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 1 األوقاف الرقنًة                      

 مكدمة الهاشر

؛ كآلػػػػػػو كمجػػػػػػ بو أرتعػػػػػػلاضتمػػػػػػد ل رب العػػػػػػاظتل، كاللػػػػػػبلة كال ػػػػػػبلـ  لػػػػػػ   بينػػػػػػا   
 أما بعد؛

فإف من فضل هللا  لػ  اظت ػلم أف يوفػل للعمػل اللػاي الػ م نتتػد أيػره و حيا ػو كبعػد 
 .لرب كاإلح افلك الوقف  ل  كيوه اؽتا و؛ كمن ذ

دتثلػػيف و يعػػل  ؛ح ػػنةو  إىل سػػنةو كقػػد كفػػل هللا الشػػيا سػػليماف بػػن  بػػدالع ي  الراي ػػ  
 اسػتمرار اإل فػػاؽ منػػومػػع ، إبذف هللا اسػتدامة أمجػػلو ك نميتػو  مػػبلن مسس ػينا؛ يضػػمنالوقػف 

 . كقد استفادت أكقاؼ متعددة من جتربتو؛ بل كطورهتا بفضل هللا. ل  ملارفو
ػػػا؛  ػػػاف ال بػػػد مػػػن كبعػػػد أف مػػػنل هللا   لػػػ  كقػػػف الشػػػيا ةلتوسػػػع  نميػػػة كإ فاقنػػػا ك ن يمن

 فكػػػػافمشػػػػكبل و. ، كحػػػل  طبيقا ػػػػوك   وييػػػو يهػػػػد عػػػاصو للعنايػػػػة بفقػػػو الوقػػػػف كأحكامػػػو
كقػػف  ؛ ة تبارىػػا إحػػدل مبػػادرات(مؤسســة ســاعي لت ــوير األوقــاف)إطػػبلؽ 

لعلمػػػ  كاظتهػػػ  الشػػػيا؛ كىػػػ  مسس ػػػة م ػػػتقلة بػػػم ىادفػػػة للػػػرب ، مت للػػػة و التطػػػوير ا
للوقػػػف، ك شػػػر ثقافتػػػو، كعدمػػػة الػػػواقفل كاظتوقػػػوؼ  لػػػيهم، كاظت ػػػسكلل  ػػػن الوقػػػف كذكم 

 العبلقة بو، ك قدًن اضتلوؿ كالتطبيقات اظتناسبة و اضتاضر كاظت تقبل.
 كحتقيقػان عتػػ ه األىػداؼ؛ ي ػػر اظتسس ػػة أف  قػدـ للبػػاحثل كاظتهتمػػل ىػ ه اظتػػادة العلميػػة

العلميػػػة كالرسػػػامل اصتامعيػػػة اظتت للػػػة و كالكتػػػ  الب ػػػوث   ػػػدادو إ اضػػػمن مشػػػرك اهت
هبػػا، كأف  كػػوف للواقػػف كألمجػػ اهبا مػػن األ مػػاؿ الػػ  هللا ؛ رايػػل أف ينفػػع ك شػػرىا الوقػػف

ليػػوي ًإال  ػػافي ا ٍػقىطىػػعى  ىٍنػػوي  ىمى ٍ  ى كتػػرم أيرىػػا إىل يػػـو القيامػػة؛  مػػا و اضتػػديا: "ًإذىا مىػػاتى اإٍلً
قىةو  ًإال ثىبلثىػػةو:ًمػػٍن  تػىفىػػعي  يىارًيىػػةو،ًمػػٍن مجىػػدى أىٍك كىلىػػدو مجىػػاًل و يىػػٍد يو لىػػوي" ركاه م ػػلم  بًػػًو،أىٍك ً ٍلػػمو يػينػٍ
ػػا ُُّٔ) ػػنىا ًًو بػىٍعػػدى مىٍو ًػػًو ً ٍلمن لًػػًو كىحى ى ػػلي اٍلميػػٍسًمنى ًمػػٍن  ىمى (. ك مػػا و اضتػػديا: "ًإفل ؽتلػػا يػىٍل ى

ا مجىاضًتنا  ػىرى ى  تنػا اًلبٍػًن ال لػًبيًل بػىنىػاهي أىٍك  ىللمىوي كى ىشىرىهي كىكىلىدن ا بػىنىػاهي أىٍك بػىيػٍ وي كىميٍل ىفنا كىرلثىوي أىٍك مىٍ ًجدن
يىا ًػػًو يػىٍل ىقيػػوي ًمػػٍن بػىٍعػػًد مىٍو ًػػًو" ركاه ابػػن  ًتًو كىحى ػػا ًمػػٍن مىالًػػًو ًو مًجػػ ل قىةن أىٍعرىيىهى  ػىٍهػػرنا أىٍيػػرىاهي أىٍك مجىػػدى

 .( كح نو األلباينِِْمايو )
 لت وير األوقافمؤسسة ساعي 
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 ملخص حبث األوقاف الرقنًة

اضتمد ل ال م علل ف ول، كقدر فهدل، كاللبلة كال ػبلـ  لػ  النػجمل ا،تػع، ك لػ  
 النجباء، مث أما بعد: كمج بو اطتيارآلو 

 مجػػػػوره فقػػػػد حبقػػػػق فػػػػا األكقػػػػاؼ الرقميػػػػة موضػػػػوع الوقػػػػف و العػػػػا  الرقمػػػػ ، كبػػػػٌل 
  ددان من اظت امل اظتتعلقة هب ا اظتوضوع.كأحكامو،  ما حبقق  بعان ل لك 

 ك اف و مقدمة كدتهيد كست ة فلوؿ كعادتة، إرتاعتا  ما يل :
 مقدمة البحث:

يف الدراسػات ال ػابقة نيف اظتقدمة أقتية ى ا اظتوضوع، كأسباب اعتيػاره،  مػا بينٌػكقد بيٌ 
 جو.و ى ا الشأف، كما يتمي  بو ى ا الب ا  نها،  ما كض يف عطة الب ا كمنه

 مهيد:تال
 :د احتول التمهيد  ل  ثبلثة مباحاكق

 طريقػػػػػػػة ؼ احملتػػػػػػػول الرقمػػػػػػػ ، كبػػػػػػػٌل الوقػػػػػػػف بعمومػػػػػػػو، مث  ػػػػػػػرٌ  ؼ اظتب ػػػػػػػا األكؿ ػػػػػػػرٌ 
ؼ )الوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ (  مػػػػػػل األيهػػػػػػ ة الرقميػػػػػػة، كسػػػػػػب    ػػػػػػميتها هبػػػػػػ ا االسػػػػػػم، مث  ػػػػػػرٌ 

 اظتقلود و ى ا الب ا.
األكقػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػة إفتػػػػػػا   أففقػػػػػػد  يٌػػػػػػف الوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ ، كبػػػػػػٌل  أمػػػػػػا اظتب ػػػػػػا الثػػػػػػاين

 ومػػػػػوؿ معػػػػي اظتػػػػاؿ لؤل يػػػػػاف ىػػػػ  حقػػػػوؽ معنويػػػػػة موقوفػػػػة، كحبقػػػػق ماليػػػػػة اضتقػػػػوؽ، كبػػػػٌل 
كبػػػػػم األ يػػػػػاف، كعتػػػػػ ا فهػػػػػ  داعلػػػػػة و حكػػػػػم األكقػػػػػاؼ بعمومهػػػػػا، كلػػػػػ ا اسػػػػػتعرض أدلػػػػػة 

 أف األكقػػػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػػػة مشػػػػػػػػرك ية الوقػػػػػػػػف، كحبقػػػػػػػػق اإل ػػػػػػػػكاالت اظتتعلقػػػػػػػػة هبػػػػػػػػا، كبػػػػػػػػٌل 
 اب، ةلغ األثر. مل مشركع،   يم الثو 
الشػػركط الػػ  يلػػـ  مرا اهتػػا و األكقػػاؼ الرقميػػة،   اظتب ػػا الثالػػاكو هنايػػة التمهيػػد بػػٌل 

 كال   تضمن  ركط إ شاء الوقف الرقم ، كالشركط البلزمة ال تباره رقميان.
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 الفصل األول:
 ػػة: مجػػور األكقػػاؼ الرقميػػة الرمي  اظتب ػػا األكؿبػػٌل  :ينق ػػم ىػػ ا الفلػػل إىل مب ثػػلك 

 ؽتيػػػ ات  ػػػل اظتوقػػػع الرقمػػػ ، كاضت ػػػاب الرقمػػػ ، كالػػػربحبم  الرقمػػػ ، كاظتلػػػف الرقمػػػ ، كبػػػٌل 
 مجورة منها كسلبياهتا، كم تل مات إ شامها، كمدل استمراريتها.

 أهنػػػا ال ختػػػرج  ػػػن  طػػػاؽ التكييػػػف فقػػػد  يٌػػػف ىػػػ ه اللػػػور، كبػػػٌل  أمػػػا اظتب ػػػا الثػػػاين
 فركقات بل ى ه اللور. أبرز اللؤلكقاؼ الرقمية بشكل  اـ، مث بٌل 

 الفصل الثاين:
 ى ا الفلػل مػا يتعلػل بن ػارة األكقػاؼ الرقميػة مػن أحكػاـ، فكػاف اظتب ػا األكؿ  ػن بٌل 

حتديػد اظت ػػت ل لن ػػارة ىػػ ه األكقػػاؼ، ك ػػن الشػػركط البلزمػػة فيػػو، ك ػػن مػػدل حتقػػل الكفايػػة 
ت للػل ةلتقنيػة الرقميػة ؽ بل ما يلـ  الن ػار اظتو الن ار ف   أ واع الوقف كأحوالو، كفرٌ 

 مػػا يلػػـ  بػػمىم، ككضػػع ضػػوابت مهمػػة و اعتيػػار ىػػسالء الن ػػار، مث أضػػاؼ مػػن أ مػػاؿ، كبػػٌل 
 .فيهم  ركطان عامجة بن ار األكقاؼ الرقمية ي تل مها  رط الكفاية كاألما ة

 أحكػػػاـ  ايػػػم النػػػا ر و الوقػػػف الرقمػػػ ، كق ػػػم أسػػػباب فقػػػد بػػػٌل  أمػػػا اظتب ػػػا الثػػػاين
إىل  ايػػػم ل ػػػب   ػػػر  ، ك ايػػػم ل ػػػب  بػػػم  ػػػر   ) قػػػ  أك بػػػمه(، أمػػػا التايػػػم التايػػػم 

ل ػػب   ػػر   فهػػو  ػػن حكػػم ؼتالفػػة النػػا ر لشػػرط الواقػػف ال تقػػاده فرمتػػو، سػػواء  ػػ  
الواقػػػػػف  لػػػػػ  التػػػػػ اـ مػػػػػ ى  أك قػػػػػوؿ معػػػػػل، أك   يػػػػػن ، كلكػػػػػل مػػػػػن اضتػػػػػالل  فامجػػػػػيل 

النػػا ر لنػا ر قبلػػو بػم الواقػػف، كو   كضػوابت،  مػا يػػدعل و التايػم ل ػػب   ػر   ؼتالفػة
األمجػل العػاـ فيهػا احػشاـ  ػركط الواقػف الػ   ػ   ليهػا   ل ىػ ه اظت ػامل  فلػيل إال أفٌ 

لػـ  ،تهػد، أمػا بمىػا في اا أك رايعنػك دـ ؼتالفتها إال إذا ا تقد النػا ر حرمتهػا ك ػاف غتتهػدن 
ا مىت ما  اف  االنا ر  ايم ما ا تقده ػترمن   ،تهد.ايعنا ر أك غتتهدن

فهػػو مػػر بت قوافقػػة التايػػم  - األسػػباب التقنيػػة مػػثبلن –بػػم  ػػر   أمػػا التايػػم ل ػػب  
للشػػرع، كحتقيقػػو ظتلػػل ة الوقػػف، كلػػ ا فللنػػا ر التايػػم مػػىت مػػا حتققػػيف الضػػوابت اظتػػ  ورة 

 ضمن ى ا اظتب ا.
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أف يد النػا ر   فيو ن ضماف النا ر و األكقاؼ الرقمية، كقد  بٌل  مث  اف اظتب ا الثالا
 اظتب ػا بعػو مجػور التعػدم كالتفػريت يد أما ػة، فػبل يضػمن إال إذا  عػدل أك فػرط، كقػد بػٌل 

  أبرز مجور الضرر كالتلف ال  ال يضمن فيها حب ر الوقف الرقم .و ذلك،  ما بٌل 
 إىل األحكػػاـ اظتتعلقػػة بن ػػارة األكقػػاؼ الرقميػػة، فبػػٌل  مث ا تقػػل الكػػبلـ و اظتب ػػا الرابػػع

كالػػػ  يعتػػػرب  ا اظتب ػػػا األمػػػور الػػػ  يلػػػـ  النػػػا ر أداؤىػػػا أك معرفتهػػػا و الوقػػػف الرقمػػػ ،ىػػػ 
و   ػػارة الوقػػف الرقمػػ ،  مػػا حبقػػق م ػػألة برغتػػة الوقػػف الرقمػػ   لػػ   االتفػػريت هبػػا  فريطنػػ

دكف متابعػػػة، كبػػػل أف حكػػػم ىػػػ ا األمػػػر مػػػر بت بت قيقػػػو ظتلػػػل ة الوقػػػف  اأداء  ملػػػو آلينػػػ
مػػن ذلػػك منػػع  ابت يػػاز كحى يػػن، كمػػىت مػػا فقػػد  ػػي ن ة كالتػػـ  ةلضػػوافمػػىت مػػا حقػػل اظتلػػل 

منػػو،  مػػا حبقػػق اظتب ػػا مػػا يطػػرأ للنػػا ر مػػن مكاسػػ  ص ويػػة مػػن الوقػػف، كفلػػل الكػػبلـ 
فيهػػػا كعريهػػػا  لػػػ  م ػػػأل :  ػػػرط القربػػػة و اظتوقػػػوؼ  ليػػػو، كالتشػػػريك و القػػػرب، كبعػػػد 

قربػة مػن  دمػو، كح ػ  النيػة مناقشتهما، عل  إىل  ق يم حكم اظت ألة ح ػ  قلػد ال
 الاالبة  ل  قلد الواقف، مث مثل ظتا سبل ببعو اظتكاس  الثا وية، كبل أحكامها.

 الفصل الثالث:
 مب ثػػو األكؿ طػػرؽ أمػػا الفلػػل الثالػػا فهػػو  ػػن التلػػرؼ و األكقػػاؼ الرقميػػة، إذ بػػٌل 

حتويػػػل الوقػػػف  أحكامهػػػا، فبػػػدأ ةلكػػػبلـ  ػػػن التلػػػرؼ و األكقػػػاؼ الرقميػػػة، ك ٌيفهػػػا كبػػػٌل 
 أف الت ويػل مػع بقػاء األمجػل ىػو الرقم  إىل كقف معتاد مع بقاء أمجػلو أك زكالػو، كقػد بػٌل 

و حقيقتػػو  وسػػيع للوقػػف، أمػػا الت ويػػل مػػع زكاؿ األمجػػل فيت ػػرج  لػػ  حكػػم  ايػػم ىي ػػة 
الوقف، كال   ري  فيها يػواز  ايػم ىي ػة الوقػف للملػل ة الراي ػة كلػو   يػن  الواقػف 

 بعد ذلك أف  قل الوقف الرقم  إىل  كل رقم  آعػر أكىل ةصتػواز مػن مث بٌل  ل  ذلك، 
  قلو إىل كقف معتاد.

كحبقػػػق اظتب ػػػا بعػػػد ذلػػػك م ػػػألة اسػػػتبداؿ الوقػػػف، كبػػػدأ الكػػػبلـ فيهػػػا ببيػػػاف حكػػػم 
 ري اف يػواز اسػتبداؿ الوقػف للملػل ة الراي ػة، مث استبداؿ الوقف بشكل  اـ، ك بٌل 

   الوقف الرقم ؛ ألف معي الوقف العاـ يشملو. أف اضتكم ينطبل  لبٌل 
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 اظتب ػػا أف دمػػ  الوقػػف الرقمػػ  مػػع كقػػف رقمػػ  آعػػر أمػػر يػػام ؛ أل ػػو الػػدم  مث بػػٌل 
 داعل و معي  ايم ىي ة الوقف، كمعي استبداؿ الوقف، فأع  حكمهما.

 مػػا حبقػػق م ػػألة  وسػػيع الوقػػف الرقمػػ  أك  ضػػييل غتالػػو، كعػػرج حكمػػو  لػػ  حكػػم 
لوقػف اظتعتػاد ك ضػػييقو، ك ػري  فيػو يػواز التوسػػعة أك التضػييل للملػل ة الراي ػػة  وسػيع ا

 مع االلت اـ ةلضوابت اظت  ورة، كمرا اة التفامجيل اظتبينة ضمن اظتب ا.
أمػػػا اظتب ػػػا الثػػػاين فقػػػد  ػػػاف الكػػػبلـ فيػػػو  ػػػن حكػػػم الشػػػركط اظت الفػػػة لطبيعػػػة الوقػػػف 

التنويو  ل  أقتيػة التػدقيل و الشػرط ظتعرفػة   فيو بطبلف  لك الشركط، معك طبيقاهتا، ك بٌل 
مدل ؼتالفتػو لطبيعػة الوقػف؛ فلي ػيف  ػل الشػركط احملرمػة ؼتالفػة لطبيعػة الوقػف، مث اعتيػتم 

 ى ا اظتب ا ب  ر بعو التطبيقات عت ه الشركط.
 الفصل الرابع:

 طػػرؽ ىػػ ا الفلػػل إىل موضػػوع اإل فػػاؽ  لػػ  الوقػػف الرقمػػ ، فبػػدأ و اظتب ػػا األكؿ 
 أ وا ها من الناحية االستثمارية، كى  أهنػا إمػا أف  كػوف ؽ د م األكقاؼ الرقمية، فبٌل بطر 

ا بػػػػػم اسػػػػػتثمارية، أم جتاريػػػػػة ينفػػػػػل ريعهػػػػػا  لػػػػػ  كيػػػػػوه الػػػػػرب، أك أف  كػػػػػوف أكقافنػػػػػ اأكقافنػػػػػ
استثمارية، كى  األكقػاؼ اظتقلػودة لػ اهتا،  مػا ق ػم األكقػاؼ اظتقلػودة لػ اهتا مػن حبحيػة 

، كالثػاين ىػو األكقػاؼ الػ  ا: فاألكؿ األكقاؼ ال  ال يعود منها ريع مطلقنػالريع إىل ق مل
 من  شاط استثمارم فيها. ا نت  ريعن 

ػػ ا  نهػػا مث علػػ  مػػن ذلػػك إىل أف األكقػػاؼ إمػػا أف يكػػوف ملػػدر اإل فػػاؽ  ليهػػا عارين
 نػػيف مجػػػور و، أمػػػا الثػػاين فهػػػو الػػػد م فيهػػػا، فػػاألكؿ ىػػػو الػػػد م اطتػػاري ، كقػػػد  بيٌ أك داعػػبلن 

ا منهػػا، كىػػ : الػػد اايت العاديػػة، الػػ ا ، كلػػو أ ػػواع كمجػػور متعػػددة بػػل ىػػ ا اظتب ػػا  ػػددن 
كالػػد اايت  ػػرب الوسػػيت اإل ػػبلين، كركابػػت الترب ػػات، كالبيػػع كالتػػأيم، كالوسػػاطة، كركابػػت 

 الت ويل الد امية، كالد اايت اظتضمنة.
ةقيػػػة  لػػػ  أمجػػػل  مث حبقػػػق األحكػػػاـ الشػػػر ية عتػػػ ه الطػػػرؽ، فبػػػل أف  ػػػل ىػػػ ه اللػػػور

اظتشػػػرك ية و اإل فػػػاؽ  لػػػ  الوقػػػف مػػػىت مػػػا را ػػػ  الواقػػػف األمػػػور الشػػػر ية البلزمػػػة و  ػػػل 
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منها، كمع ذلك فقد احتاييف أ واع الد م ال ا  إىل م يد  فليل كبياف ظتا لتتػاج الواقػف 
، كإىل كضع بعو الضوابت ال  يل مو مرا اهتا   لك  .ظتعرفتو فيها حىت ال يقع و احملـر

أما اظتب ا الثاين فكاف  ن أقتية زتاية الوقف الرقم ، كحدكد مجرؼ النػا ر  ليػو، كفيػو 
بيػػاف ألقتيػػة زتايػػة الوقػػف الرقمػػ ؛ لػػػدعوعتا و معػػي ر ايػػة الوقػػف القيػػاـ قلػػػاضتو، كألف و 

ا  ل  الوقف، كمع ذلك فأسػلوب اضتمايػة كدريػة العنايػة هبػا ختتلػف ف ػ  التفريت هبا عطرن 
 قف ك ركفو كما يتعلل بو، كفلل اظتب ا الكبلـ فيها بشكل موضو  .طبيعة الو 

 الفصل اخلامس:
كو ىػػ ا الفلػػل كمجػػااي كمقشحػػات متعلقػػة ةألكقػػاؼ الرقميػػة، مهػػد عتػػا اظتب ػػا األكؿ 
ببياف أبرز ؽتي ات األكقػاؼ الرقميػة كسػلبياهتا، مث  ػاف و اظتب ػا الثػاين إر ػادات ك لػام  

ة، مث بياف ألبرز غتاالهتا النافعة ال  ينبا  الش ي   ليهػا كاالسػتفادة متعلقة ةألكقاؼ الرقمي
 منها، مث بياف أىم األمور ال  ينبا  اضت ر منها عبلؿ العمل  ل  األكقاؼ الرقمية.

أمػػا اظتب ػػا الثالػػا فقػػد  ػػاف الكػػبلـ فيػػو  مػػا ينباػػ  مرا ا ػػو و مجػػك الوقػػف الرقمػػ ، 
با  مرا اهتا و مجك الوقف الرقمػ ، كمػا يتعلػل هبػا مػن كقد ر    ل  بياف العنامجر ال  ين

 فامجػػػػػيل كضػػػػػوابت؛ حػػػػػىت نتكػػػػػن مجػػػػػيابة اللػػػػػك بشػػػػػكل  ػػػػػامل كسػػػػػليم، مث بػػػػػل طريقػػػػػة 
 االستفادة من  لك العنامجر.

 اخلامتة:
ا ػتمليف عادتػػة الب ػػا  لػػ  بيػاف أبػػرز النتػػام  الػػ   ومجػل إليهػػا الباحػػا، كالتومجػػيات 

ثل كاظتهتمػػل هبػػ ا ا،ػػاؿ، كاعتتمػػيف الب ػػا بفهػػارس الػػ  يربػػ  الباحػػا إبيلػػاعتا للبػػاح
  املة لآلايت كاألحاديا كاآلصر كاأل بلـ كاظترايع كاظتوضو ات.

 ىذا وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن.
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In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful 

Research abstract: 

Digital endowment 
Praise be to God and peace be upon our generous prophet, his family 

and friends, then:  

The digital endowment research discusses the endowment in the 

digital world, demonstrates its provisions as well as some issues related 

to this subject. This research includes an introduction, preface, five 

chapters and conclusion as follows: 

The research introduction:  

The introduction demonstrates importance of this subject, reasons for 

selecting it, previous studies, characteristics of this research in addition to 

research plan and approach.  

The preface:  
The preface includes three topics, the first topic discusses 

endowment in general, defines the digital content, demonstrates the 

working method of digital equipments, reasons for calling it with this 

name. Then, this preface defines the digital endowment, the subject of 

this research.  

As about the second topic, it adapts the digital endowment, 

demonstrates that the digital endowments are endowed moral rights. 

Also, it discusses the financial rights and demonstrates that the meaning 

of money includes notables and non-notables. So, it is included in the 

provisions of endowment in general and it reviews evidences of legality 

of endowment, discusses problems related to it and demonstrates that the 

digital endowments are legal project of great reward and higher effect. 

At the end of the preface, the third topic demonstrates provisions that 

should be considered in digital endowments that include provisions of 

setting up digital endowment and provisions necessary to consider it 

digital endowment.  

The first chapter:  
This chapter is divided into two topics, the first one demonstrates the 

main forms of digital endowment: the digital site, digital account, digital 

program and digital file.  

This chapter demonstrates positive and negative aspects of each 

element, requirements to set them up and the extent of their continuity. 

As about the second topic, it adapts these forms and demonstrates that 

they don’t deviate from the scope of the adaptation of the digital 

endowments in general and then demonstrates the most outstanding 

differences among them.  
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The second chapter:  
This chapter demonstrates the provisions related to supervising these 

endowments. The first topic identifies the individual who deserves the 

supervision of these endowments, the provisions that should be available 

in him, the extent of achieving efficiency in supervisors according to 

types and conditions of the endowment. This topic also differentiates 

between the required works of supervisors specialized in digital 

technology and required works for others. It sets up important rules and 

regulations in selecting these supervisors and then adds special 

provisions related to the digital endowment supervisors such as 

efficiency and honesty that should be available in them.  

As about the second topic, it demonstrates provisions of replacing 

the supervisor in the digital endowment and divides the reasons for 

replacement to replacement for legal reason and replacement for illegal 

reason (technical or others). As about the replacement for a legal reason, 

it is related to the rule of violating the supervisor to the condition or 

provision of the donor because he believes that it is illegal either when 

the donor indicates abiding by certain ideology or saying or in case he 

doesn’t indicate any thing. These two cases have details and regulations. 

Also, the replacement for a legal reason includes the violation of the 

supervisor to the previous supervisor rather than the donor. All these 

cases include details but the basic rule in these cases is respecting 

provisions and conditions the donor indicates and not violating them 

except the supervisor considers them illegal and he is industrious or when 

this opinion is issued by industrious individual. As about other cases, the 

supervisor should change what he considers illegal when he is 

industrious or when this opinion is issued by an industrious individual. 

As about replacement for illegal reason, such as technical reasons, it 

is related to the agreement of replacement to the law and achievement of 

the interest of the donor. So, the supervisor has the right to replace when 

the mentioned rules and regulations in this topic are achieved.  

The third topic discusses guaranteeing the supervisor in the digital 

endowment. It demonstrates that the supervisor is honest and he is not 

guaranteed in case of his violation or negligence. This topic demonstrates 

some aspects of violation and negligence as well as the most important 

forms of damage and loss that the supervisor of the digital endowment is 

not guaranteed in.  

The fourth topic discusses provisions related to the supervision of 

the digital endowment. This topic displays issues and actions that the 

supervisor should perform or know in the digital endowment that their 
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negligence is considered negligence in the supervision of the digital 

endowment. Also, this topic discusses the issue of programming the 

digital endowment to perform its work automatically without any follow 

up. Moreover, it demonstrates that the provision or rule of this issue is 

related to its achievement to the interest of the endowment. For example, 

in case it achieves the interest and abides by rules and regulations, it will 

be valid and good and in case it loses any of these elements, it will not be 

valid or good. This topic moves to discuss the secondary benefits and 

gains of the supervisor from the endowment and it gives details and 

discusses the two issues of: the provision of pious act in the endowed 

element and participation in pious act. After discussing them, this topic 

divides the provision of the issue according to intent and aim of pious act 

or not and according to the prevailing intent or aim of the donor. Finally, 

this topic provides some examples of the secondary gains and benefits 

and demonstrates their provisions.  

The third chapter:  
As about the third chapter, it is discusses disposal of the digital 

endowment. The first topic in this chapter demonstrates method of 

disposal of digital endowment and demonstrates their provisions. This 

topic begins with the changing of the digital endowment to normal 

endowment keeping its asset or its removal. It demonstrates that the 

changing and in the same time keeping the asset is in its reality the 

expansion of the situation. As about the changing and at the same time 

the removal of the asset, it is interpreted based on the provision of the 

endowment authority related to the change that indicates that it is 

possible for the endowment authority to change the digital endowment as 

the donor doesn’t indicate this. Then, this topic demonstrates that 

changing the digital endowment to another digital one is possible and 

worth rather than changing it to traditional endowment.  

The topic after that discusses the issue of replacing the endowment 

and it demonstrates the provision of replacing the endowment in general 

and it demonstrates that it is possible to replace it to achieve the 

prevailing interest. Then, it demonstrates that this provision applies to the 

digital endowment because the meaning of the general endowment 

includes it.  

This topic indicates that incorporation of the digital endowment with 

another digital one is possible because incorporation is included in the 

meaning of the change of the endowment authority and the meaning of 

replacing it and consequently it obtains their provision. 
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This topic also discusses the issue of expanding or narrowing its 

scope or field as its provision is issued based on the provision of 

widening or narrowing the traditional endowment as it is possible to 

achieve expansion or narrowing to achieve the interest abiding by 

mentioned regulations and taking into consideration the details 

demonstrated within the topic.  

As about the second topic, it discusses the provision of rules 

violating the nature of the endowment and their applications. This topic 

indicates the nullity and voidness of these provisions noting the 

importance of close examination of the provision to know the extent of 

its violation to the nature of the endowment as all illegal provisions are 

not violating the nature of the endowment. Then, this topic concludes 

with illustrating some applications of these provisions.  

The fourth chapter:  
This chapter discusses the issue of spending on the digital 

endowment. The first topic discusses methods of supporting digital 

endowment. It demonstrates their kinds from the investment aspect as 

they may be investment endowment or commercial ones that their 

revenue is spent in charitable aspects. Also, they may not be investment 

endowment, but they are endowments in themselves. Also, this topic 

divides these endowments in terms of the revenue to two divisions: the 

first one is the kind that doesn’t generate any revenue and the second one 

is the endowment that generates revenue from an investment activity.  

This topic concludes that the source of spending on endowment may 

be external or internal. The external spending is the foreign or external 

support as its form is demonstrated. As about the internal spending, it is 

the self-support that has various types and forms this topic demonstrates 

some of them as follows: general publicity, publicity within the 

advertising agent, donations links, selling, leasing, brokerage, advertising 

changing links and included publicity.  

Then, it discusses the legal provisions of these methods and 

demonstrates that these forms are legal in spending on endowment when 

the donor takes into consideration the necessary legal issues in each of 

them. However, the self-support types need more details to demonstrate 

what the donor wants to know in order to avoid unlawful acts. Also, they 

need to set up some regulations that the donor should abide by.  

As about the second topic, it discusses the importance of protecting 

the digital endowment, limits of spending of the supervisor on it. Also, it 

demonstrates the importance of protecting the digital endowment as this 

protection is included in the meaning of caring for the endowment he is 
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responsible for as negligence is dangerous to the endowment. However, 

method of protection and degree of care for the endowment vary 

according to the nature and conditions of the endowment and issues 

related to it as this topic details this issue objectively.   

The fifth chapter:  
This chapter includes recommendations and suggestions related to 

the digital endowment. The first topic demonstrates the most outstanding 

advantages and disadvantages of the digital endowment. Then, the 

second topic presents guidelines and advices related to digital 

endowment and then it demonstrates the useful fields that we should 

focus on and benefit from them. Finally, this topic demonstrates the most 

important issues that we should be aware of during working on the digital 

endowments.  

As about the third topic, it discusses what should be taken into 

consideration in the digital endowment instrument. It focuses on 

demonstrating elements that should be considered in the digital 

endowment instrument and details and regulations related to it in order to 

formulate the instrument in a proper manner. Finally, this topic 

demonstrates method of benefiting from these elements.  

Conclusion:  
The conclusion demonstrates the most important findings the 

researcher reaches, recommendations the researcher has the desire to 

communicate to researchers and interested individuals in this field. The 

conclusion concludes with indexes including verses, prophetic traditions, 

traditions, great figures, references and topics.And peace be upon our 

generous prophet, his family and all his friends.  

Researcher: 

Sohail Suliman Al Shaye 
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 الباحث مكدمة

ػػػ اطيبنػػػ ا ثػػػمن   ااضتمػػػد ل زتػػػدن  فيػػػو  مػػػا لتبػػػو ربنػػػا كيرضػػػاه، كاللػػػبلة كال ػػػبلـ  لػػػ   امبار ن
البشػػم النػػ ير كال ػػراج اظتنػػم  بينػػا   ك لػػ  آلػػو الطيبػػل الطػػاىرين كأمجػػ ابو الاػػر اظتيػػامل، 

 كمن  بعهم إبح اف إىل يـو الدين، أما بعد:
ىػػ ا ال مػػاف أف ي ػػر عتػػم مػػا   يتي ػػر ظتػػن قػػبلهم مػػن فػػإف مػػن  عمػػة هللا  لػػ   بػػاده و 

ن ةدر مىػ اكيوه اطتم كالرب كالنفع للناس ب بل متعددة    كن ختطر  ل  ةؿ، كالفػام  حق ػ
 إىل استابلعتا و طا ة هللا.

ػػك  مػػا  -مػػثبلن –مػػن فتػػاذج ىػػ ا التي ػػم، فػػدك ك  احيػػا كتيػػل النػػا ر بلػػره يػػرل أفتوذين
عمػػػل كالتوامجػػػل اضتديثػػػة  ػػػرب األيهػػػ ة الرقميػػػة ك ػػػبكات اإل ش ػػػيف ي ػػػر هللا مػػػن أسػػػالي  ال
 قبلها. الل م   يكن مويودن  ا  يمن  كؿتوىا، ال  فت يف ةةن 

كقػػػد لفػػػيف   ػػػرم مػػػا رأيػػػيف مػػػن مبػػػادرة بعػػػو أىػػػل اطتػػػم إىل إ شػػػاء أكقػػػاؼ  ػػػرب  لػػػك 
، مػع  ػدـ معرفػة  ثػم مػنهم ظتػا ي االوسامل، كزايدة  لك األكقػاؼ يومنػ تعلػل هبػا مػن بعػد يػـو

رقميػػة بػػبل أمجػػل ػت ػػوس  مػػا ا تػػاد النػػاس، كىػػ ا مػػا د ػػاين  اأحكػػاـ  ػػر ية؛ لكوهنػػا أكقافنػػ
 إىل دراستها كبياف أحكامها.

كألقتيػػػة ىػػػ ه األكقػػػاؼ كأثرىػػػا، كظتػػػا يتعلػػػل هبػػػا مػػػن م ػػػامل كأحكػػػاـ متشػػػعبة كدقيقػػػة، 
ـ؛ ال سػيما ببياف بعو مػا يتعلػل هبػا مػن أحكػا -من عبلؿ فث  ى ا-رببيف أبف أساىم 

لؤلكقػاؼ اظتعتػادة، إال أهنػا ؼتتلفػة  األهنا كإف  ا يف امتدادن ؛ أف ى ه األكقاؼ حديثة النشأة
مػػن اظت ػػامل كاإل ػػكاالت  االشػػكل كالطريقػػة، ؽتػػا يثػػم للػػواقفل كاألكمجػػياء كاظتهتمػػل  ػػددن 

 ال  حتتاج إىل   ػر كدراسػة كحػل، قػنه   ػر   مسمجػل، يبػل أحكامهػا كلتػل إ ػكاالهتا،
فأسػػػأؿ هللا أف ييلهػػػم كييفًهػػػم كي ػػػدد، كأف ينفػػػع هبػػػ ا اصتهػػػد كيبػػػارؾ، كأف نتػػػن  لينػػػا بعو ػػػو 

 ك وفيقو، كىو اظت تعاف ك ليو التكبلف.
 كتبو:

 سهيل بن سليمان الشايع
 99300330590900جوال: 

 ssyy@protonmail.com يد رقمي:بر 

mailto:ssyy@protonmail.com
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 لبحث وأسباب اختًارهأهنًة ا

 حرمجيف  ل  أف أطرؽ ةب ى ا اظتوضوع ألسباب، من أبرزىا:
مػػن  - مػػا ىػػو معلػػـو-فهػػو يػػ ء مػػن الوقػػف قعنػػاه العػػاـ، كالوقػػف  أمهيةةة ادلوعةةو  

 أفضل أبواب القرةت كأ فعها.
، ؽتػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػد و إىل اظت ػػػػػػػػػػػػػػار ة و  ا  ايػػػػػػػػػػػػػػد األكقػػػػػػػػػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػػػػػػػػػة يومنػػػػػػػػػػػػػػ بعػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػـو

 دراستها كبياف أحكامها.
 علل الب ا قجػاؿ التقنيػة الػ  دتتػاز ةلدقػة كالتشػع  كالتجػدد اظتت ػارع، كةظتوسػو ية 
كالشموؿ و ػتتوايت كغتاالت التقنية ك طبيقاهتػا عامجػة مػن عػبلؿ  ػبكة اإل ش ػيف؛ كلػ ا 
حتتػػاج إىل مػػن ي ػػرب بورىػػا ككتلػػ  األحكػػاـ الوقفيػػة اظتتعلقػػة هبػػا؛ لػػ بل يقػػع النػػاس و اطتطػػأ 

ليتلػدل  ؛ا اطتم، ال سػيما مػع قلػة مػن كتمػع اظتعرفػة الشػر ية كالتقنيػة سػواي  من حيا أرادك 
 ضتل اإل كاالت  ن  لم كبلمة.

اطػػػبلع الباحػػػا  لػػػ  بعػػػو  لػػػك األكقػػػاؼ كاىتمامػػػو هبػػػا، ؽتػػػا أ ح لػػػو معرفػػػة بعػػػو 
- فامجيلها كآليات  ملهػا كأبػرز اإل ػكاالت اظتتعلقػة هبػا، كأريػو أف يكػوف عتػ ا ا عكػاس 

  ل  كاقعية الب ا كيود و. -إبذف هللا
  ليت الضوء  ل  ى ا ا،اؿ، ك ي م الطريل ظتن أراد سلو و، كبياف ما لتتاج إليو كمػا 

 لت ر منو.
-اطبل ػ  ح ػ -البػاحثوف إذ  طػرؽ ؛  دـ كيود فوث مت للة و ى ا اظتوضوع

يػد مػن فػا ىػ ا ، كإىل  ػوازؿ الوقػف اظتعامجػرة، إال أين   أاما يتعلل ةألكقػاؼ  مومنػ إىل
 .اإال ظتامن  -ربم أقتيتو-اظتوضوع 

لػ بل ؛ حاية طلبة العلم كاظتهتمل ةلتقنية إىل طػرؽ مثػل ىػ ا اظتوضػوع ك وضػي  م ػاملو
عػػل  لػػك  يقػػع اطتطػػأ كالتقلػػم ك ضػػيع أمػػواؿ الػػواقفل ب ػػب  اصتهػػل هبػػ ا اصتا ػػ ، كلػػ بل جتي

ش ػػ   ليهػػا مفاسػػد يافػػل  ػػن أك ي ،أك  ػػدعل فيهػػا ػترمػػات ،األكقػػاؼ و غتػػاالت ػترمػػة
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كيودىػػا و  لػػك األكقػػاؼ  ثػػم مػػن اظتهتمػػل هبػػ ا ا،ػػاؿ، فكيػػف بعػػواـ النػػاس؛ ألف ىػػ ا 
  ثم اظت الل كاألعطار.  -مع   م  فعو-ا،اؿ 

 الدراسات السابقة:
 الدراسات السابقة: :أواًل 
 لؤلستاذ الد تور: عالد بن  ل  اظتشيق . النوازل يف األوقاف، .ُ

ا الكتػػاب القػػيم قػػد أيػػاد الكػػبلـ  ػػن  ػػوازؿ األكقػػاؼ، إال أ ػػو   يتطػػرؽ كمسلػػف ىػػ 
ظتػػػا يتعلػػػل ةألكقػػػاؼ الرقميػػػة إال بكػػػبلـ مػػػوي ،  كلػػػم فيػػػو  ػػػن كقػػػف كسػػػامل اال لػػػاؿ 

 كاإل بلـ كاإلضاءة، كؿتوىا.
 لؤلستاذ الد تور: حبمجر بن  بدهللا اظتيماف. ،النوازل الوقفية .ِ

ف بعو النوازؿ الوقفيػة، إال أ ػو حلػر  بلمػو كقد ايتهد مسلف ى ا الكتاب و بيا
و  تابػػو  لػػ  كقػػف النقػػود كاألكراؽ اظتاليػػة، كؼتالفػػة  ػػرط الواقػػف، كديػػوف الوقػػف، إال 

 أ و   يب ا موضوع األكقاؼ الرقمية.
احلاسةةةةيل اآلب و ةةةةبكة ادلعلومةةةةات -اإللكرتونيةةةةة األحكةةةةاف الفقهيةةةةة للتعةةةةامالت  .ّ

 رزتن بن  بدهللا ال ند.للشيا الد تور:  بدال ،-()اإلنرتنت
ل مسلفو الكبلـ فيو  ػن  قنيػة اظتعلومػات كاإل ش ػيف كعلومجػية اظتعلومػات، كقد فلٌ 

كاظتلكيػػة الفكريػػة، كإبػػػراـ العقػػود  ػػرب كسػػػامل التقنيػػة اضتديثػػة التجاريػػػة كبمىػػا، كاصتػػػرامم 
تعلػػل فكػػم م، إال أ ػػو   يتطػػرؽ ظتػػا ياظتتعلقػػة بتقنيػػة اظتعلومػػات، كقػػد أفػػر فيهػػا بكػػبلـ قػػيٌ 

 الوقف  رب اإل ش يف أك اضتاس  أك ؿتو ذلك.
 ادللحوظات على الدراسات السابقة: :ااثنيً 

بيػػػػػػ ؿ و ىػػػػػػ ه الكتػػػػػػ  يهػػػػػػود مشػػػػػػكورة  لػػػػػػ  اعػػػػػػتبلؼ موضػػػػػػو اهتا ك شػػػػػػعبها، إال 
أ ػػػػػػو بعػػػػػػد االطػػػػػػبلع  ليهػػػػػػا ي هػػػػػػر أهنػػػػػػا ال  اػػػػػػ   ػػػػػػن الب ػػػػػػا اظتت لػػػػػػ  و األكقػػػػػػاؼ 

 الرقمية ألسباب منها:
 ل  يوا   متعددة دكف الش ي   ل  األكقاؼ الرقمية بعينها. ت  أهنا ر ٌ  .ُ
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أف اظتوضػوع لتتػاج إىل بيا ػػو ك فلػيل أحكامػػو، كال ياػ  الكػػبلـ و  مػـو م ػػامل  .ِ
 الوقف أك التعامبلت اإللكشك ية  ن فثو.

 ماذا يضيف ىذا البحث؟ :ااثلثً 
ع، مػػػػػع و إ مػػػػػاؿ  قػػػػػد ىػػػػػ ا اظتوضػػػػػو  -إبذف هللا-و ىػػػػػ ا الب ػػػػػا سػػػػػأب ؿ يهػػػػػدم 

 االستفادة من الدراسات ال ابقة، كمن أبرز ما أكد إضافتو و ى ا اظتوضوع:
 معي األكقاؼ الرقمية، كما يدعل فيها كما ال يدعل. .ُ
 مشرك ية األكقاؼ الرقمية ك كييفها كبياف الشركط اظتتعلقة هبا. .ِ
مجػػػور األكقػػػاؼ الرقميػػػة ك كييفهػػػا كبيػػػاف أكيػػػو اال فػػػاؽ كاالعػػػتبلؼ بينهػػػا، كمػػػا  .ّ

     ل  ذلك من اعتبلؼ األحكاـ.يش 
أحكاـ   ارة األكقػاؼ الرقميػة، كبيػاف مػن لتػل لػو الن ػارة  ليهػا، كأحكػاـ التايػم  .ْ

 ظتا كضعو النا ر ال ابل من النواح  الشر ية كالتقنية كؿتوىا.
طػػػػرؽ التلػػػػرؼ و األكقػػػػاؼ الرقميػػػػة ك كييفهػػػػا كبيػػػػاف أحكامهػػػػا، كبيػػػػاف أحكػػػػاـ  .ٓ

 وقف الرقم .الشركط اظت الفة لطبيعة ال
اظتػػػػػػػػاؿ و األكقػػػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػػػة: بيػػػػػػػػاف طػػػػػػػػرؽ د ػػػػػػػػم األكقػػػػػػػػاؼ كأحكامهػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػا  .ٔ

 يتعلل هبا من م امل.
 للراببل و الوقف الرقم . -ذف هللاإب- لام  ككمجااي كمقشحات حبفعة  .ٕ

 منهج البحث:
ه ق ػػػػم الفقػػػػو اظتقػػػػارف و اظتعهػػػػد العػػػػا  أ تػػػػـ  ال ػػػػم بعػػػػوف هللا  لػػػػ  اظتػػػػنه  الػػػػ م أقػػػػرٌ 

 ، كىو  ما يل :للقضاء
قبػػػػػػػػل بيػػػػػػػػاف حكمهػػػػػػػػا؛ ليتضػػػػػػػػ   ادقيقنػػػػػػػػ ا لػػػػػػػػوير اظت ػػػػػػػػألة اظتػػػػػػػػراد فثهػػػػػػػػا  لػػػػػػػػويرن  .ُ

 اظتقلود من دراستها.
مػع  وثيػل اال فػاؽ  ،إذا  ا يف اظت ألة من مواضع اال فػاؽ، أذ ػر حكمهػا بػدليلها .ِ

 من م ا و اظتعتربة.
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 إذا  ا يف اظت ألة من م امل اطتبلؼ، فأفثها  ما يل : .ّ
ؼ إذا  ا ػػػػػػػػيف بعػػػػػػػػو مجػػػػػػػػور اظت ػػػػػػػػألة ػتػػػػػػػػل عػػػػػػػػبلؼ، حتريػػػػػػػػر ػتػػػػػػػػل اطتػػػػػػػػبل -أ 

 كبعضها ػتل ا فاؽ.
ذ ػػر األقػػواؿ و اظت ػػألة، كبيػػاف مػػن قػػاؿ هبػػا مػػن أىػػل العلػػم، كيكػػوف  ػػرض  -ب 

 اطتبلؼ ح   االجتاىات الفقهية. 
االقتلػار  لػػ  اظتػػ اى  الفقهيػة اظتعتػػربة، مػػع العنايػػة بػ  ر مػػا  ي ػػر الوقػػوؼ  -ج 

يوقػػف  لػػ  اظت ػػألة و مػػ ى  مػػا   ليػػو مػػن أقػػواؿ ال ػػلف اللػػاي، كإذا  
 في لك هبا م لك الت ري .

  وثيل األقواؿ من ملادرىا األمجلية. -د 
ذ ر أدلة األقواؿ، مع بيػاف كيػو الداللػة، كذ ػر مػا يػرد  ليهػا مػن مناقشػات  -ق 

 إف  ا يف، كما كتاب بو  نها.
 الشيي  مع بياف سببو، كذ ر ذترة اطتبلؼ إف كيدت. -ك 
كاظترايػػػػػػػػػع األمجػػػػػػػػػلية و الت ريػػػػػػػػػر كالتوثيػػػػػػػػػل  اال تمػػػػػػػػػاد  لػػػػػػػػػ  أمهػػػػػػػػػات اظتلػػػػػػػػػادر .ْ

 كالت ري  كاصتمع.
 الش ي   ل  موضوع الب ا كجتن  االستطراد، ما    دع إليو حاية. .ٓ
 العناية بضرب األمثلة. .ٔ
 جتن  ذ ر األقواؿ الشاذة. .ٕ
 العناية بدراسة ما يد من القضااي ؽتا لو مجلة كاض ة ةلب ا. .ٖ
  رقيم اآلايت كبياف سورىا. .ٗ
حاديػػػػػا مػػػػػن ملػػػػػادرىا األمجػػػػػلية، كإثبػػػػػات الكتػػػػػاب كالبػػػػػاب أك اصتػػػػػ ء ختػػػػػري  األ .َُ

إف    كػن و اللػ ي ل أك –كاللف ة، كبياف ما ذ ره أىػل الشػأف و دريتهػا 
 أحدقتا، فإف  ا يف   لك فيكتف  حين   بت ركتهما.

 ختري  اآلصر من ملادرىا األمجلية، كاضتكم  ليها. .ُُ
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بعػػػػو اظتلػػػػطل ، أك مػػػػن  تػػػػ  التعريػػػػف ةظتلػػػػطل ات مػػػػن  تػػػػ  الفػػػػن الػػػػ م يت .ُِ
 اظتلطل ات اظتعتمدة.

ك كػػػػوف اإلحالػػػػة  ليهػػػػا ةظتػػػػادة  ، وثيػػػػل اظتعػػػػاين مػػػػن أبػػػػرز معػػػػايم اللاػػػػة اظتعتمػػػػدة .ُّ
 كاصت ء كاللف ة.

العنايػػػػػة بقوا ػػػػػد اللاػػػػػة العربيػػػػػة، كاإلمػػػػػبلء، ك بلمػػػػػات الشقػػػػػيم، كمنهػػػػػا:  بلمػػػػػات  .ُْ
قػواؿ العلمػاء، كدتييػ  التنلي  لآلايت الكرنتة، كلؤلحاديا الشػريفة، كاآلصر، كأل

 العبلمات كاألقواس، فيكوف لكل منها  بلمتو اطتامجة.
  كوف اطتادتة متضمنة أىم النتام  كالتومجيات ال  يراىا الباحا. .ُٓ
ك ريػػػػػػا  ،بػػػػػػ  ر اسػػػػػػم العلػػػػػػم ك  ػػػػػػبو؛ الشرتػػػػػػة لؤل ػػػػػػبلـ بػػػػػػم اظتشػػػػػػهورين إبكتػػػػػػاز .ُٔ

مسلفا ػػػػػو، كأىػػػػػم  ،كالعلػػػػػم الػػػػػ م ا ػػػػػتهر بػػػػػو ،كم ىبػػػػػو العقػػػػػدم كالفقهػػػػػ  ،كفا ػػػػػو
 كملادر  ررتتو.

إذا كرد و الب ػػػا ذ ػػػر أمػػػا ن، أك قبامػػػػل، أك فػػػرؽ، أك أ ػػػعار، أك بػػػم ذلػػػػك،  .ُٕ
  وضع عتا فهارس عامجة إف  اف عتا من العدد ما ي تد   ذلك.

 إ باع الب ا ةلفهارس الفنية اظتتعارؼ  ليها، كى : .ُٖ
 فهرس اآلايت القرآ ية. -أ 
 فهرس األحاديا كاآلصر. -ب 
 فهرس األ بلـ. -ج 
 هرس اظترايع كاظتلادر.ف -د 
 فهرس اظتوضو ات. -ق 

 ق ميف ى ا الب ا إىل مقدمة كدتهيد كست ة فلوؿ كعادتة: :خطة البحث
كفيهػػػػػا بيػػػػاف أقتيػػػػػة اظتوضػػػػػوع، كأسػػػػباب اعتيػػػػػاره، كالدراسػػػػات ال ػػػػػابقة، كعطػػػػػة  ة:ادلقدمةةةة

 الب ا، كاظتنه  ال م سرت  ليو.
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 التمهيد: وفيو ثالثة مباحث:
 قف الرقمي.تعريف الو  :ادلبحث األول
 مشروعية األوقاف الرقمية. :ادلبحث الثاين

 الشروط اليت يلزف اعتبارىا يف الوقف الرقمي. :ادلبحث الثالث
 صور األوقاف الرقمية وتكييفها، وفيو مبحثان: :الفصل األول

 صور األوقاف الرقمية، وحتتو أربعة مطاليل: :ادلبحث األول
 اظتوقع الرقم . :ادلطليل األول

 اضت اب الرقم . :لثاينادلطليل ا
 الربحبم  الرقم . :ادلطليل الثالث
 اظتلف الرقم . :ادلطليل الرابع
تكييةةةةةةةةةةف صةةةةةةةةةةور األوقةةةةةةةةةةاف الرقميةةةةةةةةةةة وبيةةةةةةةةةةان الفةةةةةةةةةةرو   :ادلبحةةةةةةةةةةث الثةةةةةةةةةةاين
 مطلبان: بينها، وفيو

  كييف مجور األكقاؼ الرقمية. :ادلطليل األول
 بياف الفركؽ بل مجور األكقاؼ الرقمية. :ادلطليل الثاين

 الثاين: نظارة األوقاف الرقمية، وفيو أربعة مباحث:الفصل 
 دلن تكون نظارة األوقاف الرقمية؟، وفيو ثالثة مطاليل: :ادلبحث األول

  ركط حب ر الوقف. :ادلطليل األول
 اظت ت ل لن ارة الوقف الرقم . :ادلطليل الثاين

 الشركط اطتامجة بنا ر الوقف الرقم . :ادلطليل الثالث
 اف تغيًن الناظر يف الوقف الرقمي، وفيو مطلبان:أحك: ادلبحث الثاين

 التايم ل ب   ر  . :ادلطليل األول
 التايم ل ب   ق  كؿتوه. :ادلطليل الثاين

 عمان الناظر يف األوقاف الرقمية، وفيو مطلبان: :ادلبحث الثالث
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 مجور التفريت كالتعدم و   ارة األكقاؼ الرقمية. :ادلطليل األول
رز مجػػػػػػور الضػػػػػػرر كالتلػػػػػػف الػػػػػػ  ال يضػػػػػػمن فيهػػػػػػا حب ػػػػػػر أبػػػػػػ :ادلطلةةةةةةيل الثةةةةةةاين
 الوقف الرقم .

 وفيو ثالثة مطاليل: الرقمية،األحكاف ادلتعلقة ابألوقاف  :ادلبحث الرابع
 األمور ال   لـ  النا ر و األكقاؼ الرقمية عامجة. :ادلطليل األول
 ة.دكف متابع احكم برغتة الوقف الرقم   ل  أداء  ملو آلي   :ادلطليل الثاين

حكػػػػػػػم مػػػػػػػا لتلػػػػػػػل للواقػػػػػػػف أك النػػػػػػػا ر مػػػػػػػن مكاسػػػػػػػ   :ادلطلةةةةةةةيل الثالةةةةةةةث
 ص وية من الوقف.

 وفيو مبحثان: الث: التصرف يف األوقاف الرقمية،الفصل الث
 التصرف وتكييفها وأحكامها، وفيو مخسة مطاليل: طر  :ادلبحث األول

 حتويل الوقف الرقم  إىل كقف معتاد. :ادلطليل األول
 لوقف الرقم  إىل  كل رقم  آعر. قل ا :ادلطليل الثاين

 بيع الوقف لشراء آعر، أك استبداؿ الوقف. :ادلطليل الثالث
 دم  الوقف الرقم  مع كقف آعر. :ادلطليل الرابع

  وسيع الوقف الرقم  أك  ضييل غتالو. :ادلطليل اخلامس
حكةةةةةةم الشةةةةةةروط ادل الفةةةةةةة لطبيعةةةةةةة الوقةةةةةةف وتطبيقهةةةةةةا يف  :ادلبحةةةةةةث الثةةةةةةاين
 الوقف الرقمي.

 ل الرابع: اإلنفا  على الوقف الرقمي، وفيو مبحثان:الفص
 طر  دعم األوقاف الرقمية وأحكامها، وفيو ثالثة مطاليل: :ادلبحث األول

 الد م اطتاري . :ادلطليل األول
 الد م ال ا . :ادلطليل الثاين

 األحكاـ الشر ية لطرؽ د م األكقاؼ الرقمية. :ادلطليل الثالث
 وحدود صرف الناظر عليها. ،الوقف الرقمي أمهية محاية :ادلبحث الثاين
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 الفصل اخلامس: وصااي ومقرتحات يف األوقاف الرقمية، وفيو ثالثة مباحث:
 مميزات وسلبيات األوقاف الرقمية، وفيو مطلبان: :ادلبحث األول

 أبرز ؽتي ات األكقاؼ الرقمية. :ادلطليل األول
 أبرز سلبيات األكقاؼ الرقمية. :ادلطليل الثاين

إر ةةادات ونصةةا ا يف األوقةاف الرقميةةة وأبةةرز رلاالةةةا النافعةةة  :بحةث الثةةاينادل
ذر فيها، وفيو ثالثة مطاليل:  وما ُي 

 و األكقاؼ الرقمية. إر ادات ك لام  :ادلطليل األول
 أبرز ا،االت النافعة لؤلكقاؼ الرقمية. :ادلطليل الثاين

ؿ العمػػػػل  لػػػػ  أىػػػػم األمػػػػور الػػػػ  ينباػػػػ  اضتػػػػ ر منهػػػػا عػػػػبل :ادلطلةةةةيل الثالةةةةث
 األكقاؼ الرقمية.

 ما ينبغي مراعاتو يف صك الوقف الرقمي، وفيو مطلبان: :ادلبحث الثالث
  نامجر ينبا  مرا اهتا و مجك الوقف الرقم . :ادلطليل األول
 طريقة االستفادة من العنامجر اظتقشحة. :ادلطليل الثاين

 : وفيها أبرز النتا ج والتوصيات.اخلامتة
 لآلايت، واألحاديث، واألعالف، وادلصادر، وادلوعوعات. :الفهارس العلمية

أسأؿ هللا  بارؾ ك عاىل أف يعل  ل  إدتاـ ى ه الب ا  لػ  أ مػل كيػو، كأف  ..اختامً 
ذلك كالقػادر  ليػو، كمجػل   ينفع بو  ا بو كقارمو كاظتعل  ليو، كأف متل  فيو النية، إ و ك ٌ 

 و أرتعل.هللا كسلم  ل   بينا   ك ل  آلو كمج ب
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 التنهًد

 .ادلبحث األول: تعريف الوقف الرقمي 
  عريف الوقف. ادلطليل األول:

  عريف الوقف الرقم . ادلطليل الثاين:
 ادلبحث الثاين: مشروعية الوقف الرقمي.

  كييف الوقف الرقم . ادلطليل األول:
  ية الوقف الرقم .مشرك  ادلطليل الثاين:

 ادلبحث الثالث: الشروط اليت يلزف مراعاةا يف الوقف الرقمي.
  ركط إ شاء الوقف الرقم . ادلطليل األول:

 الشركط البلزمة ال تبار الوقف رقمي ا. ادلطليل الثاين:
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  تنهًدال

 تعريف الوقف الرقمي :ادلبحث األول

، الاػػػػػة كامجػػػػػطبلحن  -بعمومػػػػػو-أكعتمػػػػػا  ػػػػػن  عريػػػػػف الوقػػػػػف: و ىػػػػػ ا اظتب ػػػػػا مطلبػػػػػاف
 .كص يهما  ن  عريف الوقف الرقم  اظتقلود و ى ا الب ا

 تعريف الوقف: :ادلطليل األول
 ػػػػػػر و  عريفػػػػػػات الفقهػػػػػػاء ة، مث النكو ىػػػػػػ ا اظتطلػػػػػػ  اسػػػػػػتعراض لتعريػػػػػػف الوقػػػػػػف لانػػػػػػ

 .االمجطبلحية للوقف، كاعتيار أدقها كأوملها
 ة: عريف الوقف لان  :الفرع األكؿ

، ايدؿ  ل  دتىىكُّػا و  ػ ء، كمنػو كقفػيف أقػف كقوفنػ كاحده  الواك كالقاؼ كالفاء: أمجله 
أكقػىٍفػػيف؛ فهػػ  لاػػة ردي ػػة، إال أهنػػم يقولػػوف  :كالوقػػوؼ عػػبلؼ اصتلػػوس، كال يقػػاؿ و  ػػ ء

 يكوف و   ء مث ين ع  نو: قد أكقف.لل م 
كموًقف اإل  اف كبمه: حيا يقف، ككقىفى الًقدر: أدامهػا كسػكلنها، كالتوقيػف مبالاػة 

 الوقوؼ ةظتواقف. :الوقوؼ، كمنو  وقيف الناس و اضت ، أم
، أمػا اكقفػيف الدابػة، ككقفػيف الكلمػة، أقفهػا كقفنػ :كالوىٍقف ملػدر للفعػل اظتتعػدم،  قولػك

، ا، كإذا كقلفػػػيف الريػػػل  لػػ  أمػػػر،  قػػوؿ: كقلفتػػػو  وقيفنػػػافيقػػاؿ: كقفػػػيف كقوفنػػ االزمنػػػإذا  ػػاف 
 .(ُ)ككقف األرض  ل  اظت ا ل أك للم ا ل، أم: حب ها

 :ا عريف الوقف امجطبلحن  :الفرع الثاين
 ، كمن أبرزىا:ااعتلفيف  بارات العلماء و  عريف الوقف امجطبلحن 

 .(ِ)حنيفةةظتنفعة"، كبو قاؿ أبو  "حبس العل  ل  ملك الواقف كالتلدؽ .ُ

                                                           

 .ِّٔ-ّٗٓ/ٗ، كل اف العرب ّٓ-ّْ/ِ، كالعباب ال اعر ُّٓ/ٔ، كمقاييس اللاة َُْْ/ْ( ين ر:  ج اللاة كمج اح العربية ُ)
 .َِِ/ٓ، كالب ر الرامل ُٓ/ّ( اعتداية و  رح بداية اظتبتدم ِ)



األوقاف الرقنًة  
28 

"حػػبس العػػل  لػػ  حكػػم ملػػك هللا  عػػاىل، فيػػ كؿ ملػػك الواقػػف  نػػو إىل هللا  عػػاىل  .ِ
ػػ و  عػػود منفعتػػو إىل العبػػاد، فيلػػـ  كال يبػػاع كال يوىػػ  كال يػػورث"، كبػػو قػػاؿ  لػػ  كيو

 .(ُ)مجاحبا أيب حنيفة
تلػرؼ مالىػو اظتنتفػعى بػو مػع بقػاء  ينػو، يقطػع  لػرؼ الواقػػف مطلػل ال كحتبػيس مالوػ .ّ

 قػػػػرةن إىل هللا  عػػػػاىل، كبػػػػو قػػػػاؿ بعػػػػو  رٌو كبػػػػمه و رقبتػػػػو، يلػػػػرؼ ريعػػػػو إىل يهػػػػة بًػػػػ
 .(ّ)كاضتنابلة (ِ)الشافعية

"حتبػػػيس األمجػػػل ك  ػػػبيل الثمػػػرة"، أك: حتبػػػيس األمجػػػل ك  ػػػبيل اظتنفعػػػة، كبػػػو  ػػػرؼ  .ْ
 .(ْ)قدامةالوقف ابن 

كمػػن اظتبلحػػ  أف  عريفػػات الفقهػػاء اآل فػػة بنيػػيف  لػػ  أحكػػاـ الوقػػف ك فلػػيبل و  نػػد  
ؼ أسػػاس نػػيف ضػػوابت القامػػل هبػػا، كبعضػػها  ػػرٌ ل مػػنهم، إال أف بعػػو  لػػك التعريفػػات بيٌ  وػػ

 .قدامةالوقف ال م يتفل  ليو الفقهاء، كؽتن سلك ى ا اظت لك األعم ابن 
 التعريف ادل تار:

حتبػيس  :كأوملها ىو ما  رفو بػو ابػن قدامػة كبػمه أب ػولعل أقرب ى ه التعريفات كأدقها 
 :ك  بيل اظتنفعة أك الثمرة، كذلك ألسباب األمجل
 .(ٓ)ل ذترهتا((لعمر: ))احبس أمجلها كسبٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصموافقتو لقولو   .ُ

                                                           

 .ِْْ/ٕ، كالبناية  رح اعتداية ُٓ/ّبداية اظتبتدم ( اعتداية و  رح ُ)
 .ِِٓ/ّ( ين ر: ما  احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ اظتنهاج ِ)
 .ّْْ( ين ر: اظتطلع  ل  ألفاظ اظتقنع: صّ)
أزتػد بػن   بػن قدامػة كابػن قدامػة ىػو: أبػو   موفػل الػدين  بػد هللا بػن ، ِٖ/ٔ، كقد ذ ر لف  اظتنفعة و مواضع أعػرل مثػل ّ/ٔ( اظتا  ْ)

ا كر نػػا اصتمػا يل  اظتقدسػ  مث الدمشػق  اضتنبلػ ،  ػػاف حجػة و اظتػ ى  اضتنبلػ ، كبػرع كأفػػىت كحب ػر ك ب ػر و فنػوف  ثػمة أكعتػػا الفقػو، ك ػاف زاىػدن 
طترقػػ ، الكػػاو، اظتقنػػع، العمػػدة، متواضػػعنا، ح ػػن األعػػبلؽ،  ثػػم الػػتبلكة للقػػرآف،  ثػػم اللػػياـ كالقيػػاـ، لػػو  تػػ   ثػػمة أ ػػهرىا: اظتاػػ  و  ػػرح ا

، كالػواو ةلوفيػات ُّٕ-ُٓٔ/ِِىػػ سسػم أ ػبلـ النػببلء َِٔسػنة  رزتػو هللاك لها و الفقو، ركضة النا ر كينة اظتنا ر و أمجػوؿ الفقػو،  ػوو 
 ، كاظتوسو ة العربية العاظتية[.ٖٔ-ٕٔ/ْ، كاأل بلـ لل ر ل  ُْٔ-ُّْ/ُٖ
 ، كمج  و األلباين.ِّٕٗ، كابن مايو، حديا َّّٔس، ةب حبس اظتشاع، حديا ( ركاه الن ام ،  تاب األحبآ)
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و، دكف التطػرؽ ظتػا قػد متػرج التعريػف  ػن  ع؛ فقد أ ػ  أبمجػل اظتعػي كلبٌػع ما ه و يامه أ ٌ  .ِ
م مػػن اال شاضػػات الػػ  يعػػشض هبػػا ، أك كتعلػػو ػتػػت عػػبلؼ؛ كلػػ ا سػػلً ا و ػػو  عريفنػػ

  ل  التعريفات األعرل.
رؼ معػي  لػ  اعتبلفهػا؛ فقػد ٌ ػ من الفقهاء ل لتعريفات  ثمو ى ا التعريف موافه  أفٌ  .ّ

ة ة ب ػػػيطو   دكف ذ ػػػر ضػػػوابت كػتػػػشزات ؼتتلػػػف فيهػػػا، كبلػػػيابو   مػػػويو الوقػػػف بلفوػػػ
 ة.ػتكمو 
 تعريف الوقف الرقمي: :ادلطليل الثاين

ء مػػػػن الوقػػػػف قعنػػػػاه العػػػػاـ، إال أ ػػػػو متػػػػت   ػػػػن األكقػػػػاؼ اظتعتػػػػادة الوقػػػػف الرقمػػػػ  يػػػػ ه 
كظتعرفة معناه ال بد من معرفة ما نتكػن كقفػو ت دتي ه، ك نب   ليها أحكامو، خبلام  كشتاو 

مػػن  ، اضتاسػػ  كاصتػػواؿ  ؛، كىػػو  ػػل مػػا أ شػػ  أك كضػػع و األيهػػ ة الرقميػػة اضتديثػػةارقمي ػػ
كمواقػػع الشػػبكة العنكبو يػػة كالوسػػامت اظترميػػة كاظت ػػمو ة كبمىػػا، فهػػ   ،ػتتػػوايت،  الكتػػ 

كتػػد أ ػػو لػػيس لػػو  ػػل ملموسػػة ا )ػتتػول رقمػػ ( موقػػوؼ، كالنػػا ر و ماىيػػة ىػػ ا احملتػول إذن 
نتكػػػن كقفهػػػا، كإفتػػػا ىػػػ  دتثيػػػل لل ػػػل اظتعنػػػوم للػػػاحبو، فيػػػا يكػػػوف كقفػػػو بوقػػػف اضتػػػل 

 اظتعنوم للاحبو.
م ىػ ا معرفة معي الوقف الرقم  مبنيػة  لػ  معرفػة معػي احملتػول الرقمػ ، فقػد قٌ ػ كألفٌ 

اف معػػي الوقػػف الرقمػػ  أكعتمػػا التعريػػف ةحملتػػول الرقمػػ ، كص يهمػػا بيػػ: اظتطلػػ  إىل فػػر ل
 اظتقلود و ى ا الب ا. 

 التعريف ةحملتول الرقم : :الفرع األكؿ
" افػػػػػػػة اظتعلومػػػػػػػات كالبيػػػػػػػاحبت الػػػػػػػ   لػػػػػػػنع كختػػػػػػػ ف  ع ةةةةةةةرىف ارتةةةةةةةو  الرقمةةةةةةةي  نةةةةةةةو:

ك عػػػػػػػػرض بشػػػػػػػػكل رقمػػػػػػػػ ، باػػػػػػػػو الن ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػن  ػػػػػػػػوع كماىيػػػػػػػػة كسػػػػػػػػامت اللػػػػػػػػنا ة كالنقػػػػػػػػل 
 .(ُ)كالت  ين للم تول الرقم "

                                                           

 .ْكاحملتول الرقم  العريب ص ( الت ويلُ)
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: أم  وع مػن أ ػواع احملتػوايت الػ   لػاغ بشػكل رقمػ ، كالػ  ختػرف إمػا  ما  يٌرؼ أب و
 . (ُ)بشكل رقم  أك بشكل  نا رم و مجيغ ػتددة

ع مجػو  أك ة أك مقطوػب أك مجػورو بل م م  احملتول الرقم   ل   ػل  تػاو فينطٌ ك ل  ى ا 
 ة رقمية.مرم  عٌ ف ك وجل بطريقو 

نتكػػن أ ػػو ؿ التعػػريفل ال ػػابقل، إال كمػػع أف اظتقلػػود ةحملتػػول الرقمػػ  يتضػػ  مػػن عػػبل
 عريفػػو بتعريػػف ب ػػيت كدقيػػل، يت ا ػػ  مػػا كقػػع و ىػػ ين التعػػريفل مػػن إ ػػكاالت بػػرأم 

 الباحا، كىو أف:
البيػػػػػػػاحبت الػػػػػػ  ختػػػػػػػ ف ك نقػػػػػػػل ك عػػػػػػػاجل بشػػػػػػػكل رقمػػػػػػػ   ػػػػػػػرب  ارتةةةةةةةو  الرقمةةةةةةةي ىةةةةةةةو:

 مناس . كسيت
ق تلػف أ وا هػا  (ِ)شك يػةاأليهػ ة اإللك أف: كسب    مية احملتػول الرقمػ  هبػ ا االسػم

 عمل  ل  الكهرةء، كيتم خت ين ك قل البيػاحبت  ربىػا إبحػدل طػريقتل:  نا ريػة )ك  ػم  
   : دتاثلية(، كرقمية، كنتكن إرتاؿ بعو الفركؽ اظتهمة بينهما و اصتدكؿ التا :اأيضن 

 البياانت الرقمية البياانت التناظرية
 انتكن أف يكوف  يار الكهرةء فيها متقطعن  ام تمرن  (ّ)يكوف  يار الكهرةء فيها

 يت م التيار فيها ةلتام اظت تمر
يت م التيار فيها ة ت امو كفل قيم ػتددة 

 (ْ)ام بقن 
ال نتكن حلر ًقيىم التيار الناقل عتا أك حتديدىا 

 بدقة
نتكن حلر قيم التيار الناقل عتا كحتديد  ل 

 (ٓ)قيمة منها بدقة
                                                           

 .http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_content: ( ين رُ)

يعمػػػػل ةلكهػػػػرةء  ػػػػرب مومجػػػػبلت ال فل يػػػػة  ال ػػػػيليكوف )ك  ػػػػم  أ ػػػػباه اظتومجػػػػبلت( بعكػػػػس األيهػػػػ ة  ( اصتهػػػػاز اإللكػػػػشكين ىػػػػو أم يهػػػػازِ)
 الكهرةميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ةلكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةء  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب اظتومجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت الفل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس )ين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/Electronics.) 

  ية، كإال فإ و نتكن دتثيل البياحبت التنا رية ك قلها  رب كسامل أعرل.( علليف ةلكهرةء ىنا؛ ألف الكبلـ  ن األيه ة اإللكشك ّ)
ل يقػـو ( لت ن التنويو إىل أف القيم الكهرةمية و األيهػ ة الرقميػة نتكػن أف   يػد أك  ػنق   ػن القيمػة احملػددة لػبعو األسػباب، إال أف اظت ػتقبْ)

 بتقريبها إىل أقرب قيمة ػتددة سابقنا.
 البيػػػػػػػػػػػػػاحبت الرقميػػػػػػػػػػػػػة أف يكػػػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػػػرب الكهػػػػػػػػػػػػػرةء، إال أ ػػػػػػػػػػػػػو  ويػػػػػػػػػػػػػد كسػػػػػػػػػػػػػامل أعػػػػػػػػػػػػػرل للنقػػػػػػػػػػػػػل  الضػػػػػػػػػػػػػوء، ين ػػػػػػػػػػػػػر:( األمجػػػػػػػػػػػػػل و  قػػػػػػػػػػػػػل ٓ)
(optic_communication-https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication
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    قري  للفرؽ بل اظتويات التنا رية كالرقمية:كو الشكل التا 

 

الشػػػكل األكؿ مػػػن الي ػػػار نتثػػػل مويػػػات  نا ريػػػة، أمػػػا الشػػػكبلف اللػػػ اف  لػػػ  اليمػػػل 
 .فيمثبلف بياحبت رقمية

أف ال ػػػا ة ذات العقػػػارب  :اكؽتػػػا يوضػػػ  الفػػػرؽ بػػػل البيػػػاحبت التنا ريػػػة كالرقميػػػة أيضنػػػ
إذ ؛ لشا ػػػة كاألرقػػػاـ فإهنػػػا   هػػػر بيػػػاحبت رقميػػػة  هػػػر بيػػػاحبت  نا ريػػػة، أمػػػا ال ػػػا ة ذات ا

 نتقػػل العقػػارب و األكىل بشػػكل م ػػتمر ال  ػػرب  قػػاط ػتػػددة، أمػػا ال ػػا ة الرقميػػة فت هػػر 
 .االوقيف أبرقاـ  تام  ل كقيف كفل قيم معينة كػتددة سابقن 

ثٌ   ل ىا ف القيمتاف من عبلؿ الكهرةء؟لكن  يف دتي
: اللػفر كالواحػػد، كدتثػل  ػػل اضتػركؼ كاأل ػػكاؿ  تكػوف لاػة اضتاسػػ  اآل  مػن قيمتػػل

 كبمىا من غتمو ات رقمية مشكلة من ىا ل القيمتل فقت.
كبنػػػاء  لػػػ  ذلػػػك  نقػػػل البيػػػاحبت و اضتاسػػػ  بتمثيلهػػػا ةلكهػػػرةء كفػػػل آليػػػات ػتػػػددة 

 ػػػأف يػػػتم إرسػػػاؿ إ ػػػارات  هرةميػػػة كفػػػل مػػػدد زمنيػػػة صبتػػػة، فػػػإذا كمجػػػليف اإل ػػػارة ؛  اسػػػابقن 
منهػػا، فإهنػػا دتثػػل و الطػػرؼ  ا( أك قريبنػػفولػػيف مػػثبلن  ٓللهػػدؼ بقيمتهػػا الكاملػػة ) الكهرةميػػة

(، أمػػػا إذا مضػػػيف اظتػػػدة احملػػػددة بػػػدكف كمجػػػوؿ إ ػػػارة  هرةميػػػة، أك ُاظت ػػػتقبل أبهنػػػا الػػػرقم )
كمجليف إ ارة ضعيفة قريبة من اللػفر، فإهنػا دتثػل و الطػرؼ اظت ػتقبل أبهنػا الػرقم )مجػفر(، 

 .(ُ)بعدىا، و   ل ل سريع كمتتابعكىك ا و اظتدة ال  
                                                           

 Current stateكسامت النقل طرؽ؛ منها: دتثيل البياحبت الثناميػة فضػور أك بيػاب الكهػرةء )ى ا مثاؿ، كإال فإف لتمثيل البياحبت و ( ُ)
modulation( كمنها دتثيل البياحبت الثنامية بتام قيمة فوليف الكهرةء ،)State transition modulation :ين ر ،) 

 CompTIA Network+ Nَُ-ََٔ Cert Guide, by Keith barker, and Kevin Wallace, pّْ. 
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أف  عػػػػرب  ػػػػن  -كمػػػػن ضػػػػمنها اضتاسػػػػ  اآل -كهبػػػػ ه الطريقػػػػة نتكػػػػن لؤليهػػػػ ة الرقميػػػػة 
 البياحبت )من أرقاـ كحركؼ كمجور كبمىا( هب ين الرقمل فقت.

( كذلػػك َََُ( فإ ػػو نتثلػػو هبػػ ا الشػػكل )ِأراد اضتاسػػ  أف يرسػػل الػػرقم ) ك لػػ  ىػػ ا إذا
 هرةميػػة ظتػػد ل ػتػػدد ل مػػن الػػ من، مث إرسػػاؿ  يػػار  هرةمػػ  بقيمػػة   بعػػدـ إرسػػاؿ أم قيمػػة

( ظتػػدة معينػػة، مث  ػػدـ إرسػػاؿ أم قيمػػة  هرةميػػة ظتػػدة ػتػػددة، كيقػػـو فولػػيف مػػثبلن  ٓػتػػددة )
 (.َََُالطرؼ اظت تقبل إب ادة دتثيل ما سبل ةألرقاـ اآل فة )

ألرقػػاـ كالبيػػاحبت (، كىكػػ ا  ػػل اضتػػركؼ كاَََََُُُةلقيمػػة ) a  مػػا نتثػػل حػػرؼ
 كخت ف و اضتاس    لك. ،األعرل دتثل هب ه الطريقة الرقمية الثنامية )مجفر ككاحد(

ا(  ػػشيم أف اضتاسػ  )كاأليهػ ة الرقميػة  مومنػ :فهػػو  ال  ػرل  لػك األرقػاـأمػا سػب  أحبٌ 
ىػػ ه األرقػػاـ لنػػا قػػا كتػػ  أف  ػػراه  ػػرب ػتػػوالت كلاػػات  ررتػػة معينػػة، ك ػػشيم مػػا  كتبػػو فيهػػا 

 .(ُ)ف فيها أك يرسل  ربىا بتلك اللفة اظت  ورةلتلك اللاة؛ لي  ٌ 
 :-اظتراد و ى ا الب ا- بياف معي الوقف الرقم  :الفرع الثاين

ألمػػر  اأب ػػو لػػيس كقفنػػ -العينيػػة كاظتنقولػػة-متتلػػف الوقػػف الرقمػػ   ػػن األكقػػاؼ اظتعتػػادة 
 م .مادم ػت وس، كإفتا ىو كقف ضتل معنوم ي هر و  كل ػتتول رق

إال مجػػورة مػػن مجػػور اسػػتابلؿ  -بنػػاء  لػػ  مػػا سػػبل-ك لػػ  ىػػ ا فلػػيس الوقػػف الرقمػػ  
اضتػل اظتعنػوم اظتوقػوؼ، سػواء أمكػن اسػػتابلؿ اضتػل اظتعنػوم بطػرؽ أعػرل بػم رقميػػة، أك   

 نتكن استابللو إال و العا  الرقم .

                                                           

، كاضتاسبات اإللكشك ية ّٗ-ِٗ، كالدليل الشامل ألساسيات اضتاسوب ك اظتعلوما ية صِٕ-ِِ( ين ر: اضتاس  اآل  )الكمبيو ر( صُ)
، ّْ-َّ، كأساسيات اضتاس  اآل  صّْ-ّٕ، كالكمبيو ر ك  م اظتعلومات صِّ-ِِ، كاضتواس  اإللكشك ية صٗٓ-ْٓص

 Lathi, B. P. (ُٖٖٗ). Modern Digital and Analog ،ُِ-ُْاسية صكمفاىيم الكمبيو ر األس
Communication Systems, ّ-ٖك ، Crisp, J. Introduction to Digital Systems, ُ-ٓك ، Agarwal, 

A & Lang J. H. (ََِٓ). Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits, َْ-ْٓ ،

  رة.كموسو ة الكمبيو ر اظتي
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ر؛ ألهنػا مػسثٌ يػة، إال أف ذلػك بػم كمع أ و قد يدعل و أمبلؾ الوقف الرقم  أ ياف مادٌ 
 بعػة للوقػػف الرقمػػ ، كيػػ ء مػن أمبل ػػو، كال  ػػسثر و  كييػػف الوقػف الرقمػػ  الػػ م ي ػػتند 

 .ااضتل اظتعنوم داممن إىل 
أف يقػػػػف مسلػػػػف الكتػػػػاب حقػػػػو اظتعنػػػػوم و  :كلتقريػػػػ  اظتعػػػػي فمثػػػػاؿ الوقػػػػف الرقمػػػػ 

 ش ػيف الكتاب )حل التأليف(، مث لتوؿ ػتتػول ذلػك الكتػاب إىل مجػياة رقميػة  نشػر و اإل
 اابتاػػاء كيػػو هللا، أك ققابػػل مػػادم يلػػرفو و كيػػوه اطتػػم، كيكػػوف الوقػػف بػػ لك كقفنػػ غتػػاحبن 
 اضتػػػل معنػػػوم، كىػػػ ا خبػػػبلؼ الوقػػػف اظتعتػػػاد الػػػ م يقػػػف فيػػػو مسلػػػف الكتػػػاب   ػػػ ن  ارقمي ػػػ

 .مثبلن  منقوالن  التكوف كقفن  ؛معينة من  تابو اظتطبوع
ؼ الرقميػػػػة كمعناىػػػػا ك كييفهػػػػا، بػػػػ ليف كظتػػػػا   أيػػػػد أثنػػػػاء فثػػػػ  مػػػػن  كلػػػػم  ػػػػن األكقػػػػا

يهػػدم و مجػػيابة  عريػػف عتػػ ه األكقػػاؼ اظت ػػتجدة يرا ػػ  معػػي الوقػػف الرقمػػ  ك كييفػػو 
 هب ا التعريف: ، ف رييفاما عن  اكأ وا و كػتشزا و، كيكوف يامعن 

 ل حل معنوم كيقًػف بلػياة رقميػة  ػرب كسػيت مناسػ ؛ لئلفػادة   الوقف الرقمي ىو:
 منو أك من ريعو.

 التعريف: عياتو 
اضتل اظتعنوم ىو حل يػرد  لػ   ػ ء بػم مػادم،  اظتسلفػات كاظت ش ػات  حل معنوم:

كاالسم التجارم كالعبلمة التجارية كاالبتكار كاالعشاع كا طباع العمبلء، ؽتا نتكن مجػاح  
 .(ُ)اضتل من احتكار كاستابلؿ ى ا النتاج

دمل، كإفتػػا  هػػر ىػػ ا اظتلػػطل   ػػأثر ك   كػػن اضتقػػوؽ اظتعنويػػة معركفػػة  نػػد الفقهػػاء اظتتقػػ
  ػا  للم تجدات ال  طرأت  ل  اضتقوؽ بم اظتاديػة،   هػور اظتطػابع اضتديثػة الػ  سػهليف

كأصرت الكػػػبلـ حػػػوؿ حػػػل اظتسلػػػف و االسػػػتفادة مػػػن  تابػػػو و  ػػػل سػػػهولة الن ػػػا  ،الكتػػػ 
    ة الكتاب.كسر تو كرعلو، بعد أف  اف صتهد الناسا و ال ابل األثر الكبم و قيمة 

                                                           

 .ُٕٖٓغتلة غتمع الفقو اإلسبلم ، العدد اطتامس، ص و ( ين ر: بيع االسم التجارم، ُ)
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ال يقػػـو إال  لػػ  حػػل معنػػوم، خبػػبلؼ  و؛ أل ػػككيمجػػف الوقػػف الرقمػػ  أب ػػو حػػل معنػػوم
 منها بشكل رقم .لبلستفادة اضتقوؽ العينية كبمىا ال  ال نتكن حتويلها 

أم ةلطريقػػػػة الرقميػػػػة اظتبينػػػػة و ىػػػػ ا الب ػػػػا، كالػػػػ  يقػػػػـو  ليهػػػػا  مػػػػل  مجػػػػياة رقميػػػػة:
 األيه ة الرقمية.

ألف الوسػيت ىػو الػ م يتػي  االسػتفادة مػن ذلػك احملتػول الرقمػ   مػا  كسيت مناسػ :
يراد، أما الوسامت بم اظتناسبة فبل  تي  ذلك،  مػا لػو طبػع ػتتػول الوقػف الرقمػ  بلػياتو 
الرقمية و أكراؽ، فبل نتكن حين   االستفادة منو أك التفا ل معػو  مػا ينباػ ، بػل رقػا  ػاف 

 حىت يوضع و ذلك الوسيت. معنواي   اكإفتا يبق  حق   للماؿ، الو كىدرن  اذلك إف ادن 
  و اف: -كمنها الرقمية-فاألكقاؼ  لها  لئلفادة منو أك من ريعو:

 كقف  ادم: ي تفاد من منافعو مبا رة. .ُ
 كقف استثمارم: ي تفاد من ريعو و اإل فاؽ  ل  كيوه اطتم. .ِ

 كقد يقع األمراف و كقف كاحد متفاضلل أك مت اكيل.
ة   يقػع مثلهػا و العلػور ال ػابقة، كىػ ا ي ػتد   يعترب حبزلن  وقف الرقم  هب ا اظتعيكال

 دراستو ك كييفو كبياف أحكامو.
 مشروعية الوقف الرقمي: :ادلبحث الثاين

ء  لػػػ  ذلػػػك ف الوقػػػف الرقمػػػ ، مث بيػػػاف ظتشػػػرك يتو بنػػػان كو ىػػػ ا اظتب ػػػا بيػػػاف لتكييٌػػػ
 ف، كذلك و مطلبل:التكييٌ 

 تكييف الوقف الرقمي: :ولادلطليل األ
يػػػػ ات معينػػػػة، ؽتمػػػن األكقػػػػاؼ اظتعتػػػػادة خبلػػػػام  ك  الرقميػػػػة  ػػػػن بمىػػػػا   األكقػػػػاؼ تميٌػػػ

كلتلػػور ىػػ ه األكقػػاؼ ك كييفهػػا ال بػػد أف   ػػتقرم أ مػػاؿ إ شػػاء كر ايػػة الوقػػف الرقمػػ  
 ، كى  إبرتاؿ:ا مومن 
 حج  االسم التجارم أك الش ل . .ُ
 طتدمات.مجيابة الفكرة كاألىداؼ كاحملتول كا .ِ
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، أك هتي ػػػة مػػػا لتتػػػاج (ُ)برغتػػػة الوقػػػف الرقمػػػ  ك لػػػميمو ك ػػػوفم م ػػػتل ما و كهتي تهػػػا .ّ
 للتهي ة فقت.

 است راج التلاري  كالشهادات كاألكراؽ  ند اضتاية. .ْ
  شر الوقف كاإل بلف  نو. .ٓ
  ا ية الوقف الرقم  كجتديده كمجيا تو. .ٔ

لػػيس عتػػا  -و أمجػػلها- ميػػةكإذا   ػػرحب إىل مػػا سػػبل مػػن أ مػػاؿ كيػػدحب أف األكقػػاؼ الرق
كالربغتػة  كيود مادم ػت وس، كإفتا ى  مبنية  ل  أمور معنوية  شأت ةالبتكػار كالتػأليف

 ل  ى ا اضتل كما أ بهو من اضتقوؽ: اضتقوؽ اظتعنويػة، أك حقػوؽ  كؿتوىا، كيطلل الفقهاء
نهػا متقػارب االبتكار، أك اضتقوؽ الفكرية، أك ال ىنية، كبمىػا مػن الت ػميات، كاظتقلػود م

 .(ِ)(، كلعل أدؽ ى ه الت ميات كأوملها ىو لف  )اضتقوؽ اظتعنويةايد  
نتكػػػن اظتعاكضػػة فيػػػو؟ بيػػاف ذلػػػك و الكػػبلـ  ػػػن  لكػػن ىػػل  عتػػػرب اضتقػػوؽ اظتعنويػػػة مػػاالن 

 م ألة مالية اضتقوؽ بشكل  اـ و الفقو اإلسبلم ، كبياف عبلؼ الفقهاء فيها.
 مالية احلقو : :مسألة

ـ و مالية اضتقوؽ  ل   عريف اظتاؿ، فقد اعتلػف الفقهػاء و ومػوؿ  عريػف ينب  الكبل
 اظتاؿ لام األ ياف  ل  قولل:

  :القول األول
 :كىػػو مػػ ى  اضتنفيػػة، أف معػػي اظتػػاؿ يقتلػػر  لػػ  األ يػػاف، كاضتقػػوؽ اظتتعلقػػة ةأل يػػاف

 ظتنػػػافع أمػػػواالن حيػػػا يطلػػػل اظتػػػاؿ  نػػػد اضتنفيػػػة  لػػػ  األ يػػػاف دكف اظتنػػػافع، فهػػػم ال يعػػػدكف ا
متقومة؛ ألف مجفة اظتالية ال  ثبػيف للشػ ء إال ةلتمػوؿ، كىػو مجػيا ة الشػ ء كادعػاره لوقػيف 

                                                           

ا لتتػػاج لتػػوفم اظت ػػتل مات اظتوقػػع الرقمػػػ  الػػ م لتتػػاج ضتجػػ  كاسػػت جار  طػػاؽ للموقػػػع، إضػػافة إىل  ػػوفم عػػادـ م تضػػيف للموقػػع، كرفػػػع ( ؽتػػُ)
 ػتتول اظتوقع  ليو.

 ى ا الب ا. من اللف ةو  ّّم نو بل بياف معي اضتل اظتع( سِ)
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كنتكػػػن ادعػػػاره  ،و: "مػػػا نتيػػػل إليػػػو الطبػػػعاظتػػػاؿ أب ٌػػػ (ُ) ابػػػدينابػػػن ؼ كلػػػ ا فقػػػد  ػػػرٌ ؛ اضتايػػػة
 .(ِ)لوقيف اضتاية"

 لػػػ  ا ػػػشاط العينيػػػة و اظتػػػاؿ، كمػػػع ذلػػػك كتػػػوز و بعػػػو  كو التعبػػػم ةالدعػػػار داللػػػة
؛ لكوهنػا الركاايت  ند اضتنفية بيع اضتقوؽ اظتتعلقة ةظتاؿ إذا  ا يف معلومة   ل اظتركر مثبلن 

 ، كعتم و ذلك  فليل ال ي ػع اظتقػاـ لػ  ره،  مػا أهنػم يعتػربكف اظتنػافع أمػواالن  بعة ال أمجبلن 
 .(ّ) قد معاكضة  اإليارة إذا كرد  ليها استثناءن متقومة 

  :القول الثاين
 :ى  اظتالكية كالشافعية كاضتنابلةكىو م ، وموؿ معي اظتاؿ لؤل ياف كبم األ ياف

فػػيمكن  عريػػف اظتػػاؿ  نػػدىم أب ػػو "مػػا يقػػع  ليػػو اظتلػػك، كي ػػتبد بػػو اظتالػػك  أمػػا اظتالكيػػة
األ يػاف، يسيػد ذلػك  ، كى ا التعريف يشمل األ يػاف كبػم(ْ) ن بمه إذا أع ه من كيهو"

 .(ٓ)جتوي  اظتالكية لبيع بعو اضتقوؽ كاظتنافع   ل التعل  كالشرب كاظتركر كبمىا
فقػػػد كرد و األـ أ ػػػو "ال يقػػػع اسػػػم مػػػاؿ كال  لػػػل إال  لػػػ  مػػػا لػػػو قيمػػػة  كأمػػػا الشػػػافعية

كيكػػوف إذا اسػػتهلكها م ػػتهلك أدل قيمتهػػا كإف قلػػيف، كمػػا ال يطرحػػو النػػاس  ،يتبػػايع هبػػا
ذتنهػػا، مثػػل  ػػراء  اعتم مثػػل الفلػػس كمػػا يشػػبو ذلػػك، كالثػػاين  ػػل منفعػػة ملكػػيف كحػػلٌ مػػن أمػػو 

، ففيػػػو داللػػػة  لػػػ  أف  ػػػل مػػػا لػػػو قيمػػػة فهػػػو مػػػاؿ (ٔ)الػػػدار كمػػػا و معناىػػػا ؽتػػػا حتػػػل أير ػػػو"
ألف ينتفػػػع بػػػو، كىػػػو إمػػػا  ابػػػو أم م ػػػتعد   ا نػػػدىم،  مػػػا  رفػػػوا اظتػػػاؿ أب ػػػو: "مػػػا  ػػػاف منتفعنػػػ

                                                           

ىو:   أمل بن  مر بن  بدالع ي  بن أزتد بن  بػد الػرحيم  ابػدين الدمشػق  اضتنفػ ، مف ػر ػتػدث فقيػو أمجػو  لاػوم، كلػد و دمشػل،  (ُ)
أكرده اضتلػجمل  لػ  الػدر اظت تػار، األ  ػار  مػا   عددت مسلفا و كاعتلفيف فنوهنا، كمنها: رد احملتػار  لػ  الػدر اظت تػار )حا ػية ابػن  ابػدين(، كرفػع

، كلػو حػو  اش كمن ة اطتالل  ل  الب ر الرامل، ك  مات األس ار  ل   رح اظتنار، كحا ية  ل  اظتطػوؿ، كالرحيػل اظت تػـو و  ػرح قبلمػد اظتن ػـو
 القػػػػػرف الثالػػػػػا  شػػػػػر ، كحليػػػػػة البشػػػػػر و  ريػػػػػاِْ/ٔ ساأل ػػػػػبلـ لل ر لػػػػػ  ػىػػػػػُِِٓو دمشػػػػػل  ػػػػػاـ  رزتػػػػػو هللا لػػػػػ   ف ػػػػػم البيضػػػػػاكم،  ػػػػػوو 

 [.ُْٖ-ّٖٗ/ِ ، كفهرس الفهارسُِّٗ-َُِّص
 .َُٓ/ْد احملتار  ل  الدر اظت تار ( ر ِ)
، كغتمػػع األهنػػر و  ػػرح ملتقػػ  األفػػر ُٖ-ٕٗ/ٓ، كرد احملتػػار َّْ-ِْٗ/ٔ، كفػػت  القػػدير ْٕ/ّين ػػر: اعتدايػػة و  ػػرح بدايػػة اظتبتػػدم  (ّ)

 .ِْٖ-ِْٕ/ٔ، كفت  القدير ُّٔ-ُّٓ/ُْك ٕٗ-ٖٕ/ُُ   ، كاظتب وط لل رعْ/ّفا ية الدر اظتنتق  

 .ِّ/ِوافقات للشاطجمل ( اظتْ)
 .ُْ/ّ، كالشرح الكبم للدردير ْٖ/ٔ، كالتاج كاإل ليل ُِّ/ّن ر: اظتدك ة ( يٓ)
 .ّٔ/ٓـ ( األٔ)
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ألف ينتفػع بػو  ا بػل و ىػ ا التعريػف أف اظتػاؿ ىػو مػا  ػاف م ػتعد   ، فقد(ُ)أ ياف أك منافع"
 من بم ا شاط للعينية، كىو ما يتض  من  ق يمو إىل أ ياف كمنافع.

إذ  يرؼ اظتاؿ  نػدىم أب ػو: "مػا فيػو ؛ بينوا وموؿ اظتاؿ لام األ ياف ك  لك اضتنابلة فقد
، أك اقتنػػػاؤه بػػػبل ايبػػػاح  فعػػػو مطلقنػػػ  مػػػا  يػػػٌرؼ أب ػػػو: "مػػػا،  (ِ)منفعػػػة مباحػػػة لاػػػم ضػػػركرة"

اف لؤل يػاف كبػػم األ يػاف، بػل فيهمػػا  ر يػ   لػػ  اظتنفعػة  معيػػار ، كالتعريفػاف  اٌمػػ(ّ)حايػة"
 .(ْ)للماؿ، ك ل  ى ا سار اضتنابلة  ند  بلمهم  ل  التلرؼ و اضتقوؽ ا،ردة

 أدلة القول األول:
 استدؿ اضتنفية لقوعتم بعدة أدلة، منها:

ظتاليػػة للشػ ء إفتػػا  ثبػيف ةلتمػػوؿ، كالتمػوؿ مجػػيا ة الشػ ء كادعػػاره لوقػػيف "أف مجػفة ا .ُ
    العػدـ إىل حيٌػاضتاية، كاظتنافع ال  بق  كقتػل، كلكنهػا أ ػراض  مػا ختػرج مػن حيٌػ

 .(ٓ)الويود  تبل  ، فبل يتلور فيها التموؿ"
 ،أ ػدؿ عتػا، كىػو مضمو ة لضػمنيف ةظتنػافع لكوهنػا مػثبلن  أف اظتنافع "لو  ا يف أمواالن  .ِ

فػػػػػإذا    ضػػػػػػمن هبػػػػػػا ال نتكػػػػػػن أف  ضػػػػػمن ةأل يػػػػػػاف؛ ألف األ ػػػػػػراض لي ػػػػػػيف قثػػػػػػل 
لؤل يػػػػاف؛ ألف مػػػػا ال يبقػػػػػ  ال يكػػػػوف مػػػػػثبل ظتػػػػا يبقػػػػ ، كضػػػػػماف العػػػػدكاف مشػػػػػركط 

، فػػػػإذا ا تفػػػػ  إمكػػػػاف ضػػػػماهنا ةأل يػػػػاف كال ةظتنػػػػافع (ٔ)ةظتماثلػػػػة ةلػػػػن  كاإلرتػػػػاع"
 .(ٕ)قاؿ افلي يف إذن 
 أدلة القول الثاين:

 دؿ القاملوف بشموؿ معي اظتاؿ لام األ ياف بعدة أدلة، منها:است
                                                           

 .ِِِ/ّنثور و القوا د الفقهية ( اظتُ)

 .ٗٓ/ِ، كاإلقناع ٗ/ْ، كاظتبدع ٕ/ْ، كين ر: الشرح الكبم َِٕ/ْاإل لاؼ ( ِ)
 .ٕ/ِرح منته  اإلرادات (  ّ)
 .ٓ/ِ، ك رح منته  اإلرادات َِٕ/ْ، كاإل لاؼ ّٕٓ-ّْٕ/ْن ر: اظتا  ( يْ)
 .ٕٗ/ُُب وط ( اظتٓ)

 .ِّْ/ٓبيل اضتقامل (  ٔ)
 .ٕٗ/ُُب وط ( اظتٕ)
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و النكػاح، مػع أ ػو حلػر  اأف الشارع قد حكم أبف اظتنافع أمواؿ حينما يعلها مهرن  .ُ
 .(ِ)، فثبيف هب ا وموؿ معي اظتاؿ لام األ ياف(ُ)اظتهر ةظتاؿ

نػػد النػػاس، كإفتػػا أف اظتنفعػة ىػػ  اظتقلػػودة مػػن العػل، كمػػا ال منفعػػة فيػػو ال قيمػة لػػو   .ِ
كلػػ ا فػػالعل كاظتنفعػة الػػ  ال قيمػػة عتػػا  ػػادة ال يلػػ  ؛ يقلػد النػػاس األ يػػاف ظتنافعهػػا
 .(ّ)أف يرد  ليها  قد بيع كإيارة

كلػ ا فػاظتعترب فيهػا ىػو ؛ للمػاؿ متػرج اضتقػوؽ كاظتنػافع اأف الشريعة كاللاة    ضعا حػد   .ّ
قػػوؽ كاظتنػػافع و م ػػم   ػػرؼ النػػاس، كقػػد  عػػارؼ النػػاس  لػػ  دعػػوؿ  ثػػم مػػن اضت

 .(ْ)اظتاؿ، بل  عترب بعضها و ى ا ال من من أ فس األمواؿ
أف األمجػػل  مػػـو معػػي اظتػػاؿ لؤل يػػاف كبػػم األ يػػاف إذا  ػػاف عتػػا قيمػػة، كإعػػراج بػػم  .ْ

األ ياف من م م  اظتاؿ ىو ال م لتتػاج إىل دليػل، فػإذا   ينػتهو دليػل إبعرايهػا 
 مجل.من م م  اظتاؿ فإهنا  بق   ل  األ

 ضػػػػييع ضتقػػػوؽ النػػػػاس؛ ظتػػػػا فيػػػو مػػػػن إبػػػػراء  أف و  ػػػدـ ا تبػػػػار بػػػػم األ يػػػاف أمػػػػواالن  .ٓ
لل لمة ةال تداء  ل  حقوؽ الناس كمنافع أ ياهنم، كذلك ما ينػاو  دالػة الشػريعة 

 كمقامجدىا.
 الراجا:

بشموؿ معي اظتاؿ لؤل ياف كبػم األ يػاف؛ لقػوة  يتض  من مقار ة األدلة ري اف القوؿ
  ا القوؿ، كقربو ظتقامجد الشريعة، كأما أدلة القوؿ األكؿ فيجاب  نها قا يل :أدلة ى
أف اسػػتدالعتم أبف اظتاليػػة ال  كػػوف إال ةلتمػػوؿ الػػ م ي ػػتلـ  االدعػػار، كأبف اظتنػػافع  .ُ

ال  ضػػمن ةظتنػػافع كال ةأل يػػاف،  لػػو اسػػتدالؿ و ػتػػل النػػ اع، كال   ػػلم بػػو؛ إذ أف 

                                                           

 .ُِٕ/ٓن ر:  ف م القرطجمل ( يُ)
 .َُٖ/ّ، كرد احملتار َّٕحل باية االعتلار صفاية األعيار و  ، ك ّْٔ/ِاظته ب للشمازم ( ِ)
 .ِٖٕ/ِ، كاأل باه كالن امر لل بك  ّْْ/ٔلفركع البن مفل  ( اّ)
 .ُِٓ/ّشاؼ القناع (  ْ)
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 ػاف ؽتػا فيػو منفعػة، أمػا الضػماف فل ػنا   ػلم أبهنػا ال اظتاؿ يشمل  ل ما ملكػو اإل 
  ضمن، كال يل  االستدالؿ ق ل الن اع.

  ل  القوؿ بتع ر ضماف اظتثل فإ و يلار إىل القيمة،  ما و األ ياف. .ِ
متقومػة إذا كرد  ليهػا  قػد معاكضػة    دـ اطراد قوعتم؛ إذ أهنم يعتربكف اظتنػافع أمػواالن  .ّ

 ، خببلؼ القوؿ قاليتها.(ُ)عبلؼ القياس  اإليارة، كيعتربك و  ل 
 ؛كينبػػػ   لػػػ  ومػػػوؿ معػػػي اظتػػػاؿ لاػػػم األ يػػػاف دعػػػوؿ اضتقػػػوؽ اظتعنويػػػة و م ػػػم  اظتػػػاؿ

 كعت ا فه   دعل حتيف حكم الوقف بعمومو.
اظتنػػافع؛ ألهنػػا ختتلػػف  ػػن اظتنػػافع أبهنػػا ال  كقػػد أيضتقػػيف فكػػم الوقػػف بعمومػػو ال بوقػػف

ػػػ  ػػػر بت بعػػػل، كىػػػ ا مػػػا ييٍشػػػكل  او كقػػػف اظتنػػػافع اظتر بطػػػة ةأل يػػػاف؛ إذ أف و كقفهػػػا حب ن
لعينها، أما اضتقوؽ اظتعنوية فبل  ر بت بعل، كإفتػا يقػع الوقػف  ليهػا مبا ػرة، في ػبس اضتػل 

 .(ِ)ك  بل منفعتو، كى  ب لك أ بو بوقف األ ياف منها بوقف اظتنافع، كهللا أ لم
أبف اضتقػػػوؽ  امػػػة اظتػػػسدتر اإلسػػػبلم  قػػػرارن كقػػػد أمجػػػدر غتمػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلم  التػػػابع ظتن 

؛  ليهػػا رتيػػػع التلػػرفات الشػػػر ية الػػ   ػػػرد  لػػ  اظتلكيػػػةك ػػػرد  اظتعنويػػة حقػػوؽ ماليػػػة معتػػربة
حيػػػا ذ ػػػر أ ػػػو "بعػػػد اطبل ػػػو  لػػػ  الب ػػػوث اظتقدمػػػة مػػػن األ ضػػػاء كاطتػػػرباء و موضػػػوع 

 )اضتقوؽ اظتعنوية( كاستما و للمناقشات ال  دارت حولو، قرر:
االسػػػم التجػػػارم، كالعنػػػواف التجػػػارم، كالعبلمػػػة التجاريػػػة، كالتػػػأليف كاالعػػػشاع أك  أواًل:

أمجػػب  عتػػا و العػػرؼ اظتعامجػػر قيمػػة ماليػػة معتػػربة  ،االبتكػػار ىػػ  حقػػوؽ عامجػػة ألمجػػ اهبا
 كى ه اضتقوؽ يعتد هبا  ر نا فبل كتوز اال تداء  ليها. ،لتموؿ الناس عتا

ك قػػل  ،أك العنػػواف التجػػارم أك العبلمػػة التجاريػػة كتػػوز التلػػرؼ و االسػػم التجػػارم اثنيًةةا:
 ا.ا مالي  ة تبار أف ذلك أمجب  حق   ،أم منها بعوض ما  إذا ا تف  الارر كالتدليس كالاق

                                                           

 .ٕٗ/ُُب وط ( اظتُ)
يػػة و غتلػػػة ، كفػػا بيػػع اضتقػػوؽ اظتعنو ََُ-ْٖلبلسػػت ادة و ىػػ ه اظت ػػألة: فػػوث و قضػػااي فقهيػػة معامجػػػرة حملمػػد  قػػ  العثمػػاين ص( ين ػػر ِ)

 .ُُّّ-َُٓٓ/ْ/ِّالعلـو الشبوية كاإلسبلمية ـ-يامعة اظتلك سعود 
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كألمجػػ اهبا حػػل التلػػرؼ  ،حقػػوؽ التػػأليف كاالعػػشاع أك االبتكػػار ملػػو ة  ػػر نا اثلثًةةا:
 .(ُ)فيها، كال كتوز اال تداء  ليها"

 مشروعية الوقف الرقمي: :ادلطليل الثاين
مبنيػػة  لػػ  حكػػم الوقػػف  -الػػ   قػػـو  ليهػػا األكقػػاؼ الرقميػػة-قػػا أف اضتقػػوؽ اظتعنويػػة 

 بعمومو، فف  ى ا اظتطل  استعراض ضتكم الوقف بعمومو. 
الوقػػػػف مػػػػن اظت ػػػػامل الػػػػ  أرتػػػػع  لػػػػ  أمجػػػػل مشػػػػرك يتها اللػػػػ ابة كمػػػػن بعػػػػدىم مػػػػن 

القػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػدـ يػػػػػػػوازه   حنيفػػػػػػػةيب ، كقػػػػػػػد أعطػػػػػػػأ مػػػػػػػن   ػػػػػػػ  إىل أ(ِ)اإلسػػػػػػػبلـفقهػػػػػػػاء 
 .(ّ)رع   ما بل ذلك ال 

 ويدل على مشروعيتو أدلة كثًنة منها:
 ے ھ ھ ھھ چ اآلايت الػػػواردة و اضتػػػا  لػػػ  اإلح ػػػاف كالػػػرب،  قولػػػو  عػػػاىل: .ُ

چ ۓ ے
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ چ، كقولػػػػػػو  عػػػػػػاىل: (ْ)

چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ
(ٓ)

 ڱ ڱ چ كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:، 

چ ڻ ڻ ں ں
(ٔ)

ىػػػا مػػػن اآلايت، فقػػػد حػػػا فيهػػػا سػػػب ا و كبم ، 
   ل  فعل اطتم كالرب كاإلح اف، كمن أ رب أبواب ذلك الوقف.

  ملػػو  نػػو ا قطػػع اإل  ػػاف مػػات ))إذا قػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسػػوؿ أف ىريػػرة مػػا ركاه أبػػو .ِ
، (ٕ)لػو(( يػد و  مجػالو  دكلوػ أك بو، ينتفع م لو  أك ة،ياريو  ةمجدقو  من إال ثبلثة: من إال

                                                           

 .َِٓٗ( غتلة غتمع الفقو اإلسبلم ، العدد اطتامس، صُ)
 .ْ-ّ/ٔ، اظتا  ِِّ/ِ، اظته ب للشمازم ٕ-ٓ/ُِ، النوادر كال ايدات ُِٖ/ٔ( ين ر: بدامع اللنامع ِ)
ع   ىو: أبو بكر ومس األممة   بن أزتد بن سػهل ال رع ػ ، فقيػو أمجػو  حنفػ ، ين ػ  كال ر ، ِٕ/ُِين ر: اظتب وط لل رع   ( ّ)

إىل سػػػرعس، كىػػػ  بلػػػػدة قدنتػػػة مػػػػن بػػػبلد عراسػػػػاف، كلػػػو  تػػػػاب اظتب ػػػوط و ثبلثػػػػل يػػػ ءنا، ك ػػػػرح ال ػػػم الكبػػػػم لئلمػػػاـ  ، كلػػػػو  ػػػرح ؼتتلػػػػر 
. ساصتػػواىر ػىػػّْٖ ػػاـ رزتػػو هللا نفيػػة، كيعػػرؼ أبمجػػوؿ ال رع ػػ ،  ػػوو الط ػػاكم، كلػػو و أمجػػوؿ الفقػػو  تػػاب مػػن أ ػػرب  تػػ  األمجػػوؿ  نػػد اضت

 ، كاظتوسو ة العربية العاظتية[.ُّٓ/ٓاأل بلـ لل ر ل  ، ك ِٗ-ِٖ/ِاظتضية و طبقات اضتنفية 
 .ُٓٗسورة البقرة:  (ْ)
 .ُْٖسورة البقرة:  (ٓ)
 .ٕٕسورة اضت :  (ٔ)

 .ُُّٔاف من الثواب بعد كفا و، حديا ( ركاه م لم،  تاب الومجية، ةب ما يل ل اإل  ٕ)
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 كاللػػػػػدقة اصتاريػػػػػة ىػػػػػ  اظت ػػػػػتمرة  ػػػػػالوقف  مػػػػػا ف ػػػػػرىا بػػػػػ لك  ػػػػػدد مػػػػػن العلمػػػػػاء

(ِ)بي كالشر  (ُ)موك  الن
. 

خبيػػرب،  اأمجػػاب أرضنػػ اطتطػػاب مػػر رضػػ  هللا  نهمػػا: ))أف  مػػر بػػن مػػا ركاه ابػػن  .ّ
 رب   أمج  مػاالن خبي اإين أمجبيف أرضن  ،ي تأمره فيها، فقاؿ: اي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصفأ   النجمل

قػػت أ فػػس  نػػدم منػػو، فمػػا لمػػر بػػو؟ قػػاؿ: إف  ػػ يف حب ػػيف أمجػػلها ك لػػدقيف هبػػا، 
قػػاؿ: فتلػػدؽ هبػػا  مػػر أ ػػو ال يبػػاع كال يوىػػ  كال يػػورث، ك لػػدؽ هبػػا و الفقػػراء كو 
القػػرو كو الرقػػاب كو سػػبيل هللا كابػػن ال ػػبيل كالضػػيف، ال ينػػاح  لػػ  مػػن كليهػػا أف 

بػػم  :فقػػاؿ ،ف ػػدثيف بػػو ابػػن سػػمين :م بػػم متمػػوؿ، قػػاؿأي ػػل منهػػا ةظتعػػركؼ كيطعػػ
، كى ا اضتديا أمجػل و مشػرك ية الوقػف كؼتالفتػو ل ػوام  اصتاىليػة، (ّ)((متأثل ماالن 

 كيدؿ داللة كاض ة  ل  ل كمو كطريقة العمل فيو.
مػن  طل ػة أ ثػر األ لػار ةظتدينػة مػاالن قاؿ: )) اف أبػو  مالكما ركاه أ س بن   .ْ

ملسو هيلع هللا ىلص ـتل، ك اف أح  أموالػو إليػو بمحػاء، ك ا ػيف م ػتقبلة اظت ػجد، ك ػاف رسػوؿ هللا
ٱ  چ      ػػس: فلمػػا أ  لػػيف ىػػ ه اآليػػة:يػػدعلها كيشػػرب مػػن مػػاء فيهػػا طيػػ ، قػػاؿ أ

چپ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   پٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
قػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػو   (ْ)

ٱ  ٻ  چ   :إف هللا  بػارؾ ك عػاىل يقػوؿ ،فقاؿ: اي رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصطل ة إىل رسوؿ هللا

                                                           

، كالنػوكم ىػػو: ػتيػ  الػػدين أبػو ز ػراي لتػػن بػن  ػػرؼ بػن مػػرم بػن ح ػن بػػن ح ػل اضت امػػ  اضتػوراين النػػوكم ٖٓ/ُُ ػر: اظتنهػاج للنػػوكم ( ينُ)
هػػػا: هتػػػ ي  األشتػػػاء كاللاػػػات، الشػػػافع ، إمػػػاـ ةرع حػػػاف  أمػػػار ةظتعػػػركؼ، حبه  ػػػن اظتنكػػػر، زاىػػػد   يتػػػ كج، لػػػو  لػػػا يف  ثػػػمة مشػػػهورة مػػػن أقت

ج كاظتنهاج و  رح م لم، كالتقري  كالتي م و ملطل  اضتديا، كاألذ ار، كرايض اللػاضتل، كا،مػوع  ػرح اظتهػ ب، كركضػة الطػالبل، كمنهػا 
-َٗٗسطبقػػات الشػػافعيل ص ىػػػٕٔٔبنػػول  ػػاـ  الطػػالبل، كاألربعػػوف النوكيػػة، كؼتتلػػر أسػػد الاابػػة و معرفػػة اللػػ ابة، كبمىػػا،  ػػوو رزتػػو هللا

 ، كاظتوسو ة العربية العاظتية[.َُٓ-ُْٗ/ٖ، كاأل بلـ لل ر ل  ُْٓ-ُّٓ، كطبقات اضتفاظ صُّٗ
كالشػربي  ىػو: ومػس الػدين   بػن أزتػد الشػربي  الشػافع ، فقيػو مف ػر مػتكلم ؿتػوم، ا ػتهر ةلعلػم كالعمػل  ،ِّٓ/ّ( ين ػر: ماػ  احملتػاج ِ)

العبػػادة، لػػو  لػػا يف و الفقػػو كالتف ػػم كالببلبػػة منهػػا: ال ػػراج اظتنػػم ) ف ػػم(، كاإلقنػػاع و حػػل ألفػػاظ أب  ػػجاع، كماػػ  كال ىػػد كالػػورع ك ثػػرة 
، ٔ/ٔىػػػػػ ساأل ػػػػبلـ لل ر لػػػػ  ٕٕٗاحملتػػػػاج )فقػػػػو(، كفػػػػت  اطتػػػػالل اظتالػػػػك )ؿتػػػػو(، ك قريػػػػرات  لػػػػ  اظتطػػػػوؿ )ببلبػػػػة(، كبمىػػػػا،  ػػػػوو رزتػػػػو هللا  ػػػػاـ 

 [.ِٗٔ/ٖ، كمعجم اظتسلفل ّٕ-ِٕ/ّياف اظت ة العا رة كالكوا   ال امرة أب 

، كم ػػػلم،  تػػػػاب الومجػػػية، ةب الوقػػػػف، حػػػػديا ِٖٔٓ( متفػػػل  ليػػػػو: ركاه الب ػػػارم،  تػػػػاب الشػػػركط، ةب الشػػػػركط و الوقػػػف، حػػػػديا ّ)
ُّّٔ. 

 .ِٗسورة آؿ  مراف:  (ْ)
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چٺ  پٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
كإف أحػػ  أمػػوا  إ  بمحػػاء، كإهنػػا مجػػدقة ل  ،(ُ)

أريػػػػو برىػػػػا كذعرىػػػػا  نػػػػد هللا، فضػػػػعها اي رسػػػػوؿ هللا حيػػػػا أراؾ هللا، قػػػػاؿ: فقػػػػاؿ 
 أرل كإين قلػيف، ذلك ماؿ راب  ذلك ماؿ راب ، كقد شتعػيف مػا ،ابو : ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا

 و طل ػة أبػو فق ػمها هللا، رسػوؿ اي أفعلي  طل ة: أبو فقاؿ األقربل، و جتعلها أف
 .(ِ) مو(( كب  أقاربو

قػػػوؿ  اإلرتػػػاع؛ فقػػػد  قػػػل إرتػػػاع اللػػػ ابة كبػػػمىم  ػػػدد مػػػن األممػػػة، مػػػن أمثلػػػة ذلػػػك .ٓ
 ،كبػمىم ملسو هيلع هللا ىلصكالعمل  ل  ى ا  ند أىل العلم من أمج اب النجمل": م ماإلماـ الش 

،  (ّ)ال  علم بل اظتتقدمل منهم و ذلك اعتبلفا و إيازة كقػف األرضػل كبػم ذلػك"
 .(ْ)و اظتا  إرتاع الل ابة  ل  مشرك يتو قدامة ما  قل ابن 
ىػ ا  إال أف اإلمػاـ أزتػد زتػل، لقػوؿ بعػدـ مشػرك ية الوقػفا (ٓ)ي كقد  قل  ن  ػر 

هبػػ ا  ، كمػػع ذلػػك فػػبل ا تبػػار(ٔ)القػػوؿ  لػػ  بػػم اظت ػػايد كؿتوىػػا، ك  ػػبو إىل أىػػل الكوفػػة
القػػػوؿ اظتن ػػػوب إليػػػو كإىل أىػػػػل الكوفػػػة؛ ظت الفتػػػو إلرتػػػاع اللػػػػ ابة قػػػبلهم، ك ػػػ ا ا عقػػػػاد 

 مشرك ية الوقف كفضلو.اإلرتاع بعدىم  ل  

                                                           

 .ِٗسورة آؿ  مراف:  (ُ)
، كم ػػلم،  تػػاب ال  ػػاة، ةب فضػػل النفقػػة كاللػػػدقة ُِّٗب ال  ػػاة  لػػ  األقػػارب، حػػديا ( متفػػل  ليػػو: ركاه الب ػػارم،  تػػاب ال  ػػاة، ةِ)

 .ٖٗٗ ل  األقربل كال كج، حديا 
 .ّٓ/ّ( سنن الشم م ّ)
 .ْ/ٔ( ين ر: اظتا  ْ)
ن مر ًٌػع الكنػدم، كثػور اضتػارث بػن معاكيػة بػن ثػور بػ بػن( ىو: أبو أمية  ري  بػن اضتػارث بػن قػيس بػن اصتهػم بػن معاكيػة بػن  ػامر بػن الػرامق آ)

بػػن مر ػػع ىػػو  نػػدة، كو   ػػػبو اعػػتبلؼ  ثػػم، كىػػ ه الطريػػل أمجػػػ ها، قاضػػ  الكوفػػة، مػػن  بػػار التػػػابعل، كاله  مػػر قضػػاء الكوفػػة، كاسػػػتمر و 
 رنا أيضنػػا، القضػػاء فػػوؽ سػػبعل سػػنة حػػىت اسػػتعف  منػػو قبػػل مو ػػو،  يػػرؼ ةلفقػػو كالقضػػاء، ك ػػاف ذا فطنػػة كذ ػػاء كمعرفػػة ك قػػل كرمجػػا ة، ك ػػاف  ػػا

-َُٕ/ِ، كاالسػػتيعاب ّّّ-ِّّ/ْكالتعػػديل البػػن أيب حػػا   ، كاصتػػرحّْٔ-َْٔ/ِ سكفيػات األ يػػاف ػىػػَٖ ػوو رزتػػو هللا قريبنػػا مػػن سػػنة 
 [.َُٔ-ََُ/ْ كسم أ بلـ النببلء، ّٖٗ-ُٖٗ/ِ، كأعبار القضاة َِٕ

 .  ُُٓ/ٓ( ين ر: اظتبدع ٔ)
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 وقد وردت بعض األدلة اليت قد ي ستدل هبا على عدف مشروعية الوقف، منها:
 ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ چ قولػػو  عػػاىل:  .ُ

چجت يب ىب مب حبخب جب يئ
(ُ)

مػػػن ذلػػػك،  اا و   كتعػػػل  ػػػي ن فػػػال سػػػب  ،
(ِ)كإفتا  اف ذلك من ىسالء الكفرة افشاء  ل  رهبم

. 

)ال حػػبس  ػػن )ملسو هيلع هللا ىلص: قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ هللارضػػ  هللا  نهمػػا  بػػاس مػػا ريكم  ػػن ابػػن  .ِ
((هللافرامو 

(ّ)
 كي تدؿ هب ا  ل  منع الت بيس.، 

فقػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص)أ و أ ػ  رسػوؿ هللا) :(ْ)ال م أيرم النداء زيدما ركم  ن  بدهللا بن  .ّ
اي رسػػػػوؿ هللا، حػػػػامط  ىػػػػ ا مجػػػػدقة، كىػػػػو إىل هللا كرسػػػػولو، فجػػػػاء أبػػػػواه فقػػػػاال: اي 

إليهمػػػا، مث مػػػا  فورثهمػػػا ابنهمػػػا  ملسو هيلع هللا ىلص ػػػاف قًػػػواـ  يشػػػنا، فػػػرده رسػػػوؿ هللارسػػػوؿ هللا،  
  يعتػػٌد فػػبس  بػػدهللا ضتامطػػو،  ملسو هيلع هللا ىلص، كي ػػتدؿ هبػػ ا اضتػػديا  لػػ  أف النػػجمل(ٓ)بعػػدي((

 كأف ذلك داؿ  ل   دـ مشرك ية الوقف.كرده إىل كالديو، 
 وجياب عن االستدالل بتلك األدلة وحنوىا إبجاابت منها:

دلػػيف اآليػػة  لػػ  إبطػػاؿ مػػا  ػػاف لتب ػػو أىػػل اصتاىليػػة مػػن قبػػل أ ف ػػهم افػػشاء  لػػ   .ُ
 .(ٔ)هللا، أما الوقف فقد  ر و هللا
                                                           

 .َُّسورة اظتامدة:  (ُ)
 .ُِٔ/ِ، كأحكاـ القرآف البن العريب ُُٔ/ُُلطربم، ( ين ر:  ف م اِ)
، كقػػاؿ: "مػػداره  لػػ  ابػػن ّّٔ/ِ مػػا أعريػػو البيهقػػ  و ال ػنن اللػػام ، كضػػعفو لضػػعف ابػ ى عتيعػػة،  ُُٗ/ٓأعريػو الػػدارقط  و سػػننو ( ّ)

 .ُْٓ/ِ عتيعة، كىو ضعيف ال لتت  بو، كإفتا يعرؼ من قوؿ  ري "، كضعفو ابن حجر الع قبلين و الدراية
بػو ( ىو: أبو    بدهللا بن زيد بن  بدربو بن زيد من بػ  يشػم بػن اضتػارث بػن اطتػ رج األ لػارم، ككقػع و   ػبو ثعلبػة ك بػدهللا مكػاف  بدر ْ)

ا، قػػػاؿ األذاف و اظتنػػػاـ،  ػػػهد العقبػػػة كبػػػدرنا كاظتشػػػاىد  لهػػػ رمكاألمجػػػ  مػػػا أثبػػػيف، فثعلبػػػة ىػػػو  ػػػم  بػػػدهللا كأدعػػػل و   ػػػبو عطػػػأ، كىػػػو الػػػ م أي 
 ي نا يل  إال ى ا اضتديا الواحػد )أم حػديا األذاف(، كأطلػل بػم كاحػد أ ػو لػيس لػو بػمه، كعػالفهم ابػن  ملسو هيلع هللا ىلصالشم م: ال  عرؼ لو  ن النجمٌل 

كا ، إال أف اضتػػا م كبػػمه عػػالفوا و ذلػػك، كذ ػػر ػىػػِّحجػر الع ػػقبلين، بػػل رتػػع يػػ ءنا مفػػردنا فيػػو  ػػدة أحاديػػا  نػػو، سػػتة أك سػػبعة، ك ػػوو سػػنة 
كأسػػػػد الاابػػػػة ، ُّٗ-ُِٗ/ّاالسػػػػتيعاب و معرفػػػػة األمجػػػػ اب ، ك ُُِ-ُُُ/ِ معجػػػػم اللػػػػ ابة البػػػػن قػػػػا عأ ػػػػو استشػػػػهد و بػػػػ كة أحػػػػد س

 [.ٖٓ-ْٖ/ْ ، كاإلمجابة و دتيي  الل ابةِْٖ/ّ
دارقط  ، كأ لػػػػػو الػػػػػػِْْٓ، حػػػػػػديا ّٖٓ/ٓ، كؿتػػػػػػوه و سػػػػػنن الػػػػػدارقط  ُُُّٗ، حػػػػػديا َِٕ/ٔ( ركاه البيهقػػػػػ  و ال ػػػػػنن الكػػػػػػربل ٓ)

 ةإلرساؿ ككافقو  ل  ذلك البيهق .
 .ُِِ-َِِ/ِ( ين ر: أحكاـ القرآف البن العريب ٔ)
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ضتػػديا مػػا كرد و اضتػػديا  ػػن اظتنػػع مػػن اضتػػبس  ػػن فػػرامو هللا، كتػػاب  نػػو أبف ا .ِ
ضػعيف  مػػا  بػل، ك لػػ  فػرض مجػػ تو فإ ػو لتمػػل  لػ  حػػبس اصتاىليػة الػػ م هنػػ  
 نػػو هللا، كيسيػػد ىػػ ا أف مػػن ي ػػتدؿ هبػػ ا اضتػػديا ال نتنػػع مػػن الومجػػية  نػػد اظتػػوت، 

، فل مو أف يل ل هبا الوقف؛ ألف معػي فػرامو هللا يشػمل الوقػف امع أف فيها حب ن 
 كالومجية.

أب ػػػو ضػػػعيف، ك لػػػ  الت ػػػليم بلػػػ تو فػػػإف  زيػػػدكتػػاب  ػػػن حػػػديا  بػػػدهللا بػػػن  .ّ
 أل ػػػو لػػػيس قالػػػك كال مػػػأذكف لػػػو، بػػػدليل قولػػػو: "فورثهمػػػا ابنهمػػػا ؛كقفػػػو ردٌ  ملسو هيلع هللا ىلصالنػػػجمل

ألف  ؛بعد"، كظتا فيو من  قوؽ لوالديو كإضػرار هبمػا، كمػن إضػا ة  ف ػو كمػن يعػوؿ
 قواـ  يشهم  اف منو.

كثواهبػا   ػيم  ،قف بعمومػو، ك ػ لك األكقػاؼ الرقميػة  لهػا مشػرك ةك ل  ى ا فإف الو 
بػػيف فيهػػا الشػػريعة، كىػػ  مػػن أفضػػل القػػرةت كفضػػلها  بػػم، فقػػد حثػػيف  ليهػػا األدلػػة كربٌ 

 لدكامها كاستمرارىا، كفيما سبل من األدلة بياف  اؼ عت ا.
لويػػوه  امن ، ك ي ػػ أف و فػػت  ةب األكقػػاؼ الرقميػػة منفعػػة   يمػػة للم ػػلملكمػػن البػػٌل 

ة    كػػػػن ة ككاسػػػػعو ر متجػػػػددو مػػػػن مجػػػػوو  ، ال سػػػػيما مػػػػا اسػػػػتجدٌ مػػػػن اطتػػػػمات كالقػػػػرةت كالػػػػربٌ 
 ة، كو كقفها منافع كملاي  بمة إبذف هللا.مويودن 

كؽتػػا كتػػدر التنبيػػو إليػػو أ ػػو قػػد ييعػػشض  لػػ  األكقػػاؼ الرقميػػة أبهنػػا ال  بقػػ   األكقػػػاؼ 
قػد إىل مػراد الشػارع مػن الوقػف، كىػو الػػدكاـ اظتعتػادة مػن  قػار كمنقػوالت، فهػ  بػ لك  فت

 كاالسػػػتمرار، كاصتػػػواب  ػػػن ذلػػػك أف األكقػػػاؼ الرقميػػػة نتكػػػن أف حتقػػػل مقلػػػود الشػػػارع و

الوقػػػػػف ةالسػػػػػتمرار كالػػػػػدكاـ أ ثػػػػػر ؽتػػػػػا لتلػػػػػل و  ثػػػػػم مػػػػػن اظتنقػػػػػوالت، بػػػػػل إف بقاءىػػػػػا 
قػػػد  نػػػدثر مػػػع  العقػػػار الػػػ أكقػػػاؼ كاسػػػتمرارىا كإمكػػػاف النفػػػع منهػػػا رقػػػا زاد  لػػػ   ثػػػم مػػػن 

  عاق  األزماف كالدكؿ، كذلك ألسباب منها:
أف األكقػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػة ال  ػػػػػػل عتػػػػػػا  ػػػػػػ كؿ، بػػػػػػل نتكػػػػػػن أف  ن ػػػػػػا ك كػػػػػػرر كلتػػػػػػتف   .ُ

هبػػػػػػا و أ ثػػػػػػر مػػػػػػن مكػػػػػػاف، ك ناسػػػػػػ ها ال لتػػػػػػده حػػػػػػد كال ييػػػػػػنق  مػػػػػػن أمجػػػػػػلها أك 
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 ، يػػػػػػسثر  ليػػػػػػو، خبػػػػػػبلؼ كقػػػػػػف العقػػػػػػار فهػػػػػػو ذاته كاحػػػػػػدة أك  ػػػػػػدد ػتػػػػػػدكد معلػػػػػػـو
 ين ا.ال يتكرر أك 

نتكػػن االحتفػػاظ قع ػػم أ ػػكاؿ األكقػػاؼ الرقميػػة بطػػرؽ كأسػػالي   ػػىت،  قػػل معهػػا  .ِ
 .ااحتماالت ضيا ها بشكل  بم يد  

قا أف األكقاؼ الرقمية  تناسا ك تكرر، فبل ينته  الوقف ةال تػداء  ليػو إبزالتػو أك  .ّ
ؿ إىل ا ت ا و مػن يػد النػا ر  ليػو؛ أل ػو كإف أمكػن ذلػك فال ػبيل مي ػور إىل الومجػو 

   ا أعرل منو. 
، ك كػػػوف إىل أ ػػػكاؿ أعػػػرل،  الطبا ػػػة مػػػثبلن  انتكػػػن حتويػػػل األكقػػػاؼ الرقميػػػة بالبنػػػ .ْ

 منقولة جبا   أمجلها الرقم ! ا   ها أكقافن 
كمع أف األمجل و األكقاؼ الرقمية اللػ ة، إال أ ػو يلػـ  للػ تها  ػركط ىػ  موضػوع 

 مب ثنا القادـ.
 اعاةا يف الوقف الرقمي:الشروط اليت يلزف مر  :ادلبحث الثالث

إف الوقػػف الرقمػػ  كإف قلنػػا قشػػرك يتو و األمجػػل، إال أف  لػػك اظتشػػرك ية مقيػػدة بتػػوفر 
كلػػ ا  ػػاف الكػػبلـ و ىػػ ا اظتطلػػ   ػػن بيػػاف  ػػركط إ شػػاء الوقػػف ؛ الشػػركط كا تفػػاء اظتوا ػػع

 إال هبا. االرقم ، كبياف الشركط ال  ال يكوف الوقف رقمي  
 إنشاء الوقف الرقمي:  روط :ادلطليل األول

البد ظتن يعتـ  إقامة كقف رقم  أف يعرؼ ما يل مو من  ركط إلقامة كقفو؛ ل بل يقع 
 :(ُ)فيما يف د كقفو، أك ي ى  أيره، كى  ةعتلار كاقتلار  ل  الراي  منها

للتػربع، كأف  أف  توفر فيو  ركط الوقف اظتعتاد، كمن أبرزىا: أف يكػوف الواقػف أىػبلن  .ُ
نتكػن كقفػػو، كملكيػة الواقػف ظتػا يريػد كقفػو أك اإلذف لػػو  امعلومنػ وؼ مػاالن يكػوف اظتوقػ

ةلوقف مػن مالكػو، كأف يكػوف  لػ  يهػة يلػ  الوقػف  ليهػا، ك ػوف الوقػف  لػ  

                                                           

 ( و   ر الباحا.ُ)
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بػػر أك معػػػركؼ أك ملػػل ة، ك ػػػدـ ا ػػػشاط مػػا ينػػػاو الشػػرع أك الوقػػػف، كأف يكػػػوف 
 .(ُ)ابلياة مقبولة  ر ن 

 تواه أك ريعو.ق  اأف يكوف الوقف الرقم  حبفعن  .ِ
 أال يدعل فيو ػتـر ال و إ شامو كال و ػتتواي و، كال و د مو، كمن ذلك: .ّ

و اإل شاء: سرقة أشتاء النطاقات، كالت جيل بطرؽ بم م موحة، كاست داـ برام  
  ل  قوؿ من ألـ  ةلشعي . ابم مرعلة و مجيابتو كبرغتتو رقمي  

لور بم احملتشمة، أك  شر  بلـ أك آراء ؼتالفة و احملتوايت: كيود ػتتوايت ػترمة  ال
 للشرع أك مثمة للفتنة، أك  بنيها كد مها.
 .(ِ)ػترمة او الد م: د مو إب بلحبت حتوم أمورن 

 :االشروط الالزمة العتبار الوقف رقمي   :ادلطليل الثاين
 ليل:إال إذا استوىف الشرطل التا ارقمي   اال يعترب اضتل اظتعنوم اظتوقوؼ كقفن 

مثػػل ػتتػػول أ ػػرطة -فػػاحملتوايت اظتلػػوبة بلػػياة  نا ريػػة  ،أف يلػػاغ بلػػياة رقميػػة .ُ
أك -حػػػىت  عػػػاد مجػػػيابتها  اال نتكػػػن كقفهػػػا رقمي ػػػ -اللػػػوت التقليديػػػة )الكاسػػػييف(

 إىل مجياة رقمية. -حتوؿ
 اضتاسػػػػػ  كاألقػػػػػراص الضػػػػػومية كأيهػػػػػ ة الت ػػػػػ ين   أف يكػػػػػوف و كسػػػػػيت مناسػػػػػ ، .ِ

حػػػىت  ال بلػػػياة رقميػػػة  لػػػ  كرؽ  ػػػادم فػػػبل يعتػػػرب رقمي ػػػالرقميػػػة، فلػػػو  يتػػػ  احملتػػػو 
يوضػػػع و كسػػػيت مناسػػػ   اضتاسػػػ ، فػػػإذا مػػػا كضػػػع احملتػػػول الرقمػػػ  و الوسػػػيت 

 .ااظتناس   اضتاس  مجار رقمي  

 وىنا تنبيهان مهمان:
قػػد متلػػت بعػػو النػػاس بػػل احملتػػول الرقمػػ  كبػػل الوسػػيت اضتامػػل لػػو، كاللػػواب أف  .ُ

، كإفتػا ىػو احملتػول اس   ف و، أك القػرص الضػوم  مػثبلن الوقف الرقم  ليس ىو اضت

                                                           

، كاالعتيػػػػار لتعليػػػػل اظت تػػػػار َِِ-ُِٗ/ٔ، كبػػػػدامع اللػػػػنامع َِّ-ُٗٗ/ٔ: فػػػػت  القػػػػدير البػػػػن اعتمػػػػاـ و  ػػػػركط مجػػػػ ة الوقػػػػف ( ين ػػػػرُ)
 .ِٔ-ٗ/ٕ، كاإل لاؼ للمرداكم ِّّ-ِّٓ/ٓ، كركضة الطالبل ٖٗ-ٖٕ/ٕر   ، ك رح اطتِِّ-َُّ/ٔ، كال عمة ْٔ-ُْ/ّ

 سيناقق موضوع د م الوقف و مب ا الحل إبذف هللا. (ِ)
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الرقمػػػ  اظتوقػػػوؼ الػػػ م يوضػػػع فيهمػػػا، كىػػػ ه الوسػػػامت اضتاملػػػة إذا كيًقفػػػيف فهػػػ  ال 
 منقولة. اخترج  ن  وهنا أكقافن 

إذا   يت قػػل الشػػرطاف اظتػػ  وراف أك أحػػدقتا فيلػػدؽ  لػػ  الوقػػف أ ػػو حػػل معنػػوم  .ِ
 حىت ي توو الشرطل  ليهما. امي  رق اموقوؼ، لكن ال يل  أف ي م  كقفن 
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 الفصل األول
 صىر األوقاف الرقنًة وتكًًفها

رقميػة إال أف  الؤلكقاؼ الرقمية مجور  ىت ككسامل متنو ة، كىػ  كإف  ا ػيف  لهػا أكقافنػ
لكػػػل منهػػػا مجػػػور و الػػػ  دتيػػػ ه  ػػػن بػػػمه، كالػػػ  قػػػد  ػػػسثر و حكمػػػو، أك   ػػػتلـ  م يػػػد بيػػػاف 

 وضي  لتفريقو  ن بمه كحتقيل اظتراد منو، كبياف ذلك و مب ثل:ك 
 صور األوقاف الرقمية: :ادلبحث األول

مجور األكقاؼ الرقمية متعددة متشػعبة ال  كػاد  نتهػ ، لكػن و مقػدكر النػا ر فيهػا أف 
يق ػػمها إىل أ ػػواع رمي ػػة، كيػػدرج و  ػػل  ػػوع مػػا يناسػػبو مػػن مجػػور،  مػػا و  ق ػػيمها إىل 

 ع التالية:األ وا 
 ادلوقع الرقمي: :ادلطليل األول

 و ى ا اظتطل  بياف ظتعناه كما يتعلل بو، كذلك و ستس م امل:
  عريف اظتوقع الرقم : :الفرع األكؿ

 تعريف ادلوقع لغة: :ادلسألة األوىل
الػػواك كالقػػاؼ كالعػػل أمجػػل كاحػػد يريػػع إليػػو فرك ػػو، يػػدؿ  لػػ  سػػقوط  ػػ ء ك  كلػػو، 

ػػػاًقطو، كفيػػػو معػػػي الويػػػوبكموقعػػػة الطػػػامر: موضػػػ  عو الػػػ م يقػػػع  ليػػػو، كمىوىاقًػػػع اظتطػػػر: مى ى
چ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ چ :كالثبػػػػوت  مػػػػا و قولػػػػو  عػػػػاىل

(ُ)
 كايػػػػ ، كقولػػػػو  عػػػػاىل: :أم 

چی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئچ
 .(ّ)ثبيف :أم (ِ)

 :اتعريف ادلوقع الرقمي اصطالحً  :ادلسألة الثانية
 ا طػػػرؽ البػػػاحثوف إىل  عريػػػف  ػػػبكات اإل ش ػػػيف كأبػػػرز غتاالهتػػػا، إال أين   أيػػػد  عريفنػػػ

 لللػف ات أك إذ كيدهتا  ر ك   ل   عريػف اظتفهػـو العػاـ؛ ظتعي اظتوقع الرقم  فيها امناسبن 

                                                           

 .ٕسورة الطور:  (ُ)
 .ُُٖسورة األ راؼ:  (ِ)

 .ُّٓ/ِِ، ك ج العركس ُّْ-ُّّ/ٔ، كمعجم مقاييس اللاة َْٖ-َِْ/ٖ( ين ر: ل اف العرب ّ)
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كلػػػػ ا فقػػػػد ايتهػػػػدت و مجػػػػيابة  عريػػػػف مناسػػػػ  للموقػػػػع  ؛التقنيػػػػات أك العنامجػػػػر اظتتعلقػػػػة
 الرقم ، بيا و فيما يل :
غتمو ة اظتعلومات كالبياحبت كاطتدمات كالوسػامت كاظت ػتندات الػ   :ادلوقع الرقمي ىو

كتمعها )عادـ( متلل بشبكة اإل ش يف، يتي  الومجوؿ عتػا مػن عػبلؿ اإل ش ػيف  ػرب طلػ  
 نها من عبلؿ الوايهة الربغتية ال   لمم عت ا الارض.العنواف الفريد عتا، كاالستفادة م

 عالقة ادلعىن اللغوي ابالصطالحي: :ادلسألة الثالثة
 كمػػن العبلقػػة بػػل اظتعنيػػل اللاػػوم كاالمجػػطبلح  و ا ػػشا هما و معػػي اظتكػػاف الػػ  

 صبيف و األمجل ال يتام. ايين ؿ إليو كيعاد إليو مرة بعد مرة، كىو أيضن 
متنو ػة  أف اظتوقع الرقم   بيو ةلو اء؛ فيمكن أف لتػوم اظتوقػع أ ػكاالن  بيا وكؽتا كتدر 

أعػػرل  اكلػػ ا فػػاظتوقع الرقمػػ  قػػد يتضػػمن أ وا نػػ؛ مػػن اطتػػدمات كاظتلفػػات، أبسػػالي  متعػػددة
من األكقاؼ الرقمية،  اظت تندات كاضت اةت كالربام ، كال إ ػكاؿ ىنػا؛ فهػو كإف  ضػمن 

 تعلػػل بػػو قػػد ال يشػػار و فيهػػا بػػمه مػػن أ ػػواع  ا، كأحكامنػػاؽتيػػ ن  بعػػو أ ػػكاعتا فػػإف لػػو  ػػكبلن 
 لدعوؿ األ واع األعرل فيو. االوقف الرقم ، كإذا   رحب إىل  عريفو كيدحبه ما عن 

 مجور اظتوقع الرقم : :الفرع الثاين
 ثػػمة متنو ػػة اللػػفات   امعػػي كاسػػع، يشػػمل مجػػورن  -ا مػػا  بػػل آ فنػػ-معػػي اظتوقػػع الرقمػػ  

تلفة التفامجػيل، كالنػا ر و ىػ ه اظتواقػع الرقميػة يػرل التجػدد كالتاػم و مجػورىا كاطتلام ، ؼت
، كو ى ه ال طور ػتاكلة صتمع أبرز مجور  لك اظتواقع كأ كاعتا: اال يفتأ ي يد يومن   بعد يـو

 لية كمجورية كمجو ية كمرميػة كمعلوما يػة كبراغتيػة  :اظتكتبات كاظتوسو ات أب وا ها .ُ
 ل:كبمىا، كى   ل   و 

ػػ -أ  مػػن  لػػك البيػػاحبت، ك ػػادة مػػا  ت لػػ   ىػػامبلن  امواقػػع موسػػو ية: جتمػػع  م 
 لػػك اظتواقػػع و يا ػػ  معػػل،  ػػأف  ت لػػ  و رتػػع الكتػػ  الشػػر ية، أك 
 او رتػػػع احملاضػػػرات كالػػػدركس، أك و رتػػػع بػػػرام  اضتاسػػػ ، لتكػػػوف مريعنػػػ

يكػػوف للبػػاحثل كاظتهتمػػل و اظتطالعػػة أك الت ميػػل أك بػػم ذلػػك، كمنهػػا مػػا 
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جبمػػػع اظتعلومػػػات اظتعرفيػػػة و أم غتػػػاؿ  ػػػاف لتشػػػكل موسػػػو ة معرفيػػػة  اؼتتل ػػػ
 امػػة، قػػد يعمػػل  لػػ  رتعهػػا ك ن يمهػػا مجػػاح  اظتشػػركع  ف ػػو، أك ي ػػم  

 ل كار اظتوسو ة ةإلضافة إليها كالتعديل فيها.
مواقػػػع بػػػم موسػػػو ية: كجتمػػػع  لػػػك اظتواقػػػع بعػػػو اظتلفػػػات اظتهمػػػة و غتػػػاؿ   -ب 

مػػػع العلميػػػة مػػػثبلن  معػػػل،  األفػػػاث ، إال أهنػػػا  عتػػػرب  اظتكتبػػػة اللػػػامة الػػػ  كتي
 فيها ما  ي ر بل حل كآعر.

اظتواقػػػػع التعليميػػػػة: و اصتا ػػػػ  الشػػػػر   كبػػػػمه، ك شػػػػمل اظتواقػػػػع العلميػػػػة، كمواقػػػػع  .ِ
الفتػػػاكل كاألسػػػ لة كاالستشػػػارات، ك قػػػدـ فيهػػػا اظتػػػواد العلميػػػة كالتعليميػػػة ق تلػػػف 

 أك   تقبل أس لة زكارىا كاستشاراهتم كجتيبهم  ليها. ختللاهتا لقامجدم اظتوقع،
لػربام  اضتاسػ   امشػاهبن  امواقع الربغتيات ال  ابية: الػ  يكػوف اظتوقػع فيهػا برحبغتنػ .ّ

اظتعتػػادة، إال أف الػػربحبم  ؼتػػ ف و اظتوقػػع كيشػػال و عوادمػػو، كال لتتػػاج ال امػػر إىل 
ستفادة منو مبا ػرة، كمػن مجػور حتميلو أك  ر يبو، فما  ليو إال الدعوؿ للموقع لبل

 لػػػك الربغتيػػػات: مواقػػػع حتويػػػل مجػػػيغ اللػػػور كاظتقػػػاطع اظترميػػػة كاظتلفػػػات اظت تلفػػػة، 
كمواقػػع برغتيػػات التلػػميم، كمواقػػع التعػػديل  لػػ  اللػػوت، كؿتوىػػا، كاظتواقػػع الػػ  

، ك ػ لك مواقػع إرسػاؿ (ُ) قدـ عدمات الشرتة، كمواقع اطتدمات الربيدية الرقمية
  رب اإل ش يف.SMS ة لنليالرسامل ا

مواقػػػع الب ػػػا: كالػػػ   تػػػي  ل امرىػػػا الب ػػػا  ػػػن ػتتػػػوايت اظتواقػػػع الرقميػػػة كبمىػػػا  .ْ
حيا  قـو بفهرسػة ػتتوايهتػا ك ي ػم الومجػوؿ إليهػا، كختتلػف  لػك ؛ بطريقة ي مة

اظتواقػػػػػع مػػػػػا بػػػػػل مواقػػػػػع للب ػػػػػا و الشػػػػػبكة العنكبو يػػػػػة بشػػػػػكل  ػػػػػاـ كق تلػػػػػف 
 غتػػػاؿ معػػػل،  الب ػػػا و الب ػػػوث العلميػػػة، أك و الوسػػػامل، كمواقػػػع للب ػػػا و

 ا،اؿ الطجمل، أك الب ا  ن اللور أك  ن مجيغ ػتددة من اظتلفات.

                                                           

 الناس بالبنا قواقع الربيد اإللكشكين. ال  ي ميها( ك ُ)
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مواقع العرض اظتبا ر: ك ت ل   لك اظتواقػع جبمػع اظتقػاطع اللػو ية أك اظترميػة أك  .ٓ
الكتػػ  أك ؿتوىػػا و مكػػاف كاحػػػد، ك تػػي  االطػػبلع  ليهػػػا بشػػكل مبا ػػر ضػػػمن 

ضتاية لت ميلها، كى   اللورة ال ػابقة قػد ينشػ  ػتتواىػا مجػاحبها، اظتوقع دكف ا
اظتواقػػػع الػػػ   تػػػي  البػػػا  اأك يتػػي  للػػػ كار ذلػػػك،  مػػػا يػػػدعل و  لػػػك اظتواقػػػع أيضنػػػ

 اظتبا ر أبم كسيلة من كساملو.
أقتية  لك اظتواقع و سهولة االطبلع  لػ  مػا فيهػا، كضػ امة ػتتواىػا؛ أل ػو  ك ربز

؛ آالؼ األ ػػػػ اص  لػػػ  اعػػػػتبلؼ اىتمامػػػاهتم كيهػػػػات  ملهػػػػمجبهػػػود  ايتكػػػوف بالبنػػػػ
 كل لك أفردت بلورة عامجة ىنا ألقتيتها، مع أهنا داعلة و اظتكتبات كاظتوسو ات.

مواقػػع التوامجػػل االيتمػػا   كاظتنتػػدايت: كالػػ  يلتقػػ  فيهػػا النػػاس ضػػمن أق ػػاـ أك  .ٔ
حيػػػػػا  ػيتىبػػػػػادؿ فيهػػػػػا ؛ مجػػػػػف ات ينشػػػػػ ها مجػػػػػاح  اظتوقػػػػػع أك ي ػػػػػم  إب شػػػػػامها

اظتعلومػػػات ك ػػػدكر النقا ػػػات ك قػػػاـ الفعاليػػػات بشػػػكل  ػػػاـ أك عػػػاص، كيػػػدعل 
ضمنها مواقع التبادؿ اظتعرو  مواقع األس لة كاإليػاةت التفا ليػة بػل زكار اظتوقػع 

 ػػػػا وا، كىػػػػ  ؼتتلفػػػػة  ػػػػن مواقػػػػع أسػػػػ لة االستشػػػػارات الػػػػ  كتيػػػػ   نهػػػػا أحبس   أاي  
 ؼتتاركف لتددىم مجاح  اظتوقع.

ات كحتميلهػػا، كمواقػػع الت ػػ ين ال ػػ ايب: كىػػ  اظتواقػػع الػػ   تػػي  مواقػػع رفػػع اظتلفػػ .ٕ
؛ ةعػػػػتبلؼ أ وا هػػػػا  لػػػػ  ذلػػػػك اظتوقػػػػع (ُ)ل كارىػػػػا كاظت ػػػػجلل فيهػػػػا رفػػػػع اظتلفػػػػات

مػػػن أم يهػػػاز متلػػػل ةلشػػػبكة العنكبو يػػػة، كأبػػػرز  الػػػيمكن الومجػػػوؿ إليهػػػا الحقنػػػ
 أ كاؿ استعماعتا:

ظت ػػجل فيهػػا رفػػع اظتلفػػات الرفػػع لبلسػػتعماؿ الفػػردم: كالػػ   تػػي  للشػػ   ا -أ 
لػػيمكن لػػو الومجػػوؿ إليهػػا بعػػد ذلػػك بعػػد إدعػػاؿ بيػػاحبت  ؛كخت ينهػػا و اظتوقػػع

 الدعوؿ اطتامجة بو و اظتوقع.

                                                           

 قلد برفع اظتلفات    ها من يهاز مجاحبها إىل اطتادـ اطتاص ةظتوقع.( يُ)
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رفػع اظتلفػػات للعامػػة: كختتلػػف  ػػن النػوع ال ػػابل إبمكا يػػة الومجػػوؿ للملفػػات  -ب 
كلػػ ا ؛ اظترفو ػػة مػػن دكف اضتايػػة إلدعػػاؿ بيػػاحبت الػػدعوؿ اطتامجػػة بلػػاحبها

 و رفع اظتلفات ال  يرب  مجاحبها إب حتها لآلعرين.   ت دـ
الرفػع متعػدد األبػراض: ك ػوفر علػػام  كمجػبلحيات للتمكػل مػن الومجػػوؿ  -ج 

إىل اظتلفػػات أك الػػت كم فيهػػا، فيػػا نتكػػػن للػػاح  اظتلفػػات إ حػػة بعػػػو 
ملفا ػػػػو للنػػػػاس دكف بعػػػػو، أك إ حػػػػة  عػػػػديلها أل ػػػػ اص معينػػػػل، أك بػػػػم 

 ذلك من اطتلام . 
اظتن مػػات الرشتيػػة كبػػم الرشتيػػة:  مواقػػع اصتامعػػات كالشػػر ات كاظتسس ػػات  مواقػػع .ٖ

اطتميػػػة الػػػ  حتػػػوم معلومػػػات كعػػػدمات  ديػػػدة، كيػػػدعل و ىػػػ ا الق ػػػم مواقػػػع 
اطتػػدمات الػػ   قػػدمها  لػػك اظتن مػػات  ػػاظتواقع الػػ   تػػي  ل كارىػػا االسػػتفادة مػػن 

لػػػػ  اطتدمػػػػة كاصتهػػػػة عػػػػدمات اصتهػػػػة الػػػػ  أ شػػػػأهتا، أك اظتواقػػػػع الوسػػػػيطة بػػػػل طا
اظت ػػػتهدفة، كمثػػػاؿ ذلػػػك: مواقػػػع إهنػػػاء اإليػػػراءات اضتكوميػػػة، كمواقػػػع اطتػػػدمات 

 اظتلرفية، كمواقع الب ا  ن الفنادؽ كحج ىا.
اظتواقػػع التعريفيػػة: كالػػ   نشػػأ هبػػدؼ التعريػػف بشػػ   أك مسس ػػة أك من مػػة أك  .ٗ

 .ابم ذلك، ك  هل التوامجل معهم أيضن 
كتمع فيها مجاحبها  تايو كمعلوما و، أك مػا لتػ   فػع اظتواقع الش لية: كى  ما  .َُ

النػػػاس بػػػو، مػػػن منطلػػػل   لػػػ ، كيػػػدعل و ىػػػ ا النػػػوع اظتواقػػػع الػػػ  جتمػػػع  تػػػاج 
 العلماء كاظتفكرين كاظتبد ل كؿتوىم ؽتن يقلدىم الناس،  أىل العلم كالفضل.

كىػػ  برغتيػػات يػػاى ة للمواقػػع ي ػػتطيع مػػن عبلعتػػا الشػػ   العػػادم  اظتػػدكحبت: .ُُ
لتتايػػػو مػػػن عػػػدمات كعلػػػام    ػػػا ده و مػػػا كإضػػػافة  ،يػػػار  ػػػكل موقعػػػواعت

إضػػافة اظتقػػاالت كاظتلفػػات كبمىػػا، كالتفا ػػل مػػع الػػ كار، كبػػم ذلػػك، كال   ػػتلـ  
 عربة برغتية لش يبها كالت كم هبا. ابالبن 
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مواقػػػع البيػػػع كالشػػػراء: ك بيػػػع مػػػن عبلعتػػػا الشػػػر ة مجػػػاحبة اظتوقػػػع سػػػلعها اظتاديػػػة أك  .ُِ
   الناس، أك  تي  للناس البيع كالشراء  رب موقعها مقابل  مولة معينة.الرقمية  ل

ىػ ه األ ػواع ك تػداعل، إال أف اعتػدؼ مػن ذ رىػا لػيس غتػرد التق ػيم، كإفتػا   تشػابوكقد 
ذ ػػر مجػػور كأمثلػػة  بػػل الواقػػع، ك ر ػػد الرابػػ  و الوقػػف الرقمػػ  إىل مػػا يناسػػبو منهػػا،  مػػا 

 و أفكار كأسالي  اظتواقع الرقمية الوقفية.  فت  لو آفاؽ االبتكار كالتجديد
 مي ات اظتوقع الرقم  كسلبيا و: :الفرع الثالا
ؽتيػػػ ات كسػػػلبيات، كتػػػدر قػػػن ينػػػوم الوقػػػف و ىػػػ ا ا،ػػػاؿ  - اػػػمه-الرقمػػػ   للموقػػػع

 معرفتها للتعامل معها كاستابلعتا  ما كت ، كفيما يل  استعراض ألبرزىا: 
 قع الرقمية:مميزات ادلوا :ادلسألة األوىل

 سهولة الومجوؿ إليها من أم مكاف، كجتاكزىا ضتدكد الدكؿ كاللاات. .ُ
 ،إمكا يػػػة الومجػػػوؿ إليهػػػا مػػػن ؼتتلػػػف األيهػػػ ة كاأل  مػػػة الدا مػػػة لتلػػػف  اإل ش ػػػيف .ِ

 باو الن ر  ن اعتبلؼ أ وا ها كأ  متها و اصتملة. 
 .اسهولة التعامل معها كاالستفادة ؽتا فيها بالبن  .ّ
ادم اظتبا ػػػػر كبػػػػم اظتبا ػػػػر منهػػػػا للػػػػاح  اظتوقػػػػع، ك ػػػػػ لك إمكا يػػػػة الك ػػػػ  اظتػػػػ .ْ

 .(ُ)للم ت دـ و بعو أ واع اظتواقع
ال يقتلػػػر  فعهػػػا  لػػػ   ػػػ   كاحػػػد، بػػػل نتكػػػن أف ي ػػػتفيد منهػػػا  ػػػدد  بػػػم مػػػن  .ٓ

 الناس و الوقيف  ف و.
  ملها ببل  وقف و ليل أك هنار و األمجل. .ٔ
 بدكهنا. ا بمن   اقتن   هيلها لكثم من األ ماؿ ال  لع  من مجاحبها ك  .ٕ
معلومػػػات كعػػػدمات بػػػبل  نػػػاء، كمػػػن ذلػػػك  ي ػػػم مػػػن  ي ػػػر الومجػػػوؿ إىل مػػػا فيهػػػا  .ٖ

كشتاع كرؤية دركس كػتاضرات أىل العلػم، بػل كالتفا ػل معهػا  ،طل  العلم الشر  
 .أحياحبن 

                                                           

 مواقع البيع كالشراء، كمواقع الت ويل كاإل بلحبت، كمواقع التلميم ال  نتكن ظت ت دمها بيع  تاج  ملو فيها، كؿتو ذلك.(  ُ)
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 .(ُ)ال  كلف زامرىا أم مقابل مادم و الاال  .ٗ
 سلبيات ادلواقع الرقمية: :ادلسألة الثانية

إذ  قػػػػل فامػػػػدهتا أك  نعػػػػدـ إذا   ؛ ا للتطػػػػوير اظت ػػػػتمر ح ػػػػ   طػػػػور التقنيػػػػةحايتهػػػػ .ُ
  وا   و برغتتها كطريقتها اظت تجدات اظتهمة.

 حايتها ةستمرار لل ماية من االعشاؽ. .ِ
حايتها للن ا االحتياط  اظت تمر؛ فهػ   رضػة لعوامػل  ثػمة قػد  ػسدم إىل ضػياع  .ّ

 .اطي  ػتتول اظتوقع الرقم  إذا   ين ا احتيا
ال نتكػػػػػػػػػػػن االسػػػػػػػػػػػػتفادة منهػػػػػػػػػػػػا مبا ػػػػػػػػػػػػرة إال بتػػػػػػػػػػػوفر يهػػػػػػػػػػػػاز مناسػػػػػػػػػػػػ  كا لػػػػػػػػػػػػاؿ  .ْ

 بشبكة اإل ش يف.
زايدة التكلفػػػة اظتاديػػػة  لػػػ  مجػػػاح  اظتوقػػػع الرقمػػػ   لمػػػا زاد  ػػػدد زكار موقعػػػو، أك   .ٓ

  مية البياحبت فيو.
ار فػػػػػػػػػاع  كلفػػػػػػػػػة إ شػػػػػػػػػامها إذا احتػػػػػػػػػوت  لػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػدمات متقدمػػػػػػػػػة، أك  فامجػػػػػػػػػيل  .ٔ

 كبياحبت  ثمة.
 االستعا ة ةظتت للل و ذلك. ا تلـ  بالبن إ شاؤىا ي .ٕ
ا قطػػػاع االسػػػتفادة منهػػػا بت لػػػ  مجػػػاحبها  نهػػػا و األمجػػػل؛ ألف  ػػػل اظت ػػػت دمل  .ٖ

ليتمكنػػػوا مػػػن اسػػػت دامو، كلػػػو أبلػػػل اطتػػػادـ  ؛لتتػػػايوف للومجػػػوؿ إىل عػػػادـ اظتوقػػػع
 لتع ر الومجوؿ للموقع.

 م تل مات إ شاء اظتوقع الرقم : :الفرع الرابع
 االراببل و إ شاء اظتواقع الوقفية أسرد ىنا أبرز األمور اظتطلوبة ل لك، مر ػ ن   ل  ا ي من 

  ل  األساسيات دكف دعوؿ و الكماليات أك التفليبلت:
ىو العنػواف اظتومجػل إىل اظتوقػع، كىػو مكػوف  كالنطاؽ :(Domain) حج  النطاؽ .ُ

ف ةللاػػػػػة مػػػػػن ق ػػػػػمل: أكعتػػػػػا: اسػػػػػم اظتوقػػػػػع، كالثػػػػػاين: البلحقػػػػػة، كأ ثػػػػػر مػػػػػا يكػػػػػوحب
                                                           

ؽتي ات اظتواقع الرقميػة، كلػيس األمػر  ػ لك؛ فأبلػ  مكاسػ  أمجػ اب اظتواقػع  كػوف مػن  من-ْارض مع الفقرة قد يي ن أف ى ه الفقرة  تع( ُ)
 قبل طرؼ صلا، أك من قبل ف ة قليلة من ال كار.
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كالحقػػة مػػن ضػػمن اطتيػػارات اظتتاحػػة  نػػد  ااإلؾتلي يػػة، في تػػار الشػػ   ظتوقعػػو اشتنػػ
ككتػػدد اضتجػػ  قبػػػل  ،كيػػدفع قيمػػة اضتجػػػ  لفػػشة مػػن الػػ من ،(ُ)اصتهػػات اظت تلػػة هبػػا

 ا تهامو ل بل ين ع منو، كللاح  النطاؽ بيع حقو و النطاؽ  ل  بمه.
ةلشػػػػػػػػبكة  متلػػػػػػػػبلن  (ِ)كػػػػػػػػوف اطتػػػػػػػػادـكال بػػػػػػػػد أف ي :(Server) ػػػػػػػػوفم اطتػػػػػػػػادـ    .ِ

لػػػيمكن الومجػػػوؿ إىل ػتتػػػول اظتوقػػػع اظتويػػػود فيػػػو  ربىػػػا، كيػػػربت النطػػػاؽ  ؛العنكبو يػػػة
، (ّ)اظت  ور و الفقرة ال ابقة هب ا اطتادـ ليمكن الومجوؿ للموقػع  ػرب ذلػك النطػاؽ

 كنتكن أف لتتوم اطتادـ  ل  بياحبت أ ثر من موقع و الوقيف  ف و.
كىػو اعتػدؼ مػن اظتوقػع  لػو، سػواء  ػاف  لػ   ػكل بيػاحبت أك  وقػع: وفم ػتتول اظت .ّ

معلومػػػػات أك عػػػػدمات أك م ػػػػتندات، كيومجػػػػل للم تػػػػول ةلػػػػدعوؿ للموقػػػػع  ػػػػرب 
 النطاؽ اطتاص بو.

كذلك بتهي ة اظتوقػع كبرغتتػو إبحػدل اللاػات الربغتيػة اظتناسػبة  برغتة اظتوقع ك لميمو: .ْ
اعتيػار الن ػل كؿتػو ذلػك؛ لػيمكن لػ لك، ةإلضػافة إىل  نفيػ   لػميم اللػف ات ك 

كإ حػة  ،(ْ)لل كار الومجوؿ إىل اظتوقع كالتعامل معو، مث   ا ػتتول اظتوقع إىل اطتادـ
 الومجوؿ إىل اظتوقع.

، بػػػػػل ىػػػػػو أمػػػػػر  ن يمػػػػػ  قػػػػػد يويػػػػػد ا ام ػػػػػ اكلػػػػػيس ىػػػػػ ا أمػػػػػرن  اسػػػػػت راج التلػػػػػاري : .ٓ
حيػػػػػػػا  شػػػػػػػشط بعػػػػػػػو الػػػػػػػدكؿ اسػػػػػػػت راج  لػػػػػػػري  معػػػػػػػل لػػػػػػػبعو ؛ أك ال يويػػػػػػػد

اظتواقػػػػػع، كىػػػػػو أمػػػػػر  ن يمػػػػػ  فػػػػػيف ال  بلقػػػػػة لػػػػػو أبمجػػػػػل اإل شػػػػػاء، إال أ ػػػػػ   أ ػػػػػواع
 أذ ره ىنا ألقتيتو كلثمه.

                                                           

اعتلػػار ( com) ثػػاؿ ذلػػك: الحقػػة، كمكبمىػػا  ثػػم، كىػػ   عػػ  امجػػطبلحات معينػػة و األمجػػل ،com ،net ،org ،sa: اللواحػل مثػػل( ُ)
 . https://tools.ietf.org/html/rfcَِٗ: أم أ و كضع و األمجل للشر ات كاصتهات التجارية، ين ر (Commercial) ةلكلم

حاسػ  و العػا  و أم  ةإل ش ػيف،  وضػع فيػو بيػاحبت اظتوقػع لػيمكن الومجػوؿ إليهػا مػن أم تلػلادـ أب و: يهاز حاس  منتكن  عريف اطت( ِ)
نتكػن ألم يهػاز متلػل ةإل ش ػيف  من اظتهم قوة عادـ البياحبت و موامجفا و، كقوة ا لاؿ اإل ش يف و اضتاسػ  كثبا ػو، كمػع أ ػوفكقيف؛ كل لك 

ت مػػػل  ثػػػرة أف يكػػػوف عػػػادـ بيػػػاحبت إال أف األبلػػػ  اسػػػت جار م ػػػاحة للموقػػػع و عػػػادـ بيػػػاحبت لشػػػر ة مت للػػػة، كالػػػ   ػػػوفر عػػػوادـ قويػػػة  
 مجاح  اظتوقع.قا يناس   ، كهتيأ ت مل  ثرة الطل  بم متقطعةاال لاالت كالبياحبت، ك وفر ا لاالت إ ش يف قوية ك 

 . erverwww.bit.ly/awqafs ك، www.bit.ly/awqafhost ( ين ر:ّ)

 ( اظتشهور  ند اظت تلل أف يقاؿ: رفع اظتوقع  ل  االستضافة، إال أف اظتقلود منهما كاحد، كال مشاحة و االمجطبلح.ْ)

https://tools.ietf.org/html/rfc920
http://www.bit.ly/awqafhost
http://www.bit.ly/awqafserver
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للموقػػع، ال سػػيما إذا  ضػػمن معلومػػات  (ُ)لت ػػن العنايػػة بػػو إمجػػدار  ػػهادة رقميػػة كؽتػػا
   لية أك عامجة.

 استمرارية اظتوقع الرقم : :الفرع اطتامس
كبقػػدر حتقػػػل ىػػ ا اظتقلػػػد و أم  ػػوع مػػػن ؽتػػا لتػػو  لػػػ  الوقػػف دكامػػػو بػػبل ا قطػػػاع، 

كلػػ ا أحتػػدث ىنػػا  ػػن مػػدل دكاـ اظتواقػػع الرقميػػة، ك مػػا ؛ أ ػػواع الوقػػف يػػ داد اضتػػرص  ليػػو
 لتتايو مجاح  اظتوقع لتفادم ضيا و أك ا قطا و.

نتكػػػن   ػػػ و ك كػػػراره، فهػػػو هبػػػ ه اظتثابػػػة حػػػرم  - مػػػا  بػػػل و مي ا ػػػو-اظتوقػػػع الرقمػػػ  
  يػػػد  لػػػ   ثػػػم مػػػن أ ػػػواع الوقػػػف اظتعتػػػاد،   انتكػػػن أف يػػػدـك مػػػددن ةلػػػدكاـ كاالسػػػتمرار، بػػػل 

 األكقاؼ اظتنقولة ال   تلف مع الػ من، ك وقػف العقػار الػ م قػد يضػيع قػا يعػرض للعقػار 
بتوفيػل -أك بمه، كال   ء من ى ا يضر ةظتوقع الرقم  و األمجل، فهػو  من  لف أك  عدٌو 

 ر فقو.م تمر دامم ال يبل  إذا قاـ النا  -هللا
إف حػػػػػػرص  ليهػػػػػػا زادت  مػػػػػػرى اظتوقػػػػػػع  ،إال أف  لػػػػػػ  مجػػػػػػاح  اظتوقػػػػػػع االلتػػػػػػ اـ أبمػػػػػػور

 كحاف يف  ليو إبذف هللا، كإف أقتلها سىهيل ف اد اظتوقع كا قطا و، كمن أبرز  لك األمور:
 اضترص  ل  زتاية اظتوقع زتاية ييدة، كمتابعة اضتماية ةستمرار. .ُ
 ل بل  ضيع  ند حلوؿ مشكلة.؛   ا بياحبت اظتوقع بشكل احتياط  دكراي   .ِ
 طػػػوير اظتوقػػػع  لمػػػا د ػػػيف اضتايػػػة؛ ليوا ػػػ  التطػػػور اظتت ػػػارع و ىػػػ ا ا،ػػػاؿ، فرقػػػا  .ّ

أل ػػػػو   متػػػػدمهم  مػػػػا يريػػػػدكف، أك   ي ػػػػتطيعوا  ؛أ ػػػػرض النػػػػاس  ػػػػن اظتوقػػػػع القػػػػدًن
 التعامل معو؛ لًقدـ برغتتو ك دـ موا بتها لؤليه ة كالتقنيات اصتديدة.

ل صبيف للموقع، سػواء  ػاف ىػ ا الػدعل مػن اظتوقػع  ف ػو، أك مػن لمل ملدر دع .ْ
 كقف آعر.

 حتديد مجبلحيات الت كم كاإل راؼ كضبطها، ككضع  لمات سر مناسبة. .ٓ

                                                           

بل   ػػػت دـ الشػػػهادات الرقميػػػة لتوثيػػػل اظتوقػػػع قػػػا يس ػػػد لل امػػػر كمجػػػولو للموقػػػع اللػػػ ي ، مػػػع  شػػػفم البيػػػاحبت اظتتبادلػػػة بػػػل اظتوقػػػع كال امػػػر؛ لػػػ ( ُ)
 .https://bit.ly/awqaftls ليها بمىم أك ي رقها، ين ر لبلست ادة:  يتج س

https://bit.ly/awqaftls
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 عيػػػػػػػػل حب ػػػػػػػػر يقػػػػػػػػـو  لػػػػػػػػ  اظتوقػػػػػػػػع كأ مالػػػػػػػػو ةسػػػػػػػػتمرار، كلديػػػػػػػػو القػػػػػػػػدرة كاظتعرفػػػػػػػػة  .ٔ
 كاطتربة البلزمة.

 لعبلقة ةظتوقع الرقم .االستعا ة أبىل اطتربة كالت ل  و ا،االت ذات ا .ٕ
 احلساب الرقمي: :ادلطليل الثاين

 كيتفرع الكبلـ  ن اضت اةت الرقمية إىل ست ة فركع:
  عريف اضت اب الرقم : :الفرع األكؿ

 تعريف احلساب لغة: :ادلسألة األوىل
ػػػ ى أربعػػػة أمجػػػوؿ: أكعتػػػا: العىػػػٌد،  قولػػػك ٍ ػػػبن  :لكلمػػػة حى ى ػػػٍبيف الشػػػ ء أح يػػػبيو حى ، احى ى

، كقولػك :الكفاية،  أف  قوؿ كالثاين: ، أم:  ػاؼو كحى لػٍبتو  أىح ىػٍبيف فػبلحبن  :  ءه ًح ابه
 :إذا أ طيتػػػو مػػػا يرضػػػيو، كالثالػػػا: اضتيٍ ػػػباف رتػػػع حيٍ ػػػبا ة كىػػػ  الوسػػػادة اللػػػامة، فتقػػػوؿ

بو إذا أيل تو  ليها ككسد و إايىػا، كالرابػع: األىٍح ىػ  الػ م ابيضػيف  حى لبيف الريل أيحى ًٌ
فف دت  ػعر و  أ ػو أبػرص، كيطلػل اضت ػ   لػ  الكػـر كالن ػ  كالفعػاؿ يلد و من داء 

اضت ػػن،  مػػا شتػػ  اضت ػػاب و اظتعػػامبلت بػػ لك؛ أل ػػو يعلػػم بػػو مػػا فيػػو  فايػػة بػػدكف زايدة 
 .(ُ) ل  اظتقدار كال  قلاف

 :اتعريف احلساب الرقمي اصطالحً  :ادلسألة الثانية
 اقػػع الرقمػػ ، يعطػػ  مجػػاحبو معرفنػػحػػل اسػػت داـ منفعػػة معينػػة و اظتو  اضت ػػاب الرقمػػ :

، كلتم  ى ا اضت اب  ادة بكلمة مركر، ليعطػ  لكػل (ّ)متللو اظتوقع الرقم  لو (ِ)افريدن 
من سٌجل و اظتوقع ىويػة عامجػة، كنتكنػو مػن التفا ػل مػع اظتوقػع كاالسػتفادة منػو، أك يتػي  

                                                           

 .ُٔ-ٗٓ/ِ، كمعجم مقاييس اللاة ُّٕ-َُّ/ُ( ين ر: ل اف العرب ُ)
كنتكػن بالبنػا  ،يشػار و فيػو بػمه ضػمن اظتوقػع ػاب فيهػا اشتنػا عامج ػا ال كػل حل( اظتقلود ةظتعرؼ الفريد: أف اظتواقع ال   وفر ح ػاةت  عطػ  ِ)

ال يشػػشؾ اثنػػاف و اسػػم كاحػػد  األىػػم أ ػػو األمػػر ، إال أفمػػا نتكػػن أف نتنػػع فيػػو  ػػ ء منهػػا   كبعػػو الرمػػوز، مػػن حػػركؼ كأرقػػاـأف يتكػػوف االسػػم 
ا؛ ال فراد  ل     قعرفو كامتيازه بو. لل  اب  ضمن اظتوقع، فل لك شت  معرفنا فريدن

عتيػػار اظتعػػرؼ الفريػػد أك يػػتم الت ػػجيل بتعب ػػة طالػػ  الت ػػجيل للبيػػاحبت الػػ  يطلبهػػا اظتوقػػع، كاا يكػػوف ذلػػك ةلت ػػجيل و اظتوقػػع، ك بالبنػػا مػػ( ّ)
عل اظتوقعي الربيد الرقم  ىو اظتعرؼ الفريد ظتن سجل  .استبلـ معرؼ ػتدد م بقنا،  ما قد كتى
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ع كختلػػػػي  لػػػػو اظتشػػػػار ة ضػػػػمن اظتوقػػػػع كإثػػػػراءه،  مػػػػا ي ػػػػت دـ و  عػػػػديل إ ػػػػدادات اظتوقػػػػ
 عدما و لكل ح اب ف بو.

 مناسبة ادلعىن اللغوي لالصطالحي: :ادلسألة الثالثة
أل ػػػػػػػو معػػػػػػػدكد ضػػػػػػػمن اضت ػػػػػػػاةت األعػػػػػػػرل و ؛ اضت ػػػػػػػاب الرقمػػػػػػػ  فيػػػػػػػو معػػػػػػػي العػػػػػػػد

اظتوقػػػػػػػع، كيكػػػػػػػاثر اظتوقػػػػػػػع بػػػػػػػمه بكثػػػػػػػرة اظت ػػػػػػػجلل فيػػػػػػػو، كهبػػػػػػػ ا اظتعػػػػػػػي فاضت ػػػػػػػاب قعػػػػػػػي 
أ مػػػػػاؿ مجػػػػػاح  اضت ػػػػػاب و اظتوقػػػػػع إف  :احمل ػػػػػوب  لػػػػػ  اظتوقػػػػػع،  مػػػػػا نتكػػػػػن أف يقػػػػػاؿ

 ػت وبة كم جلة كمعدكدة  ليو.
كرقػػػػػا اقػػػػػشيح اسػػػػػتبداؿ ىػػػػػ ا االسػػػػػم وعػػػػػر،  ت ػػػػػميتو بػػػػػػ)اظتعرًٌؼ( كىػػػػػو لفػػػػػ  معػػػػػركؼ 
كم ػػت دـ، إال أف ا ػػتهار اظت ػػم  األكؿ ككضػػوح معنػػاه للنػػاس داع لبل تفػػاء بػػو أك  ػػدـ 

 اإل كار  ل  من است دمو.
 الرقم : مجور اضت اب :الفرع الثاين

يػ ء مػن اظتواقػع، كلػ ا ؛ ألهنػا عتا ا ما  تنوع اظتواقع كمجورىا،  تنوع مجور اضت اةت  بعن 
 فلها مجور  ثمة، فيما يل  إرتاؿ ألبرزىا:

 ح اةت مواقع التوامجل االيتما   كاظتنتدايت كاظتدكحبت كؿتوىا. .ُ
ية ح ػػػػػاةت مواقػػػػػع الػػػػػربام  ال ػػػػػ ابية:  اضت ػػػػػاةت و مواقػػػػػع الػػػػػربام  ال ػػػػػ اب .ِ

للتلميم أك الرسم أك التعديل اللػو ، كح ػاةت الربيػد الرقمػ  كالرسػامل النلػية 
  رب اإل ش يف، كح اةت مواقع حتويل الليغ كمواقع الشرتة كبمىا.

 ح اةت مواقع الرفع كالت  ين ال  ايب. .ّ
 اضت اةت و مواقع اظتوسو ات كاظتكتبات كؿتوىا. .ْ
 مواقػػػػػػػػػػػػػػع االستشػػػػػػػػػػػػػػارات، كاألسػػػػػػػػػػػػػػ لة   ،(ُ)اضت ػػػػػػػػػػػػػػاةت و اظتواقػػػػػػػػػػػػػػع التفا ليػػػػػػػػػػػػػػة .ٓ

 كاإلياةت، كؿتوىا.

                                                           

 وقع كزكاره، أك بل ال كار إب راؼ اظتوقع.( ال  ينشأ احملتول فيها ةظتشار ة كالتفا ل بل اظتُ)
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ح ػػػػػػػاةت اطتػػػػػػػػدمات و مواقػػػػػػػػع اظتن مػػػػػػػات:  اضت ػػػػػػػػاةت و مواقػػػػػػػػع اصتهػػػػػػػػات  .ٔ
اضتكوميػػػػػػػػػة، كاضت ػػػػػػػػػاةت و مواقػػػػػػػػػع اظتلػػػػػػػػػارؼ اظتاليػػػػػػػػػة، كح ػػػػػػػػػاةت من ػػػػػػػػػويب 

 اصتامعات و مواقعها.
ح ػػػػػػاةت مواقػػػػػػع البيػػػػػػع كالشػػػػػػراء كمػػػػػػا يتعلػػػػػػل هبمػػػػػػا:    ػػػػػػاةت مواقػػػػػػع البيػػػػػػع  .ٕ

شػػػػػراء كاظتػػػػػ ادات، كح ػػػػػاةت مواقػػػػػع الوسػػػػػاطة و البيػػػػػع أك الػػػػػدفع، كالػػػػػ  قػػػػػد كال
يػػػػدعل فيهػػػػا ضػػػػماف حقػػػػوؽ البػػػػامع كاظتشػػػػشم كحػػػػل الن ا ػػػػات الػػػػ  قػػػػد حتلػػػػل 

 بينهما عبلؿ التعامل.
ح ػػػاةت اسػػػت داـ الػػػربام :  ػػػربام  اضتاسػػػ  أك األيهػػػ ة احملمولػػػة كبمىػػػا الػػػ   .ٖ

قبػل اسػت دامها، كيػدعل و ىػ ا   ششط  ل  م ػت دمها أف يفػت  فيهػا ح ػاةن 
 الق م برام  احملادصت اظترمية كاللو ية كالنلية، كبرام  اظتتاير، كبمىا.

ح ػػاةت مواقػػع الب ػػا: كالػػ  يتػػاح للػػاح  اضت ػػاب فيهػػا الب ػػا و قا ػػدة  .ٗ
بيػػػػاحبت اظتوقػػػػع، ك تنػػػػوع غتػػػػاالت  لػػػػك اظتواقػػػػع مػػػػا بػػػػل مواقػػػػع للب ػػػػا العػػػػاـ و 

 ة، كطبية، كمعلوما ية، كبمىا.اإل ش يف، كمواقع  ر ي
اضت ػػػػاةت اظتوحػػػػدة: كطريقتهػػػػا أف ي ػػػػجل الشػػػػ   و موقػػػػع معػػػػل ليتػػػػي  لػػػػػو  .َُ

ح ػابو و ذلػػك اظتوقػػع حػل الػػدعوؿ إىل عػػدمات كمواقػع متعػػددة  ػىٍعرفػػو ك تعامػػل 
ذلػػك اضت ػػاب اظتوٌحػػد، دكف اضتايػػة لت ػػجيل يديػػد و  ػػل موقػػع مػػن  معػػو كفػػل

 اظتواقع الدا مة ل لك اضت اب.
ح ػػػػاةت مواقػػػػع العػػػػرض اظتبا ػػػػر:  ػػػػاظتواقع الػػػػ   عػػػػرض فيهػػػػا اظتقػػػػاطع اظترميػػػػة أك  .ُُ

اللػػو ية أك اللػػور أك النلػػوص أك بمىػػا، كذلػػك بشػػكل مبا ػػر لبلطػػبلع  ليهػػا 
بػػػبل حايػػػة لت مليهػػػا  لػػػ  حاسػػػ  اظت ػػػت دـ، ك شػػػشط بعػػػو اظتواقػػػع الػػػدعوؿ 

 ة فيهػػػا ف ػػػاب عػػػاص لبلطػػػبلع  لػػػ  مػػػا فيهػػػا، كيشػػػشط بعضػػػها ذلػػػك للمشػػػار 
 كرفع اظتواد من قبل اظت ت دـ.
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 تكلفتها: أنوا  احلساابت من حيث :مسألة
 اضت اةت الرقمية  نق م من حبحية  كلفتها إىل  و ل:

كىػػ  اضت ػػاةت الػػ   سعػػ  بػػبل مقابػػل مػػادم، ك وفرىػػا  اضت ػػاةت الرقميػػة ا،ا يػػة: .ُ
اظتوقػػػػع أك بعػػػػو اظتواقػػػػع قػػػػا يتػػػػي  للػػػػاح  اضت ػػػػاب االسػػػػتفادة مػػػػن  ػػػػل ميػػػػ ات 

، كيػػػدعل و ىػػػ ا النػػػوع اضت ػػػاةت الػػػ   عطػػػ  للعػػػاملل مػػػن قبػػػل يهػػػة (ُ)بعضػػػها
  ملهم ألداء مهامهم و اظتوقع الرقم  اطتاص ب لك العمل.

، فيػػا ال (ِ)كىػ  اضت ػػاةت الػ   سعػ  ققابػػل مػادم اضت ػاةت الرقميػة اظتدفو ػػة: .ِ
أك أدكا ػػو أك ؿتػػو ذلػػك  يتػػاح اسػػت داـ ىػػ ا اضت ػػاب كالومجػػوؿ إىل ػتتػػوايت اظتوقػػع

 إال بعد دفع قيمة اضت اب.
 تػػػي  بعػػػو اظتواقػػػع  ػػػو ل مػػػن اضت ػػػاةت  نػػػدىا: أحػػػدقتا غتػػػاين كاآلعػػػر ملحوظةةةة: 

 مػػدفوع، كدتيػػ  اضت ػػاب اظتػػدفوع قيػػ ات أك ػتتػػوايت ال  تػػاح و اضت ػػاب ا،ػػاين، أك جتعلػػو

اةت اظتدفو ػػػة، كيكػػػوف مػػػن اإل ػػػبلحبت خبػػبلؼ ا،ػػػاين،  مػػػا نتكػػػن أف  تعػػدد اضت ػػػ اعالينػػ
 .لكل منها مي ات كسعر معل و  فس اظتوقع

 مي ات اضت اب الرقم  كسلبيا و: :الفرع الثالا
 كالكبلـ  ل  ذلك و م ألتل:

 مميزات احلساابت الرقمية: :ادلسألة األوىل
 سهولة إ شامها كالت كم خبلاملها. .ُ
 ػػػػػػػػػاب إىل دفػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػن اضت ػػػػػػػػػاةت غتا يػػػػػػػػػة، كال لتتػػػػػػػػػاج م ػػػػػػػػػت دـ اضت اأف  ثػػػػػػػػػمن  .ِ

 مقابل مادم عتا.

                                                           

مػػع أف بعػػو  لػػك اظتواقػػع   هػػر للػػاح  اضت ػػاب بعػػو الػػد اايت، أك دتنػػع  نػػو بعػػو اظتيػػ ات، لكػػن ىػػ ا ال متػػرج اضت ػػاب مػػن ا تبػػاره  ُ))
 غتا ي ا.

اسػت داـ اضت ػاب ةسػتمرار، كإمػا أف يكػوف إيػارة  ( اظتقابل اظتادم لل  اب إما أف يكوف بيعنا أبف يدفع مبلانا معيننا ظترة كاحدة ي ت ل معوِ)
 أبف يلـ  بدفع مبلغ معل بشكل دكرم ليمكن لو االستمرار و است داـ اضت اب، فإف  وقف  ن دفعو حل است قاقو أبلل ح ابو.
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إ طػػػاء ىويػػػة ػتػػػددة لكػػػل مشػػػارؾ و اظتواقػػػع الرقميػػػة، ؽتػػػا يتػػػي  إمكا يػػػات  ديػػػدة   .ّ
  فػ  علومجػية م ػت دـ اضت ػاب، كل يػد ىويتػو، كختلػي  إ ػدادات اظتوقػػع 
قا يناسبو، ك رض احملتوايت الػ  متتارىػا أك الػ  هتمػو، ك وثيػل اإليػراءات الػ   ػتم 

مػػػػا يػػػػسدم إىل دتكػػػػل النػػػػاس مػػػػن االسػػػػتفادة مػػػػن عػػػػدمات اظتواقػػػػع  و اظتوقػػػػع، كىػػػػو
 الرقمية بي ر كفعالية.

 إمكا ية إ طاء أم ح اب ؽتي ات إضافية مقابل مبلغ مادم، ؽتا ينفع الطرفل. .ْ
دتكل الناس من مشار ة اظتعلومات كاظتلفات كاألفكار فيما بينهم بي ر، كمن ذلػك  .ٓ

اص ةعتبلفهم، كما لتدث من  قا ات حبفعػة التبادؿ اظتعرو بل الشعوب كاأل  
بػػػػل أمجػػػػ اب اضت ػػػػاةت و غتػػػػاالت متعػػػػددة ال حلػػػػر عتػػػػا، ؽتػػػػا يػػػػسدم إىل إثػػػػراء 

ىامػػل مػن اظتعلومػات كالبيػاحبت و  ػػىت ا،ػاالت، مػع بقػػاء  الشػبكة العنكبو يػة بكػموٌ 
اضتقػػػوؽ اظتعنويػػػة ألمجػػػ اهبا، كقػػػد أذتػػػر ىػػػ ا األمػػػر و زمننػػػا موسػػػو ات ضػػػ مة و 

 الت متعددة.غتا
 إمكا ية  شر العلم كالد وة ب ر ة كقوة، كإيلاؿ ما استجد فيو إىل الناس. .ٔ
ف  ػػػاب اظتشػػػرؼ ؛ إمكا يػػػة حتديػػػد اللػػػبلحيات و اظتواقػػػع لكػػػل ح ػػػاب ف ػػػبو .ٕ

، مػثبلن   ل  اظتوقع ليس    ػاب اظتشػارؾ العػادم مػن حيػا مجػبلحيا و و الػت كم
احملتػػػوايت الػػػ  يضػػػيفها أمجػػػ اب  كىػػػ ا مػػػا يعطػػػ  اظتواقػػػع قػػػدرة إ ػػػرافية  ضػػػبت هبػػػا

 اضت اةت، ك ربز النافع منها ك  يل الضار.

 سلبيات احلساابت الرقمية: :ادلسألة الثانية
من اظتوقع عاضعة للاحبو، كأهنا   كؿ ك نته  ة تهػاء موقعهػا اظت ػجللًة  ا وهنا ي ءن  .ُ

 .(ُ)فيو

                                                           

حػػػل   ػػػػجيل  ا فػػػػاؽ الطػػػرفللػػػيس الكػػػبلـ ىنػػػػا  لػػػ  ملكيػػػة مجػػػػاح  اضت ػػػاب لل  ػػػاب، أك ملكيػػػػة مجػػػاح  اظتوقػػػع لػػػػو، فهػػػ ا أساسػػػو  (ُ)
اضت ػػاب، كمػػا يطػػرأ  ليػػو مػػن  عػػديبلت، كإفتػػا الكػػبلـ ىنػػا أف اضت ػػاب و اضتقيقػػة عاضػػع للموقػػع ك ػػركطو كأ  متػػو كمقيػػد هبػػا، بػػل رقػػا اسػػتفاد 
 اظتوقع من اضت اب أك زكاره لعرض أمور أك ح اةت أعػرل، أك اإل ػبلف ضػمنو أك قريبنػا منػو، بػدكف أف ي ػتطيع مجػاح  اضت ػاب منػع ذلػك و

 الاال .
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يػوفر اضت ػاةت،  إمكا ية إببلقهػا أك التضػييل  ليهػا مػن قبػل مجػاح  اظتوقػع الػ م .ِ
 أك بمه من اصتهات ذات العبلقة.

 طبيل قػوا ل كأ  مػة اظتوقػع ك عليما ػو  ليهػا، بػل كقػوا ل دكلػة اظتوقػع الػ  ال  طبػل  .ّ
ػ  االشريعة و الاال ، كرقا كضع اظتوقع و اضت اةت أك معها ما متػالف الشػرع ربمن

و اظتنكػػرات  ػن مجػػاح  اضت ػػاب، بػػل قػػد ال ي ػػتطيع مجػػاح  اضت ػػاب إزالػػة بعػػ
الشر ية ال ػاىرة مػع ح ػابو كلػو ا ػتك  أك ا ػشض،  مػا قػد ييقيًٌػد مجػاح  اظتوقػع 

 أمج اب اضت اةت إب هار ما يوافل ىواه، كحج  ما سواه.
أف اظتوقػػع قػػد يعػػرض ل امػػرم اضت ػػاب بعػػو العنامجػػر األعػػرل مػػن عػػارج اضت ػػاب،  .ْ

ت، أك يعػرض أك بعو ػتتػوايت اضت ػاةت األعػرل، أك يعػرض عتػم بعػو اإل ػبلحب
للػػػػاح  اضت ػػػػاب مثػػػػل ذلػػػػك، كرقػػػػا  ضػػػػمنيف  لػػػػك األمػػػػور ؼتالفػػػػات  ػػػػر ية أك 
 ضػػػمن ذلػػػك الفعػػػل ػتاكلػػػة التػػػأثم  لػػػ  النػػػاس ال تهػػػاج فكػػػر معػػػل أك  بػػػ   ويػػػو 

  ل  منع ذلك. امعل، مع  دـ قدرة مجاح  اضت اب بالبن 
  يف.ال نتكن االستفادة منها مبا رة إال بتوفر يهاز مناس  كا لاؿ إ ش  .ٓ
كاسػت دامها أك بيعهػا  ،إمكا ية است دامها و التج س  لػ  النػاس جبمػع بيػاحبهتم .ٔ

 دكف إذهنم أك رببتهم.
 م تل مات إ شاء ح اب رقم : :الفرع الرابع

: سػػػهولة إ شػػػامو كالػػػت كم و علاملػػػو، امػػػن ميػػػ ات اضت ػػػاب الرقمػػػ   مػػػا  بػػػل آ فنػػػ
 ػػػػاب، فهػػػ  ال  عػػػػدك أف  كػػػػوف  نػػػػد الن ػػػر و م ػػػػتل مات إ شػػػاء اضت اكي هػػػر ىػػػػ ا يلي ػػػ
 ى : -و األمجل- عطو ل أك ثبلصن 

  عب ة البياحبت اظتطلوبة منو و اظتوقع. .ُ
 .ال يد مج ة  لك البياحبت  ند الطل ، ك فعيل اضت اب  ند الطل  أيضن  .ِ
 .-إف كيدت-دفع الرسـو .ّ
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 استمرارية اضت اب الرقم : :الفرع اطتامس
الرقمػػ  إال و بعػػو اضتػػاالت، منهػػا مػػا ىػػو مػػن  اضت ػػاةت الرقميػػة  ػػدـك بػػدكاـ موقعهػػا

قبػػل اظت ػػت دـ مجػػاح  اضت ػػاب، كمنهػػا مػػا ىػػو مػػن قبػػل اظتوقػػع، كمنهػػا مػػا ىػػو عػػارج  ػػن 
 إرادهتما، كمن أبرز  لك األمور ال  قد  نه  اضت اب الرقم  ك ف ده ما يل :

 ؼتالفة مجاح  اضت اب أل  مة اظتوقع. .ُ
  مة دكلتو أك أ  مػة الدكلػة الػ  يقػع ؼتالفة مجاح  اضت اب أك مجاح  اظتوقع أل .ِ

 اظتوقع ضمن سلطتها.
 .-إف كيدت- اب الدكرية  ند حلوؿ كقيف دفعها دـ دفع رسـو اضت .ّ
ضياع قا دة بياحبت اظتوقػع أك يػ ء منهػا، فقػد  كػوف معلومػات اضت ػاب ضػمن مػا  .ْ

 يضيع من بياحبت اظتوقع.
يا ألفكػاره كال برغتيا ػو، إقتاؿ مجاح  اظتوقع ال م يتبعو اضت اب ظتوقعو، ببل حتػد .ٓ

 ؽتا يسدم إىل  دـ  ملو أك مجعوبة  ملو، أك إىل ىجر الناس لو.
 إببلؽ اظتوقع ألم سب   اف. .ٔ

ك لػػػػ  الػػػػربم مػػػػن عطػػػػورة مثػػػػل ىػػػػ ه األمػػػػور  لػػػػ  اضت ػػػػاةت، إال أف مػػػػن  عمػػػػػة هللا 
 لػػػػػػ  أمجػػػػػػ اهبا أهنػػػػػػم ي ػػػػػػتطيعوف و الاالػػػػػػ    ػػػػػػا مػػػػػػا طرحػػػػػػوه فيهػػػػػػا كاالسػػػػػػتفادة منػػػػػػو 

ليػػػػػػػػو و مكػػػػػػػػاف آعػػػػػػػػر، ؽتػػػػػػػػا يقلػػػػػػػػل مػػػػػػػػن ضػػػػػػػػرر ضػػػػػػػػياع  لػػػػػػػػك اضت ػػػػػػػػػاةت أك كالبنػػػػػػػػاء  
كحػػػػػػرص القػػػػػػامم  ليػػػػػػو  لػػػػػػ  اسػػػػػػتابلؿ  اإببلقهػػػػػػا، ال سػػػػػػيما إذا  ػػػػػػاف اضت ػػػػػػاب مشػػػػػػهورن 

 موقػػػػػػعو أك - ػػػػػػهر و و الد ايػػػػػػة لن ػػػػػػ ة مػػػػػػن ح ػػػػػػابو لتوعتػػػػػػا لشػػػػػػكل أك مكػػػػػػاف آعػػػػػػر 
كالكتػػػػػ    ػػػػػاظتواقع كاظترميػػػػػات كاللػػػػػو يات  ا، سػػػػػواء  ػػػػػاف اظتكػػػػػاف اصتديػػػػػد رقمي ػػػػػ-ح ػػػػػاب

 الرقمية، أك  اف بم رقم   الكت  أك األ رطة اظتعتادة.
 الربانمج الرقمي: :ادلطليل الثالث

 و ى ا اظتطل  ػتاكلة لبياف معناه كما يتعلل بو، كذلك و ستس م امل:
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  عريف الربحبم  الرقم : :الفرع األكؿ
 تعريف الربانمج لغة: :ادلسألة األوىل
أمجػػػػػػػل فارسػػػػػػػ ، كعتػػػػػػػا معػػػػػػػاف منهػػػػػػػا: الورقػػػػػػػة اصتامعػػػػػػػة   لمػػػػػػػة معربػػػػػػػة مػػػػػػػن( ُ)الػػػػػػػربحبم 

لل  ػػػػػػػػاب، أك الػػػػػػػػ  يرسػػػػػػػػم فيهػػػػػػػػا مػػػػػػػػا لتمػػػػػػػػل مػػػػػػػػن بلػػػػػػػػد إىل بلػػػػػػػػد مػػػػػػػػن أمتعػػػػػػػػة التجػػػػػػػػار 
كسػػػػػػلعهم، كالن ػػػػػػ ة الػػػػػػ  يكتػػػػػػ  فيهػػػػػػا احملػػػػػػدث أشتػػػػػػاء ركا ػػػػػػو كأسػػػػػػا يد  تبػػػػػػو، كاطتطػػػػػػة 

 .(ِ)اظترسومة لعمل ما  ربام  الدرس كاإلذا ة
 :ارقمي اصطالحً تعريف الربانمج ال :ادلسألة الثانية

أب ػػػػو: "قاممػػػػة مػػػػن التعليمػػػػات اظتر بػػػػة كفػػػػل  تػػػػابع  ا يػػػػرًٌؼ الػػػػربحبم  اضتاسػػػػويب امجػػػػطبلحن 
،  مػا  يػرًٌؼ أب ػو: "قاممػة مػن التعليمػات (ّ)كمويهػة لت قيػل ىػدؼ معػل" ،منطقػ  مػن م

 .(ْ)اظتكتوبة للكومبيو ر ليقـو قهاـ معاصتة البياحبت إل تاج اظتعلومات"
للػربحبم  الرقمػ  يشػمل  اد دراسة ى ين التعريفل كبمقتا يقشح  عريفن إال أف الباحا بع

   م ااي التعريفل ال ابقل، كيت م ةلشموؿ كالوضوح كالدقة، كىو أف:
غتمو ػػػػة التعليمػػػػات اظتنطقيػػػػة، اظتلػػػػوبة إبحػػػػدل لاػػػػات اضتاسػػػػ ؛  الةةةةربانمج الرقمةةةةي:

 .(ٓ)ظت ت دـكايهة يتعامل معها ا -ابالبن -أك أ ثر، كعتا  لتسدم  مبلن 
 مناسبة ادلعىن االصطالحي للمعىن اللغوي: :ادلسألة الثالثة

يشػػػابو اظتعػػػي االمجػػػطبلح  اظتعػػػي اللاػػػوم و رتػػػع البيػػػاحبت؛ حيػػػا   ػػػجل النلػػػوص 
ث ألشتػػاء الػػركاة كاألسػػا يد و  تبػػو،  الربغتيػػة و ملػػف الػػربحبم  كجتمػػع فيػػو،  ت ػػجيل احملػػدًٌ 

                                                           

بػل و  ج العػرس ضػبت  لمػة الػػربحبم  حيػا ذ ػر أف: ")الػربحبم ( بفػػت  اظتوحػدة كاظتػيم، مجػرح بػو  يػػاض و اظتشػارؽ، كقيػل: بك ػر اظتػػيم، ( ُ)
 [.َِْ/ٓكقيل: بك رقتا،  ما و بعو  ركح اظتوطإ" س ج العركس 

، كمعجػػػػم ُُٖ/ُ، كمعجػػػم اللػػػػواب اللاػػػوم ِٓ/ُم الوسػػػيت ، كاظتعجػػػػُِْ-َِْ/ٓ، ك ج العػػػركس َُٖ/ُ( ين ػػػر: القػػػاموس احملػػػػيت ِ)
 .ُٔٗ/ُاللاة العربية اظتعامجرة 

 .ْٗاس  اآل  الكمبيو ر، سل لة اظتكتبة العلمية، ص( اضتّ)
 .ِْٓدليل الشامل ألساسيات اضتاس  كاظتعلوما ية ص( الْ)
كقػػد بفػػرؽ بعضػػهم و اظتعػػي بػػل  لػػك االلفػػاظ، كال حايػػة عتػػ ا  يطلػػل بعػػو البػػاحثل  لػػ  الػػربام  ألفا نػػا أعػػرل  التطبيقػػات كالربغتيػػات،( ٓ)

 التفريل و   ر الباحا، ال سيما  ند بم اظتت للل و التقنية
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غتيػة للػربحبم  إفتػا ىػ  عطػة مكتوبػة كمرسػومة لتنفيػ  النلوص الرب إٌف  : ما نتكن أف يقاؿ
 مهاـ الربحبم ، كالتفا ل مع م ت دمو.

 مجور الربحبم  الرقم : :الفرع الثاين
اظتقلد األكؿ ظتقتػ  األيهػ ة ال  يػة  لػ  اعػتبلؼ  -كال زاليف- ا يف الربام  الرقمية 

كعػػػػدماهتا،  أ وا هػػػػا؛ فم ػػػػت دـ اضتاسػػػػ  يشػػػػشم اضتاسػػػػ  لي ػػػػتفيد مػػػػن  لػػػػك الػػػػربام 
 إف دعوؿ  ا  اإل ش يف ال يكوف إال من عبلؿ برحبم . :كيكف  أف  قوؿ

فػػبل  جػػ  أف  ػػرل  ثػػرة الػػربام  و ؼتتلػػػف ا،ػػاالت الػػ  قػػد يعجػػ  الباحػػا  ػػػن  اإذن 
 كل ا  كتف  ىنا بعرض بعو أبرز  لك ا،االت:؛ حلرىا
وص كاللػػػػػور بػػػػػرام  العػػػػػرض كالت ريػػػػػر كالتلػػػػػميم، كعتػػػػػا غتػػػػػاالت  ديػػػػػدة و النلػػػػػ .ُ

كاللػػػػوت كاظتلفػػػػات اظترميػػػػة كاظت ططػػػػات كاظتنتجػػػػات، كمػػػػن أبرزىػػػػا الػػػػربام  اظتكتبيػػػػة 
اظتت للػػػػة بت ريػػػػر النلػػػػوص، أك التعامػػػػل مػػػػع اضت ػػػػاةت كاصتػػػػداكؿ، أك مجػػػػنا ة 

 العركض التقدنتية ك رضها، أك مجنع التلاميم الثابتة أك اظتت ر ة.
 فات  تاد اضتاس .برام  التعامل مع  تاد اضتاس ، كيدعل فيها  عري .ِ
كالتوامجػػػػػػػػػػل  ،الػػػػػػػػػػربام  اظتتعلقػػػػػػػػػػة ةلشػػػػػػػػػػبكات كاإل ش ػػػػػػػػػػيف كعدما ػػػػػػػػػػو كاحتيايا ػػػػػػػػػػو .ّ

  ربه، كالشاسل.
 برام  اضتماية كبرام  االعشاؽ. .ْ
بػػػػرام  اإلضػػػػػافات كالت  ػػػػػينات كاطتػػػػػدمات، كالػػػػ  ير كػػػػػ   ملهػػػػػا  لػػػػػ  اإلضػػػػػافة  .ٓ

كمعاصتتػػػػو كالت  ػػػػل  لػػػػ  الػػػػن م أك الػػػػربام ، كيػػػػدعل فيهػػػػا بػػػػرام  حت ػػػػل الن ػػػػاـ 
 كح ؼ الربام ، كمجيا ة اصتهاز ك  امو كبراغتو.

برام  األ ماؿ: كىػ  الػربام  اظتلػممة الحتيايػات الشػر ات كاظتسس ػات كؿتوىػا،  .ٔ
ك شػػمل ىػػ ه الػػربام  األ  مػػة اظتتكاملػػة للشػػر ات كمػػا و حكمهػػا، ك ػػ لك بػػرام  

اليػػة، كبػػرام  الت ليػػل اظتػػوارد البشػػرية كاظتبيعػػات كاظت ػػتود ات، كالػػربام  احملاسػػبية كاظت
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كالدراسػػات، كبػػرام  اصتدكلػػة كاظتهػػاـ كالتن ػػيل كاظتتابعػػة، كبػػرام  التوامجػػل كالتعامػػػل 
 اإلدارم، كبرام  األر فة، كبمىا.

بػػرام  الػػت كم: ةأليهػػ ة كاأل  مػػة كاظتلػػا ع كالطػػامرات كاظتنشػػ ت كبمىػػا، كنتكػػن  .ٕ
ت  قتابعػة األداء، أك مراقبتػو، أف يدعل و حكمها برام  اظتتابعة كاظتراقبة، كال  خت

 ،ك ػػػػ لك مراقبػػػػة اظتنشػػػػ ت كاظتمتلكػػػػات، ك ػػػػ لك بػػػػرام  التتبػػػػع كاظتراقبػػػػة كالت ليػػػػل
 اإلدارية منها كاألمنية، ...إخل.

 برام  الشفيو كاأللعاب. .ٖ
 برام  اظت اىر كاإلضافات، كال  هتتم ةصتا   التجميل  كالشكل  لل اس . .ٗ

 كعدماهتا.برام  الربغتة كف   الربام   .َُ
برام  التعامل مع البياحبت كاظتلفات،  ربام  الن ا االحتياط ، ك لف  اظتلفػات  .ُُ

 كالت كم هبا، كاظت  ، كالضات، كالت ويل.
مػػػن األ ػػػواع ال ػػػابقة، إال أهنػػػا  االػػربام  ال ػػػ ابية، كىػػػ  ال  عػػػدك أف  كػػػوف  و نػػػ  .ُِ

كبو يػة، دكف هتيأ لوضعها و موقػع رقمػ  يػدعل  ليػو م ػت دمها  ػرب الشػبكة العن
 .(ُ)حاية لش يبها أك حتميلها و يهازه

 مي ات الربحبم  الرقم  كسلبيا و: :الفرع الثالا
كلػ ا فهػ   شػار ها ؛  شتمل الربام  الرقمية  لػ  بعػو أ ػواع األكقػاؼ الرقميػة األعػرل

و  ثػػػم مػػػن ؽتي اهتػػػا كسػػػلبياهتا،  مػػػا ختػػػت   نهػػػا قيػػػ ات كسػػػلبيات عامجػػػة هبػػػا، كىػػػ ا مػػػا 
 و اظت امل التالية:  -إبذف هللا- سيتبل

 مميزات الربامج الرقمية: :ادلسألة األوىل
 لبل لاؿ ةإل ش يف لي تطيع است دامها. -األمجل و–  دـ حاية م ت دمها .ُ
 سهولة  شرىا ك وزيعها. .ِ

                                                           

 د سبل الكبلـ  نها و اظتطل  األكؿ: اظتوقع الرقم ،  ند ذ ر مجور اظتواقع الرقمية.( كقُ)
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  ػػػهيلها لكثػػػم مػػػن األ مػػػاؿ، ك وفمىػػػا لوقػػػيف كيهػػػد  بػػػمين و  نفيػػػ   ثػػػم مػػػػن  .ّ
 األ ماؿ من دكهنا.

 كدتكل اظت ت دـ من االستفادة منها. ، بم من اظتعلومات كالبياحبت  مٌو لكى رتعها  .ْ
  نوع غتاالهتا كعدماهتا، ك ثرهتا. .ٓ
 سهولة التعامل معها و الاال ، ال سيما الربام  اظتويهة لعامة الناس. .ٔ
إمكا يػػػة الك ػػػ  اظتػػػادم اظتبا ػػػر كبػػػم اظتبا ػػػر منهػػػا للػػػاح  الػػػربحبم ، ك ػػػ لك  .ٕ

 أ واع الربام .للم ت دـ و بعو 
 لػػػػػػػ  يهػػػػػػػاز م ػػػػػػػت دمها فقػػػػػػػت، دكف اال تمػػػػػػػاد  لػػػػػػػ   (ُ)ا تمادىػػػػػػػا و األمجػػػػػػػل .ٖ

عػػػػػػوادـ مر بطػػػػػػة ةلشػػػػػػبكة العنكبو يػػػػػػة  توقػػػػػػف بتوقفهػػػػػػا، بعكػػػػػػس اظتواقػػػػػػع الرقميػػػػػػة 
 .كاضت اةت مثبلن 

بقاؤىا و يهاز م ت دمها كدتكنو من است دامها حىت لو ختلػ   نهػا منشػسىا أك  .ٗ
منػػػػػع أم م ػػػػػت دـ مػػػػػن  -إذا  شػػػػػرىا-ن أ شػػػػػأىا ربػػػػػ  إبيقافهػػػػػا، فػػػػػبل نتكػػػػػن ظتػػػػػ

 .ااستعماعتا بالبن 
 سلبيات الربامج الرقمية: :ادلسألة الثانية

ب ػػب  حقػػوؽ النشػػر،  تقييػػد االسػػتفادة مػػن   قييػػد  شػػرىا كاالسػػتفادة منهػػا أحيػػاحبن  .ُ
 الربحبم  بم ا،اين بش   كاحد أك يهاز كاحد كؿتو ذلك.

 ادم. دـ  وفر  ثم منها إال ققابل م .ِ
 كلفػػة إ شػػامها كحايتهػػا ظتت للػػل و ىػػ ا ا،ػػاؿ لربغتتهػػا، مػػع أف التكلفػػة   يػػد  .ّ

 ك نق  بقدر ما يقدمو الربحبم  من عدمات كبياحبت.
حايتهػػػػػا للتطػػػػػوير اظت ػػػػػتمر ح ػػػػػ   طػػػػػور التقنيػػػػػات كأ  مػػػػػة التشػػػػػايل كمنلػػػػػا و  .ْ

 كحايات الناس.

                                                           

و ية لك   عمل، كرقا  ػاف ا تمادىػا  لػ  ذلػك  لي ػا أك ي مي ػا، إال أف األمجػل  ػدـ بعو أ واع الربام   عتمد  ل  اال لاؿ ةلشبكة العنكب( ُ)
 ذلك. 
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بعػػد برغتتهػػا كهتي تهػػا لكػػل مجػػعوبة  شػػايلها و بي ػػات التشػػايل الرقميػػة اظت تلفػػة إال  .ٓ
؛ فلكػل بي ػة براغتهػا اطتامجػة الػ  ال  عمػل  لػ  اككقتنػ امنها، كىو أمػر يتطلػ  يهػدن 

 .(ُ)بمىا و األمجل
 ثػػػرة كقػػػوع اإلقتػػػاؿ مػػػن منشػػػ يها  ػػػن د مهػػػا أك  طويرىػػػا أك حػػػل مشػػػكبلهتا، أك  .ٔ

  ج ىم  ن ذلػك؛ لتعػ ر رفهػم منهػا أك  ػدـ قػدرهتم  لػ  دفػع  كػاليف  طويرىػا،
 ، أك بم ذلك من األسباب.(ِ)أك ا تقاعتم ظتشاريع أعرل

 قابليتها ل رع الفمكسات بداعلها، أك  قلها معها عبلؿ النشر. .ٕ
 م تل مات إ شاء برحبم  رقم : :الفرع الرابع
 لػػػ  معرفػػػة  ػػػل مهػػػتم ظتػػػا لتتايػػػو إل شػػػاء بػػػرحبم  رقمػػػ  أسػػػرد ىنػػػا أبػػػرز  لػػػك  احرمجنػػػ

 كف دعوؿ و التفامجيل أك اظتكمبلت: ل  األساسيات د ااألمور، مر  ن 
 الت طيت كالت ضم إل شاء الربحبم  بناء  ل  أىداؼ إ شامو. .ُ
 تابػػػة الػػػربحبم  كعدما ػػػو الػػػ  ي هػػػر مػػػن عبلعتػػػا احملتػػػول كي ػػػتفاد منػػػو، أك  قػػػدـ  .ِ

 مي ات كعدمات أعرل ال  تعلل ق تول.
 .-إذا  اف للربحبم  ػتتول-  تابة احملتول أك  وفمه كجتهي ه .ّ
، بػػػل ىػػػو أمػػػر  ن يمػػػ  قػػػد يويػػػد أك ال ا ام ػػػ ات راج التلػػػاري : كلػػػيس ىػػػ ا أمػػػرن اسػػػ .ْ

حيػػا  شػػشط بعػػو الػػدكؿ اسػػت راج  لػػري  معػػل لػػبعو أ ػػواع الػػػربام ، ؛ يويػػد
كىػػػو أمػػػر  ن يمػػػ  فػػػيف ال  بلقػػػة لػػػو أبمجػػػل اإل شػػػاء، إال أ ػػػ  أذ ػػػره ىنػػػا ألقتيتػػػو 

تلػػػة لف لػػػو ك وقيعػػػو  مػػػا يػػػدعل و ذلػػػك إرسػػػاؿ الػػػربحبم  إىل يهػػػة ؼت  كلثػػػمه،
 ؛ ضتماية الربحبم  من الت ييف، كرفع ثقة اظت ت دـ بو.ارقمي  

  شر الربحبم  أك إ حتو لل لوؿ  ليو. .ٓ

                                                           

 بعكػس اظتواقػع الرقميػة الػ   قبػل الػدعوؿ  ليهػػا مػن بي ػات ؼتتلفػة؛ لويػود معػايم موحػػدة لتلػميم اظتواقػع ك قنياهتػا،  تػي  ألم متلػف  دا ػػم( ُ)
، Linuxكمػن أبػرز أمثلػة البي ػات أك األ  مػة و كقتنػا اضتاضػر: ، يف بي ة التشايل الػ  يعمػل  ليهػاعتا الدعوؿ إليها كاالستفادة منها، مهما  ا 

Windows ،Mac.كلكل منها أ واع كإمجدارات ، 
ا    ربغتها يهات مت للة، كإفتا ايتهد و إ شامها بعو اظتهتمل مث ا شالوا  نها.( ك ِ)  ى ا لتلل  ثمنا و برام  مفيدة يد 
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 استمرارية الربحبم  الرقم : :الفرع اطتامس
 -إبذف هللا-الػػػػربحبم  الرقمػػػػ  يشػػػػابو اظتوقػػػػعى الرقمػػػػ  و اسػػػػتمراريتو، فكبلقتػػػػا ي ػػػػتمراف 

مػػىت مػػا  ،ص النػػا ر  لػػ  حتػػديثهما كجتديػػدقتا بػػل  ػػل حػػل كآعػػرطويلػػة مػػىت مػػا حػػر  امػددن 
د ػػػيف اضتايػػػة إىل ذلػػػػك، مػػػع اضتػػػرص  لػػػػ  األمػػػور اظتهمػػػة األعػػػػرل  الن ػػػا االحتيػػػػاط  
كاضتمايػػة كبمىػػا، إضػػافة إىل أقتيػػة حتويػػل الػػربحبم  إىل  ػػكل آعػػر مػػىت مػػا  ػػاف ذلػػك ىػػو 

عػػرل يديػػدة، أك  ػػ كفهم  ػػن األمجػػل  للػػربحبم  الرقمػػ  اظتوقػػوؼ،  تويػػو النػػاس للػػورة أ
   اـ التشايل ال م يعمل  ليو الربحبم ، كؿتو ذلك.

  بلقة الربام  ةظتواقع الرقمية: :الفرع ال ادس
كلػػ ا فهمػػا متشػػاهباف و اسػػتمراريتهما و ؛ بػػل الػػربام  كاظتواقػػع الرقميػػة  ػػداعل ك ػػرابت

، إال أهنمػػا متتلفػػاف و بعػػو التفامجػػيل اظتػػسثرة و االسػػ تمرار  ار بػػاط اظتواقػػع الرقميػػة العمػػـو
كحايتهػػػػػا لػػػػػدفع اإلكتػػػػػارات،  ،ةإل ش ػػػػػيف، ك رضػػػػػتها لبلعػػػػػشاؽ كالت ريػػػػػ  بشػػػػػكل أ ػػػػػرب

 كحاية الربام  الرقمية إىل مرا اة إمجدارات األ  مة ك نو ها كجتددىا بشكل أ رب.
 ادللف الرقمي: :الرابع ادلطليل

 ذلك و ست ة فركع:كو ى ا اظتطل  ػتاكلة لبياف معناه كما يتعلل بو، ك 
  عريف اظتلفات الرقمية: :الفرع األكؿ

 تعريف ادللفات لغة: :ادلسألة األوىل
البلـ كالفاء أمجل مج ي  يدؿ  ل   لوم   ء  ل    ء أك ايتما و، يقػاؿ: لىفىٍفػيف 

، كلففػػػػيف  مػػػػام   لػػػػ  رأسػػػػ ، كالتػػػػف الشػػػػ ء: جتمػػػػع ك كػػػػاثف، االشػػػػ ء ةلشػػػػ ء لف ػػػػ
چ ک ک ک چ قػػػػػػػاؿ هللا  عػػػػػػػاىل:؛ و بػػػػػػػبعوكاألىلفػػػػػػػاؼ: الشػػػػػػػجر يلتػػػػػػػف بعضػػػػػػػ

(ُ) ،
: اضتػػػ ب  كاللفيػػػف: مػػػا ايتمػػػع مػػػن النػػػاس مػػػن قبامػػػل  ػػػىت، كاللُّفػػػوؼ: اصتما ػػػات، كاللًٌػػػفُّ

                                                           

 .ُٔة النبأ: سور  (ُ)
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، كاللفػػف: امػػن ين ػػل فلػػا دن  اكالطامفػػة، مػػن االلتفػػاؼ، كطعػػاـ لفيػػف: إذا  ػػاف ؼتلوطنػػ
 .(ُ)ل  حرؼإدعاؿ حرؼ  
 :اتعريف ادللفات الرقمية اصطالحً  :ادلسألة الثانية

 يػػػرًٌؼ ملػػػف البيػػػاحبت و معجػػػم اللاػػػة العربيػػػة اظتعامجػػػرة أب ػػػو: "غتمو ػػػة بيػػػاحبت مر بطػػػة 
، كمر لبػػة ح ػػ  طريقػػة ػتػػٌددة، كمومجػػوفة قعلومػػات ي ػػتطيع   ػػاـ الربغتػػة الومجػػوؿ امنطقي ػػ
أ ػو بعػد اسػتقراء أحػواؿ اظتلػف الرقمػ  كمجػوره نتكػن ، كمع يودة ى ا التعريػف إال (ِ)إليها"

 أف يعرؼ اظتلف الرقم  بتعريف أدؽ و الداللة كأكض  و الفهم، كىو أف:
بيػػاحبت رقميػػة غتمو ػػة و قالػػ  كاحػػد، كفػػل مجػػياة معينػػة،  ػػدؿ  ليهػػا اظتلػػف الرقمػػ : 

 .(ّ) ادة الحقة اظتلف، كلكل مجياة برام  معينة نتكنها التعامل مع  لك اللياة
 مناسبة ادلعىن اللغوي لالصطالحي: :ادلسألة الثالثة

اظتلػػػف الرقمػػػ  كتمػػػع البيػػػاحبت و مكػػػاف كاحػػػد كيربطهػػػا ببعضػػػها،  ايتمػػػاع النػػػاس و 
مػػع فيػػو مكػػاف كاحػػد، ك ػػأف اظتلػػف يلػػف البيػػاحبت داعلػػو، أك ىػػو  ػػاظتلف الػػورق  الػػ م جتي 

 أكراؽ مر بطة ببعضها.
بارىا كحدة م تقلة، مػع أهنػا   ػت دـ  ػ لك ضػمن  تكلم ىنا  ن اظتلفات ة ت تنبيو:

 الليغ األعرل لؤلكقاؼ، فاظتلفات الرقمية مكوف أساس  من مكوحبت اظتواقع كالربام .
 مجور اظتلفات الرقمية: :الفرع الثاين

الػربام  كاظتواقػع كبمىػا،  للملفات الرقمية مجور  ىت ال  كاد حتلر،  يف ال كىػ  أسُّ 
ن أف جتمػػػع إال و ملفػػػات، كمػػػن  لػػػك اظتلفػػػات  تكػػػوف الػػػربام  فبيػػػاحبت اضتاسػػػ  ال نتكػػػ

                                                           

 .َِٕ/ٓ، كمقاييس اللاة َِّ-ُّٕ/ٗ( ين ر: ل اف العرب ُ)
 .َِِْ/ّ( معجم اللاة العربية اظتعامجرة ِ)
مجػػياة اظتلػػف  يعػػرؼ مػػن عػػبلؿ الحقػػة اسػػم اظتلػػف؛ حيػػا يتكػػوف اسػػم  ػػل ملػػف مػػن ق ػػمل  فلػػلهما  قطػػة، فمػػا قبػػل النقطػػة ىػػو اسػػم  (ّ)

 (.exe, txt, dll)ثلة الليغ اظتشهورة اظتلف، كما بعدىا ىو اسم اللياة، كمن أم
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كلػػ ا   ػػػتعرض ىنػػا أبػػػرز ا،ػػاالت الػػػ    ػػت دـ فيهػػػا اظتلفػػات كبيػػػاف مػػػا ؛ كاظتواقػػع كبمىػػػا
 :(ُ)يدعل و  ل غتاؿ

 ملفات النلوص: كمنها الكت  الرقمية، كال جبلت. .ُ
 ملفات اظترميات: كمنها ملفات اللور الرقمية. .ِ
 ات: كمنها ملفات الت جيبلت اللو ية.ملفات اظت مو  .ّ
اظتلفػػػػػػػػػػات الربغتيػػػػػػػػػػة: كىػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػ  حتتػػػػػػػػػػوم  عليمػػػػػػػػػػات برغتيػػػػػػػػػػة، كمنهػػػػػػػػػػا اظتلفػػػػػػػػػػات  .ْ

التنفي يػػػػػػػػػة، كملفػػػػػػػػػات التعريفػػػػػػػػػات كاأل ػػػػػػػػػواد كؿتوىػػػػػػػػػا، كاظتلفػػػػػػػػػات األعػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػ  
  دعل و  شايل الربام .

ػػػدًٌد مجػػػياتها كالحقتهػػػا ك ن يمهػػػا بػػػرحبم  معػػػل .ٓ ، ملفػػػات بلواحػػػل عامجػػػة: كالػػػ  لتي
للعمػػل  ليهػػا أك قراءهتػػا مػػن عػػبلؿ ذلػػك الػػربحبم  بعينػػو، أك ألبػػراض  اك لػػمم بالبنػػ

أعرل   ماية احملتول أك  قليل حجػم اظتلػف، كرقػا أ ػي  للػربام  األعػرل االطػبلع 
  ليها أك  عديلها.

 ملفات قوا د البياحبت: كمنها قوا د بياحبت الربام .  .ٔ
 يث مبا رة ادلست دف ذلا إىل قسمٌن، مها:تنقسم صور ادللفات الرقمية من ح :مسألة
ملفػػات يتعامػػل اظت ػػت دـ معهػػا كي ػػتفيد منهػػا بشػػكل مبا ػػر مػػن عػػبلؿ الػػربام ،   .ُ

  اللور كالنلوص كؿتوىا، ك  لك بعو اظتلفات التنفي ية للربام .
ملفػػػػػات ال يتعامػػػػػل معهػػػػػا اظت ػػػػػت دـ بشػػػػػكل مبا ػػػػػر، كإفتػػػػػا ىػػػػػ  ملفػػػػػات عادمػػػػػة  .ِ

، أك سػػػػػػػػػػػػػجبلت أك برغتيػػػػػػػػػػػػػات كسػػػػػػػػػػػػػيطة أك أك مشػػػػػػػػػػػػػالة أك دا مػػػػػػػػػػػػػة ظتػػػػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػػػػد
م ػػػػػػػػػا دة،  ملفػػػػػػػػػات التعريفػػػػػػػػػات كاظتكتبػػػػػػػػػات الربغتيػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػرام  مجػػػػػػػػػيا ة الن ػػػػػػػػػاـ 
كالتعامػػػػػل مػػػػػع العتػػػػػاد الػػػػػ  ال يبا ػػػػػر اظت ػػػػػت دـ  ملػػػػػو  ليهػػػػػا، كإفتػػػػػا  ػػػػػد م  ملػػػػػو 

 ك مل الربام  ال  يعمل  ليها.

                                                           

 كقد سبل بياف طريقة معرفة مجيغ اظتلفات و اضتا ية ال ابقة.( حتيف  ل  وع من األ واع اظت  ورة مجيغ ملفات ؼتتلفة، ُ)
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 مي ات اظتلفات الرقمية كسلبياهتا: :الفرع الثالا
الرقمية بمىا من األكقػاؼ الرقميػة و  ثػم مػن إكتابياهتػا كسػلبياهتا، كمػع  شابو اظتلفات 

 :ذلك فللملفات الرقمية إكتابيات كسلبيات أعرل  تمي  هبا، كى  إرتاالن 
 مميزات ادللفات الرقمية: :ادلسألة األوىل

 قابليتها ألف دتثل ػتتوايت ؼتتلفة ببل حلر. .ُ
 أهنا  تناسا ك تكرر  ما يشاء مجاحبها. .ِ
 هولة حف ها ك   ها ك قلها ك شرىا.س .ّ
 إمكا ية التعديل  ليها ب هولة و الاال . .ْ
القػػػدرة  لػػػ  التعامػػػل معهػػػا كاالسػػػػتفادة منهػػػا ك شػػػرىا و غتػػػاالت  ثػػػمة، ال سػػػػيما  .ٓ

 اإل ش يف كالربام .
أهنػػػػػػا ال حتتػػػػػػاج للتطػػػػػػوير اظت ػػػػػػتمر، كال لللػػػػػػيا ة، مػػػػػػع سػػػػػػهولة حتويلهػػػػػػا إىل اللػػػػػػيغ  .ٔ

 .ابن كالتقنيات اضتديثة بال
نتكػػػن للػػػاحبها حتويلهػػػا إىل  ػػػكل معتػػػاد و الاالػػػ ، مػػػع بقػػػاء أمجػػػلها،  طبا ػػػة  .ٕ

    ة من الكتاب الرقم  و  تاب كرق .
 ادللفات الرقمية: سلبيات :ادلسألة الثانية

ار بػاط بعػػو أ وا هػػا بػػربام  معينػػة حتتكػػر  شػػايلها، كقػػد  كػػوف  لػػك الػػربام  باليػػة  .ُ
ام  ؽتػػػا يعػػػود  لػػػ   لػػػك اظتلفػػػات ةلضػػػرر، الػػػثمن، أك قػػػد ينقطػػػع  طػػػوير  لػػػك الػػػرب 

 عامجة إذا   نتكن حتويلها إىل  كل آعر مناس .
  قييدىا فقوؽ النشر إذا   ي م  مجاحبها إب حتها كب عتا ببل مقابل مادم. .ِ
إمكا ية العبا هبا ك عػديلها، بػل ك ضػمل بػرام  ضػارة و  ثػم مػن أ وا هػا، ال سػيما  .ّ

 القابلة لتضمل الربام  الضارة هبا ب هولة كعفاء.إذا  ا يف من أ واع اظتلفات 
 م تل مات إ شاء ملف رقم : :الفرع الرابع

 حتتاج ظتا يل : ختتلف م تل مات إ شاء اظتلف الرقم  ف    و و، لكنها إرتاالن 



 76 األوقاف الرقنًة

 ػػػػرب الػػػػربام   اينشػػػػأ إبدعػػػػاؿ ػتتػػػػواه رقمي ػػػػ كيػػػػود احملتػػػػول، فالكتػػػػاب الرقمػػػػ  مػػػػثبلن  .ُ
 .افاربن  انا الكتاب، كلوال احملتول لكاف قالبن اظتت للة ب لك لينت  ل

اسػػػت داـ األدكات كالػػػػربام  البلزمػػػة لئل شػػػػاء،  اسػػػت داـ بػػػػرحبم  الت ريػػػر لكتابػػػػة  .ِ
احملتػػول، أك آلػػة التلػػوير أك اظتاسػػ  الضػػوم  إل شػػاء مجػػورة، مث  عػػديلها  ػػرب بػػرام  

  عديل اللور.
 شػػػاء، إال أ ػػػو مهػػػم مػػػن اإل احفػػػ  اضتقػػػوؽ كاسػػػت راج التلػػػاري ، كلػػػيس ىػػػ ا يػػػ ءن  .ّ

 ضتف  الوقف ك ي م  ملو مىت ما احتي  إليها.
 استمرارية اظتلفات الرقمية: :الفرع اطتامس

اظتلفات الرقمية إما أف  كوف برغتية ) كثػر فيهػا أك  الػ   ليهػا التعليمػات الربغتيػة( أك 
 ال  كوف   لك، كى ا األمر مسثر و استمرارية اظتلفات، كبياف ذلك  ما يل :

و  اك لػػػك اظتلفػػػات ىػػػ  أطػػػوؿ أ ػػػواع األكقػػػاؼ الرقميػػػة  مػػػرن  اظتلفػػػات بػػػم الربغتيػػػة: .ُ
األمجػػل؛ لعػػدـ حايتهػػا للتطػػوير اظت ػػتمر، كقلػػو سػػلبياهتا، كسػػهولة  طويرىػػا كحتويلهػػا 
ك  ػػ ها  نػػد اضتايػػة، كاسػػتمرار اضتايػػة عتػػا و بعػػو أ وا هػػا، كقلػػة آفاهتػػا مقار ػػة 

 ات طويلة.بامىا، كل لك نتكن أف   تمر لفش 
فلػػو كقػػف مجػػاح   تػػاب و ال ػػنة  تابػػو بلػػياة رقميػػة،  للتوضػػي : كأذ ػػر ىنػػا مثػػاالن 

ألمكن   ػ و ك شػره كالنفػع بػو آالؼ بػل رقػا مبليػل اظتػرات، كلكػاف ا قطا ػو كزكالػو  ػبو 
لكثػػػرة   ػػػ و كاعػػػػتبلؼ أما نهػػػا، كلػػػو  طػػػػورت التقنيػػػات و م ػػػتقبل ال مػػػػاف ؛ م ػػػت يل

مم ذلك التطور، فه  من يهػة بقامهػا كاسػتمرارىا  وقػف العقػار ألمكن بي ر  طويرىا لتبل
، كالعقػػار يتهػػدـ أك يهجػػر اأك أ ثػػر، فالعقػػار يالػػ  كىػػ ا ال نتكػػن بلػػبو إذا ا تشػػر بالبنػػ

 مكا و، كال يقع مثل ى ا و اظتلف الرقم .
ض بكػػػػػػػػوف اظتلفػػػػػػػػات الرقميػػػػػػػػة أمػػػػػػػػرن  ةلتقنيػػػػػػػػات اظتويػػػػػػػػودة  امر بطنػػػػػػػػ معنػػػػػػػػواي   اكلػػػػػػػػو ا ػػػػػػػػشي

، كألف االعقػػػػػػار، فيجػػػػػػاب أبف ذلػػػػػػك سػػػػػػب  و بقامهػػػػػػا ال زكاعتػػػػػػا؛ ظتػػػػػػا بينػػػػػػا آ فنػػػػػػبعكػػػػػػس 
كال إ ػػػػػػػػكاؿ -التقنيػػػػػػػات ىػػػػػػػ ه ال نتكػػػػػػػن أف  ػػػػػػػ كؿ و األمجػػػػػػػػل إال بتطػػػػػػػور أ ػػػػػػػرب منهػػػػػػػا 
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، كإف كقػػػػػع فهػػػػػو مػػػػػن يػػػػػنس اظتلػػػػػام  اأك بتعطلهػػػػػا  ليػػػػػة كىػػػػػو أمػػػػػر م ػػػػػتبعد يػػػػػد   -ىنػػػػا
 الكربل ال  لتلل مثلها كأ ثر و العقارات.

بيا ػو ىنػا داؿ داللػة  بػمة  لػػ  أف  لػك األكقػاؼ مػن أفضػل غتػاالت الوقػػف  كمػا سػبل
، كمػػا  ػػػاف  ػػ لك فهػػو ػتػػل للم ػػػابقة اك فعنػػ ا، كأكسػػػعها ا تشػػارن اكأ فعهػػا كأ ثرىػػا اسػػتمرارن 

 ليػو كاظتبػػادرة فيػػو ك قدنتػػو  لػػ  بػػمه، مػػن بػػم إقتػػاؿ لللػػور األعػػرل، ال سػػيما أف الػػربام  
 ـ و  ثم من األحياف لنشر اظتلفات كالتعامل معها كعدمتها.كاظتواقع كاضت اةت   ت د

ك لػػػػػػك اظتلفػػػػػػات  شػػػػػػابو الػػػػػػربام  و اسػػػػػػتمراريتها، فهػػػػػػ  حتتػػػػػػاج  اظتلفػػػػػػات الربغتيػػػػػػة: .ِ
 للت ديا كالتطوير كاضتماية  لما د يف اضتاية إىل ذلك.

 تكييف صور األوقاف الرقمية، وبيان الفرو  بينها: :ادلبحث الثاين
 اظتب ا و مطلبل:كالكبلـ و ى ا 
 تكييف صور األوقاف الرقمية: :ادلطليل األول
مػػا  بػػل و  -ةسػػتعراض مجػػور األكقػػاؼ الرقميػػة اظتبينػػة و اظتب ػػا ال ػػابل-يتأ ػػد لنػػا 

أكؿ الب ػػا مػػن أف األكقػػاؼ الرقميػػة و حقيقتهػػا أمػػور معنويػػة لػػيس عتػػا  ػػل ماديػػة  ريػػع 
كالعمػػػل الػػػ ى ،  مػػػا أف عتػػػا قيمػػػة ماديػػػة إليهػػػا؛ كذلػػػك ألهنػػػا  شػػػأت ةالبتكػػػار كالتػػػأليف 

معتػػربة، كلػػ لك ف قيقػػة رتيػػع مجػػور األكقػػاؼ الرقميػػة أهنػػا حقػػوؽ معنويػػة مجػػيايف بشػػكل 
رقم ، ك ل  لك اللور اظت  ورة ال خترج  ن ى ا النطاؽ؛ ال طبػاؽ مفهػـو الوقػف الرقمػ  

  ل   ل حل معنوم مجيغ بشكل رقم .
الرقميػػػة ال يعػػػ  عركيهػػػا مػػػن دامػػػرة اضتقػػػوؽ ك  ػػػمية ىػػػ ه اضتقػػػوؽ اظتعنويػػػة ةألكقػػػاؼ 

اظتعنويػػػػة، فػػػػاضتل اظتعنػػػػوم نتكػػػػن أف يلػػػػاغ كيشػػػػكل أب ػػػػكاؿ  ديػػػػدة؛ لػػػػيمكن اسػػػػػتابللو 
إفتػػا ىػػو و  -كبػػمه مػػن األ ػػكاؿ-كاال تفػػاع بػػو مػػن عبلعتػػا، ك لػػ  ىػػ ا فالشػػكل الرقمػػ  
 حقيقتو أسلوب الست داـ اضتل اظتعنوم كاال تفاع بو.
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 الفرو  بٌن صور األوقاف الرقمية: بيان :ادلطليل الثاين
اظتتأمل و مجور األكقاؼ الرقمية كتد أهنا  ل  ربم  شاهبها يكتنفها فركؽ كاض ة دتيػ   
 ل مجورة  ن بمىا، كقد سبل بياف  ػ ء مػن ذلػك ضػمن الكػبلـ  ػن ؽتيػ ات كسػلبيات  
ا  ػػل مجػػورة مػػن مجػػور األكقػػاؼ الرقميػػة، ك نػػد ذ ػػر طػػرؽ إ شػػامها، أمػػا ىنػػا في  ػػن ذ رىػػ

 غتملة غتمو ة  ما يل :
 ادلواقع الرقمية: :أواًل 

 حايتها الكبمة للتطوير كاظتتابعة. .ُ
 ار باطها ةإل ش يف كبلاح  اظتوقع، ك وقف الومجوؿ إليها  ل  ذلك. .ِ
 القدرة  ل  الومجوؿ إليها من أم مكاف. .ّ
 إمكا ية الومجوؿ إليها من بال  األيه ة ال  ية  ل  اعتبلؼ أ وا ها  ادة. .ْ
 احلساابت الرقمية: :ااثنيً 

 وهنػػػا حتػػػيف سػػػلطة يهػػػة أعػػػرل، كالتػػػ اـ مجػػػاح  اضت ػػػاب قػػػا ييفػػػرىض  ليػػػو، بػػػل  .ُ
 كقدرة  لك اصتهات  ل   عطيل اضت اب أك التضييل  ل  مجاحبو.

 ار باطها ةإل ش يف، ك وقف الومجوؿ إليها  ليو، فه  ي ء من اظتواقع الرقمية. .ِ
 القدرة  ل  الومجوؿ إليها من أم مكاف. .ّ
 درة  ل  الت كم و علاملها كؽتي اهتا إال قا يتي و مجاح  اظتوقع. دـ الق .ْ
 الربامج الرقمية: :ااثلثً 

  قيُّد  ملها ةلبي ات اظتشالة عتا. .ُ
  دـ حايتها لئل ش يف و األمجل. .ِ
أهنػػػػػػػػػػا أمجػػػػػػػػػػل و إ شػػػػػػػػػػاء بمىػػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػػاظتواقع كاظتلفػػػػػػػػػػات  لػػػػػػػػػػمم ك نشػػػػػػػػػػأ بواسػػػػػػػػػػطة  .ّ

 .الربام  الرقمية

 ادللفات الرقمية: :ارابعً 
 .اكاستمرارن  أهنا أ ثر أ واع األكقاؼ الرقمية ثبا ن  .ُ
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  دـ حايتها لئل ش يف و األمجل. .ِ
 ب هولة. -رقمية كبم رقمية-إمكا ية حتويلها إىل مجور أعرل  .ّ

 مػا  بػل، إال أهنػا  ػسثر   و اعػتبلؼ التكييػف العػاـ كمع أف ىػ ه الفػركؽ لي ػيف مػسثرة
   بيا و إبذف هللا و مباحا قادمة.و بعو األحكاـ التفليلية لكل منها،  ما سيأ
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 أبرز مجور الضرر كالتلف ال  ال يضمن فيو النا ر الوقف الرقم . طليل الثاين:ادل
 ادلبحث الرابع: األحكاف ادلتعلقة بنظارة األوقاف الرقمية.

 األمور ال   لـ  النا ر و األكقاؼ الرقمية عامجة. ادلطليل األول:
 حكم برغتة الوقف  ل  آداء  ملو آلي ا دكف متابعة. ادلطليل الثاين:

 .الوقف حكم ما لتلل للواقف أك النا ر من مكاس  ص وية من ادلطليل الثالث:
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 الفصل الثاين
 نظارة األوقاف الرقنًة

يعتػػ  ىػػ ا الفلػػل ببيػػاف مػػا يتعلػػل بن ػػارة الوقػػف مػػن أحكػػاـ، فيبػػل اظت ػػت ل لن ػػارة 
الوقػػف الرقمػػ ، مث يعػػرج  لػػ  موضػػوع  ايػػم النػػا ر و الوقػػف الرقمػػ  كأحكامػػو، كالتفريػػل 

لتايم ل ب   ر   كالتايم ل ب   قػ ، مث يبػل مػا يتعلػل بضػماف النػا ر و الوقػف بل ا
 الرقم ، كو عتاـ الفلل يبل لنا بعو األحكاـ اظتتعلقة بن ارة األكقاؼ الرقمية.

 دلن تكون نظارة األوقاف الرقمية؟ :ادلبحث األول
دبمه أقتيػػة  بػػمة و  لػػ  الوقػػف، كأف للػػبلحو كح ػػن  ػػ ا بػػمن   اال  ػػك أف للنػػا ر أثػػرن 
كعت ا  ػاف  لػ  الواقػف أف متتػار مػن ا لػف هبػ ه اللػفات، ؛ قياـ الوقف قا كضع أليلو

 أفضل من كتد؛ لي قل اظتقلود من كقفو  ل  أ  كيو.اعتياره كأف يت رل و 
كؽتػػا ي ػػا د  لػػ  ذلػػك أف يعػػرؼ الواقػػف أبػػرز األحكػػاـ اظتتعلقػػة ةلنػػا ر، كفيمػػا يلػػ  

 األحكاـ اظتتعلقة ب لك:بياف لبعو أىم 
  روط انظر الوقف: :ادلطليل األول

 يشرتط يف انظر الوقف عدة  روط، بياهنا فيما يلي:
، إال أف (ُ)ا فقيف اظت اى  األربعػة  لػ  ا ػشاط البلػوغ كالعقػل و النػا ر التكليف: .ُ

 ،، كذلك أبف  بطل كاليتػو حػل مجػارهبعو األحناؼ أياز  ولية اللجمل است  احبن 
  ا ػػيف الواليػػة لػػو،  مػػا أيػػاز بعػػو فقهػػاء اضتنفيػػة  وليػػة اللػػجمل إذا فػػوض فػػإذا  ػػرب

 .(ِ)لل ف  القاض  إليو التولية ك اف أىبلن 
ا فقػػػػػػػػيف اظتػػػػػػػػ اى  األربعػػػػػػػػة  لػػػػػػػػ  ا تبػػػػػػػػار العدالػػػػػػػػة و حب ػػػػػػػػر  العدالػػػػػػػػة كاألما ػػػػػػػػة: .ِ

و اصتملػػػػػػة، كعتػػػػػػم بعػػػػػػد ذلػػػػػػك  فلػػػػػػيل: فقػػػػػػد اعتلػػػػػػف اضتنفيػػػػػػة و  و ػػػػػػو  الوقػػػػػػف

                                                           

 ، كركضػػػػػة الطػػػػػالبلٖٖ/ْ، كالشػػػػػرح الكبػػػػػم للػػػػػدردير ُّٖ/ْحا ػػػػػية ابػػػػػن  ابػػػػػدين ك ، ِْْ/ٓالرامػػػػػل  كالب ػػػػػر ،ِٓص ( ين ػػػػػر: اإلسػػػػػعاؼُ)
 .ُٓ/ّ، كاإلقناع لل جاكم ُّْ/ِك رح منته  اإلرادات ، ّْٕ/ٓ
 .ُّٖ/ْ، كحا ية ابن  ابدين ِٓ( ين ر: اإلسعاؼ صِ)
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، أمػػػػػػػا اظتالكيػػػػػػػة فهػػػػػػػو  نػػػػػػػدىم  ػػػػػػػرط، إال أهنػػػػػػػم (ُ)يػػػػػػػة ػػػػػػػرط أكلو   ػػػػػػرط مجػػػػػػػ ة أك
ػػػػ أمػػػػر  ف ػػػػػو كرضػػػػ  ةلنػػػػػا ر  اأسػػػػقطوا ىػػػػ ا الشػػػػػرط إذا  ػػػػاف اظتوقػػػػوؼ  ليػػػػػو مالكن

، كاظتػػػػػػػػػ ى   نػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػافعية ا ػػػػػػػػػشاط العدالػػػػػػػػػة، إال أف (ِ)اظتفتقػػػػػػػػػد عتػػػػػػػػػ ا الشػػػػػػػػػرط
عػػػػػبلؼ الػػػػػراي   نػػػػػدىم  ػػػػػدـ ا ػػػػػشاطها إذا  ػػػػػاف الوقػػػػػف  لػػػػػ  معينػػػػػل ال طفػػػػػل 

ى  اضتنابلػػػػػة فهػػػػػو ا ػػػػػشاط العدالػػػػػة و النػػػػػا ر إذا  ينػػػػػو حػػػػػا م ، أمػػػػػا مػػػػػ (ّ)فػػػػػيهم
أك حب ػػػػػػػػر قبلػػػػػػػػو ك  يكػػػػػػػػن ىػػػػػػػػو اظتوقػػػػػػػػوؼ  ليػػػػػػػػو، ك ػػػػػػػػدـ ا ػػػػػػػػشاطها فػػػػػػػػيمن  ينػػػػػػػػو 

أك ف ػػػػػػل بعػػػػػػد ذلػػػػػػك، لكػػػػػػنهم قػػػػػػالوا: يضػػػػػػم إليػػػػػػو أمػػػػػػل،  االواقػػػػػػف ك ػػػػػػاف فاسػػػػػػقن 
كمثػػػػػػل ذلػػػػػػك مػػػػػػا إذا  ػػػػػػاف الن ػػػػػػر للموقػػػػػػوؼ  ليػػػػػػو جبعػػػػػػل الواقػػػػػػف الن ػػػػػػر لػػػػػػو، أك 

، إال أ ػػػػو ال يضػػػػم إليػػػػو ا نػػػػد  ػػػػدـ حب ػػػػر، كذلػػػػك إذا  ػػػػاف ر ػػػػيدن  ألحقيتػػػػو بػػػػ لك
 .(ْ)أمل  ل  الل ي   ندىم

ا فقػػػػػػيف اظتػػػػػػ اى  األربعػػػػػػة  لػػػػػػ  ا تبػػػػػػار الكفايػػػػػػة و  :الكفايػػػػػػة كح ػػػػػػن التلػػػػػػرؼ .ّ
النػػػػػػػا ر و اصتملػػػػػػػة، ك نػػػػػػػدىم بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػك  فلػػػػػػػيل: فػػػػػػػالكبلـ و الكفايػػػػػػػة  نػػػػػػػد 

   ػػػػػرط  نػػػػػدىم، إال أ ػػػػػو يفهػػػػػم ، أمػػػػػا اظتالكيػػػػػة فهػػػػػ(ٓ)اضتنفيػػػػػة  ػػػػػالكبلـ و العدالػػػػػة
مػػػػن  بلمهػػػػم القػػػػوؿ إبسػػػػقاط ىػػػػ ا الشػػػػرط  نػػػػد رضػػػػا اظتوقػػػػوؼ لػػػػو ةلنػػػػا ر الػػػػ م 

ػػػػػػػػػػ أمػػػػػػػػػػر  ف ػػػػػػػػػػو  العدالػػػػػػػػػػة  ايفتقػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػ ا الشػػػػػػػػػػرط إذا  ػػػػػػػػػػاف اظتوقػػػػػػػػػػوؼ لػػػػػػػػػػو مالكن
،  مػػػػػا (ٕ) لػػػػػ  اللػػػػػ ي  ا، كأمػػػػػا الشػػػػػافعية فهػػػػػ   ػػػػػرط  نػػػػػدىم مطلقنػػػػػ(ٔ) نػػػػػدىم

ذلػػػػػػػك النػػػػػػػا ر الضػػػػػػػعيف إذا  ػػػػػػػاف  ي ػػػػػػػتثنوف مػػػػػػػنأهنػػػػػػػم ، إال (ٖ)ا ػػػػػػشطها اضتنابلػػػػػػػة

                                                           

 .َّٖ/ْ، كحا ية ابن  ابدين ِْْ/ٓ( ين ر: الب ر الرامل ُ)
 .ّٕ/ٔ، كمواى  اصتليل ِّٗ/ٔال عمة ( ين ر: ِ)
 .ِٖٖ/ٔ، كحتفة احملتاج ّْٕ/ٓ، كركضة الطالبل ِٖٓ/ْين ر: الوسيت و اظت ى  ( ّ)

 .ِّٗ-ِّٖ/ْ، كمطال  أك  النه  ُْْ/ِرح منته  اإلرادات  ، ك ُٔ-ُٓ/ّين ر: اإلقناع ( ْ)
 .َّٖ/ْ، كحا ية ابن  ابدين ِْْ/ٓين ر: الب ر الرامل  (ٓ)
 .ّٕ/ٔواى  اصتليل م، ك ِّٗ/ٔين ر: ال عمة ( ٔ)
 .ّٗٗ/ٓ، كهناية احملتاج ّّٔ/ُٓ، كا،موع ّْٕ/ٓين ر: ركضة الطالبل  (ٕ)
 .ِّٗ-ِّٖ/ْ، كمطال  أك  النه  ُْْ/ِرح منته  اإلرادات  ، ك ُٔ-ُٓ/ّ، كاإلقناع َّٓ-ّْٗ/ٕالفركع ك ل ي و ( ين ر: ٖ)
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مػػػػن الواقػػػػف، أك  ػػػػاف ىػػػػو اظتوقػػػػػوؼ  ليػػػػو، فإ ػػػػو يضػػػػم إليػػػػو قػػػػوم أمػػػػػل  امشػػػػركطن 
 .(ُ)كال يع ؿ

فهػػػػػػو  ػػػػػػرط ؛ و ا ػػػػػػشاط اإلسػػػػػػبلـ و النػػػػػػا ر عػػػػػػبلؼ بػػػػػػل اظتػػػػػػ اى  إلسػػػػػػبلـ:ا .ْ
،  مػػػػػا أ ػػػػػو (ِ) نػػػػػد الشػػػػػافعية لدعولػػػػػو و العدالػػػػػة اضتقيقيػػػػػة  لػػػػػ  اظتعتمػػػػػد  نػػػػػدىم

ذا  ػػػػػػاف الوقػػػػػػف  لػػػػػػ  م ػػػػػػلم أك  لػػػػػػ  يهػػػػػػة مػػػػػػن يهػػػػػػات  ػػػػػرط  نػػػػػػد اضتنابلػػػػػػة إ
، كأمػػػػػػا اظتالكيػػػػػػة (ْ)، أمػػػػػػا اضتنفيػػػػػػة فػػػػػػبل يشػػػػػػشطوف اإلسػػػػػػبلـ و النػػػػػػا ر(ّ)اإلسػػػػػػبلـ

قػػػػػػوؿ مػػػػػػن فلػػػػػػم يشػػػػػػشط  ثػػػػػػم مػػػػػػن فقهػػػػػػامهم ىػػػػػػ ا الشػػػػػػرط، إال أ ػػػػػػو ىػػػػػػو اظتفهػػػػػػـو 
 .(ٓ)اظتتيط : "كتعلو ظتن يثل بو و دينو"

، كالقػػوة، كاطتػػربة، كبمىػػا، إال أف مػػا  الر ػػد  أعػػرل ا ػػركطن  كقػػد ا ػػشط بعػػو الفقهػػاء
 سبل من الشركط نتكن أف يىشمل اظتقلود منها، كهللا أ لم.

 ادلستحق لنظارة الوقف الرقمي: :ادلطليل الثاين
، قد  تبادر إىل ال ىن أس لة متعلقػة قعػي ابعد معرفة  ركط حب ر الوقف الرقم   مومن 
مػػ  ةلػػ ات، كمػػن  لػػك األسػػ لة  لػػ  سػػبيل كمػػدل الكفايػػة اظتطلوبػػة و   ػػارة الوقػػف الرق

اظتثاؿ: ىل يششط و النا ر معرفتو ةلتقنيػة الرقميػة ليت قػل فيػو معػي الكفايػة؟، كىػل يلػـ  
 عيػل حب ػػرو آعػػر أك م تشػار ؼتػػت  هبػػ ا ا،ػاؿ؟ سػػواء  ػػاف النػا ر ىػػو الواقػػف  ف ػػو، أك  

   ارة الوقف.و  اآعر معينن  ا اف النا ر ىو اظتوقوؼ  ليو، أك  اف   لن 
إف  طبيػػػل الشػػػركط اظتػػػ  ورة و اظتطلػػػ  ال ػػػابل  لػػػ  حب ػػػر   مػػػا سػػػبل يقػػػاؿ: كيػػػواةن 

 إذ أف معػػي؛ ، إال  ػػرط الكفايػػة، فإ ػػو لتتػػاج بعػػو التفلػػيلاالوقػػف الرقمػػ  كاضػػ   مومنػػ

، كؿتتػاج ىنػا إىل معرفػة (ٔ)الكفاية: قوة الش   كقدر و  ل  التلرؼ فيما ىػو حب ػر  ليػو
                                                           

 .ِّٗ-ِّٖ/ْ، كمطال  أك  النه  ُْْ/ِرح منته  اإلرادات  ن ر: ( يُ)
 .ّّٔ/ُٓ، كا،موع ّٗٗ/ٓين ر: هناية احملتاج ( ِ)

 .ِّٕ/ْ: مطال  أك  النه  ن ر( يّ)
 .ُّٖ/ْ، كحا ية ابن  ابدين ِْٓ/ٓلب ر الرامل ( ين ر: اْ)
 .ُْٖ/ٖ، كمن  اصتليل ّٕ/ٔواى  اصتليل ( مٓ)

 .ُْْ-ُّْ/ِ، ك رح منته  اإلرادات ّٓٓ/ّ( ين ر: ما  احملتاج ٔ)
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 الػػيمكن اضتكػػم ةسػػت قاؽ الن ػػارة كفقنػػ؛ ة اظتطلوبػػة و   ػػارة الوقػػف الرقمػػ ماىيػػة الكفايػػ
 عتا، مث بياف ما يتعلل ب لك من أحكاـ، كذلك و الفركع التالية:

 الكفاية اظتطلوبة ف   ب اطة الوقف ك عقيده: :الفرع األكؿ
 نق ػػػػػػػػم األكقػػػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػػػة هبػػػػػػػػ ا الن ػػػػػػػػر إىل ق ػػػػػػػػمل، كختتلػػػػػػػػف الكفايػػػػػػػػة اظتطلوبػػػػػػػػة 

 هما  ما يل :في
كىػ  الػ  ال حتتػاج طتػربة  قنيػة و إ شػامها كإدارهتػا، مثػل   األكقاؼ الرقميػة اظتب ػطة: .ُ

 ثػػػم مػػػػن اضت ػػػاةت الرقميػػػػة كبعػػػػو اظتػػػدكحبت، كاظتلفػػػػات اللػػػو ية كاظترميػػػػة، كؿتػػػػو 
ذلػػك، فمثػػػل ىػػ ه األكقػػػاؼ ال يلػػـ   عيػػػل حب ػػر مت لػػػ  و التقنيػػة عتػػػا،  مػػػا ال 

الػ  - عتا، بل يكف  و النػا ر معرفتػو أبساسػيات التعامػل يلـ   عيل م تشار  ق 
فإف   يعرفها ك  يتعلمهػا فعليػو االسػتعا ة ق تشػار  -يعرفها  ثم من العواـ و زمننا

 أك يهة. ا ارؼ هبا، سواء  اف اظت تشار فردن 
كىػػػػػ  الػػػػػ  حتتػػػػػاج طتػػػػػربة  قنيػػػػػة و إ شػػػػػامها كإدارهتػػػػػا،  األكقػػػػػاؼ الرقميػػػػػة اظتعقػػػػػدة: .ِ

 ثػػػػم مػػػػن اظتواقػػػػع الرقميػػػػة كالػػػػربام  الػػػػ  حتتػػػػاج إىل حتػػػػديا ك طػػػػوير كمعاصتػػػػة مثػػػػل  
أعطػػػػػػػاء كؿتػػػػػػػو ذلػػػػػػػك، كىػػػػػػػ ا النػػػػػػػوع ي ػػػػػػػتطيع  ثػػػػػػػم مػػػػػػػن النػػػػػػػاس التعامػػػػػػػل معهػػػػػػػا 
كالػػػػػػػػت كم هبػػػػػػػػا، إال أف معاصتػػػػػػػػة أعطامهػػػػػػػػا ك طويرىػػػػػػػػا كالتعػػػػػػػػديل الربغتػػػػػػػػ   ليهػػػػػػػػا 
لتتػػػػػاج لشػػػػػ   مت لػػػػػ  بػػػػػ لك، كيكفػػػػػ  و مثػػػػػل ىػػػػػ ا النػػػػػوع  عاقػػػػػد النػػػػػا ر 
مػػػػػػع  ػػػػػػ   يتػػػػػػوىل األمػػػػػػور التقنيػػػػػػة إب ػػػػػػراؼ النػػػػػػا ر، أك  عيػػػػػػل حب ػػػػػػرو مشػػػػػػارؾو 

 عبم ةلتقنية إف  وفرت الشركط كزاليف اظتوا ع.
كإىل أق ػػػاـ األكقػػػاؼ الرقميػػػة اآل فػػػة الػػػ  ر، يتضػػػ  أ ػػػو ال  كةلن ػػػر إىل معػػػي الكفايػػػة،

ا ػػػاة التفامجػػػيل يشػػػشط لت قػػػل الكفايػػػة ختلػػػ  النػػػا ر و التقنيػػػة الرقميػػػة، إال أ ػػػو يلػػػـ  مر 
كالشػػػركط البلزمػػػة لكػػػل مػػػن النػػػا ر اظتت لػػػ  كبػػػم اظتت لػػػ ؛ إذ ال حتقػػػل الكفايػػػة إال 

 .ةاللت اـ قويبها
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 التقنيػػػػػػة، كبيػػػػػػاف مػػػػػػا يلػػػػػػـ   ار الوقػػػػػػف مػػػػػػن حبحيػػػػػػة الت لػػػػػػ  وأ ػػػػػػواع   ٌػػػػػػ :الفػػػػػػرع الثػػػػػػاين
 هم: ل  وع من

ل حب ػر مػن ىػ ا كال أبس بتعيػ بم اظتت ل  قجاؿ التقنية الرقميػة كمػا يتعلػل هبػا: .ُ
بػػػتبلو اإل ػػػكاالت التقنيػػػة و  -قويػػػ  األما ػػػة كالكفايػػػة-النػػػوع إذا التػػػـ  النػػػا ر 

كذلػك أبحػد  - يفية التعامل معها أ ثر النػاسكتهل  ال  كتهلها أك -الوقف الرقم 
 أمور:
ليشػػػرؼ  لػػػ  اصتا ػػػ  التقػػػ  ؛  عيػػػل م تشػػػار  قػػػ  مت لػػػ  هبػػػ ا ا،ػػػاؿ -أ 

، كذلػػك بداللتػػو  لػػ  فقػػت، كيبػػل اطتلػػل، كيومجػػ   إبمجػػبلح ك طػػوير مػػا يلػػـ 
الطريقػػػػة اظتناسػػػػبة لػػػػ لك، كحتديػػػػد األ ػػػػ اص كاصتهػػػػات اظتقشحػػػػة للتنفيػػػػػ ، 

 كالتأ د من يودة  ملهم، مع  رؾ التنفي  لنا ر الوقف.
التعاقػػد مػػع  ػػ   أك يهػػػة  كػػوف م ػػسكلة  ػػػن اصتا ػػ  التقػػ  و الوقػػػف  -ب 

 في ، مع إ راؼ النا ر  ليهم.كةلتن -ااظتبينة آ فن -الرقم ، ةالستشارة 
ليتػػوىل اصتا ػػ  التقػػ  للموقػػع  ؛  عيػػل حب ػػر م ػػا د مت لػػ  و ىػػ ا ا،ػػاؿ -ج 

، ةإلضػػافة إىل -كلػػو ةالسػػتعا ة باػػمه-، ةإلمجػػبلح كاظتتابعػػة كالتطػػوير ػػامبلن 
مشار تو للنا ر األكؿ و إدارة اصتوا   األعرل مػن ىػ ا الوقػف الرقمػ ، أك 

  دـ ذلك.
 تشار  ق  بشكل دامم ل سالو  ما لتتايو، كطل  مرايعتػو التوامجل مع م -د 

فايػػة الوقػػف، لكنػػو  اللوقػػف الرقمػػ  ك طػػويره، كىػػو أقػػل ىػػ ه األمػػور قيامنػػ
 أقلها  كلفة و الاال .

ك عيػػل حب ػػر مت لػػ  و ىػػ ا  اظتت لػػ  و غتػػاؿ التقنيػػة الرقميػػة كمػػا يتعلػػل هبػػا: .ِ
رفػػػة كالقػػػدرة البلزمػػػة لئل ػػػراؼ  لػػػ  ا،ػػاؿ أمػػػر ح ػػػن إذا  ػػػوفر و ذلػػػك النػػػا ر اظتع

الوقػػف الرقمػػ  مػػن رتيػػع  واحيػػو، ك ػػوفرت فيػػو رتيػػع الشػػركط األعػػرل، ؽتػػا يػػنعكس 
 لػػػ  يػػػودة الوقػػػف الرقمػػػ  كقػػػوة  ملػػػو، إال أف مػػػن اظتعػػػركؼ  ػػػن غتػػػاؿ اضتاسػػػ  
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كالتقنية أ و غتاؿ متشع   بم، فبل نتكن للمت لػ  إؾتػاز  ػل األ مػاؿ أك معرفػة  
 ا فعليػػو أف ينفػػ  مػػا ي ػػتطيع ف ػػ  قدر ػػو، كأف ي ػػتعل باػػمه كلػػ؛  ػػل التفامجػػيل

فيمػػػا ال يعػػػرؼ، أك ال نتكنػػػو  نفيػػػ ه، كال ضػػػم و ذلػػػك،  مػػػا أف  ليػػػو أال ينشػػػال 
إبؾتاز األ ماؿ التقنيػة كالتب ػر فيهػا إىل دريػة  ن ػيو  ملػو األساسػ ، كىػو الن ػارة 

  ل  الوقف كاإل راؼ  ليو، أك  ت ب  و إقتالو لو.
 ضوابت مهمة و اعتيار حب ر الوقف الرقم : :رع الثالاالف

لؤلكقػػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػواع كأحجػػػػػػػاـ، ك لػػػػػػػػ  الواقػػػػػػػػف التعامػػػػػػػل مػػػػػػػػع  ػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ ء  .ُ
ف ػػػػػبو، فػػػػػالوقف اللػػػػػام لػػػػػو حػػػػػاؿ بػػػػػػم حػػػػػاؿ الوقػػػػػف الكبػػػػػم اظتتشػػػػػع ، فرقػػػػػػا  
 فػػػػػػػػ  و األكؿ حب ػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػم مت لػػػػػػػػػ ، أمػػػػػػػػا الثػػػػػػػػػاين فرقػػػػػػػػػا احتػػػػػػػػػاج إىل حب ػػػػػػػػػر 

 ن.مت ل  بل ك دة م ا دي
بشػػػػأف الوقػػػػف  اأف ي تشػػػػم ؼتتل ػػػػ -قبػػػػل إسػػػػناد الن ػػػػارة إىل أحػػػػد- لػػػػ  الواقػػػػف  .ِ

 كً  ىار و كماذا حتتاج، كيبي  ل  ذلك اعتياره.
تػػار النػػا ر بنػػاء  لػػ   ػػهادا و األ ادنتيػػة أك الثنػػاء  ليػػو فقػػت، كإفتػػا  .ّ ال ينباػػ  أف متي

ترب،  أك  االوقػف  بػمن سػيما إذا  ػاف اظت تلوف، ال -بشأ و-كأف ي تشار كت  أف متي
   ذا  مل مهم، فرب حامل فقو ليس بفقيو.

التطور ال ريع، ك ل  ى ا فعل  النػا ر  -ابالبن -من مجفات الوقف الرقم  الناي   .ْ
مرا ػػػاة التطػػػور كاحتيايا ػػػو بتعيػػػل   ػػػار إضػػػافيل أك م تشػػػارين أك بػػػمىم مػػػىت مػػػا 

 احتاج الوقف إىل ذلك.
 لوقف الرقمي:الشروط اخلاصة بناظر ا :ادلطليل الثالث

و الوقػػػف كلثػػػمه  ليػػػو، كأقتيػػػة اعتيػػػاره بعنايػػػة بعػػػد  ػػػوفر   بػػػل ؽتػػػا سػػػبل أقتيػػػة النػػػا ر
الشػػركط البلزمػػة فيػػو، كىػػ ا الكػػبلـ ينطبػػل  لػػ  حب ػػر الوقػػف الرقمػػ ، إال أف مػػن مقتضػػ  

قدر ػػػو  لػػػ   نفيػػػ  بعػػػو األ مػػػاؿ اإلضػػػافية اظتهمػػػة و  -اظتشػػػشطة فيػػػو-األما ػػػة كالكفايػػػة 
 لرقم ، بنف و أك ةالستعا ة بامه، كى   ما يل :الوقف ا
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  نفي  مراد الواقف من كقفو بنشره كاإلفادة منو ك طويره كبم ذلك. .ُ
 يطرأ  ليو من ىجـو إف كيد.ؽتا زتاية الوقف الرقم  ةستمرار، كمعاصتة  .ِ
جتديػػد  قنيػػات برغتػػػة الوقػػف  لمػػا اسػػػتلـ  األمػػر ذلػػػك، كإمجػػبلح مػػا يطػػػرأ فيػػو مػػػن  .ّ

رات، كحل ما يطرأ  ل  الوقف الرقم  و ا،اؿ الربغت  أك العتػادم مػن أعطاء كثا
 مشكبلت، كاعتيار أفضل اضتلوؿ عتا.

االلت اـ بتنفي  اإليراءات الدكرية البلزمة للوقف و كقتها،  تجديػد الػرع ، كدفػع  .ْ
 اإلكتارات، ك ايم  لمات اظتركر، كما أ بو ذلك.

 يف الوقف الرقمي:أحكاف تغيًن الناظر  :ادلبحث الثاين
أكعتمػػػا أف ياػػػم و الوقػػػف ل ػػػب   ػػػر  ،  ػػػأف يػػػرل : لتايػػػم النػػػا ر و الوقػػػف سػػػبباف

 ػاف أك بػم   ا، كالثػاين أف ياػم ل ػب  بػمه،  قني ػاحرمة أمر و الوقف يراه من قبلو مشػرك ن 
  ق ،  أف يام أسلوب برغتتو أك  لميمو ل ايدة م تول زتايتو.

فػػػإف  لػػػرفات النػػػا ر و الوقػػػف  نق ػػػم إىل  لػػػرفات مشػػػرك ة  عتػػػ ا اظتوضػػػوع اكدتهيػػػدن 
) شػػػػػمل الوايبػػػػػة(، ك لػػػػػرفات ؽتنو ػػػػػة، فاظتشػػػػػرك ة  عمػػػػػارة الوقػػػػػف كإيار ػػػػػو، كاظتمنو ػػػػػة  
 م اةة أحد فيػو، كرىنػو، ك ػل ذلػك يعػود إىل أف النػا ر  ليػو مرا ػاة ملػل ة الوقػف و  

 .(ُ) ل  لرؼ، كحتقيل اظتراد من الوقف ةالستمرار كالنفع
إال أف ؽتا قد يشكل و ى ا الباب ما قد لتلل مػن  ايػم النػا ر و  ػركط الوقػف أك 

 ػن رأم الواقػف  -الشػر   أك التقػ  أك بمقتػا- ملو أك بػم ذلػك ب ػب  اعػتبلؼ رأيػو 
أك النا ر ال ابل، فهل يدعل ى ا و التلرفات اظتشرك ة أك اظتمنو ة؟ كىل لو م ػوبات 

 اظتطلبل التاليل.أك موا ع؟، يواب ى ا و 

                                                           

أحكػػػػاـ الوقػػػػف و الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية للكبي ػػػػ  ، ك ِْْ/َُكمػػػػا بعػػػػدىا، كالػػػػ عمة  ِْٓ/ٓ، كالب ػػػػر الرامػػػػل ٔٓ( ين ػػػػر: اإلسػػػػعاؼ صُ)
 كما بعدىا. ُٖٓ/ِ
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 التغيًن لسبيل  رعي: :ادلطليل األول
مػػا يعتقػػده  -و أ مالػػو أك   امػػو كمنهجػػو-أف ياػػم النػػا ر و الوقػػف  وصةةورة ذلةةك:

ػػػػ اػترمنػػػػ بػػػػ لك مػػػػا قػػػػرره الواقػػػػف أك النػػػػا ر الػػػػ م قبلػػػػو، كسػػػػواء  ا ػػػػيف  ا، ؼتالفنػػػػاأك مكركىن
أف يلػرؼ ريػع كقفػو  لػ   من مقامجد الوقف،  مػا لػو  ػ  الواقػف  لػ  ااظت الفة مقلدن 

أك كسيلة،  منع الواقف السػت داـ مجػور  ااألبنياء  ل  القوؿ قنع ذلك، أك  ا يف منهجن 
 ذكات األركاح و اظتوقع الرقم  اظتوقوؼ.

 ل لك، فقد ا فل الفقهاء و اصتملة  ل  أمجلل مهمل، قتا: ادتهيدن 
فقد ا فل الفقهػاء  لوقف:االلت اـ بشركط الواقف ال  ال ختالف الشرع كال مقتض  ا .ُ

 ل  ذلك و اصتملة، مع اعتبلفهم و  ن يلها  ل  الوقامع، كاعػتبلفهم و الشػركط 
 .(ُ)كليس فيها قلد القربة ،اظتباحة ال  ال ملل ة فيها للوقف

حىت كلػو عػالف بعػو  ػركط الواقػف، ضػمن  العمل و الوقف قا لتقل اظتلل ة، .ِ
 .(ِ)اضتدكد اظتقررة و  ل م ى 

 ا  قرر ى ا، فللم الفة ىنا  و اف، كالكبلـ فيهما  ل  ثبلثة فركع:إذ
 ؼتالفة النا ر لشركط الواقف، كفيو م ألتاف: :الفرع األكؿ

 يل أو قول معةٌن يف النظةر علةى وقفةوأن ينص الواقف على التزاف مذى :ادلسألة األوىل
 وما يتعلق بو، ويعتقد الناظر خطأه وصحة مذىيل أو قول آخر:

إال أهنػػػػا حتتػػػػاج  -امػػػػن  ايػػػػم  ػػػػركط الػػػػواقفل  مومنػػػػ اكإف  ا ػػػػيف  و نػػػػ- ػػػػألة ىػػػػ ه اظت
 ،  مػػا يػػاءاإلفرادىػػا؛ لتػػداعل األحكػػاـ فيهػػا، فالشػػرع يػػاء إب كػػار اظتنكػػر ك ايػػمه  مومنػػ

ةلت اـ  رط الواقف إذا   متالف  رع هللا، كالنػا ر قػد يػرل و  ػرط الواقػف ؼتالفػة لشػرع 
 ه   لك؛ العتبلفهما و اظت ى  أك االيتهاد الشر  .هللا كإف   يكن الواقف يرا

                                                           

-ّٔٗ/ٓ، كهنايػة احملتػػاج ٖٖ/ْ، كحا ػية الدسػػوق  ِٗ/ٕ، ك ػرح اطتر ػػ  ْٖ/ٔ، كمواىػػ  اصتليػل ّٕٖ/ْ( ين ػر: حا ػية ابػػن  ابػدين ُ)
 .ُِٖ-ُٓٓ، كػتاضرات و الوقف صُٔٓ-ُُْ، كأحكاـ األكقاؼ لل رقا صُُٕ-ُٗٔ/ٓ، كاظتبدع ّٕٗ

، كمطالػػػػ  أك  ّٖٖ/ٓ، كهنايػػػػة احملتػػػػاج ِْٖ،ُِٕ/ٔ، كحتفػػػػة احملتػػػػاج ٖٖ/ْ، كحا ػػػػية الدسػػػػوق  ْْٓ/ْ( ين ػػػػر: حا ػػػػية ابػػػػن  ابػػػػدين ِ)
 .ّٖٖ/ٕ، كالفركع ِْٗ/ٓ، كالفتاكل الكربل البن  يمية َُْ/ٕ، كاإل لاؼ ّٕٔ/ْالنه  
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أف يشػػشط الواقػػف العمػػل و كقفػػو كفػػل مػػ ى  أك قػػوؿ معػػل، كيعتقػػدى  :وصةةورة ذلةةك
النا ر مج ة م ى  أك قوؿ آعػر، فهػل كتػ   لػ  النػا ر االلتػ اـ بقػوؿ الواقػف كلػو  ػاف 

للشػرع كلػو  ػاف متػالف  افقنػأـ كت   ليو فعل مػا يػراه موا؟ قضيو كل كمو ايرل حرمتو ا تبارن 
 بعدـ مج ة  ركط الواقف ال  ختالف الشرع؟ ا رط الواقف ا تبارن 

كيدت أهنم قد بينوا حكم ؼتالفة  ػرط الواقػف بشػكل   ند الريوع لكبلـ الفقهاء
و  ا ػػػاـ، ك كلمػػػوا  ػػػن قا ػػػدة ) ػػػرط الواقػػػف  ػػػن  الشػػػارع(، إال أين   أيػػػد عتػػػم  بلمنػػػ

ةلتػػ اـ مػػ ى  أك قػػوؿ معػػل،  ػػدا مػػا ذ ػػره بعػػو اظتالكيػػة  ػػن حكػػم إلػػ اـ الواقػػف للن ػػار 
، لكػػن قػػوعتم ىػػ ا و ا ػػشاط (ُ)احكػػم ا ػػشاط الواقػػف أال يكػػوف متػػو  الوقػػف إال مالكي ػػ

مػػ ى و معػػل و اظتتػػو   نػػد  وليػػو للوقػػف، ال  ػػن  لػػرفو بعػػد التػػو ، في ػػرج بػػ لك  ػػن 
 ػتل م ألتنا.
 لػػ  بطػػبلف  ػركط الواقػػف إذا عالفػػيف الشػػرع أك  اءظتػػا سػػبل فقػػد ا فػل الفقهػػ اكامتػدادن 

، مػػع إيػػازهتم (ّ)،  مػػا ا فقػػوا  لػػ  لػػ ـك ا بػػاع  ػػركط الواقػػف اظتشػػرك ة(ِ)مقتضػػ  الوقػػف
 .(ْ)ظت الفتها و أحواؿ معينة ختتلف ةعتبلؼ اظت اى  كاألقواؿ

إذا  بػػػل ىػػػ ا فمػػػا حكػػػم التػػػ اـ النػػػا ر بشػػػرط الواقػػػف، إذا ا تقػػػد النػػػا ر حرمػػػة ذلػػػك 
 الشرط أك  دـ ا تباره؟

التػػػػػػ اـ األمجػػػػػػل و  ػػػػػػركط النػػػػػػا رين، كىػػػػػػو أهنػػػػػػا ػتشمػػػػػػة  -كهللا أ لػػػػػػم-لعػػػػػػل األقػػػػػػرب 
ككايبػػػػػػة اال بػػػػػػاع؛ كإال ظتػػػػػػا  ػػػػػػاف ال ػػػػػػشاط اللػػػػػػ ابة كمػػػػػػن بعػػػػػػدىم عتػػػػػػا فامػػػػػػدة، إال أ ػػػػػػو 

                                                           

 .ّٕ/ٔواى  اصتليل ( مُ)
، ك ػػػرح ؼتتلػػػػر عليػػػػل ٖٖ/ْ، كالشػػػػرح الكبػػػػم ِٓٔ،ُِْ/ٓ، كالب ػػػػر الرامػػػل ّّْ/ْبػػػدين  ػػػر: حا ػػػػية ابػػػػن  اينلبلسػػػت ادة كالتفلػػػػيل ( ِ)

، كاإلقنػػػاع ّٗٓ-ٕ، كالفػػػركع ك لػػػ ي و ٕٓ-ٔٓ/ٕ، كاإل لػػػاؼ ّّْ/ٓ، كركضػػػة الطػػػالبل َْٓ،َّٓ/ّ، كماػػػ  احملتػػػاج ّٗ/ٕلل ر ػػػ  
 .ُِْ/ِ، ك رح منته  اإلرادات ُِ/ّ
حػوؿ لػ ـك  ػرط الواقػف قكػػركه أك مبػاح أك مشػركع لكػن بػمه عػم منػو، كأبػرز مػن عػالف فيهػػا  قيػدت الشػركط ةظتشػرك ة مرا ػاة لل ػبلؼ (ّ)

  ػ   ليػو ابػن القػيم مػن  ػدـ ا تبػار بقوعتمػا ة ػشاط القربػة و الشػركط كمنػع الشػرط قبػاح، إضػافة إىل مػا -رزتهمػا هللا- يا اإلسبلـ ك لمي ه 
 .[َٖ/ّين ر: إ بلـ اظتوقعل نو سالشرط ةظتشركع ال م يىفوت ة با و ما ىو عم م

، ّّْ/ٓ، كركضػػػػة الطػػػػالبل ِٗ/ٕ، ك ػػػػرح اطتر ػػػػ  ّٔ،ّّ/ٔ، كمواىػػػػ  اصتليػػػػل ِٕٔ-ِٔٔ/ٓللبيػػػػاف كالتمثيػػػػل: الب ػػػػر الرامػػػػل  ( ين ػػػػرْ)
 .ٖٓ-ٕٓ/ٕ، كاإل لاؼ ّٗٓ-ّٕٓ/ٕ، كالفركع ك ل ي و ٓٓٓ،َْٓ/ّكما  احملتاج 
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، إببػػػػػػداعتا إىل مػػػػػػا فيػػػػػػو اكتػػػػػػ   لػػػػػػ  النػػػػػػا ر ؼتالفػػػػػػة مػػػػػػا يػػػػػػراه مػػػػػػن  ػػػػػػركط الواقػػػػػػف ػترمنػػػػػػ
 -و أمػػػػػور الوقػػػػػػف- اأك رايعنػػػػػ ،ابشػػػػػػرط أف يكػػػػػوف النػػػػػا ر غتتهػػػػػػدن  اللػػػػػواب كاظتلػػػػػل ة،

 ،تهد يرل حرمة  لك الشركط، كذلك ظتا يل :
ا فلياػػمه ن رأل مػػنكم منكػػرن ))مػػقػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص أف رسػػوؿ هللا اطتػػدرممػػا ركاه أبػػو سػػعيد  .ُ

، كقػد (ُ)بػو كذلػك أضػعف اإلنتػاف((فػإف   ي ػتطع فبقل ،فإف   ي ػتطع فبل ػا و ،بيده
 .رأل النا ر اظتنكر مع قدر و  ل   ايمه بيده، فوي   ليو ذلك

 لػ   ػدـ ا تبػار  ػركط الواقػف اظت الفػة للشػرع ما سبل إيراده من ا فاؽ الفقهػاء   .ِ
لػػ  ذلػػك قرا ػػاة اعػػتبلؼ اظتػػ اى ، فويػػ  أليػػل - أك مقتضػػ  الوقػػف، ك  متي

 العمل ةيتهاد النا ر باو الن ر  ن م ى  أك قوؿ من سبقو. -ى ا
 اـ اظتطلػػل  ػػدـ مجػػ ة االسػػتدالؿ بقا ػػدة ) ػػرط الواقػػف  ػػن  الشػػارع(  لػػ  االلتػػ .ّ

بشػػركطهم؛ العػػتبلؼ األقػػواؿ و مػػدلوؿ القا ػػدة،  مػػا أف أمجػػ اب القػػولل فيهػػا 
متريوف ما عالف الشرع أك مقتض  الوقف مػن مػدلوؿ القا ػدة، ك لػ  ىػ ا يبطػل 

 االستدالؿ هبا و ى ه اظت ألة.
 بقياس الشركط اظت تلف اكقد يناقق القوؿ قشرك ية  ايم  ركط الواقف احملرمة مطلقن 

 لػػ  م ػػألة  ػػدـ اإل كػػار و م ػػامل االيتهػػاد، إال أف يػػرد  لػػ  ذلػػك  اسػػامان  افيهػػا عبلفنػػ
أبف ػتػػل  لػػك اظت ػػألة إفتػػا ىػػو و اإل كػػار  لػػ   مػػل الاػػم، أمػػا حب ػػر الوقػػف فهػػو مبا ػػر 

 للوقف، كم سكؿ أماـ هللا  نو، فوي   ليو أف يعمل قا يدين هللا بو.
ألف لكػػػل مػػػن  ؛عػػػو اإل ػػػكاؿ و   ػػػر الباحػػػاكمػػػع ىػػػ ا فمػػػا زاؿ و ىػػػ ه اظت ػػػألة ب

إف القػػوؿ قشػػرك ية  ايػػم  ػػركط  :القػػولل أدلػػة  عضػػده كملػػاي يػػسدم إليهػػا، كلػػ ا يقػػاؿ
الواقف ال  يراىا النا ر ػترمػة ال بػد أف ينبػ   لػ  مرا ػاة األمػور اظتػسثرة و اضتكػم،   ػاؿ 

 حػاؿ، ك قيػد و حػاؿ آعػر إبذف و ااظت تف  كالبلد كزمن الفتول، فيقاؿ ةظتشرك ية مطلقن 

                                                           

 .ْٗ   ن اظتنكر من اإلنتاف...، حديا ( ركاه م لم،  تاب اإلنتاف، ةب  وف النهُ)
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القاضػػػػ ، أك بػػػػم ذلػػػػك؛ لػػػػيمكن مرا ػػػػاة ملػػػػل ة الوقػػػػف دكف اسػػػػتابلؿ ىػػػػ ا األمػػػػر و 
 التبل   و الوقف ك ضييعو.

 اأال يةنص الواقةف علةى التةزاف قةول أو مةذىيل، أو أن يغةًن النةاظر أمةرً  :ادلسةألة الثانيةة
 مل ينص الواقف على خالفو: ا رعي  

 و الوقف؛ ظتا يل : اأك مكركىن  ااضتاؿ  ايم ما يراه ػترمن  ك ل  النا ر و ى ه
، فقػػػد دؿ ىػػػ ا اضتػػػديا  لػػػ  أف  ايػػػم (ُ)...((ان رأل مػػػنكم منكػػػرن ))مػػػ: ملسو هيلع هللا ىلصقولػػػو .ُ

ده إذا ل مػو  ايػمه بيػ ااظتنكر كاي  ح   القدرة، فإذا رأل النا ر مػا يعتقػده منكػرن 
 ةضتديا. أمن مف دة م اكية أك راي ة؛  مبلن 

أف النا ر مسدتن  ل  الوقف، كمن دتاـ  ل و و  ملػو إزالػة  ػل منكػر يطػرأ  ليػو،  .ِ
 فل مو ذلك.

إذا قلنػػا قشػػرك ية التايػػم و اظت ػػألة ال ػػابقة فيكػػوف القػػوؿ قشػػرك يتو ىنػػا مػػن ةب  .ّ
 معل و ى ه اظت ألة.أكىل؛ لعدـ    الواقف  ل  الت اـ قوؿ أك م ى  

 ظتقلود الشرع كمعي الوقف. اأف و إزالة اظتنكر حتقيقن  .ْ
 ؼتالفة النا ر لنا ر قبلو بم الواقف: :الفرع الثاين

 ايم  -كاضتاؿ   لك-ؽتا كضعو حب ر قبلو، فيل مو  اإذا كيد حب ر الوقف ما يراه ػترمن 
؛ ظتا يل :  ذلك احملـر

، فقػػػد دؿ ىػػػ ا اضتػػػديا  لػػػ  أف  ايػػػم (ِ).((..ان رأل مػػػنكم منكػػػرن ))مػػػ: ملسو هيلع هللا ىلصقولػػػو .ُ
اظتنكػػر كايػػ  ح ػػ  القػػدرة، كىػػو و حػػل مػػا كضػػعو الن ػػار أكىل كأحػػرل ةصتػػواز 

 من  ايم ما كضعو الواقف أك ا شطو.
 ػل منكػر يطػرأ  ليػو، أف النا ر مسدتن  ل  الوقف، كمن دتاـ  ل و و  ملػو إزالػة   .ِ

 فل مو ذلك.

                                                           

 .ِٗص ( سبل ختركتو و اضتا ية ال ابقةُ)
 .ِٗو ص ( سبل ختركتوِ)
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  ركط مج ة التايم ل ب   ر  : :الفرع الثالا
مرا اة اللبلحيات و الوقف، فػإذا  ػاف للنػا ر مجػبلحية الن ػر و األمػور الشػر ية  .ُ

كفػػل مػػا بيػػل، أمػػا إذا  ا، فلػػو اظت الفػػة إذن او الوقػػف، أك  ػػاف   ػػره  لػػ  الوقػػف  ام ػػ
صتوا ػػػ  األعػػػرل، كأسػػػند األمػػػور الشػػػر ية عىلػػػ  الواقػػػف   ػػػر النػػػا ر و بعػػػو ا

لامه، فبل لتل لو التايم كاظت الفة و أم أمر  ر  ؛ أل ػو لػيس بيػده، كالكػبلـ ىنػا 
  ن التايم ةليد ال  ن اإل كار ةلل اف.

مرا اة مقامجد الواقف من كقفػو و التايػم كاظت الفػة،  ػشؾ الواقػف الفاضػل ك قػدًن  .ِ
و الوقػف؛ لػدرء مفاسػد أ ػرب يتوقػع حلػوعتا  نػد  أك منػع أمػر م ػت   ،اظتفضوؿ

ؼتالفة ذلك، أك ظتعرفتو أبف فعل ذلػك الفاضػل أك اظت ػت   يػسدل إلبػبلؽ الوقػف 
 .أك التضييل  ليو مثبلن 

أف  تػوفر و النػا ر  ػػركط االيتهػاد، أك أف يريػػع و  لػك األمػػور إىل غتتهػد لتكػػم  .ّ
تهػػػػاد، أك أف متتػػػار مػػػػن أقػػػػواؿ فيهػػػا، ال أف ياػػػػم برأيػػػو دكف اسػػػػتكماؿ  ػػػركط االي

 ا،تهدين هبواه.
ك ايمىم ظتا  ليو الوقف مػرة بعػد مػرة،  ار بعدهكإذا عش  الواقف من  ثرة ايتهاد الن ٌ 

؛ فػػيمكن لػػو أف يشػػشط أف يكػػوف النػػا ر  لػػ  ذلػػك اظتػػ ى  أك الػػرأم الػػ م  ليػػو الواقػػف
الشػػػر ية الػػػ  حػػػددىا  لتقليػػػل مػػػدل اطتػػػبلؼ،  مػػػا ينباػػػ  لػػػو أف يبػػػل مقامجػػػده مػػػن اآلراء

لوقفو؛ ل بل متتل مراده إذا بٌم مىن بعدىه و الوقف،  ما نتكن أف كتعل للوقػف صتنػة   ػارة 
 ،كاإل ػراؼ  لػيهم ،ارإ رافية، كيعل فيهػا طلبػة  لػم متمكنػل، كيفػوض للجنػة  وليػة الن ٌػ

 كمرايعة أ ماعتم. ،ك قونتهم
 التغيًن لسبيل تقين وحنوه: :ادلطليل الثاين

أك مػػا  ، حب ػػر الوقػػف الرقمػػ  و بعػػو برغتيػػات الوقػػف الرقمػػ أف ياػػٌم  ورة ذلةةك:وصةة
يتعلػػل بػػػو مػػػن أمػػور  قنيػػػة أحػػػدثها أك اعتارىػػا الواقػػػف أك النػػػا ر الػػ م قبلػػػو ل ػػػب  كييػػػو 

 ي تد   ذلك التايم.
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كلػػيس الكػػبلـ ىنػػا  ػػن التايػػم التقػػ  فقػػت، فقػػد أبػػرز ألقتيتػػو ىنػػا، كإال فػػالكبلـ  ليػػو 
   أم  ايم ظتلل ة بم رايعة ل ب   ر  .ينطبل  ل

كفػػػػػل األمجػػػػػلل اظتػػػػػ  ورين و اظتطلػػػػػ  األكؿ مػػػػػن ىػػػػػ ا  -اأيضنػػػػػ-كىػػػػػ ا التايػػػػػم ي ػػػػػم 
 ، قتا:كينق م أليل ذلك إىل ق ملاظتب ا، 

 فعلػػػػ  الن ػػػػار مػػػػن أف يػػػػن  الواقػػػػف  لػػػػ  التػػػػ اـ أمػػػػور  قنيػػػػة أك برغتيػػػػة و كقفػػػػو: .ُ
 اللشػػػػػػػرع كػتققنػػػػػػػ اه مػػػػػػػا داـ موافقنػػػػػػػبعػػػػػػػده التػػػػػػػ اـ مػػػػػػػا حػػػػػػػدده الواقػػػػػػػف ك ػػػػػػػدـ  ايػػػػػػػم 

ظتلػػػػػػػل ة الوقػػػػػػػف، كمػػػػػػػا    طػػػػػػػرأ ضػػػػػػػركرة أك ملػػػػػػػل ة راي ػػػػػػػة للوقػػػػػػػف  قتضػػػػػػػ  
و اصتملػػػػػػػػة  لػػػػػػػػ  لػػػػػػػػ ـك ا بػػػػػػػػاع  ػػػػػػػػرط الواقػػػػػػػػف مػػػػػػػػا    التايػػػػػػػػم؛ ال فػػػػػػػػاؽ الفقهػػػػػػػػاء

متػػػػػالف الشػػػػػرع أك مقتضػػػػػ  الوقػػػػػف، كمػػػػػا    طػػػػػرأ ضػػػػػركرة للوقػػػػػف  قتضػػػػػ  ؼتالفػػػػػة 
 و ى ا اظتب ا. رأيو،  ما  بل ذلك و اظتطل  األكؿ

أال يػػػػػػن  الواقػػػػػػف  لػػػػػػ  التػػػػػػ اـ  ػػػػػػ ء مػػػػػػن ذلػػػػػػك، أك  ػػػػػػاف التايػػػػػػم لعمػػػػػػل حب ػػػػػػر  .ِ
فمقتضػػػػػ   مػػػػػل النػػػػػا ر و عدمػػػػػة الوقػػػػػف كإيػػػػػراء ملػػػػػاضتو أف ياػػػػػم و  سػػػػػابل:

الوقػػػػػف مػػػػػػن الناحيػػػػػة التقنيػػػػػػة  لمػػػػػػا د ػػػػػيف اضتايػػػػػػة أك اقتضػػػػػيف اظتلػػػػػػل ة ذلػػػػػػك، 
عػػػػػة الوقػػػػػف كالتكػػػػػاليف كالػػػػػ   قتضػػػػػ  اظتواز ػػػػػة بػػػػػل اظتلػػػػػاي كاظتفاسػػػػػد، كبػػػػػل منف

 ال  ي تهلكها التايم.
 نػػػد  ، فلػػػيل الكػػػبلـ  ػػػن حكػػػم  ايػػػم  ػػػرط الواقػػػف أليػػػل غتػػػرد اظتلػػػل ة كسػػػيأ 

 إذ أف اظتقلود منهما كاحد.؛ الكبلـ  ن حكم  ايم ىي ة الوقف إبذف هللا
 : ل  النا ر قبل التايم و الوقف ل ب   ق  أك ؿتوه أف يرا   ما يل  :فرع

ة الوقػػف ىػ  اظتعيػػار و التايػم، ال ىػػواه أك ميلػو الش لػػ ،  ػأف يفضػػل أف ملػل  .ُ
، بػػػػل الوايػػػػػ  أف يرا ػػػػ  ملػػػػػل ة الوقػػػػػف، أك بػػػػػمه مػػػػػثبلن  اأك برغتي ػػػػ ا قني ػػػػػ أسػػػػلوةن 

كالتكػػػاليف الػػػ  ي ػػػببها التايػػػم، كأثػػػر ذلػػػك  لػػػ  الوقػػػف كاظت ػػػتفيدين منػػػو كطريقػػػة 
ا اعتػػػار النػػػا ر  ػػػدـ  طػػػوير كلػػ لك رقػػػ؛  ملػػو، كيػػػوازف ذلػػػك  لػػػو لي تػػػار األمجػػػل 

برغتػػػػة الوقػػػػف إىل  قنيػػػػة أحػػػػدث و كقػػػػيف معػػػػل؛ لتكاليفهػػػػا العاليػػػػة الػػػػ  ال  ػػػػوازم 
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منفعتهػػا للوقػػف كاظت ػػػتفيدين منػػو، مػػػع اضتايػػة إىل  ػػػدري  اظت ػػتفيدين أك  علػػػيمهم 
 طريقة التعامل مع التطوير اصتديد.

امل متعػػػددة متباينػػػة، بػػػل للمهتمػػػل ةلتقنيػػػة الرقميػػػة كالربغتػػػة  ويهػػػات كأفكػػػار ككسػػػ .ِ
-عبلفػػػات ك قا ػػػات كمنػػػا رات و  لػػػرة  ػػػل رأم ككيهػػػة، كلكػػػل كيهػػػة منهػػػا 

ميػػػ ات ك قػػػاط قػػػوة كضػػػعف، كنتتػػػد ذلػػػك إىل اسػػػتناد بعضػػػهم  لػػػ  أفكػػػار  -ابالبنػػػ
كمبػػادئ إ  ػػا ية أك فكريػػة أك بمىػػا، ك ػػل ىػػ ا ال ينباػػ  أف يػػسثر  لػػ   مػػل حب ػػر 

ل  ليػػػو أف يقػػػدـ ملػػػل ة الوقػػػف كمنفعتػػػو الوقػػػف بتعلػػػبو أك ميلػػػو ألم يا ػػػ ، بػػػ
 أبم كسيلة مناسبة.

 عمان الناظر يف األوقاف الرقمية: :ادلبحث الثالث
ال  ػػػك أف يػػػد النػػػا ر و الوقػػػف يػػػد أما ػػػة؛ أل ػػػو قػػػامم مقػػػاـ الو يػػػل أك الومجػػػ   لػػػ  

و  تػػبهم أمثلػػة  الوقػػف، كلػػ ا فإ ػػو ال يضػػمن إال إذا  عػػدل أك فػػرط، كقػػد ذ ػػر الفقهػػاء
ة للتعدم كالتفريت ال م ييضٌمن النا ر ب ببو و األكقاؼ اظتعتادة، قا يناسػ  أ ػواع متعدد

 .(ُ)األكقاؼ كأحواعتا و زمن  ل منهم
ختػػػػػت  بلػػػػػور عامجػػػػػة للتعػػػػػدم كالتفػػػػػريت  -لتميػػػػػ  مجػػػػػورهتا-مث إف األكقػػػػػاؼ الرقميػػػػػة 

كيتجنبػوا الوقػوع اظت تل مل للضماف لت ن بياهنػا و ىػ ا اظتقػاـ؛ ليتنبػو عتػا الواقػف كالنػا ر، 
 فيها، كبياف  لك اللور فيما يل :

 صور التفريط والتعدي يف نظارة األوقاف الرقمية: :ادلطليل األول
 الوقف الرقم ، أك و إ شامو ك نفي ه. اإلقتاؿ كالتفريت و مجيابة  قود .ُ
اظت ػػػا دين كاظت تشػػارين كاظتنفػػػ ين، كو اعتيػػػار بػػػرام   اإلقتػػاؿ كالتفػػػريت و اعتيػػػار .ِ

 ميم كالت كم كأيه هتا، كؿتو ذلك.التل

                                                           

 لػػ  الوقػػف طتالػػد ، كالن ػػارة ُّْكمػػا بعػػدىا، كػتاضػػرات و الوقػػف ص ِٕٔ/ِ: أحكػػاـ الوقػػف و الشػػريعة اإلسػػبلمية لبلسػػت ادة ( ين ػػرُ)
 .َّٓالشعي  ص
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 وضػػع  لمػػات سػػر ضػػعيفة أك  ػػدـ  ايمىػػا   إقتػػاؿ اضتمايػػة األمنيػػة للوقػػف الرقمػػ : .ّ
، أك  ػػدـ سػػد ثاػػرات اظتواقػػع الرقميػػة ك ػػدـ حتػػديا برغتياهتػػا، أك  ػػدـ الوقايػػة دكراي  

مػػن اعتجمػػات الرقميػػة أك التبػػاطس و موايهتهػػا، أك  ػػدـ  ر يػػ  برغتيػػات ك قنيػػات 
، أك اأك ي مي ػ اية، ك ل ذلك إذا كقع نتكن أف يدمر الوقػف الرقمػ  كيف ػده  لي ػزتا

 ي رب معلومات عامجة ةلوقف الرقم  أك اظت تفيدين منو. 
سػػػػواء  ػػػػاف ذلػػػػك و مرحلػػػػة  : ػػػػدـ الن ػػػػا االحتيػػػػاط  ظتعلومػػػػات الوقػػػػف الرقمػػػػ  .ْ

لرقمػ  أك اإل شاء، أك حىت عبلؿ العمل، كإقتاؿ ذلك رقػا أدل إىل ضػياع الوقػف ا
 ي ء منو.

كو ذلػػػػك عيا ػػػػة للثقػػػػة    ػػػػري  اظتعلومػػػػات اطتامجػػػػة ةلوقػػػػف أك اظت ػػػػتفيدين منػػػػو: .ٓ
ك ضػػييع لؤلما ػػة الػػ  قػػاـ هبػػا النػػا ر، ؽتػػا يضػػر ةلوقػػف كملػػاضتو كثقػػة النػػاس فيػػو، 
كرقػػا أضػػر ةظت ػػتفيدين منػػو أك أدل إىل إفشػػاء أمػػور عامجػػة هبػػم ال يرضػػوف ةطػػبلع 

 أحد  ليها.
فػػإذا  ػػاف  فػػل الوقػػف و الت ػػديا أك التطػػوير أك اظتتابعػػة أك التفا ػػل:  ػػدـ القيػػاـ .ٔ

كفػرط فيػو النػا ر، فرقػا أدل ذلػك إىل  قليػل  اأك م ػتمر   دكراي   الوقف يتطلػ   مػبلن 
 فػع الوقػػف كابتعػاد النػػاس  نػػو، ك ثػرة مشػػكبل و، ك ػدـ الثقػػة فيػػو، كمػن ذلػػك سػػوء 

،  مػا يػدعل (ُ)سوء إدارة الوقف الرقم ، ك االتعامل مع ال كار كاظت تفيدين علومجن 
و ذلػػك إ حػػة ا،ػػاؿ للمشػػار ات اطتارييػػة دكف ضػػبت ؽتػػا قػػد ي ػػب  مشػػار ة مػػن 

 ي  ء للوقف أك للم تفيدين منو أك يضر هبم.
 ػػػػػػػػاظتواقع    ػػػػػػػػدـ جتديػػػػػػػػد الػػػػػػػػرع  كاإلكتػػػػػػػػارات لؤلكقػػػػػػػػاؼ الػػػػػػػػ   تطلػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك: .ٕ

رعلػػػػػها أك إكتاراهتػػػػػا  الرقميػػػػػة كبعػػػػػو الػػػػػربام  الػػػػػ  يػػػػػسدم إقتػػػػػاؿ النػػػػػا ر لتجديػػػػػد
و الوقػػػػػػػف، كرقػػػػػػػا أدل إىل  وقػػػػػػػف  ملػػػػػػػو، مثػػػػػػػاؿ  اإىل ضػػػػػػػياع أمػػػػػػػور مهمػػػػػػػة يػػػػػػػد  

ذلػػػػك: مػػػػا يسديػػػػو إقتػػػػاؿ إكتػػػػار استضػػػػافة اظتوقػػػػع الرقمػػػػ  مػػػػن إلاػػػػاء اظتوقػػػػع كضػػػػياع 
                                                           

رقميػة و ىػػ ا الوقػيف  لػ   لػميمها القػدًن؛ كلػػ لك ىجرىػا النػاس اآلف بعػد طػوؿ إقبػػاؿ؛ ألسػباب مػن أبرزىػا:  ػػدـ ( ال  ػ اؿ بعػو اظتواقػع الُ)
 مبلءمتها لؤليه ة الرقمية اضتديثة، كمجعوبة التعامل معها مقار ة ةطتدمات كالتقنيات اضتديثة.
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بياحب ػػػػػػػػػػو إال و أحػػػػػػػػػػواؿ ضػػػػػػػػػػيقة، ك ػػػػػػػػػػ لك إقتػػػػػػػػػػاؿ دفػػػػػػػػػػع إكتػػػػػػػػػػار )الػػػػػػػػػػدكمل( و 
ع ػػػػػػارة اظتوقػػػػػػع لكثػػػػػػم مػػػػػػن زكاره،  األكقػػػػػػات احملػػػػػػددة للػػػػػػدفع الػػػػػػ م رقػػػػػػا أدل إىل

 .(ُ)كفقداف اشتو أك  نوا و ال م ا تهر بو
كإقتػػاؿ مثػػل ىػػ ا رقػػا أدل إىل   ػػدـ حفػػ  حقػػوؽ الوقػػف الرقمػػ  اظتعنويػػة كاظتاديػػة: .ٖ

سػػػػرقة حقػػػػوؽ الوقػػػػف ك فويتهػػػػا  لػػػػ  م ػػػػت قها، أك إىل الػػػػدعوؿ و   ا ػػػػات مػػػػع 
 قف من الناحية اظتادية.اآلعرين لل ب   ف و، أك إىل  فوييف اال تفاع من الو 

أك مشػػػػػهورة بضػػػػػعف اضتمايػػػػػة أك  ثػػػػػرة  ،اعتيػػػػػار استضػػػػػافة مػػػػػن  ػػػػػر ات مشػػػػػبوىة .ٗ
 التعطل، كمثلها  افة اطتدمات األعرل ال  ي تفيد منها الوقف الرقم .

بػػو بػػدكف عػػاص  ػػأف يعلػػن فيػػو ظتوقػػع   اسػػتابلؿ الوقػػف الرقمػػ  ظتنفعتػػو الش لػػية: .َُ
وقعػػو لػػ ايدة زايرا ػػو دكف سػػب  كييػػو، أك مقابػػل مناسػػ ، أك لتيػػل ركابػػت الوقػػف ظت

كيهػدؼ مػن  ،برغتة الوقف بطريقة جتعل م ت دمو لتتاج السػتعماؿ بػرحبم  إضػاو
ذلك إىل  فع  ف و من اسػتعماؿ النػاس للػربحبم  ال ظتلػل ة الوقػف، ك ػ لك أعػ  

  مولة   لية ببل كيو حل  ل  ملادر دعل اظتوقع  اإل بلحبت.
 -مىت ما كقع منو أمُّ  عػد أك  فػريت-، ك ل  النا ر الباحا ى ه أبرز اللور ةستقراء

إ ػػادة األمػػور إىل  لػػاهبا اللػػ ي  مػػا اسػػتطاع، مػػع ضػػماف مػػا   يتدار ػػو مػػن الضػػرر؛ أل ػػو 
إفتػػا كقػػع ب ػػب   ضػػييعو ضتقػػوؽ الوقػػف بتعديػػو أك  فريطػػو، كمػػىت مػػا رفػػو النػػا ر ضػػماف 

 الضرر أل مو اضتا م ب لك.
 ور الضرر والتلف اليت ال يضمن فيها انظر الوقف الرقمي:أبرز ص :ادلطليل الثاين

لكثػػػػػرة  فامجػػػػػيل األكقػػػػػاؼ الرقميػػػػػة كحايػػػػػة النػػػػػا ر فيهػػػػػا لل ػػػػػربة، فقػػػػػد حتلػػػػػل  ا  ػػػػػرن 
مجػػػػور مػػػػن الضػػػػرر  لػػػػ  الوقػػػػف ي ػػػػن بػػػػم اطتبػػػػم أهنػػػػا    قػػػػع إال ب ػػػػب   فػػػػريت النػػػػا ر 

أك  عديػػػػػػو  كلػػػػػػ ا فػػػػػػإف اضتكػػػػػػم بتفػػػػػػريت النػػػػػػا ر؛ أك  عديػػػػػػو، كلي ػػػػػػيف  ػػػػػػ لك و اضتقيقػػػػػػة
 يلـ  أف يكوف  ن دراية كمعرفة.

                                                           

يمػػة أليػل حج ىػا قجػرد لعػر أمجػ اهبا  ػن ذلػك، مث م ػػاكمتهم ( يعمػد بعػو النػاس إىل متابعػة أكقػات ا تهػاء إكتػارات الػدكمينات ذات القُ)
 ظتاؿ الوقف ب ب  ذلك التفريت كاإلقتاؿ.  ضييع -اظتوقوؼللموقع الرقم  لو حلل - ليها، كو مثل ى ا 
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لبعو مجور الضػرر كالتلػف الػ  قػد حتلػل للوقػف الرقمػ  دكف  فػريت  كفيما يل  أمثلة
 النا ر أك  عديو:

مػػػػػػع قيػػػػػػاـ النػػػػػػا ر ةضتمايػػػػػػة  اعتجػػػػػػـو القػػػػػػوم الػػػػػػ م يعطػػػػػػل اظتوقػػػػػػع الرقمػػػػػػ  لفػػػػػػشة .ُ
ة  املػػػػػػة ال األمنيػػػػػػة اظتناسػػػػػػبة للوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ  كفػػػػػػل قدر ػػػػػػو؛ أل ػػػػػػو ال  ويػػػػػػد زتايػػػػػػ

ال  ناسػػػػػػػػػػػػ  إال للمواقػػػػػػػػػػػػع اضت اسػػػػػػػػػػػػة  اختػػػػػػػػػػػػشؽ، كألف اضتمايػػػػػػػػػػػػة اظتتقدمػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػد  
 .اكالكبمة؛ لكلفتها العالية يد  

و كضػػػع  لمػػػات سػػػر قويػػػة  االعػػػشاؽ لل  ػػػاب الرقمػػػ  مػػػع قيػػػاـ النػػػا ر قػػػا  ليػػػو .ِ
 ك ايمىا ةستمرار.

مػػن يهػػة  ، أك عطػػل اظتوقػػع أك اضت ػػاب ل ػػب  فػػ  مػػن الشػػر ة اظت تضػػيفة للموقػػع .ّ
و ىػ ه اضتالػة، إال أ ػو  اأعرل ذات  بلقة، ال من يهػة حب ػر الوقػف، فلػيس مفرطنػ

 يل مو  دارؾ اضتاؿ ق اكلة إمجبلح اطتلل ةلتوامجل مع اصتهات ذات العبلقة.
إسػػػػػاءة اسػػػػػتعماؿ الػػػػػربحبم  الرقمػػػػػ ، أك اظتلفػػػػػات الرقميػػػػػة اظتوقوفػػػػػة مػػػػػن قبػػػػػل طػػػػػرؼ  .ْ

لػػػػػربحبم  الرقمػػػػػ  اظتوقػػػػػوؼ كيرفػػػػػل دكف إذف الواقػػػػػف،  ػػػػػأف ينشػػػػػر  ػػػػػ  ه ا آعػػػػػر
فمكسػػػػػػػات  ف ػػػػػػػد األيهػػػػػػػ ة، فالتعػػػػػػػدم ىػػػػػػػو مػػػػػػػن ذلػػػػػػػك الشػػػػػػػ   ال مػػػػػػػن  معػػػػػػػو

النػػػػػا ر؛ أل ػػػػػو أمػػػػػر عػػػػػارج  ػػػػػن إراد ػػػػػو ك لػػػػػرفو، مػػػػػع التنبيػػػػػو إىل أقتيػػػػػة إزالػػػػػة  لػػػػػك 
الن ػػػػػػػا اظتضػػػػػػػػرة مػػػػػػػػن قبػػػػػػػػل النػػػػػػػػا ر ةلوسػػػػػػػامل اظتتاحػػػػػػػػة  ػػػػػػػػالتبليغ  نهػػػػػػػػا، أك رفػػػػػػػػع 

 ػػػػػوفم الػػػػػربحبم  ك شػػػػػره ةلطػػػػػرؽ الػػػػػ   القضػػػػػااي إف لػػػػػـ  األمػػػػػر، مػػػػػع اضتػػػػػرص  لػػػػػ 
 دتنع أك  قلل فا الناس  ن الن ا ال   ند اآلعرين.

كيتوقػػػػػػػػػف ب ػػػػػػػػػببها الوقػػػػػػػػػف الرقمػػػػػػػػػ  أك  ال ػػػػػػػػػركؼ القػػػػػػػػػاىرة الػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػدرىا هللا .ٓ
يتضػػػػػػرر، فػػػػػػإذا أضػػػػػػرت  لػػػػػػك ال ػػػػػػركؼ ةلوقػػػػػػف مػػػػػػع اختػػػػػػاذ النػػػػػػا ر لبلحتياطػػػػػػات 

رفػػػػػة قيامػػػػػو ةالحتياطػػػػػات البلزمػػػػػة فػػػػػبل ضػػػػػماف  ليػػػػػو؛ أل ػػػػػو أمػػػػػل، كال ي ػػػػػتطيع مع
 البلزمة و األمجل إال عبم.
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 األحكاف ادلتعلقة بنظارة األوقاف الرقمية: :ادلبحث الرابع
كلػ ا  ػاف ؛ فيما يتعلل بنا ر الوقف مػن أحكػاـ اال  ك أف للورة الوقف الرقم  لثمن 

 التفػػريت ىػػ ا اظتب ػػا لبيػػاف مػػا يلػػـ  النػػا ر مػػن أمػػور ختػػت  ةألكقػػاؼ الرقميػػة، كالػػ  يعتػػرب
و   ػػارة الوقػػف،  مػػا يبػػل ىػػ ا اظتب ػػا م ػػألتل متعلقتػػل ةألكقػػاؼ الرقميػػة  اهبػػا  فريطنػػ

دكف متابعػة، كالثا يػة  اأكالقتا حكم برغتة الوقف الرقم   ل  أداء  ملو آلي ػ: بشكل عاص
 ى  حكم ما قد يطرأ للنا ر من مكاس  ص وية من الوقف، كهللا اظت تعاف.

 األمور اليت تلزف الناظر يف األوقاف الرقمية خاصة: :ادلطليل األول
 و األكقػػاؼو ىػػ ا اظتطلػػ    ػػتعرض أىػػم األمػػور الػػ  كتػػ   لػػ  النػػا ر العنايػػة هبػػا 

، كمػػػن  لػػػك األمػػػور مػػػا يشػػػمل  ػػػل األكقػػػاؼ الرقميػػػة، كمنهػػػا مػػػا متػػػت  االرقميػػػة علومجنػػػ
ا، كإمكا يػػة القيػػاس بػػبعو أ وا هػػا، كاعتػػدؼ مػػن ذ رىػػا معرفػػة األساسػػيات كالتأ يػػد  ليهػػ

  ليها فيما ي تجد و قابل األزماف أك األحواؿ أك ال ركؼ.
 كفيما يل  سرد لتلك األمور، سواء ومليف  ل األكقاؼ الرقمية أك بعو أ وا ها:

اإلظتػػػػػاـ أبساسػػػػػيات التعامػػػػػل مػػػػػع الوقػػػػػف الرقمػػػػػ  الػػػػػ م يتػػػػػوىل   ار ػػػػػو، أك  عيػػػػػل  .ُ
 من لو معرفة.

جػػػػػػػػػوزات كدفػػػػػػػػػع اإلكتػػػػػػػػػارات  لمػػػػػػػػػا احتػػػػػػػػػاج جتديػػػػػػػػػد التلػػػػػػػػػاري  كالشػػػػػػػػػهادات كاضت .ِ
 الوقف ل لك.

، كحتػػػػػديا  .ّ  طػػػػػوير الوقػػػػػف الرقمػػػػػ  الػػػػػ م لتتػػػػػاج لتطػػػػػوير، كإ ػػػػػادة برغتتػػػػػو إف لػػػػػـ 
 .الربغتيات ال  لتتويها، كمعاصتة العيوب، كمجيا تو دكراي  

، كمػػػػػػا العنايػػػػػػة أبمػػػػػػن الوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ ، ب ػػػػػػد ثارا ػػػػػػو، ك ايػػػػػػم  لمػػػػػػات ال ػػػػػػر دكراي   .ْ
 إىل ذلك.

 للوقف إف  اف لتتاج لت ويل، ك شره إف  اف لتتاج لنشر.الت ويل  .ٓ
  ا ية الوقف الرقم  قا لتتاج إليو من معلومات أك بياحبت. .ٔ
 التفا ل مع م تجدات الوقف كردكد الفعل إذا كيدت. .ٕ
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قػػػػػراءة حػػػػػاؿ الوقػػػػػف كم لػػػػػو، ك لػػػػػ ي  م ػػػػػاره إف لػػػػػـ  األمػػػػػر،  ػػػػػأف يػػػػػرل النػػػػػا ر  .ٖ
ا الوقػػػػف، في ػػػػػع  إىل  ايػػػػم  لػػػػػك ا لػػػػراؼ النػػػػػاس  ػػػػن الوسػػػػػيلة الػػػػ  ي ػػػػػت دمه

الوسػػػػػػػػػيلة أك  نويػػػػػػػػػع الوسػػػػػػػػػامل قبػػػػػػػػػل أف يفقػػػػػػػػػد م ػػػػػػػػػتفيديو، كىػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػر مهػػػػػػػػػم و 
الوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ ؛ ل ػػػػػػر ة  اػػػػػػم الوسػػػػػػامل كا لػػػػػػراؼ النػػػػػػاس  ػػػػػػن الوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ  

 ال م ال لتقل طموحاهتم ك امات  لرىم.
 الرقمػػ  و العػػا ال ػػع  و  طػػوير الوقػػف كجتديػػده، كاسػػتابلؿ الفػػرص كاالبتكػػارات  .ٗ

 بو كاالستفادة منو؛ ألف الوقف الرقم : إما أف يتطور، أك أف يتدىور. النفع لتوسيع

كمثػػاؿ التطػػوير اظتطلػػوب للوقػػف الرقمػػ : مجػػاح  ح ػػاب و موقػػع ايتمػػا    فػػع هللا 
، فػػبل لت ػػن بػػو أف يػػر ن إىل ىػػ ه الوسػػيلة كيتجاىػػل ابػػو النػػاس، فجعػػل ذلػػك اضت ػػاب كقفنػػ

مػػن إقبػػاؿ  احتويلػػو أك مجػػنع   ػػ ة منػػو و كسػػيلة أعػػرل م ػػتفيدن مػػا سػػواىا، بػػل يفكػػر و 
يضيف فيػو  ػل مػا يضػيفو و اضت ػاب الرقمػ ، أك أف  ارقمي   االناس  ليو،  أف ينش  موقعن 

ي ػتال أم كسػيلة أعػرل يديػدة؛ أل ػػو إف   يفعػل ذلػك فرقػا أ ػػرض النػاس بعػد مػدة  ػػن 
د ل لك اضت ػاب  فػع يػ  ر، فػإف  ػاف قػد ك  يع ، لك الوسيلة األكىل )اظتوقع االيتما  (

ةدر إىل استابلؿ اصتديد، كإال فمن اللع   ليو أف ي تعيد ذلك اإلقباؿ ك لػك اظتكا ػة، 
 كى ا أمر ػت وس كمشاىد ةستمرار.

 دون متابعة: احكم بررلة الوقف على أداء عملو آلي   :ادلطليل الثاين
دكف  ػػدعل مػػنهم،  ااء  ملػػو آلي ػػإىل برغتػػة الوقػػف  لػػ  أد يعمػػد بعػػو   ػػار األكقػػاؼ

 فهل ي وغ ذلك؟ كىل  ربأ بو ال مة؟
كاقػػػػػػػفه ظتوقػػػػػػع رقمػػػػػػػ  ينشػػػػػػػر مػػػػػػػن عبللػػػػػػػو مقػػػػػػػاالت حبفعػػػػػػػة، ككاقػػػػػػػفه  صةةةةةةةورة ذلةةةةةةةك:

ضت ػػػػاب ايتمػػػػا   ينشػػػػر مػػػػن عبللػػػػو مقػػػػاطع مجػػػػو ية مفيػػػػدة  ػػػػل فػػػػشة، يربغتػػػػاف الوقػػػػف 
عتػػػػ ا  اسػػػػابقن  ؽتػػػػا أ ػػػػدكه ا ػػػػي ن  -اضػػػػمن يػػػػدكؿ زمػػػػ  ػتػػػػدد م ػػػػبقن - ا لػػػػ  أف ينشػػػػر آلي ػػػػ

 الارض، فهل ي وغ ذلك؟
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مجػػػػػػػاح  موقػػػػػػػع رقمػػػػػػػ  يقػػػػػػػدـ عدمػػػػػػػة رقميػػػػػػػة إبرسػػػػػػػاؿ حػػػػػػػديا مػػػػػػػن  كمثػػػػػػػل ذلػػػػػػػك:
بػػػػػػػػبل  اللػػػػػػػػ ي ل لكػػػػػػػػل مشػػػػػػػػشؾ  نػػػػػػػػده، كيػػػػػػػػربم  الوقػػػػػػػػف  لػػػػػػػػ  إرسػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػك دكراي  

 حاية لتدعلو، فهل كتوز مثل ذلك؟
 فيما يل  من فركع: كيواب ى ه اظت ألة

 ةظتقلد منو: ا ل  أداء  ملو آلي   ار باط حكم برغتة الوقف :الفرع األكؿ
، أك كضػػع مػػن اكإقتالػػو  ػػدركتي   إذا  ػػاف اظتقلػػد مػػن ذلػػك التهػػرب مػػن   ػػارة الوقػػف .ُ

دكف  اةب اإلقتػػاؿ كالتوا ػػػل، أك  مػػد مػػػن عبلعتػػػا إىل اصتمػػود  لػػػ  مػػا أ ػػػد سػػػابقن 
 جتديد أك إضافة  ل  عبلؼ قلد الواقف، فكل ى ا ال كتوز.

ك  ػهيلو ك ػػوفم كقتػو، كضػبت  مػػل  ر يػ   مػػل الوقػفإذا  ػاف اظتقلػد مػػن ذلػك   .ِ
الوقػػػف قػػػا يضػػػمن  ػػػدـ التػػػأعم أك الن ػػػياف، كؿتػػػو ذلػػػك مػػػن اظتقامجػػػد الػػػ  ختػػػدـ 

 ظتا لتقل من اظتلاي. ؛إليو الوقف، فكل ذلك يام ، بل رقا  اف مندكةن 
 ىػ ه بل أف يقلد النػا ر ذلػك، أك أف  ػسدم الربغتػة اآلليػة )اصتدكلػة( إىل كال فرؽ ىنا

 النتام  اآل فة ال  ر، فالعربة ةظت ؿ كالنتيجة.
 :اضوابت مهمة و برغتة الوقف  ل  أداء  ملو آلي   :الفرع الثاين

 أف يوافل ى ا األمر مقلود الواقف من كقفو، كأال يششط ما متالفو. .ُ
أف  كػوف اظتػػادة اظتعػدة للنشػػر اآل  إمػػا صبتػة ال  تاػػم كال حتتػاج للت ػػديا ) ػػ ايت  .ِ

كإمػػا أف  كػػوف  افيػػة لفػػشة معينػػة يعػػود بعػػدىا النػػا ر لتجديػػدىا مػػرة  ،(القػػرآف مػػثبلن 
 بعد مرة ببل إقتاؿ كال  فريت.

أال يكػػػوف ذلػػػػك فيمػػػػا يتطلػػػػ  التفا ػػػػل البشػػػػرم مػػػػع النػػػػاس، إال أف ي ػػػػا د النػػػػا ري  .ّ
 العملى اآل  ةظتتابعة الداممة كالتفا ل مع الناس.

ياف الوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ  كإقتالػػػػػػو، فػػػػػػبل بػػػػػػد مػػػػػػن أال يكػػػػػػوف النشػػػػػػر اآل  مػػػػػػد اة لن ػػػػػػ .ْ
اظتتابعػػػػػة الدكريػػػػػة للوقػػػػػف كمجػػػػػػيا تو، كالتجديػػػػػد كالتطػػػػػوير مػػػػػػىت مػػػػػا احتػػػػػاج الوقػػػػػػف 
عتػػػػػػا، إضػػػػػػافة إىل جتديػػػػػػد ك طػػػػػػوير كسػػػػػػامل اضتمايػػػػػػة  لمػػػػػػا اسػػػػػػتد   األمػػػػػػر ذلػػػػػػك، 
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ك لػػػػػػ ي  مػػػػػػا قػػػػػػػد يويػػػػػػد فيػػػػػػػو مػػػػػػن أعطػػػػػػاء كمشػػػػػػػكبلت، كإف  لػػػػػػم النػػػػػػػا ر أف 
كلتلػػػػػل فيػػػػػو  ػػػػػ ء مػػػػػن التفػػػػػريت ب ػػػػػب  يهػػػػػده ك ملػػػػػو ك فعػػػػػو للوقػػػػػف سػػػػػيقل 

مػػػػػػػن ذلػػػػػػػك قػػػػػػػد كقػػػػػػػع، فعليػػػػػػػو أف كتتنبػػػػػػػو كأف يعمػػػػػػػل  االعمػػػػػػػل اآل ، أك رأل  ػػػػػػػي ن 
  ليو بشكل  ادم إف   ي تطع إمجبلح حالو.

 مي ات الربغتة اآللية للوقف الرقم : :الفرع الثالا
ينباػػ   ، بػػل يس ػػد  لػػ  مرا ػػاة مػػاابرغتػػة الوقػػف ألداء  ملػػو آلي ػػ ال يعػػ  مػػا سػػبل جتنػػ 

ألف العمػػػػػل اآل  لػػػػػو ميػػػػػ ات  بػػػػػمة ك فػػػػػع  بػػػػػم إف أيح ػػػػػن ؛ مرا ا ػػػػػو لت قيػػػػػل النفػػػػػع منػػػػػو
 استابللو، منها:

ا ضػػػباط العمػػػل ك ػػػدـ لثػػػره ة شػػػااالت النػػػا ر أك  ػػػدـ  فربػػػو، فهػػػو مػػػربم   لػػػ   .ُ
  وزيع غتدكؿ، أما النا ر فقد ينشت و حل، كيفش و حل.

ؿ يهػػده و أمػػػور أ فػػػع للوقػػف مػػػن العمػػػل  ػػوفم كقػػػيف النػػػا ر كدتكينػػو مػػػن اسػػػتابل .ِ
، فػٍشؾ ذلػك للن ػاـ اظتػربمى  يعطػ  النػا ر افتنػ االرك ي ، ال سيما إذا  اف العمػل آلي ػ

البتكػػػار أفكػػػار يديػػػدة، كبػػػ ؿ يهػػػود حبفعػػػة و غتػػػاالت أعػػػرل داعػػػل  ا افينػػػ  اكقتنػػػ
 الوقف أك عاريو، قد ال كتده النا ر إذا   ي تال ى ه اظتي ة.

 حكم ما ُيصل للواقف أو الناظر من مكاسيل اثنوية من الوقف: :الثالثادلطليل 
و الوقػػف منػػافع كمكاسػػ  رقػػا   ختطػػر لػػو  لػػ   يطػػرأ للواقػػف أك النػػا ر عػػبلؿ  ملػػو

  اف النفع كالك   أك بم مقلود؟  اةؿ، فما اضتكم و  لك اظتنافع كاظتكاس : مقلودن 
ة، ككضػػعها و موقعػػو الش لػػ   ػػ   مجػػنع مقػػاطع مرميػػة د ويػػة كقفيػػ مثػػاؿ ذلػػك:

لينتفػػػع النػػػاس هبػػػا ك نتشػػػر، فػػػأثر ذلػػػك  لػػػ  موقعػػػو الش لػػػ  بػػػ ايدة اإلقبػػػاؿ إليػػػو  نػػػدما 
 ل لك أك   يقلده. اكضعها، سواء  اف قامجدن 

بػػل و العبػػادات  لهػػا،  كىػػ ه اظت ػػألة حتلػػل و م ػػامل الوقػػف الرقمػػ  كبػػم الرقمػػ ،
 ثػػرة كقػػوع ىػػ ه اظت ػػألة و األكقػػاؼ الرقميػػة، كعيلػػ  الكػػبلـ  نهػػا ىنػػا ألمػػرين: أكعتمػػا:  

 كص يهما: أين   أيد من حرر ى ه اظت ألة ب اهتا عبلؿ فث  فيها.
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أكالقتػػا:  ػػرط القربػػة و  كبػػمه، كىػػ ه اظت ػػألة  ت ػػرج  لػػ  م ػػألتل متعلقتػػل ةلوقػػف
اظتوقػػػػوؼ  ليػػػػو، كالػػػػ  ي ػػػػتفاد منهػػػػا حكػػػػم الوقػػػػف أليػػػػل أمػػػػر د يػػػػوم مبػػػػاح، كأعراقتػػػػا: 

 لتشريك و القرب، كال   بل حكم إدعاؿ  ية أعرل مع  ية القربة، كبياهنما فيما يل :ا
  رط القربة يف ادلوقوف عليو: :ادلسألة األوىل

ك بلقة ى ه اظت ألة ق ألتنا أف الواقف قد يقلد مقامجد د يوية و كقفو، كحكػم ىػ ه 
 إبذف هللا. ا الحقن اظتقامجد متعلل ة شاط القربة و اظتوقوؼ  ليو،  ما سيبل

 لػػػ  مجػػػ ة الوقػػػف  لػػػ  القػػػرب، ك لػػػ  حتػػػرًن الوقػػػف  لػػػ   ا فقػػػيف اظتػػػ اى  األربعػػػة
 ، إال أهنم اعتلفوا و  رط القربة و اظتوقوؼ  ليو  ل  قولل:(ُ)اظتعلية

  :القول األول
   ا شاط القربة لل ة الوقف، ك دـ مج ة الوقف  ل  اظتباح:

، كبػػو (ْ)، كاظتػػ ى   نػػد اضتنابلػػة(ّ)يػػو  نػػد الشػػافعية، كىػػو ك (ِ)كىػػ ا ىػػو مػػ ى  اضتنفيػػة
 .(ٓ) يميةقاؿ  يا اإلسبلـ ابن 

إال أف اضتنفية قد أيازكا الوقف  ل  ما ال   هر فيو القربة بشرط أف يكوف آعػره فيمػا 
الوقػػف  لػػ  األبنيػػاء ي هػػر فيػػو قلػػد القربػػة، قػػاؿ و االعتيػػار لتعليػػل اظت تػػار: "كال كتػػوز 

أل ػو لػيس بقربػػة كال ي ػتجل  الثػواب كمجػار  اللػػدقة، كلػو كقػف  لػ  األبنيػػاء  ؛كحػدىم
أل ػو قربػة و اصتملػة أبف  ؛كىم لتلوف مث من بعدىم  لػ  الفقػراء يػاز، كيكػوف  مػا  ػرط

 .(ٔ)ا قرض األبنياء"

                                                           

، ُٓ/ٕ، كاإل لػػػاؼ ِْٓ/ٕ، كاضتػػػاكم الكبػػػم ٖٕ/ْ، كحا ػػػية الدسػػػوق  ُٖ/ٕ، ك ػػػرح اطتر ػػػ  ّّٖ-ّّٕ/ْر: الػػػدر اظت تػػػار ( ين ػػػُ)
 .َُْ/ِك رح منته  اإلرادات 

 .ّّٖ/ْ، كحا ية ابن  ابدين ْٔ/ّ( ين ر: االعتيار لتعليل اظت تار ِ)
 .ُّٓ/ّ( ين ر: ما  احملتاج ّ)
 .ِٕٗ/ْ، ك رح ال ر ش  ْ/ّ، كاإلقناع َُْ/ِ، ك رح منته  اإلرادات ُّ-ُِ/ٕ( ين ر: اإل لاؼ ْ)
 .ِٔٗ:  قد مرا   اإلرتاع ص( ين رٓ)

 .ْٔ/ّار لتعليل اظت تار ( االعتئ)
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  :القول الثاين
   ف الوقف  ل  معلية: دـ ا شاط القربة لل ة الوقف، كإفتا الشرط أال يكو 

راوإال أف القػػ ،(ّ)كقػوؿ  نػد اضتنابلػة( ِ)كاألمجػ   نػد الشػافعية (ُ)كىػ ا مػ ى  اظتالكيػة
 

 .(ْ) ره الوقف فيما ال   هر فيو القربة  اذ ر أف اإلماـ مالكن 
 أدلة القول األول:

ف أ ػػػو مجػػدقة داممػػة ياريػػػة، مػػا كرد مػػن أحاديػػا كآصر  ػػػدؿ  لػػ  أف حقيقػػة الوقػػ .ُ
ذا مػات اإل  ػاف ا قطػع  نػو ))إقػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسػوؿ هللا كمنها حديا أيب ىريػرة

 ملػػو إال مػػن ثبلثػػة: إال مػػن مجػػدقة ياريػػة، أك  لػػم ينتفػػع بػػو، أك كلػػد مجػػاي يػػد و 
معػػي اضتػػديا أف  :و  ػػرحو عتػػ ا اضتػػديا: "قػػاؿ العلمػػاء ، قػػاؿ النػػوكم(ٓ)لػػو((

لكو ػو  ؛ مل اظتييف ينقطع قو و كينقطع جتدد الثواب لو إال و ى ه األ ػياء الثبلثػة
ك ػػ لك العلػػم الػ م علفػػو مػػن  علػػيم أك  لػػنيف  ببها، فػػإف الولػػد مػن   ػػبو، ػاف سػػ

، ك ل  ى ا   كتػ  اطتػركج  ػن معػي القربػة و (ٔ)اصتارية كى  الوقف" ك  لك اللدقة
 الوقف؛ أل و مجدقة، كاللدقة ى  إعراج اظتاؿ  ل  كيو القربة.

يػػػػػػسثر  ػػػػػػن أف أدلػػػػػػة مشػػػػػػرك ية الوقػػػػػػف   يػػػػػػرد فيهػػػػػػا إال أكقػػػػػػاؼ  لػػػػػػ  قػػػػػػرب، ك   .ِ
حػػػػاه  لػػػػ  الوقػػػػف و بػػػػم قربػػػػة، فػػػػيفهم مػػػػن ىػػػػ ا أف  -ح ػػػػ  فثػػػػ -الشػػػػارع 

                                                           

 .َٖ/ٕ، ك رح اطتر   ّْٔ/ٕ، كالتاج كاإل ليل ُِّ/ٔن ر: ال عمة ( يُ)
 .ِّٔ-ُّٔ/ِ، كاإلقناع للشربي  ُّٓ/ّ، كما  احملتاج ِْٖ-ِْٕ/ٔ، كحتفة احملتاج َّٓ/ٕك ِْٓ/ٕن ر: اضتاكم الكبم ( يِ)
 .ُّ-ُِ/ٕ، كاإل لاؼ ّٖ-ّٕ/ٔاظتا  ن ر: ( يّ)
كالقػػػػراو ىػػػػو: أبػػػػو العبػػػػاس  ػػػػهاب الػػػػدين أزتػػػػد بػػػػن إدريػػػػس بػػػػن  بػػػػدالرزتن بػػػػن  بػػػػد هللا بػػػػن يلػػػػل اللػػػػنهاي  ، ُِّ/ٔالػػػػ عمة  ( ين ػػػػر:ْ)

لقلػة حػدثيف لػو أثنػاء  -ػتلػة غتػاكرة لقػرب اإلمػاـ الشػافع -البهفشيم  البهن   القراو، من قبيلة مجنهاية من برابرة اظتارب، كإفتػا   ػ  للقرافػة 
ك وو و ملر، فقيو أمجػو  مف ػر، لػو ملػنفات  ثػمة و فنػوف ؼتتلفػة مػن أبرزىػا: أ ػوار الػربكؽ و أ ػواء الفػركؽ، اإلحكػاـ و دراستو، كلد ك شأ 

ىػػػػ سالػػػواو ةلوفيػػػات ْٖٔىػػػػ أك ِٖٔدتييػػػ  الفتػػػاكل  ػػػن األحكػػػاـ، كالػػػ عمة، ك ػػػرح  نقػػػي  الفلػػػوؿ، كاطتلػػػام ، كبمىػػػا،  ػػػوو رزتػػػو هللا  ػػػاـ 
 [.ٓٗ-ْٗ/ُ، كاأل بلـ ِّٗ-ِّٔ/ُج اظت ى  ، كالديبا ُْٕ-ُْٔ/ٔ

، كالشمػػ م و سػػننو، ةب األحكػػاـ، ةب و ُُّٔ( ركاه م ػػلم،  تػػاب الومجػػية، ةب مػػا يل ػػل اإل  ػػاف مػػن الثػػواب بعػػد كفا ػػو، حػػديا ٓ)
 ، كاللف  ظت لم.ُّٕٔالوقف، حديا 

 .ٖٓ/ُُ( اظتنهاج للنوكم ٔ)



 116 اف الرقنًة األوق 

كعتػػػػػػ ا ال يشػػػػػػرع و ؛ مػػػػػػن قلػػػػػػد الشػػػػػػارع مػػػػػػن  شػػػػػػريع الوقػػػػػػف ب لػػػػػػو و القػػػػػػرةت
  ما دكهنا. اظتباحات فضبلن 

"أف اإل  ػػاف لػػيس لػػو أف يبػػ ؿ مالػػو إال ظتػػا فيػػو منفعػػة و الػػدين أك الػػد يا، فمػػا داـ  .ّ
أل ػػػو ينتفػػػع بػػػ لك، ؛ يبػػػ ؿ مالػػػو و حتلػػيل األبػػػراض اظتباحػػػة ا فلػػػو أفاإل  ػػاف حي ػػػ

فأما اظتييف فما بق  بعد اظتوت ينتفع من أ ماؿ األحياء إال بعمل مجاي قػد أمػر بػو 
أك أ اف  ليو أك أىدم إليو كؿتو ذلك، فأما األ ماؿ ال  لي ػيف طا ػة ل كرسػولو 

أك مجػػفة ال ثػػواب  قػػف  مػػبلن فػػبل ينتفػػع هبػػا اظتيػػيف فػػاؿ، فػػإذا ا ػػشط اظتومجػػ  أك الوا
فيمػػا ال ينتفػػع بػػو و د يػػاه كال و آعر ػػو، كمثػػل  افيهػػا  ػػاف ال ػػع  و حتلػػيلها سػػعين 

 .(ُ)ى ا ال كتوز، كى ا إفتا مقلده ةلوقف التقرب"
 أدلة القول الثاين:

 ػػدـ الػػدليل  لػػ  ا ػػشاط القربػػة و الوقػػف، فاألدلػػة قػػد حثػػيف  لػػ  الوقػػف رتلػػة،  .ُ
 منو إال بدليل.كال يل  االستثناء 

، فهػػو  اعتبػػة الػػ   لػػ  (ِ)"أف الوقػػف مػػن ةب الترب ػػات ال مػػن ةب اللػػدقات" .ِ
 بام قلد القربة.

 .(ّ)"أف مجرؼ اظتاؿ و اظتباح مباح" .ّ
 الرتجيا:

لعػػل القػػوؿ األكؿ أقػػرب لللػػ ة كظتقامجػػد الشػػرع كهللا أ لػػم، إال أف معػػي القربػػة ينباػػ  
نفػع، فكػل  مػل يثػاب  ليػو مجػاحبو إذا  ػول التقػرب أف يشمل  ل ما لتقل الرب كاطتػم كال
 بو إىل هللا فهو داعل و معي القربة.

                                                           

 .ُٗٓ/ْ( الفتاكل الكربل البن  يمية ُ)
 .ُٖ/ٕحا ية العدكم  ل   رح اطتر   ( ِ)
 .ُِّ/ٔ عمة للقراو ( الّ)
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 أما ما استدل بو أصحاب القول الثاين، فيجاب عنو  مور، منها:
أ و كإف   يرد دليػل  لػ  ا ػشاط القربػة و الوقػف، إال أف حقيقػة الوقػف الػ  بينهػا  .ُ

 ة ال  كوف إال  ل  كيو القربة.الشارع  دؿ  ل  أ و مجدقة م تمرة، كاللدق
 ػػػػػػػػدـ الت ػػػػػػػػليم أبف الوقػػػػػػػػف مػػػػػػػػن ةب الترب ػػػػػػػػات احملضػػػػػػػػة، بػػػػػػػػل ىػػػػػػػػو مػػػػػػػػن ةب  .ِ

اللػػػػػػدقات  مػػػػػػا  بػػػػػػل و أدلػػػػػػة القػػػػػػوؿ األكؿ،  مػػػػػػا أ ػػػػػػو متػػػػػػالف الترب ػػػػػػات بعػػػػػػدـ 
، فويػػػػػود حريػػػػػة اظتوقػػػػػوؼ  ليػػػػػو ةلتلػػػػػرؼ و الوقػػػػػف، خبػػػػػبلؼ اظتوىػػػػػوب لػػػػػو مػػػػػثبلن 

قربػػػػػو لبػػػػػاب اللػػػػػدقات أ ثػػػػػر مػػػػػن قربػػػػػو ىػػػػ ه األحكػػػػػاـ كالقيػػػػػود اطتامجػػػػػة بػػػػػو يبػػػػػل 
 لباب الترب ات احملضة.

أف مجرؼ اظتاؿ و اظتباح مباح ما   يدؿ  بلـ الشارع  لػ  عػبلؼ ذلػك، كقػد دؿ  .ّ
  بلـ الشارع  ل  ل ـك القربة و الوقف.

 مثرة اخلالف:
إذا قيػػل بلػػ ـك القربػػة و الوقػػف فلػػيس للواقػػف أف يقػػف إال  لػػ  قربػػة، أمػػا إذا قيػػل بعػػدـ 

 ـك القربة و الوقف فإ و كتػوز للواقػف أف يقػف  لػ  أمػر د يػوم ال يقلػد بػو الثػواب،  ػأف ل
يقلد رفع  دد زكار موقعو بوضػع اظتلفػات الوقفيػة فيػو، لكػن ال يعمػل أبم مػن القػولل دكف 

 معرفة حكم التشريك و القرب.
 التشريك يف القرب: :ادلسألة الثانية

  قربػػة، أك ال، كقػػد  بػػل حكػػم ذلػػك و اظت ػػألة للواقػػف و كقفػػو حػػاالف: أف يقػػف  لػػ
كلػ ا ؛ مػع قلػد القربػة د يواي   اال ابقة، لكن النا ر و اظتكاس  الثا وية كتد أف فيها قلدن 

فبل بد من بياف حكم دعوؿ  ية د يوية  ل   ية القربة و الوقف، سػواء  ػاف الوقػف  لػ  
 قف.قربة، أك  ل  القوؿ الراي  ة شاط القربة و الو 

 لػػػ  قربػػػة، إال أف  يتػػػو  ناز هػػػا أمػػػراف قتػػػا:  اأف يقػػػف اإل  ػػػاف كقفنػػػ وصةةةورة ادلسةةةألة:
قلد القربة، كالقلد الد يوم، فما حكم دعوؿ القلد اآلعر مع قلد القربة؟ كمػا مػدل 

 لثمه  ليو؟
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؛ أل ػو رقػػا لتلػل لػو مكاسػ  ص ويػػة ال بػد مػن كقو هػػا كالكػبلـ ىنػا  ػن قلػػد الواقػف
، أك لتلػل لػو مكاسػ  نتكػن  فاديهػا  ػ ايدة زكار اظتوقػع هرة الواقػف مػثبلن مع الوقػف،  شػ

 ، كال م نتكن  فاديو بوضعها و موقع ؼتل  عتا. ند كضع ملفات الوقف فيو مثبلن 
، و  بلمهػػػػػػػم  ػػػػػػػن حكػػػػػػػم التشػػػػػػػريك و  ػػػػػػػن ىػػػػػػػ ه اظت ػػػػػػػألةكقػػػػػػػد  كلػػػػػػػم الفقهػػػػػػػاء

و هللا كالانيمػػػػػػة، كمػػػػػػن كيػػػػػػ االعبػػػػػػادات، كالثػػػػػػواب  ليهػػػػػػا، كمثلػػػػػػوا عتػػػػػػا قػػػػػػن ياىػػػػػػد قامجػػػػػػدن 
 ح  كقلد كيو هللا كالتجارة.

 لػػػ  أف العبػػادة إذا  ا ػػػيف عاللػػػة لويػػػو هللا  كبتأمػػل  بلمهػػػم يتبػػػل أف الفقهػػاء ا فقػػػوا
فقت فه  اظتقبولة كاظتثاب  ليها، كإذا قلػد مجػاحبها الػرايء أك اظتلػاي الد يويػة فقػت فهػ  

االمتثػاؿ مػع الػرايء أك -ؾ فيهػا األمػراف ةطلة ي ت ل مجاحبها اإلمث كالعقوبػة، أمػا إذا ا ػش 
 فقد اعتلفوا و قبوعتا كالثواب  ليها  ل  أقواؿ: -اظتلاي الد يوية
  :القول األول

، كبطػػػبلف ا ػػػدـ يػػػواز التشػػػريك بػػػل مطلػػػوب هللا و العبػػػادة كأم مقلػػػد آعػػػر مطلقنػػػ
 .االعبادة إذا  ار ها  ية بمىا مطلقن 

 .(ُ)ك  ي مهم ى ا القوؿى إىل بعو العلماء رطجملك    الق
  :القول الثاين

، كأ ػو يبطلهػا كلػو قػل، أمػا بػم الػرايء فيجػوز التشػريك للعبادة دـ يواز مشار ة الرايء 
ػػ ػػ ابػػو، كال يبطػػل العبػػادة فػػاؿ، سػػواء  ػػاف مطلػػوب هللا راي ن ، كي يػػد أك م ػػاكاين  اأك مريوحن

 زايدة قلده ظتطلوب هللا ك قلو. ثواب اظترء كينق  بقدر
و الفػػػػػػركؽ، كقػػػػػػد  قػػػػػػل اإلرتػػػػػػاع  لػػػػػػ  يػػػػػػواز التشػػػػػػريك  راوكىػػػػػػ ا ىػػػػػػو قػػػػػػوؿ القػػػػػػ

                                                           

كالقػػرطجمل ىػػو: أبػػو  بػػدهللا ومػػس الػػدين   بػػن أزتػػد بػػن أيب بكػػر بػػن فػػرح األ لػػارم اطت ريػػ ، األ دل ػػ  ، َُٖ/ٓ( ين ػػر:  ف ػػم القػػرطجمل ُ)
ػػا للتكلػػف، لػو  تػػ   ديػػدة القػرطجمل، اظتعػػركؼ ةلقػػرطجمل، مػن  بػػار اظتف ػػرين، كىػو مػػع ذلػػك فقيػو لاػػوم، كلػػد  ا طارحن و قرطبػة، ك ػػاف كر نػػا متعبػدن

تػػ  ار و مػػن أبرزىػػا: اصتػػامع ألحكػػاـ القػػرآف الكػػرًن )اظتعػػركؼ بتف ػػم القػػرطجمل(، كاألسػػي و  ػػرح أشتػػاء هللا اضت ػػي، كالتػػ  رة أبحػػواؿ اظتػػو  ، ال
، كالػػػديباج َٕ-ٗٔ/ِىػػػػ سطبقػػػات اظتف ػػػرين للػػػداككدم ُٕٔسػػػنة أفضػػػل األذ ػػػار، التقريػػػ  لكتػػػاب التمهيػػػد، ك ػػػوو رزتػػػو هللا و مجػػػعيد ملػػػر 

 ، كاظتوسو ة العربية العاظتية[.ِِّ/ٓ، كاأل بلـ لل ر ل  ٕٖ/ِ، كالواو ةلوفيات َّٗ-َّٖ/ِاظت ى  و معرفة أ ياف  لماء اظت ى  
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، كالػػػػػ م ريػػػػػ ،  مػػػػػا أف ىػػػػػ ا القػػػػػوؿ ىػػػػػو اظتفهػػػػػـو مػػػػػن  ػػػػػبلـ ابػػػػػن (ُ)و بػػػػػم الػػػػػرايء
،  مػػػػػا ذ ػػػػػر ىػػػػػػ ا (ِ)العمػػػػػػل الػػػػػ م عالطػػػػػو الػػػػػػرايءحكػػػػػ  إرتػػػػػاع ال ػػػػػػلف  لػػػػػ  بطػػػػػبلف 

 .(ّ)احتماالن  عاينالقوؿ اللن
  :القول الثالث

-اظتواز ػػة بػػل مطلػػوب هللا ةبتاػػاء كيهػػو، كمطلػػوب الػػنفس ةلػػرايء أك اظتلػػاي الد يويػػة 
القلػػد اللػػ ي   ، كذلػػك ةلن ػػر إىل القلػػد الاالػػ ، فػػإف بلػػ -مػػن بػػم  فريػػل بينهمػػا

 مج  العمل، كإف   اكل القلداف أك بل  القلد الفاسد فبل.
إال أ ػػػػػو ،  ا كبن ػػػػػوه قػػػػػاؿ الاػػػػػ، (ْ)حجػػػػػركىػػػػػ ا القػػػػػوؿ ىػػػػػو مفهػػػػػـو  ػػػػػبلـ ابػػػػػن 

كلتػػػػػػبت  ، ي فىللػػػػػػل الكػػػػػػبلـ أبف القلػػػػػػد اللػػػػػػ ي  إذا بلػػػػػػ  فلػػػػػػو الثػػػػػػواب بقػػػػػػدر اللػػػػػػ
مػػػػػن  ملػػػػػو مقػػػػػدار القلػػػػػد الفاسػػػػػد، كإف بلػػػػػ  القلػػػػػد الفاسػػػػػد فػػػػػبل ينفعػػػػػو العمػػػػػل بػػػػػل 

                                                           

 .ِّ-ِِ/ّ( ين ر: الفركؽ للقراو ُ)
ريػ  رزتػػو هللا لتتمػل ىػ ا القػػوؿ، كلتتمػل أ ػػو يقػوؿ بلػ ة العبػػادة إذا بلػ  القلػػد  ، ك ػبلـ ابػػنِٖ-ُٖ/ُين ػر: يػامع العلػػـو كاضتكػم ( ِ)

كابػن ريػػ  ىػػو: أبػػو أقػػرب إىل القػػوؿ قثػل قػػوؿ القػػراو،  -كهللا أ لػػم-اللػ ي  أك   ػػاكل القلػػداف، ال إذا بلػ  القلػػد اآلعػػر، إال أف  بلمػو 
رزتن، كريػ   نيتػو( بػن اضت ػن بػن   ال ػبلم  اضتنبلػ ، ػتػدث فقيػو كا ػ  الفرج زين الدين  بدالرزتن بن أزتد بن ري  )اسػم ريػ :  بػدال

زاىػػد، كلػػد و باػػداد، ك شػػأ بدمشػػل، لػػو ملػػنفات  ديػػدة منهػػا:  ػػرح  لػػل الشمػػ م، طبقػػات اضتنابلػػة، فػػت  البػػارم  ػػرح مجػػ ي  الب ػػارم )  
بلص كحتقيػل معناىػا، كبمىػا، كمػات رزتػو هللا و دمشػل سػنة يتمػو(، كيػامع العلػـو كاضتكػم  ػرح ست ػل حػديثنا مػن يوامػع الكلػم، ك لمػة اإلعػ

 ، كاظتوسو ة العربية العاظتية[.ِٓٗ/ّ، كاأل بلـ ِّْ/ُ، كذيل طبقات اضتفاظ لل يوط  ِٖ-ُٖ/ِ ساظتقلد األر د ػىٕٓٗ
اضت ػػػ ، الك ػػػبلين اللػػػنعاين،  ىػػػو: أبػػػو إبػػػراىيم  ػػػ  الػػػدين   بػػػن إشتا يػػػل بػػػن مجػػػبلح بػػػن  ، كاللػػػنعاين َُٔ/ِين ػػػر: سػػػبل ال ػػػبلـ ( ّ)

اظتعػػركؼ ةللػػنعاين، كيعػػرؼ  ػػ لك ةألمػػم، ػتػػدث فقيػػو أمجػػو  مػػتكلم، لػػو مسلفػػات  ثػػمة مػػن أبرزىػػا:  وضػػي  األفكػػار  ػػرح  نقػػي  األ  ػػار، 
م االيتهػػاد، ك ػػرح اصتػػامع كسػػبل ال ػػبلـ  ػػرح بلػػوغ اظتػػراـ، كمن ػػة الافػػار، كالػػركض النضػػم، كذتػػرات الن ػػر و  لػػم األثػػر، كإر ػػاد النقػػاد إىل  ي ػػ

اـ اللػػام لل ػػيوط ، ك طهػػم اال تقػػاد  ػػن أدراف اإلضتػػاد، كالػػرد  لػػ  مػػن قػػاؿ بوحػػدة الويػػود، كلػػو أيضنػػا ديػػواف  ػػعر،  ػػوو رزتػػو هللا بلػػنعاء  ػػ
 [.ٕٓ-ٔٓ/ٗ ، كمعجم اظتسلفلّٖ/ٔ، كاأل بلـ لل ر ل  ُّٗ-ُّّ/ِ سالبدر الطالع ق اسن من بعد القرف ال ابع ػىُُِٖ

ىػو: أبػو الفضػل  ػهاب الػدين أزتػد بػن  لػ  بػن   بػن   بػن  لػ  بػن   بػن كابػن حجػر ، ِٗ-ِٖ/ٔفػت  البػارم البػن حجػر ( ين ر: ْ)
أزتد الع قبلين الشافع ، اظتعركؼ ةبػن حجػر، ػتػدث فقيػو أديػ ،  ب ػر و األدب كالشػعر و بدايػة حيا ػو، مث ا لػرؼ إىل اضتػديا كبػرع فيػو، 

ا منهػا: فػت  البػارم و  ػرح مجػ ي  الب ػارم، أما  لا   قريػ  التهػ ي ، ك هتػ ي  التهػ ي ، ك اإلمجػابة و دتييػ  أشتػاء اللػ ابة، ك يفو فكثػمة يػد 
 سذيػل التقييػد و ػىػِٖٓـتبػة الفكػر، كبمىػا  ثػم، ك ػوو رزتػو هللا ةلقػاىرة سػنة ك  اليػل التعليػل، ك بلوغ اظتػراـ مػن أدلػة األحكػاـ، ك ل اف اظتي اف، ك 

األ ػبلـ ، ك ّٓٓ-ِٓٓص ، كطبقػات اضتفػاظ لل ػيوط َْ-ّٔ/ِ ، كالضوء البلمػع ألىػل القػرف التاسػعّٕٓ-ِّٓ/ُ ركاة ال نن كاألسا يد
 [.ُٕٗ-ُٖٕلل ر ل  
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يعاقػػػػػ   ليػػػػػو، لكػػػػػن يقػػػػػل  قابػػػػػو بقػػػػػدر القلػػػػػد اللػػػػػ ي  فيػػػػػو، كإف   ػػػػػاكل القلػػػػػداف 
 .(ُ)  اقطا كمجار العمل ال لو كال  ليو

 تنبيو:
اف قلػد العبػادة إذا  ػ-قاؿ بعو العلماء جبواز  شريك بعو ملاي الػد يا مػع قلػد العبػادة 

-، إال أهنم   يتطرقػوا ضتكػم القلػدين إذا   ػاكاي، أك حكػم العمػل إذا عالطػو الػرايء -ىو الاال 
وكم ك  ػػػبو كالنػػػ (ِ)ر ػػد ابػػدين كابػػػن كمػػػن أكل ػػك ابػػػن  -ح ػػ  مػػػا اطلعػػيف  ليػػػو مػػن  بلمهػػػم

، (ْ)دال ج ػػتاين القػػوؿ بن ػػو ذلػػك إىل اإلمػػاـ أزتػػ، ك  ػػ  أبػػو داكد (ّ)للشػػافع  كاألمجػػ اب
طاب ما     اضت،  (ٓ)امثل ى ا القوؿ أيضن   يميةكيفهم من  بلـ ابن 

القػوؿ أبف العمػل   
 .(ٔ)إذا بل   ليو كيو هللا قيبل إىل اصتمهور

                                                           

    ػبة ، كالا ا  ىو: أبػو حامػد زيػن الػدين،   بػن   بػن   الاػ ا  الطوسػ  الشػافع  )كالاػ أّٖ-ّْٖ/ْين ر: إحياء  لـو الدين  (ُ)
كاألكىل أمجػػ (، اظتلقػػػ  فجػػة اإلسػػػبلـ، فقيػػو أمجػػػو   - نػػػد مػػن يقػػػوؿ بتشػػديد الػػػ ام-أك إىل مجػػػنا ة الاػػ ؿ  -قريػػػة مػػن قػػػرل طػػوس-إىل ب الػػة 

فيل ػػوؼ مػػتكلم متلػػوؼ، كلػػد و عراسػػاف، كسػػلك مػػنه  اظتتفل ػػفة مث اظتتكلمػػل مث اظتتلػػوفة، ككقػػع و أعطػػاء كؼتالفػػات بٌينهػػا العلمػػاء، كذ ػػر 
هم أ و ريع و آعر حيا ػو إىل مػنه  ال ػلف كأ ػ   لػ  الكتػاب كال ػنة اللػ ي ة، لػو ؿتػو م ػ  ملػنف مػن أبرزىػا: إحيػاء  لػـو الػدين، بعض

كهتافػػػيف الفبلسػػػفة، كاالقتلػػػاد و اال تقػػػاد، كمقامجػػػد الفبلسػػػفة، كالوقػػػف كاالبتػػػداء، كالب ػػػيت، كبدايػػػة اعتدايػػػة، كاظت تلػػػف  مػػػن  لػػػم األمجػػػوؿ، 
-ِّٗ/ُ، كطبقػات الشػػافعية البػن قاضػػ   ػػهبة ُِٗ-ُِٔ/ْىػػػ سكفيػات األ يػػاف َٓٓرزتػو هللا قدينػػة طػوس خبراسػػاف  ػاـ  كالػويي ، ك ػػوو

، كسػػػػم أ ػػػػبلـ النػػػػببلء ُٗٗ-ُٕٗ/ِّ، كؼتتلػػػػر  ريػػػػا دمشػػػػل ٕٓ/ُِ، ك ريػػػػا باػػػػداد ِْٔ-ِْٗ/ُالشػػػػافعية  ، كطبقػػػػات الفقهػػػػاءِْٗ
   [.ُِٓ-ُِْ/ُ، كاأل بلـ لل ر ل  ّْٔ-ِّّ/ُٗ

كابن ر د ىو: أبو الوليد   بن أزتد بن أزتد بػن ر ػد القػرطجمل، فقيػو مػن أ يػاف فقهػاء اظتالكيػة، ، ُٖٓ/ُٕٓ/ِالبياف كالت ليل ( ين ر: ِ)
، مػػن أبػػرز مسلفا ػػو: اظتقػػدمات اظتمهػػدات، كالبيػػاف كالت لػػيل،  كىػػو يػػد ابػػن ر ػػد الفيل ػػوؼ، كلػػد و قرطبػػة، ك ػػاف حبسػػكنا  فيفنػػا علوقنػػا سػػهبلن

س ريػػا  ػىػَِٓلػار اظتب ػوطة، كاعتلػػار مشػكل اآلصر للط ػػاكم، ك ػوازؿ ابػػن ر ػد )أك الفتػاكل أك األيوبػػة(، كبمىػا،  ػػوو رزتػو هللا  ػػاـ كاعت
 [.ُّٕ-ُّٔ/ٓ، كاأل بلـ َِٓ-َُٓ/ُٗ، كسم أ بلـ النببلء ٗٗ-ٖٗص قضاة األ دلس

 .ٕٕ-ٕٔ/ٕا،موع ( ين ر: ّ)
، كأبػػو داكد ال ج ػػتاين ىػػو : أبػػو داكد سػػليماف بػػن األ ػػعا بػػن إسػػ اؽ ُِٕة أيب داكد ال ج ػػتاين ص ػػر: م ػػامل اإلمػػاـ أزتػػد بركايػػ( ينْ)

بػػن بشػػم بػػن  ػػداد بػػن  مػػرة بػػن  مػػراف األزدم ال ػػجتاين، أحػػد أمجػػ اب  تػػ  اضتػػديا ال ػػتة اظتشػػهورة، ػتػػدث فقيػػو زاىػػد كرع، لػػو ملػػنفات 
ىػػػػ سطبقػػػات اضتنابلػػػة ِٕٓظتراسػػػيل، كال ىػػػد، كالبعػػػا، كبمىػػػا،  ػػػوو رزتػػػو هللا سػػػنة  ديػػػدة أبرزىػػػا  تػػػاب ال ػػػنن )سػػػنن أيب داكد(، كلػػػو أيضنػػػا: ا

، ك ريػػػػا باػػػػداد ُِِ-َِّ/ُّ، كسػػػػم أ ػػػػبلـ النػػػػببلء ُِٖ-ُِٕ/ِ، ك ػػػػ  رة اضتفػػػػاظ َْٓ-َْْ/ِ، ككفيػػػػات األ يػػػػاف ُِٔ-ُُٔ/ُ
 ، كاظتوسو ة العربية العاظتية[.َُِ-ُُٗ/ِِ، ك ريا دمشل َٔ-ٔٓ/ٗ
 .ِٓ/ْ، كاظت تدرؾ  ل  غتموع الفتاكل َْٗ/ٓاكل الكربل البن  يمية الفت( ين ر: ٓ)
كاضتطػاب ىػػو: أبػو  بػػدهللا   بػن   بػن  بػػدالرزتن الػر ي  اظتػػالك ، اظتعػركؼ ةضتطػػاب، فقيػو متلػػوؼ، ، ِّٓ/ِ( ين ػر: مواىػ  اصتليػػل ٔ)

و م ػػامل الكػػبلـ  كقػػرة العػػل بشػػرح كرقػػات إمػػاـ اضتػػرمل، حتريػػركلػد قكػػة، كلػػو ملػػنفات متعػػددة، منهػػا: مواىػػ  اصتليػػل و  ػػرح ؼتتلػػر عليػل، 
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 أدلة القول األول:
 مػػـو األدلػػػة اظتا عػػػة مػػن التشػػػريك بػػػل قلػػػد كيػػو هللا كح ػػػوظ الػػػنفس، كاحملػػػ رة  .ُ

 منو، كالدالة  ل  حبوط العمل بو إبطبلؽ، كمن أبرز  لك األدلة:
يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ  چ ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:ق -أ 

چ جس حس
(ُ)

. 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  چ :قولو  عاىل -ب 

چ ہ ہ ہ ہ ۀۀ
كداللػػػة ىػػػ ه اآليػػػة أف العمػػػل اظتػػػأمور بػػػو ، (ِ)

بػػػو، كبػػم اظتػػػأمور بػػػو ال  اىػػو العمػػػل اطتػػال  ل، كبػػػم اطتػػال  لػػػيس مػػأمورن 
 كت ئ  ن اظتأمور بو، فبل يعتد بو.

ں ڻ ڻ  ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ قولػػػػػػػػو  عػػػػػػػػاىل: -ج 

چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
(ّ). 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ چ :قولو  عاىل -د 

 گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

چ ڳ ڳ گ گ گ
(ْ). 

البػػػػاىل حػػػػديا أيب أمامػػػػة  -ق 
فقػػػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػاؿ: ))يػػػػاء ريػػػػل إىل النػػػػجمل (ٓ) 

: ال  ػ ء ملسو هيلع هللا ىلصلػو؟ فقػاؿ رسػوؿ هللا األير كالػ  ر مػا أرأييف ريبل ب ا يلتمس
                                                           

= 

، كموسػػػػػو ة األ ػػػػػبلـ ٖٓ/ٕىػػػػػػ ساأل ػػػػػبلـ لل ر لػػػػػ  ْٓٗااللتػػػػػ اـ، كىدايػػػػػة ال ػػػػػالك احملتػػػػػاج، كبمىػػػػػا،  ػػػػػوو رزتػػػػػو هللا و طػػػػػرابلس ةظتاػػػػػرب  ػػػػػاـ 
ُ/ُِّ.] 
 .َُُسورة الكهف:  (ُ)
 .ٓسورة البينة:  (ِ)
 .َِسورة الشورل:  (ّ)

 .ُٔ-ُٓورة ىود: س (ْ)
( ىػو: اللػػ ايب اصتليػل: أبػػو أمامػػة مجيػدىم بػػن  جػػبلف بػن  مػػرك بػن كىػػ  بػػن  ريػ  بػػن كىػػ  بػن رايح بػػن اضتػارث بػػن معػػن بػن مالػػك بػػن ٓ)

، كركل أ لر الباىل  )كيقاؿ:  جبلف بػن كىػ  بػن  مػرك، كيقػاؿ:  جػبلف بػن اضتػارث(، اظتعػركؼ أبيب أمامػة البػاىل ، مجػ   رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
حػػديثنا ك ػػاف مػػع  لػػ  و  َِٓ نػػو فػػأ ثر، كركل  ػػن  ػػدد مػػن اللػػ ابة  عمػػر كأيب  بيػػدة كأيب الػػدرداء كمعػػاذ بػػن يبػػل، كلػػو و اللػػ ي ل 
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ال  ػػ ء لػػو، مث قػػاؿ: إف  :ملسو هيلع هللا ىلصلػػو، فأ ادىػػا ثػػبلث مػػرات يقػػوؿ لػػو رسػػوؿ هللا
 .(ُ)كابتا  بو كيهو(( اهللا ال يقبل من العمل إال ما  اف لو عاللن 

: ))قػػػػػػػػػػاؿ هللا  بػػػػػػػػػػارؾ ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػػػػػػاؿ: قػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػوؿ هللا ىريػػػػػػػػػػرةحػػػػػػػػػديا أيب  -ك 
مػػػػػػػن  مػػػػػػػل  مػػػػػػػبل أ ػػػػػػػرؾ فيػػػػػػػو  ،ك عػػػػػػػاىل: أحب أبػػػػػػػي الشػػػػػػػر اء  ػػػػػػػن الشػػػػػػػرؾ

 .(ِ)مع  بمم  ر تو ك ر و((
 ،فقػػاؿ: اي رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصقػػاؿ: ))يػػاء ريػػل إىل النػػجمل موسػػ حػػديا أيب  -ز 

 مػػػا القتػػػاؿ و سػػػبيل هللا؛ فػػػإف أحػػػدحب يقا ػػػل بضػػػبا كيقا ػػػل زتيػػػة؟ فرفػػػع إليػػػو
رأسػػو، قػػاؿ: كمػػا رفػػع إليػػو رأسػػو إال أ ػػو  ػػاف قاممػػا، فقػػاؿ: مػػن قا ػػل لتكػػوف  

 .(ّ)((سبيل هللا و و لمة هللا ى  العليا فه
: ))أف ريػػبل قػػاؿ: اي رسػػوؿ هللا: ريػػل يريػػد اصتهػػاد و ىريػػرةحػػديا أيب  -ح 

: ال أيػػر ملسو هيلع هللا ىلصسػػبيل هللا كىػػو يبتاػػ   رضػػا مػػن  ػػرض الػػد يا، فقػػاؿ رسػػوؿ هللا
فلعلػػك    يفهمػػو،  ملسو هيلع هللا ىلص ػػد لرسػػوؿ هللا :لػػو، فػػأ  م ذلػػك النػػاس كقػػالوا للريػػل

مػػن  اريػػل يريػػد اصتهػػاد و سػػبيل هللا كىػػو يبتاػػ   رضنػػ :فقػػاؿ: اي رسػػوؿ هللا
، فقػاؿ لػو ملسو هيلع هللا ىلص رض الد يا، فقاؿ: ال أير لػو، فقػالوا للريػل:  ػد لرسػوؿ هللا

 .(ْ)ال أير لو(( :الثالثة، فقاؿ لو
                                                           

= 

، ُٓ/ّأسػػد الاابػػػة س ػىػػػُٖأك  ػىػػٖٔمجػػفل، كىػػو آعػػػر مػػن مػػػات مػػن اللػػ ابة ةلشػػػاـ )كفيػػو عػػػبلؼ(، فقػػد مػػػات   فمػػ  ةلشػػاـ سػػػنة 
كهتػػػػ ي  ، ُِٔٓ/ّكمعرفػػػة اللػػػ ابة أليب  عػػػيم ، -ّٕٔ/ِ ، كاالسػػػتيعاب و معرفػػػػة األمجػػػ ابَّْ-ّّٗ/ّ ة و دتييػػػ  اللػػػ ابةاإلمجػػػابك 

، كاأل ػػبلـ ّّٔ-ّٗٓ/ّ، كسػػم أ ػػبلـ النػػببلء ِٖٗ-ِٖٖ/ٕ ، كالطبقػػات الكػػربلٕٔ-َٓ/ِْ ، ك ريػػا دمشػػلُِْ-َِْ/ْالتهػػ ي  
 [.َِّ/ّ لل ر ل 

د إسػناده، كح ػػن ، كقػد عريػو ابػن حجػر و الفػت  كيػوٌ َُّْاد، ةب مػن بػ ا يلػتمس األيػر كالػ  ر، حػػديا ( ركاه الن ػام ،  تػاب اصتهػُ)
 العراق  إسناده و ختري  أحاديا اإلحياء، كح نو األلباين.

 .ِٖٓٗ( مج ي  م لم،  تاب ال ىد كالرقامل، ةب من أ رؾ و  ملو بم هللا، حديا ِ)

ػػػا، حػػديا ( متفػػل  ليػػػو: ركاه الب ػػػارم،  تػػػاّ) نػػػا يال ن
، كم ػػػلم،  تػػػاب اإلمػػػارة، ةب مػػػن قا ػػػل ُِّب العلػػػم، ةب مػػن سػػػأؿ كىػػػو قػػػامم  اظت

 .َُْٗلتكوف  لمة هللا ى  العليا فهو و سبيل هللا، حديا 
، كأعريػػػػو اضتػػػػا م كمجػػػػ  و، َْٖٕ، كأزتػػػػد، حػػػػديا ُِٔٓ( ركاه أبػػػػو داكد،  تػػػػاب اصتهػػػػاد، ةب فػػػػيمن ياػػػػ ك كيلػػػػتمس الػػػػد يا، حػػػػديا ْ)

ا مػػن حػػديا أيب أمامػػة  نػػد كمجػػ   و  ػػ لك الػػ ىجمل كابػػن حبػػاف، كسػػند اضتػػديا إىل أيب ىريػػرة ضػػعيف؛ ألف فيػػو ابػػن مكػػرز، إال أف لػػو  ػػاىدن
 [.ِٕٕ-ِٕٔ/ٕالن ام  يٌود إسناده اظتن رم و الشبي  سمج ي  أيب داكد لؤللباين 
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ض أعػػرل بػػم أهنػػا دلػػيف  لػػ  بطػػبلف العمػػل اظتشػػوب بعػػوار  ووجةةو الداللةةة مةةن ىةةذه األدلةةة:
أ ػػرؾ فيػػو معػػو بػػمه، أك قلػػد بػػو بػػمه، فػػبل بػػد أف يكػػوف  قلػػد كيػػو هللا، كأف هللا ال يقبػػل  مػػبلن 

 ل، كيبتا  بو كيهو، كال يشار و بمه فيو؛ لك  يقبل. االعمل عاللن 
 ،فتػا األ مػاؿ ةلنيػات))إيقػوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقػاؿ: شتعػيف رسػوؿ هللا حديا  مر بن اطتطاب .ِ

فمػػػػن  ا ػػػػيف ىجر ػػػػو إىل د يػػػػا يلػػػػيبها أك إىل امػػػػرأة ينك هػػػػا  ؛كإفتػػػػا لكػػػػل امػػػػرئ مػػػػا  ػػػػول
، ككيػػو الداللػػة مػػن اضتػػديا حلػػر العمػػل اظتقبػػوؿ ةلنيػػة، (ُ)فهجر ػػو إىل مػػا ىػػاير إليػػو((

، (ِ)  لتلػػػل لػػػو بػػػمه  مػػػا ف ػػػره بػػػ لك بعػػػو العلمػػػاء احتمػػػاالن  اقعػػػي أف مػػػن  ػػػول  ػػػي ن 
 ك ل  ى ا فمن  ول الد يا   لتلل لو إال الد يا.

 أدلة القول الثاين:
لػػػاي الػػػنفس مػػػع قلػػػد كيػػػو هللا، األدلػػػة الػػػ  أةح هللا لعبػػػاده فيهػػػا قلػػػد بعػػػو م .ُ

ك  لك ال  حا هللا فيها  باده  ل  فعل طا ة لو قا سيعطيهم مػن منػافع الػد يا، 
ك  لك ال   دؿ  ل  إقراره سب ا و لقلد اظتػسمنل ظتلػاي د يويػة مػع قلػد كيهػو 

 سب ا و، كمن  لك األدلة:
 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ :قولو  عاىل -أ 

 ڌچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
(ّ)، 

يتقوف البيع كالشراء و موسم اضت  كيت ريوف منو  -مهنع هللا يضر-فقد  اف الل ابة
 .(ْ)حىت   ليف ى ه اآلية

                                                           

إفتػا األ مػاؿ...،  :، كم ػلم،  تػاب اإلمػارة، ةب قولػو ملسو هيلع هللا ىلصُقػم متفل  ليو: ركاه الب ارم،  تػاب بػدء الػوح ، ةب بػدء الػوح ، حػديا ر  (ُ)
 ، كاللف  للب ارم.َُٕٗحديا 

 .ٖ/ِ( ين ر: طرح التثري  و  رح التقري  ِ)
 ُٖٗسورة البقرة: (ّ)
 .َُْ-َْٗ/ُ( ين ر:  ف م ابن  ثم ْ)
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 ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ :قولػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػاىل -ب 

چ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ
(ُ) 

ففيو غتازاة مػن ا قػ  هللا جبػ اء د يػوم مػع اصتػ اء األعػركم، كحػا هللا سػب ا و 
كأعػػػركم يػػػدؿ  لػػ  يػػػواز قلػػػد ىػػػ ا  للعبػػاد  لػػػ  طا تػػػو بػػػ  ر يػػ اء د يػػػوم

 اصت اء الد يوم ك دـ فوات الثواب ب ببو.
 تدب هللا ظتن عرج و سبيلو ال ))ا قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ن النجمل حديا أيب ىريرة -ج 

متريو إال إنتاف يب ك لديل برسل  أف أريعو قا حبؿ من أير أك بنيمة أك 
 ددت أينأدعلو اصتنة، كلوال أف أ ل  ل  أم  ما قعدت علف سرية، كلو 

قا حبؿ من  :، أم(ِ)أقتل و سبيل هللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل((
، كفيو إثبات لؤلير مع حلوؿ الانيمة (ّ)أير فقت، أك بنيمة مع أير

 كى  من ملاي النفس.

قتادةحديا أيب  -د 
ليو : من قتل قتيبل لو  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ))فالطويل كفيو:  (ْ) 

كؿي  ،و ب  سلمة ابينة فلو سلىبو ... فبعيف الدرع فابتعيف بو ؼترفن  فإ و ألى
طلبو لل لى  مع قلد  ملسو هيلع هللا ىلص، ك  ينكر  ليو النجمل(ٓ)ماؿ لثلتو و اإلسبلـ((

 اصتهاد، بل إ و حا  ل  اصتهاد و سبيل هللا كقتل أ داء هللا جب اء د يوم.

                                                           

 ّ-ِسورة الطبلؽ: (ُ)
، كم ػػلم،  تػػاب اإلمػػارة، ةب فضػػل اصتهػػاد كاطتػػركج و ّٔاف، ةب اصتهػػاد مػػن اإلنتػػاف، حػػديا ( متفػػل  ليػػو: ركاه الب ػػارم،  تػػاب اإلنتػػِ)

 ، كاللف  للب ارم.ُٕٖٔسبيل هللا، حديا 
 .ُِ/ُّ( ين ر: اظتنهاج  رح مج ي  م لم ّ)
اطت ريػ ، مػن بػ  سػلمة بػن سػعد  ( ىػو: اللػ ايب اصتليػل: أبػو قتػادة اضتػارث )أك النعمػاف، أك  مػرك، كاضتػارث أ ػهرىا( بػن ربعػ  األ لػارمْ)

ا كاطتنػػدؽ كمػػا  ملسو هيلع هللا ىلصمػػن اطتػػ رج، فػػارس رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ركل  ػػن النػػجمل   بعػػد ذلػػك مػػن اظتشػػاىد مػػع رسػػوؿ هللا، ك ػػن معػػاذ بػػن يبػػل، ك ػػهد أحػػدن
و دتييػ  اللػ ابة  ساإلمجػابة ػىػْٓمػات ةظتدينػة سػنة ، كلعػل األمجػ  أ ػو ػىّٖك ػ،ىَْىػ، كِٓ، كػىْٓملسو هيلع هللا ىلص، اعتلف و سنة كفا و  ل  أقواؿ: 

، كمعجػػػػم اللػػػػ ابة البػػػػن ُِّٕ-ُُّٕ/ْو معرفػػػػة األمجػػػػ اب  ، كاالسػػػػتيعابُْٓ/ِ ، كاأل ػػػػبلـَٓٔ/ُ، كأسػػػػد الاابػػػػة ِْٕ-ِِٕ/ٕ
 [.ُّٓ-ُُْ/ٕٔ، ك ريا دمشل ُّٕ-َُٕ/ُ ريا باداد ، ك ْٗ/ٔ ، كالطبقات الكربلَُٕ-ُٗٔ/ُقا ع 

، كم ػلم،  تػاب ال ػم، ةب اسػت قاؽ ِّٕٗركاه الب ارم،  تاب فرض اطتمس، ةب من   متمػس األسػبلب...، حػديا ( متفل  ليو: ٓ)
 .ُُٕٓالقا ل سل  القتيل، حديا 
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كىػػػ ه األدلػػػة  ػػػدؿ  لػػػ  مجػػػ ة دعػػػوؿ مقامجػػػد الػػػد يا و قلػػػد العبػػػادة، ك ػػػدـ قػػػدحها و 
مػن الػد يا، كلػو زاد قلػد ذلػك  االقربػة  ػي ن كليس فيها إبطاؿ ظتػا قلػد فيػو اإل  ػاف مػع  ،األير

 الش ء  ن  لك القربة.
، الػػػػػػػ   ػػػػػػػدؿ  لػػػػػػػ  إبطػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػل إذا عالطػػػػػػػو الػػػػػػػرايء؛ فقػػػػػػػد أدلػػػػػػػة القػػػػػػػوؿ األكؿ .ِ

 ػػػػددت األدلػػػػة و حتػػػػرًن الػػػػرايء مػػػػن بػػػػم  فريػػػػل بػػػػل قليلػػػػو ك ثػػػػمه، ال سػػػػيما قولػػػػو 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  چ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:

چ ہ ہ ہ ہ ۀۀ
كقػػػػػػػػػػد بيينػػػػػػػػػػيف داللتػػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػمن أدلػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػوؿ ، (ُ)

 األكؿ.

أف اظتقامجػػػػػػػد األعػػػػػػػرل بػػػػػػػم الػػػػػػػرايء ىػػػػػػػ   شػػػػػػػريك ظتلػػػػػػػاي   لػػػػػػػية لػػػػػػػيس فيهػػػػػػػا  .ّ
 ع ػػػػيم لاػػػػم هللا أك مػػػػػراءاة لػػػػو، بػػػػػل ىػػػػ  ال  لػػػػل  للتع ػػػػػيم كال لػػػػئلدراؾ؛ كلػػػػػ ا   

 ادات. قدح و العب
أف لثػػػم  لػػػك األمػػػور كم ازتتهػػػا لقلػػػد كيػػػو هللا ال يعػػػ   ػػػدـ لثمىػػػا و زايدة األيػػػر  .ْ

مػػع مػػن  ا، كال ي ػػتوم مػػن قلػػد كيػػو هللا عاللنػػاك قلػػا و، فػػال سػػب ا و ال ي لػػم أحػػدن 
آعػػر، إال أف ذلػػك القلػػد اآلعػػر ال يف ػػد العمػػل إال أف يكػػوف رايء   ا ػػرؾ معػػو قلػػدن 

  ابقة. ما بينيف ذلك األدلة ال
 أدلة القول الثالث:

كالثػػػػػاين إلثبػػػػػات إبطػػػػػاؿ الػػػػػرايء كاظتلػػػػػاي الد يويػػػػػة اصتمػػػػػع بػػػػػل أدلػػػػػة القػػػػػولل األكؿ  .ُ
لؤل ماؿ إذا   اكل القلداف أك بلبيف  لك اظتقامجد  ل  قلد كيػو هللا؛ ظتػا فيهػا 
مػػن إطػػبلؽ التشػػريك الػػ م يقتضػػ  اظت ػػاكاة بػػل القلػػدين، فػػإذا   ػػاكل القلػػداف 

 كمجار ال لو كال  ليو. بطل العمل 
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ :قولو  عاىل .ِ

چ ڎ ڌ
ال بد أف  -كإف مجار- فاآلية دالة  ل  أف  مل اإل  اف ،(ُ)

يو هللا قلد آعر  ق  ، فإذا عالت قلد ك ا اف أك  ر    اكتازل  ليو اإل  اف عمن 
من أيره بقدر ذلك اآلعر، ك  لك إف عالت العمل الباطل قلد مجاي قل من 

  قوبتو كإذتو بقدر العمل اللاي.
أف قلد اظتلاي الد يوية داعل و الرايء؛ لشموؿ معي الرايء لو، كإفتا شت  الرايء  .ّ

رايءن؛ أل و أ ثر ما يقع من قبل رؤية الناس
(ِ). 

 :القول الراجا 
  ي تقر الباحا  ل  قوؿ يري و؛ لقوة األقواؿ كأدلتها، مع   ػم األمػر كدقتػو، لكنػو بعػد 
دراسػػة  لػػك األقػػواؿ نتيػػل للقػػوؿ بلػػ ة العمػػل اظتشػػٌرؾ فيػػو بػػل العبػػادة كبمىػػا إذا  ػػاف قلػػد 

، أمػػػػا إذا   ػػػػاكل -، كيػػػػواز اظتقامجػػػػد الد يويػػػػةامػػػػع حتػػػػرًن الػػػػرايء مطلقنػػػػ-كيػػػػو هللا ىػػػػو الاالػػػػ  
ف أك بلبػػػيف  لػػػك اظتقامجػػػد  لػػػ  قلػػػد كيػػػو هللا فػػػإف العمػػػل يبطػػػل كي ػػػت ل مجػػػاحبو القلػػػدا
 ككتاب  ن أدلة اظت الفل قا يل : العقوبة،
قػػػد دلػػػيف  لػػػ  يػػػواز بعػػػو اظتقامجػػػد  أف األدلػػػة الػػػواردة و القػػػولل الثػػػاين كالثالػػػا .ُ

مثػل  الد يوية، ك دـ قدحها و العمل، بل فيها إزالة لل ػرج  لػ  مػن  ػن ذلػك و
كلػػػ ا فهػػػ   ػػػدؿ  لػػػ  قبػػػوؿ العمػػػل اظتشػػػوب، مػػػع زتػػػل األدلػػػة ؛   كالتجػػػارة فيػػػواضتػػػ

اظتبطلػػة للعمػػل اظتشػػوب  لػػ    ػػاكل اظتقامجػػد أك بلبػػة اظتقامجػػد األعػػرل  لػػ  قلػػد 
 كيو هللا.

 مػػا أبطلػػيف العمػػل الػػ م  ػػار و الػػرايء، فقػػد أبطلػػيف   -الػػواردة و ىػػ ا البػػاب-أف األدلػػة  .ِ
كلػػ ا كتػػاب فيهمػػا ةصتػػواب  ف ػػو أبف العمػػل ؛ العمػػل الػػ م  ػػار و قلػػد ملػػاي الػػنفس

يبطػػل إذا   ػػاكل القلػػداف؛ ألف مطلػػل اظتشػػػار ة و األحاديػػا يفهػػم منػػو الت ػػاكم بػػػل 
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لػػػػداللتها مػػػػع األدلػػػػة األعػػػػرل الػػػػ   ػػػػدؿ  لػػػػ  قبػػػػوؿ بعػػػػو  االقلػػػػدين، كألف فيػػػػو رتعنػػػػ
 األ ماؿ اظتشوبة، كاصتمع بل األدلة مقدـ  ل  بمه.

، فهػػو دريػػات، منهػػا مػػا ىػػو كاضػػ ، كمنهػػا مػػا متفػػ   لػػ  رايءمجػػعوبة الت ػػرز  ػػن الػػ .ّ
اإل  ػػػاف، مػػػع حايػػػة اإل  ػػػاف لتجديػػػد  يتػػػو ك ف لػػػها  ػػػل كقػػػيف كحػػػل إلزالػػػة  ػػػل 

فيػػو  ضػػييل ك شػػديد  اقلػػد للػػرايء، كالقػػوؿ بػػبطبلف العمػػل إذا عالطػػو الػػرايء كلػػو ي ػػمن 
ل، كإفتػػػا يبػػػل كإبطػػػاؿ ظتع ػػػم األ مػػػاؿ، كلػػػيس القػػػوؿ بػػػ لك يعػػػ  يػػػواز الػػػرايء القليػػػ

 مج ة العمل اظتشوب بقليل منو مع  قلاف األير بو.
ىػػػػػػػو اطتػػػػػػػال  كتػػػػػػػاب  نػػػػػػػو أبف  االسػػػػػػػتدالؿ ةآليػػػػػػػة  لػػػػػػػ  أف العمػػػػػػػل اظتػػػػػػػأمور بػػػػػػػو .ْ

ػػػػػػػػ  االعمػػػػػػػػل إذا بلػػػػػػػػ   ليػػػػػػػػو اإلعػػػػػػػػبلص أعػػػػػػػػ  حكمػػػػػػػػو، كألف هللا ال يكلػػػػػػػػف  ف ن
،  ػػػػػػػػػعر اأك  ثػػػػػػػػػمن  اكالػػػػػػػػػرايء يػػػػػػػػػدعل و  ثػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػن األ مػػػػػػػػػاؿ ي ػػػػػػػػػمن  إال كسػػػػػػػػػعها،

ف أك   يشػػػػػػعر، كىػػػػػػو مػػػػػأمور قدافعتػػػػػػو ليػػػػػػتم لػػػػػػو األيػػػػػر، مػػػػػػع  ػػػػػػدـ قدر ػػػػػػو اإل  ػػػػػا
  ل  دفعو ةلكلية إال ما  در، كهللا اظت تعاف.

ال يعػػ   ػػدـ  -إذا بلػػ  فيػػو قلػػد كيػػو هللا- أف القػػوؿ بعػػدـ إبطػػاؿ الػػرايء للعمػػل .ٓ
 قلػػاف أيػػر العمػػل ب ػػب  الػػرايء، بػػل يػػنق  األيػػر بقػػدر الػػرايء، ك ػػ لك اظتقامجػػد 

 فيها إ قاص لؤلير بقدر مشار تها لقلد كيو هللا.األعرل ف
ىػو أف مػن ( ُ)))إفتػا األ مػاؿ ةلنيػات((: ملسو هيلع هللا ىلصو قولو أف اظتعي الل ي  للت لي  .0

افقػة لؤلدلػة الدالػة  لػػ    ينػو الشػ ء   لتلػل لػو، كلػيس مػػا ذي ػر؛ ألف و ذلػك مو 
 .بينو كبينها امج ة التشريك و العبادة، كرتعن 

 لػ   -بػم الػرايء-فيػو اظتقامجػد األعػرل  كتاب  ن القوؿ بل ة العمل كلو بلبيف .ٕ
قلد كيو هللا قعارضة قوعتم لؤلحاديا ال  دليف  ل  بطبلف العمػل اظتشػوب الػ  

كلػػ ا يبطػػل ؛ اكم القلػػدين؛ ألف  لػػك األدلػػة مطلقػػة، فت مػػل  لػػ    ػػاكردت آ فنػػ
العمػػػػل إذا   ػػػػاكل القلػػػػداف، أمػػػػا إذا بلبػػػػيف  لػػػػك اظتقامجػػػػد  لػػػػ  قلػػػػد كيػػػػو هللا 
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فبطبلهنػػا مػػن ةب أكىل، كأمػػا التعليػػل أبف بػػم الػػرايء ال يلػػل  لػػئلدراؾ كؿتػػو ذلػػك 
 فبل يرد بو  ل  األدلة الل ي ة ال ابقة.

وب، كإفتػػا يتعلػػل بلػػ ة بػػل العمػػل اطتػػال  كاظتشػػ أف ىػػ ا القػػوؿ ال يعػػ  اظت ػػاكاة .2
مػػن اظتشػػوب، بػل إف العمػػل الػػ م  االعمػل، فػػبل  ػػك أف العمػل اطتػػال  أ  ػػم أيػرن 

كاإلمث فيػػػو بقػػػدر القلػػػد  ،بلبػػػيف  ليػػػو اظتقامجػػػد األعػػػرل يػػػنق  مػػػن العقػػػاب  ليػػػو
 اللاي؛ ألف هللا ال ي لم مثقاؿ ذرة، كهللا أ لم.

 انوية يف الوقف:حكم ما ُيصل للواقف من ادلكاسيل الث :الثالثةادلسألة 
 للوقف حاالف: أف يكوف  ل  قربة، أك ال يكوف، كلكل منهما حكم،  ما يل  بيا و:

أك  لػػ  القػػوؿ ة ػػشاط القربػػة و الوقػػف، سػػواءن  ػػول الواقػػف  إذا  ػػاف  لػػ  قربػػة: .ُ
 -ح ػ  القػوؿ الػراي -القربة أك   ينوىا، ففػ  ىػ ه اضتػاؿ يتقيػد يػواز التشػريك 

 آعػػر م ػػاكاين  اقلػػد القربػػة، فػػإذا  ػػرؾ مػػع قلػػد القربػػة قلػػدن  أبف  كػػوف  يتػػو الاالبػػة
 ، أك قلد القلد اآلعر كحده،   كت  لو ذلك  لو.اأك راي ن 

كذلػك  لػ  القػوؿ جبػواز الوقػف  لػ  بػم القربػة، فػإذا   يقػف  إذا   يكن  لػ  قربػة: .ِ
كيػػود  دـ لػ  قربػػة ك  ينػو القربػػة، ففػػ  ىػ ه اضتػػاؿ لػػو أف ييشػٌرًؾ و كقفػػو مػػا  ػاء؛ لعػػ

 احمل ػػور و  شػػريك  يػػة القربػػة بامىػػا، إال أف يقػػف  لػػ  مػػا ال   هػػر فيػػو القربػػة حبكاين 
 القربة فميع ى ا إىل الق م األكؿ.

كبنػػػػاء  لػػػػػ  مػػػػا سػػػػػبل فػػػػػإف مػػػػا لتلػػػػػل للواقػػػػف مػػػػػن مكاسػػػػػ  ص ويػػػػة مػػػػػن الوقػػػػػف ال 
 ختلو من حالل:

 لو  لك اظتكاس  بشرطل: فتجوز أف يقلد  لك اظتكاس : .ُ
 .االف الوقف كمقلوده ك ركطو كأحكامو، كأال  سثر  ليو سلبن أال خت -أ 
، كيكػػػوف قلػػػػد ا بعنػػػ ابكوهنػػػا قلػػػػدن  -ح ػػػ  القػػػػوؿ الػػػراي - أف  نضػػػبت -ب 

القربػػة ىػػو القلػػد األسػػاس كالاالػػ   لػػ   يتػػو، كال كتػػوز لػػو فػػاؿ أف يكػػوف 
 أك أ ثر من قلد القربة و الوقف. قلده عتا م اكاين 



 119 فصل الثانٌ: نظارة األوقاف الرقنًة لا            

فػػإذا  ا ػػيف  ػػ لك فهػػ  يػػام ة؛ أل ػػو و ىػػ ه  لػػد:مػػن بػػم ق اأف حتلػػل لػػو  بعنػػ .ِ
مػػػػن دكف  ااضتػػػػاؿ قلػػػػد القربػػػػة ال سػػػػواىا، كإفتػػػػا حلػػػػليف لػػػػو ىػػػػ ه اظتكاسػػػػ   بعنػػػػ
و أم - اقلػػػد، إال أ ػػػو كتػػػ   ليػػػو إذا أثػػػرت ىػػػ ه اظتكاسػػػ   لػػػ  الوقػػػف سػػػلبن 

ك ػاف ي ػتطيع معاصتػة اظتشػكلة أف يعاصتهػا؛ لت قيػل اظتقلػود مػن الوقػف،  -كقيف
 لد القربة.إىل ق اكريو ن 
 التمثيل لبعض ادلكاسيل وبيان أحكامها: :ادلسألة الرابعة

ػػ ك وضػػي  اظتقلػػود منهػػا ك قريبهػػا لؤلفهػػاـ، فهػػ ه بعػػو أمثلػػة  لػػك  لبيػػاف اظت ػػألة ا تميمن
 :ال سابقن اظتكاس ، مع ربطها فكمها كفل ما بي 

ا ، مث رفعهػاكمقػاطع د ويػة، كيعلهػا كقفنػ ا    أ ػت  مجػورن  اظتكاس  اظتقلودة: .ُ
 ل  موقعو الش ل ، كقلد مػن رفعهػا  لػ  موقعػو أمػرين: أكعتمػا  شػرىا للنػاس 
ك فعهػػم هبػػا، كص يهمػػا زايدة الػػ كار ظتوقعػػو؛ لكثػػرة الػػراببل و االسػػتفادة مػػن  لػػك 
اللػػػور كاظتقػػػاطع، كزايدة الػػػ كار  عػػػ  زايدة أرةحػػػو اظتاديػػػة مػػػن موقعػػػو الش لػػػ ، 

 فهل جتوز لو  لك اظتكاس ؟
 يواز  لك اظتكاس  متعلل بت قل الشركط اآل فة ال  ر، كمثاؿ ذلك:أف  اصتواب:
مػػػػػن الػػػػػ كار ؽتػػػػػا يػػػػػسدم إىل مجػػػػػعوبة  ا بػػػػػمن   اإذا  ػػػػػاف موقعػػػػػو ال لتتمػػػػػل  ػػػػػددن  -أ 

الػػػػػدعوؿ  ليػػػػػػو ك قليػػػػػل اإلفػػػػػػادة منػػػػػو:   جتػػػػػػ  لػػػػػو  لػػػػػػك اظتكاسػػػػػ ؛ لتػػػػػػأثم 
  ل  الوقف. اذلك سلبن 

وقػػػػػع، ك ػػػػػاف قلػػػػػده إذا   حتلػػػػػل مفاسػػػػػد ب ػػػػػب  كضػػػػػع اللػػػػػور كاظتقػػػػػاطع و اظت -ب 
األسػػاس مػػن كضػػعها ىػػو القربػػة كالنفػػع للوقػػف، ال اظتكاسػػ  الش لػػية: يػػاز لػػو 

 ذلك، كيازت لو  لك اظتكاس .
قلػػػػد القربػػػػة، كقلػػػػد -إذا   حتلػػػػل مفاسػػػػد ب ػػػػب  كضػػػػعها، ك  ػػػػاكل القلػػػػداف  -ج 

أك بلبػػػيف رببتػػػو و اظتكاسػػػ  الش لػػػية  لػػػ  قلػػػد القربػػػة:    -اظتنفعػػػة الش لػػػية
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ف ىدفػػو مػػن  لػػك اظتقػػاطع الوقفيػػة فامد ػػو الش لػػية فقػػت دكف   ػػر جتىيػػ ،  ػػأف يكػػو 
 للقربة، فينشرىا بقلد      واطف الناس أك     مادم.

أف يضػػػػػع ذلػػػػػك الشػػػػػ    لػػػػػك اظتقػػػػػاطع و موقعػػػػػو  اظتكاسػػػػػ  بػػػػػم اظتقلػػػػػودة: .ِ
، فهػػػػػل االش لػػػػػ  دكف  لػػػػػم منػػػػػو أب ػػػػػو سيك ػػػػػ  منهػػػػػا، فك ػػػػػ  منهػػػػػا الحقنػػػػػ

 كتوز ذلك؟
ظتكاسػػػ ، لكػػػن إذا  ثػػػػر زكاره كأدل ذلػػػك إىل مشػػػكبلت لل امػػػػرين جتػػػوز لػػػو  لػػػػك ااصتػػػواب: 

، فعليو أف ينقل  لػك اظتلفػات إىل موقػع عػاص أك يوسػع ب ب   دـ حتمل موقعو الش ل  مثبلن 
أليػػل حػػل اظتشػػكلة، كال كتػػوز لػػو فػػاؿ أف يهمػػل اظتشػػكلة ؛ مػػن قػػدرات موقعػػو  لػػ  سػػبيل اظتثػػاؿ
 هبدؼ إبقاء فامد و من  لك اظتقاطع.

 تنبيهات مهمة يف مسألة ادلكاسيل الثانوية من الوقف: :ألة الرابعةادلس
مػػػا ال نتكػػػن فلػػػلو فػػػاؿ،  شػػػهرة الواقػػػف ف ػػػن اإلدارة  مػػػن اظتكاسػػػ  الش لػػػية .ُ

ب ب  إدار و اضت نة للوقف، أك  هرة اظتوقػع الػ   وضػع  ليػو ملفػات كقفيػة، كؿتػو 
ػػ ذلػػك، كمثػػل ىػػ ا ال يلتفػػيف إليػػو؛ أل ػػو عػػارج  ػػن القػػدرة، كال إال  ايكلػػف هللا  ف ن

 كسعها، مع الومجية بتلفية النية.
، فػػػػاألمور ققامجػػػػدىا، اسػػػي ن  اظتػػػػ  ورة اسػػػتابلعتا اسػػػػتابلالن  ال يعػػػ  يػػػػواز اظتكاسػػػ  .ِ

كلػػػػيعلم الواقػػػػف كالنػػػػا ر أف هللا مطلػػػػع  لػػػػ   يتػػػػو كقلػػػػده كإف يهلػػػػو النػػػػاس، كىػػػػو 
 الرقي  فوؽ  ل رقي .

اظتكاسػػ  اظتشػرك ة أال يعػٌود  ف ػػو   لػ  الواقػف كالنػا ر إذا  ي ػػرت لػو بعػو ىػ ه .ّ
اسػػتابلعتا، بػػل يبتعػػد مػػا أمكػػن  مػػا فيػػو  ػػبهة؛ لػػ بل ي ػػتجره الشػػيطاف إىل اضتػػراـ، 

 كهللا أ لم.
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 حتويل الوقف الرقم  إىل كقف معتاد. ادلطليل األول:
 . قل الوقف الرقم  إىل  كل رقم  آعر ادلطليل الثاين:
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ادلبحث الثاين: حكم الشروط ادل الفة لطبيعة الوقف وتطبيقها يف 

 الوقف الرقمي.
 



 122 اف الرقنًة األوق 

 

 

 

 

 

 



 123 فصل الثالث: التصرف يف األوقاف الرقنًة لا                      

 الفصل الثالث
 التصرف يف األوقاف الرقنًة

كالكػػػػػبلـ و ىػػػػػ ا الفلػػػػػل  ػػػػػن طػػػػػرؽ التلػػػػػرؼ و األكقػػػػػاؼ، ك كييػػػػػف  لػػػػػك الطػػػػػرؽ 
حكم الشركط اظت الفة لطبيعة الوقف، ك طبيقاهتا و األكقاؼ الرقميػة،  كأحكامها، مث بياف

 كهللا اظت تعاف.
 طر  التصرف وتكييفها وأحكامها: :ادلبحث األول

 باينػػيف أقػػواؿ أىػػل العلػػم و م ػػامل التلػػرؼ و الوقػػف، كلعػػل  بػػاين أقػػواعتم يريػػع إىل 
، ف ػػػلكوا م ػػػلكل و طريقػػػة  ػػػل مػػػنهم و فهػػػم أمػػػر الشػػػارع كو حتقيػػػل ملػػػل ة الوقػػػف

صتا ػػػػػ   اذلػػػػػك،  وسػػػػػع أمجػػػػػ اب اظت ػػػػػلك األكؿ و م ػػػػػامل التلػػػػػرؼ و الوقػػػػػف؛  اليبنػػػػػ
، أمػا أمجػ اب اظت ػلك - ما و  ثػم مػن أقػواؿ اضتنفيػة كاضتنابلػة-اظتلل ة كمعي الوقف 

ةلنلوص الدالة  ل  دنتومػة الوقػف كاظتنػع مػن التلػرؼ و  االثاين فقد ضيقوا فيها؛ دت كن 
 مػػػا و  ثػػػم مػػػن أقػػػواؿ اظتالكيػػػػة -لػػػ رامع إف ػػػاد األكقػػػاؼ كالتبل ػػػ  هبػػػا  اسػػػد  أمجػػػلو، ك 
، ك لور ى ا األمر ؽتا يعل الباحػا  لػ  معرفػة  ويهػات أىػل العلػم كأسػباب -كالشافعية

 اعتبلفهم و ى ا الباب، كفيما يل  بياف ألبرز  لك اظت امل:
 :(ُ)معتادإىل وقف  الوقف الرقمي حتويل :ادلطليل األول
 -قتػػػػػػػػا فر ػػػػػػػػا ىػػػػػػػػ ا اظتطلػػػػػػػػ -وقػػػػػػػػف الرقمػػػػػػػػ  إىل كقػػػػػػػػف معتػػػػػػػػاد طريقػػػػػػػػافلت ويػػػػػػػػل ال

 كبياهنما  ما يل :
 حتويل الوقف الرقم  إىل كقف معتاد مع بقاء أمجلو الرقم : :الفرع األكؿ

طبا ة ػتتوايت اظتوقع الرقم  من فػوث كمقػاالت و  تػاب كرقػ ،  مثاؿ ى ه اللورة:
 .ككقفو و مكتبة من اظتكتبات العامة

الوقػػف  يً ػػا إىل الشػػػكل اظتعتػػاد مػػع بقػػاء أمجػػلو، كلػػيس لػػػ لك  كحقيقػػة األمػػر ىنػػا أف
بػػل رقػػا  ػػاف أ فػػع لػػو؛ ألف الوقػػػف  -و األمجػػل-الت ويػػل أم لثػػم  لػػ  الوقػػف األمجػػل 

                                                           

 ادم اظتادم من  قار أك منقوؿ.( يقلد ةلوقف اظتعتاد: الوقف العُ)
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الرقمػػ  و أمجػػلو كقػػف معنػػوم  شػػكل بلػػورة رقميػػة، ك لػػ  ىػػ ا ف قيقػػة الت ويػػل ىنػػا أ ػػو 
 نة و اظتب ا اظتتعلل بو.أيع  أحكامو اظتبي ، وسيع للوقف
 حتويل الوقف الرقم  إىل كقف معتاد مع زكاؿ األمجل الرقم : :الفرع الثاين

 طبا ة ػتتول اظتوقع و  تاب كإببلؽ اظتوقع ألم سب   اف. كمثاؿ ى ه اظت ألة:
و حكػػم  ايػػم ىي ػػة  كىػػ ه اظت ػػألة  ت ػػرج  لػػ  مػػا يػػرل فيػػو اطتػػبلؼ بػػل الفقهػػاء

 ػػكل الوقػػف الرقمػػ  إىل  ػػكل معتػػاد يشػػبو  ايػػم الوقػػف اظتعتػػاد مػػن الوقػػف؛ ألف  ايػػم 
 كل ا فالكبلـ  ل  حكم ى ا الت ويل و م ألتل:؛  كل إىل  كل آعر

 حكم تغيًن ىيئة الوقف: :ادلسألة األوىل
 لػػػ  أ ػػػو ال كتػػػوز للنػػػا ر كال الواقػػػف أف ياػػػم و الوقػػػف باػػػم قلػػػد  ا فػػػل العلمػػػاء

 :(ُ)فوا و التايم ظتلل ة الوقف  ل  ثبلثة أقواؿملل ة الوقف، لكنهم اعتل
  :القول األول

للملػػػػػل ة، سػػػػػواء  ػػػػػرط الواقػػػػػف العمػػػػػل ةظتلػػػػػل ة  ايػػػػػواز  ايػػػػػم ىي ػػػػػة الوقػػػػػف كفقنػػػػػ
  أـ   يشرط:

كبعػػػو  (ّ)،  مػػػا قػػػاؿ بػػػو بعػػػو اظتالكيػػػة(ِ)كىػػػ ا القػػػوؿ ىػػػو مػػػ ى  اضتنفيػػػة و اصتملػػػة
 .(ٔ) يميةره  يا اإلسبلـ ابن ، كاعتا(ٓ)، كىو م ى  اضتنابلة(ْ)الشافعية

  :القول الثاين
 :يواز  ايم ىي ة الوقف إال إذا  رط الواقف العمل ةظتلل ة و الوقف  دـ

 .(ٕ)كى ا القوؿ ىو م ى  الشافعية
                                                           

الكبلـ و ى ه اظت ألة  ما إذا   يششط الواقف  دـ التايم، فإذا ا شط ذلك دعل فيها م ألة أعػرل ىػ : حكػم ؼتالفػة  ػركط الواقػف، ( ُ)
 .ٖٔو الكبلـ  ن حكم  ايم النا ر و الوقف و ى ا الب ا ص -إبكتاز-كقد كرد ذ ر ى ه اظت ألة 

 .ُّّ/ّ، ك بيل اضتقامل فا ية الشلجمل ّٕٓ/ْد احملتار  ل  الدر اظت تار ( ر ِ)
 .ٖٗ/ْ، كحا ية الدسوق   ل  الشرح الكبم ِّّ/ٔ، كال عمة ّٔ/ٔ ر: مواى  اصتليل ( ينّ)
 .ِٗ/ِن ر: اضتاكم للفتاكم ( يْ)
 .ْٖٗ/ُكاظتناقلة ةألكقاؼ ، ّٕٓ/ْطال  أك  النه  م، ك ِٕٗ/ْ(  شاؼ القناع ٓ)
 .ُٔٓ/ْ( ين ر: الفتاكل الكربل البن  يمية ٔ)
 .ّٔٗ/ٓ، كهناية احملتاج ُّٔ/ٓ، كركضة الطالبل ِٓٓ/ّ( ين ر: ما  احملتاج ٕ)
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  :القول الثالث
  دـ يواز  ايم ىي ة الوقف إال بثبلثة  ركط:

 يام م م  الوقف. ال ا"أف يكوف ي من  .ُ
 من  ينو بل ينقل  قضو من يا   إىل يا  . اكأال ي يل  ي ن  .ِ
 .(ُ)كأف يكوف فيو ملل ة للوقف" .ّ

 .(ّ)يوط كال  (ِ)بك كهب ا القوؿ قاؿ ال 
 كقد استدؿ  ل فريل منهم قا يقوم قولو:

 ول:أدلة القول األ
مبنيػا ةللػ ،  ملسو هيلع هللا ىلصف اظت ػجد  ػاف  لػ   هػد رسػوؿ هللا))أ :حديا  بدهللا بػن  مػر .ُ

، كزاد فيػو  مػػر، اكسػقفو اصتريػد، ك مػده عشػ  الن ػل، فلػم يػػ د فيػو أبػو بكػر  ػي ن 
، مث بػمه اةلل  كاصتريد، كأ ػاد  مػده عشػبن  ملسو هيلع هللا ىلصكبناه  ل  بنيا و و  هد رسوؿ هللا
يػػداره ةضتجػػارة اظتنقو ػػة كالقلػػة، كيعػػل  مػػده   ثمػػاف فػػ اد فيػػو زايدة  ثػػمة، كبػػي

، كىػػػػػ ا األمػػػػػر مشػػػػػتهر  ػػػػػن اطتلفػػػػػاء (ْ)مػػػػػن حجػػػػػارة منقو ػػػػػة، كسػػػػػقفو ةل ػػػػػاج((
مػػػن  ايػػػم للػػػورة اضتػػػرمل الشػػػريفل ف ػػػ  اظتلػػػل ة الػػػ  طػػػرأت و  الرا ػػػدين

 .(ٓ)ذلك ال ماف، ك  يينكىر
                                                           

 .ِٓٓ/ّ( ما  احملتاج ُ)
 .ِٓٓ/ّ( ين ر: ما  احملتاج ِ)
 .ِٗ/ِين ر: اضتاكم للفتاكم  (ّ)

الدين  بدالرزتن بن أيب بكػر بػن   بػن أيب بكػر ال ػيوط  الشػافع  )كال ػيوط    ػبة إىل أسػيوط و ملػر(، ىو: أبو الفضل يبلؿ كال يوط  
ا قيػل: إهنػا جتػاكزت ك ػتدث مف ر فقيو لاػوم مػسرخ أديػ ، كلػد و القػاىرة،   تػاب  بػم ككرقػات معػدكدة، كمػن أ ػهر    ََٓألػف  تبنػا  ثػمة يػد 

و أحاديا الن ير البشػم، اضتػاكم للفتػاكم، اإل قػاف و  لػـو القػرآف، الػدر اظتنثػور و التف ػم ةظتػأثور،  نػوير  تبو: اصتامع الكبم، اصتامع اللام 
يػة الو ػاة اضتوالك، طبقات اضتفاظ، طبقات اظتف رين، األ باه كالن امر )كقتا  تاةف ةسػم كاحػد أحػدقتا و اللاػة، كالثػاين و فػركع الشػافعية(، با

 ػىػػُُٗ كالن ػػاة، االقػػشاح، الفريػػدة، الآللػػ  اظتلػػنو ة و األحاديػػا اظتوضػػو ة، قتػػع اعتوامػػع، ك ػػوو رزتػػو هللا و القػػاىرة  ػػاـ و طبقػػات اللاػػويل
، كمعجػم اظتػسلفل ِِٔ-ِِّ/ُ، كذيػل طبقػات اضتفػاظ لل ػيوط  َٕ-ٓٔ/ْ، كالضوء البلمع ألىػل القػرف التاسػع َِّ/ّساأل بلـ لل ر ل  

 لعربية العاظتية[.، اظتوسو ة اُُّ-ُِٖ/ٓ
 .ّْٓ( ركاه الب ارم،  تاب اللبلة، ةب بنياف اظت ايد، حديا ْ)
 .َِٔ/ُّ( ين ر: غتموع الفتاكل ٓ)
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لػػوال أف قومػػك حػػدياي  هػػد  :عتػػا: ))اي  امشػػة قػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأف النػػجمل حػػديا  امشػػة .ِ
كيعلػيف  ،فأدعليف فيو مػا أعػرج منػو كأل قتػو ةألرض ،جباىلية ألمرت ةلبييف فهدـ

، "فلػػػوال اظتعػػػػارض (ُ)فبلاػػػيف بػػػػو أسػػػاس إبػػػػراىيم(( ابربي ػػػػ كةةن  ا ػػػرقي   لػػػو ةبػػػػل؛ ةةن 
ياػػم بنػػاء الكعبػػة، فيجػػوز  ايػػم بنػػاء الوقػػف مػػن مجػػورة إىل ملسو هيلع هللا ىلص الػػراي  لكػػاف النػػجمل

 .(ِ)مجورة؛ أليل اظتلل ة الراي ة"
 اأ ػػػو حػػػوؿ م ػػػجد الكوفػػػة القػػػدًن فجعلػػػو سػػػوقن  مػػػا ركم  ػػػن  مػػػر بػػػن اطتطػػػاب .ّ

 .(ّ)منو و موضع آعر آعر بدالن  اللتٌمارين، كبي م جدن 
أف العػػربة و الوقػػف قعنػػاه كالقلػػد منػػو، كو  ايػػم الوقػػف ظتلػػل تو حتقيػػله ظتقلػػود   .ْ

 االستمرار كالنفع الدامم فيو، كىو ما يريده  ل كاقف.
 قول الثاين:أدلة ال

اسػػػػػػتدؿ أمجػػػػػػ اب القػػػػػػوؿ الثػػػػػػػاين أب ػػػػػػو كتػػػػػػ  احملاف ػػػػػػة  لػػػػػػػ   ػػػػػػل الوقػػػػػػف كرقبتػػػػػػػو؛ 
ألهنػػػػػا األمجػػػػػل الػػػػػ م  ػػػػػ  الواقػػػػػف  لػػػػػ  ين ػػػػػو، كىػػػػػ  مػػػػػادة الوقػػػػػف كمجػػػػػور و اظت ػػػػػماة 

 من دار أك زتاـ أك ؿتوقتا.

                                                           

، كم ػػػػلم،  تػػػاب اضتػػػ ، ةب يػػػػدر الكعبػػػة كةهبػػػػا، ُّْٖ( متفػػػل  ليػػػو: ركاه الب ػػػػارم،  تػػػاب اضتػػػػ ، ةب فضػػػل مكػػػة كبنياهنػػػػا، حػػػديا ُ)
 كاللف  للب ارم.، ُّّّحديا 

 .ّٗٓ/ْلفتاكل الكربل البن  يمية ( اِ)

، كىػ ا األثػر قػد أعريػو اإلمػاـ أزتػد، ك نػو أبػو بكػر  بػد الع يػ  و )الشػاو( كالطػرباين ُِٔ/ُّك ُِٔ-ُِٓ/ُّ( ين ر: غتموع الفتاكل ّ)
،  ػاف سػعد بػن مالػك قػد بػي إىل بيػيف اظتػاؿ قدـ  بد هللا بن م ػعود( من طريل اظت عودم  ن القاسم قاؿ: ))ظتا ُِٗ/ٗو )اظتعجم الكبم(: )

ا  ند أمج اب التمر، قاؿ: فنق  بييف اظتاؿ، فأع  الػ م  قبػو، فكتػ  إىل  مػر بػن اطتطػاب، فكتػ   مػر: أف ال  الريل القلر، كاخت  م جدن
(( كىػػ ا اللفػػ   قطػػع الريػػل كا قػػل اظت ػػجد، كايعػػل بيػػيف اظتػػاؿ و قبلتػػو، فإ ػػو لػػن يػػ اؿ و اظت ػػجد ملػػل. فنقلػػو  بػػد هللا، ف ػػت لػػو ىػػ ه اطتطػػة

 ألزتد، كإسناده ييد إىل القاسم ك  ي مع من يده  بد هللا.
( قاؿ:  تػ  إ ل ال ػرم  ػن  ػعي   ػن سػيف  ػن   كطل ػة كاظتهلػ  ك مػرك كسػعيد و قلػة طويلػة ْٕٗ/ِكأعريو الطربم و )التاريا(: )

، فشػيده كيعػل فيػو بيػيف اظتػاؿ كسػكن حبحيتػو، مث إف بيػيف اظتػاؿ فيها: ))كقد بي سػعد و الػ ين عطػوا للقلػر فيػاؿ ػتػراب م ػجد الكوفػة اليػ ـو
ليػو  ق   ليو  قبنا كأع  من اظتاؿ، ك ت  سعد ب لك إىل  مر، ككمجف لو موضع الدار كبيػوت اظتػاؿ مػن الللػٍ ن ؽتػا يلػ  كىدى ىػة الػدار، فكتػ  إ

جد أىػػبلن ةلنهػار كةلليػػل، كفػػيهم ًحٍلػػن ظتػػاعتم فنقػػل اظت ػػجد،  مػر أف ا قػػل اظت ػػجد حػػىت  ضػػعو إىل ينػػ  الػدار، كايعػػل الػػدار قبلػػة، فػػإف للم ػػ
 [ِِٓ-ُِٓكأراغ بنيا و(( كإسناده كاهو، ال يل  سالت جيل و ختري  ما   مترج من األحاديا كاآلصر و إركاء الاليل، ص 
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 أدلة القول الثالث:
 .(ُ)استدؿ أمج اب القوؿ الثالا  ل  مج ة قوعتم بنفس دليل القوؿ الثاين

 لرتجيا:ا
 ،لعل أقرب األقواؿ إىل اللواب ىو القوؿ جبواز  ايػم ىي ػة الوقػف للملػل ة الراي ػة

 ؛ لقوة أدلة ى ا القوؿ.-مع مرا اة مقامجده و الوقف-كلو   ين  الواقف  ل  ذلك 
 لػػػ  معػػػي  اأمػػػا أدلػػػة القػػػولل اآلعػػػرين فيجػػػاب  نهػػػا أبف و التايػػػم للملػػػل ة حفا نػػػ

ل إف فيو مرا اة ظتقلػود الواقػف مػن الوقػف، فلػيس مػا يريػده الواقػف الوقف كاستمراريتو، ب
مػػن كقفػػو البنػػاء ا،ػػرد كؿتػػوه كإفتػػا يريػػد الوقػػف اظتثمػػر اظت ػػتمر، كالتايػػم و الوقػػف ظتلػػاضتو 

 يثمر استمرار الوقف كزايدة ريعو كبم ذلك من اظتلاي، كهللا أ لم. 
 وقف معتاد مع زوال األصل الرقمي: حكم حتويل الوقف الرقمي إىل :ادلسألة الثانية

عتي ة الوقػف ك ػكلو  مػا  قػدـ، كعتػ ا  اإىل كقف معتاد يعترب  ايمن  حتويل الوقف الرقم 
فت ويل الوقػف الرقمػ  إىل كقػف معتػاد مػع زكاؿ األمجػل مشػركع  لػ  الػراي  إذا كيػدت 

 ملل ة راي ة  قتض  ذلك.
ع بقػػػاء أمجػػػلو كاضػػػ ، إال أف بلػػػور أعػػػرل مػػػ كحتقػػػل اظتلػػػل ة و  شػػػر الوقػػػف الرقمػػػ 

حتويل الوقف الرقم  إىل مجور أعرل مػع إزالػة أمجػلو بعيػد  ػن حتقيػل اظتلػل ة و األمجػل؛ 
ػػ األف و  كػػرار الوقػػف  فعنػػ ، بعكػػس زكاؿ األمجػػل الرقمػػ  ففيػػو  فويػػيف طتػػم   ػػيم، ا  يمن

 مػىت :كلػ ا يقػاؿ؛ إال أ و نتكن أف  ويد أحواؿ   تد   مثػل ذلػك الفعػل أليػل اظتلػل ة
ما كيدت ملل ة حقيقية راي ة   ػتد   حتويػل الوقػف مػع إزالػة أمجػلو  ػرع الت ويػل، 

 كإال فبل.
كمػػػػػػػن مجػػػػػػػور حتويػػػػػػػل الوقػػػػػػػف الرقمػػػػػػػ  إىل معتػػػػػػػاد مػػػػػػػع زكاؿ أمجػػػػػػػلو أليػػػػػػػل اظتلػػػػػػػل ة 

 الراي ة ما يل :

                                                           

 .ّٓٓ-ُّٓ( ين ر: النوازؿ و األكقاؼ صُ)
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ار فػػػاع  كػػػاليف الوقػػػف الرقمػػػ ، قػػػا يتعػػػ ر معػػػو االسػػػتمرار فيػػػو، فػػػيمكن أف لتػػػوؿ  .ُ
ل حتقل اظتلل ة كالنفػع مػن الوقػف؛ لتعػ ر اسػتمرار النفػع حين   إىل أم مجورة أعر 

 من الوقف الرقم .
كأقػػػػل  كلفػػػػة، أك  ثػػػػرة مشػػػػكبلت الوقػػػػف الرقمػػػػ   اجتػػػػدد مجػػػػور أعػػػػرل أ  ػػػػم  فعنػػػػ .ِ

ككيػػود بػػديل مناسػػ ، ك قػػدير ذلػػك إفتػػا يكػػوف و  ػػل حادثػػة ف ػػبها؛ العػػتبلؼ 
 األحواؿ كالتفامجيل.

 ػدممه كسػرقة متعلقا ػو دكف القػدرة  لػ    لت  ػا   لػ  الوقػف الرقمػ  إبف ػاده ك  .ّ
مجػػػد ذلػػػك كجتنبػػػو، ؽتػػػا يش ػػػ   ليػػػو كقػػػوع ع ػػػامر ي ػػػيمة للوقػػػف كللعػػػاملل فيػػػو، 
فػػػػيمكن أف لتػػػػوؿ الوقػػػػف الرقمػػػػ  و ىػػػػ ه اضتػػػػاؿ إىل مجػػػػورة أعػػػػرل أيػػػػدل كأ فػػػػع 

 كأقرب ظتقلود الواقف.
 ا قضاء األمر ال م أليلو أ ش  الوقف الرقم  بلور و اضتالية. .ْ
وقػػػػع الػػػػ م ي تضػػػػيف اضت ػػػػاب الرقمػػػػ ، أك قػػػػرب إببلقػػػػو، فعػػػػدـ حتويلػػػػو  عطػػػػل اظت .ٓ

 للملل ة. احتقيقن  ؛يقتض  ا تهاءه كف اده، فيلـ  حين   حتويلو للورة أعرل
ؾ، فػػػيمكن  اا ػػػدصر مجػػػياة اظتلػػػف الرقمػػػ ؛ ال تمادىػػػا  لػػػ  بػػػرحبم   ػػػاف منتشػػػرن  .ٔ فػػػشي

 حتويلو إىل  كل آعر، ف   األ فع لو.
 :آخر رقمي  كلإىل  الوقف الرقمي نقل :ادلطليل الثاين

رتػػع ػتتػػوايت اضت ػػاب الرقمػػ  ) منشػػورات اظتواقػػع االيتما يػػة( كإ ػػادة  مثػػاؿ ذلػػك:
فيػػا يضػػيف  ػػل مػػا  شػػر و ذلػػك اضت ػػاب و ؛  ن يمهػػا ك شػػرىا و موقػػع رقمػػ  آعػػر

 ى ا اظتوقع، مع بقاء اضت اب الرقم  أك زكالو.
مجػػورة رقميػػة أعػػرل أكىل ةصتػػواز مػػن القػػوؿ  الوقػػف الرقمػػ  إىل كالقػػوؿ قشػػرك ية حتويػػل

قشػػػرك ية حتويػػػل الوقػػػف الرقمػػػ  إىل كقػػػف معتػػػاد؛ ألف الت ويػػػل إىل مجػػػورة رقميػػػة أعػػػرل 
 أقرب للورة الوقف كطريقتو، كىو م نة حتقيل مقلود الواقف كمراده.

 ػػل إىل  قػػدير اظتلػػاي كاظتفاسػػد اظتش بػػة  لػػ    ارايعنػػ كيبقػػ   قريػػر بقػػاء األمجػػل أك إزالتػػو
 منهما بعد دراسة كضع الوقف، مث  قرير األمجل  لو.
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 بيع الوقف لشراء آخر، أو استبدال الوقف: :ادلطليل الثالث
آعػػػر أفضػػػل منػػػو، أك  اأف يبيػػػع مجػػػاح  الػػػربحبم  الرقمػػػ  برحبغتػػػو ليشػػػشم برحبغتنػػػ مثالػػػو:

صتهػػد يػػسدم مثػػل مهامػػو؛ أليػػل اعتلػػار الوقػػيف كا ارقمي ػػ امػػن الػػربحبم  موقعنػػ يشػػشم بػػدالن 
كاظتػػاؿ و التطػػوير، ةسػػتكماؿ يهػػد اآلعػػرين بػػدؿ العمػػل مػػن يديػػد، كللومجػػوؿ إىل  ػػدد 

 أ رب من الناس.
بػػل االسػػتبداؿ كاإلبػداؿ أبف و أحػػدقتا مقايضػػة، كو اآلعػػر  كقػد يفػػرؽ بعػػو الفقهػاء

كهللا -للوقػػف مث  ػػراء بػػمه مكا ػػو، كبعػػو الفقهػػاء ال يفرقػػوف بينهمػػا، كالػػ م ي هػػر  ابيعنػػ
 مػا ذي ػر، إال أ ػو ال يػسثر و اضتكػم إذا ضػبت العمػل فيهمػا؛   اب ػيطن  اأف بينهما فرقن  -أ لم

 لتشاهبهما و النتيجة حين  ، كبعدـ التفريل بينهما ي م الكبلـ و ى ه اظتطل .
 ػوع مػن أ ػواع الوقػف، فػإف حكػم اسػتبداؿ الوقػف الرقمػ  ينبػ   كقا أف الوقػف الرقمػ 

شػػكل  ػػػاـ، كو ىػػػ ا اظتطلػػػ  بيػػاف ضتكػػػم اسػػػتبداؿ الوقػػػف  لػػ  حكػػػم اسػػػتبداؿ الوقػػػف ب
 بشكل  اـ، مث  طبيل ى ا اضتكم  ل  الوقف الرقم .

 حكم استبداؿ الوقف بشكل  اـ: :الفرع األكؿ
كهللا - باينيف أقواؿ الفقهػاء و اسػتبداؿ الوقػف أك بيعػو، كلعػل مػن أبػرز أسػباب ذلػك 

 ػػػل فقيػػػو مػػػنهم، مػػػع قلػػػد  ػػػل مػػػنهم اعػػػتبلؼ األحػػػواؿ كالوقػػػامع الػػػ  يعامجػػػرىا   -أ لػػػم
 ظتلل ة الوقف كدنتومتو.

 وتوطئة للحكم ىذه بعض النقاط ادلهمة يف حترير ادلسألة وبياهنا:
 منها: أف االستبداؿ لو أسباب .ُ

 . عطل الوقف  لية -أ 
 .قلة منافعو -ب 
 .غترد اظتلل ة )أم: للرببة و زايدة  فعو أك قيمتو أك ريعو( -ج 

 ػػن االسػػتبداؿ ،ػػرد اظتلػػل ة؛ أل ػػو أكسػػعها،  كسػػيكوف الكػػبلـ و ىػػ ا اظتطلػػ  
 كألف اضتكم  ليو مسثر و اضتكم  ل  النو ل اآلعرين.
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؛ لبل فػػاؽ  لػػ  مجػػ ة كقفػػو، كألف حكػػم ينلػػ  الكػػبلـ ىنػػا  ػػن اسػػتبداؿ العقػػار .ِ
 األ واع األعرل يقاس  ليو  ما سيتبل إبذف هللا.

ارات، كلي ػػيف اظت ػػايد بػػل اسػػتبداؿ اظت ػػايد كبمىػػا مػػن العقػػ فػػرؽ بعػػو العلمػػاء .ّ
 ػتل فثنا، بل اظتقلد بياف اضتكم العاـ لعمـو األكقاؼ.

 يتفرع إىل  دة أق اـ، بياهنا  ما يل : اكالكبلـ  ن حكم استبداؿ الوقف  مومن 
 حكم استبدال الوقف: :ادلسألة األوىل

 لػػ  حرمػػة اسػػتبداؿ الوقػػف لاػػم ملػػل ة، لكػػنهم اعتلفػػوا و حكػػم ا فػػل الفقهػػاء
 ؿ الوقف أليل اظتلل ة الراي ة  ل  قولل:استبدا

  :القول األول
 يواز استبداؿ الوقف للملل ة الراي ة:

كركايػػػػػة  ػػػػػن اإلمػػػػػاـ  (ِ)، كقػػػػػوؿ بعػػػػػو اضتنابلػػػػػة(ُ)يوسػػػػػف مػػػػػن اضتنفيػػػػػةكىػػػػػو قػػػػػوؿ أيب 
، كىػػػػػػػو اظتفهػػػػػػػـو مػػػػػػػن  ػػػػػػػبلـ (ْ) يميػػػػػػػة،  مػػػػػػػا ري ػػػػػػػو  ػػػػػػػيا اإلسػػػػػػػبلـ ابػػػػػػػن (ّ)دأزتػػػػػػػ
 .(ٓ)راو و الوقف اظتنقوؿالق

  :القول الثاين
   دـ يواز استبداؿ الوقف أليل اظتلل ة الراي ة ما داميف منافعو قاممة:

 (ٕ)مػػػػػ ى  اظتالكيػػػػػة ، كىػػػػػو(ٔ)كىػػػػػ ا ىػػػػػو قػػػػػوؿ بالػػػػػ  اضتنفيػػػػػة كىػػػػػو األمجػػػػػ   نػػػػػدىم

 .(ٗ)كاضتنابلة (ٖ)كالشافعية
                                                           

 .ّٕٖ/ْن ، كحا ية ابن  ابديُِْ/ٓن ر: الب ر الرامل ( يُ)
 كما بعدىا. ْٖٗ/ُ، كاظتناقلة ةألكقاؼ َُُ-ََُ/ٕن ر: اإل لاؼ ( يِ)
 .ّْ/ّن ر: م امل اإلماـ أزتد بركاية ابنو مجاي ( يّ)
 .َّٔ-ّٗٓ، كُٕٓ-ُٔٓ/ْ( ين ر: الفتاكل الكربل البن  يمية ْ)
 .ِّّ/ٔ( ين ر: ال عمة ٓ)
 .ِِٖ/ٔ، كفت  القدير البن اعتماـ ّْٖ/ْ، كحا ية ابن  ابدين ِِّ/ٓن ر: الب ر الرامل ( ئ)
 .َِْ/ُِ، كالبياف كالت ليل ََُِ/ِ، كالكاو البن  بد الرب ٓٗ/ٕ ر:  رح اطتر   ( ينٕ)
 .ْْٕ/ِ، كأسي اظتطال  ّْٗ/ٓن ر: هناية احملتاج ( يٖ)
 .ُٖٓ/ٓ، كاظتبدع ّْٖ/ٕ، كالفركع البن مفل  َّ-ِٗ/ٔ( ين ر: اظتا  ٗ)
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 أدلة القول األول:
لػػػػػػػػػػوال أف قومػػػػػػػػػػك  :قػػػػػػػػػػاؿ عتػػػػػػػػػػا: ))اي  امشػػػػػػػػػػة ملسو هيلع هللا ىلصأف النػػػػػػػػػػجمل شػػػػػػػػػػةحػػػػػػػػػػديا  ام .ُ

حػػػػػػديا  هػػػػػػد جباىليػػػػػػة ألمػػػػػػرت ةلبيػػػػػػيف فهػػػػػػدـ، فأدعلػػػػػػيف فيػػػػػػو مػػػػػػا أيعػػػػػػرج منػػػػػػو، 
، فبلاػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػو ابربي ػػػػػػػػػ كةةن  ،ا ػػػػػػػػػرقي   كأل قتػػػػػػػػػو ةألرض، كيعلػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػو ةبػػػػػػػػػل؛ ةةن 

 يميػػػػػػػػة: "كمعلػػػػػػػػـو أف الكعبػػػػػػػػة ، قػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػيا اإلسػػػػػػػػبلـ ابػػػػػػػػن (ُ)أسػػػػػػػػاس إبػػػػػػػػراىيم((
 ملسو هيلع هللا ىلصو  ػػػػػػػاف  ايمىػػػػػػػا كإبػػػػػػػداعتا قػػػػػػػا كمجػػػػػػػفوكلػػػػػػػ ،أفضػػػػػػػل كقػػػػػػػف  لػػػػػػػ  كيػػػػػػػو األرض

كأ ػػػػػػو  ػػػػػػاف أمجػػػػػػل  لػػػػػػوال مػػػػػػا ذ ػػػػػػره مػػػػػػن  ا  يش ػػػػػػو، فعلػػػػػػم أ ػػػػػػو  ػػػػػػاف يػػػػػػام ن  اكايبنػػػػػػ
ا ببنػػػػػاء آعػػػػػر، فعلػػػػػم أف حػػػػػدصف  هػػػػػد قػػػػػريق ةإلسػػػػػبلـ، كىػػػػػ ا فيػػػػػو  بػػػػػديل بنامهػػػػػ

ىػػػػػػػػػ ا يػػػػػػػػػام  و اصتملػػػػػػػػػة، ك بػػػػػػػػػديل التػػػػػػػػػأليف بتػػػػػػػػػأليف آعػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػواع 
كلػػػػػػػػ لك فػػػػػػػػإف اسػػػػػػػػتبداؿ الوقػػػػػػػػف بوقػػػػػػػػف آعػػػػػػػػر للملػػػػػػػػل ة يػػػػػػػػام  ؛ (ِ)اإلبػػػػػػػػداؿ"

ػػػػ  لػػػػ  إبػػػػداؿ بنػػػػاء الوقػػػػف ببنػػػػاءو آعػػػػر؛ لتاػػػػٌم أسػػػػاس الوقػػػػف فيهمػػػػا أليػػػػل  اقياسن
 اظتلل ة.

 الكوفػػػة القػػػدًن فجعلػػػو سػػػوقن أ ػػػو حػػػوؿ م ػػػجد ا بامػػػا ركم  ػػػن  مػػػر بػػػن اطتطػػػ .ِ
، فهػػػػ ا م ػػػػجد، ك  (ّ)منػػػػو و موضػػػػع آعػػػػر آعػػػػر بػػػػدالن  اللتٌمػػػػارين، كبػػػػي م ػػػػجدن 

يتعطػػػػل، كإفتػػػػا  هػػػػرت اظتلػػػػل ة و اسػػػػتبدالو، فػػػػإذا يػػػػاز ذلػػػػك و اظت ػػػػجد كىػػػػو 
 .(ْ)اظتوقوؼ لبل تفاع بعينو، فجواز االستبداؿ فيما يوقف لبلستابلؿ أكىل

ةللػ ،  امبنينػ ملسو هيلع هللا ىلص ػجد  ػاف  لػ   هػد رسػوؿ هللا))أف اظت :حديا  بدهللا بػن  مػر .ّ
فيػو  مػػر،  ، كزاداكسػقفو اصتريػد، ك مػده عشػ  الن ػل، فلػم يػػ د فيػو أبػو بكػر  ػي ن 

، مث بػمه اةلل  كاصتريد، كأ ػاد  مػده عشػبن  ملسو هيلع هللا ىلصناه  ل  بنيا و و  هد رسوؿ هللاكب
، كيعػل  مػده  ثماف، ف اد فيو زايدة  ثػمة، كبػي يػداره ةضتجػارة اظتنقو ػة كالقلػة

                                                           

 .ُِٔكتو ص( سبل ختر ُ)
 .ِْْ/ُّ( غتموع الفتاكل ِ)

 .ُِٔ( سبل ختركتو صّ)
 .ِِٗ/ُّ( ين ر: غتموع الفتاكل ْ)
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، "كال فػرؽ بػل إبػداؿ البنػاء ببنػاء كإبػداؿ (ُ)من حجارة منقو ػة، كسػقفو ةل ػاج((
 .(ِ)العرمجة بعرمجة إذا اقتضيف اظتلل ة ذلك"

أف اظتقلػػػػود مػػػػن األكقػػػػاؼ ىػػػػو اسػػػػتمرارىا كاسػػػػتمرار ريعهػػػػا ك فعهػػػػا، كو اإلبػػػػداؿ  .ْ
قيػػل عتػػ ا اظتقلػػود، خبػػبلؼ إبقػػاء الوقػػف  لػػ  للملػػل ة مػػع االلتػػ اـ ةلضػػوابت حت

 حالو كلو قل ريعو، أك  ىوقلف،  ل  قوؿ القاملل ةظتنع و مثل ذلك.
 أدلة القول الثاين:

، ك ػػاف ملسو هيلع هللا ىلصف  مػػر  لػػدؽ قػػاؿ لػػو  لػػ   هػػد رسػػوؿ هللا))أ :حػػديا ابػػن  مػػر .ُ
ىػو  نػدم ك  إين اسػتفدت مػاالن  ،، فقاؿ  مر: اي رسوؿ هللاذتغ، ك اف ـتبلن  :يقاؿ لو

:  لػدؽ أبمجػلو ال يبػاع كال يوىػ  كال ملسو هيلع هللا ىلص فيس فأردت أف أ لدؽ بو، فقاؿ النجمل
 ، فه ا اضتديا مجري  و منع بيع الوقف إبطبلؽ.(ّ)كلكن ينفل ذتره...(( ،يورث

فػػػأي ط  هبػػػا ثبلذت ػػػة  اٍىػػػدىل  مػػػر بػػػن اطتطػػػاب ؾتيبنػػػ))أى قػػػاؿ:  حػػػديا ابػػػن  مػػػر .ِ
فأ طيػػػيف هبػػػا ثػػػبلث  اين أىىػػػدىييف ؾتيبنػػػإ ،فقػػػاؿ: اي رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصدينػػػار، فػػػأ   النػػػجمل

، ففػ  اضتػديا (ْ)مامة دينار، أفأبيعها كأ شم بثمنها بدحب؟ قاؿ: ال، اؿترىا إايىا((
 داللة  ل   دـ يواز اإلبداؿ و اعتدم، كيقاس  ليو الوقف.

 الرتجيا:
ةلضػػػػػػػوابت كالشػػػػػػػػركط و ىػػػػػػػػ ا  مػػػػػػػػع االلتػػػػػػػػ اـ-لعػػػػػػػل القػػػػػػػػوؿ األكؿ أقػػػػػػػػرب لللػػػػػػػواب 

ظتقامجػػػػػػػػد الوقػػػػػػػػف، كأمػػػػػػػػا أدلػػػػػػػػة كذلػػػػػػػػك لقػػػػػػػػوة أدلػػػػػػػػة القػػػػػػػػوؿ األكؿ، كمرا ا ػػػػػػػػو  -اظتب ػػػػػػػػا
 القوؿ الثاين فتناقق قا يل :

                                                           

 .ُِٓص ( سبل ختركتوُ)
 .ِْْ/ُّ( غتموع الفتاكل ِ)
   .ُِّٔ( ركاه الب ارم،  تاب الومجااي، ةب قوؿ هللا كابتلوا اليتام ...، حديا ّ)

، كابػػن ع نتػػة و مجػػ ي و، ِٖٗٔ، كبن ػػوه و م ػػند أزتػػد، حػػديا ُٕٔٓديا ركاه أبػػو داكد،  تػػاب اظتناسػػك، ةب  بػػديل اعتػػدم، حػػ( ْ)
، كذ ػػر ابػػػن ع نتػػة اعػػػتبلؼ أمجػػ اب   بػػن سػػػلمة و اشتػػو، فقػػاؿ بعضػػػهم: يهػػم، كبعضػػػهم: ِِّٗ، كالب ػػارم و  رمتػػػو، رقػػم ُُِٗرقػػم 

[، ك  يوثقػػو سػػول ابػػن حبػػاف و ِْٔ/ُيػػو يهالػػة س ػػهم، كقػػاؿ الب ػػارم: ال يعػػرؼ صتهػػم شتػػاع مػػن سػػا ، كقػػاؿ الػػ ىجمل و ميػػ اف اال تػػداؿ: ف
   .َّٗالثقات، كضعفو األلباين و ضعيف أيب داكد، رقم 
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 من كيهل: كتاب  ن استدالعتم ةضتديا األكؿ .ُ
أف اظتفهـو من اضتديا أف النه   ن البيػع اظتطلػل للوقػف ال اإلبػداؿ، كىػ ا  -أ 

ىػػػو معػػػي دنتومػػػة الوقػػػف، فػػػاظتنه   نػػػو ىػػػو بيػػػع الوقػػػف كمجػػػرؼ مالػػػو، أمػػػا 
،  اإلبداؿ بوقف آعػر، أك بيػع الوقػف لشػراء بػمه فػبل يػدعل و ىػ ا اظتفهػـو

قػرف  ملسو هيلع هللا ىلصكال نتنع منو؛ لعدـ معارضتو ظتفهـو األمر، كيدؿ  ل  ذلك أف النػجمل
 ةلبيع اعتبة كاإلرث الل ين ي يبلف أمجل الوقف ببل ريعة.

أف أمجػػػػػػ اب ىػػػػػػ ا القػػػػػػوؿ كتيػػػػػػ كف اسػػػػػػتبداؿ الوقػػػػػػف و بعػػػػػػو األحػػػػػػواؿ،   -ب 
 اسػػػػػتبداؿ الفػػػػػرس اظتوقوفػػػػػة و سػػػػػبيل هللا إذا  عطلػػػػػيف منافعهػػػػػا و اصتهػػػػػاد، 
فقيػػػػدكا بػػػػ لك داللػػػػة اضتػػػػديا للضػػػػركرة، فلػػػػم ال  كػػػػوف اظتلػػػػل ة الراي ػػػػة 

ريػو مثلها، ك يقيلد الداللة هبػا  تقييػد الضػركرة عتػا؛ لكوهنػا أ فػع للوقػف كال خت
 ؟ ن أمجل اظتنع من بيع الوقف

 من ثبلثة كيوه: ككتاب  ن استدالعتم ةضتديا الثاين .ِ
 ضعف اضتديا،  ما  بل و ختركتو. -أ 
 الوقػف  ل  الت ليم بل ة اضتديا فليس فيو داللة  ل  اظتنع من اسػتبداؿ -ب 

االسػػػػػتبداؿ هبػػػػػا أفضػػػػػل مػػػػػن  للملػػػػػل ة، فلي ػػػػػيف العػػػػػل الػػػػػ  أراد  مػػػػػر
كلػػ ا   كتػػ  االسػػتبداؿ هبػػا ؛ ااب و اعتػػدم أببلىػػا ذتننػػاألكىل؛ ألف عػػم الرقػػ

 إىل األدىن ال إىل األ ل . لكوهنا ا تقاالن 

ك ػػػػػػػػػ لك  لػػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػػليم فقػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػل اإلمػػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػػو داكد  لػػػػػػػػػ  اضتػػػػػػػػػديا  -ج 
اظتػػػػ  ور أب ػػػػو  ػػػػاف قػػػػد أ ػػػػعرىا، فػػػػدؿ ذلػػػػك  لػػػػ  أف اظتنػػػػع  ػػػػاف ظتعػػػػي و 

 .(ُ)اعتدم، كهللا أ لم
 ، بل ال بد من االلت اـ ببعو الشركط كالضوابت:ؽكبعد ى ا فليس اصتواز إبطبل

                                                           

 .ٔٓ-ٗ/ِ، كأحكاـ الوقف و الشريعة اإلسبلمية ُّْ-ِٕٗ( ين ر لبلست ادة كاالستفادة: النوازؿ و األكقاؼ صُ)
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 عوابط استبدال الوقف: :ادلسألة الثانية
 للوقف و االستبداؿ فبل بد من مرا اة الضوابت التالية: لت قيل اظتلل ة اظتريوة

أف يرا ػػ  و االسػػػتبداؿ كؿتػػػوه ملػػػل ة الوقػػف كاظتوقػػػوؼ  ليػػػو، كال  ػػػربة ةظتلػػػاي  .ُ
 مىم من ذلك.األعرل ال  ي تفيدىا ب

أف يكػػوف الن ػػر و اظتلػػل ة  لػػ  اظتػػدل البعيػػد اظت ػػتمر، فػػبل  ػػربة ةظتلػػاي اآل يػػة  .ِ
 ال  قد  عود  ل  الوقف ةلضرر و اظت تقبل. 

أف يكوف ذلك إبذف القاض ، إال إذا عيش  مػن  عػدم القضػاة أك الػوالة ك لمهػم،  .ّ
تو،  إ ػهاد ثقػات  لػ  فيقيد قا يناس  اضتاؿ ؽتا فيو حف  للوقػف كر ايػة ظتلػل 

 .(ُ)االستبداؿ
 مسا ل متعلقة ابستبدال الوقف للمصلحة: :ادلسألة الثالثة

ينبػػػػػػ   لػػػػػػ  القػػػػػػوؿ جبػػػػػػواز االسػػػػػػتبداؿ للملػػػػػػل ة القػػػػػػوؿ جبػػػػػػواز االسػػػػػػتبداؿ  نػػػػػػد  .ُ
قلػػػػػػة اظتنفعػػػػػػة أك  عطػػػػػػل الوقػػػػػػف مػػػػػػن ةب أكىل؛ ألهنػػػػػػا أكسػػػػػػع منهمػػػػػػا، كمػػػػػػن كتيػػػػػػ  

 العمل هبا كتي  ما دكهنا.
صتػػػػػواز االسػػػػػتبداؿ للملػػػػػل ة أف يشػػػػػشط الواقػػػػػف العمػػػػػل  لفقهػػػػػاءا ػػػػػشط بعػػػػػو ا .ِ

ةظتلل ة، كال أثر ل لك و ىػ ه اظت ػألة بعػدما  ػري  و ىػ ا الب ػا القػوؿ جبػواز 
 .ااالستبداؿ  ند اظتلل ة مطلقن 

 ػػػن م ػػػألة ا ػػػشاط الواقػػػف  ػػػدـ االسػػػتبداؿ كلػػػو  ػػػاف  اأيضنػػػ  كلػػػم بعػػػو الفقهػػػاء .ّ
ا؛ لدعوعتا حتػيف الكػبلـ و ؼتالفػة  ػرط الواقػف ظتلل ة، ك  أيت الكبلـ  ليها ىن

 للملل ة ضمن ى ا الب ا.
القػػوؿ ةصتػػواز ىنػػا ال يعػػ   ن يػػل ىػػ ا اضتكػػم  لػػ   ػػل األحػػواؿ كالوقػػامع، كإفتػػا يلػػـ   .ْ

سػػساؿ أىػػل العلػػم كاسػػتفتاؤىم و  ػػل حالػػة؛ لي كمػػوا فيهػػا قػػا يناسػػبها بعػػد معرفػػة 
 .(ُ) فامجيلها، كهللا أ لم

                                                           

 ـ هبا.( كتدر ةلواقف أف يضع مثل ى ه الشركط و كثيقة كقفو لييلت  ُ)
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 الرقم : استبداؿ الوقفحكم  :الفرع الثاين
 لػ  الوقػف الرقمػ ، فيشػرع االسػتبداؿ إذا  ا مومنػ ينطبل حكػم االسػتبداؿ و الوقػف 

را   النا ر اظتلل ة كما ذي ر من ضوابت، ال سػيما أف األكقػاؼ الرقميػة متجػددة متاػمة، 
وقػػف قػػد يضػػر ةل -مقار ػػة ةألكقػػاؼ اظتعتػػادة-فػػاصتمود  لػػ  فتػػت معػػل كلػػو لفػػشة ي ػػمة 

الرقمػػػ ، ك لػػػ  ىػػػ ا فػػػبل بػػػد للنػػػا ر مػػػن معرفػػػة الواقػػػع ك طػػػورات التقنيػػػة كحايػػػات الوقػػػف 
اظتتجػػػػددة، كاضتػػػػرص  لػػػػ  ابتاػػػػاء األفضػػػػل للوقػػػػف، كاظت ػػػػار ة و التايػػػػم مػػػػىت مػػػػا  ا ػػػػيف 

 اظتلل ة فيو.
لؤلكقػػػػػاؼ الرقميػػػػػة سػػػػػهولة   ػػػػػ ها كحتويلهػػػػػا أل ثػػػػػر  مػػػػػع أف مػػػػػن اطتلػػػػػام  اظتفيػػػػػدة

كلػػػػ لك فمػػػػن االحتيػػػػاط للوقػػػػف ؛ اؼ الرقميػػػػة بتكلفػػػػة قليلػػػػةمػػػػن مجػػػػورة مػػػػن مجػػػػور األكقػػػػ
بعػػػػػػػػػد مرا ػػػػػػػػػاة النػػػػػػػػػا ر ل ػػػػػػػػػركؼ الوقػػػػػػػػػف -كمػػػػػػػػػن حف ػػػػػػػػػو  كػػػػػػػػػراره أب ثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػن مجػػػػػػػػػورة 

فػػػػػػإذا مػػػػػػا  ػػػػػػرؾ النػػػػػػاس مجػػػػػػورة منهػػػػػػا  -كالتقنيػػػػػػات اظت ػػػػػػتجدة كاعتيػػػػػػار مػػػػػػا فيػػػػػػو ملػػػػػػل تو
 بقييف اللور األعرل، كجتدد الوقف هبا كبق .

 وقف آخر: دمج الوقف الرقمي مع :ادلطليل الرابع
أف يويد برحبغتاف كقفياف ؼتتلاف قجاؿ ال نة النبوية، كبينهما  شػابو و مثاؿ الدم : 

األىػػػػداؼ كاألسػػػػالي ، فهػػػػل كتػػػػوز دمػػػػ  ىػػػػ ين الربحبغتػػػػل مػػػػع بعضػػػػهما، جبعػػػػل اصتهتػػػػل 
 القاممتل  ليهما يهة كاحدة، ك وحيد  مل العاملل فيهما  ل  كاحد منهما؟

و معػػػػػػػػي  ايػػػػػػػػم ىي ػػػػػػػػة الوقػػػػػػػػف، كمعػػػػػػػػي  د ػػػػػػػػو داعػػػػػػػػبلن كي إذا   ػػػػػػػػرت ظتعػػػػػػػػي الػػػػػػػػدم 
اسػػػػػتبداؿ الوقػػػػػف؛ فمعػػػػػي الػػػػػدم  و الواقػػػػػع: إبدالػػػػػو الوقػػػػػف بوقػػػػػف آعػػػػػر، ك ايػػػػػم ىي ػػػػػة 

 ل لك الدم . االوقف  بعن 
كظتػػا يػػاز  ايػػم ىي ػػة الوقػػف الرقمػػ  كإبدالػػو للملػػل ة يػػاز دغتػػو مػػع بػػمه للملػػل ة 

 الراي ة، إذا حتققيف الشركط التالية:
  رط الواقف كقلًده، ك دـ ؼتالفتهما إال ظتلل ة راي ة.مرا اة  .ُ

                                                           
= 

ـ لبلسػت ادة و ىػ ه اظت ػألة ين ػر فػا: ؼتالفػة  ػرط الواقػف: اظتشػػكبلت كاضتلػوؿ، للػد تور حبمجػر اظتيمػاف، اظتػسدتر الثػاين لؤلكقػاؼ، يامعػػة أ( ُ)
 القرل.
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أال يش ػػػػ   لػػػػ  الػػػػدم  ضػػػػياع الوقػػػػف أك ف ػػػػاده، أك حلػػػػوؿ النػػػػ اع كاالعػػػػتبلؼ  .ِ
 اظتضر ةلوقف.

 وثيػػػػػػػل ىػػػػػػػ ه العمليػػػػػػػة كفػػػػػػػل اإليػػػػػػػراءات البلزمػػػػػػػة عتػػػػػػػا، كإ ػػػػػػػراؼ النػػػػػػػا ر األمػػػػػػػل  .ّ
  ل  ذلك.

ذلػػك حتققهػػا ةزدايد قيمػػة  مرا ػػاة حتقػػل اظتلػػل ة مػػن الػػدم  و اضتػػاؿ كاظتػػ ؿ، كمػػن .ْ
الوقػػف بعػػد الػػدم   ػػن قيمػػة الػػوقفل ال ػػابقل، كزايدة ريعػػو ك فعػػو، ال سػػيما  لػػ  

 .(ُ)اظتدل البعيد، كإفتا نتكن معرفة ذلك ةالستعا ة أبىل اطتربة كاالعتلاص
 توسيع الوقف الرقمي أو تضييق رلالو: :ادلطليل اخلامس

 :كيتفرع الكبلـ ضمن ى ا اظتطل  و فر ل
  وسيع الوقف اظتعتاد، ك ضييقو: :الفرع األكؿ

 لػػ  اظتنػػع مػػن  وسػػيع الوقػػف أليػػل  كال مفهومػػو ال يػػدؿ  ػػ   ػػبلـ  ثػػم مػػن الفقهػػاء
كيػوزكه  ملل تو، بل يعل بعػو فقهػاء الشػافعية التوسػعة و دريػة أقػل مػن  ايػم الوقػف

، بػػل إف بعػػو ، ك  أيػػد مػػن منػػع مػػن  وسػػيع الوقػػف ظتلػػل ة(ِ)مػػع مػػنعهم لتايػػم الوقػػف
أيػػػػػازكا  وسػػػػػيع اظت ػػػػػايد كلػػػػػو أدل ذلػػػػػك إىل أف   ػػػػػتو   لػػػػػ  كقػػػػػف جبوارىػػػػػا،  الفقهػػػػػاء
إذا   يكػػن مثى  اإال أ ػػو يفهػػم منػػو يػػواز التوسػػعة  مومنػػ -كإف اعػػت  ةظت ػػايد-ك بلمهػػم 

معػػػارض رايػػػ ، كيش ػػػ   ليػػػو القػػػوؿ جبػػػواز  وسػػػعة الوقػػػف للملػػػل ة، إمػػػا مجػػػراحة كإمػػػا 
 .(ّ)بعو أ وا و ل   اكقياسن  امفهومن 

: "إذا ضػػاؽ اظت ػػجد أبىلػػو مػػا قالػػو اطتر ػػ  كؽتػػا يػػدؿ  لػػ  قػػوة األعػػ  هبػػ ا القػػوؿ
ػػػػبسو أك ملػػػػك فإ ػػػػو كتػػػػوز بيػػػػع اضتػػػػبس أليػػػػل  وسػػػػعة  كاحتػػػػاج إىل  وسػػػػعة كجبا بػػػػو  قػػػػاري حى
اظت ػػجد، كإف أو مجػػاح  اضتػػبس أك مجػػاح  اظتلػػك  ػػن بيػػع ذلػػك فاظتشػػهور أهنػػم كتػػربكف 

                                                           

 .ُّٓ، صلت ن مرايعتهاقششؾ  ركط لبلستبداؿ )النوازؿ و األكقاؼ( و  تاب  (ُ)
 .ْٗٗ/ُ( ين ر: أسي اظتطال  ِ)
، ك ػػػػرح ُّّ/ٔ، كالػػػ عمة ْٓ/ّ، كاالعتيػػػار لتعليػػػل اظت تػػػار ّٕٗ/ْ، كحا ػػػية ابػػػػن  ابػػػدين ِّٓ/ٔن ػػػر: فػػػت  القػػػدير البػػػن اعتمػػػاـ ( يّ)

، ك ػػرح منتهػػ  اإلرادات ِٖ/ٔ، كاظتاػػ  ْٗٗ/ُ، كأسػػي اظتطالػػ  ِٗ-ُٗ/ْ، كحا ػػية الدسػػوق  ّٔٔ/ٕ، كالتػػاج كاإل ليػػل ٓٗ/ٕاطتر ػػ  
ِ/ِْٓ. 
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 األكؿ، كمثػل  وسػعة اظت ػجد  وسػعة   اثمن اضتبس ما كتعل حب ن  ل  بيع ذلك كيششل ب
، فقػػػػد أيػػػػاز زايدة  لػػػػ  التوسػػػػعة إيبػػػػار أمجػػػػ اب اضتػػػػبس (ُ)طريػػػػل اظت ػػػػلمل كمقػػػػربهتم"

 اظتمتنعل  ل  بيع حب هم أليل اظت جد؛ لكو و من اظتلاي العامة. 
ل تو قػػد ، بػػل إف مقتضػػ  القيػػاـ قلػػك لػػ  ىػػ ا فػػبل مػػا ع مػػن  وسػػيع الوقػػف ظتلػػل تو

و حل الوقف ظتػا قػد ي ػببو مػن إ ػراض  نػو أك  ايد و إليو، كرقا  اف  دـ التوسيع  قلمن 
 ضرر  ليو.

 األدلة على مشروعية توسيع الوقف ادلعتاد للمصلحة:
 نتكن أف ي تدؿ ظتشرك يتو قا يل :

الرا ػدكف كىػ  اظت ػايد، فقػد كسػع اطتلفػاء  كقوع التوسػعة و أ ػد األكقػاؼ حرمػة .ُ
، ملسو هيلع هللا ىلصالنػػػجمل كسػػػع اظت ػػػجد بطلػػػ  مػػػن مل ك  ينكػػػر  لػػػيهم، بػػػل إف  ثمػػػافاضتػػػر 

ػػػ هدت الػػػدار )) ػػػ :، كفيػػػو قػػػاؿ(ِ)القشػػػممف  ٍ كدليػػػل ذلػػػك حػػػديا ذتامػػػة بػػػن حى
اإلسػػػػػبلـ ىػػػػػل  علمػػػػػوف أف أ شػػػػػد م ةل ك  :حػػػػػل أ ػػػػػرؼ  لػػػػػيهم  ثمػػػػػاف ... قػػػػػاؿ

مػػن يشػػشم بقعػػة آؿ فػػبلف في يػػدىا و  :ملسو هيلع هللا ىلصاؿ رسػػوؿ هللافقػػ ؟أبىلػػواظت ػػجد ضػػاؽ 
فػػػأ تم اليػػػـو دتنعػػػوين أف  ،فا ػػػشيتها مػػػن مجػػػل  مػػػا  ؟اظت ػػػجد خبػػػم منهػػػا و اصتنػػػة

بػػػل  ،  يػػػواز التوسػػػعة، فػػػدؿ ذلػػػك  لػػػ(ّ)اللهػػػم  عػػػم(( :قػػػالوا .أمجػػػل  فيهػػػا ر عتػػػل

                                                           

 .ٓٗ/ٕ(  رح اطتر   ُ)

( ىو: ذتامة بن حىٍ ف بن  بدهللا بن سلمة بن قشم بن  ع  بػن ربيعػة بػن  ػامر بػن مجعلػعة القشػمم البلػرم،  بعػ  يليػل ثقػة مػن الطبقػة ِ)
رزتػػو هللا و العقػػد األكؿ مػػن القػػرف  كثبلثػػل، كمػػاتك  يػػره، كقػػدـ  لػػ   مػػر كىػػو ابػػن ستػػس  ملسو هيلع هللا ىلصالثا يػػة مػػن التػػابعل، قػػاؿ أبػػو  عػػيم: أدرؾ النػػجمل 

، ُٓ/ُُ، كالػػواو ةلوفيػػػات ُّٓ/ُ، كاإلمجػػابة و دتييػػ  اللػػ ابة َٗٓ/ُ، كمعرفػػة اللػػ ابة أليب  عػػيم ْٕٗ/ُاين للهجػػرة. سأسػػد الاابػػة الثػػ
 [.ُٕٓ-ُْٓ/ُُ، ك ريا دمشل ُِ/ّ، ك ريا اإلسبلـ ُٕٕ-ُٕٔ/ِكالتاريا الكبم للب ارم 

، ُّٓٓ، كالن ػػام ،  تػػاب األحبػػاس، ةب كقػػف اظت ػػايد، حػػديا ّّٔٔ( ركاه الشمػػ م،  تػػاب اظتناقػػ ، ةب مناقػػ   ثمػػاف، حػػديا ّ)
 ، كاللف  للشم م، كقاؿ الشم م: ى ا حديا ح ن كقد ركم من بم كيو  ن  ثماف.ِْٓكأزتد، حديا 

بػػم لتػػن بػػن أو ، لكنػػو ح ػػنو و إركاء الاليػػل، كقػػاؿ: كريالػػو ثقػػات ريػػاؿ م ػػلم َٕٓٔكقػػد ضػػعفو األلبػػاين و حتقيقػػو ظتشػػكاة اظتلػػابي ، رقػػم 
د اضتجػػاج كىػػو أبػػو أيػػوب األىتمػػ  البلػػرل كىػػو لػػل اضتػػديا  مػػا ىف التقريػػ ، لكنػػو   يتفػػرد بػػو، فقػػد أعريػػو  بػػد هللا بػػن اإلمػػاـ أزتػػد ىف زكامػػ

 -ظتهملػةبك ػر ا-( من طريل ىبلؿ بن حل  ػن اصتريػرم بػو دكف قلػة ثبػم، كىػ ه متابعػة ال أبس هبػا ، فػإف ىػبلؿ بػن حػل ٕٓػ  ْٕ/ُاظت ند )
( ٕٓ/ِركل  نػػػو رتا ػػػة مػػػن الثقػػػات ، ككثقػػػو ابػػػن حبػػػاف ، كىف )التقريػػػ (: مقبػػػوؿ، فاضتػػػديا ح ػػػن  مػػػا قػػػاؿ الشمػػػ م كقػػػد  لقػػػو الب ػػػارم )

 [.َْ/ٔبلياة اصتـ  كهللا أ لم. سإركاء الاليل و ختري  أحاديا منار ال بيل 
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 لػػ   وسػػعة اظت ػػجد  ملسو هيلع هللا ىلصا النػػجملاضتػػا  ليهػػا إذا  ػػاف و ذلػػك ملػػل ة ك فػػع؛ ضتػػ
 .كذ ر الثواب  ل  ذلك، ك ف  ب لك دليبلن 

جبػواز التايػم كاالسػتبداؿ ظتلػل ة،  مػا ىػو  أف التوسعة جتػوز مػن ةب أكىل إذا قلنػا .ِ
 القوؿ الراي  و ى ا الب ا.

فهػ  مػن القيػاـ قلػل ة الوقػف كؽتػا يعػل  لػػ   ةأف  وسػعة الوقػف إذا  ػاف ظتلػل  .ّ
اسػػػتمراره، فكا ػػػيف مشػػػرك ة لػػػ لك، أمػػػا التفػػػريت هبػػػا فرقػػػا أدل لضػػػياع الوقػػػف أك 
 عطلػػػػػو أك إ ػػػػػراض النػػػػػاس  نػػػػػو أك  قليػػػػػل منفعتػػػػػو، ك لهػػػػػا ؼتالفػػػػػة ظتقلػػػػػود الشػػػػػارع 

 كمقلود الواقف من الوقف.
 تضييق الوقف للمصلحة: :مسألة

فال اىر أف التضييل و الوقف اظتعتاد ال يكوف إال ببيع  ةأما  ضييل الوقف للملل 
بعو الوقف، أك  عطيلو ظتدة معينة، كمثل ى ا ال كتوز إال استثناءن حل حتقل ملل ة 

 راي ة للوقف و  ايلو كآيلو و  ضييقو، كل لك مجور منها:
 لػػو   ال  فػػ  فايتػػو، ك  يكػػن أمػػاـ النػػا ر إال  عطيػػل الوقػػف إذا  ا ػػيف بلػػة الوقػػف .ُ

أك  عطيل يػ ء منػو ظتػدة معينػة، فتعطيػل يػ ء منػو أكىل مػن  عطيلػو  لػو، كىػو أقػرب 
 إىل أف يعود الوقف ل ابل حالو.

 ػػراء يػػ ء مػػن أرض كقفػػو أبضػػعاؼ قيمتهػػا؛ ل ػػب   إذا  يػػرض  لػػ  حب ػػر الوقػػف .ِ
-يتعلػػل ةظتشػػشم ال بقيمػػة األرض الفعليػػة، فيجػػوز للنػػا ر حينهػػا بيػػع ذلػػك اصتػػ ء 

 اليشػػػشم بقيمتهػػػا بعػػػد ذلػػػك أرضنػػػ -اظتلػػػاي كاظتفاسػػػد كري ػػػاف األيكىل بعػػػد مواز ػػػة
 أعرل للوقف لع  حكمها.

مػػن الوقػػف  اك  يكػػن لػػو مػػاؿ نتكػػن إحيػػاؤه بػػو، ةع النػػا ر يػػ ءن  إذا  عطػػل الوقػػف .ّ
كأمجػػػػل  بتلػػػػك القيمػػػػة أمجػػػػل الوقػػػػف؛ كذلػػػػك إلحيػػػػاء الوقػػػػف كحفػػػػ  أمجػػػػلو، بػػػػل 

  وسيعو كحت ينو.  كاستثمار ريعو قا قد نتكن معو م تقببلن 
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؛ ظتػا و ذلػك مػن (ُ)بيػع بعػو الوقػف إلمجػبلح بعضػو كم ى  اضتنابلػة  لػ  مشػرك ية
 ملل ة للوقف و إبقاء أمجلو كإحيامو كحف و من اال دصر كالتعطل.

 ومستند ما سبق على ما يلي:
مػػػا سػػػبل إيػػػراده مػػػن األدلػػػة  لػػػ  مرا ػػػاة ملػػػل ة الوقػػػف، ك لػػػ  يػػػواز  ايػػػم ىي ػػػة  .ُ

ل ة، كمػػػا يػػػسدم إليػػػو  ضػػػييل الوقػػػف ةللػػػور اظتػػػ  ورة إىل ملػػػل ة الوقػػػف للملػػػ
 الوقف حقيقة.

أف بعػػو مجػػور  ضػػييل الوقػػف  ػػسكؿ إىل مجػػور أعػػرل مػػن التايػػم يػػام ة،  اللػػورة  .ِ
للوقػػػف للملػػػل ة؛ ألف  ضػػػييل الوقػػػف ببيػػػع  الثا يػػػة الػػػ   ػػػسكؿ إىل  وهنػػػا اسػػػتبداالن 

و و اضتقيقػػػة اسػػػتبداؿ لػػػ لك ىػػػ ايػػ ء منػػػو مث  ػػػراء أرض بديلػػػة لػػػ لك اصتػػ ء الحقنػػػ
 للوقف و بعو األحواؿ. ااصت ء أبرض أعرل،  ما نتكن أف يكوف  وسيعن 

لػو  األمجل الوقف كإحيػاءن لػو كحف نػ احف ن  ؛أ و بيع ي ء من الوقف إلمجبلح بعضو .ّ
أك  ػراء بػدؿ لػو بعػد إمجػبلح  من التعطل، مػع إمكػاف اسػتعادة مػا   بيعػو م ػتقببلن 

 ثماره.الوقف ك ودة ريعو كاست
  وسيع الوقف الرقم  ك ضييقو: :الفرع الثاين

 توسعة الوقف الرقمي ذلا معنيان أو مفهومان، مها:
اظتتاحػػػة لبياحب ػػػو أك زايدة إمكا ياهتػػػا، كذلػػػك   وسػػػعة الوقػػػف الرقمػػػ  بػػػ ايدة اظت ػػػاحة .ُ

بتطػػػػػػوير موامجػػػػػػفات عػػػػػػادـ اظتوقػػػػػػع أك  ػػػػػػراء سػػػػػػعة إضػػػػػػافية للت ػػػػػػ ين مػػػػػػن الشػػػػػػر ة 
إال و األكقػػاؼ الرقميػػة الػػ  عتػػا استضػػافة حتويهػػا،  ػػاظتواقع  اظت تضػػيفة، كلػػيس ىػػ ا

 كاضت اةت الرقمية.
أك أق ػػػػػػػػػػػػامو كمجػػػػػػػػػػػػف ا و أك ف ػػػػػػػػػػػػات   وسػػػػػػػػػػػػعة غتػػػػػػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػػػػػػل الوقػػػػػػػػػػػػف الرقمػػػػػػػػػػػػ  .ِ

 ػػػػػػػن القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػرًن، فمػػػػػػػن  ارقمي ػػػػػػػ ااظت ػػػػػػػتفيدين منػػػػػػػو، فلػػػػػػػو  ػػػػػػػاف الوقػػػػػػػف موقعنػػػػػػػ

                                                           

 .ُِٖ/ْ( ين ر: مطال  أك  النه  و  رح باية اظتنته  ُ)
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مػػػػن العنايػػػػة  وسػػػػعة غتالػػػػو إدعػػػػاؿ ال ػػػػنة النبويػػػػة و غتػػػػاؿ  ملػػػػو، فيتوسػػػػع بػػػػ لك 
 ةلقرآف فقت، إىل العناية ةلقرآف كال نة.

 لػ   ا، قياسنػكإذا  بل ذلك فبل إ كاؿ و  وسعة الوقػف الرقمػ  إذا حتققػيف اظتلػل ة
الوقف اظتعتاد، بل ىو أحرل ةصتواز؛ ل هولة  وسعتو كقلػة إ ػكاالهتا، فلػيس لػو يػماف أك 

 طرؽ حتوطو أك ؿتو ذلك.
، فهػػو  مػػا بػيػػلًٌ مربػػوط ةظتلػػل ة، كمػػن واز التوسػػعة مبا ػػرةكالقػػوؿ ةصتػػواز ال يعػػ  يػػ

، كمػػن حتقػػل اظتنفعػػة ر ايػػة اظتلػػل ة أف يتأ ػػد النػػا ر مػػن كيػػود اضتايػػة إىل التوسػػعة فعػػبلن 
لػ بل يضػيع أسػاس ؛ منو، كأف يرا   اإلمكػاحبت اظتاديػة كاظتعنويػة الػ  لتتايهػا ذلػك التوسػع

  ملو دكف الومجوؿ ظتبتااه.
وسػػعة غتػػاؿ العمػػل مػػن العنايػػة ةلقػػرآف فقػػت، إىل العنايػػة ةلقػػرآف كال ػػنة   كمثػػاؿ ذلػػك:

 ػػدة، مػػن أبرزىػػا:  عػػديل أىػػداؼ الوقػػف الرقمػػ  كعططػػو كبمىػػا قػػا يبلمػػم  ايتطلػػ  أمػػورن 
ذلك التوسػع، ك عػديل أ مػاؿ الوقػف ك لػاميمو كػتتواي ػو كزايدهتػا، كذلػك ي ػتد   زايدة 

زايدة اإل فػػػاؽ اظتػػػادم، كمجػػػرؼ األكقػػػات كاصتهػػػود الكػػػوادر العاملػػػة أك  كثيػػػف يهودىػػػا، ك 
 الكافية لت قيل النجاح.

قبػػل الشػػركع و التوسػػعة، بتقػػدير اظتلػػاي كاظتفاسػػد، كالقػػدرات  فمرا ػػاة ذلػػك  لػػو مهػػم
 كاإلمكاحبت؛ ليمكن حتقيل اظتلل ة اظترادة، كهللا أ لم. 

 تضييق الوقف الرقمي للمصلحة: :مسألة
تو، يعمػػل بػػو إذا  ػاف فيػػو ملػػل ة راي ػػة للوقػػف، كىػػ ا  ضػييل الوقػػف الرقمػػ   توسػػع

 يويد و األكقاؼ الرقمية أ ثر من بمىا؛ ظترك تها كجتدد  قنياهتا ك ام طبيعتها.
 :يف الوقف الرقمي وتطبيقهاحكم الشروط ادل الفة لطبيعة الوقف  :الثاينادلبحث 

لوقػػف كطبيعتػػو، إال أهنػػم ا فقػػيف اظتػػ اى  األربعػػة  لػػ  بطػػبلف الشػػركط اظت الفػػة ظتقتضػػ  ا
كل ا قد متتلفوف و بطبلف  ػرط مػا ال طتػبلؼو ؛ اعتلفوا و ضوابت ا تبار الشركط   لك
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و إبطاؿ الشركط اظت الفة ظتقتضػ  الوقػف كطبيعتػو، كإفتػا طتبلفهػم و ا تبػار ذلػك الشػرط 
 .(ُ)أـ ال اؼتالفن 

ل، إال أ ػػو يلػػـ  ظتقتضػػ  الوقػػف كطبيعتػػو فهػػو  ػػرط ةطػػ ك لػػ  ىػػ ا فكػػل  ػػرط ؼتػػالف
 دقيل الن ر و الشرط كمعنػاه؛ ظتعرفػة مػدل ؼتالفتػو لطبيعػة الوقػف كمقتضػاه، فلي ػيف  ػل 

 الشركط احملرمة ؼتالفة لطبيعة الوقف.
  طبيقات للشركط اظت الفة لطبيعة الوقف و األكقاؼ الرقمية: :فرع

كلػ ا  ؛ الوقػف بعو الشركط ال  يرب  ة شاطها لطبيعػة قد متف   ل  الواقف ؼتالفة
بػػو أف لتػػرص  لػػ  سػػساؿ أىػػل العلػػم  نهػػا، كفيمػػا يلػػ  ػتاكلػػة السػػتعراض أىػػم   ػػاف حػػراي  

 لي  ر الواقف من الوقوع فيها: ؛مجور  لك الشركط و األكقاؼ الرقمية
أف يشػػشط  نػػد كقفػػو للموقػػع أك اضت ػػاب أك بمقتػػا أف يريػػع فيػػو مػػىت  ػػاء، أك أف  .ُ

 ا ية بيعو، كؿتو ذلك.لو اطتيار و ذلك، أك أف لو إمك
أف يشػػشط و الوقػػف الرقمػػ   شػػر أك إقامػػة بعػػو البػػدع،  مػػا يقػػع مػػن بعػػو مػػن  .ِ

، ك ػ لك ا ػشاط  شػر   امػونتوت لو مييف من إقامة بعػو اظتبتػد ات و الػدين و 
، كمػػػن ذلػػػك ا ػػػشاط  ػػػدـ طمػػػس مجػػػور الن ػػػاء اأك فعػػػل مػػػا متػػػالف الشػػػرع  مومنػػػ

 اأك إف ػػػادن  ار ػػػة؛ ل نػػػو أف و ىػػػ ا الفعػػػل ختلفنػػػاظتتربيػػػات و اللػػػور كاظتقػػػاطع اظتت 
 للم تول.

ا شاط الواقف  شر أمور ختالف سياسات النشر و اضت اب الرقم ، كمػا يشػبهها  .ّ
مػػن سياسػػات و اظتواقػػع الرقميػػة، كىػػو مػػا يػػسدم إىل إبػػبلؽ الوقػػف مػػن قبػػل  لػػك 

 اصتهات.
  القػػػػوؿ قنػػػػع ا ػػػػشاط  وقيػػػػيف كقفػػػػو الرقمػػػػ  قػػػػدة معينػػػػة ينهػػػػ  بعػػػػدىا كقفػػػػو ) لػػػػ .ْ

 الوقف اظتسقيف(.
                                                           

، ِّٕ/ِ، ك ػػػػػرح منتهػػػػػ  اإلرادات ِّٓ/ٕ، كاضتػػػػػاكم الكبػػػػػم َِْ،ِٖ/ّ، كالشػػػػػرح الكبػػػػػم للػػػػػدردير ُٓٗ/ْين ػػػػػر: بػػػػػدامع اللػػػػػنامع ( ُ)
الكبلـ  ن الشركط اظت الفة ظتقتض  العقد  نػد الكػبلـ  ػن حكػم ؼتالفػة  ػرط الواقػف ، كقد سبل ُّْ-ُُّ/ْْكاظتوسو ة الفقهية الكويتية 

 و ى ا الب ا.
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أف يشػػشط أف لػػو إقتػػاؿ الوقػػف مػػىت  ػػاء، فمػػىت   ػػل  ر ػػو؛ ضتلػػوؿ اإلقتػػاؿ  نػػد   .ٓ
 من اإلمث بش و. ا ثمين، حىت كلو ا شط ى ا عشية كعركين 
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 الفصل الرابع
 الىقف الرقنٌ اإلنفاق على

 -و الاالػػػ - بت ، كبقػػػاؤه كاسػػػتمراره مػػػر مػػػن أيػػػل مقامجػػػد الوقػػػف البقػػػاء كاالسػػػتمرار
كلػػػ ا  ػػػاف ىػػػ ا الفلػػػل لبيػػػاف أبػػػرز طػػػرؽ د ػػػم األكقػػػاؼ الرقميػػػة ؛ ةإل فػػػاؽ اظت ػػػتمر  ليػػػو

 كأحكامها، مث بياف أقتية زتاية الوقف الرقم  كمقدار إ فاؽ النا ر  ليو، كهللا اظت تعاف.
 طر  دعم األوقاف الرقمية وأحكامها: :ادلبحث األول

 األكقاؼ  و اف:
كىػػ ا الق ػػم مػػن األكقػػاؼ اسػػتثمارم فػػيف و  ػػكلو، يهػػدؼ  :أكقػػاؼ اسػػتثمارية .ُ

 منو الواقف إىل مجرؼ ريعو  ل  كيوه اطتم كالرب كاظتعركؼ.
 :اكى ه األكقاؼ  ل  ق مل أيضن  أكقاؼ بم استثمارية: .ِ

، كىػػػ ه األكقػػػاؼ حتتػػػاج إىل ملػػػدر دعػػػل اأكقػػػاؼ ال يعػػػود منهػػػا ريػػػع مطلقنػػػ -أ 
لػػ بل ينقطػػع  ؛ا كقػػف اسػػتثمارمعػػارج  نهػػا يػػد مها، كاألفضػػل أف يكػػوف عتػػ

 الد م إبذف هللا.
، كىػػ ه األكقػػاؼ قػػد يقػػـو ريعهػػا أكقػػاؼ عتػػا ريػػع مػػن  شػػاط اسػػتثمارم فيهػػا -ب 

 بكفايتها، كقد حتتاج لدعلو إضاو من ملدر عاري .
أف اإل فاؽ  ل  الوقف كد مو إما أف يكػوف مػن ملػدر عػارج  نػو،  كحامجل ما سبل

كلكػػل مػػن ىػػا ل الطػػريقتل أحكامهػػا، كبيػػاف ذلػػك  كإمػػا أف يكػػوف مػػن ريػػع الوقػػف  ف ػػو،
 فيما يل :

 الدعم اخلارجي: :ادلطليل األول
حتتػػػػػاج لرافػػػػػد مػػػػػا  يػػػػػد مها، كلػػػػػو  ػػػػػاف  األكقػػػػػاؼ الػػػػػ  ال ينػػػػػت  منهػػػػػا ريػػػػػع يكفيهػػػػػا،

كؿتػػػػػوه، كىػػػػػ ا  اآعػػػػػر، أك  ػػػػػاف  رب نػػػػػ اىػػػػػ ا الرافػػػػػد مػػػػػن عػػػػػارج الوقػػػػػف، سػػػػػواء  ػػػػػاف كقفنػػػػػ
 ىو اظتقلود هب ا اظتطل .
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، فػػػيمكن لػػػو أف ياطػػػ   فقػػػات ىػػػ ا اظت ػػػجد اإذا كقػػػف  ػػػ   م ػػػجدن لػػػك: مثػػػاؿ ذ
كاحتيايا و ببناء  مارة ككقفها  ليو،  ما نتكن أف ينفل  ليو من حر مالو أك مػن  رب ػات 

 بمه، ك بل ىا ل الطريقتل د م عاري .
فإذا   يكن للوقف الرقم  ريع من  ف و،  ػاف للواقػف  كو األكقاؼ الرقمية مثل ى ا،

 أف ينفل  ليو من مالو، أك من كقف استثمارم متللو لئل فاؽ  ليو.
 :الدعم الذايت :ادلطليل الثاين

كىػػو أد ػػ  السػػتقرار الوقػػف كفتػػوه،  كىػػ ا النػػوع مػػن الػػد م  ثػػم النفػػع سػػهل اظتطلػػ ،
 كىو ؽتكن و األكقاؼ الرقمية إذا أح ن الواقف كالنا ر الفكر كالعمل فيها.

؛ أبف يكػػػوف و الػػػ ا  أب ػػػو: اإل فػػػاؽ  لػػػ  الوقػػػف مػػػن ريعػػػوكنتكػػػن أف يعػػػٌرؼ الػػػد م 
 الوقف  شاط استثمارم ينفل من ريعو  ل  ذلك الوقف.

: اظتدرسػػػة الوقفيػػػة، الػػػ  يلػػػـ  حب رىػػػا إبلػػػ اـ الدارسػػػل فيهػػػا كمثالػػػو و األكقػػػاؼ اظتعتػػػادة
ك للوقػػػف ياطػػػ  احتيايػػػو، أ ابػػػدفع مبػػػالغ ماديػػػة   ػػػم دراسػػػتهم فيهػػػا؛ ليجعػػػل ذلػػػك ريعنػػػ

يبيػػع فيػػو  لػػ  الطػػبلب مػػا لتتايو ػػو مػػن طعػػاـ كأدكات مدرسػػية  متلػػ  و الوقػػف مكػػاحبن 
كؿتوىػػػا، ككتعػػػل ريػػػع ذلػػػك للمدرسػػػة، أك كتعػػػل و يػػػ ء مػػػن اظتدرسػػػة ػتػػػبلت جتاريػػػة  ػػػسير 

 لت تفيد اظتدرسة من قيمة إكتارىا و  اطية احتياياهتا.
 ػػػػػاحات الػػػػػ  ختلػػػػػ  و ، فػػػػػيمكن أف فتثػػػػػل لػػػػػو ةظتأمػػػػػا مثالػػػػػو و األكقػػػػػاؼ الرقميػػػػػة

مجف ات اظتوقع الرقم  لئل بلحبت التجاريػة، أبف يػسير النػا ر  لػك اظت ػاحات  لػ  بػمه 
وليػػة كقيمػػة ػتػػددة، كعتػػ ا األسػػلوب كسػػامل كطػػرؽ ك فامجػػيل  ثػػمة، ؿتػػاكؿ ذ ػػر أقتهػػا و 

 ثنااي ى ا اظتطل .
 ىػػػػػػػػػػو أف النشػػػػػػػػػػاط كالوقػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتثمارم اكالفػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػل الوقػػػػػػػػػػف اظتػػػػػػػػػػد ـو ذا ي ػػػػػػػػػػ

االسػػػػػػػػػػتثمارم و األكؿ يػػػػػػػػػػ ء مػػػػػػػػػػػن الوقػػػػػػػػػػف، أمػػػػػػػػػػا و الثػػػػػػػػػػػاين فػػػػػػػػػػالوقف  لػػػػػػػػػػو  شػػػػػػػػػػػاط 
 استثمارم فيف ينفل ريعو  ل  ملارفو.
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لت قيقػػو ظتقلػػد الوقػػف ةالسػػتمرار، دكف اال تمػػاد  كللػػد م الػػ ا  للوقػػف أقتيػػة  بػػمة؛
  ل  ملدر آعر قد ينقطع.

ؤلكقػػػػػاؼ الرقميػػػػػة يتي ػػػػػر مػػػػػن أبػػػػػرز مجػػػػػور الػػػػػد م الػػػػػ ا  ل كو ىػػػػػ ه ال ػػػػػطور رتػػػػػع ظتػػػػػا
 نبيهػػػػاف مهمػػػػاف قبػػػػل الشػػػػركع كبيػػػػاف مػػػػا يتعلػػػػل هبػػػػا مػػػػن  فامجػػػػيل، ك وط ػػػػة لػػػػ لك، فهنػػػػا 

 و  لك اللور:
إفتػػػا ىػػػو أمثلػػػة ةرزة كمعركفػػػة و العػػػا  الرقمػػػ  و  أف  ػػػل مػػػا يػػػ  ر و ىػػػ ا اظتطلػػػ  .ُ

صتميػػػع الطػػػرؽ؛ إذ ال نتكػػػن حلػػػر الوسػػػامل لكثرهتػػػا  ازمننػػػا اضتاضػػػر، كلػػػيس حلػػػرن 
االبتكػػػػار كاإلبػػػػداع كالتجػػػػدد فيهػػػػا أبػػػػواب إف  امىػػػػا  ػػػػل حػػػػل، حيػػػػا كجتػػػػددىا ك 

 مفتوحة  ل  ملرا يها.
ال  نطبػػل  لػػ  رتيػػع أ ػػواع األكقػػاؼ الرقميػػة، بػػل قػػد  أف األ ػػواع الػػ   ػػ  ر ىنػػا قػػد .ِ

 ختت  بنوع منها، فليتنبو.
 كفيما يل  بياف ألبرز كسامل الد م ال ا  لؤلكقاؼ الرقمية:

 ت العادية: الد ااي :الفرع األكؿ
كمػػدة الػد اايت ذات اللػػياة اللػرلتة، الػػ   وضػع ضػػمن اظتنػت  الرقمػػ ، بقيمػة  :كىػ 
 ػتدد كصبيف  ادة. ك كل

لعوامػػػػل متعػػػػددة، مػػػػن أبرزىػػػػا: حجػػػػم الد ايػػػػة،  ا بعنػػػػكختتلػػػػف أسػػػػعار ىػػػػ ه الػػػػد اايت 
 وامل.كمكاف  هورىا، ك هرة اظتعًلن، كاظتكاف اظتعلن فيو، كفشة ال هور، كبمىا من الع

متعػػػددة:  لػػػية، مجػػػورية، مقػػػاطع مت ر ػػػة، مجػػػو ية،   مػػػا أف عتػػػ ه الػػػد اايت أ ػػػكاالن 
  واف  منبثقة ...إخل.

و ىػػػػػػ ا النػػػػػػوع مػػػػػػا ي ػػػػػػم  ةلتبػػػػػػادؿ اإل ػػػػػػبلين، أبف ينشػػػػػػر  ػػػػػػل  كنتكػػػػػػن أف يػػػػػػدعل
مػػػػن الطػػػػرفل د ايتػػػػػو  نػػػػد اآلعػػػػػر قويػػػػ  ا فػػػػاؽ معػػػػػل؛ لي ػػػػتفيد  ػػػػػل طػػػػرؼ مػػػػػن زكار 

ة، منهػػػػػػػػا: التعريػػػػػػػػف قنتجػػػػػػػػو كإ ػػػػػػػػهاره، كزايدة أرةحػػػػػػػػو، الطػػػػػػػػرؼ اآلعػػػػػػػػر فوامػػػػػػػػد متعػػػػػػػػدد
 كقيمتو، كقيمة اإل بلف  نده و اظت تقبل.
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و رتيػػػع أ ػػػواع األكقػػػاؼ  كنتكػػػن اسػػػتابلؿ ىػػػ ه الػػػد اايت كد ػػػم الوقػػػف مػػػن عبلعتػػػا
 .االرقمية  قريبن 
 الد اايت  رب الوسيت اإل بلين: :الفرع الثاين

للد ايػػة و العػػا  الرقمػػ  مػػن عػػبلؿ  ػػر ات كسػػيلة يديػػدة  ا تشػػرت و اآلك ػػة األعػػمة
مت للػػة بػػ لك،  عتمػػد  لػػ  آليػػات معينػػة لعػػرض إ ػػبلحبت ؼتللػػة لكػػل زامػػر ف ػػ  

أك ح ػػػ  احملتػػول الػػػ م يػػػ كره، كىػػ ا مػػػا كتعلهػػػا  ،  لػػيتو كاىتماما ػػػو كمػػػا يب ػػا  نػػػو
 ياذبة للمعلنل كمسثرة  ل  ال كار.

 بلث يهات: ل  مبدأ الشرا ة بل ث ك قـو ى ه الد اايت
ك كػػػػوف  ػػػػر ة  بػػػػمة و الاالػػػػ  عتػػػػا شتعتهػػػػا ك ػػػػهرهتا، ك كػػػػوف الوسػػػػيت اإل ػػػػبلين:  .ُ

 اظتن ل بل األطراؼ، كاظتن م عت ه العملية.
الػػ م يهػػدؼ إىل إيلػػاؿ رسػػالتو اإل بل يػػة إىل اآلعػػرين، كيتفػػل مجػػاح  اإل ػػبلف:  .ِ

 مػػع الوسػػيت  لػػ   شػػر إ بل ػػو مقابػػل مبلػػغ مػػادم، ختتلػػف طريقػػة ح ػػابو ف ػػ 
 .(ُ)اال فاؽ كمكا ة اظتوقع ك وع اإل بلف كطريقة  رضو ...إخل

إذ يتفػػػػل مػػػػع الشػػػػر ة  لػػػػ  إ طامهػػػػا ؛ كىػػػػو مجػػػػاح  اظتوقػػػػع الرقمػػػػ اظتعلىػػػػن لديػػػػو:  .ّ
م ػػػاحات إ بل يػػػة و اظتوقػػػع، ليعػػػرض فيهػػػا الوسػػػيت اإل ػػػبلحبت، كيتقاشتػػػاف الػػػرب  

 م بل. النا    ن رؤية ال كار لئل بلحبت أك التفا ل معها، كفل ا فاؽ
متعةةةةةددة، تقسةةةةةم تسةةةةةيل عةةةةةدة اعتبةةةةةارات،  اوطرقًةةةةة اكمةةةةةا أن ذلةةةةةذه الةةةةةدعاايت أنواًعةةةةة

 وبياهنا يف مسألتٌن:
 أنواعها تسيل  كلها: :ادلسألة األوىل

كطػػػػػػػػرؽ  رضػػػػػػػػها متعػػػػػػػػددة متشػػػػػػػػعبة، إال أهنػػػػػػػػا نتكػػػػػػػػن أف  أ ػػػػػػػػكاؿ ىػػػػػػػػ ه الػػػػػػػػد اايت
  لنف  ما يل :

                                                           

يػػد سػػعر اإل ػػبلف كمكا ػػو متجػػددة كمتفاك ػػة، منهػػا مػػا يعتمػػد  لػػ  حتديػػد قيمػػة صبتػػة، كمنهػػا مػػا يعتمػػد  لػػ  اظت ايػػدة ف ػػ  غتػػاؿ كطػػرؽ حتد (ُ)
في  ػن  الد اية كالكلمات الداللية عتا، كيسثر  ليها أيضنا  كل اإل بلف، كعتػا  فامجػيل أعػرل ال يت ػع اظتقػاـ لػ  رىا،  مػا أهنػا جتػدد ةسػتمرار،

 .م يرب  ةلدعوؿ فيها القراءة  نها كمتابعة م تجداهتاةلنا ر ال 
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 اوم إال  لومجنػػػػػػػػاإل ػػػػػػػػبلحبت النلػػػػػػػػية: ك عػػػػػػػػرض فيهػػػػػػػػا إ ػػػػػػػػبلحبت مكتوبػػػػػػػػة ال حتػػػػػػػػ .ُ
 كركابت  ادة.

 اإل بلحبت اللورية: كاإل بلف فيها مجورة صبتة حتوم رتيع بياحبت اإل بلف.  .ِ
مت ر ػػة  تميػػ   ااإل ػػبلحبت اظتت ر ػػة: كعتػػا  ػػدة أ ػػكاؿ إال أهنػػا  تفػػل و  وهنػػا مجػػورن  .ّ

 ػػن اللػػور الثابتػػة أبهنػػا  شػػد ا تبػػاه مشػػاىدىا أ ثػػر؛ لت يػػد بػػ لك احتماليػػة الن ػػر 
 التفا ل معها.إليها ك 

، كىػػػو  ػػػادة إيلػػػاؿ رسػػػالتو ااظت تلفػػػة ال متتلػػػف  ثػػػمن  كىػػػدؼ اظتعلػػػن و ىػػػ ه األ ػػػواع
 اإل بل ية كي ب ال كار إىل موقعو.

 أنواعها تسيل أسلوب الدفع وطرقو وأسبابو: :ادلسألة الثانية
مقابػل  هػور اإل ػبلف لعػدد  الدفع ح   اظتشاىدة: كيدفع فيها اظتعلن مبلاػا مػاداين  .ُ

 ل من ال كار.مع
الػػدفع ح ػػ  النقػػر: كال يهػػم ىنػػا  ػػم مػػرة  هػػر اإل ػػبلف للػػ كار، كإفتػػا يػػدفع اظتعلػػن  .ِ

 ف    دد النقرات  ل  الد اية ال  حتيل إىل اظتوقع ال م لتدده اظتعلن. 
 ميزة الدعاايت عرب وسيط إعالين: :مسألة

 مػػػن أمجػػػ اب لكثػػػم الػػػ  يعلػػػيف ىػػػ ا النػػػوع مػػػن الػػػد اايت مفضػػػبلن  إف اظتيػػػ ة الكػػػربل
اظتواقػػػع كللمعلنػػػل  ػػػ لك أف الوسػػػيت يي هػػػر لكػػػل زامػػػر مػػػا يناسػػػبو كيناسػػػ  احملتػػػول الػػػ م 
يشػػػػاىده، ؽتػػػػا لتقػػػػل ألمجػػػػ اب الد ايػػػػة ىػػػػدفهم بومجػػػػوؿ اظتهتمػػػػل إلػػػػيهم، كلتقػػػػل ىػػػػدؼ 

ػ لل امػر  االوسيت كمجاح  اظتوقع إبقباؿ اظتعًلنل  ليهم كالرب  من ذلك،  ما أ ػو أقػل إز اين
مػػن حبحيػػة  ػػدـ إ هػػار د ػػاايت بعيػػدة  ػػن اىتمامػػو، كإفتػػا ي هػػر لػػو  -يػػافو بعػػو األح-

 ما يناسبو كيناس  اظتوضوع ال م يب ا  نو.

كالك ػػػػ  منهػػػػا و اظتواقػػػػع كالػػػػربام  كبعػػػػو أ ػػػػواع  كنتكػػػػن اسػػػػتابلؿ ىػػػػ ه الػػػػد اايت
 اضت اةت، كرقا  وسعيف و م تقبل األايـ لتشمل بمىا من أ واع األكقاؼ الرقمية.
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 ركابت الترب ات: :الثالاالفرع 
مجػػاح  اظتوقػػع أك اضت ػػاب أك الػػربحبم  أك مجػػاح  اظتلػػف،  كىػػ  ركابػػت للتػػربع يضػػعها

 ال امرين ألف يترب وا لو من عبلعتا بشكل رقم . ادا ين 
 كيتم التربع من عبلؿ ى ه الركابت إبحدل الوسامل التالية:

اقتػو االمتما يػة، كلتػدد اظتبلػغ أبف يػدعل اظتتػربع بيػاحبت بط الدفع ةلبطاقة االمتما ية: .ُ
 ال م يود التربع بو، ليتم س   اظتبلغ من البطاقة كإيدا و لدل اظتتربلع لو.

كيػػػػػتم التػػػػػربع و ىػػػػػ ه الطريقػػػػػة بوسػػػػػاطة  :(ُ)الػػػػػدفع بواسػػػػػطة اظتسس ػػػػػات االمتما يػػػػػة .ِ
حيػػػػا ي ػػػػلم اظتتػػػػربع بيػػػػاحبت بطاقتػػػػو للمسس ػػػػة ؛ اظتسس ػػػػة االمتما يػػػػة بػػػػل الطػػػػرفل

كيرسػػل مػػن عبلعتػػا  رب ػػو لتقػػـو اظتسس ػػة إبيدا ػػو و ح ػػاب اظتتػػربلع لػػو  ،االمتما يػػة
 كفل ضوابت معينة.
مػػػع ال ػػػابقة و ا تمادقتػػػا  لػػػ  البطاقػػػات االمتما يػػػة، لكنهمػػػا  ك شػػػشؾ ىػػػ ه الطريقػػػة

 ختتلفاف و درية األماف، فف  ى ه الطريقة أماف أ رب؛ ظتا يل :
ت بطاقػػػػة االمتمػػػػاف سػػػػول  ػػػػدـ اطػػػػبلع أم يهػػػػة عػػػػبلؿ التػػػػربع  لػػػػ  بيػػػػاحب -أ 

اظتسس ػػػػة االمتما يػػػػة، كو ذلػػػػك زتايػػػػػة للػػػػاح  البطاقػػػػة االمتما يػػػػة ففػػػػػ  
بيػػاحبت بطاقتػػو مػػن ال ػػرقة؛ أل ػػو نتكػػن و  ثػػم مػػن األحػػواؿ ال ػػ   مػػن 

 البطاقة االمتما ية كاستعماعتا قجرد معرفة البياحبت اظتدك ة  ليها.
المتما يػػة  ػػل مػػرة، كحف ػػو ؽتػػا  ػػدـ حايػػة اظتتػػربع إىل  تابػػة بيػػاحبت بطاقتػػو ا -ب 

 قد يش    ل  إفشامها من إ كاالت.
إمكا ية اسشداد اظتبلغ اظتدفوع إذا حلل  بل   أك   ب أك سػرقة مػن قبػل  -ج 

الطػػػػرؼ اظت ػػػػتفيد، كذلػػػػك كفػػػػل  ػػػػركط معينػػػػة، ظتػػػػا  ػػػػوفره  لػػػػك اظتسس ػػػػات 
 االمتما ية من زتاية للمدفو ات و أبل  األحياف.

                                                           

 عريػػف  ( ىػػ ه الت ػػمية ىػػ  أدؽ   ػػمية  ومجػػل إليهػػا الباحػػا ف ػػ  اسػػتقرامو كدراسػػتو، كىػػ  أدؽ مػػن   ػػميتها ةلبنػػوؾ الرقميػػة، يسيػػد ذلػػكُ)
 امتما يػػػػػػػػػػػة : مسس ػػػػػػػػػػػةاأبهنػػػػػػػػػػػ-اضتاضػػػػػػػػػػركىػػػػػػػػػػػ  إحػػػػػػػػػػدل أ ػػػػػػػػػػػهر الشػػػػػػػػػػػر ات العاملػػػػػػػػػػػة و ىػػػػػػػػػػ ا ا،ػػػػػػػػػػػاؿ و كقتنػػػػػػػػػػػا -لنف ػػػػػػػػػػػها  PayPal  ػػػػػػػػػػر ة

(creditinstitution)  :سين رhttps://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/about.] 
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أبف يػػدفع اظتتػػربع النقػػود الرقميػػة للم ػػتفيد  ػػرب كسػػيلة مػػن  :(ُ)الػػدفع ةلنقػػود الرقميػػة .ّ
الوسػػامل الػػػ  يتي هػػػا اظت ػػػتفيد، كختتلػػػف آليػػػة اسػػػتقباؿ النقػػػود الرقميػػػة بػػػل أ وا هػػػا 
اظت تلفػػػة، فػػػبل  ويػػػد عتػػػا آليػػػة موحػػػدة كإفتػػػا حتػػػددىا طبيعػػػة العملػػػة كآليتهػػػا كسياسػػػة 

 .(ِ)اصتهة اظتلدرة عتا
 عات:ميزات روابط الترب  :مسألة

   يد من حرص اظتترب ل و العا  الرقم   ليها، منها:  تمي  ركابت الترب ات قمي ات
 ال هولة كالب اطة، ال سيما إذا  اف الت ويل بل دكؿ متعددة. .ُ
 .(ّ)ال ر ة: فيمكن للمتربع  نفي   رب و كإيلالو ظتن يريد و كقيف كيي   ادة .ِ
  للمتربع التػربع ظتػن و البلػداف القلػية ال حدكد عتا: فه   لا  حدكد اظتكاف، فتتي .ّ

قثػػل طريقػػة التػػربع ظتػػن ىػػو جبا بػػو، فػػبل لثػػم للبعػػد اصتاػػراو إذا أ ي ػػيف اطتدمػػة  نػػد 
 الطرفل.

الثقػػػػة و البنػػػػوؾ الرقميػػػػة و الػػػػدفع مػػػػن عبلعتػػػػا مقار ػػػػة ةلػػػػدفع اظتبا ػػػػر ةلبطاقػػػػات  .ْ
 .ال آ فن االمتما ية  ما بي 

أف الوسػػػطاء بػػل اظتتػػػربع كاظتتػػربلع لػػػو أيعػػػ كف  ب أبرزىػػػاكال ختلػػو ىػػػ ه الوسػػيلة مػػػن  يػػو 
 .ا ل  الت ويل، رقا  ا يف مبالغ صبتة أك   بة م وية أك قتا رتيعن  ا ادة رسومن 

 .او رتيع أ واع األكقاؼ الرقمية  قريبن  كنتكن است داـ ركابت الترب ات

                                                           

م  رفهػا البنػك اظتر ػ م األكركيب أبهنػا: "ؼتػ كف إلكػشكين لقيمػة  قديػة  لػ  كسػيلة  قنيػة ي ػت دـ بلػورة  ػامعة للقيػاـ قػدفو ات ظتتعهػدين بػ (ُ)
 European ػػاب بنكػػ   نػػد إيػػراء اللػػفقة، ك  ػػت دـ  ػػأداة ػتمولػػة مدفو ػػة مقػػدمنا" سين ػػر: مػػن أمجػػدرىا، دكف اضتايػػة إىل كيػػود ح

Central Bank (ُٖٖٗ). Report on Electronic Money. P.ٕ كفػا: اآلصر النقديػة كاالقتلػادية كاظتاليػة للنقػود ،
 [.ُّْ/ُالشريعة كالقا وف،  اإللكشك ية حملمد الشافع ، ضمن فوث مسدتر األ ماؿ اظتلرفية اإللكشك ية بل

مػػن أبػػرز أ ػػكاؿ النقػػود الرقميػػة  ملػػة بيتكػػوين الرقميػػة،  مػػا نتكػػن أف يػػدعل حتػػيف معناىػػا بطاقػػات اعتػػدااي الرقميػػة كمػػا و حكمهػػا، كالػػ  ( ك ِ)
الرقميػة للجهػة الػ  أمجػدرهتا أك يكوف فيها رمجيد ما  ػتدد، كنتكن أف  شػشل بػنفس قيمتهػا أك بقيمػة أ ثػر أك أقػل، ليػتم الشػراء هبػا و القنػوات 

 اصتهات الدا مة عتا،  ما نتكن مقايضتها ببعو ال لع ة تبارىا  قودنا.
  ويد بعو االستثناءات ل لك، مثل ما  قـو بو بعو اظتسس ات االمتما ية من حج  اظتبالغ ظتدد معينة كفل أ  متها. (ّ)
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 البيع كالتأيم: :الفرع الرابع
للبيػػػػػػػع أك التػػػػػػػأيم  اأف يعػػػػػػػرض سػػػػػػػلعن  لرقمػػػػػػػ ي ػػػػػػػتطيع أم  ػػػػػػػ   مػػػػػػػر بت ةلعػػػػػػػا  ا

 لػػػػػػ  اآلعػػػػػػرين، كفػػػػػػل كسػػػػػػامل كأسػػػػػػالي  متنو ػػػػػػة لعػػػػػػرض ال ػػػػػػلع كالػػػػػػدفع عتػػػػػػا كإيلػػػػػػاعتا 
ػػػػػ؛ للمشػػػػػشم للبيػػػػػع كالتػػػػػأيم التقليػػػػػدم؛  قػػػػػواي   اكلػػػػػ لك أمجػػػػػب يف التجػػػػػارة الرقميػػػػػة مناف ن

ظتػػػػػػا  ػػػػػػوفره مػػػػػػن مكاسػػػػػػ   بػػػػػػمة للمتعػػػػػػاملل، منهػػػػػػا سػػػػػػهولة الومجػػػػػػوؿ لل ػػػػػػلع كالتعامػػػػػػل 
كلػػػػػ ا قػػػػػد جتػػػػػد متػػػػػاير رقميػػػػػة  نػػػػػافس اظتتػػػػػاير اظتعتػػػػػادة بػػػػػل رقػػػػػا  تفػػػػػوؽ  ليهػػػػػا و ؛ امعهػػػػػ

كلػػػػ ا فهػػػػ  ةب  بػػػػم حبفػػػػع ظتػػػػن ؛  ثػػػػرة ال ػػػػلع ك نو هػػػػا ك ثػػػػرة زكارىػػػػا كضػػػػ امة مبيعاهتػػػػا
 و الوقف الرقم . يريد استابلعتا استثماراي  

 اف، ىي:ر يف العامل الرقمي إىل ثالثة أقسميكن تقسيم ما يبا  ويؤجى  :مسألة
 كيقلد ةل لع  ل ما يبيعو الناس كيسيرك و ؽتا لو كيود مادم. ال لع: .ُ
، كنتثػل اكيقلد ببيع احملتول بيع حقوؽ اال تفاع بو ال بيع اضتل  ف ػو بالبنػ احملتول: .ِ

ل لك ببيع مقاطع اللوت كاللور الرقمية كاظتقػاطع اظترميػة كالكتػ  الرقميػة كبمىػا، 
رب سػلعة إال أ ػو ي ػت ل اإلفػراد ألقتيتػو كدتيػ ه  ػن بػمه كمع أف احملتول نتكن أف يعت

 ك ثرة مجوره.
كيقلػػد ببيػػع اطتػػدمات:  قػػدًن عدمػػػة مػػن طػػرؼ آلعػػر ققابػػل مػػػادم، اطتػػدمات:  .ّ

كذلػػػػػك  اإليابػػػػػة  لػػػػػ  األسػػػػػ لة ك قػػػػػدًن االستشػػػػػارات، ك ػػػػػ لك حجػػػػػ  الفنػػػػػادؽ 
 كرحبلت الطماف.

 :أبرز طر  البيع والتأجًن يف العامل الرقمي :مسألة
كالػػػػػػػػػ م يػػػػػػػػػتم فيػػػػػػػػػو التعامػػػػػػػػػل بت ػػػػػػػػػليم اظتػػػػػػػػػثمن كدفػػػػػػػػػع  البيػػػػػػػػػع كالتػػػػػػػػػأيم اظتعتػػػػػػػػػاد: .ُ

 الثمن مرة كاحدة.
كى  آلية ي تلم فيها اظتششم أك اظت تأير اظتثمن  ل   ػكل دفعػات  اال شا ات: .ِ

ظتػػػدة معينػػػة  و أكقػػػات معلومػػػة،  اال ػػػشاؾ و غتلػػػة رقميػػػة  يرسػػػل للمشػػػشم  ػػػهراي  
، ك ػػ لك دفػػع الطريقػػة ؽتكنػػة و ال ػػلع كاطتػػدمات أيضنػػبقيمػػة معينػػة،  مػػا أف ىػػ ه ا
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مبلػػغ ػتػػدد للػػتمكن مػػن الػػدعوؿ ظتوقػػع معػػل كاالسػػتفادة مػػن ػتتػػواه كعدما ػػو ظتػػدة 
 معينة.

 ما يتميز بو التأجًن عن البيع يف العامل الرقمي:  :مسألة
احملتػول  ػل مػا ذ ػر  ػن البيػع ىنػا، إال أ ػو يػتم و   ينطبل  لػ  التػأيم و العػا  الرقمػ 

أ ثػػر مػػن ال ػػلع اظتعتػػادة،  مػػا أف التػػداعل بػػل   ػػمية البيػػع كالتػػأيم كاقػػع منتشػػر، فقػػد 
مػػن  -و غتػػاؿ اضتاسػػ -يطلػل  لػػ  لفػػ  البيػػع  لػػ  التػػأيم، مثػػل مػا يػػرل  ليػػو العػػرؼ 

 بيع برحبم  رقم   رب  رعي  يعمل ظتدة سنة كاحدة فقت.
 ع والتأجًن يف العامل الرقمي:أمور جيدر التنبيو إليها يف رلال البي :مسألة
، فػػػػػػػػػيمكن أف يبيػػػػػػػػػع ال يشػػػػػػػػػشط أف يكػػػػػػػػػوف البيػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػرب الوقػػػػػػػػػف الرقمػػػػػػػػػ   ف ػػػػػػػػػو .ُ

مجػػػػاح  الوقػػػػف مػػػػا يريػػػػد بيعػػػػو  ػػػػرب مواقػػػػع أعػػػػرل ي ػػػػوؽ مػػػػن عبلعتػػػػا ال ػػػػلع أك 
أك   ػػػػػػبة معينػػػػػػة مػػػػػػن  ػػػػػػل  مليػػػػػػة  ااحملتػػػػػػول، كيتفػػػػػػل معهػػػػػػا  لػػػػػػ  إ طامهػػػػػػا رسػػػػػػومن 

 .(ُ)ابيع، كيعترب اظتوقع ب لك كسيطن 
: ببيػػػػع حقػػػػوؽ ا ثػػػػر كسػػػػامل الػػػػرب  مػػػػن الػػػػربام  كاحملتػػػػول كاظتلفػػػػات اسػػػػت دامن مػػػػن أ .ِ

(، كذلػك مقابػل مبلػغ ااست دامها أك ليمىا ظتدة معينة   نة )كإف شت  العقد بيعنػ
 مادم معل.

و اظتواقػػػػػػػػػع كاضت ػػػػػػػػػاةت كبعػػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػػواع الػػػػػػػػػربام   كنتكػػػػػػػػػن أف يػػػػػػػػػتم البيػػػػػػػػػع كالتػػػػػػػػػأيم
 كاظتلفات الرقمية.

 ساطة:الو  :الفرع اطتامس
 ك كوف الوساطة و األكقاؼ الرقمية إبحدل طريقتل:

مقابػػػػػل   ػػػػػبة ربػػػػػ  أك مبػػػػػالغ  أف يبيػػػػػع أك يػػػػػسير الوقػػػػػف الرقمػػػػػ  منتجػػػػػاًت بػػػػػمه، .ُ
أك  اصبتػػػػػػة، كنتثػػػػػػل عتػػػػػػ ا النػػػػػػوع بػػػػػػبعو اظتواقػػػػػػع الرقميػػػػػػة الػػػػػػ  جتعػػػػػػل  ف ػػػػػػها مػػػػػػ ادن 

                                                           

 ف هللا.( أي  الكبلـ  ل  الوساطة و اظت ألة التالية إبذُ)
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معينػػػػة  ، يبيػػػػع النػػػػاس فيهػػػػا  لػػػػ  بعػػػػو، كيكػػػػوف لتلػػػػك اظتواقػػػػع فامػػػػدةارقمي ػػػػ اسػػػػوقن 
 من  ل  ملية بيع أك  رض.

بيػػػػػع منتجا ػػػػػو أك ليمىػػػػػا مقابػػػػػل   ػػػػػبة ربػػػػػ   لآلعػػػػػرين أف يتػػػػػي  الوقػػػػػف الرقمػػػػػ  .ِ
أك مبػػػػػالغ صبتػػػػػة، كنتثػػػػػل عتػػػػػ ا النػػػػػوع قػػػػػا  قػػػػػـو بػػػػػو بعػػػػػو اظتواقػػػػػع الرقميػػػػػة التجاريػػػػػة 
مػػػػػػن حػػػػػػا النػػػػػػاس  لػػػػػػ  الت ػػػػػػويل ظتػػػػػػا  عرضػػػػػػو بو ػػػػػػدىم قكافػػػػػػأهتم أبرةح  لػػػػػػ  

و العػػػػػػػػادة  لػػػػػػػػ   ػػػػػػػػدد الػػػػػػػػ ايرات أك  مليػػػػػػػػات  قػػػػػػػػدر   ػػػػػػػػويقهم، كيبػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػك
 الشراء ال  ؾت  اظت وؽ و يلبها.

 و اظتواقع كاضت اةت كبعو أ واع الربام  الرقمية. كنتكن أف  تم الوساطة
 ركابت الت ويل الد امية: :الفرع ال ادس

ألف يضػع و كقفػو ركابػت حتيػل ظتواقػع أعػرل و العػا   قد لتتاج مجاح  الوقف الرقم 
لرقم ،  أف يوفر ل كار موقعػو ملفػات رقميػة ي ػتطيعوف حتميلهػا مػن عػبلؿ زايرهتػم للػرابت ا

ال م يضعو، كقد استاليف بعو اصتهات ى ا األمر إب حة ركابػت  عػرض  لػ  ال امػر  نػد 
مث حتيلػػػو إىل الػػػرابت الػػػ م يربػػػ  ةلومجػػػوؿ إليػػػو، كييكافػػػأ مػػػن  ،الػػػدعوؿ عتػػػا د ػػػاايت مػػػثبلن 
ف ػػػ   ػػػدد الػػػ ايرات أك  ػػػدد مػػػرات  هػػػور  مػػػاداي   امػػػو مقػػػاببلن يضػػػع ىػػػ ه الػػػركابت إب ط

 الد اايت لل كار ال ين ضاطوا  ل   لك الركابت.
 .او رتيع أ واع األكقاؼ الرقمية  قريبن  كنتكن أف   ت دـ ى ه الركابت الد امية

 الد اايت اظتضمنة: :الفرع ال ابع
من اظتنػت  الرقمػ ، إذ   هػر  ض كى  الد اايت ال    هر بشكل بم مبا ر كال مجري 

  أهنا ي ء من ػتتواه.
  ػػت دـ و ىػػ ا الػػ من أهنػػا إال  كىػػ ه الػػد اايت كإف  ا ػػيف فكرهتػػا قدنتػػة االسػػت داـ،

 .اعامج   ابكثرة كأبسالي   لمية منهجية، كى ا ما يعطيها طابعن 
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،  ػػػػأف  كتػػػػ  و اظتوقػػػػع الرقمػػػػ  بشػػػػكل    يػػػػة أك فلهػػػػا أ ػػػػكاؿ  ديػػػػدة ؛أمػػػػا  ػػػػكلها
أك قلة  ن منت  أك يهػة، أك أف   هػر ضػمن منشػورات ح ػاةت  (ُ)أك مرايعة  لي ة

اظتواقع االيتما ية من يهة   يتابعها مجاح  اضت اب أك يطلبها، أك أف   هػر و علفيػة 
مجػػػورة أك مشػػػهد مت ػػػرؾ دكف الكػػػبلـ  نهػػػا  أهنػػػا أمػػػر  ػػػارض، أك أف يػػػتم ذ رىػػػا ضػػػمن 

 د اية مبا رة، أك بم ذلك من اللور. منشور أك مشهد مت رؾ  ج ء من ال ياؽ دكف
كاظتقلػػد ىنػػا التنويػػو بػػو، كإال فلػػو  فامجػػيل كأ ػػكاؿ كأحػػواؿ ، كغتػػاؿ ىػػ ا النػػوع كاسػػع
 متعددة يطوؿ اظتقاـ ب  رىا.

لثمىػػا الكبػػم  لػػ  اظتتلقػػ ؛ لويػػود حػػس اظتلػػداقية  ك عتػػرب اظتيػػ ة األىػػم و ىػػ ا النػػوع
ن النػاس قػد ينفػر مػن الػد اايت اظتبا ػرة أك يشػكك فيها، أك لثمىػا بػم اظتبا ػر، فكثػم مػ

 فيها أك يتجاىلها، أما ى ا النوع فيتبلىف ى ه العيوب بشكل  بم.
 األحكاف الشرعية لطر  دعم األوقاف الرقمية: :ادلطليل الثالث
طريقتػػاف: الػػد م اطتػػاري  اظتنفلػػل  ػػن الوقػػف، كالػػد م  أف لػػد م الوقػػف ا بػػل سػػابقن 

 ف  ف و، كبياف أحكاـ ىا ل الطريقتل فيما يل :ال ا  من ريع الوق
 حكم الد م اطتاري  للموقع: :الفرع األكؿ

، فقػػد حثػػيف  ليػػو األدلػػة كبينػػيف فضػػلو كرببػػيف ال متفػػ  مػػا و الوقػػف مػػن عػػم كثػػواب
فيو، كل ا فد م الوقف مشركع مثلو؛ أل و كسيلة إليو، كىػو و األمجػل م ػت  ؛ لت قيقػو 

 الوقف ك فعو، بشرط أال  كوف فيو ؼتالفة للشرع.مقلد الشارع و دنتومة 
، كقػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػل كالقػػػػػػػػػػػػػوؿ قشػػػػػػػػػػػػػرك يتو ال يعػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػوؿ بويوبػػػػػػػػػػػػػو  لػػػػػػػػػػػػػ  الواقػػػػػػػػػػػػػف

مػػػػػػػن ذلػػػػػػػك، فقػػػػػػػد أيػػػػػػػازكا اللػػػػػػػرؼ مػػػػػػػن ريػػػػػػػع كقػػػػػػػف  لػػػػػػػ  آعػػػػػػػر و  ا ػػػػػػػي ن الفقهػػػػػػػاء
أحػػػػػواؿ معينػػػػػة،  مػػػػػا أهنػػػػػم   يل مػػػػػوا الواقػػػػػف ةللػػػػػرؼ  لػػػػػ  كقفػػػػػو إذا هتػػػػػدـ أك عػػػػػرب، 

وؿ حكػػػػػػم ريػػػػػػوع الوقػػػػػػف إىل ملػػػػػػك الواقػػػػػػف أك كرثتػػػػػػو، أك ك ا ػػػػػػيف م ػػػػػػاملهم  ػػػػػػدكر حػػػػػػ

                                                           

راًيػع مػن ميػ ات ك يػوب،  ، مع ذ ركذ ر ما يتعلل هبا ،ك عدمة معينةاستعراض منت  أ ع   ادة( اظترايعات و العا  الرقم   ُ)
ي
مػا يبلح ػو اظت

 كأمور   ت ل اال تباه.
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اظت ػػػػػػامل، ك  يتطرقػػػػػػوا فػػػػػػاؿو إىل إلػػػػػػ اـ  االسػػػػػػتدا ة  ليػػػػػػو، أك اسػػػػػػتبدالو، كؿتػػػػػػو ذلػػػػػػك مػػػػػػن
  ل  االست باب. -و األمجل-الواقف ةللرؼ  ل  كقفو، فبق 

 حكم الد م ال ا  للموقع: :الفرع الثاين
قي ات  اػم اضتكػم الشػر   فيػو؛ فهػو كسػيلة  ن الد م اطتاري   ال يتمي  الد م ال ا 

مثلو إىل دنتومة الوقف كاستمراره، كاألمر إب فػاؽ اظتػاؿ و الوقػف يشػمل الػد م الػ ا   مػا 
كلػػػ لك فهػػػو مشػػػركع و األمجػػػل، كىػػػ ا يشػػػمل  ػػػل مجػػػوره مهمػػػا ؛ يشػػػمل الػػػد م اطتػػػاري 

 ألمجل.جتددت ك امت، فه   لها مشرك ة إال إذا الب ها ما يامىا  ن ذلك ا
 لػػػ  مجػػػورةو مػػػن مجػػػوره ةصتػػػواز قبػػػل الن ػػػر و مبلب ػػػاهتا كمػػػا  إال أف مػػػن اطتطػػػأ اضتكػػػم

إف  ل مجورة طرأ  ليهػا ػتػـر أك  ػار ها ػتػـر فهػ  ػترمػة حػىت يػ كؿ  :كل ا يقاؿ؛ يتعلل هبا
 .ذلك احملـر

 كمن أبرز ما يام حكم مجورة الد م ال ا  إىل الت رًن:
 الشػػػػػرع،  اللػػػػػور احملرمػػػػػة، أك الػػػػػد وة إىل أف يتضػػػػػمن الػػػػػد م بعػػػػػو احملرمػػػػػات و .ُ

 احملرمات  الد وة إىل القمار كالعبلقات احملرمة، كبم ذلك من احملرمات.
 أف يدعل فيها الارر كاصتهالة، أك الرة، أك بمىا من اظتعامبلت احملرمة. .ِ
أف يػػػػػػػدعل فيهػػػػػػػا الاػػػػػػػق كالت ايػػػػػػػل مػػػػػػػن أم طػػػػػػػرؼ،  مػػػػػػػا لػػػػػػػو حتايػػػػػػػل مجػػػػػػػاح   .ّ

  ركابػػػػػػت  ػػػػػػبكات الد ايػػػػػػة و موقعػػػػػػو مػػػػػػن قبػػػػػػل الوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ  ةلضػػػػػػات  لػػػػػػ
  ف و ل ايدة رفو منها.

إذا  ػػػػػاف فيهػػػػػا  ػػػػػ ب  لػػػػػ  ال امػػػػػر  ػػػػػالعركض الوقتيػػػػػة و الػػػػػد اايت، أك إيػػػػػ اء لػػػػػو   .ْ
  شكيعو، كؿتو ذلك.

أف  ػػل مػػا يطػػرأ  لػػ  كسػػامل الػػد م لؤلكقػػاؼ الرقميػػة مػػن ػترمػػات  كاألمػػر اصتػػامع عتػػ ا
إليػو أك ؿتػو ذلػك، فػإف ذلػك لتٌرًمهػا، فػإذا   يطػرأ ذلػك فيها أك و كساملها أك فيما  ػسدم 

 بقييف  ل  أمجل اظتشرك ية، كهللا أ لم.
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 ػرب إحػدل الوسػامل   ل  أال يقع الواقػف و بعػو احملرمػات  نػد د مػو لوقفػو اكحرمجن 
ال ابقة، فهنا سرد عتا، كبياف ظتا قد يطرأ  ليها كيام حكمها، أك ما ينبا  التنبػو لػو فيهػا، 

 ما يل :كذلك  
 الدعاايت العادية وروابط التربعات: :ادلسألة األوىل

، فالػد اايت العاديػة  ػوع مػن البيػع أك اإليػارة يت م ىػ اف النو ػاف ةلوضػوح كالب ػاطة
، كركابت الترب ػات كسػيلة يديػدة للتػربع اظتشػركع، فػإذا را ػ  الواقػف األمػور اين  ر ن اصتام ى 

النو ػاف  لػ  أمجػل اضتػل، كبيػاف ذلػك  ى اف بق   امومن الشر ية البلزمة و البيع كاإليارة  
  ما يل :

 لػػ   فامجػػيلها  اظتكػػاف كاضتجػػم كاظتػػدة  إذا كضػػعيف الد ايػػة العاديػػة ة فػػاؽ م ػػبل .ُ
كال ػػػعر كؿتوىػػػا مػػػن التفامجػػػيل البلزمػػػة، فهػػػ  بػػػ لك  لػػػ  أمجػػػل اصتػػػواز مػػػا   يطػػػرأ 

ذلػػك كفػػل  ليهػػا  فامجػػيل  قنيػػة مػػسثرة  اػػم حكمهػػا  ػػن األمجػػل، كىػػ    ػػم مػػع 
قوا ػػد الشػػريعة كأكامرىػػا بلػػػ ـك ايتنػػاب احملرمػػات و الد ايػػػة  إ هػػار مجػػور الن ػػػاء 
اظتتربيػػات، أك الد ايػػة حملػػـر  ػػالرة، أك الاػػرر كاصتهالػػة و اال فػػاؽ، ك ػػل ىػػ ه أمػػور 

 معركفة و الفقو اإلسبلم ، كليس و الد اايت الرقمية العادية ما متريها  نها.
مجػػػورهتا  ػػػن مجػػػورة التػػػربع اظتعتػػػاد إال أبف للمسس ػػػات  تلػػػفركابػػػت الترب ػػػات ال خت .ِ

 مولػػة ػتػػددة لعػػ ىا لقػػاء  ملهػػا، فتبقػػ   -الػػ   توسػػت بػػل الطػػرفل-االمتما يػػة 
  ل  أمجل اظتشرك ية و الترب ات إذا  ا يف  سع  ألمر مشركع  األكقاؼ.

 البيع والتأجًن والوساطة يف العامل الرقمي: :ادلسألة الثانية
فيهػػا  ػػركطها الػػ  بينهػػا أىػػل العلػػم كدك تهػػا   سػػامل مشػػرك ة مػػىت مػػا حتققػػيفكىػػ ه الو 
ألهنػػػػا داعلػػػػة حتػػػػيف حكػػػػم البيػػػػع كالتػػػػأيم كالوسػػػػاطة اظتعتػػػػادة، كال حتػػػػـر إال ؛  تػػػػ  الفقػػػػو

 .بدعوؿ ػترـو  ليها؛ ألف األمجل و العقود اإلةحة  ل  الراي  من أقواؿ العلماء
 ن ى ه القا دة بكبلـ  فيس، ياء فيو: "كالعادات األمجل فيها   يميةكقد  كلم ابن 

 ڻ ں ں ڱ ڱچ العفو، فبل لت ر منها إال ما حرمو هللا كإال دعلنا و معي قولو:
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چ ۓ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
كعت ا ذـ هللا اظتشر ل ال ين  ر وا  ،(ُ)
 ک ک چ  سورة األ عاـ من قولو:من الدين ما   أيذف بو هللا، كحرموا ما   لترمو و

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ

 ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

چ ..ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ      ﯁ ﯀ ﮿
(ِ)، 

ف  ر ما ابتد وه من العبادات كمن الت رنتات ... كى ه قا دة   يمة حبفعة، كإذا  اف  
بة كاإليارة كبمىا، ى  من العادات ال  لتتاج الناس إليها و   لك فنقوؿ: البيع كاعت

معا هم،  األ ل، كالشرب، كاللباس، فالشريعة ياءت و العادات ةآلداب اضت نة، 
ف رميف منها ما فيو ف اد كأكيبيف منها ما ال بد منو، ك رىيف ما ال ينبا  كاست بيف ما 

ىا كمجفاهتا، كإذا  اف   لك فالناس فيو ملل ة راي ة و أ واع ى ه العادات كمقادير 
يتبايعوف كيتايركف  يف  اءكا ما   حترمو الشريعة،  ما أي لوف كيشربوف  يف  اءكا ما 

، ك  حتد الشريعة و ا  حترمو الشريعة، كإف  اف بعو ذلك قد ي ت   أك يكوف مكركىن 
 .(ّ)"، فيبقوف فيو  ل  اإلطبلؽ األمجل اذلك حد  

 الدعاايت عرب وسطاء اإلعالن وعرب روابط التحويل الدعا ية: :ادلسألة الثالثة
، لكنهمػا يتميػ اف ا ل  اإليارة أك اصتعالة أك الوسػاطة اصتػام ة  ػر ن  يت رج ى ا النو اف

؛ امػسثرن  قي ة مسثرة و حكمهما، كى  ا ػتماعتما  لػ   ػدعل طػرؼ صلػا و العقػد  ػدعبلن 
الطػػرؼ الثالػػا )الوسػػيت( كفػػل معػػايم  ػتتػػول الػػد اايت لتػػدد كينشػػر مػػن قبػػلإف حيػػا 

                                                           

 .ٗٓ( سورة يو س: ُ)

 .ُّٖ-ُّٔسورة األ عاـ: ( ِ)
 .ُّ/ْ( الفتاكل الكربل البن  يمية ّ)
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معينة  نده، كمع أ ػو قػد يتػاح للػاح  الوقػف الػت كم أب ػواع الػد اايت الػ   نشػر  نػده 
 إال أف حتكمو ي م  ي م كفل ضوابت  امةو  ادةن يتي ها لو الوسيت.

 هػػػور بعػػػو الػػػد اايت اظت الفػػػة للشػػػرع، ال سػػػيما و ىػػػ ا  كىػػػ ا األمػػػر قػػػد يػػػسدم إىل
ف أبل  اصتهات ال   قدـ ى ه الد اايت و ى ا ال من ال  لتػـ  بتعػاليم الشػريعة ال من؛ أل
كلػػ ا قػػد ي هػػر و د اايهتػػا الػػد وة إىل احملرمػػات، بػػل قػػد يلػػل األمػػر فيهػػا إىل ؛ اإلسػػبلمية

 الد وة إىل الكبامر كالفواحق.
 كبناء  ل  ما سبل فيمكن بياف مشرك ية ىا ل الوسيلتل فيما يل :

الد ايػػػػة العاديػػػػة كالبيػػػػع إف حيػػػػا  ؛ا ل الوسػػػػيلتل مشػػػػركع و األمجػػػػلأف أمجػػػػل ىػػػػ .ُ
 كاإليارة كالوساطة  لها مشرك ة إذا حتققيف الشركط كا تفيف اظتوا ع.

ىػػػو مػػػدل دتكػػػن النػػػا ر مػػػن الػػػت كم و  أف أ ػػػرب مػػػسثر و حكػػػم ىػػػا ل الوسػػػيلتل .5
دتكػل  اصتهػات الوسػيطة  تبػاين و مػدلإف حيػا ؛  و ية  لك الػد اايت كػتتواىػا

اظت ػػػتفيد منهػػػا مػػػن الػػػت كم و  و يػػػة الػػػد اايت كػتتواىػػػا،  مػػػا أف أ  مػػػة  ملهػػػا 
 كآليا و  تام ةستمرار، كال بد من موافقتها للشرع لل كم قشرك يتها.

 مشرك ية ىا ل الوسيلتل إذا حتقل فيهما ما يل : .ّ
ن مػا متريهػا  ػن أمجػل مشػرك يتها،  تضػم أال يكػوف و أ  متهػا كال آلياهتػا -أ 

 .اآلية  ملها يهالة أك بررن 
أبال ي هػر  نػده د ػاايت ػترمػة، فػإذا حتقػل  أف نتكن ضػبت  لػك الػد اايت -ب 

 ياز كضػعها كالك ػ  منهػا، فػإف  ػيقن  هػور د ػاايت ػترمػة أك ذلك فعبلن 

ضترمػة    ي تطع ضبطها قنع الد اايت احملرمة من ال هػور فإهنػا حتػـر حين ػ ؛
، كألف درء اظتفاسػػػػد مقػػػػدـ  لػػػػ  يلػػػػ  قلػػػػد اضتػػػػراـ كحرمػػػػة اإل ا ػػػػة  ليػػػػو

ػ للوقػف، فبقػاء الوقػف بػبل د ػم عػم  ااظتلاي، كال يشفع ل لك أف فيو د من
 من إف اده ةضتراـ.
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إذا   يعلػػم النػػا ر مػػا سػػوؼ ي هػػر مػػن الػػد اايت أك   يعلػػم طريقػػة ضػػبطها، فعليػػو  .ْ
 ػػدـ  حين ػ  أف يريػػع ألىػػل االعتلػػاص و ىػػ ا ا،ػاؿ ليضػػبطوىا لػػو كيتأ ػػدكا مػػن

 هػػػػور احملرمػػػػات فيهػػػػا، فػػػػإف   نتكػػػػن ذلػػػػك أك   ي ػػػػتطع معرفػػػػة مػػػػا سػػػػي هر مػػػػن 
الػػػ من كمجػػػعوبة الت ػػػرز ىػػػ ا الػػػد اايت فعليػػػو أف كتتنبهػػػا؛ لكثػػػرة احملرمػػػات فيهػػػا و 

  ػػاىل فيػػو  ثػػم مػػن النػػاس و احملرمػػات، ك ػػدـ التػػ اـ أ ثػػر  مػػا منهػػا، ال سػػيما مػػع
الشػػػريعة اإلسػػػبلمية، ك ػػػدـ كيػػػود   ػػػاـ الشػػػر ات العاملػػػة و ىػػػ ا ا،ػػػاؿ أبحكػػػاـ 

نتنعها من  شر احملرمات؛ طتضو ها أل  مة دكؿ ال حتكم ةلشريعة اإلسػبلمية، كمػا 
يسدم إليو ذلك و أبل  األحواؿ إىل  هور احملرمات  ند مجاح  الوقػف الرقمػ  

 ك  بو لل راـ ب ببها، كالعياذ ةل من اضتراـ ك  بو.
سػب ا و  فقػد حػ ر هللا ،راـ إىل الوقف فجة أ و كقػف دـ الت اىل و إدعاؿ اضت  .ٓ

قػػػاؿ: قػػػاؿ  ىريػػػرةمػػػن اظتػػػاؿ اضتػػػراـ أ ػػػد حتػػػ ير،  مػػػا و حػػػديا أيب  ملسو هيلع هللا ىلصكرسػػػولو
أمػر اظتػسمنل قػا  ، كإف هللاايها الناس إف هللا طي  ال يقبل إال طيبن ))أ :ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا

 ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ چ :أمػػر بػػو اظترسػػلل فقػػػاؿ

چ ھ ھ
چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ :، كقػػػػػػػػػػاؿ(ُ)

مث ، (ِ)
ذ ػػػػػر الريػػػػػل يطيػػػػػل ال ػػػػػفر، أ ػػػػػعا أبػػػػػرب، نتػػػػػد يديػػػػػو إىل ال ػػػػػماء اي رب اي رب، 

ةضتػػػػراـ، فػػػػأىن ي ػػػػتجاب  كمطعمػػػػو حػػػػراـ، كمشػػػػربو حػػػػراـ، كملب ػػػػو حػػػػراـ، كبػػػػ م
، كإذا  اف الك   اضتراـ ال يرض  هللا سب ا و، فكيػف يتقػرب الواقػف (ّ)ل لك((

 إىل هللا سب ا و قا ال يرضيو!

ال سػػيما و ىػػ ا الوقػػيف  أف الت ػػاىل و مثػػل ىػػ ا البػػاب كتػػر إىل اضتػػراـ كال  ػػك، .ٔ
ضػػبت مثػػل ىػػ ه الوسػػامل، كقػػد حػػ ر الشػػارع مػػن الت ػػاىل  االػػ م يلػػع  فيػػو يػػد  

                                                           

 .ُٓمنوف: سورة اظتس  (ُ)
 .ُِٕسورة البقرة:  (ِ)
 .َُُٓ( ركاه م لم،  تاب ال  اة، ةب قبوؿ اللدقة من الك   الطي  ك ربيتها، حديا ّ)
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بشػػم مػػا و حػػديا النعمػػاف بػػن و األمػػور اظتشػػتبهة،  
قػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص  ، أف النػػجمل(ُ) 

، كبينهمػػا مشػػتبهات ال يعلمهػػن  ثػػم مػػن النػػاس،  كإف اضتػػراـ بػػٌل ف اضتػػبلؿ بػػٌل ))إ
فمػػن ا قػػ  الشػػبهات اسػػتربأ لدينػػو ك رضػػو، كمػػن كقػػع و الشػػبهات كقػػع و اضتػػراـ،  

شػػ   لػػ  النػػا ر ؛ (ِ)مػػ  يو ػػك أف ير ػػع فيػػو...(( ػػالرا   ير ػػ  حػػوؿ اضت كلػػ ا متي
 أف يقع و احملرمات كال يبا ؛ لت اىلو و اظتشتبهات.

دتػػػادل و أم كسػػػيلة مػػػن الوسػػػامل الػػػ  فيهػػػا  ػػػبهة كاسػػػت لها، ر ػػػن أف النػػػا ر إف  .ٕ
ذا  ثػػػػرت أرةحهػػػػا ، ال سػػػػيما إإليهػػػػا كمجػػػػع   ليػػػػو  ر هػػػػا كال ػػػػع  و إكتػػػػاد بمىػػػػا

 كسىهيل اضتلوؿ  ليها ك رؼ طريقتها.
، فػػبل مػػا ع مػػن القػػوؿ اىػػ ه الوسػػامل دتامنػػضػػبت  أك م ػػتقببلن  اأ ػػو إف أمكػػن حاضػػرن  .ٖ

مػػع التأ يػػد  لػػ  أقتيػػة مرا ػػاة ىػػ ا اصتا ػػ ، بتعاىػػده  جبوازىػػا بشػػرط دكاـ الضػػبت،
 .(ّ)من قبل النا ر ليتأ د من  دـ دعوؿ أم علل مع مركر ال من

 الدعاايت ادلضمنة: :سألة الرابعةادل
أبهنػػػا  يضػػملن و ػتتػػػول الوقػػػف الرقمػػػ  أك  ختتلػػف ىػػػ ه الوسػػػيلة  ػػن الوسػػػامل األعػػػرل

 ضػػػاؼ معػػػو بػػػدكف  فريػػػل بينهػػػا كبػػػل احملتػػػول اضتقيقػػػ   ػػػادة، فػػػبل   هػػػر بشػػػكل د ايػػػة 
 ػر الوقػف ل نو أبهنا جتربة أك    ية من حب ؛مجرلتة، كإفتا قد  قنع اظتتلق  بشكل بم مبا ر

ب ػػػب   هورىػػػا ضػػػمن الوقػػػف الرقمػػػ  الػػػ م يثػػػل بػػػو كةلقػػػاممل  ليػػػو، كرقػػػا كضػػػع مػػػع 
 الد اايت اظتضمنة إ ارة مجامة  دؿ  ل   وهنا د اية.

                                                           

 و: الل ايب اصتليل: أبو  بدهللا )أك أبو  ( النعماف بن بشم بن سعد بن ثعلبة األ لارم اطت ريػ ، ابػن أعػيف  بػدهللا بػن ركاحػة، قيػل:( ىُ)
، ك ػػد مػػن اللػػ ابة اللػػبياف ة فػػاؽ، كركل لػػو اصتما ػػة، ك  الكوفػػة مث قضػػاء دمشػػل مث  ملسو هيلع هللا ىلصعػػاـ الثػػاين مػػن اعتجػػرة، كشتػػع مػػن النػػجملإ ػػو كلػػد و ال

، كالطبقػػات ََُٓ-ُْٔٗ/ْ، كاالسػػتيعاب و معرفػػة األمجػػ اب َُّ/ٓىػػػ سأسػػد الاابػػة ٓٔىػػػ أك ْٔىػػػ أك َٔك  زتػػ ، كقتػػل   سػػنة 
-ُُْ/ِٗ، كهتػػػ ي  الكمػػػػاؿ ُِٔٔ-ِٖٓٔ/ٓ، كمعرفػػػة اللػػػ ابة أليب  عػػػيم ُْْ-ُّْ/ّجػػػم اللػػػ ابة ، كمعُِّ-ُِِ/ٔالكػػػربل 
 [.ُِْ-ُُْ/ّ، كسم أ بلـ النببلء ُْٕ

، كم ػػػلم،  تػػػاب اظت ػػػاقاة، ةب أعػػػ  اضتػػػبلؿ ك ػػػرؾ ِٓ( متفػػػل  ليػػػو: ركاه الب ػػػارم،  تػػػاب اإلنتػػػاف، ةب فضػػػل مػػػن اسػػػتربأ لدينػػػو، حػػػديا ِ)
 كاللف  ظت لم.، ُٗٗٓالشبهات، حديا 

، للشػػػيا إللكشك يػػػة( لبلسػػػت ادة و أحكػػػاـ ىػػػ ه التعػػػامبلت كبمىػػػا مػػػن التعػػػامبلت الرقميػػػة يريػػػع إىل  تػػػاب: األحكػػػاـ الفقهيػػػة للتعػػػامبلت اّ)
  بدالرزتن ال ند.
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 ؾتدىا  ل  ق مل: كبدراسة ى ه الوسيلة كأحواعتا
كال يشػػػػار فيهػػػػا إىل  وهنػػػػا  االػػػػد اايت اظتضػػػػمنة الػػػػ    هػػػػر  ػػػػاحملتول األمجػػػػل  دتامنػػػػ .ُ

أهنػػػػا ػترمػػػػة؛ ظتػػػػا فيهػػػػا مػػػػن التػػػػدليس كالاػػػػق  -كهللا أ لػػػػم-: فػػػػاألقرب فيهػػػػا د ايػػػػة
ل نػػػو أبهنػػا لي ػػػيف د ايػػة، كلػػػو  لػػم أبهنػػػا د ايػػة لتاػػػمت   ر ػػو إليهػػػا  ؛للمتلقػػ  عتػػا

كابتعػػػد  نهػػػا و الاالػػػ ، كىػػػ ا كاقػػػع مشػػػاىد يسيػػػده أف مػػػن أىػػػداؼ ابتكػػػار ىػػػ ه 
ألف النػاس ؛ زايرة أك ثنػاء حقيقػ  الوسيلة زايدة القبوؿ عتا إب هارىا بشكل جتربة أك

بعكػس الػد اايت الػ  يعرفػوف أهنػا و مقابػل مػاؿ ال  ػن  ،يتقبلوف ذلػك ةلتلػديل
 .قنا ة حقيقية و الاال 

الػػػد اايت اظتضػػػمنة الػػػ   شػػػابو احملتػػػول األمجػػػل  لكنهػػػا دتيػػػ  بعبلمػػػة كاضػػػ ة دتي ىػػػا  .ِ
اؿ الػػػ م و الق ػػػم أهنػػػا مشػػػرك ة؛ لػػػ كاؿ اإل ػػػك -كهللا أ لػػػم-كاألقػػػرب فيهػػػا:  نػػػو

ال ػػػابل  نهػػػا حػػػل مييٌػػػ ت  ػػػن احملتػػػول اضتقيقػػػ ، كيشػػػشط أف يكػػػوف ىػػػ ا التمييػػػ  
يتنبػػو إليػػو  امػػة النػػاس كيفهمو ػػو، فػػإذا حتقػػل ذلػػك أعػػ ت حكػػم الد ايػػة  اكاضػػ ن 

 العادية ال ابل ذ ره.
 ىػ  مػن الوسػامل اضتديثػة للػد اايت، كقػد بنيػيف كؽتا كتػدر التنبيػو إليػو أف ىػ ه الوسػيلة

و إيلػاؿ الرسػالة الد اميػة للمتلقػػ  دكف  بعػو مجػورىا بطػرؽ  لميػة، كاسػػت دميف أحيػاحبن 
، ك لػػ  ىػػ ا ينباػػ  للمهػػتم هبػػا أف يريػػع ألىػػل  اأف يشػػعر،  مػػا أهنػػا  تجػػدد يومنػػ بعػػد يػػـو

 ظتا قد يطرأ  ل  اللورة من أمور  ام حكمها. ؛العلم و معرفة حكم  ل مجورة منها
 ية الوقف الرقمي وحدود صرف الناظر عليها:أمهية محا الثاين:ادلبحث 

كإذا  ػػػػػػػاف  ػػػػػػػ لك فمػػػػػػػا مػػػػػػػدل  ىػػػػػػػل لتتػػػػػػػاج الوقػػػػػػػف الرقمػػػػػػػ  إىل اضتمايػػػػػػػة اظت ػػػػػػػتمرة؟
 اضتماية ال  لتتايها؟

-إف مػػن طبيعػػة  مػػل اإل  ػػاف  ػػدـ الكمػػاؿ، فاألكقػػاؼ الرقميػػة  لػػ لك يقػػاؿ: ادتهيػػدن 
د العػػػا  الرقمػػػ  و سػػػباؽ  شػػػوهبا األعطػػػاء كاظتشػػػكبلت كالثاػػػرات األمنيػػػة، كركا - امىػػػا

ػتمـو بل اضتماية كاعشاقها، فػإذا   ي ػارع حب ػر الوقػف إىل زتايػة الوقػف الرقمػ  ك عاىػد 
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 عاىػػػد الوقػػػف  اكإف ػػػاده، فكػػػاف  ليػػػو ل امنػػػ (ُ)أمنػػػو ةسػػػتمرار مجػػػار  رضػػػة العػػػشاؽ كقفػػػو
 .اك طويره من الناحية األمنية علومجن 

ألف النػػا ر ملػػـ  بر ايػػة الوقػػف كالقيػػاـ قلػػاضتو،  كإفتػػا يقػػاؿ بلػػ ـك زتايػػة النػػا ر لوقفػػو؛
كزتاية الوقف ي ء من ذلك، كى   شميم األكقاؼ من حيا اضتايػة اظتتكػررة عتػا، إال أهنػا 

 ل  الوقف، فالثارات ال   تػي  االعػشاؽ  تجػدد  ػل حػل، فػإذا  اكأ ثر كركدن  اأ ثر عطرن 
 تابلؿ  لك الثارات.  يتابعها النا ر ةستمرار سهل اعشاؽ كقفو ةس

 وفيما يلي إجياز ألبرز ما يتعلق تماية الوقف الرقمي من أمور:
أف مػػػػدل اضتػػػػرص  لػػػػ  زتايػػػػة الوقػػػػف ال بػػػػد أف يػػػػتبلءـ مػػػػع  ػػػػوع الوقػػػػف الرقمػػػػ   .ُ

ك لػػػػ  النػػػػا ر  قػػػػدير مقػػػػدار اضتمايػػػػة الػػػػ   كحجمػػػػو ك ػػػػهر و كقػػػػدرة اظتشبلػػػػل بػػػػو،
 ظتا يل : التتايها كقفو، كفقن 

ف ايػػة اظتوقػػع الرقمػػ  لل مايػػة أ ػػرب بكثػػم مػػن حايػػة  قمػػ : ػػوع الوقػػف الر  -أ 
اضت ػػاب و ىػػ ا الػػ من؛ الر بػػاط اضت ػػاب  ػػادة قوقػػعو قػػوم اضتمايػػة  شػػرؼ 
 ليو يهات مت للة كسػهولة زتايتػو ككضػوح طريقتهػا  ػادة، أمػا اظتلفػات 
 الرقميػػة فهػػ  و الاالػػ  ال حتتػػاج ضتمايتهػػا إال  نػػد إ شػػامها إذا  ػػاف لػػ لك

مػػػػا بعػػػد ذلػػػػك فػػػػبل حايػػػة ظتتابعػػػػة زتايتهػػػا و األمجػػػػل؛ العػػػػتبلؼ حايػػػة، أ
 طبيعتها  ن األ واع األعرل.

فكلمػػػا زادت  ػػػهرة الوقػػػف  ػػػاف  لػػػ  النػػػا ر زايدة   ػػػهرة الوقػػػف الرقمػػػ : -ب 
 اىتمامو فماية الوقف.

فػػالثارات  ت ايػػد  ػػادة كيلػػع  التعامػػل معهػػا مػػع  ػػرب حجػػم  حجػػم الوقػػف: -ج 
ما أف زايدة حجم الوقف  ر بت و  ثم مػن الوقف الرقم  ك ثرة  فامجيلو،  

 األحياف بشهرة الوقف كأقتيتو، فعل  النا ر مرا اة ذلك.

                                                           

سػػرقة بيػػاحبت الوقػػف، أك ختريبػػو، أك  كالػػ  ينػػت   نهػػا بالبنػػا -ي مي ػػا أك  لي ػػا-( يقلػػد ةالعػػشاؽ: ال ػػيطرة بػػم اظتشػػرك ة  لػػ  الوقػػف الرقمػػ  ُ)
 التايم فيو، أك  عطيلو، أك استابلؿ ذلك لئلضرار ب كار الوقف الرقم .



 164 اف الرقنًة األوق 

فػػػػػػػػػإذا  ػػػػػػػػػاف للوقػػػػػػػػػف مي ا يػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػمة  اطػػػػػػػػػ   مي ا يػػػػػػػػػة الوقػػػػػػػػػف أك دعلػػػػػػػػػو: -د 
احتيايا ػػػػػػػػػو األساسػػػػػػػػػية كزايدة، فإ ػػػػػػػػػو لت ػػػػػػػػػن ةلنػػػػػػػػػا ر االىتمػػػػػػػػػاـ جبا ػػػػػػػػػ  

ا إذا  ػػػػػاف  طػػػػػوير الوقػػػػػف بشػػػػػكل  بػػػػػم، كمػػػػػن ذلػػػػػك يا ػػػػػ  اضتمايػػػػػة، أمػػػػػ
األمػػػػر ةلعكػػػػس فمػػػػن اطتطػػػػأ مجػػػػرؼ مبػػػػالغ  بػػػػمة  لػػػػ  اضتمايػػػػة كإقتػػػػاؿ مػػػػا 

  داىا، كى ا من مرا اة األكلوايت.
فػػػإذا زاد أ ػػداء الوقػػف أك زادت قػػػدراهتم  لػػ  الت ريػػػ  زاد  أ ػػداء الوقػػف: -ق 

  ء اضتماية كلـ  اضترص  ليها أ ثر، كيكثر مثل ى ا و األكقػاؼ الرقميػة 
كالت ػػػػ ير مػػػػن األدايف الباطلػػػػة أك اظتػػػػ اى   ،ل ك شػػػػرهالػػػػ   عػػػػي ببيػػػػاف اضتػػػػ

 اظتن رفة أك البدع كرد  بهاهتا.
فاألكقػػػاؼ الػػػ  حتتػػػوم بيػػػاحبت   لػػػية  أقتيػػػة الوقػػػف أك ح اسػػػية بياحب ػػػو: -ك 

مهمػػػة، أك معلومػػػات ملػػػرفية،  رضػػػة لبلعػػػشاؽ أ ثػػػر مػػػن بمىػػػا؛ ب ػػػب  
فيلػػػػـ  العنايػػػػة رببػػػػة بعػػػػو اظت شقػػػػل ةلك ػػػػ  اظتػػػػادم أك اظتعلومػػػػا  منهػػػػا، 

 فمايتها بشكل أ رب.
 أف اضتماية للوقف الرقم   و اف لتتاج  ل منهما إىل اىتماـ عاص: .ِ

كذلك من عبلؿ إ قاف برغتة الوقف كمرايعتها ك طويرىػا  زتاية بنية الوقف: -ز 
ك ل ي  أعطامها كثاراهتا،  ما  كوف ةلف   الدكرم لل مايػة، ك ر يػ  

 دية، كؿتو ذلك.أ  مة اضتماية الربغتية كالعتا
كمػػػن  االلتػػػ اـ ةإليػػػراءات كال ياسػػػات األمنيػػػة الػػػ  ينلػػػ  هبػػػا اظت تلػػػوف: -ح 

، كاختػػاذ ال ػػبل البلزمػػة ضتمايػػة اال لػػاالت ذلػػك جتديػػد  لمػػات ال ػػر دكراي  
ك شػػػفمىا  نػػػد اضتايػػػة، كزتايػػػة اضتواسػػػي  اطتامجػػػة ةإل ػػػراؼ  لػػػ  الوقػػػف 

ية ألم طػػػرؼ آعػػػر، الرقمػػػ ، ك ػػػدـ إفشػػػاء معلومػػػات الوقػػػف الرقمػػػ  ال ػػػر 
 كؿتو ذلك.
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 لػ  زتايػة الوقػف الرقمػ  اختػاذ األسػباب اظتشػرك ة لتقليػل يقلد من زايدة اضترص  .ّ
احتمػػػػػػاؿ اعشاقػػػػػػو ك قليػػػػػػل اآلصر ال ػػػػػػلبية لبلعػػػػػػشاؽ إف كقػػػػػػع؛ إذ ال  ويػػػػػػد زتايػػػػػػة 

 .ي ت يل اعشاقها
، إال قػػد  كػػوف ب ػػيطة و البدايػػة أف زتايػػة الوقػػف الرقمػػ    ػػتلـ  دفػػع مبػػالغ ماديػػة .ْ

أف النػػا ر  لمػػا زاد م ػػتول اضتمايػػة  ضػػا فيف قيمػػة  لػػك اظتبػػالغ، بػػل قػػد  لػػل إىل 
كلػػػ ا فمػػػن اطتطػػػأ مطالبػػػة النػػػا ر ؛ مبػػػالغ قػػػد ال يلػػػدقها الشػػػ   بػػػم اظتت لػػػ 

ةضتماية القلول للوقف الرقم ، بل  ل  النا ر معرفة مقػدار مػا لتتايػو كقفػو مػن 
ظتاديػة؛ ليت ػػ  القػرار اظتناسػ  و مقػػدار زتايػة، كمواز ػة ذلػك مػػع إمكػاحبت الوقػف ا

 اضتماية اظتناسبة للوقف الرقم .
و رتيػع األكقػاؼ الرقميػة،  اي تنت  ؽتا سبل أف زتايػة الوقػف الرقمػ  أمػر مهػم يػد   .ٓ

كيريػػع و  قػػدير  لكػػن م ػػتول االىتمػػاـ هبػػا ينباػػ  أف يكػػوف و  ػػل كقػػف ف ػػبو،
ك  ػويفو كقفػو النػا ر ضتمايػة  ذلك إىل أىل االعتلاص فهم أ رؼ ب لك، كإقتػاؿ

، يعتػػػرب  لػػو إعػػبلالن  ةألما ػػػة  أك االىتمػػاـ ال امػػد ةضتمايػػة أك ا،ازفػػػة بتقػػدير مػػا يلػػـ 
 اظتلقاة  ل   ا ل النا ر.
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 امسالفصل اخل
 وصايا ومكرتحات األوقاف الرقنًة 

 ادلبحث األول: مميزات وسلبيات األوقاف الرقمية
 أبرز ؽتي ات األكقاؼ الرقمية. ادلطليل األول:
 أبرز سلبيات األكقاؼ الرقمية. ادلطليل الثاين:

ادلبحث الثاين: إر ادات ونصا ا يف األوقاف الرقمية، وأبرز رلاالةا النافعة 
ذر فيها  وما ُي 

 إر ادات ك لام  و األكقاؼ الرقمية. ادلطليل األول:
 أبرز ا،االت النافعة لؤلكقاؼ الرقمية. ادلطليل الثاين:

أىم األمور ال  ينبا  اضت ر منها عبلؿ العمل  ل  األكقاؼ  ادلطليل الثالث:
 الرقمية.

 ادلبحث الثالث: ما ينبغي مراعاتو يف صك الوقف الرقمي
 نبا  مرا اهتا و مجك الوقف الرقم . نامجر ي ادلطليل األول:

 طريقة االستفادة من العنامجر اظتقشحة. ادلطليل الثاين:
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 الفصل اخلامس
 وصايا ومكرتحات يف األوقاف الرقنًة

 مميزات وسلبيات األوقاف الرقمية: :ادلبحث األول
ؽتيػػػػػػػ ات كسػػػػػػػلبيات لكػػػػػػػل مجػػػػػػػورة مػػػػػػػن مجػػػػػػػور األكقػػػػػػػاؼ   ػػػػػػػاكرد و ثنػػػػػػػااي ىػػػػػػػ ا الب

الرقميػػػػة ةلن ػػػػر لتلػػػػك اللػػػػورة بعينهػػػػا، أمػػػػا ىنػػػػا فنػػػػورد اظتميػػػػ ات كال ػػػػلبيات الػػػػ   شػػػػشؾ 
فيهػػػػػا  ػػػػػل اللػػػػػور أك أبلبهػػػػػا؛ قػػػػػا يعطػػػػػ  مجػػػػػورة أومػػػػػل  كتمػػػػػل هبػػػػػا الفامػػػػػدة، كفيمػػػػػا يلػػػػػ  

 بياف  لك اظتمي ات كال لبيات:
 الرقمية: أبرز مميزات األوقاف :ادلطليل األول

 إمكا ية    ها ك كرارىا كحتويلها إىل أ كاؿ أعرل و الاال . .ُ
 القدرة  ل  الومجوؿ عتا من أم مكاف و الاال . .ِ
 سهولة حف ها ك شرىا كإرساعتا ك وزيعها. .ّ
 إمكا ية حتديثها ك ل ي ها كاإلضافة  ليها و الاال . .ْ
 جبهة حتتكرىا.القدرة  ل  الومجوؿ إليها من أيه ة ؼتتلفة، ك دـ ار باطها  .ٓ
 سهولة التعامل معها كاالستفادة منها و الاال . .ٔ
 إمكا ية الك   اظتادم من بعو أ وا ها. .ٕ
قػػػػدرة  ثػػػػم مػػػػن أ وا هػػػػا  لػػػػ  إفػػػػادة  ػػػػدد  بػػػػم مػػػػن النػػػػاس و  فػػػػس الوقػػػػيف  لػػػػ   .ٖ

 اعتبلؼ بلداهنم كلااهتم.
اكزىػػا   ػػهيلها طتدمػػة النػػاس، ك  ػػهيلها للومجػػوؿ إىل اظتعلومػػات كاإلفػػادة منهػػا، كجت .ٗ

 ضتدكد الدكؿ كاللاات.
 أبرز سلبيات األوقاف الرقمية: :ادلطليل الثاين

اقتلػػػارىا  لػػػ  اصتا ػػػ  اظتعػػػرو و الاالػػػ ؛ كذلػػػك ب ػػػب  ار باطهػػػا ةلعػػػا  الرقمػػػ   .ُ
كبعػػػدىا  ػػػن الواقػػػع احمل ػػػوس، لكنهػػػا قػػػد  ػػػدعل و غتػػػاالت أعػػػرل ضػػػمن  طػػػاؽ 

 ا كإمكا ياهتا.ضيل، أك بشكل بم مبا ر، كذلك كفل ما  تي و طبيعته
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 ال هولة الن بية و ال رقة منها أك  عطيلها أك ختريبها. .ِ
 ػػػػدـ القػػػػدرة  لػػػػ  الومجػػػػوؿ إليهػػػػا و اظتنػػػػاطل الػػػػ  ال  تػػػػوفر فيهػػػػا الكهػػػػرةء كالبنيػػػػة  .ّ

 الت تية البلزمة.
ار باطها ةلعا  الرقم ، فبل نتكن للش   االستفادة منها إال بويود األيهػ ة الػ   .ْ

 دتكنو من ذلك.
 لة ضيا ها  ند التفريت.سهو  .ٓ
 حايتها للتطوير كاضتماية اظت تمرة. .ٔ

إر ةةةةةادات ونصةةةةةا ا يف األوقةةةةةاف الرقميةةةةةة، وأبةةةةةرز رلاالةةةةةةا النافعةةةةةة  :ادلبحةةةةةث الثةةةةةاين
ذر فيها:  وما ُي 

 كيتفرع الكبلـ و ى ا اظتب ا إىل ثبلثة مطال :
 إر ادات ونصا ا يف األوقاف الرقمية: :ادلطليل األول

من أمور و ثنااي ى  الب ػا، فمػن أىػم اإلر ػادات كالنلػام   بيا و إضافة إىل ما سبل
 للداعلل و ى ا ا،اؿ:

كابتاػاء الثػواب مػن  نػده، كاضتػ ر مػن مػراءاة اظت لػوقل أك التمػاس  إعبلص النية ل .ُ
 ثنامهم أك  ع يمهم.

و  ػػػػػل مجػػػػػامة ك بػػػػػمة مػػػػػن أمػػػػػور الوقػػػػػف؛ فاظتػػػػػاؿ مػػػػػاؿ هللا، كال ختفػػػػػ   مراقبػػػػػة هللا .ِ
 و عافية. لي

كأدكا ػػػػػػو، كقجػػػػػػاؿ  مػػػػػػل الوقػػػػػػف الرقمػػػػػػ ، كاظتتابعػػػػػػة  زايدة اظتعرفػػػػػػة ةلعػػػػػػا  الرقمػػػػػػ  .ّ
الدكريػػػػة اظتتواز ػػػػة ألبػػػػرز مػػػػا ي ػػػػتجد فيهمػػػػا، فلهػػػػ ا  لػػػػو لثػػػػم  لػػػػ   مػػػػل الواقػػػػف 

 كالنا ر كبمقتا. 
إل قاف العمل  إدراؾ ومولية األكقاؼ الرقمية كجتاكزىا لل دكد كاللاات، كى ا يد و .ْ

يد و  ظت ريات؛ لع م اظت سكلية حين  ،  ما أف إدراؾ ى ا التلوركإيادة ا
الد وة  للتوازف و الطرح كمرا اة اظت اى  كاآلراء كالتويهات بعدـ ملادمتها، بل
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 ھ ھ ہ ہ ہ ہچ :كبياف اضتل فكمة كلل،  ما قاؿ  عاىل

 ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھھ

چ ﮿ ﮾
(ُ). 

كاستشػػػػارهتم، كاللػػػػدكر  ػػػػػن رأيهػػػػم فيمػػػػا يتعلػػػػػل  الريػػػػوع إىل أىػػػػل العلػػػػم الشػػػػػر   .ٓ
 ةلشرع، ك دـ االيتهاد ببل بينة ك لم.

اظتناسػػبة للوقػػف الرقمػػ ، فػػالوقف الرقمػػ  النػػاي  ىػػ   اضتػػرص  لػػ  اعتيػػار الفكػػرة .ٔ
ايػػة النػاس كاىتمػػامهم، كاحتمػػاؿ الفشػػل  نػد اعتيػػار فكػػرة مكػػررة الػ م يبلمػػس ح

كمشػػبعة  بػػم، فتميػػ  الفكػػرة كأسػػلوب  قػػدنتها كاإلبػػداع لػػو دكر و النجػػاح ال ػػريع 
 .كالقوم للوقف الرقم  بتوفيل هللا

و  اللوقػػػف الرقمػػػ ، فاعتيػػػار غتػػػاؿ احملتػػػول أمػػػر مػػػسثر يػػػد   اعتيػػػار ا،ػػػاؿ اظتناسػػػ  .ٕ
الوقػػػػف، كذلػػػػك ةعتيػػػػار اظتوضػػػػو ات األىػػػػم كاأل فػػػػع للنػػػػاس، أك حتقيػػػػل اظتػػػػراد مػػػػن 

كؿتػػو ذلػػك، كاعتيػػار النػػوع األ  ػػ  مػػن  اةعتيػػار ا،ػػاالت االسػػتثمارية األ ثػػر  فعنػػ
كسػػػهولة  ،؛ العػػػتبلؼ الوسػػػامل و دريػػػة النفػػػعاأ ػػػواع األكقػػػاؼ الرقميػػػة مهػػػم أيضنػػػ

 كبم ذلك. ،كمقدار التكاليف ،العمل
بفكر ػو كغتػاؿ  ملػو أك بطريقػة  قػدنتها أك بػم ذلػك، فػإف  اضترص  ل  دتي  الوقػف .ٖ

 دتي  الوقف ي اىم بشكل  بم و اعتلار طريل النجاح ك قليل  كاليفو.
إل قػػاف بنػػاء الوقػػف الرقمػػ  أك ر ايتػػو، مػػع الريػػوع إىل أىػػل  التػػ كد ةظتعرفػػة البلزمػػة .ٗ

يل أك النشػػر اطتػػربة كاالعتلػػاص  ػػله و فنػػو، سػػواء  ػػاف ذلػػك و التلػػميم أك التن ػػ
أك الد ايػػػػة أك الت طػػػػيت أك اضتمايػػػػة أك قابليػػػػة االسػػػػت داـ أك بػػػػم ذلػػػػك، كذلػػػػك 

للجهػػػػػود كالتجػػػػػارب  اأد ػػػػػ  إل قػػػػػاف العمػػػػػل كؾتاحػػػػػو،  مػػػػػا أف و ذلػػػػػك اعتلػػػػػارن 
  رؼ الفرؽ. - ل و غتالو-كاألكقات، كمن يرب استشارة أىل اطتربة 

                                                           

 .ُِٓسورة الن ل:  (ُ)
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ف الرقمػ ، سػواء  ػاف ذلػك دامػم يػوفر األمػن اظتػا  للوقػ إكتاد ملدر دعل صبيف .َُ
أك  ا، كالت طػػػػػيت اظت ػػػػػبل كاظتػػػػػدركس لػػػػػد م الوقػػػػػف ذا ي ػػػػػاأك عاريي ػػػػػ ااظتلػػػػػدر ذا ي ػػػػػ

، قػػػػا لتقػػػػل اال تفػػػػاء الػػػػ ا  كأ ثػػػػر، فػػػػالت طيت ي ػػػػاىم بشػػػػكل فعػػػػاؿ و اعاريي ػػػػ
 اعتيار أفضل الوسامل كأي رىا لد م الوقف.

يػػػػة الت طػػػيت  لمػػػا  ػػػػرب للعمػػػػل بعمومػػػو، ك ػػػ داد أقت الت طػػػيت اظت ػػػبل كاظتػػػدركس .ُُ
و زايدة النفػع ك لػ ي  التويػو، كمنافعػو أ ثػر مػن  ا بػمن   االعمل، فإف للت طيت أثرن 

للتأ ػػد مػػن سػػمه  لػػ  الطريػػل  ؛أف حتلػػ ، كمػػن الت طػػيت مرايعػػة العمػػل  ػػل فػػشة
 اظترسـو لو.

  اللعمػل و الوقػف الرقمػ ، ك شػمل  لػك القوا ػد أمػورن  كضع قوا د صبتة ككاض ة .ُِ
منهػػػا:  طػػػوير الوقػػػف، إضػػػافة احملتػػػول، التعامػػػل مػػػع اصتمهػػػور، التعامػػػل مػػػع  ، ثػػػمة

كمػػػػا ىػػػػ  حػػػػدكده ؟ اظتشػػػػكبلت، التعامػػػػل مػػػػع اظت ػػػػتجدات، التوسػػػػع: مػػػػىت يكػػػػوف
 إىل بم ذلك، ككضع القوا د ي ء من الت طيت إال أ و أفرد ألقتيتو.؟ كغتالو

الػػػػدين ذم ا ر إىل كضػػػػع حب ػػػػر أك   ػػػػار فليت ػػػػٌر اعتيػػػػار النػػػػ إذا احتػػػػاج الواقػػػػف .ُّ
 كاظتعرفة ةلعا  الرقم ، كلي  ر من إسناد األمر إىل بم أىلو.

، مثػػػل صتػػػاف الن ػػػارة،  كػػػرب كيتنػػػوع ؽتػػػا لتفػػػ  الوقػػػفى كضػػػع يهػػػة  راقػػػ  أ مالػػػو .ُْ
 أ ضاؤىا  لما  رب الوقف، كازدادت أقتيتو.

، فقد حا الشارع  ل  ذلك كأ د  ليػو، كىػو بعػد العناية إب قاف العمل كيود و .ُٓ
 -و البدايػة اكإف  ػاف متعبنػ-مػد اة لقبػوؿ النػاس لػو كاإلقبػاؿ  ليػو، كاإل قػاف ذلك 

إال أف  تامجػػػو   يمػػػة النفػػػع بعػػػد ذلػػػك، كمػػػن يوا ػػػ  إ قػػػاف العمػػػل: إ قػػػاف  مػػػل 
الرقميػة الشػر ية الػ   احملتول ال م لتتويو الوقف الرقم ، كمثاؿ ذلك بعػو الػربام 

عػػدمات متقنػػة للب ػػا كاظتقار ػػة كالػػربت أ قنػػيف  تابػػة احملتػػول ك ن ػػيقو، مث أضػػافيف 
، فلػػػارت مػػػن أىػػػم مقامجػػػد البػػػاحثل ربػػػم ا بػػػمن   اكبػػػم ذلػػػك، كبػػػ ليف فيهػػػا يهػػػدن 
مػػا زالػػيف قويػػة كمناف ػػة  مناف ػػة  ثػػمة، لكنهػػا بػػرام قًػػدمها كبػػبلء سػػعرىا ك هػػور 
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كحبي ػػػة؛ إل قاهنػػػا و احملتػػػول كالعػػػرض كاطتػػػدمات، خبػػػبلؼ  ثػػػم مػػػن الػػػربام  الػػػ  
 . هرت بعدىا

إال إذا اقتضػػػيف طبيعػػػة ، اضتػػػرص  لػػػ  التجديػػػد و ػتتػػػول الوقػػػف الرقمػػػ  كقوالبػػػو .ُٔ
 ػػػوع مػػػن األكقػػػاؼ الرقميػػػة عػػػبلؼ ذلػػػك؛ ألف األمجػػػل و األكقػػػاؼ الرقميػػػة سػػػر ة 
التجػػػدد كالتطػػػور و احملتػػػول لت ػػػارع التقنيػػػات كاطتػػػدمات، كالتنػػػافس الكبػػػم بينهػػػا، 

لػ  النػاس إال مػا  ػدر، كيكفػ  كمن   يوا   ذلك التطور سػبقو الر ػ  كىجػره أب
فإذا ى   باع بػثمن خبػس  ،و ى ا أف  ر ات  ربل   يكن عتا منافس قبل سنوات

 ظتا أقتليف التجدد كغتاراة اظتناف ة و غتاعتا. ؛بعد ذلك
العنايػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػن التلػػػػػػػػميم كالتن ػػػػػػػػيل كالعػػػػػػػػرض كاأللػػػػػػػػواف كاطتطػػػػػػػػوط، كالعنايػػػػػػػػة  .ُٕ

اظت هػػػػػػػر  مػػػػػػػا أ ػػػػػػػو مطلػػػػػػػ  ف  ػػػػػػػن  ،بضػػػػػػػبت األحجػػػػػػػاـ كاضتر ػػػػػػػات كاال تقػػػػػػػاالت
 ػػػػػػػر   فهػػػػػػػو مطلػػػػػػػ    ػػػػػػػويق  مهػػػػػػػػم صتػػػػػػػ ب الػػػػػػػ كار كإبقػػػػػػػامهم لوقػػػػػػػيف أطػػػػػػػػوؿ 

  كإفادهتم كاالستفادة منهم.
ح ػػن  ر يػػ  احملتػػول ك ق ػػيًمو أمػػر مهػػم لشبيػػ  ال امػػر و االسػػتفادة منػػو كالبقػػاء  .ُٖ

 مػػػا يعػػػل التق ػػػيم النػػػاي   لػػػ    ػػػهيل كمجػػػوؿ ال امػػػر ظتػػػا يريػػػد، كمػػػن   ،مػػػدة أ ثػػػر
 ر ي  الفقرات كالنلػوص كالرسػـو كبمىػا كفػل القوا ػد الػ   :احملتول ح ن  ر ي 

 يقررىا أىل االعتلاص.
فػػبل بػػد مػػن مرا ػػاة ، ال  عػػ  العنايػػة بتلػػميم الوقػػف اظتبالاػػة فيػػو قػػا يثقػػل الوقػػف .ُٗ

 ػػػػدة  وامػػػػل أعػػػػرل مهمػػػػة يػػػػوازف فيمػػػػا بينهػػػػا كىػػػػ : الب ػػػػاطة، كال ػػػػر ة، كاطتفػػػػة، 
ر مػػػن الوقػػػف الرقمػػػ ، كال ػػػر ة كاطتفػػػة يشػػػجعاف فالب ػػػاطة  تػػػي  إفػػػادة ف ػػػات أ ثػػػ

مهمػة  ال امر  ل  االستمرار و زايرة الوقف كلتببا و فيو، بل إف ى ه العوامل الثبلثة
لئلفادة من الوقف و اظتناطل الػ  ال  تػوفر فيهػا قػدرات  قنيػة  اليػة و أيهػ ة  ايد  

مػػن الشػػر ات  اد  ثػػمن كلػػ ا جتػػ؛ اضتاسػػوب كاأليهػػ ة احملمولػػة أك ا لػػاالت اإل ش ػػيف
كختفيػػػف أحجامهػػػا،  اظتتميػػػ ة و الوقػػػيف اضتػػػا   تجػػػو إىل  ب ػػػيت أ ماعتػػػا ك  ػػػريعها
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كػتبػػة  ا بػػمن   اك ػػل ذلػػك مػػع اضتفػػاظ  لػػ  رتاليػػة اظت هػػر؛ كىػػ ا مػػا حقػػل عتػػا ا تشػػارن 
 مت ايدة من زكارىا.

مػػػػػػػع مػػػػػػػا سػػػػػػػبل ال بػػػػػػػد مػػػػػػػن العنايػػػػػػػة ةظتفػػػػػػػاىيم كاألسػػػػػػػالي  كالتقنيػػػػػػػات العلميػػػػػػػة  .َِ
ك ػػػػػله أيعػػػػػ  مػػػػػن ، يثػػػػػة و  لػػػػػميم اظتواقػػػػػع ك ب ػػػػػيت كايهاهتػػػػػا كالتعامػػػػػل معهػػػػػااضتد

و يػػػػػػػػ ب الػػػػػػػ كار كإبقػػػػػػػػامهم  اذلػػػػػػػك ح ػػػػػػػ  قدر ػػػػػػػػو؛ ألف  طبيقهػػػػػػػا مػػػػػػػػسثر يػػػػػػػد  
ك  ػػػػػ  كدىػػػػػم، كلػػػػػ ا  ػػػػػرل الشػػػػػر ات الكبػػػػػمة  ت ػػػػػابل إىل  طبيػػػػػل ىػػػػػ ه اظتفػػػػػاىيم 
اصتديػػػػػػػػػدة و أ ماعتػػػػػػػػػا الرقميػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػع  و  طويرىػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػن أمثلػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػك 

 فاىيم مفهـو قابلية االست داـ.اظت
االلتػػػ اـ ةأل  مػػػػة اظتر يػػػة و بلػػػػد الواقػػػػف كالبلػػػداف الػػػػ  عتػػػػا سػػػلطة  لػػػػ  الوقػػػػف  .ُِ

إذا   يكػػػن و االلتػػػ اـ هبػػػا ، الرقمػػػ  أك  ػػػسثر ؼتالفػػػة أ  متهػػػا  لػػػ   ملػػػو مػػػا أمكػػػن
ؼتالفػػػة للشػػػرع، فػػػبل طا ػػػة ظت لػػػوؽ و معلػػػية اطتػػػالل، كمػػػع ىػػػ ا  لػػػ  النػػػا ر أف 

سػػػػالي  كالطػػػػرؽ اظتناسػػػػبة و التعامػػػػل مػػػػع مثػػػػل ىػػػػ ه األمػػػػور، كأف يقػػػػدر ي ػػػػلك األ
 اظتلاي كاظتفاسد كيب   ليها قرارا و كأ مالو.

فهػ  مهمػة و زتايػة  يػاف  ،حفػ  حقػوؽ الوقػف ك  ػجيلها بكػل كسػيلة مناسػبة .ِِ
 الوقف كأفكاره كحقوقو من سرقتها أك االستيبلء  ليها كاإلضرار ةلوقف.

ين مادية  ا ػيف أك معنويػة، كاحػشاـ أ ػراؼ العػا  الرقمػ  الػ  احشاـ حقوؽ اآلعر  .ِّ
كمػن ذلػك  ػدـ اسػتابلؿ احملتػوايت الػ  أ شػأىا أك ابتكرىػا بػمه ، ال ختالف الشػرع

دكف   بتها إليو كب ؿ قيمة استابلعتا إف  رطيف، حىت كلو  ػاف النػا ر يػرل يػواز 
فػوؽ مػا قػد لتلػل مػن ذلك؛ ظتا ي ببو ذلك من ضرر  ل  شتعة الوقػف كاحشامػو، 

د ػػػاكل  ليػػػو ب ػػػب  ذلػػػك قػػػد  وقػػػف  ملػػػو، أك حػػػىت  ػػػداكات كأذل كمضػػػايقات 
 كاعشاقات ىو  نها ك ن مشكبلهتا و بي.

فهػو ةب مفتػوح للعػا   لػو، كإذا   لت ػن  ،العناية ةصتا   األم  للوقف الرقم  .ِْ
ؽتتلكا ػو، بػل رقػا  النا ر ر اية الوقف من اصتا   األم  فرقا أيف د كقفو أك سيرقيف
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أف ػػد إقتػػاؿ ىػػ ا اصتا ػػ   مػػل سػػنل طويلػػة و طرفػػة  ػػل!، كرقػػا أدل ذلػػك إىل 
ا ت اؿ ىوية الوقف الرقم  كاالفشاء  ليو، كاإلسػاءة إليػو كإىل بػمه ةشتػو، كو ىػ ا 

 إ كاؿ  بم ال متف .
للوقػػػػػػػػػػف ق تلػػػػػػػػػػف الوسػػػػػػػػػػامل اظتمكنػػػػػػػػػػة  العنايػػػػػػػػػػة ق ػػػػػػػػػػألة الن ػػػػػػػػػػا االحتيػػػػػػػػػػاط  .ِٓ

ة،  أعػػػػػػػ    ػػػػػػػا و أيهػػػػػػػ ة متعػػػػػػػددة، كالن ػػػػػػػا و اطتػػػػػػػدمات ال ػػػػػػػ ابية كاظتناسػػػػػػػب
اظتناسػػػػػػبة، أك حػػػػػػىت التعػػػػػػاكف مػػػػػػع  ػػػػػػر ات االستضػػػػػػافة و أعػػػػػػ    ػػػػػػا احتياطيػػػػػػة 

 إضافية فوؽ ذلك.
، كمػػػػػػػػا أ ثرىػػػػػػػػا و ىػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػ من الت ػػػػػػػػرز مػػػػػػػػن احملرمػػػػػػػػات كالشػػػػػػػػبهات و العمػػػػػػػػل .ِٔ

 كى ا ا،اؿ.
ة النفػػػع، كلبلحتيػػػاط لبقػػػاء ؛ لػػػ ايد كػػػرار الوقػػػف الرقمػػػ  ك شػػػره أب ثػػػر مػػػن مجػػػورة .ِٕ

احملتول، كلتجن   وقف الوقف الرقمػ  إذا  وقفػيف إحػدل اللػور، كمثػاؿ ذلػك أف 
في  ن ةلواقف  شر احملتول  ف ػو و موقػع رقمػ ، أك  ارقمي   يكوف الوقف ح اةن 

و  طبيقات لل اس  أك اصتواؿ، أك بم ذلػك، مػع مرا ػاة أف لكػل ميػداف أسػلوبىو 
 اظتناس  لو.

و  شػػر  ا ػػن الوقػػف الرقمػ ، فلهػػا أثػػر ةلػػغ يػػد   ايػة جبا ػػ  الد ايػػة كاإل ػػبلفالعن .ِٖ
 الوقف كالتعريف بو.

)اصتمهػػور(  نايػػة  بػػمة؛ ألهنػػم ىػػم رأس اظتػػاؿ، ك تمثػػل  العنايػػة ةلػػ كار كاظت ػػتفيدين .ِٗ
مػػػػػن أبرزىػػػػا: التوامجػػػػػل معهػػػػػم، اإليابػػػػة  ػػػػػن مراسػػػػػبلهتم  ،العنايػػػػة هبػػػػػم أبمػػػػور  ثػػػػػمة

ة ذلػػػػػك،  لمػػػػػس احتيايػػػػاهتم كحتقيقهػػػػػا، اسػػػػػتقباؿ مقشحػػػػػاهتم كاستف ػػػػاراهتم كسػػػػػر 
كمل و ػػػػاهتم عػػػػم اسػػػػتقباؿ، كإ ػػػػعارىم أبقتيػػػػتهم كأقتيػػػػة مػػػػا يقدمو ػػػػو،  قػػػػدًن مػػػػا 

كمنػػػت م،  قػػػدًن  لتتايو ػػػو، االسػػػتمرار و طػػػرح احملتػػػول كو التطػػػوير بشػػػكل ؼتطػػػت
 .اطتدمات عتم،  كرىم، مراسلتهم قا يناس  بل حل كآعر، إىل بم ذلك
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كاظتعػامبلت اظتتعلقػة ةلوقػف، كإلػ اـ  ال بد من العنايػة بتوثيػل ك  ػجيل  ػل العقػود .َّ
 النا ر بتقدًن  شوؼ دكرية  ن الوقف  شمل  ل يوا بو.

 تنبيو:
بعػػو ىػػ ه األمػػور، فيعطػػ  مػػن ىػػ ه األمػػور بقػػدره،  ال لتتمػػل ارقػػا  ػػاف الوقػػف مجػػامن 

ايػػة إىل مرا ػػاة ىػػ ه األمػػور قبػػل بػػدء  ػػاف أ ثػػر ح  -أك معنػػواي   اح ػػي  - ك لمػػا  ػػرب الوقػػف
 العمل كعبللو أيضا.

 أبرز اجملاالت النافعة لؤلوقاف الرقمية: :ادلطليل الثاين
ال  نتهػػ  أبوابػػو كم ػػالكو، كو  لهػػا عػػم، بػػم أف  غتػػاؿ األكقػػاؼ الرقميػػة غتػػاؿ كاسػػع

النفػع للنػاس، اعتيار ا،اؿ األ فع عم للواقف كللناس؛ فبو ي داد ثواب الواقف، كبػو يكثػر 
كىػػػو مػػػع ذلػػػك أمػػػر   ػػػجمل متتلػػػف ح ػػػ  ال مػػػاف كاظتكػػػاف كاأل ػػػ اص كاألحػػػواؿ، كحػػػرم 
ةلواقػػػف أف يػػػتلمس أفضػػػل ا،ػػػاالت كي ػػػت م هللا  عػػػاىل كيػػػد وه، مث ي تشػػػم أىػػػل العلػػػم 
كاطتػػربة، مػػع الدراسػػػة اظتتأ يػػة للفكػػػرة كالواقػػع كالطموحػػػات كالعقبػػات كؿتوىػػػا، كلي ػػ ر مػػػن 

 الت رع كالعجلة.
لي ش ػد ؛ ال  ييت رل فيها األفضلية  ل  بمىػا كو ى ا اظتطل  استعراض ألبرز ا،االت

 هبا من يريد الوقف، كى   ما يل :
 عليم القرآف كال نة كالعناية هبما كبعلومهما ك طبيقاهتما ك شر ذلك كب لػو ق تلػف  .ُ

سػػػػػػم كمػػػػػػن مجػػػػػػور ذلػػػػػػك: اظتلػػػػػػاحف كالػػػػػػتبلكات اظترميػػػػػػة كاللػػػػػػو ية كالتفا اللاػػػػػػات،
 كالتطبيقات كاإلذا ات الرقمية اظت تلة ب لك.

، ال سػػيما العلػػم الشػػر  ، .ِ كمػػن مجػػور ذلػػك:  شػػر   التعلػػيم كالتثقيػػف كعدمػػة العلػػـو
 تػػ  العلػػم،  شػػر الػػدركس كاحملاضػػرات، التعلػػيم  ػػن بعػػد، إقامػػة اظتنا ػػت الشػػر ية 

ستشػارات اظتبا رة، إ شاء اظتوسو ات الشر ية ك ي م اضتلػوؿ  ليهػا، الفتػاكل كاال
الشػػر ية،  شػػر الكتػػ  كالوسػػامت اظتتعلقػػة هبمػػا، إقامػػة اظت ػػابقات العلميػػة كالب ثيػػة، 

 د م الب وث العلمية، إىل بم ذلك من اللور.
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كمػػػن مجػػػور ذلػػػك:  شػػػر احملاضػػػرات كالكلمػػػات ك ي ػػػم اضتلػػػوؿ  الػػػد وة كالػػػو  : .ّ
   ليهػػػا،  شػػػر الوسػػػامت اظت تلفػػػة ) تػػػ ، مطػػػوايت، مجػػػوت، مرميػػػات ...إخل( الػػػ

 تعلػػل هبػػ ا ا،ػػاؿ، إقامػػة األ شػػطة الد ويػػة اظتبا ػػرة كبػػم اظتبا ػػرة كبثهػػا، اسػػتقطاب 
و  افػػػة  اك طبيقنػػػ االطاقػػػات كاسػػػتثمارىا و ىػػػ ا ا،ػػػاؿ، العنايػػػة ةالحت ػػػاب  ن ػػػمن 

الوسػػامل كمنهػػا اظتواقػػع كالتطبيقػػات الرقميػػة، اظتراسػػبلت الرقميػػة الد ويػػة، رتػػع اظتػػواد 
ك رضها بشكل رتيل ك شػرىا، إ ػادة إ تػاج اظتػواد القدنتػة و ىػ ا الد وية كالو  ية 

 ا،اؿ ك شرىا.
كمػػن مجػػورىا:  قػػدًن االستشػػارات، اظتنا ػػت الشفيهيػػة   قػػدًن اطتػػدمات االيتما يػػة: .ْ

اعتادفة،  شر الكت  كالوسػامت النافعػة و ىػ ا ا،ػاؿ،  قػدًن اطتػدمات التطو يػة أك 
ا، ا تشػػاؼ اظتواىػػ  ك نميتهػػا، اإلمجػػبلح بػػل اسػػتقطاب الطاقػػات التطو يػػة كإدارهتػػ

 الناس، إ ا ة الراببل و ال كاج ك و يتهم.
 اكمػػن مجػػور ذلػػك: العنايػػة بنشػػر مفهػػـو الشبيػػة كمػػا يتعلػػل هبػػا  ن ػػمن  العنايػػة ةلشبيػػة: .ٓ

،  قػػػدًن االستشػػػارات الشبويػػػة، اسػػػتقطاب الطاقػػػات كاسػػػتثمارىا ك فعيلهػػػا، اك طبيقنػػػ
لعنايػػة ةلتو يػػة للمػػربل كاظتشبػػل فيمػػا يتعلػػل ةلعػػا  الرقمػػ  إكتػػاد حواضػػن للػػنقء، ا

كبػمه، رتػع الوسػامت النافعػػة و ىػ ا ا،ػاؿ ك شػرىا كإ ػػادة مجػيابًة ك ػرًض قػػدنتها، 
 إقامة اظتنا ت كاظتلتقيات و ى ا ا،اؿ.

، سواء  ا يف  لك اظتشاريع اسػتثمارية إقامة اظتشرك ات االستثمارية و العا  الرقم  .ٔ
تػػػة، أك  ا ػػػيف جتمػػػع بػػػل  ػػػ ء ؽتػػػا سػػػبل مػػػن اللػػػور مػػػع العمػػػل االسػػػتثمارم، مث ف

 مجرؼ ريع ذلك االستثمار  ل  األكقاؼ الرقمية أك بمىا.
إىل أكقػػػػػاؼ  - ػػػػػاظتواقع كالػػػػػربام  الناي ػػػػػة-حتويػػػػػل اظتشػػػػػاريع الرقميػػػػػة االسػػػػػتثمارية  .ٕ

منػػػو  ، أك  ػػػراء مشػػػركع رقمػػػ  حبفػػػع يتعػػػ ر  لػػػ   ثػػػم مػػػن النػػػاس االسػػػتفادةرقميػػػة
كإ حػػة االسػػتفادة منػػو أك مػػن  تايػػو ققابػػل ب ػػيت أك  ارقمي ػػ الابلمػػو، مث يعلػػو كقفنػػ
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ببل مقابل، أك  راء مشركع استثمارم متمي  و العا  الرقم ، لي ػتفاد مػن ريعػو و 
 د م األكقاؼ كبمىا دكف  ايم مجور و.

لةةةةةةى أىةةةةةةم األمةةةةةةور الةةةةةةيت ينبغةةةةةةي احلةةةةةةذر منهةةةةةةا خةةةةةةالل العمةةةةةةل ع :ادلطلةةةةةةيل الثالةةةةةةث
 األوقاف الرقمية:

لتػػػػف العامػػػػل فيػػػػو ػتػػػػػاذير  - اػػػػمه-كالوقػػػػف الرقمػػػػػ   ،ال متلػػػػو الػػػػورد مػػػػن  ػػػػوؾ
لػػػػػ بل  ؛كأعطػػػػػار، كإذا  لػػػػػم الواقػػػػػف كالنػػػػػا ر ىػػػػػ ا فػػػػػبل بػػػػػد أف لترمجػػػػػوا  لػػػػػ  معرفتهػػػػػا

يقعػػػػوا فيهػػػػػا، كو ىػػػػ ا اظتطلػػػػػ  بيػػػػاف ألبػػػػػرز احملػػػػػاذير الػػػػ  قػػػػػد  طػػػػرأ عػػػػػبلؿ العمػػػػػل و 
 األكقاؼ الرقمية:

 كرفعو اظتن لة  ندىم. ناء الناسابتااء ث .ُ
، كمن ذلك التوقيع  لػ   قػود ؼتالفػة  دـ مرا اة األمور الشر ية البلزمة و الوقف .ِ

، كمػػن ذلػػك اأك بش ػػ اللشػػرع  ػػال   تضػػمن الت ػػا م لاػػم الشػػرع، أك  تضػػمن بػػررن 
ال ػػماح ب هػػور اظت الفػػات الشػػر ية و الوقػػف  شػػبهات أىػػل البػػدع كاألىػػواء، أك 

  الفة للشرع.اللور اظت
 الشر   أك الد يوم البلـز لعملو. أف يعمل و الوقف من ينقلو العلم .ّ
ألف حفػػ  اضتقػػػوؽ ؛ ك ػػدـ الػػدفاع  نهػػػا رشتػػػ   ػػدـ حفػػ  حقػػػوؽ الوقػػف بشػػكل .ْ

إىل اسػتيبلء آعػرين  لػ  حقػوؽ  قثابة إثبات اظتلكية عتا، كيسدم إقتاؿ ذلك أحيػاحبن 
الوقػف أليػل إقتػاؿ ىػ ا األمػر،  مػا الوقف ك  بتها إليهم، كىػ ا يعػ  ضػياع حػل 

أف  ػػػدـ الػػػدفاع  نهػػػا قػػػد يعػػػود  لػػػ  الوقػػػف الرقمػػػ  ةلضػػػرر العايػػػل أك اآليػػػل، 
ةالسػػػػػتاناء  نػػػػػو، أك حػػػػػىت االسػػػػػتيبلء  لػػػػػ  حقوقػػػػػو أبم د ػػػػػول  ا ػػػػػيف،  الرضػػػػػا 

 كالتقادـ، أك اإلساءة إىل شتعة الوقف كشتعة منش و كالقاممل  ليو.
فلي ػػػ ر منػػػو النػػا ر كلػػػو  ػػػاف يػػرل يػػػواز ذلػػػك،  ،سػػرقة حقػػػوؽ اآلعػػػرين كأ مػػاعتم .ٓ

فهػػ ا األمػػر مػػسثر  لػػ  اسػػتمرارية الوقػػف كشتعتػػو كلثػػمه، فرقػػا أدل إلقامػػة د ػػاكل 
  ليو، كرقا أدل ذلك إلببلؽ الوقف أك عفو م تول الثقة بو.
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، و اصتا   الشػر   أك التقػ  أك الن ػام  أك  دـ استشارة أىل اطتربة  ل و غتالو .ٔ
 .بم ذلك

كمكوحب ػػو، كالشاعػػي  ختتلػػف بػػل دكلػػة   ػػدـ استلػػدار الشاعػػي  البلزمػػة للوقػػف .ٕ
كأعرل كبل كقػف كآعػر، إال أهنػا مهمػة، كرقػا أدل التفػريت هبػا إىل إيقػاؼ الوقػف 
أك منعػػػػو أك سػػػػرقتو أك يػػػػ ء منػػػػو، كرقػػػػا حتايػػػػل بعػػػػو العػػػػاملل و إ شػػػػاء األكقػػػػاؼ 

عي  مػػ كرة، لكػػن ىػػ ا يػػسدم و  ثػػم الرقميػػة  لػػ  استلػػدار الشاعػػي  بتػػوفم  ػػرا
من األحياف إىل اعشاؽ الوقػف أك أيه  ػو ةلفمكسػات، أك إىل إيقػاؼ الوقػف بعػد 
ا تشاؼ الت كير، إضافة إىل ما و ذلك من   ب كحتايػل، ك شػر للػورة سػي ة  ػن 

 الوقف كالقاممل  ليو. 
ا تو ...إخل، إل شػػػاء الوقػػػف أك استضػػػافتو أك مجػػػي اال فػػػاؽ مػػػع  ػػػر ات بػػػم موثوقػػػة .ٖ

؛ كىػ ا م لػػل عطػػم رقػػا أضػػاع  لػػ  الوقػػف أموالػػو أك حقوقػػو أك يهػػود العػػاملل فيػػو
كعتػػ ا فعلػػػ  النػػا ر ال ػػػساؿ  ػػن أفضػػػل اصتهػػات و األمػػػر الػػ م لتتايػػػو، كالت ػػػرم 

  نها، مع االست ارة كاالستشارة.
 ػػػػدـ التػػػػدقيل و  ػػػػركط الطػػػػرؼ  كمػػػػن ذلػػػػك،  ػػػػدـ االىتمػػػػاـ ةلعقػػػػود ك ػػػػركطها .ٗ

ك ػػػدـ كضػػػع  ػػػركط  بػػػل حقػػػوؽ الوقػػػف الرقمػػػ  بدقػػػة ك ضػػػمنها، ك ػػػدـ  ،اآلعػػػر
االسػػتعا ة أبىػػػل اطتػػػربة و مرايعػػػة ك عػػػديل  لػػػك العقػػػود ال سػػػيما إذا  ا ػػػيف  بػػػمة، 
كمن ينس ذلك اال فاؽ  لػ  العمػل دكف  تابػة اال فػاؽ كالتوقيػع  ليػو، أك التوقيػع 

ل فيهػػػا  نػػػد اضتايػػػة، أك   لػػػ  فتػػػاذج يػػػاى ة دكف مرايعتهػػػا كالتػػػدقيل فيهػػػا كالتعػػػدي
 تابػػػة  ػػػركط  امػػػة كمبهمػػػة،  مػػػا يػػػدعل و ذلػػػك  ػػػدـ بيػػػاف  افػػػة التفامجػػػيل و 
العقػػود بدقػػة، ك ػػدـ استشػػارة أىػػل االعتلػػاص فيهػػا مػػن يهػػات كأ ػػ اص، كمػػن 
ذلػػػك  ػػػدـ حتديػػػد اظتػػػدد ال منيػػػة للتنفيػػػ  كالتلػػػ ي  كاظترايعػػػة، ك ػػػدـ بيػػػاف مقػػػادير 

  ػػػليمها، كبػػػم ذلػػػك مػػػن  فامجػػػيل التعاقػػػد؛ ألف الػػػدفعات اظتاليػػػة كأكقاهتػػػا ك ػػػركط 
لكثػػرة  اإقتػػاؿ ىػػ ه األمػػور كمػػا  ػػاهبها مػػد اة للت ايػػل كاالسػػتابلؿ، كمػػد اة أيضنػػ
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النػػػػ اع كاالعػػػػتبلؼ، ك ػػػػل ىػػػػ ه اظتشػػػػكبلت  عػػػػود و النهايػػػػة  لػػػػ  الوقػػػػف ك ملػػػػو 
 كيود و.

ة مػػن ؛ ألف إبمكػػاف احملتػػالل سػػرقة اظتعلومػػات ال ػػريالعمػػل مػػن أيهػػ ة بػػم ػتميػػة .َُ
؛  لػػك األيهػػ ة بكػػل سػػهولة، أك اعػػشاؽ األكقػػاؼ اظتر بطػػة ةإل ش ػػيف كالػػت كم هبػػا

كعت ا فعل  النا ر اضترص  ل   ر ي  برام  كمعدات اضتمايػة البلزمػة، كزايدة ك يػو 
لتجنػػ  كقو ػػو و ملػػامد أكل ػػك احملتػػالل، كؽتػػا لت ػػن التنبيػػو لػػو أف  ؛و ىػػ ا ا،ػػاؿ

ن عػبلؿ اضتواسػي  اظتويػودة و األمػا ن العامػة أك مػن الت كم ةألكقاؼ الرقمية م
عػػػػػػبلؿ الشػػػػػػبكات العامػػػػػػة )اظتتاحػػػػػػة و األمػػػػػػا ن العامػػػػػػة أك الفنػػػػػػادؽ كؿتوىػػػػػػا( أك 

لكثػػػرة اظتشػػػكبلت األمنيػػػة فيمػػػا  ؛الشػػػبكات بػػػم اظتشػػػفرة، رقػػػا  ػػػاف أسػػػوأ ؽتػػػا سػػػبل
 ذ ر، كار فاع احتماالت التج س كاالحتياؿ فيها.

ال ياسػػػػػػػػػػػات األمنيػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػ  ينلػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػدـ ا بػػػػػػػػػػػاع اإليػػػػػػػػػػػراءات ك  .ُُ
ألف احملتػػػػػػػاؿ رقػػػػػػػا ؛ ، كمػػػػػػػن ذلػػػػػػػك  ػػػػػػػدـ  ايػػػػػػػم  لمػػػػػػػات اظتػػػػػػػركر دكراي  االعتلػػػػػػػاص

، كعتػػػػػ ا فعلػػػػػ  النػػػػػا ر ا ومجػػػػػل ظتعرفػػػػػة  لمػػػػػة اظتػػػػػركر كاسػػػػػتالها دكف أف يػػػػػشؾ لػػػػػو أثػػػػػرن 
 ايػػػػػػػػم رتيػػػػػػػػع  لمػػػػػػػػات اظتػػػػػػػػركر بشػػػػػػػػكل دكرم، كاعتيػػػػػػػػار  لمػػػػػػػػات مػػػػػػػػركر مجػػػػػػػػعبة 

 تلػػػػػػػػػل و ىػػػػػػػػػ ا ا،ػػػػػػػػػاؿ، ك ػػػػػػػػػدـ إفشػػػػػػػػػامها ألم الت مػػػػػػػػػل كفػػػػػػػػػل  عليمػػػػػػػػػات اظت
طػػػػػػػرؼ آعػػػػػػػر،  مػػػػػػػا يػػػػػػػدعل و ذلػػػػػػػك اسػػػػػػػت داـ اال لػػػػػػػاالت اآلمنػػػػػػػة، ك ر يػػػػػػػ  

 برام  اضتماية، إىل بم ذلك من اإليراءات كال ياسات.
، فقػد يت ػاىل النػا ر إفشاء اظتعلومات ال رية أك اطتامجة ةلوقػف الرقمػ  آلعػرين .ُِ

لثقػة أك الب ػاطة، مػع أف ىػ ا أمػر عطػم و إفشاء بعو  لك اظتعلومات مػن ةب ا
 .  ايد  

كعتػػػ ا لت ػػػن ةلنػػػا ر ؛ ، أك  ػػػدـ اال ت ػػػاـ فيهػػػا ػػػدـ متابعػػػة الوقػػػف لفػػػشة طويلػػػة .ُّ
كضع طريقة منت مة ظتتابعة الوقف الرقم  ف   حايتو، ال سػيما إف  ػاف الوقػف 

يػو أمػور يتي  للناس اظتشار ة كالتفا ل معو، كإقتاؿ الوقف لفشة طويلػة قػد يش ػ   ل
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لػػػو بعػػػد االعػػػشاؽ،  نشػػػر ال ػػػي  عطػػػمة،  اعشاقػػػو دكف  لػػػم النػػػا ر، كاالسػػػتابلؿ 
لثقػػػة  ػتتػػػوايت ػترمػػػة ي نهػػػا النػػػاس مػػػن الوقػػػف، أك  شػػػر برغتيػػػات عبيثػػػة اسػػػتابلالن 

 الناس ةلوقف، إىل بم ذلك.
، فقػد يهمػل النػا ر حتػديثها بػد ول أف الوقػف قػامم  دـ حتديا برغتيات الوقف .ُْ

ل مجػػ ي ، إال أف إقتاعتػػا رقػػا أدل ألضػػرار أمنيػػة للوقػػف كاظت ػػتفيدين كيعمػػل بشػػك
لضػػعف  لػػك الربغتيػػات أك  ثػػرة  ؛منػػو، كرقػػا أدل مػػع الوقػػيف إىل  ػػ كؼ النػػاس  نػػو

 مشكبلهتا أك  دـ  وافقها.
، فػػػػػبعو رعػػػػػ  إقتػػػػػاؿ كلعػػػػػم   ػػػػػديد الرسػػػػػـو كاظت ػػػػػت قات الدكريػػػػػة البلزمػػػػػة .ُٓ

ينة، كحجػ  االستضػافات كبمىػا لتتػاج لػدفع األكقاؼ الرقمية   تلـ  دفع رسـو مع
مبػػػالغ معينػػػة، إىل بػػػم ذلػػػك، كإقتػػػاؿ مثػػػل ذلػػػك قػػػد يػػػسدم إىل  عطػػػل الوقػػػف، أك 
 شػػػوء مشػػػكبلت   اميػػػة أك  قنيػػػة أك أمنيػػػة  ليػػػو، أك حػػػىت ضػػػياع حقوقػػػو  ضػػػياع 
 نػػػػواف اظتوقػػػػع الرقمػػػػ  )الػػػػدكمل( بعػػػػد مضػػػػ  مػػػػدة مػػػػن  ػػػػدـ الت ػػػػديد، أك ضػػػػياع 

   ديد قيمة االستضافة أك ؿتوىا. ػتتواي و  ند  دـ
كبػػػػػم ذلػػػػػك دكف  ػػػػػركٌو كمرايعػػػػػة  االسػػػػػتعجاؿ و اال فاقػػػػػات كو  نفيػػػػػ  األ مػػػػػاؿ .ُٔ

 اك دقيل كجتربة، كو ى ا  ضييع و الاال  لئل قاف كاصتودة،  ما أ و قد يكوف سػببن 
 و  عثر األكقاؼ لكثرة اظتشكبلت فيها. 

 تنبيو:
و ػػات متعػػددة، رقػػا ال ينطبػػل بعضػػها  لػػ  كمل  ا ػػتمل ىػػ ا اظتطلػػ   لػػ   نبيهػػات

كعت ا فعل  النا ر معرفة ما يهمو منهػا، ةالسػتعا ة بلػاح  ؛ بعو أ واع األكقاؼ الرقمية
 عربة كمعرفة.

 ما ينبغي مراعاتو يف صك الوقف الرقمي: :ادلبحث الثالث
مجػػػيابة مجػػػكوؾ مقشحػػة لؤلكقػػػاؼ الرقميػػػة، كبعػػػد   ػػاف القلػػػد األكؿ و ىػػػ ا اظتب ػػا

كلػػ ا اسػػتقر ؛ مػػل لتنػػوع مجػػورىا ك باينهػػا ا ضػػ يف مجػػعوبة ىػػ ا اظت ػػلك ك شػػتيتو للقػػارئل
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األمػر  لػػ  رتػػع كبيػػاف األمػػور اظتهمػػة الػػ  ينباػػ  مرا اهتػػا  نػػد  تابػػة مجػػك الوقػػف الرقمػػ ، 
ػػ ظتكػػامن اطتلػػل، كإ ا ػػة للواقػػف  لػػ    اهبػػا، ك وضػػي ن  اكذلػػك ضػػمن  نامجػػر ؼتتلػػرة؛  نويهن

ألف و مرا اهتػػػا م ػػػاقتة و اسػػػتمرار الوقػػػف ؛ طريقػػػة اظتناسػػػبة تابػػة مجػػػك كقفػػػو الرقمػػػ  ةل
 لئل كاالت ال  قد حتلل فيو  ند إقتاعتا. االرقم ، كجتنبن 

و  لػػػػػػػػك العنامجػػػػػػػػر  نػػػػػػػػد مجػػػػػػػػيابتو للػػػػػػػػك الوقػػػػػػػػف  كمػػػػػػػػا  لػػػػػػػػ  الواقػػػػػػػػف إال الن ػػػػػػػػر
كلملهػػػػػػا، كإضػػػػػػافة مػػػػػػا يناسػػػػػػ  كقفػػػػػػو منهػػػػػػػا، مػػػػػػع  فلػػػػػػيلها ك عػػػػػػديلها ف ػػػػػػ  كقفػػػػػػػو، 

 و مطلبل: كبياف  لك األمور
 عناصر ينبغي مراعاةا يف صك الوقف الرقمي: :ادلطليل األول

و مع م العنامجر و األمجػل، مػع كيػود  فػاكت بينهػا و   ششؾ أ واع األكقاؼ الرقمية
مػػدل أقتيػػػة بعػػو العنامجػػػر لكػػػل  ػػوع منهػػػا، كمل ػػ   لػػػك العنامجػػػر الػػ  ينباػػػ  للواقػػػف 

 إضافتها إىل مجك الوقف ما يل :
؛ ليت ػػػػي للن ػػػػار معرفتهػػػػا كال ػػػػم  لػػػػ  الواقػػػػف كمقامجػػػػده و كقفػػػػوبيػػػػاف أىػػػػداؼ  .ُ

 ضومها ما أمكن، ال سيما  ند ؼتالفة  ركطو للملل ة.
 كغتاؿ  ملو كاضتدكد ال  ي م ضمنها. بياف موضو ات الوقف .ِ
 معنوية أك بمىا. الن   ل  وموؿ الوقف لكل اضتقوؽ اظتتعلقة بو .ّ
أك   يكػػػػن، أك  ا ػػػػيف  ء  ػػػػاف اسػػػػتثماراي  ، سػػػػواحتديػػػػد الف ػػػػة اظت ػػػػتفيدة مػػػػن الوقػػػػف .ْ

الفامػػػدة ماديػػػة أك معنويػػػة، كيػػػدعل و ذلػػػك  وزيػػػع الريػػػع  لػػػيهم،  مػػػا يػػػدعل فيػػػو 
حتديػػد اظت ػػتفيدين الػػ ين ي ػػم  عتػػم الوقػػف الرقمػػ  ةالسػػتفادة منػػو أك نتيػػ ىم  ػػن 
بػػػػمىم، أك حتديػػػػد الف ػػػػات الػػػػ  يهػػػػدؼ الواقػػػػف إىل إيلػػػػاؿ  تػػػػاج الوقػػػػف الرقمػػػػ  

 .مثبلن  استهدافهم إ بلمي  إليهم، ة
، مػا الن   ل  إل اـ الن ار ةلعمػل و الوقػف كفػل ختطػيت مػتقن للوقػف كم ػتقبلو .ٓ

    قتو طبيعةي مجورةو ما عبلؼ ذلك.
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 ػأف يػن   لػ  ، كضع سياسات كقوا د مل مة لل م كفقها و ؼتتلف أمػور الوقػف .ٔ
لػػػػ  جتنػػػػ  األمػػػػور أف يكػػػػوف العمػػػػل و الوقػػػػف كفػػػػل مػػػػنه  أىػػػػل ال ػػػػنة، أك أف يػػػػن   

ال ياسػػػية أك اطتبلفػػػات الفقهيػػػة، كؿتػػػو ذلػػػك، كلتػػػدد  لػػػك القوا ػػػد طبيعػػػةي الوقػػػف كرؤيػػػة 
 الواقف كاظت تشارين.

حتديػػػػػد طريقػػػػػة د ػػػػػم الوقػػػػػف كاللػػػػػرؼ  ليػػػػػو: كيكػػػػػوف ذلػػػػػك ةلػػػػػن   لػػػػػ  د مػػػػػو  .ٕ
مػػػػػػع بيػػػػػػاف رتيػػػػػػع التفامجػػػػػػيل اظتهمػػػػػػة  ،امػػػػػػن كقػػػػػػف عػػػػػػاري  أك يعػػػػػػل الػػػػػػد م ذا ي ػػػػػػ

 اظتتعلقة ب لك.
، ك قػػدنتها  لػػ    ػػبة معينػػة مػػن دعػػل الوقػػف ختلػػ  لئلمجػػبلح كالتطػػوير حتديػػد .ٖ

 اظتلارؼ األعرل.
مػن أىػل الػدين كاظتعرفػة    ارة أك إ راؼ كمراقبة  ل  الوقف -أك صتنة- عيل غتلس  .ٗ

مػػن رتيػػع الت للػػات الػػ  لتتايهػػا الوقػػف الرقمػػ ، ككتعػػل عتػػم مجػػبلحية اظتتابعػػة كاظتراقبػػة 
ػػدلد  فامجػػيل ىػػ ه اللجنػة كطريقتهػػا ف ػػ   ػػوع كالعػ ؿ كالتوليػػة بػػرأم رتػػ ا   ال فػردم، كحتي

الوقػػػف كمجػػػور و، فػػػيمكن أف ييشػػػٌكل اللجنػػػة  ػػػ   كاحػػػد أك أ ثػػػر، كنتكػػػن أف  شػػػكل 
تػػػاج إىل الرقابػػػة  ليػػػو، كلتػػػػدد  اللجنػػػة مػػػن أ ػػػ اص ؼتتلفػػػ  الت للػػػات ف ػػػ  مػػػا لتي

متابعػػػة إف رأل ذلػػػك، الواقػػػف طريقػػػة رقابػػػة اللجنػػػة  لػػػ  الوقػػػف، كحتديػػػد أكقػػػات دكريػػػة لل
ح ػػ  مػػا لتتايػػو الوقػػف، كمثػػاؿ ذلػػك: اظتوقػػع الرقمػػ  الضػػ م قػػد لتتػػاج إىل صتنػػة رقابػػة 

كمػػنهم مػػن يتػػابع   ،مػػنهم مػػن يتػػابع ةسػػتمرار؛ مػػن  شػػرة أ ػػ اص ؼتتلفػػ  الت للػػات
، أمػػػا و اظتلػػػف الرقمػػػ  فقػػػد لتتػػػاج كمػػػنهم مػػػن يتػػػابع  ػػػل سػػػتة أ ػػػهر مػػػثبلن  ، ػػػل أسػػػبوع

رقيػ  يتػابع  مػل النػا ر و  شػر ذلػك اظتلػف ك طػويره، كذلػك  ػل سػنة الواقف إىل  عيل 
 ، كالفرؽ بل اللور ل كاض .مثبلن 

يريػػع إليهػا و األمػػور الشػػر ية أك التقنيػػة أك بمىػػا،  حتديػد صتنػػة استشػػارية للوقػػف .َُ
 كنتكن أف  كوف اللجنة االستشارية ى  الرقابية أك بمىا.
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ك غتػػالس الن ػػارة أك الرقابػػة أك االستشػػارة و حتديػػد طريقػػة اعتيػػار علفػػاء للن ػػار أ .ُُ
، كحتديػػد الشػػركط اظتطلوبػػة فػػيهم، كمػػا يتعلػػل ةحملاسػػبة كالعػػ ؿ، كمػػن ذلػػك اظت ػػتقبل

أف كتعػػل لٌلجػػاف طريقػػة لش ػػي  أ ػػ اص معينػػل ليأعػػ كا منامجػػ  ال ػػابقل  نػػد 
 ا قطا هم، كؿتو ذلك من الطرؽ، بعد استشارة أىل اطتربة كاظتعرفة و ذلك.

لن   ل  إ طػاء النػا ر كاللجػاف اللػبلحيات الكافيػة و اضتػاؿ كاظت ػتقبل، كو ا .ُِ
 ى ا  دة  قاط مهمة:

كالتبديل جبميع اظتعاين الداعلة حتتهمػا مػن  ايػم و  إ طاؤىم اضتل و التايم -أ 
الشػػركط أك اظتلػػارؼ أك و الوقػػف  ف ػػو كالتوليػػة  ليػػو، كيػػدعل فيمػػا سػػبل 

ك ايػم  شػاط الوقػف أك  ػكلو  ،بيػع لبلسػتبداؿالتوسيع كالتضػييل كالنقػل كال
 أك اظت تفيدين منو.

عتم بقػدر اضتايػة فػبل  لت ن أف ين   ل  أف ى ه اللبلحيات حل متكرر -ب 
   قت إب فاذىا مرة كاحدة.

  ل  أف ى ه اللبلحيات عتم و حيا و كبعد مو و. لت ن   لك أف ين  -ج 
 .أف يقيد مجبلحياهتم  لك بكوهنا مر بطة ةظتلل ة -د 
، كإفتػا  عطػ  لػو اللػبلحيات ال  عط   ل  لك اللػبلحيات للنػا ر كحػدهأ -ق 

الب ػػيطة، أمػػا اللػػبلحيات الكػػربل  االسػػتبداؿ ك ايػػم اظتلػػرؼ فػػبل  كػػوف 
إال بيد صتنة أ لػ  منػو إال إذا أسػندت الن ػارة إىل صتنػة متكاملػة،  مػا نتكػن 

أعػرل  ضػمن ، أك أبم طريقة أف يششط عتا موافقة صتنة استشارة معينة مثبلن 
، مػػع  ػػدـ الت ػػاىل و  ػػدـ الت ػػاىل قثػػل ىػػ ه التلػػرفات أك اطتطػػأ يهػػبلن 

 الرقابة كاظتتابعة و ذلك  لو.
أبف ال يضػػػع مػػػن الشػػػركط أك اظتلػػػارؼ أك بمىػػػا مػػػا قػػػد يقلػػػل  مرا ػػػاة اظت ػػػتقبل: .ُّ

منفعػػػة الوقػػػف و اظت ػػػتقبل،  مػػػا نتكػػػن أف يتػػػي  للنػػػا ر أك الن ػػػار التايػػػم و ذلػػػك 
 ل ة ال  يقدركهنا.ف   اظتل
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ضتايػات الوقػف اظتهمػة،  ػدفع أف ين  الواقف  ل  إل اـ النا ر ةظتتابعة الدكريػة  .ُْ
، كحػػػػػػػػل اإل ػػػػػػػػكاالت الن اميػػػػػػػػة، كسػػػػػػػػد الثاػػػػػػػػرات، كالن ػػػػػػػػا  اإلكتػػػػػػػػارات كالرسػػػػػػػػـو

 .االحتياط ، كؿتوىا
ماليػة، كإداريػة،  إل اـ النا ر بت جيل ك وثيل  مليات الوقف كفل الشػرع كالن ػاـ: .ُٓ

 سػػم  نهػػا ك ػػن -ربػػع سػػنوية أك  لػػف سػػنوية مػػثبلن -ا، ك قػػدًن  قػػارير دكريػػة كبمىػػ
العمل و اطتطت كاإلؾتازات كالعوامل كاظتشكبلت كبم ذلك، ك قدـ إىل صتنة رقابػة 

 لدراستها كاختاذ القرارات اظتناسبة. -يعينها الواقف-
ال ػػػػػػػػماح أك اضتػػػػػػػػا  لػػػػػػػػ    ػػػػػػػػا الوقػػػػػػػػف أك حتويػػػػػػػػل   ػػػػػػػػا منػػػػػػػػو إىل أ ػػػػػػػػكاؿ  .ُٔ

 ػػػػػالوقف اظتعتػػػػػاد، بشػػػػػرط  ػػػػػدـ اإلضػػػػػرار كالتقلػػػػػم قميػػػػػة أك بػػػػػم رقميػػػػػة،  أعػػػػػرل ر 
 فل الوقف األمجل .

كإف أمكػن كضػػع ضػػوابت حتديػد سياسػػة اظتوقػع و التعامػػل مػػع اصتمهػور إف كيػػد،  .ُٕ
 ل لك ف  ن.

حتديػػػػػػػػػػػػػػد مجػػػػػػػػػػػػػػبلحيات كآليػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػت كم ةلوقػػػػػػػػػػػػػػف الرقمػػػػػػػػػػػػػػ  كاإل ػػػػػػػػػػػػػػراؼ  .ُٖ
 .-إف كيدت- ليو 

 لػػ  بعػػو األكقػػاؼ  مػػا سػػبل بيػػاف ذلػػك، كإفتػػا  قػػد ال  نطبػػل بعػػو العنامجػػر ال ػػابقة
 القلد من رتعها ىنا  نبيو الواقف لبعو ما قد ياي   ن ذىنو منها ؽتا يتعلل بوقفو.

 طريقة االستفادة من العناصر ادلقرتحة: :ادلطليل الثاين
لي ػػدد مػػا  ؛ ليػػو أف ين ػػر و  افػػة  فامجػػيل كقفػػو عػػبلؿ مجػػيابة الواقػػف للػػك كقفػػو

 ك  عديلو و مجك كقفو من  لك العنامجر مث يكملها، كذلك  ما يل :لتتاج إلضافتو أ
، فمػا ىػ  إال أطػر ك لػام   امػة، قػد  عديل العنامجر ال ابقة كفل مػا لتتايػو كقفػو .ُ

 لتتاج كقفو لتعديل بعضها أك ح فو.
إذا رأل الواقػػف أقتيتهػػا و كقفػػو، أك عشػػ  مػػن   فلػػيل بعػػو النقػػاط كالعنايػػة هبػػا .ِ

 طبيعة الوقف كال من كاظتتامات كاظتسثرات األعرل. التبل  ، كذلك ف  
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فػػبل يكتفػػ  الواقػػف  -   ػػ  ر و اظتطلػػ  ال ػػابل- إضػػافة  نامجػػر متػػت  هبػػا كقفػػو .ّ
هبػػػػ ه األمػػػػور العامػػػػة، بػػػػل  ليػػػػو بعػػػػد اسػػػػتقراء فكػػػػرة كقفػػػػو كحتديػػػػد  فامجػػػػيلو، كبعػػػػد 

 .استشارة أىل االعتلاص، أف يضيف لوقفو ما قد متت  بو من  نامجر
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 اخلامتة

، أزتػده  لػ  مػا مػن بػو مػن فيػو  مػا لتػ  ربنػا كيرضػ  امبار ن  اطيبن  ا ثمن   ااضتمد ل زتدن 
لويهػو الكػرًن، كأف يعفػو  مػا فيػو مػن  ا وفيل ك ي ػم، كأسػألو أف كتعػل ىػ ا العمػل عاللنػ

 علل أك  قلم، إ و بعباده لطيف عبم.
أبػػػػرز  تػػػػام  ىػػػػ ا الب ػػػػا، مث  لعلنػػػػا أف   ػػػتعيد سػػػػواي   و عتػػػاـ ىػػػػ ا الب ػػػػا اظتتواضػػػػع
  دلف إىل  ومجيا و، كذلك فيما يل :

 أبرز نتا ج ىذا البحث: :أواًل 
أف الوقػػف الرقمػػ  ىػػو:  ػػل حػػل معنػػوم كيقًػػف بلػػياة رقميػػة  ػػرب كسػػيت مناسػػ ؛  .ُ

 لئلفادة منو أك من ريعو.
 ، ك  يم ثوابو، ك ثرة أبوابو.امشرك ية الوقف  مومن  .ِ
 ل معنوم.أف حقيقة الوقف الرقم  أ و ح .ّ
 .ا بمن   كفضبلن  ا  يمن  امشرك ية األكقاؼ الرقمية، كأف عتا أثرن  .ْ
أف الوقػػف الرقمػػ  ال يلػػ  إال بت قػػل الشػػركط البلزمػػة، منهػػا مػػا يشػػار و فيهػػا  ػػل  .ٓ

 األكقاؼ األعرل، كمنها ما متت  ةألكقاؼ الرقمية فقت.
مػا   يطػرأ   عدد مجػور األكقػاؼ الرقميػة ك نو هػا ك باينهػا، كىػ  و األمجػل مشػرك ة .ٔ

  ليها ما يامىا  ن ذلك األمجل.
نتكن  ق يم مجور األكقاؼ الرقمية إىل أ واع رمي ة ى : اظتواقع الرقميػة، اضت ػاةت  .ٕ

 الرقمية، الربام  الرقمية، اظتلفات الرقمية.
متنو ػػػة،  مػػػا أف لػػػو ميػػػ ات كسػػػلبيات  اأف لكػػػل مػػػن أ ػػػواع األكقػػػاؼ الرقميػػػة مجػػػورن  .ٖ

م ػتل مات عامجػة إل شػامو، كىػ ا   -أيضػا-كل منهػا كعلام  لت ن مرا اهتا، كل
 لو يد و الراب  ةلوقف إىل لمل ما يتعلل بوقفو منها ليكوف  ل  بينػة،  مػا أف 

 معرفة  فامجيلها يي ر للراب  و الوقف اعتيار أفضلها ةلن بة لو.
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ٗ.  ، إال أف األمجل و األكقاؼ الرقمية االستمرار كالدكاـ إذا را   الواقف فيها مػا يلػـ 
أهنػػػا  تفػػػاكت و أمجػػػل االسػػػتمرارية بػػػل أ ػػػواع حتتػػػاج إىل التجػػػدد ال ػػػريع لت ػػػتمر، 

 كأ واع ال حتتاج ظتثل ذلك.
، إال أ ػػػػػو اأ ػػػػػو يشػػػػػشط لنػػػػػا ر الوقػػػػػف الرقمػػػػػ  مػػػػػا يشػػػػػشط و حب ػػػػػر الوقػػػػػف  مومنػػػػػ .َُ

يشػػػػػػػػشط فيػػػػػػػػو  ػػػػػػػػركط أعػػػػػػػػرل  ريػػػػػػػػع و  مومهػػػػػػػػا إىل مرا ػػػػػػػػاة طبيعػػػػػػػػة األكقػػػػػػػػاؼ 
 الرقمية كجتددىا.

هبػػػ ا ا،ػػػاؿ، إال أ ػػػو يل مػػػو  او حب ػػػر الوقػػػف الرقمػػػ  أف يكػػػوف مت للنػػػ ال يشػػػشط .ُُ
االسػػػتعا ة بػػػ كم اطتػػػربة كالت لػػػ  إذا    كػػػن لديػػػو اظتعرفػػػة كالقػػػدرة البلزمػػػة إلدارة 

 الوقف كحتقيل ملاضتو.
 لتايم النا ر ظتا كضعو مىن قبلو ق ماف، قتا: .ُِ

  ايم ل ب   ر  ، كعت ا التايم حاالف: -أ 
   ظتا كضعو الواقف  ف و، كلو حاالف: ايمن أف يكوف  ا 

أف ين  الواقف التػ اـ مػ ى  أك قػوؿ معػل و الن ػر  لػ  كقفػو  -أ 
كمػػػػا يتعلػػػػل بػػػػو، كيعتقػػػػد النػػػػا ر عطػػػػأه كمجػػػػ ة مػػػػ ى  أك قػػػػوؿ 

 آعر، كو ى ه اظت ألة  فليل.
أال يػػن  الواقػػف  لػػ  التػػ اـ قػػوؿ أك مػػ ى ، أك أف ياػػم النػػا ر  -ب 

ف  لػػ  عبلفػػو، فعلػػ  النػػا ر التايػػم و   يػػن  الواقػػ ا ػػر ي   اأمػػرن 
 ى ه اضتاؿ كفل ما بػيٌل و الب ا من ضوابت.

   أف يكوف ًمن ًقبل حب ر قبلىو، فعل  النا ر التايػم و ىػ ا اضتػاؿ كفػل مػا
 بػيٌل و الب ا من ضوابت.

  ايم ل ب   ق ، كعت ا التايم حاالف:  -ب 
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 ة و كقفػػػػػو، فعلػػػػػ  أف يػػػػػن  الواقػػػػػف  لػػػػػ  التػػػػػ اـ أمػػػػػور  قنيػػػػػة أك برغتيػػػػػ
النػػػػػا ر و ىػػػػػ ا اضتػػػػػاؿ التػػػػػ اـ مػػػػػا كضػػػػػعو الواقػػػػػف إال و حػػػػػاؿ الضػػػػػركرة 

 أك اظتلل ة الراي ة.
  أال يػػػػن  الواقػػػػف  لػػػػ   ػػػػ ء مػػػػن ذلػػػػك، أك  ػػػػاف التايػػػػم لعمػػػػل حب ػػػػر

سػػػابل، كو ىػػػ ه اضتػػػاؿ يعمػػػل النػػػا ر مػػػا يػػػرل فيػػػو ملػػػل ة الوقػػػف مػػػع 
 اللت اـ قا كيًضع.ة ااظتواز ة بل اظتلاي كاظتفاسد، كليس مل من 

حب ػػػػػر الوقػػػػػف الرقمػػػػػ  أمػػػػػل، فػػػػػبل يضػػػػػمن إال بتعديػػػػػو أك  فريطػػػػػو، كلػػػػػ لك مجػػػػػور  .ُّ
 بينيف و الب ا.

فػػل  ا الب ػػا م ػػامل عامجػػة ةألكقػػاؼ الرقميػػة يعتػػرب إعػػبلؿ النػػا ر هبػػا  فريطنػػبػػٌل  .ُْ
 الوقف، كقد أكرد و الب ا أمثلة عتا.

كىػػػػو مشػػػػركع مػػػػا   يػػػػسد إىل  ميػػػػ ات كفوامػػػػد، الربغتػػػػة الوقػػػػف  لػػػػ  أداء  ملػػػػو آلي ػػػػ .ُٓ
مثػػػل   ػػػببو و إقتػػػاؿ الوقػػػف أك التقلػػػم فقػػػو، كيلػػػـ  مػػػع ذلػػػك مرا ػػػاة  ،مف ػػػدة

 الشركط اظتبينة و ةبو.
 يواز الوقف و بم القربة إذا  اف و بر أك معركؼ أك ملل ة. .ُٔ
 التشريك و العبادات أمر دقيل كلتتاج لعناية، كحكمو  ما يل : .ُٕ

: فلعػػل األقػػرب أف العبػػادة  لػػ  و ىػػ ه ابالبنػػأف يكػػوف قلػػد كيػػو هللا  -ج 
 اضتاؿ، مع يواز التشريك كحرمة الرايء.

أف يال  قلد آعػر  لػ  قلػد كيػو هللا، أك يت ػاكل القلػداف، فػبل  لػ   -د 
 العبادة و ى ه اضتاؿ، كل لك  فليل كبياف.

 حكم ما قد لتلل للنا ر من مكاس  من الوقف فيو  فليل: .ُٖ
بل جتػػػػػػوز لػػػػػػو  لػػػػػػك اظتكاسػػػػػػ  إال إذا   أف يكػػػػػػوف الوقػػػػػػف و قربػػػػػػة: فػػػػػػ -ق 

 أك  اف قلد كيو هللا ىو الاال  كى  قلد ص وم أقل منو. ،يقلدىا
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: فتجػػػػػػػػػػػوز - لػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػوؿ جبػػػػػػػػػػػوازه-أف يكػػػػػػػػػػػوف الوقػػػػػػػػػػػف و بػػػػػػػػػػػم قربػػػػػػػػػػػة  -ك 
بػػػػػػػػػ لك الوقػػػػػػػػػف  ، إال إذا  ػػػػػػػػػاف حبكاين ااظتكاسػػػػػػػػػ  و ىػػػػػػػػػ ه اضتػػػػػػػػػاؿ مطلقنػػػػػػػػػ
 القربة، فيكوف حكمو  الق م األكؿ.

 ى ه األحواؿ مرا اة الشركط البلزمة. ما يلـ  و رتيع 
يػػواز   ػػا الوقػػف إىل مجػػور أعػػرل مػػع بقػػاء أمجػػلو إذا د ػػيف لػػ لك ملػػل ة، ك   .ُٗ

  ليو. ايسثر ذلك سلبن 
يػػػواز  ايػػػم ىي ػػػة الوقػػػف مػػػن مجػػػورة إىل أعػػػرل كلػػػو    كػػػن رقميػػػة إذا  ػػػاف ذلػػػك  .َِ

 فع. مرا اة ظتلل ة راي ة؛ ألف اظتقلود من الوقف ىو االستمرار كالدكاـ كالن
يػػػواز اسػػػتبداؿ الوقػػػف الرقمػػػ ، ك ػػػ لك دغتػػػو ك وسػػػيعو ك ضػػػييقو، إذا  ا ػػػيف ىػػػ ه  .ُِ

 األمور ظتلل ة راي ة، مع ل ـك مرا اة الشركط البلزمة لكل منها.
لػػػػ بل  ؛ لػػػػ  الواقػػػػف أف يعػػػػرؼ طبيعػػػػة الوقػػػػف كي تشػػػػم أىػػػػل االعتلػػػػاص كاطتػػػػربة .ِِ

 قف.يششط و كقفو ما متالف طبيعتو كمقتضيا و كنتنع من مج ة الو 
لد م الوقف الرقم  طريقتاف: الػد م اطتػاري  مػن بػمه، كالػد م الػ ا  مػن الوقػف  .ِّ

 ف و، كلكل منهما  فليبل و، كقتا و األمجل مشرك اف أليػل إقامػة الوقػف، كقػد 
يطػػػػرأ الت ػػػػرًن  لػػػػ  بعػػػػو اللػػػػور إذا عالطهػػػػا مػػػػا متريهػػػػا  ػػػػن األمجػػػػل،  اللػػػػور 

 كاظتعامبلت احملرمة.
فػػػػػػػػو، لكػػػػػػػػن لت ػػػػػػػػن بػػػػػػػػو كباػػػػػػػػمه إكتػػػػػػػػاد رافػػػػػػػػد صبػػػػػػػػيف ال ييلػػػػػػػػـ  الواقػػػػػػػػف بػػػػػػػػد م كق .ِْ

 لد م الوقف.
لكن ى ه األقتيػة   يػد ك ػنق  ف ػ  طبيعػة مجػورة الوقػف  مهم،زتاية الوقف أمر  .ِٓ

كال ػػػركؼ كاظتتاػػػمات اظتػػػسثرة  ليػػػو، ك ػػػل ذلػػػك مػػػسثر و مػػػدل التػػػ اـ النػػػا ر بػػػ ايدة 
 االىتماـ ةضتماية كزايدة اإل فاؽ  ليها كاظتتابعة عتا.

اقػػػػف اسػػػػتقراء ميػػػػ ات األكقػػػػاؼ الرقميػػػػة كسػػػػلبياهتا؛ السػػػػتابلؿ اإلكتابيػػػػات  لػػػػ  الو  .ِٔ
 كزايدة أثرىا، كالعمل  ل  جتن  ال لبيات ك قلي  أثرىا.

أقتية القػراءة كزايدة اظتعرفػة و غتػاؿ األكقػاؼ الرقميػة كمػا يتعلػل هبػا قبػل العمػل فيػو،  .ِٕ
 مع استشارة أىل اطتربة كالت ل   ل و غتالو.
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 صيات:التو  :ااثنيً 
هبػػ ا ا،ػػاؿ كالػػراببل و الػػدعوؿ فيػػو، ك ػػ لك للبػػاحثل  ذتػػة  ومجػػيات مهمػػة للمهتمػػل

 كطلبة العلم، كمن أبرز  لك التومجيات:
و ىػػػػػػ ه البػػػػػػاب ةظت ػػػػػػار ة إىل  ةظتبػػػػػػادرة إىل ابتنػػػػػػاـ الثػػػػػػواب الع ػػػػػػيم أكمجػػػػػػ  أكالن  .ُ

 الوقػػػػػػف فيػػػػػػو، فاألكقػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػة ةب كاسػػػػػػع   ػػػػػػيم األثػػػػػػر، يريػػػػػػ  ظتػػػػػػن اسػػػػػػتالو
الثػػػػػػواب الع ػػػػػػيم؛ ظتػػػػػػا نتتػػػػػػاز بػػػػػػو مػػػػػػن كمجػػػػػػولو إىل أؿتػػػػػػاء العػػػػػػا ،  ااسػػػػػػتابلؿ ح ػػػػػػنن 

كجتػػػػػاكزه ضتػػػػػدكد الػػػػػدكؿ كاللاػػػػػات كاأل مػػػػػار كالعػػػػػادات كبمىػػػػػا، مػػػػػع قلػػػػػة التكلفػػػػػة 
اظتقابلػػػػػة لػػػػػ لك، كسػػػػػهولة الومجػػػػػوؿ إليػػػػػو، ك ػػػػػل ذلػػػػػك يػػػػػدؿ  لػػػػػ  أ ػػػػػو ةب كاسػػػػػع 

   يم األثر و الد وة كالتعليم كبمقتا.
؛ فهػػػػو يديػػػػد م اظتهتمػػػػل هبػػػ ا ا،ػػػػاؿ ب ػػػػرب أبػػػوار ىػػػػ ا اظتوضػػػوعأكمجػػػ  طلبػػػػة العلػػػ .ِ

متجػػدد   ػػيم النفػػع، كمػػا ىػػ ا الب ػػا إال عطػػوة مجػػامة و ىػػ ا ا،ػػاؿ، كمػػا زالػػيف 
اضتايػة ماسػة و اصتػا بل الن ػرم كالتطبيقػػ ، كاظتػأموؿ أف أي  يػـو كتػد فيػو الرابػػ  

ا لتتػػاج إليػػو مػػن  ػػل مػػ  -أك حتويػػل  ملػػو إىل كقػػف رقمػػ -و إ شػػاء كقػػف رقمػػ  
 أحكاـ ك وييهات  عينو و ذلك ك ي ره  ليو.

كلػ ا أكمجػ  البػاحثل ؽتػن ؛ ةب د م األكقػاؼ الرقميػة لتتػاج إىل م يػد  نايػة كفػا .ّ
عتػػم  نايػػة ةظتعػػػامبلت اظتاليػػة كةلتقنيػػػة أف يبػػادركا إىل دراسػػة كسػػػامل د ػػم األكقػػػاؼ 

دراسة مفلػلة، كمػا  -ديثة ككساملهاأك أحكاـ اظتعامبلت اظتالية الرقمية اضت-الرقمية 
ال ياطػػ  مػػا قػػد اسػػتجد و ىػػ ا  -كمجػػل إليهػػا الباحػػا-و ىػػ ا البػػاب مػػن فػػوث 

 ال من من معامبلت ككسامل يديدة.
الشر ية كالد وية كحىت االستثمارية، ة تهػاز ىػ ه  أكمج  أمج اب األ ماؿ الرقمية .ْ

 -إبذف هللا-عبلعتػػا  الفرمجػػة الع يمػػة بت ويػػل أ مػػاعتم  لػػك إىل أكقػػاؼ يت قػػل مػػن
مػػػػن أيػػػػدم العػػػػابثل  ااأليػػػػر الع ػػػػيم عتػػػػم، كالػػػػدكاـ كاالسػػػػتمرار عتػػػػا، كحف هػػػػا أيضنػػػػ

 كاظتف دين، كلو   نتكن كقفها  لها فوقف ي ء منها عم كبر ة.
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أك رتعيػػػػػػػػة أك مر ػػػػػػػػ  عػػػػػػػػمم  إىل إ شػػػػػػػػاء ىي ػػػػػػػػة ااألكقػػػػػػػػاؼ الرقميػػػػػػػػة فايػػػػػػػػة أيضنػػػػػػػػ .ٓ
مػػػػػػػا يتعلػػػػػػػل هبػػػػػػػا، كمتابعػػػػػػػة ؼتػػػػػػػت  هبػػػػػػػا، يعمػػػػػػػل  لػػػػػػػ  دراسػػػػػػػة أحكامهػػػػػػػا، كبيػػػػػػػاف 

يديػػػػػػػػػػػػدىا، كرتػػػػػػػػػػػػع اظتهتمػػػػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػػػا، كإمجػػػػػػػػػػػػدار األدلػػػػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػػػػرات كالكتػػػػػػػػػػػػ  
كاظتوسػػػػػػػػػو ات و ىػػػػػػػػػ ا ا،ػػػػػػػػػاؿ، مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػل دراسػػػػػػػػػات فقهيػػػػػػػػػة، كأدلػػػػػػػػػة  طبيقيػػػػػػػػػة، 
ك شػػػػػػػرات  و ويػػػػػػػة، كؿتػػػػػػػو ذلػػػػػػػك، ةإلضػػػػػػػافة إىل  قػػػػػػػدًن االستشػػػػػػػارات كالنلػػػػػػػام  

قػػػػػاؼ،  مػػػػػػا نتكػػػػػػن أف للػػػػػراببل إب شػػػػػػاء أكقػػػػػاؼ رقميػػػػػػة أك حتويػػػػػل أ مػػػػػػاعتم إىل أك 
لت ػػػػػاىم و  طػػػػػوير ؛  كػػػػػوف م لػػػػػة  شػػػػػرؼ  لػػػػػ  األكقػػػػػاؼ الرقميػػػػػة الراببػػػػػة بػػػػػ لك

 ملهػػػػػػػا ك لػػػػػػػ ي  أعطامهػػػػػػػػا كجتػػػػػػػاكز مشػػػػػػػكبلهتا، بػػػػػػػػل كالرقابػػػػػػػة  ليهػػػػػػػا، كيتبػػػػػػػػع 
ذلػػػػك  لػػػػو االىتمػػػػاـ بتو يػػػػة ا،تمػػػػع ك ثقيفػػػػو و ىػػػػ ا ا،ػػػػاؿ، ك شػػػػر رسػػػػالتها بػػػػل 

ء األ مػػػػػػػاؿ الرقميػػػػػػػة اظتتميػػػػػػػ ة أمجػػػػػػػ اب األ مػػػػػػػاؿ الرقميػػػػػػػة، أك العمػػػػػػػل  لػػػػػػػ   ػػػػػػػرا
 رقمية. االنافعة بواسطة أىل اطتم لتكوف أكقافن 

هب ا ا،اؿ بدراسة أ واع الد اايت الرقميػة  أكمج  األ  اص اظتت للل كاظتهتمل .ٔ
كأحكامهػػػػا بشػػػػكل  فلػػػػيل ، ال سػػػػيما الػػػػد اايت اظتضػػػػمنة؛ فلػػػػم أيػػػػد مػػػػن ب ػػػػت 

 ال من. الكبلـ و ى ا الباب مع  دة اضتاية إليو و ى ا
 ار، مػػا، كقطفنػػا مػػن أ ػػجارىا أطيػػ  الثمػػ ػػبلؿ األكقػػاؼ الرقميػػة كبعػػد أف  فيػػأحب سػػواي  

بل آية كحديا كأثر، ىا ؿتن  لل إىل اطتتاـ، فيا قارئ اضتركؼ: ى ا يهػد اظتقلػر.. ال 
هللا العفػو كالقبػوؿ، كلػك أقػوؿ: مػا كيػدت مػن  متلو مػن عطػأ، كال ي ػلم مػن زلػل، سػامبلن 

ع ألعيك، كما كيدت من عطأ فد ػو كال  ػنس مجػاحبو مػن  لػ  ك وييػو عم ف  ه كاد 
ك لػػػ ي  كد ػػػاء، لعػػػل هللا أف ينفػػػع هبػػػ ا العمػػػل كيرفػػػع، كمجػػػل  هللا كسػػػلم  لػػػ   بينػػػا   

 ك ل  آلو كمج بو أرتعل.
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 چ .. ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ 11
 ىود: سورة
ُٓ- ُٔ  ُُُ 

 چ ..ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 11
 سورة البقرة:

ُٖٗ  ُُّ 

 چ .. ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ 11
 سورة الطبلؽ:

ِ-ّ ُُْ 
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 موععها طرف اآلية ف
رقم 
 الصفحة

 چ .ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ 11
 سورة الن اء:

َْ ُُٔ 

11 
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ

 چ ۓ

 سورة يو س:
ٓٗ  ُٖٓ 

 چ .. گ گ گ گ ک ک ک کچ 11
          عاـ:األسورة 
ُّٔ-ُّٖ ُٖٓ 

 چ . ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ 11
 سورة اظتسمنوف:

ُٓ َُٔ 

 چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ 11
 سورة البقرة:

ُِٕ َُٔ 

 چ .. ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ 12
 سورة الن ل:

ُِٓ  ُُٕ 
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 فهرس األحاديث واآلاثر:
 الصفحة الراوي طرف احلديث ف
 ِٖ طاب مر بن اطت ))احبس أمجلها كسبل ذترهتا(( ُ

ِ 
))إذا مات اإل  اف ا قطع  نو  ملو إال من ثبلثة إال من مجدقة 

 يارية أك  لم ينتفع ...((
 ، َُٓ، َْ أبو ىريرة

ّ 
 ملسو هيلع هللا ىلصأمجاب أرضا خبيرب، فأ   النجمل  ڤ ))أف  مر بن اطتطاب

 ي تأمره فيها، فقاؿ ...((
 ُْ ابن عمر

ْ 
 اف من ـتل، ك  )) اف أبو طل ة أ ثر األ لار ةظتدينة ماالن 
 أح  أموالو إليو بمحاء...((

 ُْ أ س بن مالك

 ّْ ابن  باس (( ))ال حبس  ن فرامو هللا ٓ

فقاؿ اي رسوؿ هللا، حامط  ى ا مجدقة،  ملسو هيلع هللا ىلص))أ و أ   رسوؿ هللا  ٔ
 كىو إىل ...((

 ّْ  بد هللا بن زيد

فليامه بيده فإف   ي تطع فبل ا و فإف    ا))من رأل منكم منكرن  ٕ
 ...(( ي تطع فبقلبو

 ِٗ أبو سعيد اطتدرم

))إفتا األ ماؿ ةلنيات كإفتا لكل امرئ ما  ول فمن  ا يف  ٖ
 ىجر و إىل د يا يليبها ...((

 ُُّ  مر بن اطتطاب

ٗ 
فقاؿ أرأييف ريبل ب ا يلتمس األير  ملسو هيلع هللا ىلص))ياء ريل إىل النجمل 

 لو؟ ...(( كال  ر ما
 ُُُ أبو أمامة الباىل 

َُ 
أبي الشر اء  ن الشرؾ من  مل  ))قاؿ هللا  بارؾ ك عاىل: أحب

  مبل أ رؾ فيو ...((
 ُُِ أبو ىريرة

ُُ 
فقاؿ اي رسوؿ هللا ما القتاؿ و سبيل  ملسو هيلع هللا ىلص))ياء ريل إىل النجمل 

 هللا؛ فإف أحدحب ...((
 ُُِ أبو موس 

ُِ 
ريل يريد اصتهاد و سبيل هللا كىو  ،اي رسوؿ هللا :))أف ريبل قاؿ

 يبتا   رضا ...((
 ُُِ أبو ىريرة

ُّ 
))ا تدب هللا ظتن عرج و سبيلو ال متريو إال إنتاف يب ك لديل 

 برسل  أف أريعو ...((
 ُُْ أبو ىريرة

ُْ 
من قتل قتيبل لو  ليو بينة فلو سلبو ... فبعيف الدرع  :ملسو هيلع هللا ىلص))فقاؿ 

 فابتعيف بو ؼترفا ...((
 ُُْ أبو قتادة األ لارم

ُٓ 
و مبنيا ةلل  كسقف ملسو هيلع هللا ىلص))أف اظت جد  اف  ل   هد رسوؿ هللا 
 اصتريد ...((

 ُُّ، ُِٓ  بدهللا بن  مر
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 الصفحة الراوي طرف احلديث ف

ُٔ 
لوال أف قومك حديا  هد جباىلية ألمرت ةلبييف  :))اي  امشة

 فهدـ فأدعليف فيو ...((
 ُُّ، ُِٔ  امشة

ُٕ 
أ و حوؿ م جد الكوفة  ڤما ركم  ن  مر بن اطتطاب 
 للتٌمارين ... االقدًن يعلو سوقن 

 ُِٔ القاسم

ُٖ 
ك اف يقاؿ لو  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا ))أف  مر  لدؽ قاؿ لو  ل   هد 

 ذتغ، ك اف ـتبل...((
 ُِّ ابن  مر

ُٗ 
))أىدل  مر بن اطتطاب ؾتيبا فأ ط  هبا ثبلذت ة دينار، فأ   

 فقاؿ ...(( ملسو هيلع هللا ىلصالنجمل 
 ُِّ ابن  مر

َِ 
أ شد م  :)) هدت الدار حل أ رؼ  ليهم  ثماف ... قاؿ

 ةل كاإلسبلـ ...((
ذتامة بن ح ف 

 ُّٕ القشمم

ُِ 
كإف هللا أمر اظتسمنل  ،ناس إف هللا طي  ال يقبل إال طيبا))أيها ال

 قا أمر بو ...((
 َُٔ أبو ىريرة

ِِ 
))إف اضتبلؿ بل كإف اضتراـ بل، كبينهما مشتبهات ال يعلمهن  

  ثم من الناس، ...((
 ُُٔ النعماف بن بشم
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 فهرس األعالف:
 الصفحة العلم ف
 157، 131، 131، 124، 111، 114 ابن  يمية ُ

 119 ابن حجر ِ

 119 ابن ري  ّ

 111 ابن ر د ْ

 111، 36 ابن  ابدين ٓ

 43 ابن  باس ٔ

 42، 28 ابن قدامة ٕ

 111 أبو أمامة الباىل  ٖ

 41، 28، 27 أبو حنيفة ٗ

 134، 111 أبو داكد ال ج تاين َُ

 92 أبو سعيد اطتدرم ُُ

 42، 41 أبو طل ة ُِ

 114 أبو قتادة ُّ

 112 أبو موس  ُْ

 161، 114، 112، 115، 41 رةأبو ىري ُٓ

 131 أبو يوسف ُٔ

 42 أزتد بن حنبل ُٕ

 41 أ س بن مالك ُٖ

 42 الشم م ُٗ

 137 ذتامة بن ح ف القشمم َِ

 111 اضتطاب ُِ

 137 اطتر   ِِ

 125 ال بك  ِّ

 41 ال رع   ِْ

 125 ال يوط  ِٓ

، 123، 115، 114، 85، 84، 36، 28 الشافع  ِٔ
124 ،131 ،136 

 41 الشربي  ِٕ

 42   ري ِٖ

 119 اللنعاين ِٗ



 212 األوقاف الرقنًة

 الصفحة العلم ف
 131، 126  امشة َّ

 43  بدهللا بن زيد ُّ

 131، 125  بدهللا بن  مر ِّ

 131، 126، 113  مر بن اطتطاب ّّ

 119 الا ا  ّْ

 131، 118، 115 القراو ّٓ

 118 القرطجمل ّٔ

 161 النعماف بن بشم ّٕ

 111، 115، 41 النوكم ّٖ
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 :فهرس ادلراجع وادلصادر
 بيان ف
 ىػ.ُُْٗ، ِ، ظتلطف  أزتد ال رقا، طأحكاـ األكقاؼ ُ

اآل  ك ػػػبكة اظتعلومػػػات )اإل ش ػػػيف(، لعبػػػدالرزتن بػػػن  اضتاسػػػ -األلكشك يػػػة األحكػػػاـ الفقهيػػػة للتعػػػامبلت  ِ
 ىػ.ُِْْ بدهللا ال ند، دار الوراؽ، 

 أحكػػػػاـ الوقػػػػف و الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية، حملمػػػػد بػػػػن  بيػػػػد بػػػػن  بػػػػدهللا الكبي ػػػػ ، مطبعػػػػة اإلر ػػػػاد بباػػػػداد، ّ
 ىػ.ُّٕٗ

 إحياء  لـو الدين، أليب حامد   بن   الا ا  الطوس ، دار اظتعرفة ببمكت. ْ

االعتيػػار لتعليػػػل اظت تػػػار، لعبػػدهللا بػػػن ػتمػػػود بػػػن مػػودكد اظتومجػػػل  البلػػػدح  اضتنفػػ ، بتعليقػػػات: ػتمػػػود أبػػػو  ٓ
 ىػ.ُّٔٓدقيقة، مطبعة اضتلجمل ةلقاىرة، 

 .ُّٗٗد فكمين، دار الرا   اصتامعية ببمكت، أساسيات اضتاس  اآل ، حملمد أزت ٔ

االسػػػػتيعاب و معرفػػػػة األمجػػػػ اب، أليب  مػػػػر يوسػػػػف بػػػػن  بػػػػدهللا بػػػػن   بػػػػن  بػػػػدالرب بػػػػن  امجػػػػم النمػػػػرم  ٕ
 ىػ.ُُِْالقرطجمل، حتقيل:  ل    البجاكم، دار اصتيل ببمكت، 

 بكػػر ابػػن الشػػيا  لػػ  الطرابل ػػ  اإلسػػعاؼ و أحكػػاـ األكقػػاؼ، لربىػػاف الػػدين إبػػراىيم بػػن موسػػ  بػػن أيب ٖ
 ىػ.َُِّ، ِاضتنف ، مطبعة ىندية قلر، ط

أسي اظتطال  و  رح ركض الطال ، أليب لتن زين الدين ز راي بػن   بػن ز ػراي ال ػنيك  األ لػارم، دار  ٗ
 الكتاب اإلسبلم .

ر الع ػقبلين، حتقيػل:  ػادؿ اإلمجابة و دتيي  الل ابة، أليب الفضل أزتد بن  ل  بن   بن أزتد بن حجػ َُ
 ىػ.ُُْٓأزتد  بداظتويود ك ل    معوض، دار الكت  العلمية ببمكت، 

 ـ.ََِِ، ُٓاأل بلـ، طتم الدين بن ػتمود بن   بن  ل  بن فارس ال ر ل ، دار العلم للمبليل، ط ُُ

، حتقيػل: مكتػ  الب ػػوث اإلقنػاع و حػل ألفػاظ أيب  ػجاع، لشػمس الػدين   بػن أزتػد اطتطيػ  الشػربي  ُِ
 كالدراسات بدار الفكر، دار الفكر ببمكت.

اإلقناع و فقو اإلماـ أزتد بن حنبل، أليب النجا  رؼ الدين موس  بن أزتد بن موس  اضتجاكم، حتقيػل:  ُّ
  بداللطيف   موس  ال بك ، دار اظتعرفة ببمكت.

ُْ 
 ػػبلء الػدين مالطػام بػن فلػػي  بػن  بػدهللا البكجػػرم  إ مػاؿ هتػ ي  الكمػاؿ و أشتػػاء الريػاؿ، أليب  بػدهللا

اظتلػػػرم اضتكػػػػرم اضتنفػػػػ ، حتقيػػػل:  ػػػػادؿ بػػػػن   كأسػػػامة بػػػػن إبػػػػراىيم، الفػػػاركؽ اضتديثػػػػة للطبا ػػػػة كالنشػػػػر، 
 ىػ.ُِِْ

األـ، أليب  بػػػدهللا   بػػػن إدريػػػس بػػػن العبػػػاس بػػػن  ثمػػػاف بػػػن  ػػػافع بػػػن  بػػػداظتطل  بػػػن  بػػػدمناؼ اظتطلػػػجمل  ُٓ
 ىػ.َُُْار اظتعرفة ببمكت، القر   اظتك ، د

اإل لػػاؼ و معرفػػة الػػراي  مػػن اطتػػبلؼ، أليب اضت ػػن  ػػبلء الػػدين  لػػ  بػػن سػػليماف اظتػػرداكم اضتنبلػػ ، دار  ُٔ
 .ِإحياء الشاث العريب، ط
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 بيان ف

 كملػػة الطػػورم كحا ػػية من ػػة اطتػػالل البػػن  ابػػدين، لػػ ين الػػدين بػػن  مػػع-الب ػػر الرامػػل  ػػرح  نػػ  الػػدقامل  ُٕ
 .ِ= اظتعركؼ ةبن ؾتيم، دار الكتاب اإلسبلم ، ط إبراىيم بن  

 ىػ.ُِْْ، ِفوث و قضااي فقهية معامجرة، حملمد  ق  العثماين، دار القلم بدمشل، ط ُٖ

بدامع اللنامع و  ر ي  الشرامع، لعبلء الدين أيب بكػر بػن م ػعود بػن أزتػد الكاسػاين اضتنفػ ، دار الكتػ   ُٗ
 ىػ.َُْٔ، ِالعلمية، ط

الع ق اسػػػن مػػػن بعػػػد القػػػرف ال ػػػابع، حملمػػػد بػػػن  لػػػ  بػػػن   بػػػن  بػػػدهللا الشػػػو اين، دار اظتعرفػػػة البػػػدر الطػػػ َِ
 ببمكت.

البناية  رح اعتداية، لبدرالدين أيب   ػتمود بن أزتد بن موس  بن أزتد بن ح ل الايتايب العي  اضتنف ،  ُِ
 ىػ.َُِْدار الكت  العلمية ببمكت، 

الشافع  أليب اضت ل لتػن بػن أيب اطتػم بػن سػا  العمػراين اليمػ  الشػافع ، حتقيػل: البياف و م ى  اإلماـ  ِِ
 ىػ.ُُِْ، ُقاسم   النورم، دار اظتنهاج جبدة، ط

البياف كالت لػيل كالشػرح كالتوييػو كالتعليػل ظت ػامل اظت ػت رية، أليب الوليػد   بػن أزتػد بػن ر ػد القػرطجمل،  ِّ
 ىػ.َُْٖ، ِالارب اإلسبلم  ببمكت، طحتقيل:   حج  كآعركف، دار 

العلػـو الشبويػة كالدراسػات اإلسػبلمية، و ا،لػد -بيع اضتقوؽ اظتعنويػة، فػا ضػمن غتلػة يامعػة اظتلػك سػعود ِْ
 ىػ.ُِّْ، مطابع يامعة اظتلك سعود، ْ، العدد ِّ

اضت ػػػػي  ال بيػػػػدم =  ج العػػػػركس مػػػػن يػػػػواىر القػػػػاموس، أليب الفػػػػيو   بػػػػن   بػػػػن   بػػػػن  بػػػػدالرزاؽ  ِٓ
 مر ض  ال بيدم، دار اعتداية.

التػػاج اظتػػ ى  و معرفػػة أ يػػاف  لمػػاء اظتػػ ى ، لربىػػاف الػػدين إبػػراىيم بػػن  لػػ  بػػن   بػػن فرحػػوف اليعمػػرم،  ِٔ
 حتقيل:   األزتدم أبو النور، دار الشاث للطبع كالنشر ةلقاىرة.

بػػن يوسػف بػػن أيب القاسػػم العبػػدرم اظتػػالك  = اظتػػواؽ، دار  التػاج كاإل ليػػل ظت تلػػر عليػػل، أليب  بػػدهللا   ِٕ
 ىػ.ُُْٔالكت  العلمية، 

 ريػػػا اإلسػػػبلـ ككفيػػػات اظتشػػػاىم كاأل ػػػبلـ، أليب  بػػػدهللا ومػػػس الػػػدين   بػػػن أزتػػػد بػػػن  ثمػػػاف بػػػن قانتػػػاز  ِٖ
 ـ.ََِّال ىجمل، حتقيل: بشار  واد معركؼ، دار الارب اإلسبلم ، 

يب بكػػر أزتػػد بػػن  لػػ  بػػن صبػػيف بػػن أزتػػد بػػن مهػػدم اطتطيػػ ، دراسػػة كحتقيػػل: ، ألكذيولػػو- ريػػا باػػداد  ِٗ
 ىػ. ُُْٕملطف   بدالقادر  طا، دار الكت  العلمية ببمكت، 

َّ 
 ريا قضاة األ دلس = اظترقبة العليا فيمن ي ت ل القضاء كالفتيػا، أليب اضت ػن  لػ  بػن  بػدهللا بػن   بػن 

الق  األ دل  ، حتقيل: صتنة إحياء الشاث العريب و دار اآلفاؽ اصتديػدة،   بن اضت ن اصت ام  النباى  اظت
 ىػ.َُّْ، ٓدار اآلفاؽ اصتديدة ببمكت، ط

فا ية الشركاين كحا ية العبادم، ألزتد بن   بن  ل  بن حجر اعتيتم ،  -حتفة احملتاج و  رح اظتنهاج  ُّ
 ىػ. ُّٕٓاظتكتبة التجارية الكربل، 

فػاظ = طبقػات اضتفػاظ، أليب  بػدهللا ومػس الػدين   بػن أزتػد بػن  ثمػاف بػن قانتػاز الػ ىجمل، دار    رة اضت ِّ
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 بيان ف
 ىػ.ُُْٗالكت  العلمية ببمكت، 

الت ويل كاحملتول الرقم  العريب، كرقة  مل ضمن اظتسدتر الوط  األكؿ للنا ة احملتول الرقمػ  العػريب، ألزتػد  ّّ
 .:mzej:bit.ly::httpُْة ا،معة:  ة رقمية و موقع يامعفراس زتادة،   

 ف م ابن  ثم =  ف م القرآف الع يم، أليب الفداء إشتا يل بن  مر بن  ثػم القر ػ ، حتقيػل:   ح ػل  ّْ
 ىػ.ُُْٗومس الدين، دار الكت  العلمية، 

ّٓ 
دهللا ومػػػس الػػػدين   بػػػن أزتػػػد بػػػن أيب بكػػػر بػػػن فػػػرح  ف ػػػم القػػػرطجمل = اصتػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، أليب  بػػػ

األ لػػػػارم اطت ريػػػػ  = اظتعػػػػركؼ ةلقػػػػرطجمل، حتقيػػػػل: أزتػػػػد الػػػػربدكين كإبػػػػراىيم أطفػػػػيق، دار الكتػػػػ  اظتلػػػػرية 
 ىػ.ُّْٖ، ِةلقاىرة، ط

ر  قري  الته ي ، أليب الفضل أزتد بن  ل  بن   بن أزتد بن حجػر الع ػقبلين، حتقيػل:    وامػة، دا ّٔ
 ىػ.َُْٔالر يد ب وراي، 

هتػػ ي  الكمػػاؿ و أشتػػاء الريػػاؿ، أليب اضتجػػاج رتػػاؿ الػػدين يوسػػف بػػن  بػػدالرزتن بػػن يوسػػف القضػػا    ّٕ
 ىػ.ََُْالكلجمل اظت م، حتقيل: بشار  واد معركؼ، مسس ة الرسالة ببمكت، 

يػد اآلملػ  الطػربم، حتقيػػل: يػامع البيػاف و لكيػل القػرآف =  ف ػػم الطػربم، أليب يعفػر   بػن يريػر بػػن ي   ّٖ
 ىػ.َُِْأزتد    ا ر، مسس ة الرسالة، 

ّٗ 
من يوامع الكلم، ل ين الدين  بدالرزتن بن أزتد بن ري  بن  ايامع العلـو كاضتكم و  رح ست ل حديثن 

، ٕاضت ػػػػن ال ػػػػبلم  اضتنبلػػػػ ، حتقيػػػػل:  ػػػػعي  األرحبؤكط كإبػػػػراىيم ةيػػػػس، مسس ػػػػة الرسػػػػالة ببػػػػمكت، ط
 ىػ.ُِِْ

اضتاسػػ  اآل  )الكمبيػػو ر(،  ررتػػة: رؤكؼ كمجػػف ، مرايعػػة  لميػػة:  بػػدهللا الفػػرا، مسس ػػة الكويػػيف للتقػػدـ  َْ
 ـ.ُٖٗٗ، ّالعلم ، ط

،  ررتػػػػة: رؤكؼ كمجػػػػف ، مرايعػػػػة:  بػػػػدهللا الفػػػػرا، ِاضتاسػػػػ  اآل  )الكمبيػػػػو ر(، سل ػػػػلة اظتكتبػػػػة العلميػػػػة:  ُْ
 ىػ.ُٖٗٗ، ّمسس ة الكوييف للتقدـ العلم ، ط

ت اإللكشك يػػة )الثػػاين  شػػر ضػػمن سل ػػلة قضػػااي ال ػػا ة(، لركبػػرت الفػػوف،  ررتػػة: موسػػ  بػػدكم، اضتاسػػبا ِْ
 ـ.ُٕٕٗحب ر الطبعة العربية:  راد  يم، 

رد احملتػػار  لػػػ  الػػدر اظت تػػػار، حملمػػد أمػػػل بػػن  مػػػر بػػن  بػػػدالع ي   ابػػدين اضتنفػػػ = حا ػػية ابػػن  ابػػػدين = ّْ
 ىػ.ُُِْ، ِاظتعركؼ ةبن  ابدين، دار الفكر ببمكت، ط

 حا ية الدسوق   ل  الشرح الكبم للدردير، حملمد بن أزتد بن  رفة الدسوق  اظتالك ، دار الفكر. ْْ

بلاػػػة ال ػػالك ألقػػػرب اظت ػػػالك، أليب العبػػاس أزتػػػد بػػػن   اطتلػػػو  حا ػػية اللػػػاكم  لػػػ  الشػػرح اللػػػام = ْٓ
 اللاكم اظتالك ، دار اظتعارؼ.

ْٔ 
مػػػاـ الشػػػافع ، أليب اضت ػػػن  لػػػ  بػػػن   بػػػن   بػػػن حبيػػػ  الباػػػدادم اضتػػػاكم الكبػػػم و فقػػػو مػػػ ى  اإل

=اظتعػػػركؼ ةظتػػػاكردم، حتقيػػػػل:  لػػػ    معػػػػوض ك ػػػادؿ أزتػػػػد  بػػػداظتويود، دار الكتػػػػ  العلميػػػة ببػػػػمكت، 
 ىػ.ُُْٗ

http://bit.ly/mzej14
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 بيان ف
 ىػ.ُِْْصتبلؿ الدين  بدالرزتن بن أيب بكر ال يوط ، دار الفكر ببمكت،  اضتاكم للفتاكم، ْٕ

ْٖ 
دراسػػػة فقهيػػػة لمجػػػيلية، فػػػا ضػػػمن  تػػػاب: -كز اهتػػػا  عنويػػػة ك طبيقاهتػػػا اظتعامجػػػرة كالتلػػػرؼ فيهػػػااضتقػػػوؽ اظت

، ّفوث و فقو اظتعامبلت اظتالية اظتعامجػرة، لعلػ  ػتيػ  الػدين  لػ  القػره دابػ ، دار البشػامر اإلسػبلمية، ط
 ىػ.َُّْ

يم البيطار اظتيداين الدمشق ، حتقيل: حلية البشر و  ريا القرف الثالا  شر،  بدالرزاؽ بن ح ن بن إبراى ْٗ
 ىػ.ُُّْ، ِ  هبجة البيطار، دار مجادر ببمكت، ط

اضتواسػػػ  اإللكشك يػػػػة )ضػػػمن سل ػػػػلة قطػػػػوؼ مػػػن العلػػػػم(، ألزتػػػد أ ػػػػور زىػػػػراف، أ ادنتيػػػة الب ػػػػا العلمػػػػ   َٓ
 ـ.ُُٗٗكالتكنولوييا، 

بػػن   بػػن أزتػػد بػػن حجػػر الع ػػقبلين،  الػػدرر الكامنػػة و أ يػػاف اظت ػػة الثامنػػة، أليب الفضػػل أزتػػد بػػن  لػػ  ُٓ
 ىػ.ُِّٗ، ِمراقبة:    بداظتعيد ضاف، غتلس دامرة اظتعارؼ العثما ية بليدر أةد ةعتند، ط

 ـ.ُٗٗٗالدليل الشامل ألساسيات اضتاسوب كاظتعلوما ية، للمهندس  بدهللا أزتد، دار الرضا للنشر،  ِٓ

ن إدريس بن  بػدالرزتن اللػنهاي  القػراو اظتػالك ، حتقيػل:   ال عمة، أليب العباس  هاب الدين أزتد ب ّٓ
 ـ.ُْٗٗحج  كسعيد أ راب ك  بوعب ة، دار الارب اإلسبلم  ببمكت، 

ذيػػػل التقييػػػد و ركاة ال ػػػنن كاألسػػػا يد، أليب الطيػػػ   قػػػ  الػػػدين   بػػػن أزتػػػد بػػػن  لػػػ  اضت ػػػ  الفاسػػػ ،  ْٓ
 ىػ.َُُْمية حتقيل:  ماؿ يوسف اضتوت، دار الكت  العل

ذيل طبقات اضتفاظ لل ىجمل، صتبلؿ الدين  بدالرزتن بػن أيب بكػر ال ػيوط ، حتقيػل: ز ػرايت  مػمات، دار  ٓٓ
 الكت  العلمية.

ركضػػػة الطػػػالبل ك مػػػدة اظتفتػػػل، أليب ز ػػػراي ػتيػػػ  الػػػدين لتػػػن بػػػن  ػػػرؼ النػػػوكم، حتقيػػػل: زىػػػم الشػػػاكيق،  ٔٓ
 ىػ.ُُِْاظتكت  اإلسبلم ، 

يب إبػػراىيم  ػ  الػػدين   بػػن إشتا يػل بػػن مجػػبلح بػن   اضت ػػ  الك ػػبلين اللػػنعاين، دار سػبل ال ػػبلـ، أل ٕٓ
 اضتديا.

، أليب  بػػدهللا   بػػن ي يػػد القػػ كي ، حتقيػػل:   فػػساد  بػػدالباق ، دار إحيػػاء الػػشاث العػػريب، مايػػوسػػنن ابػػن  ٖٓ
 ـ.ُٕٓٗ

األزدم، حتقيػػل:   ػتيػػ  الػػدين  بداضتميػػد، سػػنن أيب داكد، أليب داكد سػػليماف بػػن األ ػػعا ال ج ػػتاين  ٗٓ
 اظتكتبة العلرية ببمكت.

سنن الشم م، أليب  ي     بن  ي ػ  بػن سػورة الشمػ م، حتقيػل:   أزتػد  ػا ر كآعػركف، دار إحيػاء  َٔ
 الشاث العريب.

 ػعي  األرحبؤكط  سنن الدارقط ، أليب اضت ن  ل  بن  مػر بػن أزتػد الباػدادم الػدارقط ، حتقيػل ك عليػل: ُٔ
، مسس ة الرسالة ببمكت،   ىػ.ُِْْكح ن  لجمل ك بداللطيف حرزهللا كأزتد برىـو

ال نن الكربل، أليب بكر أزتد بن اضت ل بن  ل  اطتيٍ رىٍكًيردم اطتراساين البيهقػ ، حتقيػل:    بػدالقادر  ِٔ
 ىػ.ُِْْ، ّ طا، دار الكت  العلمية ببمكت، ط
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 بيان ف

بػػدالرزتن أزتػػد بػػن  ػػعي  بػػن  لػػ  اطتراسػػاين الن ػػام ،  ػػرقيم:  بػػدالفتاح أبػػو بػػدة، سػػنن الن ػػام ، أليب   ّٔ
 ىػ.ُُْْمكت  اظتطبو ات اإلسبلمية فل ، 

سم أ بلـ النببلء، أليب  بدهللا ومس الدين   بن أزتد بػن  ثمػاف بػن فانتػاز الػ ىجمل، حتقيػل: غتمو ػة مػن  ْٔ
 ىػ.َُْٓ، ّالة، طاحملققل إب راؼ  عي  األرحبؤكط، مسس ة الرس

 ػػػػػرح ال ر شػػػػػ   لػػػػػ  ؼتتلػػػػػر اطترقػػػػػ ، لشػػػػػمس الػػػػػدين   بػػػػػن  بػػػػػدهللا ال ر شػػػػػ  اضتنبلػػػػػ ، دار العبيكػػػػػاف،  ٓٔ
 ىػ.ُُّْ

فا ػػػية العػػػدكم، أليب  بػػػدهللا   بػػػن  بػػػدهللا اطتر ػػػ  اظتػػػالك ، دار الفكػػػر - ػػػرح ؼتتلػػػر عليػػػل لل ر ػػػ   ٔٔ
 للطبا ة ببمكت.

ك  النهػػػ  لشػػػرح اظتنتهػػػ ، ظتنلػػػور بػػػن يػػػو س بػػػن مجػػػبلح الػػػدين البهػػػو   ػػػرح منتهػػػ  اإلرادات = دقػػػامل أ ٕٔ
 ىػ.ُُْْاضتنبل ،  ا  الكت ، 

الل اح و اللاة =  ج اللاة كمج اح العربية، أليب  لر إشتا يل بن زتاد اصتوىرم الفارايب، حتقيل: أزتػد  ٖٔ
 ىػ.َُْٕ، ْ بدالافور  طار، دار العلم للمبليل ببمكت، ط

 ـ.ُٕٖٗاظتامة الب ارم، دار ابن  ثم،  أليب  بدهللا   بن إشتا يل بنارم، مج ي  الب  ٗٔ
 ـ.ُِٕٗمج ي  م لم، أليب اضت ن م لم بن اضتجاج القشمم الني ابورم، دار إحياء الشاث العريب،  َٕ

ر بػن  ثمػاف الضوء البلمع ألىل القرف التاسع، أليب اطتم ومس الدين   بػن  بػدالرزتن بػن   بػن أيب بكػ ُٕ
 بن   ال  اكم، دار مكتبة اضتياة ببمكت.

 ىػ. َُّْطبقات اضتفاظ، أليب بكر  بدالرزتن بن يبلؿ ال يوط ، دار الكت  العلمية ببمكت،  ِٕ
 طبقات اضتنابلة، أليب اضت ل   بن   بن أيب يعل ، حتقيل:   حامد الفق ، دار اظتعرفة ببمكت. ّٕ

الكربل، لتاج الدين  بدالوىاب بن  ق  الػدين ال ػبك ، حتقيػل: ػتمػود بػن   الطنػاح   طبقات الشافعية ْٕ
 ىػ.ُُّْ، ِك بدالفتاح بن   اضتلو، ىجر للطبا ة كالنشر كالتوزيع، ط

طبقػػات الشػػافعية، أليب بكػػر  قػػ  الػػدين أزتػػد بػػن   بػػن  مػػر األسػػدم الشػػهجمل الدمشػػق  = ابػػن قاضػػ   ٕٓ
 ىػ.َُْٕ بدالعليم عاف،  ا  الكت  ببمكت،   هبة، حتقيل: اضتاف 

طبقات الشافعيل، أليب الفداء إشتا يل بن  مر بن  ثم القر  ، حتقيػل: أ ػور البػاز، دار الوفػاء ةظتنلػورة،  ٕٔ
 ـ.ََِْ

الطبقات الكربل، أليب  بدهللا   بن سعد بن منيع اعتاوم  ةلوالء البلرم البادادم = ابن سعد، حتقيل:  ٕٕ
 ىػ.َُُْ  بدالقادر  طا، دار الكت  العلمية ببمكت،  

طبقػػػات اظتف ػػػرين، ألزتػػػد بػػػن   األد ػػػو كم، حتقيػػػل: سػػػليماف بػػػن مجػػػاي اطتػػػ م، مكتبػػػة العلػػػـو كاضتكػػػم،  ٖٕ
 ىػ.ُُْٕ

 طبقات اظتف رين، لشمس الدين   بن  ل  بن أزتد الداككدم اظتالك ، دار الكت  العلمية ببمكت. ٕٗ
ريػػ  و  ػػرح التقريػػ ، أليب الفضػػل زيػػن الػػدين  بػػدالرحيم بػػن اضت ػػل بػػن  بػػدالرزتن العراقػػ ، دار طػػرح التث َٖ
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 بيان ف
 إحياء الشاث العريب.

 العباب ال اعر كاللباب الفاعر، لل  ن بن   اللااين اضتنف ،    ة رقمية من اظتكتبة الشاملة. ُٖ

يم بػن  بدال ػبلـ بػن  يميػة اضتػراين، دار الكتػ  الفتاكل الكػربل، أليب العبػاس  قػ  الػدين أزتػد بػن  بػداضتل ِٖ
 ىػ.َُْٖالعلمية، 

فػػت  البػػارم  ػػرح مجػػ ي  الب ػػارم، أليب الفضػػل أزتػػد بػػن  لػػ  بػػن حجػػر الع ػػقبلين الشػػافع ، دار اظتعرفػػة  ّٖ
 ىػ.ُّٕٗببمكت، 

 ، دار الفكر.فت  القدير، لكماؿ الدين   بن  بدالواحد بن  بداضتميد ال يواس  = اظتعركؼ ةبن اعتماـ ْٖ

مع  ل ي  الفركع للمػرداكم، أليب  بػدهللا ومػس الػدين   بػن مفلػ  بػن   بػن مفػرج اظتقدسػ   -الفركع  ٖٓ
 ىػ.ُِْْاضتنبل ، حتقيل:  بدهللا بن  بداحمل ن الش  ، مسس ة الرسالة، 

ٖٔ 
شػاط كهتػ ي  الفػركؽ حملمػد فا ػيتو إدرار الشػركؽ البػن ال -الفركؽ للقراو = أ وار الربكؽ و أ واء الفػركؽ 

بن  ل  بن ح ل، أليب العباس  هاب الدين أزتد بػن إدريػس بػن  بػدالرزتن اللػنهاي  القػراو اظتػالك ، 
  ا  الكت .

ٖٕ 
فهػرس الفهػارس كاألثبػات كمعجػم اظتعػايم كاظتشػي ات كاظت ل ػبلت، حملمػد  بػداضت  بػن  بػدالكبم بػػن   

، ِ، حتقيػػػػل: إح ػػػػاف  بػػػػاس، دار الاػػػػرب اإلسػػػػبلم  ببػػػػمكت، طاضت ػػػػ  اإلدري ػػػػ  =  بػػػػداضت  الكنػػػػاين
 ـ.ُِٖٗ

فوات الوفيات، للبلح الدين   بن  ا ر بن أزتد بن  بدالرزتن بن  ا ر بن ىاركف بن  ا ر، حتقيل:  ٖٖ
 إح اف  باس، دار مجادر ببمكت.

ٖٗ 
مكتػػػ  حتقيػػػل الػػػػشاث و القػػػاموس احملػػػيت، أليب طػػػاىر غتػػػد الػػػدين   بػػػن يعقػػػوب الفػػػمكزأةدم، حتقيػػػل: 

، ٖمسس ػػػة الرسػػػالة إب ػػػراؼ    عػػػيم العرق وسػػػ ، مسس ػػػة الرسػػػالة للطبا ػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػػع ببػػػمكت، ط
 ىػ.ُِْٔ

الكاو و فقو أىل اظتدينة، أليب  مر يوسف بن  بدهللا بن   بن  بدالرب النمرم القرطجمل، حتقيل:      َٗ
 ىػ.ََُْ، ِتبة الرايض اضتديثة ةلرايض،طمك أحيد كلد ماديك اظتوريتاين،

ُٗ 
 فايػػة األعيػػار و حػػل بايػػػة االعتلػػار، لتقػػ  الػػدين أبػػػو بكػػر بػػن   بػػن  بػػػداظتسمن بػػن حريػػ  بػػن معلػػػ  
اضت ػػػػي  اضتلػػػػ  الشػػػػافع ، حتقيػػػػل:  لػػػػ   بداضتميػػػػد بلطجػػػػ  ك  كىػػػػجمل سػػػػليماف، دار اطتػػػػم بدمشػػػػل، 

 ـ.ُْٗٗ
 .ـَُٗٗ ن ملطف  حلم  ك  ال عيد عشبة، مكتبة  ل ومس، الكمبيو ر ك  م اظتعلومات، لي ِٗ

الكوا   ال امرة أب يػاف اظت ػة العا ػرة، لػنجم الػدين   بػن   الاػ م، حتقيػل: عليػل اظتنلػور، دار الكتػ   ّٗ
 ىػ.ُُْٖالعلمية ببمكت، 

بػػن   بػن مفلػ ، دار الكتػػ  اظتبػدع و  ػرح اظتقنػع، أليب إسػػ اؽ برىػاف الػدين إبػػراىيم بػن   بػن  بػدهللا  ْٗ
 ىػ.ُُْٖالعلمية ببمكت، 
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 ىػ.ُُْْلشمس األممة   بن أزتد بن أيب سهل ال رع  ،دار اظتعرفة ببمكت، اظتب وط، ٓٗ

غتلػػة غتمػػع الفقػػو اإلسػػبلم ، التػػابع ظتن مػػة اظتػػسدتر اإلسػػبلم  جبػػدة،   ػػ ة رقميػػة للمكتبػػة الشػػاملة، إمجػػدار  ٔٗ
 .ُالكتاب رقم 

هنػػر و  ػػرح ملتقػػ  األفػػر، لعبػػدالرزتن بػػن   بػػن سػػليماف  ػػي   زاده، يعػػرؼ بػػػ: دامػػاد أفنػػدم، غتمػػع األ ٕٗ
 دار إحياء الشاث العريب.

ٖٗ 
يػل:  بػدالرزتن بػن   بػن غتموع الفتاكل، أليب العباس  ق  الدين أزتد بن  بداضتليم بن  يمية اضتراين، حتق

فهػػػػد لطبا ػػػػة اظتلػػػػ ف الشػػػػريف ةظتدينػػػػة النبويػػػػة، مػػػػع  لػػػػ ي ات متعػػػػددة بعػػػػده، غتمػػػػع اظتلػػػػك -قاسػػػػم 
 ىػ.ُُْٔ

مػػع  كملػػة ال ػػبك  كاظتطيعػػ ، أليب ز ػػراي ػتيػػ  الػػدين لتػػن بػػن  ػػرؼ النػػوكم، دار -ا،مػػوع  ػػرح اظتهػػ ب  ٗٗ
 الفكر.

 غتمو ة مواقع رقمية  اظتية و الشبكة العنكبو ية. ََُ

(، حملمػػػد أبػػػو زىػػػرة، معهػػػد الدراسػػػات العربيػػػة ػتاضػػػرات و الوقػػػف )ألقاىػػػا  لػػػ  طلبػػػة الدراسػػػات القا و يػػػة َُُ
 ـ.ُٗٓٗالعالية، مطبعة أزتد  ل  ؼتيمر، 

 احملل  ةآلصر، أليب    ل  بن أزتد بن سعيد بن حـ  األ دل   القرطجمل ال اىرم، دار الفكر ببمكت. َُِ

َُّ 
 ػػور األ لػػارم ؼتتلػػر  ريػػا دمشػػل البػػن   ػػا ر، أليب الفضػػل رتػػاؿ الػػدين   بػػن مكػػـر بػػن  لػػ  بػػن من

الركيفع  اإلفريق ، حتقيل: ركحية الن اس كرايض  بداضتميػد مػراد ك  مطيػع، دار الفكػر للطبا ػة كالتوزيػع 
 ىػ.َُِْكالنشر بدمشل، 

كايػػػة ابنػػػو أيب الفضػػػل مجػػػاي، أليب  بػػػدهللا أزتػػػد بػػػن   بػػػن حنبػػػل الشػػػيباين، الػػػدار ر -م ػػػامل اإلمػػػاـ أزتػػػد  َُْ
 العلمية ةعتند.

ركاية أيب داكد ال ج تاين، أليب داكد سػليماف بػن األ ػعا بػن إسػ اؽ بػن بشػم بػن -اإلماـ أزتد م امل  َُٓ
 ىػ.َُِْاألزدم ال ج تاين، حتقيل: طارؽ بن  وض هللا بن  ، مكتبة ابن  يمية قلر، 

اضتػراين، اظت تدرؾ  ل  غتمػوع فتػاكل  ػيا اإلسػبلـ، أليب العبػاس  قػ  الػدين أزتػد بػن  بػداضتليم بػن  يميػة  َُٔ
 ىػ.ُُْٖرتع ك ر ي :   بن  بدالرزتن بن قاسم، 

م ػػند ابػػن اصتعػػد، لعلػػ  بػػن اصتعػػد بػػن  بيػػد اصتػػوىرم الباػػدادم، حتقيػػل:  ػػامر أزتػػد حيػػدر، مسس ػػة حبدر  َُٕ
 ىػ.َُُْببمكت، 

 ـ.ُُٗٗم ند اإلماـ أزتد، أليب  بدهللا أزتد بن   بن حنبل الشيباين، دار إحياء الشاث العريب،  َُٖ

مطالػػػػػ  أك  النهػػػػػ  و  ػػػػػرح بايػػػػػة اظتنتهػػػػػ ، ظتلػػػػػطف  بػػػػػن سػػػػػعد بػػػػػن  بػػػػػده ال ػػػػػيوط  اضتنبلػػػػػ ، اظتكتػػػػػ   َُٗ
 ىػ.ُُْٓ، ِاإلسبلم ، ط

اظتطلع  ل  ألفاظ اظتقنػع، لشػمس الػدين   بػن أيب الفػت  بػن أيب الفضػل البعلػ ، حتقيػل: ػتمػود األرحبؤكط  َُُ
 ىػ.ُِّْألكىل، كايسل ػتمود اطتطي ، مكتبة ال ودام، الطبعة ا
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معجػػم اللػػ ابة، أليب القاسػػم  بػػدهللا بػػن   بػػن  بػػدالع ي  بػػن اظتػػرزةف بػػن سػػابور بػػن  اىنشػػاه الباػػوم،  ُُُ
 ىػ.ُُِْحتقيل:   األمل بن   اصتك ، مكتبة دار البياف ةلكوييف، 

لكتػػػػ  ةلقػػػػاىرة، دليػػػل اظتثقػػػػف العػػػػريب، ألزتػػػػد بػػػن ؼتتػػػػار  مػػػػر كآعػػػركف،  ػػػػا  ا-معجػػػم اللػػػػواب اللاػػػػوم  ُُِ
 ىػ.ُِْٗ

 ىػ.ُِْٗمعجم اللاة العربية اظتعامجرة، ألزتد بن ؼتتار  مر،  ا  الكت  ةلقاىرة،  ُُّ

معجػػػم اظتػػػسلفل، لعمػػػر بػػػن رضػػػا بػػػن   بػػػن رابػػػ  بػػػن  بػػػدالا    الػػػة، مكتبػػػة اظتثػػػي ببػػػمكت كدار إحيػػػاء  ُُْ
 الشاث العريب ببمكت.

د الػػػ ايت كحامػػػد  بػػػدالقادر ك  النجػػػار مػػػن غتمػػػع اللاػػػة العربيػػػة اظتعجػػػم الوسػػػيت، إلبػػػراىيم ملػػػطف  كأزتػػػ ُُٓ
 ةلقاىرة، دار الد وة.

 ىػ. ُّٗٗمعجم مقاييس اللاة، ألزتد بن فارس الرازم، حتقيل:  بدال بلـ ىاركف، دار الفكر،  ُُٔ

ر الكتػػػ  داماػػ  احملتػػاج إىل معرفػػة معػػاين ألفػػاظ اظتنهػػاج، لشػػػمس الػػدين   بػػن أزتػػد اطتطيػػ  الشػػربي ،  ُُٕ
 .ىػ العلمية، الطبعة األكىل

اظتاػػػػ ، أليب   موفػػػػل الػػػػدين  بػػػػدهللا بػػػػن أزتػػػػد بػػػػن   بػػػػن قدامػػػػة اصتمػػػػا يل  اظتقدسػػػػ ، مكتبػػػػة القػػػػاىرة،  ُُٖ
 .ىػُّٖٖ

 .ـُٕٖٗ، ُمفاىيم الكمبيو ر األساسية، لويلياـ س. ديفي ، مسس ة األفاث اللاوية، ط ُُٗ

ماـ أزتد، أليب إس اؽ برىاف الػدين إبػراىيم بػن   بػن  بػدهللا بػن   اظتقلد األر د و ذ ر أمج اب اإل َُِ
 ىػ.َُُْبن مفل ، حتقيل:  بدالرزتن بن سليماف العثيمل، مكتبة الر د ةلرايض، 

ُُِ 
اظتناقلػػػة ةألكقػػػاؼ كمػػػا كقػػػع و ذلػػػك مػػػن النػػػ اع كاالعػػػتبلؼ،  تػػػاب ضػػػمن مطبػػػوع بعنػػػواف: مػػػن مسلفػػػات 

لشيا  بدهللا بن  مر بػن دىػيق، ألزتػد بػن اضت ػن بػن  بػدهللا بػن أيب  مػر   كحتقيقات شتاحة العبلمة ا
 ىػ.ُِْٗبن أزتد بن قدامة اظتقدس ، اظتعركؼ بػ: ابن قاض  اصتبل، مكتبة األسدم قكة، 

اظتنهػػاج  ػػرح مجػػ ي  م ػػلم بػػن اضتجػػاج، أليب ز ػػراي ػتيػػ  الػػدين لتػػن بػػن  ػػرؼ النػػوكم، دار إحيػػاء الػػشاث  ُِِ
 ىػ.ُِّٗ، ِكت، طالعريب ببم 

 اظته ب و فقو اإلماـ الشافع ، أليب إس اؽ إبراىيم بن  ل  بن يوسف الشمازم، دار الكت  العلمية. ُِّ

مواى  اصتليل و  رح ؼتتلر عليل، أليب  بدهللا ومس الدين   بن   بن  بدالرزتن الػر ي  اظتػالك  =  ُِْ
 ىػ.ُُِْ، ّكؼ ةضتطاب، دار الفكر، طاظتعر 

ظتوسػػػػو ة العربيػػػػة العاظتيػػػػة،   ػػػػ ة رقميػػػػة، كأمجػػػػلها مػػػػن إمجػػػػدار مسس ػػػػة أ مػػػػاؿ اظتوسػػػػو ة للنشػػػػر كالتوزيػػػػع ا ُِٓ
 ةلرايض.

دار  ِّ-ُاألكقػػػاؼ، جاظتوسػػػو ة الفقهيػػػة الكويتيػػػة، لػػػوزارة األكقػػػاؼ كالشػػػسكف اإلسػػػبلمية ةلكويػػػيف، كزارة  ُِٔ
 .ِلكوييف طكزارة األكقاؼ ة ْٓ-ِٗ ك ج ُدار اللفوة ط ّٖ-ِْ ج ك ِال بلسل ط

 .ُْٗٗ، ِموسو ة الكمبيو ر اظتي رة، أل طواف بطرس، مكتبة لبناف، ط ُِٕ
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 ىػ.ُِْٕالن ارة  ل  الوقف، طتالد بن  بدهللا الشعي ، األما ة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الكوييف،  ُِٖ

أزتد إسرب،  قد مرا   اإلرتاع، أليب العباس  ق  الدين أزتد بن  بداضتليم بن  يمية اضتراين،  ناية: ح ن  ُِٗ
 ىػ.ُُْٗدار ابن حـ  ببمكت، 

فا ػػية الشربامل ػػ  كحا ػػية الر ػػيدم، لشػػمس الػػدين   بػػن أيب العبػػاس -هنايػػة احملتػػاج إىل  ػػرح اظتنهػػاج  َُّ
 ىػ.َُْْأزتد بن زت ة الرمل ، دار الفكر ببمكت، 

ُُّ 
 بػن أيب زيػد  بػدالرزتن النفػ م النوادر كال ايدات  ل  ما و اظتدك ة من بمىا من األمهات، أليب    بػدهللا

القػػػػمكاين اظتػػػػػالك ، حتقيػػػػػل:  بػػػػدالفتاح اضتلػػػػػو ك  حجػػػػػ  ك  الػػػػدةغ، دار الاػػػػػرب اإلسػػػػػبلم  ببػػػػػمكت، 
 ـ.ُٗٗٗ

 ىػ. ُّّْالنوازؿ و األكقاؼ، طتالد بن  ل  اظتشيق ،  رس  الشيا را د بن دايل لدراسات األكقاؼ،  ُِّ

، لربىػػاف الػػدين  لػػ  بػػن أيب بكػػر بػػن  بػػداصتليل الفربػػاين اظتربينػػاين، حتقيػػل: اعتدايػػة و  ػػرح بدايػػة اظتبتػػدم ُّّ
 طبلؿ يوسف، دار إحياء الشاث العريب ببمكت.

الػػػػواو ةلوفيػػػػات، للػػػػبلح الػػػػدين عليػػػػل بػػػػن أيبػػػػك بػػػػن  بػػػػدهللا اللػػػػفدم، حتقيػػػػل: أزتػػػػد األرحبؤكط ك ر ػػػػ   ُّْ
 ىػ.َُِْملطف ، دار إحياء الشاث ببمكت، 

 ياف كأ باء أبناء ال ماف، أليب العباس ومس الدين أزتد بن   بن إبراىيم بن أيب بكر بن علكاف كفيات األ ُّٓ
 الربمك  اإلربل ، حتقيل: إح اف  باس، دار مجادر ببمكت.

ُّٔ 
Agarwal, A & Lang J. H. (2115). Foundations of Analog and 
Digital Electronic Circuits. Elsevier. 

ُّٕ 
Barker, K. & Wallace, K. (2115). CompTIA Network+ N11-116 
Cert Guide. Indiana: Pearson. 

ُّٖ Crisp, J. Introduction to Digital Systems. 

ُّٗ 
European Central Bank (1988). Report on Electronic Money. 
Germany.  

َُْ 
Lathi, B. P. (1988). Modern Digital and Analog Communication 
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