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ـة ـي افتتاح

�ام عىل س�يدنا حممد  اة والسَّ احلمد هلل رب العاملني، والصَّ
وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــد:

في�ر » دائرة الشؤون اإلسللامية والعمل الخيري بدبي 
م إصداَرها اجلديد: » اسـتبدال الوقف  - إدارة البحوث « أن تقدِّ

رؤية رشعية اقتصادية قانونية « جلمهور القراء من السادة الباحثني 
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرف�ة.

وق�د ج�اء هذا البح�ث ليحث ع�ىل الوقف، ويب�ني أمهيته، 
ورضورة تنميته. ومن صور هذه التنمية: اس�تبدال الوقف الذي 
تعطل�ت وارداته، وقّل�ت غاته، فأصبح وقفًا مس�تهلكًا بدل أن 

يكون منتجًا . 

وق�د أوض�ح البح�ث أن الواقف يطمح من وقف�ه أن حيقق 
مقاص�د، من أمهه�ا: دوام األجر والثواب له بع�د موته، ومنفعة 
املوق�وف ل�ه. وهذان األم�ران ال يتحققان بعنٍي م�ا دون غريها، 
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فإذا ما أصاب العني املوقوفة آف�ة أو تناقصت غاهتا، فإن األجر 
والثواب واملنفعة تتحقق يف غريها.

وه�ذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نق�دم عظيم الش�كر والدعاء 
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر 
قضايا اإلسام والعروبة بكل متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول�ة، رئي�س جمل�س ال�وزراء، حاك�م ديب الذي يش�يد جمتمع 

املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه.

راج�ني من الع�ي القدير أن ينفع هب�ذا العم�ل، وأن يرزقنا 
التوفي�ق والس�داد، وأن يوف�ق إىل مزي�د من العط��اء عىل درب 

التميز املنش�ود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ 
��د وعىل آله وصحبه أمجعني. األميِّ اخلاتم سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث 
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املقدمــــة

احلمد هلل والصاة والسام عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه 
ومن وااله .

وبعـــد:

فق�د تناول ه�ذا البحث جزئية من مس�ائل الوقف الكثرية، 
هي مس�ألة اس�تبداله وفق رؤية اقتصادية قانوني�ة، عىل اعتبار أن 
ل يف حيثي�ات وتفاصيل الوقف، وإنما  نص�وص الرشيعة مل ُتَفصِّ
رسمت اخلطوط العريضة له من حيث العموم، ويأيت هذا البحث 
بع�د أن تع�رض كثري م�ن أموال الوق�ف إىل الضي�اع واالندثار، 
وبخاصة األرايض الزراعية املوقوفة يف األمكنة التي صار أغلبها 
مبان عقارية وجتارية، يف وقت كثرت فيه االستثامرات وتغلغلت 

إىل أغلب مرافق احلياة.

وُيعد موضوع استبدال الوقف واحدًا من املوضوعات التي 
أثارت بعضًا من اإلش�كاالت مابني املنافع واملفاسد التي ترتبت 
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عليه، األمر الذي دفع الفقهاء أن ينظروا إليه بنظرات متفاوتة، ما 

بني مؤيد له مدافع عنه مع اشرتاطهم لعدة رشوط فيه، وبني مانع 

له منعا باتًا إال يف حاالت نادرة جدًا.

والواق�ع كان خ�ري َحَكٍمٍ عىل م�ا جرى من منافع ومفاس�د 

رافقت موضوع االستبدال، وجعلت العلامء املعارصين حذرين 

أشد احلذر من املوضوع.

وبعد دراسة املوضوع واستعراض أقوال الفقهاء، توصلت 

إىل أن الدع�وة إىل اس�تبدال الوق�ف ال ي�راد منه�ا إهن�اء الوقف 

وإفاس�ه م�ن أموال�ه، وإنام تثم�ريه وتنميت�ه بعني ثاني�ة أخرى، 

مرجحًا رأي الّسادة احلنفية القتضاء املصلحة العامة يف ذلك .

أمهية الدراسة وسبب اختيار املوضوع:

الفقه�اء األج�اء أق�وال  الدراس�ة ع�رض   تتن�اول ه�ذه 

- رمحه�م اهلل تع�اىل- يف الوق�ف واس�تبداله، م�ن حي�ث احلظر 
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واإلباح�ة، واس�تدالالهتم يف ذل�ك، واختي�ار األنس�ب منه�ا، 

بحس�ب م�ا تقتضي�ه مصلحة األُّم�ة، وتق�رره ال�رورة. وهذا 

األم�ر حيت�م علينا الدعوة إىل دراس�ة املوضوع بش�كل معّمق من 

خال عقد املؤمت�رات وإقامة الندوات وتكثيف البحوث يف هذا 

املوضوع ؛ لنصل إىل بر األمان من أجل احلفاظ عىل ثروات األمة 

وعدم تعطيلها عن االستثامر يف آن واحد. 

ا سبب اختيار املوضوع: أمَّ

    فقد تعددت األس�ئلة املطروحة من جهات مس�ؤولة عن 

إقامة وتنفيذ بعض املش�اريع اخلدمية، تستفر عن إمكانية تغيري 

مكان الوقف، بس�بب وقوعه يف طريق ج�ر أو نفق أو مطار أو 

ما ش�ابه ذلك، ووجود عني الوقف أمام واحد من هذه املشاريع 

يقف عائقًا  دون تنفيذها. 

    ومن جانب آخر فقد  وقفت قبل عقد من الزمن أمام مسألة 

تتعلق باملوضوع نفس�ه، مفادها: أن مس�جدًا يقع عىل ضفاف هنر 
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دجلة ببغداد ُأنش�ئ قبل أكثر من أربعني عاما بطريقة بس�يطة، مما 

جعل املسجد بحاجة إىل الرتميم املستمر بسبب هشاشة األساس 

الذي بني عليه وقتها، وهذه الرتميامت مل جتد نفعا بسبب إطالته 

ع�ىل النهر، فاق�رتح أحد األش�خاص آنذاك، بأن يأخذ املس�جد 

وحيوله إىل أرض ويبني مس�جدًا آخر بدال عنه، يف أرض أخرى، 

فل�م هنتِد إىل جواب ش�اف حيس�م املوضوع بس�بب حساس�يته، 

واختاف اآلراء يف استنباط حكم املسألة إىل يومنا.  

منهجية الدراسة:

 اعتمد هذا البحث عىل املنهج التحليي االستنباطي والطريقة 

املكتبي�ة، باالعتامد عىل املراجع املعروفة يف علم الفقه اإلس�امي 

وم�ا ورد من رؤى عل�امء االقتصاد اإلس�امي األوائل منهم ثم 

املعارصي�ن املس�تندة إىل القرآن الكريم والس�نة النبوي�ة املطهرة، 

وحماولة ق�راءة املوضوع قراءة موضوعية جادة، بعد اس�تعراض 

أقوال الفقهاء من كتبهم ومراجعهم.
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خطة البحث:

وقد قسمت هذا البحث إىل ثاثة مباحث: 

املبحث األول: مفهوم الوقف:

    وخصصت�ه لبي�ان الوق�ف يف مخس�ة مطال�ب، م�ن حيث 
مفهوم�ه، ومرشوعيت�ه، وأنواع�ه بع�دة اعتب�ارات، م�ن حي�ث 
غرضه، وترتيبه اإلداري وش�كله، وبيان ملكيته، ثم بيان الطبيعة 

التي متيزه.  

واملبحث الثاين : استبدال الوقف.

    وفيه ثاثة مطالب، األول: لبيان مفهوم اس�تبدال الوقف 
وحكم�ه الرشعي، واملطلب الثاين: ألقوال املذاهب األربعة فيه، 
وبي�ان ال�رأي الراجح منه�ا، واملطل�ب الثالث: بع�ض الفتاوى 

املعارصة بشأن الترصف يف الوقف كالبيع ونحوه.

واملبحث الثالث: عملية استبدال الوقف والرؤية االقتصادية 
والقانونية.
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 وفيه ثاثة مطالب:

املطلب األول: الرؤية االقتصادية لعملية استبدال الوقف.

أوالً: الفقهاء االقتصاديون.

ثانيًا: أنموذج تطبيقي لعملية استبدال الوقف .

املطلب الثاين: الرؤية القانونية لعملية استبدال الوقف. 

 أوالً: من هي اجلهة املنفذة لعملية استبدال الوقف؟  

 ثانيًا:بعض القوانني اخلاصة بعملية استبدال الوقف.

وختامـًا : فهذا جه�دي فإْن وفق�ُت فم�ن اهلل العظيم، وإن 

أخطأُت فمن نفيس ومن الش�يطان الرجيم، وأستغفر اهلل العظيم 

وأتوب إليه.

* * *
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متهـــيد

الواق�ع أن األح�كام املتعلقة بالوقف كث�رية، ولّما كان هذا 

البح�ث غري خمصص لبيان األحكام وأدلتها اخلاصة بالوقف وما 

تعلق به من تفاصيل، فإنني سأقترص عىل ذكر بعض منها، عىل قدر 

ما يتعلق بموضوع االستبدال، مع أخذ نماذج خمترصة من بعض 

موضوعات الوقف، ق�در تعلقها بموضوع البحث كمدخل له، 

تاركًا مُجًا كث�رية من موضوعاته وأحكامه وتفصياته األخرى، 

التي تكلم عنها العلامء واختلفوا بعض اليشء فيها، إذ أّن الوقف 

لم يرد ب�ه نص بخصوص طريقته يف القرآن الكريم، وإنما ثبتت 

طريقته بالس�نة النبوية املطهرة - كام س�يتبني لنا ذلك - وحتى ما 

جاء يف الس�نة النبوية ال يتعدى عموميات دون تفصيل، ويف هذا 

الص�دد يق�ول الش�يخ مصطفى الزرق�ا )رمحه اهلل تع�اىل(: » وإن 

ال�ذي ورد يف الس�نة أيض�ًا ه�و حك�م إمج�ايل ع�ام، يف أن حيبس 

أص�ل املوق�وف، دون أن يب�اع أو يوه�ب أو يورث، وأن تس�بل 
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ثمرت�ه ....«)�(. ثم بنّي )رمحه اهلل تعاىل (أن ما جاء من تقس�يامت 

وتفاصي�ل خت�ص الوق�ف، إنام مرجع ذل�ك ل�رؤى واجتهادات 

الفقهاء حس�ب القواعد العامة املقررة عند كل منهم، حيث نقل 

ع�ن األس�تاذ أمح�د إبراهيم ب�ك: » أم�ا تفاصيل أح�كام الوقف 

املق�ررة يف الفقه، فهي مجيعا اجتهادية قياس�ية، للرأي فيها جمال. 

غري أن فقهاء األمة  قد أمجعوا فيها عىل يشء: هو أن الوقف جيب 

أن يك�ون قرب�ة إىل اهلل تعاىل، يبتغى هبا رضوانه وثوابه، فا يصح 

أن يوق�ف م�ال عىل ما  ليس بقربٍة مرشوعة، س�واء أكان معصية 

أو كان غ�ري معصية، كالوقف عىل األغني�اء دون الفقراء. ومجيع 

تل�ك األحكام الفقهية التفصيلية، يف الوقف، منها ما قد أخذ من 

نصوص القران العامة التي تأمر باإلنفاق يف سبيل اخلري، وبصيانة 

احلقوق، وأداء األمانات الخ... ومنها: ما قد اس�تنبط من بعض 

نص�وص الس�نة القولية أو العملي�ة .. ومنها - وه�و األغلب - 

أح�كام ُبنيت: إما عىل القواعد الفقهية العامة، أو بطريق القياس 

)�( أحكام الوقف، مصطفى أمحد الزرقا ، دار عامر ، عامن، الطبعة األوىل، 
�4�8 ه� - �997م، ص�9 .
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عىل أش�باهها يف العل�ل، كأح�كام وقف املريض، وض�امن ناظر 

الوق�ف وعزله، قياس�ًا عىل ت�رع املريض ووصيت�ه، وعىل ضامن 

الويص وعزله، وإّما عىل املصالح املرس�لة، ككون إجارة األعيان 

املوقوفة ال جيوز أن تتجاوز مدة العقد الواحد فيها س�نة أو ثاث 

س�نوات .. وكأحكام االس�تبدال  بالوقف، ووج�وب البدء من 

غلة املوقوف وترميمه حفظا لعينه، ونحو ذلك « )�(.

* * *

)�( أحكام الوقف، مصطفى أمحد الزرقا، ص 20 .





املبحث األول

مفهــوم الوقــف
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املبحث األول

مفهـوم الوقـف

ويتضمن مخسة مطالب:

املطلب األول: تعريف الوقف لغة ويف اصطالح الفقهاء.

املطلب الثاين :مرشوعية الوقف .

املطلب الثالث :أنواع الوقف .

أوالً: باعتبار غرضه:

أ- الوقف الذري)األهي(.

ب- الوقف اخلريي.

ثانيًا: من حيث ترتيبه اإلداري:

أ- الوقف املضبوط.
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ب- الوقف امللحق.

ثالثًا: من حيث طبيعة املوقوف)حمل الوقف(

أ- وقف العقار

ب- وقف املنقول

املطلب الرابع : ملكية الوقف . 

املطلب اخلامس: الطبيعة املميزة للوقف.

* * *
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املطلب األول: تعريف الوقف لغة ويف اصطالح الفقهاء : 

أوالً: الوقف لغة:

ع�رف أه�ل اللغة الوق�ف بأنه احلب�س، والوق�ف واحلبس 

مرتادف�ان، ق�ال ابن منظ�ور:   » إذ احلبس هو مج�ع َحبيس، وهو 

بضم الباء وأراد هبا ما كان أهل اجلاهلية حيبس�ونه من الس�وائب 

وما أش�بهها «)�(. قال اإلمام الش�افعي رمحه اهلل تعاىل:» مل حيبس 

أهل اجلاهلية فيام أعلم وإنام حبس أهل اإلسام ..«)2(. 

 قال الفيومي: » )وقفت الدار وقفًا (: حبستها يف سبيل اهلل، 

ويشٌء موق�وف َووق�ف أيضًا تس�مية باملص�در، واجلمع أوقاف 

 مث�ل ث�وب وأث�واب، ووقف�ت الرج�ل عن ال�يشء وقف�ًا منعته 

)�( لس�ان الع�رب الب�ن منظ�ور األفريق�ي، دار ص�ادر ب�ريوت ، الطبعة 
الرابعة، 2005م ، �4/4 .

 )2( حتف�ة احلبي�ب ع�ىل رشح اخلطي�ب املع�روف  باإلقناع يف ح�ل ألفاظ 
أيب ش�جاع للش�يخ حممد بن أمحد الرشبيني ، ت977ه� ، دار الكتب 

العلمية ، بريوت، الطبعة األوىل، �4�7ه� - �997، 6��/3 . 
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وأنكره�ا  متي�م،  لغ�ة  باألل�ف  والداب�ة  ال�دار  وأوقف�ت   عن�ه، 

األصمع�ي « )�(، وهب�ذا املعن�ى - احلبس - ورد ذك�ره يف القرآن 

الكري�م فق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ حبخب  مب  ىب﴾، ومنه املوقف 

ألن الناس  يوقفون فيه للحساب، أي حيبسون فيه للحساب.

ثانيًا : الوقف يف اصطالح الفقهاء.

 عرف الفقهاء الوقف بتعريفات متعددة، فقد عرفه األحناف 

بأنه: » حبس العني عىل ملك الواقف والتصدق باملنفعة «)2(.

)�( املصب�اح املن�ري يف غري�ب الرشح الكب�ري للرافعي ، أمحد ب�ن حممد بن 
عي املقري الفيومي ت770 ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

األوىل ، �4�4ه� -�994م ، ص669.
)2( هذا هو تعريف اإلمام أيب حنيفة )رمحه اهلل تعاىل( عىل اعتبار أن حقيقة 
الوقف ترع باملنفعة دون العني، يف حني عرف أبو يوس�ف وحممد بن 
احلسن الشيباين الوقف بأنه : » حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل، 
والتص�دق باملنفع�ة « بن�اء عىل أن املوق�وف خيرج عن مل�ك الواقف 
 س�واء عىل اعتبار نظرية الترع بالعني، أو عىل نظرية إس�قاط امللكية، 
فأب�و حنيف�ة ي�رى بأن�ه عقد غ�ري الزم، أي يمل�ك الواق�ف الرجوع 
 ع�ن الوق�ف يف حياته، وكذل�ك ورثته  إال إذا حكم ب�ه القايض أو = 
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وبع�ض املالكي�ة مل يس�موه وقف�ًا، وإن�ام أطلق�وا عليه لفظ 
» الُحُب�س « فعرف�وه بأنه:» أعطاء منفع�ة يشٍء ُمدة وجوده الزمًا 

بقاؤه يف ملك ُمعطيه ولو تقديرًا «)�(.

وعرفه الشافعية بأنه: » حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء 
عينه، عىل مرصف مباح « )2(.  

= خيرج�ه خمرج الوصية، بينام يرى صاحب�اه زيادة عىل مجهور الفقهاء 
ب�أن الوق�ف عق�د الزم بمعن�ى ع�دم إم�كان الرج�وع فيه م�ن قبل 
الواق�ف نفس�ه أو ورثت�ه م�ن بعده. وملخ�ص هذه األق�وال تبني لنا  
أن املس�تفيدين من الوقف إنام يس�تفيدون من منفعته أو غلته أو ريعه 
وال يملك�ون الترصف برقبته )أصله( س�واء كان�وا واقفني أو موقوفا 
عليهم أو نظارًا للوقف إال اس�تبداال عىل قول بعضهم –كام س�نرى- 
فهم يملك�ون املنفعة وال يملكون الرقبة. ينظ�ر: رد املحتار عىل الدر 
املختار حاشية ابن عابدين، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت، الطبعة 

الثانية، �407ه�-�987م ، 358/3 .   
)�( رشح ح�دود اب�ن عرفة املوس�وم اهلداية الكافية الش�افية لبيان حقائق 
اإلمام ابن عرفة الوافية أليب عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع، حتقيق، 
دار الغرب اإلسامي، بريوت، الطبعة األوىل، �993م، �/539 .  
)2( حاش�ية قلي�ويب وعم�رية ع�ىل منه�اج الطالب�ني للن�ووي، دار الفكر، 
 حاش�يتان األوىل: لشهاب الدين أمحد بن س�امة  القيلويب املرصي= 
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وعرفه احلنابلة بأنه: » حتبيس األصل وتسبيل الثمرة « )�(.

ويرجح الش�يخ حممد أب�و زهرة تعريف احلنابل�ة باعتبار أن 

ق�وام الوقف هو حبس الع�ني، فا يترصف فيه�ا بالبيع والرهن 

واهلب�ة وال تنتق�ل باملرياث، واملنفعة ت�رصف جلهات الوقف عىل 

مقتىض رشوط الواقفني)2(.  

وكذل�ك رجح ه�ذا التعريف أس�تاذنا الدكت�ور حممد عبيد 

الكبييس معلًا )3(:

=  ت �069ه� ، والثانية : لشهاب الدين أمحد الرليس امللقب بعمرية 
ت 957ه� ، دار الفكر ، مرص ، 97/3 .

)�( املغن�ي الب�ن قدامة  حتقيق عب�د اهلل الرتكي وعبد الفت�اح حممد احللو، 
هجر للطباعة والتوزيع والنرش، الطبعة الثانية ، �4�2ه� -�992م، 

.�84/8
)2( حم�ارضات يف الوق�ف لإلم�ام حمم�د أب�و زه�رة ، دار الفك�ر العريب، 

القاهرة، ��97، ص45-44  .
)3( أح�كام الوقف يف الرشيعة اإلس�امية د.حممد عبي�د الكبييس، مطبعة 

اإلرشاد، بغداد، �3�7ه� -�977م، �/88 .
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�- أنه اقتباس من حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر الذي جاء 
في�ه : » أن عمر بن اخلطاب َأصاب َأرضًا  بخير، فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يس�تأمره فيه�ا، فقال: يا رس�ول اهلل، إين َأصبُت َأرض�ًا بخير لم 
ُأِص�ب َم�ااًل قطُّ أنفس عن�دي منه، فام تأمرين بِه، قال: إن شـئت 
َّ�ه ال يباع  ا. قال: فتصدق هِبا عمر َأن حبسـت َأصلها وتصدقت بهِ
وال يوه�ب وال ي�ورث، وتصدق هبا  يف الفق�راء ويف القربى ويف 
�بيل والضيف، ال جناح عىل من  الرقاب ويف س�بيل اهلل وابن السَّ
ٍل، قال: فحدثت  وليه�ا َأن يأكل منها باملعروف ويطعم غري متموِّ

ٍل َمااًل « )�(. بِه ابن سريين فقال: غري ُمَتَأثِّ

)�(   رواه الش�يخان، البخ�اري يف الصحي�ح عن ابن عم�ر ريض اهلل عنه، 
كت�اب ال�رشوط ، ب�اب ال�رشوط يف الوق�ف برق�م 2586، صحيح 
البخ�اري لإلم�ام أيب عب�د اهلل حمم�د بن إس�امعيل البخ�اري، ضبطه 
ورقمه د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، دمشق - بريوت، الياممة 
للطباع�ة والن�رش والتوزي�ع، الطبع�ة اخلامس�ة، �4�4ه���993م، 
982/2 ، ومس�لم يف صحيحه برقم �632 ، صحيح مس�لم لإلمام 
أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ت �26ه�، علق 
عليه ورتبه حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية ، بريوت ، باب 

الوقف �255/3 .



2�

وال ش�ك أن رس�ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ه�و أعل�م الن�اس باألح�كام 

الرشعية وحقيقتها من غريه. 

2-أن  التعري�ف املخت�ار خ�اص بجوه�ر الوق�ف وإظهار 

حقيقت�ه م�ن دون التط�رق إىل أمور أخ�رى وجزئي�ات تكميلية 

خت�ص ملكي�ة العني، أو ل�زوم الوق�ف أو غريها م�ن تفصيات 

الفقه�اء التي تعتمد عىل اجتهاداهتم  واختاف وجهات نظرهم، 

األمر الذي جيعل هذا التعريف قاس�ام مش�رتكا بني مجيع املذاهب 

الفقهية واآلراء االجتهادية.

* * *
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املطلب الثاني: مشروعية الوقف:

ح�ث رشعن�ا الكريم ع�ىل املس�ارعة واملس�ابقة يف اخلريات 
بش�تى أصنافها، والت�ي من أمهها تلك اخل�ريات التي ختفف عن 
الن�اس الضيق، وتبعد عنهم ش�بح الفقر، ف�كان الوقف بعمومه 
ضم�ن هذا احل�ث، وإن مل يذكر رصاحة وإنام ُفهم إش�ارة، كام يف 

قول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  
پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ )�(. فدل�ت اآلي�ة الكريم�ة 
ع�ىل طري�ق قريب للوص�ول إىل الِر ال�ذي يبحث عن�ه اجلميع، 
األم�ر ال�ذي ّول�د اس�تجابة طبيعية مل�ا عرف في�ام بع�د بمفهوم 
الوق�ف، وه�ذا يظه�ر بوض�وح م�ن حدي�ث عمر ب�ن اخلطاب 
)ريض اهلل عن�ه( الذي مّر  معنا س�ابقًا الذي يس�أل فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بأن له مال حيبه، فدله )عليه الصاة والس�ام ( عىل حبس أصله 
وتس�بيل ثمرته. بل إن اآلية نفسها، كام يروي البخاري عن أنس 
 ريض اهلل عن�ه: » أن أب�ا طلح�ة ج�اء إىل رس�ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: 

يا رس�ول اهلل، يق�ول اهلل تبارك وتع�اىل يف كتاب�ه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   

)�( سورة آل عمران، اآلية 92 .
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ٻ  ٻ  پ  پپ ﴾، وإن أح�ب أم�وايل إيّل بريحاء، قال: 
وكانت حديقة، كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدخلها ويستظل هبا ويرشب 
م�ن مائه�ا، فه�ي إىل اهلل ع�ز وج�ل وإىل رس�وله  ملسو هيلع هللا ىلص، أرجو بره 
وذخره، فضعها أي رس�ول اهلل حيث أراك اهلل، فقال رس�ول اهلل  
ملسو هيلع هللا ىلص: ب�خ ي�ا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلن�اه منك ورددناه عليك 
فاجعل�ه يف األقربني، فتصدق ب�ه أبو طلحة عىل ذوي رمحه « )�(، 
وهك�ذا نجد أن الصحابة الكرام قد ترمجوا مفهوم الوقف عمليا 

استنادًا هلذه اآلية وغريها، وقد أقرهم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك . 

وال ختف�ى اآلي�ات الكث�رية األخ�رى الت�ي حت�ث ع�ىل الر 
واإلنفاق بوجه عام وأمهيته وبيان قيمته احلقيقية يف الدار اآلخرة، 
وأن اإلنس�ان مهام قدم من عمل فإنه سيجده أمامه، وال شك أن 
تقديم املال له مكانته وقيمته العظمى ملا جبلت عليه النفوس من 
تعل�ق به، حتى إن اهلل عز وجل ق�د قدمه عىل النفس كما يف قوله 

تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   

)�( رواه البخ�اري يف صحيحه عن أنس بن مالك يف كتاب الوصايا، باب 
من  تصدق إىل وكيله ثم رد الوكيل إليه برقم2607، �0�4/3 .
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پڀ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ﴾)�(، وكذل�ك الولد، فقال 

ٻپ  پ  پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تع�اىل: 
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾)2( لم�ا حيمل�ه إنفاق�ه م�ن مش�قة 
ع�ىل النفوس وثقل، وهذا األمر يش�مل الوق�ف باعتباره بابا من 

أب�واب فعل اخل�ري الذي يقول اهلل تع�اىل فيه: ﴿ ڱ  ڱ     
ں  ں﴾)3(. 

أّمـا األدلة من السـنة، فقد تضافرت ع�دة روايات تدل عىل 
أمهية الوقف وحتث عليه، منها: 

�- م�ا رواه أب�و هريرة )ريض اهلل عن�ه ( أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
» إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة، إال من صدقة جاريٍة، 
أو علم ينتفُع به، أو ولٍد صالح يدعو له «)4(. قال ُشّراح احلديث: 

)�( سورة التوبة، جزء من اآلية �4.
)2( سورة الكهف، اآلية 46 .

)3( سورة احلج، جزء من اآلية 77 .
)4( رواه مس�لم ، كت�اب الوصية، باب ما يلحق اإلنس�ان من الثواب بعد 

وفاته ، برقم ��63 ، �255/3  .
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إن الصدقة اجلارية الواردة يف احلديث محلت عىل الوقف)�(.  

2- م�ا ورد ع�ن عثامن بن عف�ان )ريض اهلل عنه ( قال: قدم 

 النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص املدين�ة وليس هبا ماء يس�تعذب غري بئ�ر رومة، فقال: 

» من يشـري بئـر رومـة، فيجعل فيها دلـوه مع دالء املسـلمني، 

بخـر له منهـا يف اجلنة، فاش�رتيتها من صلب م�ايل «)2(. قال ابن 

حجر: قال ابن بطَّال: يف حديث عثامن أنه جيوز للواقف َأن ينتفع 

بوقف�ه إذا رشط ذل�ك، قال: فلو حبس بئًرا ع�ىَل َمْن يرشب منها 

فل�ه َأن يرشب منها، وإن مل يش�رتط ذلك ألَن�ُه داخل يف مجلة من 

َي�رشب «)3(، مم�ا يبني أن عث�امن )ريض اهلل عنه( قد اش�رتى البئر 

)�( س�نن النس�ائي ب�رشح احلافظ ج�ال الدي�ن الس�يوطي، ت ��9ه� 
وحاش�ية اإلمام السندي ، ت��38ه�، دار املعرفة ، بريوت، الطبعة 
الثالثة ، �4�4ه�-�994، برقم 3653. ، فضل الصدقة عن امليت، 

. 249/5
)2( رواه الرتمذي ، عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي، أليب العريب 
املالكي ت543ه� ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، كتاب املناقب، 

مناقب عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، برقم 37�2، �57/�3.
 )3( فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقاين، دار الريان =
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وجعله عامًا جلميع املس�لمني بتش�جيٍع وحٍث م�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن 
يشرتيه، وهذا ما يؤكد مرشوعيته .

3- وق�د ذك�ر أغل�ب من تكل�م يف موض�وع الوق�ف أدلة 
كثرية من الس�نة النبوي�ة املطهرة، تبني تفاع�ل املجتمع النبوي يف 
ه�ذا املوضوع ومدى االس�تجابة املبارك�ة من الصحاب�ة الكرام 
 )رض�وان اهلل تع�اىل عليهم ( حت�ى ذكر ابن قدامة  ع�ن جابر بن 
عب�د اهلل )ريض اهلل عنه�ام ( قول�ه:»  مل يك�ن أح�د م�ن أصحاب 
رس�ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  ذو مق�درة إال وقف،  وعقب قائًا: وهذا إمجاع 
منهم، فإن الذي قدر منهم عىل الوقف وقف واش�تهر ذلك، فلم 

ينكره أحد، فكان إمجاعًا « )�( )*(. 

= للرتاث، القاه�رة، الطبعة األوىل، �407ه��986م، باب الرشب 
واملساقات ، 38/5 .

)�( املغني البن قدامة املقديس ، كتاب الوقف والعطايا ، �86/8 .

)*( ليس  من مقصد هذا البحث رسد األدلة الرشعية  فهي كثرية  ال يكاد 
خيل�و  كتاب  م�ن الكتب التي حتدث�ت عن الوقف إال وذكرت ش�يئا 
منه�ا، ولع�ل من أهم األدلة التي مل يس�لط الضوء عليه�ا كثريًا هو ما 
أخرجه البخاري أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص لما هاجر أراد أن يبني مسجده= 
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املطلب الثالث: أنواع الوقف: 

ختتلف أنواع الوقف  باختاف االعتبارات:

أوالً :أنواع الوقف باعتبار غرضه : 

1- الوقف الذري )األهيل(: هو الوقف عىل مصالح األرسة 

م�ن األوالد والذري�ة، ثم يؤول تباعا إذا م�ا انقرضت الذرية إىل 

وقف خريي . 

إن بداية عهد الوقف مل يكن حتت اسم معني، ومن باب أوىل 

فإن الوقف الذري والوقف اخلريي مل يكونا معروفني أو متداولني 

هبذين املسميني، وكام قلنا سابقا يف بيان مرشوعية الوقف، بأنه قد 

ورد ضمن  الدعوة إىل الر واإلنفاق والبذل والعطاء وسائر طرق 

اخلري، الذي يش�رتك فيها الواقف وأهله وس�ائر الناس بنفعه، كام 

= واختار موقعه يف حائط لبني النجار، قال: » يا بني النجار، ثامنوين 
بحائطكـم هـذا، فقال�وا: ال واهلل، ال نطل�ب ثمن�ه إال إىل اهلل « رواه 
البخاري يف كتاب الوصايا باب وقف األرض للمسجد برقم 2620 

باب إذا أوقف مجاعة أرضا مشاعا فهو جائز �0�9/3.
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فعل سيدنا عثامن حينام اشرتى بئر رومة وجعل دلوه كدالء عامة 

الن�اس، واألدلة يف ذلك واضحة، فقد روي أن احلوائط الس�بعة 

التي وقفها النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يأكل هو منها  ويطعم .

يقول الش�يخ مصطفى الزرق�ا: » ثم بدأ الصحابة حيبس�ون 

األم�وال ع�ىل أوالدهم، ويرون يف ذلك وس�يلة لصيانة املال عن 

التبدي�د، ولدوام انتف�اع أعقاب الواقف منه، ك�ام تقدم يف وقف 

الزب�ري ب�ن الع�وام )ريض اهلل عن�ه( إذ وق�ف ُدوره ع�ىل س�كنى 

أوالده، وأخ�رج عن  االس�تحقاق من اس�تغنت ب�زوج. وهكذا 

وقف غريه أيضًا عىل أوالدهم. وقد كان هذا نواةً ملا ُس�مي  فيما 

بعد وقفا ذريًا « )�(.

وقد ذكر الطرابليس يف كتابه » اإلسعاف يف أحكام األوقاف« 

عدة آثار يف وقف الصحابة الكرام عىل أوالدهم وعىل وجوه الر 

واخل�ري، بل ذكر الزيلعي صدقات ال تزال قائمة - إىل وقته- من 

كبار الصحابة عىل أوالدهم فقال: » ويف اخلافيات للبيهقي قال 

)�( أحكام األوقاف: مصطفى  الزرقا ، مصدر سابق، ص�5 . 
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أب�و بكر عبد اهلل ب�ن الزبري احلميدي: تصدق أبو بكر بداره بمكة 
عىل ولده، فهي إىل اليوم، وتصدق عمر بربعه عند املروة، وبالثنية 
ع�ىل ولده، فهي إىل اليوم، وتص�دق عي بأرضه، وداره يف مرص، 
 وبأموال�ه باملدينة ع�ىل ولده، فذلك إىل اليوم، وتصدق س�عد بن 
أيب وق�اص ب�داره باملدينة، وب�داره بمرص عىل ول�ده، فذلك إىل 
اليوم، وعثامن برومة، فهي إىل اليوم، وعمرو بن العاص بالوهط 
م�ن الطائ�ف، وداره بمكة واملدين�ة عىل ولده، فذل�ك إىل اليوم، 

قال: وما ال حيرين كثري « )�(. 

ث�م تتاب�ع ه�ذا األم�ر - الوقف ع�ىل الذري�ة -  عن�د عامة 
املس�لمني، حتى كتب العلامء صيغًا كانت مرجعًا للواقفني وبيانًا 
لرشوطهم فيام بعد، من ذلك ما جاء عن اإلمام الشافعي )رمحه اهلل 
تع�اىل ( الذي كت�ب  صورة  حجة وقف، ب�ني فيها أهم الرشوط 
واآلداب الواج�ب توفره�ا يف حجة الوقف، حي�ث جاء يف هذه 

احلج�ة - كام يف كت�اب األم - اآليت : » أخرنا الربيع بن س�ليامن 

)�( نص�ب الراية لتخريج أحاديث اهلداية، مؤسس�ة الري�ان ، ودار القبلة  
جدة ، الطبعة األوىل ، �997-�4�8 ، 478/3 .



3�

قال: أخرنا الش�افعي إماًء ق�ال: هذا كتاب كتبه فان ابن فان 

الفاين يف صحة من بدنه وعقله وجواز أمره، وذلك يف شهر كذا 

من س�نة كذا، إين تصدق�ت بداري التي بالفس�طاط من مرص يف 

موضع كذا، أحد حدود مجاعة هذه الدار ينتهي إىل كذا، والثاين، 

والثالث، والرابع، تصدقت بجميع أرض هذه الدار وعامرهتا من 

اخلشب والبناء واألبواب وغري ذلك من عامرهتا وطرقها ومسايل 

مائه�ا وإرفاقها ومرتفقها، وكل قليل وكثري هو فيها ومنها، وكل 

حق هو هلا داخل فيها وخارج منها، وحبس�تها صدقًة بتًة مس�بلًة 

لوج�ه اهلل وطلب ثوابه، ال مثنوية فيها وال رجعة، حبس�ًا حمرمًة، 

ال تباع وال تورث وال توهب، حتى يرث اهلل األرض ومن عليها 

وه�و خري الوارثني، وأخرجتها م�ن ملكي، ودفعتها إىل فان بن 

فان يليها بنفسه وغريه .... « )�(.

ث�م توال�ت وقفي�ات املس�لمني ش�يئًا فش�يئًا، حت�ى زادت 

)�( وهل�ذه احلج�ة بقية ومل�ن أراد االطاع عليها كامل�ة الرجوع إىل كتاب 
األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، وثيقة يف احلبس )ت204ه�(، 

دار الوفاء ، الطبعة األوىل، �422ه� - �200 ، �25/5 .
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وانت�رشت، مم�ا جع�ل األطامع فيه�ا تزداد م�ن قب�ل ذوي النفوذ 

بصور شتى، تارة بفرض الرائب الكبرية عليها، وتارة بدعوى 

أهنا أخذت من بيت املال)�(، وتارة بعدم مرشوعيتها وغريها من 

األس�باب الواهي�ة، مما جعل األئمة األعام  يقف�ون موقفًا صلبًا 

بوجه هذه الدع�وات، كان منهم اإلمام النووي )رمحه اهلل تعاىل( 

كام ذكر ذلك السيوطي عنه )2(.

وق�د ذك�ر ش�يئًا قريب�ًا م�ن ذل�ك اب�ن عابدين ع�ن موقف 

 آخر مش�ابه لكوكبة م�ن العل�امء، يتقدمهم البلقين�ي حيث قال: 

» مطلب: عىل ما وقع للس�لطان برق�وق من إرادته نقض أوقاف 

بي�ت املال، ول�ذا لّما أراد الس�لطان نظاُم اململك�ة برقوُق يف عام 

)�( تس�مى هذه احلالة بأرايض األرصاد، وصورهت�ا :أن يقف أحد الوالة 
أرض�ًا م�ن أرايض الدولة عىل مصلح�ة عامة كاملس�اجد أو املقابر أو 
املستش�فيات .....أو عىل أشخاص  هلم اس�تحقاق يف امليزانية العامة 
لقيامه�م ببعض اخلدمات كالعل�امء وطلبة العلم وغريهم، رد املحتار 

. 393-392/3
)2( حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة ، جال الدين السيوطي، دار 

الفكر العريب ، القاهرة ، �4�8ه� - �998م، 83/2 . 
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نيف وثامنني وس�بعامئة: أن ينقض ه�ذه األوقاف لكوهنا أخذت 

م�ن بيت املال، وعقد لذلك جملس�ًا حافًا حره الش�يخ رساج 

الدين البلقيني والرهان ابن مجاعة وش�يخ احلنفية الش�يخ أكمل 

الدين شارح اهلداية، فقال البلقيني: ما ُوقف عىل العلامء والطلبة 

ال س�بيل إىل نقض�ه، ألن هل�م يف اخلم�س أكث�ر م�ن ذل�ك، وم�ا 

وق�ف ع�ىل فاطمة وخدجي�ة وعائش�ة ينقض، ووافق�ه عىل ذلك 

احلارضون « )�(.

ومقص�ده يف ذل�ك واض�ح إذ يعني: أن الوق�ف الذري هو 

خ�ريي باعتبار املآل، والوقف اخلريي هو خ�ريي باعتبار احلال، 

وقد يتغري املآل بتأخر انقراض الذرية.

2-الوقـف اخلـري: ه�و الوقف ع�ىل املصال�ح اخلريية أي 

ع�ىل جه�ات الر م�ن  فقراء، مس�اكني، يتام�ى، أرام�ل، ثكاىل، 

وضحاي�ا حروب، .. ومل يف�رق علامؤنا الذين حتدث�وا عن أنواع 

الوق�ف باعتب�ار غرض�ه بني املصال�ح اخلريية واملصال�ح العامة، 

)�( رد املحتار عىل الدر املختار حاشية ابن عابدين ، 259/3  .
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إال أن أح�د املعارصين وه�و الدكتور رفيق امل�رصي عّد الوقف 
اخلريي جانبًا مس�تقًا ع�ن الوقف العام، وب�ني أن الوقف العام 
هو الذي يس�تفيد منه املجتمع كله، دون متيز بني فقرائه وأغنيائه، 
كاملس�اجد واملدارس واملش�ايف والطرق والغاب�ات ومياه األهنار 
ومي�اه البحار، وقال ما نص�ه: » وهذا الوقف إن�ام يدخله العلامء 
�ا  يف الوق�ف اخل�ريي، وإين أرى متيزه، ألنه خمص�ص للعموم، أمَّ

الوقف اخلريي فهو خمصص للفقراء دون األغنياء « )�(.

وه�ذا التقس�يم يب�دو أكث�ر واقعي�ة إذ ال يعق�ل أن  تف�رد 
مؤسس�ات خاصة طابعها الع�ام مجاهريي للفق�راء، نعم الفقراء 
بحاج�ة إىل َمْن يدعمهم، ويمد يد العون واملس�اعدة هلم، ولكن 
دون متييزه�م ع�ن بقية أف�راد املجتمع، حتى ال يش�عروا بالتمييز 
عن غريهم، فيولد عندهم شعور من البغضاء والغل يف نفوسهم  
جتاه اآلخرين، بس�بب نظ�رة املجتمع هلم،  فامذا يمكن أن يتصور 
ل�و كان مس�جد من املس�اجد موقوفًا للفق�راء دون غريهم، وقد 

)�( األوق�اف فقه�ًا واقتص�ادًا ، د.رفي�ق يون�س امل�رصي ، دار املكتب�ي ، 
دمشق، الطبعة األوىل ، �420-�999م ، ص30 
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يقال يف وقف املسجد بأّنه أمر خاص، ألّنه عبادي  حمض خيتلف 

عن غريه من األعامل االجتامعية، فأذكر بأّن اإلس�ام جاء حماربًا 

لكل أش�كال الطبقي�ة والتمييز بني الناس إال ع�ىل مبدأ التقوى، 

حيث قال اهلل عز وجل: ﴿ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ﴾ )�(.

ثانيًا: أنواع الوقف من حيث ترتيبه اإلداري:

ت�رتدد يف دوائ�ر األوق�اف ومؤسس�ات وهيئات االس�تثامر 

اخلاصة هبا بعض املصطلحات غري الش�ائعة كثريًا عند الناس)2(، 

ولعل من أهم هذه املصطلحات:-

1- الوقف املضبوط: وهو الذي تتوىل اجلهة الرسمية إدارته 

مبارشة دون وكيل أو ويل من قبل الواقف. بس�بب عدم اش�رتاط 

التولية ألحد، أو النقطاع رشوط التولية .

)�( سورة احلجرات، جزء من اآلية �3 . 
)2( وع�ىل س�بيل املثال فقد ج�رى العمل هبذه املصطلح�ات يف هيئة إدارة 
واس�تثامر األوقاف يف بغداد س�نة �996م، والتابعة لوزارة األوقاف 

يف العراق.
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2- الوقـف الملحق: وهو الذي يتوىل الواقف أومن ينوب 

عن�ه اإلرشاف علي�ه مب�ارشة، وتك�ون مهم�ة اجلهات الرس�مية 

متابعة مدى تطبيقه لقانون الوقف وأحكامه من عدمها.   

ثالثًا: أنواع الوقف من حيث طبيعة املوقوف )حمل الوقف(.

قسم الفقهاء أنواع الوقف من حيث طبيعته إىل نوعني مها:

1- وقـف العقـار: وهو م�ا قصد ب�ه الدوام واالس�تمرار، 

بحي�ث يك�ون صاحل�ا للبقاء م�ع فرضية وج�ود غلة ثابت�ة، ولو 

بطريق االنتظار حتى يتم استئجاره، وإذا ما ترر بعد مدة يكون 

صاحل�ا للتعمري، كاألرايض وما ينش�أ عليها من زروع وبس�اتني 

وبناء دور وحوانيت وما شابه ذلك.  

2- وقـف املنقـول: وه�و ما قصد ب�ه اس�تطاعة التحكم به 

م�ن خال املقدرة ع�ىل نقل العني من مكان آلخ�ر، مثل األثاث 

والثياب وآالت املس�جد من ف�رش وحرص وقنادي�ل، وما يقوم 

مقامه�ا من مصابيح وأجهزة الصوت والتكييف والتدفئة وما يف 
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حكمها من مواد نس�تطيع التحكم هبا، من ناحية نقلها من مكان 

آلخر، خاف�ًا للعقار الذي يتعذر نقله أو التحكم يف مكانه.  

واألساس يف التفرقة عند بعض الفقهاء بني العقار واملنقول، 

ه�و يف مس�ألة رج�اء االنتف�اع يف املس�تقبل يف العق�ار فتش�ددوا 

يف اس�تبداله - ك�ام س�نرى - وعدم رجاء ذلك يف املنقول بس�ب 

تعرضه للتلف، فلم يتشددوا يف استبداله . 

* * *
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املطلب الرابع: ملكية الوقف:

ال أعل�م خافًا بني العلامء يف أّن منفعة العني املوقوفة يكون 

ملكها للموق�وف عليهم إذا صح الوقف)�(. وإّنما وقع اخلاف 

بينهم يف العني املوقوفة نفسها إىل من تؤول . 

ـا األحناف، فقد سبق وأن بّينا يف هامش التعريف بالوقف  أمَّ

أّن اإلمام أبا حنيفة يرى أّن الوقف حبس العني عىل ملك الواقف 

والتصدق باملنفعة )2(، بينام يرى صاحباه بأّن�ه: » حبس العني عىل 

حك�م ملك اهلل تع�اىل، والتصدق باملنفع�ة « )3(، وهو الراجح يف 

)�(  رد املحتار 357/3 ، الرشح الصغري عىل أقرب املسالك أليب الركات 
أمح�د بن حممد الدردير، دولة اإلمارات العربية املتحدة، وزارة العدل 
والش�ؤون اإلس�امية واألوقاف، �4�0ه�� - �989 م،  98/4 ، 
مغن�ي املحت�اج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ، رشح الش�يخ حممد اخلطيب 
الرشبين�ي عىل متن منه�اج الطالبني لإلم�ام أيب زكريا حييى بن رشف 
الن�ووي، دار الفك�ر ، 389/2 ، الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن 
حنب�ل تألي�ف موفق الدين ب�ن قدامة املقديس ، املكتب اإلس�امي ،  

الطبعة اخلامسة ، �408ه��988م ، 456/2 
)2( رد املحتار 358/3 .

)3(املصدر نفسه .
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مذهبه�م، إذ خيرج من ملك الواقف إىل غري مالك من العباد، بل 
تكون امللكية عىل حكم ملك اهلل تعاىل، وإىل ذلك ذهب ابن حزم 
أيض�ًا حيث ق�ال: » إّن احلبس لي�س إخراجًا إىل غ�ري مالك، بل 

إخراج إىل أجّل املالكني وهو اهلل سبحانه وتعاىل «)�(.

ــا املالكيـة، فق�د ذهب�وا إىل أن ملكية الع�ني املوقوفة ال  وأمَّ
خت�رج ع�ن  ملك الواق�ف وتبقى يف ملك�ه، لكن منفع�ة الوقف 

تكون ملكًا الزمًا للموقوف عليهم.

واستدلوا عىل ذلك بالنص وبالعقل:

أّمـا النص، فبقوله عليه الصاة والس�ام لعمر بن اخلطاب 
ريض اهلل عنه : » احبس األصل وسبل الثمرة « )2(، فحبس األصل 

يفيد عدم خروجه عن ملك الواقف، بل إقراره يف ملكه.

وأّما العقل، فمن مجلة ما قالوا: إّن الوقف ترصف يف غات 

)�( املح�ىل أليب حمم�د عي بن أمحد بن س�عيد بن ح�زم ، ت456ه� ، دار 
الفكر ، �78/6 .

)2( سبق خترجيه.
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األعي�ان املوقوفة، ومل يتجاوز ذلك إىل األعي�ان إال بالقدر الذي 
يلزم الس�تيفاء الغات منها، وذل�ك ال يقتيض أن خترج األعيان 
 م�ن مل�ك أصحاهب�ا، ف�ا خت�رج، إذ أن خ�روج  املوق�وف ع�ن 
مل�ك صاحب�ه الب�د أن يكون بس�بب خم�رج، ومل يتع�ني خروج 
املوق�وف ع�ن امللك  بالوق�ف، ألن�ه ال يوجد  ما ي�دل عليه من 
الصيغ�ة، إذ يتصور أن تكون الع�ني ملالك، واملنفعة جلهة أخرى، 
 ك�ام ه�و احل�ال يف الوصي�ة باملناف�ع، إذ تك�ون الرقب�ة للورث�ة، 

واملنفعة للموىص له هبا .

أّما الشافعية، فلهم يف املسألة أكثر من قول، والراجح عندهم 
 أن الوق�ف ينتق�ل إىل مل�ك اهلل تع�اىل، إذ يقول اإلم�ام النووي: 
» فاألظه�ر أن املل�ك يف رقب�ة املوق�وف ينتق�ل إىل اهلل تع�اىل، أي 
ينف�ك عن اختصاص اآلدمي، فا يكون للواقف وال للموقوف 
علي�ه « )�(، ويعق�ب الرشبين�ي قائ�ًا : » أش�ار ب�ه إىل القول�ني 
اآلخري�ن، وج�ه بق�اء املل�ك للواقف أن�ه حبس األصل وس�بل 

)�(   منه�اج الطالب�ني وعم�دة املفتني، لإلمام حميي الدي�ن حييى بن رشف 
النووي، دار املنهاج ، ص322 .
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الثم�رة، وذل�ك ال يوج�ب زوال ملك�ه، ووجه الثال�ث اإلحلاق 
بالصدقة، فإن قيل الوقف يثبت بش�اهد ويمني، وهو يدل هلذين 
القول�ني، وأن حقوق اهلل تعاىل ال تثبت إال بش�اهدين، أجيب أن 
املقص�ود بالثبوت هو الري�ع، وهو حق آدمي، ول�و جعل البقعة 
مس�جدًا أو مقرة انفك اختص�اص اآلدمي قطعا، ومثلها الرباط 

واملدرسة ونحومها « )�(.

وقـد ذهب اإلمام أمحد يف الراجح عنه  إىل أّن الوقف خيرج 
ع�ن ملك الواق�ف إىل ملك املوق�وف عليهم، حت�ى عنون ابن 
قدام�ة يف كتابه املغني فقال: » فص�ل: وينتقل امللك يف املوقوف 
إىل املوق�وف عليهم، يف ظاهر املذهب. قال َأمحد: إذا وقف داره 
عىل ولد َأخيه، صارت هلم. وهذا يدل عىل  َأهنم ملكوه، وروي 
ع�ن َأمح�د َأنه ال يملك ف�إن مجاعة نقلوا عن�ه، يف من وقف عىل 
ورثت�ه يف مرضه جي�وز ؛ ألَنه ال يباع وال يورث، وال يصري ملكا 

للورثة، وإنام ينتفعون بغلتها .

)�( مغن�ي املحت�اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج عىل متن منهاج الطالبني 
لإلمام النووي، دار الفكر ، 389/2 
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وه�ذا يدل بِظاه�ره عىل َأهن�م ال يملكون وحيتم�ل أن يريد 

قبة، فإن فائدة  بقول�ه ال يملكون، َأي: ال يملكون الترصف يف الرَّ

امللك وآثاره ثابتة يف الوقف « )�(.

وال�ذي يمي�ل إلي�ه الباح�ث ويرجح�ه رأي الصاحب�ني 

أيب يوس�ف وحممد بن احلسن الشيباين من احلنفية، الذين يرون 

ب�أن الوقف عقد الزم بمعنى عدم إم�كان الرجوع فيه من قبل 

الواق�ف نفس�ه أو ورثت�ه من بع�ده، إذ خيرج الوق�ف من ملك 

الواق�ف إىل غ�ري مال�ك من العب�اد، وتكون امللكي�ة عىل حكم 

ملك اهلل تعاىل.

وم�ن ملخ�ص ه�ذه األق�وال يتبني لن�ا  أن املس�تفيدين من 

الوقف إنام يس�تفيدون م�ن منفعته أو غلته وريع�ه، وال يملكون 

الترصف برقبته )أصله( سواء أكانوا واقفني أو موقوف�ًا عليهم أو 

نظارًا للوقف، إال استبداالً عىل قول بعضهم - كام سنرى - فهم 

يملكون املنفعة وال يملكون الرقبة . واهلل تعاىل أعلم.

)�( املغني البن قدامة �88/8  .



4�

ومتثل ه�ذه املس�ألة، مسألة ملكية الوقف حجر األساس 

يف موضوع اس�تبدال الوقف، إذ لو سلمنا جدالً بصحة عملية 

االس�تبدال لس�بب أو آلخ�ر)�(، فمن الذي يس�تحق أن يتوىل 

عملية التنفيذ ؟ أي الترصف يف الوقف .

ه�ذا ما سنبينه الحقًا يف موطنه إن شاء اهلل تعاىل.

* * *

)�( كأن تتعطل منافع الوقف، فا يمكن الس�كن يف بيت موقوف بس�بب 
هتدم�ه مث�ًا، أو تك�ون أرض زراعي�ة وتتع�رض للتل�ف أو للغ�رق 
بالكام�ل بحي�ث تتعطل الزراع�ة فيها هنائيًا، وقد ش�اهدت مثل هذه 
احلادثة عيانًا يف أرض زراعية تقع عىل جزيرة وسط هنر دجلة ببغداد، 

فجاءها فيضان شديد فغرقت بالكامل عام �986م  .
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املطلب اخلامس:الطبيعة املميزة ألموال الوقف:

بع�د االطاع عىل بعض تفاصيل الوقف، نس�تطيع أن نميز 

ثمة مميزات خاصة بالوقف متيزه عن غريه من األموال. 

أوالً: أن أموال الوقف تتنوع إىل ثاث فئات :

الفئـة األوىل: األمـوال الثابتـة، وتش�مل األرايض واملصانع 

واملدارس واملش�ايف وعم�وم املباين واآلبار والعي�ون، وهي التي 

يطلق عليها الفقهاء مصطلح » العقار «. 

الفئة الثانية: األموال املنقولة وتش�مل األموال التي يستطاع 

التحكم بنقلها من مكان آلخر كالسيارات واحليوانات واآلالت 

الزراعية والصناعية وما يف حكمها.

الفئة الثالثة: األموال النقدية وتش�مل النقود وما يف حكمها 

من صكوك وأسهم وسندات. 

ثانيًا: حبس أصل املال واالحتفاظ به وتسبيل الثمرة، إذ تعد 
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غاية الوقف الرئيسة تقديم املنافع واخلدمات للجهات املوقوف 

عليه�ا، وهذا يتطلب املحافظة ع�ىل أصل الوقف ليدر العوائد 

بطريقة رشيدة، وتتمثل املحافظة عليه بصيانته، وإدامة رعايته، 

 واس�تبداله إذا ل�زم األمر، فغاية االس�تبدال اس�تمرار الوقف 

ال إلغ�اؤه . وال جي�وز نق�ل امللكي�ة إال يف حاالت االس�تبدال 

عن�د اقتضاء الرورة الرشعية من أجل تطوير الوقف وتنمية 

منافعه وعوائده، مما يس�توجب حس�اب اجل�دوى االقتصادية 

لكل بديل عىل حده .   

ثالثًا: إعفاء عوائد االس�تثامر الوقفي من الرائب، وهذا 

يمي�زه  ع�ن باق�ي االس�تثامرات اخلاص�ة بالقط�اع اخلاص من 

رشكات وأفراد .

مّما سبق يتبني لنا: أن الوقف باب واسع يشمل جهات عدة 

ويمك�ن أن ينتف�ع به يف أكثر من ب�اب، إذ يتمي�ز بصفات ومعامل 

خاص�ة به متيزه عن غريه من األموال، وتش�جع هذه امليزات عىل 

جع�ل م�ال الوقف م�االً نامي�ًا دائم احلرك�ة يؤيت أكل�ه كل حني 
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إذا م�ا صدق�ت النوايا، وهذا ما ب�دأ يتحقق فع�ًا إذ  دأبت كثري 

م�ن احلكومات يف البلدان اإلس�امية إىل فص�ل دوائر األوقاف 

باعتباره�ا مؤسس�ات مس�تقلة تعن�ى بالوق�ف م�ن حي�ث ريعه 

وتنميته ومتابعته واس�تحصال غلته ورصفه ملس�تحقيه، عن باقي 

املؤسس�ات التي تعنى باملساجد وإدارهتا وما يتعلق هبا من خطبة 

اجلمعة والعيدين والوعظ واإلرشاد وإصدار الفتاوى والبحوث 

وما شابه ذلك من أعامل الدعوة إىل اهلل تعاىل، من ذلك عىل سبيل 

املثال ما قامت به حكومة ديب يف إنشاء مؤسسة األوقاف وشؤون 

الُق�رصَّ التي تعن�ى بالوقف باعتبارها مؤسس�ة مس�تقلة منفصلة 

ع�ن باقي  إدارات دائرة الش�ؤون اإلس�امية التي اس�تقلت هي 

األخ�رى يف دائرة مس�تقلة، فضًا ع�ن قيام مؤسس�ات منفصلة 

أخ�رى ) مؤسس�ة أوهيئ�ة أو أمانة عامة..( تعنى بأعامل اس�تثامر 

أموال الوقف يف أغلب البلدان اإلسامية . 

* * *



املبحث الثاني

استبدال الوقــف
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املبحث الثاني
استبدال الوقف

وتضمن املطالب اآلتية :

املطلب األول: مفهوم االستبدال.

املطلب الثاين: حكم استبدال الوقف عند الفقهاء.

- مذهب احلنفية :

احلالـة األوىل: إذا رشط الواقف لنفس�ه أو ملن يتوىل الوقف 

االستبدال. 

احلالة الثانية: عدم وجود رشط الواقف لنفسه وال لغريه.

احلالة الثالثة: عدم وجود رشط الواقف ال لنفس�ه وال لغريه 

وفيه نفع يف اجلملة وبدله خري منه.

- مذهب املالكية :

- مذهب الشافعية.
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- مذهب احلنابلة.

- األدلة ومناقشتها .

- أدلة املانعني.

- أدلة املجيزين.

املطلب الثالث: فتاوى معارصة بشأن عملية استبدال الوقف 

ونحوها.

* * *
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املطلب األول: مفهوم االستبدال:

اس�تخدم هذا املصطلح قديمًا عىل مسألة بيع العني املوقوفة 

ورشاء ع�ني أخ�رى حتل حم�ل األوىل، وهذه العني ق�د تكون من 

جن�س العني املباعة أو قد تكون م�ن غريها. فكان هذا املصطلح 

جامع�ًا لعملية بيع العني املوقوفة ورشاء األخرى التي حتل حملها 

عىل حد سواء. ثم خص فيام بعد ببيع عني الوقف بالنقد. 

وأطل�ق مصطل�ح اإلبدال عىل جع�ل الع�ني املوقوفة مكان 

األخرى.

ولم يفرق أهل اللغة بني اللفظتني )اإلبدال واالستبدال( إذ 

عرفومها بتعريف واحد هو: جعل يشء مكان يشء آخر )�(. 

وه�ذا املصطل�ح مل يقترص عىل الوقف فحس�ب، إذ هو نوع 

م�ن الترصفات، األصل في�ه اجلواز إذا كان ص�ادرًا ممن هو أهل 

للترصف، فيام جيوز له الترصف، إال فيام خيالف الرشع)2( . 

)�( لسان العرب ، مادة )بدل ( �/344 .
 )2( بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتي�ب الرشائ�ع ع�اء الدين أيب ال�ركات بكر =
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وتأيت أحكام اإلبدال أو االستبدال عند الفقهاء يف مسائل 
متعددة املواطن مفصلة فيها أحكام كل مسألة، جوازًا أو منعًا أو 
إجيابًا، ومن ذلك الزكاة واألضحية والكفارة والبيع والش�فعة 
واإلجارة والوقف وغري ذلك)�(. وما يعنينا يف دراس�تنا هنا ما 

تعلق منه بالوقف .

ويعد موضوع استبدال الوقف واحدًا من املوضوعات التي 
أثارت بعض اإلش�كاالت، بس�بب املنافع واملفاس�د التي ترتتب 
علي�ه، األمر الذي دفع الفقهاء أن ينظ�روا إليه بنظرات متفاوتة، 
ب�ني مؤيٍد له مداف�ٍع عنه، مع اش�رتاطهم ع�دة رشوط فيه، وبني 

مانع له منعًا باتًا إال يف حاالت نادرة .

  والواق�ع كان  خ�ري َحَكٍم عىل ما جرى من منافع ومفاس�د 
رافقت موضوع االس�تبدال، جعلت العل�امء املعارصين حذرين 

األوىل،  الطبع�ة  الع�ريب،  التاري�خ  مؤسس�ة  ت587،  الكاس�اين   =
�4�7ه� - �997م، 326/5 - �33  .

)�( املوس�وعة الفقهي�ة  )إب�دال (، وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�امية 
الكويت ، الطبعة الرابعة ، ه� -�4�4-�993 م ، �/�42
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أش�د احل�ذر م�ن املوض�وع . فمن املفاس�د الت�ي رافق�ت عملية 
االس�تبدال ما طرحه الطرس�ويس بعد أن ذكر عدة مسائل فقال: 
» بقي لنا مس�ألة ال يستغنى عن ذكرها وحترير الكام فيها، وهي 
أن الواق�ف إذا  رشط أال يب�اع  هذا الوقف، وال يس�تبدل به، كام 
ه�و املتعارف يف كت�ب األوقاف يف بادنا، فهل جيوز أن يقال: إنَّ 
للقايض أن يس�تبدل إذا رأى املصلحة يف االستبدال مع خمالفة ما 

رشط الواقف من عدٍم )�( أم ال «)2(.

فعب�ارة » ك�ام ه�و املتع�ارف علي�ه يف بادن�ا « الت�ي ذكرها 
الطرس�ويس - ك�ام يقول الش�يخ أبو زهرة رمح�ه اهلل تعاىل - تبني 
أن االس�تبدال ق�د اختذ يف تلك احلقبة طريق�ًا إلبطال الوقف، مما 
دف�ع الواقف�ني أن يش�رتطوا عدم البي�ع واالس�تبدال رصاحة يف 
كتب الوقف من ش�دة االنتهاكات التي اختذت إش�كاال متعددة  
عىل األوقاف باسم االستبدال. وهذا ما ينعكس عىل النظرة التي 
كانت س�ائدة يف تلك احلقبة من تعرض أعيان الوقف إىل التبديد 

)�( أي: من عدم االستبدال أو البيع .
)2( أنفع الوس�ائل للطرس�ويس ص ��5، نقًا م�ن حمارضات يف الوقف 

لإلمام حممد أيب زهرة ص �89 .
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واالنته�اك مم�ا جعل حتى العل�امء الذين قالوا بج�وازه حذرين، 

ا يرتتب عىل عملية االس�تبدال من  فتش�ددوا يف رشوطه خمافة ممَّ

ضياع وانتهاك ألعيان الوقف .

أّمـا منافع االسـتبدال فه�ي ال تنحرص بالوقف ومس�تحقيه 

فحس�ب، بل متتد لتش�مل جزًءا من األمة، ولعل األس�باب التي 

نقلها الش�يخ أبو زهرة عن املطالبني باإلصاح يف س�نة  �926م  

يف وج�وب فت�ح االس�تبدال والرع�ة فيه متث�ل جانب�ًا من هذه 

 املنافع، التي تذرع هبا مؤيدو االس�تبدال آنذاك، إذ يقول الشيخ: 

» وعلل�وا  ب�أن كث�رة ت�وارد األيدي ع�ىل األعيان ين�وع االنتفاع 

ويكث�ر من غاهتا، فإذا كان العقار يس�هل انتقاله وتبادله، وتكثر 

األي�دي الت�ي تتناول�ه يمكنه االنتف�اع به عىل أكم�ل وجه، فيأيت 

بأوفر اخلريات والثمرات، وذلك يزيد يف موارد الباد .

وق�د لوحظ عىل األعيان املوقوف�ة أن عدم انتقاهلا وركودها 

يف حال واحدة أضعفها، ونقص من ثمراهتا بالنس�بة ألمثاهلا من 



�9

األعيان احلرة، فنقص ذلك من ثروة الباد بمقدار ذلك، ومل تأِت 
ينابيع اخلري يف مرص بكل ما فيها، وقت أن كانت جامدة «)�(. 

والواق�ع ك�ام قلنا ينطبق ع�ىل كلتا احلالتني، فتس�لط الظلمة 
وأكل�ة األم�وال بالباط�ل الذين مت�ادوا يف طغياهن�م بتعدهيم عىل 
أم�وال الوق�ف، واختاذهم االس�تبدال ذريع�ًة كان يمثل اجلانب 

السلبي.

وع�ىل النقي�ض من هذا، ف�إن هناك أراٍض زراعية شاس�عة 
موقوف�ة،  بقي�ت عىل حالتها، ومل ُتس�تغل وُتط�ور، بينام تطورت 
وتوس�عت مثياهتا غري املوقوفة، حتى صارت األرايض املوقوفة 
وسط املدينة بحالتها القديمة. فلو أهنا استغلت استغاالً عقاريًا 
أو جتاريًا لكانت ثمراهتا وعائداهتا أكر وأنفع، وكان ذلك أفضل 

للوقف، واهلل أعلم . 

وبعد هذه التوطئة نستعرض أقوال الفقهاء يف حكم استبدال 
الوقف يف املطلب القادم .

)�( حمارضات يف الوقف، اإلمام حممد أبو زهرة ، ص �90 .
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املطلب الثاني : حكم استبدال الوقف عند الفقهاء :

    اختلف�ت آراء الفقه�اء يف حكم اس�تبدال الوقف، فذهب 

مجهور الفقهاء إىل عدم جواز اس�تبدال املسجد مطلقًا )�( خاف�ًا 

للحنابلة الذين مل يفرقوا يف االس�تبدال بني املسجد وبني غريه إذا 

خرب وتعطلت منافعه)2(.

أّما فيام عدا املسجد فقد تنوعت أقواهلم عىل النحو التايل : 

مذهب احلنفية: 

فّصل احلنفية القول يف مس�ألة اس�تبدال الوقف، بس�بب أن 

حكم�ه خيتلف عندهم بحس�ب م�ا جاء بكت�اب الوقف » احلجة 

 الوقفي�ة ورشوط الواق�ف «، فإّم�ا أن يش�رتط الواق�ف البيع أو 

)�(  قوان�ني األح�كام الرشعية ومس�ائل الف�روع الفقهية، حمم�د بن أمحد 
اب�ن ج�زي املالكي، ع�امل الفك�ر ، الطبع�ة األوىل، �405، �406-
�985م، ص396 .  منه�اج الطالب�ني للن�ووي ص322 ، البح�ر 

الرائق 273-27�/5 .
)2( كام سيظهر لنا ذلك عند استعراض أقواهلم. 
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ال يشرتطه، وفق تفصيل احلاالت اآلتية)�( :

احلالـة األوىل: فيم�ا ل�و رشط الواقف لنفس�ه أو لمن يتوىل 

الوق�ف االس�تبدال . وقد تنوع�ت تفاصيل ذل�ك عندهم مابني 

مثبت وناف، وحصيلة قوهلم أن الواقف إذا جعل لنفسه أو لغريه 

حق االس�تبدال، فالوقف يكون صحيحًا والرشط نافذًا، وهو ما 

ذه�ب إليه هال وأبو يوس�ف واخلصاف، بل ع�ده بعض علامء 

احلنفي�ة إمجاع�ًا، فقد ج�اء يف فتاوى قايض خ�ان: » وأمجعوا عىل 

أن الواقف إذا رشط االس�تبدال لنفس�ه يف أص�ل الوقف، يصح 

الرشط والوقف« )2(. 

وجاء يف حاش�ية ابن عابدين: » أن يش�رتط الواقف لنفس�ه 

أو لغريه، أو لنفسه وغريه، فاالستبدال جائز عىل الصحيح وقيل 

)�( رد املحتار عىل الدر املختار حاشية ابن عابدين ، 387/3 .
)2(  فت�اوى قايض خ�ان مطبوع هبامش الفتاوى اهلندي�ة يف مذهب اإلمام 
األعظ�م أيب حنيفة النعامن تأليف الش�يخ نظام ومجاعة من علامء اهلند 
األع�ام وهبامش�ه فتاوى ق�ايض خ�ان، دار إحي�اء ال�رتاث العريب، 

بريوت، الطبعة الرابعة ، �406-�986م ، 306/3 .
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اتفاق�ا « )�(. ق�ال اب�ن نجيم : » وأمجعوا أنه إذا رشط االس�تبدال 

لنفس�ه يف أصل الوقف، أن الرشط والوقف صحيحان، ويملك 

االستبدال «)2(.

وس�بب ج�واز الوقف وال�رشط عنده�م، أن الوقف الذي 

حكم�ه التأبي�د والل�زوم ال يقومان بعني معين�ة، بحيث يمتنع يف 

غريه�ا، بل يقوم�ان بع�نٍي ُمَغّلة أخ�رى، إذ الغ�ات املثمرة هي 

أس�اس بني�ان الوق�ف، وم�ا دامت غ�ات الوق�ف ترصف عىل 

التأبي�د، وما دام الوقف مس�تمرًا يف رصف غات�ه عىل مصارفها 

فهو الزم أبدي، إذ العرة يف الوقف بمعنى االستمرار والديمومة 

يف الرصف عىل أوجه الر نفسها، بل إنه قد يكون لزيادهتا أو منع 

 تضاؤهل�ا، وه�ذا م�ا عليه الفتوى عن�د احلنفية حتى ق�ال هال : 

» والقول عندنا ما قال أبو يوسف «)3(.  

)�( رد املحتار عىل الدر املختار، 387/3 . 
)2( البحر الرائق رشح كنز الدقائق زين الدين ابن نجيم احلنفي، دار الوفاء 

بريوت، الطبعة الثالثة ، �4�3ه�-�993م ، 239/5 
)3( أنفع الوس�ائل يف جتريد املس�ائل )الفتاوى الطرسوسية(  نجم الدين= 
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وعىل وف�ق هذه الصورة التي جيوز فيه�ا الوقف مع الرشط 

فّرع احلنفية بعض املسائل، منها :

 أ-ولو رشط استبداهلا بأرض، فليس له االستبدال بدار)�(، 

ألن�ه ال يمل�ك تغيري ال�رشط، وكذلك ل�و رشط اس�تبداهلا بدار 

فلي�س له اس�تبداهلا ب�أرض، ولو قي�د بأرض الب�رصة تقيد، ألن 

أرايض البل�دان تتفاوت يف الغلة واملؤنة ف�ا يغري رشطه، وليس 

له اس�تبداهلا بأرض احلوز)*( ألن م�ن يف يده أرض احلوز بمنزلة 

األكار ال يمل�ك البي�ع. ولو أطلق االس�تبدال فباعها بثمٍن مَلَك 

االس�تبدال بجنس العقار من دار أو أرض يف أي بلٍد، ولو باعها 

= إبراهيم بن عي بن أمحد الطرسويس ، ت 758ه� ، مطبعة الرشق، 
مرص ، �344-�929، ص�09 .

)�( رشح فتح القدير للعاجز الفقري كامل الدين حممد بن عبد الواحد، دار 
إحياء الرتاث العريب ، 440/5 .

)*( أرض احلوز: ما حازه الس�لطان عند عجز أصحاهبا عن زراعتها وأداء 
مؤنته�ا بدفعه�م إياها إلي�ه لتكون منفعتها للمس�لمني مق�ام اخلراج، 
ورقبة األرض عىل ملك أرباهبا، فلو وقفها من أدخله السلطان لعامرهتا 

ال يصح لكونه مزارعًا . ينظر: البحر الرائق البن نجيم 240/5 .
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بغبنٍ  فاحٍش ال جيوز بيعه يف قول أيب يوس�ف وهال، ألّن القّيم 
بمنزلة الوكيل فا يملك البيع بغبٍن فاحٍش « )�(.

ب- ول�و رشط الواق�ف يف الوقف عىل أن يبيعها ويش�رتي 
بثمنها أرضًا أخرى، ومل يزد عىل هذا، فالقياس أن الوقف باطل، 
ألن�ه مل يذك�ر إقامة أرض أخ�رى مقام األوىل، ويف االستحس�ان 
يص�ح، ألن األوىل تعين�ت للوق�ف فيكون ثمنها قائ�اًم مقامها يف 
احلكم، ولو اش�رتى الثانية فإهنا تصري وقف�ًا برشائط األوىل، وال 
حيتاج إىل مبارشة الوقف برشوطه الثانية، كالعبد املوىص بخدمته 
إلنس�ان إذا قتل خطأ واش�رتى بثمنه عبدًا آخر ثبت حق املوىص 

له يف خدمته )2( .   

ج- إذا رشط االس�تبدال م�ن دون أن يق�رن مع�ه عب�ارة 
تفيد االس�تبدال ثانية، فليس له بعد اس�تبداله األول أن يس�تبدل 
 ثاني�ًا، النتهاء الرشط بفعله م�رة، إال أن يذكر عبارة تفيد له ذلك 

دائمًا )3(. 

)�( البحر الرائق 240/5 .فتح القدير 440/5 .
)2( رد املحتار عىل الدر املختار ، 388/3 .

)3( فتح القدير 58/5 .
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ه���ذا، وق�د ذك�روا مس�ائل أخ�رى تتعلق باالس�تبدال يف 
حال الوصية والرشك�ة والرجوع يف آخر كتاب الوقف عن البيع 
واالس�تبدال لغريه بعد إقراره يف بدايت�ه وغري ذلك عىل اختاف 

بينهم. 

احلالـة الثانيـة: ع�دم وج�ود رشط الواقف لنفس�ه أو لغريه 
باالس�تبدال، لكن ص�ار املوقوف بحالة ال ينتفع ب�ه عموما، بأن 
ال حيصل منه يشء أو ريع أصًا، أو ال يفي بمؤنته، فاالس�تبدال 
جائز عىل األصح إذا حكم به القايض ورأى املصلحة فيه. ومثال 
ه�ذا لو زادت امللوحة يف أرٍض وطغ�ت عليها، بحيث أصبحت 
ال تنتج إال النذر اليسري، الذي ال يسد سوى مؤنتها وحكم قايض 
اجلنة )�( ب��ه، جاء يف رد املحتار: » أن ال يرشطه سواء رشط عدمه 

)�( ق�ال الطرابل�يس احلنفي: جي�ب أن خيصص ب�رأي أول القضاة الثاثة 
املش�ار إلي�ه بقول�ه  ملسو هيلع هللا ىلص : » قاض يف اجلنـة وقاضيان يف النـار « املفر 
بذي العلم والعمل لئا حيصل التطرق إىل إبطال  أوقاف املسلمني كام 
هو الغالب يف زماننا !! كتاب اإلس�عاف يف أحكام األوقاف للش�يخ 
بره�ان الدي�ن إبراهيم الطرابليس احلنفي ، مكتب�ة الطالب اجلامعي ، 
مكة املكرمة ، ص32 . أخرجه أبو داود3573 ، وابن ماجه 23�5، 
 والرتم�ذي �322، ون�ص احلدي�ث كام رواه  النس�ائي يف الس�نن =  
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أو س�كت لكن ص�ار بحيث ال ينتف�ع به بالكلية، ب�أن ال حيصل 
من�ه نف�ع أص�ًا أو ال يف�ي بمؤنته فه�و أيضًا جائز ع�ىل األصح 
إذا كان ب�إذن الق�ايض ورأي�ه ملصلحة فيه « )�(. وج�اء يف فتاوى 
قايض خان: » أما بدون الرشط، فقد أشار يف السري أّن�ه ال يملك 
االس�تبدال إال القايض إذا رأى املصلح�ة يف ذلك«)2(. يقول ابن 
نجي�م: » تع�ني بأن كان املوقوف ال ينتفع ب�ه، وَثمَّ من يرغب فيه 
وُيعط�ي بدله أرض�ًا أو دارًا هلا ريع، يعود نفعه عىل جهة الوقف، 

فاالستبدال يف هذه الصورة قول أيب يوسف وحممد «)3(. 

= الك�رى  ع�ن أيب هاش�م ق�ال: ل�وال حدي�ث اب�ن بري�دة ع�ن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقلُت:إّن القايض إذا اجتهد فليس عليه يشُء ، ولكن 
ق�ال رس�ول  ملسو هيلع هللا ىلص : » القض�اة ثاثة، اثن�ان يف النار، وواح�د يف اجلنة: 
رج�ل ع�رف احلق فقىض به ، فه�و يف اجلنة ، ورجل ع�رف احلّق فلم 
يق�ض به، وجار يف احلكم فهو يف النار، ورجل مل يعرف احلق، فقىض 
للناس عىل جهل، فهو يف النار « السنن الكرى لإلمام أيب عبد الرمحن 
ابن ش�عيب النس�ائي ت 303ه�، مؤسسة الرس�الة ، الطبعة األوىل ، 

��42ه� �200م  ، 397/5 .
)�( رد املحتار عىل الدر املختار  387/3.

)2( فتاوى  قايض خان 306/3 .
)3( البحر الرائق 24�/5 .
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 احلالـة الثالثـة : ع�دم وج�ود رشط الواقف أيضًا ال لنفس�ه 

وال لغريه، ولكن فيه نفع يف اجلملة وبدله خري منه ريعًا ونفعًا.

ومثـال هـذا : لو وج�دت امللوح�ة يف أرض ومل تطَغ عليها، 

بحيث أن ريعها مستمر لكن يوجد خري منها مع إمكان استبداهلا 

هب�ا، فف�ي ه�ذه احلالة من�ع االس�تبدال ع�ىل األص�ح املختار يف 

مذهبهم.

ويعل�ل الكامل ابن اهلامم جواز احلالت�ني ومنع الثالثة بقوله: 

» واحلاصل أن االس�تبدال إّما عن رشطه االس�تبدال وهو مسألة 

الكت�اب أو ال ع�ن رشط، ف�إن كان خل�روج الوق�ف ع�ن انتفاع 

املوق�وف عليه�م ب��ه، فينبغ�ي أن ال خيتل�ف في�ه كالصورت�ني 

املذكورتني لقايض خان، وإن كان ال لذلك بل اتفق أنه أمكن أن 

يؤخ�ذ بثمن الوقف ما هو خري منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن 

ال جي�وز؛ ألن الواجب إبقاء الوقف عىل م�ا كان عليه دون زيادة 

أخ�رى، وألنه ال موجب لتجويزه ألن املوجب يف األول الرشط 

ويف الث�اين الرورة، وال رضورة يف ه�ذا، إذ ال جتب الزيادة فيه 
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ب�ل تبقيه كام كان، ولعل حممل ما نقل عن الس�ري الكبري من قوله 
اس�تبدال الوقف باطل إال يف رواية عن أيب يوسف، واالستبدال 
بالرشط مذهب أيب يوس�ف املشهور عنه املعروف ال جمرد رواية، 

واالستبدال الثاين ينبغي أن ال خيتلف فيه « )�(.

وق�د خالف أبو يوس�ف ه�ذا الق�ول، وقال بصحة اس�تبدال 
الوقف عىل هذه الصورة، جاعًا شأهنا شأن الصورتني السابقتني. 

رشوط أخرى:

وبمناس�بة حديثن�ا ع�ن ال�رشوط، نذك�ر أّن بعضه�م  قد 
ع�دَّ رشوطًا عرشة مش�هورة من رشوط الواقف�ني، ويظهر فيها 
تداخ�ًا بينًا، مما جعل بع�ض املعارصين يعدها من عمل كتاب 
الوثائق، وليس من عمل الفقهاء، لما فيها من تكرار أو ترادف 

أو تأكيد )2(.

)�( رشح فتح القدير ، 440/5 .
)2( منه�م الدكت�ور رفي�ق امل�رصي يف كتاب�ه األوق�اف فقه�ًا واقتص�ادًا ، 
دار املكتب�ي ، دمش�ق ، ص�6 . وال�رشوط الع�رشة ه�ي : اإلدخال 
واإلخ�راج ، واإلعط�اء واحلرم�ان ، والزيادة والنقص�ان ، واإلبدال 

واالستبدال ، والتغري والتبديل .
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وق�د ذكر أغل�ب فقهاء األحن�اف رشوطا معت�رة مهمة يف 
جواز االستبدال هي)�(:

�- إذا أصبح�ت األرض املوقوف�ة بحال�ة ال ينتف�ع هب�ا، 
واملعتم�د أهنا با رشط جيوز للقايض االس�تبدال برشط أن خترج 

عن االنتفاع بالكلية .

2- إذا مل يكن للوقف ريع يعود عليه ويعمر به، وقد أحلقوا 
هبذا الرشط صورتني :

أ- إذا غص�ب الوقف غاصب وعجز املتويل عن أخذه، وال 
دليل يثبت الغصب، وأراد الغاصب أن يدفع قيمة األرض.

ب- إذا أج�رى غاص�ب األرِض الم�اَء عليه�ا فأصبح�ت 
ج�زءًا من البحر، وال يمكن زراعتها، فيجب عىل القيم أو املتويل 
تضم�ني الغاصب قيمتها ليش�رتي وقف�ا يقوم مق�ام املغصوب، 

والبد من إذن القايض يف كلتا الصورتني. 

3- أن ال يكون البيع بالغبن الفاحش.

)�( رد املحتار عىل الدر املختار 389/3 .
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4- أن يقيض به قايض اجلنة )�(.

5- أن يتم االستبدال بعقار ال بدراهم  أو دنانري .

6- أن ال يبيعه ممن ال تقبل شهادته وال ممن له عليه دين.  

مذهب املالكية :

فرق املالكية يف حكم استبدال املوقوف بني العقار واملنقول، 

فضًا عن املس�جد كام س�يأيت، حتى قال�وا : » واألحباس بالنظر 

إىل بيعها عىل ثاثة أقس�ام « )2(، فذكروا املس�اجد، ثم العقار، ثم 

العروض واحليوان . 

األول: املساجد، فا حيل بيعها أصًا باإلمجاع)3( .

الثـاين: العقـار، وهو ما عدا املس�اجد م�ن دور وحوانيت، 

)�(سبق التعريف به يف ص 65 . 
)2(لقوانني األحكام الرشعية ، البن ُجَزّي ، ص396 . 

)3( وه�ذا م�ا اتفق عليه األئمة باس�تثناء اإلم�ام أمحد الذي ل�ه تفصيل يف 
املسألة سيأيت يف مذهب احلنابلة الحقًا.
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وه��ذا الن�وع إّما أن يك�ون قائم املنفع�ة، وإّما أن يك�ون منقطع 
املنفع�ة . 

أ- فـإذا كان قائـم املنفعـة، فاإلمجاع منعقد ع�ىل عدم جواز 
بيعه عندهم، حيث جاء يف رس�الة احلطاب: » وأما العقار القائم 
املنفع�ة غري املس�اجد، فقال اجل�زويل يف رشح الرس�الة: » أما إذا 
كان�ت منفعت�ه قائم�ة فاإلمجاع أن�ه ال جي�وز بيع�ه «)�(، ولكنهم 
اس�تثنوا حاالت الرورة، كتوس�يع مس�جد أو مق�رة أو طريق 
ع�ام، فأج�ازوا بيع�ه ألن هذا م�ن املصالح العامة لألم�ة، وإذا مل 
تب�ع األحباس ألجلها تعطلت وأص�اب الناس ضيق ووقعوا يف 
ح�رج لتعط�ل مصاحلهم الدنيوية، من ش�وارع وجس�ور وما إىل 
ذل�ك،  واألخروية املتعلقة هبا من دف�ن للموتى وغريها، جاء يف 
ن�وازل س�حنون: » مل جيز أصحابنا بيع احلب�س بامل إال دار جوار 
مس�جد ليوسع هبا ويش�رتون بثمنها دارًا مثلها تكون حبسًا، فقد 
ُأدخل يف مس�جده  ملسو هيلع هللا ىلص دورًا كانت حمبس�ة « )2(. فما كان من ُدوٍر 

)�(  رس�الة يف حك�م بي�ع األحب�اس  أب�و زكري�ا حممد احلط�اب، ت بعد 
932ه�، دراسة وحتقيق د. إقبال املطوع ، طبع عىل نفقة األمانة العامة 

لألوقاف يف الشارقة�428ه� - 2007م، ص 29. 
)2( املصدر نفسه ص35 . 
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حتيط بمسجد فا بأس أن ُيشرتى منها ليوسع به، فلم جيز املالكية 
االس�تبدال يف املوق�وف إذا كان عقارًا، حت�ى إن ختّرب وصار ال 
يس�تغل يف يشء. وه�ذا عن�د أكثرهم ولكن أجاز بع�ض املالكية 
املقابل�ة بعقار آخر حيل حمل الوقف إذا مل يكن ذا منفعة وال ينتظر 

أن يأيت بنفع قط. فُيمنَع بيُع ما َخِرَب من َرْبِع احلَبس مطلقًا.

ب - أمـا إذا كان العقـار منقطـع املنفعـة، فق�د ف�رق فقهاء 
املالكية بني حالتني :

األوىل: أن يك�ون العق�ار منقطع املنفع�ة، وال يرجى رجوع 
منفعته، أو أن يف بقائه رضرًا عىل الوقف وهلم يف ذلك قوالن :

القول األول: عدم جواز البيع واالستبدال وهو قول اإلمام 
مال�ك، حيث جاء يف رشح اخل�ريش: » قال مالك: ال يباع العقار 
املحبس لو خرب، وبقاء أحباس السلف داثرة)�(، دليل عىل منع 

ذلك « )2(.

)�( داثرة: دارسة، من دثرت الديار إذا عفت ودرست.
)2( رشح خمت�رص خلي�ل أليب عب�د اهلل حممد بن عبد اهلل اخل�ريش املالكي ، 

ت���0ه�  95/7.
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القـول الثاين: التفريق ب�ني العقار املنقط�ع املنفعة والذي ال 
يرجى رجوع منفعته، إذا كان يف املدينة أو خارجها . 

�- ف�إذا كان يف املدين�ة، فإهن�م ال جييزون بيع�ه أو إبداله إذ 
ي�رون أن العق�ار إذا كان يف املدين�ة ال يي�أس م�ن إصاحه، وقد 
يقوم حمتسب بإصاحه، وإن كان عىل عقب فقد يستغني بعضهم 

فيصلحه)�(.

2-أم�ا إذا كان العق�ار خارج املدينة، فمنه�م من أجاز بيعه 
ومنه�م من منع�ه، إال أن مجهورهم قالوا بمنع البيع واالس�تبدال 

سدًا للذريعة املفضية إىل بيع األحباس وأكل ثمنها.

  فق�د ج�اء يف كتاب منح اجلليل: » قال اب�ن اجلهم: إنما لم 
ْبع املحبس إذا خرب، ألنه يمكن إصاحه بإجارته س�نني  يبع الرَّ
فيع�ود ك�ام كان، وفيه لربيع�ة ريض اهلل تعاىل عن�ه أن اإلمام يبيع 
ْب�ع إذا رأى ذل�ك خلرابه وه�ي إحدى روايت�ي أيب الفرج عن  الرَّ
مالك ... وقول الش�يخ يف رس�الته وابن ش�عبان وابن رش�د: إن 

)�( رسالة يف حكم بيع األحباس  أبو زكريا حممد احلطاب ، ص 38.
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كانت هذه القطعة من األرض املحبس�ة انقطع�ت منفعتها مجلة، 

وعجز عن عامرهتا وكرائها فا بأس باملعاوضة فيها بمكان يكون 

حبس�ا مكاهنا، ويكون ذلك بحكم من الق�ايض بعد ثبوت ذلك 

السبب والغبطة يف املعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به « )�(.

الثالث: العروض واحليوان )املنقول( .

تفاوتت أقوال املالكية  يف حكم استبدال املنقول، وإن كانت 

أغلبه�ا قد مالت  إىل اجلواز إذا دع�ت إىل ذلك مصلحة، بل ذكر 

اب�ن رش�د االتفاق عىل جواز بيع املنق�ول إذا انقطعت منفعته ومل 

ي�رج أن تعود، وكان يف بقائ�ه رضر، مثل احليوان الذي حيتاج إىل 

اإلنفاق عليه، وال يمكن أن يستعمل يف نفقته فير اإلنفاق عليه 

باملحبس عليه أو بيت املال، إن كان احلبس يف س�بيل اهلل، أو عىل 

املس�اكني. جاء يف التهذيب يف اختص�ار املدونة: » وما ضعف يف 

الدواب املحبسة يف السبيل، وما بي من الثياب حتى ال ينتفع به، 

)�( منح اجلليل عىل رشح خمترص س�يدي خليل للش�يخ حممد عليش، دار 
الفكر �54/8  .
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بيع فاشرتي بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجني، فإن لم يبلغ 
أعني به يف فرس مكانه «)�(.

وه�ذا هو ال�ذي رجحه املتأخرون من املالكي�ة، وذكروا أنه 
هو الذي جرى عليه العمل )2(.

ويف  املقابل فقد روى س�حنون عن غري ابن القاس�م خاف 
هذا الرأي، حيث يقول : » وقد روى غريه: إن ما جعل يف السبيل 
ْبُع املحبَّس  من العبيد والثياب أهنا ال تباع، قال: ولو بِيَعْت َلبِيَع الرَّ
إذا خي�ف عليه اخل�راب . وه�ذه جل األحب�اس قد خربت، فا 
يشء أدل ع�ىل س�نتها منه�ا، أال ترى أّن�ه لو كان البي�ع جيوز فيها 
م�ا أغفله م�ن مىض، ولك�ن بقاؤه خراب�ًا دليل ع�ىل أن بيعه غري 
مس�تقيم، وبحسبك حجة يف أمر قد كان متقادما بأن تأخذ منه ما 

جرى األمر عليه، فاألحباس قديمة ومل تزل، وُجلُّ ما يؤخذ منها 

)�( التهذيب يف اختصار املدونة ، تأليف أيب سعيد الراذعي، دار البحوث 
للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث بديب ، الطبعة األوىل، �423ه�-

2002، دراسة وحتقيق د.حممد األمني ولد الشيخ  ، 32�/4 .
)2( املصدر نفسه، هامش ص 322 .
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بالذي به مل تزل جتري عليه فهو دليُلها، فبقاء هذه خرابًا دليل عىل 

أن البيع فيها غري مس�تقيم، ألنه لو استقام ملا أخطأه من مىض من 

ص�در ه�ذه األمة، وما جهله م�ن مل يعمل به ح�ني ُتِرَكْت خرابًا، 

ب�اع واحليوان إذا  وإن كان ق�د روي ع�ن ربيعة خاٌف هلذا يف الرِّ

رأى اإلمام ذلك « )�(. 

وس�بب التفرقة يف االس�تبدال بني العقار واملنقول عندهم، 

هو بام س�يؤول إليه الوقف مس�تقبًا، وما يمكن أن يس�تفاد منه، 

حتى تشددوا يف استبدال العقار، ومل يتشددوا يف استبدال املنقول 

- باستثناء بعضهم- لعدم إمكانية االنتفاع به مستقبًا، إذ أنَّ منع 

االس�تبدال في�ه قد يؤدِّي إىل إتافه، كام س�بق أن مثل�وا بالفرس 

الذي يمرض والثوب الذي يبىل وما إىل ذلك.

)�( املدون�ة الك�رى إلم�ام دار اهلجرة اإلم�ام مالك بن أن�س األصبحي 
رواية اإلمام س�حنون بن س�عيد التنوخي، دار صادر بريوت، الطبعة 
األوىل، �425ه��-2005م، يف الرج�ل حيب�س ثياب�ًا يف س�بيل اهلل ، 

.398/�4
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مذهب الشافعية :

تدل عبارة بعض كتب الش�افعية بمنع االستبدال مطلقا، إذ 
نصوا  عىل ذلك ب�عبارة مش�هورة عنده�م » ال يباع موقوف وإن 
خرب « حتى ال يكون ذلك مدخًا لضياع الوقف، فقد تشددوا 
يف من�ع اس�تبدال املوق�وف، ومل يبيح�وا العم�ل ب�ه إال  يف حال�ة 
استهاكه من قبل املوقوف عليهم، فقد جاء يف كتاب فتح املعني:  
» ال يباع موقوف وإن خرب، فلو اهندم مس�جد وتعذرت إعادته 
مل يب�ع، وال يعود مل�كًا بحال - إلمكان الّص�اة واالعتكاف يف 
أرضه - أو جف الش�جر املوق�وف أو قلعه ريح مل يبطل الوقف، 
فا يباع وال يوهب، بل ينتفع املوقوف عليه - ولو بجعله أبوابًا، 
إن ل�م يمكن�ه إجارت�ه خش�با بحاله - ف�إن تعذر االنتف�اع به إال 
 باس�تهاكه، كأن ص�ار ال ينتفع به إال باإلح�راق، انقطع الوقف 
- أي ويملك�ه املوقوف علي�ه حينئذ - عىل املعتم�د فينتفع بعينه 
وال يبيع�ه « )�(. يق�ول اإلم�ام الن�ووي يف املنه�اج: » ولوجفت 

)�( حاش�ية إعان�ة الطالب�ني ع�ىل حل ألفاظ فت�ح املعني لرشح ق�رة العني 
بمهامت الدين أليب بكر املشهور بالسيد البكري ، دار الفكر ، بريوت، 

لبنان ، �4�4ه�-�993م، 2�2/3 .



��

الشجرة لم ينقطع الوقف عىل املذهب بل ينتفع هبا جذعًا، وقيل 
تباع والثمن كقيمة العبد « )�(، ويعقب الرمي قائًا: » ولو جفت 
الش�جرة املوقوف�ة أو قلعه�ا نحو ري�ح أو زمنت الداب�ة مل ينقطع 
الوق�ف عىل املذه�ب، وإن امتن�ع وقفها ابت�داء لقوة ال�دوام بل 
ينتف�ع هبا جذعًا بإج�ارة وغريها، وقيل تباع لتع�ذر االنتفاع عىل 
وفق رشط الواقف والثمن الذي بيعت به ... فلو مل يكن االنتفاع 
هبا إال باس�تهاكها بإحراق ونحوه صارت ملكًا للموقوف عليه 
... لكنه�ا ال تب�اع وال توهب، ب�ل ينتفع بعينه�ا . .«)2(. فما دام 

الوقف ذا ريع، وإن كان يسريًا فا جيوز بيعه عندهم .

وبعد ه�ذه النقول، نرى أن الص�ورة التي جيري البحث  يف 
مرشوعية اس�تبداهلا أو عدم مرشوعيتها، ال تعدو أن تكون نخلة 
ث�م جف�ت  أو جذعًا ث�م انكر أو هبيمة ثم مرض�ت أو هرمت، 

وغريها من الصور املقاربة والتي انتفت املنفعة األصلية منها .

)�( منهاج الطالبني للنووي ، ص322 .
)2( هناي�ة املحت�اج إىل رشح املنه�اج، ش�مس الدي�ن الرم�ي ، دار الكتب 

العلمية، بريوت، �4�4ه�-�994م ، 394/5 - 395 .
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ا بالنس�بة للعق�ار فلم تتع�رض له كتب الش�افعية - فيما  أمَّ
يبدو - ويعلل أس�تاذنا الدكتور حممد عبيد الكبييس ذلك بقوله: 
» كأهن�م ذهب�وا إىل أنه ال يمكن أن تس�لب منفعت�ه بحال، فام دام 

األمر كذلك فا يصح بيعه واستبداله « )�(.

وينق�ل ع�ن امل�اوردي بيان أس�اس التفرقة بني ج�واز البيع 
يف املنق�ول، وعدم جوازه يف العقار، بقول�ه: » وهكذا الوقف إذا 
خ�رب، مل جيز بيع�ه وال بيع يشء منه، وك�ام أن بيع مجيعه ال جيوز 
لثب�وت وقفه، كذلك بيع بعضه. فأّما داب�ة الوقف فيجوز بيعها، 

واالستبدال بثمنها.

والف�رق بينها وبني م�ا خرب من الوق�ف: أّن ما خرب من 
الوقف قد يرجى عامرته، ويؤمل صاحيته، فلم جيز بيعه. والدابة 

إذا أعطبت مل يرج صاحها، ومل يؤمل رجوعها .

والف�رق الثاين: أن للدابة مؤون�ة إن التزمت أجحفت، وإن 
تركت هلكت. وليس كذلك الوقف .

)�( أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسامية ، د.حممد عبيد الكبييس 4�/2 
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 وهلذي�ن الفرق�ني، قلن�ا: إنه لو وق�ف حيوانًا كس�ريًا عطبًا، 

لم جيز « )�(.

وخالصة األمـر: أن الوقف إذا كان فيه ريع ولو كان قليًا، 

ال يباع عند الش�افعية حتى ولو أذن بذلك القضاء عىل مذهبهم، 

بل إنَّ عبارة بعض الكتب متنع االستبدال مطلقًا كام بّينا .

مذهب احلنابلة :

حرص احلنابلة جواز اس�تبدال الوقف ع�ىل حال الرورة، 

املتمثل�ة بكون الوقف غري صالح للغرض الذي كان منه، بحيث 

ص�ار ال ينتف�ع به عىل الوج�ه الذي وق�ف ألجله، فأص�ل البيع 

عنده�م ح�رام، وإنما أبيح للرورة صيان�ة ملقصود الوقف عن 

)�( احل�اوي الكبري )رشح خمترص املزين( عي بن حممد بن حبيب املاوردي 
ت 450ه�� ، خمط�وط ب�دار الكت�ب املرصية  نقًا ع�ن د. حممد عبيد 
الكبي�يس 42/2 حيث رجعت إىل نس�خة مطبوع�ة بتحقيق الدكتور 
حمم�ود مطرجي وجمموعة حمقق�ني ، دار الفكر ، بريوت، �994 ه�- 

�4�4م .. فلم أجده.
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الضياع مع إمكان حتصيله واالنتفاع به، فا يباع لعدم الرورة، 
ق�ال ابن قدام�ة: » وإن مل تتعط�ل مصلحة الوق�ف بالكلية مل جيز 
بيع�ه، ألن األص�ل حتري�م البي�ع، وإنام أبي�ح لل�رورة، صيانة 
 ملقص�ود الوق�ف عن الضي�اع مع إم�كان حتصيله وم�ع االنتفاع 
- وإن ق�ل- ما يضيع املقصود. اللهم إال أن يبلغ يف قلة النفع إىل 

حد ال يعد نفعًا، فيكون ذلك كالعدم « )�(.

ول�م يفرقوا بني املس�جد وغري املس�جد يف ذلك، ومن ذلك 
قوهل�م كام يف الُمقنع: » وال جيوز بيعه إال أن تتعطل منافعه، فيباع 
وي�رصف ثمنه يف مثل�ه. وكذلك الف�رس احلبي�س، إذا مل يصلح 
للغزو بيع واش�رُتي بثمنه ما يصلح للجهاد، وكذلك املسجد إذا 
مل ينتفع به يف موضوعه، وعنه ال تباع املساجد لكن تنقل آلتها إىل 

مسجد آخر، وجيوز بيع  آلته ورصفها يف عامرته « )2(.

قال ابن قدامة: » قال أبو بكر: وقد روى عيُّ بن س�عيد، أن 

)�( املغني مع الرشح الكبري، 223/8.
)2( الُممت�ع يف رشح الُمقن�ع، زي�ن الدين املنج�ي التنوخ�ي احلنبي ، دار 

خر ، بريوت ، �4�8ه� �997م ، �50/4 -��5 . 
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املس�اجد ال تباع، وإنما تنقل آلتها . ق�ال: وبالقول األول أقول، 

إلمجاعهم عىل جواز بيع الفرس احلبيس ..« )�(.

وتعطل املنفعة يكون بالكلية كدار اهندمت، أو أرض خربت 

وعادت مواتًا، ومل متكن عامرهتا )2(.

ويعق�ب املرادوي بقول�ه: » اعلم أّن الوق�ف ال خيلو إّما أن 

تتعط�ل منافعه أو ال. فإن مل تتعطل منافعه مل جيز بيعه، وال املناقلة 

به مطلقًا. نّص عليه يف رواية عي بن س�عيد. قال: ال يس�تبدل به، 

وال يبيع�ه، إال أن يك�ون بح�ال ال ينتف�ع ب�ه .. وأّم�ا إذا تعطلت 

منافعه فالصحيح من املذهب أنه يباع واحلالة هذه. وعليه مجاهري 

األصحاب « )3(.

)�( املغني البن قدامة 22�/8 . 
)2( املبدع يف رشح الُمقنع البن مفلح، أليب إسحاق برهان الدين بن مفلح 

احلنبي ت884ه�، املكتب اإلسامي 353/5
)3( اإلنص�اف يف معرف�ة الراجح م�ن اخلاف عاء الدين أيب احلس�ن بن 
س�ليامن ا ملرداوي ت885ه� ، دار الكت�ب العلمية، بريوت ، الطبعة 

األوىل ، �4�8ه� -�997م، 95-94/7 .
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فاألصل عندهم  عدم جواز بيع الوقف إذا مل تتعطل منافعه، 

وال يباح إال للرورة، من أجل احلفاظ عىل الوقف من الضياع، 

ق�ال اب�ن مفل�ح جوابًا ملن قال بمن�ع البيع » ألن م�ا ال جيوز بيعه 

م�ع بقاء منافعه ال جيوز م�ع تعطلها كالعت�ق «، بقوله: » وجوابه 

بأن فيما ذكرناه استبقاء للوقف عند تعذر إبقائه بصورته فوجب 

ذل�ك .. قال اب�ن عقيل: الوقف مؤب�د، فإذا لم يك�ن تأبيده عىل 

وج�ه ختصيصه، اس�تبقينا الغرض وه�و االنتفاع ع�ىل الدوام يف 

ع�ني أخرى، واتصال اإلبدال جرى جمرى األعيان، ومجودنا عىل 

العني مع تعطلها تضييع للغرض «)�(. 

  فاهلدف من عملية االس�تبدال هو دوام منفعة الوقف بعني 

أخ�رى حتقيقًا لغرض الوقف يف البقاء واالس�تمرار، أّما يف حالة 

قل�ة منافع الوقف مع عدم تعط�ل العني، فلم جييزوا الترصف هبا 

واالستبدال، إال إذا صارت خرابًا ال يرجى منه نفع إال فيما ندر، 

وم�ن ذل�ك قوهل�م: » وإن مل تتعطل منفعة الوق�ف بالكلية، لكن 

)�( املبدع يف رشح الُمقنع البن مفلح ، 354/5.
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قلَّت، وكان غريه أنفع منه وأكثر ردٍّ عىل أهل الوقف، مل جيز بيعه، 

ألن األص�ل حتريم البي�ع، وإنما ُأبيح لل�رورة، صيانة ملقصود 

الوق�ف عن الضياع، مع إمكان حتصيله، وم�ع االنتفاع، وإن قّل 

م�ا يضيع املقص�ود، اللهم إال  أن يبلغ يف قلة النفع إىل حٍد ال يعد 

نفعًا، فيكون وجود ذلك كالعدم « )�(. 

وقد راعى ابن تيمية يف ذلك املصلحة، فقال بجواز استبدال 

الوقف بخري منه مطلقًا، تعطلت منافعه أو مل تتعطل، حيث ُسئل 

عن الواقف والناذر يوقف ش�يئًا، ثم يرى غريه أحظى للموقوف 

 علي�ه منه، هل جي�وز إبداله، كام يف األضحي�ة ؟ فأجاب بام نصه: 

�ا إب�دال املنذور واملوق�وف بخري منه كما يف إب�دال اهلدي،  » وأمَّ

فهذا نوع�ان، أحدمها: أّن اإلبدال للحاجة مث�ل أن يتعطل فيباع 

وُيش�رتى بثمن�ه م�ا يقوم مقام�ه، كالف�رس احلبيس للغ�زو إذا مل 

يمك�ن االنتفاع به للغزو فإنه يباع وُيش�رتى بثمنه ما يقوم مقامه، 

واملس�جد إذا خ�رب ما حوله، فتنقل آلته إىل م�كان آخر، أو يباع 

)�( املغني البن قدامة، 223/8 . 
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وُيش�رتى بثمنه م�ا يقوم مقام�ه، أو ال يمكن االنتف�اع باملوقوف 

علي�ه من مقص�ود الواقف فيباع وُيش�رتى بثمنه م�ا يقوم مقامه. 

وإذا خ�رب ومل متك�ن عامرت�ه فتب�اع العرصة وُيش�رتى بثمنها ما 

يقوم مقامها. فهذا كله جائز ؛ فإن األصل إذا مل حيصل به املقصود 

ق�ام بدله مقامه. والثاين: اإلب�دال ملصلحة راجحة، مثل أن يبدل 

اهلدي بخري منه، ومثل املس�جد إذا بني بدله مس�جد آخر أصلح 

أله�ل البلد منه وبيع األول، فهذا ونح�وه جائز عند أمحد وغريه 

من العلامء « )�(.

 واس�تدّل  ب�ام احت�ج به اإلم�ام أمحد ب�أن عمر ب�ن اخلطاب 

- ريض اهلل  عن�ه - نق�ل مس�جد الكوفة القدي�م إىل مكان آخر؛ 

وصار األول س�وق�ًا للتّمارين، فهذا إبدال لعرصة املسجد. وأّما 

إبدال بنائه ببناء آخر ؛ فإّن عمر وعثامن بنيا مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بناًء 

غ�ري بنائ�ه األول، وزادا فيه ؛ وكذلك املس�جد احل�رام فقد ثبت 

يف الصحي�ح » أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعائش�ة: لـوال أنَّ قومك حديثو 

)�( جمموع الفتاوى البن تيمية ، �552/3 .
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عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وأللصقتها باألرض ؛ وجلعلُت هلا 

بابـني: بابـًا يدخل الناس منه، وبابًا خيرج النّـاس منه « )�(. فلوال 

الس�بب الذي ذكره النبي  ملسو هيلع هللا ىلص لكان قد غرّي بناء الكعبة . فاستدل 

بذلك بتغي�ري بناء الوقف من صورة إىل ص�ورة، ألجل املصلحة 

الراجح��ة. 

 وأّم�ا عن إب�دال عرصة بعرص�ة أخرى، فيقول اب�ن تيمية: 
» وأّم�ا إب�دال العرصة بعرصة أخرى، فه�ذا قد نص أمحد وغريه 

ع�ىل ج�وازه اتباعًا ألصح�اب رس�ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، حيث فعل ذلك 

عمر واشتهرت القضية ولم تنكر.

وأّما ما وقف للغلة إذا أبدل بخري منه، مثل أن يقف دارًا أو 

حانوت�ًا أو بس�تانًا أو قرية يكون ُمَغلُّها قلي�ًا فيبدهلا بما هو أنفع 

للوق�ف، فقد أجاز ذل�ك أبو ثور وغريه من العلامء  مثل أيب عبيد 

يف حرموي�ه قايض مرص وحك�م بذلك . وهو قياس قول أمحد يف 

تبديل املس�جد من عرصة إىل عرص�ة للمصلحة ؛ بل إذا جاز أن 

)�(  رواه البخاري يف صحيحه برقم �26، �/59 . 
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يبدل املس�جد بما ليس بمسجد للمصلحة، بحيث يصري املسجد 

س�وق�ًا، فألن جيوز إبدال املس�تغل بمس�تغل آخر أوىل وأحرى. 

وهو قياس قوله يف إبدال اهلدي بخري منه.

وق�د نّص عىل أن املس�جد الاصق ب�أرض إذا رفعوه وبنوا 

حتت�ه س�قاية واختار ذلك اجلريان  فعل ذل�ك ، لكن من أصحابه 

م�ن منع إب�دال املس�جد واهل�دي واألرض املوقوف�ة، وهو قول 

الش�افعي وغريه ؛ لكن النصوص واآلثار والقياس تقتيض جواز 

اإلبدال للمصلحة . واهلل سبحانه وتعاىل أعلم «)�(.

ق�ال املرداوي: » وجوز الش�يخ تق�ّي الدين رمح�ه اهلل ذلك 

لمصلح��ٍة ، وق�ال: هو قياس اهل�دي، وذكره وجه�ًا يف املناقلة. 

وأومأ إليه اإلمام أمحد رمحه اهلل . ونقل صالٌح: جيوُز نقُل املسجد 

ملصلحة الناس. وهو من املفردات ... « )2(.

)�( جمموع الفتاوى البن تيمية ، �553-552/3 .
)2( اإلنصاف للمرداوي ، 95-94/7 . 
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األدلة ومناقشتها:

قب�ل إيراد أدلة الفقهاء ومناقش�تها، ناح�ظ أن الفقهاء قد 

انقس�موا إىل فريقني تقريبا، فاملالكية  تشددوا يف منع االستبدال 

حفاظ�ًا عىل الوقف م�ن أن يكون عرضة للضياع بس�بب ما قد 

يرتت�ب ع�ىل االس�تبدال من ذه�اب الع�ني املوقوف�ة أو رصف 

عوضه�ا )ثمنها( يف غري ما تم الوقف له، ومل جييزوا االس�تبدال 

إال يف ح�االت نادرة، كذل�ك فقد نحا الش�افعية هذا املنحى يف 

التش�دد أيض�ًاً يف منع االس�تبدال م�ن أجل الغرض نفس�ه، مع 

ماحظ�ة أن كا املذهب�ني زيادة ع�ىل احلنفية قد ذهب�وا إىل منع 

استبدال املسجد مطلقا ً . 

بينام ذهب احلنفية إىل جواز االستبدال وفقًا لرشط الواقف، 

إذا أل�زم نفس�ه أو من يت�وىل الوقف ذلك وفق تفصي�ات بيناها 

آنف�ا، وخاص�ة رؤيتهم لاس�تبدال ج�اءت م�ن أن الواقف إذا 

جعل لنفسه أو لغريه حق االستبدال كان وقفه صحيحًا، ورشطه 

ناف�ذًا ألّن ذلك الرشط ال ينايف لزوم الوقف وتأبيده، ألن اللزوم 



�9

والتأبي�د ال يقوم�ان بع�ني معين�ة بحي�ث ي�زول الوق�ف ب�زوال 

صفتها، بل يقومان بعني مغلة، فالعرة بالغات املثمرة التي تعد 

اهلدف الرئيس من عملية الوقف، وبضامن استمرار هذه الغات 

برصفه�ا ع�ىل التأبيد، ورشط االس�تبدال ال ينايف ه�ذا، ألن ريع 

الوقف سوف لن يتغري عام وقف له وإن تم استبدال العني .

وقد سار احلنابلة يف ركب االستبدال أيضًا وقالوا به، لكنهم 

ق�رصوه ع�ىل حال�ة واح�دة ه�ي ال�رورة أو املصلح�ة، لكون 

املوق�وف قد ص�ار غري صالٍح للغرض ال�ذي وقف ألجله،  فلم 

يع�د ينتفع ب��ه كليًة، لذلك مل جييزوا االس�تبدال م�ن أجل زيادة 

الغل�ة وكثرهتا مع بقاء االنتفاع املقصود من العني إذا كان هلا غلة 

قليلة وتوجد غريها أكثر منها، من أجل عدم فتح باب االستبدال 

عىل مرصاعيه .

وقد نحا احلنابلة منحًى جريئًا يف إجازة بيع املس�جد كذلك 

إذا ص�ار غري صالح للغاية التي ُش�يِّد م�ن أجلها، كأن ضاق عىل 

أهله، ولم يمكن توس�يعه حتى يسعهم مجيعًا، أو خربت الناحية 
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الت�ي فيها املس�جد، وصار غري مفيد بحيث ص�ار ال رواد له وال 

نف�ع منه، فيمكن أن يباع يف مثل ه�ذه األحوال ويرصف ثمنه يف 

بناء مسجد آخر . 

وبناء عىل ما تقّدم يتبني لنا أن كام الفقهاء ينحرص بني قولني 

مه�ا املنع واجلواز،  فاحلنفية واحلنابلة يمثلون الرأي املتس�اهل يف 

املسألة وهو جواز االستبدال، واملالكية والشافعية يمثلون الرأي 

املتش�دد وه�و من�ع اس�تبدال الوقف، ونس�تطيع الق�ول أن أكثر 

املذاه�ب تش�ددًا يف اس�تبدال الوقف ه�و مذهب الش�افعية يليه 

مذه�ب املالكية، وأكثر املذاهب تس�اهًا فيه ه�و مذهب احلنفية 

يليه مذهب احلنابلة الذين ذهبوا إىل جواز اس�تبدال املسجد عند 

املصلحة خافًا لغريهم. 

يف  واالخت�اف  االتف�اق  مواط�ن  نفص�ل  أن  ونس�تطيع 

حقيقة التس�اهل بني احلنفية واحلنابل�ة، وكذلك مواطن االتفاق 

واالختاف بني املالكية والشافعية يف حقيقة التشدد، خاصة بعد 

أن تبني لنا أن الش�افعية أكثر املذاهب تش�ددًا يف مس�ألة استبدال 
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الوقف، وأن احلنفية أكثرها تساها يف املسألة، إذ يعني هذا األمر 

وجود قواسم مشرتكة بني احلنفية واحلنابلة وأخرى بني الشافعية 

واملالكية. وفق ما موضح يف اجلدول اآليت:

احلنفية واحلنابلةجواز االستبدال

مواطن االتفاق 
�-انعدام املنفعة. 

2-وجود املصلحة.

مواطن االختالف
�-استبدال املسجد عند احلنابلة للرورة.

2-رشط الواقف عند احلنفية معتر.

املالكية والشافعيةمنع االستبدال

مواطن االتفاق
�-التفريق بني العقار واملنقول.
2-منع استبدال املسجد مطلقا.

مواطن االختالف
 فرق املالكية يف االستبدال بني أمرين مها:

�- ما كان قائم املنفعة.
2- ما كان منقطع املنفعة.
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وفيام ييل أدلة املانعني واملجيزين.

أوالً: أدلة املانعني :

استدل املانعون الستبدال الوقف باملنقول واملعقول.

أوالً: فأّما املنقول، فبام أخرجه اإلمام البخاري عن ابن عمر 

ريض اهلل عنه�ام، أن عمر بن اخلطاب أص�اب أرضًا بخير، فأتى 

النب�ي  ملسو هيلع هللا ىلص يس�تأمره فيها، فق�ال: يا رس�ول اهلل إين أصبت أرضًا 

 بخي�ر مل أصب م�االً قط أنفس عندي منه، فم�ا تأمر به قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

» إن شئت حبست أصلها وتصدقت با « قال: فتصدق هبا عمر، 

أن�ه ال يباع وال يوه�ب وال يورث، وتصدق هب�ا يف الفقراء، ويف 

 القرب�ى، ويف الرق�اب، ويف س�بيل اهلل واب�ن الس�بيل والضيف، 

ال جن�اح ع�ىل َم�ْن وليه�ا أن ي�أكل منه�ا باملع�روف ويطعم غري 

متمول « )�(.

)�( رواه البخاري يف صحيحه برقم 2586، 982/2 .
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ووجه االسـتدالل: يظه�ر بنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن أن يقع عليه 

امللك بأي صورة من صور التملك، بقوله: » َحَبسَت أصلها « .

ا املعقول، فقد احتجوا به من وجهني: ثانيًا: وأمَّ

األول: أن س�بيل الوقف التأبيد، ومقتض�اه ينايف البيع، فإّما 

أن يكون وقفًا، وإّما أن يكون بيعًا.

الثـاين: أن م�ا ال جيوز بيع�ه مع بقاء منافعه ال جي�وز بيعه مع 

تعطلها كالعتق. 

ثانيًا: أدلة املجيزين :

اس�تدّل املجيزون لعملية استبدال الوقف باملنقول واملعقول 

وبفعل الصحابة الكرام.

أوالً: فأمـا املنقـول، فبم�ا رواه اإلمام البخاريُّ بس�نده عن 

األَسود قال: قال يل ابن الزبري: كانت عاِئشة تر إَليك كثرًيا فما 

حدثتك يف الكعبة ؟ قلُت: قالت يل: قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: » يا عائشـة، 
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لـوال قومك حديـث عهدهم - قال ابُن الزب�ري: بكفر- لنقضت 
الكعبـة فجعلـُت هلا بابني بـاٌب يدخل الناس وبـاب خيرجون «. 

ففعله ابن الزبري)�(.

فقد اس�تدلوا هبذا احلديث وقال�وا: معلوٌم أّن الكعبة أفضل 
وق�ف ع�ىل وجه األرض، ول�و كان تغيريه�ا وإبداهل�ا بام وصفه 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص واجبًا مل يرتكه، فعلم أّنه جائ�ز، وأّنه كان أصلح، لوال 
ما ذكره من حدثان عهد قريش باإلس�ام، وهذا فيه تبديل بنائها 

ببناء آخر، فعلم أن هذا جائز. 

ثانيـًا: وأّمـا املعقول، فإنَّ يف مس�ألة بيع الوقف واس�تبداله 
بع�ني أخرى اس�تبقاء للوقف بمعناه حني تع�ذر بقاؤه بصورت�ه 

األصلية .

ق�ال اب�ن قدام�ة: » قال اب�ن عقي�ل: الوقف مؤبد، ف�إذا لم 
يمكن تأبيده عىل وجه خيصصه اس�تبقاء الغ�رض، وهو االنتفاع 
عىل الدوام يف عني أخرى، وإيصال اإلبدال جرى جمرى األعيان، 

)�( رواه البخاري يف صحيحه برقم  �26، �/59 .
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ومجودنا عىل العني مع تعطلها تضييع للغرض، ويقرب ه�ذا من 

اهلدي، إذا عطب يف الس�فر فإّن�ه يذبح يف احلال، وإن كان خيتص 

بموض�ع، فلم�ا تع�ذر حتصيل الغ�رض بالكلي�ة اس�تويف منه ما 

أمكن، وترك مراع�اة املحل اخلاص عند تعذره، ألن مراعاته مع 

تع�ذره، تفيض إىل فوات االنتفاع بالكلية، وهكذا الوقف املعطل 

املنافع « )�(.

ثالثًا: وأّما فعل الصحابة )ريض اهلل عنهم(، 

 �- فق�د ثبت أّن عم�ر بن اخلطاب وعثامن بن عفان )ريض 

اهلل عنه�ام ( ق�د غرّيا بناء مس�جد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد بن�اه عمر بنظري 

بنائه األول باللبن واجلذوع، وأّما عثامن فبناه بمادة أعىل من تلك 

كالس�اج)2(. وبكّل حال فاللبن واجل�ذوع التي كانت وقفًا أبدهلا 

)�( املغني البن قدامة ، 222/8 .
)2( نوع من الش�جر، والطيلس�ان األخر أو األسود  ، القاموس املحيط  
جم�د الدي�ن حممد بن يعق�وب الفريوز آب�ادي ت8�7ه��، دار إحياء 
ال�رتاث العريب ، بريوت ، الطبعة األوىل  ، �4�2ه� -��99م، باب 

اجليم - فصل السني �/�84 .
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اخللفاء الراشدون بغريها . وه�ذا من أعظم ما يشتهر من القضايا 

ولم ينكره منكر.

2- ال ف�رق ب�ني إب�دال البن�اء ببناء آخ�ر، وإب�دال العرصة 

بعرص�ة أخ�رى إذا اقتض�ت املصلحة ذل�ك، فقد أب�دل عمر بن 

اخلطاب )ريض اهلل عنه( مسجد الكوفة بمسجد آخر ؛ أبدل نفس 

العرصة، وصارت العرصة األوىل س�وقًا للتّمارين بعد أن كانت 

مسجدًا . وهذا أبلغ ما يكون يف إبدال الوقف للمصلح�ة .

* * *
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ــث: فتــاوى معاصــرة بشــأن التصــرف يف الوقــف  املطلــب الثال

كالبيع وحنوه.

نس�تعرض يف هذا املطلب بعضًا مما ورد من فتاوى معارصة  

ختص موضوعنا )اس�تبدال الوقف( وما يتعل�ق به )�(، إذ كثرت 

األس�ئلة املتعلق�ة بعملي�ة اس�تبدال الوق�ف من قبل املؤسس�ات 

واهليئ�ات واألفراد، وخاصة اجلهات املس�ؤولة عن إقامة وتنفيذ 

املش�اريع اخلدمي�ة ذات النف�ع الع�ام، والتي تس�تفر عن بعض 

الترصف�ات اخلاص�ة املمكنة بالوق�ف، وقد أجاب�ت بعض جلان 

الفتوى مشكورة عن ه�ذه األسئلة. ومنها الفتوى اآلتية: 

)�( ت�م اقتب�اس أكث�ر ه�ذه الفت�اوى م�ن  فت�اوى رشعي�ة )فت�اوى دائرة 
األوقاف والشؤون اإلسامية بديب، إدارة البحوث واإلفتاء، الكتاب 
الراب�ع واخلام�س والع�ارش(، وفتاوى وتوصي�ات اللجن�ة الرشعية 
باألمان�ة العام�ة لألوق�اف يف الش�ارقة يف دول�ة اإلم�ارات العربي�ة 
املتح�دة، سلس�لة إصدارات األمان�ة العامة لألوقاف بالش�ارقة )�( 
قس�م الفتاوى، الطبعة األوىل �430ه�-2009. وجمموعة الفتاوى 
الرشعي�ة الصادرة ع�ن قطاع اإلفت�اء والبحوث الرشعي�ة من خال 

املوقع الرسمي:
 www.awkaf.nat/fatwa/part/index.htm
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1( استبدال أرض الوقف عند احلاجـة )�( :

* وردنـا سـؤال يقـول فيـه صاحبـه: هن�اك بع�ض أرايض 

الوق�ف الفض�اء أو املق�ام عليها مبنى يتم اس�تقطاعها عن طريق 

البلدي�ة كلي�ًا أو جزئي�ًا، لتنظيم البل�د وطرقه�ا الداخلية، وتقوم 

البلدي�ة بالتعويض ماليًا، فهل جي�وز التعويض املايل، أم ال بد من 

التعوي�ض بمن�ح أرض أخ�رى يف أي م�كان من البلد تس�تخدم 

لصالح الوقف؟

ويف حال�ة التعوي�ض ب�أرض أخ�رى فهل جيوز تغيري اس�م 

الوقف حتت أي مس�مى آخر أم ال بد من بقاء اس�م الواقف عىل 

األرض اجلديدة ؟

** اجلـواب وباهلل التوفيق: األصل أن الوقف أرضًا وبناًء، 

مصون عن االستقطاع واملصادرة خلطر أمر الوقف دينًا ورشعًا. 

)�( فتاوى رشعية، دائرة األوقاف والشؤون اإلسامية بديب، إدارة اإلفتاء 
والبحوث، الكتاب الرابع، الطبعة الثانية، �423ه� - 2002 م، ص 

. 300 ،299
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ولكن إن توقفت مصلح�ة األم�ة عىل اس�تبدال الوقف بمثله أو 

بيع�ه ورشاء ما يامثله، ورأى ويل األمر ذلك، فإّنه ال حرج عندئذ 

إن شاء اهلل تعاىل، كما نّص عليه يف الرشح الصغري �28/4.

وعلي�ه، فإّنه إذا رأت اجلهات املعنية بش�أن احتياج البلد إىل 

مراف�ق رضورية كتوس�يع الطريق أو ش�قه يف أرض الوقف، فإن 

للناظر عىل الوقف وهي هنا دائرة األوقاف أن تطلب بدالً مماثًا 

ألرض الوق�ف، ي�رصف يف مرصف���ه األول، وباس�م الواق�ف 

األول، ف�إن تعذر الب�دل فا مانع من أخذ ثمن�ه ورشاء ما يامثله 

ويكون وقفًا كأصله وباالسم األول كذلك.

ة، ف�إن كان عىل جهة  ه�ذا إذا كان الوق�ف عىل جه�ة خاصَّ

عامة كالفقراء مثًا فإنه إذا احتيج إليه لتوس�يع مس�جد أو مقرة 

أو طري�ق، فإنه ال يلزم تعويضه. كام نّص عليه يف الرشح الصغري 

�28/4 ق�ال: ألّن�ه إذا كان عىل غري معني مل يتعلق به حق ملعني، 

وما حيصل من األجر لواقفه إذا أدخل  يف املسجد أعظم مما قصد 

حتبيسه ألجله. واهلل تعاىل أعلم.



100

2( بيع الوقف واستبداله)�( :

* عرض عىل جلنة اإلفتاء الرشعية باألمانة العامة لألوقاف يف 
الش�ارقة، االستفتاء الوارد من األمانة العامة لألوقاف بالشارقة، 

والذي جاء السؤال فيه عن حكم بيع األوقاف واستبداهلا .

** فأجابـت اللجنة بعد دراسـتها للموضوع، وقررت أن 
األص�ل ع�دم جواز بيع الوقف، ألنه يتن�اىف مع حقيقته يف حبس 
األص�ل، إال إذا تعطلت منافعه حقيق�ة أو حكام، وبرشط أن يتم 
االس�تبدال مكان األصل، وتعطل مناف�ع املوقوف حقيقة يكون 
ب�زوال عينه، وأم�ا تعطله حكام فيك�ون بكثرة مصاريف�ه مقارنة 
بريع�ه، برشط اس�تحالة عود نفعه، ع�ىل أن تقوم األمان�ة العامة 

لألوقاف أو القايض الرشعي بالتأكد من ذلك.

وكذا يش�رتط أن يكون البيع بسعر الس�وق مراعاة ملصلحة 

)�( فت�وى رقم )9( 2006/4 بيع الوقف واس�تبداله، فتاوى وتوصيات 
اللجن�ة الرشعي�ة باألمان�ة العام�ة لألوق�اف يف الش�ارقة، سلس�لة 
إصدارات األمانة العامة لألوقاف بالشارقة، رقم )�(، قسم الفتاوى، 

اجلزء األول، ص�7 .
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املوقوف عليهم، وابتعادًا ودفع�ًا للتهمة والريبة، وذلك باشرتاط 
أن ال يكون يف البيع مظنة التهمة من طرف الناظر أو اجلهة املرشفة 

عىل الوقف أو من جهة املشرتي.

3( انتهاء الوقف)�(:

* عرض عـىل اللجنة الرشعية باألمان�ة العامة لألوقاف يف 
الش�ارقة االستفتاء الوارد كذلك من قبل األمانة العامة لألوقاف 

بالشارقة والذي جاء فيه: هل ينتهي الوقف بانتهاء غلته ؟   

** فـرأت اللجنـة بعـد دراسـة املوضـوع: أّن األص�ل يف 
الوق�ف أن ال ينته�ي بانتهاء غلته طالم�ا  كان يف اإلمكان العودة 
إليه يف املستقبل مادام األصل قائاًم، فإن ذهبت عينه ينتهي الوقف، 
ويمكن استبداله يف هذه احلالة إن أمكن، كام  تم توضيح ذلك يف 

الفتوى السابقة رقم)9( )2006/4(.

)�( فتوى رقم )�0( 2006/4، انتهاء الوقف، فتاوى وتوصيات اللجنة 
الرشعي�ة باألمان�ة العام�ة لألوقاف يف الش�ارقة، سلس�لة إصدارات 
األمان�ة العام�ة لألوقاف بالش�ارقة رقم )�(، قس�م الفت�اوى، اجلزء 

األول، ص�7 . 
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4( حكم اسرجاع الوقف الستبداله )�(:

* وردنا سؤال تقول فيه صاحبته :

�- وقفُت بعض املباين لصالح أوالدي وذرياهتم من بعدهم 
حس�بام هو ثاب�ت بش�هادة الوقف الص�ادرة من دائ�رة األرايض 

واألماك. 

2- ولّم�ا كان�ت املب�اين املوقوفة ق�د قلَّت منفعته�ا إىل حد 
ال يعد نفع�ًا إىل املوقوف عليهم، لكوهن�ا أصبحت قديمة وذات 

دخل ضئيل، مما جعلنا يف حالة فقر وعوز.

3- ولّما كانت فكرة هدم تلك املباين املوقوفة وإعادة بنائها 
م املوق�وف هلم بطلب  س�تكون ذات منفعة أك�ر ألهلها فقد تقدَّ
لبنك ديب اإلس�امي هبدم وإعادة بن�اء تلك املباين،  إال أّن البنك 
املذكور رف�ض، معلًا رفضه بأّن تلك املباين وقف وال يس�تطيع 

البنك رهنها ضامنًا للمبالغ التي سيعمر هبا تلك العقارات.

)�( فتاوى رشعية، دائرة األوقاف والشؤون اإلسامية بديب، إدارة اإلفتاء 
والبح�وث، الكتاب اخلامس، الطبع�ة الثانية، �423ه� - 2002 م، 

ص 228، 229 .
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4- ولّم�ا كان ذلك وحلاج�ة املوقوف عليه�م لتلك املنفعة 

، ليتس�نى يل الترصف  فق�د وافق�وا عىل إرجاع املب�اين املوقوفة إيلَّ

بتلك املباين بما حيقق النفع هلم مجيعًا .

والسـؤال هو: هل جي�وز اسرتجاع املباين املوقوفة وبموافقة 

أوالدي املوقوف عليهم لألسباب املذكورة أعاه ؟

** اجلواب وباهلل التوفيق: جيوز أن ترجع الواقفة يف الوقف 

املذكور يف إحدى احلالتني التاليتني:

األوىل: إذا كان املوقوف عليهم لم يقبضوا الوقف.

الثانيـة: إذا تعطل�ت املنفعة من الوق�ف أو كان ريعها زهيدًا 

الحيق�ق غرض الواقف، وأراد الواقف أن يبدله بخري منه، وأنفع 

للموقوف عليهم.

وحيث إّن الس�ائلة هي من احلالة الثاني�ة فإّنه ال مانع رشعًا 

من ذلك. إن شاء اهلل تعاىل. واهلل تعاىل أعلم.
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5( حكم استبدال عقار الوقف)�(:

* وردنا سـؤال يقول فيـه صاحبه: يرجى التك�رم بموافاتنا 

بالفت�وى الرشعية وف�ق املذاهب األربعة عن رج�ل وقف عقارًا  

ذا ري�ع، وقفًا خريي�ًا لوجه اهلل س�بحانه وتعاىل، وأقام من نفس�ه 

ناظ�رًا للوق�ف، وكان العق�ار الوقف�ي يق�ع يف منطقة يكث�ر فيها 

الفس�ق، وقد يستأجر أهل الفسق ذلك العقار، وأن املال املدفوع 

منهم مصدره عملهم الفاسق، وكان الواقف يرغب يف بيع العقار 

الوقفي ويش�رتي بثمنه عقارًا آخر أصلح للوقف مكانًا وريعًا أو 

أس�هاًم تدر ريعًا، أكثر من ريع الوقف احلايل، فام حكم بيع العقار 

الوقف ملا ذكر من أس�باب وفق املذاهب األربعة. ش�اكرين لكم 

حسن تعاونكم معنا. 

** اجلـواب وباهلل التوفيق: إذا كان الواقف يرى املصلح�ة 

)�( فتاوى رشعية، دائرة األوقاف والشؤون اإلسامية بديب، إدارة اإلفتاء 
والبح�وث، الكتاب الثام�ن، الطبع�ة األوىل، �426ه� - 2005 م، 

ص ��2، ��3 .
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الكاملة يف بيع الوقف واستبداله بغريه مما حيقق املصلحة والِغْبطة 

الظاه�رة للموقوف عليهم، فإنه الحرج يف اس�تبدال وقفه ذلك، 

حي�ث كان ه�و الواقف واملصلح�ة راجحة فيه بن�اًء عىل مذهب 

اإلمام أمحد بن حنبل، ورأي أيب يوس�ف كام يف املناقلة باألوقاف  

البن قايض اجلبل )ص�0(، وهو رأي كثري من العلامء املتأخرين 

عند حتقق املصلحة الراجحة يف استبداله بعقار مثله..

أّم�ا استبداله بأسهم وقفية فا نرى ذلك، ألن وقف األسهم 

غري مضمون الرب���ح، ب��ل اخلس���ارة متوقع��ة أكثر من الربح 

ك�ام الخيف�ى، وألن اخلاف كبري ب�ني أهل العل���م ف��ي وق�ف 

النقود، فكثري من أهل العلم غري السادة املالكية يمنعونه.

فيتع�ني االقتصار يف االس�تبدال ع�ىل عقار آخ�ر أكثر فائدة 

ونفعًا، واهلل تعاىل أعلم .
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6( استثامر الوقف )�(:

* عـرض عىل جلـنـة اإلفـتـاء والبحـوث الرشعيـة بوزارة 

األوقاف الكويتية السـؤال التايل: هل جي�وز إلدارة الوقف القيام 

ب�رصف إي�رادات األوق�اف اخلريية ل�رشاء مش�اريع ) عامرات( 

استثامرية تدر عائدًا يرصف للمستحقني ؟

** فأجابت اللجنـة:

أنه جيوز إلدارة الوق�ف القيام برصف الفائض من إيرادات 

األوق�اف اخلريية لرشاء مش�اريع اس�تثامرية تدر عائ�دًا، يرصف 

للمس�تحقني وذل�ك بع�د تنفي�ذ رشوط الواقف�ني األصلية، عىل 

أن هذه املش�اريع االس�تثامرية تظ�ل من قبيل الري�ع، ال من قبيل 

أصل الوقف، بحيث جيوز يف املس�تقبل عند احلاجة بيعها وإنفاق 

ثمنها يف اخلريات املنصوص عليها دون حاجة إىل استبدال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.   

 (1) www.awkaf.nat/fatwa/part/index.htm
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7( ترصف األوقاف يف أمالكها )�(:

* عـرض عـىل جلنـة اإلفتـاء والبحـوث الرشعيـة بـوزارة 

األوقاف الكويتية االستفتاء املقدم من مدير شؤون الوقف، وهو 

كما يي:

نود اإلحاطة أنه كان ملس�جد ما عقار موقوف تم استماكه 

للصال�ح العام، واش�رتت الوزارة ب�دالً من�ه عق�ارًا آخ�ر لنفس 

الوق�ف، وب��ذات ال�رشوط م�ع عدة أوق�اف أخ�رى، وأن هلذا 

الوق�ف رصي�دًا بخزانة الوزارة وريعًا ش�هريًا مثل�ه يف ذلك مثل 

أوقاف املساجد املنترشة بدولة الكويت .

وحيث إنه تم عرض موضوع إعادة بناء املسجد عىل الوزارة 

الختاذ الازم، وحيث إن رصيد هذا الوقف ال يتناسب مع القيمة 

الازمة إلعادة بناء املسجد. فريجى إبداء الرأي يف مدى إمكانية 

إع�ادة بناء ذلك املس�جد من أوقاف�ه مع إرشاك أوقاف مس�اجد 

 (1) www.awkaf.nat/fatwa/part/index.htm
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أخ�رى، حتى يتس�نى لل�وزارة اختاذ اإلجراء املناس�ب عىل ضوء 

الرأي الرشعي يف ذلك الصدد ؟

* * فأجابت اللجنة بام ييل:

جي�وز األخذ مما يفضل من ريع أوقاف املس�اج�د لصالح 

أو  تكالي�ف صيانت�ه،  لكث�رة  أو  ريع�ه  لقل�ة   مس�جد حمت�اج 

جتديد بنائه.

وق�د س�بق لبعض أعضاء اللجنة الذين ش�اركوا يف دراس�ة 

مرشوع قانون الوقف اختيار كون أوقاف املساجد وحدًة واحدة 

عىل أن يبدأ باملسجد املنصوص عليه يف وقف ذلك الريع.

واهللّ أعلم.
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8( وقف النقـود )�(:

وه�ذه فت�وى تتعلق بوق�ف النقود واس�تبداهلا إذ تبني أن ما 

يشرتى بالنقود من عقارات ومصانع جيوز بيعها  واستبداهلا ألهنا 

هبذا الوصف ليست وقفا بل الوقف هو النقود.

* عـرض عىل جلنة اإلفتاء الرشعية باألمانة العامة لألوقاف 

يف الشارقة االستفتاء الوارد من األمانة العامة لألوقاف عن حكم 

وقف النقود.

** وبعـد دراسـة املوضوع مـن قبل اللجنة تبـني بأنه جائز 

رشعًا، بناًء عىل ما ورد يف قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل رقم 

�40)�5/6( يف دورته اخلامسة عرشة ونص القرار: 

�- ) وق�ف النق�ود جائ�ز رشعًا، ألّن املقص�د الرشعي من 

)�( فت�وى رق�م )8( 2006/4 وق�ف النقود، فت�اوى وتوصيات اللجنة 
الرشعي�ة باألمان�ة العام�ة لألوقاف يف الش�ارقة، سلس�لة إصدارات 
األمان�ة العام�ة لألوقاف بالش�ارقة، رقم )�(، قس�م الفتاوى، اجلزء 

األول، ص �5 .
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الوق�ف متحقق فيها وه�و حبس األصل وتس�بيل املنفعة، وألن 
النقود ال تتعني بالتعيني وإنام تقوم أبداهلا مقامها.

2- جي�وز وق�ف النق�ود للقرض احلس�ن، ولاس�تثامر إما 
بطري�ق مبارش أو بمش�اركة ع�دد الواقف�ني يف صن�دوق واحد، 
أو ع�ن طريق إصدار أس�هم نقدي�ة وقفية تش�جيعا عىل الوقف، 

وحتقيقا للمشاركة اجلامعية فيه.

3- إذا اس�تثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يش�رتي 
الناظ�ر ب�ه عقارًا أو س�يتصنع ب�ه مصنوع�ا، فإن تل�ك األصول 
واألعي�ان ال تك�ون وقف�ا بعينه�ا م�كان النق�د، بل جي�وز بيعها 
الس�تمرار االس�تثامر، ويكون الوقف هو أص�ل املبلغ النقدي«. 
اه��  ق�رار املجمع، وهو رأي أكث�ر الفقهاء من احلنفي�ة واملالكية 

الشافعية، ورواية عن اإلمام أمحد .    

وهو ما يتماشى مع العرص احلديث، من كثرة النقود املتوفرة 
يف أيدي الناس وتس�هيل الوق�ف بأقل قدر ممكن، لتحقق اهلدف 

والغاية من الوقف اإلسامي.
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ويأخذ وقف النقود صورًا كثرة من أمهها: 

�- وقف النقود نقدًا للقرض احلسن.

2- وقفه�ا لاس�تثامر، إما نق�دا وإما بتحويله�ا إىل عقار أو 

أعيان استثامرية أخرى.

3- جيوز بيع العقار املش�رتى بالنقد املوقوف، ألن املوقوف 

أصل النقد ال أصل األعيان العقارية.  

ويراع�ى يف ذلك كل�ه رشط الواقف، وتق�وم األمانة العامة 

لألوقاف بتوضيح ذلك للواقفني.
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9( حكم استبدال الوقف عند تعذر االستفادة منه )�(:

* وردنا سؤال من ناظر وقف يقول فيه: لدينا وقف مشرتك 

مع ورثة، تبلغ مس�احته االمجالية �350 قدم مربع، يبلغ نصيب 

الدائرة �08 قدم بقيمة 000ر28 درهم ونصيب الورثة �242 

قدم بقيمة 000ر322 درهم حسب تثمني دائرة األرايض.

علاًم بأن اجلزء املوقوف عبارة عن حمل يمثل 8% من مساحة 

األرض وال يمك�ن فصله أو اس�تثامره بمعزل عن باقي األرض. 

كام أن الوقف حاليًا معطل ومصلحة الورثة أيضًا معطلة، واألمر 

يتطلب رسعة البت فيه بالبيع أو الرشاء.لذا يرجى التكرم بإفاديت 

كتابة حول احلكم الرشعي يف هذا األمر. 

** اجلـواب وباهلل التوفيق: إذا تعذرت االس�تفادة من هذه 

املس�احة املوقوفة عىل وجه االس�تبدال وكان�ت مصلحة الوقف 

)�( فتاوى رشعية، دائرة األوقاف والشؤون اإلسامية بديب، إدارة اإلفتاء 
والبح�وث، الكتاب العارش، الطبع�ة األوىل، �427ه� - 2006 م، 

ص ��2، ��3 .
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تقت�يض اس�تبداهلا، أو بيعه�ا ليض�م ثمنه�ا إىل مس�احة أكر منها 

حتقق عائدًا طيبًا للوقف، فإّنه ال مانع من ذلك، ألن بقاءها بتلك 

الص�ورة إضاعة للوقف، وهو غري جائز رشع�ًا، فيتعني بيعها أو 

االستبدال هبا عىل نحو ما سبق بيانه.

* * *





املبحث الثالث

عملية استبدال الوقف

والرؤية االقتصادية والقانونية
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املبحث الثالث

عملية استبدال الوقف

والرؤية االقتصادية والقانونية

وتضمن املطلبني اآلتيني:

املطلب األول: الرؤية االقتصادية لعملية استبدال الوقف.

أوالً: الفقهاء االقتصاديون.

ثانيًا: نموذج تطبيقي لعملية استبدال الوقف .

املطلب الثاين:الرؤية القانونية لعملية استبدال الوقف. 

أوالً: من هي اجلهة املنفذة لعملية استبدال الوقف؟  

ثانيًا: بعض القوانني اخلاصة بعملية استبدال الوقف ببعض 

الدول العربية .
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املطلب األول: الرؤية االقتصادية لعملية استبدال الوقف:

أوالً: الفقهاء االقتصاديون:

ال ش�ك أّن األدل�ة التي س�اقها الفريقان أدل�ة معترة، تبني 

وجه�ة نظ�ر كل فريق من الفريقني بحس�ب الدليل الذي توصل 

إليه، ومن هنا نوجه دعوة لعلامء األمة أن تأخذ عىل عاتقها دراسة 

هذه املس�ألة اهلامة عىل ضوء املس�تجدات التي طرأت بعد حتول 

كث�ري من املناط�ق واألرايض الزراعية إىل مناط�ق عقارية وجتارية 

م�ن أبراج وأبنية، فضًا عام حتتاجه ه�ذه العقارات من بنية حتتية 

من طرق وجسور ومياه وكهرباء وما إىل ذلك، بحيث تتاءم مع 

طبيع�ة هذه العقارات، وبواقع احلال فإن هذه املناطق حتتوي عىل 

أراٍض وقفي�ة معينة، ف�إذا بقيت عىل حاهلا املوقوف�ة عليه، فاتتها 

فرص اس�تثامرية كبرية، قد تعود بأضعاف اإليرادات املستحصلة 

من صورهتا احلالية. 

وهن�ا أش�ري إىل نظ�رة قال هب�ا  أح�د العل�امء املعارصين، إذ 
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نظ�ر إىل املوضوع نظ�رة أكثر واقعي�ة، فبعد أن ذك�ر جمموعة من 
العل�امء القائل�ني باس�تبدال الوقف م�ن مذاهب خمتلف�ة، مطِلقًا 
عليه�م تس�مية )فقه�اء اقتصاديني( م�ن أمثال أيب يوس�ف وأيب 
ثور وابن تيمية وابن قايض اجلبل، ومستش�هدًا بأقواهلم، ومركزًا 
ب بقوله :   ع�ىل مجلة كب�رية من أقوال ابن تيمية يف املوض�وع ، عقَّ
» إن اب�ن تيمية ليس هو أول من نادى م�ن الفقهاء بتعظيم الريع 
يف الوق�ف، وانضم بذلك إىل كوكبة الفقه�اء االقتصاديني، لكن 
لعله هو أول من دافع بتوسٍع عن الرأي «)�(، ثم استشهد ببعض 
النص�وص الت�ي ذكرها ابن تيمية، وحري بن�ا أن نذكر هنا بعضًا 
م�ن  هذه النصوص، والتي منه�ا قوله: » أّما قول القائل:ال جيوز 
النق�ل واإلبدال إال عند تعذر االنتف�اع فممنوع، ومل يذكروا عىل 
ذل�ك حجة، ال رشعية وال مذهبية، فليس عن الش�ارع، وال عن 
صاحب املذهب، هذا النفي الذي احتجوا به، بل قد دلت األدلة 

الرشعية وأقوال صاحب املذهب، عىل ذلك «)2(. 

)�(  ه�و األس�تاذ الدكت�ور رفيق  يونس امل�رصي  يف كتاب�ه األوقاف فقهًا 
واقتصادًا ، ص64 . 

)2(  جمموع الفتاوى البن تيمية �220/3 .
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ويق�ول أيض�ًا: » إذا كان جي�وز يف ظاه�ر مذهب�ه - اإلم�ام 
أمح��د - يف املس�جد املوقوف ..... أن يبدل ب�ه غريه للمصلحة، 
لك�ون الب�دل أنفع وأصل�ح، وإن مل تتعط�ل منفعت�ه بالكلية...، 
فألن جيوز اإلبدال باألصلح واألنفع فيام يوقف لاستغال أوىل 

وأحرى «)�(. 

ويق�ول أيض�ًاً: » وإنما يب�اع للمصلحة الراجح�ة، وحلاجة 
املوق�وف عليه�م إىل كم�ال املنفع�ة ... فإن�ه جي�وز بيع�ه لك�امل 
املنفع�ة « )2(. فناح�ظ م�ن جمم�ل كام�ه تأكي�ده ع�ىل مراع�اة 
املصلحة يف مس�ألة االستبدال حتى قال رمحه اهلل تعاىل: » مقتىض 

عقد الوقف جواز اإلبدال للمصلحة « )3(.

وقد انتهى ابن تيمية إىل أن بيع الوقف والتعويض بثمنه جيوز 
إذا كان ذلك أصلح وأنفع دون احلاجة إىل تقيد اجلواز بالرورة، 

أو تعط�ل االنتفاع بالكلية، فاملس�وغ للبي�ع والتعويض هو نقص 

)�( جمموع الفتاوى البن تيمية �229/3 .
)2( املصدر نفسه �3/ 224 .
)3( املصدر نفسه �224/3 . 
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املنفع�ة، وذلك يتحقق بكون العوض أصلح وأنف�ع، أو للحاجة 

الت�ي يقصد هبا هن�ا تكميل االنتفاع، فإن املنفع�ة الناقصة حيصل 

معها عوز يستدعي تكميلها، فهذه هي احلاجة، وهذا األمر  مثل 

ما أجيز من لبس احلرير املحرم عىل الرجال ألجل احلك . 

إّن ما ذهب إليه احلنابلة من جواز بيع الوقف الذي تعطلت 

منافعه عىل إطاقه، ال ش�ك أن له وجها من الصحة ولكن عليه 

وجوه كثرية، كون املسجد له ما يميزه بطبيعته عن بقية املوقوفات، 

يف حني ذهب احلنفية إىل جواز مس�ألة االس�تبدال برشوطها آنفة 

الذكر يف غري املسجد .

وعليه فإّن الرؤية االقتصادية التي ندعو إليها هي اس�تغال 

الوق�ف الذي تعطل�ت منافعه وانقطعت واردت�ه وهو قطعا غري 

املس�جد، إذ يمك�ن عامرة بني�ان املس�جد وجتدي�ده وترميمه بني 

احل�ني واآلخ�ر، وكل م�ا يتعل�ق بموضوع اس�تبدال املس�جد ال 

 مكان لبيانه يف هذا البحث، إذ من املمكن أن نفرد له بحثًا مستقًا 

إن ش�اء اهلل تع�اىل، نناق�ش في��ه كل االحت�ماالت ال�واردة التي 
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افرتضه�ا الفقهاء واس�تدعاها الواق�ع، من هجرة س�كان البلدة 

مثًا، وما ترتب عىل ذلك من فقدانه لرواده وعامره وما إىل ذلك. 

وما عنيناه يف االس�تبدال هنا هو ما يتعل�ق بالعقارات واألرايض 

واملنقوالت التي تم التطرق إليها.    

إّن موض�وع الوق�ف وإن كان في�ه األج�ر والث�واب، لكنه 

معق�ول املعن�ى، وليس م�ن العب�ادات املحض�ة الت�ي ال يبحث 

فيها ع�ن العلل واملقاص�د، فمقاصد الش�ارع -وكذلك مقاصد 

الواقف- واضحة يف أن يس�تمر الثواب واألجر إىل ما ش�اء اهلل، 

ي بالصدق�ة اجلاري�ة، لذا جي�ب احلفاظ ع�ىل العني  ولذل�ك ُس�مِّ

وعدم اس�تبداهلا ما دام�ت العني املوقوفة حتقق الغرض املنش�ود 

والقص�د املطل�وب، وهو االنتفاع هبا بالش�كل املطل�وب، فإذا مل 

َتُعد هذه العني قادرة عىل حتقيق ذلك الغرض، بأن قّلت وارداهتا 

أو انعدم�ت بالكلي�ة، فا بد من تدارك  املوق�ف ببيع تلك العني 

ورشاء أخ�رى حمله�ا، لتتح�ول إىل عني مغلة منتج�ة، وإن كانت 

أصغ�ر م�ن األوىل، أو بتغي�ري طبيعة وش�كل املوق�وف من حاله 
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الزراع�ي إىل العق�اري أو الصناع�ي أو غريمه�ا مث�ًا، فنش�رتي 

بثمن�ه ونبني عامرة أو مصنع�ًا آخر أو حتى جزًءا منه أو غري ذلك 

م�ن أنواع االس�تثامرات األخ�رى التي يمكن أن حت�ل حمل العني 

األوىل، ف�ا ش�ك أن االختي�ار الثاين ه�و األفضل من الس�ابق، 

ألن�ه ي�ؤدي إىل االنتفاع املرجو، بل يؤدي إىل اس�تمرارية الوقف 

 وتأبي�ده من حي�ث الغ�رض والقص�د والنتيجة، ولذل�ك يقول 

اب�ن قدام�ة: » وإذا مل يك�ف ثم�ن الف�رس احلبيس ل�رشاء فرس 

أخ�رى، ُأعني به يف رشاء فرس حبي�س يكون بعض الثمن. نص 

عليه أمحد ألن املقصود اس�تبقاء منفعة الوقف املمكن استبقاؤها 

وصيانتها من الضياع، وال سبيل إىل ذلك إال هبذه الطرق « )�(. 

وهكذا تبدو النظرة إىل املصلحة يف موضوع استبدال الوقف 

هب�ذه األمهية عند بعض األقدمني، وكذلك بعض املعارصين ممن 

ي�رى أمهية هذه النظرة )إىل املصلح�ة( يف الوقف، ومنهم فضيلة 

الدكتور عبد اهلل بن بيه، الذي كتب يف املوضوع بحثًا قياًم، إذ رأى 

)�( املغني البن قدامة 223/8 .



124

أن أق�وال بع�ض العلامء بعدم اجل�واز: » جيعل الوقف س�اكنًا ال 

يتحرك، وواقفًا ال يس�ري، يف وقت تنوعت فيه املؤسسات اخلريية 

غري اإلس�امية يف العامل، وتنافست يف توفري اخلدمات اإلنسانية، 

متخ�ذة من بعض االس�تثامرات الضخمة وس�لية جلن�ي األرباح 

الطائل�ة، التي أصبح�ت ريعًا فائض�ًا، يغطي احتياج�ات العمل 

اخلريي دون أن متس رأس املال بسوء « )�(. 

إن ما عّرَ عنه بعض املعارصين من إطاق تس�مية )الفقهاء 

االقتصاديني ( قد تكون مس�تهجنة نوعًا ما يف نظر البعض، لكن 

الواق�ع يش�هد أن من ب�ني الفقهاء من اش�ُتهر عنه أن�ه كان يعمل 

يف التج�ارة كأيب حنيف�ة )رمح�ه اهلل تعاىل( وغريه، الذين س�لكوا 

املس�لكني معًا، مسلك العلم ومسلك التجارة، زيادة عىل العلامء 

الذين سبقت اإلشارة إليهم آنفًا، ممن أطلق عليهم تسمية الفقهاء 

االقتصادي�ني، لذلك ال أرى ضريًا هبذه التس�مية لش�دة واقعيتها 

)�( إع�امل املصلحة يف الوقف ، د.عبد اهلل بن بيه ، بحث تم االطاع عليه 
من خال شبكة املعلومات العاملية .
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وانس�جامها مع الواق�ع، بل وللحاجة املاس�ة إىل ه�ذا النوع من 

العلماء، حتى يكونوا عىل دراية تام�ة بحقيقة املعامات وتطبيقاهتا 

 يف الس�وق، وم�ا يس�تحدثه التج�ار م�ن حي�ل ومس�وغات بني 

احلني واآلخر .

إّن التشدد الذي ذهب إليه فريق الفقهاء الذين ذهبوا إىل منع 

استبدال الوقف، قد يؤدي إىل بقاء الكثري من أموال الوقف خربة 

ال ينتف�ع  هبا أح�د، فضا عن بق�اء  بع�ض األرايض غامرة ميتة 

ال نف�ع فيها، كام يش�هد الواقع عىل أراٍض وقفي�ة كثرية يف بعض 

البل�دان، وهذا بطبيعة احلال يصطدم مع مصلحة املس�تحقني يف 

االرتزاق، كام ال خيفى ما يف هذا التشدد من اصطدام مع مصلحة 

األمة يف مس�رية التنمية، التي هي بأمس احلاجة إليها، عىل اعتبار 

أن الفقري الذي توفر له طعامًا ولباس�ًا يكون ذلك ألجل حمدود، 

بينما حني توفر له فرصة عمل أو س�كن أو ما ش�ابه ذلك، فإنك 

ق�د نقلته من حال العوز واحلاجة إىل حال االس�تقرار واإلنتاج ، 

وهذه النظرة االقتصادية املهمة هلا ما يدلل عىل أمهيتها من الس�نة 
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النبوي�ة املباركة، فق�د روى اإلمام البخ�اري يف صحيحه عن أيب 

هري�رة ريض اهلل تعاىل عنه أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »  والذي نفيس بيده 

ٌ له من أن يأيت  ألَنرْ يأخـذ أحدكم حبَله فيحتطـب عىل ظهره، َخررْ

رجاًل فيسأله، أعطاه أو منعه « )�(.

وهك�ذا احلال واهلل أعلم يف الوقف اخلرب املعطل، الذي ال 

يدر شيئًا أو يدر شيئًا قليًا . 

ثانيًا: أنموذج تطبيقي لعملية استبدال الوقف:

    م�ن خ�ال اس�تعراضنا لبعض الفت�اوى املع�ارصة التي 

صدرت يف موضوع استبدال الوقف، وقفت عىل بعض الفتاوى 

التي يتبني منها أن ما يراد استبداله من الوقف، ال يراد منه الربح 

واملنفع�ة املادي�ة الضيقة وحدها فحس�ب، بل قد يس�هم يف تنمية 

وخدم�ة املجتمع يف ع�دة جوانب، ومنها اجلان�ب املادي، إذ ق�د 

يأخ�ذ الش�كل االس�تثامري لعملية االس�تبدال، أبعادًا تربوية أو 

)�( رواه البخاري يف صحيحه 535/2، برقم ��40  .
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ترفيهية أو خدمية أو صحية وما ش�ابه ذلك، إذ تصب مجيع هذه 

املجاالت بش�كل أو بآخر  يف محاية أبناء البلد بتوفري ما حيتاجونه 

من وس�ائل اخلدمات العامة ، والتي تتناسب مع خمتلف األعامر، 

ولع�ل ه�ذا األمر يب�دو واضحا فيام ورد يف بعض األس�ئلة التي 

عرض�ت عىل جلان اإلفتاء الرشعي، فعىل س�بيل املث�ال، نذكر ما 

ع�رض عىل جلن�ة اإلفت�اء والبح�وث الرشعية ب�وزارة األوقاف   

بالكويت، االستفتاء املقدم من مدير بلدية مدينة خليجية، ونصه 

كما يي)�(:

تقع يف أحد أحياء مدينتنا قطعة أرض صغرية، كانت خمصصة 

كمصىل للعيد، ويف بداية النمو والتطور العمراين والسكاين ضاق 

املص�ىل بمن يؤم�ه من املصلني، وحرص�ًا من البلدي�ة عىل إتاحة 

املجال جلميع املس�لمني املقيمني يف تأدية صاة العيد، قامت قبل 

أكثر من عرش سنوات بإجياد موقع مناسب هلذا الغرض، وحولت 

املصىل القديم )املسجل وقفًا ( إىل حديقة لألطفال زودهتا ببعض 

 (1) www.awkaf.nat/fatwa/part/index.htm
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األلع�اب التي تفيدهم وحتميهم من أخطار التس�كع واللعب يف 

الطرقات واألماكن العامة.

 وحي�ث إّن البلدية عازمة عىل إنش�اء حديق�ة عامة بدالً من 

حديق�ة األطف�ال املقامة ع�ىل أرض مصىل العي�د القديم، وذلك 

ضمن اخلطة الرامية إىل إجياد منتزٍه لس�كان املنطقة لقضاء أوقات 

فراغهم تبعًا حلاجة املدينة املاسة إىل حدائق عامة.

 وقب�ل أن يب�ارش املق�اول عمل�ه يف تنفي�ذ امل�رشوع، رأت 

اللجنة املختصة التابع�ة للمجلس البلدي الكتابة إىل دار الفتوى 

والترشيع بالكويت، راجية النظر يف هذا املوضوع واإلفتاء فيه.

نرج�و التفض�ل بإعامنا عّم�ا إذا كانت أح�كام الرشيعة 

اإلسامية الس�محاء، تتيح هلذه الدائرة استماك أرض مصىل 

العي�د القديم للمنفعة العامة، علاًم بأن املنطقة عامرة باملس�اجد 

بما يفي حاجة املسلمني.
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 فكان جواب اللجنة كام ييل:

 إن�ه إذا كانت األرض املش�ار إليها مس�جلة ع�ىل أهنا وقف 

)وليس�ت موقوف�ة مس�جدًا(، ودع�ت املصلح�ة إىل حتويلها إىل 

مرفق من املرافق العامة، فإّنه جيوز اس�تبداهلا، وصورة االستبدال 

املمكن�ة هنا هي أن تقدم ملعرفة الس�عر احلقيقي ال�ذي تباع به يف 

حينه، ث�م يؤخذ الثمن وُيش�رتى  ب�ه عقار آخ�ر ويس�جل وقفًا، 

وتراع�ى املصلحة يف رشاء هذا العق�ار عىل صورة أرض أو بناء، 

والبد من احلصول عىل إذن من القضاء يف مجيع هذه الترصفات، 

والتعاون مع ناظر الوقف)ممثًا يف وزارة األوقاف(. واهلل أعلم.

وهكذا نرى أّن اللجنة الرشعية - جزاها اهلل خريًا - أجازت 

عملية االس�تبدال هلذه احلالة بناء عىل املعطيات املقدمة من اجلهة 

املعنية، وللمررات التي قدمتها، ولكنها قد اشرتطت رشطا مهام 

أال وه�و التفريق بني ما إذا كانت األرُض وقفًا عامًا مطلقًا، وبني 

ما إذا كانت موقوفة عىل أس�اس أن تكون مس�جدًا، وال خيفى ما 

هل�ذا الرشط من قيمة، حيث س�بق وأن أرشن�ا إىل أن كامنا عن 
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اس�تبدال الوق�ف، ال يعني اس�تبدال وقف املس�جد ال�ذي منعه 

أكث�ر الفقه�اء، وفرقوا بين�ه وبني الوقف الع�ام، بل ينرصف عىل 

مث�ل ما ذكر يف هذا املثال، مع مراعاة م�ا تم ذكره من تفاصيل يف 

هذا الس�ؤال. وفق اآللية التي ذكرهتا اللجنة، وينبغي بعد التأكد 

م�ن احلج�ة الوقفي�ة أوال، والنظ�ر يف املصلحة الداعي�ة ملوضوع 

االس�تبدال م�ن عدم�ه، أن تت�م أوىل خط�وات عملية اس�تبدال 

الوقف، وفق خطة عمل مقسمة عىل املراحل اآلتية:

�- تقدير قيمة األرض وما عليها من مرفقات.

2- رشاء عق�ار آخ�ر وتس�جيله وقف�ا بعد أخ�ذ ثمن قطعة 

األرض املستبدلة.

3- احلصول عىل إذن القضاء يف مجيع هذه الترصفات.

4- التعاون مع ناظر أو متويل الوقف .    

والي�وم، وبعد أن تع�ددت صور الوقف وأش�كاله وكثرت 

مؤسس�اته، وأف�ردت له هيئات خاص�ة، تقوم ع�ىل إدارة وتنمية 
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أم�وال الوقف عن طري�ق تأجريها أو تفعيلها ب�ام يتاءم وطبيعة 

وقفيتها، حري هبذه املؤسس�ات أن جتري دراس�ات وإحصاءات 

ل�كل وقف عىل حده، تبني فيه مدى اجل�دوى االقتصادية مما هو 

علي�ه اآلن، من إي�رادات غاته، ومدى انس�جامها مع متطلبات 

تطوير الوقف واستمرار ديمومته ونامئه.

وال ش�ك أن عملي�ة االس�تبدال تع�د ترصفا فيه م�ا فيه من 

اجل�رأة، لكنه�ا إذا قيدت برشوط وح�ددت بضوابط، بأن تكون 

قد خضعت جلهة رقابية عليا، تكون بحكم املدقق عىل إجراءات 

عملي�ة االس�تبدال، ه�ذه الرقابة تكون ش�بيهة أو تابع�ة هليئة أو 

ديوان الرقابة املالية الذي يكون من واجبه مراقبة وتدقيق الدوائر 

احلكومية وما يف حكمها من القطاع املختلط، فلو أجريت عملية 

االستبدال بعد أن يصل املال املوقوف إىل املرحلة التي يكون فيها 

م�ا ي�رصف عىل الوقف أكث�ر من ما ي�دره من غات، ف�إن املال 

املوقوف قد يرتقي من ما عليه من مجود أو تآكل، إىل ما هو أفضل 

من حيث املنفعة والغلة، وعليه نقرتح باستحداث  قسم  يف دوائر 
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وهيئات استثامر األوقاف ُيعنى باالستبدال، تكون مهمته دراسة 

ج�دوى األوقاف التي تعطلت منافعها، وإعداد التقارير وإجراء 

العملي�ات املحاس�بية يف ذل�ك، مصحوب�ة بدراس�ة ميداني�ة مع 

املقارنة باملال املس�تبدل، وكيفية استثامره سواء أكان عينًا أم نقدًا، 

وإذا كان عن طريق النقد فس�تكون مهمة إدارة قس�م االستبدال 

إجياد البديل احلقيقي لئا يبقى الوقف نقدا، دون استثامر، فيكون 

عرضة للضياع والتآكل، وتأكيدا ملفهوم االستبدال احلقيقي الذي 

ق�ال به احلنفية: بأن الوقف ال�ذي حكمه التأبيد واللزوم ال يقوم 

بع�ني معينة، دون س�واها، بحيث يمتنع يف غريه�ا بل يقوم بعني 

مغلة أخ�رى، حيث ذكر هال هذا يف احلال�ة األوىل من حاالت 

جواز االستبدال، فيام لو رشط الواقف لنفسه أو ملن يتوىل الوقف 

االستبدال، مرجحًا ما ذهب إليه أبو يوسف رمحه اهلل .   

* * *
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املطلب الثاني: الرؤية القانونية لعملية استبدال الوقف :

أوالً: من هي اجلهة املنفذة لعملية استبدال الوقف؟  

 ح�رص من جّوز عملية اس�تبدال الوقف عىل وفق الرشوط 

س�الفة الذك�ر، بالق�ايض الذي اعت�روه قطب الرح�ى يف إجراء 

عملي�ة االس�تبدال، ولذلك نجد كثريًا من الفقهاء يش�رتطون يف 

القايض الذي يأذن يف االس�تبدال أن يكون قايض اجلنة )�(، وهو 

العامل العدل األمني، حتى إن املتتبع ملا كتبه الفقهاء  حول ما جيب 

ع�ىل الق�ايض فعله، من حتٍر وتق�ٍص يف الوقف والب�دل واملوازنة 

بينهام جيد ذلك واضحًا، فنرى الطرس�ويس عىل سبيل املثال حيدد 

إجراءات ثاث كلها تقع عىل عاتق القايض، هي: 

�- أن يفحص القايض بنفسه الوقف والبدل.

2- أن يكل�ف اثنني من اخل�راء العادلني األمناء بالفحص، 

لتبني الغبطة يف جانب الوقف، فإن ثبت ذلك أذن باالستبدال .

)�( املشار إليه آنفًا باحلديث النبوي الرشيف الذي سبق ذكره ص 65 .
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3- أن يكت�ب القايض الكتاب )كتاب االس�تبدال( بعد أن 

يدعي االستبدال وتسمع الشهادة عليه.

وال ش�ك أن َتَعنيُّ القايض يستلزم توفر صفات ومؤهات 

ذات طابع خاص، وهذا بطبيعة احلال يرجع إىل ويل األمر وكيفية 

اختيار القضاة من العلامء األمناء العادلني.

أّم�ا احلنابلة الذين أجازوا االستبدال أيضًا برشط املصلحة، 

فقد قرروا أن  الذي له البيع والرشاء يف االستبدال، إنام هو احلاكم 

إذا كان الوق�ف عىل مصلحة عامة، أما إذا كان عىل معني، فالذي 

يت�وىل ذلك إن�ام هو الناظر اخلاص وحيت�اط الناظر باحلصول عىل 

إذن احلاكم له.

قال ابن النجار : » ويبيعه احلاكم إن كان عىل سبيل اخلريات، 

وإال فناظره اخلاص، واألحوط أذن احلاكم « )�(.   

)�( رشح  منته�ى اإلرادات املس�مى دقائ�ق النه�ى ل�رشح املنتهى ملنصور 
اب�ن يونس بن إدري�س البهويت، عامل الكتب، ب�ريوت، الطبعة األوىل 

�4�4ه�-�993م، �/427-426 .
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وس�بب جعل احلنابلة االس�تبدال للناظر إذا كان عىل معني 
ألهنم يرون أن امللك يف الوقف يعود إىل املوقوف عليهم - كام بينا 

ذلك آنفًا- فإذا ُعدم الناظر، فإن الذي يتوىل ذلك هو احلاكم. 

ثانيًا: بعض القوانني اخلاصة املعارصة بعملية استبدال الوقف.

حاول�ت بع�ض ال�دول أن تنظ�م عملي�ة اس�تبدال الوقف 
بقان�ون، إذ ذهب�ت إىل جوازه�ا يف حال�ة اش�رتاط الواق�ف، أو 
وج�ود رضورة يف ذل�ك، يف جمموع�ة من الدول نذك�ر منها عىل 
س�بيل املثال، كل من: دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومجهورية 

العراق، ومجهورية مرص العربية .

- ففـي دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة : ج�اء يف املادة 40 
من قانون إنشاء مؤسسة األوقاف وشؤون القرص رقم )9( لسنة 
2007م، والص�ادر يف 23 ماي�و 2007م  من حكومة ديب بدولة 

اإلمارات العربية املتح�دة )�(:

)�( مؤسسة األوقاف وشؤون القرص ، حكومة ديب:
 www.amaf.gov.ae
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» �- تعتر األموال املوقوفة حمبوس�ة أبدًا عن الترصف فيها 
ب�أي نوع من أنواع الت�رصف من بيع أو هبة أو رهن، ما مل تقتض 
مصلح�ة الوق�ف، غري ذل�ك، وعىل أن يت�م هذا الت�رصف بإذن 

املحكمة.

2- وق�ف املس�جد ال يك�ون إال مؤب�دًا، وجي�وز أن يك�ون 
الوقف عىل ما عداه من اخلريات مؤقتًا أو مؤبدًا «.

فناح�ظ يف الفقرة األوىل من املادة )40( يف القانون أعاه، 
ع ق�د منع كل أش�كال الترصف يف األموال املحبوس�ة  أن الُمش�رِّ
من بي�ع وهبة ورهن، لكنه قيد ذلك الت�رصف باملصلحة، والتي 
تب�ني لنا فيما س�بق كام احلنابل�ة، إذ يقول ابن قدام�ة: » وإن لم 
تتعط�ل مصلحة الوقف بالكلية، لم جي�ز بيعه ألن األصل حتريم 
البي�ع، وإنما أبيح للرورة صيانة ملقص�ود الوقف عن الضياع، 
م�ع إمكان حتصيله ومع االنتف�اع - وإن قل- ما يضيع املقصود. 
الله�م إال أن يبل�غ يف قلة النفع إىل حد ال يع�د نفعًا، فيكون ذلك 

كالعدم «)�(.

)�( املغني مع الرشح الكبري، 223/8.
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ع كل ه�ذه الترصفات بإذن املحكمة. وعلق الُمشرِّ

ث�م ب�نّي يف الفق�رة الثاني�ة ع�دم إمكاني�ة وقف املس�جد إال 

بالتأبيد، وأجاز ما عداه مؤقتًا أو مؤبدًا.

- وأّمـا يف مجهوريـة العراق : فقد ج�اء يف الفقرة األوىل من 

املادة السادس�ة م�ن قان�ون إدارة األوقاف يف الع�راق رقم �07 

لسنة �964م ما يي:

» لل�وزارة اس�تبدال املوق�وف ال�ذي تتحق�ق املصلح�ة يف 

اس�تبداله بب�دل م�ن املوق�وف أو النق�د بحس�ب م�ا في�ه األنفع 

للوق�ف، ويت�م ذل�ك بموافق�ة املجل�س، وحج�ة م�ن املحكمة 

الرشعية وصدور مرسوم مجهوري « )�(.

   وينق�ل الدكتور حممد عبيد الكبييس عن وقائع معينة دلت 

ع�ىل أن إجراءات املحاكم وحترياهتا قد داخلها يشء من التقصري 

والتهاون، مّما أّدى إىل إلغاء دور املحكمة الرشعية فصدر القانون 

)�( جريدة الوقائع العراقية الصادرة يف �964/7/29 بالعدد �98.
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رقم 64 لس�نة �966م لينقل االختصاص من املحاكم الرشعية 
إىل دي�وان األوق�اف واملتويل ح�رصًا، فجاء يف الفق�رة األوىل من 

املادة السادسة ما يي : 

» للديوان وللمتويل اس�تبدال املوقوف الذي حتقق املصلحة 
يف اس�تبداله أو بنق�د أهي�ام أنف�ع للوق�ف، ويت�م ذلك بق�رار من 

املجلس وموافقة جملس الوزراء « )�(. 

ث�م جرت ع�دة إضاف�ات وتعدي�ات ع�ىل ه�ذا القانون، 
إذ وضع�ت ع�دة تعليمات ونص�وص تنظم عملية االس�تبدال، 
وف�ق أنظمة تب�ني طرائ�ق املزاي�دات واملناقصات في�ه، من أجل 
أن تكون حاج�زًا يمنع الغبن يف عملية االس�تبدال، واالنحراف 
باملحاباة أو بتفويت مصلحة الوقف حلس�اب أشخاص هلم نفوذ 
أو سلطان )2(، فصدر بذلك نظام املزايدات واملناقصات اخلاصة 
باألوقاف رقم 45 لس�نة �969م، وقد تضمن�ت املادة �8 منه: 
» منع طائفة من األش�خاص من أن يكونوا طرف�ًا يف االستبدال، 

)�( أحكام الوقف، د.حممد عبيد الكبييس 47/2 .
)2( املصدر نفسه 48-47/2 .
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وه�م رئي�س ال�وزراء، وال�وزراء، وأعض�اء املجل�س األع�ىل 
لألوق�اف، وأقرباؤه�م حل�د الدرج�ة الرابعة، ومس�تخدموهم، 
وكذل�ك كل موظف أو مس�تخدم أو صاحب جهة يتقاىض راتبًا 
م�ن ميزانية األوقاف، ومجيع أعضاء جلان املزايدات واملناقصات 

والتقديرات « )�(.

- أّما يف مجهورية مرص العربية: فقد أنشئت بوزارة األوقاف 
جلنة شؤون األوقاف، التي أخذت كثريًا من اختصاص املحاكم، 
ومنها أحكام البدل واالس�تبدال، ضمن ما اشتمل عليه القانون 

رقم 272 لسنة �959م، إذ نّص عىل أن)2(:   

�- تش�كل ب�وزارة األوق�اف جلن�ة تس�مى جلن�ة ش�ؤون 
األوق�اف، وتؤل�ف م�ن وزير األوق�اف رئيس�ًا، ووكي�ل وزارة 
األوقاف، واملفتي وجمموعة من وكاء الوزراء واثنني من رؤساء 
املحاك�م االبتدائية أو من يف درجتهام يعينهام وزير العدل، ومدير 
ع�ام بلدية القاهرة، ومستش�ار إدارة الفت�وى والترشيع املختصة 

)�( أحكام الوقف، د.حممد عبيد الكبييس 48/2 .
)2( حمارضات يف الوقف، أبو زهرة �96-�95 .
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بمجل�س الدول�ة. وتعقد اللجن�ة بدعوة من الرئي�س بعد توزيع 
ج�دول األعامل ع�ىل األعضاء بثاثة أيام ع�ىل األقل، وال يكون 
اجتامع اللجنة صحيحا إال بحض�ور األغلبية املطلقة ألعضائها، 

وعند غياب الرئيس ينوب عنه وكيل وزارة األوقاف .

2- ختتص جلنة األوقاف وحدها باملسائل اآلتية:

أوالً: طلب�ات البدل واالس�تبدال يف الوقف وغريها، وفرز 
حصة اخلريات واالس�تدانة عىل الوقف، وتأجري أعيانه ملدة تزيد 
عىل ثاثة أعوام، وتأجريها بإجيار أسمى، والبّت يف هذه الطلبات 

مجيعها بغري الرجوع إىل املحكمة.  

ثانيًا: إهناء األحكار.

ثالثًا: تغيري مصارف األوقاف اخلريية ورشوط إدارهتا .

رابعًا: املوافقة عىل عزل ناظر الوقف.

خامسـًا: املس�ائل األخرى التي يرى الوزي�ر عرضها عليها 
ألخذ رأهيا فيها وللجنة أن تس�تعني عند االقتضاء بمن تش�اء من 

أهل اخلرة.
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3- تس�تمر املحاك�م يف نظ�ر الدعاوى املعروض�ة عليها، 

والت�ي أصبح�ت م�ن اختص�اص جلن�ة ش�ؤون األوق�اف، 

بمقتىض هذا القانون ما مل يطلب أحد من ذوي الش�أن إحالتها 

إىل اللجن�ة املذك�ورة، وع�ىل املحكم�ة يف هذه احلال�ة أن حتيل 

الدع�وى بحالتها، وبدون رس�وم إىل هذه اللجنة، لتس�ري فيها 

وفقا ألحكام هذا القانون. 

* * *





اخلـــالصـــة





14�

اخلالصـة 

نستطيع القول: إن الفرد يمثل سلطة الترصف بجميع أنواع 
الترصف�ات م�ن بي�ع وهب�ة وغريمها، بم�ا خيوله ح�ق امللكية من 
س�لطان الترصف عىل األعيان التي تقع حتت ملكه)�(، ولّما كان 
الوق�ف ال يصح إال م�ن مالكه، كان للاملك الت�رصف يف أمواله 
وقفًا هلل تعاىل، يرصف يف وجوه الر تعبريا منه عىل طلب التقرب 

إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف إنفاق اخلري للغري.

وق�د يك�ون الت�رصف يف أص�ل امللكي�ة ببيعه�ا ونقلها من 
ش�خص آلخر، أو قد يكون ترصفاً ماديًا عينيًا باس�تهاك اليشء 
والتغيري فيه زيادة أو نقصانًا، أما الوقف فقد منع الفقهاء الترصف 
يف أص�ل الوقف، ألن نقل ملكية الع�ني املوقوفة للغري يؤدي إىل 

إهناء الغرض الذي ُأسس من أجله، وهو حتقيق املنفعة.

)�( ينظ�ر: كت�اب  امللكي�ات الثاث دراس�ة ع�ن امللكية العام�ة وامللكية 
اخلاص�ة وملكية الدولة يف النظام االقتصادي اإلس�امي، للمؤلف، 
إصدار دائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب، الطبعة األوىل، 

�430ه�2009م.
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  فاألصل أن الوقف ينعقد صحيحًا بتوفر الرشوط واألركان 

اخلاص�ة به، ويرتتب عليه منع الت�رصف يف أصله، إذ من دواعي 

الوق�ف ال�دوام، ف�كان البد من من�ع الترصف يف أص�ل الوقف 

ابتداء، بينام يتم االنتفاع به للموقوف عليه حسب رشط الواقف، 

فيتم االنتفاع به أو استغاله بإجياره لغريه وهكذا.

  ه�ذا م�ن  حي�ث األص�ل، ولكن بس�بب بع�ض الظروف 

التي أحاطت ببعض األعيان املوقوفة، ظهرت فكرة االس�تبدال، 

إذ متثل�ت بع�ض هذه الظ�روف يف  تعطل عني الوق�ف أو خرابه 

واندث�اره، وه�ذا عائد لع�دة أس�باب، منها: عدم إع�امره أوترك 

إدامت�ه مل�دة طويلة م�ن الزم�ن، أو تلفه لكث�رة االنتف�اع منه، أو 

االستياء عليه، ومصادرته، وغري ذلك كثري .

    وع�ىل وف�ق ه��ذه املعطيات، ومن خ�ال التتبع ألحوال 

ما عليه الوقف اليوم، نجده يف كثري من حاالته بحاجة ماس�ة إىل 

االس�تبدال ؛ من أجل استمرار الغّلة، وتدفق األجر عىل الواقف 
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ال�ذي أوقف وقفه بغي�ة األجر واملثوبة من اهلل ع�ز وجل؛ حتقيقًا 

لقوله عليه الصاة والس�ام: » إذا مـات ابن آدم انقطع عمله إال 

من ثالث ... « )�( ، وعد منها » ... وصدقة جارية «.

ومـن جانب آخـر: حتقيق�ًا لدور الوق�ف يف التنمي�ة، وما 

يقدم�ه من آث�ار تعود بالنفع عىل الناس كافة، والس�يام يف إجياد 

فرص عمل جديدة لرشحية أكر من الناس، سواء  وقت إنشاء 

املرشوع�ات، أو بع�د االنته�اء منه�ا، خاصة بعد ارتفاع نس�بة 

الفق�ر يف العامل اإلس�امي، وتزاي�د مع�دالت البطالة، وتفيش 

الفقر واألمراض .

وبالنتيجـــة: فإنَّ م�ا جاء يف هذه الصفح�ات ليس دعوة 

إلهن�اء الوقف - مع�اذ اهلل - ؛ بل هو تش�خيص لواقع ما عليه 

كث�ري م�ن الوقفيات الي�وم، ومطالب�ة بحل مش�كاهتا، خاصة 

بع��د تنامي بعض املجمعات التي أخ�ذت طابعًا مميزًا هلا، كأن 

)�( سبق خترجيه.
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تكون جممعات س�كنية أو مدن صناعية وما ش�اهبها مع وجود 

العدي�د من األرايض الوقفية التي تقع ضمن رقعتها اجلغرافية، 

ومل تستثمر، وإنما بقيت عىل حاهلا )�(.

هـــذا، وأس�أل اهلل س�بحانه وتعاىل أن ينف�ع هبذا العمل، 

وأن جيعل�ه خالص�ًا لوجهه الكريم، وآخ�ر دعوانا أن احلمد هلل 

ربِّ العاملني.

د وعىل آله وصحبه وسّلم وصىل اهلل عىل سيِّدنا حممَّ

* * *

 

)�(   إن دعوتنا هذه  ليست بدعًا من القول فقد سبق وأن أرشنا إىل من قال 
هب�ا من فقهاء األمة األعام، عليهم رمحة اهلل تعاىل وفق الرشوط التي 

اشرتطوها والقواعد التي قعدوها.
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املصادر واملراجع 
- القرآن الكريم.

- أح�كام الوق�ف يف الرشيع�ة اإلس�امية، د.حممد عبي�د الكبييس ، 

مطبعة اإلرشاد، بغداد، �3�7ه� -�977م ، �/88 .

- أح�كام الوق�ف مصطف�ى أمح�د الزرق�ا ، دار عامر ، ع�امن، الطبعة 

األوىل ، �4�8 ه� -�997م .

- اإلس�عاف يف أح�كام األوق�اف للش�يخ بره�ان الدي�ن إبراهي�م 

الطرابليس احلنفي ، مكتبة الطالب اجلامعي ، مكة املكرمة.

- إع�امل املصلح�ة يف الوقف ، د.عبد اهلل بن بي�ه ، بحث تم اإلطاع 

عليه من خال شبكة املعلومات العاملية

- األم لإلم�ام  حممد بن إدريس الش�افعي، ت204ه�� ، دار الوفاء ، 

الطبعة األوىل ، �422ه�-�200م .

- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف عاء الدين أيب احلس�ن بن 

سليامن ا ملرداوي ت885ه� ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة 

األوىل ، �4�8ه� -�997م

- أنفع الوس�ائل يف جتريد املسائل )الفتاوى الطرسوسية(  نجم الدين 
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إبراهيم بن عي بن أمحد الطرسويس ، ت 758ه� ، مطبعة الرشق، 
مرص ، �929-�344

- األوق�اف فقه�ا واقتص�ادا ، د.رفيق يونس امل�رصي ، دار املكتبي ، 
دمشق، الطبعة األوىل ، �420- �999م.

- البحر الرائق رشح كنز الدقائق ، زين الدين ابن نجيم احلنفي ، دار 
الوفاء ، بريوت، الطبعة الثالثة ، �4�3ه�-�993م.

بك�ر  أيب  الدي�ن  ع�اء  الرشائ�ع،  ترتي�ب  يف  الصنائ�ع  بدائ�ع   -
الكاس�انيت587ه� ، مؤسس�ة التاري�خ الع�ريب ، الطبع�ة األوىل، 

�4�7ه�-�997م .

- حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب املعروف  باإلقناع يف حل ألفاظ أيب 
ش�جاع للش�يخ حممد بن أمحد الرشبيني ، ت977ه�� ، دار الكتب 

العلمية ، بريوت، الطبعة األوىل، �4�7ه�-�997م. 

- التهذي�ب يف اختص�ار املدون�ة ، تألي�ف أيب س�عيد الراذع�ي، دار 
البح�وث للدراس�ات اإلس�امية وإحي�اء ال�رتاث ب�ديب ، الطبعة 

األوىل ، �423ه�-2002. 

- حاش�ية ابن عابدين رد املحتار ع�ىل الدر املختار، دار إحياء الرتاث 

العريب ، بريوت، الطبعة الثانية، �407ه�-�987م  .   
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- حاش�ية إعان�ة الطالبني عىل حل ألفاظ فت�ح املعني لرشح قرة العني 

بمه�امت الدي�ن أليب بك�ر املش�هور بالس�يد البك�ري ، دار الفكر ، 

بريوت ، لبنان ، �4�4ه�-�993م.

- حاش�ية قلي�ويب وعمرية عىل منه�اج الطالبني للن�ووي، دار الفكر، 

حاش�يتان األوىل : لشهاب الدين أمحد بن سامة  القيلويب املرصي 

ت �069ه� والثانية : لش�هاب الدين أمحد الرليس امللقب بعمرية 

ت 957ه� ، دار الفكر ، مرص.

- احلاوي الكبري )رشح خمترص املزين(عي بن حممد بن حبيب املاوردي 

ت 450ه� ، خمطوط بدار الكتب املرصية  .

- حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة ، جال الدين السيوطي، 

دار الفكر العريب ، القاهرة ، �4�8ه�-�998م، 83/2 . 

- رسالة يف بيع األحباس  أبو زكريا حممد احلطاب ، ت بعد 932ه�، 

خمطوط يف دار الكتب املرصية برقم 427 .

- السنن الكرى لإلمام أيب عبد الرمحن بن شعيب النسائي ت303ه�، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، ��42ه� �200م  ، 397/5 . 

- س�نن النس�ائي برشح احلافظ جال الدين الس�يوطي، ت ��9ه� 
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وحاش�ية اإلم�ام الس�ندي، ت��38ه��، دار املعرف�ة ، ب�ريوت، 

الطبعة الثالثة، �4�4ه�-�994.

- رشح  منتهى اإلرادات املس�مى دقائق النهى لرشح املنتهى ملنصور 

بن يونس بن إدري�س البهويت، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 

�4�4ه� -�993م.

- ال�رشح الصغ�ري ع�ىل أق�رب املس�الك أيب الركات أمح�د بن حممد 

الدردي�ر، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، وزارة العدل والش�ؤون 

اإلسامية واألوقاف ، �4�0ه� -�989 م.

- رشح حدود ابن عرفه املوس�وم اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق 

اإلم�ام ابن عرف�ة الوافية أليب عب�د اهلل حممد األنص�اري الرصاع، 

حتقيق، دار الغرب اإلسامي ، بريوت، الطبعة األوىل، �993م .

- رشح فت�ح القدير للعاج�ز الفقري كامل الدين حممد بن عبد الواحد، 

دار إحياء الرتاث العريب.

- صحي�ح البخاري لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إس�امعيل البخاري، 

ضبطه ورقمه د. مصطفى ديب الُبغا،  دار ابن كثري، دمشق ، الياممة 

للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة اخلامسة، �4�4 ه� - �993م.
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- صحي�ح مس�لم لإلمام أيب احلس�ني مس�لم ب�ن احلجاج القش�ريي 
النيس�ابوري ت �26ه� ، علق عليه ورتبه حممد فؤاد  عبد الباقي ، 

دار الكتب العلمية ، بريوت.

- عارض�ة األح�وذي برشح صحي�ح الرتمذي، أليب الع�ريب املالكي 
ت543ه� ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت.

- فتاوى قايض خان مطبوع هبامش الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام 
األعظ�م أيب حنيف�ة النع�امن تأليف الش�يخ نظام ومجاع�ة من علامء 
اهلند األعام وهبامشه فتاوى قاضيخان، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، الطبعة الرابعة ، �406-�986م.

- فت�ح الب�اري برشح صحي�ح البخاري البن حجر العس�قاين، دار 
الريان للرتاث، القاهرة، الطبعة األوىل ، �407ه�-�986م

- القام�وس املحي�ط  جم�د الدي�ن حمم�د بن يعق�وب الف�ريوز آبادي 
ت8�7ه��، دار إحي�اء الرتاث الع�ريب، بريوت، الطبع�ة األوىل  ، 

�4�2ه�-��99م.

- قوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية حممد بن أمحد بن 
ج�زي املالك�ي، ع�امل الفك�ر، الطبع�ة األوىل، �405، �406-

�985م.
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- ال�كايف يف فق�ه اإلمام املبجل أمحد بن حنب�ل تأليف موفق الدين بن 

قدام�ه املق�ديس، املكت�ب اإلس�امي،  الطبعة اخلامس�ة �408ه� 

�988م املح�ىل  أليب حمم�د ع�ي ب�ن أمح�د ب�ن س�عيد ب�ن حزم ، 

ت456ه� ، دار الفكر.

- لس�ان الع�رب البن منظور األفريقي ، دار ص�ادر ‘بريوت ، الطبعة 

الرابعة ، 2005م .

- املب�دع يف رشح امُلقن�ع البن مفلح ، أليب إس�حاق بره�ان الدين بن 

مفلح احلنبي ت884ه�‘املكتب اإلسامي.

- حم�ارضات يف الوق�ف لإلم�ام حممد أب�و زه�رة ، دار الفكر العريب، 

القاهرة، ��97. 

- جمم�وع الفتاوى لش�يخ اإلس�ام أمحد ابن تيمية، ب�دون ذكر مكان 

وجهة الطبع.

- املدون�ة الكرى إلمام دار اهلجرة اإلم�ام مالك بن أنس األصبحي 

رواي�ة اإلمام س�حنون بن س�عيد التنوخ�ي، دار ص�ادر، بريوت، 

الطبعة األوىل ، �425ه�-2005م.

- املصب�اح املنري يف غريب الرشح الكب�ري للرافعي ، أمحد بن حممد بن 
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ع�ي املق�ري الفيوم�ي ت770 ه��، دار الكتب العلمي�ة، بريوت، 

الطبعة األوىل ، �4�4ه� -�994م .

- مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  رشح الش�يخ حممد اخلطيب 

الرشبين�ي ع�ىل مت�ن منه�اج الطالبني لإلم�ام أيب زكري�ا بن رشف 

النووي ، دار الفكر ، 389/2.

- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج عىل متن منهاج الطالبني  

لإلمام النووي ، دار الفكر ، 389/2.

- املغن�ي البن قدامة  حتقيق عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو، 

هج�ر للطباع�ة والتوزي�ع والن�رش، الطبع�ة الثاني�ة ، �4�2ه�� -

�992م .

- امُلمت�ع يف رشح امُلقن�ع ، زي�ن الدي�ن املنجي التنوخ�ي احلنبي ، دار 

خر ، بريوت ، �4�8ه� �997م.

- من�ح اجلليل عىل رشح خمترص س�يدي خليل للش�يخ حممد عليش، 

دار الفكر.

- منه�اج الطالب�ني وعم�دة املفت�ني   لإلم�ام  حم�ي الدي�ن ب�ن رشف 

النووي، دار املنهاج. 
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- املوس�وعة الفقهية  )إبدال ( ، وزارة األوقاف والش�ئون اإلسامية 

الكويت ، الطبعة الرابعة ، ه� -�4�4-�993 م.

- نصب الراية لتخريج أحاديث اهلداية ، مؤسسة الريان ، ودار القبلة  

جدة ، الطبعة األوىل ، �997-�4�8.

- هناي�ة املحتاج إىل رشح املنهاج، ش�مس الدين الرم�ي ، دار الكتب 

العلمية، بريوت، �4�4ه�-�994م.

* * *
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