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وع الفقه ورئيسأستاذ الشريعةلومه بتقسم الزيتونة جبامعة تونس فقهاء وحدة .ونسورئيس
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جدید شرعي فقهي مصطلح العالمي المعروفةالوقف الوقف أحكام على یبنى وأدلته( ، الوقف حكم

وأنواعه واستبداله وناظره وأركانه ذلكومقاصده والتطورات) وغیر األوضاع بموجب ویتحدد ،
الحالي العصر في الحاصلة .العالمیة

الجماعي للوقف ثمرة األموالوهو في كاشتراكهم ، الوقفي العمل في الواقفین اشتراك على یقوم الذي
األعبا وتخفیف الخیر كتعمیم ، للوقف الجماعیة األهداف في أو الوقف إدارة في أو والنفقاتالموقوفة ء

ذلك وغیر ، كبیرة أوقاف ضمن تُدمج كي الصغیرة األوقاف فرصة وإتاحة ،.
العالمي الوقف یقعویعرف الذي كالوقف ، العالم جهات من أكثر أو جهتان به تقوم الذي الوقف بأنه

، دولیتین أو إقلیمیتین مؤسستین أو منظمتین بین یقع الذي أو ، أكثر أو دولتین ...بین
الفقهيوح األصل–كمه حیث یمكن–من كما ، مستحبا مندوبا ویكون ، الفعل في واإلذن الجواز

به تتعلق التي والقرائن االعتبارات بحسب وذلك ، واللزوم الوجوب درجة إلى یرقى على. أن ویدل
الحكم المعروفة: هذا الوقف أدلة ا ( مجموع وتلقي الصحابة وإجماع ، والسنة القرآن لهنصوص ألمة

العالمي،) بالقبول والبعد الجماعي العمل أدلة جملةومجموع وكذلك الشرعیة، والمقاصد القواعد
وصوره أنواعه بكل الوقفي العمل تقریر في إلیها یلتفت .التي

جدیدة عالمیة أوضاع إلیه تدعو العالمي المؤسساتوالوقف وبروز ، القوة ومنطق العولمة كظهور ،
ا الكوارثاألهلیة أثناء للوقف والتعاونیة اإلغاثیة واألهمیة ، المادي الجانب وطغیان ، لعالمیة

فلسطین في إبادته أو الوقف إضعاف على العمل في وغیره الصهیوني والدور ، بالخصوص
ذلك وغیر ، .وخارجها

عدة مقاصد العالمي الوقف منهاویتضمن العو: ، وتكثیف ، المشتركین دائرة الخیرتوسیع وتعظیم ائد
معنى وتحقیق ، األوقاف بدمج واإلفادة ، التكالیف وتقلیل ، والمادي البشري المال رأس وتنمیة ،
أما والصمود ، وخیریتها الشریعة صالحیة وتأكید ، اإلسالمي للمنهج العالمي البعد وإبراز ، مالجماعة

ا من األمة وتمكین ، االستعماریة والحمالت العولمة تعالىتحدیات اهللا مرضاة وجلب ، الشاملة لنهضة
بجناته .والفوز

أحكام العالمي والملكیةوللوقف والناظر والصیغة الموقوف والمال علیه والموقوف بالواقف تتصل
العالمي الوقف في واالستثمار واالستبدال .والرجوع

العالمي الوقف تواجه وخارجیة داخلیة مشكالت ال،وهناك المشكالت الضعف : داخلیةومن واقع
، والعالمیة الجماعیة الوقفیة باألعمال القناعة وضعف ، األولویات واضطراب ، للمسلمین والتجزئة

والتقنیة والفنیة اإلداریة المشكالت عن فضال هذا ، العالمیة األوضاع ببعض والجهل



 3

الخارجیة المشكالت المعارض : ومن االستعماري والمخلف المذهبي العالمياإلرث والمناخ ، للوقف
والعمل الوقف على المتحفظة الدول لبعض المحلیة القوانین أو الدولیة السیاسات وبعض ، المتوتر

، ...الخیري
المشكالت لهذه حلول توجد ومنهاولكن وإعادة: ، ، الجهود وتوحید الطاقات لتجمیع صیغ تأسیس

وأصال بأهمیة الوعي وترسیخ ، األولویات الذهنیةترتیب في العالمي البعد وإحضار ، الوقف ة
واإلداریة والفنیة والدستوریة والمنهجیة المعرفیة والسیاسات والبرامج الخطط ووضع ، اإلسالمیة
والتخصصي والجماعي المؤسساتي العمل على ذلك كل وإقامة ، الوقف في عالمي لمشروع والمالیة

ال واألدوات الوسائل اتخاذ مع ، اإلسالمیةوالواقعي الشرعیة والقواعد الضوابط مراعاة ومع ، الزمة
وعمومه ودیمومته وإنسانیته وأخالقیته إسالمیته العالمي الوقفي األداء لهذا تحفظ .التي
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الرحيم الرمحن اهللا .بسم
العاملني رب هللا .احلمد

واملرسلني النبيني خامت على والسالم .والصالة
أمجعنيسيدنا وصحبه آله وعلى وسلم عليه اهللا صلى .حممد

املقدمة

األحباث صعيد على ، ومتعاظمة مطردة بصورة اإلسالمي بالوقف العناية احلايل العصر يف تتزايد
واإلقليمية احمللية وامللتقيات واملؤمترات الندوات صعيد وعلى ، والعامة اخلاصة والدراسات

التق مستوى وعلى واخلرييةوالدولية، واملصرفية املالية املؤسسات بعض يف والتفعيل والتنفيذ نني
عام بوجه .واإلنسانية

والصيغ املعاصرة التطبيقات قضايا ، ودراساته الوقف أحباث يف املطروحة القضايا وأبرز أجلى ومن
املتنوعة وأعماله وأنواعه بالوقف واالستثمار للتنمية القضاي. احلديثة هذه شكلت مطلباإذ ا

، كثرية جماالت يف وتطوراته العصر ظروف أملته ، منشودا اجتهاديا وأمال مقصودا إسالميا
اإلعالم وجمال ، والتعاوين اخلريي والعمل اإلغاثة وجمال ، واملال واحملاسبة االقتصاد كمجال

واالتصال .واملعلومات
ا بأصالة العصر مسايرة القضايا هذه تناول إىل الداعي يفوكان الوقف أحكام وترتيل ، إلسالم

الواقع يف الوقف دور لتفعيل اإلنسانية واملصاحل الشرعية املقاصد حتقيق أجل من ، املتجددة الوقائع
الوقف ودور السيما ، التاريخ–املعاصر التنمية–عرب مستوى على للغاية عظيمة بأدوار يقوم

وذل ، عام بوجه واحلياتية واالقتصادية واإلنسانيةالبشرية اخلريية ومشروعيته لفلسفته ك
واإلبداع والفعالية والشمول واالتساع والعموم بالدميومة املتصلة ومساته ولطبيعته .واحلضارية،

العصر يف املوقوفة األموال متس قضايا ، احلايل العصر يف ظهرت اليت املعاصرة الوقفية القضايا ومن
الف وامللكية النقود كوقف ، الوقفاحلايل هياكل متس وقضايا ، االختراع وبراءات واملعنوية كرية
الوقفي كاإلعالم ، عمله الوقف( وأدوات جمال يف والفضائية واملعلوماتية والنشر اإلعالم ،) أي

العامل بلدان يف املسلمني غري على كالوقف ، عليها املوقوف اجلهات متس وقضايا ، الوقفي والبنك
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متس وقضايا ، الودوله كا ، الوقفي الريع يستهدفها اليت والبيئية واحلضارية اإلنسانية االت ا
تعددهم حيث من الواقفني متس وقضايا ، ذلك وغري والبيئي واألمين والتكنولوجي التعليمي
من ذلك وغري ، والعاملي واإلقليمي والدويل اجلماعي كالوقف ، واحد وقفي إطار يف وجتمعهم

اليت ونوازلهالقضايا ومستجداته العصر طبيعة حبسب وتتجدد وتظهر .تطرح
العاملي الوقف قضية ، آنفا إليها املشار القضايا مجلة من األبرز القضية الذيولعل الوقف أي ،

ويهدف ، ومكوناته ظروفه ضوء ويف ، ومساته معطياته حبسب ، بأسره العامل يف ويؤدى يمارس
الوقفية الطاقات جتميع الوطينإىل و احمللي اإلطار تتجاوز عصرية عاملية صيغة أو آلية ضمن لألمة

وجهاته وفئاته أطيافه بكل العامل إىل .لتتجه
، الوقف يف العاملية فكرة ظهور إىل أدت التارخييةوقد ،الشواهد اجلماعي الوقفي العمل يف

الشرعية العلمية تواملعلومات واليت ، الكتب مظان يف اجلماعياملبثوثة اخلريي العمل إىل دعو
، والثابت والدائم الواقعيةوالعمومي والسريعواملعطيات اهلائل التطور مبوجب أمرها ظهر اليت

املعلوماتية والثورة العوملة ، املعطيات هذه أبرز من ولعل ، ومنتجاته ومنجزاته احلايل القرن حلضارة
امل عامل يف جديدة مفردات من عنهما تفرع وانفتاحوما واملنافسة الشراكة كمفردة ، والرجال ال

مع التعاطي ضرورة العامة اإلسالمية العقلية يف أوجد مما ذلك وغري الواحدة العاملية والقرية السوق
والذب الذات على احملافظة أجل من ، وفاعلة أصيلة ومبنهجية ثابتة إسالمية بروح املستجدات هذه

اهلوية وح( عن وشريعة املفردات) ضارةعقيدة هذه ملدلوالت واهلادف اإلجيايب واالستثمار ،
املستجدات تلك .وآثار

للعوملة املقابلة اإلسالمية العاملية عن احلديث اإلسالمية املعرفة أهل ألسنة على جرى فقد ، وعليه
العوملة تلك عن تتمايز اليت اإلسالمية العاملية هذه ، املادية أو الغربية أو املعريفالدولية ا مبضمو

معه يقيم وإمنا ، وجوده ينهي وال خصوصيته يبدد وال اآلخر يقصي ال الذي واملنهجي واإلنساين
والتقاتل التصارع ال والتدافع والتعاون التعارف على املبنية واحلقوقية اإلنسانية .رابطة

وعمومه ومشوله اإلسالم عاملية وضروب صور إحدى العاملي الوقف القضاياويعد ملختلف
وتثبيتها اإلسالمية األمة تقوية مستوى على بارز دور من به يقوم أن ميكن ملا وذلك ، واملسائل

اخلارج من املفروض والتصادم التصارع وأمواج العوملة رياح أمام هلذا. وتدعيمها ميكن كما
إ بصورة العاملية احلضارة يف يسهم وأن كبري إنساين بدور يقوم أن ومبدعةالوقف ومضيفة .جيابية
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العاملي–وهو الوقف الشرعية–أي االت ا من جمال كأي فسيحا وميدانا رحبا جماال يكون
وبيان احللول وإجياد املشكالت وعرض والدراسة التحقيق حيث من وذلك ، املتنوعة والفقهية

جي ما وسائر والضوابط واملستلزمات اآلفاق وحتديد املقاصد وضبط الشأناألحكام هذا حقيقة لي
والفقه العلم أهل على لزاما كان ولذا ، ومالبساته متعلقاته بعض ويف تسميته يف اجلديد الفقهي
املطلوبة بالكيفية صياغته بغية ، والدراسة بالبحث عليه يقبلوا أن والنظر املعرفة وأرباب واالجتهاد

وترتيال–واملأمولة ومنهجا يف-معرفة اإلسهام وبغرض املعاصر، واخلريي الوقفي العمل .تنشيط
فقد ، ذُكر ما على هذاخترتوتأسيسا فيه أكتب كي العاملي الوقف بنيموضوع الذي البحث ا

إسهاما ، الباحثنيأيديكم هلمم واستنهاضا واستحثاثا ، هذه املباركة ندوتنا أعمال يف مين
ه مفاصل يف الفكر وجيروا النظر يزيدوا كي ، إىلالراسخني خيرجوه وكي ، ودقائقه املوضوع ذا

حقيقته وأجلى صورته ى أ يف .العامل
السابقة :الدراسات

ضمن العاملي الوقف ملوضوع السابقة الدراسات ثالثةتتحدد : حماور
وتنميته للوقف احلديثة والصيغ املعاصرة بالتطبيقات تعىن اليت املعاصرة الوقفية األحباث حمور

وت العامةواستثماره احلياتية االت ا يف اجلديدة،١فعيله والكيفيات واألدوات وباآلليات
املرعية الشرعية والقواعد اإلسالمية الضوابط مراعاة مع ،  . والعصرية

كونه جهة من وذلك ، األحباث هذه موضوعات إحدى العاملي الوقف موضوع ويكون
احلايل العصر بسمات مرتبطا وجديدا معاصرا الدويلموضوعا اخلريي وبالعمل وبالعوملة

االقتصادي وبالتطورات العاملية املعلومات لهوبشبكة مما ذلك وغري ، واإلعالمية واملالية ة
على وليس ، كله العامل مستوى على الوقف من اجلديد النمط هذا حقيقة جتلية يف أثره

حمددة مجاعة أو معينة بيئة أو واحدة دولة باجل. مستوى األمورويراد ، هنا والعصرية دة
الشرعية واملقاصد والقواعد األحكام حتقيق إىل املؤدية والوسائل بالكيفيات للوقفاملتعلقة

واملنجزات التطورات من باإلفادة املتعلقة واألمور ، إسالمية شرعية حقيقة باعتباره

                                                 
أحباثها 1 من عدد تضمن فقد ، املختلفة أعدادعا يف لألوقاف العامة األمانة تصدرها اليت أوقاف جملة املثال سبيل على ينظر

احلايل العصر يف بالوقف واالستثمار . التمويل
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والثوابت الضوابط تصادم وال الشرع تعارض ال اليت السوية والعصرية تتصل، اليت األمور
احلياتية االت ا املنشود٢ببعض العاملي بالوقف صالت هلا .اليت

ومن ، للوقف املعاصرة اجلوانب هذه دراسة تناولت أحباث عدة هناك أن بالتذكري وجدير
: ذلك

فقد ، املنافع وقف أو املشترك الوقف أو اجلماعي بالوقف تعىن اليت الوقفية األحباث حمور
مثرةمهدت يعد الذي العاملي للوقف األحباث األوقافهذه واألعمال اجلماعية اجلهود

والنقود الفكرية واحلقوق املنافع وقف جمال يف جديدة صور عدة يشمل والذي ، املشتركة
احلاضر عصرنا يف والعاملية اجلماعية املعامالت شهدته مما ذلك  .وغري

اإلطار هذا يف الواردة العناوين :ومن
اجلماعي- عليه : الوقف النظار وتعيني ، فيه الرجوع وأحكام ، انعقاده ... كيفية

الوقف تعريف املؤلف فيه بني فقد ، الكردي احلجي أمحد الدكتور تأليف ، إخل
، الفردي والوقف اجلماعي الوقف بني التمييز ومعايري وأوجه ، وحكمه اجلماعي

، اإلسالمي التاريخ يف اجلماعي الوقفوالوقف وصور ، اجلماعي الوقف وأمهية
اجلماعي للوقف الشرعية واألحكام .اجلماعي

واقتصادا- فقها مااألوقاف ضمنه فقد ، املصري يونس رفيق الدكتور تأليف ،
على املوقوفة العامة األمالك فيه يدخل الذي العام والوقف اخلاص بالوقف أمساه

 .٣اجلماعة
با املتعلقة املعلومات ،حمور العاملي عبارةلوقف بدل املعلومات عبارة على نصصت وقد

إىل ترق ومل وقليلة بدائية فيه الدراسات تزال ال العاملي الوقف أن على للداللة األحباث
يدعو ما وهو ، والتأليف التصنيف واكتمال والتحقيق اجلمع حيث من املطلوب املستوى

وم ومادته مظانه يف والنظر البحث زيادة وتقريرهإىل حتقيقه أجل من .علوماته

                                                 
مثال 2 ذلك ا: من تأليف ، التكنولوجية القدرات تنمية يف اإلسالمي الوقف دور ،حبث الصريخ حممد اللطيف عبد ملهندس

سنة ، الكويت دولة ، لألوقاف العامة تمعات . ٢٠٠٣ / ١٤٢٤األمانة ا يف والثقافة التعليم جمال يف الوقف دور وحبث
سنة ، الكويت دولة ، لألوقاف العامة األمانة ، الصالحات حممد سامي الدكتور تأليف ، املعاصرة واإلسالمية ١٤٢٤العربية

 /٢٠٠٣
.٣٠ص 3
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منه بد ال وأساسا ، ومعرفيا منهجيا ، ضروريا منطلقا شأنه يف الواردة والبيانات املعلومات وتعد
وأدواره وآفاقه وجماالته معامله وضبط كنهه وبيان حقيقته جتلية .يف

فيه كتب ما قبيل :ومن
تأليف- ، والعوملة الدولية األوقاف بعنوان اهللامقال عبد طارق ،( الدكتور زايد جامعة

والعلوم اآلداب يف) كلية وجتاربه وعامليته حمليته حيث من اإلسالمي الوقف فيه بني فقد ،
اخلطة وضع إىل متجهة احلاجة أن فيه قرر وقد ، الكويتية التجربة سيما وال ، الصدد هذا

والدويل) االستراتيجية( األساسية اجلماعي البحث... للوقف هذا أن غري تناول، وإن ،
املبدئية باألمهية املتعلقة اإلمجالية ا معلوما جهة من تناوهلا فقد ، الدولية األوقاف مسألة

، األوقاف هلذه الناجحة التجارب ببعض ومنهجيةوبالتنويه علمية جهة من يتناوهلا ومل
املوضوع جوانب بكل وحتيط العلمي املدلول .تستغرق

الت- ،بعض بالوقف اخلاصة العلمية الندوات بعض ا أصدر اليت واملقترحات وصيات
، اجلماعي الوقف يف اإلسهام باب وفتح ، املشترك الوقف جماالت بتوسيع كالتوصية
العاملي الوقف مبجاالت الصلة شديد هو مما ذلك وغري ، األوقاف مصارف وتوسيع

وتطبيقاته .وصوره
البح خطة فصثوتشمل :ولثالثة

األول  الوقفالفصل أحكام جممل بينت وفيه ،.
الثاين  ومدلولهالفصل حكمه له شرعيا عمال باعتباره اجلماعي الوقف حقيقة بينت وفيه ،

العاملي للوقف مدخال وباعتباره ، وأمثلته ومربراته ودائرته ومقاصده  .ودليله
الثالث  باعتبارالفصل العاملي الوقف حقيقة بينت وفيه ومربراته، وأدلته وحكمه تعريفه

واملال عليه واملوقوف بالواقف املتعلقة أحكامه جممل وباعتبار ، به واالهتمام ومقاصده
مشكالته وباعتبار ، واالستثمار واالستبدال والرجوع وامللكية والناظر والصيغة املوقوف

وضوابطه ومستلزماته وخطته  .وحلوهلا
املتبع املنهج البأما هذا واستقرائييف فتحليلي علىاستخالصيواستنتاجيناقصحث يقوم ،

الفقهية األحكام إظهار أجل من وتتبعها ومقاصده وقواعده وأدلته الوقف أحكام يف النظر أساس
ومظاهره وصوره العاملي الوقف االت اإلسالمية والضوابط الشرعية يفيتبعورمبا. واحللول
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األسل املنهج هذا جوانب الفقهيةبعض اآلراء بعض اختيار فيه يتم الذي والترجيحي املقارين وب
واليت ، واملعتربة السوية الشرعية الوقفيوالتوجيهات للعمل املوفق الشرعي األداء فيها يتحقق

والعاملي .اجلماعي
فضيلت أشكر مث ، وفضله خريه على سبحانه ريب أشكر أن إال الغالية املناسبة هذه يف يسعين كموال

معايل من كل وجبهد ، األمني البلد هذا يف املباركة اجلامعة هذه جبهد التنويه وأود ، ومساحتكم
الدكتور األستاذ احلبيب األخ وفضيلة ، الصاحل اهللا عبد بن ناصر الدكتور األستاذ احملترم مديرها

اليماين أمحد الدكتور األستاذ العزيز واألخ ، العقال علي بن .حممد
ال والدعوةكما واألوقاف اإلسالمية الشؤون لوزارة واحلضاري اإلسالمي بالدور التذكري يفوتين

بن صاحل الشيخ ، احملترم وزيرها معايل بالذكر وأخص ، باخلصوص األوقاف خدمة يف واإلرشاد
فحفظ ، املطرودي الرمحن عبد الدكتور فضيلة األوقاف لشؤون ووكيله ، الشيخ آل العزيز عبد

اجلزاءاهللا خري واملسلمني اإلسالم عن وجازاهم آله. اجلميع وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى
العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر ، كثريا تسليما وسلم .وصحبه

ربه يدي بني الواقف القيامةوكتبه يوم
اخلادمي خمتار نورالدين

السبتيف يوم ثاين٢٩ضحى ٢٠٠٦ماي٢٧ / ١٤٢٧ربيع
التونسية بالعاصمة
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وتوظيفه ، ومقاصدها وشروطها وأدلتها الوقف أحكام مبجمل اإلملام هو العرض هذا من الغرض
من يرد قد الذي التكرار وجتنب ، العاملي بالوقف املوسوم املطروح البحث ومسائل متطلبات يف

بس آلخر العرضحني ذا واالرتباط التعلق املادة. بب مبثابة هي ملة ا املعلومات تلك إن مث
واملعاصرة اجلديدة األحباث من ولغريه هذا لبحثنا الالزم واملنطلق .األساس

الوقف :تعريف
لغة التصرف: الوقف عن واملنع  . ٤احلبس

االصطالح الفقهية: ويف املذاهب حبسب تعريفات عدة االعتباراتوردت بعض حبسب و
بأنه الوقف عرف فقد ، الثمرةواحليثيات وتسبيل األصل بأنه،٥حتبيس علىوعرف العني حبس

تعاىل اهللا ملك وبأنه٦حكم احملبس، يراه ما مدة ملستحق ، غلته أو ، مملوك منفعة وبأنه،٧جعل
مباح مصرف على عينه بقاء مع به االنتفاع ميكن مال مطلق٨حبس مالك حتبيس وبأنه ،

رقبته يف وغريه واقف تصرف بقطع ، عينه بقاء مع به املنتفع ماله .٩التصرف
قدامة ابن تعريف السابقة التعريفات من الثمرة" والراجح وتسبيل األصل ألنه" حتبيس وذلك ،

وسلم عليه اهللا صلى النيب قول من الثمرة: " مقتبس وسبِّل األصل و١٠"احبس خاص، ألنه
حقيقته وإظهار الوقف جوهر .١١بذكر

                                                 
ص: اجلرجاين 4 ، التعريفات ، علي بن حممد بن ،٢٧٤علي العرب لسان ، منظور ابن ،٩/٣٥٩.
قدامة: املغين 5 ٨/١٨٤: ابن
6 ، الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني ، ٣/٣٢٥الزيلعي
7 ، الصغري الشرح على الصاوي حاشية ، املالكي حممد بن أمحد ، .٤/٩٧،٩٨الصاوي
8 ، املنهاج شرح على القليويب حاشية ، أمحد بن أمحد ،  . ٣/٩٧القليويب
9 ، والتنقيح املقنع بني اجلمع يف التوضيح ، حممد بن أمحد ، .٢/٨١٩الشُّويكي

األحباس 10 كتاب يف النسائي .أخرجه
ال 11 لبعض املعاصرة التجارب من اإلفادة ، محاد بن مانع ، صاجلهين ، الوقف جمال يف اإلسالمية ٥دول
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الوقف : حكم
مستحب الوقف بأن القول إىل العلماء مجهور إىل١٢ذهب ا يتقرب اليت القرب أفضل من وأنه ،

تعاىل وجل١٣اهللا عز اهللا امتدحه الذي اإلحسان من وأنه ،.
الوقف حكم :أدلة

واإلمج والسنة الكتاب من بأدلة الوقف حكم مبجثبت وتأيد ، شرعيةماع ومقاصد قواعد وع
وغريها. معتربة واألحكام الفقه كتب من ا مظا يف مبثوثة اشتهر. وهي ما بعض بإيراد وأكتفي

العاملي الوقف حكم وبيان ، عام بوجه الوقف حكم بيان يف ا االستدالل بغرض ، األدلة هذه من
خاص هي. بوجه األدلة :وهذه

القرآ*  من الكرمينصوص التربعن إىل ودعت اخلري وفعل اهللا سبيل يف واإلنفاق الرب على حثت
ذلك ومن ، واإلحسان : والتصدق

تعاىل- عليم{ :قوله به اهللا فإن شيء من تنفقوا وما حتبون مما تنفقوا حىت الرب تنالوا .١٤}لن
تعاىل- ال{ : وقوله إىل بأيديكم تلقوا وال اهللا سبيل يف حيبوأنفقوا اهللا إن وأحسنوا تهلكة

.١٥}احملسنني
تعاىل- لعلكم{ : وقوله اخلري وافعلوا ربكم واعبدوا واسجدوا اركعوا آمنوا الذين أيها يا

١٦}تفلحون

الشريفة* النبوية السنة من فيهنصوص ورغبت عليه وحثت الوقف وأقرت اخلري فعل إىل . دعت
ذلك :ومن

عمر- ابن رواه عنهمارض–ما اهللا النيب: قال–ي فأتى خبيرب أرضا عمر اهللا-أصاب صلى
وسلم فقال١٧يستأمره–عليه هو: فيها قط ماال أصب مل خبيرب أرضا أصبت إين ، اهللا رسول يا

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال ؟ به تأمرين فما منه عندي حبَّست: ( أنفس شئت إن

                                                 
12 ، املغين ، قدامة ،٨/١٨٤ابن الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري الشرح ،١٦/٣٦١
13 ، والتنقيح املقنع بني اجلمع يف التوضيح ، حممد بن أمحد ، .٢/٨١٩الشُّويكي
اآلية 14 ، عمران آل ٩٢سورة
اآلية 15 ، البقرة .١٩٥سورة
اآليةسو 16 احلج .٧٧رة
والرأي 17 األمر لطلب والتاء فالسني ، أمره ويأخذ .يستشريه
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غري ا وتصدقت يورثأصلها وال يوهب وال يبتاع وال أصلُها يباع ال ا: قال) أنه فتصدق
منها يأكل أن وليها على جناح ال ، والضيف السبيل وابن والرقاب القرىب وذوي الفقراء يف عمر

متمول غري أو فيه متأثل غري باملعروف صديقا يطعم .١٩"فيه١٨أو
قال- ، هريرة أيب اهللا: حديث رسول وسلمصل–قال عليه اهللا انقطع : -ى ، آدم ابن مات إذا

ثالٍث من إال له: عمله يدعو صاحل ولٍد أو ، به ينتفع علٍم أو ، جاريٍة .٢٠"صدقٍة
وسلم–قوله- عليه اهللا املؤمن : " -صلى يلحق مما وحسناتهإن عمله موتهمن علما: بعد

و ونشرهعلمه تركه، صاحلا أوولدا ورَّثه رامصحفا أو بناه السبيل البن بيتا أو بناه مسجدا و
وحياته صحته يف ماله من أخرجها صدقة أو موتهيأجراه بعد من .٢١" لحقه

الصحابة* من عنهم–اإلمجاع اهللا الذي–رضي أن على األعالم األئمة من بعدهم جاء وممن ،
ف ، أحد ينكره فلم ، ذلك واشتهر ، وقف الوقف على منهم إمجاعاقَِدر .٢٢كان

بالقبول*  له وتلقيها عليه األمة ومعلمااتفاق ، بالضرورة الدين من معلوما الوقف أصبح حىت ،
كل يف اإلسالمية والدول والشعوب األجيال عليه تتواىل وسنيا شرعيا وعمال ، املسلمني معامل من

من فيه وملا ، والدنيا الدين يف مصاحل من عليه يشتمل ملا ، ومصر الشرعيةعصر والضوابط القواعد
متني أساس على وتؤسسه وتوجهه تنظمه .اليت

الوقف :مقاصد
واستقراء العلماء باستنباط أو الشرع بنصوص وثابتة ومعلومة مقررة شرعية مقاصد للوقف

تهدين مبنافع. ا يتصل ما ومنها ، املوقوف املال أو عليه املوقوف أو بالواقف يتعلق ما ومنها
اآلخرةالدن مبصاحل يتصل ما ومنها . يا

                                                 
لنفسه 18 ملكا منها متخذ غري السنة. أي سابق: فقه .٣/٥٢٠: السيد
الشروط 19 كتاب من ، الوقف يف الشروط باب يف البخاري كتاب... أخرجه من ، الوقف باب يف مسلم وأخرجه ،

، قدامةوينظرالوصية البن .٨/١٨٤: املغين
رقم 20 حديث ، وفاته بعد الثواب من اإلنسان يلحق ما باب يف ، الوصية كتاب من ، صحيحه يف مسلم ،١٦٣١أخرجه

عارضة بشرح سننه يف والترمذي ، امليت عن الصدقة يف جاء ما باب يف ، الوصايا كتاب من ، سننه يف داود أبو وأخرجه
باب يف ، األحكاماألحوذي أبواب من ، الوقف .يف

رقم 21 حديث ، اخلري الناس معلم ثواب باب ، املقدمة ، سننه يف ماجة بن .٢٤٢أخرجه
قدامة: املغين 22 ،١٨٥،١٨٦/ ٨: ابن الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري الشرح ،١٦/٣٦٢
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وأغراضها ا ومدلوال الوقف بأحكام الدقيقة املعرفة حتقيق جهة من جدا مفيد املقاصد هذه وبيان
لصور واملكتمل املمتاز العملي األداء حتقيق جهة ومن ، الوقفي التشريع من الشارع أرادها اليت

يتعل ما وسائر ووسائله وأدواته وكيفياته بيانالوقف أن كما ، وترشيده وتأصيله وتفعيله بإجناحه ق
قضايا يف املعاصر الفقهي االجتهاد عملية يف كثريا يعني والصحيحة املعتربة الشرعية املقاصد هذه

واملستجدة املستحدثة التنموية وصيغه االستثمارية وصوره .الوقف
اآليت النحو على يرد املقاصد هذه  : وجممل

إىل- التقرب تعاىلحتقيق اهللا مبرضاة والفوز ، وتأبيده وإدامته األجر وحتصيل تعاىل اهللا
الشرعية. وجناته الفقهية األحكام ولسائر للوقف العليا والغاية األعلى املقصد هو  .وهذا

آدابه- وتفعيل أحكامه وإعمال ، ومشروعيته وسنيته الوقف شرعية أن. إحياء ومعلوم
االمت وحتقيق األحكام الرسلإعمال إرسال يف مراده ومن الشارع مقاصد أرقى من يعد ثال

األحكام وبيان اهلدي وتبليغ الوحي  .وإنزال
اهلوى- واتباع األنانية دائرة من وإخراجه ، والتعبد االمتثال دائرة ضمن املكلف إدخال

والرتوات الشهوات .وحتكيم
والفر- املسرة وإدخال ، الناس على والتوسعة الكرب حاجاتتفريج وسد ، النفوس يف حة

املشروعة حوائجهم وقضاء  .اخللق
واألمة- والدولة تمع ا قوة وتعزيز االجتماعية األواصر ومتتني األسرة روابط  .تقوية
الواقع- يف وتنفيذه الوقف فعل على واملترتبة واملتنوعة املختلفة اإلسالمية املصاحل حتصيل

والت االقتصادية كاملصاحل ، واملعرفيةواحلياة والبيئية واإلعالمية  ....ربوية
الوقف  : ٢٣أركان

أربعة الوقف والصيغة: أركان ، واملوقوف ، عليه واملوقوف ، .الواقف
املالكوالواقف- يكون: وشروطه. هو ال وأن ، وخمتار وحرا وبالغا عاقال يكون أن

املرض مرض يف أو عليه .حمجورا
عليه- مواملوقوف املستفيد الوقفهو الرب: وشروطه. ن جهات من يكون ٢٤أن

الصالة وأئمة العلم وطالب واملساكني واليتامى كاألقربني ، يكون... واإلحسان وأن ،

                                                 
قدامة: املغين 23 األمة٨/٢٣٤: ابن حياة يف وأثره الوقف الصاحل:، أمحد بن ١٧–١٣ص: حممد
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معينة جهة كالكنائس٢٥على معصية على أو ، معينة غري جهة على الوقف جيوز فال ،
مخر لصناعة عنب جممع أو مخر ومصنع واإلجنيل التوراة  .وكتب

للواقفوقوفوامل- اململوكة العني ،: وشروطها. هو تاما ملكا للواقف مملوكة تكون أن
ومعلومة معروفة تكون وأن ، تسليمها على مقدورا تكون وأن٢٦وأن ، وموجودة وحمددة

ا باالنتفاع تتلف ال وأن ، واالختيار السعة حالة يف شرعا ا االنتفاع جيوز مباحة تكون
واملشرو تعاىلكاملأكوالت اهللا وجه به يقصد برٍّ على تكون وأن ، واملشمومات  .بات

عرفاوالصيغة- الوقف على يدل الذي الفعل أو ، الوقف على الدال القول  .هي
نوعان الواقف: والقول كقول فالصريح ، وكناية ،: صريح وسبلت وحبست وقفت

الواقف كقول وأبدت: والكناية الو. تصدقت تفيد علىوالكناية يدل ما إليها انضم إذا قف
الوقف بنية ا اقترا أو ، الوقف بصفات وكوصفها ، يفيده ما أو وقف لفظ كإضافة ، . الوقف

ومثاله ، الوقف على يدل مبا اقترن إذا به الوقف فيحصل الفعل وإعالن: أما مسجد بناء
فيه ل٢٧اآلذان كوزارة وقفية جبهة وإحلاقها علمية مكتبة تأسيس أو خرية، مؤسسة أو ألوقاف

 .  ما
الوقف : ووكيلهناظر

على ويصرفها الغلة ويستغل ، والصيانة بالعمارة أعيانه وحيفظ الوقف يدير الذي هو الوقف ناظر
املعتربة الواقف شروط حبسب ، حبقوقه ويطالب عنه ويدافع ، املشروعة باألوجه مستحقيها

والعق : وشروطه . ٢٨شرعا والبلوغ والكفايةاإلسالم والقوة واخلربة والعدالة .٢٩ل
النظر فكذلك ، الواقف شرط فيه يتبع الوقف مصرف ألن الواقف يعينه أن٣٠والناظر وحيتمل ،

حاكم إىل فيه النظر فكان ، اهللا مال ألنه ، مصارفه إىل ويصرفه ، يتواله الذي احلاكم فيه ينظر
                                                                                                                                                         

قدامة: املغين 24 والتنقيح،٨/٢٣٤: ابن املقنع بني اجلمع يف الشُّويكي: التوضيح .٨٢٠/ ٢:  أمحد
قدامة: املغين 25 السنة٨/٢٣٤: ابن وفقه سابق: ، .٣/٥٢٤: السيد
والتنقيح 26 املقنع بني اجلمع يف الشُّويكي: التوضيح .٨٢١/ ٢:  أمحد
والتنقيح 27 املقنع بني اجلمع يف الشُّويكي: التوضيح ٨١٩/ ٢:  أمحد
والتنقيح 28 املقنع بني اجلمع يف الشُّويكي: التوضيح ،٢/٨٢٨:  أمحد األمة حياة يف وأثره الوقف الصاحل، أمحد بن : حممد
١٨ص
والتنقيح 29 املقنع بني اجلمع يف الشُّو: التوضيح .٨٢٦/ ٢:  يكيأمحد
30 ، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري ١٦/٤٥٦الشرح
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احلا٣١املسلمني ألن ، فيه يستنيب أن وللحاكم بنفسه، النظر تويل ميكنه ال النائب٣٢كم وعلى ،
أمينا يكون أن الوكيل الوقفأو على واليته .٣٣لتصح

استبداله أو الوقف :إبدال
ا ألصحا وآراء أقوال الوقف يف االستبدال الراجح. ملسألة أن غري ، مظانه يف مبسوط هذا وكل

إليه يصار الذي األرجح احلاض–أو عصرنا يف ،-رالسيما منه خبري الوقف إبدال جبواز القول
راجحة ملصلحة أو ، واحلاجة تيميةللضرورة بن قال وحلاجة: ، الراجحة للمصلحة الوقف يباع

املنفعة كمال إىل عليهم وقال٣٤املوقوف خري: ، أو مبثلها املساجد يف حىت الوقف إبدال جيوز
املصلحة أو للحاجة ال،٣٥منها املغين يف قدامةوجاء بيع: بن شيئا يرد ومل الوقف خرب وإذا

مل إذا احلبيس الفرس وكذلك ، كاألول وقفا وجعل ، الوقف أهل على يرد ما بثمنه واشتري
بثمنه واشتري بيع للغزو للجهاديصلح يصلح ،٣٦ما املنفعة تسبيل هو إمنا الوقف ألن وذلك ،

ف ، منه عليه املوقوف حق زال ، منفعته زالت عنهفإذا ملكه .٣٧زال
االستبدال ترجيح يف إليه يرجع الذي تقتضيالعملواألساس اليت والقياس واآلثار بالنصوص

وألن ، واملصلحة للحاجة اإلبدال إبقائهجواز تعذر عند مبعناه الوقف استبقاء هو ذلك يف األصل
عقيل بن قال ، للغرض: بصورته تضييع تعطلها مع العني على مع٣٨ومجودنا مراعاته وألن ،

بالكلية االنتفاع فوات إىل تفضي .٣٩تعذره
الوقف :أنواع

اعتبارات عدة حبسب ، أنواع عدة ،( للوقف النشاط جماالت ، الواقفني جهة ، املستحني جهة
واألثر الغرض ، والتأقيت التأبيد ، واالنقطاع االتصال ، وعدمها ... ) .املشروعية

                                                 
31 ، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري .١٦/٤٥٦،٤٥٧الشرح
32 ، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري .١٦/٤٥٧الشرح
33 ، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري .١٦/٤٥٨،٤٥٩الشرح
34 ، الفتاوى ٢٢٤ / ٣١جمموع
35 ، الفتاوى ٣١/٢١٢جمموع
36 ٨/٢٢٠.
37 ، قدامة ابن ، ٢٢١ / ٨املغين
38 ، قدامة ابن ، ٨/٢٢٢املغين
39 ، قدامة ابن ، ٨/٢٢٢املغين
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األنواع هذا : ومن
الذرِّي أو األهلي غريالوقف من ، معينة جهات أو أشخاص على ابتداًء املوقوف وهو ،

املعينني وجريانه أقاربه أو وأحفاده أوالده على ماله يقف كأن ، واحلاجة الفقر . اشتراط
والذرية لألهل الغالب يف يكون ألنه ، ذرِّيا أو أهليا الوقف هذا .ومسي

اخلريي وهوالوقف واملساجد، كالفقراء ، واخلري الربِّ جهات على ابتداء املوقوف
وتعاىل. واملستشفيات سبحانه اهللا إىل والقربة واخلري الرب فيه املراد ألن خرييا  .٤٠ومسي

املشترك ، : الوقف متعددا عليه واملوقوف ، واحدا فيه الواقف يكون الذي الوقف وهو
اجله من نوعني على ابتداء يكون كانكأن سواء ، خريية وجهات ، أهلية جهات ، ات

الواقف يقول أن مثل ، ذلك غري أو ، أثالثا أو ، مناصفة بينهما هذا: الوقف مايل وقفت
واملساكني الفقراء على الثاين ونصفه أوالدي على تقدم... نصفه ما مالحظة مع هذا ،

اي يف يكون أن بدَّ ال خرييا أو كان أهليا وقف كل أن لئالمن ، وخري بر جهة إىل ته
الفقراء إىل صرف تشرط مل وإن ، شرط ما لزم هذه الرب جهة شرطت إن أنه إال ، ينقطع

اإلطالق عند العامة الرب جهة م أل ، شرط غري من  .٤١واملساكني
النفس على الواقف : الوقف نفس على الوقف أجازه. وهو فقد ، الفقهاء اختلف وفيه

كأيب ، العلماء يوسفحنيفةبعض عنه،وأيب األرجح يف من،وأمحد سريج وابن
املالكية من شعبان وابن الكبري،٤٢الشافعية الشرح يف الوقف: " جاء أن مجاعة ونقل

موسى أيب ابن اختاره ، عقيل. صحيح ابن أصح: قال ،وهو. وهي ليلى أيب ابن قول
أ يصح وألنه ، سريج وابن يوسف وأيب شربمة بهوابن فينتفع عاما وقفا يقف كذلك،ن

بانتفاعه نفسه خص  .٤٣إذا

                                                 
معاصرة 40 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي السنة٢١٢،٢١٣ص: أمحد فقه سابق: ، ٣/٥١٥: السيد
معاصرة 41 فقهية وفتاوى الكردي:حبوث احلجي .٢١٣ص: أمحد
42 ، السرخسي ، ،٢/٤١املبسوط الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري الشرح ،١٦/٣٨٧، املرداوي ، اإلنصاف ،
رقم١٦/٣٨٦ ، بتونس الوطنية الكتب بدار خمطوط ، الرمحن عبد ، األجهوري ، خليل الشيخ على األجهوري حاشية ،

وجه٩٣٠٧ بعدها١٣٠، ،وما الرملي ، املنهاج شرح إىل احملتاج اية ،٥/٣٦٧.
43 ، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري ٣٨٧ / ١٦الشرح
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املطلق ، : الوقف للوقف مصرف فيه يعني مل الذي الوقف الوقفوهو على أحيانا ويطلق
العام العام٤٤اخلريي الوقف أو كله٤٥، تمع ا وعلى العامة املصاحل على الوقف به ويراد ،

املسلمني جلماعة الوقف  .٤٦أو
املؤبدالوق ابن : ف حلديث ملالكه يتحول وال ينقطع ال دائما مؤبدا الوقف يكون أن أي
تورث: " عمر وال توهب وال تباع أال على ، بثمرها وتصدقت أصلها حبست شئت إن

بقيت . ٤٧" ما مؤبدة باقية صدقة أي ، تأبيد األصل وحبس التأبيد، الوقف يف واألصل
الوق بيع من واملنع ، العني التأقيتهذه كان لو إذ ، التأبيد يف صريح إرثه وعدم هبته أو ف

باإلرث وانتقاهلا وهبتها بيعها جلاز جهة جائزا على الوقف كون اشتراط فإن ، وكذلك ،
فيه التأبيد حلقيقة يستجيب منقطعة  .٤٨غري

املؤقت- ، : الوقف معينة مدة أو بأجل املعلق الوقف املالكيةوهو أجازه ومن . ٤٩وقد
إدارية: مثلتهأ خبدمة للقيام أو الصالة ألداء السيارات وإيقاف األمتعة لوضع مكان .وقف

أحكام يف الشريعة ملقاصد مراعاة وذلك ، املؤقت الوقت جبواز القول الراجح ولعل
الوسائل بشىت منها التكثري ختص واليت مصاحل٥٠التربعات ملختلف ومشوهلا ، املشروعة

.الناس
العقار- والبساتني:وقف كاألراضي ، يتنقل وال يتحول ال الذي الثابت وقف وهو

العلماء. والدور عند متقرر هو كما الوقف يف األصل   . ٥١وهو
                                                 

املماليك 44 زمن عليه مصطلحا كان مما مأخوذ وهو حديث حكومي تقسيم خاص وأهلي ، عام خريي إىل الوقف . تقسيم
ص ، العمري ، املعاصر األردين تمع ا يف الوقف .١١أثر

45 ، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري ١٦/٣٨٦الشرح
ابن 46 فتاوى ،جمموع ،٣٣٣ / ٣١تيمية
خترجيه 47 .سبق
48 ، محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الرملي ، املنهاج شرح إىل احملتاج اية ،٥/٣٧٣انظر الشريازي ، املهذب ،
احلقائق١/٤٤٨ تبيني على الشليب حاشية ،، الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني امش مطبوع يف،٣/٣٢٦، وأثره الوقف

األمة الصاحل: حياة أمحد بن ٢٣ص: حممد
49 ، أمحد ، الدردير ، الدسوقي حاشية امش مطبوع ، الكبري اخلرشي٤/٧٦الشرح ، خليل سيدي خمتصر على اخلرشي ،

،٧/٨٠، مسلم لصحيح األيب شرح .بعدهاوما٥/٦١٣،
ص 50 ، عاشور ابن الطاهر حممد ، اإلسالمية الشريعة .٣٦٠–٣٥٨مقاصد
51 ، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري ،٣٦٩،٣٧٠/ ١٦الشرح املرداوي ، اإلنصاف ،٣٧٠ / ١٦.
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املنقول- ، : وقف مطلقا املنقول وقف جواز من اجلمهور إليه ذهب ما جاءوالراجح فقد
وال ، واألثاث ، كاحليوان ، املنقول يف الوقف يصح أنه املقنع يف،٥٢سالحيف وجاء

الكبري أصال: الشرح وكان ، عينه بقاء مع بيعه جاز ما وقفه يصح الذي أن ذلك ومجلة
متصال بقاء اإلنصاف٥٣يبقى يف وجاء واألثاث: ، كاحليوان ، املنقول وقف وأما
وحنوها األصحابوالسالح وعليه ، وقفها صحة املذهب من فالصحيح يف٥٤، وجاء ،
و الكبري واملنقولالشرح العقار وقف يصح بأنه الدسوقي جبواز . ٥٥حاشية القول ولعل

املنقول األوقافوقف دائرة تكثري٥٦يوسع يف العزيز الشرع مقاصد مبراعاة أليق ويكون ،
الذي أن على الترجيح هذا يبىن كما ، وخريها فوائدها وتعميم مااألوقاف ، وقفه جيوز

م به االنتفاع وجاز ، بيعه متصالجاز بقاء يبقى أصال وكان ، عينه بقاء ،ع كالعقار ،
ذلك وأشباه ، واألثاث والسالح ،  .٥٧واحليوانات

الفردي- إنسان:الوقف يوقف كأن ، واحدا فردا الواقف فيه يكون الذي الوقف وهو
مدرسة أو مسجد على ميلكه عقارا  .واحد

اجلماعي- مج:الوقف الواقف فيه يكون الذي الوقف جهاتوهو عدة أو الناس من . اعة
، العصور من سلف ما ويف احلايل عصرنا يف للغاية مهما أمرا يشكل اجلماعي والوقف
منافعه وتعميم عوائده وتنمية مصاحله وتكثري الوقف مقاصد حتقيق يف العظيم لدوره وذلك

والدول واجلماعات األفراد بني والتعاونية اجلماعية اخلصلة تأكيد عن فضال –وفضال.،
يتسع الذي والدويل العاملي الوقف لتحقيق ومعتربا ضروريا مدخال كونه عن كذلك
اإلسالمية والفئات واملؤسسات واملنظمات واألقاليم الدول من ميكن ما أكثر ليشمل

تعاىل اهللا بإذن املنظور املستقبل ويف الراهنة اللحظة خالل ، كله العامل يف ولذلك. واخلريية
فإنين واعتباره، ، اجلماعي الوقف هذا حقيقة لبيان القادمة األسطر بعض سأخصص

                                                 
52 ، الدين موفق ، قدامة ،١٦٣٦٩ابن تيمية ابن ، الفتاوى جمموع وانظر ،٣١/٢١٢،٢٦٧
،ابن 53 حممد بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مشس ، ١٦/٣٧٠قدامة
54 ، الدين عالء ، ٣٧٠ / ١٦املرداوي
55 ، الكبري الشرح على الدسوقي ٤/٧٧حاشية
احلضارية: الوقف 56 وأمهيته الدريويش: مشروعيته ١٧ص: أمحد
قدامة: املغين 57 السنة٨/٢٣١: ابن وفقه سابق: ، .٣/٥٢٣: السيد
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العاملي بالوقف تسميته على يصطلح أو يعرف ما لقيام منه بد ال ومدخال ضروريا منطلقا
إليه ونرنو ننشده  .الذي
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لل مدخل اجلماعي العامليالوقف  :وقف
الذي اجلماعي املعىن على لقيامه وذلك ، له ومدخل العاملي الوقف منطلق هو اجلماعي الوقف
املالية واملقادير األحجام يف حاصال بينهما االختالف كان وإن ، العاملي الوقف مع فيه يستوي

االن شدة ويف ، املوقوفة األموال قبل من املغطاة املساحة ويف ، معالوقفية والتفاعل والتداخل دماج
األمور. والغري حيث من ، اجلماعي الوقف من وتشابكا تعقيدا أشد العاملي الوقف أن شك وال

العاملي الوقف يستلزمه مما ذلك وغري ، الدستورية والقانونية الفنية واإلدارية االستثمارية املالية
واملتسع العا. املمتد الوقف فإن ، حال أي الوقفوعل على املبين اجلماعي الوقف على يبىن ملي

اإلسالمي الوقف حلقات فكأن ، باخلصوص–الفردي وتعددها الواقفة اجلهة إفراد حيث –من
حلقات ثالث وحلقة: هي ، واحدا فردا فيه الواقف يكون الذي التقليدي الفردي الوقف حلقة

ال من مجاعة فيه الواقف يكون الذي اجلماعي وحلقةالوقف ، معينة دولة أو ما جمتمع يف ناس
الواقفني وتعدد كثرة يف العاملية معىن من الكلمة هلذه مبا عامليا فيه الوقف يكون الذي العاملي الوقف
ومنوها وتنوعها املوقوفة األموال كثرة ويف ، الوقف لريع املستحقة اجلهات وتعدد كثرة ويف ،

القانوني املنظومة ويف ، لتحقيقواستثمارها وتفعَّل وتدون تصاغ أن ينبغي اليت واإلجرائية والفنية ة
مستوى وعلى ، اإلسالمية األمة صعيد على وأدواره وآلثاره الوقف هلذا وعام ودائم ممتاز أداء

كله .العامل
يتعني فإنه ، اجلماعي للوقف منطلقا باعتباره الفردي بالوقف التعريف البدء يف تعني وكما

للوقفالتعريف تكميل احللقات هذه كل ويف ، العاملي للوقف مدخال باعتباره اجلماعي بالوقف
إىل به ندخل وكيف ، اجلماعي الوقف إذا هو فما ، واملتناسق واملتواصل املتكامل اإلسالمي

؟ العاملي الوقف
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اجلماعي الوقف : تعريف
اجلماعي إليه–الوقف اإلشارة سبقت ال–كما الوقف األفرادهو من عددا فيه الواقف يكون ذي

فيه تشترك مجاعية هيئة أو هو. ، يف" أو ، اجلهات أو األشخاص من فيه يشترك الذي الوقف
معينة وإدارة ، معينة بشروط ، متعددة جهات أو واحدة جهة على ، ا ميلكو أموال أو مال حبس

متالحقة متعددة عقود أو واحد عقد يف ، "٥٨.
الوق اجلماعيحكم : ف

اجلماعيحكم يكونالوقف قد اجلماعي الوقف يف احلكم أن إال ، الفردي الوقف حكم نفسه هو
إىل بالنظر وذلك ، الفردي الوقف من وأرجح وأنسب واملتعديةأوكد الكثرية الشرعية املقاصد

اجلماعي الوقف على تترتب ع. اليت عليه تطلق اجلماعي الوقف أن بالتذكري ،وجيدر أمساء دة
العام والوقف العام القطاع أوقاف عليه فيطلق ، واحليثيات االعتبارات بعض ذلك٥٩حبسب ،وغري

وخاصة فردية جهة وليست ومشتركة عامة جهة فيه الواقفة اجلهة أن على يدل .مما
يكون اجلماعيوقد اليتالوقف والضوابط واملصاحل واألحوال القرائن حبسب مفروضا أو مندوبا

الراسخو تهدون ا إليها املخيتصدى واحملققون .لصونن
اجلماعي الوقف حكم :أدلة

األدلة من أنواع ثالثة : هي
الفردي:أوال الوقف .أدلة
باعت:ثانيا اجلماعي العمل أنواعأدلة أحد اجلماعي الوقف كون اجلماعيبار العمل .هذا
الوقف:ثالثا داللة من مستلزم معقول  .الفرديدليل

األول الفردي: النوع الوقف الوقف: أدلة حكم أدلة بيان يف منها عددا أوردت وقد
األوىل البحث صفحات يف .املبينة

الثاين ومشروعيته: النوع اجلماعي العمل ضروبه( أدلة أحد اجلماعي وهذه) : والوقف
هي والشواهداألدلة اإلسالمية واآلثار الشرعية النصوص تدعوجممل اليت والعقلية احلسية

                                                 
معاصرة 58 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي ٢١٣ص: أمحد
59 ، احملتاج ،٢/٢٧٨مغين عابدين ابن حاشية ،٣/٥٤٣، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري الشرح جمموع ،١٦/٣٨٦،

ابن ،فتاوى ص٣٣٣ / ٣١تيمية ، العمري ، املعاصر األردين تمع ا يف الوقف أثر ،١١.
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وأن والتوحد باالعتصام وتأمر ، والتكافل التعاون على وحتث ، النافع اجلماعي العمل إىل
واحد عضو منه اشتكى إذا الذي الواحد وكاجلسد املرصوص كالبنيان املسلمون يكون

واحلمى بالسهر اجلسد سائر له الشرع. تداعى العمل ضروب من اجلماعي الوقف يويعد
وااللتقاء واالعتصام والوحدة اجلماعة أمر حتقيق فيه ملا ، واحملمود املبارك اجلماعي واخلريي

واآلجل العاجل يف ونتاجه وريعه الوقف منافع من فيه وملا ، والديين  .األخوي
الثالث يف:النوع الفردي الوقف على اجلماعي الوقف بأولوية املتعلق املعقول الدليل

األعم املقاماتاألغلب ومعظم الزمان سائر يف ومطلقه الوقف عموم أحوال من
حيث من ، الفردي الوقف عليه ينطوي ما على يزيد اجلماعي الوقف إن إذ ، واملناسبات

تعدي حيث ومن ، ومقدارا كما املنافع دوندكثرة ما على اقتصارها وعدم املنافع تلك
امل تلك تعميق حيث ومن ، اجلماعي الوقف إىلجهات عطائها وترسيخ وتأصيلها نافع

على أكد الذي وجل عز اهللا بفضل حيصل ذلك وكل ، منها يقرب ما أو التأبيد مرتبة
يف القوة بسمات الذايت املعىن أو الفردي العمل عن املتميز اجلمعي والتعاون اجلماعي املعىن

الربكة وتلمس األثر وتعاظم النظرة واتساع اخلربة وتراكم مناإلرادة الفضل وانتظار
الذئب ا ينفرد اليت القاصية الغنم على واملنكر اجلماعة يف باالخنراط اآلمر الفضل صاحب

غريه مع تمع ا الذئب أو  .املنفرد
اجلماعي الوقف : مقاصد

يزاد أن وميكن ، والظاهرة واملطلقة العامة داللته يف الوقف أو الفردي الوقف مقاصد نفسها هي
، يفإليها العام البعد وتأصيل ، الوقف يف املشتركني الواقفني نفوس يف اجلماعة معىن ترسيخ مقصد

كثرة حيث من املتفاوتة مستوياته على اإلسالمي االجتماع تشكيل يف أثره له يكون مما ، األذهان
أ ، بعينها دولة مستوى على اإلسالمي كاالجتماع ، الدوائر واتساع اجلهات وتنوع واألتباع

االجتماع إىل يؤدي هذا وكل ، ما اختصاصي أو جمايل أو جغرايف جتمع أو ، بأسره إقليم
واالعتزاز عنها والدفاع فيها االخنراط إىل دعي اليت الواحدة اإلسالمية األمة صعيد على اإلسالمي
والعلماء الكرام األسالف كالم ويف ، املرسلني سيد سنة ونصوص الكرمي الكتاب آي يف ا

.األعالم
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وأمثلته اجلماعي الوقف :دائرة
، وتطبيقاته وشواهده أمثلته وكذلك ، الفردي الوقف دائرة أما صغرية دائرة اجلماعي الوقف دائرة
، األعم الغالب يف واحدا الواقف فيه يكون فرديا وقفا املسلمني تاريخ مر على الوقف كان فقد

عليه املوقوف جهة تعددت يظهر. وإن ضيقةومل حدود ويف حمددة مواضع يف إال اجلماعي الوقف
يلي٦٠جدا فيما بعضها نذكر أن ميكن ، أسباب عدة إىل ذلك يعود أن وميكن ،:

اجلماعي الوقف دائرة اتساع عدم : أسباب
فال- ، عليهم للموقوف وقرابة نسب ذا فيه الواقف يكون الذي األهلي أو الذري الوقف طبيعة

شر إىل واألقاربحيتاج األوالد على الوقف لفعل آخر .يك
-، واخلريي الوقفي عمله وإعالن إفشاء عدم يف ورغبته والسرية الكتمان على الواقف حرص

والشهرة والسمعة الرياء الحتمال ودفعا ، والقبول واملثوبة اإلخالص على .حرصا
واحلضارية- واإلنسانية والعمرانية االجتماعية احلياة أحيانطبيعة يف املعقدة وغري املركبة غري

وتشابك اخلارج مع الروابط واتساع املعامالت وتداخل املستجدات كثرة حيث من ، كثرية
اخلريي العمل وآثار فوائد لتحقيق كافيا فيه الفردي الوقف كان الذي األمر ، املختلفة املصاحل

املختلفة احلاجيات .وسد
ألدائه- الوطنية الدولة يفمزاولة األغليب أو الكلي وتدخلها ، واإلمنائية االجتماعية ورسالتها ا

الفردية دائرته يف الوقفي العمل احنسار يف أثره له كان وهذا ، واملساعدة والعون واإلعاشة اإلغاثة
.فحسب

اجلماعي الوقف بقاء ويف ، وتعاظمه الفردي الوقف شيوع يف أسهمت قد وغريها األسباب هذه
يف كالظروفمنحسرا ، بقوة يطرح جعلته اليت الظروف بعض ويف ، ضيقة وحدود قليلة مواضع

العمل لزوم مبجموعها تشكل اليت الظروف هذه ، احلايل العصر يف املسلمون يعيشها اليت احلالية
حبسب تتحدد اليت فوائده وحتصيل آثاره حتقيق بقصد ، واملؤثر واملتواصل املنظم اجلماعي الوقفي

األ الشاملحاجة والنهوض واالزدهار والنماء والصمود واملناعة القوة إىل كلها .مة

                                                 
معاصرة 60 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي ٢١٥ص: أمحد
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وتوسيعه اجلماعي الوقف قيام :مربرات
جماالته وتوسيع وتعظيمه اجلماعي الوقف قيام إىل ويدعو يربر ما املربرات. هناك هذا من ولعل

:والدواعي
حوادثها- وتالحق ا مستجدا وتعاظم احلياة .تعقد
منهازي- الكبرية وخباصة ، اخلريية الوقفية املشاريع كلفة  .ادة
فكرة- أصبحت حيث ، احلديث العصر يف وخباصة ، الفردي اخلريي الوقف فكرة تقلص

الوقفية املشاريع تكاليف الرتفاع وذلك ، اخلريية األوقاف يف الغالبة هي اجلماعي الوقف
والقي متويله عن يضعف قد مما ، كبريا مهماارتفاعا ، غالبا االنفراد وجه على واحد به ام

من كثري لدى اخلريات يف الرغبة فكرة ضعف ذلك على وساعد ، والغىن الثروة من بلغ
مستقال به االنفراد دون ، إقامته مزمع أو قائم وقف يف باملسامهة يكتفون فبدؤوا ، الناس

٦١. 
واالقتصاد- املالية االت ا يف اجلماعية التكتالت علىقيام حيتم مما ، واحلضارية واإلنسانية ية

وآثارها التكتالت هذه أما والثبات للصمود اجلماعية األوقاف وتكثيف تنظيم املسلمني
الشامل واألمن والنهضة التنمية صعيد  .على

املعلومات- وشبكة االتصال وسائل يف اهلائل التطور مبوجب التواصل وسهولة االتصال يسر
املعلومات .واخلرباتوتبادل

اجلماعي الوقف :أمثلة
واحلديث القدمي يف اجلماعي الوقف أمثلة :من

اخلطاب- بن عمر عنه–وقف اهللا خيرب–رضي عمر٦٢ألرض ابن روى فقد رضي–،
عنهما النيب: قال–اهللا فأتى خبيرب أرضا عمر وسلم-أصاب عليه اهللا  ٦٣يستأمره–صلى
فقال إ: فيها ، اهللا رسول منهيا عندي أنفس هو قط ماال أصب مل خبيرب أرضا أصبت ين

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال ؟ به تأمرين أصلها: ( فما حبست شئت إن
                                                 

معاصرة 61 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي .٢١٦ص: أمحد
عامة 62 جهة فيها الواقف يكون مجاعية هيئة متثل اليت العليا الدولة سلطة من صدوره إىل بالنظر مجاعيا الوقف هذا يكون

امل هو هذا ولعل ، بعينه فردا الوقفوليس يف الفردية عن ومتيزه الوقف هذا مجاعية حيدد الذي .عيار
والرأي 63 األمر لطلب والتاء فالسني ، أمره ويأخذ .يستشريه
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يورث وال يوهب وال يبتاع وال أصلُها يباع ال أنه غري ا ا: قال) وتصدقت فتصدق
وا السبيل وابن والرقاب القرىب وذوي الفقراء يف أنعمر وليها على جناح ال ، لضيف

متمول غري أو فيه متأثل غري باملعروف صديقا يطعم أو منها .٦٥"فيه٦٤يأكل
من- مجاعة اشتراها أرض قطعة عن عبارة وهو ، بالكويت حي ألهل مائي جممع وقف

حباجة احلي كان وقت يف ، احلي ألهل للماء جممعا جتعل أن سبيل يف ووقفوها ، احملسنني
إ مثلهاماسة سنة. ىل ذلك ـ١٣٣٥وكان .٦٦ه

-، الدول بعض عليها تشرف اليت األوقاف مبثابة كانت اليت اجلماعية األوقاف من جمموعة
السعودية العربية واململكة ، والكويت ، مصر ألعمال٦٧كدولة موجهة كانت واليت ،

عامة وا٦٨خريية وكاملساجد ، العلم وطلبة واحملتاجني الفقراء كعموم ودور، ملستشفيات
واجلسور من. التعليم انطالقا ، عاملية أوقاف إلنشاء السبيل تعد األوقاف هذه ولعل

أكسب اليت اإلسالمية الدول من وغريها الدول هذه مجاعياتجهود بعدا الوقفي العمل
حمدودة جهات أو معينني أفراد على مقتصر غري وعاما  .ورمسيا

وال الفردي الوقف بني اجلماعيالتفريق املشتركوقف :والوقف

الذي الوقف هو الفردي أوالوقف ، أوالده على الوالد كوقف ، واحدا فردا الواقف فيه يكون
غري فيه الواقف فيكون اجلماعي الوقف أما ، مساكني أو فقراء على أرضه أرض صاحب وقف

تشترك جمموعة فيه الواقف يكون أي ، واإلواحد ، والشروط ، اجلهة كلهايف هذه احتدت ، دارة
                                                 

لنفسه 64 ملكا منها متخذ غري السنة. أي سابق: فقه .٣/٥٢٠: السيد
قدامة 65 البن املغين وينظر ، عليه ٨/١٨٤: متفق
فقهية 66 وفتاوى الكردي: معاصرةحبوث احلجي ٢١٦،٢١٧ص: أمحد
الدول 67 لبعض املعاصرة التجارب من باإلفادة املوسوم البحث يف واردة الدول بعض يف التجارب هلذه مفصلة عروض هناك

اجلهين محاد بن مانع الدكتور للشيخ ، الوقف جمال يف تعاىل–اإلسالمية اهللا بعدها١٣ص–يرمحه .وما
أمث 68 ذلكمن عام: لة أنشئت اليت لألوقاف العامة أنشئت١٩٩٣األمانة اليت املصرية األوقاف وهيئة ، الكويت بدولة م
والدعوة١٩٧١عام واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة بإنشاء توجت واليت ، السعودية العربية باململكة الكبرية واجلهود ، م

الدولة سياسة لتنفيذ خولت اليت الوقفواإلرشاد جمال حبث. يف إىل يرجع التفصيل املعاصرة" ولزيادة التجارب من اإلفادة
اجلهين محاد بن مانع الدكتور للشيخ ، الوقف جمال يف اإلسالمية الدول تعاىل–لبعض اهللا ٣٣-١٣ص–يرمحه
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مجاعيا واحدا وقفا وقفهم كان كلها فيها اشتركوا فإن ، باقيها وتعدد بعضها احتد أو ، تعددت أو
بتعددهم متعددة أوقافا كان بعضه يف أو ، تقدم فيما اآلخرين عن منهم كل استقل وإن ،٦٩.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
معاصرة 69 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي .٢١٤ص: أمحد
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موجز : متهيد
العاملي والوقف اجلماعي الوقف وجماالتهمثرة الوقف أنواع جلميع :تتويج

املتنوعة وجماالته وأنواعه الوقف ألعمال ومثرة تتويج العاملي يعد. الوقف أحد-حتديدا–وهو
الوق يف ملا وذلك ، والصور األوجه هذه وأعظم أرقى يعد بل ، اجلماعي الوقف وصور فأوجه

أدوار من له وملا ، العوائد وكثرة الفوائد عظمة و املشاركة واتساع االشتراك قوة من العاملي
ضتها وتنمية وهويتها ومناعتها حرمتها وصون اإلسالمية األمة قوة على احملافظة يف كربى

ا العاملية املستجدات حتتمها اليت واملخاطر التحديات أمام والصمود ا اقتصاديا ،وتطوير ملختلفة
وشيوع والقيم األخالقيات وضعف االستعمار وجتدد البيولوجية والثورة واملعلوماتية كالعوملة

واالبتزازية واالستغاللية املادية .املنازع
، ومتعلقاته معلوماته وببعض اجلماعي بالوقف بالتعريف البدء البحث منهج اقتضى فقد ، وعليه

ال الوقف بيان إىل الوصول أجل ،من اجلماعي الوقف من املُستخلصة املثلى الصيغة باعتباره عاملي
ذلك تبني كما ، ومستلزماته ومتطلباته احلايل العصر لواقع املستجيبة الضرورية احللقة وباعتباره
وجتلي جماالته وتبني حقيقته تشكل اليت معطياته هي وما ، العاملي الوقف هذا هو فما ، قليل قبل

يف وآثاره ؟آفاقه املستقبل
:األولاملبحث

العاملي : الوقف
املقاصد–املربرات–األدلة–احلكم–التعريف

العاملي الوقف : تعريف
أو جهتني الواقف هذا يكون أن أي ، عامليا متعددا فيه الواقف يكون الذي هو العاملي الوقف

إق جتمعني أو ، فأكثر دولتني يكون كأن ، العامل صعيد على الذيأكثر الوقف أو ، فأكثر ليميني
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حبس يف ، خمتلفة دول من أشخاص عدة أو إقليمية أو دولية منظمات أو دول عدة فيع تشترك
العاملية صفة مراعاة مع ، املعتربة الوقف وشروط بأحكام تحبس ، ا ميلكو أموال أو مال

ا .ومستلزما
على" العاملي" فصفة دالة صفة هي ، للوقف ،املنسوبة غريه عن ومتميز وحمدد واضح مدلول

أن وعلى ، كذلك عليه املوقوف كون وعلى ، متعددة عاملية جهات الواقف كون على دالة فهي
باالمتداد اجلماعة عنصر على تزيد اليت العاملية بعنصر اجلماعي الوقف عن يتميز الوقف هذا

وال املنافع وتعدية وتعدد التعامل دائرة واتساع العملاجلغرايف على الوقفي األداء وقيام الوقفية عوائد
الوقفي للعمل الكربى العاملية للخاصية يستجيب مما ذلك وغري الدويل والتعاوين والقانوين املؤسسي

العاملي .اخلريي
العاملي الوقف :حكم

واإلباحة اجلواز العاملي الوقف يف بعض. األصل حبسب والوجوب الندب درجة إىل يرقى وقد
والواقعيةا الشرعية .العتبارات

وليس ، اإلسالمي الشرع جهة من فيه مأذونا عمال كونه ، الوقف يف واإلباحة اجلواز حبكم ويراد
والترك الفعل بني خمري فيه واملكلف ، واحلظر والتحرمي املنع على يف. حمموال األصل هو وهذا

. احلكم
مرغبا كونه ، الوقف يف الندب حبكم والثوابويراد واملعروف اخلري من فيه ملا ، إليه ومرشدا .فيه

على فعله واجبا يصبح قد الوقف هذا كون ، به فيراد العاملي الوقف يف الوجوب حكم أما
مبثابة الوقف هذا فعل فيكون ، عليه املتوقفة الشرعية املصاحل من ذلك يف ملا ، عليه القادرين

أ هلا والوسائل ، ملقصدها يتمالوسيلة ال وما ، الواجب عليه يتوقف ما مبقام أو ، املقاصد حكام
واجب فهو به إال .الواجب

فعل إىل احلاجة أو الضرورة حبسب ، واحملققني الراسخني العلم أهل قبل من يتحدد هذا وكل
مقاصده وحتقيق آثاره ترتيب وإىل ، العاملي .الوقف

األدل من مجلة أورد أن السياق هذا يف ،وميكن العاملي الوقف حكم تقرر اليت الشرعية والقواعد ة
بعض وفق على وجريانه استثنائيته أو وابتدائيته احلكم أصلية حبسب أي ، استثناء أو أصالة

واملقامات واخلصوصيات .الظروف
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العاملي الوقف حكم : أدلة
الفردي- الوقف اخلريي( أدلة أو ) .الذري
اجلماعي- الوقف  .أدلة
ا- والقواعدأدلة واألدلة النصوص جمموع األدلة ذه ويراد ، املسلم للمكلف العاملي لتوجه

ع واحلكم العامل فهم بضرورة سواء ، املسلم نفس يف العاملي البعد تقرر اليت ليهالشرعية
أم ، به والتأثر فيه جزءاوالتأثري معدودا املسلم فيه يعيش الذي اإلنساين العامل كون باعتبار

ا العاملمن هذا يف خليفة اإلنسان كون وباعتبار ، تعاىل اهللا خلقة الذي الكوين لعامل
وإنارته بعمارته ومطالبا له ومصلحا عليه  .وشاهدا

تعاىل كقوله ، اإلسالم لعاملية املقررة الشرع نصوص ، التوجه هلذا املقررة األدلة وما{ : ومن
للعاملني رمحة إال وكقوله٧٠}أرسلناك ونذيرا{: ، بشريا للناس كافة إال أرسلناك ،٧١}وما

النفع جمال يف معه والتعامل وإصالحه ودعوته اآلخر معرفة إىل الداعية الشرع نصوص وكذلك
املعروفة والفضائل املشترك واخلري تعاىل. العام قوله ذلك بعد{ : ومن األرض يف تفسدوا وال

٧٢} إصالحها

صعيد على الوقفي العمل مهماالعفيكون ضربا سواءامل ، العاملي اآلخر مع التواصل ضروب من
املا أمبعونه ، حوائجه وقضاء كربه وتفريج وإجنازدي اإلنسانية احلضارة بناء يف معه باالشتراك

أم ، احلياتية ِحبكَِمالعمارة أمباإلفادة ، واهلادفة النافعة ومنجزاته ذرائعهه ودفع عليه احلجة بإقامة
لو التعاليمودرء مل استجابة يفعل هذا وكل ، واعتداءاته مؤامراته ورمبا ، ومؤاخذاته مه

أحسن هي باليت وجمادلته باحلسىن ودعوته وإصالحه اآلخر على الشهادة إىل الداعية اإلسالمية
تعاىل قوله يف املذكور التعارف مبدأ وأنثى{ : وإقامة ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها يا

لتعارفواوجعلن وقبائل شعوبا عليه٧٣}اكم يكون مبا ، الناس وعلى الذات على الشهادة وإقامة ،
أساسها ، وحمسنة وعادلة ومصلحة بناءة وشخصية حسنة وسرية صاحلة أعمال من املكلف املسلم

                                                 
١٠٧األنبياء 70
٢٨أسب 71
٥٦األعراف 72
١٣احلجرات 73
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واآلجل العاجل يف ، والباطن الظاهر يف والصالح تعاىل. التقوى اهللا{ : قال عند أكرمكم إن
 .  ٧٤}اكمأتق

إىل- وتوصل تفيد اليت الكلية الشرعية األدلة مبثابة تكون اليت واملقاصد واألصول الفقه قواعد
ومستجداته ومسائله العاملي الوقف لقضايا الشرعية واملواقف واحللول األحكام  .بيان

ا موضوعا حبسب هلا إمجاال القواعد هذه :ومن
الشرعيتني- واملفسدة املصلحة .قواعد
والضرار- الضرر . قواعد
املقاصد- وسائل .قواعد
والعادة- العرف .قواعد
واحلال- واملكان الزمان بتغري الفتوى تغري .قواعد
واألولويات- املوازنات فقه .قواعد
العصر- بأحوال والعلم الواقع فقه . قواعد

العاملي الوقف أدلة يف القول جممل : ولعل
الص- آيات والتربعاتعموم قولهوالنفقاتدقات مثل عليها وحث ، القرآن إليها ندب اليت

واحملروم{ : تعاىل للسائل حق أمواهلم تعاىل،٧٥}ويف أو{ : وقوله نفقة من أنفقتم وما
أنصار من للظاملني وما يعلمه اهللا فإن نذر من  .٧٦}نذرمت

ومنها- ، الشريفة النبوية ما: ( حديث: األحاديث منإذا إال عمله انقطع آدم ابن ت
جارية: ثالث ا... ) . صدقة بأ اجلارية الصدقة العلماء فسر اوقد ثوا يدوم اليت الصدقة

دوامها احلبس. مدة جواز على هذا التحبيسويدل إمناأو املوت بعد الصدقة بقاء ألن ،
باحلبس  .٧٧يكون

                                                 
١٣احلجرات 74
رقم 75 اآلية ، الذاريات ١٩سورة
.٢٧٠: البقرة 76
77 ، املعلم إكمال إكمال املسمى مسلم لصحيح األيب .٥/٦١١شرح
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ف- على استنادا ، الوقف جواز على املنعقد عنهماإلمجاع اهللا رضي الصحابة وقد. عل
العلماء بعض هذا إىل  ..٧٨ذهب

عاشور- ابن قال فقد ، فإن: " القياس ، والسنة الكتاب يف منحصرة املدارك فليست وبعد
ملك إىل ملكه عن ماله املال مالك صرف احلبس وإن ، اإلسالمية املدارك أعظم القياس

حي يف ،غريه والصدقة اهلبة مثل فهو ، وأنوإاته التركة بتنقيص لورثته مضرة كليهما يف ن
املوت بعد إال تتصور ال املواريث إذ ، للمواريث تغيريا منها شيء يف جند... ليس فال

الوقف انعقاد من مينع الشريعة قياس يف  .٧٩" معىن
وشهادات- األحوال وقرائن التاريخ ووقائع احلس وشواهد املعقول أدلة من ذلك غري

ومبتكراتهاملنصفني ، اإلسالم شريعة خصائص من الوقف اعترب قد العلماء بعض إن حىت ،
اجلاهلية يف نظري له يعرف وال اجلليلة اإلسالمية االصطالحات من وهو ميزة٨٠، وهو ،

، ووسطيتهم وعامليتهم إنسانيتهم على بارز وشاهد م حضار معامل من ومعلم املسلمني
اإلسالم تمع ا أن على أوويدل العرقية أو العنصرية معاين من معىن أي على يقوم ليس ي

واملصطفاة تباة ا والنخبة املختار اهللا شعب م كو معىن أو البيولوجية احلتمية أو الطبقية
عصيب أو قبلي أو تارخيي أو جبلي .ألمر

العاملي الوقف :مربرات
اقتصادي ، ونفوذها تأثريها دائرة واتساع العوملة وثقافياظهور وسياسيا ما. ا أبرز ولعل

التالية األمور العوملة جهة من العاملي بالوقف  :يتصل
اإلسالمي- تمع ا يف اخلريي العمل منابع لتجفيف والسعي ، املنطق قوة ال القوة منطق سيطرة
٨١.
اآلخر- ،) االستعماري( جهد االستقالل حتقيق يف خلدمته الوقف طمس أو إضعاف يف
اخلضوعوا أو االستسالم على اإلسالمية تمعات ا .٨٢ستعصاء

                                                 
78 ، قدامة ابن ، ،٨/١٨٥املغين النووي ، مسلم صحيح شرح ،١١/٨٦
حممد 79 ، اإلسالم يف وآثاره عاشورالوقف ابن .٨ص. الطاهر
عاشور 80 ابن الطاهر حممد ، اإلسالم يف وآثاره .٨ص. الوقف
بالوقف 81 للتمويل مقترح دوابه: تصور حممد ٤٨،٤٩،٥٦ص: أشرف
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وعلى- ، واإلسناد والدعم التمويل مستوى على العاملية بالصبغة واالقتصادية املالية األعمال اتسام
مستوى وعلى ، والتدويل والتشريع التقنني مستوى وعلى ، والرقمي التقين التطبيق مستوى

وال والفكري العقدي واملؤسسيالتوظيف والنيايب احلزيب واالستثمار ، إىل. سياسي يدعو وهذا
، خاص بوجه واإلمنائي املايل شقها يف للعوملة مواجهةً ، العاملي الطابع بنفس الوقفي العمل طبع

والفائدة واجلدوى األثر ذات واإلجرائية الفنية ا ومنتجا ا وآليا ا تقنيا من .وإفادة
والس- اهلائل كثرياالتطور يساعد الذي األمر ، املعلومات ومنظومة االتصال تقنيات جمال يف ريع

وآثاره أدواره وتعظيم وتكثيفه وتسريعه العاملي الصعيد على الوقفي العمل تسهيل .يف
العاملية الصبغة ذات األهلية للمؤسسات الالفت يعرف . ٨٣الظهور ما لقيان هذا ميهد وقد

الوقف وسياسات" املعوملالوقف" أو٨٤بعوملة العوملة أهداف خدمة يف يصب الذي
بعض على مسلطا سالحا العوملة من تتخذ اليت واملستبدة الظاملة واجلهات العظمى الدول

واملنظمات والدول هذه. الشعوب منافسة على العالية الوقفية اهلمم ذوي حيفز وهذا
اإل الدين ختدم إسالمية عاملية أوقاف بإرساء وتواجهاملؤسسات ، الناس ومصاحل سالمي

واخلطرية السلبية اخللقي( اآلثار واإلفساد والتهويد املؤسسات) كالتنصري تلك ألعمال
 .األهلية

والنفعية االبتزازية الرتعات وتعاظم ، املادي التوجه ظاهرة ،" الرباغماتية" استفحال
والفئو الفردية األنانية االستهالكية السلوكيات منوتزايد كثري حساب على الواقعة ، ية

بكل واملعماري املادي والتخلف واألمية واملرض اعة وا الفقر يف تتخبط اليت الدول
وألوانه القول. صنوفه البديهي لن: ومن اخلطرية والسمات الظواهر هذه مكافحة إن

واآلداب واألخالق القيم ملنظومة ، وحكمة بقوة ، االعتبار بإعادة إال سياساتيكون يف
الوقفي العمل يكون اليت املنظومة هذه ، واألفراد الشعوب وسلوك واملنظمات الدول

صورها وأجلى مظاهرها أحد اإلنساين  .اخلريي
عام منذ احملتلة فلسطني يف اإلسالمية لألوقاف الصهيوين ظهر١٩٤٨االستهداف وقد ، م

،منها وممارسات مظاهر عدة يف أمالك: هذا والتضييقمصادرة ، الفلسطينية األوقاف
                                                                                                                                                         

واآلخر 82 عارف: الوقف حممد .٢٥ص: نصر
والعوملة 83 العدد: الوقف أوقاف جملة ص٩افتتاحية ،٩.
وا 84 العدد: لعوملةالوقف أوقاف جملة ص٩افتتاحية ،٩ . 
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اليت العنصرية القانونية بالترسانة يعرف ما ووضع ، املسلمني حوزة يف منها تبقى ما على
الصهيوين االحتالل سلطة ا األسرية٨٥اختذ فلسطني قلب يف غرسها هلذا. منذ ولعل

املالية البنية وتدمري إضعاف إىل الساعية العميقة دالالته التحتيةاالستهداف والدينية
االحتالل بعد الثانية احللقة ، م وبروتوكوال الصهاينة سياسة يف ، تعد اليت ، الفلسطينية
والبتزاز ، واألمة والدولة واحلضارة واهلوية واجلغرافيا التاريخ ، فلسطني لتدمري واالستيطان

حل تؤسس مستحدثة دولية موازنات وإرساء جديدة خارطة رسم يف كله يفذلك يهود لم
ذلك من وأبعد النيل إىل الفرات من  . دولة

وخلفياته مآربه حيقق أن ميكنه ال الفلسطينية لألوقاف الصهيوين االستهداف هذا أن شك وال
ا وثبا فلسطني صمود يف ودورها أثرها هلا يكون ، عاملية إسالمية وقفية سياسة واجهته إذا ،

االستهدا هذا ومؤامرات حتديات والنوائبأمام املكائد من وغريه  .ف
العوملة بسبب ومهامها أدوراها بعض عن الوطنية أو القومية للدولة التدرجيي ،٨٦التخلي

اخلصخصة ونظام السوق حرية التونسي( وتزايد اللغوي العرف يف اخلوصصة  ) أو
اإلسالمي الوقف والعاملي( فطرية واجلماعي م) الفردي جيعله مما ، يفوإنسانيته قبوال

كله  . العامل
وتكثري التنمية زيادة حنو تتجه اليت العاملية السياسات لبعض العاملي الوقف مسايرة
وتسهيل املعامالت حجم وتكثيف األصل على واحملافظة الثمرة من واالستهالك االستثمار

واملايل والصحي اإلنساين واألمن الغذائي التوازن حتقيق أجل من ، التواصل  .طرق
اإلغاثة يف ودوره ، العاملية واملصائب اإلنسانية الكوارث يف اإلسالمي الوقف حضور أمهية

اإلعمار وإعادة اخلسائر وتقليل . واإلسعاف

العاملي الوقف :مقاصد
وتكثريها- واملنافع العوائد وتكثيف ، الوقفية األنشطة وتكثيف ، املشاركني دائرة توسيع

واستدامتها  .وتعميمها

                                                 
الكرمي 85 عبد إبراهيم ، اإلسالمية لألوقاف الصهيوين العدد: االستهداف ، أوقاف ص٩جملة ،١٥٦.
والعوملة 86 العدد: الوقف أوقاف جملة ص٩افتتاحية ،٧.
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الروحيةتن- التنمية بإجناز ، البشري املال رأس والعبادة( مية العقلية) املساجد والتنمية ، )
والتعليم اجلسمية) املدارس والتنمية والصحة( ،  ٨٧)املستشفيات

والفعالية- اجلدوى وضمان ، التواصل عمليات وتيسري ، واملالية اإلدارية التكاليف تقليل
واجل العالية اخلربة لألوقافمبوجب الغالب يف يتاح ال الذي املؤسسي والعمل اجلماعي هد

احملدودة اجلماعية أو الضيقة الفئوية األوقاف لبعض أو  .الفردية
تت- ال اليت الكبرية األوقاف منافع إالحتقيق والدويلحقق واإلقليمي اجلماعي بالوقف

وإدارة كثرية أموال من األوقاف تلك تتطلبه ملا ، مجاعيةوالعاملي وجهود قوية إدارات أو
ألوقاف يتاح ال كله وهذا ، والتقومي واملراقبة والتنفيذ التنظيم على وقدرة عالية وخربات

وحمدودةةصغري  .وفردية
ولقلة- لضعفها األوقاف ذه يقتنعون ال الذين الضعيفة الفردية األوقاف أصحاب حتفيز

وا األعباء كثرة أمام صمودها وعدم يف. لتكاليفعائدها كذلك يقال األفراد يف يقال وما
أمام مبفردها الوقفي العمل على تقدر ال اليت الضعيفة واملؤسسات اجلمعيات أو الدول
الوقف عاملية فإن ، جدا واملنظمة القوية واالستثمارية االقتصادية والتكتالت العوملة حتديات

وست واملؤسسات الدول من الضعفاء ستقوي االستنهاضاإلسالمي يف ودورهم م كيا عزز
 .واالستثمار

الشيوع- وجه على املشترك الواحد امللك ألصحاب احللول مجيعا٨٨إجياد دخوهلم فيكون ،
وما ، امللك هذا بعض وقف ومضايقة حرج من خروجا العاملي أو اجلماعي الوقف يف

ا بقية وبني امللك هذا لبعض الواقف بني ونزاعات مشكالت من  .ملالكنييسببه
يف- حقهم من الورثة حرمان أجل من الوقف ذا كالتذرع ، الفردي الوقف سلبيات إزاحة

ذلك غري أو ،  .املرياث
من- اإلفادة مستوى على سواء ، اإلسالمي وللفقه اإلسالمية لألمة العاملية الصفة تأكيد

و واستثماريا واتصاليا وتقنيا إداريا ، العاملية واملنتجات مستوىاخلربات على أو ، تنمويا
كله العامل يف اإلسالمية األمة لتشمل تتسع اليت العاملية الوقفية األعمال بآثار اإلفادة

                                                 
اإلسالمية 87 تمعات ا لتنمية اقتصادي كمصدر الطفيلسليمان: الوقف صاحل .٥١–٤٦ص: بن
معاصرة 88 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي .٢١٨ص: أمحد
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األعمال هذه خري يصلها قد اليت تمعات وا والفئات األفراد من املسلمني غري ولتشمل
فع ألن ، مسلم غري ويكون مسلما يكون عليه املوقوف أن على بناء ، والربالوقفية اخلري ل

اإلنسانية كافة يشمل وإصالح. واملعروف للعاملني اإلسالمية الرمحة خصائص يؤكد وهذا
والصالح واهلداية والنور باخلري وإعماره تعاىل. العامل رمحة{ : قال إال أرسلناك وما

تعاىل٨٩}للعاملني وقال ونذيرا{ : ، بشريا للناس كافة إال أرسلناك  .٩٠}وما
والسياسيةالصمو- واألخالقية والثقافية العقدية وآثارها العوملة حتديات أمام والثبات د

حتقيق يف يسهم الذي العاملي الوقفي للعمل التأسيس خالل من وذلك ، واالقتصادية
اهليمنة آثار من والتقليل املتكافئة الدولية الفرص وإرساء واالقتصادي املادي التوازن

الع واالحتكار الضيقةوالعوملة الفئوية األغراض خلدمة املوضوع األناين االبتزازي املي
اخلاصة الفكرية املذهبية  .واملآرب

من- وغريها وفلسطني ومصر كاملغرب عديدة دول صمدت كما ، االستعمار أمام الصمود
هلذه الدعائم أعظم من الوقفية األموال وكانت ، االستعمار محالت أمام اإلسالمية الدول

املستعمرالدول ومكافحة ا وثبا صمودها  . ٩١يف
العربية- الدول على العلمانية والتوجهات األنظمة تفرضها اليت التحديات مواجهة

وغريه والتعليم الثقافة جمال يف  ٩٢واإلسالمية
واألمين- واالجتماعي والغذائي االقتصادي واستقالهلا لألمة التمكني حتقيق يف اإلسهام

بو واحلضاري العملوالتربوي ضروب من مهما ضربا يعد العاملي الوقف إن إذ ، عام جه
يشكل الذي والتنموي املايل وأمنها األمة اقتصاديات تقوية يف الالزم واالستثماري اإلمنائي
والرضوخ التبعية عنها يبعد الذي العام التمكني أو الشامل لألمن الضرورية احللقات إحدى

االعتزا هلا وجيلب ، اإلنساينواالستجداء احلضاري دورها هلا ويعيد ، واهليبة والكرامة ز
 . الرائع

                                                 
١٠٧األنبياء 89
٢٨سبأ 90
الوقف 91 جمال فر اإلسالمية الدول لبعض املعاصرة التجارب من اجلهين: اإلفادة محاد بن يف١٢ص: مانع وأثره الوقف ،

األمة الصاحل: حياة أمحد بن بعدها٢٥ص: حممد .وما
التعليم 92 جمال يف الوقف ص: دور ، الصالحات .٩٠–٨٩سامي
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ومكونات الدولة بني الواقع الوقف أن التاسع عددها يف أوقاف جملة افتتاحية يف جاء وقد
متكن ، اإلسالمية واملناطق الدول خمتلف بني مشتركا دوليا فضاًء أوجد قد األهلي تمع ا

ا مبختلف املسلمون خالله مهاممن ذات وقفية مؤسسات بناء من اجلغرافية م نتماءا
من ومسامهتهم الواسع مبفهومها لألمة والواقعي العملي انتمائهم وتأكيد ، دولية ووظائف
ما حيث الشدائد عند أفرادها ومؤازرة حياضها عن الدفاع يف املشترك الفضاء هذا خالل

إنسا عن احلية األمثلة تقدمي إىل إضافة ، اإلسالمكانوا  . ٩٣نية
احلايلازدياد العصر يف العاملي بالوقف :االهتمام

بعض يف املوجودة واملواطن املواقع بعض يف العاملي بالوقف متزايدا اهتماما احلايل عصرنا شهد
والعاملية اإلسالمية إ. البالد ، واملنشود املأمول املستوى إىل يرق مل وإن ، االهتمام أنهوهذا ال

مته وأساسيشكل ضروريا وإدامتهيدا وتفعيله العاملي الوقف مشروع إلجناح هذا. ا ضروب ومن
ومنها ، الوقفية واملنجزات املؤسسات بعض قيام  :  االهتمام

للتنمية- اإلسالمي البنك أنشأها اليت للوقف العاملية .٩٤اهليئة
الذي- مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة يف اخلريي الوقف أقسامصندوق من كقسم أسس

بتاريخ .٩٥م١٩٩٩مارس١٥اجلامعة
سنة- أنشئت اليت الكويت بدولة لألوقاف العامة  .٩٦م١٩٩٣األمانة
سنة- تأسست واليت ، املتحدة العربية اإلمارات بدولة اخلريية األعمال  .م١٩٨٤هيئة
اإلمارات- بدولة عجمان بإمارة اخلريية النعيمي راشد بن محيد  .مؤسسة
تتصلم- أعمال مشاريع تضم واليت ، حاليا اقتراح موضوع هي اليت الدولية الوقف ؤسسة

ذلك وغري ، اإلسالمية الوقف وجامعة ، التعليمي الوقف  .٩٧ببنك
اخلريية- فيصل امللك  .مؤسسة
بالكويت- العاملية اخلريية  .اهليئة

                                                 
عدد 93 ، لة ا افتتاحية ، أوقاف جملة حترير ص٩أسرة ،٨.
والعوملة 94 العدد: الوقف ، أوقاف ١٠ص: ٩جملة
والثقافة 95 التعليم جمال يف الوقف الصالحات... : دور حممد .٤١ص: سامي
واقتصادا 96 فقها املصري: األوقاف يونس .١٣٢ص: رفيق
والثقافة 97 التعليم جمال يف الوقف الصالحات... : دور حممد .٩٧–٨٧ص: سامي
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التكنولوجي- االستثمار إىل،صندوق يهدف وهو ، اقتراح موضوع يفوهو التقدم حتقيق
اإلسالمي الوقف على ويقوم ، واإلسالمي العريب التكنولوجي ال  .٩٨ا

-، ومسائله قضاياه خمتلف يف ، احلايل العصر يف بالوقف تعىن اليت واملؤمترات الندوات تنظيم
لالستثمار املستحدثة والصور للتنمية اجلديدة بالصيغ يتعلق فيما سيما . وال

 : الثايناملبحث
العامليجمم الوقف أحكام :ل

 
العاملي الوقف يف  :الواقف

مستحقة جهات على ماال توقف اليت العاملية اجلهة فأكثر. هو دولتني تكون هنا العاملية واجلهة
منظمت أو ، إقليمية ومنظمة دولة أو إقليميتني، مني ذلك غري أو اجلهة، هذه وصور أشكال ن

يتجاوز والواليت اجلغرايف العامليةحيزها الصفة الستحضار الواحدة الدولة حدود ويراد.ظيفي
اإلرادة وحصول املادي واالمتالك القانوين والتأسيس اجلغرايف االتساع ، العاملية بالصفات
متطلبات معه تتحقق مما ذلك وغري ، واملراقبة واملتابعة واإلجناز التخطيط على والعزم واالتفاق

العاملي أ. الوقف واألدواتوميكن الوسائل فيها تتحدد معينة بكيفية الصفات هذه تنطبق ن
الواقفون عليها يتفق اليت الالزمة . واآلليات
وشروطه نصه يراعى العاملي الواقف ،٩٩وهذا املقررة أحكامه مشاركوسائر فرد كل كبلوغ

العاملي الوقف حتقيق إرادتهيف ووكمال واختياره وهسالمةوحريته ، كالواقفأهليته و
فردا واقفا وليس ، عاملي ومجاعي متعدد واقف أنه إال ، األمور هذه حيث من الفردي

األعم األغلب يف مألوف هو كما ، واحدا الفقه. وشخصا كتب يف مبثوثة أحكامه وكل
العاملي اإلطار يف العامل الواقف هذا على وترتيلها ملعرفتها يسري إليها والرجوع ، .والفروع

 
 
 

                                                 
التكنولوجية 98 القدرات تنمية يف اإلسالمي الوقف الصريخ: دور حممد اللطيف بعدها٦٤ص: عبد .وما
مع 99 فقهية وفتاوى الكردي: اصرةحبوث احلجي .٢٢٤ص: أمحد



 38

العامليا الوقف يف عليه  :ملوقوف
تكلهو أن ميكن اليت االت وا مااجلهات حبسب ، وعائده العاملي الوقف ريع من وتنتفع فيد

ما وحبسب ، عنها اخلروج جيوز ال اليت الصحيحة وشروطه نصه حبسب العاملي الواقف حيدده
من والعلماء اخلرباء وجمموع العاملي الوقف يف الناظر العاملييبديه الوقف تفيد وتوجيهات توصيات

له أبدي مبا واقتناعه واختياره الواقف برضا وذلك ، عليهم .واملوقوف
وذلك ، احمللي اجلماعي أو الفردي الوقف يف املستحقني غري العاملي للوقف املستحقون يكون وقد

ا الوقف ففي ، املعينة باجلماعة أو بالبلد أو باألشخاص التعيني جهة يكونمن ما غالبا لفردي
قرية أو حمددة قرية أرامل أو معني بلد فقراء على الواقف يوقف كأن البلدان أو بالصنف التعيني
أعراقها وتنوع جغرافيتها امتداد يف العاملية بالصفة باألساس فريتبط العاملي الوقف يف أما ، جماورة

واالجتماعية اإلنسانية ا مساحا أث. وتعد له كله بريعوهذا املستحقني إفادة مستوى على ره
وعوائده .الوقف

سواء ، العاملي الوقف يستحق من كل يشمل العاملي الوقف يف عليه أمواملوقوف بشرا أكانوا
أم ، والطرقاتحيوانا واجلسور واملدارس كاملساجد ، حيوية وجماالت ومؤسسات مرافق
امل. واملستشفيات للجهات وتفصيال ، عليه الوقفوبناء يشمل أن ميكن ، العاملي للوقف ستحقة

اآلتية االت وا اجلهات :العاملي
واملساكني- كالفقراء ، الوقف هذا يستحقون الذين املسلمني عموم العاملي الوقف يشمل

والدعاة العلم وطلبة واملرضى املختلفة١٠٠واألرامل والوضعيات النوائب ولعل. وأصحاب
املسلمني أسرى ذلك أبرز األوقافمن من عليهم ينفق سراحهم١٠١الذين إطالق أجل من

وأهاليهم ديارهم إىل م وإعاد العدو سيطرة من  .وإخراجهم
فقد- ، األخرى الديانات أصحاب من املسلمني غري العاملي الوقف يشمل أن املمكن من

وأرامل وأيتامهم الكتاب أهل فقراء على املسلمني وقف اإلسالمية الشريعة ،أجازت هم
من الفقراء من فيها مبن معينة دولة أو معينة قرية أيتام أو فقراء على وقفا مسلم يوقف كأن

الكتاب املغينأهل يف جاء حمترما: " ، ملكا ميلكون م أل ، الذمة أهل على الوقف ويصح

                                                 
احلضارية: الوقف 100 وأمهيته الدريويش: مشروعيته .٤٤ص: أمحد
واآلخر 101 واإللغاء: الوقف واالحتواء العطاء عارف: جدلية حممد .٢٤ص: نصر
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كاملسلمني ، عليهم الوقف فجاز ، عليهم يتصدق أن وجيوز املسلم. ، يقف أن وجيوز
وقفت . ١٠٢"عليه ، وسلم عليه اهللا صلى النيب زوج حييٍٍّ بنت صفية أن روي ملا ،

يهودي هلا أخ الوقف".١٠٣على يعين ال الكتابيني الفقراء هؤالء على الوقف أن ومعلوم
فقط نفوسهم على الوقف يعين وإمنا ، م ديانا وأماكن م عبادا مواضع ويشترط " .على

كمساكني ، بر على كنيسةكونه على يصح فال ، وذمي مسلم وأقارب وقناطر ومساجد
وإجنيل توراه وكتابة نار وبيت املغينو . ١٠٤وبيعة يف يرتل: " جاء من على وقف ولو

على ال ، عليهم الوقف ألن ، أيضا صح ، تازين وا املارة من وِبيعضهم كنائسهم
جيوز. ١٠٥املوِضع الوقف أن الوجهني أحد يف جاء أهل١٠٦" احلريب " علىكما من

املسلمني حيارب الذي اليهودي أو املسيحي أي تأليفالكتاب ذلك وعلة وتقليلقل، ، به
وغلوائه هذا.عدائه يف الوقف دور بني بسيطة مقارنة بهولعل تقوم الذي والدور الصدد

لعاماتفاق جنيف إىل١٩٤٩ات تبني األمحر كالصليب الدولية اإلنسانية حدواملنظمات أي
اإلنساين الدويل القانون ترسيخ يف متقدما الوقف خطاب١٠٧كان الوقف ألن وذلك ،

ووقف السلم لتحقيق سبيال يكون وقد ، هذه بصفتهم البشر بين مع يتعامل عام إنساين
اعتدائه عن  . املعتدي

احليوان- عامل العاملي الوقف اإلسالمي١٠٨يشمل للموقف وذلك ، اإلنسان عامل بعد من،
وإمهاله وتعذيبه به اإلضرار ومنع ، وصحيا غذائيا به العناية حيث من ، . احليوان

أبرزها لعل ، جدا كثرية ذلك يف الشرعية والتوجيهات عليه: والنصوص اهللا صلى قوله

                                                 
102 ، قدامة انظر٨/٢٣٦ابن ، احلديثة املراجع بعض يف مفصال ذلك ورد وقد واآلخ: ، واالحتواء: رالوقف العطاء جدلية

عارف: واإللغاء حممد السنة١٩: نصر وفقه سابق: ، .٣/٥٢٤: السيد
يقسم 103 ال املرياث باب ويف ، الكتاب أهل كتاب من ، ، له ووصيته الكافر املسلم عطية باب يف ، الرزاق عبد أخرجه

، املصنف ، الكتابني أهل كتاب من ، يسلم  . ٣٤٩ / ٦/٣٣،١٠حىت
104 ، التوضيح ، واآلخر٢/٨٢٠الشويكي الوقف واإللغاء: ، واالحتواء العطاء عارف: جدلية حممد .١٩: نصر
قدامة: املغين 105 .٨/٢٣٦: ابن
106 ، الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري ،١٦/٣٨٥الشرح املرداوي ، واإلنصاف ،١٦/٣٨٥، الشويكي ، التوضيح ،

٢/٨٢٠.
واآلخرال 107 واإللغاء: وقف واالحتواء العطاء عارف: جدلية حممد .٢٤: نصر
للوقف 108 االعتبارية البوسعيدي: الشخصية .٩٣ص: موسى
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صدقة: ( وسلم رطبة كبد ذات كل وسلم١٠٩) يف عليه اهللا صلى وقوله دخلت: ( ،
ربطتهاامرأة هرة يف األرضالنار خشاش من تأكل تدعها ومل تطعمها  ١١٠)فلم

والتعمري- واإلنشاء والتجميل والتنمية التطهري حيث من ، واحمليطة البيئة  .عامل
وجماالها- صورها بكل والتنمية االنترنت وشبكة واإلعالم والثقافة والتعليم التربية . جمال
االتفاق- إجناز واإلسهاواملعاهداتاتجمال األعداء وإرساءمع األسرى سراح إطالق يف م

واألمن الروابط١١١السلم وتقوية البشر بني والتقريب ، وتدعيمها والشعوب الدول بني
تبنت اليت الغربية تمعات ا يف أم اإلسالمية تمعات ا يف الوقف ذلك أكان سواء بينهم

وفعا جناحها إنكار ميكن ال بصورة ووظائفه ونظمه اإلسالمي الوقف بغضفلسفة ليتها
ومراميها أهدافها عن .١١٢النظر

وعملية- واقعية بصورة اإلنساين الدويل القانون مفاهيم ترسيخ  .جمال
والفئات واجلماعات األشخاص كل يشمل العاملي الوقف يف عليه املوقوف أن اإلمجالية واخلالصة

و واألنشطة االت ا وكل ، واجلمعيات واملنظمات املؤسسات وكل ، احليويةوالدول األعمال
الواقع وخرباء الشرع علماء بتقدير أمهيتها وتتأكد مشروعيتها تتحدد اليت . املفيدة

العاملي الوقف يف عليه املوقوف يف سريعة :قراءة
تتسع العاملي الوقف يف أنه غري ، الفردي الوقف يف عليه كاملوقوف العاملي الوقف يف عليه املوقوف

مساحا وتتعدد اجماالته وألوا وأجناسها أطيافها وتعدد اجلغرافية رقعتها واتساع العاملية للصفة ته
.البشرية

الوقف يكون اليت العاملية اجلهات وتفصيل حتديد إزاء اهلامة املالحظات بعض تسجيل وميكن
إليها موجها : العاملي

                                                 
الصحيح 109 اجلامع يف البخاري األدبأخرجه باب يف ،.
شراب 110 يف الذباب وقع إذا باب ، اخللق بدء كتاب من ، الصحيح اجلامع يف البخاري فليغمسهأخرجه .أحدكم
واآلخر111 واإللغاء: الوقف واالحتواء العطاء عارف: جدلية حممد .٢٤ص: نصر

واآلخر 112 واإللغاء: الوقف واالحتواء العطاء عارف: جدلية حممد .٢٥ص: نصر
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اإلسالمي- الوقف إن إذ ، وعامليته الوقف و( إنسانية واجلماعي وقف) العامليالفردي
، اجلغرافية أو العرقية أو الدينية بصفته وليس اإلنسانية بصفته لإلنسان موجه إنساين

مسلم غري أم مسلما أكان سواء ، له مستحق كل يشمل .ولذلك
ذلك- قبيل من ولعل ، واألمن السلم لتحقيق موجه ألنه وذلك ، وأمنيته الوقف : سلمية

واالجتما الغذائي واألمن حيالالسلم واألمن السلم وكذلك ، والنفسي والصحي عي
ودرء احلريب أو احملارب عدوان صرف ذلك أسباب من ويكون ، والرتاعات احلروب
مبال حاجته وسد إكرامه مبوجب خاطره وتطييب واستمالته باستعطافه وإذايته اعتدائه

يعيش اليت الدولة أو تمع ا يف وانتمائه بعضويته وإشعاره ، يتبني. " فيهاالوقف هنا ومن
التامة الرعاية هلم وكفل اإلسالمية تمعات ا يف الكتاب أهل استوعب الوقف نظام أن
واحملافظة الذات وحتقيق والتطور للنمو أفقا أمامهم فتح قد بل ، والعامة اخلاصة ألمورهم

وال احلرج عنهم يرفع ، رحيب منفتح أفق يف للمستقبل ا واالمتداد ، ،عليها تضييق
واملخاوف الضغوط كل من  .١١٣"وحيررهم

الذات- على احملافظة مع ، اآلخر مع والتفاعل والتعايش والتآلف االندماج حتقيق
والتشريعية العقدية والقطعيات والثوابت الضوابط ومراعاة ، واهلوية واخلصوصية

 .واألخالقية
واإلنساين- االجتماعي وباحمليط بالبيئة الفائقة واجلميلالعناية الرائع  .واحلضاري

العاملي الوقف يف املوقوف : املال
القول بهميكن منتفع مباح متمول كل يشمل العاملي الوقف يف املوقوف املال بأن البدء وهذا. يف

وحديثا قدميا الفقهاء وفصلها ذكرها مالية أصناف إىل جمموع. يتفرع به يراد التفصيل وهذا
وامل الثابتة واجلماعيةاألموال الفردية ، واملعنوية املادية ، .نقولة

وحتتمها ، للوقف الشرعية واملقاصد القواعد تؤيدها العاملي الوقف يف املوقوف املال دائرة واتساع
واملنقول للعقار الوقف اشتمال مشروعية العلماء ذكر فقد ، العاملية واخلصائص األوضاع

والفكرية واملعنوية املادية بنيوللحقوق العدالة وحتقيق اخلري سبل وتكثري الفوائد تعميم حيث من ،
واالستثمار التنمية أحجام وزيادة املالية األصناف ملختلف واخلرباء. املالكني الفقهاء أكد كما

                                                 
واآلخر 113 واإللغاء: الوقف واالحتواء العطاء عارف: جدلية حممد .٢٠ص: نصر
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العاملية التطورات أملتها اليت اجلديدة التنموية الصيغ وتفعيل مسايرة أمهية احلايل العصر يف املسلمون
جمال والكوننةيف العوملة ظاهرة إليها أدت أو أوجبتها واليت ، والتنمية واالستثمار . االقتصاد

الوقف وضوابطه–فترتيل قواعده فيه تراعى املالية–الذي واألصناف االت ا هذه على
يؤكد كما ، ألجلها الوقف شرع اليت اإلنسانية واملصاحل الشرعية املقاصد حيقق ، واالقتصادية

الفقهيةصال والواقعية واملرونة احليوية وجيسد ، والواقع للعصر الدين ومواكبة األحكام حية
واألدوار األعصار سائر ويف احلايل عصرنا يف .اإلسالمية

العاملي الوقف يف املوقوف عليها يشتمل اليت املالية األصناف هذه إيراد فيمكن ، :وعليه
الثابتة- واألمالك  .العقارات
،املنقو- وقفها صحة واألرجح ، األرض يف الثابتة غري أو العقارية غري األموال وهي ، الت

يف به واالنتفاع بيعه يصح مما تكون أن وهو ، وقفه يصح ما ضابط عليها ينطبق كان إذا
واالختيار السعة .١١٤حال

وقفهاو: النقود- برحبهيصح للتصدق القراض بطريق استثمارها أو ، احملتاجني ،اإلقراض
والدنانري الدراهم يف وقفها: وقيل ايصح إجار أجاز من قول  .١١٥على

املعنوية- االختراع: احلقوق وبراءات ، التأليف .كحقوق
العاملي الوقف يف :الصيغة

بني الواقع اجلماعي الوقف أو الفردي الوقف يف الصيغة عن ختتلف ال العاملي الوقف يف الصيغة
صيغ وهي ، فأكثر املعىناثنني عن املعرب باللفظ وتكون ، العقود من عقد أي كصيغة عامة ة

وعرفا لغة منها الواقف١١٦املراد بنية االقتران مع الوقف به يراد الذي بالفعل أو ،.
ترتبط العاملي الوقف يف ا أ إال ، اجلماعي الوقف ويف الفردي الوقف يف الصيغة نفسها وهي

ا تعدد جهة من العاملية إقليمية( لواقفنيبالصفة منظمات أو قبلهم... ) دول من تصدر الذين
لغة الوقف على الدالة النية( الصيغة مع وكناية الصيغة١١٧) صرحيا داللة جهة ومن ، عرفا أو

                                                 
عب 114 ، الوقفالعمار أموال استثمار ، موسى بن اهللا .١١٩ص: د
115 ، قدامة ابن ، ،٨/٢٢٩املغين الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري الشرح ،٣٧٠/ ١٦، تيمية ابن ، الفتاوى جمموع ،
واقتصادا٣١/٢٣٥ فقها األوقاف املصري: ، يونس .١٣٨ص: رفيق

معاصرة 116 فقهية وفتاوى احلجي: حبوث ٢٥٣،٢٥٤ص: الكرديأمحد
السنة 117 سابق: فقه .٣/٥٢١،٥٢٢: السيد
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من يستحقه من ولكل واجلهات للفئات وتوجهه عامليته حيث من العاملي الوقف نوعية على أيضا
وجمموعات وطوائفه العامل حتتمها. هدول وقانونية وإدارية إجرائية أمور مجلة بالصيغة ترتبط ورمبا

وتعميم وإدامته تكثريه حيث من الوقف هذا فلسفة إليها وتدعو العاملي للوقف العاملية الصبغة
العاملي الوقف ألجله وضع مما ذلك وغري هذا. منافعه قبيل من أو: ولعل الواحدة اإلدارة حتديد

املت متعددةاإلدارة عقود يف أو واحد عقد يف العاملي الوقف وإجناز ، عليه١١٨عددة يكون كما ،
الدويل اجلماعي االشتراك مرتبة إىل ترقى ال الناس من مجاعة من الصادر اجلماعي الوقف يف األمر

واألممية واإلقليمية الدولية واملؤسسات واملنظمات الدول فيه تشترك يف. الذي الصيغة ولعل
وراءالوقف جريا وذلك ، الفردي الوقف يف الصيغة من أكثر وسلسلة مرنة تكون كذلك العاملي

وضوابطه الشرعية بفلسفته إخالل غري من ، ومساراته إجراءاته وتسهيل العاملي الوقف دور تفعيل
واألخالقية اإلنسانية وأغراضه .اإلسالمية

العاملي الوقف يف :الناظر
العامل الوقف يف عنهالناظر واملدافع له واملستثمر عليه واملشرف العاملي الوقف أمر على القائم هو ي

ومشروعيته الوقف فلسفة وحبسب ، م ورغبا وشروطهم الواقفني نص حبسب فيه واملتصرف
عليهم املوقوف ومنافع الناس مصاحل وحبسب ، وضوابطه .١١٩ومقاصده

احلاالت بعض يف الواقف شرط خمالفة للناظر :بشرطنيوميكن
املخالفة- تقتضي مصلحة .قيام
بالتصرف- القاضي من إذن .١٢٠حصول

                                                 
معاصرة 118 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي .٢٢٠،٢٢١ص: أمحد
العاملي 119 الوقف يف الناظر أعمال : أهم

الوقف- .عمارة
ب- عمال ، الوقف وثيقة يف عليها واملنصوص شرعا املعتربة الواقف شروط التايلتنفيذ كنص: ( الضابط الواقف شرط

) .الشارع
عنه- ينوب من بتوكيل أو بنفسه للوقف واملمثل الشرعي اخلصم باعتباره عليه واحلفاظ الوقف حقوق عن .الدفاع
املستحقني- إىل الصرف على مقدم وهو ، الوقف ديون .أداء
الوقف- يف املستحقني حقوق يف: ينظر. أداء وأثره األمةالوقف الصاحل: حياة أمحد بن .٢٠،٢١ص: حممد

األمة 120 حياة يف وأثره الصاحل: الوقف أمحد بن .٢١ص: حممد
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الشرعي القاضي يعينه االضطرار أو التعذر وعند ، الواقفون يعينه العاملي الوقف يف أو١٢١والناظر
اإلسالمية الدولية الرمسية .اجلهة

ويكون فردا يكون ، اجلماعي الوقفي كالناظر ، العاملي الوقفي يكون١٢٢متعدداوالناظر أي ،
واألمانة واخلربة بالكفاءة املتصفني األشخاص من إدارة١٢٣جمموعة ضمن والعاملني ، والصالح

معينة مهمة أو معني مبجال تعتين خمتصة إدارات ضمن أو .واحدة
اخلريية األوقاف رعاية ا املنوط الرمسية اجلهات إىل األوقاف معظم نظارة آلت احلاضر العصر ويف

إسالمية، دولة كل يف األوقاف وزارة العاملي١٢٤مثل الوقف يف الناظر يكون أن إىل يدعو وهذا ،
أو اإلسالمي املؤمتر كمنظمة ، كربى إسالمية ملنظمة تابعة أو ، الوزارات هلذه تابعة رمسية جهة

للتنمية اإلسالمي البنك أو لألوقاف العامة األمانة أو اإلسالمي العامل .رابطة
عدةوإدا تأخذ وهي ، وتنميتها الوقف أموال على احلفاظ يف رئيسا عامال متثل عموما الوقف رة

نفس للممول تكون أن فإما ، الواقفأشكال لوصي مث ، للناظر أو موتهه هؤالءبعد وكل ،
األصلح يفعلوا أن وعليهم ، الشرعية املصلحة مبقتضى الوقف يف جمموع١٢٥يتصرفون يف جاء ،

أن العامالفتاوى النظر له مبقتضى١٢٦احلاكم إال الوقف أمر يف شيئا يفعل أن له ليس الناظر وأن ،
األصلح يفعل أن وعليه ، الشرعية العاملي. ١٢٧املصلحة الوقف يف متثل اإلدارة ،–وهذه كذلك

أوىل باب ،–ومن الكربى ومشروعيته العاملي الوقف لفلسفة وذلك ، للغاية ومهما رئيسا عامال
وتعميمومل جماالته وتوسيع أدواره وتفعيل أهدافه بتحقيق تقوم وحمكمة قوية إدارة من يتطلبه ا

وتنفيذا تنظريا ، واملؤسسي اإلداري العمل مقتضيات من يكون مما ذلك وغري أصوله وتنمية منافعه
وتطويرا وتصحيحا ومراقبة وتفعيال .وتقوميا

                                                 
معاصرة 121 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي .٢٢٥ص: أمحد
معاصرة 122 فقهية وفتاوى الكردي: حبوث احلجي .٢٢٥ص: أمحد
إ 123 صار أمانة الناظر بيد أمنيالوقف فهو ، أمانة يد الوقف مال على املتويل يد أن على الفقهاء اتفق وقد شرعية، بوالية ليه

وفرط تعدى إذا إال يضمن مل تلفت فإذا ، الوقف أموال من يده حتت ما التعدي. على عدم يف اليمني مع قوله والقول
األمة. والتفريط حياة يف وأثره الصاحل: الوقف أمحد بن .٢٢ص: حممد

احلضارية: الوقف 124 وأمهيته الدريويش: مشروعيته .٤٣ص: أمحد
125 ، تيمية ابن ، الفتاوى بالوقف٣١/٦٧،٦٨جمموع للتمويل مقترح وتصور دوابه: ، حممد .٥٥ص: أشرف
126 ، تيمية ٣١/٦٥ابن
127 ، تيمية ٦٧/ ٣١ابن
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ا على العامة الوالية أن الفقهاء قرر اجلهاتوقد أكثر ألنه ، وحده القضاء اختصاص من ألوقاف
على اإلشراف القاضي يتوىل حيث ، الشرعية املصاحل وانتهاك الظلم منع على وقدرة استقالال

إدارته على القائمني وعزل وتعيني ، عليه والرقابة الناظرالوقف أن الفتاوى جمموع يف جاء ،
اهللا ألمر موافقا واستبداله عزله لهيكون احلاكم كون مبوجب ذلك يتوىل احلاكم وأن ، ورسوله

العام .١٢٨النظر
العمل ضمن العاملي الوقف إدراج إىل يؤدي للوقف االعتبارية أو املعنوية بالشخصية القول ولعل
، وغائيته ومشروعيته الوقف لطبيعة مسايرة ، العاملية اإلسالمية واملنظمات للدول املؤسسي

الع لطبيعة الواستجابة حىت ، والترتييب والتقين اإلداري واإلضفاء والتأسيس للتقنني املقتضية املية
االت ا وتعدد اجلغرافية الدائرة اتساع مبوجب والذوبان والتالشي الضياع إىل الوقف هذا يتعرض

واحملاسبة واملتابعة املراقبة من واالنفالت ، وتكاثرها .وتداخلها

العاملي الوقف :ملكية
قيلامل ، الوقف يف وقيل: لك ، للواقف وقيل: هو ، عليه ملك: للموقوف حكم يف أو تعاىل هللا

الروايتني إحدى يف أمحد قال فقد ، تعاىل الواقف: اهللا ملك يزول مالكال قول وهو ويف١٢٩، ،
ب قال األخرى عليهالرواية املوقوف إىل املوقوف يف ينتقل الوقف ملك الشافعي١٣٠أن وعن من،

حكيناه ما حنو مذهبه١٣١االختالف من املشهور وهو حنيفة، أبو وقال يف: ، امللك ينتقل ال
ال أالوقف ، تعاىل هللا حقا يكون بل ، تعاىلالزم هللا ملكا .١٣٢و

الرأي واختيار ، املسألة هذه يف اخلالف حسم املعاصرة الفقهية واملؤسسات للمجامع وميكن
وم أدلته إىل بالنظر ومآالتهاألرجح ومقاصده .دركاته

                                                 
128 ، تيمية .٦٧،٦٨ / ٣١ابن

129       /.   
130 ، قدامة ابن ، ،،٨/١٩١املغين الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري .١٦/٤٢٠،٤٢١الشرح
131 ، املرداوي ، ١٦/٤٢٠اإلنصاف
132 ، املرداوي ، ،١٦/٤٢٠،٤٢١اإلنصاف الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري الشرح ،١٦/٤٢١
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يف العامليالرجوع : الوقف
كالر العاملي الوقف يف الوقفالرجوع أن اجلمهور ذكر وقد ، اجلماعي أو الفردي الوقف يف جوع

فيه الرجوع جيز ومل لزم بشروطه مت فإذا ، الزم اجلمهور. عقد عند الراجح أبو . ١٣٣وهو أما
الوقف يف الرجوع أجاز فقد حمددةحنيفة واستثناءات .١٣٤بشروط

، اجلمهور إليه ذهب ما العاملي الوقف يف الرجوع يف وفلسفتهوالراجح الوقف ملشروعية ،ملسايرته
على حتث واليت ، املعروف وإدامة اخلري فعل يف الرجوع تأىب اليت السوية للفطرة وملسايرته

ع يف ولضرورته ، والتربع والتطوع الرب يف الشروع املفرطةاستكمال باملادية يتسم الذي صرنا
العاملي الوقف يف الرجوع مبنع الترجيح فيكون ، القربات عن العزوف أو اخلريات يف وبالتثاقل

ا ومضاعفا آلثارها ودافعا هلا ومواجها املادية السمة هلذه .معاجلا
إ واملعقولية الراجحية بعض الرجوع جبواز القائل حنيفة أيب ٍلرأي يكون العلماءوقد رأى ذا

أو معينة أحيان يف العاملي الوقف جماالت أو تطبيقات بعض يف وضرورته ذلك أمهية املعاصرون
حمددة بالصواب. مواطن أعلم .واهللا

واستبداله العاملي الوقف :إبدال
وموسع مضيق بني ما الوقف استبدال جواز يف الفقهاء متسما١٣٥اختلف احلنابلة رأي ويكون ،

وتنميةبالوسطي الوقف متويل إعادة من ويدعم ، ويسر بسهولة الوقف أغراض حتقيق يف ويسهم ة
الوقف . استثماراته ألهل وأصلح منه خبري الوقف إبدال جيوز بأنه الفتاوى جمموع يف .١٣٦جاء

األوقاف استبدال جواز هو األرجح فإن ، والعاملية( وعليه واجلماعية تقتضيه) الفردية ملا تبعا
احلاكممصل بإذن االستبدال هذا تقييد مع عليه واملوقوف الوقف وقرار١٣٧حة احملكمة وحكم

األوقاف ذه الصلة ذات يكون. املؤسسات االستبدال بأن املعاصرين الباحثني بعض ذكر وقد
                                                 

الدين 133 موفق ، قدامة ابن ، ،١٦/٥١٨،املقنع الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري الشرح قدامة١٦/٣٨٥، ابن ، املغين ،
م٨/١٨٥، ، السرخسي ، املبسوط ج٦، ،٢٩–٢،٢٧، الكبري الشرح على الدسوقي حاشية ،٤/٥٧، املهذب ،

، ١/٤٤٩الشريازي
134 ، الدين موفق ، قدامة ابن ، الكبري١٦/٥١٨املقنع الشرح ،، الدين مشس ، قدامة ابن قدامة١٦/٣٨٥، ابن ، املغين ،

م٨/١٨٥، ، السرخسي ، املبسوط ج٦، واقتصادا٢٩–٢،٢٧، فقها الوقف املصري: ، يونس .٣٢ص: رفيق
ومنها 135 ، األربعة املذاهب كتب للباجي: ينظر .٦/١٣١: املنتقى
الفتاوى: انظر 136 ،٣١/٢٠٩،٢١٥،٢٤٤: جمموع الدين مشس ، قدامة ابن ، الكبري الشرح ،٥٢٣ / ١٦.
الوقف 137 أموال استثمار ، موسى بن اهللا عبد ، .١١٩ص: العمار
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الفقهاء من عدد ذلك إىل ذهب كما ، الريع تعظيم ،" االقتصاديني" ألجل يوسف أيب مثل ،
، ثور للوقفوأيب استبقاء االستبدال ويكون ، األصل مقام البدل يقوم االستبدال ويف ، تيمية وابن

بصورته ال بصورتهمبعناه إبقائه تعذر عند مبعناه الوقف استبقاء أصل إىل يستند أنه أي وقال١٣٨، ،
عقيل للغرض: " ابن تضييع تعطلها مع العني على تع . ١٣٩"ومجودنا إذا بأنه تيمية ابن ذروقال

بنظريه يبدل فإنه مستحقه إىل الوقف .١٤٠صرف
التجديد إىل احلاجة شدة حيث من ، العاملي الوقف طبيعة إىل تعود االستبدال يف األرجحية ولعل
ومقتضيات ، املنافسة واشتداد ، واملالية االقتصادية للمجاالت السريع التطور مبوجب واإلبدال

التج معه يكون مما ذلك وغري ، الذيالشراكة الوقف هلذا وأدوم أعظم ملصاحل حمققا واإلبدال ديد
وقواعده شروطه فيه .تراعى

العاملي الوقف :استثمار
الشريعة أحكام وفق على فيه األرباح وحتقيق لتنميته املال يف االجتار باالستثمار ويف. ١٤١يراد

ملا ، فيه ومرغبا إليه مدعوا أمرا االستثمار يكون العاملي اليتالوقف والعوائد املنافع من ذلك يف
ويزداد وينمو الوقف ا ويثبت املستحقون ا وسائل. سينتفع االستثمار هذا يشمل أن وميكن

واملشاركة واالستصناع والسلم واملضاربة واملساقاة واملزارعة كاإلجارة ، ومستحدثة قدمية
التقسيط وبيوع باألسهم است . ١٤٢واملتاجرة على يقاس تعينتوهو إذا اليتيم أموال ثمار

الصدد١٤٣املصلحة هذا يف املرعية الشرعية واملقاصد والقواعد األصول مبجموع ويلحق ،.

                                                 
138 ، قدامة ابن ، واقتصادا٨/٢٢٢املغين فقها األوقاف املصري: ، .١٤٠ص: رفيق
139 ، قدامة ابن ، .٨/٢٢٢املغين
140 ، الفتاوى .٣١/٢١٢جمموع
الوقف 141 أموال استثمار ، موسى بن اهللا عبد ، ١١٩: العمار
الوقف 142 أموال استثمار ، موسى بن اهللا عبد ، ١٢١: العمار
للوقف 143 االعتبارية الشخصية ، حممد بن مخيس بن موسى ، ٩٥ص: البوسعيدي
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الثالثاملبحث
العاملي الوقف :وحلوهلامشكالت

وآلياته ومنهجيته وسياسته ومنظومته فلسفته بعد تتحدد مل ناهضا مشروعا باعتباره العاملي الوقف
م وباعتباره العاملية، للصفة تستجيب وشروط مستلزمات مجلة من ذلك يستوجبه وما عامليا شروعا

وشدة والتجاذب واالحتقان التوتر يسودها وحملية دولية حلظة يف يرد مشروعا وباعتباره ، فيه
االعتبارات ذه فالوقف ، والتصادم املشكالت التدافع من كبرية مجلة تستصحبه ، امللحوظة

ا املقبلةوالتساؤالت وتفاعالته وتنفيذه سريه مبوجب ، املستقبل يف واحملتملة املتوقعة أو حاليا . لواقعة
ما ومنها ، اإلسالمية والشعوب األمة بذات أو اإلسالمي بالداخل يتصل ما املشكالت هذه ومن

واملسلمني اإلسالم عامل خبارج كبريي. يتصل نوعني إىل املشكالت هذه تقسيم فيمكن ، : نوعليه
خارجية موضوعية ومشكالت ، داخلية ذاتية . مشكالت

والعقليات والثقافات األفهام ببعض متعلق وعقلي ومعريف نظري هو ما منها املشكالت هذه إن مث
والواقع العاملي الوقف مع التعامل مبنهج متعلق وتطبيقي عملي هو ما ومنها ، البعض ا يتزود اليت

األدو وجمموع فيه ذلكاملترتل كل يف املتبعة واملسالك .ات
إجياد خبصوص املقترح وإبداء التصور ضبط إىل ا لنمهد ، املشكالت من النوعني هذين ونورد

املشكالت هلذه .احللول
الذ الاملشكالت ملشروع الداخلية العاملياتية :وقف

م- لكثري والتكنولوجي واالقتصادي املادي والتخلف والتجزئة الضعف العاملواقع دول ن
وشعوبه على. اإلسالمي أو ، العاملي الوقف تأسيس مستوى على والبعيد القريب أثره له وهذا

والواعدة القوية بالصورة وتفعيله وإدامته وإجناحه ، العاملي الوقف مشروع بإجناز التسريع مستوى
مي. والرائدة به واالهتمام والعامل اآلخر إىل النظر بأن القول بالذاتوبديهي واالهتمام النظر بعد ر

وحمكما قويا اخلارج مع التعامل كان قويا الداخلي الواقع كان وكلما ، . وبالداخل
-، الوقفي األداء حساب على يكون الذي اإلسالمي األداء ببعض املسلمني بعض انشغال

األد أو ، والتحقيقي واملعريف واملكتيب والثقايف الفكري باألداء واحلزيبكاالنشغال السياسي اء
اخلطة غياب إىل هذا يعود ورمبا ، واملعلومايت اإلعالمي األداء أو ، واجلمعيايت والنقايب
األمور فيها وتتداخل املهام فيها تتبعثر واليت ، اإلسالمية واألعمال األدءات ملختلف املدروسة
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قصو إىل أصال هذا يعود رمبا بل ، واملؤكدات األولويات فيها يفوتغيب وضعف الفهم يف ر
، واإلنسانية العاملية وآفاقه واجلماعي العاملي الوقف مبشروعية والعلمي الديين التكوين
فُعل إذا ، الوقف هلذا والعامة والقطعية والدائمة املتعدية واملصاحل الشرعية املقاصد ومبشروعية

الراسخة وقواعده الثابتة أسسه على بين وإذا ، وشروطه  .بضوابطه
الوقف- بأمهية واالجتهاد والفقه العلم أهل وبعض ، الواقفني بعض قناعة ضعف أو غياب

، وتدويله وتعميمه وزيادته تنميته إىل اهلادفة املستحدثة وصوره اجلديدة صيغه وببعض
ا بسبب ، وتعزيزه تقويته أو العاملي الوقف إجياد مستوى على أثره له يكون قد متناعوهذا

الواقفني اإلسهامهؤالء الفرديةعن باألوقاف واالكتفاء ، واجلماعي العاملي الوقف يف
القدمي يف عليه واملتعارف التقليدي الوقفي الشكل باعتبارها الداخلية والوطنية واحمللية

بأحكام. واحلديث املعرفة وضعف الشرعية الثقافة نقص إىل املشكلة هذه تعود ما وكثريا
ومق وغاياته وفلسفته اإلسالميةالوقف املشروعية على وقيامه ، وآثاره وأدواره اصده

، املعتربة القطعية واألصول والثوابت املباركة واإلمجاعات النصوص من املستخلصة
املقررة الشرعية واملعطيات واملوازنات واملصاحل واملقاصد القواعد من واملستخلصة

ب. واألصيلة عزوف املشكلة هذه على يبقي أو يزيد ذاومما اإلقناع عن العلماء عض
وتفعيله وتأصيله املأمول العاملي .الوقف

مجاعات- من كبري عدد لدى واإلنسانية واحلضارية الدولية واألبعاد العاملية الرؤية غياب
الرؤية هؤالء وممارسات أذهان يف فتحضر ، واخليِّرين والواقفني األغنياء وأفراد املسلمني

، الضيق والبعد ويفاحمللية العاملي الوقف يف لإلسهام يأ اليت املمتدة العاملية الرؤية بدل
عمله جماالت وتوسيع نشاطاته  .تدعيم

فيشكل- ، العاملي الوقفي العمل سيستهدفها اليت العاملية البلدان وأوضاع بواقع اإلملام عدم
إضافيا عبئا اخللل رئيسهذا وتثبيتهومشكال العاملي الوقف إجناح حيال ،ا البلدان تلك يف

املعرفة وقلة اجلهل قيل. بسبب حلسن: وقد وأساس شرط الواقع فقه أو الواقع معرفة إن
فيه والتأثري الواقع ذلك  .معاملة

وتداخلها- العاملية الوقفية املؤسسة طبيعة حتتمها اليت والتقنية والفنية اإلدارية املشكالت
والبيئا املؤسسات من غريها مع الوظيفيةوتشابكها املهمة إليها تدعو واليت ، املختلفة ت
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واإلجرائية والفنية اإلدارية األمور جممل ضبط تستوجب واليت ، املؤسسة هلذه واالستثمارية
وحتضرا وواقعا شرعا املطلوب الوجه على الوظيفي األداء حتقيق أجل من ،. 

ال ملشروع اخلارجية املوضوعية العاملياملشكالت : وقف
اإلسالمياإل- الدين على املتحامل االستعماري واملُخلف الفكري و والعقدي الديين رث

ومؤسساته وأنشطته أحكامه يظوعلى الذي الوقفي العمل سيما وال البارز، النموذج ل
األساس والقاعدة ، وأدواره تارخيه مر على العظيم الدين هلذا واحلضاري اإلنساين للتوجه

اإل التنمية فاعلةملشروع وعاملية أممية وريادة وتقدم وض من عليها يترتب وما سالمية
 .ومؤثرة

، اإلسالمي للواقع تقليديا املعادية اجلهات بعض قبل من باخلصوص التحامل هذا ويتجلى
الداخل يف املتواجدة واجلماعات وامللل األطياف وبعض املتطرفة اليمينية واملسيحية كالصهيونية

اخلارجاإلسالم ويف . ي
اخلريي- العمل إزاء واملتوقف املتحفظ أو واملتوتر املشحون اإلقليمي أو الدويل املناخ

األخرية واحلوادث التطورات مبوجب ، واإلغاثية الوقفية املؤسسات بعض وجتاه اإلسالمي
تلك على املترتب احلكم فيها عمم واليت ، والتطرف باإلرهاب اإلسالم فيها م ا اليت

األمة أبناء مجيع وعلى املسلمني كل على األقل–األوصاف على األماكن بعض  . -يف
اخلريية األعمال أوجه بعض تنفيذ على قطعا يساعد ال رمبا أو يساعد ال قد املناخ وهذا

البلدان تلك يف العاملية  .واألوقاف
ا- وتشرَّع تتَّخذ اليت والقانونية والدستورية الفكرية العملالسياسات ملواجهة وأساسا بتداء

املسلمني كيان وإضعاف اإلسالمي الديين العمل ملواجهة كطريق ، والوقفي اخلريي
املصادر أحد يضل والوقفي اخلريي العمل هذا ألن وذلك ، وحضاريا وتنمويا اقتصاديا

، والعمرانية االقتصادية ا حيا يف اإلسالمية األمة ملنظومة والتنموية حتقيقالتمويلية ويف
ومتكني ا وعز استقالهلا جلب ويف ، واألخالقية والثقافية السياسية وحصانتها مناعتها

الكامل ا وأما الشامل الواهية. أمنها املربرات على السياسات هذه تتأسس ما وكثريا
السياسات هذه اتباع على الكافة ومحل واإلقناع التمويه أجل من ، املغلوطة والذرائع
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والوقفيوتنفيذ اخلريي العمل اء إ يف باخلصوص املتمثلة املشبوهة أهدافها تتحقق حىت ها
أدوراه وتنقيص آثاره وتقليل إضعافه أو ، واإلنساين  .اإلسالمي

تتوافق- ال قد واليت ، العاملي الوقف يستهدفها اليت البلدان أو الدول لبعض احمللية القوانني
وجماالت وأعماله الوقف أغراض ذلكمع وغري  .نشاطه

املشكالت- بعض يثري قد والذي ، العاملية البلدان بعض يف والعرقي واملذهيب الديين التنوع
مثال يقال كأن ، الوقف تستحق اليت باجلهات كفار: املتعلقة هم من الناس هؤالء من إن

ومالح دهريون أو شيوعيون أو هندوس أو بوذيون أو نصارى أو يهود أو مشركون دةأو
الوقف مال كيف أي ، للوقف املستحقني من جزءا يكونوا أن جيوز فكيف ، ووثنيون
موجه العاملي الوقف ألن وذلك ، بشدة يطرح التساؤل وهذا ؟ هؤالء على موقوفا العاملي
املشركون هؤالء إال يوجد ال وقد ، والنحل وامللل الطوائف ذه مليء والعامل ، للعامل

واليهود يلحقهاوالكفار أو ميسها اليت اجلهات إحدى تكون اليت العاملية البالد بعض يف
ومنافعه العاملي الوقف ريع . بعض

العامليمشروعملشكالتاملقترحةاحللول :الوقف
على- والعمل ، وجهودها األمة لطاقات والتجميعية التوحيدية الصيغ بعض إجياد إىل السعي

والعل املادية القوة بعض والضعفتوفري التجزئة واقع آثار تقليل أجل من والتقنية مية
املطروحة املشكالت إحدى قبيل من واملعدود ، األمة واقع يف امللحوظ املادي والتخلف

العاملي الوقف الالزمة. أمام املقدمات تكون والتجميعية التوحيدية اخلطوات هذه ولعل
املفقود والكرت املنشود األمل لتحقيق علىوالضرورية واحتادها األمة بوحدة املتعلق
باخلصوص والعاملية والسياسية االقتصادية ،. املستويات األمل هذا غياب ومع ، ولكن

اإلمكانات حبسب العاملي للوقف والصور الصيغ بعض إجياد يف يسخر أن ينبغي اجلهد فإن
الدعوة وال فعله جيوز ال الذي والشيء ، املواتية والظروف العملاملتاحة تأجيل هو ، إليه

املنظور القريب يف تتحقق ال قد اليت العاملية اإلسالمية الوحدة حتقيق حني إىل العاملي الوقفي
واملعقول املنقول قواعد يف جاء كما ، بعضه أو جله يهمل ال كله يدرك ال وما ،. 
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سوا ، والتجمع الوحدة صيغ بعض إجياد الراهن الواقع يف املمكن املستوىومن على ء
أم ، السياسي و والتقين ،االقتصادي واحمللية واإلقليمية الدولية التجمعات بعض مستوى على

آسيا شرق جنوب أو العريب املغرب أو العريب اخلليج مستوى على بعض. كالتجمع وهناك
وال واالحترام بالنظر جديرة وهي ، السياق هذا يف احلاصلة املهمة وزيادةاخلطوات تطوير

 . التفعيل
العملية- والربامج الواضحة اخلطط وإعداد ، اإلسالمية الشرعية األولويات ترتيب إعادة

وغري ، واإلمكانيات القدرات ومستوى الواقع ظروف االعتبار بعني تأخذ اليت والواقعية
العاملي الوقف يف املطلوبة األعمال إجناز على ويساعد يسهل مما  .ذلك

علىترسيخ- والتأكيد ، املشروعة األغراض حتقيق يف ودوره العاملي الوقف بأمهية الوعي
املقاصدي النظر على بالتركيز يتحقق هذا ولعل ، اإلنسانية ومصلحيته الدينية مشروعيته

 .األصيل
والتطبيق- الفهم يف واإلنساين العاملي البعد باستحضار املسلمني من والعامة اخلاصة تنبيه

،والتفاعل البعد هذا استحضار على املترتبة املرجوة للفوائد وذلك ، اآلخر مع والتدافع
العاملي الوقف مشروع وإجناز وحتقيق ، اإلسالمي للدين العاملية السمة تأكيد مستوى على

واملتسعة املمتدة العاملية املساحة على سيرتل  .الذي
وحميطها- العاملية تمعات ا بواقع اإلحاطة واالجتماعيةضرورة والثقافية السياسية وبيئتها

هذه سكان طبائع جتلي اليت واألحوال والقرائن املالبسات خبفايا اإلملام ولزوم ، واحلضارية
يعد مما ذلك وغري ، اإلسالمي اآلخر مع وتفاعلها تفكريها ومناهج وتقاليدها تمعات ا

والتعام عليه واحلكم اآلخر لفهم الضرورية الشروط بهمن والتأثر فيه والتأثري معه . ل
اليت والدول تمعات ا واقع استيعاب حيسنوا أن العاملي الوقف أمر على بالقائمني وحري
الوقف ضمن املوقوفة م مبمتلكا والنفع اإلفادة وجهة ألمواهلم املوقفني قبلة ستكون

. العاملي
واملختص- الدقيقة واإلجرائية واإلدارية الفنية اخلطط مبثابةرسم تكون اليت واملرنة والواقعية ة

وأهدافها ملقاصدها والكيفيات واجب. الوسائل فهو به إال الواجب يتم ال  .وما
واخلارجية- املوضوعية للمشكالت احللول وضع املبدأوخبصوص حيث من يتقرر فإنه ،

العملي والوسائل العلمية واملناهج املعرفية باملضامني املشكالت هذا أومعاجلة تقصي اليت ة
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املشحون الدويل املناخ آثار ومن ، االستعماري واملخلف الديين اإلرث آثار من تقلل
واملذهبية الفكرية السياسات آثار ومن ، اإلسالمي والوجود اخلريي العمل على واملتحامل

وم معطال أمرا يعد مما ذلك غري ومن ، العاملية البالد بعض يف املسلمني على عرقالاملسلطة
والذايت الفردي ورمبا والعاملي اجلماعي والوقف اخلريي  .للعمل

احللول هذه تفصيل وترتيبيا–وميكن ومنهجيا العاملية–معرفيا والبيئات البلدان حبسب
والسمات واخلصائص واألنظمة واألعراف العوائد يف ا وتفاو واختالفها تنوعها وحبسب

جما مبختلف املتصلة والثقافيةواألحوال والسياسية واملذهبية والعقدية الفكرية احلياة الت
ذلك وغري والدستورية والربملانية واحلقوقية والنقابية واحلزبية  .واالجتماعية

العاملي- للوقف اإلسالمية والقواعد الشرعية الضوابط استحضار ولبعضوخبصوص
املسلمني غري بإفادة باخلصوص املتعلقة ،( مسائله كفارنصارى ، الوقف... ) يهود بريع

التنموية صيغه وجتديد عليه والنظارة العاملي الوقف باستبدال واملتعلقة ، وعائده
يتعني أو ينصح ، واحلساسة الشائكة املسائل هذه فبخصوص ، ذلك وغري واالستثمارية

وقواع ومقاصد وفروعا أصوال ، املسائل هلذه الوافية الشرعية بالدراسة مبنهجيةالقيام ، د
وإجياد األحكام بيان أجل من ، واملتغريات بالثوابت ومتبصرة وواعية راسخة إسالمية

املنشود العاملي الوقفي للعمل واملؤسسة واملوجهة املقنعة الشرعية  .احللول

الرابعاملبحث
لل الشرعية الفلسفية العاملياخلطة :وقف

العاملي واالوقف األمالك جمال يف إسالمي وتطويراتوجه واستثمارا ا وتفعا هلا حتبيسا ، ملنافع
ذلك وغري وضا و ملنطلقاته. وإفادة اإلسالمية والسياسة الشرعية الرؤية عن يعرب ذا وهو

وآفاقه وأبعاده مبجموع. وأعماله أي ، الوقف هلذا الفلسفية باخلطة عنه عربنا الذي هو وهذا
والتوجيهات واملقاصد والقواعد ضوءاألدلة يف العاملي الوقفي العمل عليها يبىن اليت اإلسالمية

والسمات والوقائع ال. املستجدات الذي املرجع أو األساس القاعدة شك أدىن بال تعد اخلطة وهذ
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من صورة أو جماالته من جمال وألي العاملي للوقف ممارسة أو سلوك أو تصرف أي لقيام منه بد
.صوره
ا–وميكن األساس–ملفيدباالختصار املضامني اخلطةبيان هذه منها تتكون املضامني. اليت وهذه

القانوين: ( هي الدستوري واملضمون ، احملاسيب االقتصادي واملضمون ، الشرعي املعريف املضمون
(

الشرعي املعريف حقيقة : املضمون يف الشرعية العلمية واملفردات احملتويات جمموع وهو
العاملي ،الوقف واإلمجاع والسنة الكتاب من أدلتها على مبنية فقهية أحكاما باعتباره ،

وضوابطه ومقاصده الدين قواعد جمموع من منبثقا إسالميا وتوجها شرعيا عمال وباعتباره
ذلك ووسائل وآليات الواقع يف ترتيله  .وشروط

العاملي للوقف الشرعي املعريف املضمون :عناصر
القرآن- اآليات والتعاونجمموع اخلريي وللعمل ، بأنواعه للوقف املبينة النبوية واألحاديث ية

تعاىل اهللا إىل والتقرب الناس .بني
والفقهاء- والعلماء واألعالم األئمة وآثار ، وتابعيهم والتابعني الصحابة إمجاعات جمموع

وترج وترتيال واجتهادا وتطبيقا فهما ، الوقف إزاء ، م واجتهادا وتنسيقاوأقواهلم  .يحا
الكلي- الشرعي اإلطار باعتبارها ، العاملي بالوقف املتعلقة الفقهية والضوابط القواعد جمموع

ومعانيه وأحكامه ومفرداته الوقف هذا  .ملسائل
املقاصد- تلك وضوابط وسائل وجمموع ، العاملي الوقف ألحكام الشرعية والغايات املقاصد

الش املقاصد ألن وذلك ، املرجعيوالغايات الشرعي اإلطار تشكل واملعتربة الصحيحة رعية
بالتصريح واإلمجاعات النصوص تباشرها مل اليت اجلديدة الوقفية الصيغ لبعض الكلي

أحكامها على املباشر االستبدالية. والتنصيص الصيغ بعض يف باخلصوص هذا ويتضح
العاملي للوقف واالستثمارية  . والتنموية

حيق املضمون منهاوهذا ، عدة فوائد : ق
الدين- تعاليم ضوء ويف اإلسالمية الوجهة من ، وتنفيذه بالوقف للقيام الشرعية السالمة

ومقاصده وآدابه ونصوصه . وقواعد
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حيفزهم- وهذا ، العاملي للوقف اإلسالمية باملشروعية وإقناعهم باهلم وإراحة الواقفني طمأنة
باأل ودعمه الوقف هذا يف االخنراط بشرعيةعلى االقتناع ألن ، واإلسناد واألفكار موال

إليه واالطمئنان العمل ذلك على لإلقدام دافعا يكون عمل أي  .وإسالمية
الصالت- تلك أكانت سواء ، العاملي بالوقف صالت هلم الذين من الواقفني غري طمأنة

حماسبي صالت أم ، ومالية مادية صالت أم ، ودعوية وخطابية إعالمية واقتصاديةصالت ة
وقانونية ودستورية سياسية صالت أم ، الشرعي...وإدارية باحملتوى هؤالء اقتنع فإذا ،

ونشاطهم عملهم جماالت حبسب سيدفعونه م فإ ، الوقف هلذا  .اإلسالمي
واحملاسيب االقتصادي واملالية : املضمون االقتصادية واحملتويات املفردات جمموع وهو

املتعل العامليواحملاسبية للوقف االقتصادي بالشق ال. قة ا هذا يف واخلرباء العلماء حيدده وهذا
، احليوية االت ا كافة يف املعاصر السريع التطور مبوجب والتطور والتجدد باحليوية يتسم الذي

واملايل االقتصادي ال ا يف سيما الصدد. وال هذا يف تعتمد اليت املبادئ من ع: ولعل لىالعمل
التمويل مصادر وتنويع ، االستثمارية املخاطر وتقليل ، األرباح وزيادة ، املستثمر املال رأس زيادة

الوقفية والتكنولوجية االقتصادية اجلدوى وحتقيق ، االستثمار جماالت وتنويع يكون. ١٤٤، ورمبا
االستثمارية والسياسة ، الوقف باقتصاديات عليه يصطلح ما إىل هادفا كله للوقفهذا ١٤٥املتكاملة

والقانويناملضمون والفصول: الدستوري واملبادئ واملفردات املعطيات جمموع وهو
العاملي للوقف والقانوين الدستوري النظام عليها سيتأسس اليت ذو. القانونية النظام وهذا

الوق: شقني جمال يف العاملني بني والروابط العالقات ينظم الذي الداخلي القانون فشق
ومع اخلارجي احمليط مع العاملي الوقف مؤسسة ينظم الذي اخلارجي القانون وشق ، العاملي
الدراسة ودقة النظر عمق إىل يدعو ما وهو ، واحمللية العاملية واألنظمة واملؤسسات الدول
واملستحدثات وللخصوصيات املختلفة العاملية للمعطيات مستجيبة لتكون القانونية

 .واملتغريات
لآلخرا واحلضاري العاملي والفنية:ملضمون واإلدارية التقنية املبتكرات جمموع وهو

العاملي الوقف عمليات يف النافع أثرها هلا واليت ، اآلخر أنتجها اليت املبتكرات من وغريها

                                                 
ال 144 عبد ، الصريخ ، التكنولوجية القدرات تنمية يف اإلسالمي الوقف حممددور .٦٧ص: لطيف
صاحل 145 بن سليمان ، الطفيل ، اإلسالمية تمعات ا لتنمية اقتصادي كمصدر ٦٥ص: الوقف
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الوقف. ونشاطاته أمر على القائمني مناإلفادةفعلى الوقف مؤسسة إىل اآلخر أضافه مما
وحت اإلضافاتتطوير هذه أهم ومن ، التطوير: ديث وآليات ، واإلدارية القانونية النظم

مصارف وابتكار ، النقدي الوقف على والتشجيع ، الضرييب واإلعفاء ، واالستثمار
الفكرية واحلقوق واالختراعات العلمي البحث كأوقاف ، للوقف ويتأكد . ١٤٦جديدة

ا االعتبار بعني أخذنا إذا باخلصوص التقنيةهذا الوسائل استثمار يف احلاصل لنقص
العصرية واإلدارية  .١٤٧والقانونية

املايل السخاء جانب إىل الوقف حيتاجه الذي الفكري اإلبداع جتسد املعرفية اخلطة فإن ، هنا ومن
للوقف احلضارية بالوظيفة القيام كذلك ويتم املال من الفائدة تعظيم يتم حىت ،١٤٨ 

اخلامساملبحث
الفن العاملييةاخلطة :للوقف

واألمور والوسائل األدوات مل والسياسات التصورات جمموع هي العاملي للوقف الفنية اخلطة
الكربى والسياسات العامة األهداف وسائر الفلسفية اخلطة عليها ستقوم اليت واإلجرائية اإلدارية

العاملي الوق. للوقف أمر على القائمني قبل من اخلطة هذه يفوتوضع يتفاوتون وهم ، العاملي ف
وجهدهم م وخرب م ختصصا حبسب ، اخلطة هذه وضع يف هذا. إسهامهم يف أشري أن وميكن

، ا جزئيا بعض إىل إشارة أو تفصيلها يف استرسال غري من ، اخلطة هذه وضع معامل إىل السياق
ا نفسها اخلطة طبيعة ومع ، البحث هذا طبيعة مع يستقيم ال قد احمليطةفذلك باملعطيات ستتأثر ليت

وصياغتها وضعها أثناء  .ا
العاملي للوقف الفنية اخلطة :معامل

الفنية اخلطة واملنظمة : مؤسسية القائمة املؤسسة عمل على اخلطة هذه تبىن أن هنا ويراد
شا ما أو ارجتالية جهوية أو ضيقة حملية أو ذاتية جتربة أو بعينه فرد رأي على وليس كل،

املنظم اجلماعي املؤسسي الطابع عن يعرب ال مما .ذلك
                                                 

عارف 146 حممد نصر ، واآلخر .٣٢–٢٨ص: الوقف
والعوملة 147 العدد: الوقف ، أوقاف جملة ص٩افتتاحية ،٨
واآلخر 148 ١٦ص: الوقف
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الفنية اخلطة يف : ختصصية والراسخني واخلرباء املختصني رأي على اخلطة قيام هنا ويراد
غري أم إعالمية أم إدارية علوما أكانت سواء ، العاملي الوقف مبشروع الصلة ذات العلوم

 .ذلك
العاملي الوقف ت : إسالمية أن ،أي وضوابطه ومقاصده وأسراره الشرع أحكام فيه راعى

الدينية األبعاد وعن اإلسالمية املرجعية عن يعرب ونبويا ربانيا شرعيا عمال يضل وأن
واإلنسانية اإلسالمية. واألخالقية الوقف بأصالة يعرف  .وهذا
الفنية اخلطة سي: واقعية ال ، ومقتضياته ومتغرياته الواقع تراعي أن تستهدفأي وهي ما

والتطور والتغري بالتنوع تتسم كربى عاملية الواقعية. مساحات هذه تؤدي أن ينبغي وال
بني باملالئمة يعرف ما وهو ، العاملي الوقف عليها يقوم اليت واملعاين الثوابت تفويت إىل

والبيئي الواقعي املتغري وبني الوقف ملشروع واإلنساين واخللقي الشرعي  .الثابت

العاملي للوقف العملية :اآللية
وتقوم ، التربعات تقبل ، اإلسالم بالد كافة يف للمسلمني نفعها يعود وقفية عاملية مؤسسة إنشاء
أهدافها حتقيق على ا قدر يف يزيد مما ، املتعددة االقتصادية املشاريع يف واستثمارها املوارد بتنمية

يض ، أمناء جملس هلا ويكون ، مبااخلريية وشروطهم الواقفني رغبات تنظم اليت األساسية املبادئ ع
اإلسالمية الشريعة بأحكام الوقف ضبط حتاول اليت الشرعية الضوابط مع .١٤٩يتفق

هذه وتكون ، األم العاملية الوقفية املؤسسة عن تتفرع قطاعية عاملية وقفية مؤسسات إنشاء وميكن
ك ، متنوعة وجماالت قطاعات يف التكنولوجياملؤسسات ال ،١٥٠ا والتربوي التعليمي ال وا

ذلك وغري

                                                 
إصال: الوقف 149 إىل دورهالسبيل تفعيل إىل وصوال عوف: حه ١٠٢ص: أمحد
التكنولوجية 150 القدرات تنمية يف اإلسالمي الوقف دور ، حممد اللطيف عبد ،   ٩٩ص:الصريخ
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السادساملبحث
العاملي الوقف :وضوابطهمستلزمات

العاملي الوقف : مستلزمات
وتعميق أدواره وحتسني العاملي الوقف حتقيق يف واملساعدة الالزمة األمور مجلة باملستلزمات يراد

والطرق. آثاره الوسائل مبثابة العامليوهي الوقفي األداء وتكمل وتعني متهد اليت . والكيفيات
املستلزمات هذه  : ومن

الكبري- العاملي الوقف والسيما ، بأنواعه الوقف بأمهية الديين الوعي .نشر
-، والدراسات البحوث ومراكز واالجتهادية الفقهية واهليئات امع وا اجلامعات دور تأكيد

وتأسيس الوعي هذا نشر املعاصريف الوقفي  .الفكر
وتنمويا- واستثماريا وميدانيا حبثيا ، الوقفية واملؤسسات الوزارات دور  .تفعيل
وبأدواره- الوعي حبقيقة التثقيف يف اإلعالمية الوسائل وسائر الفضائية احملطات تشريك

وآفاقه  .وآثاره
وبانية- مدروسة وقفية سياسات حنو واألفكار األموال أصحاب  .توجيه
وحثهم- وتشجيعهم وشروطه وأعماله الوقف يف هلم احلريات وترك الواقفني  .تشجيع
احملفزة- اجلوائز وإسناد املسابقات  .تنظيم
وختصيص- ، املعاصرة الوقفية األحباث حنو العلمية واألعمال اجلامعية الدراسات توجيه

العاملي وبالوقف الوقفية بالقضايا تعىن دكتوراه  .رسالة
ال العامليضوابط :وقف

صراط على وجتعله ذبه و وترشده العاملي الوقفي العمل تضبط اليت األمور مجلة هي الضوابط هذه
وقواعد ، وتوجيهاته وتعاليمه اإلسالم وهدي ، والسنة القرآن نصوص مراعيا ، املستقيم اهللا

العاملي العمل هذا أن ذلك ، ومعاملها وخصائصها ومقاصدها الغراء أنالشريعة ينبغي للوقف
وأحكامها للشريعة خادما يكون أن ويلزم ، وشرعيته ومشروعيته الوقف لفلسفة يستجيب

ونقيضها خالفها على يأيت أو ، التعطيل أو باإلبطال عليها يعود أن ال ، هذا. وتعاليمها يف واألمر
ال واحملققني الراسخني الشريعة وفقهاء الدين لعلماء موكول والتحديد االجتهادالضبط يتقنون ذين
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الفنون وأمهات العلوم مظان يف مبثوثة وقواعده معروفة وأصوله ، العباد رب واهللا. وخيشون
.املستعان

 :  

اآل النقاط تسجيل البحث ختام يف :تيةميكنين
التطورات على بناء ، احلاضر احلصر يف بقوة مطروح إسالمي شرعي مطلب العاملي الوقف

، ( احلالية الدولية االحتادات قيام ، اإلسالم... ) العوملة توجيهات من وانطالقا ،
العاملية خلصائص واستحضارا ، والتقوى الرب على اجلماعي والتعاون اخلري فعل إىل ودعواته

اإلسالمية األمة ا تتسم اليت واحلضارية .واإلنسانية
الشرعية الناحية من ، العاملي الوقف هذا ،يتأسس ومقاصده وقواعده الشرع أدلة على ،

التقنية املنجزات جممل على والوظيفية واهليكلية واملنهجية الواقعية الناحية من ويتأسس
املرعية الشرعية الضوابط مراعاة مع ، املعاصرة والوظيفية  .واإلدارية

الو بلورة يف تسهم أن ميكن اليت اجلماعية األوقاف يف ناجحة جتارب عدة قفتوجد
 .العاملي

الوافية الدراسة إىل العاملي الوقف وحلولهحيتاج أحكامه جمموع بيان تشمل اليت واجلامعة
وقوانينه ومؤسساته وأدواته جماالته وتفصيل ، الشرعية ومعامله ضوابطه وإيراد ، اإلسالمية

أدواره ويضبط وظائفه ويرسم حقيقته يكون مما ذلك وغري ، وآفاقه  .ومشكالته
اآلتيةكما التوصيات توجيه :ميكنين

النظر زيادة إىل واجلامعات والكليات الفقهية امع وا العلمية واملراكز الباحثني دعوة
واملايل واالقتصادي الشرعي املستوى على ، العاملي الوقف حقيقة يف والتحقيق والدراسة

عام بوجه واحلضاري .واإلعالمي
علما بني والتعاون التنسيق والعالقاتضرورة واإلعالم واإلدارة االقتصاد وعلماء الشريعة ء

العاملي املشروع وصياغة احللول وإجياد التصورات ضبط أجل من ، والقانون الدولية
اخلريية واألعمال  .لألوقاف
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، والتربوية واإلعالمية البنكية واملؤسسات األموال وأصحاب املسلمة اجلماهري تثقيف
العاملي الوقف يفبأمهية واإلسهام اآلخر مع التعارف ويف اإلسالمية الذات بناء يف ودوره

واحلضاري احليايت  .البناء
اخلريية واألعمال األوقاف جمال يف العاملني وتوحيد الوقفية اجلهود  .جتميع

على ، اخلريي والعمل الوقف جمال يف الناجحة والتجارب اجلديدة الدراسات من اإلفادة
اإلدارة باخلصوصمستويات والتقومي واملتابعة  .والتسيري

تسليما وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى ، والتسديد التوفيق نسأل واهللا
.كثريا
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واملراجع املصادر
١-، الوشتاين خليفة بن حممد ، األيب

، بريوت ، العلمية الكتب دار ، اإلكمال إكمال مكمل املسمى مسلم صحيح سنة١طشرح
ـ١٤١٥ .م١٩٩٤/ه

٢-، الرمحن عبد ، األجهوري
رقم تونس ، الوطنية الكتب دار خمطوط ، خليل الشيخ على األجهوري .٩٣٠٧حاشية

٣-، أوقاف جملة حترير أسرة
والعوملة العدد: الوقف أوقاف جملة شوال٩افتتاحية ، اخلامسة السنة نوفمرب١٤٢٦، ، هت

٢٠٠٥.
،،خاريالب-٤ اهللا عبد أبو إمساعيل بن الحممد ،اجلامع لبنان ، العلمية الكتب دار ، د( صحيح
) ت. 
٥-، حممد بن مخيس بن موسى ، البوسعيدي

الطبعة ، عمان سلطنة ، مسقط ، الدينية والشؤون األوقاف وزارة ، للوقف االعتبارية الشخصية
سنة ، .٢٠٠٢ / ١٤٢٢األوىل

مانع-٦ ، ،اجلهين محاد بن
ندوة يف مقدم منشور حبث ، الوقف جمال يف اإلسالمية الدول لبعض املعاصرة التجارب من اإلفادة

املكرمة مكة ، والتنمية الدعوة يف وأثره الوقف رعاية١٤٢٠شوال١٩–١٨مكانة حتت ، ـ ه
الس العربية باململكة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون .عوديةوزارة

اهللا-٧ عبد بن حممد ، ـ١١٠١( اخلرشي ) ه
بريوت ، صادر دار ، العدوي علي الشيخ حاشية امشه و خليل سيدي خمتصر على . د( اخلرشي

) .ط
٨-، أمحد بن يوسف بن أمحد ، الدريويش

يف: الوقف وأثره الوقف مكانة ندوة يف مقدم منشور حبث ، احلضارية وأمهيته الدعوةمشروعيته
املكرمة مكة ، اإلسالمية١٤٢٠شوال١٩–١٨والتنمية الشؤون وزارة رعاية حتت ، ـ ه

السعودية العربية باململكة واإلرشاد والدعوة .واألوقاف
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٩-، اهللا ويل شاه ، الدهلوي
سنة ، األوىل الطبعة ، لبنان ، بريوت ، العلوم إحياء دار ، البالغة اهللا .١٩٩٠ / ١٤١٠حجة

١٠-، حممد أشرف ، دوابه
بدولة لألوقاف العامة األمانة تصدرها اليت أوقاف مبجلة حبث ، ، بالوقف للتمويل مقترح تصور

العدد ، اخلامسة–٩الكويت .٢٠٠٥نوفمرب / ١٤٢٦شوال–السنة
١١-، العباس أيب بن حممد ، الرملي

أ حاشية ومعه ، املنهاج شرح إىل احملتاج الشرباملسياية علي بن علي نورالدين ، الضياء يب
حممد بن الرزاق عبد بن أمحد حاشية ، ،القاهري الفكر دار ، أمحد ) .ط. د( بن

١٢-، علي بن عثمان ، الزيلعي
طبعة ، لبنان ، بريوت ، والنشر للطباعة املعرفة دار ، الدقائق كرت شرح احلقائق ت. د ( ٢تبيني

.(
الس-١٣ ، ،سابق يد

، السابعة الشرعية الطبعة ، لبنان ، بريوت ، العريب الكتاب دار ، السنة ـ١٤٠٥فقه م١٩٨٥/ه
.

١٤-، امحد بن حممد ، السرخسي
بريوت املعرفة دار ، طاملبسوط لبنان ، .٢.

١٥-، اخلطيب حممد ، الشربيين
املن ألفاظ معرفة إىل احملتاج منمغين منت على ، لإلهاج الطالبني شرفهاج بن حيىي زكريا أيب مام

، الفكر دار ، ) ت. د( النووي
أمحد-١٦ الدين شهاب ، الشليب

الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني امش مطبوع ، احلقائق تبيني على الشليب .حاشية
حممد-١٧ بن أمحد ، ـ٩٣٢–٨٧٥( الشُّويكي ،) ه

املُ بني اجلمع يف ،التوضيح امليمان العزيز عبد بن اهللا عبد بن ناصر وحتقيق دراسة ، والتنقيح قنع
سنة ، الثالثة الطبعة ، السعودية ، املكرمة مكة ، اهلجرة حي ، املكية ـ١٤١٩املكتبة ١٩٩٨/ ه

.م
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يوسف-١٨ بن علي بن إبراهيم ، الشريازي
بري املعرفة دار ، الشافعي اإلمام فقه يف طاملهذب ، ـ١٣٧٩سنة٢. وت .م١٩٦٩/ه

١٩-، أمحد بن حممد ، الصاحل
، والتنمية الدعوة يف وأثره الوقف مكانة ندوة يف مقدم منشور حبث ، األمة حياة يف وأثره الوقف

املكرمة واألوقاف١٤٢٠شوال١٩–١٨مكة اإلسالمية الشؤون وزارة رعاية حتت ، ـ ه
العربية باململكة واإلرشاد .السعوديةوالدعوة

املالكي-٢٠ حممد بن أمحد ، الصاوي
مصر ، املعارف دار ، الصغري الشرح على الصاوي ) ت. ط. د( حاشية

٢١-، حممد اللطيف عبد ، الصريخ
، لألوقاف العامة األمانة ، الكويت دولة ، التكنولوجية القدرات تنمية يف اإلسالمي الوقف دور

ـ١٤٢٤ .م٢٠٠٣ه
،الصالح-٢٢ حممد سامي ، ات

املسلمة ماليزيا دولة ، املعاصرة واإلسالمية العربية تمعات ا يف والثقافة التعليم جمال يف الوقف دور
، لألوقاف العامة األمانة ، الكويت دولة ، ـ١٤٢٤منوذجا .م٢٠٠٣/ه

٢٣-، صاحل بن سليمان ، الطفيل
تمعات ا لتنمية اقتصادي كمصدر الوقفالوقف مكانة ندوة يف مقدم منشور حبث ، اإلسالمية
املكرمة مكة ، والتنمية الدعوة يف وزارة١٤٢٠شوال١٩–١٨وأثره رعاية حتت ، ـ ه

السعودية العربية باململكة واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية .الشؤون
٢٤-، العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد ، عابدين ابن

رد العثمانيةحاشية املطبعة ، املختار الدر على ،احملتار األستانة ـ١٣٢٦) ط. د( ، .ه
الطاهر-٢٥ حممد ، عاشور ابن

، اإلسالمية الشريعة طمقاصد ، العلمي لإلنتاج البصائر ، امليساوي الطاهر حممد سنة١حتقيق
ـ١٤١٨ . م١٩٩٨/ه

مرقونة-٢٦ نسخة ، اإلسالم يف وآثاره .بتونسالوقف
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٢٧-، موسى بن اهللا عبد ، العمار
رجب ، عشرة السادسة السنة ، الرياض ، املعاصرة الفقهية البحوث جملة ، الوقف أموال استثمار

رمضان ـ١٤٢٥شعبان .م٢٠٠٤/ ه
٢٨-، اهللا عبد بن فوزان بن صاحل ، الفوزان

العر اململكة ، الرياض ، العاصمة دار ، الفقهي سنةامللخص ، األوىل الطبعة ، السعودية ١٤٢١بية
ـ .م٢٠٠١/ ه
٢٩-، احلجي أمحد ، الكردي

سنة ، األوىل الطبعة ، لبنان ، بريوت ، اإلسالمية البشائر دار ، معاصرة فقهية وفتاوى حبوث
ـ١٤٢٠  . ١٩٩٩ه

٣٠-، حممد عوف أمحد ، الرمحن عبد
ت:الوقف إىل وصوال إصالحه إىل ،السبيل لألوقاف العامة األمانة ، أوقاف جملة ، دوره فعيل

العدد ، شوال،٩الكويت اخلامسة ـ١٤٢٦السنة .م٢٠٠٥نوفمرب/ ه

٣١-، إبراهيم ، الكرمي عبد
عام منذ احملتلة فلسطني يف اإلسالمية لألوقاف الصهيوين ،١٩٤٨االستهداف أوقاف جملة ،

الكو ، لألوقاف العامة العدداألمانة ، شوال٩يت ، اخلامسة السنة .م٢٠٠٥/ هت١٤٢٦،
واآلخرعا-٣٢ الوقف ، حممد نصر ، : رف

بدولة لألوقاف العامة األمانة تصدرها اليت أوقاف مبجلة حبث ، واإللغاء واالحتواء العطاء جدلية
العدد ، اخلامسة–٩الكويت .٢٠٠٥نوفمرب / ١٤٢٦شوال–السنة

حم-٣٣ ، ،العمري حممد علي مد
بتونس الزيتونة جبامعة مرقونة دكتوراه رسالة ، املعاصر األردين تمع ا يف الوقف .أثر

٣٤-، أمحد بن حممد بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مشس ، قدامة ـ٦٨٢( ابن )ه
وا والنشر للطباعة هجر ، التركي احملسن عبد بن اهللا عبد حتقيق ، الكبري ،الشرح واإلعالن لتوزيع

ـ١٤١٥سنة١.ط .م١٩٩٥/ه
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املقدسي-٣٥ حممد بن أمحد بن اهللا عبد حممد أبو الدين موفق ، قدامة ـ٦٢٠( ابن ،) ه
واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة توزيع ، احللو حممد الفتاح وعبد التركي اهللا عبد حتقيق ، املغين

العربية اململكة ، واإلرشاد سنةوالدعوة الثالثة الطبعة ، الرياض ، الكتب عامل دار طبع ، السعودية
ـ١٤١٧ .م١٩٩٧ه

٣٦-، واإلعالن والتوزيع والنشر للطباعة هجر ، التركي احملسن عبد بن اهللا عبد حتقيق ، املقنع
ـ١٤١٥سنة١.ط .م١٩٩٥/ه

٣٧-، أمحد بن أمحد ، القليويب
املنهاج شرح على القليويب مصرحاشية ، وشركاه احلليب البايب عيسى ، العربية الكتب إحياء دار ،

) .ت. د( 
٣٨-، القزويين يزيد بن حممد ، ماجة ابن

العريب التراث إحياء دار ، الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق ، ماجة ابن )ط. ت. د. ( سنن
٣٩-، أمحد بن سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء ، املرداوي

، واإلعالن والتوزيع والنشر للطباعة هجر ، التركي احملسن عبد بن اهللا عبد حتقيق ، اإلنصاف
ـ١٤١٥سنة١.ط .م١٩٩٥/ه

٤٠-، يونس رفيق ، املصري
سنة ، األوىل الطبعة ، سورية ، دمشق ، املكتيب دار ، واقتصادا فقها ـ١٤٢٠األوقاف ١٩٩٩ه

.م
ب-٤١ شعيب بن أمحد ، ،النسائي علي ن

مكتب ، غدة أبو الفتاح عبد عناية ، السيوطي الدين جالل احلافظ بشرح النسائي سنن
ط ، حلب ن اإلسالمية .١٤٠٦/١٩٨٦سنة١. املطبوعات
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املوضوعات :فهرس
البحث ٢ص: ملخص

٤ص: املقدمة
األول الفصل

الوقف أحكام مل موجز ١٠ص: عرض
الوقف ١٠ص: تعريف
الوقف ١١ص: حكم

الوقف حكم ١١ص: أدلة
الوقف ١٢ص: مقاصد
الوقف ١٣ص: أركان

ووكيله الوقف ١٤ص: ناظر
واستبداله الوقف ١٥ص: إبدال

الوقف ١٥ص: أنواع
الثاين :الفصل

اجلماعي الوقف حقيقة
العاملي للوقف مدخل اجلماعي ٢٠ص: الوقف

اجلماعي الوقف ٢١ص: تعريف
اجلماعي الوقف ٢١ص: حكم

اجلماعي الوقف حكم ٢١ص: أدلة
اجلماعي الوقف ٢٢ص: مقاصد

وأمثلته اجلماعي الوقف ٢٣ص: دائرة
اجلماعي الوقف دائرة اتساع عدم ٢٣ص: أسباب

وتوسيعه اجلماعي الوقف قيام ٢٤ص: مربرات
اجلماعي الوقف ٢٤ص: أمثلة

وال الفردي الوقف بني املشتركالتفريق والوقف اجلماعي ٢٥ص: وقف
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الثالث :الفصل
العاملي الوقف حقيقة

موجز : متهيد
املعاصر اجلماعي الوقف مثرة العاملي ٢٧ص: الوقف

:األولاملبحث
العاملي ٢٧ص : -داملقاص–املربرات–األدلة–احلكم–التعريف: الوقف
العاملي الوقف ٢٧ص: تعريف
العاملي الوقف ٢٨ص : حكم

العاملي الوقف حكم ٢٩ص: أدلة
العاملي الوقف ٣١ص:مربرات
العاملي الوقف ٣٣ص: مقاصد

احلايل العصر يف العاملي بالوقف االهتمام ٣٦ص: زيادة
الثايناملبحث

العاملي الوقف أحكام ٣٧ص: جممل
العاملي الوقف يف  ٣٧ص:الواقف

العاملي الوقف يف عليه  ٣٨ص:املوقوف
س العامليقراءة الوقف يف عليه املوقوف يف ٤٠ص:ريعة

العاملي الوقف يف املوقوف ٤١ص: املال
العاملي الوقف يف ٤٢ص:الصيغة
العاملي الوقف يف ٤٣ص:الناظر

العاملي الوقف ٤٥ص:ملكية
العاملي الوقف يف ٤٦ص:الرجوع

واستبداله العاملي الوقف ٤٦ص:إبدال
ال الوقف ٤٧ص:عاملياستثمار
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الثالثاملبحث
العاملي الوقف ٤٨ص : وحلوهلامشكالت

العاملي الوقف ملشروع الداخلية الذاتية ٤٨ص:املشكالت
العاملي الوقف ملشروع اخلارجية املوضوعية ٥٠ص:املشكالت

العاملي الوقف مشروع ملشكالت املقترحة ٥١ص:احللول
الرابعاملبحث

الفلسفية ٥٣ص: العامليللوقفالشرعيةاخلطة
الشرعي- املعريف  ٥٤ص: املضمون

واحملاسيب االقتصادي ٥٥ص: املضمون
وال الدستوري  ٥٥ص:قانويناملضمون

لآلخر واحلضاري العاملي  ٥٥ص: املضمون
اخلامساملبحث

العاملي للوقف الفنية ٥٦ص: اخلطة
العاملي للوقف الفنية اخلطة ٥٦ص:معامل

الفنية اخلطة ٥٦ص: مؤسسية
الفنية اخلطة  ٥٧ص: ختصصية

العاملي الوقف  ٥٧ص: إسالمية
الفنية اخلطة  ٥٧ص: واقعية

العاملي للوقف العملية ٥٧ص:اآللية
السادساملبحث

وضوابطه العاملي الوقف ٥٨ص: مستلزمات
العاملي الوقف ٥٨ص: مستلزمات

العاملي الوقف ٥٨ص: ضوابط
واملراجع املصادر ٦١ص: فهرس

املوضوعاتف ٦٦هرس


