ص 

: اؽبداية ضرح بداية  ضيخ اإلسبلـ برهاف الدين أيب اغبسن علي بن أيب بكر بن عبد اعبلي  الرضدا٘ب اؼبرلينا٘ب( 30)
 .  1/731:  ، ؾبم  األهنر 13ص 3:ج  ، ضركة مكتبة وم بعة مص فى البايب اغبلل وأوالدم دبصر اؼببتدئ

( هػ ، 922هو : إبراهيم بن موسى بن أيب بكر بن ال يخ علي ال رابلسي اغبنفي ،  زي  القاهرة ، اؼبتوُب سنة )( 31)
 .  14، وهداية العارفني ، ص   81ص 1 ر ترصبته : ك ف الننوف : جله عدة مؤلفػات ُب الفقه ولريم . ا ن

 . 14هػ : ص 1292 –ال رابلسي : اإلسعاؼ ُب أحكاـ األوقاؼ ، اؼب بعة الكبى اؼبصرية ( 32)
 ، لبناف ، بريوت ، دار الكتي العلمية ، من ورات دمحم علي بياوف : ضرح اؼبهػذب اإلماـ وبىي بن ضرؼ النووي (33)

 وما بعدها . 81 ص 2:ج  : اإلقناع ، ومش  الدين دمحم بن دمحم اػب يي161 ص 17، ج  2، ط 
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، دىو مستحب  الوقف معناه رببيس الصا دتسبيا الثمرة: ) وقاؿ ابن قدامة 
 . (35)( دالصا كيو السنة

ـ  ست ي  أف  ص  إٔب أف الوقف هو : حب  األص  وصرؼ ريعه ومن خبلؿ ما تقد      
 وما  تج عنه إٔب مستحقيه تقرابً إٔب   سبحا ه ، وحكمه مستحي .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

( ال يخ منصور بن يو   بن إدري  البهوقي: ك اؼ القناع عن م  اإلقناع، ت: دمحم أمني الاناوي، عآب 34)
ح اؼبهذب ، ؾبموعة العلما : تكملة اجملموع ضر 24ص4ـ(: ج1997هػ ، 1417) -ال بعة األؤب  -الكتاب 

، د. عبد 164ص  17لبناف:ج  -بريوت  -دار الكتي العلمية  -)كتاب الوقف(، من ورات دمحم علي بياوف 
 .   24اؼبل  عبد الرضبن السعدي: الوقف وأثرم ُب التنمية، طب  ُب دار ال ؤوف الثقافية العامة، ال بعة األؤب، ص 

هػ( ، اؼبغذ )كتاب 620بن قدامة اؼبقدسي اغبنبلي )ت ادمحم ( ابن قدامة ، موفق الدين عبد   بن أضبد بن 35)
 . 185ص 6الوقف( ربقيق: علي اػبرقي، مكتبة الر ض اغبديثة، ج 



 اؼبطكب الثاين
 أرنـان الوقــف ، دنيف يثبت الوقف

 أرنان الوقف : -أدلً 
، والصيغة ، وهو ما  ليه، واؼبوقوؼ ع ، واؼبوقوؼ : الواقف للوقف أربعة أركاف هي     

: األلفاظ  ، وهي ، ركن الوقف الصيغة ، فاغبنفية عندهػم ذهي إليه اعبمهور خبلؼ اغبنفية
 ، وبه يف  للعرؼ .  ، عمبلً بقوؿ أيب يوسف الدالة على معئ الوقف

 : هو اإلهباب الصادر من الواقف الداؿ على إ  ا  الوقف . فركن الوقف عند اغبنفية    
، واغبنابلة   : فلي  ركناً ُب الوقف عند اغبنفية على اؼبف  به ما القبوؿ من اؼبوقوؼ عليهأ    

، وال لبلستحقاؽ فيه سوا  أكػاف  ، وال ضرطًا لصحة الوقف كما ذكر القاضي أبو يعلى
،  ، فل ه يستحق من ري  الوقف ، فلو سك  اؼبوقوؼ عليه اؼبوقوؼ عليه معيناً أـ لري معني

 ي  وقفاً دبالرد القوؿ .فيصري ال 
لكن إذا كاف اؼبوقوؼ عليه معيناً، كالوقف على خالد مثبًل أو لريم، ورد الوقف، فبل     

يستحق ضيكًا من ري  الوقف وإمبا ينتق  إٔب من يليه فبن عينه الواقف بعدم م  و د، فلف ٓب 
، ولكن ال يب   الوقف يو د عاد اؼبوقوؼ للواقف أو لورثته إف و دوا وإالَّ فلخزا ة الدولة

بردم، ويكػوف ردم وقبوله ما وعدنبا واحدًا كالعتق، ألف ركن الوقف وهو إهباب الواقف قد 
 .(36) ذا الرأي  1946( لسنة 48( رقم )9ربقق ، فقد أخذ القا وف اؼبصري اؼبادة )

 : دىب (37) كأرنان الوقف عن  اعبمهور أربعة
  الواقفالرن  الدل : 

، حبيث تتوفر فيه الصبلحية ؼبمارسة األعماؿ اله يتوقف اعتبارها    للعنيوهو اغباب    
 ، وأف يكوف ـبتاراً حراً لري مكرم .  ، والرضد ، والبلػوغ )األهلية( ال رعي على العق 

 : شرط الواقف

                                                           

 .  139ـ . ص1996دم ق  –الدكتور وهبة الزحيلي : الوصا  والوقف ُب الفقه اإلسبلمي ، دار الفكر ( 36)
 اؼبصدر  فسه  والصفحة  فسها .( 37)
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، ودبا ال يار ُب  ي رتط للواقف أف يوقف دبا ال ىبالف أحكاـ ال ريعة اإلسبلمية    
، فقد  ، عند ذل  يصبح على  جر الوقف تنفيذ ضرطه أو اؼبوقوؼ عليه مصلحة الوقف

اعتب الفقها  ضرط الواقف ُب حكم  ، ال ارع . ولكن هبوز ـبالفته إذا أصبح العم   ذا 
 .لرضاً للواقف أو مصلحة أر ح منه ، أو يفػوت ال رط ىب  ابلوقف أو يار ابؼبوقوؼ عليه

   اؼبوقوف:  الرن  الثاين
 ، أو مقبة .. اْب . ، أو  قود ، أو عقار هو العني ابوسة من أرض زراعية    

   اؼبوقوف عكيو:  الرن  الثالث
، وهو  : وهي اعبهة اله تنتف  من العني ابوسة وي لق عليه أياًا مصارؼ الوقف    

 فسه أـ  ، سوا  أكاف اؼبوقوؼ عليه هو الواقف اؼبوقوؼ عليه للة أعياف الوقف أو منافعها
 ذريته من بعدم أـ أقاربه .. 

 : داشًتط العكماء لكموقوف عكيو
 ، واجملاهدين أف يكوف أهبلً للتمل  سوا  اؼبعني أو لري اؼبعني أو اعبهة مث  الفقرا  .1

 ، واؼبدارس ..  ، والكعبة ، واؼبقابر ، واؼبسا د
 أف يكوف اؼبوقوؼ عليه  هة بر وقربة وليس   هة معصية . .2
  الصيغة:  ابعالرن  الر 

، أو  ، وأيذف ُب الصبلة فيه يصح الوقف ابلقوؿ والفع  الداؿ عليه مث  أف يبذ مسالداً     
، فالوقف يثب  به   ، وفيه داللة على الوقف ، ألف العرؼ  ار به سقاية وي رعها للناس

بي  ما اً ، أو صيَّ خوايب الس ، أو  ثر  ثاراً  ، و رى ؾبرى من قػدَّـ طعامًا لايافة كالقوؿ
 .(39)، وثبلثة كناية  ؛ ثبلثة صروبة . فاأللفػاظ اله يثب   ا الوقف ستة( 38)

، فم  أتى بواحدة من هذم الثبلثة صار  ، وسبل  ، وحبس  : وقف  هي كالصروبة    
 وقفاً من لري ا اماـ أمر زائد . 

                                                           

ص  1: ج لبناف –، بريوت  ، مؤسسة الرسالة العدة ُب ضرح العمدة : ن عبد الرضبن بن إبراهيم اؼبقدسي ا  الدي (38)
426 . 

 . 1054ص  14: ج  (  ؾبموعة مؤلفني ، معالم اؼبغذ ُب الفقه اغبنبلي39)



،  رد الن ق  اوال وبص  الوقف دبال . ، وأبَّْدت ، وحرم  : تصدق  فهي الكنايةو    
: صدقة موقوفة أو ؿببوسة أو مسبلة أو ؿبرمة أو   ام إليها حص  الوقف  ا مث اولكن إف 

، ووبص  الوقف ابلفعػػػ  م  القرائن الدالة  ، وال تورث ، صدقة ال تباع وال توهي مؤبدة
 . (40)عليه مث  أف يبذ مسالداً وأيذف ُب الصبلة فيه 

 : نيف يثبت الوقف ؟ -اثنياً 
،  ، واله تعتب إحدى ال رؽ ُب إثبات الوقف يثب  الوقف ابلقوؿ وابلفع  وابل هادة     
، وضهادة  ، ويقب  ُب إثباته ال هادة على ال هادة ط لذل  بياف الوقف ولو كاف قديباً وي رت 

،  : أضهد ابلتسام  مف يقوؿ ال اهد( 41)، وال هادة ابل هرة والتسام   النسا  م  الر اؿ
، وال  ، ولبياف مستحقني ، كقوؽبم على مسالد كذا ب  ضهادة التسام  لبياف اؼبصرؼوتق

،  ، أما ص  الكتابة فبل يصلح حالة ألف اػبط ي به اػبط تقب  إلثبات ضرائ ه ُب األصح
، وإمبا هو  ، ألف ال رط كو ه معلوماً  واضرتط ربديد العقار اؼبوقوؼ ال ي لي لصحة الوقػف

 .(42)الوقفية  ضرط لقبػوؿ ال هادة

                                                           

ار السبلـ ، مصر ، أضبد دمحم عبد العنيم اعبم  : دور  ناـ الوقف اإلسبلمي ُب التنمية االقتصادية اؼبعاصرة ، د (40)
 .  49 ـ ، ص2007 -هػ 1428ال بعة األؤب 

فبا يالحظ أن نثَتًا م  الت ريعات الوقفية ق  أغفكت موملوع إثبات الوقف : ) يقوؿ  د. العياضي فداد( 41)
عكيو  ، نما ، داؼبوت ، دال اينة ، دالنسب ، دالولدة : الزداج ، مع إثباهتا لك هادة ابلتسامع   دعادى ابلتسامع

، دق  ع د بعض الفمهاء ع ري  موملوعًا هبوز كيها  (29/1:  م )اؼبادة1993المانون السوداين لإلثبات لسنة 
، أد عكى شخص معُت أد عكى  ، نأن ي ه  أبن اؼبكف اؼبعُت دقف عكى حائزه : الوقف اإلثبات ابلتسامع دمنها

اة ىب ، ، دأن ذلف الوقف ق  طال أم ه نع ري  سنة دأنثر الفمراء : أن الدقاف   نثَت م   دالفائ ة اؼبتَو
، كم  يكون اجمل ي أن يضع اؼب رع  ، دما زال بعضها ؾبهولً  ال دل داجملتمعات اإلسالمية مل رُبصر حصرًا دقيماً 

:  . ا نر: مدخ  للمناق ة حوؿ(الوقف ملم  اؼبوامليع اليت هبوز إثباهتا ابلتسامع تيسَتًا لتوثيـق فبتككات الوقف
، تقدـ  ا إٔب اؼبلتقى العلمي حوؿ قوا ني الوقف والزكاة  ، ورقة معلومات أساسية اا  ُب الت ريعات الوقفية اؼبعاصرةق

 .11، ص  موريتا يا –اؼبزم  عقدها ُب  واك وط 
 – 441،  408ص  3، ج  ،  قبًل من كتاب رد اؼبختار 185، ص  : اؼبصدر السابق (  أ . د . وهبة الزحيلي42)

444 . 
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إن شه  ال هود أن كالاًن أقر عن ان أنو دقف ىذه الرض دقفاً : ) قاؿ اػبصاؼ    
، دأنو نان مالكها   دقت ما دقفها قضينا أباا دقف م  قبا الواقف  صحيحاً دح دىا

 . (43) (دأَرجناىا م  ي ي الذي ىب   ي يو
القاضي دبالرد ضهادة ال هود على أف  ، فهي وقف يقاي  ا سوا  أكاف وار ً أـ وصياً     

 .(44)الواقف  علها وقفاً صحيحاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

: دمحم  ، ضب ه وصححه : أحكاـ األوقاؼ هػ(261، اؼبعروؼ ابػبصاؼ )ت أبو بكر أضبد بن عمرو ال يبا٘ب( 43)
 . 177، ص  ، لبناف ، بريوت ، دار الكتي العلمية ـ1999 -هػ 1420،  1، ط  عبد السبلـ ضاهني

 اؼبصدر  فسه .( 44)



 اؼبطكب الثالث
 أنــــــــــــواع الوقـــــــــف

،  ، أردت ذكػػػر بعاػػػها ُب هػػػذا اؼب لػػػي لتعلقهػػػا دبوضػػػوع البحػػػث للوقػػػف أ ػػػواع متعػػػددة    
 : واله ال يبكن االستغنا  عن ذكرها وهي

 :  ب الوقف اؼبؤ 
كاؼبقابر   (45)رض الوقف ل: وض  أص   ب  ذي ع ا  دوري مستمر ؼبصلحة  هو    

 واألراضي اله أتخذ صفة الدواـ .
 : الوقف اؼبؤقت

 تها  كالبنا  وال الر والفرس والعبد إٔب اال -حبكم طبيعتها  -هو : وقف لؤلضيا  اآليلة     
، وإذا استبدل   ، ألف عمرها قلي  بيداً أت والسبلح . ووقف مث  هذم األضيا  يكوف مؤقتاً ال

، ويتكرر ذل  بصورة دائمة فسيصبح حكمه حكم اؼبؤبد  هذم األضيا  مص  بدي   ديد
(46) . 

ف اختبلؼ الفقها  ُب تعريفه يعود إٔب  نر م إٔب اؼبوقوؼ من حيث النوع والصحة لإذف ف   
 ، واعبهة اله يؤوؿ إليها اؼبوقوؼ .  والفساد
 : (Family Or Posterity Trust)  ُف الذُّري أد الىكبالَوقْ 
ويسمى  (47)، أو األقػارب ومن بعدهم الفقرا   : الوقػػف الذي يكوف على األحفاد وهو   

 أيااً ابلوقف اػباص .
( لسنة 1وعرفه اؼب رع العراقي ُب اؼبادة األؤب من مرسـو  واز تصفية الوقف الذُّري رقم )    
يمص  ابلوقف الذري ما دقفو الواقف عكى : ) الفقرة )أ( ما  صه - ( اؼبعدؿ1955)

 . (48)( نفسو أد ذريتو أد عكيهما معاً أد عكى الواقف دذريتو مع شخص معُت دذريتو
                                                           

،  لبناف –بريوت  -، دار الفكر اؼبعاصر  ، تنميته ته، إدار  ، ت ورم الوقف اإلسبلمي : الدكتور منذر قحف( 45)
 . 102 ال بعة األؤب : ص

 )بتصرؼ( . 107 -106، ص منذر القحف : اؼبصدر  فسه( 46)
، اؼبصدر  . منذر القحف . د259ص  3: ج  ، لبناف ، بريوت ، دار الكتاب العريب : فقه السنة سيد سابق( 47)

  . 114 ، ص السابق
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وكبن ُب هذا البحث لي  بصدد الوقف الذري أل ه وقف خاص ويدار من قب  متوٕب     
، وترميمه ومتابعته على ما يعود من  الواردابؼبائة من  10وتتقاضى عليه دائرة الوقف  سبة 

 منافعه ولي  يق  على عاتق إدارة الوقف .
 : الوقف اػبَتي

ويُدار من قب  األوقاؼ مباضرة،  (49)بتداً  ا: الوقف الذي يكوف على أبواب اػبيػر   هو    
 ويسمى أيااً ابلوقف العاـ .

، واعبامعات ودور إقرا   ، واؼبسا د روي م  ك  َوْقٍف ُوِقَف على  هة خريية كاؼبقاب     
 ، واؼبدارس م واعها .. إٔب لري ذل  . القرآف
، أد  ن ائوإالوقف الذي دقف عكى جهة ََتية حُت : ) وعرفه اؼب رع العراقي م ه     

. ب  هي خدمات عامة ينتف   ا الناس صبيعًا ال عبلقة لذرية الواقف  (50)(  ل إليها اائياً 
 . (51) ا 
 : لَوْقُف اؼبُْ ًَتكا

، أد الذراري دنسبة الشًتاك  ما دقفو الواقف عكى جهة ََت دعكى الكراد: ) هو    
، دإما أن تكون غَت معينة نالدقاف اؼبوقوكة عكى جهة ََتية  ما أن تكون معينةإكيو 

، دل تتع  ، أد ابلعكس دم ردط كيها صـرف الفضكة م  غكتها عكى الكراد أد الذراري
 . (52)( اػبصومة قانوانً   الوقف اؼب ًتك إل حبضور م ير الدقاف أد م  يبثكو

 : الَوْقُف اؼبُتمادم
 .(53)هود الذين ي ػهدوف عليه وا دثرت رسػومه ػ: الوقف الذي تقادـ أهله ومات ال  هو    

                                                                                                                                                                      

  ، ص ـ1989،  ، بغداد ، م بعة الرضاد : الت ريعات العراقية ُب إدارة األوقاؼ بد الرزاؽ هويب دمحمع . ( اامي48)
87 . 
 ، اؼبصدراف  فسهما . سيد سابق ، و د . منذر القحػف( 49)
، اؼبادة األؤب )ب( من قا وف  واز تصفية الوقف  87عبد الرزاؽ هويب دمحم : اؼبصدر السابق : ص  . ( اامي50)

 اؼبعدؿ .  - 1955( لسنة 1رقم )
 . 48، ص  ، اؼبصدر السابق ( د. عبد اؼبل  عبد الرضبن السعدي51)
  . 87 ص( ػ(  اامي . عبد الرزاؽ هويب دمحم ، اؼبصدر  فسه : اؼبادة ) 52)
 . 114، ص  : اؼبصدر السابق (  اػبصاؼ53)



 : الَوْقُف اؼبنمطع النتهاء
: أف يقف على صباعة يبكن  ا  مث : الوقف اؼبعلـو االبتدا  لري معلـو اال ته هو     

 .  (54)ا قراضهم حبكػم العػادة وٓب هبعػ  آخرم للمساكني وال عبهة دائمة 
 : الَوْقُف اؼبَْضبوط

رط التولية ػ ق   فيه ضارتط التولية عليه ألحد أو ػ: الوقف الصحيح الذي ٓب ي  هو     
(55) . 

 : الَوْقُف الصاحيح
 . (56)لكاً فوقف  إٔب  هة من اعبهات وي م  العقر اؼبوقوؼ : العني اله كا   م هو     

 : الَوْقُف َغَْت الصاحيح
: حق التصرؼ والعقر ُب األراضي األمريية اؼبرصداف واؼبخصصاف إٔب  هة من  هو     

 . (57)اعبهات 
 : الَوْقُف اؼبُْكَحق

ات الدينية : الذي يديرم متوؿ وم روط صرؼ للته أو  ز  منها على اؼبؤسس هو     
واػبريية وي م  الوقف الذري الذي يديرم متوؿ وم روط صرؼ للته إٔب من عينهم الواقف 

 . (58)من ذريته أو لريهم 
 : الَوْقُف اؼبُتَـَعِطا

أو أرض خرب  وعادت  ، هندم ا: الوقف الذي خرب وتع ل  منافعه كدار  هو     
قرية عنه وصار ُب موض  ال يصلى فيه  تق  أه  الاالد ػو مس، أ مواًأ وٓب يتمكن عمار ا

(59)  . 
                                                           

 . 1058ص  16:ج  معالم اؼبغذ ُب الفقه اغبنبلي( 54)
 . 72امي . عبد الرزاؽ هويب دمحم : اؼبصدر  فسه ، ص ( ا55)
 اامي . عبد الرزاؽ هويب دمحم : اؼبصدر السابق .( 56)
:   نرا. و  األراضي اله تكوف رقبتها للدولة ولؤلفراد عليها حق التصرؼ : : هي اؼبصدر  فسه ، األراضي األمريية( 57)

:  : العقار ابلفتح ، والعقر 97، ص  ـ1947،  ، دم ق لسورية، م بعة اعبامعة ا : أحكاـ الوقف مص فى الزرقا
 مادة )ع ؽ ر( . 467 ص األرض والاياع والنخ  . ـبتار الصحاح

 : اؼبصدر  فسه  . مص فى الزرقا( 58)
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 : دقف النمود
، وتسبي   ، ألف اؼبقصػد ال رعي من الوقف هو اغبب  األص   ائز ضرعاً وهذا النوع      

 ( .60)، وألف النقود ال تتعني ابلتعيني وإمبا تقـو قبداؽبا مقامها  اؼبنفعة متحقق فيها
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 . 1059ص  14، ج  : معالم اؼبغذ ُب الفقه اغبنبلي ا نر( 59)
  فسه والصفحة  فسها . اؼبصدر (60)



 
 
 

 اؼببحث الثاين

 ردعية إقامة اؼب اريع الستثمارية م ى م
دالتنموية عكى أراملب اؼبمابر اليت ان رست 

 بتمادم الزمان
      
سنتعرؼ من خبلؿ هذا اؼببحث على مدى م روعية استثمار أراضي اؼبقابر      

رَؼ على رأي الفقها  ُب الوقف ، ولكن قب  أف  َتعّ  ، وحكم  ب ها اؼبندرسة
، والردود اله و ه   ـ أيب حنيفة حوؿ تفسريم للوقف، ورأي اإلما والتصرؼ به

علينا أف  تناوؿ اؼب لبني اآلتيني ليتحدد لدينا م روعية ذل  ، واؼب لباف ضدم ، 
 :نبا

 حكم الوقف ، والتصرؼ به . الدل :
 . حكم البنا  على القبور الدارسة وإقامة اؼب اري  عليها دالثاين :
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 اؼبطكب الدل
 لتصرف بوحكع الوقف دا

 اَتالف الفمهاء   الوقف دالتصرف بو:
من حديث (( َحْبِس الصا دَسبا الثمرة)) :ملسو هيلع هللا ىلص فقد اختلف الفقها  ُب معئ قوله  
 :   رسوؿ   وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، فاتى النل  مل  مائة سهم خبيب ابتاعها هنع هللا يضر، أف عمر  ابن عمر

صلى   ، فقاؿ  ، وأردت أف أتقرب به إٔب   تعأب مااًل ٓب أمل  مثله قط، إ٘ب ملك  
، وُب  ُب الفقرا  هنع هللا يضر: فتصدؽ به عمر  قاؿ ((، َدَسْبِا الثمرة َحْبِس الصــاَ )): عليه وسلم 

 ، ال ، وال يورث ، ال يباع وال يوهي بن السبي ا، و  ، وُب سبي    ، وُب الرقاب القرىب
،  ، تننر فيها حفصة ما عاض  (61) ناح على من وليها أف أيك  منها لرَي متاثٍ  مااًل 

  .  (62): من أه  الوقف  فاما إذا مات  فذوو الرأي من أهلها يعذ
، ، ويلـز ابلقوؿ وال يفتقر إٔب القبض  وأبو يوسف إٔب أف الوقف يصح (63) ذهي مال     

 : يصح الوقف ولكن يفتقر إٔب القبض . (64)أيب ليلى بناوقاؿ دمحم بن حسن ال يبا٘ب ، و 

                                                           

 مادة )أث ( . 9ص  11  امعاً للماؿ . ا نر : ابن مننور : لساف العرب جمتاث  ماالً : أي  (61)
: وما  ، ابب (  كتاب الوصا 2772)و (2737برقم ) 468،  460و 418ص  5 : ج ( صحيح البخاري62)

 2 :ج ، وسنن أبػػػػي داود 1632ص  15 ، ابب الوقف ج : ُب كتاب الوصية وصحيح مسلم . للوصي أف يعم 
بن ا، وسنن  230ص 6: ج ، وسنن النسائي وقاؿ حديث حسن صحيح 659ص 3:ج رمذيػالت ، وسنن 30ص
وسنن  . 368 ص اؼبنتقى البن  ارودو  .125و 55و 13-12ص  2: ج ، ومسند أضبػد 801ص 2ج: هما 

 . 95ص 4: ج رح معا٘ب اآل ر لل حاويػضو  . 617ص  4: ج بن خزيبةاوصحيح  . 186ص  4:ج الدارق ذ
  418ص  4:ج ضرح السنة للبغويو  .159ص  6:ج والسنن الكبى للبيهقي . 263ص  8:ج  بن  عيماغبلية الو 

 بن عمر عن عمر .اكلػهم من طريق  ف  عن 
هو : اإلماـ العآب ضيخ اإلسبلـ أبو عبد   مال  بن أ   مال  بن أيب عامر بن عمرو بن اغبارث ، ولد سنة ( 63)
هػ ، قي  : ال يف   (176 اعبلي  أ   بن مال  خادـ النل ملسو هيلع هللا ىلص ، مات سنة )هػ اله مػات فيها الصحايب (93)

 وما بعدها . 1326ومال  ُب اؼبدينة . ا نر ترصبته ُب أريخ اإلسبلـ ص 
روى هو : دمحم بن عبد الرضبن بن أيب ليلى األ صاري الكوُب قاضي الكوفة وفقيهها وعاؼبها ومقرئها ُب زما ه ، ( 64)

هػ . ا نر ترصبته ُب كتاب  (169سنة ) ماتعنه ال عل ، وع ا  بن أيب رابح واغبكم و ف  وع ية العوُب ولريهم . 
 . 387: الواُب ُب الوفيات ص 



:  ، فقالوا ست نعوا هذاا، ولكن أصحابه  : ال يصػح الوقف أصبلً  (65) وقاؿ أبو حنيفة    
: إما أف وبكم به  ، وال يلـز إالَّ ُب موضعني ، ب  له بيعه وهبته ، ولكن ال يلـز يصح الوقػف

 ، أو يوصي  ا الواقف به . اغباكم
أي دبا عليه األمواؿ  ((َحْبس الصا)):  ملسو هيلع هللا ىلص: ومعئ قوله  (66)وقاؿ اإلماـ ال افعي     

، وأيااً  إالَّ هذا ((َحْبس الصا)):  ، إذ ال معئ لقوله اؼب لقة فبل تباع وال توهي وال تورث
 لوقف . ، وهذا بياف حكم ا ، وال يورث( ، وال يوهي : )ال يباع ، وقاؿ فلف عمر حب 

دمعكوم أن عمر هنع هللا يضر نان جاىاًل أبصا : ) ُب ضرح اؼبهذب (67) وقاؿ اإلماـ النووي     
، كعكع أنو إمبا  ، ديعكع حكمو ، ككيف هبها أصا الوقفملسو هيلع هللا ىلص الوقف حىت سأل النيب 

، كال هبوز أن ىبفى  منو، دإن مل يك  بتوقيف ملسو هيلع هللا ىلص ذنر ىذا اغبكـع بتوقيف م  النيب 
 .  (68) (ككما مل ينكره دل عكى أن ىذا حكع الوقف ملسو هيلع هللا ىلصىذا عكى النيب 

 .  (69)مهنع هللا يضر أف ك  واحد منهم وقف دارم وروي عن أيب بكر وعثماف وطلحة      
 (70) (م  لو مم ره إلا دق  دقف ملسو هيلع هللا ىلص إنو مل يبق   أصحاب النيب): هنع هللا يضر وقاؿ  ابػػر      
 . 

: ٓب يبق ُب اؼبدينة  ، فقاؿ قدـ من اليمن إٔب اؼبدينة هنع هللا يضروروي أف عمرو بن العاص      
 ألهلها ضي  إالَّ وهو وقف .

                                                           

هو : اإلماـ الثقة فقيه اؼبلة ، عآب العراؽ أبو حنيفة النعماف بن  ب  بن زوطي التيمي الكوُب مؤب بذ تيم   بن ( 65)
( هػ 150سنة ) توُبهػ ُب حياة صغار الصحابة ، ورأى أ   بن مال  ؼبا قدـ عليهم الكوفة ،  (80بة ، ولد سنة )ثعل

 . 390ص  6. ا نر سري أعبلـ النببل  : ج
هو : اإلماـ ، عآب العصر و صر اغبديث وفقيه اؼبلة أبو عبد   دمحم بن إدري  القرضي ٍب اؼب لل ال افعي اؼبكي ( 66)

هػ .  (204هػ ، وتوُب سنة ) (150لغزي اؼبولد ،  سيي رسوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص وابن عمه ، ولد يـو مات أبو حنيفة سنة )، ا
 . 5ص 10ا نر سري أعبلـ النببل  : ج 

( هػ ، له عدة مصنفات 676هػ وتوُب سنة ) (631هو : وبىي بن ضرؼ أبو زكر  النووي الدم قي ، ولد سنة )( 67)
ظب  عن ع رين عاؼبًا من خرية علما  عصرم . ا نر ترصبته ُب   .ر ض الصاغبني و ها : ضرح صحيح مسلم ، أضهر 

 .  9كتاب ر ض الصاغبني ص 
 . 167ص  17:ج   نر: اإلماـ النووي : ضرح اؼبهذبا( 68)
 . 161-160ص  6: ج  السنن الكبى للبيهقي( 69)
    ( اؼبصدر  فسه .70)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 وارث: خَبَُ  ال مث  عنق البعري فقي  اػ )ينب ( فخرج ماؤهػػػػػحفر بكراً ب هنع هللا يضروروي أف علياً      
 : هذا ما تصػدؽ به علي بن أيب طالي ابتغا  و ه   وكتي هنع هللا يضر: فتصدؽ  ا عليُّ  ، قػاؿ

، ٍب ذووا  ، ٍب اغبسني ، ويننر فيه اغبسن ما عاش ، ويصرؼ النار عنه ، وليصرفه عن النار
 .   (71)م دالرأي من بع

، فقد أصبعوا  ، ومن بعدهم التابعوف قفعلى صحة الو  وهذا إصباع من الصحابة مهنع هللا يضر     
 على صحته . 

صكى ، دالذي أمر بو رسول هللا  دق  جاءت اآلاثر   الوقوف: ) (72)قاؿ اػبصاؼ      
  أرملو أن وببس أصكها ديسبا شبرهتا سنة   ذلف قائمة دكعا أصحاب  هللا عكيو دسكع

عماراهتع دأمواؽبع إصباع منهع عكى أن الوقوف ، دما دقفوه م     ذلف ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
، كلن الناس صبيعًا اصبعوا عكيها  ، دفبا يؤي  ذلف ديصححو بناء اؼبساج  جائزة مرملية

: بناء اؼبساج  دإَراج مالكب أرض اؼبساج  ذلف م  أمالنهع دتصيَتىا مساج   كمالوا
،   قة بثمارىا، دالص ، أصا   دقف الرض دحبس أصوؽبا لكمسكمُت يصكى كيها

، دنذلف  ، دنذلف بناء اػباانت لكسبيا دنذلف بناء ال در   الثغور لسبيا تنزؽبا الغزاة
، دنذلف رجا جعا  ، دنذلف بنـاء ال در دبكة ينزؽبا اغباج ماايت لكمسكمُتـعمارة الس

، دأابنو ككيس لو الرجوع   شبء م   داره أد بعضها طريماً لكمسكمُت دأَرجو ع  مككو
، كهذه الشياء نكها َارجة ع  أمالك مالكيها إىل السبيا اليت  لف دل رده إىل مككوذ

: ل ت بو ىذه اليت ذنرهتا م  قبا أن  ، كلن قال قائا جعكوىا كيها كالوقوف مثكها
، دىذه الشياء ق  صارت  الوقوف إمبا يتص ق الواقف بثمراهتا ددبا ىبرج م  غكتها

: دنذلف بناء اؼبساج  دالسماايت دالطرق إمبا حبس  نا لو، قك أصوؽبا كيما جعكت لو
أصوؽبا م  جعكها كيما جعكها كيو دجعا مناكعها لكمسكمُت دالمر كيها د  الوقوف 

 . (73)( داح  دالحتجاج   ىذا يكثر

                                                           

 .     فسه( البيهقي ، اؼبصدر 71)
  هػ . (26 ) ( اؼبتوَب سنة72)

 .  17، ص  اػبصاؼ ، أحكاـ األوقاؼ (73)



، دإمبا  ن اإلصباع منعم  عكى صحة الوقفإ): بقوله  ُب العمدة (74) وقد صرح العيذ     
 . (75) (  لزدمواػبالف كمط 

  : حنيفة )رضبو هللا( ابلوقف أيبرأي 
، دل هبيز ليس اؼبراد  : )ل هبوز( دمعكوم أن قولو) : قاؿ ابن حالر ُب فتح الباري     

، كال  : ل يثبت الحكام اليت ذنر غَته أاا أحكام لكوقف ، أي التكفظ بكفظ الوقف
يثبت الحكام اليت ذنرت إلا وبكع بو  : ل ، كأبو حنيفة ل هبيز الوقف أين َالف إذ
 . (76)( اغبانع
 -ككان ل هبيز ذلف   -رملب هللا تعاىل عنو  –أما أبو حنيفة : ) وقاؿ ُب اؼببسوط     

، لنو هبعا  ، كأما أصا اعبواز اثبت عن ه دمراده أن ل هبعكو لزماً  -أي الوقف 
 اعبهة اليت ظباىا ، كيكون دبنزلة الواقف حابسًا لكعُت عكى مككو صاركًا لكمنفعة إىل

العارية ، دالعاريــــة جائزة لزمة ، دؽبذا قال لو أدصى بو بع  موتو يكون لزمًا دبنزلة 
 . (77)( الوصية ابؼبنفعة بع  اؼبوت

،  : إاا جائزة ، دأان أقول : إاا غَت جائزة نان أبو حنيفة يمول: ) وقاؿ أبو يوسف     
 . (78)(   قول أيب حنيفة إىل اعبوازدرجـــع   اغبال ع

 :  (79)فابو حنيفة ال يثب  أحكاـ الوقف إالَّ ُب ثبلث حاالت      
، ٍب  ، ويسلمها إٔب متوؿٍّ  : أف يقف دارم مثػبلً  ، ومثاله ُب ذل  أف وبكم  ا حاكم -1

ف ، فل ، فيخاصمه إٔب اغباكم ، فيمتن  عن التسليم ي لبه منه را عًا عنه مب ػبًل إ م
 ، أو وٕب أمر القاا  . ، واؼبػراد ابغباكم الوٕب الذي والم اػبليفة قاى بلزومه لـز

                                                           

( هػ ، صاحي ضرح صحيح البخاري اؼبسمى )عمدة القاري ُب ضرح 855هو : بدر الدين العيذ اؼبتوُب سنة )( 74)
 اؼبقدمة ، اعبز  األوؿ . –صحيح البخاري( . ا نر ترصبته ُب كتابه عمدة القارئ 

  . 265ص  4، ج  ذ : عمدة القاري( العي75)
 .  207ص  17( العيذ : اؼبصدر  فسه ، ج 76)
 .  175ص 6( أبو بكر دمحم بن أيب سه  السرخسي : اؼببسوط : ج77)
 .  163ص 6 نر: السنن الكبى للبيهقي،ج ا( 78)
  . 133د. وحبة الزحيلي : اؼبصدر السابق ، ص ( 79)
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أف يوصي الواقف به ، أو أف يعلقه دبوته ، فيقوؿ : إذا م  فقد وقف  داري مثبلً   -2
 على كذا ، فيلـز كالوصية من الثلث ابؼبوت ، ال قبله .

ابلصبلة فيه ، فلذا صلى فيه واحد ، أف هبعله وقفًا ؼبسالد ، ويفرزم عن ملكه ، وأيذف  -3
زاؿ ملكه عن الوقف عند أيب حنيفة ، أما اإلفراز فؤل ه ال ىبل،  تعأب إالَّ به ، وأما 
الصبلة فيه ، فؤل ه البد من التسليم عندم وعند دمحم ، وتسليم ال ي  حبسي  وعه وهو 

 ُب اؼبسالد ابلصبلة فيه .
، ب  مرادم أ ه  ائز كالعارية تصرؼ اؼبنفعة إٔب  وال بلزومهإذف ٓب يق  أبو حنيفة حبرمته      

 ويورث عنه . ، ر   وهبوز بيعهػ، فله أف ي  هة الوقف وتبقى العني على مل  الواقف
 : رددد ال اكعب عكى المائكُت بع م اعبواز

علمنا من خبلؿ ما تقدـ من آرا  الفقها  أف ال افعية ومن ذهي مذهبهم اؼبوافقة      
 ة الوقف . بصح
، كاف  وما حكي عن أيب حنيفة وما يتعلق به من القػوؿ بلزـو الوقف وعدـ لزومه     

 .  (81)( إبطالق اغببس ملسو هيلع هللا ىلصجاء دمحم : ) منها (80)معتمػػداً على  صوص ذكرها ضريح 
 . (82)( ل حبس ع  كرائض هللا إلا ما نـان م  سالح أد نراع: ) ثػم قاؿ     
صكى هللا داغببس اليت جاء رسول هللا : ) فقاؿ ال افعي ردًا على قوؿ ضريح القاضي     

ما دصفنا م  البحَتة دالوصيكة داغبامب دالسائبة  -عكع أدهللا  -إبطالقها  عكيو دسكع
: ما عكمنا جاىكياً  : ما دل عكى ما دصفت ؟ قيا ، كلن قال قائا إن نانت م  البهائع
، دحبسهع نانت عكى ما  ، دل عكى اؼبسانُت ، دل   سبيا هللا حبس داره عكى دل ه

                                                           

غبارث بن قي  بن اعبهم الكندي ، قاضي الكوفة ، يقاؿ : ضريح بن ضراحي  أو هو : الفقيه أبو أمية ضريح بن ا( 80)
ابن ضرحبي  ، أسلم ُب حياة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص وا تق  من اليمن زمن الصديق ، حدث عن عمر وعلي وعبد الرضبن بن أيب 

 5هػ  . ا نر : أريخ اإلسبلـ ج (78بكر ، صح أف عمر والم قاا  الكوفػة ، عاش مائة وشبا٘ب سنني ، توُب سنة )
  . 131ص  6طبقات ابن سعد جو ،  419ص
 .  163ص  6: ج ( السنن الكبى للبيهقي81)
 خيهأبن ؽبيعة عن ا: ٓب يسندم عن  ، وقاؿ بن عباسامن طريقني عن عكرمة عن  68ص  4:ج  ( سنن الدارق ذ82)

، وقاؿ روام  7ص  5: ج  كرم اؽبيثمي ُب اجملم ، وذ 162ص 6: ج  والسنن الكبى للبيهقي . ، ونبا ضعيفاف
  ، وفيه عيسى بن ؽبيعة وهو ضعيف . ال با٘ب



دهللا  -إبطالقها  ملسو هيلع هللا ىلص، كجاء رسول هللا  دصفنا م  البحَتة دالسائبة دالوصيكة داغبامب
،  : ىو وبتما ما دصفت ، كلن قال قائا دنان بـَيِّنًا   نتاب هللا تعاىل إطالقها -عكع أ

، كها م  َرب ي ل عكى أن ىذه اغبُبس   ال در دالموال  بسدوبتما إطالق نا ح
، أَربان سفيان ب  عب  هللا ب  عمر ع  انكع ع   : نعع اـَارجة ع  اغببس اؼبطكمة  قي

: اي رسول هللا إيّن أصبت ماًل مل اصب  كمال ملسو هيلع هللا ىلص: جاء عمر إىل النيب  اب  عمر قال
َحبِّس أصكو )):  ملسو هيلع هللا ىلصبو إىل هللا عز دجا كمال رسول هللا  تمربأمثكو قط دق  أردت أْن 

 . (84)( (83) ((َدَسبِّا شبرتو
 : َالصة المول   حكع الوقف

،  ، واغبيواف تدؿ فبا تقدـ م ه هبوز وقف ك  عني ينتف   ا على الدواـ كالعقارػويس     
،  ة ولري اؼبنقولة اله ال تتبدؿ بسبي الزمافوالسبلح ، أي األضيا  الثابتة اؼبنقول  واأل ث،

بن صبي  وخالد بن الوليػد والعباس بن اأ ه من   ملسو هيلع هللا ىلصأ ه ذكر للنل  هنع هللا يضرؼبا روي عن أيب هريرة 
 ما نمع اب  صبيا إلا أنو نان كمَتاً )): ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ رسوؿ    -يعذ الصدقة  -عبد اؼب لي 

، إنا َال ًا ق  حبس أدرعو  ، كأما َال  كلنكـع تظكمون َال اً  كأغناه هللا درسولو
، وأما ما ال ينتف  به على الدواـ كال عاـ واألضيا  اله (85) ((داعت تو معًا   سبيا هللا

  تتلف كالز اج ... إٔب لري ذل  فبل هبوز وقفػه .
: أف هذم األحاديث اعبمة واؼبستندات  وعفلف ختاـ القوؿ ُب هذا اؼبوض : دأََتاً      

، وآرا  األئمة اجملتهدين وكبار  ، وإقرارم لفع  الصحابة وأقواله ملسو هيلع هللا ىلصالعديدة من أفعاؿ النل 
، كلها متفقة على أف الوقف من الدين، وأ ه فبا  ، وح  أيب حنيفة العلما  من  لة السلف

 . (86)ه وثبوته أصبػ  عليه اؼبسلموف على م روعيت

                                                           

 .  ( اغبديث سبق زبرهبه83)
 .   168ص  17ج  : تكملة اجملموع ضرح اؼبهذب (84)
ص  1: ج ، وسنن أيب داود 677و  676ص  2:ج  ، وصحيح مسلم 388ص  3:ج  ( صحيح البخاري85)

ص  4ج  : ، والسنن الكبى للبيهقي123ص  2:ج  ، وسنن الدارق ذ 33ص  5: ج النسائي ، وسنن 510
111 . 

ستدؿ أبو حنيفة ابلسنة والقياس . يرا   : ا، و  ، والقياس ، واإلصباع ( أستدؿ العلما  القائلوف بلزـو الوقف ابلسنة86)
 وما بعدها .  133 ص د. وهبة الزحيلي : اؼبصدر السابق
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 اؼبطكب الثاين

 حكع البناء عكى المبور ال ارسة دإقامة اؼب اريع عكيها
سػػػنبحث ُب هػػػذا اؼب لػػػي أربعػػػة أمػػػور ُب لايػػػة األنبيػػػة تتعلػػػق حبكػػػم البنػػػا  علػػػى القبػػػور      

 الدارسة وهي :
 حكم  ب  قبور الكفار واؼب ركني والبنا  عليه . –األوؿ 
 مقبة الكفار . حكم دفن اؼبسلم ُب –الثا٘ب 
 حكم البنا  على قبور اؼبسلمني إذا ا درس  . –الثالث 
 حكم بنا  الكفار على قبور اؼبسلمني ، مقبة )مامن  ( ُب فلس ني )أمبوذ اَ( . –الراب  
 : حكع نبش قبور الكفار داؼب رنُت دالبناء عكيها -أدًل 
،  امة اؼب اري  االستثمارية والتنموية وزت ال ريعة اإلسبلمية  ب  قبور اؼب ركني وإق     

، كما فع  رسوؿ    ، وذل  ؼبها ة قبور اؼب ركني وأهنا لري ؿبرتمة وبنا  اؼبسا د عليها
، وعلى هذا األساس  حينما قدـ اؼبدينة حيث  ب  مقبة للم ركني وبئ عليها مسالداً  ملسو هيلع هللا ىلص

 .  (87)فقد أص  العلما   واز ذل  
ـَ النَّلُّ  قد َروى اإلماـ البخاري َعن أ ْ  قاؿف      اؼبدينة فنزؿ أعلى اؼبدينة ُب َحيٍّ  ملسو هيلع هللا ىلص: َقِد

، ٍب أرسػػ  إٔب بػػذ  فػػيهم أربَػػَ  ع ػػرة ليلػػةً  ملسو هيلع هللا ىلص، فاقػػاـ النػػل  : بنػػو عمػػرو بػػن َعػػوؼْ  يُقػػاؿ ؽبػػم
،  ، وأبػو بكػر ردفُػهُ  على راحلتػهملسو هيلع هللا ىلص إٔب النل ا٘ب أ نر ك،   ، فالا وا ُمتقلدي السيوؼ النالار

 ، وكاف وُبُي أف يصلي حيث أدركته الصبلة ومؤلُ بذ النالار حوله ح  ألقى بفنا  أيب أيّوب
:  ، فقػاؿ ، فارس  إٔب مؤل ِمْن بذ النالار ، وأ ه أمر ببنا  اؼبسالد ، ويصلي ُب مرابض الغنم

، فقػاؿ  : ال و  ال   لػي شبنػه إالَّ إٔب   ، قػالوا ((ُنوين حبائطكع ىـذا، اثمِ  اي بٍت النجار))
صػلى ، فػامر النػل  ، وفيػه لبْػ ٌ  ، وفيػه َخػِربٌ  ركنيػ، قبػور اؼب ػ : فكاف فيػه مػا أقػوؿ لكػم أ  ُ 

، فصػفُّوا النخػ   ، وابلنخ  فق   ، ٍب ابػبرب َفُسوي ْ  بقبور اؼب ركني فنب     عليه وسلم

                                                           

، وابن عبد الب : التمهيد :  175ص 4، والعيذ : عمدة القاري : ج 246ص 7الباري : ج( ابن حالر : فتح 87)
  . 231ص 5ج



صػػلى ، والنػػل  ، و علػػوا ينقلػػوف الصَّػخر وهػػم يرذبػوف ، و علػوا عاػػاديته اغبالػرة اؼبسػػالد قبلػةَ 
ـــََت إلّ ):  معهػػػم وهػػػو يقػػػوؿ   عليػػػه وسػػػلم ََ كـــأغفر  .............َـــَت اآلَـــرة الكهـــع ل 

 .  (88) (لألنصار داؼبهاجرة
إذا أزيا تراهبا  ، دأنو كيو جواز نبش المبور ال ارسة: ) قاؿ النووي ُب ضرحه للحديث     

، دجواز ازباذ موملعها  اؼبختكط بص ي ىع ددمائهع جازت الصالة   تكف الرض
، دهبوز بيعها  ، إذا طيبت أرملو دكيو أن الرض اليت دك  كيها اؼبوتى ددرست مسج اً 

   .(89)( دأاـا ابقية عكى مكف صاحبها ددرثتو م  بع ه إذا مل توقف
د  جواز التصرف   اؼبمربة اؼبمكونة ابؽببة دالبيع : ) اريوقاؿ ابن حالر ُب فتح الب     

، دجواز الصالة   ممابر اؼب رنُت بع   دجواز نبش المبور ال ارسة إذا مل تك  ؿبًتمة
، قيا دكيو جواز قطع الشجار  نب ها دإَراج ما كيها دجواز بناء اؼبساج    أماننها

 .(90)( كمطع أمر ابلنخااؼبثمرة لكحاجة أَذاً م  قولو د 
دىو يؤي  قول اغباكظ جبواز التصرف   اؼبمربة اؼبمكونة ابؽببة ) : وقاؿ العنيم آابدي     

 . (91) (دالبيع دجواز نبش المبور ال ارسة

                                                           

ور م ػركي اعباهلية ويُتخذ مكاهنا ػابب ه  تنب  قب -( 418رقم اغبديث ) 165ص  1:ج  ( صحيح البخاري88)
بتنا  أابب  -الصبلة كتاب اؼبسا د ومواض    -( 524) - 9رقم اغبديث  1373:  ، وصحيح مسػلم ا دػمس

رقم  177ص  1ج  : ، وسنن أيب داود ، وكبلنبا عن أ   بن مال  هنع هللا يضر ، وهذا لفظ البخاريملسو هيلع هللا ىلص مسالد النل 
رقم اغبديث  133ص  3:ج  ، ومسند أضبد (702رقم اغبديث ) 29ص  2:ج  ، وسنن النسائي (453اغبديث )

رقم  97ص  6: ج  ، صحيح ابن حباف (788رقػم اغبديث ) 5ص  2ج  : ، وصحيح ابن خزيبة (12264)
 ( .2328اغبديث )

( أي ٓب توقف من قب  أهلها مف تكوف مقبة أما إذا ٓب توقف وآل  إٔب  هة الوقف فيالوز ؽبا التصرؼ  ا دبا ينف  89)
، وأعبلـ 9ص  3: ج  يػػح مسلم: ضرح صح  نرااؼبسلمني كبنا  مسا د ودور وإقامة م اري  تنموية إٔب لري ذل  . 

 236: ص  اؼبسا د
دار الكتي  -من ورات دمحم علي بياوف  : فتح الباري ُب ضرح صحيح البخاري ، ( ا نر: ابن حالر العسقبل٘ب90)

  . 526ص  1، ج لبناف –بريوت  -العلمية 

 –،  دار الكتي العلمية  داود : عوف اؼبعبود ُب ضرح سنن أيب : دمحم مش  اغبق العنيم آابدي أبو ال يي ( ا نر91)
 .  88ص  2، ج  2، ط  بريوت
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دممربة أىا اغبرب إذا ان رست جاز أن ذبعا ممربة : ) (92) وقاؿ اػب يي ال ربيذ     
 .(93) (نان نذلف  ملسو هيلع هللا ىلص، لن النيب  لكمسكمُت دمسج اً 

دؿبا جواز نبش المبور : ) ما  صه( 94)وقاؿ الدكتور دمحم سعيد رمااف البوطي      
، أما إذا نانت نذلف كال هبوز  ال ارسة دازباذ أرملها مسج ًا إذا مل تك  الرض دقفاً 

، دق  قال عكماء السَتة ع  تكف المبور اليت   ربويكها إىل شبء  َر غَت ما دقفت لو
،  ، كال يتأتى كيها تصور الص ي  دال م : إاا نانت قبورًا ق يبة دارسة نانت   اؼبرب 
 .  (95)( نب ت دأزيا ما كيها م  بمااي  دمع ذلف كم

، دكيو  دكيو جواز التصرف   اؼبمربة اؼبمكونة ابؽببة دالبيع: ) و ا  ُب عمدة القاري     
 . (96)( ، لنو ل حرمة ؽبع نبش قبور اؼب رنُت

، وإقامة اؼب اري  االستثمارية  والذي عليه عامة الفقها  أ ه هبوز  ب  مقبة الكفار      
، وكذل  يباح  ققامة مسالدًا على أرض اؼبقبة الدارسة ملسو هيلع هللا ىلص، كما فع  رسوؿ    والتنموية

اؼبتعلق بقب  ملسو هيلع هللا ىلص ، كما  ا  حبديث رسوؿ    ب  قبورهم إلخراج اؼباؿ منها على الصحيح
 . (97)، ك  هذا وذاؾ إذا كػاف وبقػق  فعاً ومصلحػة را حة للمسلمني  أيب رلاؿ
 : حكع دك  اؼبسكع   ممربة الكفار -اثنياً 

                                                           

هو : ال يػخ الصاّب اإلماـ العبلمة مش  الدين دمحم بن أضبػد اػب يي ال ربيذ اؼبفه جبام  األزهر ، اؼبتوُب سنة ( 92)
ه  العلم هػ ، له عدة مؤلفات وضروحات منها : اإلمتاع ُب ح  ألفاظ أيب ضالاع ُب الفروع ، كاف من أ (977)

،  189و  99العهود امدية ، ص و ،  1875-1871ص  2والباعة ُب فنوف كثرية . ا نر : ك ف الننوف : ج
 . 583هداية العارفني ص و 
 .  361ص 1: ج : مغذ اتاج ( اػب يي ال ربيذ93)
ية أخ ر بدعة  دد ال ريعة ( عآب ُب ال ريعة ، سوري ، له عدة مؤلفات ، ومن مؤلفاته : فقه السرية ، والبلمذهب94)

 اإلسبلمية . 
بريوت .  -، دار الفكر  ـ(1978 -هػ  1398، ال بعة السابعة ) : فقه السرية ( د. دمحم سعيد رمااف البوطي95)

 .  154ص 
  . 264ص  4، ج  : اؼبصدر السابق العيذ (96)

 / http:// www. Dorar . net / book – endابب أحكاـ اؼبقابر  –موق  الدرر السنية  (97)
12376  . 



،  إف األدلة اله وردت ُب هذا ال اف تدؿ على عدـ  واز دفن اؼبسلم ُب مقبة الكفار     
، والكافر ُب مقبة اؼبسلمني ،  رمة دفن اؼبسلم ُب مقبة الكفاروقد استنبط العلما  حكم ح

 : فمن هذم األقواؿ
ل ي ك  ناكر دبمابر : ) ، قاؿ ال ريازي ُب اؼبهذب  ا  ُب فقه ال افعية حرمة ذل      

دم  مات : ) ( ، ب  ذهي إٔب أكثر من ذل  فقاؿاؼبسكمُت، دل مسكع   ممربة الكفار
، لنو ردبا  مرب ساحا كالدىل أن هبعا بُت لوحُت ديكمى   البحر  البحر دمل يك  ب

 .(98)( ، دإن نان أىا الساحا نفاراً ألمب   البحر دقع إىل ساحا كي ك 
دل هبوز دك  مسكع   ممربة : ) ، ففي مغذ اتاج وذهب  اؼبالكية إٔب حرمة ذل      

 .(99)( مستمكةا اَتكطوا دكنوا   ممربة الكفار دل عكسو، دإذ
دل هبوز أن ي ك  اؼبسكع   ممربة الكفار دل ابلعكس : ) وقاؿ مش  الدين اػب يي    

جاز، كلن بمب عظع دك  دبوملع  دلو جعكت ممربة الكفـار اؼبن رسة ممربة لكمسكمُت
 .( 100)(  َر

، دالمرب ـبتص دب  دك  كيو  : نيف هبوز إَراج اؼبوتى م  قبورىع دالسؤال ىو
  : ؟ه لنفسو كم  حاز 

،  بنب ها مل تك  أمالنًا ؼب  دك  كيها ملسو هيلع هللا ىلص تكف المبور اليت أمر النيب: ) قاؿ العيذ     
،  با لعكها غصبت ككذلف ابعها مالّنها دعكى تم ير التسكيع أاا حبست ككيس بالزم

اؼبسكع   أرض  : إذا دك  ، دؽبذا قال الفمهاء إمبا الالزم رببيس اؼبسكمُت ل الكفار
، دق  هباب أبنو إذا دعت الضردرة داغباجة إىل  مغصوبة هبوز إَراجو كضاًل ع  اؼب رك

، ليتخذ مكااا  : ىا هبوز   ىذا الزمان نبش قبور الكفار ، كلن قكت نب هع كجاز
، ددبا رداه أبو دادد أن النيب  : أجاز ذلف قوم ؿبتجُت هبذا اغب يث مساج  ؟ قكت

،  : أبو ثميف دنان م  شبود دنان ابغبرم ي كع عنو ، دىو ىذا قرب أيب رغال)):  قال ملسو هيلع هللا ىلص
نو دك  معو غص  م  ذىب أ، د ية ذلف  ككما َرج أصابتو النممة ك ك  هبذا اؼبكان

                                                           

 .  251ص 1: ج : اؼبهذب ُب فقه ال افعي ( ال ريازي98)
 .  361ص 1: مصدر سابق : ج ( اػب يي ال ربيذ99)
  . 228ص 1: ج : اإلقناع : مش  الدين اػب يي ( ا نر100)
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، قالوا كلذا جاز نب ها لطكب اؼبال  (101) ((كابت ر الناس كنب وه داستخرجوا الغص 
، با ىو  ت حرمتهـع موتى أبعظع منها دىع أحياءـ، دليس املعها أدىلكنب ها لالنتفاع دبو 

، دإىل جواز نبش قبورىع لكمال ذىب الكوكيون دال اكعب دأشهب هبذا  مأجور   ذلف
ل )):  ؼبا مر ابغبجر قال ملسو هيلع هللا ىلص، لن رسول هللا  : ل يفعا ، دقال الدزاعب اغب يث

،  ، كنهى أن ي َا عكيهع بيوهتـع(102) (( أن تكونوا ابنُتت َكوا بيوت الذي  ظكموا إلا 
 . (103) (: )ق  أابح دَوؽبا عكى دجو البكاء ، دقال الطحادي ككيف قبورىع

 : حكع البناء عكى قبور اؼبسكمُت إذا ان رست -اثلثاً 
إف مػػن اؼبعػػروؼ لػػدى صبيػػ  اؼبسػػلمني أف حرمػػة اؼبسػػلم تكػػوف حيػػاً وميتػػاً ، وقػػد دلػػ  :  سبهيــ 

 (104) ((نسر عظع اؼبيت نكسره حياً )): ملسو هيلع هللا ىلص النصوص ال رعية على ذل ، منها قوؿ النػل 
نســـر عظـــع اؼبيـــت نكســـر عظـــع اغبـــب   )):  قػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلصوُب روايػػػة أـ سػػػلمة ل عػػػن النػػػل 

.  وعػن  (106) ((ه حيـاً إن نسر عظع اؼبؤم  ميتـاً مثـا نسـر )):  وُب رواية  لثة ،(105) ((اإلٍب
لن هبكــس أحــ نع عكــى صبــرة كتحــرق ثيابــــو )): ملسو هيلع هللا ىلص : قػػاؿ رسػػوؿ    قػػاؿهنع هللا يضر أيب هريػػرة 

 . وعػن ب ػري بػن اػبصاصػية  قػاؿ(107) ((كتخكص إىل جك ه ََت لو م  أن هبكس عكـى قـرب
لمـ  سـبق ىـؤلء شـراً  )):  ، فقػاؿ سػلمنيفمػر علػى قبػور اؼبملسو هيلع هللا ىلص : كن  أم ي مػ  رسػوؿ   

                                                           

 ، وصحيح ابن (7441برقم ) 156ص  4ج : ، والسنن الكبى للبيهقي181ص  3: ج ( سنن أيب داود101)
 ، واللفظ أليب داود .  (6198برقم ) 78ص  14حباف: ج

 ( . 2980: برقم ) ، وصحيح  مسلم270ص  6و ج  443ص  1: ج صحيح البخاري (102)
 . 365ص  4: مصدر سابق : ج : العيذ  نرا(  103)
برقم  516ص 1: ج ، سنن ابن ما ه ( صححه األلبا٘ب3207برقم ) 231ص  2: ج سنن أيب داود (104)
: ر اله ثقات ر اؿ الصحيح لري  ( علق عليه االر ؤوط24783برقم ) 105ص  6: ج مسند أضبد ، (1616)

، الرا ح  ، وهذا اغبديث من رواية عائ ة موقوفاً  عبد الرضبن بن أيب الر اؿ فمن ر اؿ أصحاب السنن وهو صدوؽ
 وقفه وقفاً لقوؿ البخاري لري مرفوع أكثر .  

 ( ضعفه األلبا٘ب .1617م )برق 516ص 1سنن ابن ما ه: ج  (105)

( عمق عميو شعيب االرنؤوط: رجالو ثقات رجال الذيخين غيخ 24353بخقم ) 58ص 6مدنج أحمج: ج  (106)
سعج بن سعيج فمن رجال مدمم، وثقو ابن سعج، وقال ابن عجي: أحاديثو صالحة تقخب من االستقامة ال أرى 

ائي وابن معين في رواية، وقال التخمحي: تكمم بعض العمم بحجيثو بأسًا بمقجار ما يخويو، لكن ضعفو أحمج والند
 .  في حفظو، وذكخه ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ

 . (971) -96بخقم  667ص 2صحيح مدمم: ج  (107)



فكا ػػ  منػػه  ((لمــ  ســبق ىــؤلء َــَتاً نثــَتاً )):  ، فقػػاؿ ، ٍب مػػر علػػى قبػػور اؼب ػػركني ((نثــَتاً 
 .   (108) ((اي صاحب السبتيتُت ألمهما)):  التفاتة فرأى ر بلً يب ي بني القبور ُب  عليػه فقاؿ

، ىــذا مــذىب ال ــاكعب  عــود اعبكــوس عكيــودربــرا المعــود داؼبــراد ابلم: ) قػػاؿ النػػووي     
: اؼبـــراد ابلمعـــود اعبكــوس فبـــا يوملحـــــو الردايـــة  ، دقـــال مالــف   اؼبوطـــأ دصبهــور العكمـــاء

 . (109) (اؼبذنورة بع  ىذا ل ذبكسوا عكى المبور
:  ، دقـال مالـف مسألة : يكره اعبكوس عكى المرب دالتكاء عكيـو: ) قاؿ ابن اعبوزي      
 . (110)( ل يكره
 كهذا اغب يث ضبكو بعض العكماء عكى اعبكوس عكيها لمضـاء اغباجـة: ) قاؿ اعبزيري      

، أن اؼبـراد ابعبكـوس  ، دلك  ليس   اغب يث ما ي َت إىل ىـذا بـا الـذي يفيـ ه اغبـ يث
، كـلاع نـانوا يتخـذدن  عكيهـا ازباذىا مكاانً لكهو دالتسـكية نمـا يفعكـو بعـض جهكـة المـرى

ؾبكســـاً لينتفعـــوا ابل ـــمس أد الظـــا دالتحـــ ث نمـــا يفعـــا أىـــا اؼبـــ ن  مـــ  بعـــض اؼبمـــابر
، دل ريب أن ىذه تنا  اؼبوعظة داػب ية اؼبطكوبة مـ  زايرة المبـور  ابلجتماع   النوادي

كضاًل عما كيها م  امتهان اؼبمابر ، ي ل لذلف ما رداه اب  ماجـو بسـن  جيـ  عـ  رسـول 
لن أم ب عكى صبرة أد صيف أد أَصف نعكب برجكب أحـب إيل )):  حيث قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

صـف النعـا عبـارة عـ   ، داؼبراد ابلصيف شـ ة حـر الرض ((م  أن أم ب عكى قرب ، َد
يفضـا أن يرقـع نعكـو جبكـة ملسو هيلع هللا ىلص ، دل ىبفى مـا   ىـذا مـ  ال ـ ة، كـلن رسـول هللا  ترقيعها

 .  (111) (رجكو دل يب ب عكى اؼبمربة
وهػػذا ال ينػػاُب  ػػػب  اؼبقػػبة والبنػػا  عليهػػػا إذا بليػػ  األمػػوات وصػػػارت رميمػػة، وفيػػه مػػػن       

فستصػبح  -أي اؼبقػبة  -اؼبصلحة ما يزيد ُب ري  الوقف واالستفػػادة مػن و ػودم، فػلف تركػ  
 عرضة لبللتصاب ُب زمػن فسدت فيه النيات، وتغلب  على النفوس ال هوات .

                                                           

( والمفظ لو، مدنج 2348بخقم ) 96ص 4(، سنن الندائي: ج3233بخقم ) 236ص 2( سنن أبي داود: ج108)
 ( عمق عميو شعيب االرنؤوط: إسناده صحيح .23836بخقم ) 83ص 5أحمج: ج

 . 27ص 7اإلمام النهوي : المرجر سابق : ج (109)

، تحقيق: مدعج عبج التحقيق في أحـاديث الخالف(  عبج الخحمن بن عمي بن دمحم بن الجهزي أبه الفخج: 110)
 .19ص 2: ج1415الحميج دمحم الدعجني، دار الكتب العممية، بيخوت، الطبعة األولى، 

 . 77عبد الرضبن اعبزيري: الفقه على اؼبذاهي األربعة، ص  (111)
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تــيم  أن اؼبيــت قــ  بكــب دصــار رميمــاً جــاز نــبش قــربه ددكــ  غيـــره  دإذاوُب اؼبغػػذ : )     
كيو، دإن شف   ذلف رجع إىل أىـا اػبـربة، كـلن حفـر كوجـ  عظامـاً دكنهـا دحفـر مكـاانً 
 َرًا، نص عكيو أضب  ، داسـت ل أبن نسـر عظـع اؼبيـت نكسـر عظـع اغبـب، دسـ ا أضبـ  

ء يؤذيو، قـ  حـول طكحـة دحولـت ع  اؼبيت ىبرج م  قربه إىل غَته ؟ كمال: إذا نان شب
عائ ة دس ا ع  قوم دكنوا   بساتُت دمواملع ردي ة ؟ كمال: ق  نـبش معـاذ امرأتـو دقـ   

 .  (112) ( نانت نفنت   َكمان ككفنها، دمل ير أبو عب  هللا أبساً أن وبولوا
ط جـازت دكيو أن المرب إذا مل يبق كيو بمية م  اؼبيت دم  ترابـو اؼبخـتكوقاؿ العيػذ: )      

الصالة كيو، دكيـو قطـع الشـجار اؼبثمـرة لكضـردرة داؼبصـكحة ، إمـا لسـتعمال َ ـبها أد 
ليغـــرس موملـــعها غَتىـــا أد اػبـــوف مـــ  ســـموطها عكـــى شـــبء تتكفـــو أد الزبـــاذ موملـــعها 

 .(113)( مسج اً 
حكع بناء اؼبساج  ، معركة نري ه دنسعى إليو   ىذه الفمرة دالذي     

، دم ارس العكع ال ينية دغَتىا عكى قبور د اػبَتيةداؼبن آت الستثمارية أ
  .اؼبسكمُت اليت ان رست دمل يبق كيها أثر اؼبوتى بع  أن تبُت لنا جواز نب ها

فقد اختلػف الفقهػا  حػوؿ البنػا  علػى مقػابر اؼبسػلمني اؼبسػبلة واؼبوقوفػة لػدفن اؼبػوتى الػه      
يتالػػه كبػػػو اؼبقػػبة الػػه وّقفهػػػا أهلهػػا لػػػدفن  ، وأكثػػػر اخػػتبلفهميبػػق فيهػػػا أثػػر اؼبػػوتىا ػػدثرت وٓب 

أمػا اؼبقػبة الػه خصصػتها الدولػة، أو  -أي أف  نسها يبقى مقبة مهمػا تغػري الػزمن -موأهم 
وٕب أمػػر اؼبسػػلمني، أو األفػػراد كمقػػابر، ولكػػن يبكػػن تغيػػري  نسػػها بتغػػري األحػػواؿ، كمػػا عليػػه 

ن فيهػػػػا، وأصػػػػبح  عرضػػػػة لبللتصػػػػاب اليػػػػـو اؼبقابػػػػػر داخػػػػ  اؼبػػػػدف واألسػػػػواؽ الػػػػه تػػػػرؾ الػػػػدف
والتالاوز، فهذم ال خبلؼ فيها البتة، إمبا هبوز استثمارها واستبداؽبا فيما وبقق للوقػف اؼبنفعػة 
مػػن ذلػػ ، وُب مػػا أيٌب  نقػػ  قسػػماً مػػن آرا  العلمػػا  حػػوؿ هػػذا اؼبوضػػوع، ليتسػػئ لنػػا الوقػػوؼ 

 على اعبواز أو اؼبن :    

                                                           

 . 383ص 2ابن قدامة : اؼبغذ : ج (112)
 .179ص  4( العيذ: عمدة القاري ُب ضرح صحيح البخاري: ج113)



: لو أن ممربة م  ممابر اؼبسكمُت عفت كبٌت قوم  (114) قال اب  قاسع): . قاؿ العيذ1
عكيها مسج ًا مل أر بذلف أبساً، دذلف لن اؼبمابر دقف م  أدقاف اؼبسكمُت ل ك  
موَتىع ل هبوز لح  أن يبككها، كلذا درست داستغٌت ع  ال ك  كيها جاز صركها إىل 

سبككو لح ، كمعناىا اؼبسج ، لن اؼبسج  أيضًا دقـف م  أدقاف اؼبسكمُت ل هبوز 
 . (115) (عكى ىذا داح 

ج  إذا َرب ددثر دمل يبق حولو صباعة، ـدذنر أصحابنا أن اؼبس: )وقاؿ أيااً      
داؼبمربة إذا عفت ددثرت تعود مككًا لرابهبا، كلذا عادت مككًا هبوز أن يبٌت موملع 

ب تكون لبيت اؼبسج  دارًا دموملع اؼبمربة مسج ًا دغَت ذلف، كلذا مل يك  ؽبا أراب
 .ولة عن إدار ا واستثمار عوائدها، أي عبهة الوقف اؼبسك(116) (اؼبال
  شجرة ( 118) مة الطنب اديدس ا العالا : )(117) (فتح اؼبعني). و ػػا  عن اؼبليباوي ُب 2

نبتت دبمربة مسبكة دمل يك  ؽبا شبر ينتفع بو إلا أنا هبا أَ ااًب نثَتة تصكح لكبناء دمل يك  
ظر َاص، كها لكناظر العام أي الماملب بيعها دقطعها دصرف قيمتها إىل مصال ؽبا ان

اؼبسكمُت، كأجاب: نعع لكماملب   اؼبمربة العامة اؼبسبكة بيعها دصرف شبنها   مصال 
 .(اؼبسكمُت شبر ال جـرة اليت ؽبا شبر كلن صركها   مصال اؼبمربة أدىل

مقابر اؼبسلمني اؼبسبلة واؼبوقوفة إذا درس  ُب  (119). سك  فايلة ال يخ بكري الصدُب3
ودثرت وٓب يبق  ا عنم األموات وال غبمهم، ه  هبوز البنا  عليها و ب ها، أـ كيف اغباؿ، 

                                                           

الدين الرافعي القزويذ ال افعي،  ، إماـكرٙب بن الفا  اإلماـ أبو القاسم( هو : عبد الكرٙب بن دمحم بن عبد ال114)
، والواُب 225ته ُب طبقات اؼبفسرين لؤلد روي، ص ترصب: ( هػ . يننر623ُب سنة )، تو حي كتاب ال رح الكبريصا

 .  2724، ص ُب الوفيات
 .  179ص 4ذكرم العيذ ُب عمدة القاري ُب ضرح صحيح البخاري: ج (115)
  .  365ص  4( ا نر: العيذ : اؼبصدر  فسه : ج116)

 .  184-183ص  3بريوت . ج –اؼبليباوي : فتح اؼبعني ، دار الفكر  ( زيد الدين بن عبد العزيز117)
مة ( هو : ضيخ اإلسبلـ أبو العباس أضبد بن ال يي ابن مش  الدين ال بنداوي البكري الصديقي ال افعي ، عبلَّ 118)

 .   114( هػ . ا نر : النور السافر ، ص 948( هػ  وتوُب سنة )870الدهر ، ولد سنة )
مة بكري بن دمحم بن عاضور الصدُب ، ولد دبحافنة أسيوط من مدف مصر ، أخذ علـو يخ العبلَّ ( هو : ال 119)

ال ريعة من أبيه الذي اتصف بسعة العلم واإلطبلع ، وبعد أف حفظ القرآف الكرٙب وأتقن ذبويدم ، التحق ابألزهر 
هػ ، تؤب عدة مناصي ، عني 1289ال ريف ، استمر ابلتدري  ح   ؿ ال هادة العالية من الدر ة األؤب سنة 
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فا اب: ال هبوز البنا  على اؼبقابر اؼبذكورة وال  ب ها واغباؿ ما ذكر، ففي اإلسعاؼ ُب 
بر والربط ما  صه: مقبة قديبة لة ٓب أحكاـ األوقاؼ، من فص  ُب ذكر أحكاـ تتعلق ابؼبقا

يبق فيها آ ر اؼبقبة، ه  يباح أله  الة اال تفاع  ا، قاؿ أبو  صر )رضبه   تعأب(: ال 
يباح، قي  له فلف كاف فيها ح ي ، قاؿ: وبت  منها، وىبرج للدواب، وهو للدواب، وهو 

لوقف من الباب الثا٘ب ع ر ُب . وُب اؽبندية من كتاب ااؿ الدواب فيهاأيسر من إرس
ُب  (120) الرابطات واؼبقابر ما  صه: سك  القاضي اإلماـ مش  األئمة ؿبمود األوز  ندي

مسالد ٓب يبق له قـو وخرب ما حوله واستغئ الناس عنه، ه  هبوز  عله مقبة، قاؿ: ال، 
ال العنم وال لريم، وسك  هو أياًا عن اؼبقبة ُب القرى إذا ا درس  وٓب يبق فيها أثر اؼبوتى 

. ا تهى، وهذا ال يناُب ما ال، وؽبا حكم اؼبقبة كذا ايطه  هبوز زرعها واستغبلؽبا قاؿ: 
ُب اعبنائز من أف اؼبي  إذا بلي وصار ترااًب  از زرعه والبنا  عليه، ألف  (121)قاله الزيلعي

 . (122)ماؼبا   هنا كوف ا  موقوفاً على الدفن، فبل هبوز استعماله ُب لري 
ُب مقبة ا دثرت وٓب يبق فيها أثر للموتى، واستغئ الناس  (123)هريدي . سك  ال يخ أضبد4

عنها ابلدفن ُب لريها ؟ فا اب: إف ٓب تكن هذم اؼبقبة موقوفة من أحد كا   أرضها لبي  

                                                                                                                                                                      

( فتوى مساللة بسالبلت اإلفتا  . 1180هػ ، أصدر خبلؽبا )1323مفتياً للد ر اؼبصرية بعد اإلماـ دمحم عبدة سنة  
 ـ . ا نر التفاصي  على موق  منتدى القمة / القسم اإلسبلمي / سري النبيني والعلما  والصاغبني . 1919توُب ُب سنة 

ـ اجملتهد واغبب الفهامة سل اف ال ريعة فخر الدين قاضيخاف ؿبمود بن األوز  ندي الفرلا٘ب ، ( هو : اإلما120)
 . 46ص 1(هػ . ا نر : اعبام  الصغري : ج592صاحي الفتاوى اؼب هورة ، توُب سنة )

اؼ ( هو : عبد   بن يوسف الزيلعي اغبنفي ، اإلماـ الفاض  ادث صباؿ الدين ، اختصر تفسري الك 121)
للزـب ري  ، قاؿ ابن حالر : استوعي ُب هذا اؼبؤلف    األحاديث اؼبرفوعة وبني طرقها وأوضح عن أظبا  ـبر يها ، 

رقم  291( هػ . يننر : طبقات اؼبفسرين لؤلد روي ص 762ولكنه أطني ُب  ق  األحاديث اؼبرفوعة . توُب سنة )
 ( . 365الرتصبة )

  http: // www. Khayma. Com / alresala/ fatwa/ mkaber. Htm نر: موق  ا (122)
 هػ .  1328صبادى األؤب  26والسؤاؿ و ه إليه ُب 

ـ ُب ؿبافنة بذ سويف من مدف مصر ، 1906مة أضبد بن عبد العاؿ هريدي ، ولد سنة ( هو : ال يخ العبلَّ 123)
ـ ، تدرج ُب اؼبناصي 1936ة حفظ القرآف و ودم ، حص  على اإل ازة العالية ، ٍب زبص، ُب القاا  ال رعي سن

هػ ًب اختيارم مفتيًا للد ر اؼبصرية ، ومكث بدار اإلفتا  ح  بلغ سن 1380ح  وص  إٔب رئي  ؿبكمة ، وُب سنة 
هػ ، وقد تعني عاواً دبالم  ال ريعة 1390التقاعد إالَّ أ ه  نراً لنالابته وعلمه استبقي مفتيًا للد ر اؼبصرية ح  سنة 



اؼباؿ، وتعتب وقفاً، وإرصاداً على الدفن، وإف كا   قد وقف  من مالكها لتكوف مقبة، فقد 
اختلف فقها  اغبنفية ُب ذل ، قاؿ اإلماـ أبو يوسف: ببقائها وقفػًا أبدًا على هذم اعبهة، 
وقاؿ اإلماـ دمحم: بب بلف وقفها حينكذ وعودها إٔب مل  الواقف إف كاف حياً، أو ورثته إف  
كاف ميتاً، وإالَّ أخذت حكم اللق ة، فتصرؼ للعا ز من الفقرا  فقط على رأي، أو إٔب 

العامة على رأي آخر، واألخذ برأي دمحم أوفق وأرفق ابلناس، ؼبا فيه من ربقيق اؼبصاّب 
 . (124) اؼبصلحة ؽبم

. وسك  اؽبريدي أياًا ُب مقبة داخ  سكن البلد ا دثرت وال حالة بوقفها، وقد ترؾ 5
الدفن  ا لبلستغنا  عنها بعم  مقابر أخرى خارج مساكن البلد، وأ ه ال يو د  ذم اؼبقبة 

ى أو رفا م بعد أف زاؿ زبصيصها للدفن، وطلي السائ  اإلفادة عن حكم أرض هذم موت
 اؼبقبة، وه  تبقى بعد ذل  وقفػاً، أـ تصري ملكاً لصاحبها إف كاف حياً ولورثته من بعدم ؟ .

فا اب: إذا ٓب تكن أرض هذم اؼبقبة موقوفة من أحد كا   أرضها لبي  اؼباؿ،     
لدفن فيها وزبصيصها لتكوف مقبة للمسلمني تعتب وقفًا وإرصادًا على وبتصريح وٕب األمر اب

هذا الدفن، فقد  ، الفقها  على أف لوٕب األمر أف يرصد أرضًا من بي  اؼباؿ على  هة 
عامة كمسالد ومقبة، أو لينتف   ا من يستحق ُب بي  اؼباؿ كاؼبدرسني والغزاة وكبوهم، 

أتبيدم ؼبصلحة اعبهة اؼبرصد عليها، أل ه لي  وقفًا من وقالوا: إف مث  هذا األرصاد هبي 
صبي  الو وم، إذا األرض ليس  فبلوكة ؼبن رصدها ُب اغبقيقة، ولكن أتخذ حكم الوقف من 
أكثر الو وم، وإذا استغئ الناس عن الدفن ُب هذم األرض دبا أ    ؽبم من مقبة أخرى 

اؼباؿ العامة، إذا ٓب يبق فيها أثر للموتى   از لوٕب األمر أف وبوؽبا إٔب  هة من  هات بي 
وال ضي  من العناـ، وٓب يرتتي على ربويلها إٔب اعبهة األخرى  ب  القبور وإخراج العناـ، 
ألف هذا لري  ائز، فالتصرؼ ُب األرض ُب هذم اغبالة من حق بي  اؼباؿ، أما إذا كا   

   الدفن واستغئ الناس عنها أرض هذم اؼبقبة قد وقف  من مالكها لتكوف مقبة، ٍب ب
بغريها وا دثرت حبيث ٓب يبق فيها عناـ وال أثر للموتى وال ير ى الدفن مستقببًل، فقد حص  
                                                                                                                                                                      

واً دبالم  اللغة العربية ، وعاواً ابجملل  األعلى للبحوث وال ؤوف اإلسبلمية . ا نر التفاصي  ُب موق  اإلسبلمية وعا
 حياة علما  األزهر .  –إسبلـ أوف الين 

.   http: // www. Khayma. Com / alresala/ fatwa/ mkaber. Htmموق  ا نر :  (124)
 ـ .1960ب  وفم -هػ 1380صبادى األؤب  23والسؤاؿ كاف  ُب 
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خبلؼ بني فقها  اغبنفية، فاإلماـ أبو يوسف يقوؿ: ببقائها وقفًا أبدًا على تل  اعبهة، 
ف كاف حياً، أو ورثته إف  واإلماـ دمحم يقوؿ: بب بلف وقفها حينكذ وعودها إٔب مل  الواقف إ

كاف ميتاً، وإذا ٓب يكن له ورثة، فتاخذ عندم حكم اللق ة، أي تصرؼ للعا ز من الفقرا  
فقط على رأي، أو إٔب اؼبصاّب العامة على رأي آخر، فعلى رأي دمحم ُب اؼبسالد إذا يتخرب 

تم  أه  الة ويستغئ الناس عن الصبلة فيه إف ٓب يعرؼ اب يه، أو عرؼ وال وارث له، وا 
أو القرية على بيعه واالستعا ة بثمنه ُب اؼبسالد اآلخر فبل مس، وأكثر العلما  على قوؿ أيب 
يوسف، وقالوا: إف الفتوى على مذهبه وصحح صباعة من الفقها  مذهي دمحم، وعلى رأي 

رية أو اإلماـ دمحم إذا ٓب يعرؼ واقف ألرض هذم اؼبقبة، أو عرؼ وال وارث له  از أله  الق
الة أف هبتمعوا على بيعها، واالستعا ة بثمنها ُب إصبلح اؼبقبة اله أقيم  ؽبم واستغنوا  ا، 
وال ض  ُب أ ه يلـز على مذهي أيب يوسف تع ي  هذم األرض، وتركها مهملة ال ينتف  
يه  ا، ولذل  كاف مذهي دمحم ؿبققاً للمصلحة، واألخذ به أوفق وأرفق ابلناس، وقد م ى عل

( إ ه 322اػبصاؼ ُب اؼبسالد الذي زبرب واستغئ الناس عنه، فقاؿ ُب كتابه صفحة )
 يعػود إٔب بنائه، و ذا علم اعبواب عن السؤاؿ، و  أعلم .

. وسك  ال يخ بكري الصدُب ُب مقبة قديبة منع  الصحة الدفن  ا من مدة تبلغ كبو 6
أف العناـ قد بلي  )عناـ اؼبوتى اؼبدفو ني  األربعني سنة، وُب هذا الزماف يغلي على النن

فيها( فه  هبوز ؼبال  األرض واؼبقبة تقصيبها وزرعها بدوف أف تنب  القبور وزبرج عنامها 
 أفيدوا اعبواب ولكم الثواب .

فا اب: ُب رد اتار ما  صه الزيلعي: ولو بلى اؼبي  وصار تراابً  از دفن لريم ُب قبم      
ما  صه: ولو بلى اؼبي  وصار تراابً  (125)عليه ا تهى، وُب ضرح مراقي الفػبلح وزرعه والبنا 

 از دفن لريم ُب قبم، وال هبوز كسر عنامه وال ربويلها ولو كاف ذمياً، وال ينب  وإف طاؿ 
الزماف ا تهى، فعلى ذل  هبوز ؼبال  أرض اؼبقبة اؼبذكورة تسويتها وزراعتها بدوف أف تنب  

                                                           

( حسن بن عمار بن علي ال ر ببلٕب اغبنفي : مراقي الفبلح قمداد الفتاح ضرح  ور اإليااح وقباة األرواح : ص 125)
233  . 



ربقق أف من فيها من األموات صار تراابً على و ه ما ذكر . و  تعأب أعلم  تل  القبور م 
(126) . 

ولبل، من كبلـ ال يخ بكري الصدُب إٔب  واز بنا  اؼبسا د وإقامة اؼب اري       
االستثمارية والتنموية على أرض اؼبقبة العامة اله خصصتها الدولة لدفن موتى اؼبسلمني بعد 

 بة إٔب ا دراسها وأف أ ساد اؼبوتى قد بلي  وصارت رميمة . أف أضار أه  اػب
. وسك  ال يخ الدكتور عبد اعبلي  إبراهيم الفهداوي ،  ئي رئي  ؾبل  علما  العراؽ 7

عن بعض اؼبسا د واؼبقابر قد ا درس  و دم  ماذا يرى الفقها  ُب اغبكم فيها ه   دـ 
 دراس على ال ي  إذا عفا واختفى وبقي أثرم ، . قاؿ : ي لق لفظ اال(127)أو تنب  أـ ال ؟ 

واال دراس له أحكاـ ذكرها فقهاؤ  اإلعبلـ .. اور الثا٘ب : ا دراس اؼبقابر : ذهي صبهور 
العلما  إٔب أف قبور اؼب ركني هبوز  ب ها الزباذ أرضها مسالدًا مثبًل بدلي  مسالد الرسوؿ 

رًا للم ركني ، فامر بنب ها وتعويض أهلها أشباهنا . أما قبور ُب اؼبدينة كاف أصله قبو ملسو هيلع هللا ىلص 
اؼبسلمني فذهي صبهور العلما  أ ه ال هبوز  ب  قبور اؼبسلمني ما دام  العناـ ابقية وٓب 
تتحوؿ إٔب تراب ، وم  ما بلي  وصارت ترااًب أ ازوا  ب ها ودفن لريهم فيها هذا من 

نا  عليها أو كا   اؼبقبة مندرسة ، فلهنم أ ازوا ذل  حيث النب  واؽبدـ ، أما زراعتها والب
 .   (128)السيما اغبنفية واغبنابلة ، أما اؼبالكية فقد منعوا ذل  

حكــع بنــاء الكفــار عكــى قبــور اؼبســكمُت )ممــربة مــأم  هللا   ككســطُت ،  -رابعــاً 
 : )أمبوذجاً( (

الكفار على قبور اؼبسلمني  وُب هذم الفقرة  ريد أف  بحث عن حكم ال ريعة ُب بنا      
عند استيبلئهم على الببلد اإلسبلمية، كما يفع  اليهود اليـو على أرض فلس ني ابالعتدا  

                                                           

.   http: // www. Khayma. Com / alresala/ fatwa/ mkaber. Htmموق  ا نر:  (126)
 هػ .1324ذي القعدة  22والسؤاؿ كاف  ُب 

قسم اإلعبلـ والعبلقات  –ة اإلسبلمية ، ركن الفتوى : يصدرها ديواف الوقف السذ ُب العراؽ ا نر: ؾبلة الرسال (127)
 .ـ (2009 -هػ 1430ضواؿ )  301العامة ، العدد 

، ابن تيمية : اقتاا  الصراط اؼبستقيم ، ربقيق : دمحم حامد الفقي ،  171ص 4( العيذ : مصدر سابق : ج 128)
، دمحم  صر الدين األلبا٘ب : تلخي، أحكاـ  331هػ ، ص  1369 –رة ، ال بعة الثا ية م بعة السنة امدية القاهػ
 .  92هػ ، ص 1410 –الر ض ، ال بعة الثالثة  –اعبنائز ، مكتبة اؼبعارؼ 
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على اؼبقابر، فقد مر ُب ذكر األدلة الدالة على حرمة ا تهاؾ مقابر اؼبسلمني واالعتدا  عليها 
فعها هبي أف ترد على واستثمارها والبنا  عليها، ألهنا وقف من أوقاؼ اؼبسلمني، ومنا

اؼبسلمني، ولي  على الكفار، وكذل  فلف حرمة اؼبسلم تكوف حيًا وميتاً، فعليه ال هبوز 
االعتدا  على مقابر اؼبسلمني، وعلى الدوؿ اإلسبلمية أف سبن  اعتدا  الكفار على مقابر 
بر اؼبسلمني، ولكن م  األسف، فقد ضج اليهود ُب هذم األ ـ على االعتدا  على مقا

اؼبسلمني ومنها مقبة )مامن  ( اله تق  ُب القدس، وٓب يكن هذا هو االعتدا  األوؿ 
عليها، فقد أوضح  سالبلت اجملل  اإلسبلمي األعلى ُب القدس أف االعتدا  األوؿ على 

حني قاـ البعض من اليهود قلقا  النفا ت ( 129)ـ 1948مقبة )مامن  ( كاف ُب سنة 
، وسرقة أسناف اؼبوتى، وتكسري أبوا ا، ومد مواسري ؾباري عبها، ومن  والقاذورات فيها

اؼبسلمني من دفن موأهم ُب هذم اؼبقبة، واله هي وقف إسبلمي خالػ،، وهذا التصرؼ 
حبد ذاته ا تهاؾ غبرمة اؼبسلمني، فحرمة اؼبسلم حياً وميتاً، ولكن هؤال  اليهود ال يهمهم مث  

 عز و   مهنم قردة خاسكني، وأهنم ضرب  عليهم الذلة واؼبسكنة، ذل ، فهم فبن وصفهم  
ٍب بعد ذل  قػاـ االحتبلؿ اإلسرائيلي ابستغبلؿ  ز  كبري منها كمتنزم عاـ، وبعد احتبلؿ 

ـ، حاوؿ ؾبل  األوقاؼ اإلسبلمي تننيف اؼبقبة وإعادة 1967مدينة القدس ابلكام  عاـ 
فيها فمنعوا من قب  سل ات االحتبلؿ، وأبع  إدارة األوقاؼ ترميم القبور والبُػرَْكة اؼبو ودة 

وال ؤوف واؼبقدسات اإلسبلمية ُب مدينة القدس خبلؿ أربعني سنة اؼباضية وبقلق ابلغ صبي  
االعتدا ات على هذم اؼبقبة، ولكن دوف  دوى، وتعتب أف ك  ما  رى على أرض اؼبقبػرة 

وقال : إف صبي  اإل را ات اله تقـو  ا ما من قب  سل ات االحتبلؿ هو الغ وابط  . 
يسمى ببلدية القدس اتلة، أو أية مؤسسة إسرائيلية أخرى من بنا  ؾبم  للمحاكم 
اإلسرائيلية على أرضها، وأخريًا بنا  ما يسمى دبتحف التسامح، وإبقا   ز  منها متنزم، ك  

قدسات اإلسبلمية ابلقدس، هذا ابط  ولري ضرعي ويستنكرم ؾبل  األوقاؼ وال ؤوف واؼب

                                                           

( ُب هذا العاـ احتل  القوات اإلسرائيلية اعبز  الغريب من القدس فسق   من ضمنها مقبة )مامن  ( وأقرت 129)
ي  قا وً  أ ه يعتب صبي  األراضي الوقفية اإلسبلمية وما فيها اؼبقابر واألضرحة واؼبسا د بعد اغبرب أراضي أمبلؾ إسرائ

الغائبني، وأف اؼبسؤوؿ عنها يسمى )حارس أمبلؾ الغائبني( الذي له اغبق التصرؼ موقاؼ اؼبسلمني، وبذل  دخل  
ى دائػرة أراضي إسرائي  . ا نر: ضبكة فلس ني للحوار . يـو هذم اؼبقبة ضمن أمبلؾ حػارس أمبلؾ الغائبني لد

2/11/2009 . 



ومعه وخلفه صبي  اؼبسلمني ُب بي  اؼبقدس وأكناؼ بي  اؼبقدس، واؼبسلموف صبيعًا ُب بقاع 
األرض، أل ه اعتدا  صارخ على حرمة األموات اؼبسلمني، وؿباولة إسرائيلية ل م  معآب 

عيني منها القدس العربية اإلسبلمية وخ وة على طريق مراح   ويدها وطرد سكاهنا ال ر 
 ، وهذا العم  ـبالف للقوا ني الدولية وا تهاؾ صارخ غبقوؽ اإل ساف .        (130)

 : نبذة َترىبية ع  ممربة )مأم  هللا(   ككسطُت
)مامن ة( وأضهر أظبائها هو )ما مبل( و)زيتو ة اؼبلّ ظبي  أياًا )ما مبل(، و)ابب  (، و    

. )  
بتاريخ مدينة القدس، وقد ذكر أف سليماف )عليه السبلـ( قد وأتريخ مقبة )مامن  (    

مسح أرضها عندما  عله   ملكاً، وفيها عسكر سنحاريي مل  اآلضوريني عندما هبط 
القدس، وُب فرتة الفتح اإلسبلمي دفن فيها عدد كبري من الصحابة ومن ضارؾ ابلفتح، وُب 

أيػػدي الصليبيني، ومن األعػبلـ مكاهنا عسكر صبلح الدين عندما اسرتد القدس من 
 :(131) وال يوخ والعلما  الذين حو م هذم اؼبقبة

 . الفقيه ضيا  الدين أبو عيسى دمحم اؽبكاري مست ار صبلح الدين .1
 هػ( .599ال يخ أبو عبد   دمحم بن إبراهيم بن أضبد القرضي اؽبامشي )ت .2
 هػ( .697األمري صبلح الدين دمحم ازدهر السلحدار الناصري )ت .3
 هػ( .714القاضي ضرؼ الدين منيف اغباكم ابلقدس )ت .4
ضهاب الدين بن  بارة اؼبقدسي النحوي اغبنبلي، له ضرح ال اطبية، وألفية ابن  .5

 هػ( .728مع ي )ت
ضيخ اإلسبلـ ضهاب ضهاب الدين أضبد بن أرسبلف مؤلف صفوة الزبدة، وضارح  .6

 هػ( .844سنن أيب داود، وضارح البخاري، ومنهاج البيااوي )ت
 هػ( .734قاضي القااة عماد الدين القرضي ضارح صحيح مسلم )ت .7
 قاضي القااة تقي الدين أبو بكر الرصاصي . .8

                                                           

  2/11/2009ًب   ر هذا اؼبوضوع على موق  منب الرأي يـو  (130)
                                    http: // www. manbaralrai. Com / ?q = node/13472  .     

 . 2/11/2009. ضبكة ومنتد ت  قية االقتصادية  يـو  2/11/2009وا نر: موق  ضبكة فلس ني للحوار يـو 
  ، أريخ القدس   .4151ص 1( ا نر: عارؼ العارؼ ،  أتريخ اإلسبلـ: ج131)
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ـ أصبح  اؼبؤسسة اإلسرائيلية بعد احتبلؽبا لفلس ني تقـو 1948فمنذ عاـ      
ر بتغيري معآب اؼبقبة وطم  ما فيها، ح  ٓب يبق فيها أق  من طبسة ابؼبائة من القبو 

( دوٖب اله ٓب يبق منها سوى القلي ، 137اله كا   مو ودة، ومساحتها قدرت بػ )
ـ حول  اؼبؤسسة اإلسرائيلية  ز ًا كبريًا من اؼبقبة إٔب حديقة عامة 1967ففي عاـ 

)حديقة االستقبلؿ( بعد أف  رف  القبور و ب   العناـ وقام  بزراعتها، وضق  
 ال رؽ فيها .

ـ قام  ضركة الكهراب  اإلسرائيلية معماؿ حفر ت ُب اعبهة 2000وُب عاـ      
اؼبقابلة جبا ي ال ارع الرئيسي، وهو ما تسبي بتناثر عناـ اؼبوتى على س ح األرض، 
وذل  حبالة مد أسبلؾ الكهراب  ُب ابطن األرض، واستغل   ز  آخر و علته مقراً 

حولوا  ز اً منها أيااً إٔب موقف لرئيسي وزارة الصناعة والتالارة اإلسرائيليتني، وكذل  
 للسيارات وحديقة عامة .

ـ أعلن  السل ات الصهيو ية عن  يتها إقامة مبئ إسرائيلي ُب 2002وُب عاـ      
ـ أعلن  الصحف اليهودية عن  ية اغبكومة 2004اؼبقبة، وُب ضهر فباير من العاـ 

سامح ُب القدس على ما تبقى اإلسرائيلية افتتاح )مركز الكرامة اإل سا٘ب( متحف الت
 .(132)من أرض اؼبقبة 

ـ عاود االحتبلؿ اإلسرائيلي االعتدا  على حرمة اؼبوتى وقبػورهم، 2005وُب عاـ      
( عام  بتالريف أرض اؼبقبة و ب  140) فقام  اعبرافات الصهيو ية يصاحبها

ركز سيموف القبور وإها ة كرامة اؼبوتى، إلقامة م روع أمريكي صهيو٘ب بواس ة م
( 21) ( على مساحةSimon Wiesenthal Centerفيز تاؿ الصهيو٘ب )
والثا ية ابسم )متحف التسامح(  دانبا ابسم )الكرامة اإل سا ية(،دومبًا يام بنايتني أح

(133). 
ـ أعلن  الصحف العبية عن افتتاح مقر )مركز الكرامة 2006وُب عاـ      

 اإل سا ية( .

                                                           

 . 2/11/2009( موق  ضبكة فلس ني للحوار يـو 132)
 ( اؼبوق   فسه  .133)



م  اعبماعات اؼبت رفة من الصهيا ة على رب يم قبور أرىبية ـ قا2008وُب عاـ      
 وإسبلمية فبا تبقى من مقبة )مامن  ( وقاموا بتح يم ضواهدها .

ـ قررت السل ات اإلسرائيلية ابلسماح ببنا  متحف التسامح 2009وُب عاـ      
(134). 

مسلمني ماؤها فهذم اؼبقبة الوقفية اؼبساللة ُب سالبلت اكمة ال رعية لل     
وهواؤها وترا ا، واله ت هد على إسبلميتها وقدسيتها وأرىبها فتل  األضرحة وتل  

هم اليهود اليـو هبهزوف على  القبور قد اضمحل  ح  ٓب يبق منها إالَّ القلي ، وها
البقية الباقية منه، وىبفوف قبور وأضرحة أعبلـ العآب اإلسبلمي ويد سوف أريخ أمة منذ 

 السنني .  آالؼ
ور ح بعض اؼبؤرخني أف أريخ الدفن اإلسبلمي فيها يعود إٔب ما قب  الصليبيني،      

وعندما أحت  الصليبيوف القدس وارتكبوا فيها ؾبزرة ب عة حيث قدر عدد ال هدا  ُب 
هذم اجملزرة من الر اؿ واألطفاؿ بسبعني ألف ضهيد، أمر الصليبيوف من بقي من 

دا  ُب مقبة )مامن  ( وقد و دوا فيها مقابر وأ فاؽ، فوضعوا اؼبسلمني بدفن ال ه
صبا م ال هدا  فيها، وقي  أف  فقًا رب  األرض ُب الوسط الغريب من اؼبقبة كله 

 .(135)ملي  ابعبما م و  أعلم 
هػ، واستمر اؼبسلموف 1318أحي   اؼبقبة ُب أواخر العهد العثما٘ب بسور عاـ      

ـ حيث أصدر اجملل  اإلسبلمي حنراً على دفن اؼبوتى 1927 عاـ بدفن موا م ح 
فيها بسبي اكتناجها واقرتاب العمراف إليها، وقاـ اجملل  اإلسبلمي األعلى أ ـ 
اال تداب البي ا٘ب إٔب فلس ني برتميمات متكررة على سور اؼبقبة ولرفة اغبارس 

 وتسوية منخفاات .
قاـ  ا اال تداب البي ا٘ب كا   ربم  ُب ابطنها هدفاً ويبدو أف ك  اؼب اري  اله      

أساسػػػػيا هػػػػو إزالػػػػة اؼبقػػػػبة اؼبػػػػذكورة، فػػػػلف االعتػػػػدا ات عليهػػػػا كا ػػػػ  مبكػػػػرة ومنػػػػذ عػػػػاـ 
، فقػػػد أتصػػػ  مػػػدير األوقػػػاؼ العػػػاـ دبػػػامور أوقػػػاؼ القػػػدس قػػػاؿ لػػػه: أخػػػب  أف 1935

                                                           

 ( اؼبوق   فسه .134)

 ( ا نر: ضبكة منتد ت  قية االقتصادية   . 135)
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رسػػلوا مػػن يتحقػػق مػػن ذلػػ  اليهػػود يلقػػوف م قػػاض أبنيػػة ؽبػػم ُب تربػػة اؼبقػػبة، فػػار و أف ت
 .(136)وأف سبنعوا اؼبعتدين إذا كاف اػبب صحيحاً وأف تعلمو  ابلنتيالة، وال واهد كثرية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اؼببحث الثالث

 استبــــــــــــ ال اؼبوقــــــــــــــوف
                                                           

 . 2/11/2009ضبكة فلس ني للحوار يـو  ( موق 136)



 سيخص، هذا اؼببحث وفقاً للم الي اآلتية :
  منه .اؼب لي األوؿ : حكم استبداؿ اؼبوقوؼ خبري

 . حكم إعادة اؼبوقوؼ أو إصبلحه أو ترميمه اؼب لي الثا٘ب :
 اؼب لي الثالث : إسقاط ضرط الواقف إذا كاف فيه مصلحة را حة .

 اؼب لي الراب  : حكم من أيك  من ماؿ الوقف .
 . التالػاوز على ماؿ الوقػف:  اؼب لي اػبام 

 

 
 
 
 
 
 

 اؼبطكب الدل
 حكع استب ال اؼبوقوف خبَت منو

اختلف العلما  ُب استبداؿ الوقف بني ُمَايٍق كاد أف يبن  ك َّ صور االستبداؿ، وبني      
وُمَوِسٍ  هُبَّوُِز ك َّ صورم، دبا وبقق اؼبصلحة اؼبتوخاة من الوقف كما عليه ُب مذهي اغبنفية، 

تبداؿ وبعض فقها  اغبنابلة، وكاف البن تيميه )رضبه  ( مسانبة كبرية ُب تبياف ح  االس
معتمدًا بذل  على كثري من األدلة ال رعية والباهني، والسيما اعتمادم على صحة رواية 
 واز االستبػداؿ عن اإلماـ أضبد، وأ ه قوؿ ُب اؼبذهي، ورّ ح فيها الرأي الذي يرى  واز 
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االستبداؿ للمصلحة مدلة  قلية وعقليػة، وأثب  أف هذا الرأي هو اؼبوافق لؤلصوؿ واؼبنقوؿ 
 : (137)ن السلف . وفيما أيٌب  نق  ما قاله ابن تيمية )رضبه  (  ذا الصدد م

دأما إب ال اؼبنذدر داؼبوقوف خبَت منو نما   بن تيمية )رضبه  ( : )اقاؿ اإلماـ      
 إب ال اؽب ي كهذا نوعان:

مامو  أن يكون اإلب ال لكحاجة مثا أْن يتعطا كيباع دي ًتى بثمنو ما يموم م :أح نبا 
نالفرس اغببيس لكغزد، إذا مل يك  النتفاع بو   الغزد كلنو يباع دي ًتى بثمنو ما يموم 
ممامو، دإذا َرب دمل يك  عمارتو كتباع العرصة دي ًتى بثمنها ما يموم ممامو كهذا نكو 

 جائز، كلن الصا إذا مل وبصا بو اؼبمصود قام ب لو ممامو.
ر منو، دمثا اؼبسج  إذا بٍت ـمثا أن يب ل اؽب ي خبياإلب ال ؼبصكحة راجحة  :دالثاين 

ب لو مسج اً  َر أصكح منو لىا البك ، دبيع الدل، كهذا دكبوه جائز عن  أضب  دغَته 
م  العكماء، دأحتج أضب  أبن عمر ب  اػبطاب هنع هللا يضر، نما مسج  الكوكة الم ا إىل 

كهذا إب ال لعرصة اؼبسج ، دأما إب ال ، (138) مكان  َر، دصار الدل سوقًا لكتامااري 
عكى غَت بنائو  ملسو هيلع هللا ىلصبنائو ببناء  َر، كلن عمر دعثمان رملب هللا عنهما بنيا مسج  النيب 

صكى هللا عكيو الدل دزادا كيو، دنذلف اؼبسج  اغبرام دق  ثبت   الصحيحُت أن النيب 
اىكية لنمضت الكعبة دللصمتها لول أن قومف ح يثو عه  جب)) قال لعائ ة:دسكع 

ككول  ،(139) ((ابلرض دعبعكت ؽبا اببُت، اباًب ي َا الناس منو، داباًب ىبرج منو الناس
َغيـاَر بناء الكعبة، كيجوز تغيَت بناء الوقف م  صورة  ملسو هيلع هللا ىلصاؼبعارض الراجـح، لكان النيب 

صة بعرصة أَرى، كهذا ق  نص إىل صورة، لجا اؼبصكحة الراجحة، أما إب ال العر 
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حيث كعا ذلف عمر ب   ملسو هيلع هللا ىلصأضب  دغَته عكى جوازه إتباعًا لصحاب رسول هللا 
اػبطاب هنع هللا يضر . داشتهرت المضية دمل تنكر، دأما ما دقف لكغكة، إذا أب ل خبَت منو، مثا 

كيب ل بو ما ىو أنفع لكوقف،  أن يمف دارًا أد حانوًَت أد بستااًن أد قربة ، كعكها قكيـا،
أب  حربوية قاملب مصر دحكع   كم  أجاز ذلف أبو ثور دغَته م  العكماء مثا أيب عبي

م  عرصة إىل عرصة لكمصكحة، با إذا بذلف، دىو قياس قول أضب    تب يا اؼبسج  
جاز أن يب ل اؼبسج  دبا ليس دبسج ، حبيث يصَت اؼبسج  سوقاً، كألن هبوز إب ال 

غا دبستغا  َر أدىل دأحرى، دىو قياس قولو   إب ال اؽب ي خبَت منو، دق  نص اؼبست
عكى أن اؼبسج  الالصق ابلرض إذا ركعوه دبنوا ربتو سماية، دأَتار ذلف اعبَتان كعا 

ج ، داؽب ي، دالرض اؼبوقوكة، دىو قول ـذلف، لك  بعض أصحابو منع إب ال اؼبس
آلاثر دالمياس تمتضب جواز اإلب ال لكمصكحة . لك  النصوص دا (140)ال اكعب دغَته 

 .  (141) (دهللا أعكع
وقاؿ اػبصاؼ تعليقاً على  وقد أ از أبو يوسف الوقف إذا اضرتط بيعه واالستبداؿ به .     

قكت كهذا إَراج لكوقف الذي دقفو م  حالو اليت جعكها عكيو إىل أن قوؿ أيب يوسف: )
تب ل بثمنو ما يكون دقفًا مكانو ؟ قال: ىذا شًتط أن يسا نان  صار يبككو غَته، دإن

ربت الرض حىت  استحسان أل ترى أن رجاًل لو دقف أرملاً لو كيها لبا كـَتَـَمَكعا لبكها َد
نها أعود عكى أىا ىذا الوقف أقا مساحة مستب ال بثمنها المل تغّا شي ًا دنان بيعها د 

ها أرملًا أقا منها كتكون دقفاً لماملب بثمنادأصكح ؽبع أنو ل أبس ببيعها دأن ي ًتي 
عكى ذلف ال رط، كلذا نان ىذا جائزًا كال أبس أن ي ًتط الواقف بيع ما دقف 

 .  (142)( دالستب ال بو دقفاً مكانو
من استبداؽبا أو  فلذا كا   اؼبصلحة تقتاي ذل  ابلنسبة عبهة الواقف فبل مس     

 التصرؼ دبا وبقق أكثر  فعاً ؽبا .

                                                           

 .(( ل يباع أصكها دل توىب دل تورث))  ملسو هيلع هللا ىلص( وهو قوؿ مال  أيااً، وقد استدلوا بقوؿ رسوؿ   140)
  . 266ص  3سيد سابق : اؼبصدر السابق ، ج  (141)

 .  21، ص اؼبصدر السابق اػبصاؼ:  (142)
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د اختصاص إدارة الوقػف ُب ؿبافنة األ بار )العراؽ(، فل٘ب أعلم مقبة وضمن حدو     
َدَرَسْ  قبورهػا ُب من قة بعيدة عن السكاف، فبل تصلح ل ي  إالَّ بعد مدة من الزمن، 

 ف  وأحسن للوقف بناً  على أفقام  إدارة الوقف اؼبذكورة ابستبداؽبا مرٍض أخرى هي 
 وزارة األوقاؼ العراقية. موافقة ؾبل  األوقاؼ األعلى ُب 

ددبا أن جهة الوقف ىب اؼبس ولة ع  اؼبوقوف، و ا  ُب أحكاـ الوقف ما  صه: )     
كيجوز ؽبا أن تتصرف ابلوقف بيعًا أد استب اًل إذا نان   ذلف مصكحة عامة 

 . (143)( لكمسكمُت
مت، أد أرض إن الوقف إذا َرب دتعطكـت مناكعو ن ار اا و ا  ُب فقه اغبنابلة: )    

َربت دعادت مواًَت دمل سبك  عمارهتا، أد مسج  أنتما أىا المرية عنو دصار   موملع 
ل يصكى كيو، كال أبس أن يباع، دنذلف الفرس اؼبوقوف   سبيا هللا إذا نرب ككع ينتفع 

ن ت عب اؼبسج  صبيعو دمل سبك  عمارتو، دل عمارة بعضو إلا ببيع بعضو إبو   الغزد، د 
لتعمر ابلثم  بميتو، دإذا بيع الوقف كأي شبء اشًتي بثمنو فبا يرد عكى أىا  جاز

الوقف جاز سواء نان م  جنسو أد م  غَت جنسو، لك  تكون اؼبنفعة مصردكة إىل 
اؼبصكحة اليت نانت منفعة العُت الدىل تصرف كيها، كال هبوز تغيَت اؼبصرف مع إمكان 

الوقف ابلككية لك  قكت دنان غَته أنفع منو ن مل تتعطا مصكحة إااكظة عكيو، د 
( ىـا الوقف، مل هبز بيعو إل أْن يبكغ م  قكة الوقف إىل ح  ل يع  نفعاً أنثر ردًا عكى أد 
(144)  . 

 : ما حكع ما ي ًتى م  غكة الوقف ىا يكون دقفاً ؟
كوف قد قاؿ اغبنفية: إ ه ال يصري وقفًا وهبوز للمتوٕب بيعها ُب األصح ب رط أف ي      

  اضرتاها قذف القاضي .

                                                           

  . 23اػبصاؼ : اؼبصدر  فسه ، ص  (143)

 .  577-575ص  5و ج 227-225ص  6ابن قدامة: اؼبغذ، ج  (144)



أختار ذل ، ولكن ابن عابدين ر َّح  واز  دبو الليث  علها وقفًا وقأوقد استحسن      
 .  (145)البي  إف احتيج إليه ألف صحة الوقف تعتمد ال رائط وٓب تو د 

 : ما اغبكع إذا تـََكف الوقف ؟
أد أجنيب كم  أَتكف أصحابنا دإن أتكفو الواقف، : )ما  صه  ا  ُب ؾبموع الفتاوى     

كيو عكى طريمتُت: كمنهع م  قـال: يبٍت عكى المولُت، كلن قكنا: إنو لكموقوف عكيو 
 .  (146)( دجبت الميمة لو، لنو ب ل مككو

ي ًتي هبا مثكو، ليكون دقفًا مكانو قوًل داح ًا، لن قاؿ أبو حامد االسفراييذ: )     
 أنو ل يبكف النتفاع برقبتو، دإمبــا يبكف النتفاع وف عكيو إلا دإن قكنـا: إنو ينتما إىل اؼبوق

 .  (147) (ف إبطال حقلدبنفعتو، دلن   ذ
د أتكفو الواقف، أإن اتكف أجنيب الوقف، وقاؿ اإلماـ النووي ُب ضرح اؼبهذب: )     

ف صحابنا م  قال: دإن قكنا: إن اؼبكأدجب عكيو قيمتو دؼب  تكون . كيو طريمان: م  
ق،  (148)(  تعاىل أشًتي ابلميمة ِشمصًا دأدقفو ديكون دقفًا ابلعُت اليت أتكفت . وال ِّ

 ابلكسر : الق عة من األرض .
 :  ىا ىناك تعارض بُت بيع الوقف دع مو ؟

 ((ل تباع، دل توىب، دل تورث)) ملسو هيلع هللا ىلصفقد يساؿ سائ  ه  هناؾ تعػػػارض بني قوله      
 ما تقدـ من أقواؿ العلما  ُب بي  الوقػػف أو استبداله خبري منه ؟ وه  إف ، وبني(149)

 اغبديث ما   لذل  ؟ 
  يقوؿ العلما  إف اغبب  له معنياف:    
من  من اال تفاع ابل ي  وإهدارم، وهذا اؼبن  كا   تفعله اعباهلية، وقد حرمها   تعأب  -1

،  فقد روى (150) ﴾َدل َسائَِبٍة َدل َدِصيَكٍة َدل َحامٍ  َما َجَعَا اَّللاُ ِمْ  حبََِتَةٍ ﴿بقوله: 
                                                           

-416ص  4ـ( :ج 1966 -هػ 1386ار على الدرر اؼبختار ، ال بعة الثا يػة ) نر: ابن عابدين: رد اؼبختا( 145)
 .  114. و د. عبد اؼبل  السعدي: الوقف وأثرم ُب التنمية، ص  417

 .  232ص  17ابن تيمية : ؾبموع الفتاوى ، ج  (146)
 اؼبصدر  فسه  .  (147)
  . 81 نر: السعدي ُب الوقف وأثرم ُب التنمية: صا( اؼبصدر  فسه ، و 148)

 ( سبق زبرهبه . 149)
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البحَتة: اليت يبنع درىا لكطواغيت )البخاري )رضبه  ( عن سعيد بن اؼبسيي قاؿ: 
كال وبكبها أح  م  الناس، دالسائبة: اليت نانوا يسيبواا آلؽبتهع، كال وبمـا عكيها 

تاج اإلبا أبنثى، ٍب تثٌت بع  أبنثى شبء، دالوصيكة: الناقة البكر، تبكر   أدل ن
دنانوا يسيبواا لطواغيتهع إن دصكت إح اىـا أبَرى ليس بينهما ذنر، داغبامب: 
كحا اإلبا يضرب الضراب اؼبع ددة، كلذا قضى ملرابو، دعوه لكطواغيت دأعفوه 

. وهذا اؼبن  هو اؼبمنوع  (151) (م  اغبما عكيو، كال وبما عكيو شبء، دظبوه اغبامب
 نهي عنه للحديث اؼبذكور، ألف فيه إضاعة ماؿ بدوف فائدة وإسرافاً وتبذيراً .واؼب

  . ورثػأ ه ال هبوز بيعه، وال يوهي، وال ي من  من التمل  م  بقا  اال تفاع به، لري -2
ؽبذا قام   هات الوقف دبن  االعتدا  والتالاوز على األوقاؼ، أما إذا رأت أف هذم           

 فائدة منها، أو أق   فعاً، فبل مس من استبداؽبا، أو بيعها وضرا  عني أخرى العني اؼبوقوفة ال
 بثمنها هي أ ف  وأحسن للمسلمني، لقوؿ ابن تيمية اؼبتقدـ وبقية العلما  .

( ُب الفقرة الثا ية 6/15) 140و ا  ُب قرار ؾبل  الفقه اإلسبلمي الدوٕب اؼبرقم  
 ( .اكظة عكى اؼبوقوف دبا وبمق بماء عينو دددام نفعويتعُت اوالً( ما  صها: )أمن اؼبادة )

إذف ال تعارض واغبمد  رب العاؼبني . فالواقف إذا قاؿ: وقف  هذم العني وحبستها      
قربة  تعأب، فبل وبق له بعد ذل  الرتا  ، والتصرؼ بتل  العني ال بيعاً، وال هبة، وال 

 مل    تعأب أو إٔب اؼبوقوؼ عليه .         إر ً، ألهنا ا تقل  من ملكيته إٔب 
عقارات أـ منقوالت ما ٓب تكن  ـرضًا أأولكن هبوز استثمار العوائد سوا  أكا        

موقوفة لبل تفاع اؼبباضر معياهنا، وكذل  هبوز استبداؽبا إذا كا   هذم العني ال تؤدي  فعاً، 
  منها .أو تع ل  وٓب تعد  فعة فيالوز استبداؽبا خبري

 -وقف النقود  -)  ياً(  بلمي الدوٕب ُب اؼبادةػ ا  ُب قرار ؾبل  ؾبم  الفقه اإلس     
إذا استثمر اؼبال النم ي اؼبوقوف   أعيان نأن الفقرة الثالثة واله تن، على ما أيٌب: )

ي ًتي الناظر بو عمارًا أد يستصنع بو مصنوعًا  كلن تكف الصول دالعيان ل تكون 

                                                                                                                                                                      

 .  103( سورة اؼبائدة آية: 150)
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فًا بعينها مكان النم ، با هبوز بيعها لستثمار، ديكون الوقف ىو أصا اؼببكغ دق
 . (152)( النم ي
وقد ر ح ضيخنا عبد اؼبل  السعدي القػوؿ جبواز استبداله إذا قل  وارداته، أو كاف بيد      

متسلِّط عليه من ذوي القوة، وال يبكن م  و ودم اغبصوؿ على مزيد من الواردات فلف 
 . (153)يؤدي إٔب مبا  للته وز د ا دبا يعود إٔب اؼبوقوؼ ابلرفا  والعناية التامة ػبداؿ ستػاالس
واليـو فلف صبي  إدارات األوقاؼ ُب العآب اإلسبلمي تقـو ابستبداؿ القدٙب الذي تع ل       

ؾ منافعه خبري منه أو استثمار أراضي الوقف ببنا  ابلت وأسواؽ التالارة دوف أف يكوف هنا
  أي معارض من قب  الفقها ، ب  يكاد يكوف إصباعاً من علما  األمة على  واز ما تقدـ .

 

 
 
 

 اؼبطكب الثاين
 حكع إعادة اؼبوقوف أد إصالحو أد ترميمو 

 وَّز الفقها  هدـ اؼبوقوؼ أو إصبلحه أو ترميمه، فقد هدـ اؼبسالد النبوي ُب عصر      
وهذا اعبواز ال  هنع هللا يضركما  دد بنػا م عمر رضي   عنهما،ر وعثماف وُب عصر عمملسو هيلع هللا ىلص النل 

ىبتلف فيه أحد، أل ه من اؼبصاّب ، أل ه إذا ترؾ خرابً أو مهدمًا فسيؤدي إٔب مفاسد جاهرة 
على مكا ه . أما مصدر إعادة بنائه أو توسعته أو ترميمه فيرتؾ إما عبهة الوقف، أو إٔب 

 . (154)من للته  متبع أو يصرؼ عليه

                                                           

 مسقط )سل نة عماف( .  - 2004( لسنة 6/15) 140( رقم القرار 152)
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فقد  ا  ُب مغذ اتاج إٔب أ ه: إف كا   هناؾ موقوفات لتالديد اؼبسا د وترميمها      
ُصرؼ عليها من للتها، وإف ٓب تكن فلف كاف له أوقاؼ لرعايته فُيصرؼ عليه من فا  

 .  (155)وارداته وللته 
ؼباؿ إذا كا   اؼبن قة ويرى دمحم بن حسن ال يبا٘ب )رضبه  ( أف إعمارم ُب بي  ا     

ؿبتا ة إليه، أل ه من حا ة اؼبسلمني ، وهبوز توسعته من فا  ال ارع كما هبوز توسعة 
 .  (156)ال ػػارع منه إف كاف فيه سعة، ألف كليهما للصاّب العاـ 

واؼبالكية  وزوا توسعة اؼبسالد دببلؾ اجملاورين ولو دوف رضاهم م  تعوياهم عنها، وكذا      
 . (157)فة وُي رتى بثمنها وقف مثلها، وكذا بي  األرض اؼبوقوفة لتوسعتها بثمنها مرض موقو 

هبوز بيع جزء م  اؼبسج  إذا مل يك  ينتفع بو، لجا عمارتو أد ) وأما اغبنابلة فقالوا:     
 . (158) (عمارة بعضو

منبم كما وأ ازوا بي  اؼبوقوؼ على بنا  اؼبسالد أو لبنا  منارته وإصبلحها وبنا       
وُت رتى ما يلـز ألدا  مهمته وال هبوز لزخرفته ب  حرَّموا ذل  من الوقف وكرهوا إف تبع به 

 .  (159)ضخ، 
هذا إذا كاف مسالداً، أما اؼبوقوفات األخرى: فلذا كا   عمارة للسكئ، فعمار ا على      

)اغبنفية وال افعية  من له السكئ فلذا أمتن ، أ رها اغباكم وعمّرها م ر ا . هذا ما قاله:
واغبنابلة( وقال  اؼبالكية: ىُبري بني أف يعمِّرها الساكػن على  فقته وبني أت ريها والصرؼ 

 على ذل  .
و وَّز بعض اغبنابلة عمارة وقف من ري  وقف آخر، موقوؼ على  ف  اعبهة، وهكػػذا      

 . (160)يصرؼ على اؼبوقوؼ من ريعه أل   إدامته 
                                                           

 .  293ص  2تاج : ج ( مغذ ا155)
 .  79( السعدي: اؼبصدر السابق، ص 156)
 422ص  5بريوت :ج -دار الفكر  ،هػ( : فتح القدير 1250 بن علي ال وكا٘ب )ت ، ودمحم8السعدي : ص (157)
 . 
 .  632ص  5( ابن قدامة: اؼبغذ، ج 158)
 -ال بعة األؤب  -ع،  عآب الكتاب ال يخ منصػور بن يو   بن إدري  البهوقي، ك اؼ القناع عن م  اإلقنا  (159)
  . 295ص  4ـ( ت: دمحم أمني الاناوي :ج 1997هػ ، 1417)

 . ب  تكوف م البة الناجر غبسابه ولي  غبساب الوقف . 81( السعدي: اؼبصدر السابق ، ص160)



 : ضبو هللا(   الفامِلِا م  رَيِع الَوْقفِ ب  تيمية )ر اقول 
دما َكُضَا م  ريع الوقف داستغٍت عنو، كلنو : )رضبه   أف يصرؼ ُب مثله، فيقوؿ     

يصرف   نظَت تكف اعبهة، ناؼبسج  إذا كضكت غكة دقفو ع  مصاغبو صرف   
  الدل مسج   َر، لن الواقف غرملو   اعبنس، داعبنس داح ، ككو ق ر أن اؼبسج

َرب، دمل ينتفع بو أح  صرف ريعو   مسج   َر، دنذلف إذا كضا ع  مصكحتو 
شبء، كلن ىذا الفاملا ل سبيا إىل صركو إليو، دل إىل تعطيكو، كصركو   جنس 

 . (161) (اؼبمصود أدىل، دىو أقرب الطرق إىل اؼبمصود
فابلته ُب بنائه   ومعئ قوله: إ ه لو أعيد بنا  مسالد، فبل مس أف يستفاد من     

 كال بابي  واألبػواب ومواد السقف، وحالر البنا  .. اْب .
 : ما حكع الزايدة عكى الوقف؟

الز دة تعذ ضم  ز  من أرض إٔب أرض الوقف، كمن ىبرج من دارم  زً  من األرض      
 فيالعلها ز دة ُب طريق اؼبسلمني .

ها الرجا م  داره كيجعكها زايدة إن الرض ىبرج ا  ُب كتاب أحكاـ األوقاؼ: )     
  الطريــق أد هبعكها طريمًا دالسماية يعمكها الرجا دي ه  أنو ق  أابحها لكمسكمُت 

 ( .162)( دجعكهـا دقفاً عكيهع ؟ قال: ىذا نكو جائز
 
 

 اؼبطكب الثالث
 إسماط شرط الواقف إذا نان كيو مصكحة راجحة

لحة را حة لعمـو األدلة اله وردت، فلف هبوز إسقاط ضرط الواقف إذا كاف فيه مص     
وفعله هو وأصحابه هو  ملسو هيلع هللا ىلصالوقف الذي  ا ت به ال ريعة اإلسبلمية، ورلي فيه رسوؿ   

الذي يتقرب به إٔب   عز و   ح  يكوف من الصدقة اعبارية اله ال ينق   ثوا ا عن 

                                                           

 .  264ص  3( سيد سابق: اؼبصدر السابق :ج 161)
 .  274( اػبصاؼ : اؼبصدر  فسه ، ص 162)
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ف ذل  خبلؼ موضوع الوقف اؼب روع، فاعلها، فبل يصح أف يكوف مصرفه لري قربة، أل
لكن القربة تو د ُب ك  ما أثب  فيه ال رع أ راً لفاعله كائنًا ما كاف، فمن وقف مثبًل أرضاً 
لبنا  م روع عليها لصناعة اػبمور وبيعها، فلف فعله هذا لي  فيه قربة وعمله هذا حراـ، 

ف وقفه ا  اغبيوا ت اله تؤك  لكولكن لو وقف م روعاً إل تاج بعض أ واع األطعمة اله تنف
 .و مساٍو له ُب ثبوت األ ر لفاعلهصحيحاً، فق  على ذل  لريم فبا ه

فلالهة الوقف اػبيار ُب إقامة ما ضا ت من اؼب اري  ما ٓب يكن حراماً، فبل هبوز مي      
هود، وال بيوت عبادة ضك  أو حاؿ وقف األرض لبنا  كنيسة للنصػارى، وال ديرًا للي

 .لصابكةل
كلن دقف عكى ما ل قربة كيو نالبيع دالكنائس، دنتب التوراة، قاؿ ال ريازي: )     

داإلقبيا، دعكى ما يمطع الطريق، أد يرت  ع  ال ي  مل يصح، لن المص  ابلوقف 
 . (163) (المربة، دكيما ذنرانه إعانة عكى معصية

ا دقف مسكع أد ذمب عكى ننائس دإذوقد علق على هذا القوؿ اإلماـ النووي قائبلً: )     
، دنذلف ملسو هيلع هللا ىلصكفر دم اًب الرسول لأىا الذمة دبَِيِعهع مل يصح الوقف، لاا ؾبامع ا

الوقف عكى َادمها، ل يصح، لن َ متها م  عمارهتا، دنذلف الوقـف عكى نتب 
 . (164) (التوراة داإلقبيا مل يصح، لاا مب لة مغَتة كال حرمة ؽبا

ن ىذا إعانة نا مال يؤدي إىل برٍّ دقربة إىل هللا كال هبوز الوقف، لوقاؿ أيااً: )     
 . (165)( عكى اؼبعصية

فاألوقاؼ الباطلة ال تنعقد مي حاؿ من األحواؿ وكذل  من وض  مااًل ُب مسالد أو      
ؼبتقدـ، قال : ز صرفه ُب مصاّب اؼبسلمني غبديث عائ ة ل اام هد ال ينتف  به أحد  

لول أن قومف ح يثو عه  جباىكية أد بكفر لنفمت ننز ))يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصظبع  رسوؿ   
 .  (166) ((الكعبة   سبيا هللا

                                                           

  .222ص2حاؽ إبراهيم ال ريزاي: اؼبهذب ُب فقه اإلماـ ال افعي جسإأبو  (163)

 . 188ص  17( اإلماـ النووي : ضرح اؼبهذب، ج 164)
 .  190ص  17( اؼبصدر  فسه ،ج 165)
 .( سبق زبرهبه 166)



فهذا يدؿ على  واز إ فاؽ ما ُب الكعبة إذا زاؿ اؼبا   وهو حداثة عهد الناس ابلكفر،      
قدمه ُب أ ـ الصحابة فابًل عن زماف من بعدهم، وقد زاؿ ذل  وأستقر أمر اإلسبلـ وثب  

وإذا كاف هذا هو اغبكم ُب األمواؿ اله ُب الكعبة، فاألمواؿ اله ُب لريها من اؼبسا د أؤب 
أو على الكعبة، أو على سائر  ملسو هيلع هللا ىلصبذل  بفحوى اػب اب، فمن وقف على مسالدم 

فهو لي  دبتقرب، وال واقف، وال متصدؽ ب  كا ز اؼبسا د ضيكاً يبقى فيها ال ينتف  به أحد 
.  

أقول: د  حاشية ال فاء: دأما أموال اؼبساج  كلن نانت  و ا  ُب الروضة: )     
نالموال اليت يمفها الواقفون عكيها غبصا م  غالهتا ما وبتاج إليو م  عمارة دكبوىا دما 

ىذا م  أعظع المرب، دل وبا  يموم دب  وبييها ابلصالة دالتالدة دالت ريس كال شف أن
ركة اليت ىب م   ؼبسكع أن أيَذ منو شي اً، دإن نان ذلف م  المور اليت جملرد الَز
عالمات الميامة، أد لكمباىاة داؼبكاثرة، كهو   إملاعة اؼبال با م  دملعو   معاصب 

نهب ع  هللا كيكون أَذه دصركو   مصال اؼبسكمُت م  ابب الميام بواجبُت: اح نبا: ال
 . (167)( اؼبنكر، دالثاين: توقب إملاعة اؼبال اؼبنهب عنها ابل ليا الصحيح

 
 اؼبطكب الرابع

 حكع م  أينا م  أموال الوقف 
أف أتك  من أمواؿ الوقف ابؼبعروؼ  -اؼبسكولة عن إدارة الوقف -هبوز عبهة الوقف      

  رسوؿ   أصب   أف عمر أصاب أرضًا خبيب فقاؿ: غبديث ابن عمر رضي   عنهما
إن ش ت حبست ))أرضًا خبيب ٓب أصي مااًل قط أ ف  عندي منه فما أتمر٘ب ؟ فقاؿ: 

، فتصدؽ  ا عمر على أف ال تباع وال توهي وال تورث ُب الفقرا  ((صكها دتص قت هباأ
بن السبي  ال  ناح على من وليها أف أيك  منها اوذوي اغبا ات والرقاب والاعيف و 

 . واؼبراد ابؼبعروؼ القدر الذي  رت به العادة .(168)وي عم صديقاً لري متموؿ  ابؼبعروؼ،

                                                           

 ابب الوقف .   - 157ص  2( القنو ي: الروضة الندية ُب ضرح الدرر البهية، ج 167)
 . وِّؿ تعذ: لري ذي ماؿ(. )ولري ُمَتمَ  ( سبق زبرهبه168)
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ن أينا العاما م  شبره الوقف حىت لو أشتـرط الواقف جرت العادة أب) قاؿ القرطل:     
 . (169)( ستمبح ذلف منول ،أن العاما ل أينا

ل يـَْمَتِسْع درثيت دينارًا، ما ترْنُت )) قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ    هنع هللا يضروُب حديث أيب هريرة       
 . (170) ((بـَْعَ  نفمة ِنَسائب دم ونة عامكب، كهو ص قة

أن أينا أد يؤنا  هدم  دليو كال حرج عكيو م  شبر : )(أحكاـ األوقاؼ) ا  ُب و      
يف دلذي ص يمًا غَت متمول منو ماًل، كما عفا عنو م  شبره كهو لكسائا داردم دالض

 .  (171) (ب  السبيا، د  سبيا هللا ينفق حيث أراه هللا م  ذلفاالمربــى، د 
دإن أشًتط أن أينا م  دليو ديطعع ص يمًا جاز، كلن وُب معالم الفقه اغبنبلي: )     

 . (172)( دليو الواقف ككو أن أينا ديطعع ص يماً 
لة اضرتاط الواقف له فعمـو األدلة تدؿ على  واز األك  من ماؿ الوقف ُب حا     

 ولصديقه . 
 

 اؼبطكب اػبامس
 التجـــادز عكى أموال الوقـــف

إف   َ لَّػػ  ُقدَرتُػػه، وعمػػ  رضبتػػه، َوَتعػػاجم ضػػا ه قػػد أراد النفػػ  لعبػػادم، وأحسػػن إلػػيهم      
ببياف سبي  اػبري، سوا  أكاف ذل  النفػ  ُب د يػاهم، أـ ُب آخػر م، ف ػرَّع ؽبػم الوقَػف حفنػاً 

واؽبم من أف تَػْعَبث  ا يد السفها  وأه  األهوا  والفساد، وإدامة لعملهم الصػاّب ُب اغبيػاة ألم
 الد يا، وبعد ا تقاؽبم منها ليص  ثوابػه إليهم دائماً فابلً منه وكرماً و عمة .

سػتثمار الوقػف، لػذا رأيػ  مػن األحسػن أف أتنػاوؿ ودبا أف التالاوز ومنعه له صػلة كػبى اب    
عبزائي عند وقػوع التالػاوز، واػب ػوات االحرتازيػة مػن منػ  وقوعػه للمحافنػة عليػه مػن اعبا ي ا

 عبث العابثني . و  اؼبوفق واؽبادي إٔب سوا  السبي  . 
                                                           

 .  264ص  3سيد سابق: اؼبصدر السابق ، ج (169)
 ( .2776ابب  فقة القيم للوقف رقم اغبديث ) -كتاب الوصا   -البخاري ( صحيح 170)
  . 8( اػبصاؼ : اؼبصدر السابق ، ص 171)

 )مادة وقف( .  1054ص  14( ا نر: معالم الفقه اغبنبلي : ج 172)



دعــوة الــ دل فقػػد  ػػا  ُب توصػػيات ؾبلػػ  ؾبمػػ  الفقػػه اإلسػػبلمي الػػدوٕب إٔب مػػا أيٌب: )     
  الــ دل اإلســالمية إىل ااكظــة عكــى دبنظمــة اؼبــؤسبر اإلســالمب، داجملتمعــات اإلســالمية 

الوقف درعايتو دالعناية بو، دع م العت اء عكيو، دإحياء بعض أنواع الوقف، مثا الوقف 
 . (173)( الذري الذي قامت إبلغائو بعض الت ريعات العربية اإلسالمية

 وسيتم حبث اؼبوضوع من خبلؿ اؼب الي اآلتية :     
 : لوقفحكع التجادز عكى اؼبأجور م  ا

، غبديث  (174)( دما قطعـو اؼبستأجر كعكيو ملمانوبن تيمية )رضبه  (: )اقاؿ اإلماـ      
 . (175) ((عكى الي  ما أَذت حىت تؤديو)) ملسو هيلع هللا ىلصالنل 
ستؤ ر على عم  افمن  .على اليد ضماف ما أخذت ح  تؤديهواؼبراد من اغبديث أف      

 .  (176)لري عآب ابلصناعة وأفسدها لتعاطيه ضمن عني فاقدـ على العم  فيها 
ستؤ ر عليه أو أتلف ما استا رم َضِمَن . ويرتؾ التقدير إٔب أه  افك  من أفسد ما   

 اػببة ووفق دعوى قاائية .
 : حكع إنماص مبكغ اإلجارة ع  اؼبستأجر إذا تعرَض لسبٍب ما

أمبلكًا موقوفة، وقل  الرلبات ُب عن ر   استا ر  رضبه  بن تيمية اسك  اإلماـ      
سكاهنا وعم  بذل  ؿبارًا مرابب اػببة، فه  يا  عنه ضيكًا إذا رأى ُب ذل  مصلحة 
للوقف ؟ وإذا حط عنه ه  ير   عليه إذا ا قا  مدة اإل ارة ؟ وه  ؼبستحقي ري  الوقف 

 التعرض على الناجر بسبي ذل  ؟
إهباره لكناس، مثا اغبمام، دالفن ق، إذا استأجر ما تكون منفعة فا اب: )     

دالميسارية دكبو ذلف، كنمصت اؼبنفعة اؼبعردكة، مثا أن ينتما جَتان اؼبكان، ديما 
                                                           

 19إٔب  14ة اؼبؤسبر اإلسبلمي اؼبنعقد ُب دورته اػبامسة ع رة دبسقط )سل نة ُعماف( من ( ا نر: ا تماع مننم173)
( ب اف االستثمار ُب الوقف 6/15) 140ـ بقرارم ذي الرقم 2004آذار )مارس(  11-6هػ اؼبوافق  1425اـر 

 وُب لبلته وريعه .  
  . 130ص  30( ابن تيمية: ؾبموع الفتاوى:ج 174)

، واؼبستدرؾ 411ص  3، وسنن النسائي:ج 802ص  2:ج هبن ما ا، وسنن 13و 8ص  5ج ( مسند أضبد:175)
 . 276ص  8و ج  90ص  6، والسنن الكبى للبيهقي:ج 55ص  2للحاكم:ج 

 .  130ص  2( القنو ي: ضرح الروضة الندية: ج176)
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الزبون ػبوف أد َراب، أد ربويا ذي سكطان ؽبع، دكبو ذلف، كلنو وبط ع  اؼبستأجر 
ف، أد م  الجرة بم ر ما نمص م  اؼبنفعة اؼبعردكة، سواء رملب الناظر، دأىا الوق

ق ر ما نمص م  اؼبنفعة  سخطوا، دل يرجع عكى اؼبستأجر دبا دملع عنو إذا مل توملع إلا 
  . (177)( اؼبعردكة . دهللا أعكع

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصا الثاين
 

 
إدارة واستثمار أراضي  

                                                           

  . 130ص  30( ابن تيمية : اؼبصدر السابق :ج 177)



المق ابر الوقفية المندرسة في  
 الق انون الوضعي

 
 
 
 
 
 
 

 الفصا الثاين
اؼبمابر الوقفية اؼبن رسة   المانون إدارة داستثمار أراملب 

 الوملعب
     
  اآلتية : سيتم حبث اؼبوضوع من خبلؿ اؼبباحث الستة     

 اؼببحث األوؿ : تعريف الوقف ، وأركا ه ، وإثباته .
 اؼببحث الثا٘ب : تقنني الوقف ، أترىبه ، مبراته ، صيالته القا و ية .

لقػػوا ني اؼبتعلقػػة ابلوقػػف ُب بعػػض اؼببحػػث الثالػػث : مبػػاذج مػػن الت ػػريعات وا
 الدوؿ اإلسبلمية .

 اؼببحث الراب  : توصيف ضخصية الوقف اإلسبلمي ُب القوا ني الوضعية 
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 اؼببحث اػبام  : استبداؿ الوقف . 
  اؼببحث السادس : القا وف الدوٕب اإل سا٘ب ُب ضباية اؼبقدسات الدينية . 

 
 
 
 
 
 
 

 اؼببحث الدل
 إثباتو تعريف الوقف، أرنانو،

 سيتم حبث اؼبوضوع من خبلؿ اؼب لبني اآلتيني : 
 اؼب لي األوؿ : تعريف الوقف وأركا ه ُب القا وف الوضعي .

 اؼب لي الثا٘ب : كيف يثب  الوقف .
 

 اؼبطكب الدل
 تعريف الوقف ، أرنانو   المانون الوملعب

 تعريف الوقف قانوانً :
ستعرضػػػه ُب كتابػػػه مػػػن اللوقػػػف مػػػن خػػػبلؿ مػػػا فقػػػد أختػػػار الػػػدكتور منػػػذر قحػػػف تعريفػػػاً      

: هػو فقػاؿ  ،تعريف الوقف ُب اللغة والفقه ومػا يقابلػه ُب الننػاـ الغػريب مػن مؤسسػات قا و يػة
حبس مؤب  دمؤقت ؼبال لالنتفاع اؼبتكرر بـو أد بثمرتـو   دجـو مـ  دجـوه الـرب العامـة أد )



عػني الػه كا ػ  ملكػاً فوقفػ  إٔب ( ، وعرؼ القا وف العراقي الوقػف الصػحيح : م ػه الاػباصة
 .(178) هة من اعبهات وي م  العقر اؼبوقوؼ
 : أرنان الوقف   المانون الوملعب

هو اإلهباب الصادر  أخذ القا وف العراقي واؼبصري برأي فقها  اغبنفية ُب أف ركن الوقف     
 من الواقف الداؿ على إ  ا  الوقف .

  ركنًا ُب الوقف عند اغبنفية على اؼبف  به، واغبنابلة وأما القبوؿ من اؼبوقوؼ عليه: فلي    
أياًا كما ذكر القاضي أبو يعلى، وال ضرطًا لصحة الوقف، وال لبلستحقاؽ فيػه سوا  أكاف 
اؼبوقوؼ عليه معينًا أـ لري معني، فلو سك  اؼبوقوؼ عليه، فل ه يستحق من ري  الوقف، 

 فيصري ال ي  وقفاً دبالرد القوؿ .
إذا كاف اؼبوقوؼ عليه معيناً، كالوقف على خالد أو لريم، ورد الوقف، فبل يستحق  لكن     

ضيكًا من ري  الوقف وإمبا ينتق  إٔب من يليه فبن عينه الواقف بعدم م  و د، فلف ٓب يو د 
عاد اؼبوقوؼ للواقف أو لورثته إف و دوا وإالَّ فلخزا ة الدولة، ولكن ال يب   الوقف بردم، 

 م وقبوؽبما وعدنبا واحداً كالعتق، ألف ركن الوقف وهو إهباب الواقف قد ربقق .ويكػوف رد
ـ من القا وف اؼبصري، ٓب هبع  القبوؿ ضرطاً 1946( لسنة 48( رقم )9ففي اؼبادة )     

 ( بين  ا تها  الوقف .17لبلستحقاؽ، واؼبػادة )
ى  هة ؽبا من يبثلها قا و ً  واضرتط  أيااً: قبوؿ اؼبمث  القا و٘ب إذا كاف الوقف عل     

كاألزهر أو اعبامعة، وهذا من قبي  سد الذرائ  أماـ تدخ  الواقفني ب ؤوف هذم اعبهة 
بقصد العبث والفساد، فلف ٓب يقب  من يبث  اعبهة ا تق  االستحقاؽ ؼبن يليها م  و د، وإف 

 .(179)( 17ٓب يو د أصبلً، أخذ اؼبوقوؼ حكم الوقف اؼبنتهي اؼببني ُب اؼبادة )
 

 اؼبطكب الثاين
 ؟ نيف يثبت الوقف

                                                           

 .  72: اؼبصدر السابق ، صعبد الرزاؽ هويب دمحم . واامي 61، صلسابقاؼبصدر ا( ا نر: د. منذر القحف: 178)
 . 139 – 138،  ص د . وهبة الزحيلي: اؼبصدر السابقأ . ( 179)
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اعتمدت ااكم ال رعية ُب ك  من العراؽ ومصر وسورية على اضرتاط إضهاد رظبي من     
  هة الوقف أمامها اله بدائر ا أعياف الوقف.

عكى )( اؼبادة األؤب منه  ص : 1952) ( لسنة48فقا وف الوقف اؼبصري رقم )    
  الوقف أمام أح ى اانع ال رعية اليت ب ائرهتا أعيان الوقـــف اشًتاط إشهاد رظبب م

، وهذا يتفق أياًا م  اغبكم القا و٘ب ُب العراؽ  (180) (س ًا لكباب أمام ال عادى الباطكة
الذي ي رتط التسالي  ُب السال  العقاري لك  تصرؼ واق  على العقػار وبصورة م لقة، 

قاـ الواقف بتساليله ُب سال  التسالي  العقاري ُب حبيث يتم اعتبارم وقفًا صحيحًا إذا 
من قة العني اؼبوقوفة، ٍب يسال  ُب  هة الوقف إلدارته واستثمارم كما  ، على ذل  قا وف 

( مهنا تصبح وقفًا خري ً 56اؼبػػػادة ) 1971( لسنة 43التسالي  العقاري العراقي اؼبرقم )
 . (181)مابوطاً 
تفحصنا عند مرا عة سالبلت وأضابري اؼبقابر الوقفية ، است بلعنا و  ذل  ومن خبلؿ      

جهر لنا  ليًا أف اؼبقابر يتم زبصصيها من قب  الدولة، وذل  بق    ز  من األرض و علها 
مقبة تؤوؿ إٔب  هة الوقف لغرض إدار ا وهي من قبي  األوقاؼ اػبريية ،  ، على ذل  

 (182) (1( ، الفقرة )57اؼبادة ) 1971نة ( لس43قا وف التسالي  العقاري العراقػي اؼبرقم )
.  
 
 
 

 
 
 

                                                           

  . 185،  ص اؼبصدر  فسه( 180)

ـ ، 1978بغداد  –، م بعة اؼبعارؼ  1971( لسنة 43مص فى ؾبيد : ضرح قا وف التسالي  العقاري رقم ) (181)
 .  254ص 1ج
  .37، ص  2004( القاضي  بي  عبد الرضبن حياوي : قا وف التسالي  العقاري ، اؼبكتبة القا و ية ، بغداد ، 182)



 
 
 
 
 
 
 
 

 اؼببحث الثاين 
 تمنيـ  الوقـف، َترىبو، مربراتو، صياغتو المانونية

 سيتم حبث اؼبوضوع من خبلؿ اؼب الي اآلتية : 
 اؼب لي األوؿ : تقنني الوقف وأرىبه ومبراته .

 ة ألحكاـ الوقف .اؼب لي الثا٘ب : كيف تتم الصيالة القا و ية اؼبعاصر 
 اؼب لي الثالث : تقنني الوقف بني االستقبللية والتبعية . 

 
 اؼبطكب الدل

 تمنُت الوقف ، َترىبو ، مربراتو
 : ؟ ما اؼبمصود بتمنُت الوقف
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يقصد به: ترتيي وتبويي كافة األحكاـ الفقهية اؼبتعلقة ابلوقف ومسائله اؼبنثورة ُب      
لفة وصيالتها ُب مواد قا و ية على لرار النسق القا و٘ب اغبديث أبواب الفقه اإلسبلمي اؼبخت

(183). 
 : َتريخ تمنُت الوقف

لقد مرت مراح  عديدة لتقنني الوقف ُب الببلد اإلسبلمية، السيما الدولة العثما ية،     
أف  تعػرؼ على اػب وات األؤب ؽبذا   ليوالعراؽ ومصر ولريها، والذي  بغي به ُب هذا اؼب

 ني وهي:التقن
إف أوؿ ؿباولة  ادة لتقنني الوقف كا   ُب خبلفة الدولة العثما ية من خبلؿ ؾبلة  .1

هػ(، واله اضتمل  على تقنني فقه اؼبعامبلت اؼبالية، 1293األحكاـ العدلية )
( مادة، التزم  اؼبذهي اغبنفي، 1851حيث بلغ عدد اؼبواد اله مشلهػا التقنني )

 واد اجمللة ُب كافػة الببلد اػباضعة للنفوذ العثما٘ب .وقد صدر قرار بلزـو العم  دب
قاـ رئي  ؿبرري ؾبلة األحكاـ العدلية، ورئي  ؿبكمة التمييز ُب الدولة العثما ية  .2

ـ( بوض  مؤلف ضام  للوقف، 1889 -هػ 1307مة ال يخ عمر حلمي )العبلَّ 
كتابه   ل  أبواب الوقف كله وظبى( مسالة، مش485وضعه ُب ضك  مسائ  بلغ  )

 .   (184) ، وكاف ابللغة الرتكية( إرباف الَالف   أحكام الدقاف)
 -هػ 1306مة دمحم قدوري ابضا وزير العدؿ دبصر )ت وُب  ف  الفرتة قاـ العبلَّ  .3

ـ( بصيالة ؾبموعة قوا ني على اؼبذهي اغبنفي، ولعله أتثر ُب ذل  بعم  1888
 :  (186)، وهي (185)حلمي مػة عمراجمللة أواًل، ٍب جبهود ال يخ العبلَّ 

، ( مرش  اغبَتان   معركة أحوال اإلنسانػػػ )أحكاـ اؼبعامبلت: وظباها ب . أ
 ـ( .1890( مادة، وطب  سنة )941يق  ُب )

                                                           

، وع ية فتحي الوي ي: 452ـ، ص 1998لاٖب إبراهيم البيومي: األوقاؼ والسياسة ُب مصر، دار ال روؽ،  (183)
ـ، ص 2002، م بوعات األما ة العامة لؤلوقاؼ، أحكاـ الوقف وحركة التقنني ُب العآب اإلسبلمي اؼبعاصر، الكوي 

 . 2، د. العياضي فداد: ص 16
 عرَّبه: دمحم كام  الغزي اغبلل، وحققه: عبد الستار أبو لدة، م بوعات دلة البكة  .( 184)
 )مقدمة التحقيق أليب لدة( . . 3ا نر: اؼبر    فسه، ص( 185)
 . 139-138، طبعػة دار الثقافة العربية، ص اسة الفمواؼب َا ل ر ذكرها السيد ؿبمود ببلؿ مهراف ُب ( 186)



يق  ُب  (الع ل داإلنصاف   م انا الدقافب.أحكاـ الوقف: وظبام )
 ـ( .1893( مادة، وطب  سنة )646)

وزارة العدؿ اؼبرفقة بتقرير من عبنة مؤلفة من  وافق ؾبل  الوزرا  اؼبصري على مذكرة  .4
كبار العلما  ور اؿ القا وف لوض  قا وف لؤلوقاؼ، وذل  ُب كا وف األوؿ 

ـ ال يتقيد دبذهي فقهي معني، ب  يستفيد من كافة اآلرا  1936)ديسمب( 
 م واؼبصلحة اؼبقررة ضرعاً .ئالفقهية دبا يتبل

ـ(، وبعد ماي ثبلث 1943ُب مارس ) ٍب بعد ذل  ًب وض  م روع قا وف الوقف .5
ـ(، ويعد أوؿ عم  1946( لسنة )48سنوات أصدر اؼب رع اؼبصري القا وف رقم )

 .(187)ت ريعي حديث يننم ضؤوف الوقف 
من النواب ُب ؾبل  األمة  عدد عندما قاـ1929عراؽ : فااوالت بدأت سنة وأما ال

رمي إٔب إلغا  الوقف الذري . ولكن بتقدٙب اقرتاحًا إٔب اغبكومة بسن ت ري  قا و٘ب ي
رلمته على االحتالاب ح  سنة سرعاف ما القى معارضة ضديدة من قب  العلما  أ

حني ت كل  عبنة لسن الئحة ُب هذا اؼبوضوع ، فاستقر الرأي على سن ت ري  1952
وقد أضار هذا الت ري  إٔب أف الوقف الذري 1954يقاي جبواز إلغائه وذل  سنة 

 1955( لسنة 1ألغى اؼبرسـو رقم ) لورثة الواقف ، و نراً لصعوبة ت بيقه فقد يصبح إر ً 
الذي  ع  الوقف اؼبصفى يعود ؼبستحقيػه الفعليني ، ٍب بعد ذل  توال  الت ريعات 

( لسنة 4الوقفية ، فصدر  ناـ صرؼ اغبصة اػبريية من الوقف الذري اؼبصفى رقم )
     .(188)اؼبعدؿ .. وهكذا  1966( لسنة 64، وقا ػوف إدارة األوقاؼ رقم ) 1959

 : مربرات تمنُت الوقف
كا   السبي ُب ذل ، وحسبنا أف  ذكر بعااً ( 189)هناؾ مبرات كثرية لتقنني الوقف   

 منها:
                                                           

دمحم أبو زهرة: ؿباضرات ُب الوقف، دار الفكر العريب، صبهورية مصر العربية، )قوا ني الوقف واغبكر والقرارات ( 187)
 . 51ـ، ص 1997التنفيذية(، القاهرة: اؽبيكة العامة ل ؤوف اؼب اب  األمريية، 

، واامي عبد الرزاؽ هويب : اؼبصدر السابق ، ص  47ص  1يسي : اؼبصدر السابق : جالدكتور دمحم عبيد الكب( 188)
257 . 

 . 4د. العياضي فداد، اؼبصدر السابق ، ص ( 189)
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إصبلح مؤسسة الوقف كم لي عاـ ُب صبي   وا بها اؼبختلفة: اإلدارية، والتننيمية،  .1
 واؼبالية .. ولريها .

ه، واافنة عليه لتحقيق مقصدم حسي ضرط الواقف وضمن سبلمة الوقف م واع .2
مبادئ ومقتايات أحكاـ ال ريعة اإلسبلمية، وكذل  سبلمته من عبث أه  األهوا  

 واؼبفاسد .
ت ويرم ووض  اؼبعايري العصرية لذل ، ليلل اغبا ات اله سبليها اؼبستالدات اؼبعاصرة  .3

وجيفتها ُب سبوي  أعماؿ الب اؼبختلفة،  اله تق  على األمة، ويبّكن األوقاؼ من أدا 
وربقيق التنمية اال تماعية واالقتصادية، وهذا ال يتم إالَّ بصيالته بنصوص قا و ية 

 ؿبكمة .

 
 اؼبطكب الثاين

 الصياغة المانونية اؼبعاصرة لحكام الوقف
رات حػػ  فمػػن الاػػروري دبكػػاف أف يكػػوف الت ػػري  الػػوقفي اؼبعاصػػر مبنيػػاً علػػى صبلػػة اعتبػػا     

 :منها تكوف الصيالة القا و ية مناسبة 
أف يكوف مبنيًا على فقه صحيح، وال يعتمد ال اذ واؼبر وح من األقواؿ دوف   .1

 سبحيصها وعرضها على قواعد اال تهاد وفق ما هو مقرر ُب أصوؿ الفقه .
اإلحاطة وال موؿ واالستيعاب لكافة مسائ  الوقف وأحكامه، وذل  بتاليف عبنة  .2

ار العلما  وفقها  القا وف ، أل   التوص  إٔب صيغ قا و ية خالية من من كب
 األخ ا  والغنب والتعسف . 

اغبرص على الدقة التعبريية ُب صيالة الن، القا و٘ب، م  مراعاة اعبا ي الفذ،  .3
 والسبلسة ُب التعبري .

عدـ االقتصار على مذهي معني، واالعتماد على صبي  اؼبذاهي ُب صيالة الن،  .4
 القا و٘ب .



استيعاب اؼبستالدات اؼبعاصرة سوا  ُب األمواؿ اؼبوقوفة، أو ُب ألراض الوقف، أو ُب  .5
 صيغ تنمية وتثمري فبتلكاته، أو إدارته وتننيمه .

  اؼبوا مة م  اؼبتغريات االقتصادية واال تماعية للدوؿ واجملتمعات اإلسبلمية . .6
 : ة اؼبعاصرةأنبية رأي أيب حنيفة   تمنُت الت ريعات الوقفي

ذهي الدكتور العياضي فداد إٔب أف رأي اإلماـ أيب حنيفة يبكن االستفادة منه ُب تقنني الت ريعات      
، وذل  ألهنا تعاِب بعض اؼب كبلت اله تعرض للواقف حاؿ حياته، إذ قد يوا ه (190)الوقفية اؼبعاصرة 

ربة عنه، أو دف  أو رف  حرج ابلغ عنه بعض ال وارئ فبا هبعله حبا ة ماسة إٔب عني الوقف لتفريج ك
(191). 

ومن الدوؿ اإلسبلمية اله أخذت  ذا الرأي السوداف، وضّمن القاضي األوؿ ُب ديبا ته للمن ور      
( األخذ  ذم األسباب والعل  السالفة الذكر، خبلفًا ؼبا كاف معمواًل به لفرتة من 57ال رعي رقم )

ذي عاِب موضوع الوقف ٓب هبز الر وع عن الوقػػف اػبريي، وأ ازم ُب الزمن، لكن القا وف السودا٘ب ال
 .(192)الوقف األهلي 

ـ( اػبػاص محكاـ الوقف، الر وع عن الوقف 1946( لسنة )48بينما أ از القا وف اؼبصري رقم )     
 .(193) 11و 2إذا صدر بذل  إضهار فبن يبلكه وفق ما تن، عليه اؼبادأف 

 
 

 اؼبطكب الثالث
  الوقف بُت الستماللية دالتبعيةتمنُت

                                                           

ما ذهي إليه أبو حنيفة )رضبه   تعأب( بعدـ لزـو الوقف، حيث قاؿ: جبواز الوقف  واز اإلعارة، حيث ( 190)
وؼ عليها، م   واز الر وع عن الوقف حاؿ حياة الواقف، وٓب هبعله ملزماً إالَّ بتوفر تصرؼ مناف  الوقف إٔب  هة اؼبوق

: أف ىبرج الوقف ـبرج الوصية، كقوؿ الر  : أوصي  دالثاين: أف وبكم به القاضي بدعوى صحيحة، الدلضرطني: 
سن، فرأ  مف الوقف ملـز بدوف أرضي أو داري، أو يقوؿ:  علتها وقفاً بعد موٌب . وقد خالفه أبو يوسف ودمحم بن اغب

 ال رطني اؼبذكورين وهو رأي اعبمهور .  
 . 7،  ص اؼبصدر السابق د. العياضي فداد،( 191)
ـ اله ألقاها 1994،  قبًل من الندوة اػباصة بتنمية وت وير األوقاؼ اإلسبلمية، اػبرطـو ا نر: اؼبصدر  فسه (192)

 وقوا ينه ُب السوداف .األستاذ علي أضبد النصري عن أ نمة الوقف 
 . 5، 1(، ص 1997، )اؽبيكة العامة ل ؤوف اؼب اب  2ا نر: قوا ني الوقف واغبكر عبمهورية مصر العربيػة، ط ( 193)
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قد يثار تساؤؿ من قب  الباحثني القا و ني مفادم: ه  أف أحكاـ الوقف ترتبط ابلقا وف      
 اؼبد٘ب، أـ بقا وف األحواؿ ال خصية، أـ أف له استقبللية عن لريم من القوا ني ؟ .

 وقد تنازع الرأي حوؿ هذم اؼبسالة إٔب ثبلثة آرا :    
، وأصحابه يستندوف على (194)أف أحكاـ الوقف ينامها القا وف اؼبد٘ب  :دلال الرأي

 اؼببرات اآلتية:
.أف الوقػػف ابعتبػػارم تصػػرفاً قا و يػػاً قرادة منفػػردة، ال يصػػنف فقهػػاً ضػػمن أبػػواب العبػػادات، 1

 . ولريها وإمبا ضمن اؼبعامبلت اؼبالية كاؽببة
التكييف القا و٘ب، إالَّ أف ذلػ  ال يبكػن أف  . رلم أف شبة فوارؽ بني اؽببة والوقف من حيث2

 يكوف سبباً  وهر ً ُب استبعاد أحكاـ الوقف عن القا وف اؼبد٘ب .
.رلػػػم الت ػػػابه القػػػائم بػػػني الوصػػػية والوقػػػف، فبػػػا يػػػبر اعتبارنبػػػا مػػػن أحكػػػاـ قػػػا وف األحػػػواؿ 3

تبلفػػػاً ىبفػػػي اخ -فيمػػػا يبػػػدو لغػػػري أهػػػ  االختصػػػاص -ال خصيػػػػة، ولكػػػن الت ػػػابه النػػػاهري 
إٔب  اً  ذر ً بينهما، إذ الوصػية وثيقػة الصػلة ابؼبػرياث، مػن حيػث أف كػبلً منهمػا تصػرؼ ماػاف

 ما بعد اؼبوت .
.سػػرعاف مػػا تنق ػػ  الوصػػية دبالػػرد إسبػػاـ تنفيػػذها، وأمػػا األوقػػاؼ، فيبقػػى آ رهػػا قائمػػة، حػػ  4

 وإف ا ق   ضرط الواقف، فلهنا ستؤوؿ بعد إٔب  هة إدارة األوقاؼ .
فلهنم ذهبوا إٔب إغباؽ الوقف وأحكامه بقا وف األحواؿ ال خصية، معززين  :الثاين الرأي

رأيهم مف الوقف، واؽببة، والوصية كلها من عقود التبعات، فهي تقـو على فكرة التصدؽ 
 .(195)اؼبندوب إليه، فبا يؤدي إٔب اعتبارها من مسائ  األحواؿ ال خصية 

ق  إلحكاـ الوقف عن القا وف اؼبد٘ب، وقا وف على إصدار قا وف مست :الرأي الثالث
 األحواؿ ال خصية، وهو األؤب لبلعتبارات اآلتية :

 . من حيث اؼبلكية: فهو ىبرج من مل  الواقف إٔب حكم مل    عز و   .1
 . من حيث التصرؼ: مقيد ب رط الواقف الذي ضرطه ك رط ال ارع .2

                                                           

أ ور الفزي : اإلطار الت ريعي لنناـ الوقف ُب البلداف العربية، ضبه اعبزيرة العربية، ورقة مقدمة لندوة ) ناـ الوقف  (194)
 . 4، ص 2001ُب الوطن العريب(، بريوت، واجملتم  اؼبد٘ب 

، ص 2002( أضبد أمني حساف، وفتحي عبد اؽبادي: موسوعة األوقاؼ، اإلسكندرية، الناضر: من اة اؼبعارؼ، 195)
54  . 



التصرؼ، يدم على أمواؿ الوقف يد أما ة، ال  . من حيث اإلدارة: فالناجر ؾبرد وكي  ُب3
 . (196)يامن إالّ ابلتعدي والتقصري

مآل المالك الوقفيـة لكمؤسسات داعبمعيات اإلسالمية اليت ًب مصادرهتا   
 : ال دل ليس ؽبا ت ريعات قانونية دقفية

ج  هناؾ إضكالية كبى ابلنسبة لؤلوقاؼ العائدة ؼبؤسسات وصبعيات إسبلمية ُب      
الدوؿ اله لي  ؽبا ت ريعات قا و ية زب، الوقف، والسيما عند مصادرة فبتلكا ا، وذل  
بسحي الرتخي، اػباص  ا، ألي سبي من األسباب، وأكثر ما يكوف مث  ذل  ابلنسبة 
لؤلقليات اإلسبلمية ُب ج  دوؿ ال تقنن للوقف اإلسبلمي بنصوص ت ريعية كما عليه الدوؿ 

 ر تل  اؼبؤسسات اله تدير تل  اؼبمتلكات الوقفية إٔب تساليلها ُب اإلسبلمية، فبا تا
 السال  العقاري ابظبها )ابسم ال خ، االعتباري( وابلتإب يعرضها إٔب اؼبصادرة .

  حال ع م تواكر والذي يرام بعض الباحثني القا و ني ُب مث  هذم اغباالت قوؽبم: )     
مب، كالدىل أن تنص اؼبؤسسات داعبمعيات ت ريع دقفب لك دلة، أد لكمجتمع اإلسال

اليت ت ير أدقاكًا إسالمية   أنظمتها دلوائحها عكى مآل اؼبمتككات الوقفية إذا حكت أد 
 .  (197)( انتهى الغرض م  إن ائها

أما ُب حاؿ و ود قا وف للوقف يننم ضؤوف األوقاؼ ُب ج  الدوؿ اإلسبلمية، فيالي       
ؿ الوقف اؼبسال  ابسم تل  اؼبؤسسات أو اعبمعيات، وهو ما أف ين، على ت ري  حوؿ مم

هػ اؼبوافق ألبري  1411اؼبؤرخ ُب ضواؿ  10 – 91احتاط له قا وف األوقاؼ اعبزائري رقم 
تؤدل الموال العمارية داؼبنمولة اؼبوقوكة ( على أ ه: )37ـ حيث  ص  اؼبادة )1991

دقاف العامة عن  حا اعبمعيات أد عكى اعبمعيات داؼبؤسسات إىل السكطة اؼبككفة ابل
انتهاء اؼبهمة اليت أن  ت م  أجكها إذا مل يعُت الواقف اعبهة اليت تؤدل إليها دقفو 

 ( .دذلف دكق إجراءات رب د ع  طريق التنظيع
 
 

                                                           

 . 13( د. العياضي فداد، اؼبصدر السابق ، ص 196)

 . 10، ص ( اؼبصدر السابق197)
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 اؼببحث الثالث
مباذج م  الت ريعات دالموانُت اؼبتعكمة ابلوقـف   بعض 

 ال دل اإلسالمية
ا هبػػي التاكيػػد عليػػه أف كثػػرياً مػػن الػػدوؿ اإلسػػبلمية سػػلك  سػػبي  التقنػػني ووضػػ  ولعػػ  فبػػ    

الت ػػريعات اؼببلئمػػة للمحافنػػة علػػى فبتلكػػات األوقػػاؼ مػػن أف يعبػػث  ػػا اؼبفسػػدوف مػػن أهػػ  
األهوا  الفا رة، ومن الدوؿ الػه سػلك  هػذا السبيػػ : السػوداف، واعبزائػر، والػيمن، والعػراؽ، 

 .. اْب .والكوي ، واإلمارات 
والػػػػذي أرد م ُب هػػػػذا مػػػػ  رأي صػػػػاحل أيب حنيفػػػػة،  والػػػػه  ػػػػا ت قوا ينهػػػػا متفقػػػػة سبامػػػػاً     

اؼببحث التعرؼ على الت ريعات القا و يػة للوقػف ُب العػراؽ ومصػر العربيػة وإمػارة ديب، وذلػ  
 بثبلثة م الي :

 ف اإلسبلمي .اؼب لي األوؿ : الت ريعات والقوا ني ُب صبهورية العراؽ اله تننم الوق
اؼب لػػػػػي الثػػػػػا٘ب :   ػػػػػاة الت ػػػػػريعات والقػػػػػوا ني ُب صبهوريػػػػػة مصػػػػػر العربيػػػػػة الػػػػػه تػػػػػننم الوقػػػػػف 

 اإلسبلمي .
 اؼب لي الثالث: دائرة األوقاؼ وال ؤوف اإلسبلمية إلمارة ديب .

 

 



 
 
 
 
 
 

 اؼبطكب الدل 
الت ريعات دالموانُت   صبهورية العراق اليت تنظع الوقف 

 اإلسالمب
السػػيما كتػػايب عات وقػػوا ني األوقػػاؼ ُب العػػراؽ، ى الر ػػوع إٔب اؼبرا ػػ  اػباصػػة بت ػػريلػػد     

، جهػػػر لنػػػا  ليػػػاً أف (199)، وؾبموعػػػة ت ػػػريعات األوقػػػاؼ (198)الت ػػػريعات ُب إدارة األوقػػػاؼ 
الػػه تغػػري فيهػػا  نػػاـ اغبكػػم مػػن  نػػاـ ملكػػي إٔب  1958سبػػوز  14اػػاكم العراقيػػة قبػػ  ثػػورة 
حكػػاـ ال ػػريعة اإلسػػبلمية، وأف تقنػػني الوقػػف بػػدأ منػػذ مكػػم الوقػػف  نػػاـ صبهػػوري  كا ػػ  رب

ـ، 1955ـ، وأوؿ هػػذم الت ػريعات هػػو قػا وف  ػػواز تصػفية الوقػػف الػذري سػػنة 1955عػاـ 
ٍب توالػػػ  بعػػػد ذلػػػ  الت ػػػريعات، وال زالػػػ  اػػػاكم ودوائػػػر األوقػػػاؼ تعمػػػ   ػػػا، وفيمػػػا أيٌب 

   أحكاـ الوقف ُب العراؽ . ستعرض ؾبموع الت ريعات والتعديبلت اله  نم
اؼبعػػػدؿ ابلقػػػا وف رقػػػم ( 200) 1955( لسػػػنة 1مرسػػػـو  ػػػواز تصػػػفية الوقػػػف الػػػذري رقػػػم ) .1

. وقػػػػد تاػػػػمن التعريػػػػف ابلوقػػػػف الػػػػذري واػبػػػػريي واؼب ػػػػرتؾ  (201)1957( لسػػػػنة 22)

                                                           

 . 1989بغداد  –الرضاد ( أتليف اامي عبد الرزاؽ هويب دمحم، م بعة 198)
 ـ، اعبي  العريب، اؼبوص  العراؽ .2006 -هػ 1427( أتليف اامي ذاكر خلي  العلي، ال بعة الثا٘ب 199)
 1955من ضهر سبوز  17اؼبصادؼ لليـو  1374من ضهر ذي القعدة سنة  26( صدر هذا القا وف بتاريخ 200)

 .19/7/1955 ُب 3665واؼبن ور ُب  ريدة الوقائ  العراقية ابلعدد 
 . 18/6/1957ُب  4004اؼبن ور ابلوقائ  العراقية عدد ( 201)
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واؼبرتزقػػػة الػػػذين يسػػػتفيدوف مػػػن اؼبوقػػػوؼ، وتاػػػمن  اؼبػػػادة الثا يػػػة تننػػػيم الوقػػػف الػػػذري 
الوقف اػبريي فيكوف أبعاً لؤلحكاـ ال رعية والقوا ني اؼبرعيػة اػباصػة بػه، واؼب رتؾ، وأما 

ٍب حددت اكمة اله تننر ُب الواقفني اؼبذكورين، وأ ط  تصفية هذم األوقاؼ ػاكم 
البػػػػدا ة ُب اؼبنػػػػاطق الػػػػه يقػػػػ  فيهػػػػا عػػػػني الوقػػػػف، و ػػػػا  ُب )اؼبػػػػادة اػبامسػػػػة( : إف مػػػػن 

صبي  الدعاوى اؼبقامة ُب ااكم األخرى واؼبتعلقػة بػذل   اختصاص هذم ااكم الننر ُب
واؼبقاطعػػػة واإل ػػػارة  (202)الوقػػػف، ٍب بينػػػ  )اؼبػػػادة السػػػابعة( منػػػه حػػػق الغػػػري كاإل ػػػارتني

ال ويلة واؼبساقاة واؼبغارسة، عند ذل  ال هبوز تصفيته إالَّ بعد أف يستوُب هؤال  حقوقهم 
هذا القا وف: أ ه بعد أف يسػتوُب هػؤال  يعػود من الوقف، ٍب حددت )اؼبادة التاسعة( من 

اؼبصػػػػفى مػػػػن الوقػػػػف ملكػػػػاً للمرتزقػػػػة فيػػػػه فعػػػػبلً بعػػػػد  فػػػػاذ هػػػػذا اؼبرسػػػػـو ويقسػػػػم حسػػػػي 
 استحقاقهم ُب االرتزاؽ .

( 203) 1959( لسػػػنة 85قػػػا وف  ػػػواز تصػػػفية الوقػػػف القػػػادري ُب ؿبافنػػػة د ٔب رقػػػم ) .2

 اؼبعدؿ بعدة قوا ني وهي: 
 . 1960( لسنة 129قا وف ) . أ

 . 1962( لسنة 28قا وف رقم ) . ب
 . 1962( لسنة 55قا وف رقم ) . ت
( 992( اؼبن ور ُب  ريدة الوقػائ  العراقيػة عػدد )807اؼبرسـو اعبمهوري اؼبرقم ) . ث

 . 25/8/1964بتاريخ 
 . 1959( لسنة 4 نػاـ صرؼ اغبصة اػبريية من الوقف الذري اؼبصفى رقم ) .3
 عديله .وت 1964( لسنة 107قا وف إدارة األوقاؼ رقم ) .4
 اؼبعدؿ ابلقوا ني اآلتية: (204)1966( لسنة 64قا وف إدارة األوقاؼ رقم ) .5

                                                           

إف عقود اإل ارتني ٓب تكن من العقود ال رعية ، وإمبا هي من العقود الننامية اله دع  اغبا ة لت ريعها وذل  ( 202)
ػبراب واالضمحبلؿ ، فحصل  لتعرض معنم اؼبوقوفات ذات اإل ارة الواحدة ُب األستا ة بواس ة اغبرائق اؼبتوالية إٔب ا

هػ 1331ضرورة ألعمارها  ذم ال ريقة لعدـ و ود ري  ُب الوقف إلعادة تعمريم وحسي قا وف أحكاـ اال تقاؿ لسنة 
 )اؽبام ( . 148، ص  1948بغداد  –. ا نر : حسني علي األعنمي ، أحكاـ الوقف ، م بعة االعتماد 

 .30/5/1959( ُب 176) اؼبن ور جبريدة الوقائ  العراقية عدد( 203)
 . 31/7/1966( ُب 1293اؼبن ور ُب  ريدة الرظبية بعدد )( 204)



 .1967( لسنة 173قا وف التعدي  األوؿ برقم ) . أ
 .1969( لسنة 50قا وف التعدي  الثا٘ب برقم ) . ب
 .1969( لسنة 160قا وف التعدي  الثالث برقم ) . ت
 .1970( لسنة 167قا وف التعدي  الراب  برقم ) . ث
 .1970( لسنة 168ي  اػبام  برقم )قا وف التعد . ج
 .1973( لسنة 120قا وف التعدي  السادس برقم ) . ح
 .1977( لسنة 99قا وف التعدي  الساب  برقم ) . خ

 :1966 ( لسنة64رقع ) أىع ما تضمنو المانون
يعتػػب هػػذا القا ػػػوف مػػن أهػػم القػػوا ني ُب الوقػػف، فقػػد تاػػمن: ترتيػػي إدارة الوقػػف ، وفبػػن    

ن الكادر الوجيفي، وما يتقاضو ه من رواتي وـبصصات و وعها اله تصػرؼ تتكوف اإلدارة م
إليهم، وكػذل  مصػارؼ إيػرادات األوقػاؼ الػه تصػرؼ وفقػاً للميزا يػة السػنوية علػى أف زباػ  
إيرادات ومصروفات ديواف األوقػاؼ لرقابػة وزارة اؼباليػة وهبػري الصػرؼ وفقػاً للقػوا ني واأل نمػة 

كػػػػذل  حػػػػدد الصػػػػبلحيات اؼبخولػػػػة ؽبػػػػا وذلػػػػ  ُب الننػػػػر ُب أتسػػػػي  والتعليمػػػػات اؼبرعيػػػػة ، و 
اؼبؤسسات اػبرييػة، وإ  ػا  كليػة للدراسػات اإلسػبلمية، والننػر ُب اسػتبلـ مػا هػو مؤسػ  مػن 
قبػػػػ  الغػػػػري وإدارتػػػػه علػػػػى  فقتػػػػه اػباصػػػػة ب ػػػػروط تعػػػػني بتعليمػػػػات يصػػػػدرها رئػػػػي  الػػػػوزرا ، ٍب 

 وتعديله . 1964( لسنة 107رة األوقاؼ رقم )تامن  اؼبادة الثامنة ع رة: إلغا  قا وف إدا
 اؼبعدؿ . 1969( لسنة 45 ناـ اؼبزايػدات واؼبناقصات اػباصة ابألوقاؼ رقم ) .6
اؼبتاػػػػػمنة اسػػػػػتبداؿ  (205)حػػػػػوؿ اسػػػػػتبداؿ اؼبوقوفػػػػػات1970( لسػػػػػنة 1تعليمػػػػػات رقػػػػػم ) .7

 اؼبوقوفات اله تدار من قب  الوقف أو اؼبتولني .
اؼبتامن: تو يه التولية، وتعريف اؼبتػوٕب م ػه  (206)1970( لسنة 46 ناـ اؼبتولني رقم ) .8

اؼبسػػػػػكوؿ عػػػػػن إدارة الوقػػػػػف دبو ػػػػػي ضػػػػػرط الواقػػػػػف ووفػػػػػق األحكػػػػػاـ ال ػػػػػرعية والقػػػػػوا ني 
واأل نمة، وي م  ذل  الوصي ُب الوصا  اله زبػرج ـبػرج الوقػف، وكػذل  ذكػر حقػوؽ 

 الراب  عزله .  ووا بات اؼبتوٕب، وحدد الفص  الثالث ؿباسبة اؼبتوٕب، وُب الفص  

                                                           

 . 7/12/1970( بتاريخ 1943ُب اعبريدة الرظبية ابلعدد ) ( اؼبن ور205)
 .13/3/1970( ُب 1919ُب اعبريدة الرظبية ابلعدد ) ( اؼبن ور206)
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اؼبعػػدؿ بقػػا وف رقػػم  (207)1981( لسػػنة 50قػا وف وزارة األوقػػاؼ وال ػػؤوف الدينيػػة رقػم ) .9
 .  1986( لسنة 14)
 . (208)1987( لسنة 21 ناـ وزارة األوقاؼ وال ؤوف الدينية رقم ) .10
اؼبعػػػػػدؿ دبو ػػػػػي  (209)1993( لسػػػػػنة 18قػػػػا وف هيكػػػػػة إدارة واسػػػػػتثمار األوقػػػػػاؼ رقػػػػػم ) .11

 . والذي أ ط للهيكة ما أيٌب: (210)1999نة ( لس9القا وف رقم )
إدارة أمواؿ األوقاؼ على وفق األحكاـ ال رعية وضروط الواقفني لاماف اغبفػاظ  . أ

 عليها طبقاً ألساليي اإلدارة اغبديثة واؼبت ورة .
 استثمار أمواؿ األوقػاؼ دبا يامػن تنميتها لتحقيق اعبدوى االقتصادية . . ب
دبػػا ياػػمن سػػبلمة التصػػرؼ ابألمػػواؿ اؼبوقوفػػة علػػى  العنايػػة بتنفيػػذ ضػػروط الػػواقفني . ت

 األو ه ال رعية .
 الرقابة على األمواؿ اؼبوقوفػػة اؼبابوطة والتصرؼ  ا وفق القا وف . . ث
فبارسة مهاـ ؾبل  األوقاؼ ُب ك  ما يتعلػق ابإلدارة األمػواؿ اؼبوقوفػة واسػتثمارها  . ج

ؼبلحقػػػة الػػػه يػػػديرها اؼبنصػػػوص عليهػػػا ُب ت ػػػريعات األوقػػػاؼ ابسػػػتثنا  األوقػػػاؼ ا
 اؼبتولوف . 

إذف األسباب اؼبو بة لصدور هذا القا وف من أ   استحداث هيكػة ـبتصػة تتػؤب     
استثمار أمواؿ األوقاؼ وإدار ا دبواز ة مستقلة دبا يامن اغبفاظ عليها وتنميتها وفػق 

 األحكاـ ال رعية وطبقاً ل روط الواقفني . 
 .   (211) 2005( لسنة 19اؼبزارات ال يعية ال ريفة رقم )قا وف إدارة العتبات اؼبقدسة و  .12

 
 

                                                           

 . 8/6/1981( ُب 2833اؼبن ور ُب اعبريدة الرظبية ابلعدد )( 207)
 .14/12/1987( ُب 3180اؼبن ور ابعبريدة الرظبية عدد )( 208)
 .6/12/1993( ُب 3487اؼبن ور جبريدة الوقائ  العراقية عدد )( 209)
 .3/5/1999( ُب 3772اؼبن ور جبريدة الوقائ  العراقية عدد )( 210)

 . 17/1/2006( ُب 4015اؼبن ور ابلوقائ  العراقية عدد )( 211)



 
 
 
 
 
 
 

 اؼبطكب الثاين
ن أة الت ريعات دالموانُت   صبهورية مصر العربية اليت 

 تنظع الوقف اإلسالمب
من الدوؿ اله أول  الوقف أنبية ابلغة منذ أتسيسها، فقد لعربية تعد صبهورية مصر ا     

 .(212)الوقف وب ك  يتفق م  الت ريعات اإلسبلمية  ضرع  ت ريعات وقوا ني تننم
ـ 1946( لسنة 48ولع  أوؿ الت ريعات القا و ية اله  نم  الوقف قا وف رقم )     

واؼبعروؼ ابسم قا وف الوقف، وأساس هذا القا وف: أف ال يخ فرج السنهوري )رضبه  ( أعد 
أحكامه من ـبتلف اؼبذاهي الفقهية،  مذكرة تفسريية ُب لاية األنبية، أوضح فيها أ ه استقى

وذل   دؼ أف يكوف هذا القا وف مبوذ اً وقدوة لسائر قوا ني الوقف ُب ـبتلف دوؿ العاؼبي 
اإلسبلمي، وقد عاو ه وضد من أزرم لببة من علما  ال ريعة آ ذاؾ مث : عبد الوهاب 

 خبلؼ، وعلي اػبفيف، ودمحم أبو زهرة، وآخروف .
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ذا القا وف ٓب يكن ُب مصر تقنني خاص لنناـ الوقف ابؼبعئ القا و٘ب وقب  ت ري  ه      
والت ريعي كما عليه حديثاً، إمبا كا   منازعات الوقف تننر  ا ااكم ُب ك  دولة 

 إسبلمية، فتقاي مر ح األقواؿ حبسي اؼبذهي الفقهي الذي تسري عليه تل  الدوؿ .
 :(213)م1946ة ( لسن48سبب ص در قانون نظام الوقف رقع )

سبي صدور هذا القا وف لكثرة ضكاوى الوقف األهلي ولتزايد صرخات اؼبواطنني إف      
 اؼبصريني الذين كا وا يعا وف أضد اؼبعا ة من هذا الوقف . 

عرض  مذكرة ال يخ فرج السنهوري على ؾبل  الوزرا ، ف لي بدورم أتليف عبنة من       
واؿ األسرة ال خصية واؼبالية وكاف ذل ، فابتدأت عملها كبار العلما  لوض  قا وف يننم أح

ببحث قا وف اؼبرياث، ٍب حبث  اآلرا  واؼبقرتحات اله وصل  إٔب وزارة العدؿ واله كا   
متنوعة، منها ما ينادي قلغا  الوقف سباماً، ومنها ما يؤيدم، ورأت اللالنة أف إلغا  الوقف 

أف إلغائه فيه تايي  للفائدة اؼبر وة من ت ري  األهلي ال وبقق مصلحة للم تكني، كما 
 الوقف، ك  هذا وذاؾ كاف ت ري  القا وف .

 :(214)1946( لسنة 48ما تضمنو قانون )
 ظبح هذا القا وف ابلوقػف األهلي و ع  مدته مؤقتة ال تتالاوز ستني عاماً . .1
ة  ، على أف تكوف  نارة الوقف ؼبن ضرط له الواقف، ٍب ؼبن يصلح له من ذري  .2

 الواقف وأقاربه، وإف ٓب يو د أحد فل ه يؤوؿ لوزارة األوقاؼ .
 كما أ ه بعد وفاة الواقف، ال هبوز التغيري ُب مصػارؼ وضروط الوقف .   .3
وكما أ ه إذا خرب  أعياف الوقف، أو  ز  منها، وٓب يتيسر عمارة اؼبتخرب، فل ه   .4

ناً  على طلي ذوي يبكن استبداله بقرار من اكمة اؼبختصػة ذات العبلقة، ب
ال اف، على أف ي رتوا ممواؿ البدؿ اؼبودعة خبزا ة اكمة عقارًا أو منقواًل وب  

 ؿب  العني اؼبوقوفة، وللمحكمة أف أتذف ق فاقها ُب مستغ   ديد .
 :(215) دأستح ث المانون المور اآلتية
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 .إ ارة الوقف: أف ير   إٔب وقفه ما داـ حياً، إالَّ ُب وقف اؼبسالد  .1
 ما وقف عليه ُب إصدار إضهار رظبي لصحة الوقف . .2
 أ از توقي  الوقف سوا  أكاف أهلياً أـ خري ً ما عدا وقف اؼبسالد . .3
ٓب تكن ؿبرمة ُب ضريعتهم وُب ضريعة ز لغري اؼبسلمني إ  ا  الوقف، ماأ ا .4

 اإلسبلـ .
 إلغا  ال روط التعسفية اله كاف الواقفوف ي رتطوهنا ُب أوقافهم . .5

 :(216)1946( لسنة 48َذ عكى قانون رقع )اؼبآ
ويبلحظ على هذا القا وف أ ه ٓب يكن ضامبًل لك  مسائ  الوقف سوى ما تقدـ، أما      

( من القا وف 280بقية األحكاـ، فري    ا إٔب اؼبذهي اغبنفي طبقًا ألحكاـ اؼبادة )
 . 1931اؼب تم  على الئحة ااكم ال رعية الصادرة سنة 

 : م1947( لسنة 78) قانون رقع
( لسنة 48هذا القا وف عدؿ الفقرة الثالثة من اؼبادة اغبادية ع ر من قا وف رقم )    

ل هبوز الرجوع دل التغيَت   دقف ـ، وكاف  ، تل  الفقرة قب  تعديلها: )1946
دل هبوز الرجوع دل التغيَت   ( . فصارت بعد التعدي : )اؼبسج  دل كيما دقف عكيو

 ( .اؼبسج  ابت اء دل كيما دقف عكيو ابت اءدقف 
 : م1948( لسنة 13قانون رقع )

( قصدار القا وف اؼبد٘ب اعبديد، وُب هذا 13ـ صدر قا وف رقم )1948يوليػو  16وُب     
القا وف تعرض إلهبار الوقف ومن يبل  أت ريم، ومن يقبض أ رته، ومدة اإل ارة اله ذبوز 

 إٔب آخر ذل  .
 :       م1952( لسنة 114) قانون رقع

( بتعدي  بعض أحكاـ 114ـ م ـ صدر مرسـو بقا وف رقم )1952وبعد قياـ ثورة     
( 61تكغى اؼبادة )ـ، وهو مكوف من مػػادة واحدة و صها: )1946( لسنة 48القا وف رقم )

دنانت ىذه اؼبادة تستثٍت أدقاف اؼبكف، دالدقاف  1946( لسنة 48م  المانون رقع )
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اليت ي يرىا ديوان الدقاف اؼبككية، أد يكون لو حق النظر عكيو م  أن يطبق عكيها 
 ( .  أحكام سبع دع ري  مــادة م  مواد قانون الوقف

 :(217) م1952( لسنة 180قانون رقع )
( قلغا   ناـ الوقف 180ـ صدر مرسـو بقا وف رقم )1952سبتمب سنة  14وُب      

ل  على أف: الوقف اؼبنتهي يعود إٔب مل  الواقف إف كاف حياً، على اػبريات، ٍب  ، بعد ذ
وكاف له حق الر وع فيه، أو دبلكه اؼبستحق إف ٓب يكن الواقف حياً، أو كاف حيًا ولي  له 

ـ صدر قا وف 1960حق الر وع ُب وقفه، ولقد توال  بعد ذل  التعديبلت، ففي مارس
 ( .  56( وتبلم القا وف رقم )55رقم )
 :(218) الت اليت غبمت بمانون الوقفالتع ي
ـ من 1946( لسنة 48ٓب يسلم قا وف الوقف رقم ) تيالة ألهوا  اؼبسكولني وقتذاؾ،     

التغيري دبو ي قوا ني عديدة أللبها بقرارات صبهورية متبلحقة قارب  الع رين، توصف مهنا 
 وقف وبعاها كما أيٌب:  لري ضرعية ولري دستورية، وكاف من  تائالها أف أعرض األثر   عن ال

فقد ألغ  هذم التعديبلت الوقف األهلي اؼبؤق ، ضاربة بذل  عرض اغبائط و هة  نر  .1
علما  ال ريعة ق ازة الوقف لغري اػبريات م  كاف مؤقتاً متحالالني مف الواقف لري متزوج، 

فه، حبيث أو لي  ؽبم عقي أو أف أوالدهم، أو بعاهم من ذوي اغباالت اػباصة كعته أو س
يست ي  الوقف على  فسه ٍب على أوالدم، وال بقة األؤب حاؿ حيا م ٍب يؤوؿ إٔب  هة بر 

 ال تنق   .
صادرت هذم التعديبلت أللي األوقاؼ اػبريية ومنحتها بغري حق للهيكة العامة لؤلوقاؼ  .2

أساسي  أو اإلصبلح الزراعي، فحرم  بذل  اعبمعيات اػبريات اؼبوقوؼ لصاغبها من مورد 
كا   تباضر من خبلؿ   اطها اػبريي، فهذم  عل  كثري من الرالبني ابلوقف العزوؼ 

 تلقائياً عن الوقف اػبريي .
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ٓب ي رتط الواقف الننارة لنفسه ما ،و عل  هذم التعديبلت  نارة الوقف لوزارة األوقاؼ .3
 از لوزارة األوقاؼ حاؿ حياته فقط، وأ ه إذا كا   اعبهة اؼبوقوؼ لصاغبها صبعية أو هيكة 

 أف تنزؿ عن الننر إٔب هذم اعبمعية أو اؽبيكة .
 أ ازت هذم التعديبلت لوزارة األوقاؼ أف تغري من ضروط الواقف . .4
قا  التعديبلت م ه إذا زبرب اؼباؿ اؼبوقوؼ وٓب يتيسر عمارة اؼبتخرب فلف االختصاص  .5

 ُب استبداؿ الوقف يكوف ؽبيكة األوقاؼ .
 
 
 
 
 
 

 طكب الثالثاؼب
 دائرة الدقاف دال ؤدن اإلسالمية إلمارة ديب 

هػ اؼبوافق ُب الع رين من أكتوبر 1388كاف قياـ هذم الدائرة ُب العاضر من ضعباف عاـ     
ـ، وقد أ ط اؼب رع ابلدائرة مهاـ اإلضراؼ التاـ على صبي  األمبلؾ اػباصة 1969لعاـ 

 .قاً ؼبا تقررم ال ريعة اإلسبلميةوالعناية ابؼبسا د طب ابألوقاؼ، واستبلـ ريعها وتننيم صرفها،
وتعتبػر إمارة ديب من الدوؿ اغبديثة ، مقار ة ابلدوؿ اإلسبلمية األخرى ، وم  هذا فقػد     

     ُب هذا اؼبامار   اطًا حديثًا ووفق معايري وتقنيات مناب ة ، فاخذت ُب توثيق 
 للمعلومات )اغباسوب( .اؼبوقوفات قتباع أسلوب النناـ اغبديث 

و   اهتمامها ينصي على اؼبسا د واعبامعات اإلسبلمية والوقف اإلسبلمي دبختلف     
 أضكاله ، واؼبؤسسات الوقفية األخرى . 

 أى اف ال ائرة:
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 دؼ دائرة األوقاؼ وال ؤوف اإلسبلمية من خبلؿ دورها اؼبسند إليها دبو ي قا وف     
ـ الصادر عن صاحي السمو ال يخ 1994( لسنة 7رقم ) األوقاؼ وال ؤوف اإلسبلمية

مكتـو بن راضد آؿ مكتـو والقاضي بتنفيذ السياسة العامة واله تتمث  ُب اغبفاظ على 
اؼبسالد والوقف اإلسبلمي، وصيا ته وتنميته وإدارة ضؤو ه، و  ر الوعي اإلسبلمي الصحيح، 

ية إٔب اؼبستوى األمث ، وتقدٙب اغبلوؿ والدعوة إٔب   تعأب، واالرتقا  ابلدعوة والداع
اال تماعية من خبلؿ الفتوى الواعية والبحث العلمي اؽبادؼ دبا يتبل ـ م  روح 

 . (219)العصر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اؼببحث الرابع 
 توصيف شخصية الوقف اإلسالمب   الموانُت الوملعية 

 سيتم حبث اؼبوضوع من خبلؿ اؼب الي اآلتية :    
  خصية االعتبارية للوقف اإلسبلمي ُب ج  القا وف الوضعي .اؼب لي األوؿ : ال

 اؼب لي الثا٘ب : الوقف اإلسبلمي  ناـ مؤسسي . 
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 اؼب لي الثالث : الوقف ضخصية عامة مرفقية وإقليمية وؿبلية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اؼبطكب الدل
ال خصية العتبارية لكوقف اإلسالمب   ظا المانون 

 الوملعب
 : رية )اؼبعنوية(ماىية ال خصية العتبا

تعذ: ك  ؾبموعة من األضخاص تستهدؼ ربقيق لرض  ال خصية االعتبارية )اؼبعنوية(     
معني، أو ك  ؾبموعة من األمػواؿ زبص، لتحقيق لرض معني، ويكوف ال خ، اؼبعنوي 
منفصبًل وفبيزًا من األضخاص الذين يكو وم، أو من األمواؿ اؼبخصصة لغرضه، ويصبح  ذا 

 . ( 220) الكتساب اغبقوؽ وربم  االلتزاماتأهبلً 
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ىب أن مة عبد الرزاؽ السنهوري )رضبه  ( ال خصية االعتباريػة بقوله: )وعرؼ العبلَّ      
تكون لك رنة أد اؼبؤسسة شخصية قانونية مستمكة ع  ذمع أصحاهبا أد شرنائها، يكون 

 . (221) (ا ؿب ددة أبمواؽبا كمطؽبا دح ىا حموقها دالتزاماهتا اػباصة هبا دتكون مسؤدلياهت
يننر فقها  القا وف إٔب الوقف م ه ضخصية اعتبارية مستقلة عن الواقف، أو  جر      

 الوقف، أو من يقـو قدارته، وله ذمة مالية مستقلة ترتتي عليها اغبقوؽ وااللتزامات .
إٔب  هة الوقف مث   وقد قرر من قب  بعض فقها  ال افعية واغبنابلة  واز ا تقاؿ اؼبل      

 اعبهات العامة كالفقرا  والعلما  واؼبدارس واؼبسا د .
وذكر بعض من فقها  اغبنفية وال افعية: أ ه هبوز للقيم على الوقف أف يستدين على      

 .( 222)الوقف للمصلحة قذف القاضي، ٍب يسرتدم من للته 
ألوقاؼ ضخصية معنوية، وؽبا وكذل  أعتب اؼب رع العراقي هيكة إدارة واستثمار ا     

 استقبلؿ مإب وإداري وتتمت  ابألهلية القا و ية، لغرض ربقيق أهدافها اؼبنصوص عليها . 
لكهي ة ما يلي: ) 1993( لسنة 18فقد  ، قا وف هيكة إدارة واستثمار األوقاؼ رقم )     

أى اكها  شخصية معنوية داستمالل مال دإداري دتتمتع ابلىكية المانونية، لتحميق
 .(223)( اؼبنصوص عكيها   ىذا المانون ديبثكها اؼب ير العام أد م  ىبولو

وهذا دلي  على أف للوقف ضخصية مستقلػة وذمة مالية تنفص  عن ذمة الواقف، أو      
 لريم .
و ذا قبد أف الفقه اإلسبلمي سبق القوا ني الوضعية ُب االعرتاؼ ابل خصية االعتبارية     

، حيث  نر (224)ني ٓب يص  إليها فقها  القا وف الوضعي إالَّ ُب القروف األخرية للوقف ُب ح

                                                           

 . 288ص  5ُب ضرح القا وف اؼبد٘ب، ج  عبد الرزاؽ السنهوري، الوسيط( 221)
،  قبًل من مقاؿ من ور على موق  إسبلـ أوف 54القاضي أضبد دمحم عبد العنيم اعبم : اؼبصدر السابق، ص ( 222)

 الين، رب  عنواف:  نرة ذبديدية للوقف واستثماراته، أ . د علي ؿبيي الدين القرة دالي .

، والقا وف من ور ُب  ريدة الوقائ  العراقية العدد 19ريعات األوقاؼ، ص ( اامي ذاكر خلي  العلي: ؾبموعة ت 223)
 . 6/12/1993( ُب 3487)
وفكرة ال خصية اؼبعنوية فكرة حديثة  سبيًا ُب الت ري  الوضعي، فقد أخذ اؼب رع العراقي  ا، إذ  نم القا وف ( 224)

أ ه ٓب يعرفها تعريفًا دقيقًا . ا نر: د. ماهر صاّب إالَّ  49 – 47أحكامها ُب اؼبواد  1951لسنة  40اؼبد٘ب اؼبرقم 
 . 69عبلوي اعببوري، اؼبصدر السابق، ص 



الفقه اإلسبلمي إٔب من يدير الوقف  نرة خاصة، فرَّؽ فيها بني ضخصيته ال بيعية 
 .( 225)وضخصيته االعتبارية كناجر للوقف أو اؼبدير 

عامة أو من ملكية  : أف الوقف له طبيعة خاصة، فلي  ملكيةإذن نستنتج فبا تم م     
الدولة، ولي  ملكية فردية أو هيكة معينة، وإمبا هو ملكية وقف له ضخصيته االعتبارية 
يكسبها من ص  إ  ائه، ولي  ملكًا لؤلضخاص االعتباريني وال ال بيعيني، و ذا اؼبفهـو 

اـ لع 25 – 90سارت عليه أللي ت ريعات الوقف اؼبعاصرة، فالقا وف اعبزائري مثبًل رقم 
ـ اؼبتامن التو يه العقاري، فقد  ، ُب مادته الثالثة والع رين على ما يلي: 1990

 أ. تصنف المالك العمارية عكى اَتالف أنواعها ملم  الصناف المانونية التالية:)
 ( .المالك الوقفية ت. أمالك اػبواص، أد أمالك اػباصة . ب. المالك الوطنية .

الباحثني ضمن ما يسمى ابلق اع الثالث الذي يصنف كق اع فالوقف يصنفه كثري من      
 . (226) مستق  عن الق اعني اغبكومي واػباص

 
 : عناصر ال خصية العتبارية   الوقف اإلسالمب

، و د  أهنا (227) من خبلؿ تتب  عناصر ال خصية االعتبارية ُب مصادر القا وف اإلداري   
 :تتوافر ُب الوقف اإلسبلمي، وهي كما أيٌب

له ذمة مالية مستقلة عن ميزا ية الدولة، وؽبا حق االحتفاظ ابلفائض من إيرادا ا،   .1
 كما أهنا تتحم   فقا ا .

له ضخصية قا و ية تؤهله من اكتساب اغبقوؽ وربمله االلتزامات، وضخصيته  .2
 القا و ية مستقلة عن ضخصية الواقف، و جر الوقف .. ولرينبا .

ضاة اؼبعتدين واؼبتالاوزين، كما أف لآلخرين حق ُب أف له حق التقاضي، وذل  دبقا .3
يقاضو ه سوا  أكا وا أضخاصًا طبيعيني أـ معنويني، ويباضر هذا اغبق عن الوقف 

 أضخاص طبيعيوف يبثلو ه أو ينوبوف عنه ويعبوف عن إرادته ُب التقاضي .
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لمجكتهر مازن ليمه راضي، والجكتهر  الهجيد في القانهن اإلداري ىحه العناصخ أخحنا تفاصيميا من كتاب (  227)
 .وما بعجىا  68ماىخ صالح عالوي، القانهن اإلداري، ص 
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و له موطن مستق  خاص به ىبتلف عن موطن الواقف أو الناجر، أو اؼبدير، وه .4
من  2/53عادة اؼبقر أو اؼبكاف الذي يو د فيه مركز إدارته، فقد بين  اؼبادة 

(، يعترب موطنو اؼبكان الذي يوج  كيو مرنز إدارتوالقا ػػوف اؼبد٘ب العراقي أف: )
وموطن الوقف له أنبيته ك خ، اعتباري، فاوراقه الرظبية والقاائية معروفة، 

 له ترف  ضدم أيااً معروفة .واكمة اؼبختصة به تننر ابلدعاوى ا
سبارس إدارة الوقف  ا بًا من سل ة الدولة، فتتمت  ابمتيازات السل ة اله يقررها  .5

القا وف للالهات اإلدارية، فتعتب قرارا ا إدارية، وهبوز تنفيذها  باً دوف االلتالا  إٔب 
باضر، كما القاا ، كذل  سبل  حق  زع اؼبلكية للمنفعة العامة، أو االستيبل  اؼب

 هبوز ؽبا إبراـ العقود اإلدارية .
 اؼباؿ الذي تديرم وزارة األوقاؼ أو  هة الوقف، ينقسم إٔب  زأين:  .6

: يعتػػب مػػاالً عامػػاً، أل ػػه يػػؤدي إٔب منفعػػة عامػػة، ووبنػػى ابغبمايػػة اؼبقػػررة للمػػاؿ الدل
  . العاـ كاؼبسا د واؼبقابر واعبامعات واؼبدارس واؼبرافق األخرى

: تعتب أموااًل خاصة بػه تعػد  ػز اً مػن الػدومني اػبػاص، وال تعتػب أمػواالً عامػة دالثاين
وزباػػػ  ألحكػػػاـ القػػػا وف اػبػػػاص، كػػػالوقف الػػػذري، ومػػػا وقفػػػه الواقفػػػوف ؼبنفعػػػة  هػػػة 

 معينة، وبعض الن اطات الذي أتخذ طاب  ضخصي حب  . 
ح ال خصــــية دهبــــذا ل يًتتــــب عكـــى منـــــؽبػػػذا يقػػػوؿ الػػػػدكتور مػػػازف ليلػػػػو راضػػػي: )     

ــــع ىـــذه الشـــخاص لنظـــام  ـــة، إذ زبضـ ـــام عـــ  ال دل ـــة العامـــة الســـتمالل الت العتباري
ـــــة   ال دلــــة لضــــمان احــــًتام ىــــذه  الوصــــاية اإلداريــــة الــــيت سبارســــها الســــكطة اؼبرنزيـ
الشـــخاص لكمـــانون دالسياســـة العامـــة لك دلـــة دعـــ م ذبـــادز الغـــرض الـــذي مـــ  أجكـــو 

 . (228) (أن أت ىذه اؼبراكق
و ومستخدمو الوقف يعدوف موجفني عامني ويرتب وف بعبلقة تننيمية، موجف .7

وتعيينهم وفبارستهم ألعماؽبم يكوف وفق القوا ني واللوائح اله تصدرها اعبهات 
الت ريعية ُب الدولة، وىباعوف لنناـ الثواب والعقاب الذي سبارسهما سل ة الدولة 

لسل ة التنفيذية اله تتمث  ضدهم، وُب أللي البلداف اإلسبلمية ىبا  الوقف ل
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بوزارة األوقاؼ وال ؤوف اإلسبلمية أو الدينية، ورواتبهم وـبصصا م يتقاضوهنا من 
اػبزينة العامة للدولة. فقد  ص  )اؼبادة الثالثة( من قا وف إدارة األوقاؼ العراقي رقم 

 وتعديبلته على ما يلي: 1966( لسنة 64)
 ي إدارة األوقػػػاؼ دبػػػا ُب ذلػػػ  تكػػػوف رواتػػػي وـبصصػػػات مػػػوجفي ومسػػػتخدم

 موجفي ومستخدمي مديرية العتبات اؼبقدسة من اػبزينة العامة للدولة .
  تصػػرؼ إيػػرادات األوقػػػاؼ وفقػػاً للميزا يػػػة السػػنوية علػػػى أف ال تتالػػاوز رواتػػػي

مػػػػوجفي ومسػػػػتخدمي اإلدارة طبػػػػ  ع ػػػػرة مػػػػن اؼبائػػػػة مػػػػن الػػػػواردات السػػػػنوية 
ني واأل نمػػػػة اؼبعمػػػوؿ  ػػػا ب ػػػاف ماليػػػػة وت بػػػق ُب اإليػػػرادات والنفقػػػات القػػػوا 

 الدولة .
  زبا  إيرادات ومصروفات ديواف األوقاؼ لرقابػة وزارة اؼباليػة، وهبػري الصػرؼ

 .   (229) وفقاً للقوا ني واأل نمة والتعليمات اؼبرعية
وابلتإب  العاـ ابمتيازات السل ة العامة،  تيالة لتمت  الوقف ابل خ، اؼبعنوي .8

ضخاص القا وف العاـ، فلف القاا  اإلداري يكوف هو اؼبخت، اعتبارم ضخصًا من أ
ُب  نر اؼبنازعات الناضكة عن فبارسة   اطه، وىبا  كذل  للقيود اله يفرضها 
القا وف اإلداري من ضرورة إتباع إ را ات خاصة ُب التعاقد أو ال عوف ُب القرارات 

 الصادرة منه .
ن ال خصيات االعتبارية اله يبنحها والعنصر اؼبهػم أف هيكات الدولة صبيعها م .9

القا وف، ومن ضمنها الوزارات، ومعلـو لدى القاصي والدا٘ب أف وزارة األوقاؼ هي 
اله تدير الوقف ُب ك  دولة إسبلمية، والوزير يتم تعيينه دبرسـو صبهوري أو ملكي، 

 وابلتإب فلف الدولة تعرتؼ ابلوقف ك خصية اعتبارية .
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 لثايناؼبطكب ا

 الوقف اإلسالمب نظام مؤسسب 
 : (230) الوقف اإلسالمب نظام مؤسسب

 ػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعامػ اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ على اؼبؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لنػػػػػػػػػػػػػػػ، الب دئػػػػػػػػػػػػػػػػػػادئ ذي بػػػػػػػػػػػػػػػػػب    
(Les establishments publics)  من مصادرها اإلدارية، لغرض اإلحاطة  ا

علمياً، وأف النناـ اؼبؤسسي يتوافق كليًا م  العم  الوقفي اػبريي كو ه عمبًل مؤسسياً، 
تعذ: أهنا أضخاص عامة تتمت  ابل خصية اؼبعنوية، تن كها الدولة إلدارة  كاؼبؤسسـات العامة

لقا وف قدرًا كبريًا من االستقبلؿ اؼبإب واإلداري، وهي صورة من صور مرفق عاـ، ويبنحها ا
 . (231)البلمركزية اؼبرفقية 

فالعم  الوقفي واػبريي يكتسي طابعًا مؤسسيًا يتميز عن ال اب  ال خصي بعدة      
 فبيزات من أنبها:

من أف العم  الوقفي من اؼبؤسسات األكثر دوامًا واستمرارًا ُب عملها وإ تا ها  .1
 األضخاص ال بيعيني .
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هػ(، دار اؼبسرية للن ر  1417 –ـ 1997) 1( د . خالد خلي  الناهر: القا وف اإلداري، الكتاب الثا٘ب، ط 231)

 . 54عماف، ص:  –والتوزي  وال باعة 



وأف عملها أكثر قابلية للوض  ُب إطار مننم يتامن حصراً للموارد اؼبتاحة، وكيفية  .2
 تعبكتها، واألهداؼ اؼببتغاة، والوسائ  اؼبستخدمة للوصوؿ إٔب األهداؼ . 

وكذل  فلف العم  الوقفي ال ىبا  للروتني وقيودم، فهو ىبا  لنناـ إداري  .3
   اطه اؼبرفقي وجروفه االقتصادية أو اإل تا ية .  مؤسسي يتفق م  طبيعة

 وأهنا أكثر قابليػة وتعرضاً للمحاسبة والتقوٙب والتقييم من خار ها . .4
 وأ ه يبكن تصميم اؼبؤسسات حبيث ربتوي على  ناـ فعاؿ للرقابة الداخلية .    .5
قبد أف أهوا  وك  هذم اؼبميزات تتوفر ب ك  كبري ُب النناـ اؼبؤسسي للوقف، ؽبذا       

اغبكَّاـ قد أفسدت هذا اعبا ي اغبيوي ُب االقتصاد اإلسبلمي، فالوقف قاـ خبدمات مباركة 
و ليلة أكثر فبا قدمه لريم على مر التاريخ اإلسبلمي، لذا  رى سهاـ أعدا  اإلسبلـ قد 

 صوب  كبو الوقف إلف اله وإسقاطه . 
 

 اؼبطكب الثالث
 ية دؿبكيةالوقف شخصية عامة مركمية دإقكيم

وكبػػػػػن بصػػػػػدد أف  عػػػػػرؼ هػػػػػ  أف الوقػػػػػف هػػػػػو مػػػػػن األضػػػػػخاص العامػػػػػة اؼبرفقيػػػػػة، أو مػػػػػن      
 .(232)األضخػاص العامة اإلقليمية، أو األضخاص العامة الية ؟ 

 : الوقف م  الشخاص العامة اؼبركمية أدًل:
ىبػت، ، فهػو (233)يتصف الوقف اإلسػػبلمي م ػػه ضػخ، مػن األضػخاص العامػة اؼبرفقيػة      

بنناـ قا و٘ب خاص بك  ضخ، منها، وقد زبا  ك  ؾبموعػة مرافق لاوابط واحػدة، فمػثبلً 

                                                           

فتحي عبد الصبور، ال خصية اؼبعنوية ، د . و 71( د. ماهر صاّب عبلوي اعببوري، اؼبصدر السابق، ص 232)
، المانون اإلداري –وما بعدها ، و د . ضاب توما منصور  322ص  1973دار الكتي،  –للم روع العاـ، القاهرة 
وما بعدها  21وما بعدها ، و د. خالد خلي  الناهر: اؼبصدر السابق، ص  79ص  1980الكتاب اإلداري، بغداد 

. 
ن اؼبرافق العامة اإلدارية واالقتصادية واؼبهنية، و ذا فهو ىبا  ُب تننيمه و  اطه إٔب ( يعتب العم  الوقفي م233)

أحكاـ القا وف اإلداري، وال يلالا إٔب استعماؿ وسائ  القا وف اػباص إالَّ بصفة استثنائية، وابلتإب فل ه ىبا  لقواعد 
 )بتصرؼ(. 39-37ؼبصدر السابق، ص القا وف العاـ واػباص . يننر التفصيػ : د. خالد خلي  الناهر: ا
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اعبامعػػات الػػه تقػػاـ علػػى أرض الوقػػف ودبختلػػف االختصاصػػات، فهػػي تػػؤدي إٔب ربقيػػق  فػػ  
عاـ، وكذل  قياـ من مت ومصا   عليها تؤدي  فعاً عاماً بت ػغي  عمالػة كثػرية، ودور الدولػة 

 على أهنا اغبارسة لتل  اؼبرافق من عبث أه  األهوا  واجملوف .يقتصر   اطها 
 : الوقف م  الشخاص العامة اإلقكيميةاثنياً: 
، فل ػػه يػػدار مػػن الشــخاص العامــة اإلقكيميــةُب  فػػ  الوقػػ  مػػن  -أي الوقػػف  -وهػػو      

ارة قب  موجفي الوقف الذين ىباعوف لئلدارة العامة، وهم يتقاضوف رواتي وـبصصات من وز 
اؼباليػػػػة كغػػػػريهم ُب مرافػػػػق الدولػػػػة األخػػػػرى . بػػػػ  أف مسػػػػكوؽبم األعلػػػػى يػػػػتم تعينػػػػه وفػػػػق القػػػػا وف 

 ودبرسـو ملكي أو صبهوري .
 

 :  الوقف م  الشخاص اؼبعنوية اكيةاثلثاً: 
وهو أياػاً ضػخ، مػن األضػخاص اؼبعنويػة اليػة، فاللػي األوقػاؼ تقػ  ُب أمكنػة ؿبػددة     

 هو ُب هذم اغبالة يكوف ضخصاً إدار ً ؿبلياً . من إقليم الدولة، ف
ودبا أف موضػوعنا يتعلػق قدارة واسػتثمار أراضػي اؼبقػابر اؼبندرسػة اؼبخصصػة أصػبلً مػن قبػ      

الدولػػػة، فهػػػي ُب أصػػػلها مػػػن األراضػػػي الػػػه رقبتهػػػا بيػػػد الدولػػػة وقػػػد خصصػػػتها لػػػدفن اؼبػػػوتى، 
وؿ ملكيتهػػػا إٔب  هػػػة الوقػػػف والػػػه هػػػي فعنػػػدما تصػػػبح مندرسػػػة وٓب يعػػػد فيهػػػا دفػػػن، فلهنػػػا تػػػؤ 

 إحدى مؤسسا ا ُب إدار ا واستثمارها واالهتماـ  ا ، لتصبح من اؼبوقوفات اػبريية .
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اؼببحث اػبامس
 استبــ ال اؼبوقـــوف   المانون الوملعب

     
 سيتم حبث اؼبوضوع من خبلؿ اؼب لبني اآلتيني :

 ؼب رع العراقي ُب استبداؿ اؼبوقوؼ .اؼب لي األوؿ : رأي ا
اؼب لػػي الثػػا٘ب : مػػا حكػػم الػػز دة علػػى الوقػػف ، وحكػػم مػػن أيكػػ  مػػن مػػاؿ الوقػػف 

 قا و ً .
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 اؼبطكب الدل
 رأي اؼب رع العراقب   استب ال اؼبوقوف

 يرى اؼب رع العراقي أف استبداؿ اؼبوقوؼ خبري منه صحيح، والذي يننر فيه ااكم      
 ال رعية سوا  اضرتطه الواقف، أو و دت ضرورة الستبداله، أو مصلحة إليه .

ويتم ذل  من خبلؿ ما تقـو به  هة إدارة الوقف حينما ترى أف أعياف الوقف قد      
 أصا ا اػبراب، وٓب تعد تقدـ  فعاً يتناسي م  ما وقف  من أ له .

( لسنة 107رقم ) وف إدارة األوقاؼ( من قا 6فقد  ص  الفقرة األؤب من اؼبادة )     
لكوزارة استب ال اؼبوقوف الذي تتحمق اؼبصكحة   استب الو بب ل م  ـ ما يلي: )1964

اؼبوقوف أد النم  حبسب ما كيو النفع لكوقف، ديتع ذلف دبواكمة اجملكس، دحجة م  
 ( .كمة ال رعية دص در مرسوم صبهوريا

ى أف إ را ات ااكم وربر  ا قد داخلها ضي  من التقصري إالَّ أف وقائ  معينة دل  عل     
(، 6ـ )اؼبعدؿ( ُب اؼبادة )1966( لسنة 64والتهاوف فصدر قا وف إدارة األوقاؼ رقم )

 .(234)( لينق  االختصاص من ااكم ال رعية 1الفقرة )

                                                           

 .  54ص  2د . دمحم عبيد عبد   الكبيسي: أحكاـ الوقف ُب ال ريعة اإلسبلمية، ج ( 234)



ار أد لك يوان دلكمتويل استب ال اؼبوقوف الذي تتحمق   استب الو بعمو صها: )     
بنم  أيهما أنفع لكوقف ديتع ذلف بمرار م  اجملكس دمواكمة الرئيس العكى ... ددن 

 . (اغباجة إىل اغبصول عكى حجة م  اكمة ال رعية
( من القا وف  فسه  ص  على استبداؿ اؼبوقفػات القديبة جبديدة، أو 17وأما اؼبادة )     

  حة .استبداؽبا خبري منها إذا اقتا  اؼبصلحة الرا
 : وكما أيٌب 1970( لسنة 1وكذل  أصدرت تعليمات حوؿ استبداؿ اؼبوقوفات رقم )     

 :دىل(اؼبادة الحيث  ص  ) : (235)
على الرالي ابالستبداؿ تقدٙب طلي ربريري يعرض فيه بدؿ االستبداؿ الذي يدفعه  -1

لثا ية والثالثة وكيفية دفعه ؽبذا البدؿ مرة واحدة أـ مقساط وفق ما  ص  عليه الفقرأف ا
 .(236)اؼبعدؿ  1966لسنة  64من اؼبادة السادسة من قا وف إدارة األوقاؼ رقم 

 لبه تعهدًا خ يًا مصدقًا من مسكوؿ الوقف ُب ؿب  العقار اؼبوقوؼ اؼب لوب بأف يرفق  -2
استبداله يتحم  دبو به  فقات التقدير وكافة أ ور النق  اله تت لبها معاملة االستبداؿ 

العقار وال وبق له الر وع على الوقف بتل  اؼبصاريف ُب حالة عدـ حصوؿ إٔب ؿب  
 اؼبوافقة على االستبداؿ ألي سبي كاف أو عدوله عنه .

ؿ تقدير اؼبل  موضوع د( ابؼبائة من ب10أف يقدـ أتمينات  قدية ال تق  عن ) -3
 االستبداؿ أو البدؿ اؼبعروض أيهما أكثر . 

بعد  يكة ما هو مبني ُب اؼبادة السابقة يعرض موضوع استبداؿ  اؼبادة الثالثة( :و ا  ُب )   
اؼبوقوؼ على ؾبل  األوقاؼ األعلى، ليقرر ما يرام ب اف استبداؿ اؼبوقوؼ ابلعقار أو ابلنقد 

 بعد ربقق اؼبسولات ال رعية على الو ه ال رعي م  مبلحنة ما أيٌب:
يكوف بدؿ  اال تفاع به، أو أف ر اً عن حالةكوف اؼبوقوؼ الذي ي لي استبداله خاأف ي -1

 اال تفاع به ال يتناسي وقيمته . 
 أف يكوف ُب اؼبوقوفات األخرى ري  يبكن التعمري به . -2

                                                           

 ( وبتاريخ1943. واله   رت ُب اعبريدة الرظبية ابلعدد ) 241-234ُب إدارة األوقاؼ، ص الت ريعات  (235)
7/12/1970 . 

 .9در السابق ، ص اامي . ذاكر خلي  العلي: اؼبص( 236)
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أف يكوف االستبداؿ ابلعقار مقدمًا على االستبداؿ ابلنقد قدر اإلمكاف إذا كاف  -3
 اؼبستبدؿ به أفا  من اؼبوقوؼ اؼبقرر استبداله .

ه )إف كاف عقاراً( ُب تل  الة أو ُب ؿبلة أخػرى )أفا  من أف يكوف اؼبل  اؼبسػتبدؿ ب -4
 حيث اؼبوق ( من الة اله فيها اؼبل  اؼب لوب استبداله . 

اؼبوقوؼ اؼبراد  كاف  أف يكوف اؼبستبدؿ به دارًا أو بناية تصلح أف تكوف للسكئ إف -5
 استبداله داراً موقوفاً للسكئ . 

مساوية لقيمة اؼبوقوؼ )ودبواصفات أفا ( أو أكثر  تكوف قيمة اؼبل  اؼبستبدؿ به أف -6
 .مسكوؿ الوقف ُب ؿب  اؼبوقوؼمنها بتقرير من عبنة تقدير اؼباؿ اؼبوقوؼ مؤيداً من قب  

أف ال يكوف االستبداؿ بغنب )ولو كاف بسي اً( وذل  عندمػا يكوف االستبداؿ بنقد،  -7
دير أو أكثر منه )وأف ال يق  بدؿ وأف يكوف البدؿ مساوً  للقيمة اله أقر ا عبنة التق

 االستبداؿ عن البػدؿ اؼبقرر اؼبصدؽ مي حاؿ من األحواؿ( .
 دأما )اؼبادة السابعة( منو كم  ح دت ما أيٌب : 

 يذاع أمر مزايدة استبداؿ اؼبوقوؼ إذاعة واسعة ؼبدة ثبلثني يوماً وذل  بن ر اإلعبلف . -1
 ينبغي أف وبتوي اإلعبلف على: -2

إف  -للموقوؼ )موقعه وم تمبلته وحدودم ومساحته ورقم اببه  أ . وصف كام 
 الي  العقاري أو رقم الق عة واؼبقاطعة العائد ؽبا( . ػلسػله ُب دائرة التسػوتس -و د
 اعة اله ذبري فيها اإلحالة .ػؿب  إ را  اؼبزايدة ومد ا وأريخ البد   ا والس ب .

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 اؼبطكب الثاين
عكى الوقف ، دحكع م  أينا م  مال حكع الزايدة 

 الوقف قانوانً 
 : ؟ ما حكع الزايدة عكى الوقف   المانون الوملعب -أدًل 
والز دة تعذ الام واإلضافة، فلضافة أرضًا ؾباورة للمقبة اؼبندرسة لغرض الز دة ُب      

ادت  هة لبل ا ؼبصلحة الوقف بعد أف استثمرت أرضها عم  صحيح و ائز وكذل  إذا ز 
 الوقف م روعاً استثمار ً آخر إٔب اؼب روع اؼبوقوؼ لكاف ذل  صحيحاً أيااً . 

( 1966( لسنة )64فقد  ص  اؼبادة اػبامسة ع رة من قا وف إدارة األوقاؼ رقم )     
ل يوان الدقاف أن يستهكف العمارات، لتنفيذ أغراملو لكمؤسسات اؼبعدؿ ما  صها: )

 . (237) (ال ينية داػبَتية
 : حكع م  أينا م  مال الوقف قانوانً  -اثنياً 
ٓب يبن  اؼب رع العراقي مػن عػدـ األكػ  مػن مػاؿ الوقػف ومػا يعػود بػه مػن ريػ ، ولكػن وفػق      

ضػػوابط تعػػد قػػا و ً، ووفػػق السػػياؽ ااسػػل اؼبعمػػوؿ لػػدى الػػدوائر اؼبعنيػػة، وهػػذا مػػن ابب أؤب 
 يػػػاً مػػػن أف تتسػػػلط األيػػػدي العابثػػػة فتعبػػػث دبػػػاؿ منعػػػاً مػػػن وقػػػوع األخ ػػػا  اغبسػػػابية أواًل، و 

 الوقف .   
                                                           

 . 73( اامي . ذاكر خلي  العلي: اؼبصدر السابق ، ص 237)
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( من قا وف إدارة األوقاؼ رقم 2الفقرة ) -فقد خص، اؼب رع العراقي ُب اؼبادة الثالثة      
( 15اؼبعدؿ رواتي للموجفني واؼبستخدمني إلدارة الوقف دبقدار ) 1966( لسنة 64)

 .  (238)ابؼبائة من الواردات السنوية لؤلوقاؼ 
وأتسيساً على هذا، فا ه هبوز دف  رواتي العاملني ُب اؼب اري  الوقفية االستثمارية وصبي       

 اؼبصاريف اله تتعلق بسري اؼب روع الوقفي أ ً كاف .
 

 
 
 
 

 اؼببحث السادس
 التجادز عكى مال الوقف

  لقػػػػد اهتمػػػػ  القػػػػوا ني الوضػػػػعية اهتمامػػػػاً ابلغػػػػاً ابؼبوقوفػػػػات اإلسػػػػبلمية ومنعػػػػ     
التالػاوز عليهػػا، سػػوا  أكػػاف التالػػاوز علػػى أعياهنػػا أـ علػػى ريعهػػا، و علػػ  اعبػػزا ات 
الصػارمة ؼبػن يعتػػدي عليهػا، وسػػنتناوؿ ُب هػذا اؼببحػػث السػب  الكفيلػػة ُب منػ  وقػػوع 
التالػػاوز، واألسػػػباب الػػه تػػػؤدي إٔب وقػػوع التالػػػاوز، واإل ػػرا ات القا و يػػػة واإلداريػػػة 

 اوز، وذل  ُب ثبلثة م الي:اؼب لوب إتباعها عند وقوع التال
 اؼب لي األوؿ : السب  الكفيلة ؼبن  وقوع التالاوز .

 اؼب لي الثا٘ب : أسباب حدوث التالاوز. 
 اؼب لي الثالث : اإل را ات اإلدارية والقا و ية اؼب لوب إتباعها عند وقوع التالاوز .

 
                                                           

 اامي . ذاكر خلي  العلي: اؼبصدر  فسه . (238)



 
 
 
 
 

 اؼبطكب الدل
 السبا الكفيكة ؼبنع دقوع التجادز

دؿباســــ  الوقــــف ظــــاىرة، ؼبــــا   اغبــــ يث حي الفػػػػتح ُب ؿباسػػػػن الوقػػػػف: )يقػػػػوؿ صػػػػا     
م  ثالٍث: صـ قٍة جاريـة، دعكـع ينتفـع بـو،  إذا مات اب   دم انمطع عمكو إلّ )) اؼبعردف:

ا ببمــاء الوقــف، كــال هبــوز التجــادز دالتعــ ي ـكالمربــة ربصــ (239) ((ددلــٍ  صــال يــ عو لــو
 . (240) (عكيو
ز علػػى األوقػػاؼ وخصوصػاً اؼبقػػابر الػػه عفػ  وا درسػػ  قبورهػػا وأل ػ  منػػ  وقػػوع التالػاو      

مػػػن قبػػػ  الػػػذين ال يعلمػػػوف حرمػػػة االعتػػػدا  علػػػى مػػػاؿ الوقػػػف مػػػن أصػػػحاب األهػػػوا ، أو مػػػن 
  هلة الناس، فعلى اعبهة اؼبسكولة عن الوقف مراعاة السب  اآلتية: 

بػػة لػػوائح وضػػ  األسػػوار واغبػػوا ز حػػوؿ أرض الوقػػف واإلحاطػػة  ػػا إحاطػػة أمػػة، وكتا .1
تبػػني للنػػاس أف هػػذم األرض تعػػود عبهػػة الوقػػف، فػػبل هبػػوز مي ضػػك  مػػن األضػػكاؿ 
االعتدا  عليهػا أو التالػاوز علػى حرمتهػا، أو إغبػاؽ األضػرار  ػا، وأف تػذكر النصػوص 
القرآ يػػة والنبويػػة الػػه تتاػػمن الوعيػػد ال ػػديد ؼبػػن يعتػػدي علػػى أمػػواؿ الغػػري بػػدوف حػػق  

َـا أيَُْنكُـوَن ِ  ُبطُوِاِــْع اَنراً ِإنا الاذِ ﴿كقوله تعأب:  يَ  أيَُْنُكوَن َأْمَواَل اْليَـتَـاَمى ظُْكمـاً ِإمبا
َنُكْع اِبْلَباِطِا َدُتْ ُلوا هِبَا ﴿، وكقولػه: (241) ﴾َدَسَيْصَكْوَن َسِعَتاً  َدل ََتُْنُكوا َأْمَواَلُكْع بـَيـْ

                                                           

 . 372ص  2(، ومسند أضبد:ج 1631( ا نر: صحيح مسلم: رقم اغبديث )239)
 ، والوقف: لياسني حسني . 197ص  30( ا نر: النووي ُب ضرح اؼبهذب:ج 240)
 .  10نسا  آية: ( سورة ال241)
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ــَوالِ  ــْ  َأْم ــْأُنُكوا َكرِيمــاً ِم ــاِم لَِت ــُتْع تـَْعَكُمــونَ  ِإىَل اغْبُكا ، وكقػػوؿ (242) ﴾الناــاِس اِبإلٍبِْ َدأَنـْ
َذ شرباً م  الرض ظكماً، طُوَِّقُو إىل سبع )): ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ    ََ  . (243) ((رملُتأَمْ  أ

وكػػػذل  وضػػػ  الئحػػػة أخػػػرى تبػػػني اغبكػػػم القػػػا و٘ب أو اعبزائػػػي اؼبرتتػػػي علػػػى كػػػ  مػػػن 
 يعتدي على الوقف . 

ي قد وض  عقوبػػة  زائية ؼبن يتالػػػاوز على أرض موقوفة ُب اؼبادة الثا يػة واؼب رع العراق
يعاقــب  اؼبعػػدؿ، و صػػها: ) 1966( لسػػنة 64ع ػػرة مػػن قػػا وف إدارة األوقػػاؼ رقػػم )

نا م  ذبادز بع  نفاذ ىذا المانون عكى أرض موقوكة بغرسها أد البنـاء عكيهـا أد 
عكى السنة أد بغرامـة ل تمـا عـ   بزرعها ابغببس م ة ل تما ع  ال هر دل تزي 

مائة دينـار دل تزيـ  عكـى طبسـمائة دينـار أد بككتيهمـا دابلتعـويض دبـا ل يمـا عـ  
مكــع، دبمكــع اــ اثت دبيعهــا لملــعف أجـــر اؼبثــا مــ  َتريــخ التجــادز حــىت َتريــخ ا

 . (244)( عكى نفمة اؼبتجادز دعكى اكمة أن ربسع ال عوى بصورة مستعجكة
عيػػػػػػة الوقفيػػػػػػة مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ الوسػػػػػػائ  اإلعبلميػػػػػػة كالتلفػػػػػػاز، والصػػػػػػحف، اإلرضػػػػػػاد والتو  .2

واجملبلت، والن رات، واؼبنابر، وااضرات، والندوات وذل  بتوعية الناس بفقه الوقف 
والغرض منه، وحرمة التعدي عليه، فلف كثرياً من اؼبسلمني هبهلوف أحكاـ دينهم عامة 

ر رضػػػي   عنهمػػػا كيػػػف أف  وقػػػد ذكػػػر  ُب ضػػػرح حػػػديث ابػػػن عمػػػ والوقػػػف خاصػػػة .
 .ملسو هيلع هللا ىلص  كاف  اهبلً مص  الوقف ح  ساؿ النل  هنع هللا يضر عمر
قػػػػاـ ببنػػػػا  ؿبػػػػػبلت، .... وأْعلَػػػػُم ضخصػػػػاً متالػػػػاوزاً علػػػػى أرض اؼبقػػػػػبة ُب من قػػػػة     

وسػػاحة لوقػػوؼ السػػيارات عليهػػا، وؼبػػا سػػك  ؼبػػاذا فعلػػ  ذلػػ  ؟ أ ػػاب م ػػه ال يعلػػم 
 . (245)وز على الوقف حرمة التالا

وضػػػ  اػبػػػرائط واؼبرتسػػػمات لكػػػ  وقػػػف يثَّبػػػ  فيػػػه حػػػدود الوقػػػف ومقػػػدارم وعائديتػػػه  .3
و وعػػػػػه واؼبن ػػػػػمت اؼبقامػػػػػة عليػػػػػه والغػػػػػػرض منػػػػػه و نسػػػػػه ، وكػػػػػذل  وضػػػػػ  العبلمػػػػػات 

                                                           

 .  188( سورة البقرة آية: 242)
  ( .139( و  )138( و )1610، وصحيح  مسلم: رقم اغبديث )211ص  6( صحيح البخاري:ج 243)

 .  77الت ريعات ُب إدارة الوقف، ص( 244)
نة ( ًب إقامة دعوى  زائية ضد اؼبتالاوز ُب ؿبكمة ا  اؼبوقوؼ حسي الدعوى اؼبثبتة لدى دائرة الوقف س245)

2008 .  



( علػػى وا هتػػه أو )مدرسػػة 1والػػدالالت علػػى كػػ  موقػػوؼ كػػابلت، ككتابػػة )وقػػف
وهكػػػذا، وإذا كا ػػػ  عمػػػارة سػػػكنية يكتػػػػي  وقػػػف(، أو )مقػػػبة إسػػػبلمية وقػػػف( ...

وقف( . والغرض من هػذا  عليها )عمارة ... وقف(، أو)اؼب روع الصناعي أو الزراعي
  ن  وقوع التالاوز واالعتدا  .دبالتصرؼ 

أمػػػا إذا ضػػػيد م ػػػروعاً مػػػا، فعلػػػى اعبهػػػة اػباصػػػة قدارة واسػػػتثمار الوقػػػف إحاطػػػة      
ارة الصػناعة، أو تمييػزم عػن اؼب ػاري  التابعػة لػوز اؼب روع دبوا ػ  يكتػي عليهػا )وقػف(، ل

 ...للق اع الي .
بنػػػا  أو وضػػػ  مكتػػػي علػػػى ضػػػك  لرفػػػة صػػػغرية يكػػػوف موقعهػػػا عنػػػد بوابػػػة اؼب ػػػروع،  .4

والغػػرض مػػن إ  ػػػائه إدارة الوقػػػف خار يػػػاً، ومػػن قبػػ  اؼبوجػػػف، مهمتػػه ابإلضػػػافة إٔب 
االعتػػػػػدا  أو التالػػػػػاوز، أو  اإلدارة حراسػػػػػة الوقػػػػػف، وإعػػػػػبلـ اعبهػػػػػة اؼبسػػػػػكولة ُب حالػػػػػة

حصػػوؿ الاػػرر، وهبػػوز تعيينػػه وإع ػػاؤم راتبػػاً علػػى عملػػه ، لػػورود األدلػػة ال ػػػرعية  ُب 
  واز األك  من ماؿ الوقف ابؼبعروؼ .

كثػػػر مػػػا يقػػػ  التالػػػاوز علػػػى اؼبقػػػابر اؼبندرسػػػػة، إلنباؽبػػػا مػػػن قبػػػ   هػػػة الوقػػػف، أو      
 .  ولعدـ أخذ االحتياطات البلزمة ابافنة عليها

اؼبراقبػػة ال ػػديدة علػػى سػػالبلت الوقػػف لػػدى البلديػػػػات الػػه يقػػ  فيهػػا اؼبوقػػوؼ، ألف  .5
التبلعػػي يبػػدأ مػػػنهم أواًل، وكمػػا وبػػػدث ُب وقتنػػا اغباضػػػر والعيػػاذ اب تعػػػأب مػػن هػػػذا 
الفع  اؼب ني، وكذل  وض  اؼبراقبة ال ديدة علػى سػالبلت دائػرة التسػالي  العقػاري، 

توكي  أو زبوي  ؿباـ يبثلها قا و ً، يُبػنح اؼبرا عػة لؤلضػابري ؽبذا هبي على دائرة الوقف 
والسالبلت العائدة لتل  الدوائر بػني اغبػني واآلخػر، وعلػى تلػ  الدوائػػر أف تتقػي   

 ُب الوقف .
 140ومػػػػػن توصػػػػػيات ؾبلػػػػػ  ؾبمػػػػػ  الفقػػػػػه اإلسػػػػػبلمي الػػػػػدوٕب ُب قرارهػػػػػا رقػػػػػػػػػم      

اؼبتخصصــة لوملــع معــايَت شــرعية دعــوة اؽبي ــات ـ هػػي :)2004( لسػػنة 6/15)
دؿباسبية لكتـ قيق ال ـرعب داؼبـايل داإلداري   أعمـال النـاظر، سـواء أنـان كـردًا، 
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دارة الوقــف لمواعــ  الرقابــة إأم صباعــة، أم مؤسســة، أم دزارة، دينبغــب أن زبضــع 
 . (246) (ال رعية داإلدارية داؼبالية دااسبية

حفػاظ علػى أمػواؿ الوقػف السػيما األصػوؿ . أقوؿ: إف هذم الفقرة مهمػة  ػداً لل     
ألف أطمػػاع أصػػحاب النفػػوس الاػػعيفة تسػػعى لبلسػػتيبل  علػػى أصػػ  الوقػػف ابلدر ػػة 
األؤب فاػػػبلً عػػػن التبلعػػػي بغبل ػػػا وريعهػػػا، ومػػػن فسػػػدت طويتػػػه ال يهمػػػه سػػػوى أف 

 يكسي اؼباؿ من أي ابب أيٌب من الوقف أو من لريم  .
قف حريٍ، أضد اغبرص علػى أمػواؿ األوقػاؼ، ىبػاؼ تعيني موجٍف  زيٍه عآٍب بفقه الو  .6

ف تامن  هة الوقف سبلمة اؼبوقوؼ من التبلعي، ومث  هذم أ  عز و  ، أل   
األمػػػػور قػػػػد  او ػػػػ   ػػػػا اعبهػػػػات اؼبسػػػػكولة عػػػػن إدارة واسػػػػتثمار األوقػػػػاؼ، وٓب ترعهػػػػا 

 اهتماماً ابلغاً . 
ريق الرضوة ... أو لري ذلػ  ، أما أف يتم تعيينه على أساس لري مهذ، أو عن ط     
 .... ذا ال هبوز مي ضك  من األضكاؿفه

إقامة اغبالة على اؼبتالاوزين م فوعة بدلي  عيذ لدى اعبهات اؼبدعومة بقوة القػا وف  .7
واؼبؤيػػػػدة بسػػػػل ة مػػػػن وزارة الداخليػػػػة متمثلػػػػة ابل ػػػػرطة، بعػػػػد اإلخبػػػػار ب ػػػػهادة إخبػػػػار 

االسػػػتمرار ابلتالػػػاوز وقلػػػ  اؼبن ػػػمت الػػػه ابلتالػػػاوز وذلػػػ  ابلقيػػػاـ دبنػػػ  اؼبتالػػػاوز مػػػن 
أقامهػػا علػػى أرض الوقػػف وإف كا ػػ  اعبهػػة اؼبتالػػاوزة  هػػة حكوميػػة فيحػػاؿ اؼبوضػػوع 

  إٔب اكمة  اؼبختصة.
( مػػػػن قػػػػا وف إدارة 13وقػػػػد عػػػػاِب اؼب ػػػػرع العراقػػػػي هػػػػذم اغبالػػػػة دبو ػػػػي اؼبػػػػادة )     

ى ددائـر الدقـاف عكـ) اؼبعػدؿ، حيػث  ػا  فيهػا: 1966( لسنة 64األوقاؼ رقم )
اليت تمع ملم  ح ددىا الرض اؼبوقوكة اؼبتجـادز عكيهـا أن تنـذر اؼبتجـادز َـالل 
مــ ة ل تزيــ  عكــى ال ــهر بمكــع اــ اثت اؼبغردســة أد اؼبزردعــة أد اؼب ــي ة كــلذا 
انتهــت مــ ة اإلنــذار دمل يمكــع اؼبتجــادز اــ اثت كعكيهــا مراجعــة حانميــة التحميــق 

 . (247)( بيق أحكام اؼبادة الثانية ع رة م  ىذا المانوندؿبكمة اعبزاء دطكب تط

                                                           

 . 140/6/15 نر: قرار رقم: ا( 246)
 .  77( الت ريعات ُب إدارة األوقاؼ: اؼبادة الثالثة ع رة ص247)



( ُب الفقػػػػػػرة 6/15) 140و ػػػػػا  ُب قػػػػػػرار ؾبلػػػػػػ  الفقػػػػػه اإلسػػػػػػبلمي ذي الػػػػػػرقم      
دعـــوة الـــ دل العضـــاء دبنظمـــة اؼبـــؤسبر اإلســـالمب، توصػػػيات مػػػا  صػػػها: ) -األؤب

يتــــو داجملتمعــــات اإلســــالمية   الــــ دل اإلســــالمية إىل ااكظــــة عكــــى الوقــــف درعا
 .دالعناية بو، دع م العت اء عكيو ...( 

فيمػػا تقػػدـ ضػػوابط مهمػػة، وخ ػػوات  ػػديرة ابالهتمػػاـ، مػػن قبػػ  اعبهػػة اؼبسػػكولة عػػن إدارة    
الوقػػف أو النػػاجر، أعدد ػػػػا مػػن خػػبلؿ عملػػي ُب دائػػرة الوقػػف وقػػرا ٌب لواقػػ  األوقػػاؼ واؼبػػمؿ 

ختصيػػن، العػاملني خدمػة لػديننا اغبنيػػف، الػه آلػ  إليػه أمػواؿ الوقػف، و  اسػػاؿ أف تنفػ  اؼب
  و  اؼبوفق .

 
 

 اؼبطكب الثاين
 أسباب ح دث التجادز

إف مػػن خػػػبلؿ اؼبع يػػػات الػػػه بػػػني أيػػػدينا فػػػلف هنػػػاؾ أربعػػػة أسػػػباب لبلعتػػػدا  علػػػى أمػػػواؿ      
 الوقف سوا  أكا   ريعاً أـ أصبلً تتلخ، فيما أيٌب: 

 : اسملعف الوازع اإليباين دالمانوين ل ى الن -1
إف ابتعػػاد النػػاس عػػن ضػػرع   عػػز و ػػ ، وتغلّػػي ال ػػهوات واؼبنكػػرات علػػيهم، وطغيػػاف      

اؼباد ت على تصرفا م وأفعاؽبم . دبعػئ أف عػدـ اػبػوؼ مػن   هبعلهػم يبغػوف ويعتػدوف علػى 
 وا  أكا ػػ  أوقافػػاً أـ أمػػوااًل، أـ حرمػػات .. اْب، فػػاػبوؼ مػػن  ػذمػػم اؼبسػػلمني وفبتلكػػا م سػػ

سبحا ه هو رأس األمر كله، وإذا ٓب يستح اؼبر  من   عز و   فل ه سيفع  ك  ضػي ، و ػذا 
ــْ تَ )): ملسو هيلع هللا ىلص يقػػوؿ رسػػوؿ    َدالـاـِذيَ  ﴿. ويقػػوؿ تعػػأب:  (248) ((إذا مَلْ َتْســَتْح كأْصــَنع مــا ِش

ُمُضوَن َعْهَ  اَّللِا ِمْ  بـَْعِ  ِميثَاِقِو َديـَْمطَُعونَ  ُ ِبِو َأْن يُوَصَا َديـُْفِسـُ دَن ِ  اْلَْرِض  يـَنـْ َما َأَمَر اَّللا
 . (25)الرعد :  ﴾ُأدلَِ َف ؽَبُُع الكاْعَنُة َدؽَبُْع ُسوُء ال اارِ 
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ومػ  األسػػف، فقػػد فسػػد كثػػري مػػن اؼبسػلمني، وعبثػػوا  ػػذم األمػػواِؿ اؼبوقوفػػِة ػبػػري اؼبسػػلمني      
هم، فلػػػم يراعػػوا حقػػػوؽ   علػػيهم وال حقػػػوؽ عبػػػادم، وسػػعاد م، فتغلبػػػ  األهػػوا  علػػػى  فوسػػ

فح موهػا مقػدامهم ُحكَّامػػاً كػا وا أو ؿبكػػومني مسػتغلني  ػاوف القاػػا  ُب معػاقبتهم ورتعػػوا ُب 
للي األوقاؼ ؿبػبلً للنػزاع وال ػقاؽ ومرتعػاً خصػباً للننّػار والقػائمني أاد، فكا   ػحببوحة الفس

اعات يعي ػػها ػة اؼبختصػػة ُب ت بيقػػه، ولكػػن هػػي سػػب ػػؤوهنا، ضػػاف كػػ  قػػا وف تتهػػاوف السػػل 
َيضُّ ُدُجوٌه ﴿ :يقوؿ تعأب . اإل ساف . وسوؼ لن يفل  من لاي   وعقابه ومقته يـَْوَم تـَبـْ

وُب الباب أحاديث كثرية ربذرهم أيبا ربذير من أكػ   . (106)آؿ عمراف :  ﴾َدَتْسَودُّ ُدُجوه
 من أكب النلم، فمن هذم األحاديث:  ملسو هيلع هللا ىلص أمواؿ الناس بغري حق واعتبم الرسوؿ

م  اقتطع حـق ))قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ    هنع هللا يضر عن أيب أمامة إ س بن ثعلبة اغبارثي .1
فقػاؿ ر ػ : وإف   ((امرٍئ مسكع بيمينو كم  أدجب هللا لو النار، دحرم عكيو اعبنـة

 . (249) ((يبـاً م  أراكدإن قض))كاف ضيكاً يسرياً ؟ فقاؿ: 
قػػاؿ: ؼبػػا كػػاف يػػـو خيػػب أقبػػ   فػػر مػػن أصػػحاب النػػل  هنع هللا يضروعػػن عمػػر بػػن اػب ػػاب  .2

فقالوا: فبلف ضهيد، وفبلف ضهيد، ح  مروا على ر ػ ، فقػالوا: فػبلف ضػهيد،  ملسو هيلع هللا ىلص
 . (250) ((أد عباءة – نال إين رأيتو   النار   بردة غكاها)): ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ النل 

خاصػمته أروى بنػ   هنع هللا يضر وعن عروة بن الزبري أف سعيد بػن زيػد بػن عمػرو بػن  فيػ  .3
أوس إٔب مػػرواف بػػػن اغبكػػػم، وادعػػ  أ ػػػه أخػػػذ مػػػن أرضػػها، فقػػػاؿ سػػػعيد: أ  كنػػػ  

!؟ قاؿ: ماذا ظبعػ  من  ملسو هيلع هللا ىلصآخذ من أرضها ضيكاً بعد الذي ظبع  من رسوؿ   
مــ  أَــذ شــرباً مــ  الرض ))يقػػوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص؟ قػػاؿ ظبعػػ  رسػػوؿ    ملسو هيلع هللا ىلصؿ   رسػػو 

ــُو إىل ســبع أرملــُت فقػػاؿ لػػه مػػرواف: ال أسػػال  بيِّنػػة بعػػد هػػذا، فقػػاؿ  ((ظكمــاً، طُوَِّق
سػػعيد: اللهػػم إف كا ػػ  كاذبػػة، فػػاعم بصػػرها، واقتلهػػا ُب أرضػػها، قػػاؿ: فمػػا ماتػػ  

 .  (251) ها، وبينما هي سب ي ُب أرضها إذ وقع  ُب حفرة فمات ح  ذهي بصر 

                                                           

 ( . 137(  صحيح مسلم رقم اغبديث )249)
 ( . 114(  صحيح مسلم رقم اغبديث )250)
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 ات، أي ليػػػاب سػػػل ة القػػا وف بسػػػبي ضػػػعف اغبكومػػػالـــوازع المـــانوينوكػػذل  ضػػػعف      
ه  القا وف، أو السل ة التنفيذية عػنهم، وهػذا مػا و ػد م مػن ألدى الناس، والسيما إذا لف  

ػم ذات العبلقػة، فػبل  ػدوى مػن إقامػة الػدعوى خبلؿ اؼبرافعات القاػائية الػه تنعقػد ُب ااكػ
 بسبي ضعف السل ة أواًل، وضعف القا وف   ياً .

ارات اغبكػم الػه تصػدر مػن اػاكم اؼبختصػة ال تسػت ي  ر وح  دوائػر التنفيػذ الػه تنفػذ قػ     
هي أيااً من التنفيذ علػى اؼبتالػاوز، وقػد ياػي  حػق الوقػف إذا كػاف القاضػي يتعامػ  ابلرضػوة 

 اسوبية ... وهلم  را . أو
وكػػػػذل  إذا ُأْحتُلػػػػ  الدولػػػػة اإلسػػػػبلمية مػػػػن قبػػػػ  عػػػػدوهم، فػػػػلف فبتلكا ػػػػا سػػػػوؼ تاػػػػي       

 وتصبح مباحة لك  من هي ودب، كما حدث ُب فلس ني والعراؽ .
ؽبذا كله تنبه ؾبل  ؾبم  الفقه اإلسبلمي الػدوٕب اؼبنبثػق عػن اؼبػؤسبر اإلسػبلمي ُب  لسػته      

ـ ُب 2004آذار  11-6ُب )مسػػػػػقط( سػػػػػل نة عمػػػػػاف الػػػػػدورة اػبامسػػػػػة ع ػػػػػػرة ُب اؼبنعقػػػػدة 
ـــات توصػػػياته ُب الفقػػػرة الثا يػػػة والػػػه تػػػن، علػػػى: ) ـــة داإلســـالمية داؽبي  دعـــوة الـــ دل العربي

داؼبؤسســات اؼبعنيــة ب ــؤدن الدقــاف، دنــذلف اؼبنظمــات العاؼبيــة اؼبتخصصــة إىل ربمــا 
رة عامــة د  المــ س ال ــريف بصــورة َاصــة، مســؤدلياهتا كبــو الدقــاف   ككســطُت بصــو 

معاؼبهــا، دالــ عوة إىل تنميتهــا لتــتمك  مــ  ربميــق  ىدضبايتهــا دبــذل اعبهــود لكحفــاظ عكــ
 . (252) (أى اكها دأداء رسالتها

وأما ُب العػراؽ، فلػوال تػدخ  اعبهػات اإلسػبلمية والسػيما ديػواف الوقػف السػذ، لاػاع       
ا تعػود إلػيهم، وقػد تعمػدوا إٔب تزويػر اغبقػائق واؼبستمسػكات األوقاؼ، فقد ادعػى اؼبػدَّعوف أهنػ
 الثبوتية، لينالوا بغيتهم اؼبادية .

لقد دأب  بعػض الػدوؿ اإلسػبلمية إٔب ت ػري  القػوا ني وإصػدار التعليمػات الػه سبنػ  أهػ       
 األهوا  والبغي من االعتدا  على األوقػاؼ وعوائػدم ولبلتػػه وريعػه، فرتبػ  علػى ذلػ  أحكامػاً 

  زائية صارمة رادعة، كما ُب مصر واعبزائر والعراؽ والسوداف واإلمارات ولريها .
وأخػػرياً، فػػل٘ب مػػا أقولػػه: إمبػػا هػػو مػػن واقػػ  مػػا يػػدور ُب العػػراؽ مػػن ا تهػػاؾ صػػارخ غبقػػوؽ      

الوقف . فيـو أف سػقط الننػاـ اغبػاكم، قػاـ بعػض اؼبنحػرفني مػن االعتػدا  علػى أراضػي اؼبقػابر 
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ف ػػػػيدوا اػػػػبلت التالاريػػػػة والبيػػػػوت والعمػػػػارات، وال  ػػػػدري إٔب مػػػػ  يبقػػػػى هػػػػذا  اإلسػػػػبلمية ،
 اال تهاؾ ؟ .  ساؿ   العافية .

تســكط المــوى اغبكوميــة مــ  دزارات دأجهــزة حكــع دمؤسســات عكــى أمــوال  -2
 : الوقف لتحميق أى اف معينة

 ػػػ  وحقػػػوؽ إفَّ هػػػذا السػػػبي مو ػػػود ُب أللػػػي الػػػدوؿ الػػػه ال ترعػػػى حقػػػوؽ   عػػػز و      
عبػػادم، ويػػتم ذلػػ  ابالسػػتيبل  الكامػػ  علػػى أرض الوقػػف، أو  ػػزٍ  منهػػا، ويعػػود ذلػػ  لعػػدـ 
اهتمامهػػا حبرمػػة التصػػرؼ أو االعتػػدا  علػػى األوقػػاؼ، وبعػػض الػػدوؿ تتنكػػر ل ػػرع   وذلػػ  
قصدار الت ريعات الوضعية اله سبتهن حقوؽ الوقف، أو االستيبل  بدوف مبر، واؼبعلـو لدى 

   أف الوقف يعود على ضرط الواقف ولي  على ضرط السل ة اغباكمة .اعبمي
 –ُب مدينػػة الرمػػادي ف اف قػػديبتادة علػػى مػػا أقػػوؿ: مقػػبأف إسػػبلميتومػػن األمثلػػة ال ػػاه     

ا منذ فرتة طويلة تق  قريبة من مساكن اآلسر، قامػ  إحػدى الػوزارات ا درس  قبورنبالعراؽ، 
ني، نػجر الوقف ، ٍب قام  بتوزيعهػا ق عػاً سػكنية ؼبػوجفني معيابلسي رة عليها  تيالة إلنباؿ  

وابع  القسػم اآلخػر منهػا إٔب صبعيػة لئلسػكاف، وعنػد اؼب البػة  ػا مػن قبػ   هػة الوقػف بعػد 
 أف تغري حاؿ الدولة ، ادع  الوزارة ... مهنا عائدة إٔب فبتلكا ا .

بػػػ  إدارة الوقػػػف وعػػػدـ اؼبتابعػػػة لط، واإلنبػػػاؿ مػػػن قػعػػػن طريػػػق التسػػػ ومػػػا حػػػدث هػػػذا إالّ      
 اعبادة واغبثيثة . 

 : جها اؼبسكمُت بفمو الوقف دأحكامو -3
إف ضػػػعف التوعيػػػة واإلرضػػػاد والتو يػػػه الػػػديذ لػػػدى اعبهػػػات اؼبسػػػكولة عػػػن إدارة الوقػػػف،      

وعدـ قيامها حبمبلت توعية وإرضػاد َولَّػػَد لػدى عامػة اؼبسػلمني اعبهػ  الكبػري بفقػه الوقػف ومػا 
 به من أحكاـ، وابلتإب وبدث االعتدا  والتالاوز .يتعلق 
ومػػػن دواعػػػي اعبهػػػ  أياػػػاً اعتقػػػادهم مف مػػػاؿ الوقػػػف تعػػػود ملكيتػػػه إٔب الدولػػػة، فعندئػػػذ      

يصبح ُب  نرهم مااًل مباحاً، وخاصة عند سقوط األ نمة، أو تردي سل ة القاا  والقػا وف، 
 هػػة سبلكهػػا لكػػي تتابعهػػا و ػػتم  ػػا، وقػػد يعتقػػد الػػبعض مف هػػذم األرض مرتوكػػة ولػػي  ؽبػػا 

 فيقـو ابلتالاوز عليها، وك  هذا  ه  محكاـ وم روعية الوقف .
 فحمػبلت التوعية بكػ  أضكاؽبا زبلق وعياً ووازعاً دينياً لدى  هلة اؼبسلمني .     



 :   متابعة مال الوقف  (253) اإلنبال الكبَت دالتعامب م  الناظر -4
وائػر الوقػف الػه يعػود إليهػا الوقػف، فهػي ال تقػـو دبتابعػة أوقافهػا، ومث  هػذا وبػدث ُب د     

ام  عليهػػػا، إمبػػػا تكتفػػػي ابؼبخػػػبين فقػػػط وهػػػذا إنبػػػاؿ كبػػػري منهػػػا، وإمبػػػا ػأو إ ػػػرا  اؼبسػػػح ال ػػػ
  بعد وقوع التالاوز وبعد ماي فرتة طويلة .متابعتها ؽبا ال تكوف إالَّ 

مػن قبػ  موجػف الوقػف، أو عػدـ خػوؼ اؼبسػكوؿ واؼبقصود ابإلنباؿ: عدـ اؼبتابعة اعبادة      
(، فمػن م  أم  العموبة أسـاء الدبمن   عز و  ، أو خوفه من السل اف، وقديباً قي : )

ذلػػ  ؛ تنازلػػه ابلوقػػػف ؼبصػػلحة  هػػة أخػػرى إرضػػػاً  ؽبػػا، أو مقابػػ  رضػػوة مغريػػة، أو مصػػلحة 
 د يوية معينة .

 األوقاؼ كمسكوؿ اؼبرتسػمات أراضيوكذل  هناؾ  هات أخرى مسكولة عن      
اعبهة اؼبختصة بتسالي  األراضي  -)اؼبساح(، وموجف البلدية، وموجف التسالي  العقاري 

السيما و   عن التبلعي مراضي األوقاؼ  هذم اعبهات صبيعًا مسكولة أماـ   عز -
. أو لري ذل  اؼبقابر اؼبندرسة . فمن تلكم اعبهات تكوف اػبيا ة ، إما برضوة، أو ؿبسوبية ..

، ويقوؿ سبحا ه (254) ((نككع راع دنككع مسؤدل ع  رعيتو))يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ورسوؿ  
 .(24)الصافات :  ﴾َدِقُفوُىْع ِإنـاُهْع َمْسُؤدُلونَ ﴿وتعأب: 
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 اؼبطكب الثالث
اإلجراءات اإلدارية دالمانونية اؼبطكوب إتباعها عن  دقوع 

 التجادز
 ٌب  و ز بعااً من اإل را ات اله سبن  وقوع التالاوز على أرض الوقف:فيما أي     

إل را  الك ف اؼبوقعي دبقدار  من قب  دائرة الوقف ا تداب خبري حكومي متخص، -1
مت اله ػحالم التالاوز، واألضرار اله غبق  ابلوقف اؼبتالاوز عليه، وربديد  وع اؼبن 

إٔب لري ذل   ......أـ عمارات سػكنية أقيم  عليه، ه  هي ؿببلت ذبارية أـ صناعية،
؟، ووبدد ذل  بك  دقة، وأف يذكر اعبهة اؼبتالاوزة ، لغرض إقامة الدعوى القاائية 

وردبا يقـو مسكوؿ الوقف  ضدها لدى ؿبكمة االختصاص اله يق  الوقف ُب من قتها .
وق ، ورود خب التالاوز، فيقوموف ابست بلع اؼب بت كي  عبنة من أضخاص ؿبددين عن

 اػبب، وتقدٙب الك ف اؼبفص  بذل  ب رط أف يكوف دقيقاً . والتاكد من صحة
إضػػعار اعبهػػة اؼبتالػػاوزة خب ػػاب ربريػػري عػػن طريػػق اؼبمثػػ  القػػا و٘ب يتاػػمن وعيػػداً ققامػػة  -2

دعػػوى التالػػاوز لػػدى اكمػػة اؼبختصػػة، فػػلذا أذعنػػ  ورضػػخ  للخ ػػاب فبهػػا و عمػػ ، 
الَّ أف ربػػاؿ القاػػية إٔب القاػػا  ، ال تػػزاع حػػق وإف بقيػػ  مصػػرة علػػى ذلػػ ، فػػبل ؾبػػاؿ إ

 الوقف من اؼبتالاوزين . 
تقػػػـو  هػػػة الوقػػػف بتوكيػػػ  ؿبػػػاـٍ حػػػاذٍؽ لغػػػرض إقامػػػة الػػػدعوى  إقامػػػة الػػػدعوى القاػػػائية: -3

القاائية لدى اكمة اؼبختصة اله يق  ُب من قتها الوقػف، تتاػمن تفصػيبلً دقيقػاً عػن 
ابلتالػػػاوز علػػػى الق عػػػة اؼبرقمػػػة ) .... (  وقػػػػػػف ) قيػػػاـ اؼبػػػدعى عليػػػه ) ............ ( 

ٍب تقـو اكمػة بتسػالي  تلػ  الػدعوى ُب سػالبل ا، ٍب تعػرض  . ..... ( إٔب لري ذل 
َبِلغ الرظبي . 

ُ
 على القاضي لتحديد يـو اؼبرافعة، ويتم إببلغ اؼبدعى عليه من خبلؿ اؼب

د اؼبوقوؼ اؼبتالاوز عليػه عنػوة بغػري إف اعبا ي القاائي مهم ُب لاية األنبية السرتدا     
 حٍق أو مسوغ ضرعي، وهذا التصرؼ هو اؼبعموؿ به اليـو ُب ؿباكم البدا ة ُب العراؽ .

ولكػػػػن اؼبسػػػػالة الػػػػه هبػػػػي أف  تعػػػػرض ؽبػػػػا هػػػػي فبارسػػػػة أسػػػػلوب اؼبماطلػػػػة ُب حسػػػػم      
ف ُب اؼبوضػػػوع بتا يػػػ  ااكمػػػة، والػػػه قػػػد ت ػػػوؿ إٔب سػػػنوات كثػػػرية، ومثػػػ  هػػػذا التسػػػوي



اإلضػػػرار ابلوقػػػف يػػػؤدي إٔب اإلٍب ، وقػػػد يفػػػوت علػػػى  هػػػة الوقػػػف االسػػػتفادة منػػػه وؼبػػػدة 
طويلػػػة هػػػذا مػػػن  حيػػػة، ومػػػن  حيػػػة أخػػػرى قػػػد ربسػػػم اكمػػػة الػػػدعوى لصػػػاّب الوقػػػف، 

 ولكن دببلغ خب  لو قي  م ر اؼبث ، أو بدؿ اؼبث  ابلنسبة للق اع اػباص .
م  الدعػػوى دببلػػغ طبسػة ع ػر ػحػدث ، فحسػ أعلُم حالة ذبػاوز علػى أرض الوقػف     

قػاـ بػدعوى سبييزيػة ضػد  -وهو  هة حكومية  -مليوف دينار عراقي، ولكن اؼبدعى عليه 
 القرار، فا صاع  له اكمة فخفا  بدؿ اإلهبار إٔب النصف .

إذا حسم  الدعوى لصاّب الوقف، فلف اكمػة سػتقـو  حسم الدعوى ؼبصلحة الوقف: -4
لتقدير اؼببلػغ التعوياػي عػن األضػرار الػه غبقػ  ابلوقػف أو بػدؿ اإلهبػار، اب تداب خبري 

أو بػػػػدؿ االسػػػػتهبلؾ، وهػػػػذم اإل ػػػػرا ات تػػػػتم قبػػػػ  صػػػػدور اغبكػػػػم البػػػػات، ليكػػػػوف القػػػػرار 
 النهائي متامناً صبي  اؼببلغ .

أما اؼبن مت اله ضيدت على أرض الوقف، فاكمة زُبػري اؼبػدعى عليػه بػني قلعهػا،      
تمبلكها، ويكػوف التقػدير مػن قبػ  اػببػري الػذي ا تدبتػه اكمػة وبػدعوى  ديػدة سػاوبني 

)دعػػػػوى اسػػػػتمبلؾ( . واؼببلػػػػغ تدفعػػػػه  هػػػػة الوقػػػػف مػػػػن اؼببػػػػالغ اؼبرصػػػػودة ُب هيكػػػػة إدارة 
واسػػتثمار الوقػػف، فػػلذا امتنػػ  عػػن رفػػ  وقلػػ  اؼبن ػػمت تقػػـو  هػػة الوقػػف بػػدعوى ضػػدم 

علػػى  فقتػػه وإذا كػػاف القلػػ  ماػػراً ابألرض سُبلَّػػ  للموافقػػة واغبكػػم قلزامػػه برفػػ  اؼبن ػػمت و 
 ( مػن القػا وف اؼبػد٘ب العراقػي1119اد ت بقيمتها مستحقة القل  عمبًل بػن، اؼبػادة )

(255) . 
 :ال عوى العًتاملية

وقػػد يعػػرتض اؼبػػدعى عليػػه علػػى مػػا  ػػا  بتقريػػر اػبػػبا  وي لػػي ا تخػػاب عػػدد أكػػب مػػن      
ي لػػي  -أي اؼبتقابلػػة  -عرتاضػػية مؤرخػػاً ُب يػػـو كػػذا، والػػدعوى االاػببػػػرا ، ليقػػدموا تقريػػػرهم 

فيها اغبكم بقيمة اؼبن مت قائمة ووبتفظ حبق اؼب البة ابلػز دة عنػد تقريػر اػبػبا ، ودفػ  الرسػم 
القػػػا و٘ب عػػػن الػػػدعوى اؼبتقابلػػػة، وتتحمػػػ  دائػػػرة الوقػػػف أتعػػػاب اػػػامي لوكيػػػ  اؼبػػػدعى عليػػػه، 

 اامي وكي  دائرة الوقف . ويتحم  اؼبدعى عليه أتعاب
  

                                                           

 ( . 125) : صالعراقية الت ريعات ُب إدارة األوقاؼ( 255)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اؼببحث السابع
  المانون ال ديل اإلنساين   ضباية اؼبم سات ال ينية

  سبهي  :
 International Humanitarian Law)) من اؼبعلـو أف القا وف الدوٕب اإل سا٘ب 
أخذ على عاتقه مهمة ضباية اؼبد يني دبختلف أضػكاؽبم وأصػنافهم ، وكػذل  اؼبقدسػات  (256)
لدينيػػػػة كػػػػدور العبػػػػادة واؼبقابػػػػػر واؼبػػػػدارس ودور األيتػػػػاـ واؼبنكػػػػوبني والعالػػػػزة .. ، وأياػػػػاً يػػػػوفر ا

اغبمايػػة الكافيػػة ؼبعتقػػدات النػػاس وحػػر  م الدينيػػة ، إضػػافة إٔب أ ػػه يػػوفر اغبمايػػة للعسػػكريني 
                                                           

( عرؼ الدكتور إظباعي  عبد الرضبن )خبري القا وف الدوٕب اإل سا٘ب واعبنائي الػدوٕب دبركػز تنميػة البحػوث ، وعاػو 256)
اللالنة الوطنية للقا وف الدوؿ اإل سا٘ب( القا وف الدوٕب اإل سا٘ب ُب حبثه )األس  األولية للقا وف اإل سا٘ب الدوٕب(  م ه 

عػػة القواعػػد القا و يػػة اآلمػػرة الػػه أقرهػػا اجملتمػػ  الػػدوٕب )ذات ال ػػاب  اإل سػػا٘ب( الػػه يتاػػمنها القػػا وف الػػدوٕب : )هػػو ؾبمو 
العػػػاـ ، والػػػه  ػػػدؼ إٔب ضبايػػػة األضػػػخاص واألعيػػػاف مػػػن  ػػػرا  العمليػػػات العدائيػػػة العسػػػكرية والػػػه ذبػػػد مصػػػدرها ُب 

و : )ؾبموعة القواعد الدولية اؼبستمدة من االتفاقيات الدولية أو اؼبعاهدات الدولية والعرؼ الدوٕب( . وشبة تعريف آخر ه
العرؼ الدوٕب الراميػة بصػفة خاصػة إٔب حػ  اؼب ػكبلت اإل سػا ية الناضػكة بصػورة مباضػرة مػن اؼبنازعػات اؼبسػلحة الدوليػة 

 تروؽ ؽبا ، أو ربمػي ولري الدولية واله تفيد ألسباب إ سا ية حق أطراؼ النزاع ُب استخداـ طرؽ وأساليي اغبرب اله
األعيػػػاف واألضػػػخاص الػػػذين تاػػػرروا ، أو قػػػد يتاػػػرروف بسػػػبي النزاعػػػات اؼبسػػػلحة( . ا نػػػر : مسػػػاعي اللالنػػػة الدوليػػػة 

مقػػػاؿ من ػػػور ابجمللػػػة الدوليػػػة للصػػػليي األضبػػػر ، العػػػدد  –للصػػػليي األضبػػػر ُب حالػػػة ا تهػػػاؾ القػػػا وف الػػػدوٕب اإل سػػػا٘ب 
 . أما اػبصائ، اله يتسم  ا القا وف الدوٕب اإل سا٘ب كاآلٌب : 86 – 79، ص  1981( مارس / أبري  728)

القػػا وف الػػدوٕب اإل سػػا٘ب فػػرع مػػن فػػروع القػػا وف الػػدوٕب العػػاـ ، فقواعػػدم مسػػتمدة مػػن القػػا وف الػػدوٕب وتكػػرس  .1
 يبكػػن أف لصػػاّب األفػػراد واألعيػػاف ومػػن ضػػمنها اؼبقدسػػات الدينيػػة كػػدور العبػػادة واؼبقػػابر واألمػػاكن الرتاثيػػة الػػه

 بني الدوؿ .  العسكرية اله تن تتارر من  را  العمليات العدائية 
إف اؽبدؼ من القا وف الدوٕب اإل سا٘ب ضباية اإل سػاف ومقدسػاته ، فهػو دبثابػة قواعػد قا و يػة وقائيػة الػه ربػوؿ  .2

 دوف وقوع الفع  .
فالقػػا وف قػػائم قبػػ  النػػزاع ، ولكػػن ؾبػػاؿ وجيفػػة القػػا وف الػػدوٕب اإل سػػا٘ب تبػػدأ دبالػػرد وقػػوع النػػزاع العسػػكري ،  .3

أـ  ػػزاع  –أي بػػني الػػدوؿ  –عملػػه يبػػدأ دبالػػرد   ػػوب النػػزاع اؼبسػػلح سػػػوا  أكػػاف هػػذا النػػزاع ذا طبيعػػة دوليػػة 
 مسلح داخلي لري ذي طاب  دوٕب .

 الػدوٕب .مصادر القا وف الدوٕب اإل سا٘ب مو ودة ُب العرؼ واؼبعاهدات الدولية ، أل ه فػرع مػن فػروع القػا وف  .4
إف قواعػػدم قواعػػد آمػػرة تتسػػم ابلعمػػـو والتالريػػد ، وأتٌب هػػذم الصػػفة مػػن أف مصػػدرها العػػرؼ الػػدوٕب اؼبلػػـز ، و 

 وكذا اؼبعاهدات الدولية ال ارعة . 
 )اؽبام ( . 41و  18 قبًل من كتاب الدكتور أضبد فتحي سرور ، القا وف الدوٕب اإل سا٘ب  ، ص 



 الذين ألقوا السبلح من األسرى واعبرحى واؼبرضى ، ووبمي اجملتمعات من اسػتخداـ األسػلحة
، وذلػػ  كلػػه ُب حالػػة ؤدي اسػػتخدامها إٔب كػػوارث إ سػػا ية.. اْبالبايلو يػػة والكيميائيػػة الػػه يػػ

 .(257)االحتبلؿ العسكري ألي بلد مهما كاف  وعه وضكله 
 وتق  اؼبسؤولية العنمى على دولة االحتبلؿ ُب توفري اغبماية الكافية للنناـ العاـ .     
دـ التعػػرض بكػػ  مػػا يعيػػق تػػوفري اغبمايػػة لؤلضػػخاص فقواعػػد القػػا وف تقػػـو علػػى مبػػدأ عػػ     

، وكػػػذل  ة عنػػػد قيػػػاـ اتػػػ  معمػػػاؿ عسػػػكريةاؼبػػػد يني وضبايػػػة اؼبقدسػػػات الدينيػػػة واإلعتقاديػػػ
، ة الليزريػػة اؼبسػػببة للعقػػم الػػدائم، لػػذل  ًب ربػػرٙب األسػػلحفيػػف اآلالـ الػػه تقػػ  علػػى السػػكافزب

ر علػػى حة التقليديػػة الػػذي ينػػتج عنهػػا مػػا يػػؤث، واألسػػلػبارقػػة واألسػػلحة الفسػػفوريةواألسػػلحة ا
، ولكػػػػن مػػػػا  ػػػػرام اليػػػػـو ُب فلسػػػػ ني والعػػػػراؽ وأفغا سػػػػتاف مػػػػن األ سػػػػاد و فسػػػػيات اؼبػػػػواطنني

االعتػػػدا  الصػػػارخ مػػػن قبػػػ  اتلػػػني بتػػػد ي  اؼبقدسػػػات واالعتػػػدا  علػػػى أمػػػاكن العبػػػادة وعلػػػى 
اؼبسػػػارح علػػػى مقػػػبة اؼبسػػػلمني اؼبقػػػابر كمػػػا تفعػػػ  إسػػػرائي  اليػػػـو ُب بنػػػا  اؼبن ػػػمت واؼبتػػػاحف و 

، فػػلف القػػا وف والػػذي سػػبق أف بينػػا ذلػػ  فيمػػا ماػػى ُب القػػدس ال ػػريف )مــأم  هللا(القديبػػة 
، بػ  الػدوؿ ـ تػوفر اغبمايػة الكافيػة لتنفيػذهاالدوٕب اإل سا٘ب ٓب يعد دبقدورم اإليفا  دبقرراته لعد

، وٓب تعػػد  ػػتم ؼبػػا ض اغبػػائطؿ الػػه ضػػرب  مقرراتػػه بعػػر الػػه قامػػػ  علػػى إ  ػػائه هػػي أوؿ الػػدو 
 ، وخرؽ مقرراته بدأت من قبلها قب  لريها.  عله حيز الت بيق على مر العصور أبرمته ُب

ولػػذ عػػن البيػػاف لػػدى اؼبتتبعػػني أف األمػػاكن اؼبقدسػػة دبختلػػف أ واعهػػا زباػػ  وقػػ  السػػلم     
مػػػػن  سػػػتمد ضبايتهػػػا، والػػػه تا ُب الدسػػػاتري الداخليػػػة للبلػػػدافللقواعػػػد العامػػػة اؼبنصػػػوص عليهػػػ

، ن اإلعػػبلف العػػاؼبي غبقػػوؽ اإل سػػاف( مػػ18، فقػػد أكػػدت اؼبػػادة )اإلعػػبل ت واؼبواثيػػق الدوليػػة
( مػن العهػػد الػدوٕب اػبػاص ابغبقػػوؽ اؼبد يػة والسياسػػية مػن حػق كػػ  فػرد ُب حريػػة 18واؼبػادة )

                                                           

حبػث  للػػدكتور أضبػد أبػو الوفػا )أسػتاذ القػا وف الػدوٕب العػػاـ و ،  143در السػابق ، ص د . أضبػد فتحػي سػرور ، اؼبصػ( 257)
حبمايػػػة القػػػا وف الػػػدوٕب : الفكػػػات اؼب ػػػمولة أكاديبيػػػة القػػػا وف الػػػدوٕب الهػػػاي( ، دبلػػػـو امعػػػة القػػػاهرة –كيػػػ  كليػػػة اغبقػػػوؽ وو 

ؿ معهد قا وف حقػوؽ اإل سػاف جبامعػة دي بػو ، ورئي  مود ضريف بسيو٘ب )أستاذ القا وف. وكذل  حبث الدكتور ؿباإل سا٘ب
، ورئي  اؼبعهد الدوٕب للدراسات العليا ُب ؾباؿ العلـو اعبنائية والرئي  السابق ورئي  اعبمعية الدولية للعقوابت ،ضيكالو –

ُب للتحقيػػق ُب ا تهاكػػات حقػػوؽ اإل سػػاف  1992لعػػاـ  789للالنػػة اػبػػبا  الػػه أ  ػػات بنػػا  علػػى قػػرار ؾبلػػ  األمػػن رقػػم 
، ورئػػػي  اللالنػػػة التحاػػػريية للمػػػؤسبر ق  ػػػا  اكمػػػة اعبنائيػػػة الدوليػػػةيولسػػػبلفيا ، والػػػرئي  السػػػابق للالنػػػة الصػػػيالة اؼبعنيػػػة 

حبػػػػث بعنػػػػواف )اإلطػػػػار العػػػػرُب للقػػػػا وف الػػػػدوٕب اإل سػػػػا٘ب ، ، و الدبلوماسػػػػي ػبػػػػبا  اؼبعنيػػػػني ق  ػػػػا  اكمػػػػة اعبنائيػػػػة الدوليػػػػة(
 . 83ص  التدخبلت والثغرات والغموض(
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، ـ مػػ  صباعػػةسػػوا  أكػاف ذلػػ  سػراً أ الفكػر والاػػمري والد  ػة واغبػػق ُب إقامػة ال ػػعائر الدينيػة
، إمبػػا ينبغػػي مػػن خػػبلؿ هػػذم اؼببحػػث أف  تعػػرؼ علػػى أ نػػا لػػي  بصػػدد اغبمايػػة الداخليػػة ودبػػا

اغبمايػػػة الدوليػػػة للمقدسػػػات الدينيػػػة أثنػػػا  اغبػػػرب واالحػػػتبلؿ العسػػػكري وفػػػق مننػػػور القػػػا وف 
 الدوٕب اإل سا٘ب .

نون ال ديل اإلنساين دضبـا أيٌب اللتزام ابحًتام الما: )(258)يقوؿ الدكتور عامر الزَّمإب      
، دىــذه قاعــ ة أساســية  مات التزامــات الطــراف اؼبتعاقــ ةاآلَــري  عكــى احًتامــو مــ  ممــ

، دىــب صــيغة تفاقيــات جنيــف دالربدتونــول الدلنصــت عكيهــا اؼبــادة الدىل اؼب ــًتنة ل
ــاًء عكــى ىــذه عامــة ت ــما صبيــع الطــراف اؼبتعاقــ ة دلــيس أطــراف النــز  اع كحســب، دبن

، مؤسسـات نتهكب المانون الـ ديل اإلنسانـــب، م  حق نا طرف متعاق  مطالبة مالماع ة
 .(259)( دأكراداً ابلكـف ع  النتهانات إذا ثبت دقوعها

 ووفق ما تقدـ سنتعرض إٔب م لبني مهمني نبا :     
 اؼب لي األوؿ : اغبمايػة الدولية لؤلماكن واؼبقدسات الدينية وق  اغبرب .  

 اغبماية الدولية لؤلماكن واؼبقدسات الدينية أثنا  االحتبلؿ العسكري . اؼب لي الثا٘ب :
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مست ار ضؤوف اؼبغرب العريب وال رؽ األوسط / اللالنة الدولية للصليي األضبر . (258)
آليػػػات تنفيػػػذ حبػػػث د. عػػػامر الّزِمػػػإب بعنػػػواف و .  263( د. أضبػػػد فتحػػػي سػػػرور : القػػػا وف الػػػدوٕب اإل سػػػا٘ب ، ص 259)

  القا وف الدوٕب اإل سا٘ب .



 اؼبطكب الدل
 اغبمايـة ال دلية لألمان  داؼبم سات ال ينية 

 دقت اغبرب
أ ػه ُب حالػة اغبصػار والاػرب  1907( من اتفاقية الهػاي لعػاـ 27لقد تقرر ُب اؼبادة )     

اؼبسػػاس ابؼببػػا٘ب اؼبعػػدة للعبػػادة،  اذم مػػن الوسػػائ  لعػػدـابلقنابػػ  هبػػي ازبػػاذ كػػ  مػػا يبكػػن ازبػػ
، لئلعمػػػاؿ اػبرييػػػة ، واؼبست ػػػفيات، وأمػػػاكن ذبمػػػ  (260)، وابآل ر التارىبيػػػة والفنػػػوف، والعلػػػـو

، وذلػػ   هػػد ال اقػػة وب ػػرط أالَّ تكػػوف مسػػتعملة ُب الوقػػ  ذاتػػه أللػػػراض اؼبرضػػى واعبرحػػى
 عسكرية . 

تتعلػػق  لاػػرب ابلقنابػػ  عػػن طريػػق القػػوات البحريػػة  صوصػػاً كمػػا تاػػمن  اؼبػػواد اػباصػػة اب     
علػى أ ػه  1907( من اتفاقية الهػاي لعػاـ 5، فقد أكدت اؼبادة )مماكن العبادة بصفة عامة

هبب عكى المائ  عن  الضرب ابلمنابا بواسطة الموات البحرية أن يتخذ نا اإلجراءات )
 .(261)( لكعبادة الالزمة لإلبماء ق ر اإلمكان عكى اؼبن آت اؼبخصصة

دابلـتمع    تكـف النصــوص يتبـُت لنــا أاـا دإن اســته كت : )يقػوؿ الػدكتور أضبػد بػػراؾ     
أن اؽبـ ف ظـا مميـ اً ببـذل العنايـة ل بتحميـق نتيجـة  ية أمان  العبادة بصفة عامـة إلا ضبا

 نثـَتاً ، ديب د أن اغبربُت العـاؼبيتُت قـ  ىـزَتاض العسكريةمعينة شريطة ألا تستخ م لألغر 
فبــا انتهــت إليــو اتفاقــات لىــاي دإزالــة النفصــام بــُت النظريــة دالواقــع بــُت اتفاقيــة لىــاي 

، دعكيــو كمــ  صــيغت عب يــ  أعيــ ت صــياغة ىــذه التفاقيــةدالواقــع الــ ديل ا 1907لعــام 
، لــذا مل يكــ  ن ؽبــا دكمــاً ؽبــذه اؼبتغــَتاتداؼبكحمــان اإلملــاكيا 1949اتفاقيــة جنيــف لعــام 

يوملـــح اؼبمصـــود أبمـــان  العبـــادة   نصـــوص تكـــف التفاقيـــة إذ اقًتنـــت تكـــف غريبـــاً أن 
( مـ  اؼبكحـق 53المان  أباا سبثـا تـرااثً ثماكيـاً أد ردحيـاً لك ـعوب ، كمـ  نصـت اؼبـادة )

                                                           

 واؼبقامات واألوقاؼ .  ( واآل ر التارىبية تعذ : اؼبقابر القديبة260)
 ريبة ا تهاؾ حرمة اؼبسالد األقصى  ، إعداد وإضراؼ القاضي أضبد اؼببيض .ة فلس ني القا و ية( ا نر: بواب261)

، فلس يذ األص ( . الثبل   د براؾ )متخص، ُب القا وف الدوٕب، د. أضبمن مننور القا وف اعبنائي الدوٕبوؿبي ه 
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اإلملا  الدل عكى َطر ارتكاب أي م  العمال الع ائيـة اؼبوجهـة ملـ  اآلاثر التارىبيـة 
 (عبــادة الــيت ت ــكا الــًتاث الثمــا  أد الردحــب لك ــعوبأد العمــال الفنيــة أد أمــان  ال

(262) . 
اػباصػػػة حبمايػػػة اؼبمتلكػػػات  1954( مػػػن اتفاقيػػػة الهػػػاي لعػػػاـ 53وال ىبفػػػى أف اؼبػػػادة )    

كمػػػا أورد البوتوكػػػوؿ الثػػػا٘ب اػبػػػاص ابلنزاعػػػات   -وقػػػ  اغبػػػرب -الثقافيػػػة وقػػػ  النػػػزاع اؼبسػػػلح 
ـــة أعمـــال ( مػػػا  صػػػه : )14) اؼبسػػػلحة لػػػري ذات ال ػػػاب  الػػػدوٕب ُب اؼبػػػادة وبظـــر ارتكـــاب أي

، أد أمــان  العبــادة الــيت ت ــكا  ائيــة موجهــة ملــ  اآلاثر التارىبيــة، أد العمــال الفنيــةع
 .(263) (الًتاث الثما  دالردحب لك عوب داستخ امها   دعع اجملهود اغبريب

ى ؾبموعــة دهبــذا ل يمتصــر المــانون الــ ديل اإلنســاين عكــوقػػاؿ العميػػد سػػيد هاضػػم : )    
المواعـــ  المانونيـــة الـــيت تـــنظع حمـــوق اؼبمـــاتكُت   النزاعـــات اؼبســـكحة دإمبـــا ت ـــما أيضـــاُ 
المــوانُت الــيت تــنظع اغبمــوق الطبيعيــة الساســية اؼبتصــكة ابإلنســان بصــفتو نلنســان منهــا 

، دالتفاقيـــة ال دليـــة اػباصـــة ابغبمـــوق 1948اإلعـــالن العـــاؼبب غبمـــوق اإلنســـان لســـنة 
( ، دالتفاقية ال دلية اػباصة ابغبمـوق اؼب نيـة دالسياسـيةلجتماعية دالثماكيةلقتصادية داا
(264)       . 

النتهانــات الــيت ارتكبتهــا إســرائيا   ككســطُت ، دأمريكــا داؼبتحــالفون معهــا   
 العراق أثناء الع دان اغبريب عكيهما:

، 1907هػػػػاي ت  ػػػػا كػػػػ  مػػػػن اتفاقيػػػػات الوبعػػػػد أف ًب اسػػػػتعراض النصػػػػوص الػػػػه  ػػػػا     
، وإذا ما قور   حباؿ اجملتم  اآلف قبد 1954، واتفاقيات الهاي لعاـ 1949و نيف لعاـ 

، حيث أف إسرائي  ا تهك  حرمة اؼبقدسات الدينية هاكات العنيمة ُب فلس ني والعراؽاال ت
قرسػػػػاؿ فبثلهػػػػا  ُب القػػػػدس ومنػػػػذ احتبلؽبػػػػا ؽبػػػػا، فقػػػػد أصػػػػدرت األمػػػػم اؼبتحػػػػدة قرارهػػػػا اػبػػػػاص

، وكػذا اؼبواقػ  ضباية األماكن اؼبقدسة ومبا يها ، حيث ت لي ضرورة أتمني   بر درت()الكو 
                                                           

 . 1، اؼبصدر  فسه، صأضبد براؾ د. (262)
 .  2( اؼبصدر السابق، ص263)
. مقدـ ضمن أعماؿ الندوة  (القا وف اإل سا٘ب والقوات اؼبسلحة)( مقاؿ كتبه العميد سيد هاضم رب  عنواف : 264)

ص  ،اعبمعية اؼبصرية للقا وف الدوٕب إصدارات – 1982 وفمب  –حوؿ القا وف الدوٕب اإل سا٘ب  –اؼبصرية األؤب 
 وما بعدها .  57



، وكػػذل  فقػػد أكػػدت عبنػػة القػػا وف الػػدوٕب  ني ومػػن ضػػمنها اؼبقػػابر اإلسػػبلميةالدينيػػة ُب فلسػػ
اعتها بو ود ُب ضاف اؼبسؤولية الدولية على عدـ قن 1980( سبوز 32عن أعماؿ دور ا رقم )

ـ قواعد القا وف الدوٕب ، وذل  أ ه ال يتصور أف يسمح للدوؿ بعدـ احرتاغبربيةتل  الارورة ا
، ورأت اللالنػػة أف بعػػض قواعػػد هػػذا القػػا وف تفػػرض التزامػػات ال يبكػػن تسػػويغ عػػدـ اإل سػػا٘ب

اسػية ، كمػا أكػدت أف قواعػد القػا وف الػدوٕب اإل سػا٘ب أسامها ابالحتكػاـ للاػرورة اغبربيػةاحرت 
، حبيػػػث ال يتصػػػػور لدولػػػة مػػػػا أف زبلػػػ  ردا  عػػػػدـ احػػػرتاـ القواعػػػػد  برمتػػػػهغبيػػػاة اجملتمػػػػ  الػػػدوٕب

القا و يػػػة تعلػػػبلً  ػػػذم الاػػػرورة عػػػن اغبمايػػػة الدوليػػػة لؤلمػػػاكن الدينيػػػة وقػػػ  النزاعػػػات اؼبسػػػلحة 
(265). 

، سػرائي  ٓب ربػرـت اإلرادة الدوليػة، فػلف إيػة واتفاقيػاتولكن مػ  كػ  مػا  ػا  مػن مواثيػق دول    
 الً ابالعتدا  على اؼبقدسات الدينية فيها دبختلف أضكاؽبا . وٓب تلق ؽبا اب

وأياػػػاً مػػػػا فعلتػػػه أمريكػػػػا وحلفاؤهػػػػا علػػػى السػػػػاحة العراقيػػػة مػػػػا يعػػػػد اعتػػػداً  صػػػػارخاً علػػػػى     
مػػػ  ، فاثنػػػا  قيامهػػػا ابحتػػػػبلؿ العػػػراؽ قاينيػػػة ومػػػن لػػػري  ريػػػرة وال سػػػبي يػػػذكراؼبقدسػػػات الد

دا  علػػػػى ، واالعتػػػػرس، واؼبؤسسػػػػات، وسػػػػرقة اآل راب تهاكػػػػات جاؼبػػػػة كهػػػػدـ اؼبسػػػػا د، واؼبػػػػدا
، ؽبػػذا حرتامهػػا للقػػا وف الػػدوٕب اإل سػػا٘ب، فبػػا يػػدل  علػػى عػػدـ ااألضػػخاص ... إٔب لػػري ذلػػ 

، وترتيي التعوياات اله تسػتحقها ٕب مقاضاة الدوليتني ومن حالفهمات لي من اجملتم  الدو 
 ، وحبق األضخاص اؼبد يني .اإلسبلمية من  رائم حبق اؼبقدساتابغبد اؼبساوي ؼبا ارتكبتهما 

وبعػػد مػػا تقػػدـ هػػ  يعفػػي القػػا وف الػػدوٕب اإل سػػا٘ب إسػػرائي  والػػوال ت اؼبتحػػدة األمريكيػػة     
، وهػػػ  يبكػػػن إدا ػػػتهم علػػػى مػػػا ارتكبػػػوا مػػػن مػػػن تلػػػ  اال تهاكػػػات واجملػػػازر اواؼبتحػػػالفني معهمػػػ

، هبيبنا عػن ؼبسؤولية الكاملة عن ذل ميلهم ا، وربإل سا ية من قب  ااكم الدولية رائم حبق ا
ب أحكــام المــانون الــ ديل اإلنســاين، ل يعفــى أي دبوجــ: )  الػػدكتور عػػامر الزَّمػػإب قػػائبلً ذلػػ

، دل يعفـى طركـاً  َـر مـ  اؼبسـؤدليات الـيت تمـع عكيـو أد عكـى طـرف طرف متعاق  نفسو
تفاقيـات متعاق   َر بسبب ارتكـاب انتهانـات جسـيمة )جـرائع حـرب( نصـت عكيهـا ال

( ، دأنـــ  الربدتونـــول الدل أن نـــا طـــرف مـــ  51/52/131/148)اؼبـــادة اؼب ـــًتنة 

                                                           

 . 3(  د. أضبد براؾ ، اؼبصدر السابق ، ص 265)
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أطراف النزاع مسـ ول عـ  العمـال الـيت يرتكبهـا أشـخاص َتبعـون لمواتـو اؼبسـكحة اؼبـادة 
91 )(266).   

 

 اؼبطكب الثاين
اغبماية ال دلية لألمان  داؼبم سات ال ينية أثناء 

 الحتالل العسكري
در اؼبعاىـــ ات ال دليــــة ابلىتمــــام  بــــ در العبــــادة داؼبم ســــات ال ينيــــة د -أدًل 

 دحرمة العت اء عكيها: 
يبثبلف اذباهاً دوليػاً  1977لحقني التفاقية  نيف لسنة إف من اعبدير ابإلضارة إٔب أف اؼب     
ؿ اكن الدينيػة وقػ  االحػتبل، وابلبحػث عػن وضػ  األمػاً كبو ت بيق قواعػد أكثػر إ سػا يةمتزايد
، فمػػػن الواضػػػح أف اؼبعاهػػػدات الدوليػػػة قاطبػػػة أولػػػ  اغبمايػػػة لػػػدور العبػػػادة واؼبقدسػػػات اغبػػػريب

، وٓب  ػػتم تلػػ  اؼبعاهػػدات إٔب األنبيػػة ن ضػػمنها اؼبقػػابر العامػػة واػباصػػةالدينيػػة بصػػفة عامػػة ومػػ
، وابسػتعراض لحة إٔب ضباية موضوعية خاصػة  ػااػباصة لؤلماكن الدينية اؼبقدسة وحا تها اؼب

،  ػػذكر فيمػػا أيٌب  صػػوص تلػػ  ينتهػػ  حرمػػة أمػػاكن العبػػادة عمومػػاً لػػ  القواعػػد اعبزئيػػة ؼبػػن ت
 :كذل  رأي ؿبكمة  ورمبج الفر سية، و اقيات ُب ضباية اؼبقدسات الدينيةاالتف

 :1907اتفاقية لىاي لسنة 
علػػى أف  1907( مػػن الئحػػة اغبػػرب البيػػة التفاقيػػة الهػػاي لعػػاـ 56فقػػد  صػػ  اؼبػػادة )     

تهػػا أمػػبلؾ اجملػػال  البلديػػة وأمػػبلؾ اؼبن ػػمت اؼبخصصػػة للعبػػادة والػػب والتعلػػيم والفنػػوف ؽبػػا ضباي
، وكػ  ؾبػزأ أو زبريػي أو حػط ولو كا   فبلوكة لدولة العدو، فهي أتخذ حكم اؼبلكية اػباصة

 متعمد ؼبث  هذم اؼبن مت ؿبـر وهبي أف وباكم عنه .
 : 1949اتفاقية جنيف لسنة 
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ُب القسػػم  1949ابتفاقيػػة  نيػػف ُب ضػػاف ضبايػػة األضػػخاص اؼبػػد يني لعػػاـ  كمػػا وردت     
أنـو ؿبظـور عكـى ددلـة الحـتالل أن : )( اله تن، على53اغبريب اؼبادة )اػباص ابالحتػبلؿ 

ت مر أية متعكمات اثبتة أد منمولة َاصة ابلكراد أد اعبماعات أد لكحكومة أد غَتىا م  
تماعية أد تعادنية إلا إذا نانت العمكيات اغبربية تمتضب السكطات العامة أد ؼبنظمات اج

 . (267)( حتماً ملردرة ىذا التخريب
 :(268) 1954اتفاقية لىاي لعام 

وإذا كا   اتفاقية  نيف قد أ ازت استخداـ القوة ضد األماكن اؼبقدسة كػدور العبػادة      
ُب ضػػػػاف ضبايػػػػة  1954 ، فػػػػلف اتفاقيػػػة الهػػػػاي لعػػػاـهػػػا إذا اقتاػػػػ  الاػػػرورة كمػػػػا تقػػػدـولري 

، حيػث حنػرت بصػفة خاصػة ُب وردت صبي   صوصها على كبو فباث  اؼبمتلكات الثقافية قد
تتعهـــ  الطـــراف السياســـية ابحـــًتام : )( اؼبسػػػاس حبرمػػػة هػػػذم اؼبمتلكػػػات، و صػػػها4) اؼبػػػادة

، طراف السياسـية اؼبتعاقـ ة الَـرىاؼبمتككات الثماكية سواء   أرامليها أد   أراملب ال
، أد كـــات أد الوســـائا اؼبخصصـــة غبمايتهـــاتطالـــب ابلمتنـــاع عـــ  اســـتعمال ىـــذه اؼبمتكد 

 . (269) (المان  اجملادرة ؽبا مباشرة لغراض ق  تعرملها لكت مَت أد التكف
ذم األمػػػاكن ربػػػ  ذريعػػػة ورلػػػم كػػػ  مػػػا تقػػػدـ فلهنػػػا أ ػػػازت تلػػػ  االتفاقيػػػة ُب ضػػػرب هػػػ     

ثقافية ل عي من ال عوب يصيي الػرتاث الثقػاُب ، والارر الذي يصيي اؼبمتلكات الالارورة
 العاؼبي برمته .

 : 1977اتفاقية جنيف عام 
ا تها دائمػػػاً وعػػػدـ ضبايػػػة اؼبقػػػابر الػػػه دفػػػن فيهػػػا اؼبػػػوتى وصػػػي 1977لقػػػد راعػػػ  اتفاقيػػػة     

، كػ  هػػذا هي  عػودة رفػات اؼبػوتى ومتعلقػا م، كمػا هبػي تسػا، أو ا تهػاؾ حرمهػاإلسػا ة إليهػا
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، وماموهنا الرئي  هو إٔب مننمة اليو سكو 1954هاي عاـ ( ير   الفا  األوؿ ُب صيالة هذم االتفاقية ببل268)

 .  6الثقافية . الدكتور الباؾ : اؼبصدر السابق ، صضباية اؼبمتلكات 
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مػن البوتوكػوؿ األوؿ  34من االتفػاقيتني الثالثػة والرابعػة ـ  130و 120ؼبادأف  ص  عليه ا
(270). 

 : ؿبكمة نورمربج   كرنسا
لقػػػػد اعتػػػػبت ؿبكمػػػػة  ػػػػورمبج أف تعػػػػرض سػػػػل ات االحػػػػتبلؿ ألمػػػػاكن العبػػػػادة واألمػػػػاكن     

مػػني مػػن ، إذ تعهػػد اؼبػػدعي العػػاـ الفر سػػي أمػػاـ اكمػػة مف بعػػض اؼبتهة دوليػػةاؼبقدسػػة  ريبػػ
 رائم دولية ضد األماكن اؼبقدسة، حيث قاموا قلبلؽ أديرة، وسػلي  الدولة اؼبتحاربة ارتكبوا

، كما أدا   تل  اكمة قادة القوات اؼبسلحة األؼبا ية ُب الكنائ  واؼبعابد، وا تهاؾ حرمتها
 روسيا بقيامهم بتدمري أماكن العبادة والكنائ  ُب بعض اؼبدف الروسية اتلة .

دلـذلف اسـتمر الفمـو الـ ديل عكـى إدانـة انتهـاك حرمـة ددر يقوؿ الدكتور أضبػد بػراؾ : )    
العبــادة أد التعــرض ؽبــا ابلتــ مَت أد الســكب أد النهــب أد اإلغــالق أد أي تصــرف يضــر 

، دإن مــ  داجــب ســكطات الحــتالل احــًتام اغبمــوق لهبــذه المــان  َــالل كــًتة الحــتال
ــة ال ينيــة ل ، دنــذلف عــ م التعــرض لمــان   مــ  ســكان الراملــب اتكــةكمــ نيُتالعمائ ي

دابلتـــ مَت أد الســـكب أد النهـــب يـــنع عـــ  تعطيـــا لكممارســـة  –بصـــفة عامـــة  -العبـــادة 
 .  (271) (دطموس العبادة

فكػػػ  مػػػا تقػػػدـ يتاػػػح لنػػػا أف تلػػػ  االتفاقيػػػات الدوليػػػة أولػػػ  موضػػػوع ضبايػػػة األمػػػاكن       
، وم  ذل  قبد أف إسػرائي  ال ة زمن االحتبلؿ العسكرينبية ابلغاؼبقدسة دبختلف أضالكها أ

، وأياػػاً ت اإلسػػبلمية واؼبسػػيحية ُب فلسػػ نيترعػػوي لنػػدا  اجملتمػػ  الػػدوٕب اب تهاكهػػا للمقدسػػا
فػػلف االحػػتبلؿ األمريكػػي علػػى العػػراؽ وأفغا سػػتاف قػػد دمػػر كثػػرياً مػػن األمػػاكن الدينيػػة اؼبقدسػػة  

 كاؼبسا د واؼبقابر واآل ر .      
 :نتهانات اإلسرائيكية دالمريكية لكمم سات ال ينية   ككسطُت دالعراقال
 . انتهانات إسرائيا لكمم سات ال ينية   ككسطُت :1

                                                           

: الفكات اؼب مولة ، حبث  للدكتور أضبد أبو الوفا165د . أضبد فتحي سرور، القا وف الدوٕب اإل سا٘ب، ص ( 270)
 . حبماية القا وف الدوٕب اإل سا٘ب 

  بق  .، اؼبصدر الساد. أضبد براؾ( 271)



قياـ  إف اال تهاكات اإلسرائيلية غبرمة األماكن اؼبقدسة ُب فلس ني مستمرة وٓب تنق   منذ    
و البقيػػة الباقيػػة مػػن هيكػػ  لغػػريب هػػالسػػيما تصػػورهم أف اغبػػائط ادولػػتهم اؼبزعومػػة وغبػػد اآلف، 

، بػ  إهنػػم يػروف أف كنيسػػة القيامػة بنيػػ  فػوؽ  ا ػي منػػه وبػذ اؼبسػػالد األقصػى فػػوؽ سػليماف
  ا ي آخر .

، قا و يػػة تصػػ  مػػداركهمورلػػم أف اليهػػود لػػي  ؽبػػم مسػػتند صػػحيح مػػن التػػاريخ وال حالػػج     
 كية اغبائط الغريب الصادر ُب عػاـالسيما م  قرار عبنة التحقيق واؼبرسـو اإلقبليزي ُب ضاف مل

وحػدهم تعػود ملكيػة اغبػائط الغػريب، وؽبػم  : للمسػلمنيحيث  ا  ُب الػذي  األوؿ منػه1931
 ػػريف الػه هػػي مػػن ، لكو ػػه يؤلػػف  ػز اً ال يتالػػزأ مػػن سػاحة اغبػػـر الوحػدهم اغبػػق العيػػذ فيػه

 وأمػاـ الػة اؼبعروفػة ، وللمسلمني أيااً تعود ملكية الرصيف الكائن أماـ اغبائطأمبلؾ الوقف
، اـ ال ػػريعة اإلسػػبلمية عبهػػات الػػب، لكو ػػه موقوفػػاً حسػػي أحكػػحبػػارة اؼبغاربػػة اؼبقابلػػة للحػػائط

إف أداوت العبادة أو لريها من األدوات اله وبق لليهود وضعها ابلقرب من اغبائط ابالسػتناد 
األحػػػواؿ أف تعتػػػب مهنػػػا ألحكػػػاـ هػػػذا القػػػرار أو ابالتفػػػاؽ بػػػني الفػػػريقني ال هبػػػوز ُب حػػػاؿ مػػػن 

، ُب اغبػػائط أو ُب الرصػػيف اؼبقابػػ  تن ػػ  أو أف يكػػوف مػػن ضػػاهنا إ  ػػا  أي حػػق عػػني لليهػػود
ومػػن اعبهػػة األخػػرى يكػػوف اؼبسػػلموف ملػػزمني بعػػدـ إ  ػػا  أو إقامػػة أي بنػػا  أو هػػدـ أو تعمػػري 

ث يتالػػاوزوف ُب ، حبيػػلوقػػف )سػػاحة اغبػػـر وؿبلػػة اؼبغاربػػة( اجملػػاورة للحػػائطأي بنػػا  مػػن أبنيػػة ا
، أو حبيػث ين ػوي مػا يقومػوف يعرقلػوف سػلوؾ اليهػود إٔب اغبػائط عملهم هذا على الرصيف أو

به على إزعاج اليهػود أو التعػرض ؽبػم ُب مواعيػد ز را ػم إٔب اغبػائط إلقامػة تاػرعا م إف كػاف 
 . (272)ا تناب ذل  مست اعاً مي و ه كاف 

حيػث ًب  1967منػذ السػاب  مػن حزيػراف مػن عػاـ  لقد كا   اال تهاكات اػباصة ابغبفر    
ة األ ػػػزا  اجملػػػاورة االتفػػاؽ بػػػني )ايتػػػاف بػػػن موضػػيه( واغبػػػاكم العسػػػكري للقػػػدس علػػى إزالػػػة كافػػػ

، وهكػػذا دخػػ  اؼبخ ػػط وعي حالػػاج اغبػػائط، وقػػد اختػػػار مكػػا ً مناسػػباً يسػػتغبػػائط اؼببكػػى
، ومسػػالد الػػباؽ  ػػم قػػب ال ػيخ٘ب حيػػز التنفيػذ فهػػدـ حػػي اؼبغاربػة، وُب لمػػرة اؽبػدـ ربالصػهيو 
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، وأمػػر موضػػػيه د ف ابسػػتكماؿ تسػػػوية اف مت ػػابكة وملتصػػقة حبػػػائط اؼببكػػىوبقيػػ  ثبلثػػة مبػػػ
 . (273)الساحة وٓب ينقض أسبوع واحد ح  تغري الو ه الديبغراُب للمكاف 

حيث ربقق لليهود  1969آب  21سالد األقصى ُب ومن اال تهاكات اػب رية حريق اؼب    
اإلسػػػػبلمية ، تلػػػػ  اعبريبػػػػة الػػػػه أ رت اؼب ػػػػاعر ادي عبريبػػػػة ا تهػػػػاؾ حرمػػػػة اؼبقدسػػػػاتالػػػػركن اؼبػػػػ

خل  اؼبننمػػػػات الدوليػػػػة ُب ، فتػػػػدواؼبسػػػػيحية علػػػػى حػػػػد سػػػػوا ، وهكػػػػذا توالػػػػ  اال تهاكػػػػات
، للي عليها طاب  ال الي واإلدا ػة ارات والتوصيات، وأفرزت  هودها كثرياً من القر اؼب كلة

ؤلمم اؼبتحدة وؾبلػ  األمػن وؾبلػ  الوصػاية ومننمػة اليو سػكو الػه سوا  من اعبمعية العامة ل
 أصدرت كثرياً من قرارات اإلدا ة وال الي واالستنكار .

وأكػػػدت مؤسسػػػة األقصػػػى ُب تقريػػػر مفصػػػ  أف سػػػل ات االحػػػتبلؿ هػػػدم  منػػػذ العػػػاـ      
بنػ  ، وحولػ  الكثػري فبػا تبقػى مػن مسػا د إٔب طبػارات و مسػالد 1200أكثر من  1948

وما زاؿ يتعرض ؽبا اؼبسالد ،  هي  عن االعتدا ات اله تعرض الفنادؽ ال اهقة على اؼبقابر
، وا مػػ  مؤسسػة األقصػػى القػوات الصػػهيو ية بتالريػف مكػػات اؼبقػابر ووضػػ  القػػوا ني األقصػى

، و ػػػػذا صػػػػودرت أللػػػػي األوقػػػػػاؼ ات اإلسػػػػبلمية إٔب أيػػػػد خبيثػػػػةالػػػػه ربيػػػػ  ملكيػػػػة اؼبقدسػػػػ
 .   (274)ستار قا وف أمبلؾ الغائبنياإلسبلمية رب  

، إالَّ أف لالبية ما صدر عن تل  اؼبننمات يندرج رب  عداد التوصيات اله ورلم كثر ا     
، وأف لبيػػػػة اعبهػػػػاتؽبػػػػا قيمػػػػة أدبيػػػػة مهمػػػػة خلقػػػػ  وز ً كبػػػػرياً ُب اجملتمػػػػ  الػػػػدوٕب  ؿ أتييػػػػد أل

، دبعػئ القا وف ابل رعية الدوليةرؼ أه  اؼباموف الكام  ُب تل  التوصيات ي لق عليه ُب ع
أف التوصية الدولية ترسي مركزاً للمسائلة حبيث تست ي  تل  الدوؿ اتلة االحتالػاج  ػا أمػاـ 

 ااكم الدولية اله تنعقد ؽبذا الغرض . 
إٔب ا تهاكات كبػرية ب مػ  ولع  مقبة )مامن  ( ُب فلس ني هي األخرى تتعرض اليـو     

ٔب متاحف ومسارح ومنتد ت يهودية، وكما أسػلفنا   بقياـ الصهاينة بتحويلها إ، وذلمعاؼبها
، وهػػذا التصػػرؼ هبػػي ات بتالريػػف القبػػور وإزالػػة معاؼبهػػا، وقػػد ابضػػرت اعبرافػػُب الفصػػ  األوؿ
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أف تػػداف عليػػػه إسػػرائي  مػػػن قبػػػ  اجملتمػػ  الػػػدوٕب واعتبػػػػار ذلػػ  مػػػن اعبػػػرائم الدوليػػة حبػػػق تػػػراث 
 . اؼبسلمني ُب فلس ني 

دإن اإلعفــاء مــ  المصــاص كيمــا يتعكــق ابعبــرائع دالنتهانــات : )يقػػوؿ الػػدكتور بسػػيو٘ب    
الواسعة اؼب ى اؼبنهجية غبموق اإلنسان الساسية ىو َيانـة لتضـام  الب ـرية مـ  ملـحااي 
ىــذه الصــراعات دالــذي  تــ ي  ؽبــع بواجــب ربميــق العــ ل دالتــذنر دالتعــويض، دإننــا أيضــاً 

، دلكـب ن ـرح مـا قالـو جـورج سـانتياان كبو منع دجـود ملـحااي اؼبسـتمبا تناابلع ل إلنساني
إذا مل نستطيع أن نتعكع م  دردس اؼباملب دنتوقف ع  فبارسـة إعفـاء اعبـرائع ال دليـة مـ  

 .  (275)( العمـاب كلننا نكرر نفس الَطاء دسنعاين م  نتائجها
ت ال ينيــة   دمــ  حالفهــا لكمم ســا الــولايت اؼبتحــ ة المريكيــةانتهانــات .2

 : العراق
 بػػػبلد الرافػػػدين ال يبكػػػػن أمػػػا اال تهاكػػػات الػػػه ارتكبتهػػػػا الػػػوال ت اؼبتحػػػدة األمريكيػػػػة ُب     

، وغبػػد اآلف ٓب مشلػػ  اؼبسػػا د واألوقػػاؼ اإلسػػبلمية، حيػػث إحصػػاؤها، وعلػػى صبيػػ  األصػػعدة
، وقػد سػتمرة  ألف اال تهاكػات ال تػزاؿ م، وذلػصػائية مػن قبػ  اؼبراقػي لؤلحػداثزبرج لنػا إح

، والػذي ضػارؾ ي اؼبتقاعػد )اؼبػارتري  يمػي ماسػي(صدر عن إحدى دور الن ر الفر سػية للرقيػ
وات األمريكيػػػة ُب ُب اغبػػرب ضػػد العػػراؽ يتحػػػػدث فيػػه عػػن  ػػرائم اغبػػرب الػػه قامػػ   ػػا القػػ

نــا   :رات العسـكرية المريكيــة تمـول أبنإن ىنــاك مـذنرة دزعتهـا اؼبخــاب: )العػراؽ إذ يقػوؿ
ـــايل كـــلن قيُت إرىـــابيون ؿبتمكــــونالعـــرا ـــار عكـــى أي ىـــ ف عمـــا مـــربر، دابلت ، إطـــالق الن

م ملـ  العـ اء حـىت ددج ت أن ىناك مماطع تتح ث ع  ع م اؼببـادرة ابلمتـا أد اؽبجـو 
كتهع دالـــذي  ، دىـــو المـــر الـــذي يفعكـــو العراقيـــون الطيبـــون الـــذي  قـــابيبـــ ءدا ىـــع بـــذلف

ـــا لحـــادثتهع عكـــى اؼبيـــ ان ألســـف عمكـــت منـــذ الايم الدىل لكغـــزد عكـــى ، غـــَت أن قواتن
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 (استفزاز اؼبواطنُت دمبادرهتــع ابؽبجـوم ربـت شـعار َـ اع عنوانـو ن ـر اغبريـة دال يبمراطيـة
(276) . 

فاال تهاكات اله قام   ا القوات األمريكية ومػن ربػالف معهػا ُب العػراؽ سػوا  أكا ػ       
، فقػػػد ه قػػػ   نريهػػػا ُب أرىبنػػػا اؼبعاصػػػريػػػة الػػػعلػػػى اؼبػػػد يني أـ األعيػػػاف تعػػػد مػػػن اعبػػػرائم الدول

، ورلػػم هػػذا كلػػه فػػلف اجملتمػػ  الػػدوٕب ٓب وبػػرؾ سػػاكناً دم  صبيػػ  األسػػلحة ارمػػة دوليػػاً اسػػتخ
 قدا ة اؼبعتدين وذبريبهم وفق أحكاـ القا وف الدوٕب . 

 :اؼبسؤدلية اعبزائية اؼبًتتبة عكى َرق أحكام المانون ال ديل اإلنساين –اثنياً 
، أو مػػن لديػة أدٗب معرفػة ابل ػػرعية الدوليػة يعلػم علػػم إف فبػا ال ىبفػى علػػى كػ  ذي بصػرية     

 اليقني ب  حق اليقني أف اال تهاكات اؼبتكررة على األماكن اؼبقدسة تعد  ريبة دولية .
ــو اؼبنظمــات ال دليــة مــ  د بػػراؾ: )يقػػوؿ الػػدكتور أضبػػ     دترتيبــاً عكــى ذلــف ناكــة مــا ازبذت

مـــا أصـــ رتو مـــ  توصـــيات غبمايـــة المـــان  ال ينيـــة اؼبم ســـة أســـبغ جبـــالء  جهـــود صـــادقة
 .     (277) (ال رعية ال دلية عكى ضباية لكا اؼبم سات

فػاي دولػػة تريػد أف ربػػافظ علػى كياهنػػا الػدوٕب ومكا تهػػا بػني الدولػػة البػد ؽبػػا اال اػػماـ إٔب     
لتصػػػػرؼ ٓب أيت مػػػػن فػػػػراغ إمبػػػػا ، وهػػػػذا امايػػػػة مصػػػػاغبها مػػػػن اعبػػػػرائم الدوليػػػػةاجملتمػػػػ  الػػػػدوٕب غب

 ال رعية الدولية اقتا  ذل  بغية ؿبافنة تل  الدوؿ على مصاغبها اعبوهرية والتزاما ا .
وهكػػذا اسػػتقر ُب ضػػمري اجملتمػػ  الػػدوٕب تصػػور قيػػاـ اؼبسػػؤولية اؼبرتتبػػة عػػن اإلخػػبلؿ بقواعػػد    

، وؽبذا فلف عبنػة اؼبسػؤوليات ٘بمبدأ ال لئ عنه ألي  ناـ قا و القا ػوف الدوٕب اآلمرة ابعتبارها 
قد  رم  بعض األفعػاؿ معتػبة إ هػا  1919كا وف الثا٘ب   25اله ضكلها مؤسبر السبلـ ُب 

، هػػػذا اهػػػد التعلػػػيم ػػػرائم حػػػرب كهػػػدـ اآل ر التارىبيػػػة واؼبن ػػػمت الدينيػػػة أو اػبرييػػػة وكػػػذا مع
كبػػار ؾبرمػػػي   رمبج اكمػػػةابإلضػػافة إٔب أ ػػػه بعػػد اغبػػػرب العاؼبيػػة الثا يػػػة ًب ت ػػكي  ؿبكمػػػة  ػػو 

 صػػػ  علػػػى  1945آب عػػػاـ  8( مػػػن تصػػػريح لنػػػدف ُب 1، فاؼبػػػادة )اغبػػػرب ُب دوؿ اػػػور
 ت كي  ؿبكمة عسكرية ؽبذا اػبصوص .
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( مػن التصػريح اؼبػذكور قػد قسػم  اعبػرائم الػه وبػق كمػة 6واعبدير ابإلضػارة أف اؼبػادة )    
 : ، وهيبج أف تفص  فيها إٔب ثبلث طوائف ورم

 ُب  رائم ضد السبلـ . –األؤب 
 ُب  رائم اغبرب . –والثا ية 
  رائم ضد اإل سا ية . –والثالثة 
أصػػػدرت اعبمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػم اؼبتحػػػدة قرارهػػػا  1947ت ػػػرين الثػػػا٘ب مػػػن عػػػاـ  21وُب      

ة ، لعػ  أنبهػا اؼبسػؤوليادئ الػه أقر ػا ؿباكمػات  ػورمبج( أكػدت فيػه تبنيهػا للمبػ177اؼبرقم )
ال خصػػية للفػػرد ُب ارتكػػاب اعبريبػػة الدوليػػة ومسػػؤولية رئػػي  الدولػػة عػػن اعبريبػػة الدوليػػة فاػػبلً 

 .  (278)عن إقرار ال وائف الثبلث اؼبختلفة للالرائم الدولية 
تمػػاد البصػػمات واػػاوالت وفبػػا يػػدعم مػػا تقػػدـ مػػا قامػػ  بػػه عبنػػة القػػا وف الػػدوٕب ُب اع     

  الثالث دبناسبة وضعها ؼب روع قا وف اؼبسؤولية الدولية .، وكذل  موقف دوؿ العآبالفقهية
: كػػػ  واقعػػػة لػػػري م ػػػروعة ن اؼب ػػػروع أف اعبريبػػػة الدوليػػػة هػػػيمػػػ 19/2إذ أكػػػدت اؼبػػػادة      

ترتكبهػػا دولػػة مػػا ابؼبخالفػػة اللتزاما ػػا األساسػػية اؼبنصػػبة علػػى ضبايػػة اؼبصػػاّب اغبيويػػة للمالتمػػ  
مػػػن  19/3، كمػػػا بينػػػ  اؼبػػػادة ُب مننػػػور اجملتمػػػ  الػػػدوٕبا  ريبػػػة الػػػدوٕب والػػػذي يعػػػد ا تهاكهػػػ

 .(279)اؼب روع صوراً لبعض التصرفات اله سبث  السلوؾ لري اؼب روع اؼبكوف للالريبة الدولية 
 : اتفاقية جنيف دما بع ىا

 : 1977أ. زجر النتهانات حسب اتفاقية جنيف 
 33، 13، 47، 46اؼبػواد   حسي اتفاقيػة  نيػف ُبفقد حنر القا وف الدوٕب اإل سا٘ب    

من البوتوكػوؿ األوؿ األعمػاؿ اال تقاميػة ضػد األضػخاص  56إٔب  51، 20اؼب رتكة، واؼبواد 
اؼبػػػد يني واألمػػػواؿ ذات ال ػػػاب  اؼبػػػد٘ب وصبيػػػ  الفكػػػات األخػػػرى الػػػه وبميهػػػا القػػػا وف ُب إطػػػار 

 النزاعات اؼبسلحة الدولية .

                                                           

 ، اؼبصدر السابق والصفحة  فسها . ا نر: د. أضبد براؾ( 278)
  . 9، ص د. أضبد براؾ: اؼبصدر  فسه( 279)
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ة( ال يعنػػػػػي السػػكوت علػػػى اال تهاكػػػات الػػػه لكػػن حنػػػػر هػػذا النػػػوع مػػن )العدالػػػة اػباصػػ    
 .(280)يتعرض ؽبا األضخاص اميوف واألعياف امية 

( مػػػن 89، إذ أكػػػدت اؼبػػػادة )ف التعػػػاوف مػػػ  األمػػػم اؼبتحػػػدة قػػػائموالبػػػد مػػػن اإلضػػػارة إٔب أ    
سػػا٘ب البوتوكػػوؿ األوؿ التػػزاـ الػػدوؿ ابلتعػػاوف مػػ  اؼبننمػػة لاػػماف احػػرتاـ القػػا وف الدولػػػػي اإل 

 . (281)ومن  اال تهاكات سوا  أكا   واقعة على األضخاص أـ األعياف 
 ب. ددر المضاء اعبنائب   تنفيذ المانون ال ديل اإلنساين :

ــــوطٍت - ــــى اؼبســــتوى ال ؛ فقػػػػد  صػػػػ  اتفاقيػػػػات  نيػػػػف علػػػػى و ػػػػوب إعمػػػػاؿ قاعػػػػدة  عك
ػػاكمتهم  االختصػػاص اعبزائػػي العػػاؼبي ، أي علػػى كػػ  طػػرؼ متعاقػػد مبلحقػػة ؾبرمػػي اغبػػرب

 أماـ القاا  أو تسليمهم إٔب دولة معنية اباكمة .
؛ فعلػػػى صػػػعيد ؾبلػػػ  األمػػػن التػػػاب  لؤلمػػػم اؼبتحػػػدة صػػػدر قػػػراراف  عكـــى اؼبســـتوى الـــ ديل -

( اكمػػػة مػػػرتكل  ػػػرائم 1994( ، وروا ػػػدا )1993إل  ػػػا  ؿبكمػػػه يولسػػػبلفيا السػػػابقة )
الػػػه ضػػػهدها هػػػذاف البلػػػداف ، وكػػػاف غبػػػروب  اغبػػػرب واعبػػػرائم ضػػػد اإل سػػػا ية أثنػػػا  النزاعػػػات

تسػػػػػعينات القػػػػػرف الع ػػػػػرين ، وكمػػػػػه  ػػػػػورمبج وطوكيػػػػػو األسػػػػػاس الواضػػػػػح ُب إقػػػػػرار الننػػػػػاـ 
األساسي للمحكمة اعبنائية الدوٕب ُب إطػار اؼبػؤسبر الدبلوماسػي اؼبنعقػد برومػا ، وصػدر الننػاـ 

صػػػبلحيات اكمػػػة  ، وقػػػد حػػػددت هػػػي معاهػػػدة رومػػػا 1998سبػػػوز  17األساسػػػي بتػػػاريخ 
 . (282)وت م   ريبة اإلابدة واعبرائم ضد اإل سا ية و رائم اغبرب و ريبة العدواف 

 اؼبسؤدلية اؼب نية اؼبًتتبة عكى َرق أحكام المانون ال ديل اإلنساين: -اثلثاً 
بػ  إ ػه  ،لية اعبزائيػة ُب حالػة خػرؽ أحكامػهال يقتصر القا وف الدوٕب اإل سا٘ب علػى اؼبسػؤو     
، وأقػػر مبػػدأ التعػػويض عػػن األضػػرار الناصبػػة عػػن ـبالفػػة قػػوا ني اغبػػرب اػػمن اؼبسػػؤولية اؼبد يػػةيت

 ب ػاف قػوا ني 1907( لعػاـ 3وتقاليدها كما  ص  علػى ذلػ  اتفاقيػة الهػاي الرابعػة )اؼبػادة 
، فاؼبتعاقد ال يست ي  إعفػا   فسػه بسػبي اعبػرائم اػب ػرة )اؼبػادة اؼب ػرتكة اغبرب البية وأعرافها

                                                           

وف اؼبغػػرب . حبػػث د. عػػامر الّزِمػػإب )مست ػػار ضػػؤ  263، ص د. أضبػػد فتحػػي سػػرور: القػػا وف الػػدوٕب اإل سػػا٘ب (280)
 .  (آليات تنفيذ القا وف الدوٕب اإل سا٘ب: )/ اللالنة الدولية للصليي األضبر(، بعنوافالعريب وال رؽ األوسط 

 ( اؼبصدر  فسه  . 281)
  وما بعدها . 264، اؼبصدر السابق  فسه ص الدكتور أضبد فتحي سرور ( 282)



، ن البوتوكػػػػوؿ األوؿ مبػػػػدأ التعػػػػويضمػػػػ 91، وأكػػػػدت اؼبػػػػادة (148و  131و  52و  51
 بصيغة معاهدة الهاي الرابعة تقريباً .

 سػػػا٘ب فمسػػػؤولية التعػػػويض عػػػن األضػػػرار الناصبػػػة عػػػن ا تهػػػاؾ أحكػػػاـ القػػػا وف الػػػدوٕب اإل     
بلحيات عػػػػويض مػػػػن صػػػػ، ويبقػػػػى ربديػػػػد ضػػػػروطها وإ ػػػػرا ات التتتصػػػػ  بنتػػػػائج النػػػػزاع اؼبسػػػػلح

 .            (283)، مباضرة بواس ة آليات تتفق ب اهنا األطراؼ اؼبعنية
 :  َالصة المول

إف فبا ينهر لنا ومن خػبلؿ مػا تقػدـ أف اال تهاكػات لؤلمػاكن الدينيػة اؼبقدسػة ينػدرج ُب      
، حيػػث قػػدرت أف الفعػػ  اؼبكػػوف عػػن اؼب ػػروع 19/2عليهػػا ُب اؼبػػادة إطػػار اعبريبػػة اؼبنصػػوص 

مصػػػاّب السياسػػػيني صػػػوف يا تهػػػاؾ الدولػػػة اللتزامػػػات وبمػػػي و  يبػػػة الدوليػػػة هػػػو مػػػن  تػػػائجللالر 
والػػه  صػػ  193ؼبػػادة ، كمػػا ينػػدرج ضػػمن األوصػػاؼ اؼبنصػػوص عليهػػا ُب اللالماعػػة الدوليػػة

علػػى أف مػػن بػػني اعبػػرائم الدوليػػة تلػػ  األعمػػاؿ الػػه ت ػػك  ا تهاكػػاً خ ػػرياً اللتػػزاـ دوؿ ذات 
، وسػػوا  كا ػػ  اعبهػػة الػػه ينػػاط  ػػا فعػػ  لػػى السػػلم واألمػػن الػػدولينيلحفػػاظ عأنبيػػة  وهريػػة ل

 اعبريبػػػػة للدولػػػػة ك ػػػػخ، معنػػػػوي عػػػػاـ أو إٔب ال ػػػػخ، ال بيعػػػػي كمػػػػا حػػػػدث ُب ؿباكمػػػػات
فرد يبكػن أف يسػاؿ عػن ، وهذا أيااً مػا قػررم وفػاؽ إابدة اعبػن  الب ػري . فػال ورمبج وطوكيو
، فػلف بعاػهم يػرى زبويػ  الػدوؿ ختصػة ابعبريبػةاعبهػة القاػائية اؼب، أما خبصوص  رائم اغبرب

صػػػفة الػػػدفاع عػػػن تلػػػ  اؼبصػػػاّب األساسػػػية للمالتمػػػ  أمػػػاـ ؿبكمػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة وبعػػػد إقػػػرار 
، فلف االذبام يكوف صوب رف  اعبريبػة خبصػوص كمة اعبنائية الدولية وتصديقهميثاؽ قا وف ا

  .           (284)ا تهاؾ حرمة األماكن الدينية اؼبقدسة 
ي ك   ريبة دوليػة ،  اإلحتبلؿإف اال تهاكات اله تتعرض ؽبا اؼبقدسات الدينية بسبي      

 ولؤلسػػف قػػد يغفػػ  الساسػػة بسػػبي تنػػازعهم علػػى السل ػػػة مػػن عػػرض تلػػ  اال تهاكػػات علػػى
، فمػػن الاػػروري دبكػػاف عػػرض تلػػ  اال تهاكػػات علػػى اجملتمػػ  اؼبننمػػات الدوليػػة لتالػػرٙب اتػػ 

، ربػ  ضبايػة اجملتمػ  الػدوٕب برمتػه نمات الدولية وتذكريها مف أراضػيها اتلػةالدوٕب وعلى اؼبن

                                                           

 .  266( ا نر : د. أضبد فتحي سرور ، اؼبصدر السابق  فسه ص 283)
  . 10( ا نر: د. أضبد براؾ ، اؼبصدر السابق ،  ص 284)
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، وأف األمػػر لػػي  منوطػػاً األمػػم اؼبتحػػدة، وأهنػػا مػػن اهتمامػػات مننمػػة وعليػػه ضبايػػة اؼبقدسػػات
  ، ب  ابجملتم  الدوٕب  فسه .لفلس يذ أو العراقي أو األفغا٘بابعبا ي ا

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الفصا الثالث
استثمار أراملب اؼبمابر اؼبن رسة ، 
دمصارف الوقف   ال ريعة 

 دالمانون 
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 الفصا الثالث
استثمار أراملب اؼبمابر اؼبن رسة، مصارف الوقف   

 ال ريعة دالمانون
 سنبحث ُب هذا الفص  اؼبباحث اآلتية :     

 ؼبمابر اؼبن رسة   ال ريعة دالمانون .اؼببحث الدل : استثمـار أراملب ا
 اؼببحث الثاين : مصارف الوقف . 

 
 اؼببحث الدل

 استثمار أراملب اؼبمابر اؼبن رسة   ال ريعة دالمانون
 اؼب الي اآلتية : يتامن هذا اؼببحث      

 اؼبطكب الدل : أى اف إدارة الوقف   استثمار أراملب اؼبمابر اؼبن رسة .
 : صيغة استثمار الموال اؼبوقوكة   اؼبصارف اإلسالمية . اؼبطكب الثاين

 اؼبطكب الثالث : إعمال شرط الواقف   استثمار دتنمية أموال الوقف .
اؼبطكـــــــب الرابـــــــع : مســـــــانبة أرض اؼبمـــــــربة اؼبن رســـــــة   التنميـــــــة القتصـــــــادية 

 دالجتماعية .
 
 
 
 
 



 اؼبطكب الدل
مابر   أى اف إدارة الوقف   استثمار أراملب اؼب

 اؼبن رسة
دأبػػػ  دوائػػػػر الوقػػػف إٔب تنميػػػػة عوائػػػد الوقػػػػف ابسػػػتثمارها ُب ؾبػػػػاالت م ػػػروعة، ووفػػػػق      

خ ط مدروسة يَػُعدََّها خبا  ُب ـبتلف التخصصات، وهذا التصرؼ ٓب يكن ـبالفاً مي حاؿ 
   صػػلىمػػن األحػػواؿ لل ػػريعة اإلسػػبلمية، إ َّػػػما هػػو مػػن القػػرابت الػػه حػػث عليهػػا رسػػوؿ   

ورلَّي فيها، ودبا أ نا تناولنا ُب حبثنا هذا )اؼبقابر اؼبندرسة( واله هػي مػن األوقػاؼ  عليه وسلم
اػبرييػػة الػػه آلػػ  إٔب  هػػة الوقػػف لغػػرض إدار ػػا واإلضػػراؼ عليهػػا، وأل ػػ  اسػػتثمار لبل ػػػا 

يعتمػػػػد عليهػػػػا اػبػػػػبا  واؼبتخصصػػػػوف ُب ؾبػػػػاؿ  (285)وريعهػػػػا وتنميتهػػػػا، فػػػػبل بػػػػد مػػػػن ضػػػػوابط 
 االستثمار، لتحقيق اؽبدؼ اؼب لوب من استثمارها وهي:

أف تكوف صيغ االستثمار م روعة وُب ؾباالت م روعة يتقرب  ا إٔب    .1
 تعأب .

مراعاة تنوع ؾباالت االستثمار لتقلي  اؼبخاطر وأخذ الاما ت والكفاالت،  .2
 ارية .وتوثيق العقود، والقياـ بدراسات اقتصادية الزمة للم روعات االستثم

اختيار وسائ  االستثمار األكثر أما ً وذبني االستثمارات ذات اؼبخاطر العالية  .3
 دبا يقتايه العرؼ التالاري واالستثماري .

ينبغػػي اسػػتثمار أمػػواؿ الوقػػف ابلصػػيغ اؼب ػػروعة اؼببلئمػػة لنػػوع اؼبػػاؿ اؼبوقػػوؼ دبػػا  .4
 وبقػػػػق مصػػػػلحة الوقػػػػف، ودبػػػػا وبػػػػافظ علػػػػى األصػػػػ  اؼبوقػػػػوؼ ومصػػػػاّب اؼبوقػػػػوؼ
عليهم، وعلى هذا، فلذا كا   األصوؿ اؼبوقوفػة أعيػا ً فػلف اسػتثمارها يكػوف دبػا 
ال يؤدي إٔب زواؿ ملكيتها، وإف كا    قوداً فػيمكن أف تسػتثمر جبميػ  وسػائ  

 االستثمار اؼب روعة كاؼبااربة واؼبراحبة واالستصناع .... اْب .

                                                           

وُب لبلته وريعه الصادر عن ( ب اف االستثمار ُب الوقف 6/15) 140( هذم الاوابط أخذت من قرار رقم 285)
)سل نة عماف( مي ُب دورته اػبامسة ع رة دبسقط ؾبم  الفقه اإلسبلمي الدوٕب اؼبنبثق عن مننمة اؼبؤسبر اإلسبلؾبل  

 ـ .2004آذار )مارس(  11-6هػ، اؼبوافق 1425اـر  19إٔب  14 من
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واإلعػبلف عنهػا حسػي اإلفصاح دور ً عن عمليات االستثمار و  ر اؼبعلومػات  .5
 األعراؼ اعبارية ُب هذا ال اف .

اختيار اؼب اري  االسػتثمارية األكثػر ريعػاً وعائديػة مػن لػري إضػرار ألصػ  الوقػف  .6
(286)  . 

رض اؼبقبة اؼبندرسة، وحسي أمراعاة  وع اؼب روع االستثماري اؼبػراد قيامه على  .7
 موقعها وكما أيٌب:

روعًا صناعياً، ػفهي إما أف تصلح م  :سان  اؼبواطنُتإذا نانت اؼبمربة بعي ة ع  مأدًل: 
 أو زراعياً، أو حيوا ياً، وإذا تعذر ذل  يبكن أت ريها ب رط أف ال يار مصلها: 

 :إذا نانت الرض تصكح أن تكون م ردعاً صناعياً  -1
فك  م روع صناعي وبتاج إٔب رأس ماؿ، وخبا ، لوض  التصاميم واػب ط الصناعية،  
لتصريف أمور اؼب روع، ومن مت، وأ ث، وأيدي عاملة، ومواد أولية، ولكن هبي أف وإدارة 

تراعى اػب وات اعبادة واؼبهمة اآلتية ُب إقباح هذم الفكرة، الستثمار أرض الوقف  لخصها 
 فيما أيٌب:

أ . التنسيق بني وزارة الصناعة وهيكة إدارة واستثمار أمواؿ الوقف حوؿ إ  ا  اؼب روع     
 ناعي أللراض ض  منها:الص

 اػببات الفنية والصناعية . -
 إخااع اؼب روع للخ ط التنموية واالستثمارية . -
 اإل ازة الصناعية . -
 اغبصوؿ على اؼبواد األولية األساسية لئل تاج . -
 التصاميم واػب ط اؼبرحلية . -
 صور إدارة اؼب روع )البدائ ( . -
   سري اإل تاج .االستفادة ؼبعرفة اؼبعوقات واإلهبابيات أثنا -
 اؼبعو ة الارورية إلقباح اؼب روع . -

                                                           

 نر: د. اتعنيم إيرادا ا وزبفيض  فقا ا وتقلي  الفساد اإلداري من اختبلس وإسا ة أما ة . ( وأيٌب ذل  من: 286)
 .  306منذر القحف: الوقف اإلسبلمي، ص 



 الصيا ة الدورية . -
إف مث  هذم اؼب اري  يكوف تننيمها معقدًا  سبياً، الضتػراؾ  هتني ُب إدارته، أو يناط      

إٔب ؾبموعة أضخاص يغلي عليهم طاب  األما ة والنزاهة، إلدارته حبيث يُع وف من ؾبموع 
 ؼبـب بني ال رفني .األسهم وحسي االتفاؽ ا

ب . يدار هذا النوع من االستثمار من قب  هيكة الوقف، ويتم ذل  من خبلؿ توجيف      
كوادر إدارية يتم تعيينهم على مبلؾ الوقف وتكوف صبي  اؼبصاريف، من رواتي وحوافز 

ف وم رت ت، تصرؼ من ميزا ية الوقف التنموي، أو يتم التنسيق م  وزارة اؼبالية على توجي
 الكادر فقط، على أف يصدر قا وف  ذا . 

دعوة ومن توصيات ؾبل  ؾبم  الفقه اإلسبلمي الدولػي ُب الفقرة الثالثة ما  صها: ) 
اغبكومات اإلسالمية لتحما بعض مصردكات إدارة الوقف ما أمك  ذلف م  بــاب 

  . (287)( اؼبصكحة العامة، دلاا اؼبس ولة ع  رعاية مصال العباد دالبالد
خااع اؼب روع للنناـ اؼبصرُب السائد، أو لؤل نمة اؼبرعية اؼبعموؿ  ا ُب إدارة إج .     

 اؼب اري  الصناعية االستثمارية، والرقابة ااسبية . 
 وقد  ا  ُب )الفقرة الرابعة( من التوصيات على:  
ايل دعوة اؽبي ات اؼبتخصصة لوملع معايَت شرعية دؿباسبية لكت قيق ال رعب داؼب) 

داإلداري   أعمال الناظر، سواء أنان كردًا، أم صباعة، أم مؤسسة، أم دزارة، دينبغب أن 
 . (288) (رعية داإلدارية دااسـبيةـزبضـع إدارة الوقف لمواع  الرقابة ال 

د . يراعى حالم اؼب روع وحسي مساحة أرض الوقف حبيث ال يؤدي ذل  إٔب     
 مويني .نمث  هذا إٔب أه  اػببة من اؼبست ارين الصناعيني والتاإلخبلؿ ابلنناـ العاـ، ويرتؾ 

لكرتو٘ب ُب إعداد هػ . االستفادة من النناـ اغبديث ُب استخداـ اغباسوب، والبيد اال    
 البامج الكفيلة ققباح اؼب روع االستثماري كما هو معموؿ به اليـو ُب صبي  الدوؿ اؼبتقدمة . 

                                                           

 ( . 6/15) 140( ا نر: رقم القرار: 287)
  ( اؼبصدر  فسه .288)
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كافمت واغبوافز اؼبعموؿ به ُب اؼب اري  الصناعية، دبعئ أف يتعام  عتماد  ناـ اؼباح .     
م  العاملني معاملة العاملني ُب اؼبصا   اغبكومية، وأف يهي  ؽبم مساكن، وأسواؽ قريبة، 

 ووسائ  ترفيه ُب داخ  اؼب روع لت اليعهم على البقا  ُب العم  .
  مكاتي لتصريف وتسويق اؼبنتج ط . ضرورة االستفادة من وا هة اؼب روع ُب إ  ا    

 ووفق  ناـ التسويق الصحيح ؼبن  تلفػه وإهدارم .
وهناؾ ضوابط معيارية يبكن اعتمادها ُب التسويق وتصريف اؼبنتج وفق السياؽ اؼبعموؿ  
 به .
 ي .  يكة وسائ  الدعاية واإلعبلف للمنتج ومسلوب عصري خاٍؿ من ارمات .    
 .لتحقيق اؽبدؼ اإلسبلمي من الوقف العاملة الفقرية وارومة، عمبلً ؾ . ت غي  األيدي     
ؿ . االستفادة من التالارب الرائدة ُب إدارة اؼب روع الوقفي وضبايته وتنميته ُب بعض     

 الدوؿ اإلسبلمية والعربية وذل  قرساؿ خبا  متخصصني لئلطبلع على ذل  . 
 روع ضخمًا إمبا يراد من ذل  ت غي  أمواؿ : وال ي رتط ُب أف يكوف اؼبحجع اؼب ردع

م خدمة للوقف ُب ديبومة االستمرار ُب تقدٙب اؼبعو ت دالوقف واغبد من استهبلكه واستنفا
 . مية اله تتعرض للنكبات واؼبصائياالستغاثية لفقرا  اؼبسلمني، وللمنكوبني ُب الدوؿ اإلسبل

َم  نـَفاَس ع  مْؤِم  ُنْربًَة م  ُنَرْب الُ ْنيا، نـَفاَس هللا َعنُو  )): ملسو هيلع هللا ىلصعمبًل بتو يه رسوؿ   
 . (289) ((نربًة م  ُنَرب يوم الميامة

فاستثمار اؼباؿ النقدي اؼبوقوؼ يكوف ُب أعياف ك را  عقاٍر أو مصنٍ ، فلف تل       
ر االستثمار األصوؿ واألعياف ال تكوف وقفًا بعينها مكاف النقد، ب  هبػوز بيعهػا الستمرا

 . (290)ويكوف الوقف هو أص  اؼببلغ النقدي 
واؼبهم أف حالم اؼبصن  يعتمد على مساحة األرض وعلى مقدار اؼباؿ النقدي إلقامته      

 عبغراُب لؤلرض الوقفية . افق اؼبوق  و و 
 :م ردعاً زراعياً أد حيوانياً  إذا نانت الرض َتْصكُـح أْن َتكونَ  -2
 صاغبة للزراعة وقريبة من مصادر اؼبيام فهي: فلذا كا   األرض     
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أ . أما أف يكوف فيها مغروسات وضالر، فيالوز أف تدف  إٔب ر   يزرعها ببذرم و فقته 
على أف ما أخرج   تبارؾ وتعأب من ذل  فله النصف وللمزارع النصف وهذا قوؿ أيب 

 . (291)يوسف )رضبه  ( 
البذر إٔب ر   مزارعة ابلنصف، وكذل  إف وكذل  إف كاف عندم بذر فدف  األرض و  

 . (292)دف  ما ُب هذم األرض من لب  وضالر معاملة ابلنصف أو ابلثلث 
كلن أجاَر الَوصُب الرَض، دكيها لبا دشجر دق  أجرىا ب راىع أد : )اػبصاؼوقاؿ  

نان داننَت، كاإلجارة جائزة إذا نان ما كيها م  النخا دال جر ل يبنع م  زراعتها، كلن  
ذلف فبا يبنع زراعتها، كاإلجارة ابطكة ل ذبوز إذا نانت اإلجارة إمبا دقعت عكى الرض 

 .  (293) (ددن النخا دال جر
 .هاب . إذا كا   األرض خالية من اؼبغروسات، وال الر وهي  ردا  فيمكن استثمار       
 .ج . أت ري أرض الوقف )اؼبقبػرة اؼبندرسة( إلقامة اؼب اري  اػبريية   
 ؟ .( عن إ ارة الوقف ه  ذبوز سنني؟ وك  سنة بذا ابن تيميػة )رضبه  ا  اإلماـ كس     
إن نان الوقف عكى جهة عامة جازت إجارتو حبسب اؼبصكحة دل فا اب قائبلً: ) 

 .  (294)( يتوقف ذلف بع د عن  أنثر العكماء
ب ًا عكى قوم أبعيااع لو أن رجاًل جعا أرملًا لو ص قة موقوكة  أوقاؿ اػبصاؼ: ) 

 ؟  قال: نععىا لو أن يؤاجرىا دي كعها مزارعةد  دجوه ظبّاىا، دجعا  َرىا لكمسانُت 
 . (295)( قبا أن دليتها إليو ككو أن يعما   ذلف ما يعمكو الوايل ؽبا م 

سدة، فلف قباها اؼبستا ر  ذم الصورة الفاسدة، وقاـ اوال هبوز إ ار ا إ ارة ف 
وهو يعلم أهنا إ ارة فاسدة فعليه أ ر مثلها ال يتالاوز ذل  األ ر الذي ظبي،  بزراعتها،

 . (296)وعلى القاضي أف يفسخ اإل ارة وىبر ها من يد اؼبستا ر 
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د دأب  دوائر الوقف ُب حالة أت ري فبتلكات الوقف ق را  اؼبزايدة العلنية بناً  على قف 
بيع الباب الثا٘ب و صه: ) 1986( لسنة 32م )ما  صه قا وف بي  وإهبار أمواؿ الدولة اؼبرق

 دإهبار أموال ال دلة غَت اؼبنمولة ابؼبزاي ة العكنية؛ 
ي  موقعو دجنسو  إجراء الك ف عكى اؼبال غَت اؼبنمول لتح - أدلً : اؼبادة السابعة

دنوعو دح دده دأدصاكو دم تمالتو دمساحتـو درقمو دتثبيت ما أن ئ عكيو م  ؿب اثت، 
 ع أد غرس كيو. أد ما زر 

: ت كا عبنة البيع داإلهبار م  ثالثة أعضاء م  موظفُت ذدي َربة ل تما اؼبادة الثامنة
درجة أي منهع ع  م ير، تتوىل إجراءات بيع الموال غَت اؼبنمولة أد إهبارىا دكماً 

 لحكام ىذا المانون .
ول أد إهباره ابؼبزاي ة العكنية يعك  ع  بيع اؼبال غَت اؼبنماثلثاً( )اؼبادة التاسعة: الفمرات 

   صحيفة يومية م  الصحف اليت تص ر ... دتعكق نسخة   ال ائرة اليت تموم ...
هبب أن يتضم  اإلعالن ع  صبيع أدصاف اؼبال غَت اؼبنمول اؼبثبتة   اضر د)رابعاً( 

داؼبكان  اؼبنظع م  قبا عبنة التم ير، ديوم اؼبزاي ة دساعتها، دشردط الشًتاك كيها
ل ذبري مزاي ة البيع أد اإلهبار إّل ملم  الوح ة  سادساً(و) الذي ذبري اؼبزاي ة كيو .

 اإلدارية اليت يمع كيها اؼبال غَت اؼبنمول. 
إذا مل يبكغ ب ل بيع اؼبال غَت اؼبنمول أد إهباره بنتيجة اؼبزاي ة  -اؼبادة العاشرة: أدًل 

إذا مل يبكغ  -اثنياً  با عبنة التم ير سب د اؼبزاي ة ؼب ة ... .العكنية الميمـة اؼبمــ رة لو م  ق
ابؼبائة( شبانُت م  اؼبائة م   80ب ل بيع اؼبال غَت اؼبنمول أد إهبار بنتيجة اؼبزاي ة الثانية )

( م  ىذا 7الميمة اؼبم رة يعاد تم يره م  قبا عبنة تم ير أَرى ت كا دكق أحكـــام )
 .  (297)( مزاي ة ج ي ة المانون، ديعك  ع  إجراء

 : إذا نانت اؼبمربة ؾبادرة ؼبسان  اؼبواطنُت :اثنياً 
فهي إما أف تصلح  امعة إسبلمية، أو ؾبمعاً سكنياً، أو سوقاً ذبار ً، أو االثنني معاً، أو  )أ(

 مصرفاً إسبلمياً .... أو لري ذل  .
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االثنني معاً، أو مست فى،  )ب( إذا كا   األرض تصلح ؾبمعًا سكنياً، أو سوقًا ذبارية، أو
 أو منتدى لتعليم اغباسوب والبيد اإللكرتو٘ب ..... إٔب لري ذل  . 

إف مث  هذا اؼب روع الكبري يعود عبهة الوقف بعوائد مالية كثرية وري  فبتاز تستثمر ُب  
ؾباالت أخرى . حيث تقـو  هة الوقف بتا ري ابلت واؼبن مت وال قق والعيادات ال بية 

طريق اؼبزايدة العلنية واألسلوب كما تقدـ ُب موضوع أت ري أرض الوقف ويبكن أف   لق  عن
 . عليها ابؼبدينة الوقفية كذا ....

 :إن اُء َمْصَرٍف إسالمب
ويبكن إ  ا  مصرؼ إسبلمي لبلدخار، أو لبلستثمار كبدي  عن اؼبصارؼ الربوية      

خاص، ىبا  لتعاليم ال ريعة اإلسبلمية،  اؼبنت رة هنا وهناؾ ووفق  ناـ ؿباسل إسبلمي
 ويكوف موقعه داخ  السوؽ أو اؼبدينة الوقفية .

ومث  هذا التصرؼ اعبيد ، فل ه ىبا  لوقف النقود، فقد أضار قرار ؾبل  الفقه   
 )اثنياً: دقف النمود:( إٔب ما أيٌب: 6/15) 140اإلسبلمي الدوٕب رقم 

ثمار إما بطريق مباشر، أد دب ارنة ع د م  هبوز دقف النمود لكمرض اغبس ، دلالست .1
الواقفُت   صن دق داح ، أد ع  طريق إص ار أسهع نم ية دقفية ت جيعـًا عكى 

 الوقف، دربميماً لكم ارنة اعبماعية كيو . 
إذا أستثمر اؼبال النمب اؼبوقوف   أعيان نأن ي ًتي الناظر بو عمارًا أد يصنع بو  .2

النم ، با هبوز عيان ل تكون دقفًا بعينها مكان لمصنوعاً، كلن تكف الصول دا
 .  بيعها لستمرار الستثمار، ديكون الوقف ىو أصا اؼببكغ النم ي
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 اؼبطكب الثاين
 صيغ  استثمار الموال اؼبوقوكة   اؼبصارف اإلسالمية

تباع إم   ؤلحكاـ ال رعية،ليتم استثمار أمواؿ الوقف طبقًا أل سي الوسائ  اؼب ابقة      
أكثر الوسائ  أمناً، بناً  على خبات اؽبيكات اؼبتخصصة ُب االستثمارات النقدية والعقارية 

 ولريها .
ففي اؼبرحلة األؤب سيكوف االستثمار من خبلؿ أكثر الوسائ  اؼبامو ة وهي الودائ    

ت مستقلة البنكية ُب اؼبصارؼ اله تراعي األحكاـ ال رعية وستكوف أمواؿ الوقف ُب حسااب
 عن م روعات اإللاثة اإلسبلمية للمحتا ني واؼبنكوبني .

 أف تكوف قيمة السهم مثبلً )...( دينار مهمػا كاف  وع اؼب روع . صيغ الستثمـار:
 دتمسيع العائ  الستثماري يكون إىل ثالثة أقسام:

التعليمية  ابؼبائة( للموقوؼ عليه إٔب الن اط مث  اؼب اري   80النسبة الكبى حوإب ) -1
كاؼبدارس واعبامعات اإلسبلمية، أو اؼبعاهد، أو األيتاـ، أو الفقػرا ، أو اؼبنكوبني... 

 .أو أي   ػاط آخر حسي  وع الوقف 
ة واافنة عليه مقاب   سي التاخم تبة تااؼ إٔب أص  الوقف ح  يتم تنميػ س -2

 ابؼبائة( . 10)
 ابؼبائة( . 10 ز  إٔب إدارة التنفيذ والت غي  واؼبتابعة ) -3
ووبق للمساهم أف يدف  اؼببلغ على ضك  أقساط، ويتم استبلـ ص  الوقفية بعد  

 اكتمػاؿ قيمة السهم ووبق كذل  لك  صبعية، أو مؤسسة ضرا  أسهم استثمار الوقف .
ويقـو اؼبصرؼ قرساؿ تقرير سنوي عبهة الوقف يبني له ما ًب عمله وما ًب اغبصوؿ عليه  

 ر وكيف ًب تو يه هذم العوائد .من عوائد االستثما
  . (298) ومن هذم اؼب اري  )وقف م روعات األضاحي( -
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و أوكذل  م روع وقف النقود ُب ؿبافظ استثمارية: وفكر ا تقـو على أسلوب اؼبااربة  -
على فكرة إ ارة اؼبدير، فتكوف النقود موقوفة عند اؽبيكة الوقفية إلدارة واستثمار أمواؿ الوقف 

 لمها مااربة ومن صورم ما أيٌب: اله تست
الستقباؿ الصدقات اعبارية النقدية لتموي  م روع وقفي  اأف تنتدب هيكة وقفية  فسه.1

 معني، ٍب إ فاؽ إيراداته على لرض وقفي معني، وليكن اإل فاؽ على دور لؤليتاـ مثبًل .
ا تعرضه اؽبيكة ويبكن أف تتعدد األلراض فت م  عددًا من و وم الب معاً، مثاؿ ذل : م

سم م روع العاؼبية لئللاثة التابعة لراب ة العآب اإلسبلمي ُب اؼبملكة العربية السعودية اب
 )سناب  اػبري( .

أف وبدد الواقف  فسه اعبهة اله ُتستثمر فيها النقود ويودعه ُب بن  إسبلمي لغرض .2
ية اؼبوقوفة وتوزيعها على استثمارم ٍب وبدد  هة معينة إلدارة الوقف وربصي  أرابحه النقد

اؼبوقوؼ عليهم، ووبق ؽبذم اعبهة بعد زبوي  الواقف  قلها من وعا  استثماري إٔب وعا  آخر 
ُب  ف  البن  الودي  اؼباارب، وُب صبي  هذم األحواؿ فلف الناجر لري ـبوؿ ُب ازباذ قرار 

 بتخوي  من الواقف  فسه . استغبلؿ النقود  فسها إالَّ 
ثالثة: تتاللى ُب اللالاف اػباصة جبم  التبعات لبنا  وقف خريي كبنا  مسالد والصورة ال.3

 .  (299)مثبلً . أو مست فى أو دور لؤليتاـ ... إٔب لري ذل  
وينق  لنا الدكتور منذر قحف: ال روحات السودا ية والكويتية ُب هذا اجملاؿ فمن ذل       

واألما ة العامة لؤلوقاؼ ُب الكوي  من : ما قام  به اؽبيكة العامة لؤلوقاؼ ُب السوداف 
م روعات أظب  األؤب )م روعات وقفية( ، والثا ية )صناديق وقفية( يقوماف ابغبصوؿ على 
التبعات الوقفية إل  ا  م روع معني، أو لغرض معني، فهناؾ مثبًل م روع وقفي ؼبست فى 

الرتاث اإلسبلمي، أو على  أو ؼبسالد، أو ابإل فاؽ على تعليم القرآف وتعلمه، أو على   ر
 الدعػوة لئلسبلـ ُب الدوؿ لري اإلسبلمية .. . 

وهكذا فهذا اؼب روع أو الصندوؽ يقوماف بتغذية الغرض الوقفي اؼبعني، ويتغذ ف بعوائد      
  . (300)النقود اله يوقفها اسنوف للم روع أو للصندوؽ 
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 :مباذج لستثمار أموال الوقف
 : اء شرنة ممادلت لألدقافإندل : الالنموذج 

لع  التالربة السودا ية ُب استثمار وتنمية أمواؿ وعوائد األوقاؼ رائدة وحيوية . فقد      
قام  هيكة إدارة واستثمار الوقف ُب صبهورية السوداف ق  ا  بي  األوقاؼ للمقاوالت، 

البنا  وتنفيذها،  والت سبلكها اؽبيكة،  دؼ لوض  التصاميم اإل  ائية وخ طاوهو ضركة مق
 .  (301)وهذم ال ركة تا ل  دبعنم اؼب روعات اإلمبائية لؤلوقاؼ 

إف مث  هذم ال ركة يبكن إقامتها ُب ك  دولة إسبلمية، فمن خبلؽبا تقـو ابستثمار  
أمواؿ الوقف بتنفيذ اؼب اري  البنائية والزراعية للق اعني اغبكومي واػباص، وكذل  يبكن أف 

 اؽبندسية مقاب  عموالت مالية . تقدـ االستثمارات
لقد سانب  هذم ال ركة ُب ربقيق عدد من اؼب روعات الوقفية ولري الوقفية مشل   

أسواقًا ذبارية متعددة ومبا٘ب سكنية وذبارية، وقد عمدت أحياً  إٔب ذبنيد اؼبستفيدين 
لف منهم أ رة اؼبتوقعني من اؼببا٘ب الوقفية للمساعدة ُب سبوي  بعض م روعا ا، كاف تست

 . (302)اؼببا٘ب لعدة سنوات الحقة 
استثمار أمواؿ الوقف بتنفيذ م اري  بنائية أو زراعية أو  ومن مهاـ هذم ال ركات:     

صناعية، سوا  أكا   م اري  حكومية أـ أهلية وعلى ضك  مقاوالت، أي دبعئ دخوؿ 
تقديػم و  مث  هذم اؼب اري ، هذم ال ركات ابؼبناقصات اله تعلنها اعبهات اغبكومية لتنفيذ

االست ارات اؽبندسية واؼبالية واإلدارية مقاب  عموالت ووفق  سي معينة تاعها ال ركة ؽبذا 
  . الغرض
ال ركة اؼبالية م  ضركات اؼبقاوالت اغبكومية أو األهلية على ضركة مسانبة ُب تنفيذ و      

تقـو ضركة اؼبقاوالت الوقفية بتنفيذ و  اؼب اري  وحسػي االتفاؽ اؼبـب الذي يعقدم ال رفاف .
عتماد على ال ركات األهلية واؼبقاولني، وهذا التصرؼ م اريعها اػباصة ابلوقف دوف اال
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تقـو هذم ال ركات ابسترياد اؼبواد وكذل   يقلػ  من التكاليف لو أع ي  ل ركات أخرى.
 ااً يقل  من التكاليف . األولية بنفسها لغرض تنفيذ م اريعها الوقفية التنموية، وهذا أي

 :إن اء مؤسسة دقفية لنما اغبجاج داؼبعتمري  إىل بيت هللا اغبرامالنموذج الثاين : 
إف فبا يعا يه حالاج بي    اغبراـ، واؼبعتمروف من سو  تصرؼ ضركات  ق  اغبالاج  

برية، ؼبن وتقصريهم ُب  يكة مستلزما م ومت لبا م، واؽبدؼ اؼبادي ُب اغبصوؿ على أرابح ك
الدواعي البلزمة والدافعة إٔب إ  ا  مؤسسة وقفية لنق  اغبالاج، والسيما أهنم يهيكوف ؽبم 
 قبلت ال تصلح للمسافات البعيدة، وكذل  كثرة اؼب اك  اله ربص   تيالة تعاملهم السي  

 : استثمار أمواؿ الوقف من خبلؿ إ  ا  مث  هذم اؼبؤسسات ، وإعا ة دم  اؼبناكعمعهم ، 
اؼبساكني والفقرا  مدا  فرياة اغبج السيما إذا كاف ضرط الواقف بتوقيف للة الوقف للفقرا  

 واؼبساكني مدا  فرياة اغبج ، ومن  التالاوز والتزوير واػبروقات لري اؼبناب ة قا و ً .
 :نًتنتإن اء مؤسسة لتعكيع اغباسبات دالالنموذج الثالث : 

تتكػػوف مػػن ؿبػػبلت وقاعػػات وعيػػادات وـبتػػبات طبيػػة، أو لتعلػػيم  ف اؼبدينػػة الوقفيػػةإقلنػػػا      
 رت ي ( وإ  ا  م ػروع اال رت يػ ، وبقػق أهػداؼ كثػرية  ػذكر اغباسوب والبيد اإللكرتو٘ب )اال

 منها :
 ت غي  أيدي عاملة فقرية . -1
ن من اؼبسلمني ؽبذا العلم الذين أصبح من العلـو اؼبهمة واغبيوية ُب كتعليم أكب عدد فب -2

 ـبتلف اجملاالت، فلم يبق ضي  إالَّ وقد دخله اغباسوب واال رت ي .
 االستفادة العلمية ابلنسبة ل لبة العلم . -3
 تصاؿ م  اؼبواق  للمراسلة العلمية واإلسرتاتيالية . اال -4
 استثمار أرض الوقف ب رؽ حاارية . -5

 :م ردع إلن اء مست فى عكى أرض اؼبمربة اؼبن رسةالنموذج الرابع : 
، ؼبن األعماؿ اػبريية اله وببها ة اؼبتنوعة، واػبدمة اله تقدمهابنا  اؼبست فيات الوقفي إفَّ  

 .ملسو هيلع هللا ىلص    عز و   ورسوله
فكثري من اؼبسلمني اليـو ال يست يعوف مرا عة اؼبست فيات اغبكومية واألهلية إما  

 ألسباب مادية، أو ألسباب ا تماعية، أو  فسية .
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يصيبهم الذي تلعبه هذم اؼبست فيات ُب رعاية اؼبرضى اؼبسلمني ومعاعبتهم دبا  فالدور 
 ، يعتب حبق من اؼب اري  اغبيوية إللاثتهم وإ قاذهم . من أمراض وعاهات

لذا  قرتح على  هة الوقف إ  ا  مست فى متنوع لكافة االختصاصات ال بية و علها  
 .  ُب خدمة اؼبسلمني مقاب  أ ور رمزية زهيدة 

 :مهمُت نبا حممت جهات الوقف ى كُت  دهبذا التصرف ق 
استثمار أمواؿ الوقف، وهذا وبتاج إٔب دراسة مستفياة ؽبذا اؼب روع من حيث  الدل:

 تكلفته والعائد من استثمارم .
خدمة اؼبسلمني ومنفعتهم، ألف أمواؿ الوقف صبيعًا  عل  ُب خدمة فقرا  اؼبسلمني  دالثاين:

 . ومساكينهم
 

 اؼبطكب الثالث
 إعمال شرط الواقف   استثمار دتنمية أموال الوقف

يعمػػ  ب ػػرط الواقػػف إذا كػػاف ضػػرطه يهػػدؼ إٔب تنميػػة الوقػػف واسػػتثمارم اسػػتثماراً أمػػثبلً      
ووفق أحكاـ ال ريعة الغػرا  ، وأف ال ىبالفها ، وهذا من ابب أؤب ، ألف األوقػاؼ اإلسػبلمية 

، وكمػػا  ػػا  ُب قػػرار ؾبلػػ  ؾبمػػ  الفقػػه اإلسػػبلمي  ملسو هيلع هللا ىلصورسػػوله  قامػػػ  علػػى أسػػاس طاعػػة  
يعمــا ب ــرط الواقــف إذا اشــًتط تنميــة أصــا الوقــف جبــزء مــ  ريعــو، : ) الػػدوٕب ُب مػػا أيٌب

دل يعّ  ذلف مناكياً ؼبمتضى الوقف، ديعما ب رطو نذلف إذا أشًتط صـرف صبيـع الريـع 
ذ منو شبء لت  . (نمية الصا  مصاركو، كال يَؤ

كالصا ع م جواز استثمار جزء م  الريع إذا أطكق الواقف دمل ي ًتط استثماره ) 
دبواكمة اؼبستحمُت   الوقف الذُّري، أما   الوقف اػبَتي، كيجوز استثمار جزء م   إلّ 

 ( .ريعو   تنمية الصا لكمصكحة الراجحة ابلضوابط اؼبنصوص عكيها لحماً 
م  استثمار أموال الدقاف اؼبختكفة   دعاء استثماري داح  دبا ل ل مانع شرعاً ) 

 .  (303) (ىبالف شرط الواقف عكى أن وباكظ عكى الذمع اؼبستحمة لألدقاف عكيها
                                                           

 ( . 8( و )5( و )4( الفقرة )6/15) 140( ا نر: رقم القرار: 303)



فبا تقدـ يتبني لنا أ ه هبوز استثمار  ز  من العائد ُب تنمية األص  للمصلحة الرا حة      
نا يتعلق ابؼبقابر اؼبندرسة وهي من الوقف اػبريي وخاصة ُب الوقف اػبريي، ودبا أف موضوع

 لذا يبكن استثمارها وتنميتها ؼبصلحة الوقف .
  

 اؼبطكب الرابع
مسانبة أرض اؼبمربة اؼبن رسة   التنمية القتصادية 

 دالجتماعية
االقتصاد الوطذ مسانبة كبرية  (304) تساهم أراضي اؼبقابر اإلسبلمية اؼبندرسة ُب تنمية 
وكذل  تساهم ُب دعم الدخ  القومي لؤلفراد واعبماعات، وتغ ي مساحة ال مس  و ادة،

 ا ُب ت غي  األيدي العاملة العاطلة، وربقيػػق الربح ابلنسبة للتالار واؼبنتفعني من اؼبساكني 
 والفقرا  ، ولريهم .

فري فلف كا   زراعية فلهنا تساهم ُب توفري اؼبواد الغذائية من خار وفواكه، وُب تو  
األخ اب والوقود، وتنع  السيولة النقدية بني  هة الوقف والتالار والعاملني فيها فابلً عن 

 دورها ُب رفد التنمية االقتصادية للبلد . 
دمع ىذا دذاك كلن المائمُت عكى الوقف قّكما يقوؿ الدكتور عبد اؼبل  السعدي: ) 

أثرًا نبَتًا   ت جيع اإلنتاج  يتعاق دن مع الفالحُت عم  مزارعة، دعكى المكة كلن ؽبا
إذ نثَت م  أىا اؼبهارة   الزراعة ل هب دن الرض،  -دتوكَت الغذاء لكا مواط  

 .  (305)( ليستخ موىا   اإلنتاج كيسهع الوقف   ت غيكهع داإلكادة م  إنتاجهع

                                                           

يُعرِّؼ ر   اؼباؿ اؼبعروؼ )والرت ريستوف( التنمية مهنا: )رأس اؼباؿ يذهي إٔب اؼبكاف الذي وبتاج إليه، ويبقى ُب  (304)
ليست غاية   ح  ذاهتا، با ىب م  أجا بناء اإلنسان الذي ىو أداهتا اؼبكاف الذي وبسن معاملته(، فالتنمية )

ربميق ثردة مادية دبناء اقتصاد متنوع، با عكيها أن تتع ى ذلف دصانعها، دم  ٍب ينبغب أّل تتوقف عن  مفهوم 
: القاضي أضبد دمحم عبد ا نر ( .إىل تكوي  اؼبواط  المادر عكى اإلسهام جب ارة   مسَتة النماء دالبناء ال اما

  . 70العنيم اعبمػػ : دور  ناـ الوقف اإلسبلمي ُب التنمية االقتصادية اؼبعاصرة، ص 
  . 127، ص  ُب دار ال ؤوف الثقافية العامة، ال بعة األؤبؼبل  السعدي : الوقف وأثرم ُب التنمية: طب( د. عبد ا305)
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دىذا الضرب م  التعاما عكى أراملب الوقف لو ددره   التنمية ويقوؿ أيااً: ) 
تصادية الزراعية كلن ربويا الرض إىل بستان يؤدي إىل زايدة شب  اؼبوقوف دقيمتو الق

ال رائية، ديؤدي إىل زايدة اإلنتاج الزراعب، لن الرض أصبحت ت كع لكسوق 
دلكمواط  أنواعًا م  الفوانو لسيما إذا زرعت الشجار بطريمة ل تــؤدي إىل تعطيا 

 .  (306) (ت دكبو ذلفإنتاج الرض م  اغببوب داػبضرادا
ـ واأللباف وكبو وإف كا   معدة لرتبية اغبيوا ت اؼباكولة، فهي تساهم ُب توفري اللحو  
 ُب رفد التنمية االقتصادية للبلد .أيااً وتساهم  ،ذل 

قبح اؼبوارد، وؽبا دور ُب تنمية أأما إذا كا   أبنية وعمارات ومسقفات فهي من  
العاـ للبلد   ياً، وىبفف من أزمة السكن اله يعا٘ب منها  الوقف أواًل، وتنمية االقتصاد

اؼبسلموف إذا كا   دوراً سكنية، وإف كا    امعة أو كلية أو مدرسة إسبلمية فهي تسػاهم 
 ُب زبريج كادر من العلما  واألئمة واػب با  .. إٔب لري ذل  .

 اقتصاد البلد . وإذا كا   ؿببلت ذبارية أو استصناعية فهي تساهػػم ُب إ عاش  
 إذف ال مناص من أنبيتها وأثرها ُب تنمية اقتصاد البلد وإ عاش اغبياة فيه .     
اؼبتالاوزين وإصػدار  لذا و ي على السل ة اغباكمة ضبايتها من عبث العابثني وكيد 

  القوا ني الصارمة على ضبايتها وإدار ا واستثمارها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  130، ص فسه ( اؼبصدر306)



 اؼببحث الثاين
 ــــــــــاِرُف الَوْقـــــــــــــفِ َمَصــــــــ

 سبهي  :
إفَّ اؼب اري  الوقفية اػبريية مهمة  دًا ابلنسبة للمحرومني، واؼبنكوبني، واؼبساكني، فهي     

 تساهم ُب رف  معا  م، ومستواهم اؼبعاضي .
ا ني فصدقات الوقف هي دبثابة إلاثة إسبلمية تقدمها  هات الوقف إٔب اؼبسلمني ات     

 ُب صبي  أكبا  العآب اإلسبلمي .
ولع  الكوارث ال بيعية اله ضرب  إ دو يسيا، وبعاًا من الدوؿ اجملاورة ؽبا، وكوارث      

ولريها من الدوؿ وما هبري اليـو ُب سور  واليمن اغبػروب على لزة والعراؽ وأفغا ستاف 
اإلعا ت اإللاثية  سبلمي ُب تقدٙباإلسبلمية ، خري دلي  وضاهد على دور مننمة اؼبؤسبر اإل

 السيما األيتاـ والعالزة واؼب ردين . ُب إ قاذهم، 
وكذل  تقدٙب األمػواؿ واؼبساعدات للمسلمني ُب دارفور واؼبعو ت اإللاثية للمسلمني      

 ُب  نوب أفريقيا، بسبي اجملاعات اؼبهلكة اله تعم أللي الببلد .
 ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ   هنع هللا يضر  سلم إٔب   عز و  ، فعن أيب هريرةفالوقف قربة يتقرب  ا اؼب     
إذا مات اإلنسان انمطع عمكو إلا م  ثالثة أشياء ص قة جارية، أد عكع ينتفع بو، ))قاؿ: 

 . واؼبقصود ابلصدقة اعبارية )الوقف( . (307) ((أد دل  صال ي عو لو
إن فبا يكحق اؼبؤم  م  عمكو دحسناتو بع  ))قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص   أف رسوؿ  هبن ما اخرج أو      

موتو عكمًا عكمو دن ره أد دل ًا صاغبًا ترنو، أد مصحفًا درثو، أد مسج ًا بناه، أد بيتاً 
لب  السبيا بناه، أد اراً أجراه، أد ص قة أَرجها م  مالــو   صحتــو دحياتو تكحمو م  

 . (308) ((بع  موتو
 :(309)وقد  نمها اإلماـ السيوطي فقاؿ      

                                                           

 .  ( اغبديث سبق زبرهبه307)
 .  ( اغبديث سبق زبرهبه308)

 .  263ص  3 ج:المرجر الدابق سيج سابق: ( 309)
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 ال غـــَت ع ر ـــــــــــــــــــــــــعكيو م  كـع   ب   دم ليس هبري    اإذا مات ) 
 دغرس النخا دالص قات ذبـري    ا    ـــــــقباء ــــــــــــــــعــكوم بثها ددع 
  (راء اـرــــــــــــــــــــــــر أد إجـر الب ـفدح  اط ثغر     ــــــــف دربـــــــدراثة مصح        
ولغرض االستفادة من األمواؿ العائدة من اؼب اري  االستثمارية والتنموية ُب مصارؼ      

الوقف وتسبيلها ُب مصاّب العباد، يَلـز  هة الوقف إ را ات معينة، أل   إدار ا بصورة 
 ، ومن هذم اإل را ات:رعية صحيحة ٍب صرفها ُب مصارفها اؼبقررةػض
، ويدار من قب  هيكة إلدارة واستثمار أمواؿ الوقف إقامة نظام مصر  لموال الوقف .1

يق  على عاتقها  يكة  ناـ ؿباسل مت ور إلدارة أمواؿ األوقاؼ، ويُهي  ؽبا من اؼبوجفني 
 ، ويتم اختيارهم من قب  هيكة كبار العلما ، أو ؾبل  األوقاؼ األعلى . األكفا 

زبضع إيرادات دمصردكـات الدقاف لرقابة ش ي ة مرنزة دمنضبطة، دهبري الصرف  .2
 .  دكماً ؼبصاركها ال رعية ددكق نظام مصر  َاص

 1966( لسنة 64وقد  ص  اؼبادأف الثالثة والرابعة من قا وف إدارة األوقاؼ رقم )     
دمصردكات ديوان الدقاف  زبضع إيـرادات)اؼبعدؿ( على ما أيٌب: اؼبادة الثالثة  ص  : )

   .(310)( لرقابة دزارة اؼبالية، دهبري الصرف دكماً لكموانُت دالنظمة دالتعكيمات اؼبرعية
يراقب ال يوان الدقاف اؼبكحمة دوباسب متوليها .  أ) دأما اؼبادة الرابعة كجاء كيها:

نع ربويا الوقف ابؼبائة( م  ؾبموعها دإيراداهتا ممابا ذلف ديميع ال عوى ؼب10ديستو  )
  إىل مكف ذبادزاً ،

عكى متويل الدقاف اؼبكحمة أن يم موا حساابهتع َالل شهـر... م  نا سنة، . ب
لت قيمها دتص يمها م  قبا ال يوان دإذا مل تم م َالل اؼب ة اؼبذنورة ددن عذر م ردع 

 قيق اغبسابيضع ال يوان ي ه عكى اؼبوقوكات م  غَت إنذار، دتعاد إليهع بع  أن يتع ت 
. 
يستثٌت اؼبتويل م  حكع الفمرتُت الدىل دالثانية إذا نان ىو الواقف نفسو ديعترب .  ج

  ،.. ذلف انكذاً م  َتريخ

                                                           

م( ، 2336 -ىـ 1427عات األوقاف : الطبعة الثانية ، )المحامي ذاكخ خميل الظاىخ : مجمهعة تذخي ( 310)
 يستذل مه هذه المادة على أن الوقف يخضع للقاوون العام ..  74المهصل ، العخاق ص  –الجيل العخبي 



تؤلف عبان برائسة الماملب دعضوية اؼب ير دااسب   اؼب يرايت دكق اؼبأمور، . د
النظر   تصركاهتع دموظف  َر يعينو رئيس ال يوان   اؼبأمورايت اسبة اؼبتولُت د 

 ، دسكونهع، دال كادى اؼبم مة مل ىع دتص ر تكف الكجان المــرارات الالزمة
 . (311)( لكمتويل حق العًتاض.  ىـ
على أف يتم اختيارهم  ؛اإلشراف اؽبن سب النزيو دالعتماد عكى نادر م  أىا اػبربة .3

 على هذم األعماؿ . وفق معايري خاصة الختيار اؼبوجفني النزيهني، واعبهة اله ت رؼ 
اصة   تزيُت اؼبساج   .4 ذبنب اإلسراف دالتبذير غَت اؼبربر   صرف أموال الوقف َد

 . دبناء الملرحة دالعتبات لوردد النهب ع  ذلف
كما وأف بعض الدوؿ اإلسبلمية تقـو بصرؼ أمواؿ الوقف على الكنائ  والبي       

 ل رعي ممواؿ األوقاؼ ال رعية .واألديرة، وهذا من قبي  اإلسراؼ والتصرؼ لري ا
كلن دقف عكى ما ل قربة كيو، نالِبَيع، دالكنائس، قاؿ صاحي اؼبهذب ما  صه: )      

دنتب التوراة، داإلقبيا، دعكى م  يمطع الطريق، أد يرت  ع  ال ي ، مل يصح، لن 
 . (312)( المص  ابلوقف المربة ، دكيما ذنرانه إعانة عكى اؼبعصية

أىا الذمة دبيعهع مل  دإذا دقف اؼبسكع أد ذمب عكى ننائسإلماـ النووي: )وقاؿ ا     
، دنذلف الوقف عكى نتب التوراة ملسو هيلع هللا ىلصلاا ؾبامع الكفر دم اًب الرسول  يصح الوقف،

داإلقبيا مل يصح، لاا مب لة مغَتة كال حرمة ؽبا، دنا ما ل يؤدي إىل بر دقربة إىل هللا 
 .  (313)( وقف، لن ىذا إعانة عكى اؼبعصيةكال هبوز ال

ف التبذير ُب صرؼ أمواؿ الوقف معصية كبرية، ؽبذا  و ه  صحنا إٔب  هات الوقف من إ    
، وأف ىبا  الصرؼ إٔب مراقبة هذم األمواؿ وحسي مقتايات الوقف التقنني ُب صرؼ

 نية . ضديدة من اؼبتخصصني ُب وزارة اؼبالية ووفق اؼبعايري الدولية والوط

                                                           

 ( اؼبصدر  فسه . وقد ذكرت الفقرات صبيعاً ُب اؼبادة الرابعة لصلته دبوضوع اؼبراقبة على تصرفات اؼبتوٕب . 311)
 .  185ص  17تكملة اجملموع:ج ( ا نر: 312)
 .  190ص  17( اؼبصدر  فسه :ج313)
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وتقدٙب  ؛اؼبتابعة داؼبراقبة اؼبستمرة م  قبا ددائر الوقف الفرعية ؼبصارف الوقف .5
التقارير والك وفات الفصلية والدورية مؤيدة بتفاصي  الصرؼ ووفق  داوؿ تعد ؽبذا 

 الغرض . 
وقد دأب  هذم الدوائر الوقفية ُب العراؽ من إع ا  تفاصي  كاملة عن مصارؼ أمواؿ      

 بنا  اؼبسا د، والزكاة، وترميمات أمبلؾ األوقاؼ .الوقف ك
لكوزارة اؼب ركة اغبق   ؿباسـبة نظار الدقاف درقابتهع يقوؿ الدكتور منذر قحف: )     

بية، دطكب التمارير ال درية دغَتىا دإص ار التعكيمات التنفيذية ـاإلدارية داؼبالية دااس
ظر ت عر أنو ليس   صال الوقف ديكون اػباصة بذلف، دؽبا أن تركض أي تصرف لكنا

 . (314)( الركض َطياً دمعكالً 
وبال اؼبوظف اؼبسؤدل ع  الوقف اؼبخالف لكتعكيمات إىل اكمة ال رعية  .6

ليتخذ ُب حقه العقوبة اؼبناسبة، وللمحكمة أو لرائسة ديواف الوقف إحالػػة  ؛اؼبختصة
 .  (315)ر معل  اؼبسكوؿ )الناجر( للقاا  اعبنائي، أو اؼبد٘ب بقرا

وإذا قل  إيرادات الوقف االستثماري عن مثيلتها ُب السوؽ ؼبدة معينة، بسبي تقصري      
 الناجر وبػاؿ إٔب ؿبكمة اعبزا ، ليعزؿ بقرار معل  .

 وسيتم حبث هذا اؼبوضوع من خبلؿ اؼب لبني اآلتيني :      
 رعاً وقا و ً .اؼب لي األوؿ : اعبهة اله تتؤب صرؼ العوائد ؼبستحقيها ض

 اؼب لي الثا٘ب : مصارؼ عوائد استثمار أراضي اؼبقابر اؼبندرسة .

 
 

 اؼبطكب الدل
 اعبهة اليت تتوىل صرف العوائ  ؼبستحميها 

                                                           

 .  171( د. منذر القحف :  الوقف اإلسبلمي: ص314)
  . 172( اؼبصدر  فسه : 315)



 شرعاً دقانوانً 
ابدئ ذي بػػػد  ال بػػػد مػػػن معرفػػػة اعبهػػػة الػػػه تتػػػؤب صػػػرؼ العوائػػػد إٔب مسػػػتحقيها مػػػن      

 الناحية ال رعية والقا و ية :  
 :   ال ريعة اإلسالمية –أدًل 
، وقػػد قّعػػد الفقهػػا  القواعػػد ُب دارة وصػػرؼ العوائػػد هػػو  جػػر الوقػػففاعبهػػة الػػه تتػػؤب إ      

، وكػذل  عزلػه إذا كػاف لػري صػاّب وفيمػا وا ي توافرهػا فيػه كػي يكػوف  جػراً تعيينه وال روط ال
 أيٌب إهباز القوؿ فيه : 

  : تعيُت الناظر
عػػػػ  واليػػػػة الوقػػػػف والننػػػػر فيػػػػه لنفسػػػػه، أو ابتفػػػػاؽ صبهػػػػور الفقهػػػػا  أف هب يصػػػػح للواقػػػػف     

علم أو األكػب أو ، أو ابلوصف كاألرضد أو األللموقوؼ عليه، أو لغرينبا، إما ابلتعيني كفبلف
رضي ، وُب وقف علي الننر عمبلً ابل رط، ثب  له من هو بصفة كذا، فمن و د فيه ال رط

 . (316)، ٍب البنه اغبسني رضي   عنهما سنضرط الننر البنه اغب   عنه
ـ مػن قػا وف األوقػاؼ اؼبصػري 1946( لسػنة 48وهبوز تعدد الننػار كمػا  صػ  اؼبػادة )     

 .(317)على أ ه ال تقيم اكمة أكثر من  جر واحد إالَّ ؼبصلحة 
ٓب يصػػػح  ولكػػػن اضػػػرتط فقهػػػػػا  اغبنابلػػػة علػػػى أ ػػػه إذا تعػػػدد الننػػػار وكػػػاف ؽبمػػػا الننػػػر معػػػاً      

 .(318)تصرؼ أحدنبا مستقبلً عن اآلخر عمبلً ب رط الواقف 
 
 

 : (319) شردط الناظر

                                                           

 .   201: اؼبصدر السابق ، ص يلي( د. وهبة الزح316)
 ( اؼبصدر  فسه . 317)
  . 393ص 2: ج مغذ اتاج( 318)

 .  202، ص بقد. وهبة الزحيلي: اؼبصدر السا (319)
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مورات وا تنػػػػاب انػػػػورات : التػػػػزاـ اؼبػػػػاوالعدالػػػػة تعػػػػذ ُب هػػػػذا :الع الــــة الظــــاىرة .1
 ، وهذا ضرط عند اعبمهور .ال رعية

، والكفايػة تػه علػى التصػرؼ فيمػا هػو  جػر عليػهوهي قػوة ال ػخ، وقدر  :الكفاية .2
، ألف ي و ػػػود التكليػػػف أي البلػػػوغ والعقػػػ ، وال ت ػػػرتط ُب النػػػاجر الػػػذكورةت لػػػت

 أوصى إٔب حفصة ل . هنع هللا يضر عمر
، لقولػػه إف كػػاف اؼبوقػػوؼ عليػػه مسػػلماً، أو كا ػػ  اعبهػػة كمسػػالد وكبػػوم :اإلســالم .3

 (141النسػػػا  : ) ﴾َدلَـــْ  هَبَْعـــَا هللاُ لِْكَكـــاِكريَ  َعَكـــى اْلُمـــؤِمِنُت َســـِبيالً ﴿تعػػػأب : 
(320)  . 

 :  دظيفة الناظر
صػي  تتلخ، وجيفة الناجر ُب حفظ الوقف وعمارتػه وإهبػارم وزراعتػه واؼبخاصػمة فيػه ورب     

، وؿ والغػبلت لبلحتيػاط، وحفظ األصػػالغلة من أ رة أو زرع أو شبر، وقسمتها بني اؼبستحقني
وصرفه ُب  هاته من عمارة وإصػبلح وإع ػا  ألف اؼبعهود ُب مثله، وعليه اال تهاد ُب تنميتػػه 

 .(321)اؼبستحقني .. 
  : عزل الناظر

،  نػػر الفقهػػا  تتفػػق حػػوؿ عػػزؿ النػػاجر، وهبػػي علػػى القاضػػي عػػزؿ النػػاجرتكػػاد و هػػات      
، أو كاف ـ لريم إذا كاف خائناً لري ماموف، أو عا زاً عن إدارة الوقفسوا  أكاف هو الواقف أ

، لواقف عدـ عزلػه لؤلسػباب اؼبتقدمػةوقػف ُب لري طائ  ح  وإف ضرط اسفيهاً يبِّذر عوائد ال
لتنػازؿ أمػاـ القاضػي ، ويكػوف هػذا اسػتقالة فسػه التنػازؿ لغػريم أي اإلومن حاالت عزؿ الناجر 

( مػػػن 52، وقػػػد قاػػػ  اؼبػػػادة )غ عػػػن هػػػذم الوجيفػػة دبػػػاؿ أو ؾبػػػا ً ، ويصػػػح الفػػػرا أو أمػػاـ لػػػريم
وز للمحكمػػػة مػػػن أي در ػػػة إحالػػػة النػػػاجر علػػػى ؿبكمػػػة قػػػا وف الوقػػػف اؼبصػػػري علػػػى أ ػػػه هبػػػ

 .   (322)التصرفات االبتدائية إذا رأت ما يدعو للننر ُب عزله 

                                                           

طوا ، وأما اغبنفية فلم ي رت فر معني  از ضرط الننر فيه لكافر، هذا ما ذكرم اغبنابلة( فلف كاف الوقف على كا320)
 . ا نر : اؼبصدر  فسه والصفحة  فسها . اإلسبلـ ُب الناجر

  ( اؼبصدر  فسه والصفحة  فسها .321)

 .  206، اؼبصدر السابق ص د. وهبة الزحيلي( 322)



 :    المانون الوملعب –اثنياً 
  : المانون العراقب

، (323) اؼبعػدؿ 1981( لسػنة 50فقػد  ػ، قػا وف وزارة األوقػاؼ وال ػؤوف الدينيػة رقػم )     
اســـتثمار أمـــوال الدقـــاف   الدجـــو : )ة، اؼبػػػادة األؤب، سػػػابعاً البػػػاب األوؿ، أهػػػداؼ الػػػوزار 

ال رعية اؼبختكفة دبا يضـم  اغبفـاظ عكيهـا دتنميتهـا   إطـار اؼببـادئ العامـة ػبطـة التنميـة 
 . (324)( المومية

 :  المانون اؼبصري
قػػػاؼ الوقػػػف إٔب وزارة األو القػػػوا ني اؼبصػػػرية إدارة وتنميػػػة واسػػػتثمار أراضػػػي   فقػػػد أ طػػػ     

ه تتمثػػػ  ُب بنػػػا  وعمػػػارة اؼبسػػػا د، وتقػػػدٙب اإلعػػػا ت للمحتػػػا ني، واستصػػػبلح ، والػػػاؼبصػػػرية
 ، واؼب اري  األخرى . األراضي الوقفية

( و 55، وقػػا وف رقػػم )ـ1946( لسػػنة 48 و يػػة قػػا وف رقػػم )ومػػن هػػذم الت ػػريعات القا     
 .(325)ـ 1960( لسنة 56)

 

 
 
 
 

 اؼبطكب الثاين
 مار أراملب اؼبمابر اؼبن رسةمصارف عوائ  استث

                                                           

 .  10/2/1986( ُب 3084،   ر ُب اعبريدة الرظبية بعدد )1986لسنة  14التعدي  األوؿ برقم ػوف ( قا 323)
 ،  .  43، ص  : الت ريعات ُب إدارة األوقاؼ( اامي عبد الرزاؽ هويب دمحم324)
وما بعدها  119، ص ُب التنمية االقتصادية اؼبعاصرة ( أضبد دمحم عبد العنيم اعبم  : دور  ناـ الوقف اإلسبلمي325)
.  
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استثمار أرض اؼبقبة اؼبندرسة من عوائد يُرد على اعبهات اآلتية،  را  إف ما يعود من      
 ألف هذم األراضي هي من األوقاؼ اػبريية :

 :  بناء اؼبساج  دإصالحها دترميمها - أدلً 
لدقيقة، واله يراعى فيها تقـو دوائر الوقف الفرعية ُب اافنات قعداد الك وفات ا      

خلوها من اإلسراؼ والتبذير، واغبلقات الكمالية، وي رؼ عليها مهندسوف  زيهوف 
ك  ما هو م لوب، ٍب يرف  هذا ليست لعوف اؼبوق ، ويعدوف من خبلؿ ذل  الك ف 

الك ف إٔب دائرة ال ؤوف اؽبندسية للموافقة على صرؼ اؼببالغ اؼب لوبة من أمواؿ الوقف 
 ؽبذا الغرض .  اؼبعدة
عكى م  يعرف نول ه دأقاربو، أد عكى جهة  ل يصح الوقف إلّ قاؿ ابن قدامة : )     

 . (326) (بر نبناء اؼبساج  دالمناطر دنتب العكع
دل يصح الوقف إّل عكى م  يعرف نول ه دأقاربو درجا : ) و ا  ُب فقه السنة     

الفمو دالعكع دالمر ن، كلذا دقف عكى  معُت، أد عكى بر نبناء اؼبساج  دالمناطر دنتب
( ة مثا الوقف عكى الكنائس دالبيع كلنو ل يصحـر معُت نرجا دامرأة أد عكى معصيـغي
(327) .  

 : دالموال اؼبخصصة لكمساج  عكى أشكال
: هناؾ أوقاؼ خاصة ق  ا  اؼبسا د ُب األماكن اتا ة إليها  إن اء اؼبساج  -1

 وتصرؼ للة الوقف عليها .
: زبص، ؽبا من أمواؿ الوقف كلصبلح اؼبسا د واؼبسقفات  صالح اؼبساج إ -2

 اؼبوقوفة .
من فراش وإ رة ... اْب ، وىبص، للتاثيث سهمًا من أمواؿ :  َتثيث اؼبساج  -3

 الوقف .
 .. اْب . شراء اؼبستكزمات الكهرابئية دأجهزة التكبَت -4

 : أحكام دقفية زبص اؼبساج 
                                                           

 .  1055ص  14، معالم اؼبغذ : ج ابن قدامة (326)
  . 263ص  3، اؼبصدر السابق : ج سيد سابق (327)



ق إذا ضاؽ ابؼبصلني وٓب تار التوسعة وهبوز توسعة ال ريق هبوز توسعة اؼبسالد من ال ري -1
من اؼبسالد إذا ٓب يتارر اؼبسالد، وذل  ألهنما م رتكاف ُب خدمة العامة كما صرح 

 .(328)بذل  اغبنفية واؼبالكية 
هبوز لئلماـ  ع  ال ريق مسالدًا عبواز الصبلة ُب ال ريق دوف العك  وهو  ع   -2

 . (329)ىبرج عن مسالديته أبداً إذ يلـز اؼبرور ُب اؼبسالد اؼبسالد طريقاً، ألف اؼبسالد ال 
هبوز إف ضاؽ اؼبسالد وجبنبه أرض أو دكاف أو دار أف يوس   ا وتدف  قيمة ذل  إٔب  -3

أصحا ا، وكذا إف كا   موقوفة عليه أو على لريم  از توسعته منها و ذا قاؿ اغبنفية 
 . (330)واؼبالكية 

وؽ اؼبسالد بيتًا و ع  ابب اؼبسالد على  ع  السرداب رب  اؼبسالد أو  ع  ف -4
ال ريق وعزله عن ملكه فله أف يبي  اؼبسالد وإف مات يورث عنه لبقا  حق العبد فيه 

 أف يكوف خالصاً  تعأب لي  ألحد فيه حق هذا جاهر واؼبسالد ال يكوف مسالداً إالَّ 
سج ًا دعكى إذا جعا السفا م)الرواية عن أيب حنيفة، وقد روى اغبسن عنه أ ه قاؿ: 

.  (ظهره دار كهو مسجـ ، لن اؼبسج  يتأب ، دذلف بتحميق   السفا ددن العكو
م وإذا كاف فوقػه مسكن أو مستغ  عك  هذا، ألف اؼبسالد معنّ  ىورواية عن دمحم عل

يتعّذر تعنيمه وعندما دخ  الرّي  وَّز ذل ، وقػد  وز أبو يوسف الو هني عند 
 . (331)الارورة وهو قوؿ اغبنابلة 

اؼبسالد إذا خرب ما حوله واستغذ عنه يبقى مسالدًا عند أيب يوسف، ألف الواقف  -5
 أسقط ملكيته عنه فبل يعود إٔب ُملكه . 

وعند دمحم يعود إٔب ُمل  البا٘ب أو إٔب وارثه بعد موته، أل ه عينػه لنوع قربة وقد ا ق ع       
 ه . إٔب ُمل  موقف دستغذ عنه يعو افصار كحصري اؼبسالد إذا 

ضرتط، لكو ػه مسػالداً أف يصػلي بػه ابتػداً  فػلذا ٓب يصػ ِّ بػه عػاد اومن ا اػببلؼ أف دمحماً      
 أف أاب يوسػػف إٔب اب يػػه، وأف أاب يوسػػف ٓب ي ػػرتط ابتػػػداً  فكػػذا ا تهػػاً  فبقػػي مسػػالداً أبػػداً إالَّ 

                                                           

 وما بعدها .   114( د. عبد اؼبل  السعدي: الوقف وأثرم ُب التنمية، ص328)
 .  15، ص اؼبصدر  فسه( 329)
 ( اؼبصدر  فسه والصفحة  فسها  .330)
   ( اؼبصدر السابق  .331)
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 (332) ر(ستغٍت عنو   اؼبسج  اؼبوقوكة ىب لو ينما إىل مسج   َـا)  الاثث إذا قاؿ: 
 . 

وال ػػافعية أ ػػازوا بيػػ  األ ث إذا كػػاف ُم ػػرتى للمسػػالد أو ُمهػػدى لػػه وٓب يوقػػف لصػػرؼ      
شبنػػه ُب مصػػاّب اؼبسػػالد، و ػػوَّز اغبنابلػػة  قػػ  األ ث الفاضػػ  ُب مسػػالد إٔب آخػػػػر كمػػا  ػػوزوا 

 .  (333)التصدؽ  ا إٔب الفقرا  إف استغئ عنها ذل  اعبام  
ية الصح عن ىع جواز بيـع التالـف الـذي ل ينتفـع بـو دصـركها كال اكعأما التػالف: )     

 ( .  مصال اؼبسج ، دإذا أا م دمل يبك  إعادتـو مل هبوزدا بيعو
.لرس ال الر اؼبثمر ُب اؼبسػالد وُب أرض موقوفػة للمسػالد وللالهػة اؼبوقوفػة  ػا األرض إف 6

 قاؿ للقيم تعهدها . 
ا لػػػػرس ال ػػػػالر اؼبثمػػػػػر ُب اؼبسػػػػالد، وذلػػػػ  ألهنػػػػا كمػػػػا بينمػػػػا قبػػػػد أف اغبنابلػػػػة قػػػػد حرَّمػػػػو      

يقولػػوف: إف لرسػػ  بعػػد أف صػػار مسالػػػداً فقػػػػػد لرسػػ  بغػػري حػػق وهبػػوز لئلمػػاـ قلعهػػا، ألف 
 اؼبسالد بذ للعبادة .

م ويبػاع شبػرم، ألف أما إذا كا ػ  ُب أرض ٍب بػذ عليهػا اؼبسػالد فػبل مػا   مػن ذلػ  عنػده     
وال ػػػػالرة فيهػػػػا فقػػػػد وقػػػػف األرض وال ػػػػالرة فصػػػػارت   ا  علهػػػػا مسػػػػالداً صػػػػاحي األرض ؼبػػػػ

كػػػػالوقف خاصػػػػة إذا ٓب يعػػػػني مصػػػػرفها فيكػػػػوف شبرهػػػػا للفقػػػػرا ، أمػػػػا إف قػػػػاؿ صاحبهػػػػػا: هػػػػذم 
 .  (334)فيباع شبرها وُيصرؼ على اؼبسالد  -أي ال الرة  -للمسالد 
  : إن اء دَتسيس اعبامعات دالككيات داؼب ارس اإلسالمية اثنياً:
ؿ الوقف ما يؤهلها . فقد أصدر اؼب رع العراقي قا وً  ق  ا  اؼبعهد وىبص، من أموا      

اؼبعدؿ و ، على ما  1985( لسنة 98اإلسبلمي العإب إلعداد األئمة واػب با  برقم )
: يؤسس دبوجب ىذا المانون معه  يسمى )اؼبعه   : أدلً  اؼبادة الدىل) :(335)أيٌب 

ء يرتبط بوزير الدقاف دال ؤدن ال ينية ديكون اإلسالمب العايل إلع اد الئمة داػبطبا
                                                           

 2، ومغذ اتاج: ج345ص  3، وال وكا٘ب: السي  اعبرار:ج 449-446ص  5 وكا٘ب: فتح القدير:ج ال (332)
 .  115، ص عبد اؼبل  السعدي: اؼبصدر السابق، د. 392ص 
 .  635ص  5( ابن قدامة: اؼبصدر السابق :ج 333)
 ( ا نر: اؼبصدر  فسه . 334)
 هذا أمبوذج إل  ا  اؼبدارس اإلسبلمية ُب صبهورية العراؽ . . و  33، صلرزاؽ هويب دمحم : اؼبصدر السابقعبد ا( 335)



يه ف اؼبعه  إىل: :  : يتمتع اؼبعه  ابل خصية اؼبعنوية . اؼبادة الثانية ممره بغ اد . اثنياً 
: ركع مستوى  أدًل : إع اد مؤىكُت لتويل دظائف اإلمامة داػبطابة إع ادًا عكميًا . اثنياً 

 ( .الميةموظفب اػب مة   اؼبؤسسات ال ينية اإلس
الفقرة  -)اؼبعدؿ( اؼبادة السابعة  1966( لسنة 64و ا  ُب قا وف إدارة األوقاؼ رقم )     

إن اء نكية لك راسات اإلسالمية وب د نيفية قبول الطالب كيها دإدارهتا : ) ( )ب(1)
 . (336)( دموامليع ال راسة دنا ما يتصا هبا بنظام َاص

 :  َتسيس اؼب ارس اإلسالمية
   هات الوقف ومنذ أمد بعيد بتاسي  اؼبدارس العلمية ودبختلف االختصاصات قام     

مثبلً  (337)كاؼبدرسة اؼبستنصرية   ،ال رعية والعلمية كالكيميا  واؽبندسة واعبب والفيز   والفل 
، ومدرسة  ام  الزيتو ة ُب اؼبغرب العريب (338)ومدرسة اعبام  األزهر ُب مصر ، ُب العراؽ

م اؼبدارس تساهم مسانبة  ادة ُب التنمية الثقافية والفكرية من  حية، وُب ، وهكذا فهذ(339)
 التنمية االقتصادية من  حية أخرى .

ل شف أن أي عما إنتاجب ل يبك  أن : ) عبد اؼبل  السعدي الدكتور  يخاليقوؿ      
عركة، ابلعكع داؼب يتحمق بوجهو الصحيح دل يبك  الوصول إىل الغاية م  َتسيسو إلّ 

داؼبؤسسات الوقفية ؽبا ددر نبَت   اإلسهام   اغبرنة العكمية شرعية نانت أد غَت 
 .  (340)( شرعية
إن اء ددائر الوقف الرئيسية دالفرعية داؼبالحظيات إلدارة الدقاف،  : اثلثاً 

 : دكبو ذلف . . ارس دمرانز داؼبؤسسات اإلسالمية م  مساج  دم
                                                           

 .  76( اؼبصدر السابق : ص336)
 نر: د . حسن الباضا، اـ وال يزاؿ مبناها قائمًا غبد اآلف .  725أسسها اؼبسػتنصر اب العباسي ُب عاـ  (337)

 . 102دراسات ُب اغباارة، ص
دمحم  : نراهػ، 361ا  األزهر عاـ ػين   الفاطمي ُب القاهرة، وقد ًب بنبناها  وهر الصقلي قائد اػبليفة اؼبعز لد (338)

 . 39ـ، ص1958عبد   عناد، أريخ اعبام  األزهر، طبعة القاهرة 
 نر: دمحم اغبسيذ عبد اهػ ُب اؼبعهد األموي . 79( أ  اها القائد حساف بن  عماف ُب تو   بعد فتحه ؽبا عاـ 339)

 .  135مية ُب الدولة اإلسبلمية( صالعزيز: )اغبياة العل
  . 156( السعدي : الوقف وأثرم ُب التنمية، ص340)
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 : ة منهاري كث  تتؤب هذم الدوائر مهاـ     
 التوعية دببادئ الدين اإلسبلمي اغبنيف وإحيا  اؼبخ وطات وترصبتها .  .1
اؼبؤلفات اإلسبلمية  إصدار الكتي واؼب بوعات اإلسبلمية، وإبدا  الرأي ُب  .2

 . واال تماعية
التنسيق بني ال ؤوف الثقافية واأل هزة اؼبختصة ُب البلد ومراكز األحباث والدراسات   .3

 الوطن العريب والعآب اإلسبلمي .  اإلسبلمية ُب
 اإلضراؼ على تننيم وإدارة اؼبكتبات التابعة ؽبا .  .4
 اؼب اركة ُب اؼبؤسبرات اإلسبلمية .  .5
 استقباؿ الوفود وأتمني مت لبا م .  .6
دارة ضؤو ه م  أتمني مت لبات إقامة ورعاية اغبالاج إاإلعداد ؼبواسم اغبج وتننيم و   .7

 والتعاوف م  بعثات اغبج .
 رعاية ضؤوف اؼبراقد الدينية واؼبسا د وتننيمها وإدار ا وصيا تها .   .8
 إقامة مراكز لتعليم القرآف الكرٙب .  .9

إعداد الدراسات والتصاميم واػبرائط والقياـ ابؼبسوحات الفنية والتحالي  اؼبختبية  .13
 والرسـو اؽبندسية .

 تنفيذ م اري  الوقف وصيا ة اؼبسا د ومبا٘ب األوقاؼ . .11
  وتننيم وت وير مت لبات العم  ُب دوائر الوقف . أتمني .12
 إدارة ال ؤوف الذاتية للموجفني وأتمني اػبدمات اإلدارية . .13
إعداد م روع مواز ة الوقف وتنفيذ أمور الصرؼ وتدقيق اؼبعامبلت اؼبالية واغبسابية  .14

 لدوائر الوقف صبيعاً .
 دارة واستثمار األمواؿ اؼبوقوفة وتنميتها .إتننيم و  .15
 فيذ مناهج التدريي .تن .16
إعداد وصيالة م روعات القوا ني والقرارات واأل نمة والتعليمات القا و ية اػباصة  .17

 ابألوقاؼ .



دراسػة وتدقيق القاا  القا و ية م  تقدٙب اؼب ػورة القا و ية ُب القاا  اله رباؿ  .18
 .إليها

ىب، ال ؤوف القا و ية التمثي  أماـ ااكم واؽبيكات واللالاف واجملال  الرظبية فيما  .19
  . (341)وتوكي  اامني غباور الدعاوى 

 فك  هذم األعماؿ ربتاج إٔب زبصيصات مالية لتم يتها من قب  هذم الدوائر .     
بناء ال در داؼبسان  لألئمة داػبطباء دموظفب ددائر الدقاف،  : رابعاً 

  : دالت ريسيُت
من للة ما يستثمر من أمواؿ األوقاؼ، ية مبالغ مالىبص، ؽبذا النوع من األوقاؼ      

وهذا التصرؼ مهم  داً، لتخفيف معا ة اؼبوجفني والتدريسني من أزمة السكن، وكذل  
 لت اليعهم على االستمرار بوجيفتهم واله هي ُب حد ذا ا خدمة لصاّب الوقف .

ية بسي ة وهذم الدور واؼبساكن تع ى ؽبم على سبي  اإل ارة ويستوَب منهم بدالت ضهر  
 وطيلة فرتة بقائهم ُب دوائر األوقػاؼ، أو اؼبدارس والكليات الوقفية . 

  : بناء اؼبياًب داؼبالجئ دددر العجزة : َامساً 
ؼبن ت رد من اؼبسلمني بسبي الكوارث واألزمات، وؼبن فقد أبويه بسبي اغبروب     

اؼ اله أعدت ؽبذا واآلفات واالحتبلؿ، وتصرؼ ؽبذم اؼبن مت من للة استثمار األوق
 الغرض .

:  ؟ قالكى اليتامىرملب ىذه موقوكة عأ:  : كلن قال قكت: )  ا  ُب أحكاـ الوقف     
 . (342)( تكــون دقفاً عكى اليتامى الفمراء دل يكون لكيتامى الغنياء م  غكتها شبء

  : إطعام الطعام:  سادساً 
 عاـ للفقرا  واؼبساكني، منها ـبص، هناؾ أوقاؼ موقوفة تصرؼ واردا ا ُب إعداد ال     

 ، دبناسبات، كمناسبة ضهر رمااف أو دبناسبة األعياد ومنها ما هو دائمي مستمر ُب ك  يـو
 .  (343)وقد ىب، به الفقرا  وقد يكوف عاماً ؽبم ولغريهم 

                                                           

 .  195-165، ص لرزاؽ هويب دمحم : اؼبصدر السابقعبد ا( 341)
  . 30، ص اػبصاؼ : اؼبصدر السابق( 342)

 .   48، صاؼبصدر السابق ( الدكتور عبد اؼبل  السعدي :343)
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َتسيس جيش إسالمب غبماية الثغور دالدطان، ددعع اجملاى ي    نا :  سابعاً 
  : اؼبسكمُت مكان، دذبهيز جيش

 فتصدؽ به عمر ٍب ذكر )وُب سبي   ( . بن عمر رضي   عنهمااكما ُب حديث      
بيا ـ: موقوكة عكى اب  الس : دنذلف لو قال قكتُب أحكاـ األوقاؼ ما  صه ) ا  و  

عنو بغكتها أد وبج : موقوكة عكى أن  موقوكـة عكى الغزاة أد عكى اعبهاد أد قال  أد قال:
 (: ىذا نكو جائز دىب دقف عكى ما شاء م  ذلف وقوكة   اغبج عٍت . قال: م قال

(344)  . 
دتتمثا ببناء السوار حول اؼب ينة دحراسة اؼب ن : ) يقوؿ الدكتور عبد اؼبل  السعدي 

دالثغور م  اقتحام الع د داؼبخرِّب كتحتاج إىل إع اد رجال م ربُت مسكحُت قادري  
ناس دأعراملهع دأنفسهع دهتي ة السالح الذي يصّ  بو عكى حراسة دمراقبة أموال ال

ام الع د دصبيع لوازم اإلع اد العسكري دما يتطكبو اؼبماتا داغبارس م  هتي ة الطعـ
 . (345) (دالكباس دالسك 

 :  الوقف عكى أصناف الزناة:  اثمناً 
هم الذين و ُب سبي   ، أو الرقاب، أو الغارمني فأبن السبي ، اإف ُوقَِّف على      

يستحقوف السهم من الصدقات ال يتالاوز إٔب لريهم، وإف وقف على األصناؼ الثما ية 
َها َداْلُمَؤلاَفِة ﴿:  الذين ذكرهم   ُب قوله َا الصاَ قَاُت لِْكُفَمَراِء َداْلَمَساِنُِت َداْلَعاِمِكَُت َعَكيـْ ِإمبا

صرؼ إليهم ،  ( 60: )التوبة ﴾ َسِبيِا اَّللِا َداْبِ  الساِبياِ قـُُكوبـُُهْع َدِ  الّرِقَاِب َداْلَغارِِمَُت َدِ  
ويع ى ك  واحد منهم من الوقف مث  القدر الذي يع ى من الزكاة ال يزاد على ذل  
فيع ى الغاـر مثبًل قدر ما يقاي لرمه، وإف وقف على األصناؼ الثما ية ففي  واز 

 . (346)االقتصار على صنف واحد 
ىب، النناـ  1987( لسنة 1لعراقي تعليمات صندوؽ الزكاة عدد )وأصدر اؼب رع ا 

 العاـ للصندوؽ .
                                                           

 .  29، ص اؼبصدر  فسه( 344)
  . 181، ص اؼبصدر السابق تور عبد اؼبل  السعدي :( الدك345)

 .  1057ص  14:ج ابن قدامة، اؼبصدر السابق  (346)



وتصرؼ الزكاة إٔب مستحقيها من الفقرا  واؼبساكني واؼبعوزين والعا زين واألرام  واأليتاـ  
وإٔب األعماؿ اػبريية وفق األو ه ال رعية اؼبقررة ؽبا فلف فني  أو أع ي ما ال يكفيه طيلة 

الراما ... )ب( اليتام... )أ(  : ؽبم من األمواؿ الوقفية وعلى النحو اآلٌبالعاـ يصرؼ 
أسر نزلء و( ذدي ال َول الضعيفة ... )... )هػ( العاجزدن د( اؼبطكمات ... ))ج( 

 العمال اػبَتية .. ....)ح( اب  السبيا )ز( اإلصالح الجتماعب ... 
 : وعلى ما أيٌب: أدقاف المر ن الكرا  : َتسعاً 

 طب  القرآف الكرٙب . -1
 إ  ا  مراكز لتعليم القرآف الكرٙب . -2
 دعم دورات القرآف الكرٙب اله تقاـ ُب اؼبسا د، اؼبؤقتة والدائمة .  -3

  : أدقاف عكى طكبة العكع ال رعب:  عاشراً 
ىبص، من ماؿ الوقف اػبريي ل لبة العلم ال رعي طيلة فرتة دراستهم، ويهيا ؽبم كافة      

 ات، من طعاـ ومناـ، وكسوة، وكتي ... إٔب لري ذل  . اؼبستلزم
 :  أدقاف لكمكتبات دددر العكع داػبزاانتاغبادي ع ر: 

اؼبكتبات ىب الَرى اليت ترك  اجملتمع : ) السعديعبد اؼبل  يقوؿ ال يخ الدكتور  
  اإلسالمب ابلفكر دالثماكة دالفمو إذ الكتاب ىو الساس   إمباء ال خصية العكمية د 

تربية الناش ة دالجيال، دىو عنصر م  أىع عناصر التعكيع، إذ ىو اؼبذنر ؼبا ينسى 
داؼببُت ؼبا بينهع دق  أدقف اؼبسكمون أع ادًا ىائكة م  اؼبصنفات داجملك ات تبكغ اؼباليُت 

 . (347)( إلغناء اؼبكتبة اإلسالمية
ا من أ   اافنة على جبا ي هذا ينبغي صرؼ أمواؿ لرعايتها وصيا تها وللعاملني فيه 

 هذا الكنز اؼبهم .
 :  أدقاف   اػب مات الصحيةالثاين ع ر: 

دلجا : ) السعديعبد اؼبل  يقوؿ ال يخ  كبنا  اؼبست فيات واؼب اُب والصيدليات .     
ن كع بعضهع إىل بناء اؼبست فيات دإيماكها، أد اىذا كلن اؼبسكمُت شعردا هبذه الناحية ك

                                                           

  . 167، صبد اؼبل  السعدي : اؼبصدر السابق( الدكتور ع347)
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تغطب نفماهتا م  عالج دأطباء دفبرملُت دصبيع الكوازم الَرى كأسهع إىل دقف أموال 
الوقف   الصحة الب رية إسهامًا ل يما ع  إسهام بيت اؼبال العمومب لك دلة دق مت 

لزباذىا مست فيات، دق  تكون لماء أجر  ايناؼبؤسسات الوقفية   العامل اإلسالمب مبـ
 . (348)( إلنسانيةا  درمزي إسهاماً   ىذه اػب مات زىي

 :  أدقاف   َ مات اؼبواصالتالثالث ع ر: 
وتتمث  ببنا  اعبسور وضق ال رؽ وتعبيدها، وبنا  القناطر وعم  السفن، وتسيري      

 اغبافبلت وال احنات لنق  الباائ  وهذم يبكن اإلفادة منها ُب استثمار أمواؿ الوقف .
  : أدقاف   أي ابب م  أبواب اػبَتالرابع ع ر: 

 . مهما كاف  وعه وضكله وأمواؿ األوقاؼ اػبريية إمبا ُعدَّت ؽبذا السبي  اػبريي      
 : ال ردط الع رة ؼبصارف الوقف اػبَتي

هناؾ ضروط ع رة هبوز فيه للواقف أف ي رتطها ؼبصارؼ الوقف اػبريي م واعه سوا       
ليها اؼبادة الثا ية ع رة من ، أـ  جراً، أـ دائرة، وهي ضروط  ص  عاف الواقف ضخصاً أك

لكواقف أن ي ًتط لنفسو ل لغَته : ) 1946( لسنة 48القا وف الوقف اؼبصري رقم )
أما  ،(ال ردط الع رة أد ما ي اء منها دتكرارىا عكى أل تنفذ إلا   ح دد المانون

روط الع رة وكلمة ال ( 349)اضرتاط الواقف ال روط الع رة لغريم فهو ابط  عمبًل  ذم اؼبادة 
، ولكنها استعمل  ُب هذا اؼبعئ دثة االستعماؿ ُب اؼبعئ اؼبراد، وٓب ترد ُب كبلـ الفقها ؿب

من أمد بعيد ُب كتي الواقفني وُب فتاوى بعض اؼبتاخرين وُب ااكم ح  أصبح مدلوؽبا 
ي رة ُب هذا االص بلح : ه، وال روط الع (350) ؿبدوداً ومناب اً وصارت كلمة اص بلحية

، والبدؿ أو اإلع ا ، واغبرماف، واإلدخاؿ، واإلخراج، والز دة، والنقصاف، والتغيري، واإلبداؿ
 : (352) . وتفصيلها كما أيٌب (351) التبادؿ أو التبدي 

                                                           

 . 178، صا نر: اؼبصدر السابق( 348)
 .151ص  ،( الدكتور وهبة الزحيلي : اؼبصدر السابق349)

 ( ا نر: اؼبصدر السابق .350)
 . 152 قبًل عن اؼبصدر السابق ص  208ا نر: ال يخ فرج السنهوري ص  (351)
 . 46( القاضي أضبد اعبم  : دور  ناـ الوقف اإلسبلمي ُب التنميػة االقتصادية اؼبعاصرة،  ص 352)



وهي التعدي  ُب أ صبا  ومرتبات اؼبستحقني ُب الوقف ابلز دة  : الزايدة   اؼبرتبات .1
. 

ُب أ صبا  ومرتبات اؼبستحقني ابلنقصاف،  وهو التعدي   : النمصان   اؼبرتبات .2
 كل قاص  صيي أحد اؼبوقوفني عليهم أق  فبا أع ي لريم لسبي من األسباب . 

وذل  جبع  من لي  مستحقًا ُب الوقف مستحقاً  : اإلدَال ؼب  مل يك  مستحماً  .3
 فيه .

وهو أف ذبع  من كاف مستحقًا ُب الوقف لري  : اإلَراج لبعض اؼبستحمُت .4
دبعئ إخراج اؼبوقوؼ عليه من الوقف، ليكوف بعدها من لري أه  الوقف مستحق، 

 مدة معينة أو بصورة دائمة .
دبعئ أف ىب، الواقف بعض اؼبستحقني بغلة دوف  : اإلعطاء لبعض اؼبستحمُت .5

 لريم، كاف هبع  الغلة كلها أو  ز  منها مدة معينة أو بصورة مستمرة .
اؼبستحقني مدة من الزمن ؿبددة أو بصورة  كمن يبن  الغلة عن بعض  : اغبرمان .6

 دائمة .
، فهي  وع من ال رط ي م  صبي  ال روط السابقة وهذا : التغيَت   ال ردط .7

التغيري، لذل  إذا ضرط الواقف لنفسه حق التغيري كاف له اغبق ُب ال روط السابقة،  
صارؼ كما له اغبق أف يغري ُب مصػارؼ الوقف ب ريقة أخرى، فله أف هبع  اؼب

مرتبات بدؿ أف تكوف حص،، فالتغيري هو حق الواقف ُب تغيري ال روط اله 
 اضرتطها ُب الوقف .

بتحوي  العني الوقفية من مقبة مثبًل إٔب مست فى أو  : التب يا   أعيان الوقف .8
أرض زراعية إٔب مسالد أو بنا ، أي للواقف اغبق ُب تبدي  طريقة اال تفاع ابؼبوقوؼ 

 وبقق للموقوؼ النف  األفا  . دبا ي ا  ودبا
ليكوف وقفًا مكاف العني اله كا   وقفاً،  : الستب ال ببيع الوقف لَذ ب ل منو .9

 دبعئ أكثر تبيا ً هو ضرا  عني أخرى تكوف وقفاً بدؽبا .
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مخذ لريم و عله وقفًا مكاف اآلخر، وهذا يعذ إخراج العني اؼبوقوفة عن  :الب ل  .10
بدؿ من النقود أو األعياف، كمن يقايض عني موقوفػة بعني أي  هة وقفها ُب مقابلة 

 .(353)بي  العني اؼبوقوفة، ويلحق  ا التخصي، والتفصي  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 47( القاضي أضبد اعبم  : اؼبصدر السابق  ص 353)



 
 الفصا الرابع

 

 )دراسة ممارنة(
لكوقف بُت ال ريعة اإلسالمية 

 دالمانون العراقب
 

 
 

 الفصا الرابع
 الوقف بُت ال ريعة اإلسالمية دالموانُت الوملعية 

 راسة ممارنةد
 :  مم مة
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دبا أف موضوع البحث يتعلق ابؼبقابر الوقفية اؼبندرسة بصورة خاصة والوقف بصػورة عامػة،     
أ ريػػ  دراسػة مقار ػة ُب بعػػض اؼبسػائ  الوقفيػة بػػني ال ػريعة اإلسػبلمية والقػػا وف فقػد وألنبيتػه 

ريعة والقػػا وف ابألمػػواؿ معرفػػة مػػدى اهتمػػاـ ال ػػ الوضػػعي والػػه ؽبػػا ارتبػػاط وثيػػق  ػػا، ليتسػػئ ٕب
الوقفيػػة، حيػػث سػػارع  أللػػي الػػدوؿ اإلسػػبلمية والعربيػػة قصػػػدار ت ػػريعات أل ػػ  اافنػػة 

 على تلكم األمواؿ ، وقد  عل  هذا الفص  بثبلثة مباحث وهي:
 ُب ال ريعة والقا وف . (354): يتعلق ابإلبداؿ واالستبداؿ  اؼببحث األوؿ
 اكم اله تننر ُب دعاوى الوقف ُب ال ريعة والقا وف .: يتعلق ابختصاص ا اؼببحث الثا٘ب
 : أثر التقادـ على دعوى الوقف ُب ال ريعة اإلسبلمية والقا وف . اؼببحث الثالث

ٍب  علػػػ  اؼبباحػػػث الثبلثػػػة إٔب م الػػػي، وقػػػد أ ريػػػ  ُب كػػػ  مسػػػالة مػػػن تلػػػ  اؼبسػػػائ       
، وبػػني ال ػػريعة والقػػا وف، وقػػد أخػػذت مقار ػػة بػػني آرا  فقهػػا  اؼبػػذاهي اإلسػػبلمية فيمػػا بيػػنهم

 القا وف العراقي )أمبوذ اً( وذل  منذ أتسي  الدولة العراقية وإٔب وقتنا اغباضر .  
 
 
 
 
 
 
 

 اؼببحث الدل
 اإلب ال دالستب ال   ال ريعة اإلسالمية 

 دالمانون العراقب
 سنتناوؿ ُب هذا اؼببحث اؼب الي اآلتية : 

                                                           

تكوف وقفًا بدؽبػا . واؼبقصود ابالستبداؿ: أخذ  ( اؼبقصود ابإلبداؿ: هو بي  العني اؼبوقوفة وضرا  عني أخرى354)
 . 9ص 2العني الثا ية مكاف األؤب . ا نر : د . دمحم عبيد الكبيسي : اؼبصدر السابق : ج



 االستبداؿ ُب ال ريعة اإلسبلمية .اؼب لي األوؿ : اإلبداؿ و 
 اؼب لي الثا٘ب : اإلبداؿ واالستبداؿ ُب القا وف العراقي .

 
 اؼبطكب الدل

 اإلب ال دالستب ال   ال ريعة اإلسالمية
اختلف الفقها  ُب  واز هذين التصرفني ُب األمواؿ اؼبوقوفة اختبلفػاً جػاهراً مػا بػني موسػ      

 حػػاالت اسػػتثنائية قليلػػة الوقػػوع وفيمػػا أيٌب أقػػواؽبم ُب كػػ  مػػذهي وماػػيق ومػػا   وؾبيػػز إالَّ ُب
 : على حدة

 : كمهاء اغبنفية –أدًل 
يعتػب فقهػػا  اغبنفيػػة أكثػػر الفقهػػا  توسػعاً ُب ابب اإلبػػداؿ واالسػػتبداؿ، فا ػػازوم ُب معنػػم     

 وه أسوا  كاف ذل  من الواقف  فس (355)أحواله ما داـ أهنما وبققاف مصلحة را حة للوقف
  بتاً . ولامراً، منقوالً أ وكاف اؼبوقوؼ عامراً أمن اغباكم، وسوا    ومن لريم أ

إالَّ أف فقها  اغبنفية ليسوا علػى صػعيد واحػد ُب الت بيػق، وإف اتفقػوا علػى أصػ  اغبكػم ،     
 واختبلفهم هذا يعزوم العلما  إٔب مقدار فهمهم لؤلصوؿ اؼبتعلقة  ذم اؼبسائ  .

ؿ واالستبداؿ له صور ثبلث ُب الفقه اغبنفي عندما يكتي الواقف حالتػه الوقفيػة واإلبدا     
 :هي والصور (356)

 (أن ي ًتط الواقف لنفسو، أد لنفسو دغَته: ) الصورة الدىل
: كمػػن يقػػوؿ الواقػػف عنػد إ  ػػا  الوقػػف: إف أرضػػي هػذم صػػدقة موقوفػػة علػػى أف  ومثاؽبػا     

بيعهػػا و عػػ  لريهػػا وقفػػاً ُب موضػػعها، فػػلف ضػػرطه لنفسػػه ٕب اسػػتبداؽبا بغريهػػا، أو علػػى أف ٕب 
 از له ذل  دوف لريم، إالَّ أف ين، على أف لغريم  ف  التصرؼ، ففي هاتني اغبالتني يصػح 

 :  الوقف وفيه ثبلثة آرا 
                                                           

 . 9ص  2( د. دمحم عبيد الكبيسي: اؼبصدر السابق : ج355)
ي : أ ف  الوسائ  ُب ، قبم الدين إبراهيم بن علي بن أضبد ال رسوس535ص  3( ابن عابدين ُب حاضيته: ج356)

، د. دمحم عبيد الكبيسي: اؼبصدر السابق 109هػ : ص 1344 – 1926مصر ،  –ذبريد اؼبسائ  ،  م بعة ال رؽ 
 .  9ص  2: ج
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 واػبصػاؼ إٔب صحة الوقف وال رط . (357) ما ذهي إليه أبو يوسف وهبلؿ : الدل
 حسن ال يبا٘ب إٔب صحة الوقف وب بلف ال رط .ما ذهي إليه دمحم بن  : الثاين
 ما ذهي إليه لريهم إٔب ب بلف الوقف وال رط . : الثالث
ور ػػح الػػدكتور دمحم عبيػػد الكبيسػػي الػػرأي األوؿ، مسػػتنداً إٔب فتػػاوى قاضػػيخاف والػػه  ػػا      
قـــول ىـــالل دأيب يوســـف ىـــو الصـــحيح، لن ىـــذا شـــرط ل يبطـــا الوقـــف، لن : ) فيهػػػا

يمبـا النتمـال مـ  أرض، كـلن أرض الوقـف إذا غصـبها غاصـب دأجـرى عكيهـا الوقف ل 
اؼباء حـىت صـارت حبـراً ل تصـكح لكزراعـة يضـم  قيمتهـا دي ـًتي هبـا أرملـاً أَـرى كتكـون 
دقفــاً مكااــا، دنــذا أرض الوقــف إذا قــا نزؽبــا آلكــة دصــارت حبيــث ل تصــكح لكزراعــة دل 

 . (358)(   الستب ال أبرض أَرى تفضا غكتها ع  مؤنتها، ديكون صالح الرض
أن ي رط الواقف لنفسو أد لغـَته، أد لنفسـو دغـَته، كالسـتب ال : ) وقاؿ ابن عابدين    

 .   (359)( كيو جائز عكى الصحيح، دقيا اتفاقاً 
دأصبعوا أنـو إذا شـرط السـتب ال لنفسـو   أصـا الوقـف أن ال ـرط : ) وقاؿ ابن قبيم    

 . (360)( لستب الدالوقف صحيحان، ديبكف ا
لن ىذا ال رط ل ينـا  لـزدم الوقـف : ) وعل  ذل  ال رسوسي ُب أ ف  الوسائ  بقوله    

دَتبي ه، لن الكزدم دالتأبي  ل يمومان بعُت معينة حبيـث يـزدل الوقـف بـزدال صـفتها، بـا 
يمومان بعُت مغكة، كالغالت اؼبثمـرة ىـب أسـاس بنيـان الوقـف، كمـا دامـت غـالت الوقـف 

رف عكى التأبيـ ، دمـا دام الوقـف مسـتمراً   صـرف غالتـو عكـى مصـاركها، كهـو لزم تص
ـــى أدجـــو الـــرب الـــيت عينهـــا  أبـــ ي، إذ العـــربة   الوقـــف دبعـــٌت الســـتمرار   الصـــرف عك
الواقف، كما دام ذلف مستمراً كالوقف مستمر، دشرط السـتب ال ل ينـا  ىـذا، بـا أنـو 

                                                           

( هو: هبلؿ بن وبىي بن مسلم البصري الرائي ، من أعياف اغبنفية ، كاف على مذهي الكوفيني ورأيهم ، توُب 357)
 . 95ص 9 : األعبلـ : ج( هػ . ا نر ترصبته ُب245سنة )

 305ص 3فتاوى قاضيخاف ج – قبًل من اؽبندية  10ص 2( ا نر: د. دمحم عبيد الكبيسي: أحكاـ الوقف: ج358)
. 
 . 535ص 3( ا نر: ابن عابدين ُب حاضيته: ج359)
 5هػ : ج1311 –ال بعة األؤب  –( ا نر: ابن قبيم : البحر الرائق ضرح كنز الدقائق ، اؼب بعة العلمية ، مصر 360)

 . 239ص



الت أد منــع تضـاؤؽبا، دىـذا مـا عكيـو الفتـوى   اؼبـذىب   أنثر أحوالو يكون لزايدة الغ
 .  (361) (اغبنفب، كم  قال ىالل: المول عن ان ما قال أبو يوسف

 :  وقد فرع فقها  اغبنفية على ما تقػدـ ببعض اؼبسائ   ذكر منها ما أيٌب    
ف يػذكر لي  لػه بعػد اسػتبداله مػرة أف يسػتبدؿ   يػاً، ال تهػا  ال ػرط بفعلػه مػرة، إالَّ أ .1

 .   (362)عبارة تفيد له ذل  دائماً 
لو قاؿ الواقف عند وقفػه: علػى أف أبيعهػا وأضػرتي بثمنهػا أرضػاً أخػرى، وٓب يػزد علػى  .2

هػػذا، فالقيػػاس: أف الوقػػف ابطػػ ، أل ػػه ٓب يػػذكر إقامػػة أرض أخػػرى مقػػاـ األؤب، وُب 
ُب االستحسػػػػػاف: يصػػػػػح، ألف األؤب تعينػػػػػ  للوقػػػػػف، فيكػػػػػوف شبنهػػػػػا قائمػػػػػاً مقامهػػػػػا 

اغبكػػم، ولػػػو اضػػػرتى الثا يػػػة، فلهنػػػا تصػػري وقفػػػاً ب ػػػرائط األؤب، وال وبتػػػاج إٔب مباضػػػرة 
ىــــذا : ) الوقػػػػف ب ػػػػروطه ُب الثا يػػػػة، وو ػػػػه االستحسػػػػاف كمػػػػا ذكػػػػرم اػبصػػػػاؼ هػػػػو

ربـت  استحسان : أل ترى أن رجـاًل لـو دقـف أرملـاً لـو كيهـا لبـا كتمكـع لبكهـا َد
ستب ال بثمنهـا أقـا مسـاحة أعـود عكـى الرض حىت مل تغا شي اً، دنان بيعها دال

أىــا ىــذا الوقــف دأصــكح ؽبــع: أنــو ل أبس ببيعهــا، دأن ي ــًتي الماملــب بثمنهــا 
أرملاً أقا منها كتكون دقفاً عكى ذلف ال رط، كلذا نان ىذا جـائزاً كـال أبس أن 

ـــو ـــو مـــا يكـــون دقفـــاً مكان ـــع مـــا دقـــف دالســـتب ال ب . (363)( ي ـــًتط الواقـــف بي
 .(364)ف ال رط و د ُب األوؿ فقط وال حا ة لتكرارم واالستبداؿ يصح، أل

ولػػو ضػػرط اسػػتبداؽبا مرض، فلػػي  لػػه االسػػتبداؿ بػػدار، أل ػػه ال يبلػػ  تغيػػري ال ػػرط،  .3
وكػػذل  لػػو ضػػرط اسػػتبداؽبا بػػدار فلػػي  لػػه اسػػتبداؽبا مرض، ولػػو قيػػد مرض البصػػرة: 

ه، ولػػػػي  لػػػػه تقيػػػػد، ألف أراضػػػػي البلػػػػداف تتفػػػػاوت ُب الغلػػػػة واؼبؤ ػػػػة، فػػػػبل يغػػػػري ضػػػػرط

                                                           

مصر ،  –( قبم الدين إبراهيم بن علي بن أضبد ال رسوسي : أ ف  الوسائ  ُب ذبريد اؼبسائ  ، م بعة ال رؽ 361)
 . 109هػ ، ص 1344 –ـ 1926

 14ص  2، والكبيسي : اؼبصدر السابق : ج 58ص 5بريوت . ج  –( ال وكا٘ب : فتح القدير ، دار الفكر 362)
من األمور اؼبهمة لديبومة الوقف، ولكي ال يتخرب وين مر أو يغتصي البد من استبداله،  . أقوؿ : أف هذم العبارة

 أل   أف تبقى منافعه تصرؼ إٔب مصارفها .
 .  21: اؼبصدر السابق، ص  ( اػبصاؼ363)
 . 14ص 2: اؼبصدر  فسه: ج ( د. دمحم عبيد الكبيسي364)
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ػػػار: ال يبلػػػ  البيػػػ   اسػػػتبداؽبا مرض اغبػػػوز، ألف مػػػن ُب يػػػدم أرض اغبػػػػوز دبنزلػػػة األكَّ
. ولػػو ضػػرط االسػػتبداؿ وٓب يػػػذكر أرضػػاً وال داراً فبػػاع األرض األؤب كػػاف لػػػه أف (365)

يستبدؽبا جبن  العقارات ما ضا  مػن دار أو أرض، وكػذا إذا ٓب يقيػد االسػتبداؿ علػى 
 .(366)ستبدؽبا مي بلد ضا  إلطبلؽ اللفظ بلد كاف له أف ي

ولو ضرط االستبداؿ لر   آخر م   فسه، مل  الواقف االستبداؿ وحدم، وال يبلكه  .4
اآلخػػر وحػػدم، أل ػػه اضػػرتط رأيػػه مػػ  رأي لػػريم، أمػػا صػػحة ا فػػراد الواقػػف، فؤل ػػه هػػو 

 الذي ضرط لذل  الر  ، وما ضرط لغريم فهو م روط لنفسه .
اؿ ُب الوق  فباعها ووهي الثمن: صح  اؽببة ويامن الػثمن ولو أ ه ضرط االستبد .5

 . (367)ُب قوؿ أيب حنيفة، وقاؿ أبو يوسف: ال تصح اؽببة 
إذا قػػاؿ الواقػػف ُب أوؿ كتابتػػه للوقػػف: علػػى أف لفػػبلف بيػػ  ذلػػ  الوقػػف واسػػػتبداله  .6

بغريم، ٍب قاؿ ُب آخر الكتاب: وعلى أف لي  لفبلف بي  ذل ، فلػي  لػه بيعػه، أل ػه 
ر   عن ال رط األوؿ و قاه ابلثا٘ب، فيصبح األوؿ ابطبًل، إلب اله بقولػه . قػاؿ قد 

أل ترى أن رجاًل لو اشًتى داراً دبائة دينار، دنتب أدل ال راء عكـى : ) اػبصاؼ
:  أن كالانً ابػبيار كيما اشًتى ثالثة أايم، أدؽبا: يوم نذا، ٍب نتب    َر ال راء

ــار لفــالن كيمــا اشــًتى مــا ظبــى ددصــف   ىــذا الكتــاب، نــان  دعكــى أنــو ل َي
( ال راء جائزًا دق  أبطا اػبيار ابلكـــالم الََت، ككذا اغبال   الوقف دال ـرط

(368) . 
 (أن يسكت الواقف ع  اشًتاط الستب ال: ) الصورة الثانية

أي أف يسػػػك  الواقػػػف عػػػن ذكػػػر االسػػػتبداؿ ، لكػػػن صػػػار الوقػػػف حبيػػػث ال ينتفػػػ  بػػػه      
 أو ال يفي دبؤ ته . ابلكلية،

                                                           

 : ابلت ديد صب  )األَكرة( بفتحتني: اغبراث . . واألكَّػار 240ص 5: اؼبصدر السابق : ج ن قبيم( اب365)
 .  307ص 3 قبلً عن الفتاوى اػبا ية: ج 15ص 2: ج : اؼبصدر السابق ( د. دمحم عبيد الكبيسي366)
 .110: اؼبصدر السابق ، ص  ( ال رسوسي367)

 .23: أحكاـ األوقاؼ، ص  ( اػبصاؼ368)



:  ففي هذم الصورة  وز صبهور اغبنفية االستبداؿ ابل رط الذي ذكرم ابػن عابػدين، قػاؿ     
 .(369)( كهو أيضاً جائز عكى الصح إذا نان أبذن الماملب درأيو ؼبصكحة كيو)

دقـــ  ردي عـــ  دمحم إذا ملـــعفت الرض اؼبوقوكـــة عـــ  الســـتغالل، : ) وقػػاؿ ابػػػن قبػػػيم     
: نـان لـو أن يبيعهـا دي ـًتي بثمنهـا مـا ىـو أنثـر    بثمنها أَـرى ىـب أنثـر ريعـاً دالميع هب

 .  (370) (ريعاً 
و ػػػوز أبػػػو يوسػػػف االسػػػتبداؿ ُب الوقػػػف مػػػن لػػػري ضػػػرط إذا ضػػػعف  األرض مػػػن الريػػػ       

(371) . 
 :  رأي معارض

 .ذهػػي بعػػض فقهػػا  اغبنفيػػة إٔب خػػبلؼ ذلػػ  فمنعػػوا االسػػتبداؿ مػػا ٓب ي ػػرتطه الواقػػف      
ــ اً دمل ي ــًتط  : أرأيــت لــو قــال قكــت: ) فقػػد ذكػػر هػػبلؿ ُب وقفػػه : صــ قة موقوكــة  أب

: ل يكـون لـو إلا أن يكـون شـرط  بيعها، ألو أن يبيعها ديستب ل هبا ما ىو ََت لـو ؟ قـال
: لن  : دمل ل هبوز لو ذلف دىو َـَت لكوقـف ؟ قـال البيع، دإلا ككيس لو أن يبيع، قكت

قف عكى مثا ذلف، دلو جاز لو بيـع الوقـف بغـَت شـرط نـان   أصـكو، نـان الوقف إمبا د 
( لـو أن يبيــع مــا اسـتب ل ابلوقـــف، كيكــون الوقـف يبـــاع   نــا يـوم، دلــيس ىكــذا الوقــف

(372) . 
ولقاضػػيخاف رأ ف متناقاػػاف، ففػػي األوؿ أ ػػاز االسػػتبداؿ للقاضػػي، ٍب منعػػه ُب الثػػا٘ب،      

دقــ  اَتكــف نــالم قاملــيخان، كفــب : ) رأيػػه األوؿ بقولػػػهوعقػػي عليػػه ابػػن عابػػدين مر حػػاً 
موملع جـوزه لكماملـب بـال شـرط الواقـف حيـث رأى اؼبصـكحة كيـو، د  موملـع منـع منـو، 
دلــو صــارت الرض حبــال ل ينتفــع هبــا، داؼبعتمــ  أنــو بــال شــرط هبــوز لكماملــب ب ــرط أن 

دأن ل يكـون البيـع  ىبرج ع  النتفاع ابلككية، دأن ل يكون ىنـاك ريـع لكوقـف يعمـر بـو،
 . (373)( بغنب كاحش

                                                           

 .19ص 2: ج : أحكاـ الوقف ُب ال ريعة يسي، د. دمحم عبيد الكب535ص 3: ج ( ابن عابدين ُب حاضيته369)
 . 223ص 3: ج : البحر الرائق ( ابن قبيم370)
 .19ص  2: ج : أحكاـ الوقف ( الكبيسي371)
 . 95-94،  قبلً من وقف هبلؿ ص 20ص 2: ج : اؼبصدر السابق ( الكبيسي372)

 . 537ص 3: ج ( ابن عابدين ُب حاضيته373)
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أن يسـكت الواقـف عـ  اشـًتاط السـتب ال دالوقـف عـامر إلا : ) الصورة الثالثة
  (أن ب لو أكضا منو

اختلػػػف فقهػػػا  اغبنفيػػػة ُب هػػػذم الصػػػورة بػػػني مػػػا   وؾبيػػػز، فاؼبػػػا عوف ومػػػنهم مشػػػ  الػػػدين      
مػػا هػػو خػػري منهػػا، هػػ  لػػه أف منهػػا : إف ٓب تتع ػػ  ولكػػن يؤخػػذ بث اغبلػػوا٘ب  فقػػد سػػك ، قيػػ 

 . (374): ال  ؟ قاؿيبيعها
: بصػػحة االسػػتبداؿ ُب هػػذم الصػػورة مست ػػهداً بفعػػ   واجمليػػزوف ومػػنهم أبػػو يوسػػف قػػاؿ     

 .(375) بن أيب طالي هنع هللا يضرعلي  اػبليفة الراضد
:    أربــع  ال العـامر إلا دل هبـوز اسـتب: ) (األضبام)قاؿ ابن عابدين  قبلً عن كتاب       
: دأراد دكــع الميمــة  : أن هبــ ه الغاصــب دل بينــة، أي : لــو شــرط الواقــف، الثانيــة الدل

: إذا غصـب غاصـب دأجـرى عكيـو اؼبـاء  كككمتويل أَذىا لي ًتي هبا أرملاً بـ ًل . الثالثـة
ــويل هبــا أرملــاً بــ لً . الرابعــة حــىت صــار حبــراً كيضــم  الميمــة : أن يرغــب  : دي ــًتي اؼبت

( سان كيو بب ل أنثـر غكـة دأحسـ  صـمعاً، كيجـوز عكـى قـول أيب يوسـف دعكيـو الفتـوىإن
(376) . 

دالســـؤال ىـــا هبـــوز ـبالفـــة شـــرط الواقـــف   عـــ م الســـتب ال ؟: دلكحنفيـــة   ىـــذه     
 : اؼبسألة رأاين

 : أ ه ال هبوز للقاضي وال لغريم استبداؿ الوقف، ومن القائلني  ذا الرأي هبلؿ . الدل
: أ ػه هبػوز للقاضػي االسػتبداؿ إذا كػاف فيػه مصػلحة، وهػذا رأي أيب يوسػف ومػن وافقػه  الثاين

 من فقها  اغبنفية .

                                                           

 . 232 ص 5: ج : اؼبصدر السابق ( ابن قبيم374)
:  قائبلً   23ص 2: ج . وقد رد عليه الدكتور الكبيسي ُب أحكاـ الوقف 223ص 5: ج اؼبصدر  فسه (375)
ىـ( بفعا عكب، ل يستميع دلياًل عكى ال عوى، لن نالم اإلمام 182: أن است هاد أيب يوسف )ت  دالذي أراه)

ؼبطكوبة منو، دالمضية اليت يراد الست لل عكيها عكب ي ل عكى جواز بيع الوقف داقتسام شبنو إن مل يؤد إىل الغاية ا
 .  (ىب: بيع اؼبوقوف ل راء عُت أَرى ربا ؿبكو، دىذه ددن ما يؤدي إليو دليا

 . 538 ص 3: ج ( ابن عابدين ُب حاضيته376)



الصـــة المـــول : هػػػو ر حػػػاف الثػػػا٘ب ، وذلػػػ  لػػػو أ نػػػا عملنػػػا دبػػػا ضػػػرطه الواقػػػف فقػػػد فوتنػػػا  َد
 .(377)مصلحة الوقف، وبذل  تتع   مصلحة اؼبوقوؼ عليهم 

 : كمهاء اؼبالكية –اثنياً 
عتػػب فقهػػا  اؼبالكيػػة مػػن اؼبت ػػددين ُب منػػ  االسػػتبداؿ ُب الوقػػف، إالَّ أهنػػم يفرقػػوف بػػني ي     

 : الوقف اؼبنقوؿ، والوقف الثاب  كالعقارات
 :   استب ال الوقف اؼبنمول -أدل
 وز فقها  اؼبالكية استبداؿ الوقػف اؼبنقػوؿ إذا دعػ  إٔب ذلػ  مصػلحة تنفػ  الوقػف ُب      

يػػػة اؼب ػػػهورة عػػػن اإلمػػػاـ مالػػػ  )رضبػػػه  ( سػػػوا  أكػػػاف ثػػػوابً أـ فرسػػػاً أـ ديبوميتػػػه، وهػػػي الروا
 سبلحاً .. اْب . 

إن اؼبوقــوف إذا مل يكــ  عمـارًا، إذا صــار ل ينتفــع بـو   الوجــو الــذي : ) قػاؿ اػبرضػي     
دقفو كيو، نالثوب ىبكق، دالفرس يبرض، دما أشبو ذلف، كلنو يباع دي ًتى مثكو فبا ينتفع 

 .(378)( بو
: أرأيت ما ملعفت م  ال داب ابسة   سبيا هللا،  قكت: ) و ا  ُب اؼبدو ة ما  صه    

: أمـا مـا ملـعفت مـ  الـ داب حـىت ل  : مالف أد بكـى م  الثياب، نيف يصنع هبا ؟ قال
( يكون كيها قوة لكغزد، كلنـو يبـاع دي ـًتى بثمنهـا غَتىـا مـ  اػبيـا، كيجعـا   سـبيا هللا

(379). 
فقهػػا  اؼبالكيػػة علػػى  ػػواز االسػػتبداؿ ُب اؼبنقػػوؿ إذا خػػرب أو قصػػر عػػن اؽبػػدؼ  فالمهػػور    

اؼبقصود من قيامه، ب  ادعى ابن رضد االتفاؽ على  واز بيػ  اؼبنقػوؿ إذا ا ق عػ  منفعتػه وٓب 
يػػػػرج أف تعػػػػود، وُب إبقائػػػػه ضػػػػرر، مثػػػػ  اغبيػػػػواف الػػػػذي وبتػػػػاج إٔب اإل فػػػػاؽ عليػػػػه وال يبكػػػػن أف 

                                                           

 . 25ص  2: ج : اؼبصدر السابق ( الكبيسي377)
هػ: 1317 –: اؼب بعة األمريية  تصر خلي : ضرح اػبرضي على ـب هػ(1101 ( أبو عبد   دمحم اػبرضي )ت378)
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اإل فػاؽ عليػه ابػب  عليػه أو ببيػ  اؼبػاؿ، إف كػاف اغبػب  ُب سػبي   يستعم  ُب  فقتػه فياػر
 .  (380)   أو على اؼبساكني

 : شردط اؼبالكية   استب ال الوقف اؼبنمول
: أ ه إف تعذر اال تفاع ابلوقف فيما وقػف مػن  اضرتط اؼبالكية ُب استبداؿ الوقف اؼبنقوؿ     

ٓب يصػػح بيعػػه، فكتػػي العلػػم مػػثبلً هبػػوز بيعهػػا إذا  إالَّ أمكػػن اال تفػػاع بػػه ُب لػػريم، و أ لػػه، وإف 
بليػػ  وتعػػذر اال تفػػاع  ػػا لغػػرض الػػتعلم، أمػػا إذا ٓب يتعػػذر اال تفػػاع  ػػا ؽبػػذا الغػػرض، فػػبل هبػػوز 

 . (381)بيعها وإف ٓب ينتف   ا اؼبوقوؼ عليه 
 : استب ال اؼبوقوكات الثابتة -اثنيا
ـــ: ) يقػػػوؿ الػػػدكتور الكبيسػػػي      ـــع اؼبالكي ة اســـتب ال العمـــار اؼبوقـــوف منعـــاً ابَتً إلا   من

. فقػد منػ  اؼبالكيػة  (382) (حالت تـ عو ؽبـا الضــردرة، دىـب مـ  المكـة حبيـث قـ  ل توجـ 
 : بي  اؼبسا د م لقاً أما لري اؼبسا د كالدور واغبوا ي  فهي على قسمني

 :  إذا نان العمار قائع اؼبنفعة:  المسع الدل
أهنػػم اسػػتثنوا مػػن ذلػػ  حػػاالت الاػػرورة كتوسػػي   عػػه إالَّ علػػى عػػدـ  ػػواز بيفاإلصبػػاع قػػائم      

اؼبسالد أو اؼبقبة، أو ال ريق العػاـ، فا ازوا بيعه ولو ابإلكرام إذا اقتاػى األمػر، ألف هػذا مػن 
اؼبصاّب العامة لؤلمة، وإذا ٓب تب  األحبػاس أل لهػا تع لػ  وأصػاب النػاس ضػيق وحػرج، ومػن 

كاغبـانع هبـرب : ) الناس ُب عباد م وسريهم ودفن موأهم . قاؿ اػبرضػيالوا ي التيسري على 
اؼبستحق إن أىب، أد الناظر عكى الوقف ابلبيع، دإذا أجرب عكى ذلـف   الوقـف، كاؼبكـف 

 . (383)( اؼبطكق أحرى

                                                           

)ـب وطة(  4 قبًل عن رسالة اغب اب ُب بي  األحباس ص  32ص  2: ج : اؼبصدر السابق : الكبيسي ( ا نر380)
 .( فقه مالكي 427ي اؼبصرية برقم )ُب دار الكت

 . 32ص  2: ج : اؼبصدر السابق لكبيسي( ا381)
 . 25ص  2اؼبصدر  فسه : ج( 382)
 .  95ص  7: ج ( اػبرضي ُب ضرحه383)



مل هبــز أصــحابنا بيــع اغبــبس دبــال إلا داراً جــوار مســج  )أ ػػه قػػاؿ : وُب  ػػوازؿ سػػحنوف     
صكى هللا عكيو دي ًتدن بثمنها داراً مثكها تكون حبساً كم  أدَا   مسج ه  ليوسع هبا،

 . (384)( ددراً نانت ؿببسةدسكع 
  : إذا نان العمار منمطع اؼبنفعة:  المسع الثاين

 : فهو ُب حالتني     
: )أف يكػوف العقػػار منق ػ  اؼبنفعػػة، ولكػػن ير ػى أف تعػػود منفعتػه، وال ضػػرر ُب بقائػػه(  الدىل
 يروف عدـ  واز بيعه ابالتفاؽ .فهم 

: )أف يكػػوف العقػػار منق ػػ  اؼبنفعػػة، ولكػػن ال ير ػػى أف تعػػود منافعػػه أو أف ُب بقائػػه  دالثانيــة
 :  ضرراً على الوقف( فلهم ُب هذم اغبالة قوالف

 : عدـ  واز البي  واالستبداؿ، وهو قوؿ اإلماـ مال  . المول الدل
  ؛ ذا كاف ُب اؼبدينة، أو خار ها: فقد فرقوا بني ما إ المول الثاين

: فػػلهنم ال هبيػػزوف بيعػػه واسػػتبداله، ويعللػػوف ذلػػ  مف العقػػار إذا كػػاف ُب  كفــب داَــا اؼب ينــة
 اؼبدينة، ال يياس من إصبلحه من قب  أه  اػبري . 

: فمػػن اؼبالكيػػة مػػن أ ػػاز بيعػػه والكػػبلـ منسػػوب إٔب ابػػن قاسػػم،  إن نــان َــارج اؼب ينــةوأمػػا 
  البيػػ  حػػ  ولػػو خػػرب، وذهػػي ابػػن رضػػد إٔب أف األرض ابسػػة إذا ا ق عػػ  ومػػنهم مػػن منػػ

للتها صبلة وعالز عن كرائها وعمار ا، فبل مس ابؼبعاوضػة فيهػا دبكػاف يكػوف حبسػاً مكاهنػا، 
 .(385)ويكوف ذل  حبكم من القاضي بعد ثبوت ذل  السبي 

 : كمهاء ال اكعية –اثلثاً 
ر اؼبت ػػددين ُب بيػ  واسػػتبداؿ الوقػف حػ  وصػػ   ػم األمػػر يعتػب فقهػا  ال ػػافعية مػن أكثػ    

إٔب أف يبنعػػوم م لقػػاً وكػػاهنم رأوا أف ُب االسػػتبداؿ سػػبيبلً إٔب ضػػياع اؼبوقوفػػات، أو التفػػريط إالَّ 
أهنم أ ازوا االستبداؿ ُب بعض اؼبنقوؿ من الوقف م  ضي  من التاييق ال ديد ومنعوا ذلػ  

 .(386)ُب العقار 

                                                           

 .5ب صرسالة اغب ا قبلً   36ص  2: ج : اؼبصدر السابق ( الكبيسي384)
 وما بعدها . 36ص  2: اؼبصدر  فسه : ج ( يننر بتوس 385)

 .  39ص  2( اؼبصدر السابق : ج386)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ال تتالاوز عن البهيمػة فزمنػ ، أو  ػذوعاً  ،نقوالت اله رأوا  واز االستبداؿومن هذم اؼب    
 :  على مسالد فتكسرت .. وهكذا، وؽبم ُب ذل  و هاف

 . (387): اؼبن  من بيعها أو استبداؽبا، كقوؿ ال ريازي ُب اؼبهذب  الدل
 :  واز البي  لتعذر اال تفاع به كما ضرطه الواقف . الثاين
 (388) قػاؿ اؼبػاوردي كثر ال افعية الو ه األوؿ القاضي بعدـ ا ق اع الوقف .وقد ر ح أ     
دىكــذا الوقــف إذا َــرب مل هبــز بيعــو دل بيــع شــبء منــو، دنمــا أن بيــع صبيعــو ل هبــوز : )

: كيجــوز بيعهــا دالســتب ال بثمنهــا،  لثبــوت دقفــو، نــذلف بيــع بعضــو، كأمــا د بــة الوقــف
ـــُت مـــا َـــرب مـــ  الوقـــ ـــو، ديؤمـــا دالفـــرق بينهمـــا دب وف أن مـــا َـــرب قـــ  يرجـــى عمارت

صالحيتو، ككع هبز بيعـو، دال  بة إذا أعطبت مل يرج صالحها، دمل يؤما رجوعها، دالفـرق 
: أن لك  بة مؤدنة إن التزمت أجحفت، دإن ترنت ىككت، دليس نذلف الوقـف،  الثاين

 .(389)( : مل هبز : إنو لو دقف حيواانً نسَتاً عطباً  دؽبذي  الفرقُت قكنا
فػػػالوقف إذا كػػػاف فيػػػه ريػػػ  ولػػػو كػػػاف قلػػػيبلً ال يبػػػاع عنػػػد ال ػػػافعية حػػػ  ولػػػو أذف بػػػذل       

ل يبـــاع : ) القاضػػػي علػػػى حػػػد مػػػذهبهم، وكػػػذل  يبنعػػػوف االسػػػتبداؿ م لقػػػاً فاؼبػػػاوردي يقػػػوؿ
 ( .موقوف دإن َرب

سػتفادة ا وعدـ االوهذا الت دد لدى فقها  ال افعية قد يؤدي إٔب ضياع اؼبوقوفات وخرا     
ٓب يعػػد اؼبوقػػوؼ علػػيهم يسػػتفيدوف ضػػيكاً، ألف العػػني اؼبوقوفػػة أصػػبح  خربػػة ال  منهػػا، وابلتػػإب

تنف  ل ي ، كما أ ه يص دـ مػ  مصػلحة األمػة ُب بقػا  األوقػاؼ لتحقيػق مصػاّب ذبنيهػا مػن 
  را  اؼبردود اؼبإب، والعوائد اله يعود  ا الوقف .

 : كمهاء اغبنابكة –رابعاً 

                                                           

 .  445ص 1: ج : اؼبهذب ( ال ريازي387)
 450، اؼبتوُب سنة )اغباوي الكبري ضرح ـبتصر اؼبز٘ب ، صاحي كتاببيي اؼباورديهو : علي بن دمحم بن ح (388)
 . 380ص 2در السابق : ج. ا نر : الدكتور الكبيسي : اؼبص (هػ
 . قبلً من كتاب اغباوي للماوردي )ـب وط(  42ص  2: ج : اؼبصدر  فسه ( الكبيسي389)



عتب اغبنابلة من اؼبوسعني ُب االستبداؿ والبي  وهم أق  در ة من اغبنفية سػوا  أكػاف ُب ي     
اؼبوقوفػات اؼبنقولػػة أـ العقػػارات، بػػ  أهنػػم قاسػػوا علػى اسػػتبداؿ اؼبنقػػوؿ اسػػتبداؿ وبيػػ  العقػػارات  

 كاؼبسا د واغبوا ي  ولريها . 
ــع داشــًتي دإذا َــرب الوقــف د : ) يقػػوؿ اػبرقػػيففػػي اسػػتبداؿ اؼبنقػػوؿ       ــرد شــي اً بي مل ي

بثمنو ما يرد عكى أىا الوقف دجعـا دقفـاً نـالدل، دنـذلف الفـرس اغببـيس إذا مل يصـكح 
 .(390)( لكغزد بيع داشًتي بثمنو ما يصكح لكجهاد

دبذلف يكون اغبنابكة قـ  ربككـوا مـ  قيـود الت ـ ي  قكـيالً دتسـاىكوا : ) قاؿ الكبيسي     
ا، دبذلف ساردا   طريق الستب ال َطـوة أدســـع مـ    بيع الحباس لتحا أَرى ؿبكه

 .(391)( اؼبالكية دال اكعية دإن مل تك  اػبطوة داسعة ابلنسبة ؼبذىب اغبنفية
 : ف للحنابلة ُب بي  اؼبسا د روايتافأ ُبوال ىبفى      
قػػد أ ػػازوا فيهػػا بيػػ  اؼبسػػالد إذا صػػار لػػري معػػد للصػػبلة كػػاف خػػرب وٓب يكػػن صػػاّب  : الدىل
ادة، أو صار ضيقاً وٓب يبكن توسيعه .. إٔب لري ذل  من األسباب، ففي هذم اغبالػة يبػاع للعب

 اؼبسالد ويصرؼ شبنه ُب إ  ا  مسالد آخر ُب مكاف آخر يلل حا ة اؼبصلني .
سـاج  ل ردى عكـب بـ  سـعي  أن اؼب: ) هػي اؼبنػ  مػن بيػ  اؼبسػالد، قػاؿ أبػو بكػر : دالثانية

 .(392)( تباع، دإمبا تنما  لتها
دابلمـول : ) ولكن أاب بكر ر ػح الروايػة ُب صحػػة بيػ  اؼبسػالد ُب تلػ  األحػواؿ، فقػاؿ      

إلصبــاعهع عكــى جــواز بيــع الفــرس اغببــيس يعــٍت: اؼبوقوكــة عكــى الغــزد إذا   ،الدل أقــول
نربت، ككع تصكح لكغزد دأمكـ  النتفـاع هبـا   شـبء  َـر مثـا أن تـ در   الرحـى، أد 

كـون الرغبـة   نتاجهـا أد حصـاانً يتخـذ لكطـرق، كلنـو هبـوز بيعهـا، وبما عكيها تـراب أد ت
 .  (393) (دي ًتى بثمنها ما يصكح لكغزد نص عكيو أضب 

 .دـ  واز بي  واستبداؿ ضي  من ذل و ذا خالف اغبنابلة مالكاً وال افعي القائلني بع     
                                                           

مطبعة المنار، مرخ،  المغني عمى مخترخ الخخقي،انظخ: عبج هللا بن أحمج بن محمهد بن قجامة: ( 390)
 . 225ص 6مطبهع مع الذخح الكبيخ: ج 1348

 . 44ص 2بق : جانظخ: الكبيدي: المرجر الدا( 391)

 .  242ص 6انظخ: المغني مع الذخح الكبيخ: ج( 392)

 .: اؼبصدر  فسه  ا نر( 393)
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 :  (394)ه وأما األدلة اله اعتمدها اغبنابلة ُب استبداؿ الوقف أو بيع     
أصب  فقهػا  اغبنابلػة علػى بيػ  واسػتبداؿ اؼبوقوفػات مسػتدلني بفعػ  عمػر بػن اػب ػاب  .1

 ؼبا بلغه أ ه  قػي بيػ  اؼبػاؿ الػذي ابلكوفػةهنع هللا يضر ؼبا كتي إٔب سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر 
: أف ا قػ  اؼبسػػالد الػذي ابلتمػػارين وأ عػ  بيػػ  اؼبػاؿ ُب قبلػػة اؼبسػالد فل ػػه لػن يػػزاؿ 

اؼبسػالد مصػػلى وكػػاف هػذا دب ػػهد مػػن الصػحابة وٓب ينهػػر مػػا ىبػالف ذلػػ  مػػنهم، ُب 
 فكاف إصباعاً .

 نػػػروا إٔب أف ُب االسػػػتبداؿ والبيػػػ  اسػػػتبقاً  للوقػػػف واسػػػتبقاً  لثمرتػػػه الػػػه مػػػن أ لهػػػا  .2
 وقف  العني، فو ي ذل  .
 : قي  كمهاء اغبنابكة   الستب ال

قيػػدوا البيػػ  واالسػػتبداؿ ابلاػػرورة واؼبصػػلحة، ألف ومػػ  كػػ  مػػا تقػػدـ فػػلف فقهػػا  اغبنابلػػة      
األص  عندهم أف بي  الوقف حراـ، إمبا أابحوم للارورة صيا ة ؼبقصود الوقف عن الاياع م  

 . (395)إمكاف ربصيله، وم  اال تفاع به وإف ق  ال ياي  اؼبقصود، فبل يباع لعدـ الارورة 
قيو إن ارب  الواقف داعبهة، دإن نـاان ديصح بيع بعضو إلصالح اب: ) قاؿ ابن النالار     

 . (396) (عينُت أد عيناً دمل تنمص الميمة دإلا بيع الكا
هبوز بيع بعضو لعمارة ابقيـو نال  بـة إذا أعطبـت، دىـذا : ) قاؿ اإلماـ أضبد بن حنب      

بس، دنمـا أن ككع هبز أن يُزال ع  اغبـ ((حبس الصا، دسبا الثمرة)) ملسو هيلع هللا ىلص :َطأ: لمولو 
 .   (397) (بيع صبيعو ل هبوز لثبوت دقفو، نذلف بيع بعضو

 : اعبهة اليت تموم ببيع داستب ال الوقف
وؽبم ضرط آخر قررم فقها  اغبنابلة هو أف الذي له حػق البيػ  واالسػتبداؿ هػو اغبػاكم إذا       

 كا   األوقاؼ وقف  على مصلحة عامة .

                                                           

 .  46ص  2: ج : اؼبصدر السابق : الكبيسي ( ا نر394)
 . 47ص 2: ج : اؼبصدر  فسه ( الكبيسي395)
التنقيح وز دات، : منتهى اإلرادات ُب صب  اؼبقن  م   ( دمحم بن أضبد الفتوحي اغبنبلي اؼبعروؼ اببن النالار396)

 . 20ص 2:ج ـ1961-هػ1381 –: عبد الغذ دمحم عبد اػبالق، م بعة دار اعبي   ربقيق
 . 48ص 2: ج : اؼبصدر السابق الكبيسي( 397)



ي يتػػػػؤب ذلػػػػ  هػػػػو النػػػػاجر اػبػػػػاص وعليػػػػه أف وبتػػػػاط أمػػػػا إذا كا ػػػػ  علػػػػى معػػػػني، فالػػػػذ     
إذا نــان الوقــف عكــى معــُت، لاــع يــردن أن : ) ابغبصػػوؿ علػػى أذف اغبػػاكم، وسػػبي ذلػػ 

اؼبكف   الوقف إىل اؼبوقوف عكيهع، نما تم م، كلذا عـ م النـاظر كـلن الـذي يتـوىل ذلـف 
 .(398)( ىو اغبانع

 
 اؼبطكب الثاين

 العراقب   المانوناإلب ال دالستب ال 
 رى العمػ  ُب العػراؽ علػى  ػواز االسػتبداؿ ُب حالػة اضػرتاطه مػن قبػ  الواقػف، أو قيػاـ     

 ضرورة لذل ، أو دعا  مصلحة إليه .
وقػػد سػػلك  دوائػػر األوقػػاؼ هػػذا اؼبسػػل ، بعػػد أف رأى كثػػري مػػن فقهػػا  القػػا وف أف كثػػرياً     

مػا فيهػا مػن  فػ  ال يتناسػي مػ   من أعياف الوقػف أصػبح  دبثابػة خػرب ال  فػ  فيهػا، أو أف
لكػاف خػرياً ( 399)ما ستغله، لو أهنا استبدل  معياف أخػرى، أو بيعػ  واسػتغ  شبنهػا واسػتثمر 

 وأصلح .
وُب بدايػة األمػػر كػػاف االسػػتبداؿ والبيػ  منوطػػاً بننػػر اػاكم ال ػػرعية، فقػد  ػػا  ُب الفقػػرة      

مػػػػا يلػػػػي:  1964( لسػػػػنة 107ؼ رقػػػػم )األؤب مػػػػن اؼبػػػػادة السادسػػػػة مػػػػن قػػػػا وف إدارة األوقػػػػا
لكــوزارة اســتب ال اؼبوقــوف الــذي تتحمــق اؼبصــكحة   اســتب الو ديبــ ل مــ  اؼبوقــوف أد )

النمـــ  حبســـب مـــا كيـــو النفـــع لكوقـــف، ديـــتع ذلـــف دبواكمـــة اجملكـــس، دحجـــة مـــ  اكمـــة 
 . (400)( ال رعية دص در مرسوم صبهوري

اكم ال رعية وربر  ا، حيػث داخلهػا ضػي  وبسبي وقائ  معينػة أثرت على سياسات ا     
مػػػن التقصػػػري والتهػػػاوف وعػػػدـ البلمبػػػاالة فبػػػا  عػػػ  اؼب ػػػرع العراقػػػي أف يننػػػر ُب هػػػذم األمػػػور، 
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لينقػ  االختصػاص فيمػا يتعلػق ابالسػتبداؿ مػن  (401)1966( لسػنة 64فصدر القػا وف رقػم )
 ااكم ال رعية إٔب ديواف األوقاؼ، وإٔب اؼبتوٕب .

لكــ يوان دلكمتــويل اســتب ال اؼبوقــوف ُب الفقػػرة األؤب مػػن اؼبػػادة السادسػػة منػػه: )فالػػا       
الذي ربمق اؼبصكحة   استب الو بعمـار أد بنمـ  أيهمـا أنفـع لكوقـف ديـتع ذلـف بمـرار مـ  

 ( .اجملكس دمواكمة ؾبكس الوزراء
نة ( لسػػ173ٍب بعػػد ذلػػ   ػػرى تعػػدي   ديػػد علػػى هػػذم الفقػػرة وذلػػ  ابلقػػا وف رقػػم )     

الػػذي أعػػاد فيػػه سػػل ة اػػاكم ال ػػرعية علػػى هػػذا األمػػر، وذلػػ  حػػني أضػػيف   (402)1967
والػػػه  1966لسػػػنة  64صبلػػػة إٔب هنايػػػة الفقػػػرة األؤب مػػػن اؼبػػػادة السادسػػػة مػػػن القػػػا وف رقػػػم 

لكـ يوان دلكمتـويل اسـتب ال اؼبوقـوف الـذي ربمـق اؼبصـكحة   اسـتب الو : ) أصبح  تن،
ع لكوقف ديتع ذلف بمرار مـ  اجملكـس دمواكمـة ؾبكـس الـوزراء بعـ  بعمار أد بنم  أيهما أنف

 . (اغبصول عكى حجة م  اكمة ال رعية اؼبختصة
وهػػػػػػو قػػػػػػا وف تعػػػػػػدي  قػػػػػػا وف إدارة (  403) 1970( لسػػػػػػنة 168ولكػػػػػػن ُب قػػػػػػا وف رقػػػػػػم )     

لكـــ يوان دلكمتـــويل اســـتب ال اؼبوقـــوف الـــذي تتحمـــق : ) األوقػػػاؼ أصػػػبح الػػػن، كمػػػا أيٌب
ــتع ذلــف بمــرار مــ  اجملكــس  اؼبصــكحة   اســتب الو بعمــار أد بنمــ  أيهمــا أنفــع لكوقــف، دي

دمواكمة الرئيس العكى ل يوان الدقاف ددن اغباجة إىل اغبصول عكى حجة م  اكمـة 
 ( .ال رعية

ٍب أخػػػػذ االهتمػػػاـ ابلوقػػػف يت ػػػور ضػػػيكاً ف ػػػيكاً، فقػػػد وضػػػع  السػػػتبداؿ وبيػػػ  اؼبوقوفػػػات      
اصػة وهػي طػرؽ ابؼبزايػدات واؼبناقصػات، اؼبقصػود منهػا هػو أف تكػوف حػا زاً أ نمة وقوا ني خ

يبنػػ  وقػػوع الغػػنب ُب االسػػتبداؿ والبيػػ  فبػػا ياػػر ابلوقػػف واؼبوقػػوؼ عليػػه، أو بتفويػػ  مصػػلحة 
 الوقف غبساب مصاّب أضخاص ؽبم  فوذ أو سل اف .

 1969( لسػػنة 45فصػػدر بػػذل   نػػاـ اؼبزايػػدات واؼبناقصػػات اػباصػػة ابألوقػػاؼ رقػػم )      
منــع طائفــة مــ  الشــخاص مــ  أن يكــون طركــاً   : ) ( منػػه18وقػػد تاػػمن  اؼبػػادة )( 404)

                                                           

 . 31/7/1966( ُب 1293(   ر هذا القا وف ُب الوقائ  العراقية العدد )401)
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 .14/9/1969( ُب 1777(   ر هذا القا وف ُب اعبريدة الرظبية العراقية  العدد )404)



: رئيس الـوزراء، دالـوزراء، دأعضـاء اجملكـس العكـى لألدقـاف، دأقـرابؤىع  الستب ال دىع
غبــ  ال رجــة الرابعــة، دمســتخ موىع، دنــذلف نــا موظــف أد مســتخ م أد صــاحب جهــة 

( نية الدقاف دصبيع أعضاء عبان اؼبزاي ات داؼبناقصات دالتم يراتيتماملى راتباً م  ميزا
 . 

بينػػػػػ   (405)1970( لسػػػػػنة 1ٍب صػػػػػدرت تعليمػػػػػات حػػػػػوؿ اسػػػػػتبداؿ اؼبوقوفػػػػػات رقػػػػػم )     
اإل ػػرا ات الوا ػػي إتباعهػػا عنػػد اسػػتبداؿ اؼبوقوفػػات قصػػد  ػػا أف تكػػوف معيػػاراً ياػػمن ربقػػق 

 اؼبصلحة من االستبداؿ .
بع  هتي ـة مـا ىـو مبـُت   اؼبـادة السـابمة يعـرض : ) منػه ة الثالثة والرابعةفقد  ص  اؼباد     

موملــوع اســتب ال اؼبوقــوف عكــى ؾبكــس الدقــاف العكــى، ليمــرر مــا يــراه ب ــأن اســتب ال 
اؼبوقوف ابلعمار أد ابلنم  بع  ربمق اؼبسوغات ال رعية عكى الوجو ال رعب مع مالحظـة 

  : ما أيٌب
َارجـاً عـ  حالـة النتفـاع بـو أد أن  -يطكب استب الوالذي -أن يكون اؼبوقوف  .1

 يكون ب ل النتفاع بو ل يتناسب دقيمتو .
 أن ل يكون   اؼبوقوكات الَرى ريع يبك  التعمَت بو . .2
أن يكون الستب ال ابلعمار مم ماً عكى الستب ال ابلنم  قـ ر اإلمكـان إذا نـان  .3

 لو .اؼبستب ل بو أكضا م  اؼبوقوف اؼبمرر استب ا
أن يكــون اؼبكــف اؼبســتب ل بــو )إن نــان عمــارًا(   تكــف اكــة أد   ؿبكــة أَــرى  .4

 )أكضا م  حيث اؼبوقع( م  اكة اليت كيها اؼبكف اؼبطكوب استب الو .
أن يكــون اؼبســتب ل بــو داراً أد بنايــة تصــكح أن تكــون لكســكٌت إن نــان اؼبوقــوف  .5

 اؼبراد استب الو داراً موقوكة لكسكٌت .
ون قيمة اؼبكف اؼبسـتب ل بـو مسـادية لميمـة اؼبوقـوف )ددبواصـفات أكضـا( أن تك .6

أد أنثر منها بتمرير م  عبنة تم ير اؼبال اؼبوقوف مؤي اً م  قبـا مسـ ول الوقـف 
   ؿبا اؼبوقوف .

                                                           

 . 7/12/1970( ُب 1943ت هذم التعليمات ُب اعبريدة الرظبية العراقية العدد )  ر  (405)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أن ل يكــون الســتب ال بغــنب )دلــو نــان بســيطاً( دذلــف عنــ ما يكــون الســتب ال  .7
مة الـيت أقرهتـا عبنـة التمـ ير أد أنثـر منـو )دأن بنم  دأن يكون الب ل مسادايً لكمي

 ل يما ب ل الستب ال ع  الب ل اؼبم ر اؼبص ق أبي حال م  الحوال( .
اؼبادة الرابعة: جملكس الدقاف العكى   حالة ع م ربمـق اؼبسـوغات ال ـرعية لالسـتب ال 

ل عكـى اجملكـس أن يمرر ع م استب ال اؼبوقوف، دىذا ل يبنع مـ  عـرض معامكـة السـتب ا
 ( . اثنية عن  توكر اؼبسوغات ال رعية لالستب ال

 : تواكق ال ريعة اإلسالمية دالمانون العراقب عكى بيع داستب ال الوقف
على ذل  يُرى أف القا وف أع ى اؼبوافقة على بي  أو استبداؿ الوقف بعػني مثلػه أو بنقػد      

من قب  دوائر األوقػاؼ أو اؼبتػوٕب . و ػذا بقرار من ؾبل  ديواف األوقاؼ بعد أف تعرض عليه 
وافق القا وف العراقي رأي فقها  اؼبذاهي اإلسػبلمية ُب أف اسػتبداؿ العػني اؼبوقوفػة الػه خربػ  
أو قػػ   فعهػػا إذا ربقػػق فيهػػا مصػػلحة للوقػػف، أو قامػػ  ضػػرورة، أو إ فػػاذ ضػػرط الواقػػف  ػػاز 

 االستبداؿ أو البي  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اؼببحث الثاين 



اص اانع اليت تنظر   دعادى الوقف   ال ريعة اَتص
 اإلسالمية دالمانون

 سنتناوؿ ُب هذا اؼببحث اؼب لبني اآلتيني :
 اؼب لي األوؿ : دعاوى الوقف ُب ال ريعة اإلسبلمية .

 اؼب لي الثا٘ب : دعاوى الوقف ُب القا وف العراقي .
 

 اؼبطكب الدل
 دعادى الوقف   ال ريعة اإلسالمية

إٔب قيػػػاـ الدولػػػة العثما يػػػة منػػػاط ملسو هيلع هللا ىلص كػػػاف الننػػػر ُب دعػػػاوى الوقػػػف مػػػن بعثػػػة الرسػػػوؿ      
ابلقاضي الذي يعينه وٕب أمر اؼبسلمني، فهو اؼبخػت، ابلننػر ُب صبيػ  الػدعاوى الػه ترفػ  مػن 

 قب  اؼبسلمني ومن ضمنها دعاوى الوقف وفيما أيٌب إهباز ذل  :
 : ملسو هيلع هللا ىلصالمضاء   زم  الرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصواسػػتمر الرسػػوؿ  أمػػر اؼبسػػلمني متػػوٕبالقاػػا  بنفسػػه كو ػػه ملسو هيلع هللا ىلص لقػػد تػػؤب رسػػوؿ        
  ذم اؼبهمة ح  ا تقاله إٔب الرفيق األعلى . 

ؽبػػا، فقػػد أرسػػ  النػػل  يعػػني القاػػاة ملسو هيلع هللا ىلصأمػػا ُب األمصػػػار الػػه دخلػػ  ُب اإلسػػبلـ، فكػػاف      
علي بن أيب طالػي ومعقػ  بػن يسػار ومعػاذ بػن  بػ  مهنع هللا يضر إٔب الػيمن كمػا اسػتعم  عتػاب  ملسو هيلع هللا ىلص

 .( 406)بن أسيد قاضياً على مكة بعد فتحها 
 : ملسو هيلع هللا ىلصالمضاء   زم  اػبكفاء م  بع ه 

دبهمػة القاػا ، وأ بػوا لػريهم، وأرسػلوا إٔب الػببلد مػن يثقػوف  ملسو هيلع هللا ىلصقاـ اػبلفػا  مػن بعػدم ٍب      
 ػػػم ُب ديػػػنهم وعلمهػػػم بعػػػد أف فتحػػػ  وضػػػم  إٔب الدولػػػة اإلسػػػبلمية ، وذلػػػ  تيسػػػرياً علػػػى 
الناس، لصػعوبة حاػورهم إٔب مقػر الدولػة اإلسػبلمية ُب اؼبدينػة أو لريهػا، ليعرضػوا علػى أوليػا  

 ات وخصومات .األمر فيها ما حدث بينهم من منازع
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واسػػػػتمر القاػػػػاة يننػػػػروف ُب اػبصػػػػومات علػػػػى ـبتلفهػػػػا وفػػػػق األصػػػػوؿ اؼبقػػػػررة ُب الفقػػػػه       
اإلسػػبلمي إٔب أف تػػؤب العثمػػا يوف القيػػادة اإلسػػبلمية ومقرهػػا تركيػػا والػػه مشلػػ  معنػػػم الػػببلد 

 . (407)العربية، وكثرياً من دوؿ البلقاف ح  وصل  إٔب حدود النمسا 
 : لة العثمانيةالمضاء   ال د 

 تيالة لتوس  الدولة اإلسبلمية، ولز دة  سػبة السػكاف الػذين ىباػعوف لسػل اهنا، ولكثػرة      
اؼب اك  واػبصومات والدعاوى اض ر والة األمور إٔب إصدار الت ػريعات والقػوا ني الػه تػننم 

ؼبختلفػة، مػ  طرؽ التقاضي بني ـبتلف الناس، وربػدد اػاكم اؼبختصػة ُب الننػر ُب الػدعاوى ا
بياف القا وف الوا ي الت بيق، ومن هذم القوا ني اله طبق  على صبي  الببلد التابعة ؽبا ومػن 

هػػػػ وهػػػي قػػػا وف 1293ضػػػعباف  26ضػػػمنها العػػػراؽ هػػػي ؾبلػػػة األحكػػػاـ العدليػػػة الصػػػادرة ُب 
زبا  ألحكامه اؼبسائ  اؼبد ية، وقد اقتبس  معنم أحكامػه مػن الفقػه اغبنفػي، ٍب بعػد ذلػ  

هػػػ ... وهكػػذا، حػػ  1296صبػػادى اآلخػػرة  19در قػػا وف أصػػوؿ ااكمػػات اغبقوقيػػة ُب صػػ
من قب  اال كليز، وهػي السػنة الػه صػدر فيهػا قػا وف اعبػزا  ُب  1917احتل  بغداد ُب سنة 

 .(408)وٓب ي بق ُب العراؽ بسبي االحتبلؿ  1917ت رين األوؿ سنة  25
 : كهب ةاانع اليت أن أت   ظا ال دل العثماني

 ااكم الننامية .  .1
 ااكم ال رعية .  .2
 ااكم التالارية .  .3
 ؿباكم االستكناؼ .  .4
 ؿبكمة التمييز .  .5
 ؾبال  اإلدارة . .6
وقد كا ػ  دعػاوى الوقػف تننػر فيهػا اػاكم ال ػرعية كػدعاوى صػحة الوقػف، والػدعاوى     

ويقصػػػػد ابؼبسػػػػتغبلت  اؼبتعلقػػػػة برقبػػػػة اؼبسػػػػقفات واؼبسػػػػتغبلت الػػػػه هػػػػي األوقػػػػاؼ الصػػػػحيحة،
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 . (اؽبام ) 293ص 2ي : اؼبصدر السابق ج( الكبيس408)



الوقفية: اؼبوقوفات اؼب روطة للتها ومنافعها عبهػة مػن اعبهػات سػوا  أكا ػ  موقوفػات عقاريػة  
 . (409) كالدور والبساتني واألراضي، أـ منقوالت كالنقود .. اْب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اؼبطكب الثاين
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 دعادى الوقف   المانون العراقب
دعوى اػبصومة ُب رقبة الوقف من قبػ  اػاكم اؼبدينػة، وهػذا  اؼب رع العراقي أف تُرىفا      

مػػػا اسػػػتقر عليػػػه القاػػػا  العراقػػػي بعػػػد أف كا ػػػ  اػػػاكم ال ػػػرعية هػػػي الػػػه تننػػػر ُب دعػػػاوى 
 : وفيما أيٌب مراح  اختصاص ااكم اله كا   تننر ُب دعاوى الوقف .الوقف
 : اانع ال رعية –أدًل 
ز للعػػػػراؽ وا فصػػػػاله عػػػػن الدولػػػػة العثما يػػػػة اسػػػػتمر العمػػػػ  ابلقػػػػوا ني فبعػػػػد احػػػػتبلؿ اال كليػػػػ    

والت ػػريعات الػػه صػػدرت ُب جػػ  الدولػػة العثما يػػة، فكا ػػ  دعػػاوى أصػػ  الوقػػف وإدارتػػه مػػن 
  ما أيٌب : (410) اختصاص ااكم ال رعية ابلفص  خبصومات الوقف فمن هذم الت ريعات

والػػذي أعيػػد دبقتاػػام  1917راؽ عػػاـ ( مػػن بيػػاف اػػاكم الصػػادر ُب العػػ11اؼبػػادة ) .1
 ت كي  ااكم ال رعية اؼبتعلقة دبذهي أه  السنة .

 ـ .1919( من  ناـ رسـو ااكم ال رعية لسنة 15اؼبادة ) .2
 ـ .1925( من القا وف األساسي العراقي )الدستور( الصادر سنة 76اؼبػادة ) .3
تنظـــر اـــانع  ػػػا  فيهػػػا )( مػػػن القػػػا وف الػػػوقه للمرافعػػػات ال ػػػرعية الػػػه 7اؼبػػػادة ) .4

 ( .ال رعية   التولية درقبة الوقف دشردطو
 1923( مػن قػا وف اػاكم ال ػرعية الصػادر سػنة 54( من اؼبػادة )4 ص  الفقرة ) .5

اـــانع اؼبختصـــة تنظـــر   اؼبســـائا اؼبتعكمـــة أبىكيـــة الواقـــف، دأرنـــان علػػػى أف: )
اسـتغالل أعيانـو دغَتىـا  الوقف دشردطو دلكتوليـة عكيـو دالسـتحماق كيـو، دنيفيـة

 ( .ىب: اانع ال رعية
وقد كا   الدعاوى اؼبتعلقة بتحوي  اؼبسػقفات اؼبوقوفػة ابإل ػارتني ورب هػا ابؼبقاطعػة  .6

( مػػن قػػا وف إدارة األوقػػاؼ 7مػػن اختصػػاص اػػاكم ال ػػرعية وحػػدها، ولكػػن اؼبػػادة )
ل تعطــــــى عػػػػػدل  هػػػػػذا االختصػػػػػاص، فنصػػػػػ  علػػػػػى أف: ) 1927الصػػػػػادر سػػػػػنة 

مفات الدقاف دمستغالهتا ابإلجارتُت داؼبماطعة، با يبكـ  أن تسـتب ل بعمـار مس
أد نم  بع  ربمق اؼبنفعـة، دانتهـاء الرغبـات ابؼبزايـ ة، دذلـف حبكـع شـرعب دإدارة 
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ــــر الدقــــاف ( . وإمبػػػػا اسػػػػتثني  مػػػػن اختصػػػػاص اػػػػاكم مككيتهــــا يستحصــــكها دزي
بػػػػػ  يتعلػػػػػق ابلتصػػػػػرؼ واألبنيػػػػػة ال ػػػػػرعية، ألف النػػػػػزاع فيهػػػػػا ال يتعلػػػػػق برقبػػػػػة الوقػػػػػف، 

واألضالار اؼبو ودة ُب أراضي األوقاؼ الصحيحة، وبذل  تكوف هػذم الػدعاوى مػن 
 .(411)اختصاص ااكم اؼبد ية 

 : اانع اؼب نية –اثنياً 
استمرت ااكم ال رعية ُب الننر بدعاوى الوقف وضروطه إٔب أف ربوؿ الننػر إٔب اػاكم     

 : ة قوا ني وت ريعات بذل  وكما أيٌباؼبد ية حيث صدرت عد
 :  1929( لسنة 5قانون ذيا اؼبراكعات ال رعية رقع ) -أدلً 
:  حيث أضرؾ اػاكم البدائيػة ُب الننػر ُب دعػاوى رقبػة الوقػف دبوافقػة كافػة اؼبتخاصػمني     

 :  )أ(  ص  اؼبادة األؤب على ما يلي
ي توديػ  الػدعوى إٔب اػاكم اؼبد يػة وعلػى ( لك  من اؼبتخاصمني ُب رقبػة الوقػف أف ي لػ1)

 القاضي أف يقرر تودي  الدعوى وفق ال لي . 
( يسػػػوغ تقػػػدٙب ال لػػػي ضػػػفهياً أو ربريػػػر ً أثنػػػا  أوؿ  لسػػػة ُب ااكمػػػة، وال يقبػػػ  ال لػػػي 2)

 اؼبقدـ بعد ذل  . 
اكم : ال تػػػػودع اػػػػاكم اؼبد يػػػػة إٔب اػػػػ ( مػػػػن هػػػػذا القػػػػا وف علػػػػى أف3)ب( و صػػػػ  اؼبػػػػادة )

 ال رعية، أي دعوى بسبي تعلق رقبة الوقف فقط إالَّ دبوافقة كافة اؼبتخاصمني . 
: أف دعػػوى الوقػػف إذا أقيمػػ  ُب اكمػػة ال ػػرعية فؤلحػػد ال ػػرفني  وفبػػا تقػػدـ يتبػػني لنػػا     

اؼبتخاصػػػمني أف ي لػػػي إيػػػداعها إٔب اػػػاكم اؼبد يػػػة، وعلػػػى اكمػػػة ال ػػػرعية أف تودعهػػػا بنػػػاً  
  ا ال لي .على هذ

أمػػا إذا أقيمػػ  الػػدعوى لػػدى اكمػػة اؼبد يػػة فػػبل يبكػػن إحالتهػػا إٔب اكمػػة ال ػػرعية إالَّ      
  .(412)ابتفاؽ اؼبتخاصمني 

                                                           

( ااكم اؼبد ية ُب العػراؽ هي: ؿبكمة التمييز، ؿباكم االستكناؼ، ؿباكم البدا ة، ؿبكمة الصلح ، ولك  واحدة 411)
وما بعدها  298ص 2 ا . ا نر التفاصي  ُب أحكاـ الوقف للكبيسي : ج من هذم ااكم تننر ُب دعاوى خاصة 
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فالقػػا وف العراقػػي فاػػ  أف تُػػرى دعػػوى اػبصػػومة ُب رقبػػة الوقػػف مػػن قبػػ  اػػاكم اؼبد يػػة،      
 وما عدا ذل   علػه من اختصاص ااكم ال رعية . 

  ؛1955( لسنة 1مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقع ) -اثنياً 
( منػػه علػػى  عػػ  الننػر ُب أمػػر تصػػفية الوقػػف الػػذري واؼب ػػرتؾ مػػن 4 صػػ  اؼبػػادة )فقػد      

 :  اختصاص ؿباكم البدا ة، فقد  ا  فيها
)أ( تننػػػر ُب تصػػػػفية هػػػػذم األوقػػػاؼ ؿبػػػػاكم البػػػػدا ة ُب اؼبنػػػاطق الػػػػه يقػػػػ  فيهػػػا الوقػػػػف، فػػػػلذا 
تعددت اؼبوقوفات  از إقامة الدعوى ُب أية ؿبكمة تق  ُب من قتها إحدى تلػ  اؼبوقوفػات، 

 وعندئذ ال تننر فيها ؿبكمة أخرى . 
)ب( يكػػػوف مػػػن اختصػػػاص هػػػذم اكمػػػة الننػػػر ُب إثبػػػات الوقػػػف ُب حالػػػة االعػػػرتاض علػػػى 

ثبيػػػ  ضػػػروط صػػػحة الوقػػػف، وتعيػػػني األمػػػواؿ اؼبوقوفػػػة، وبيػػػاف صػػػنفها الػػػذري أو اؼب ػػػرتؾ، وت
الػػواقفني مػػن  هػػة االسػػتحقاؽ وبصػػورة عامػػة صبيػػ  اػبصػػومات الػػه تتصػػ  بتصػػفية األوقػػاؼ 

فهػػػذم الفقػػػرة رفعػػػ  يػػػد اػػػاكم ال ػػػرعية عػػػن الننػػػر ُب  الذريػػػة أو اؼب ػػػرتكة ومػػػا يتفػػػرع عنهػػػا .
صػػػحة الوقػػػف وا عقػػػادم وتثبيػػػ  ضػػػروط الػػػواقفني مػػػن  هػػػة االسػػػتحقاؽ وتعيػػػني اؼبسػػػتحقني 

....(413) . 
 :  1963( لسنة 40قانون ذيا أصول اؼبراكعات اؼب نية رقع ) -لثاً اث

الػػػذي حػػػدد اختصػػػاص اػػػاكم ال ػػػرعية ابلنسػػػبة ؼبػػػا يتعلػػػق بػػػدعوى األوقػػػاؼ، فالػػػا  ُب      
ــيس ؽبــا : ) ( فقػػرة )أ( منػػه2اؼبػػادة ) ــة دل زبــتص اكمــة ال ــرعية ابلنظــر   المــوال التالي

ى الوقف الذري دنصب اؼبتويل دعزلو دؿباسبتو دترشيح النظر كيما ع اىا: )أ( التولية عك
ــــويل   الوقــــف اػبــــَتي . )ب( تنظــــيع اكمــــة ال ــــرعية حجــــج الوصــــااي دالوقــــف  اؼبت

 ( . دتسجيكها دكق المانون دتصادق عكى الونالة اؼبختصة ابل عادى اليت تمام ل يها
الختصاصػػات اؼبتعلقػػة فهػػذم الفقػػرة أع ػػ  اػػاكم ال ػػرعية اختصػػاص ؿبػػدد ولػػي  كػػ  ا     

  ابلوقف .
 اؼببحث الثالث

                                                           

ـ: ص 1965-هػ1385 –( ا نر: دمحم ضفيق العا٘ب: أحكاـ األوقاؼ، ال بعة الثالثة، م بعة الرضاد، بغداد 413)
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أثر التمادم عكى دعوى الوقف   ال ريعة اإلسالمية 
 دالمانون العراقب

 سنتناوؿ ُب هذا اؼبوضوع اؼب لبني اآلتيني :    
 اؼب لي األوؿ : أثر التقادـ على دعوى الوقف ُب ال ريعة اإلسبلمية .

 الوقف ُب القا وف العراقي .اؼب لي الثا٘ب : أثر التقادـ على دعوى 
 

 اؼبطكب الدل
 أثر التمادم عكى دعوى الوقف   ال ريعة اإلسالمية 

إف اؼبتفق عليه بني علما  اؼبسلمني أف اغبقوؽ ال تسقط مهما ت اوؿ الزمن، فلف التقػادـ     
ذ علػػى ال يعتػػب سػػبباً مو بػػاً ُب التملػػ  مػػا دامػػ  أهنػػا فبلوكػػة للغػػري، واتفػػاؽ العلمػػا  مبػػ( 414)

 أدلة من الكتاب والسنة  ذكر منها:
ــْأُنُكوا ﴿:  قولػػه تعػػأب .1 ــَنُكْع اِبْلَباِطــا َدتُــُ ُلوا هِبَــا ِإىَل اغْبَُكــاِم لَِت َدلَ ََتُْنُكــوا َأْمــَواَلُكْع بـَيـْ

ُتْع تـَْعَكُمونَ   .(188 : البقرة) ﴾ًكرِِيماً ِمْ  َأْمَواِل النااِس اِبإلٍِب َدأَنـْ
مــْ  اقتطــع َحــقا امــرئ مســكع بيمينــو كمــ  أدجــب هللا لــو النــار، دحــرم )) : ملسو هيلع هللا ىلصقولػػه  .2

دإن قضــيباً )) فقػػاؿ ر ػػ : وإف كػػاف ضػػيكاً يسػػرياً   رسػػوؿ   ؟ فقػػاؿ: ،((عكيــو اعبنــة
 . (415) ((م  أراك

 .(416) ((مْ  أَـذ شرباً م  الرض ظكماً طُوِّّقُو إىل سبع أرملُت)) : ملسو هيلع هللا ىلصوقولػػػه  .3
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ولكن فقها  اغبنفية من اؼبتاخرين اختلفوا ، فقػالوا إف سػكوت صػاحي اغبػق عػن اؼب البػة     
حبقه قب  اآلخرين، وؼبدة طويلة من الزمن م  قدرته على ذل  وعدـ و ػود مػا   ضػرعي يبنعػه 

 . (417)من اؼب البة دلي  على تركه ؽبذا اغبق، أو أمارة على عدـ أحقيته به 
ا  يروف أف اغبق إذا تقػادـ عليػه العهػد وماػ  عليػه مػدة طويلػة مػن الػزمن، فهؤال  الفقه     

وٓب تكن هناؾ م البة من قب  صاحبه، أو ح  ورثته، م  قدر م على هذم اؼب البة، أو و ود 
 ما   يبنعهم من اؼب البة، فلف الدعوى ال تسم  على اؼبدعى عليه للتقادـ .

و حػػػق اؼبػػػدعي ُب إقامػػػة البينػػػة، أو طلبػػػه ربليػػػف فػػػاغبق ال يسػػػقط إمبػػػا الػػػذي يسػػػقط هػػػ     
 اؼبدعى عليه اليمني .

هبػػوز للقاضػػي االمتنػػاع عػػن اغبكػػم ابغبػػق للمػػدعي حبالػػة مػػرور  –ُب  نػػرهم  –عنػػد ذلػػ      
 الزماف .

: أف اؼبػدعى عليػه إذ أ كػر الػدعوى، وسبسػ  ابلتقػادـ، فػلف  ويتبني لنا من خبلؿ ما تقدـ    
  بينة وال تسم  منه ولي  له حق ربليف خصمه اليمني .اؼبدعي ال يست ي  تقدٙب

 أمػػا إذا أقػػر ابلػػدعوى، فػػلف علػػى القاضػػي أف وبكػػم علػػى اؼبػػدعى عليػػه إلقػػرارم ابلػػدعوى .    
 : واؼبدة اله قرروها ُب عدـ ظباع الدعوى على ثبلثة أقواؿ

 : أف هذم اؼبدة هي س  وثبلثوف سنة . الدل
 بلثوف سنة .: أف هذم اؼبدة هي ث الثاين
 : أف هذم اؼبدة هي ثبلث وثبلثوف سنة . الثالث
فلذا كاف فقها  اغبنفية قػد حػددوا اؼبػدة كمػا تقػدـ، فػلف الفقهػا  ُب جػ  اػببلفػة العثما يػة     

حددوها خبم  ع رة سػنة، وصػػار العمػ  دبقتاػام بنػاً  علػى أف لػوٕب األمػر زبصػي، القاػاة 
    .(418)ابلزماف واؼبكاف واؼبذهي واغبادثة 

 اؼبطكب الثاين
 أثر التمادم عكى دعوى الوقف   المانون العراقب
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( األضػػػخاص اؼبعنويػػػة، ذكػػػر ُب الفقػػػرة 47عنػػػدما حػػػدد القػػػا وف اؼبػػػد٘ب العراقػػػي ُب اؼبػػػادة )   
 . : أف األوقاؼ هي من األضخاص اؼبعنوية )هػ( من هذم اؼبادة

الػه للدولػة أو  . اعتب العقارات واؼبنقوالت وتنهر فائدة هذا ُب أف القا وف اؼبد٘ب العراقي    
: اله ال هبػوز التصػرؼ فيهػا، أو اغبالػر عليهػا  من األمواؿ العامة . لؤلضخاص اؼبعنوية العامة

 . أو سبلكها ابلتقادـ
  أف القا وف اضرتط أف تكوف هذم األمواؿ ـبصصة ؼبنفعة ابلفع  أو دبقتاى القا وف.إالَّ     
ؼبؤسسات الدينية واػبريية : من اؼبسػا د واؼبػدارس الدينيػة ودور التهػذيي وعلى هذا فلف ا    

، أو الػػػه ن اؼبؤسسػػػات الػػػه أ  ػػػاها الواقفػػػوفواؼبكتبػػػات والسػػػقا  واؼبيػػػاًب واؼببل ػػػ  ولريهػػػا مػػػ
، أو عػػػػػدـ ظبػػػػػاع زارة األوقػػػػػاؼ أو األضػػػػػخاص اآلخػػػػػروف، ال هبػػػػػوز سبلكهػػػػػا ابلتقػػػػػادـتن ػػػػػكها و 

 ذل  ألف أمثاؿ هذم اؼبؤسسات، ـبصصة للب والنف  العاـ.الدعوى  ا ؼبرور الزمن و 
ل تسـمح ( مػن ؾبلػة األحكػاـ العدليػة الػه  ػا  فيهػا )1660وهذم مقتبسة من اؼبػادة )     

دعوى ال ي  دالوديعـة داؼبكـف دالعمـار داؼبـَتاث دمـا ل يعـود   الـ عادى إىل العامـة، دل 
ى اؼبماطعـة أد التصـرف ابإلجــارتُت دالتوليـة إىل أصـا الوقـف   العمـارات اؼبوقوكـة نـ عو 

 . (419)( اؼب ردطة دالغكة، بع  أن ترنت طبس ع رة سنة
( سػػنة، وقػػد ذكػػر 36ويػػر ح الػػدكتور الكبيسػػي أف التقػػادـ ُب دعػػوى أصػػ  الوقػػف هػػو )     

: أف مرور الزماف ُب دعاوى الوقف اؼبتعلقة برقبته أو عينه، هػو سػ   اؼبرحـو دمحم ضفيق العا٘ب
 .(420)وثبلثوف سنة 

أما إذا كا   الدعوى تتعلق حبق التصرؼ ُب إحدى العقارات اؼبوقوفة اؼبربوطة ابغبكر      
أو ابإل ارتني أو زبت، بغلة الوقف أو ابالستحقاؽ أو ابلتولية اؼب روطة ػ فمرور الزماف فيها ػ 

 طب  ع رة سنة .

 ثــــــــــالبح خاتمة
، مػػن صبيػػ   وا بػػه ســتثمار أراملــب اؼبمــابر الوقفيــة اؼبن رســة()إدارة داًب حبػػث موضػػوع      

 فقد أصلته من :
                                                           

 . 316ص 2( الكبيسي : اؼبصدر السابق : ج419)
 . 317ص  2(  اؼبصدر  فسه : ج420)
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 ال ريعة اإلسبلمية . .1
 القا وف اػباص . .2
 القا وف العاـ . .3
 القا وف اإلداري . .4
 القا وف الدوٕب اإل سا٘ب .  .5
 والذي توصل  إليه كما أيٌب :   

 ل ريعة اإلسالمية(: كفب الفصا الدل )إدارة داستثمار أراملب اؼبمابر الوقفية   ا
صبػ  عليػه أف الوقف عم  ديذ فيه يتقرب اؼبسػلم إٔب ربػه ، وأف  ػواز العمػ  بػه فبػا أ .1

رضبػػه   ٓب هبعػػ  الوقػػف الزمػػاً، وأمػػا أصػػ   ، إالَّ أف أاب حنيفػػةالفقهػػا  قػػديباً وحػػديثاً 
 اً للمنفعػة إٔب، أل ػه هبعػ  الواقػف حابسػاً للعػني علػى ملكػه صػارفاعبواز فثاب  عنػدم
 ، والعارية  ائزة الزمة .يكوف دبنزلة العارية، فاعبهة اله ظباها

 ػػواز  ػػب  قبػػور الكفػػار واؼب ػػركني وإقامػػة اؼب ػػاري  عليهػػا لعمػػـو األدلػػة الػػواردة  ػػذا  .2
 ال اف .

 ، ولكػػػػن هبػػػوز  عػػػػ  مقبػػػػػرةسػػػػلم ُب مقػػػبة الكفػػػػار وال ابلعكػػػ عػػػدـ  ػػػػواز دفػػػن اؼب .3
ذل  هبػػوز ، وكػػآخػػر بقػػي عنػػم دفػػن دبوضػػ  ، فػػلفالكفػػار اؼبندرسػػة مقػػبة للمسػػلمني

 .ن دفن فيها لعمـو األدلة على ذل ، ألهنا ٓب تكن ملكاً ؼبإخراج اؼبوتى من قبورهم
 َقسََّم العلما  اؼبقابر إٔب  وعني :  .4

 ، فهذم تبقى مقبة مهما تغري الزمن . مقبة وقفها أهلها لدفن موأهم الدل :
 نسػػها  ، هػػذم يبكػػن تغيػػرين مػػوتى اؼبسػػلمنيصصػػها السػػل اف لػػدفمقػػبة خ الثــاين :

، وهػػػذا اغبكػػػم ال خػػػبلؼ بػػػني اؼبسػػػلمني ُب اسػػػتثمارها بتغػػػري األحػػػواؿ إذا ا درسػػػ 
ور ؼبا فيػه ، وإ٘ب إذ أتوافق م  رأي اعبمهتبداؽبا فيما وبقق للوقف اؼبنفعةوتنميتها واس

 عرضة لبللتصاب .اؼبصلحة الكبى للوقف، ولو ترؾ ألصبح 
مــأم  ، وقػد بينػا ذلػ  ُب أمبػػوذج مقػبة )ؼبسػػلمني  الكفػػار علػى قبػور اعػدـ  ػواز بنػا .5

( ُب فلسػػػػػ ني . ففػػػػػػي ذلػػػػػػ  ا تهػػػػػاؾ سػػػػػػافر ؼبقػػػػػػابر اؼبسػػػػػلمني واالعتػػػػػػدا  عليهػػػػػػا هللا
 واستثمارها والبنا  عليها .



 أما االستبداؿ ففيه : .6
 ػػواز اسػػتبداؿ اؼبوقػػوؼ خبػػري منػػه وهػػذا مػػا ر حػػه ضػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة  . أ

 ى النصوص وأرا  الفقها  .معتمداً عل
  واز إعادة بنا  اؼبوقوؼ أو إصبلحه أو ترميمه . . ب
وأهػػػم مػػػا  ػػػا  ُب اؼب لػػػي الثالػػػث  ػػػواز إسػػػقاط ضػػػرط الواقػػػف إذا كػػػاف فيػػػه  . ت

 مصلحة را حة .
 عدـ  واز التالاوز والتصاب أمواؿ الوقف مهما كاف  وعها وضكلها . . ث

فقد ًب  مابر الوقفية   المانون الوملعب()إدارة داستثمار أراملب اؼب  دأما الفصا الثاين    
 التوص  إٔب ما أيٌب :

، وزباػػ  إدار ػػا دولػػة لػػدفن اؼبػػوتى وكػػ  حسػػي د  تػػهأف اؼبقػػابر العامػػة زبصصػػها ال .1
قػػػابر األهليػػػة فهػػػي زباػػػ  ؼبػػػن لػػػوزارة األوقػػػاؼ وأحكامهػػػا للقػػػا وف العػػػاـ خبلفػػػاً للم

 .وقفها
، ورحػم ت الوقفيػة اؼبعاصػرة تقنػني الت ػريعاكا   آلرا  أيب حنيفػة )رضبػه  ( دوراً ُب .2

 ( .الكا عيال عكى أيب حنيفة  من قاؿ : )
 تقنني الوقف فيه ثبلثة آرا  :  .3

 أف أحكامه يننمها القا وف اؼبد٘ب . ( أ)
 أف أحكامه تلحق محكاـ قا وف األحواؿ ال خصية . ( ب)
 أف أحكامه يننمها قا وف مستق  العتبارات ثبلثة : ( ت)

 .  الواقف إٔب حكم  فهو ىبرج من مل من حيث اؼبلكية : (1)
 من حيث التصرؼ : مقيد ب رط الواقف . (2)
، يػدم علػى ة : فالناجر ؾبػرد وكيػ  ُب التصػرؼمن حيث اإلدار  (3)

 أمواؿ الوقف يد أما ة .
أف الوقػف لػه ضخصػػية اعتباريػة )معنويػػة( لعػدة أسػػباب : فهػو ضخصػػية مسػتقلة عػػن  .4

ترتتػػي عليهػػا اغبقػػوؽ  ولػػه ذمػػة ماليػػة مسػػتقلة، قػػف أو النػػاجر أو مػػن يقػػـو قدارتػػهالوا
اكتساب اغبقوؽ وربملػه االلتزامػات، ولػه ، وله ضخصية قا و ية تؤهله ُب وااللتزامات
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، ولػػه مػػوطن مسػػتق  عػػن مػػوطن الواقػػف أو النػػاجر أو إدارة الوقػػػف . حػػق التقاضػػي
يقررهػػا  ، فتتمتػػ  ابمتيػازات السػػل ة الػػهوقػػف سبػػارس  ا بػػاً مػن سػػل ة الدولػػةفػلدارة ال

،  ة ملزمػػػػة دوف االلتالػػػػا  إٔب القاػػػػا القػػػػا وف للالهػػػػات اإلداريػػػػة فتعتػػػػب قرارا ػػػػا إداريػػػػ
، كمػػا هبػػوز إبػػراـ فعػػة العامػػة أو االسػػتيبل  اؼبباضػػركػػذل  سبلػػ  حػػق  ػػزع اؼبلكيػػة للمن

 العقود اإلدارية .
ي ، أل ه يؤدأو  هة الوقف ينقسم إٔب ماؿ عاـ وأف اؼباؿ الذي تديرم وزارة األوقاؼ .5

منفعػػػػة عامػػػػة ووبنػػػػى ابغبمايػػػػة اؼبقػػػػررة للمػػػػاؿ العػػػػاـ كاؼبسػػػػا د واؼبقػػػػابر واعبامعػػػػات 
 ، ولريم .يعتب أمواالً خاصة كالوقف الذريواؼبدارس ...، والثا٘ب 

 وأف الوقف  ناـ مؤسسي : فهو يعتب من اؼبؤسسات العامة لبلعتبارات اآلتية : .6
 أ ه أيخذ طاب  الديبومة واالستمرار. أ.

 ال ىبا  للروتني وقيودم . وأ ه ب.

 وأ ه أكثر تعرضاً للمحاسبة والتقوٙب والتقييم . ت.
 ث. وأ ه يبكن تصميم اؼبؤسسات حبيث ربتوي على  ناـ فعاؿ .

مػػن مرافقػػه  ، فهػػو ىبػػت، بننػػاـ قػػا و٘ب بكػػ  مرفػػق. وأف الوقػػف ضخصػػية عامػػة مرفقيػػة7     
 اؼبصا   ... وكذل فمثبلً اعبامعات الوقفية تؤدي إٔب ربقيق  ف  عاـ، 

الػػذين  ، أل ػػه يػػدار مػػن قبػػ  مػػوجفي الوقػػفوقػػف مػػن األضػػخاص العامػػة اإلقليميػػةوال .7
 اؼبالية . ىباعوف لئلدارة العامة ويتقاضوف رواتي وـبصصات من وزارة

ؿبػػددة مػػن  والوقػػف مػػن األضػػخاص اؼبعنويػػة اليػػة ، فاللػػي األوقػػاؼ تقػػ  ُب أمكنػػػة .8
 إقليم الدولة .

فقػد  صػ   سػتبداؿ الوقػف خبػري منػه ُب جػ  الننػاـ القػا و٘ب الوضػعيأما مػا يتعلػق اب .9
 1964( لسػػػنة 107) ( مػػػن قػػػا وف إدارة األوقػػػاؼ رقػػػػػػػم6( مػػػن اؼبػػػادة )1) الفقػػػرة

اسػػتبداله ببػػدؿ مػػن اؼبوقػػوؼ أو  جبػػواز اسػػتبداؿ اؼبوقػػوؼ الػػذي تتحقػػق اؼبصػػلحة فػػػي
 النقد حبسي األ ف  للوقف .



السػب  الكفيلػة  ، وقػد ذكػرتف فػبل هبػوز ضػرعاً وقػا و ً ؿ الوقػوأمػا التالػاوز علػى مػا .10
اإلداريػػػػة والقا و يػػػػة اؼب لػػػػوب  ، واإل ػػػػرا اتؼبنػػػػ  وقػػػػوع التالػػػػاوز، واألسػػػػباب حبدوثػػػػه

 إتباعها عند وقوعه . 
وبمػػػي  وقػػػد و ػػػدت مػػػن خػػػبلؿ حبػػػث موضػػػوع القػػػا وف الػػػدوٕب اإل سػػػا٘ب كيػػػف أ ػػػه .11

صبيػػ  االتفاقيػػات  عرضػػاً بػػذل ، وأثنػػا  االحػػتبلؿ مستاألمػػاكن اؼبقدسػػة وقػػ  اغبػػرب
، ٍب العبػػادة واؼبقػػابر ولريهػػا الدوليػػة الػػه  صػػ  علػػى ضبايػػة اؼبقدسػػات الدينيػػة كػػدور

فلسػػػػ ني والقػػػػوات األمريكيػػػػة ُب العػػػػراؽ  تناولػػػػ  اعتػػػػدا ات القػػػػوات اإلسػػػػرائيلية ُب
دوٕب اإل سػػا٘ب مػػن لػػري الػػدوؿ ألحكػػاـ القػػا وف الػػ وأفغا سػػتاف كنمػػاذج ال تهػػاؾ تلػػ 

 مؤسسو ذل  القا وف . السيمادوٕب رادع 
دأمــا الفصــا الثالــث )اســتثمار أراملــب اؼبمــابر اؼبن رســة ، دمصــارف الوقــف   ال ــريعة 

 فقد تناول  فيه : دالمانون(
وأهػػػػػداؼ إدارة الوقػػػػػف ُب ، بر اؼبندرسػػػػػة ُب ال ػػػػػريعة والقػػػػػا وفاسػػػػػتثمار أراضػػػػػي اؼبقػػػػػا .1

م بقيمػة معينػة مهمػا كػاف  ػوع ، وصيغ االستثمار على أف تكوف قيمػة السػهاستثمارها
، ٍب ذكػػػرت مبػػػاذج رياؼب ػػػروع حبيػػػث تتػػػوزع النسػػػي حسػػػي مقػػػدار العائػػػد االسػػػتثما

 لبلستثمار .
إعمػػاؿ ضػػرط الواقػػف ُب اسػػتثمار أمػػواؿ الوقػػف إذا اضػػرتط تنميػػة أصػػ  الوقػػف سػػوا   .2

 أكاف جبز  من ريعه أـ جبميعه .
 .رعاً وقا و ً ٍب حددت اعبهة اله تتؤب صرؼ العوائد ؼبستحقيها ض .3

ـــة لكوقـــف بـــُت ال ـــريعة اإلســـالمية دالمـــانون العراقـــب  ـــع )دراســـة ممارن دأمـــا الفصـــا الراب
  : )أمبوذجاً(

وأهػػػم مػػػا توصػػػل  إليػػػه إٔب أف ال ػػػريعة اإلسػػػبلمية والقػػػا وف العراقػػػي سػػػياف ال يفرتقػػػاف ُب      
ني وكاف الفص  ُب ثبلثة اافنة على أمواؿ الوقف من بعثر ا والتسلط عليها من قب  اؼبغتصب

 مباحث :
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واغبنابلػػػة أكثػػػر  أف اإلبػػػداؿ واالسػػػتبداؿ بػػػني الفقهػػػا  بػػػني موسػػػ  وماػػػيق، فاغبنفيػػػة .1
، وو ػدت أف اغبنفيػة ؽبػم ُب ـبالفػة ضػرط الواقػف بعػدـ االسػػتبداؿ توسػعاً مػن لػريهم

 على رأيني : 
  .أ ه ال هبوز للقاضي وال لغريم استبداؿ الوقف  الدل :
  أ ه هبوز وهو األر ح لعدـ تفوي  فرصة ربقيق اؼبصلحة للوقف .  دالثاين :

 م األمػر إٔب أف يبنعػوم م لقػاً، فػاعتبوا  وأما اؼبت ددوف فهم ال افعية فقد وص     
بػػني ، وأمػػا فقهػػا  اؼبالكيػػة فقػػد منعػػوا االسػػتبداؿ إالّ أهنػػم يفرقػػوف اسػػتبداله ماػػيعة لػػه

  فقها  اؼبالكية علػى أ ػه هبػوز ُب اؼبنقػوؿ بػ ، فالمهورالوقف اؼبنقوؿ والوقف الثاب 
، وأمػػا الوقػػف الثابػػ  فقػػد منعػػوا االسػػتبداؿ إالَّ ُب ذهبػػوا إٔب أبعػػد مػػن ذلػػ  ُب بيعػػه

 الارورة القصوى . 
فقد  رى العمػ  علػى  ػواز االسػتبداؿ ُب حالػة اضػرتاطه مػن :  المانون العراقبأما 

 إليه . قب  الواقف أو قياـ ضرورة لذل  أو دعا  مصلحة
، هػذا مػا اسػتقر عليػه عراقػي فتننػر فيػه اػاكم اؼبد يػةأما دعاوى الوقف ُب القػا وف ال .2

، و ػػػذا ًب  قػػػ  اكم ال ػػػرعية هػػي الػػػه تننػػػر فيهػػاالقاػػا  العراقػػػي بعػػػد أف كا ػػ  اػػػ
 أحكاـ الوقف من القا وف اػباص إٔب العاـ .

سػي واؼبرحػـو دمحم ضػػفيق أمػا أثػر التقػادـ علػػى دعػوى الوقػف فقػد ر ػػح الػدكتور الكبي .3
العػػا٘ب أف مػػرور الزمػػاف ُب دعػػاوى الوقػػف اؼبتعلقػػة برقبتػػه أو عينػػه هػػو سػػ  وثبلثػػوف 

 سنة . 
 
 
 
   

 نتائج البحث :
اغبمد  رب العاؼبني والصبلة والسبلـ على خاًب النبيني دمحم وآله وصحبه ومن واالهم      

 تائج اآلتية:أصبعني، وبعد : فل٘ب توصل  ُب حبثي هذا إٔب الن



فقد أتفق العلما  على م روعيته وسنيته، وأما اختبلفهم على أيب حنيفة  : جواز الوقف .1
 فلف أاب حنيفة ٓب يق  حبرمته وال بلزومه، ب  مرادم أ ه  ائز كالعارية . ؛)رضبه  ( 

سوا  أكا   إسبلمية أـ لري إسبلمية، و واز استثمارها  :جواز نبش المبور ال ارسة  .2
 نا  عليها . والذي يتؤب ذل  إماـ اؼبسلمني أو رئي  الدولة أو من ينوب عنه .والب

السيما إذا كاف الوقف األوؿ ال يؤدي إٔب منفعة، أو قلة موردم  :جواز الستب ال  .3
 حبيث ال يسد اغبا ة اله من أ لها وقف اؼبوقوؼ .

 بك  العام( داػباص لكايعترب الوقف قطاعًا اثلثاً   التنمية بع  المطاعُت اغبكومب ) .4
. 

وىبا  لسل اف اإلدارة العامة، ومن  : لكوقف شخصية عامة اعتبارية دمؤسسية .5
 مقتايات ذل  االهتماـ به ورعايته وضبايته . 

دم  شبار استثمار أراملب الوقف ت غيا الي ي العامكة اإلسالمية العاطكة دإهباد  .6
الفمراء داؼبسانُت داؼبعوزي  كرص عما ؽبع، دم  شباره أيضًا ركع اؼبعاانة ع  

 . داؼبنكوبُت
 إذا كاف ُب ذل  مصلحة للوقف .  : جواز ـبالفة شرط الواقف .7
 الوقف . ((ص قة جارية)): ملسو هيلع هللا ىلص اؼبقصود بقوله  .8
وقف  دالثاين : وقف مابوط تديرم  هات الوقف . الدل ::  وعاف  لوقف اػبرييا .9

لذي  رام و قرتحه على  هات الوقف أف يُدار من قب  ملحق يُدار من قب  اؼبتولني، وا
  هات الوقف أيااً، لتخليصػه من تبلعبهم وعبثهم .

الػػه للدولػػة أو لؤلضػػخاص اؼبعنويػػة  - اعتػػب القػػا وف اؼبػػد٘ب العراقػػي العقػػارات واؼبنقػػوالت .10
 . ها ابلتقادـا، أو اغبالر عليها أو سبلك اله ال هبوز التصرؼ  من األمواؿ العامة - العامة
 . توافق ال ريعة اإلسبلميػة والقا وف العراقي ُب استبداؿ وإبداؿ الوقف .11
الػدوٕب اإل سػا٘ب أؤب ، فالقػا وف لمقدسات الدينية والسيما اؼبقابر. توفري اغبماية الدولية ل12

مر علػى ، وذلػ  ابعتػدائها اؼبسػتمريكػا خرقتػا تلػ  الرعايػة الدوليػة، ولكن إسػرائي  وأضبايته ؽبا
 اؼبقدسات اإلسبلمية وإٔب يومنا هذا . 
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 : التوصيـــــات
 أْف يُدار الوقف اػبريي من قب  موجفني  زيهني ىب وف   عز و   . .1



أف وُبافظ على أراضي اؼبقابر اله درس  وذل  بوض  األسوار، أو  .2
  الاوز عليها من قبػاستثمارها وعدـ تركهػػا بدوف إضغاؿ ؼبن  وقوع الت

 ، وكثرياً ما وبدث مث  هذا ُب هذم األ ـ . اؼبواطنني
حسم الدعاوى اؼبتعلقة ابؼبتالاوزين على أمبلؾ الوقف وعدـ اؼبماطلة وأف  .3

 زب ى ااكم   عز و   .
4.  ، الن، على إعفا  صبي  األمواؿ الوقفية اػبريية من صبي  الارائي والرسـو

العقارات ورؤوس األمواؿ العائدة لؤلضخاص وعدـ معاملتها كمعاملة 
 ال بيعيني ابعتبارها ضخصية اعتبارية خريية .

و وب سبت  فبتلكات األوقاؼ ابغبصا ة واغبماية اله تتمت   ا األمبلؾ  .5
العامة، فبل هبوز مصادر ا، أو التعدي عليها، أو حالزها، وهبي أف ين، 

 عتدا  .القا وف على العقوابت البلزمة ُب حاالت اال
تقدم  عبهات الوقف دب اري  وذبارب استثمارية أساؿ   أف تكوف  فعة،  .6

أل   أف يكوف ٕب سهٌم ُب األ ر يلحقذ بعد موٌب وعند لقا  ريب ُب 
 استثمار أمواؿ األوقاؼ اإلسبلمية .

و وب أف تتامن الت ريعات الوقفية اؼبعاصرة ُب موضوع االستثمار، أف  .7
بوسائ  مباحة ضرعاً، والسعي الستثمار كافة أمواؿ  يكوف ُب ؾباؿ م روع،

الوقف م  مراعاة الاوابط ال رعية الواردة ُب الفتاوى والتوصيات ُب هذا 
 ال اف .

خاصة ُب النوازؿ اؼبعاصرة ُب استثمار الستفادة من ا تهادات العلما ، و ا .8
بلميػة، أمواؿ األوقاؼ، دبا يتبل ـ وحاؿ اؼبسلمني ُب ك  بلد من الببلد اإلس

 لتحقيق الغرض الذي من أ له ضرع الوقف .
قوا ني  .الننر ُب العقوابت والغرامات اؼبفروضة على اؼبتالاوزين واستصػػدار9

  ديدة  ذا الصدد وعم اإلبقا  على العقوابت والغرامات القديبة .
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ذات  ، لغرض إقامة م اري   بػػارةع  م  ال ركات الدولية لبلستثمار. التفا10
 ى عاؿ مسايرة بركي األمم ُب ؾباؿ التقدـ دبختلف اجملاالت .مستو 
، ماكن اؼبقدسة لك  بلد ؿبت . تفعي  ااكم الدولية غبماية ورعاية األ11

 .وذبرٙب ك  من يعتػدي عليها وفق إطار القا وف الدوٕب اإل سا٘ب 
 

 . د َر دعواان أن اغبم   رب العاؼبُت         
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصــــــــــــــــادر البحــــــــــث
 الكتب  –أدلً 
 بعد كتاب   عز و   وكتي اغبديث وكتي الرتا م .      



، ضب ه هػ( 261اؼبعروؼ ابػبصاؼ )ت  ،أضبد بن عمرو ال يبا٘ب:  أحكام الدقاف .1
 -، دار الكتي العلمية ـ ضاهني، من ورات دمحم علي بياوفوصححه دمحم عبد السبل

 لبناف . -وت بري 
هػ 1385 –، ال بعة الثالثة، م بعة الرضاد، بغداد  ضفيق العا٘ب: دمحم أحكام الدقاف .2

 ـ . 1965 -
األردف، ال بعة الثا ية  -عماف  -، دار عمار مص فى أضبد الزرقا:  أحكام الدقاف .3
 ـ( . 1998هػ ،  1419)
 .1948بغداد  –، م بعة االعتماد حسني علي األعنمي:  أحكام الوقف .4
، م بعة دمحم عبيد عبد   الكبيسيالدكتور :  أحكام الوقف   ال ريعة اإلسالمية .5

 ـ( .1977 -هػ1397اإلرضاد )
، ع ية فتحي الوي ي:  أحكام الوقف دحرنة التمنُت   العامل اإلسالمب اؼبعاصر .6

 ـ . 2002 -الكوي ، م بوعات األما ة العامة لؤلوقاؼ 
يب بكر بن ال يخ ، إبراهيم بن موسى بن أبرهاف الدين:  اإلسعاف   أحكام الدقاف .7

 هػ1292 –، اؼب بعة الكبى اؼبصرية علي ال رابلسي
،  دار  1، ط صبي   ودت أبو العيننيالدكتور :  أصول اإلدارة   المر ن دالسنة .8

 ـ .2002 ،بريوت -اؽببلؿ
ضبه اعبزيرة العربية،  ،أ ور الفزي :  اإلطار الت ريعب لنظام الوقف   البك ان العربية .9

 . 2001ورقة مقدمة لندوة ) ناـ الوقف واجملتم  اؼبد٘ب ُب الوطن العريب(، بريوت، 
 -بريوت  -، دار الفكر ػيد دمحم ضػ ا الدمياطيالسػيد البكري بن الس:  إعانة الطالبُت .10

 لبناف .
 بن  ادر أبو عبد   بدر الدين دمحم بن عبد  :  حكام اؼبساج أبإعالم الساج   .11

الناضر: اجملل  ، : أبو الوفا مص فى اؼبرالي اقق، هػ( 794: ت الزرك ي ال افعي )
 . ـ 1996 -هػ  1416: الرابعة،  ال بعة، األعلى لل ؤوف اإلسبلمية
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، ربقيق: ال يخ علي دمحم معوض وال يخ مش  الدين دمحم بن دمحم اػب يي:  اإلقناع .12
 -بريوت  -ات دمحم علي بياوف ، دار الكتي العلمية عادؿ أضبد عبد اؼبو ود، من ػور 

 لبناف .
،  راهيم بن علي بن أضبد ال رسوسيقبم الدين إب:  أنفع الوسائا   ذبري  اؼبسائا .13

 هػ1344 – 1926مصر ،  –م بعة ال رؽ 
 ، دار ال ػروؽ .لاٖب إبراهيم البيومي:  الدقاف دالسياسة   مصر .14
ال بعة األؤب  –اؼب بعة العلمية ، مصر ، ابن قبيم  : البحر الرائق شرح ننز ال قائق .15
 هػ .1311 –
لبناف،  -بريوت  -، دار اؼبعرفة  3، ط إظباعي  بن عمرابن كثري ، :  الب اية دالنهاية .16

 ـ( . 1998 -هػ  1418طبعة ملو ة ، )
 ـ .1958، طبعة القاهرة   عناد دمحم عبد:  َتريخ اعبامع الزىر .17
، لي بن دمحم بن اعبوزي أبو الفرجعبد الرضبن بن ع:  يث اػبالفالتحميق   أحاد .18

 . هػ 1415 -بريوت  -دار الكتي العلمية  - 1ربقيق: مسعد عبد اغبميد، ط 
 -بغداد  –، م بعة الرضاد عبد الرزاؽ هويب دمحم:  الت ريعات   إدارة الدقاف .19

 ـ . 1989
ورات دمحم علي بياوف ، دار ، من ؾبموعة العلما :  تكمكة اجملموع شرح اؼبهذب .20

 لبناف . -بريوت  -الكتي العلمية 
 ، التالربة السودا ية . اغبسن عثماف عبد الصمددمحم:  تنمية الدقاف .21
 .  ، وكالة اؼب بوعاتدمحم اغبسيذ عبد العزيز:  اغبياة العكمية   ال دل اإلسالمية .22
لعربية ، أريخ الن ر ، ، دار النهاة احسن الباضا:  اإلسالمية دراسات   اغبضارة .23

 .ال بعة األؤب  – 2012
أضبد دمحم عبد العنيم :  ددر نظام الوقف اإلسالمب   التنمية القتصادية اؼبعاصرة .24
 -، دار السبلـ لل باعة والن ر والتوزي  والرتصبة 1م ، القاضي ابكمة االبتدائية، ط اعب

 . ـ(2007 -هػ  1428مصر )



، ط مني عابدين بن عمر عابدينابن عابدين ، دمحم أ:  ؼبختاررد اؼبختار عكى ال رر ا .25
 ـ( . 1966 -هػ 1386، ) 2
بن علي أبو ال يي ، صديق بن حسن :  الردملة الن ية   شرح ال رر البهية .26

 -هػ  1404لبناف ) -بريوت  -، دار الندوة اعبديدة  1، ط اغبسيذ القنو ي البخاري
 ـ(،.1984

دمحم حبيي   بن ال يخ سيدي عبد :  يو البخاري دمسكعزاد اؼبسكع كيما أتفق عك .27
 ، مؤسسة اغبلل وضركام للن ر والتوزي  .ي أضبد اؼب هور دبا أييب اعبكذ  بن سيد

،  ربقيق: دمحم ال وكا٘بدمحم علي بن دمحم :  السيا اعبرار اؼبت كق عكى ح ائق الزىار .28
 إبراهيم، ال بعة األؤب الكاملة .

دار  –، القاهرة فتحي عبد الصبورالدكتور :  عنوية لكم ردع العامال خصية اؼب .29
 . 1973الكتي، 

 –اؼب بعة األمريية ، دمحم اػبرضي، أبو عبد  :  شرح اػبرشب عكى ـبتصر َكيا .30
 هػ .1317

 –، م بوع  ام  بلغة السال  ، اؼب بعة اؼبصرية أضبد الدردير :  ال رح الصغَت .31
 هػ .1289-بوالؽ 

وهو ضرح لكتاب الو يز ُب الفقه ) كتح العزيز ب رح الوجيز - لكبَتال رح ا .32
: ت عبد الكرٙب بن دمحم الرافعي القزويذ ) :هػ( 505: ت) (ال افعي أليب حامد الغزإب

 . دار الفكر، هػ(623
هػ(،  676ؿبي الدين أبو بكر زكر  وبىي بن ضرؼ النووي )ت :  شرح اؼبهذب .33

 لبناف . -بريوت  -دار الكتي العلمية  -من ورات ؿبمػػد علي بياوف 
 676ؿبي الدين أبو بكر زكر  وبىي بن ضرؼ النووي )ت :  شرح صحيح مسكع .34
 القاهرة . -، خرج أحاديثه وعلػق عليه: دمحم أمر، دار الفالر للرتاث هػ(
، ضب ه هػ( 855بدر الدين العيذ )ت :  عم ة الماري   شرح صحيح البخاري .35

 ؿبمود دمحم عمر،من ػػورات دمحم علي بياوف .وصححه:عبد   
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، أضبد بن علي بن حالر العسقبل٘ب:  كتح الباري   شرح صحيح البخاري .36
 . 1لبناف،  ػ  -بريوت  -من ورات دمحم علي بياوف ، دار الكتي العلمية 

 .بريوت -دار الفكر، هػ( 1250 : ال وكا٘ب )تدمحم بن علي بن دمحم :  كتح الم ير .37
 بريوت .  -، دار الفكر الدين بن عبد العزيز اؼبليباوي زيد:  كتح اؼبعُت .38
 -هػ  1420، )21، دار الفتح لئلعبلـ العريب، ط سابق سػيد:  كمو السنة .39

 ـ(.1999
 -هػ  1398، ال بعة السابعة )دمحم سعيد رمااف البوطيالدكتور :  كمو السَتة .40

 بريوت . -ـ(، دار الفكر 1978
، هػ(1360: ت عبد الرضبن بن دمحم عوض اعبزيري ):  عةالفمو عكى اؼبذاىب الرب .41

 .ـ2003 -هػ  1424ال بعة: الثا ية، ،  لبناف –دار الكتي العلمية، بريوت 
 لبناف . –بريوت  -، دار العلم للالمي   لفريوز أابدي ال ريازيا:  الماموس ايط .42
، دار السرية  1، الكتاب الثا٘ب، طخالد خلي  الناهرالدكتور :  المانون اإلداري .43

 هػ(.1417 –ـ 1997عماف ) –للن ر  والتوزي  وال باعة 
 . 1987 -، بغداد، ال بعة األؤب ضاب توما منصورالدكتور :  المانون اإلداري .44
، دار الكتي لل باعة والن ر، ماهر صاّب عبلوي اعببوريالدكتور :  المانون اإلداري .45

 ـ ( .1989 -هػ  1410اؼبوص ، )
، اؼبكتبة القا و ية ، بغداد ،  بي  عبد الرضبن حياوي :  العماري قانون التسجيا .46
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ABSTRACT 

 
 With the help of Allah , I have found out from this paper that 
is titled (Managing and investment of Trashed Endowment 
Graveyards in legal and lawful study ) that Islamic Endowment 
has moral system and a general regional and local system . It is 
restricted by the general law not by the particular one . Such as the 
trashed graveyards that is Charitable endowments .  
 The international law adopts the protection of sacred and 
religious places .  Especially graveyards and the places of worship 
during the war . When countries are occupied , the international 
law has the penalty and civil responsibility .  
 In spite of this international adoption of sacred places , Israel 
and united state of America and coalition countries . They 
trespassed Islamic sacred places , like all the graveyards as in 
graveyards  " Ma'man  Allah " in Palestine , cemeteries and places 
of worship in Iraq and Afghanistan . As well as , the paper deals 
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with legality of digging all the trashed graves and establishing 
developing and investing projects depending on legal and lawful 
evidences . 
 I have found that it may be replaced by what is better for the 
endowment . I have cited the scientist opinions of Islamic 
legislation . Later the positive legislator depended on it . I have 
tackled the banks of endowment and types of investment projects 
which stand on the trashed old cemetery . These projects are 
useful for endowment supervisor . This is divided into chapters , 
section and items .  
 The last chapter deals with the comparison between Islamic 
legislation and positive laws . ( for instance Iraqi law ) in three 
trends , exchange and replacement , competence of court that deal 
with claims of endowment and the effect of getting old of 
endowment's claims .  
 This is by the help of Allah to deal with such subject in spite of 
lack of refrences . No one had written in this topic before . Thanks 
to Allah the lord of the world . 
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