
 الوضع التشريعي لألوقاف وتوحيد األنظمة 
 الباحث الدكتور : محمد قاسم الشوم .

 
لؾ الحمد ربي حتى ترضى ، ولؾ الحمد إذا رضيت ، ولؾ الحمد عمى كؿ نعمة أنعمت  

بيا عمينا والتي ال تحصى ، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ ، وبعد 
: 

جتمع اإلسالمي ، أوالىما فريضة، ىي الزكاة ، والثانية مندوبة، ركيزتاف مف ركائز الم 
حث عمييا القرآف الكريـ ، وأكدتيا السنة القولية والفعمية ، وسار المسمموف عمى نيجيا منذ فجر 
اإلسالـ إلى يومنا ، ىي مؤسسة الوقؼ ، عز المسمموف بيما وسادوا ، يوـ أدوا حؽ اهلل في 

مع في الثانية ، فكانتا سببًا مف أسباب انتصاراتيـ، وعونًا لممسمميف األولى ، ورعوا حؽ المجت
وغيرىـ ،في كؿ شأف مف شؤوف حياتيـ في التعميـ ، والصحة ، والجياد ، وفي كؿ الجوانب 
اإلنسانية واالجتماعية ، وحيثما قصرت يد الدولة عف تقديـ الخدمات ، كانت مؤسستا الزكاة 

بسخاء ، وتشد يد األولى عمى الثانية لما بيف المؤسستيف مف أوجو  والوقؼ تقدماف الدعـ والعوف
 الترابط .
وىذا حاؿ المسمميف اليوـ كما نرى ، يوـ أصبحت الزكاة منة يؤدييا بعض األغنياء عمى  

الفقراء دراىـ معدودة ، وبعد ضياع أكثر الذي خمفو السابقوف مف األوقاؼ الكثيرة ألسباب سأذكر 
ىماؿ ما بقي منو . وقد مف اهلل عمي أف وفقني لمكتابة في جانب مف موضوع بعضيا الحقًا ،  وا 

الزكاة ، نمت بو درجة الماجستير بتقدير امتياز، وأبحث اآلف في موضوع الوقؼ لنيؿ أطروحة 
الدكتوراه ، ولقد تحصؿ لدي مف الوثائؽ التاريخية الدالة عمى األوقاؼ الضائعة ، ما يدمي 

يوف . وال بد مف تقديـ مختصر بيف يدي الكالـ عف الوضع التشريعي لموقؼ القموب ، ويقرح الع
. 

 تعريف الوقف :
يعرؼ المغويوف الوقؼ أنو : الحبس والمنع عف التصرؼ ، والسكوف بعد مشي . والوقؼ  

مصدر وقؼ يقؼ ، جمعو أوقاؼ ووقوؼ يقاؿ وقؼ وال يقاؿ أوقؼ ، إال في شاذ المغة ، وىي 
ير وشاع استعماؿ المصدر مكاف اسـ المفعوؿ موقوؼ ، فيقاؿ: وقؼ بمعنى ، واشت 1لغة تميـ
 موقوؼ .

وفي الشرع ، ىو : حبس العيف وتسبيؿ ثمرتيا ، فال يتصرؼ برقبة العيف الموقوفة ، ببيع ،أو 
 رىف ، أو ىبة ، وال تورث .
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 من يممك رقبة الوقف ؟

تمميكيا لمموقوؼ عمييـ ولكف وال خالؼ بيف فقياء المذاىب ، في التصدؽ بالمنفعة و  
الخالؼ بيف الفقياء في زواؿ ممؾ الرقبة ، لمف تؤوؿ ممكيتو ؟ كما تباينت آراؤىـ في نظرتيـ 

يقوؿ بعدـ زواؿ ممؾ  –رحمو اهلل تعالى  –لموقؼ مف حيث المزوـ ، وعدمو فاإلماـ أبو حنيفة 
، بينما الرأي الراجح عند الواقؼ عف الوقؼ ، وأنو غير ممـز ، حتى يصدر بو قضاء القاضي 

الشافعية والمالكية ، وىو قوؿ أبي يوسؼ ومحمد مف الحنفية كذلؾ ، ىو زواؿ ممؾ العيف عف 
ممؾ الواقؼ ، والوقؼ الـز ال يباع وال يورث ، ويقترب رأي المالكية مف قوؿ اإلماـ أبي حنفية 

قاف في المزوـ ، فالوقؼ عند في استمرار ممكية الواقؼ لمعيف الموقوفة وبقاء ممكو لو ، ويفتر 
 . 2المالكية الـز فال يتصرؼ بو ببيع أو إرث أو ىبة 

وأما مشروعية الوقؼ فتأتي مف التبرعات المندوبة التي حث عمييا القرآف الكريـ في آيات كثيرة 
مثؿ قولو تعالى : ) يا أييا الذيف آمنوا انفقوا مف طيبات ما كسبتـ ومما أخرجنا لكـ مف األرض 

. ومف األحاديث الشريفة ، وفعمو عميو الصالة والسالـ، ووقؼ أصحابو والتابعيف مف بعدىـ 3( 
 إلى يومنا ىذا .

ويقسـ العمماء الوقؼ إلى ، وقؼ خيري وىو ما جعؿ مف البداية عمى جية خير ال تنقطع 
واألوالد وىو ما جعؿ فيو الوقؼ ابتداء عمى النفس  4كالفقراء وجيات البر ، وآخر أىمي او ذري

أو األرحاـ ، ثـ يؤوؿ إلى جية بر دائمة ، وأضافت التشريعات قسمًا ثالثًا ىو الوقؼ المشترؾ ، 
وىو أف يخصص الواقؼ قسمًا مف الوقؼ إلى جية بر ال تنقطع ، ويخصص قسمًا آخر لذريتو 

 أو لشخص معيف ، أو أشخاص معينيف .
ف المنقوالت ، وذىب الحنفية إلى عدـ وأكثر الفقياء قالوا بصحة الوقؼ مف العقارات وم 

صحة وقؼ المنقوؿ ، إال إذا كاف متصاًل بالعقار اتصاؿ قرار كالبناء والشجر ، أو مخصصًا 
 .5لخدمة العقار كالمحاريث والبقر ، وأفتى بعض متأخري الحنفية بجواز وقؼ النقود

وؿ اهلل تعالى: )إف أوؿ بيت وفي الجانب التاريخي ، فالوقؼ كاف موجودًا قبؿ اإلسالـ ، بدليؿ ق
، ومعنى ذلؾ أف الوقؼ كاف موجودًا بمعناه ،  6وضع لمناس لمذي ببكة مباركًا وىدى لمعالميف(

فالبيت الحراـ ، والمسجد األقصى كانا قائميف ، وكذلؾ المعابد والكنائس والبيع واألديرة كانت 
الوقؼ في اإلسالـ ليس مقصورًا عمى  قائمة ، وال يتصور أنيا كاف ممموكة ألحد مف العباد ، لكف
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أماكف العبادة فحسب ، بؿ تجاوز ذلؾ إلى جميع أنواع البر والتعاوف. ولما جاء اإلسالـ بتعاليمو 
السمحة ، كاف أوؿ وقؼ ديني في اإلسالـ ، بناء مسجد قباء يوـ اليجرة،  ثـ تبعو بناء المسجد 

دينة، حيث يقوؿ الصحابي الجميؿ جابر رضي النبوي ، ثـ توالت الوقوؼ بعد االستقرار في الم
 اهلل عنو . " ما بقي أحد مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ ذو مقدرة إال أوقؼ وقفًا " .

وفي العصر األموي كثرت األوقاؼ كثرة عظيمة واضحة ، خصوصًا في مصر والشاـ ، وغيرىا 
 يف مف األمواؿ والحدائؽ والحوانيت .مف البالد المفتوحة ، بسبب ما أغدقو الفتح عمى المجاىد

وفي العصر العباسي األوؿ اوقفت الوقوؼ مف األراضي لمحرميف الشريفيف ولممجاىديف ولميتامى 
. كما أوكمت ميمة  7، ولفؾ الرقاب ، إضافة إلى بناء المساجد والحصوف ولممنافع العامة
ؾ المنصب قائمًا في اإلشراؼ عمى األوقاؼ إلى رئيس يسمى " صدر الوقوؼ " وظؿ ذل

 الدويالت التي تمت الدولة العباسية .
وازدادت األوقاؼ بصورة ممحوظة زمف الزنكييف واأليوبييف ولعؿ ذلؾ يتصؿ بالجياد ضد 
الصميبييف ، إضافة إلى النشاط العممي المتمثؿ بإنشاء المدارس واىتـ صالح الديف ومف خمفو 

عمى اإلرصاد ، وصارت لألوقاؼ ثالثة دواويف : بالمستشفيات ، ويبدو أف جؿ الوقؼ اعتمد 
ديواف ألحباس المساجد ، وديواف ألحباس الحرميف الشريفيف وجيات البر المختمفة ، وديواف 

 . 8لألوقاؼ األىمية 
وفي زمف المماليؾ ، توسعت األوقاؼ ، وكثرت بشكؿ ممحوظ في بالد الشاـ ومصر ، إلضفاء 

 ب مف الشعب .بعض الشرعية عمى حكميـ ، ولمتقر 
وأثناء حكـ الدولة العثمانية ، حظيت األوقاؼ بالمقاـ الالئؽ ، وأقبؿ المسمموف عمى العمؿ بو، 

-ـ1453–ويكفينا دلياًل أف عدد األوقاؼ المقامة في استانبوؿ وحدىا خالؿ مائة عاـ ما بيف 
المستشفيات وقفية باستثناء أوقاؼ السالطيف عمى الجوامع والمدارس و  2515ـ قد بمغ 1553

 . 9التي كاف ليا إيرادات ضخمة 
لقد حرصت الدولة العثمانية عمى تنظيـ إدارة األوقاؼ ، ومنحيا الرعاية واالىتماـ ، ولذا 
خصصت بعض موظفييا لإلشراؼ عمى األوقاؼ ذات الصبغة العامة ، وىي التي ينفؽ ريعيا 

وكاف  10ة في عيدة القيميف عميياعمى المساجد والمدارس والمستشفيات ، وتركت األوقاؼ الذري
مف نتائج ذلؾ : توحيد عمؿ إدارة األوقاؼ ، وتفرغ بعض اإلدارييف لالىتماـ بالوقؼ ، 

 وتخصيص مراقبيف ومدققيف حكومييف في شؤوف الوقؼ .
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ـ ، تـ إنشاء " نظارة األوقاؼ 1863ىػ/1280وفي عيد السمطاف عبد العزيز ، في سنة 
ومف المعموـ أف مديرية  –وىي أوؿ وزارة لألوقاؼ  –ـ في اسطنبوؿ العثمانية" ومشيخة اإلسال

األوقاؼ العامة في لبناف ، ووزارات األوقاؼ في بعض الدوؿ العربية ، حمت فيما بعد محؿ 
 نظارة األوقاؼ العثمانية . 

ـ،صدر نظاـ توجيو الجيات خاص باألوقاؼ وما يرتبط بيا مف 1912ىػ/1231وفي سنة 
، وقسـ الجيات إلى جيات عممية ، كاإلمامة والخطابة والتدريس ، وأخرى أعماؿ ووظائؼ 

 11بدنية، كوظيفة القيـ والخادـ ، وما شابو ذلؾ . ووضع األنظمة والقوانيف ليا ، وأصوؿ التعييف
. 

وفي لبناف كانت تطبؽ األحكاـ الوقفية العثمانية المستمدة مف أحكاـ الشريعة اإلسالمية، كما 
ى أوقاؼ بقية واليات المشرؽ العربي أياـ العيد العثماني وتخضع إلشراؼ نظارة كانت تطبؽ عم

األوقاؼ العثمانية . وقد عرؼ لبناف اآلالؼ مف الوقفيات الخيرية العامة ، وقد ساىمت ىذه 
األوقاؼ في كؿ المناطؽ المبنانية في تطوير معظـ المرافؽ االجتماعية ، واإلنسانية، واالقتصادية 

فية . ولـ تقتصر الوقفيات عمى أىؿ البمد وحدىـ ، بؿ امتدت إلى باقي المناطؽ ، والثقا
ـ حيث صدر قانوف 1946اإلسالمية . واستمر العمؿ بيذه النظـ العثمانية إلى أف كانت سنة 

أخذت بو بعض الدوؿ كسوريا ، وعمؿ بموجبو في لبناف سنة  -48–تنظيـ الوقؼ في مصر رقـ 
 ـ، ومما تضمنو :1951

عدـ اعتبار الوقؼ موجودًا إال إذا سجؿ في الدوائر العقارية . واعتبار الوقؼ غير الـز ما داـ  "
الواقؼ حيًا ، إال وقؼ المسجد . وأف الوقؼ عمى الذرية ال يكوف إال مؤقتًا بستيف سنة أو طبقتيف 

ًا . ومنيا أف ، وأما الخيري فيجوز أف يكوف مؤقتًا ومؤبدًا ، إال المسجد ، فال يكوف إال مؤبد
شروط الواقؼ غير محترمة إذا كانت غير متفقة مع مقاصد الشارع . وجواز إنياء الوقؼ الذي 
صدر قبؿ العمؿ بالقانوف أو بعده وكاف مؤبدًا ، إال المسجد ، فال يكوف إال مؤبدًا.ومنيا أف 

لوقؼ إذا شروط الواقؼ غير محترمة إذا كانت غير متفقةمع مقاصد الشارع . وجواز إنياء ا
أصبحت حصة المستحقيف ضئيمة ، وجواز وقؼ المنقوؿ  واألسيـ كما راعى القانوف ، حماية 
الورثة مف ظمـ الواقفيف ، وحماية المستحقيف مف النظار ، وحماية األعياف الموقوفة مف النظار " 

. 
ات وفي زمن االنتداب الفرنسي صدرت تعميمات بشأن ميزانية الدوائر الوقفية ، وتعريف
 وتوضيحات خاصة بأنواع األوقاف وفي ظل ىذه األنظمة صنفت األوقاف الخيرية كما يمي :
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األوقاؼ المضبوطة : وىي األوقاؼ التي تقوـ بإدارتيا نظارة األوقاؼ وىي التي وقفت مف 
السالطيف عمى أف تكوف بعيدة إدارة الدولة ، أو األوقاؼ التي انقرض متولوىا وضبطتيا خزينة 

 ، أو التي اتضح مف مصمحة الوقؼ الخيري ضبطيا . األوقاؼ
األوقاؼ الممحقة : وىي التي يقـو بإدارتيا متوؿ مخصوص ، إنما بإشراؼ نظارة األوقاؼ 

 ومحاسبتيا .
األوقاؼ المحجوزة : وىي األوقاؼ التي تدار بواسطة نظارة األوقاؼ مؤقتًا ريثما يتـ تعييف متوؿ 

 تغناء ، أو عزؿ ، أو ظيور خيانة .ليا بسبب موت المتولي ، أو اس
األوقاؼ المستثناة : وىي األوقاؼ التي استثنيت مف الضرائب والضبط واإللحاؽ لنظارة األوقاؼ 

 12، يقوـ بإدارتيا متوؿ مخصوص ، حسب شروط الواقؼ، ويخضع لمحاسبة القاضي الشرعي 
ه األنظمة تم كذلك تحديد وبموجب ىذ.ومف أشير أوقاؼ ىذا النوع تاريخيًا ، أوقاؼ الحرميف 

 :الوضع القانوني إلدارة الوقف تجاه المال الوقفي ضمن المبادىء التالية
 إف لكؿ وقؼ شخصية معنوية مستقمة .-
مؤسسة الوقؼ تقوـ بدور المتولي باإلشراؼ عمى شؤوف الوقؼ وىي الممثؿ لو عند عدـ وجود -

 متوؿ عمى وقؼ معيف .
 د بالقواعد الشرعية المتعمقة بشروط الواقفيف ، وبجيات البر.إف التصرؼ بالماؿ الوقفي محد-
 إف موارد األوقاؼ ىي مف تحصيؿ واردات الوقفيات المختمفة ، والرسـو التي تستوفييا.-

طبقت ىذه األنظمة في جميع الواليات ، وفي لبناف ، قسمت األراضي المبنانية وقتيا إلى ثالث 
، لكؿ منيا " مجمس أوقاؼ " تابع لمنظارة العامة في واليات : طرابس ، وبيروت ، وصيدا 

االستانة ، يعينو السمطاف العثماني ، ميمتو اإلشراؼ عمى األوقاؼ الخيرية ، ومحاسبة متولي 
األوقاؼ المستثناة ، واستمر ىذا الوضع حتى نياية الحرب العالمية األولى ، وسقوط الدولة 

ويالت ، وتقسيمو بيف دوؿ التحالؼ ، كانت سوريا ولبناف العثمانية ، وتجزئة الوطف العربي إلى د
 مف نصيب السيطرة الفرنسية ، وبسط نفوذىا عمييما .

ـ، بدأت األوقاؼ 1920وفي بداية ىذه السيطرة ، وتحديدًا بعد إعالف دولة لبناف الكبير عاـ 
 اإلسالمية باالنكماش والضياع ، والشواىد عمى ذلؾ كثيرة .

يدـ العمراف اإلسالمي ، بؿ ىدمت الكياف البشري اإلسالمي كذلؾ ، إذ قامت ولـ تكتؼ فرنسا ب
ضعاؼ مقومات وجودىـ ، وفؾ عري قوتيـ ، وتماسكيـ ، فاستحدثت  عمى تمزيؽ وحدتيـ ، وا 

ـ الذي قضى بإنشاء  27/1/1926( تاريخ 3503كيانات خاصة لكؿ مذىب ، كالقرار رقـ )
كاف لكؿ المسمميف عمى اختالؼ مذاىبيـ محاكـ شرعية  المحاكـ الشرعية الجعفرية ، بعد أف
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 63( ص 1سكر ، نزار : الوقف اإلسالمي ، أنظمة قرارات ومقررات رقم ) 185-184حالق : املصدر السابق ص - 



ـ المعروؼ بػ " نظاـ 13/3/1936ؿ.ر( تاريخ  60موحدة ، ثـ كرست ذلؾ بإصدار قرار رقـ )
فيو المسمميف إلى خمس طوائؼ بعد أف كانوا  –المادة األولى  –الطوائؼ المبنانية " الذي قسمت 

الردة عف اإلسالـ إلضعاؼ الوجود اإلسالمي منو  11طائفة واحدة ، كما أباحت المادة /
 .13تدريجياً 

تحت مظمة السياسة الفرنسية االستعمارية ىذه بدأت معاناة المسمميف في سوريا ولبناف في تنظيـ 
 شؤونيـ الدينية والوقفية .

لمجميورية الفرنسية في  –القوميسير  –ـ ، أصدر المفوض العالي 1921آذار سنة  2ففي 
( الذي يختص بإدارة أوقاؼ المسمميف وجمعياتيـ الخيرية دوف 753، القرار رقـ )سوريا ولبناف 

دارتيا تحت اإلشراؼ  –سواىـ !؟ كما تفعؿ أميركا اليوـ بالبالد اإلسالمية  والعمؿ عمى مراقبتيا وا 
الفرنسي ، تألؼ مف مقدمة ، وثالثة أبواب ، وممحؽ بمعمومات خاصة بتطبيقو . وبرر المفوض 

لفرنسي إصدار ىذا القرار بسبعة عشر تبريرًا ، أولى ىذه التبريرات التي دفعت سمطات السامي ا
ىو غياب مراقبة األوقاؼ بعد زواؿ الدولة العثمانية ،  –كما تدعي  –االنتداب إلى إصدار القرار 

 وأف ىذا الغياب قد أضر بمصالح األوقاؼ ، ثـ قرر :
مناطؽ سوريا ولبناف . واالستقالؿ اإلداري والمالي ليا إنشاء مراقبة عامة لألوقاؼ اإلسالمية في 

، وىي إسالمية محضة ، وتابعة رأسًا لمقوميسير العالي لمجميورية الفرنسية في سوريا ولبناف أو 
 مفوضو الخاص ، وىذه المراقبة حائزة لمصفة الشخصية المعنوية جياز المراقبة ىذا مؤلؼ مف :

 مجمس أعمى لألوقاؼ .-أ
 امة لألوقاؼ .لجنة ع-ب
 مراقب عاـ لألوقاؼ .-ج

. وصدر قرار تعييف ضابط فرنسي مستشارًا لمشؤوف العقارية إلى جانب 14ثـ بيف مياـ كؿ منيا
 شؤوف األوقاؼ بصفة المندوب عف المفوض السامي لدى إدارة مراقبة األوقاؼ العامة.

 يتبيف مف استعراض ىذا القرار وتطبيقو أف :
ا المفوض الفرنسي كانت مسموبة الصالحيات ، وال تعتبر قراراتيا نافذة إال الييئات التي أنشأى-1

 الفرنسي عمييا . –القوميسير  –بعد تصديؽ 
وأف الغيرة الفرنسية عمى اإلسالـ والمسمميف التي ظيرت في مقدمة القرار ، إنما كانت ألفاظًا -2

 منمقة ، ووعودًا خداعة .
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ل.ر( الصادر 53عدل القرار نتيجة اجتماع املسلمني يف سوريا ولبنان مبوجب القرار ) 60وانظر ص  8-7ف اإلسالمية ص عدنان أمحد : اإلفتاء واألوقا –بدر - 
 م.1938تشرين الثاين  28ب.ر ( الصادر يف  146م والقرار عدد )1936آذار  13بتاريخ 
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 .21-9مديرية األوقاف العامة ، بريوت : جمموعة قوانني ص - 



وقاؼ اإلسالمية بالذات إلدراكيا أىمية الثروة الوقفية عند وتشددت فرنسا في المراقبة عمى األ
المسمميف في إنماء المجتمع اإلسالمي ، ومساىمتو تاريخيًا في الجياد ضد االستعمار ، 

ـ ، وما بعدىا 1830خصوصًا وانيا خبرت دوره في الجياد ضدىا أثناء استعمارىا لمجزائر سنة 
وبات المسمموف غرباء عف إدارة أوقافيـ ، وكاف مف . ولذلؾ عمدت إلى بعثرة ىذه الثروة ، 

نتائجيا ضياع الكثير مف األوقاؼ اإلسالمية في كؿ المناطؽ المبنانية والسورية . ولذلؾ كثرت 
القرارات عف الوقؼ حيث يصدر في اليوـ الواحد أكثر مف قرار ، وكأف فرنسا لـ تأت إال لموقؼ 

 رات:اإلسالمي ..! وىذه نماذج مف ىذه القرا
( يتعمؽ بإدارة األوقاؼ وتنظيميا في سوريا ولبناف أيضًا 495ـ صدر القرار )1926أيموؿ  7في 
. 

 ـ، بيـو واحد، صدرت القرارات التالية :1926كانوف الثاني  29في 
 ( المتعمؽ بصكوؾ اإلجارة وعقارات الوقؼ .79القرار رقـ )
أجاز استبداؿ العقارات  –وفنيؿ ىنري دي ج –( صدر عف المفوض السامي 80القرار رقـ )

 .15الوقفية المبينة ، وغير المبينة
ثـ صدر بنفس التاريخ التفسيرات بحقو بتوقيع جيناردي وبموجبو ألغيت جميع األحكاـ المخالفة 

 ليذا القرار .
 نظاـ أجور عقارات الوقؼ . –كارليو  –ثـ صدر عف أميف السر العاـ 

 عقارات الوقؼ الذري . ( المتضمف قسمة81ثـ القرار رقـ )
( في كيفية إعطاء سندات الممكية 87ـ صدر القرار )1926كانوف الثاني  30وفي اليوـ التالي 
 العقارية لألوقاؼ .

 ( المتعمؽ بعائدات األوقاؼ .167ـ ، صدر القرار )1926آذار 4بتاريخ 
مف المفوض ـ صدر قرار خاص بموظفي الدوائر الوقفية ، موقع ومصدؽ 1928آذار  26وفي 

 –شفيؽ ممؾ  –ومراقب األوقاؼ اإلسالمية العاـ  –جيناردي  –السامي الفرنسي ، ومف مندوبو 
يثبت ىذا القرار بما فيو مف مواد ، خضوع األوقاؼ بشكؿ أساسي لممفوضية الفرنسية، أو بمعنى 

 . 16آخر " فرنسة " األوقاؼ اإلسالمية"
مالؾ الجوامع والمؤسسات الخيرية وما فوقيا ـ صدر قانوف متعمؽ باست1928حزيراف  25وفي 

 وتحتيا او كائف في حرميا .
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 .42-38اإلسالمية العامة ، بريوت : جمموعة القوانني : ص  مديرة األوقاف- 
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 60-51مدير ية األوقاف اإلسالمية العامة بريوت جمموعة قوانني  37-32جمموعة قوانني األوقاف يف مديرية األوقاف اإلسالمية يف بريوت : - 



ـ صدر نظاـ رسوـ استبداؿ األحكار وتوابعيا ، وصدؽ مف الييئة العممية، 1928تموز  25في 
شباط  12ـ، ثـ عدؿ جيناردي بعض مواده بتاريو 1929تشريف الثاني  2والمجنة الدائمة بتاريخ 

 . 17(113ـ رقـ )1930
(المتعمؽ بوضع نظاـ الممكية العقارية 3339ـ صدر القرار )1930تشريف الثاني  12في 

 المبنانية، والحقوؽ العينية غير المنقولة في سوريا ولبناف ، والذي نظـ عالقة الوقؼ.
( والتعميمات الممحقة بحؽ استبداؿ العقارات 3ـ صدر القرار رقـ ) 1930كانوف األوؿ  22في 

مبينًا كيفية تطبيؽ مواد االستبداؿ ، وشروطو ، صادر عف  18وغير المبينة الوقفية المبينة ،
 مجمس األوقاؼ اإلسالمي األعمى وكثرت قرارات االستبداؿ والتعميمات الممحقة بتفسيرىا.

ذا كاف مف مصمحة فرنسا  أف تبدد الثروة الوقفية لممسمميف، فما الدافع عند  –كدولة مستعمرة  –وا 
الذيف أىمموا العناية بالوقؼ بحسف نية أوبسوء  –مف المسمميف  –لمسمميف بعض متولي أوقاؼ ا

نية ، وبقصد أو عف غير قصد، ونتج عف ىذا اإلىماؿ اغتصاب الكثير مف األراضي والمباني 
ف حركت الحمية بعضيـ وفكر  مف مسمميف ومف غير مسمميف ، ولـ يبؽ منيا إال القميؿ ؟ وا 

ي لذر الرماد في العيوف ، وعندي ال فرؽ بيف جندي خائف ، بالتحسيف ، اكتفى بإصالح شكم
 وآخر ميمؿ فالنتيجة واحدة؟

ـ يتضمف التصديؽ عمى القرار رقـ 1931كانوف األوؿ  16بتاريخ  1/156ثـ صدر القرار رقـ 
ـ بخصوص استبداؿ العقارات الوقفية ، ذات اإلجارة 1930كانوف األوؿ  22( المتخذ بتاريخ 3)

وال يزاؿ العمؿ  19تيترو -وأميف السر  –ىنري بونسو  –وقعًا مف المفوض السامي الواحدة ، م
بيذا النظاـ حتى اآلف وال يخدعنا ىذا التوـر بموازنات بعض الميزانيات الوقفية ألنيا نتجت عف 

 استبداالت شكمية .
( تاريخ 10استمر العمؿ بموجب ىذه القرارات المتالحقة حتى صدور القرار رقـ )

ـ، الذي تـ بموجبو فصؿ أوقاؼ لبناف عف أوقاؼ سوريا بناء لطمب مجمس 27/12/1930
 األوقاؼ اإلسالمي األعمى .

وأماـ الضغط والسخط مف بعض المسمميف في سوريا ولبناف ، عمى ما آلت إليو شؤوف األوقاؼ 
اإلسالمية ، اضطر المفوض السامي الفرنسي إلى الموافقة عمى اقتراح مجمس األوقاؼ 

سالمية األعمى الذي طالب بتنفيذ الالمركزية اإلدارية والمالية، ورغبة في استقالؿ األوقاؼ اإل
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 .37مديرية األوقاف اإلسالمية العامة ، بريوت : جمموعة قوانني األوقاف ص - 



اإلسالمية عف كؿ سمطة غير إسالمية ، أسوة ببقية الطوائؼ التي تدير شؤونيا بنفسيا، وبقيت 
 . 20سمطة التفتيش لممراقبة العامة الفرنسية

س الحكومة السورية ، وربطت أوقاؼ لبناف بأكبر وبناء عمى ىذا القرار أنيطت أوقاؼ سوريا برئي
ـ بموجب 1932تموز  9موظؼ مسمـ ديني فييا ، وىو مفتي بيروت ، الذي لقب رسميًا في 

 ،وبموجبو انشئت أربع مديريات لألوقاؼ: 21بمفتي الجميورية المبنانية 291القرار رقـ 
 مديرية أوقاؼ دمشؽ ، ألراضي والية دمشؽ السابقة .

 وقاؼ بيروت ، ألراضي الجميورية المبنانية .مديرية أ
 مديرية أوقاؼ حمب ، لوالية حمب .

 مديرية أوقاؼ الالذقية ، لحكومة الالذقية .
دارة األوقاؼ المضبوطة ، والممحقة ، وجعؿ األوقاؼ  وأنيط بالمديريات رقابة الدوائر المحمية ، وا 

 الذرية والمستثناة مف اختصاص المحاكـ الشرعية .
ف في العاصمة مدير لألوقاؼ ، وفي األقضية عيف مأمور ، وفي المناطؽ التي ال دائرة وعي

لألوقاؼ فييا عيدت إلى المفتي المحمي ، يؤازره مجمس إداري ، أما األمكنة التي ال مفتي فييا 
 .22فيقوـ بإدارة الوقؼ إماـ المسجد ، أو الموظؼ الذي يسميو المفتي تساعده لجنة مف األعياف

األوؿ عممي ، والثاني إداري ، ولجنة لتصنيؼ  23نص القرار عمى تشكيؿ مجمسيف كما 
 الموظفيف الدينييف ، وذلؾ في كؿ مديرية مف المديريات األربع .

المجمس العممي : يتألؼ مف القاضي والمفتي ونقيب االشراؼ ، باإلضافة إلى مجمس محمي 
مد، وفي األقضية ينتخب واحد مف العمماء منتخب مف اثنيف مف العمماء ، وواحد مف أعياف الب

 وواحد مف األعياف إلى جانب القاضي والمفتي ، وىؤالء يشكموف مجمس االنتخاب المحمي .
وتختص صالحيات ىذا المجمس ، بشؤوف العمماء والمساجد والتعميـ والقضايا الدينية ، كامتحاف 

ـ توجيو الجيات الصادر أياـ الحكـ المرشحيف لموظائؼ الدينية ، وتعيينيـ وفقًا ألحكاـ نظا
العثماني ، والبت في المسائؿ الشرعية التي تعرض عميو ، والتصديؽ عمى حساب متولي 

 . 24األوقاؼ ، وما شابو ذلؾ 
المجمس اإلداري : ويتألؼ عادة مف ستة أعضاء ، واحد مف العمماء ، واثنيف مف المالؾ، وتاجر 

لوية يتألؼ مف واحد مف العمماء ، ومالؾ وميندس أو وميندس ، وخبير فني ومتولي وفي األ
خبير . وفي األقضية : مف عالـ ومالؾ وخبير، ينتخبوف مف مجمس االنتخاب المحمي  وينتخب 
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 104( :1سكر األوقاف اإلسالمية ) 27– 26احلوت : األوقاف اإلسالمية ، ص - 
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 10ومادة  9املادة :- 
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 .105-104( ص 1وانظر : سكر ، نزار : األوقاف اإلسالمية رقم ) 22املادة ، - 



المجمس رئيسًا لو مف بيف أعضائو بأكثرية األصوات ، ومدتو ال تتجاوز الثالث سنوات . وىذا 
إلنشاءات ، واالستبداؿ، ومختمؼ القضايا المجمس يبحث في شؤوف اإليجارات واألمالؾ وا

داري   . 25اإلدارية والمالية . وبيذا أصبح لكؿ إدارة وقفية مجمساف : عممي وا 
أما لجنة التصنيؼ : فتتألؼ مف أعضاء المجمس العممي واإلداري ، ومف مدير األوقاؼ وتختص 

ياداتيـ ، وأوراقيـ، وما شابو ميماميا بالموظفيف الدينييف ، واختيار قدراتيـ العممية ، وتدقيؽ ش
 ذلؾ .

( عمى تشكيؿ المجمس الشرعي اإلسالمي األعمى ، ويقوـ مقاـ المجمس 23كما نصت المادة )
( مع ذات الصالحية ، ويكوف مف المجمسيف العممييف في 753األعمى المكوف بموجب القرار )

يامو تعديؿ القوانيف كؿ مف دمشؽ وحمب ، ومجمس آخر في كؿ مف بيروت والالذقية . ومف م
واألنظمة طبقًا لمشريعة الغراء ، وطرؽ زيادة إيرادات األوقاؼ وكيفية إحياء سنة األوقاؼ ، 

 وتصديؽ الميزانيات لمدوائر ، وىو بمثابة محكمة عميا استئنافية .
في كؿ مف  –ألوؿ مرة  –( إنشاء مجمس انتخابي لمطائفة اإلسالمية 11واستحدثت المادة )

-14ودوائر األوقاؼ ، النتخاب األعضاء في المجمس العممي واإلداري ، يتألؼ مف : مديريات 
 فئة أىميا :

النواب المسمموف ، وممثموف عف غرفة التجارة ، والزراعة ، والمجمس البمدي ، والمحاميف، 
 . 26والميندسيف ، واألطباء ، والقضاة ، والمفتيف ، والجمعيات الخيرية

الكثير مف ىيمنة السمطة الفرنسية عمى األوقاؼ اإلسالمية في سوريا ( 1/157أنيى القرار )
ولبناف ، وأعطى المسمميف في البمديف استقالليـ في الشؤوف الدينية والوقفية ، ومنحيـ دفعة 

( الذي كانوا مسموبي اإلدارة فيو، 753ميمة لإلصالح اإلداري ، وكاف بمثابة ثورة عمىالقرار )
 وفضؿ ، في اختيار أعضاء مجالسيـ العممية واإلدارية ، ووصوؿ ذوي وانقمبوا بنعمة مف اهلل

 الصالح والفضؿ مف العمماء ، عف طريؽ االنتخاب في تمثيميـ في ىذه المجالس .
ـ المعدؿ 1955عاـ  -18 –وبقي العمؿ في ىذا القرار حتى صدور المرسـو االشتراعي رقـ 

 ـ.1967-3-2تاريخ  -5–بالقرار 
األوقاؼ المبنانية بمديرية أوقاؼ بيروت ، وأصبحت فيما بعد مديرية عامة تتبع  وبذلؾ انحصرت

ـ لـ يكف في لبناف إال ىذه 1947ليا دائرة أوقاؼ طرابمس ودائرة أوقاؼ صيدا، وحتى نياية عاـ 
الدوائر الثالث التي ترعى شؤوف األوقاؼ . أما بقية المناطؽ فكانت ىنالؾ لجاف وقفية يفوؽ 

بعيف لجنة تضـ قضاة الشرع والمفتيف ونخبة مف أبناء البمديات والقرى ، ومرجعيتيا عددىا األر 
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ـ 1958، إلى أف تـ إنشاء دائرة أوقاؼ البقاع عاـ  27في عمميا ، المديرية العامة في بيروت 
كما أنشئت دائرة أوقاؼ جبؿ لبناف  28( 16بقرار مف المجمس الشرعي اإلسالمي األعمى رقـ )

ـ،ثـ أنشئت دائرة أوقاؼ صور 1983-1-2ـ سرى مفعولو مف  2/12/1982يخ /تار 40برقـ /
تاريخ  52ـ ، ودائرة أوقاؼ عكار بالقرار رقـ 1990تموز  24تاريخ  42بالقرار رقـ 

 ـ.13/1/1990
 ( لتوحيد رسـو األوقاؼ .62ـ صدر المرسـو االشتراعي رقـ )28/5/1940وفي 
( بإعفاء عقارات أمكنة العبادة مف 148رقـ ) ـ صدر المرسوـ االشتراعي 3/3/1942وفي 

 . 29رسـو األرصفة والمجاري
بقي العمؿ باألنظمة والقوانيف والمراسيـ التي وضعيا المفوض السامي الفرنسي باعتبار إدارة 
الوقؼ مؤسسة رسمية عامة ، وجزءًا مستقاًل مف تنظيمات الدولة ، وىو أمر مستيجف ومستغرب 

ـ ، 1946ـ وجالء قواتيا عاـ 1943لمراسيـ الفرنسية في ظؿ االستقالؿ ..! أف تستمر سيطرة ا
ـ ، الذي بدأ فيو تنظيـ اإلفتاء 1955-1-13( تاريخ 18حتى صدور المرسوـ االشتراعي )

واألوقاؼ ينحو إلى االستقاللية عف إدارة الدولة نتيجة لطبيعة التكويف الطائفي في لبناف ، 
 . 30لدينية والوقفية وتحميؿ كؿ طائفة مسؤولياتيا ا

ـ صادر عف 1947آذار  10وكؿ ما صدر خالؿ ىذه الفترة ، قانوف تنظيـ الوقؼ الذري في 
ـ في 1947نيساف  15( بتاريخ 2885مجمس النواب ، ثـ صدر تعميـ عف وزير العدلية عدد )

 . 31موضوع الوقؼ الذري واالستبداؿ 
وزير  -صادر عف رئيس مجمس الوزراء( بإنياء الوقؼ الذري 17بعد ذلؾ صدر تعميـ عدد )

 .32ـ1949أيار  20بتاريخ  –العدلية 
 ـ.18/1955ثـ صدر المرسـو االشتراعي رقـ 

والذي تنص المادة األولى منو : " المسمموف السنيوف مستقموف استقالاًل تامًا في شؤونيـ الدينية 
دارتيا بأنفسيـ طبقاً  ألحكاـ الشريعة الغراء ، والقوانيف  وأوقافيـ الخيرية ، يتولوف تشريع أنظمتيا وا 

واألنظمة المستمدة منيا بواسطة ممثميف منيـ مف ذوي الكفاءة ، وأىؿ الرأي بالطرؽ المبينة في 
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ـ: "أقر مجمس 1956أيار  28ثـ أصدرت الحكومة بواسطة مجمس النواب القانوف التالي بتاريخ 
 القانوف اآلتي نصو : النواب ، ونشر رئيس الجميورية ،

مف المرسـو -29–: تدعى الييئات االنتخابية المنصوص عمييا في المادة  مادة وحيدة
مف ىذا -42–إلى انتخاب مجمس شرعي أعمى جديد وفقًا ألحكاـ المادة -18–االشتراعي رقـ 

ي المرسوـ االشتراعي في مدة عشرة أياـ مف تاريخ نشر ىذا القانوف ، ويحؽ لممجمس الشرع
اإلسالمي األعمى أف يعيد النظر في جميع أحكاـ المرسـو االشتراعي المذكور ، وأف يعدؿ ما 
يراه ضروريًا لتحقيؽ الغاية األساسية منو ، وتكوف قراراتو في ىذا الصدد وفي كؿ ما يتعمؽ 

دارة أوقافيا نافذة بذاتيا ، عمى أف ال تتع ارض مع باإلفتاء ، وبتنظيـ شؤوف الطائفة الدينية ، وا 
 . 34أحكاـ القوانيف المتعمقة بالنظاـ العاـ

وصدور ىذا القانوف يعني أف المجمس النيابي بموجب صالحياتو التشريعية أناط بالمؤسسات 
اإلسالمية فيما يخص شؤونيـ ، إلى مجمس تشريعي إسالمي يرأسو مفتي الجميورية، وأف 

اًل تامًا بشرط أال يتعارض مع النظاـ العاـ ، المسمميف مستقموف في شؤونيـ الدينية والوقفية استقال
وليـ حريتيـ في إدارة ىذه الشؤوف ، بإعادة النظر في جميع أحكاـ المرسوـ االشتراعي دوف 
دخاؿ التعديالت التي يراىا المجمس ، واتخاذ القرارات الالزمة في تنظيـ الشؤوف  استثناء ، وا 

دارة األوقاؼ ، وبالتالي فإف ىذ  35ه القرارات نافذة المفعوؿ بذاتياالدينية ، وا 
وثيقة رسمية صادرة عف مجمس نيابي مناط بو سمطة التشريع وفقًا  18/55والمرسوـ اإلشتراعي 

ألحكاـ الدستور، أعطت المسمميف السنييف حؽ ضبط أوضاعيـ الدينية والوقفية طبقًا لما نصت 
 عميو المادة األولى منو . 

المسمميف حؽ مباشرة إدارة شؤونيـ الدينية والوقفية  –في لبناف وألوؿ مرة  –لقد أعطى المرسوـ 
وغيرىا ، بأنفسيـ دوف وسيط ، وأعطاىـ حؽ إصدار القرارات التي تتناسب مع  واالجتماعية ،

واقعيـ ووضعيـ ، ضمف النظاـ العاـ . وذلؾ بواسطة ىيئات تمارس أعماليا ، بعد انتخابيا 
، يتعاونوف فيما بينيـ ضمف  36واختيارىا مف قبؿ رجاالت الطائفة السنية ، الذيف حددىـ المرسـو

 المسؤوليات المحددة فيو .حدود الصالحيات و 
ورغـ تشدد الواقفيف في شروطيـ ، وتعدد القوانيف والقرارات لحماية الوقؼ ، فقد انتيبتو أيدي 
السارقيف ، والمزوريف ، وآلت معظـ األوقاؼ إلى ذكريات ، نقرؤىا في سجالت المحاكـ الشرعية 

 ال ما ال ينتفع منو .في المتاحؼ ، حتى المساجد والزوايا والمزارات لـ يبؽ منيا إ
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( وقفية ليس 113وىذا نموذج واحد مف الواقفيف ، اوقاؼ الال مصطفى باشا في لبناف عددىا )
 ليا وجود ، موزعة كالتالي :

( 3( حمامات ، )3( بساتيف ، )5( قطع أرض سميخ ، )3( مزرعة ، )65( قرية ، )30)
 ( كـر واحد .1( طواحيف ، ) 3معاصر زيتوف ، ) 

 ىذه العقارات لتشمؿ األماكف التالية :تتناثر 
 بيروت وضواحييا : قريتاف ، مزرعتاف، وطاحوف واحد .

 طرابمس وضواحييا : مزرعة واحدة ، ومعصرة واحدة ، وطاحوف .
( كـر واحد 2( ، أرض سميخ عدد )2( مزرعة ، حماـ عدد )35( قرية ، )14صيدا والجنوب : )

 ( .2، طاحوف واحد ، بستاف عدد )
 ( .2( مزرعة ، معصرة عدد )13( قرى ، ) 5ؿ لبناف : )جب

 ( .1( مزرعة ، حماـ واحد ، قطعة أرض سميخ )14( بساتيف ، )3( قرى ، )9البقاع : )
 وتتردد األسئمة عمى األلسنة ، ما مصير ما ضاع مف العقارات الوقفية ؟ وكيؼ ننمي الموجود؟

، فمف الجانب الشرعي تكاد تتفؽ كممة وجواب السؤاؿ األوؿ ذو شقيف ، شرعي ، وقانوني 
الفقياء عمى أف الوقؼ ال يتصرؼ بو ببيع ، أو ىبة ، أو إرث ، أو أي شكؿ مف أشكاؿ الممكية، 
ومف الجانب القانوني ، فمقد خاطبت بعض القانونييف والمحاميف ليعطونا رأي القانوف فيما سمب 

بعودة ما ضاع ، إف وجد ما يثبت ذلؾ مف مف الوقؼ ، حتى اآلف لـ أتمؽ الرد ، وأظف اإلجابة 
 الحجج واألدلة والوثائؽ .

وأما عف التساؤؿ الثاني ، فما أكثر المؤتمرات والندوات التي عقدت لمثؿ ىذا األمر . ومف ثـ 
كانت مؤسسة " تيـ " قد قامت بمسح جغرافي لمعقارات الوقفية في لبناف ، وحددت صالحية كؿ 

صادية منو ، وحسب عممي ، ما زالت الدراسة عمى رفوؼ عقار ، ومدى الجدوى االقت
 المستودعات تنتظر مسح الغبار ، والقراء .

إذف المشكمة تكمف في التنفيذ ، ال في التنظير ، ومف وضعيا بيد رجؿ مناسب ، صادؽ الميمة، 
جانب حسف النية ، مندفع لمعمؿ ، عنده الكفاءة الالزمة ، ال تأخذه في اهلل لومة الئـ . إلى 

 إمكانات كافية تفي بالتنمية ، ومساندة ذي سمطاف ، فأيف ىذا الرجؿ ؟
 أسباب ضياع األوقاف :

 والكؿ يسأؿ كيؼ ضاعت األوقاؼ ؟
لقد ضاعت أغمب أوقاؼ المسمميف ، وانتقمت إلى أيد مالكة مسممة وغير مسممة ، ولعؿ سبب 

 ا يإيجاز شديد : ىذا الضياع ، أو الخراب ، يعود إلى أسباب كثيرة أذكر مني



لـ تكف كؿ األوقاؼ أياـ الدولة العثمانية في حقيقتيا إال فرارًا بأمواليـ مف المصادرات ، ألف -1
مصادرة الوزراء واألمراء بعد المائة العاشرة ، أصبحت في الدولة العثمانية موردًا مف الموارد التي 

 تعيش بيا الدولة .
قود لنفس المستأجر ، وبطوؿ المدة يخرج الوقؼ ، إيجار الوقؼ مدة طويمة ، وتجدد الع-2

 ويستولي عميو المستأجر ، أو ورثتو ، وكـ مف الوقوؼ ممؾ بيذه الطريقة .
ومما ساىـ في ضياع الوقؼ ، الحيؿ الشرعية التي اخترعت ليا أسماء ، ربما كاف ليا ما -3

، وغيرىا 37لقيمة والقميصيبررىا في زمنيا . كالمرصد ، والكدؾ ، والحكر ، وشد المسكة ، وا
مف األسماء ، واستمر العمؿ بيا ، واستغميا البعض ، واستولى عمى ما في يده مف الوقؼ ، 

 وبيذا كانت تتقمص األوقاؼ .
اليروب مف ضرائب الحكاـ ، وىو ما سيؿ عمى بعض الحكاـ االستيالء عمى الوقؼ ، -4

 وتذرعيـ بأف الوقؼ األىمي فيو فرار مف الديوف .
ـ( ، والذي يتضمف بنودًا منيا ، جواز إنياء الوقؼ الذي 1951لقرار الذي صدر سنة )ا-5

صدر قبؿ العمؿ بالقانوف ، وكاف مؤبدًا ، وجواز إنياء الوقؼ إذا أصبحت حصة المستحقيف 
 ضئيمة ، وبيذا القانوف انتيت معظـ األوقاؼ .

 اعيـ ليكسبوا ودىـ .بعض األمراء والسالطيف ، وزعوا بعض أراضي الوقؼ عمى أتب-6
في أواخر العيد العثماني ، كانت الوظائؼ الدينية تشترى مف أصحاب المناصب العميا، مثؿ -7

القضاء الشرعي ، والفتيا ، والتدريس ، ومف جممتيا وظيفة مدير األوقاؼ ، الذي كاف يجيد نفسو 
يبعث بيا إلى السمطاف ، في جباية أمواؿ األوقاؼ ، بأية وسيمة كانت ، شرعية أو غير شرعية، ل

 الذي يوزعيا بدوره عمى مشايخ الطرؽ ، والرتب ، وصدقات السمطاف ليدعوا لو بالعافية .
اإلىماؿ في ضـ عقارات الوقؼ األىمي إلى األوقاؼ الخيرية ، وصيانتيا ، وتركيا لمغاصبيف -8

 الضياع . ، وضعاؼ الديف ، يعبثوف بيا كما يحمو ليـ . فكاف إىماليـ سببًا في ىذا
فقد الثقة بالقيميف عمى الدوائر الوقفية ، دعا بعض الواقفيف إلى تحويؿ أوقافيـ مف أوقاؼ -9

 خيرية إلى أىمية ، وبعد موتيـ عاد األبناء والورثة إلى ضميا إلى ممتمكاتيـ .
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 ى أن يستأجر بأجرة خمفضة ، ويستويف دينو من األجرة .املرسد : ىو أن يدفع املستأجر مبلغاً من املال معجالً إلعمار الوقف ، عل- 
 الكدك : ان يستمر مستأجر حلانوت يف استئجاره ، مقابل ما لو من إصالح يف البناء يتضرر بإخراجها ، وللوقف اجر سنوي رمزي .

سنوياً ، ويستأجر األرض بتلك األجرة الزىيدة ملدة طويلة جداً ، ومن احلكر : أن يدفع احملتكر جلهة الوقف مبلغاً معجالً يقارب قيمة األرض ، ومبلغاً ضئياًل يدفعو 
 حقو أن يورث ما أنشأه .
 مشد املسكة : ىو استمرار املستأجر ألرض موقوفة ، ملا لو من إصالح باحلراثة والسماد .

 ران حول البستان .القيمة : ىي استمرار مستأجر األرض ، مبوجب زراعتها غراساً ، وجعلها بستاناً ، أو وضع اجلد
 القميص : استمرار مستأجر الطاحون ، ملا لو من أدوات الطحن وحجر الرحى ، ومثلو يف استئجار احلمام .



 في القرى واألرياؼ كانت تناط العقارات الوقفية بإماـ البمد غالبًا ، ولما أحدثت دائرة-10
المساحة ، وتـ تسجيؿ األراضي بأسماء مالكيا ، سجؿ الكثير مف العقارات الوقفية بأسماء ىؤالء 

 األئمة ، أو ورثتيـ ، بعمـ أو بجيؿ .
أف  يضبطوا ما ىو موجود وليس  ومن ىنا نناشد مسؤولي دوائر األوقاف والمعنيين باألمر

 بأيدييـ ، أو تحت إشرافيـ بالشكؿ المباشر .
 انية ، أف تشكؿ لجاف لمبحث والتحقيؽ فيما سمب وضاع .ومف جية ث

وأخيرًا ، بكاؤنا عمى أطالؿ الوقؼ ال يجدي ، وأوقافنا اليوـ تعيش أزمة قاسية ، تكاد تذىب بما 
بقي منيا مرة ثانية ، والتاريخ يعيد نفسو ، ولقد سفح حبر كثير عمى عتبة الوقؼ ، وكأنو يصب 

تعمو منادية ! ضاع الكثير فحافظوا عمى ما بقي ، وكأنيا  في بحر النسياف ، وكـ مف صيحة
صيحات في واد ، ونفخة في رماد ، فاكسروا حاجز الخوؼ و " الروتيف " يا مدراء الوقؼ ، 
والعقارات ، وانطقوا بالحؽ ، ولممموا رفاة ما خمفو اآلباء لألبناء ، تسيموا في بناء األجياؿ ، 

عادة مجد األمة ، واذكروا يوم  ًا تعرضوف فيو عمى اهلل ، فيؿ مف مجيب ؟ الميـ إني بمغت .وا 



 مناقشة د. محمد نديم الجسر
 لبحث الدكتور محمد قاسم الشوم

 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف. 

ي يمكػػػف أف أصػػػفيا قبػػػؿ أف أعقػػػب اسػػػمحوا لػػػي أف أنػػػوه بأىميػػػة انعقػػػاد مثػػػؿ ىػػػذه المػػػؤتمرات التػػػ
 بالشرعية العممية في مدينتنا الفيحاء .

بصرؼ النظر عف تقييـ حصيمة ىذه الدراسات والمناقشات في أكثػر مػف مجػاؿ وىػذا أمػر متػروؾ 
لممسػػػتقبؿ ، فػػػإف مجػػػرد حػػػث البػػػاحثيف عمػػػى المسػػػاىمة فػػػي المنػػػاظرة والنقػػػاش ليػػػو سػػػعي مشػػػكور 

سماتيا المميزة فػي المشػرؽ العربػي كمدينػة لمعمػـ سيفضي بإذف اهلل إلى استعادة طرابمس سمة مف 
 ولمعمماء .

كمػػا أف توثيػػؽ المحاضػػرات والمػػداخالت والمناقشػػات توثيقػػًا منيجيػػًا يحصػػف ىػػذا السػػعي العممػػي ، 
ويسػػيؿ عمػػى طمبػػة العمػػـ والدارسػػيف ، االسػػتفادة مػػف المجيػػودات التػػي بػػذلت ، فػػي سػػبيؿ تطػػوير 

 وـ عمييا البناء اإلسالمي المتكامؿ ،بعض أىـ المفاىيـ والنظـ ، التي يق
ولي رجاء أوجيو إلى رئاسػة المػؤتمر ورئاسػة الجامعػة اف يصػار إلػى تحضػير المواضػيع وحمقػات 
النقػػاش والدراسػػات بصػػورة مسػػبقة ، وعمػػى مػػدى سػػنة كاممػػة لكػػي يػػأتي المػػؤتمر وجمسػػاتو كتتػػويج 

 الختمار األفكار والتأمالت.
ة أمػػػاـ مػػػا أعػػػده فضػػػيمة الباحػػػث األسػػػتاذ محمػػػد قاسػػػـ الشػػػـو أمػػػا بعػػػد ، فػػػأقوؿ: إف ميمتػػػي سػػػيم

 بخصوص الوضع التشريعي لألوقاؼ وتوحيد األنظمة  حيث جاء بحثو جامعًا مانعًا .
إف الوضػع التشػريعي لألوقػاؼ فػي لبنػاف مػر بمراحػػؿ عديػدة ويمكػف مػف خػالؿ البحػث الػذي قدمػػو 

 فضيمة األستاذ ، أف نركز عمى ثالث مراحؿ :
ة التي صدرت فييا بعض األحكاـ القانونية في العيػود العثمانيػة المتػأخرة والتػي تناولػت المرحم-1

 إدارة األوقاؼ وتوجيو الجياز إلى جانب الفقو اإلسالمي كأساس.
مػػف خػػالؿ قػػوانيف عديػػدة كثيػػرة  1921األحكػػاـ الصػػادرة فػػي عيػػد االنتػػداب الفرنسػػي منػػذ سػػنة -2

 جدًا .
 ستقالؿ إلى يومنا ىذا .األحكاـ الصادرة في عيد اال-3

إف كػػػؿ مرحمػػػة مػػػف ىػػػذه المراحػػػؿ طبعػػػت النصػػػوص بطابعيػػػا الغالػػػب . فمرحمػػػة العيػػػد العثمػػػاني 
حافظت عمى األساس الفقيي والشرعي لمفيوـ الوقؼ مع محاولة تنظيـ إدارة األوقػاؼ جريػًاً  مػع 

مػػػف التنظيمػػػات  تػػأثر صػػػوتنا تػػػدريجيًا بمػػػا سػػػمي آنػػػذاؾ حركػػة القوننػػػة أو التقنػػػيف ومحاكػػػاة بعػػػض
 الغربية في أوروبا خاصة.



الػذي جػاء فيػو: إف الجميوريػة الفرنسػية  753أما مرحمة االنتداب الفرنسي فإنيػا بػدأت بقػرار رقػـ  
وىي الدولة المحتمة التي كمفت بمياـ االنتداب في سوريا ولبناف ال يمكنيا أف تتغافؿ عف مصالح 

 ة عنيا .الطوائؼ السورية والمبنانية التي ىي مسؤول
ف مف خصائص ممثؿ الحكومة أف يتخذ كؿ التدابير التي تنطبؽ عمى أحكاـ الشريعة الغراء.  وا 

ف  ف القػػوانيف اإلداريػػة والقضػػائية التػػي تطبػػؽ عمػػى األوقػػاؼ ىػػي مػػأخوذة مػػف الشػػريعة الدينيػػة وا  وا 
 ة األخرى .أحكاـ ىذه الشريعة تختمؼ اختالفًا بينًا عف القوانيف التي تطبؽ عمى دوائر الحكوم

نو يمػـز بػالنظر إلػى ىػذه الخصوصػيات أف  وأما األوقاؼ اإلسالمية فيي ممؾ الطائفة اإلسالمية وا 
 تحافظ إدارة األوقاؼ عمى استقالليا ومميزاتيا الخاصة.

ىذه كانت البدايػة أمػا أيػف انتيػت قػوانيف االنتػداب الخاصػة باألوقػاؼ اإلسػالمية تحديػدًا فػالجواب  
 اضر بوضوح.أعطاه فضيمة المح

 وخالصتو انقالب كامؿ عمى مفيـو الوقؼ وتصميـ عمى إلغائو مف خالؿ تفريغو مف محتواه .
أمػػا مرحمػػة االسػػتقالؿ فيػػي مرحمػػة التذبػػذب بػػيف اعتبػػار الشػػريعة والفقػػو المصػػدر األساسػػي لنظػػاـ 

ايا الوقؼ إرضاًء لشعور الطوائؼ اإلسػالمية واعتبػار أف كتػاب الوقػؼ ىػو دسػتور العمػؿ فػي قضػ
 الوقؼ وفقًا لما دأبت عميو األحكاـ القضائية ،

وبيف السير عمػى خطػا المشػرع الفرنسػي المحتػؿ كمػا وصػؼ ىػو نفسػو وذلػؾ مػف خػالؿ نصػوص 
 متضاربة ومتفرقة في قوانيف مختمفة .

 ما ىي سمات التشريع الحالي بمجممو وفي مراحمو المتعددة فيما يتعمؽ باألوقاؼ ؟
يعات الناظمػػػة لموقػػػؼ والعقػػػارات الموقوفػػػة وإلدارة األوقػػػاؼ عمومػػػًا يمكػػػف أف نصػػػؼ مجمػػػؿ التشػػػر 

 بسمات عديدة .
 أواًل : ىو تشريع وافر مف حيث تكاثر النصوص .

 ثانيًا : ولكنو بتكاثره متخبط ومتناقض مع بعضو البعض .
 ثالثًا : ىو فاقد لطبيعتو أو ىويتو فيو بيف الديني وبيف المدني الوضعي .

 شريع ظرفي يعالج الظواىر بداًل مف إصالح الجذور .رابعًا : وىو ت
 خامسًا : وىو تاليًا تشريع يفتقر إلى الرؤية الجامعة .

: فقػػػداف اليويػػػة أو فقػػػداف الطبيعػػػة  وسأأأأكتفي نظأأأرًا لضأأأيا الوقأأأت بأأأالتركيز  مأأأ  سأأأمة واحأأأدة
 األساسية:

ري : " إف القػػػوانيف يقػػوؿ األسػػتاذ بشػػارة طبػػػاع وىػػو مؤلػػؼ كتػػاب الممكيػػػة الخاصػػة والسػػجؿ العقػػا
 المتكاثرة المتعمقة بالوقؼ تتجو إلى تعديؿ طبيعة الوقؼ بأف تحولو مف ديني إلى عمماني ىكذا"



يبػػدو أف النصػػوص المتناقضػػة والمتضػػاربة فػػي عيػػد االنتػػداب ومػػف ثػػـ فػػي عيػػد االسػػتقالؿ األوؿ 
يس دينيػًا صػرفًا وصواًل إلى العيود الحاضرة إنمػا تفصػح عػف أمػر مؤكػد ىػو أف موضػوع الوقػؼ لػ

 وال ىو مدني محض بؿ ىو أقرب إلى النظاـ المختمط:
فمػف حيػث الصػػالحية القضػائية نجػد أنيػػا موزعػة بػػيف المحػاكـ الشػرعية والمحػػاكـ المدنيػة مػػع  -1

 تضارب أحيانًا في الصالحيات .
 ومػف حيػػث الصػػالحية التشػريعية فيػػي لمفقػػو وأرجػػح األقػواؿ مػػف مػػذىب أبػي حنيفػػة وىػػي أيضػػاً -2

صالحية لمقػانوف العقػاري ولقػانوف الموجبػات والعقػود ، ولجممػة مػف القػوانيف المتفرقػة التػي تناولػت 
 جوانب مف الوقؼ.

قد ساىـ في قمػب القواعػد األساسػية لموقػؼ مػف حيػث ىػو بمعظمػو  1947آذار  10ولعؿ قانوف  
ىر المؤسسػػػة موضػػػوع دينػػػي ، فالقػػػانوف المػػػذكور عنػػػدما منػػػع األوقػػػاؼ الدائمػػػة إنمػػػا تعػػػرض لجػػػو 

 الفقيية الشرعي .
وكذلؾ عندما أخضع القسمة لقواعد القانوف المدني : قسػمة العقػارات وأعطػى الصػالحية لمقاضػي 

 المدني في إجراء القسمة وأعطاه حؽ تقرير إنياء الوقؼ الذري.
ولقأأد خالفأأت القأأوانين المتعأأددة والمتفرقأأة التأأي تناولأأت بعضأأًا مأأن أوجأأو الوقأأف أحكأأام الشأأرع 

 ، نيف مخالفة بينة مما أفقد الوقف طبيعتو الخاصة وغائيتوالح
 وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

ممكية، أف الوقػؼ ال ينػتج مفاعيػؿ قانونيػة إال منػذ تسػجيمو فػي السػجؿ  176: اعتبرت المادة أواًل 
 العقاري .

 وجعمت التسجيؿ شرطًا الزمًا في إنشاء الوقؼ .
إقامة الدعوى التي وصػفيا الػبعض بأنيػا دعػوى وىميػة مػف قبػؿ أما الشريعة فإنيا لـ تشترط سوى 

 الواقؼ بوجو المتولي مف أجؿ لزـو الوقؼ .
: سػػػمحت القػػػوانيف لمواقػػػؼ بتعيػػػيف بعػػػض الورثػػػة الممتػػػازيف بصػػػفة مسػػػتحقيف لموقػػػؼ خالفػػػًا  ثانيأأأاً 

لػػو فػػي لمقاعػدة ال وصػػية لػػوارث كمػػا أجػػازت حػػؽ الخمفيػػة فػػي العقػػارات الوقفيػػة وىػػو حػػؽ ال وجػػود 
 الشريعة اإلسالمية .

: حظػػرت النصػػوص وقػػؼ حصػػة فػػي الممػػؾ الشػػائع إذا كػػاف ىػػذا الممػػؾ غيػػر قابػػؿ لمقسػػمة  ثالثأأاً 
 خالفًا لرأي الشريعة ، التي أجازت وقؼ الحصة الشائعة سواء كاف العقار قاباًل لمقسمة أـ ال.

الحجػز يػؤدي عػادة إلػى نقػؿ ومعمػـو أف  ،أجازت قوانيف الحجز عمى الوقؼ والتػأميف عميػورابعًا : 
 .ممكية الماؿ بصورة جدية وىذا متعارض مع جوىر الوقؼ 



اإليجػارتيف جازة إلمتصرؼ بالوقؼ عف طريؽ القابمية احتالت النصوص عمى قاعدة عدـ  خامسًا:
 د،جػازة االسػتبداؿ بالنقػإىػي  حمخالفػة األوضػالولعػؿ عقػاري  203– 180الطويمة مػادة  واإليجار

 االستبداؿ بعقار آخر يصبح وقفًا حكمًا . بداًل أف يتـ
ف القانوف العقاري أجاز البيع الذي يتناوؿ عقارًا كاف مف المفػروض أف يحػؿ محػؿ أكما سادسًا : 

التصرؼ  يشوبالمشتري الجديد عالمًا بالعيب الذي  افإال إذا ك اإلبطاؿالعقار المستبدؿ ولـ يبح 
 بالممؾ أو التأميف .

كػػؿ عقػػد ينشػػأ بموجبػػو حػػؽ عينػػي عمػػى مػػاؿ موقػػوؼ  إف  القاعػػدة القائمػػة  وىػػذا خػػروج خطيػػر عمػػى
 لصالح القانوف الوضعي . ويكوف باطاًل وىو تنازؿ مف الشرع الديني عف حق

مػف  29المػادة  أمضػتقسمة الوقؼ ونصت أنو ال رجوع فييػا و  47قانوف  17المادة  أجازتمقد ف
و عنػػػدما سػػػمحت عنػػػد القسػػػمة باالسػػػتغناء عػػػف رادة الواقػػػؼ وشػػػروطإىمػػػاؿ إالقػػػانوف المػػػذكور فػػػي 

 .المتولي وجعمت كؿ مستحؽ مديرًا لمحصة الواقعة في نصيبو
ف توحيد األنظمة المتعمقة بالوقؼ واألوقاؼ إ :حوؿ فكرة توحيد األنظمة الوقفية كممةأخمص إل   

ف يتػأتى ىػذا التوحيػد لػ.و جيود وخاصة جيود العمماء في كؿ مضػمار  ،عمومًا يحتاج إلى تضافر
 لنا إال إذا وضعنا نصب أعيننا حقيقة أولية ىامة وىي التالية :

إف األحكػػاـ الثابتػػة التػػي وصػػمت إلينػػا حػػوؿ الوقػػؼ باجتيػػاد الفقيػػاء المسػػمميف والتػػي ال تختمػػؼ -1
 المصمحة فييا باختالؼ األحواؿ واألزماف كما قيؿ ال يجوز المس بيا .

 .جزئيةما يجوز التعديؿ فيو ىو األحكاـ الو -2
إف المسمميف ال يحتاجوف إلى محاكاة القوانيف الوضعية الحديثة الصادرة في بػالد الغػرب مػف  -3

ألي حادثة أو مسألة أو موضوع يعرض في الحيػاة الحاضػرة وبصػورة خاصػة  ، الحموؿيجادإأجؿ 
كتػػاب والمسػػندة إلػػى الالمسػػتقرة ذا أفضػػت ىػػذه المحاكػػاة إلػػى معارضػػة األصػػوؿ واألحكػػاـ الثابتػػة إ

 والسنة والقواعد الكمية المحكمة .
نػػو يقتضػػي فػػي كػػؿ التشػػريعات التػػي يعتمػػدىا المسػػمموف أف يراعػػوا اسػػتمرار ارتباطيػػا بػػالوحي إ-4

 السماوي واعتمادىا عمى مصادر التشريع اإلسالمي .
 األساسية نصوف الوقؼ ونصوف بالتالي الوجود اإلسالمي . المبادىءعمى ىدي مف ىذه 

سػػػالمي و ونقػػػوي الشػػػعو  ديمومػػػة المؤسسػػػات  نػػػؤمفر باالنتمػػػاء لػػػدى مختمػػػؼ طبقػػػات المجتمػػػع اإل 
إلػػى كممػػة وقػػػؼ  الثقػػة غيػػر المنقطػػع والثابػػت بػػإذف اهلل ونعيػػد عالخيريػػة اإلسػػالمية المرفػػودة بػػالري

 وأوقاؼ .
 والسالم  ميكم ورحمة اهلل وبركاتو .



 مناقشة د.  الء الدين ز تري 
 وم لبحث الدكتور محمد قاسم الش

الحمد هلل الذي أورث كتابو مف اصطفاه والصالة والسالـ عمى نبيو ومجتبػاه سػيدنا محمػد  
 رسوؿ اهلل وآلو وصحبو ومف أتبع ىداه وبعد ،

فػػي الحػػديث عػػف اليويػػة اإلسػػالمية تفضػػؿ األخ الباحػػث الكػػريـ بػػالربط بػػيف قضػػية الزكػػاة وقضػػية 
القػػرف العشػػريف قػػد قضػػى عمػػى الحصػػف  الوقػػؼ وأقػػوؿ: إنيػػا ىػػي حصػػوف ىػػذه اليويػػة ، ونػػرى أف

األوؿ وىو الوقؼ وبدأ القرف الحادي والعشريف ييدـ الحصف اآلخر وىػو الزكػاة مػف خػالؿ قضػايا 
ما يسمى بمكافحة اإلرىاب ىؿ ىي قضية استعمارية ىؿ ىي مؤامرة أـ ىو مجرد إىماؿ مف قبػؿ 

 بعض المسمميف .
الؿ المػػػدارس الشػػػرعية عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ يظيػػػر أثػػػر ىػػػذا التيػػػريـ لمحصػػػوف اإلسػػػالمية مػػػف خػػػ

والمعاىد الدينية فقد كانت قائمة عمى أساس الوقؼ ثـ عندما غاب الوقؼ عف الواقع ضػعؼ دور 
ذا  المػػػدارس الدينيػػػة والمعاىػػػد الشػػػرعية ، جػػػاء النػػػاس ليػػػدفعوا الزكػػػاة السػػػتمرارية ىػػػذه المػػػدارس وا 

أنو إرىابي، والجمعيات الخيريػة أيضػًا حجػزت بالغرب يمد يده مرة أخرى ليتيـ كؿ مف يدفع زكاًة ب
 أمواليا بدواعي مكافحة اإلرىاب .

نػػػي إذ أبػػػدأ المناقشػػػة أود أف أشػػػكر المجمػػػس  إذًا ىػػػذه المقارنػػػة بػػػيف الوقػػػؼ والزكػػػاة قضػػػية ميمػػػة وا 
العممي في جامعة طرابمس الختياره ىذا الموضوع الياـ والحساس في ىذه المرحمة التي ينبغي أف 

عمى قدر واسع مف االلماـ بأىمية موضوع األوقاؼ السػتعادة اليويػة اإلسػالمية فالشػكر نكوف فييا
 لمعيد طرابمس الجامعي لمدراسات اإلسالمية .

أما الباحث فقد أجػاد وأفػاد فػي بحثػو ورقػًا مطبوعػًا قػرأه األسػتاذ الػدكتور محمػد نػديـ الجسػر وقرأتػو 
إلػػى أىميػػػة موضػػوع الوقػػػؼ وأىميػػة توحيػػػد أيضػػاً. ومػػػف خػػالؿ عرضػػػو فقػػد لفػػػت أنظػػاركـ جميعػػػًا 

 الوقؼ.
 وسأتحدث عف قضية التدخؿ القانوني لتنظيـ األوقاؼ مالو وما عميو.

التػػػي  -وىػػػي موجػػػودة فػػػي البحػػػث-فػػػي عرضػػػو التػػػاريخي ذكػػػر الباحػػػث تػػػواريخ وأرقػػػاـ القػػػرارات  
عػالـ األوقػاؼ تدخمت في شؤوف األوقاؼ تنظيمًا وتقييدًا وكذا بعض القرارات التي حاولت طمس م
تاحة الفرصة إلضاعتو وكاف جيده ممحوظًا في بياف كؿ ذلؾ .  وىدـ ىذه األوقاؼ وا 

وكنػا نػود أف نجػد مناقشػات ليػذه القػرارات والقػوانيف مػف حيػث حكميػا الشػرعي مػف الناحيػة الفقييػػة 
 وتأثيرىا المباشر وغير المباشر عمى األوقاؼ .

صدر قانوف تنظيـ الوقػؼ فػي مصػر وأخػذت بػو  1946فبعد العمؿ باألنظمة العثمانية حتى عاـ 
.ومأأن خأأالل قأأراءة تحميميأأة ليأأذا القأأانون سأأأتوقف  نأأد  1951سػوريا وعمػػؿ بػو لبنػػاف فػػي عػاـ 

 بعض الفقرات التي فييا إشكاالت من الناحية الشر ية .



أمػػا اإلشػػكالية الكبػػرى فيػػػي فػػي تحديػػد زمػػػف وقػػت وقػػؼ الذريػػة إذ حػػػدده بأنػػو ينتيػػي بسػػػنوات -1
سػػنة أو لطبقتػػيف وىػػذا مخػػؿ بأصػػؿ مشػػروعية الوقػػؼ الػػذي جػػاء أصػػاًل عمػػى التأبيػػد  60حػػددة م

 وليس عمى أساس التحديد فالعقد في ىذه الحالة يكوف باطاًل إذ لـ يشرع بأصمو وال بوضعو .
كػػذلؾ اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف كػػؿ شػػرط مخػػالؼ لمقتضػػى العقػػد يجعػػؿ العقػػد بػػاطاًل وكػػوف الوقػػؼ 

 دة فيو خالؼ مقصود العقد ومنتياه وبالتالي ُيَعدُّ باطاًل.الذري ينتيي بم
وأيضًا تحدث القانوف عػف جػواز إنيػاء الوقػؼ إذا أصػبحت حصػة المسػتخدميف ضػئيمة وكػاف  -2

اإلنيػاء ىػو الحػؿ الوحيػد عنػدما تضػيؽ وتقػػؿ حصػة المسػتحقيف. مػع أف الواجػب أف نتعػرؼ عمػػى 
ف يبطؿ األصؿ فينظر في سبب اآللة ىؿ ىو ضعؼ أسباب ضآلة الوارد وأف تعالج األسباب ال أ

في إنتاجية الوقؼ ذاتو أـ كثرة المستحقيف لموقؼ في حاؿ كوف الوقؼ ذرياً. فإف كاف السبب عدـ 
الكفايػػة اإلنتاجيػػة فيمجػػأ إلػػى إبػػداؿ الوقػػؼ واسػػتبدالو وىػػذه قضػػية لػػـ يوافػػؽ عمييػػا فضػػيمة األسػػتاذ 

رعية أصػػاًل، مػػع أف الواجػػب أف يظػػؿ الوقػػؼ باقيػػًا الباحػػث. أمػػا قضػػية االسػػتبداؿ فيػػي قضػػية شػػ
يعمؿ فيو حسب شرط الواقؼ وىذا ىو األصؿ حيث ال يجػوز بيعػو وال التصػرؼ فيػو فيمػا يخرجػو 
عػػف وقفيتػػو. فمػػذىب فقيػػاء المالكيػػة يضػػيؽ جػػدًا فػػي ىػػذه المسػػألة حيػػث إنيػػـ لػػـ يجيػػزوا اسػػتبداؿ 

ئًا أي ال يػػأتي بغمػػة أصػػاًل، ومػػذىب الشػػافعية الموقػػوؼ مػػف العقػػار ولػػو تخػػرب وأصػػبح ال ُيِغػػؿُّ شػػي
شبيو بمذىب فقياء المالكية في منع بيع المسجد ولػو انيػدـ وتعػذرت إعادتػو ، ولكػنيـ اختمفػوا فػي 
 قضية ما إذا كاف الوقؼ عقارًا ولـ يأت بغمة فأجاز فريؽ منيـ االستبداؿ ومنعو الفريؽ اآلخر .

ػػَترى أمػا مػذىب الحنابمػة فقػػد أجػازوا اسػتبداؿ  الوقػػؼ عنػد الضػرورة إذا خػرب ولػػو كػاف مسػجدًا ُويش 
 بثمنو ما يرد عمى أىؿ الوقؼ ويكوف وقفًا مف جديد .

 أما فقياء الحنفية فيـ توسعوا جدُاً  في مسألة استبداؿ األوقاؼ وىـ عمى ثالثة اوجو :
في ىذه الحالة جائز  أواًل : َأف  يشترطو الواقؼ لنفسو أو لغيره أو يشترطو لنفسو ولغيره فاالستبداؿ

 عمى الصحيح. 
الوجو الثاني : أف ال يشترطو سواء شرط عدمو أو سكت بحيث إذا صػار ىػذا الوقػؼ ال ينتفػع بػو 

 بالكمية فال بأس باستبدالو .
والحالة الثالثة واألخيرة : أف  ال يشترط الواقؼ شيئًا ولكف في ىذا الوقؼ نفع في الجممة عنػدىا ال 

 األصح .يصح استبدالو عمى 
ف كنػػػت أريػػػد أف اسػػػتمع إلػػػى مزيػػػد  مػػػف التسػػػاؤؿ عػػػف  لػػػف أتحػػػدث عػػػف تفصػػػيالت ىػػػذه المسػػػألة وا 

 مشروعية استبداؿ األوقاؼ في حاؿ ما إذا كانت غير نافعة في الوقت الحاضر .
أما عف التقييـ  اإلجمالي ألنظمة األوقاؼ فقد كفاني األستاذ الدكتور محمد نػديـ الجسػر فػي ىػذه 

كنػػت أود التعػػرؼ عمػػى األسػػموب األفضػػؿ لألوقػػاؼ : ىػػؿ مػػا كػػاف فػػي العيػػد العثمػػاني  المسػػألة إذ



ىو األفضؿ أو األمثػؿ ، أـ مػا كػاف فػي عيػد االنتػداب الفرنسػي أـ التعػديالت التػي حصػمت عمػى 
 .1967مف خالؿ التعديؿ في عاـ  1955القانوف 

ف عػػف إعطائػػو الجػػواب الشػػافي وكممػػة أخيػػرة فػػي المناقشػػة أقػػوؿ لمػػا وجػػد الباحػػث عجػػز القػػانونيي 
ورأى أف المػػػؤتمرات غالبػػػًا غيػػػر مػػػؤثرة فػػػي واقػػػع الحيػػػاة العمميػػػة خػػػتـ بحثػػػو بالحػػػديث عػػػف أصػػػؿ 

 المشكمة وىو ما أراد فضيمة الشيخ محمد رشيد الميقاتي أف يضعنا في صورتو .
فيػذ ختـ بحثػو بالحػديث عػف أصػؿ المشػكمة وبيػت القصػيد وموضػع الػداء وجػوىر القضػية وىػو التن

 الصحيح والممارسة العممية الشرعية لمنظارة الفقيية عمى شؤوف األوقاؼ .
وبػػدوري أضػػـ رأيػػي إلػػى رأيػػو، وصػػوتي إلػػى صػػوتو لػػنفض غبػػار الماضػػي والعمػػؿ لتوحيػػد جيػػود 
المسمميف والقيميف عمى األوقاؼ، إلنقاذ ما تبقػى منيػا ومػف ثػـ المطالبػة بمػا ضػاع منيػا أو غيػب 

 الشرعية والقانونية .وذلؾ باستخداـ الطرؽ 
فأصػػػؿ المشػػػكمة اإلنسػػػاف، ومفتػػػاح حػػػؿ المشػػػكمة اإلنسػػػاف، فمشػػػكمة األوقػػػاؼ ليسػػػت فػػػي شػػػرعيتيا 
ومشروعيتيا بؿ في إدارتيا ولف تتحقؽ الغاية الخيػرة مػف الوقػؼ إال بنجػاح نػاظر الوقػؼ فػي إدارة 

ف األوقػػػاؼ واإليمػػػاف األوقػػػاؼ وتنميتيػػػا ورعايػػػة شػػػؤونيا وكػػػؿ ذلػػػؾ مػػػرتبط باإليمػػػاف اذ العالقػػػة بػػػي
عالقػػة طرديػػة فكممػػا زاد اإليمػػاف زاد مػػردود األوقػػاؼ وكممػػا ضػػعؼ اإليمػػاف ضػػاع الوقػػؼ ونيبػػت 

 األمواؿ وسرقت العقارات .
 وقد وضعت بعض التوصيات أىميا :

 تأصيؿ العمؿ في األوقاؼ عمى ضوء المبادىء الشرعية األصيمة .-1
 ميتيا وصرفيا في مصارفيا الشرعية .المحافظة عمى األوقاؼ وحماية غالتيا وتن-2
 العمؿ عمى تنمية موارد األوقاؼ وتحقيؽ االستثمار األمثؿ ليا .-3
 توعية األفراد بمكانة ىذه السنة المباركة) سنة الوقؼ( ودورىا المجيد في بناء المجتمع .-4
 تأييد دور وسائؿ اإلعالـ بنشر إيجابيات نظاـ الوقؼ ودوره التنموي.-5
 أنظمة الوقؼ وىياكمو اإلدارية .تحديث -6
تحػػديث العنصػػر البشػػري العامػػؿ فػػي مجػػاؿ األوقػػاؼ عبػػر اسػػتقطاب التخصصػػات المناسػػبة،  -7

فقػػد تفضػػؿ معػػالي الػػوزير بػػأف األوقػػاؼ أصػػبحت اآلف عبػػارة عػػف مؤسسػػة تنتظػػر مػػف يػػأتي إلييػػا 
 والواجب أف نبحث عف أوقافنا أيف ىي وأف نحصر مساحاتيا وأف نعرؼ عددىا .

وأخيػػرًا : اقتػػرح أف نشػػجع األبحػػاث العمميػػة عامػػة واألبحػػاث الوقفيػػة بشػػكؿ خػػاص لتقػػديـ الحمػػوؿ 
 الناجعة في حسف االستفادة مف الوقفيات القائمة .

 والسالم  ميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 
 



 


