كتبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
مقدم لورشة العمل المقامة في ديوان وزارة العدل المقامة يوم األحد 0002/20/20هـ

:

احلمد ﵁ الذي شرع لعباده ما يصلحهم يف الدنيا والدين ،وصلى هللا وسلم على دمحم إماـ ادلرسػل وسػيد
ولد آدـ أمجع أما بعد:
فقد امنت هللا تعػا علياػا ف ألمػن لاػا الػدين ،وأن علياػا الاعمػ  ،و اػس لاػا اًسػوـ دياػاً ،و علػ ػان
األدايف ،ومشػػًموً عل ػػى مص ػػايف العبػػاد يف مجي ػػن األأل ػناؿ واألمػػالن واألكم ػػاف ،ف ي ػ ل ػػن ب ػػي أل ػػم
عادؿ ،اؿ هللا تعا َ ﴿ :ما فَػَّرطْاَػا ِيف الْ ًَِػا ِ ِم ْػن َش ْػس ٍء﴾ (األنعػاـ .)ٖٛ :ويف بيػاف للػي يقػنؿ اًمػاـ
الشػػافعس( ٕٓٗ :ه ػػ) محػ هللا :فليسػػت تاػػحؿ ألػػد مػػن أهػػن ديػػن هللا تكلػ إد ويف لًػػا هللا الػػدلين

على سبين اذلدى فيها (الرسالة ص .)02
وهن دين ياظم ادلعامل من اخلالق سبحان وتعػا  ،وممػر داء ألقن ػ ػن وعػو ،لمػا أنػ يػاظم ادلعاملػ
من اخللق ،وممر داء ألقن هم إليهم ،ويشًمن يف سبين للي على انابط وأأل اـ د تسًقيم احلياة إد
هبا؛ ألهنا اء من عاد احل يم اخلبري سبحان وتعػا  ،فمػن ناعػد اًسػوـ وأأل امػ وللياتػ ػ أف
تسػػًمد أنظم ػ احليػػاة يف شػػا ايػػاد السياسػػي واد ًصػػادي واد ًماعي ػ وهريهػػا ،ونظػػاـ اًسػػوـ هػػن
ًجاوك إ هريه ،اؿ هللا سبحان وتعا ﴿ :
أف
الاظاـ الذي
يهيمن على رلاد احلياة للها ،وأد يُ َ
َ
َّ ِ
ِ ِ
الس ْل ِم َلافَّ ً ﴾ (البقرة.)ٕٓٛ :
ين َ
َاي أَيُّػ َها الذ َ
آماُنا ْاد ُ لُنا يف ّ
و ػػد يسػػر هللا تعػػا للبش ػري سػػبن ادلعيشػ وطػػرؽ لسػ الػػركؽ ،وتانعػػت وسػػامن لصػػين األمػناؿ ،و ػػاء
الشػػرع حةأل ػ الًجػػا ة نناعهػػا ادل ًل ػ مػػن بيػػن وإ ػػا ة وملنكػػا ،و ػ ّػر ألػػق ادلل ي ػ  ،وألػ ّػرـ الػػرة وادليسػػر
والغػػو وألػػن أم ػناؿ الاػػاا ةلباطػػن وادألً ػػا والػػاجو وبيػػن ادلسػػلم علػػى بيػػن أ ي ػ والًعػػدي والظلػػم
واًارا .
لمػا شػػرع لألمػ أف تًػػبع بشػػسء مػن أمناذلػػا لً ػػنف و ػا داممػػا إ يػػنـ القيامػ  ،ياً ػػن ماػ الاػاا و ػػري أ ػػره
للمن ف بعد منت  ،وحي ظ ب للره ويدعى ل  ،إل الن ف مػن أهػم الروافػد اد ًصػادي الداممػ الػل ألػ عليهػا
الشرع حل م عظيمػ  ،فهػن مػن أعظػم زلاسػن هػذا الػدين إل هػن افػد ا ًصػادي ػريي دامػم يػدوـ الا ػن بػ مػا
داـ الن ف مسًمرا من ادهًماـ ب  .و د كاد من اهًمػاـ ادلسػلم ةلن ػف أ ػره الػدامم وأ ػره ادلًناصػن فقػد ػاؿ
كيد بن اثبت هنع هللا يضر اؿ :مل نر رياً للميػت ود للحػس مػن هػذه احلُػبُق ادلن نفػ أمػا ادليػت فيجػري أ رهػا عليػ
وأما احلس فًحًبق علي ود تنه ود تػن ود يقػد علػى اسػًهولها (اإلسعاا

ص  .)) 0 /و ػػاؿ ػػابر هنع هللا يضر ( :مل ي ػػن أأل ػػد مػػن أصػػحا الا ػ
.)597
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حكاعام اقافعا

لو مق ػػد ة إد و ػػف ) (ادلغع ع / 5

وانًشر األو اؼ بػ ادلسػلم سػناء يف للػي الغػم مػاهم ومًنسػط الػد ن لػن سسػب – فمػاهم مػن أو ػف
عقا اً وماهم من أو ف مصح اً أو لًاةً بن مػاهم مػن أو ػف ػد اً للوػبق وصػدؽ هللا ( فمػن يعمػن م قػاؿ ل ة

رياً يره) (الزلزلة  .)7/و د أياا يف بػودت انًشػا األو ػاؼ ،فقلمػا وػد منسػرا إد ووػد لػ و ػاً مػن عقػا ا
أو بسات أو أدوا للوبق أو للحع أو لغريها .مث لػت األو ػاؼ ُسػَاػيَّا ٍ  ،مث عػاد ادهًمػاـ ةألو ػاؼ بوريقػ
تسر اخلاطر وت رح القل .

و د ال ػري مػن زلػ اخلػري والػراهب يف األو ػاؼ بعػئ العنامػق القبػامي الػل تقيػد ألريػ رللػق نظػا ة الن ػف
من الًصرؼ مبا في ادلصلح  ،فبك بن سػانا ف ػرة إنشػاء ادلاشػل الًجا يػ لألو ػاؼ مػن تعػاوف مميػح مػن
وكا ة الًجا ة يف سرع اخلدما وتذلين العقبا  ،وفق ونا ميسن ة وصًها:
ٔ -إصدا صي و س على أ ض ولن لانت ا ج الباياف ،أو زل ظ أسهم ولن لَّت.
ٕ -مث إألبػػا صػػي الن ي ػ إ مقػػر وكا ة الًجػػا ة ،واسًصػػدا سػػجن وػػا ي مب سس ػ و ي ػ وا ي ػ وي ػػنف
الاػػا ر هػػن ادلػػدير للم سس ػ ويناػػن ال ػ م ػػاف مال هػػا ،ويػػًم ن الاػػا ر مػػن فػػً ألسػػا با ػػس للم سس ػ
الن ي ػ ويسػػجن لػػدى وكا ة العمػػن دسػػًقداـ العمال ػ وتن يػػف مػػا لًا ػ ادل سس ػ مػػن ل ػناد  ،وإلمػػاؿ بقي ػ
اً راءا احل نمي .
ٖ -وبعد ياـ ادل سس تندع األمناؿ يف ألساهبا ،أو تاقػن بقيػ العقػا ا ادلن نفػ وتشػمي للم سسػ مػا ػدـ
هرا ػػها م ػػن عق ػػا ا أو أس ػػهم أو ماق ػػند  ،وي ػػنف يل ػػق الاظ ػػا ة ألريػ ػ يف أل ػػدود مص ػػلح الن ػػف يف
ادسً ما مبا حيقق ادلصلح .
و د يرد تساؤؿ مشروع يف أف لم ادل سس الًجا ي هس لم مال ها ،ف يف يًأتى للػي مػن الن ػف الػذي د
مالي ل ؟ واجلػنا أف الن ػف ن سػ لػ لمػ ماليػ  ،وهػذا مقػر لػدى ال قهػاء ،فقػد و د يف ادلعيػا الشػرعس ػم
(ٖٖ) بشأف الن ف الصاد عن اذليئػ الشػرعي ذليئػ ا﵀اسػب وادلرا عػ للم سسػا ادلاليػ اًسػومي (األيػنيف)
ما نص :
ا
 2/4/3للوقف شخطفةت انخباريفت ذمةفت ةالةفت ججهلف ؤَف لإللفسا ذالالتفاا ذهف ةخخلففت نفً شخطفةت ةفً
يديرٍ(.)1

ومما ينا للي ناك متليي الن ػف والًحامػ  ،واعًبػا ت ػر الن ػف رلػرد تمػ عاػ  ،د يًحمػن
شػيئا مػػن ديننػ  .فػػالن ف ياظػػر إليػ لم سسػ مسػػًقل عػػن أش اصػػها الػنا والاػػا رين ،ذلػػا
)1

مستند ثبوت الشخصية االعتبارية للوفف االذمة ادلالية ادلستقلة عن شخصية اذمة الناظر حن الوفف يصلح لثبوت احلقوق لو ،اعليو ،فلو

استدان الناظر على الوفف ال ياون ذلك دينا على الناظر ،اإذا أتخر ادلستفيد من الوفف

من الدين.
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حداء ما عليو كان مدينا للوفف ال للناظر ،إذ ليس لو إبراؤه

لم ػ مالي ػ تمت ػ عليهػػا احلقػػنؽ وادلًحامػػا  ،فقػػد ػػر مجاع ػ مػػن ال قهػػاء مػػاهم الشػػافعي ،
واحلاابل ناك انًقاؿ ادللػي إ هػ الن ػف م ػن اجلهػا العامػ لػال قراء والعلمػاء ،وادلػدا ا
وادلسا د ،لما للر فقهاء احلا ي والشػافعي ( ) أنػ ػنك للقػيم علػى الن ػف أف يسػًدين علػى
الن ف للمصلح حلف القااػس ،مث يسػمده مػن هلًػ  ،فهػذا دليػن علػى أف الن ػف لػ نػنع مػن
ٕ

الذم ادلالي الل يسًداف عليها ،مث يسمد ماها أل إد اؾ الغل .)3

ومي ػػن إنشػػاء م سس ػ و ي ػ أ ػػرى مث يػػًم إنشػػاء شػػرل و ي ػ م نن ػ مػػن ادل سسػػً  ،أو لػػنؿ ادل سس ػ إ
شرل ش ص واألد وفقا لاظاـ الشرلا السعندي الصاد بًا يق ٖٔٗٚ / ٔ / ٕٛهػ ادلادة ٗ٘ٔ.
وي بػػن القػػاممنف علػػى األو ػػاؼ لنيػػن ادلاشػػأة الن ي ػ إ شػػرل لًميحهػػا ا ًصػػاداي عػػن ادل سس ػ مػػن ه ػ
ا﵀افظ على اسًمرا ي الاشاط ،وا﵀افظ على ال اد الن ي س ،إاػاف إ مراعػاة أألػناؿ الن ػ يف ألالػ عػدـ
د هتم على إدا ة ادل سس .
و ػد يػػرد تسػػاؤؿ عػػن لػػا ادل سسػ الن يػ عػػن الشػػرل الن يػ  ،ويناػ للػػي أف ادل سسػ هػػس ادلاشػػأة الػػل
ميًل هػػا ش ػ ص واألػػد فقػػط أو عامل ػ مشػػمل  ،وللػػي دلما س ػ نشػػاط ا ًصػػادي (وػػا ي ،مهػػم ،صػػااعس،
ك اعس أو عقا ي) ،و ترتبط الذم ادلاليػ للم سسػ بصػاألبها ،أليػ أنػ يًحمػن لافػ ادلًحامػا ادلاليػ ادلمتبػ
على ادل سس  ،وذلا صامص تًل ص فيما ميت:
ٔ -ي ػػنف ص ػػاأل ادلش ػػروع يف ه ػػذه ادل سسػ ػ ه ػػن ادلسػ ػ وؿ مسػ ػ ولي لاملػ ػ م ػػن الاػ ػناألس اًدا يػ ػ وادلاليػ ػ
وا﵀اسبي ومجين عمليا اختال القرا ا من البين ولديد األسعا .
ٕ -صاأل ادل سس ي نف مس ود يف ألال إفوا ادل سس مس ولي لامل .
ٖ -ي نف مس وؿ أيبا عن تسديد دينف ادل سس إلا لاف دينف .ويسػًوين القػاننف إ بػا صػاأل ادل سسػ
بسداد دينهنا ليق فقط من بين أصنؿ الشرل بن تًعدى لبين أمول اخلاص .
وأمػػا الشػػرل لا ادلس ػ ولي ا﵀ػػدودة فًً ػػنف مػػن عػػدد مػػن الشػػرلاء إ س ػ ش ػري ا ،و ي ػػنف لػػن مػػاهم
مس ودً بقد ألصً يف أا ادلاؿ فقط وي نف مجين الشرلاء ذلم ص الًجا ة ،ومي ػن أف ت ػنف الشػرل لا
ادلس ولي ا﵀دودة من ش ص واألد ،ولذا فيم ن للم سسا الن ي أف تًحنؿ إ شرلا ش ص واألد.
ػاك  ،ومي ػػن أف ي ػػنف ادلال ػػي شػ ػ ص معا ػػني واأل ػػد
لم ػػا مي ػػن أف ي ػػنف الن ػػف مس ػػاكاً يف ش ػػرل ادلس ػ َ
بشروط ،ود ين د ألد أعلػى لعػدد الشػرلاء وياقسػم أا مػاؿ هػذه الشػرل إ أسػهم مًسػاوي ابلػ للًػداوؿ،
ود يسأؿ الشرلاء فيها إد بقد أسهمهم .وأهم صامص شرل ادلسػاك أهنػا تقػنـ علػى أسػاا مسػاك عػدد
 )0الراضععة للنععوا

 ،340 / 5ادلغععال البععن فدامععة  ، 621 / 5فتععااق فاضععيخان ععاما الفتععااق اذلنديععة 098 /3؛ االععدر ادلختععار مععة كاشععية ابععن

عابدين 439 / 4؛ ااقشباه االنظائر البن جنيم ،ص 194؛ احتفة احملتا.089 /6 :

 )3الشركات للخفيف ص  ،03االشركات للخياط  ،011/1ادلدخل إىل نظرية االلتزام الاامة
.092 ،089 ،071 ،069
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الفقو اإلسالمي للشيخ مصطفى الزرفا ص ،051

مػن األفػراد عػن طريػق األسػهم يف متنيػن الشػرل  .وت ػنف ادلسػ ولي زلػدودة علػى م سسػس ومسػاكس الشػػرل ،
لم ػػا أف الش ػػرلاء يف ش ػػرل ادلس ػػاك  ،ليسػ ػنا و ػػا ا .ويق ػػنـ ادلس ػػاكنف ةنً ػػا اجلمعيػ ػ العامػ ػ ع ػػن طري ػػق
الًصػنيت أو عػن طريػػق رللػق إدا ة الشػرل  .ويف ألػػاؿ إفػوا الشػرل فػدحف زلدوديػ ادلًحامػا يف ادلسػػاك يف
أسهم الشرل د تًعدى األمناؿ اخلاص ةدلساك  .وتنكع األ ةح – إف و ػد  -سػاناي علػى محلػ األسػهم
بعد لقيق األ ةح الساني  .وأسهم الشرل ادلساك إف طرألت للًداوؿ العاـ يف سػنؽ البن صػ ادلاليػ  ،فًسػمى
شػػرلا ادلسػػاك العام ػ  ،ومي اه ػػا طرألهػػا بعػػووة إص ػػدا فًسػػًوين مجػػن أم ػناؿ ل ػػرية تسػػاعدها علػػى الام ػػن
والًنسن .ود تاًهس شرلا ادلساك بنفاة ادل سق ،ألف اًدا ة ما صل عن ادلل ي .
ود يًص ػػن أف ي ػػد ن الن ػػف يف ش ػػرل الًب ػػامن ل نهن ػػا ش ػػرل بػ ػ ش صػ ػ أو أل ػػر ملً ػػحم ةدلسػ ػ ولي
الًباماي وجبمين أمناذلم عن دينف الشرل  ،والن ف د يًصن ما أف يبمن دينف الشرل .
ومن أنس أش اؿ الشرلا للن ف شرل الًنصي البسػيو فًً ػنف مػن فػريق مػن الشػرلاء فريػق يبػم علػى
األ ن شري اً مًبامااً مس ودً جبمين أمنالػ عػن ديػنف الشػرل  ،وفريػق يبػم علػى األ ػن شػري اً منصػياً مسػ ودً
ع ػػن دي ػػنف الش ػػرل بق ػػد ألص ػػً يف أا ادل ػػاؿ .وم ػػن أل ػػق الش ػريي ادلساهم(ادلنص ػػس) ادط ػػوع عل ػػى مجي ػػن
البيات ا﵀اسبي وادلالي والاػناألس اددا يػ  ،وهالبػا مػا ت ػنف هاػاؾ تقػا ير شػهري تناػ للػي .ويقػنـ الشػريي
ادلنصس وادلساهم بًن يف زلاس دلرا ع البيات  .ويف ألالػ ادفػوا ت ػنف ادلًحامػا ادلاليػ علػى الشػريي
ادلًبػػامن وادلنصػػس ،سي ػ ي ػػنف ادلنصػػس مس ػ وؿ بقػػد ألصػػً يف ألػػاؿ الشػػرل فقػػط (الن ػػف)  ،وي ػػنف
الش ػريي ادلًب ػػامن مس ػ ودً يف مجي ػػن أمنال ػ عػػن دي ػػنف الشػػرل  .وم ػػن ص ػػامص شػػرل الًنص ػػي البس ػػيو أف
الشرلاء ادلًبامانف يف شرل الًنصي البسيو وا وأما ادلنصنف فيها فو يعًبوف وا اً .
ود إش اؿ يف لػنف الن ػف ميلػي ألصػ مػن شػرل  ،ألف مػن ادلقػر عاػد ال قهػاء صػح و ػف ادلشػاع ،دلػا
صػ عػػن ابػػن عمػػر – هنع هللا يضر  -ػػاؿ ػػاؿ عمػػر – هنع هللا يضر  -للاػ إ إف ادلامػ السػػهم الػػل  ي يخيػػب مل
أصػ ػ م ػػاد ػػط أعجػ ػ إ ماه ػػا ػػد أ د أف أتص ػػدؽ هب ػػا فق ػػاؿ الاػ ػ إ األ ػػبق أص ػػلها وس ػػبن
مثرهتا (ٗ).
وو د يف ادلعيا الشرعس م (ٖٖ) بشأف الن ف الصاد عن اذليئ الشرعي ذليئ ا﵀اسػب وادلرا عػ للم سسػا
ادلالي اًسومي (األينيف) ما نص :
 4/4/3ذق اإلاشام
 1/4/4/3يجوز ذق اإلاشام صواء ؤكان قفال للقضفةت ؤ غيف قالف لهفا ذيةكفً ؤن يفارر اإلاشفام كلف ةفً غيف
ألاصهم ذالطكوك ذيكون للوق حطخ ةً ألاررة ؤذ ؤن جاررالحطت اإلاوقوففت ذحضفخل اإلاىفافو لاإلاهايفإة
اإلاكاهةت ؤذ السةاهةت ذيكون للةضخحقين الريو الخاص لحطت الوق .
ا

 )4رااه النسائي برفم  3625اابن ماجو برفم .0397
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 2/4/4/3بما ؤراد هاقر الوق ؤذ شريك الوق القضةت فةةا ال يقبلها يجب اإلاةخىو نلف البةفو ذيجهف زةفً
الحطفت اإلاوقوففت فف ةثف ذقفف كةفا يجبف اإلاةخىفو نلف القضفةت فةةفا يقبلهفا بن ؾلبهفا هفاقر الوقف ؤذ
الشريك.

ويخصنص أنناع ادلن نفا  ،و د يف ادلعيا السابق ما نص :
 3/4/3ؤهوام اإلاوقوف
 1/3/4/3يجوز ذق الهقار ذيدخ ةه اإلاىقوالث اإلاوغونت فة نل هةت البقاء.
ا
ا
 2/3/4/3يجوز ذق اإلاىقول ( )5ةضخق كان ؤذ جابها للهقار.
 3/3/4/3يجوز ذق الىقود ( )6ذيكون الاهخفام بها لةا ال يادي بل اصته كها ةو الاهخفام بها ةث  :ؤلاقراع
ا
اإلاشرذم ؤذ لاصدثةارَا لالؿرق اإلاشرذنت اإلاإةوهت غالبا ةث اإلاػاربت بها ذ ُيطرف هطيب الوق ةً الربح
ف اإلاوقوف نلة .
 4/3/4/3يجوز ذق ألاصهم ذالطكوك الاصدثةاريت اإلاباحفت ذنىفد الخطففةت جؿبف ؤحكفا الاصفدبدال ذيطفرف
هطيب الوق ةً الربح ف اإلاوقوف نلة ذيىكر البىد رقم .9

مل د جل ددم ج د
د وا د
د وق دده و ددوك والح ددا ع واة و د ع ا
وق ددض م د :
د ا ددعق الوددا د ا وددض شددث يو قددإلا ال ود م د شددث
الفوددإلا الوددا د الددضوبث ا مددم مددؤ
إ د ال د ق يول د ال د امل ال م د ا ددض ددؤ  1إب د  5ج د يو وب د 1341ه ددمل ا ا ددم - 62
 41نيس ن إب ل 6112ممل أصض الو ا رقم  )19/7( 181ذهط :
ا
ؤذال :الوق ف ة ففً ؤذص ففو ؤل ففوام الفق ف اله ففر جق ففو نل ف الارته ففاد ذَ ففو جط ففرف ةهق ففول اإلاه ف ة فرجبـ
لةقاضد الشرم ةبخلاٍ جحقة ةطالح الوق للواق ذاإلاوقوف نليهم.
ا
زاهةا :ذق ألاصهم ذالطكوك ذالحقوق اإلاهىويت ذاإلاىافو ذذحداث الطىادي الاصدثةاريت:
( )1بن الىط ففوص الش ففرنةت ال ففواردة فف ف الوقف ف ةؿلق ففت يى ففدرع فيه ففا اإلااب ففد ذاإلااق ففذ ذاإلاف ففرز ذاإلاش ففام
ذألانةان ذاإلاىافو ذالىقود ذالهقار ذاإلاىقول أله ةً قبة الخب م ذَو ةوصو ذةرغب فة .
( )2يجف ففوز ذق ف ف ؤصف ففهم الشف ففركاث اإلابف ففان جةلكه ف ففا شف ففرنا ذالطف ففكوك ذالحقف ففوق اإلاهىويف ففت ذاإلاى ف ففافو
ا
ذالوحداث الاصدثةاريت ألنها ؤةوال ةهخب ة شرنا.
( )3جت جب نل ذق ألاصهم ذالطكوك ذالحقوق ذاإلاىافو ذغي َا ؤحكا ةً ؤَةها:
(ؤ) ألاض ف ف ف ألاص ففهم الوقفة ففت لقائَ ففا ذاص ففخهةال نواث ففدَا ف ف ؤغ فراع الوق ف ذل ففيط اإلاخ ففاررة به ففا ف ف
الض ففوق اإلاالةف ففت فلف ففيط للىف ففاقرالخطف ففرف فيهف ففا بال إلاطف ف حت را حف ففت ؤذ بشف ففرؽ الواقف ف ف ف ففر جخػف ففو ل حكف ففا
الشرنةت اإلاهرذفت ل صدبدال.
(م) ل ففو ض فففةذ الش ففركت ؤذ ص ففددث قةة ففت الط ففكوك فةج ففوز اص ففدبدالها لإض ففول ؤخ ففر كهق ففاراث ؤذ ؤص ففهم
ذضكوك ؤخر بشرؽ الواق ؤذ لاإلاط حت الرا حت للوق .
ا
(ع) بما كان الوق ةوقخا لةرادة الواق ُيطفى حضب شرؾ .
)5

مستند صحة افف ادلنقول مهما كان كالو ،الو مل تان فيو فابلية البقاء ،ما افة

)6

مستند صحة افف النقود حنو اقصل .اىو فول دمحم بن عبد هللا اقنصار صاكب اإلمام زفر ،ااختاره ابن تيمية .احنوه افف اقسهم

امجهور الفقهاء على ذلك ،ااشرتط احلنفية جراين الار

افف ما ىو من ادلنقوالت.

االصاوك.
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عهد النبوة ااخللفاء الراشدين من الوفف للوازم ادلسجد.

ُ
فهم ؤذ ضفكوك ؤذ غي َفا ففةن جلفك ألاصفهم ذالطفكوك ال
(د) بما اصفدثةراإلافال الىقفدي اإلاوقفوف فف شفراء ؤص و
ا
جكفون ذقففا بهةاهففا ةكفان الىقففد ةفا لففم يفىظ الواقف نلف ملففك ذيجفوز لةههففا ل صفدثةارألاكملف فاثفدة إلاطف حت
الوق ذيكون ؤض اإلابلغ الىقدي َو اإلاوقوف َّ
املحبط
(ٌ) يجففوز ذق ف اإلاىففافو ذالخففدةاث ذالىقففود هحففو خففدةاث اإلاضدشفففةاث ذال اةهففاث ذاإلاهاَففد الهلةةففت
ذخدةاث الهاج ذالكهرباء ذةىافو الدذر ذال ضور ذالؿرق.
( ذ) ال ي ففازر ذق ف اإلاىفه ففت إلا ففدة ةح ففددة نل ف جط ففرف ةال ففك اله ففين لةلك ف بم ل ف ك ف الخط ففرفاث اإلاباح ففت
شريؿت املحافكت نل ح الوق ف اإلاىفهت
(ز) يىقض ر ذق الحقوق اإلاهىويت لاهتهاء ألار القاهووي اإلاقرر لها.
(ن) يقطد لالخوقةذ ؤن جكون للوق ةدة ييخ فر لاهقػفااها .ذيجفوز الخوقةفذ لفةرادة الوقف فف كف ؤهفوام
اإلاوقوفاث.
َّ
ا
َّ
(ؽ) يةكً إلاً حازؤةوالا ةشبوَت ؤذ َّ
ةحرةت ال يهفرف ؤحفحابها ؤن يبف ت مةخف ذيفخخلظ ةفً خبقهفا لوقفهفا
د
الخهبففد ةففً هحففو لىففاء اإلاضففارد ؤذ ؾبانففت اإلاطففاح ةففو ةرانففاة
نلف ؤذرف الب ف م ة الهاةففت فف غي ف ةففا يقطففد لف
حرةت جةلك ؤصهم البىوك الخقلةديت (الربويت) ذشركاث الخإةين الخقلةديت.
ا
ا
(ي) يجففوز إلاففً حففازؤةففوالا لهففا ناثففد ةحففر ؤن يقف رؤش ةالف ةاهففا ذالهاثففد يكففون ؤرضففادا لف حكففم ألاذقففاف
الخي يفت مألن ةطفرف َفاٍ الهواثفد ذألاةفوال بلف الفقفراء ذاإلاضفاكين ذذرفوٍ البف م الهاةفت نىفد نفد الفخةكً ةففً
ا
مردَفا ألحففحابها .ذنلف ةخففول الوقف ؤن يهةف لإصفرم ذقففذ نلف ؤن يضففدبدل بهفاٍ ألاةففوال ةفا َففو حف ل شففرنا
ذلو خال لالك شرؽ الواق بم ال نب ة بشرؽ الواق بما حهارع ةو هظ الشارم.
ذيوص ر لةا يل :
( ) 1دنففوة الحكوةففاث ذامل ففالط الدشففريهةت فف البلففدان ؤلاصف ةةت بلف حهففدي قففواهين ذهكففم ألاذقففاف فيهففا
لةا يخف ةو قراراث ةجةو الفق ؤلاص ةي الدذل .
م
م
( )2دنوة ذزاراث الخهلةم ذال اةهاث ف البلدان ؤلاص ةةت بل جخطفةظ ةقفرراث دراصفةت حه ف لدراصفت
م
الوق دراصت م
ةوغونةت.
نلةةت
ُ
( )3دراصففت امل ةفو ةوغففوم بدارة الوقف ذؤصضففها ذجىكةةهففا ذغففوالؿها ذةهففايي اخخةففار ذاصففخةرار ؤلادارة
ف ف ةوقهه ففا ف ف دذراث قادة ففت ذؤن ج ففول َ ففاا اإلاوغ ففوم نىاي ففت خاض ففت لانخب ففارٍ ؤص ففاش هج ففان ذنهػ ففت ألاذق ففاف
ذاصدثةاراةها.
ذهللا ؤنلم.

و د يرد تساؤؿ عن سب اللجنء لًحنيػن األو ػاؼ إ ماشػل وا يػ  ،واجلػنا عػن للػي أف سػب اللجػنء
ذلذا ادل رج هن تسهين إ راءا اسػً ما أمػناؿ الن ػف وسػهنل البيػن والشػراء دوف إلف مػن القبػاء ادل ػًص،
ألف نظػػاـ ادلرافعػػا ودمحً ػ واػػعا يػػندا علػػى ألري ػ رللػػق الاظػػا ة أو الاػػا ر بش ػ ن عػػاـ ،يف البيػػن والش ػراء
والرهن وأ ذ الًمنين ،ويف هذه القيند مصلح اهرة متان الاظػا الػذين مل ي ًمػن فػيهم شػرطا القيػادة  :القػنة
واألمان  ،وأهم سب ذلذه القيند مان الًوع يف األو اؼ.
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و د ر عدد من لبا العلماء ادلعاصرين على أكي الر ابػ القبػامي علػى أعمػاؿ الاظػا  ،وفقػاً للمعيػا
الشػرعس ػم (ٖٖ ) بشػأف الن ػف الصػػاد عػن اذليئػ الشػرعي ذليئػ ا﵀اسػب وادلرا عػ للم سسػا ادلاليػ
اًسومي (األينيف) ،سي د ت ً ل ألري الًصرفا لما يشاء ،ونص ادلعيا بشأف هذه ادلسأل هن:
()7

 5/5الرقالت القػاثةت نل بدارة الوق
 1/5/5للقػفاء لةورفب الواليفت الهاةفت صفلؿت ؤلاشفراف نلف هكفارة الوقف ذبدارجف ذالىكفر فف حففل
ؤضفول ذجىةةفت ةواردَفا ذجطففح ؤحففوال الوقف ذالىكفر فف الشففكاذ نلف الىفاقر ؤذ غيف ٍ ذةحاصفبت
الىكار.
-6برارة الوق ذغوالؿها
ا
م
 1/6ألاض ف ةدة برارة الوق ؤن ال جكون ؾويلت نرفا بال إلاط حت ليىت ذبشرؽ جحديد ؤررة ةخلي ة
ةربوؾت لةاشر ةىػبـ ةهلو  .ذيىكر اإلاهةار الشفري رقفم ( )9بشفإن ؤلارفارة ذؤلارفارة اإلاىتهةفت لالخةلةفك لىفد
.3/2/5

والقيند الل يشً س ماها الاظا هس ما نص علي نظاـ ادلرافعا الشػرعي يف ادلػادة ٖٕٕ مػن أنػ إلا ا ًبػت

ادلصػلح العامػ بيػن و ػف عػاـ أو اسػًبدال أو نقلػ فلػيق لاػا ره أف ػري للػي إال باعد اسعتاذان احملامععة يف
البلػد الػل فيهػا الن ػػف ،وإ بػا ادلسػنها الشػرعي الػػل ويػح بيعػ أو اسػًبدال أو نقلػ  ،علػى أف عػن مثاػ يف
م لػ ػ يف احل ػػاؿ .وإلا ا ًب ػػت ادلص ػػلح الًص ػػرؼ يف الن ػػف األهل ػػس ببيع ػ ػ أو اس ػػًبدال أو نقل ػ ػ أو ها ػ ػ أو
اد ػماض لػ أو تعمػريه أو شػراء بػدؿ ماػ أو وحمًػ أو فػػركه أو درلػ أو ي ػريه دلػدة تحيػػد علػى عشػر سػػانا أو
ادلبا ب مبال –فيما إلا لػاف الػ من د ي ػس لشػراء البػدؿ -فلػيق لاػا ره أف ػري ًأاي مػن تلػي الًصػرفا إال

باد استاذان احملامة ادلختصة.
وممػا يويػػن مػػدة احلصػػنؿ علػػى منافق ػ القااػػس أ ػػذ أي أهػػن اخلػػبة فق ػد واػػحت الومح ػ أف القااػػس
يسًع هن اخلبة بن اًلف يف الول ( ،الومح ـ ٖٕٕ ، )ٔ/وي نف اًفراغ للعقا من الػدامرة الػل
ألنت ةلًصرؼ (الومح ـ ٖٕٕ ،)ٖ/لما أف نقن الن ػف مػن بلػد ػر دا ػن ادلمل ػ حيًػاج إ إلف
زل مػ بلػػد الن ػػف ،بعػػد لقػق الغبوػ وادلصػػلح مػػن أهػن اخلػػبة يف احلػػال (الومحػ ـ ٖٕٕ .)ٙ/لمػػا أف
اًلف ةسػػًبداؿ األو ػػاؼ اخلريي ػ العام ػ وبيعهػػا وش ػراء بػػدؿ عاهػػا ي ػػنف بعػػد منافق ػ رللػػق األو ػػاؼ األعلػػى
(الومح ـ ٖٕٕ .)ٚ/ود حيق لًابػ العػدؿ تسػجين هػن العقػا ادلن ػنؼ وإصػدا صػ نؾ الًجحمػ أو ال ػرك
أو الػ ػػدمال إد بعػ ػػد إلف ا﵀ م ػ ػ ادل ًص ػ ػ ولػ ػػن لانػ ػػت ص ػ ػ نؾ الن ػ ػػف صػ ػػاد ة مػ ػػن ا﵀ م ػ ػ (الومح ػ ػ ـ
ٖٕٕ ،)ٛ/و ر الومح أن إلا سلم ماؿ الن ف للاػا ر للمبػا ب بػ وا ًمػن مػا ي ػس لشػراء عقػا بػدؿ
عا ةد ةلشراء عن طريق ا﵀ م ادل ًص (الومح ـ ٖٕٕ.)ٜ/
ومم ػػا يوي ػػن اخت ػػال الق ػرا ا ادس ػػً ما ي لألو ػػاؼ أف مجي ػػن األأل ػػاـ الص ػػاد ة يف األلوت يف تص ػػرفا
األولياء واألوصياء والاظا  ،وا ب الًد يق من زل م ادسًئااؼ ةسػً ااء الػرهن واد ػماض وتن يػق عقػند
)7

مستند الرفابة القضائية على النظار حتقيق ادلصلحة االقيام مبوجب احلسبة ،احال من نظم ذلك فاضي مصر توبة بن منري.
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الشرلا أو كايدة أا ماذلا وشراء عقا ا للقاصر ،وي نف أل م زل م ادسًئااؼ يف تد يق األأل اـ
ادلشا إليها يف ال قرة (ٔ) من هذه ادلادة هناميًا .وإلا نقبت زل م ادسًئااؼ األأل اـ ادلشا إليهػا يف
ال قرة (ٔ) من هذه ادلادة ،ل م فيها بعد لاع اًهناء وطل اًلف ةلًصرؼ ،وفقا دلا نص علي نظاـ
ادلرافعا ـ ٕٕ٘.
وأصػن مسػػأل تقييػػد نظػاـ ادلرافعػػا السػػعندي لًصػرفا الاظػػا أف العلمػػاء شػددوا يف ماػػن بيػػن األو ػػاؼ
وفقػاً لرهبػػا الاظػا  ،إل األصػػن أنػ د ػػنك بيػن الن ػػف إد أف تًعوػن ماافعػ فيبػاع ويشػػمى بػ مػػا يقػػنـ

لعم ػػر  :-  -ه ػػري أن ػ د يب ػػاع أص ػػلها ود يبً ػػاع ود ينه ػ ود ي ػػن  ،ل ػػن إلا
مقام ػ لقنلػ ػ
تعولت ما افع لدا اهندمت أو مسجد انًقن أهن ريً عا  .و نك اسػًبداؿ الن ػف إلا شػرط النا ػف،
أو إلا ختر  ،ألا لن اشمط النا ف عدـ ادسًبداؿ ،فيباع ويشمى ب ما مػا عػن و ػاً لػاألوؿ .و ػنك
ادس ػػًبداؿ أيبػ ػاً إف مل مي ػػن ادنً ػػاع ةلن ػػف خلل ػػن م انػ ػ م ػػن الا ػػاا ،أو لل ػػنؼ عل ػػى الن ػػف م ػػن
الغاصب أو لًعذ ادنً اع ب .
و د ا ًلف أهن العلم يف أل م بين الن ف إلا لت ماافع أو انعدمت على أ ناؿ:

القعول اقال :ػنؿ احلاابلػ ( )ٛوالشػافعي يف و ػ ذلػم نػ ػنك بيػن الن ػف ماقػند ،أو عقػا ا إلا تعولػػت
وا ًلػػت ماافع ػ ( ،)ٜفيبػػاع ويشػػمى بػ مػػا يقػػنـ مقامػ  ،فادلسػػجد إلا مل ياً ػػن ب ػ يف م انػ بيػػن ونقػػن إ
لعمػر  : -  -هػػري أنػ د
م ػاف ياً ػػن بػ  .والػػدلين علػى أف األصػػن عػػدـ ػناك بيػػن الن ػف نلػ
يباع أصلها ود يبًاع ود ينه ود ين  ،ل ن إلا تعولت ماافع لدا اهندمت أو مسجد انًقن أهن
ريً عا فدحن يباع وياقن إ م اف آ ر ،ألف هذا مقصند النا ف من و  .والدلين على للي أمراف:

ةلًما ين ،وا عػن بيػت ادلػاؿ
ٔ .أف عمر  -  -لً إ سعد  -  -أف انقن ادلسجد الذي َّ
يف بل ادلسجد ،فدحن د يحاؿ يف ادلسجد مصن (ٓٔ).
ٕ .أف العلمػػاء أمجع ػنا علػػى أف احلصػػاف ادلن ػػنؼ علػػى الغػػحو إلا لػػب فلػػم يصػػل للغػػحو أن ػ ػػنك بيع ػ
ويشػمى ب ماػ مػػا يصػل للغػػحو .ومػن أف الشػػافعي يشػددوف يف نقػػن الن ػف إد أهنػػم للػروا أنػ ػنك نقػػن
الن ػف ،إلا مل مي ػن ادنً ػاع ةلن ػػف لمػا إلا و ػف علػػى اوػرة فػا رؽ الػنادي ،وتعولػت تلػي القاوػػرة،
واألًي إ اورة أ رى اك الاقن إ للي ادلنان(ٔٔ).

)8شرح الزركشي على اخلرفي 615/6؛ ماونة حايل النهى البن النجار .860- 86 1 /5
)9فتح الازيز للرافاي .098 /6

)12الشرح الابري .503/16

)11فتح الازيز للرافاي .324 /6
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القعول الثععاي  :ػنؿ مالػي والشػػافعس أنػ د ػػنك بيػن شػػسء مػن للػي سػػاؿ لعمػنـ ألػػدي عمػر ادلًقػػدـ.
واجلمهن د يحوف بين ادلسجد ،وإف ر ما ألنالي  ،واسًدلنا ةل عبػ  ،فػدحف اًمجػاع انعقػد علػى عػدـ
روج مناعها عن ادلسجدي والقرب (ٕٔ).

القول الثالث :أن نك بين الن ف للمصلح  ،وهن ػنؿ اًمػاـ ابػن تيميػ  -محػ هللا  ،-ونسػب إ أ
ن وبعئ السلف(ٖٔ) .وهن نؿ أ ينسف مػن احلا يػ (ٗٔ) ،ػاؿ ادلػرداوي يف اًنصػاؼ :و ػنك الشػيق
تقػػس الػػدين للػػي دلصػػلح  ،و ػػاؿ :هػػن يػػاا اذلػػدي  ،وللػػره و هػػا يف ادلاا ل ػ  ،وأومػػأ إلي ػ أمحػػد .ونق ػن
صػػايف :ػػنك نقػػن ادلسػػجد دلصػػلح الاػػاا .وهػػن مػػن ادل ػػردا  .وا ًػػا ه صػػاأل ال ػػامق … ،وصػػاف
صػػاأل ال ػػامق مصػػا ا يف ػناك ادلاا ل ػ للمصػػلح لػػاه ادلاا ل ػ ةألو ػػاؼ ومػػا يف للػػي مػػن الا ػحاع
واخلػوؼ  ،وأ ػاد فيػ  .ووافقػ علػى ناكهػا الشػيق برهػاف الػدين ابػن القػيم ،والشػيق عػح الػدين محػحة ابػػن
شػػيق السػػومي  ،وصػػاف في ػ مصػػا ا لػػاه فػػن ادل ا ل ػ يف ماػػن ادلاا ل ػ  .ووافق ػ أيبػػا مجاع ػ يف عصػػره،
وللهم تبن للشيق تقس الدين يف للي (٘ٔ) .وياقن أيبػا عػن اًمػاـ ابػن تيميػ  -محػ هللا  -أنػ يقػنؿ:
ػ بيع ػ مب ل ػ مػػن احلا ػ  ،وبػػو ألا ػ ػػنك يخػػري ما ػ لظهػػن ادلصػػلح ( .)ٔٙو ػػاؿ مح ػ هللا يف رلمػػنع
ال ًػػاوى :وأمػػا مػػا و ػػف للغل ػ إلا أبػػدؿ يخػػري ما ػ  :م ػػن أف يقػػف دا ا ،أو ألػػانن  ،أو بسػػًات ،أو ري ػ
ي نف مغلها ليو ،فيبدذلا مبا هن أن ن للن ف :فقد أ اك للي أبن ن وهريه من العلماء :م ػن أ عبيػد
بػػن ألرمني ػ  ،ااػػس مصػػر ،وأل ػػم بػػذلي ،وهػػن يػػاا أمحػػد يف تب ػػدين ادلسػػجد مػػن عرص ػ إ عرص ػ
للمصػػلح  ،بػػن إلا ػػاك أف يبػػدؿ ادلسػػجد مبػػا لػػيق مبسػػجد للمصػػلح سي ػ يصػػري ادلسػػجد سػػن ا فػػألف
نك إبداؿ ادلسًغن مبسًغن آ ر أو وأألرى (.)ٔٚ
واألو أد ي ً ة البين للن ف إد حلف من القااس الشرعس .وعلي ؛ يشمط لوسًبداؿ ما يلس:
ٔ -أف رج ادلن نؼ عن ادنً اع ب ويًعون ،وأف د ي نف هااؾ ين للن ف ي س لعما ت .
ٕ -أف د ي نف البين بغنب فاألو.
ٖ -أف تًحقق في الغبو وادلصلح للن ف.
ٗ -أف ي نف ادسًبداؿ حلف القباء.
ٗ -أف يسًبدؿ ب عقػا إلا لػاف عقػا اً ،إد إلا أمػن سػنء الًصػرؼ فيسػًبدؿ بػ نقػند ل ػظ لػدى هػ
القباء إ أل شراء عقا بدين .وهللا أعلم.
)10فتح القدير 65/ 5؛ مغال احملتا.390 /0 :

 )13رلموع الفتااق .066/31
 )14اقشباه االنظائر البن جنيم ص  005حتقيق مطية كافظ.
)15اإلنصا مة الشرح الابري .503/16

 )16اإلنصا مة الشرح الابري .508/16
 )17رلموع الفتااق .053/31
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احلقيق ػ أف ػػحءاً مػػن هػػذه ادلسػػأل مبػػم علػػى مسػػأل بيػػن ع ػ الن ػػف إف لػػت ماافع ػ  ،و ػػد تقػػدـ بيػػاف
أل مهػا ،و ػػد عراػػت هػذه ادلسػػأل علػػى رللػػق رلمػن ال قػ اًسػػومس الػػدو ي ادلاب ػق عػػن ماظمػ ادلػ متر
اًسومس ادلاعقد يف دو ت اخلامس عشرة مبسقط ( سلوا ُعمػاف ) ٗٔ  ٜٔ -ا﵀ػرـ ٕ٘ٗٔهػػ ،ادلنافػق
 ٔٔ – ٙآلا ( ما ا ) ٕٗٓٓـ ،فصد القرا م ٓٗٔ ( )ٔ٘/ٙبشأف  :ادسً ما يف الن ػف ويف
هوت و يع  ،ونص :

" ؤذال :اصدثةار ؤةوال الوق :
ا
ا
 .1يقطففد لاصففدثةارؤةففوال الوق ف جىةةففت ألاةففوال الوقفةففت صففواء ؤكاهففذ ؤضففوال ؤ ريهففا لوصففاث اص ففدثةاريت
ا
ةباحت شرنا.
 .2م
يخهين املحافكت نل اإلاوقوف لةا يحق لقاء نةى ذدذا هفه .
 .3يجففب اصففدثةارألاضففول الوقفةففت صففواء ؤكاهففذ نقففاراث ؤ ةىقففوالث ةففا لففم جكففً ةوقوفففت ل هخفففام اإلاباشففر
لإنةانها.
ا
م
 .4يهة ف بش ففرؽ الواق ف بما اش ففت ؽ جىةة ففت ؤض ف الوق ف لج ففسء ة ففً ريه ف ذال يه ففد مل ففك ةىافة ففا إلاقخض ف
الوق ذيهة بشرؾ كالك بما اشت ؽ ضرف رةةو الريو ف ةطارف ف ياخا ةى ش رء لخىةةت ألاض .
و
 . 5ألاض ف ف نف ففد رف ففوازاصف ففدثةار رف ففسء ةف ففً الريف ففو بما ؤؾل ف ف الواق ف ف ذلف ففم يشف ففت ؽ اصف ففدثةارٍ بال لةوافقف ففت
د
اإلاضخحقين ف الوق الاري .ؤةا ف الوق الخي ي فةجوز اصدثةار رسء ةفً ريهف فف جىةةفت ألاضف للةطف حت
ا
الرا حت لالػوالـ اإلاىطوص نليها الحقا.
 .6يج ففوز اص ففدثةارالف ففاثؼ ة ففً الري ففو فف ف جىةة ففت ألاضف ف ؤذ فف ف جىةة ففت الري ففو ذمل ففك به ففد جوزي ففو الري ففو نلف ف
اإلاضخحقين ذحضم الىفقاث ذاملخططاث كةا يجوز اصدثةارألاةوال اإلاخجةهت ةً الريو الهر جإخرضرفها.
 .7يجفوز اصففدثةاراملخططففاث اإلاخجةهففت ةففً الريففو للطففةاهت ذبنففادة ؤلانةففار ذللي َففا ةففً ألاغفراع اإلاشففرذنت
ألاخر .
ا
 .8ال ة ففاوو ش ففرنا ة ففً اص ففدثةار ؤة ففوال ألاذق ففاف املخخلف ففت فف ف ذن ففاء اص ففدثةاري ذاح ففد لة ففا ال يخ ففال ش ففرؽ
الواق نل ؤن يحافل نل الاةم اإلاضخحقت ل ذقاف نليها.
 .9يجب نىد اصدثةار ؤةوال الوق ةراناة الػوالـ آلاجةت:
ؤ -ؤن جكون ضةغ الاصدثةارةشرذنت ذف ةجال ةشرذم.
م -ةراناة جىوم ةجفاالث الاصفدثةار لخقلةف املخفاؾر ذؤخفا الػفةاهاث ذالكففاالث ذجوزةف الهقفود ذالقةفا
لدراصاث ال دذ الاقخطاديت ال زةت للةشرذناث الاصدثةاريت.
ا
ع-اخخة ففار ذص ففاث الاص ففدثةارألاكملف ف ؤةاه ففا ذججىف ففب الاص ففدثةاراث ماث املخ ففاؾرالهالة ففت لة ففا يقخػ ففة الهف ففرف
الخجاري ذالاصدثةاري.
د-ييبغف اصفدثةارؤةففوال الوقف لالطففةغ اإلاشففرذنت اإلا ثةففت لىففوم اإلاففال اإلاوقففوف لةففا يحقف ةطف حت الوقف
ا
ذبةفا يحففافل نلف ألاضف اإلاوقففوف ذةطففالح اإلاوقففوف نلفيهم .ذنلف َففاا فففةما كاهفذ ألاضففول اإلاوقوفففت ؤنةاهففا
ا
ف ففةن اص ففدثةارَا يك ففون لة ففا ال ي ففادي بلف ف زذال ةلكةته ففا ذبن كاه ففذ هق ففودا ف ففةةكً ؤن حض ففدثةر لجةة ففو ذص ففاث
الاصدثةاراإلاشرذنت كاإلاػاربت ذاإلارالحت ذالاصخطىام ..الخ.
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ا
َ ف-ؤلافطففان دذريففا نففً نةلةففاث الاصففدثةار ذوشففراإلاهلوةففاث ذؤلان ف ن ناهففا حضففب ألان فراف ال اريففت ف ف َففاا
الشإن.
ا
زاهةا :ذق الىقود:
ا
 .1ذقف الىقففود رففاثس شففرنا ألن اإلاقطففد الشففري ةففً الوقف ذَففو حففبط ألاضف ذحضففبة اإلاىفهففت ةخحقف
فيها ذألن الىقود ال جخهين لالخهةين ذبهةا جقو ؤلدالها ةقاةها.
 .2يجففوز ذقف الىقففود للقففرع الحضففً ذل صففدثةاربةففا لؿريف ةباشففر ؤذ لةشففاركت نففدد ةففً الففواقفين ف ف
ا
ا
ضىدذق ذاحد ؤذ نً ؾري بضدارؤصهم هقديت ذقفةت حص ةها نل الوق ذجحقةقفا للةشفاركت ال ةانةفت
فة .
ا
ا
 .3بما اصففدثةراإلاففال الىقففدي اإلاوقففوف فف ؤنةففان كففإن يشففت ي الىففاقر لف نقففارا ؤذ يضخطففىو لف ةطففىونا فففةن
ا
جلففك ألاضففول ذألانةففان ال جكففون ذقفففا بهةاهففا ةكففان الىقففد لف يجففوز لةههففا الصففخةرار الاصففدثةار ذيكففون الوقف
َو ؤض اإلابلغ الىقدي.
ذيوص ر لةا يإحي:
 .1دنففوة ال ففدذل ألانػ ففاء لةىكة ففت اإلا ففاجةر ؤلاص ف ةي ذامل خةهففاث ؤلاص ف ةةت ف ف ال ففدذل غي ف ؤلاص ف ةةت بل ف
املحافكت نل الوق ذرنايخ ذالهىايت ل ذنفد الانخفداء نلةف ذبحةفاء بهفؼ ؤهفوام الوقف ةثف الوقف
د
الاري الاي قاةذ لةللاث بهؼ الدشريهاث الهربةت ذؤلاص ةةت.
 .2دن ففوة ال ففدذل الهربة ففت ذؤلاص ف ةةت ذالهةي ففاث ذاإلااصض ففاث اإلاهىة ففت بش ففاذن ألاذق ففاف ذك ففالك اإلاىكة ففاث
الهاإلاةففت اإلاخخطط ففت بل ف جحة ف ةضففاذلةتها هح ففو ألاذق ففاف ف ف فلض ففؿين لطففورة ناة ففت ذف ف الق ففدش الش فري
لط ففورة خاض ففت ذحةايته ففا ذب ففال ال ه ففود ل حف ففاف نلف ف ةهاإلاه ففا ذال ففدنوة بلف ف جىةةته ففا لخ ففخةكً ة ففً جحقةف ف
ؤَدافها ذؤداء رصالتها.
م
 .3دنففوة الحكوةففاث ؤلاص ف ةةت لخحة ف بهففؼ ةطففرذفاث بدارة الوق ف ةففا ؤةكففً ملففك ةففً لففام اإلاط ف حت
الهاةت ذألنها اإلاضاذلت نً رنايت ةطالح الهباد ذالب د.
 . 4دنوة الهةياث اإلاخخططت لوغفو ةهفايي شفرنةت ذةحاصفبةت للخفدقة الشفري ذاإلافال ذؤلاداري فف ؤنةفال
ا
ا
ا
الىففاقر صففواء ؤك ففان فففردا ؤ رةان ففت ؤ ةاصضففت ؤ ذزارة .ذييبغ ف ؤن جخػففو بدارة الوق ف لقوانففد الرقال ففت
الشرنةت ذؤلاداريت ذاإلاالةت ذاملحاصبةت.
ا
 .5غرذرة ذغفو غفوالـ ةهةاريفت لىفقفاث الوقف صفواء ؤكاهفذ حضفويقةت ؤ بن ةةفت ؤ بداريفت ؤ ؤرفورا ؤ
ا
ةكافأث لخكون ةررها نىد الرقالت ذالخفخيش ذجقويم ألاداء.
 .6الفدنوة ححةففاء هكففا الوقف لجةةففو ؤهوانف الهففر كفان لهففا دذر نكففةم فف الحػفارة ؤلاصف ةةت ذفف الخىةةففت
البشريت ذالهلةةت ذالارخةانةت ذالاقخطاديت.
 .7الاصخفادة ةً الخجارم الراثدة ف بدارة الوق ذحةايخ ذجىةةخ ف بهؼ الدذل الهربةت ذؤلاص ةةت.
 .8غرذرة بنؿاء ألاذلويت ف اصدثةاراث ألاذقاف للب د ؤلاص ةةت.
ذهللا ؤنلم"

و د يد تصرفا الاا ر وفقاً للمعيا الشرعس م (ٖٖ) بشأف الن ف الصاد عن اذليئ الشرعي ذليئ
ا﵀اسب وادلرا ع للم سسا ادلالي اًسومي (األيػنيف) ،سيػ د ت ػً لػ ألريػ الًصػرفا لمػا يشػاء،
ونص ادلعيا بشأف هذه ادلسأل هن:
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 3/5ةا ال يجوز للىاقر
ال يجوز للىاقر ةا يإحي:
 1/3/5ةخالفت شرذؽ الواق .
 2/3/5بيجفار الوقف لىفضف ؤذ لولفدٍ الفاي فف ذاليخف ( )18ذلفو لفإكمل ةفً ؤرفرة اإلاثف بال نفً ؾريف القػفاء.
ذال بيجارٍ إلاً ال جقبف شفهادةهم لف (ألاضفول ذالففرذم ذؤحفد الفسذرين) بال لفإررة اإلاثف جةاةفا ذال يلخففر اللفبن
اليضي اإلالخفر ف ؤلايجار لللي .
 3/3/5اصخهةال ريو الوق ف زيادة ةضخل ث الوق بال بشرؽ الواق .
 4/3/5رًَ ؤنةان الوق لديً نل الوق ذاإلاضخحقين.
 5/3/5بنارة ؤنةان الوق ( )19فةن ؤنارَا لس اإلاضخهي ؤررة اإلاث .
 6/3/5الاصخداهت نل الوق بال بشرؽ الواق ؤذ لةمن القاض ر ذذرفود غفرذرة ( .)20ذيرايف فف الاصفخداهت
ةا يل :
ا
 1/6/3/5ججفوز الاصفخداهت نلف مةفت الوقف لفاالقت اع اإلاشفرذم ؤذالشفراء لاألرف ؤذلفإي جةويف ةبفان شفرنا
لطفةاهخ ؤذحهةيف ٍ بشفرؽ هفظ الواقف ؤذ بمن القػفاء ةفو ذرفود غفرذرة ل صفخداهت ذةرانفاة ةقفدرة غلفت الوقف
نلف جحةف نفبء الخةويف ذصفدادٍ  .ذال يهخبف ةفً الاصفخداهت اإلاقةفدة لةفا صفب دففو ةبلفغ إلاطف حت الوقف ةفً ةفال
الىاقر بما كان للوق غلت يررو نليها ل صدةفاء ةاها.
 2/6/3/5الحاالث اإلاضوغت ل صخداهت ف حالت ند هظ الواق نليها:
الاحخةاع لطةاهت الوق ؤذ نةارج الػرذريت دذن ذرود غلت كافةت لالك.
أ-
دفو الالتااةاث اإلاالةت  -بن ذردث  -دذن ذرود غلت لدفهها.
ب-

الع فس نفً دففو ةرجبفاث القفاثةين نلف الوقف ؤذ الهفاةلين لخحقةف ؤغراغف بما خةف حهؿةف
ج-

الاهخفام ل .
 3/6/3/5ال ججوز الاصخداهت للطرف نل ةضخحقي غلت الوق .
 4/5ضفرف الفاغف ةفً ريفو ذقف اإلاضفارد ألاضف فف ريفو ذقف ةسف د ةهفين ؤن يطفرف نلف ةطفالح ذةفا
يفػف ةفً ريفو ؤذقافف يجفوز ؤن يطفرف لطفالح ةسف د آخفر ةحخفاع لقلفت ريهف ؤذ لكملف ة جكفالة ضفةاهخ ؤذ
ججديد لىاث (.)21

)18
)19
)02

مستند منة الناظر من إجيار الوفف لنفسو حا لولده خمافة احملاابة لنفسو حا لولده بطبياة اإلنسان اعدم اختيار ما فيو كظوة للوفف.

مستند منة إعارة الوفف حن ذلك تفويتا دلا ىو مطلوب من استثماره.
مستند تقييد االستدانة مبا ىو ضرار للوفف ،دان الصر على مستحقي غلتو ،حن االستدانة لتفاد تاطيل الوفف فقط درءا للضرر ،اال

ضرر من عدم الصر على ادلستحقني إذا مل توجد غلة للوفف.

)01

مستند خلط موارد الوفف حن

ذلك إكياء الوفف ،اىو كلو هلل تااىل ،لان مراعاة التخصيص ااجبة إذا كان عدم مراعاهتا يؤد إىل ضياع

الوفف ادلخصصة لو .افد صدرت فتوق من اذلياة الاامة للفتوق ابلاويت جبواز حخذ ما يفضل من متام افف مسجد لصرفو على مساجد حخرق.
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النا ػ األ ػػذ مػػن هل ػ الن ػػف ًصػػوأل  ،وإلا مل ت ػػف الغل ػ لافي ػ فللاػػا ر أف يسػػًدين بقػػرض أو متنيػػن
ًصػػوح الن ػػف ويسػػدد مػػن هلًػ  ،وللػػي دلصػػلح تعمػػريه واسػػًغول بشػػرط إلف القااػػس وعػػدـ تيسػػر إ ػػا ة
الع والصرؼ من أ رهتا(ٕٕ) .واحلاابل د يشػمطنف إلف القااػس ،ػاؿ البهنيت :وللاػا ر ادسػًدان عليػ  ،بػو
إلف ألالم دلصلح  ،لشرام للن ف نسيئ أو باقد مل يعيا (ٖٕ).
وإف مل ت ف الغل ًصوأل  ،ومل يًيسر ادسًدان على الن ف فللاا ر بين بعػئ الن ػف ًصػوح ة يػ ،
فقد أ اك احلاابل بين بعئ ادلن نؼ ًصوح ة ي إف الد النا ف واجله  ،لأف يقف أألد دا يػن مػ و،
فدحلا ربًا بيعت إألداكا ليعمر ب ماها األ رى ،ود يعمر من و ف آ ر(ٕٗ).
وإف مل مي ػػن بيػػن بعػػئ الن ػػف ،فقػػد أفػػا بعػػئ احلاابل ػ جب ػناك عمػػا ة و ػػف مػػن يػػن و ػػف آ ػػر علػػى
هً (ٕ٘).
و د ر اذليئ القبامي ةدلمل العربي السعندي ارو ة صدو إلف مػن القااػس الػذي يقػن الن ػف يف
بلده عاد إ ادة اد ماض لعما ت ؛ ألف للي من ة ادسًدان على الن ف ،ممػا ػد حيػرـ ادلسػًحق مػن
هلًػ أو بعبػػها ،أو يعوػػن أعمػاؿ الػػب الػػل عليػ بصػرؼ هلًػ أو بعبػػها ،والقااػس هػػن الػػذي مي ػػن أف
ياظر يف هذه األمن  ،ويقر مػا فيػ ادلصػلح مػن اد ػماض للن ػف أو عػدـ اد ػماض لػ  ،وياظػر يف أمانػ
الاا ر ،وادألًياط يف صرؼ ادلبلغ ادلقمض يف عما ة الن ف ،وصح الن ي  ،و ه صرؼ الغل إ هري
للي مما حيًاج إلي نظر بامس؛ لذا د بد من صدو إلف من القااس يف اد ماض للن ف.
و ػػر أيبػػا ػناك اد ػماض مػػن باػػي الًاميػ العقػػا ي لعمػػا ة الن ػػف بعػػد إلف القااػػس وإصػػدا ه ص ػ ا
بػػذلي يًبػػمن اًلف ةد ػماض للن ػػف بقػػد مػػا لًا ػ عما ت ػ  ،واًلف للاػػا ر بػػرهن األنقػػاض ادلاشػػأة
على أ ض الن ف بعد خت يف إن اؽ لامن ادلبلغ ادلقمض يف عما ة الن ف .وهللا أعلم.
و ػػد و د يف ادلعيػػا الشػػرعس ػػم (ٖٖ) بشػػأف الن ػػف الصػػاد عػػن اذليئ ػ الشػػرعي ذليئ ػ ا﵀اسػػب وادلرا ع ػ
للم سسا ادلالي اًسومي (األينيف) ما نص :
-7جؿبة الطةغ الاصدثةا يت لخىةةت ةوارد الوق ذجؿوير ؤنةاه ()26
ر
 1/7يجوز اصدثةار ريو الوق ف الحاالث آلاجةت نل ؤال يازر نل جوزيه نل ةضخحقة :
هظ الواق نل اصدثةار بهػ .
-1
ف فت ة الاهخكار للةضخحقين.
-2
ةا فاع ذزاد نً اإلاضخحقين.
-3
)00كاشية ابن عابدين 419 /3؛اقشباه االنظائر البن جنيم ،ص 194؛ اانظر فتح الازيز للرافاي .323 /6
)03شرح منتهى اإلرادات.525/0
)04ماونة حايل النهى .866 - 865 /5
)05ماونة حايل النهى .866 /5
)06

مستند تطبيق الصيغ االستثمارية ادلطورة مبارفة ادلؤسسات ىو حهنا

اقمان االضمان قعيان الوفف.
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ما الصيغ ادلألوفة من إجارة اقرض حا زرعها ،بل ىي حكثر رياا ،احتقق

ذف حالت اصدثةار ةا مكر يجب ؤن يكون لالطةغ الاصدثةاريت اإلاشرذنت ةث  :اإلاػاربت ذاإلاشفاركت ذاإلارالحفت
ذالخإري ذالضلم نل ؤن يكون الاصدثةار قلة املخاؾر.
 2/7لخؿوير ؤراض ر الوق يةكً :
 1/2/7جؿبةف ضففةلت الاصخطففىام ذقففد يكففون نففً ؾريف نقفود البىفاء ذالدشفلة ذهف الطففةلت اإلاضففةاة
( )B.O.Tذيىكر اإلاهةار الشري رقم ( )11بشإن الاصخطىام ذالاصخطىام اإلاوازي البىد 1./2/3
 2/2/7جؿبة ضةلت اإلاشاركت اإلاخىاقطت لخةوي ةشت ك ةفً الوقف ذرهفت الخةويف حوشفاء اإلابفاوي ةشفت كت ةفو
ا
لقفاء ألارع خفارع اإلاشفاركت زفم جةلفك الوقف جفدريجةا للةبفاوي .ذيىكفر اإلاهةفارالشفري رقفم ( )12بشفإن الشفركت
(اإلاشاركت) ذالشركاث الحديثت البىد .8/5
 3/2/7جؿبة ضةلت ؤلارارة اإلاوضوفت لالاةفت اإلاىتهةفت لالخةلةفك للوقف ةفً خف ل اصفديجار رهفت الخةويف
ؤرع الوقف حقاةفت اإلابفاوي نليهفا حضفلةةها للوقف لخىفةفا ؤلارفارة ذاهتهااهفا لخةلةفك اإلابفاوي للوقف  .ذيىكفر
اإلاهةار الشري رقم ( )9بشإن ؤلارارة ذؤلارارة اإلاىتهةت لالخةلةك البىد .5/3
 3/7يجفب اجخفام رةةفو الوصفاث الكفةلفت لدىةةفت ألاذقفاف ةفو ةرانفاة ؤحكفا الوقف الشفرنةت ذشفرذؽ
الواقفين ذةخؿلباث الهطر .
 4/7ييبغ الاصخهاهت لاإلااصضاث اإلاالةت ؤلاص ةةت اإلاخخططت الصدثةار الوق .

و ػػد عػػرض مناػػنع :بشػػأف  :توبيػػق نظػػاـ الباػػاء والًشػػغين واًعػػادة ( )B.O.Tيف تعمػػري األو ػػاؼ
وادلرافق العام علػى رللػق رلمػن ال قػ اًسػومس الػدو ي ادلاب ػق عػن ماظمػ ادلػ متر اًسػومس ادلاعقػد يف
دو تػ ػ الًاس ػػع عش ػػرة يف إم ػػا ة الش ػػا (دولػ ػ اًم ػػا ا العربيػ ػ ادلًح ػػدة) م ػػن ٔ إ ٘ مج ػػادى األو
ٖٓٗٔهػ ،ادلنافق  ٖٓ - ٕٙنيساف (إبرين) ٕٜٓٓـ ،فأصد القرا م ٕ )ٜٔ/ٛ( ٔٛونص :

( )1يقطد بهقد البىاء ذالدشفلة ذؤلانفادة :اجففاق ةالفك ؤذ ةفً يةثلف ةفو ةةفول (شفركت اإلاشفرذم) نلف بقاةفت
ا
ةيشففإة ذبدارةهففا ذقففبؼ الهاثففد ةاهففا كففاة ؤذ حضففب الاجفففاق خ ف ل فت ف ة ةخف ف نليهففا لقطففد اص ففت داد رؤش
اإلاال اإلاضدثةرةو جحقة ناثد ةهقول زم حضلةم اإلايشإة ضالحت ل داء اإلاررو ةاها.
( )2نق ففد البى ففاء ذالدش ففلة ذؤلان ففادة نق ففد ةض ففخحدر فه ففو ذبن ش ففال ف ف به ففؼ ض ففورٍ الخهاق ففداث ذؤدذاث
الاصدثةاراإلاههودة فقها فةه قد ال يخؿال ةو ؤي ةاها.
( )3يجوز ألاخا بهقد البىاء ذالدشلة ذؤلانادة ف حهةي ألاذقاف ذاإلاراف الهاةت.
ذيوص ر لةا يل :
جكثةف البحففا الفق ففر حففول رةةففو ضففور نقففود البىففاء ذالدشففلة ذؤلانففادة بلففرع غففبـ ؤحكاةهففا
•
املخخلفت ذضةاغتها ف هطوص يضه نىد الخفاذع ذالخحاكم الرروم بليها ذالبىاء نليها.
ذهللا ؤنلم.

ٔ) إم اني فً اياؿ للاظا يف الًصرفا الل تقن عن مبلغ مع حيدده ايلػق األعلػى للقبػاء،
على أف ي نف للقااس اب اًلغاء على هذا الًصرؼ إلا مل ي ن يف الًصرؼ مصلح للن ف.
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ٕ) أف ي رؽ ب (م سس /شرل ) و ي تًصرؼ مناؿ هري مسػجل علػى أهنػا و ػف ،وبػ تصػرفها
ةلن ػػف ن سػ ػ  ،ويناػ ػ لل ػػي أف ادل سسػ ػ الن يػ ػ د تاش ػػأ إد بص ػػي و ػػس لعق ػػا  ،فً ػػنف
األأل اـ الن ي مااط هبذا العقا فقط دوف الًصرفا األ رى.
ٖ) تس ػرين ادلنافقػػا القبػػامي  ،سي ػ ي ػػنف لألو ػػاؼ األولني ػ وت ػػنف بػػاء األو ػػاؼ ل ػ ص ػ
ادسًعجاؿ.
ٗ) ادلً اء س م القااس ادبًدامس وإلن إد إلا و د معا ا  ،فيًم الرفن لوسًئااؼ.
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبياا دمحم وعلى آل وصحب أمجع .
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