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يشترط للنشر في المجلة
أن يتسم البحث باألصالة واجلدة واإلضافة العلمية وسالمة االجتاه.. 1
أن يلتـــزم باملناهج واألدوات والوســـائل العلمية املتعارف عليها . 2

يف التخصص.
أن يكون البحث دقيقا يف التوثيق والتخريج.. ٣
أال يكون قد سبق نشره.. 4
أال يكون مســــتال من بحث أو رســــالة أو كتاب للباحث نفســــه أو غيره.. 5
6 ..A4 أال تزيد صفحات البحث مع ثبت املراجع عن )50( صفحة مقاس

إجراءات تقديم البحوث :
أن يقدم الباحث طلبا بنشر البحث مع االلتزام بعدم نشره من . 1

قبل بأي وســـيلة من وســـائل النشـــر وأال ينشـــره الحقا إال بعد 
موافقة خطية من هيئة حترير اجمللة.

أن يكون البحث مكتوبا بخط ) Traditional Arabic حجم خط املنت  . 2
)18(، وحجم خط احلاشية )14(.

أن يرفق بالبحث ســـيرة ذاتية للباحث وملخصاً ال يزيد عن )250 . ٣
كلمة(، مع ترجمة للملخص باللغة اإلجنليزية. 

ال تلتزم إدارة اجمللة برد البحوث التي لم تنشر ألصحابها .. 4
يســـتحق الباحث بعد نشـــر بحثه خمس نسخ مستلة من بحثه، . 5

ونسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه ومكافأة مالية.
ترســـل البحوث على اإلمييل اخلاص باجمللة )islamic@ssa.gov.sa( من . 6

نسختني نسخة  )word(  ونسخة ) pdf( أو يف قرص مرن على صندوق 
البريد رقم )22571( الرياض )11416(

جميع اخملاطبات تكون باسم رئيس حترير مجلة البحوث اإلسالمية.. 7
تنبيه : البحوث املنشورة يف اجمللة تعبر عن وجهة نظر أصحابها.

قواعد النشر
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  : املشرف العام على اجمللة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ

املفتي العام للمملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء.

 : نائب املشرف العام
معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد املاجد

األمني العام لهيئة كبار العلماء .

 :الهيئة االستشارية
معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء )السعودية(.
معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن التركي

املستشار بالديوان امللكي وعضو هيئة كبار العلماء )السعودية(.
معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى

األمني العام لرابطة العالم اإلســـالمي وعضو هيئة كبار العلماء )السعودية(.
معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ 

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى )السعودية(. 
معالي األستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية )األردن(.
أ. د. محمد عبد الرزاق الطبطبائي 

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت )الكويت(.

المشرف العام على المجلة - نائب المشرف العام - الهيئة االستشارية
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 : رئيس التحرير

األستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي 

 : مدير التحرير

الدكتور  عيسى بن محمد العويس

 : هيئة التحرير

أ. د. عبد الفتاح إدريس
جامعة األزهر - ) مصر .

أ. د. عبد احلميد عشاق
نائب مدير دار احلديث احلسنية - )املغرب(.

أ. د. هشام بن عبد امللك آل الشيخ
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - ) السعودية .

أ. د. محمد بن حسني اجليزاني
اجلامعة اإلسالمية - )السعودية(.

أ. د. عبد العزيز بن سعود الضويحي
جامعة امللك سعود - )السعودية(.

 :المستشار اإلعالمي

أ.د. محمد بن سليمان الصبيحي

رئيس التحرير - مدير التحرير - هيئة التحرير - المستشار اإلعالمي
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المحتويات

الصفحةالعنوانم

حسن الظن باهلل تعالى1
11كلمة سماحة مفتي عام اململكة العربية السعودية

خطبة عرفة لعام 1440هـ2
21معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ

معايير املفاضلة بني النسخ اخلطية٣
٣7كلمة رئيس التحرير

4
مسائل اإلمام أحمد الفقهية برواية احلسن بن ثواب يف كتابي 

الطهارة والصالة "جمعا ودراسة ومقارنة باملذهب"
د. ماهر بن حمد املعيقلي

45

)كلما( يف القرآن دراسة حتليلية استقرائية5
121د. عاصم بن عبد اهلل بن محمد آل حمد

6
املنهج العلمي لدراسة مناهج ُشّراح احلديث النبوي دراسة 

تأصيلية تطبيقية
د. طارق بن عودة بن عبداهلل العودة

161

األوقاف اإللكترونية7
229د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

نوازل االقتداء باإلمام يف املسجد احلرام8
297إعداد أ. أسماء بنت صالح عبدالعزيز العامر

٣69امللحق - من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى9

المحتويات



األوقاف اإللكترونية

إعداد

د.عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
األستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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ملخص البحث
احلم���د هلل، وصلى اهلل وس���لم على نبينا محم���د، وعلى آله وصحبه 

أجمعني.
• الفقه���اء يطلق���ون الوقف عل���ى املعنى املصدري واالس���مي، وغالباً ما 	

يعرفونه مبعناه املصدري ال االسمي.
• يراد باألوقاف اإللكترونية يف هذا البحث املواقع والبرامج اإللكترونية، 	

وما يشبهها التي تصّدق املالك مبنفعتها مع حبس أصلها.
• األوقاف اإللكترونية، قد تكون شبيهًة باألعيان، وقد تكون منافع، ويف 	

أحيان تكون من قبيل احلقوق اجملردة.
• الراجح هو رأي اجلمهور يف ضابط املال، وهو ما متّوله الناس، واشتمل 	

على منفعة مباحة، وهذا التعريف ينطبق على األشياء اإللكترونية.
• الشروط التي يذكرها الفقهاء للمال املوقوف:	

منها ما هو متفق عليه وهذه حاصلة يف الوقف اإللكتروني.
ومنه���ا ما هو محل خالف وه���ذه بعضها حاصل وبعضها يف حصوله 

نظر، وقد بني الباحث وجهة نظره فيها.
• صور األوقاف اإللكترونية، وحكم كل صورة:	

• وقف املواقع اإللكترونية صحيح معتبر مادامت مش���تملة على 	
منفعة مباحة.

• ويصح وقف أسماء املواقع اإللكترونية.	
• ويصح وقف البيانات واملعلومات.	
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• وكذل���ك البرام���ج والتطبيقات واألك���واد واخلوارزميات يصح 	
وقفها.

• وأم���ا حق���وق البرمجة فيص���ح وقفها، بناء عل���ى صحة وقف 	
احلقوق املعنوية.

• وأما خدمات التخزين، فالظاهر للباحث أن اس���تئجار سعات 	
التخزي���ن إليقافه���ا ال يص���ح وقفاً، ولكن ميك���ن أن يدخل يف 

صدقة التطوع.
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مقدمة

احلم���د هلل رب العاملني، والصالة والس���الم على أش���رف املرس���لني، 
وعلى آله وصحبه والتابعني لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فم���ع التطور اإللكتروني الواس���ع أضح���ى العال���م االفتراضي جزًءا 
مهًم���ا م���ن حياتنا، فأغلب األش���ياء يف عاملنا جتد يف مقابله���ا نظيًرا لها 
يف العال���م االفتراض���ي، إال أن نظيرها يتميز بخصائص حتتاج إلى جتلية 
احلكم الش���رعي لها، ومن هذه األشياء: األوقاف، واألوقاف اإللكترونية، 
وم���ع إقبال الناس على التقنية وعدم اس���تغنائهم عنها، فقد صاحب هذا 
اإلقب���ال توجه إلى التبرع باألموال اإللكتروني���ة، أو التبرع بأموال لتمويل 
مش���روعات تقني���ة، خصوًص���ا م���ع احلاجة املاس���ة إليها يف نش���ر اخلير 
وأعم���ال الب���ر، وترتب على ذلك أس���ئلة كثيرة تطلب احلكم الش���رعي يف 
حك���م هذه التبرعات، وندرة األبحاث الفقهية يف هذه املس���ألة تس���تدعي 
الفقه���اء للكتابة يف هذا املوضوع، فاس���تعنت اهلل ع���ز وجل يف كتابة هذا 

البحث، الذي آمل أن يكون خالًصا صواًبا.
أهداف البحث:

وضع مفهوم عام دقيق لألوقاف اإللكترونية.. 1
دراسة الشروط الفقهية لألوقاف اإللكترونية.. 2
دراسة أهم األوقاف اإللكترونية.. 3
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 الدراسات السابقة: 
ل���م أجد إال دراس���ة أكادميية واحدة، وهي بح���ث تكميلي لنيل درجة 
املاجس���تير يف املعه���د العال���ي للقضاء بجامع���ة اإلمام محمد بن س���عود 
اإلس���المية، بعنوان: األوقاف الرقمية وأحكامها الفقهية، للباحث: سهيل 
ابن س���ليمان الشايع -وفقه اهلل-، وبعد االطالع على الرسالة تبني لي أن 

املسألة مازالت حتتاج ملزيد بحث، وذلك ألمور، منها:
األول: ال أوافق الباحث يف التخريج الذي بنى عليه البحث، فقد بنى 
الباح���ث املس���ألة على حكم احلق���وق املعنوية، وال يظه���ر لي صحة ذلك؛ 
إذ األم���وال اإللكتروني���ة متنوعة، فمنها ما ميك���ن تخريجه على احلقوق، 

وأكثرها ليس كذلك.
الثاني: أن املسائل الفقهية املتعلقة باألوقاف اإللكترونية حتتاج لعمق 
فقه���ي أكث���ر، فتكييف صور األوقاف الرقمي���ة تناولها الباحث يف صفحة 
واحدة، يف املطلب األول من الفصل األول، والباحث -وفقه اهلل وس���دده- 
معذور يف ذلك؛ إذ إن بحثه بحث تكميلي لنيل درجة املاجستير، ومباحث 
بحث���ه كثيرة؛ فقد بحث ص���ور األوقاف الرقمية وتكييفه���ا والنظارة على 
األوقاف الرقمية، والتصرف فيها، واإلنفاق عليها، ووصايا ومقترحات يف 
األوقاف اإللكترونية، وهي مباحث كثيرة على بحث تكميلي، كما أنه يحسب 
له حفظه اهلل املبادرة إلى بحث هذه املسألة املهمة، فشكر اهلل له ووفقه.

منهج البحث:

ر املس���ألة املراد بحثها تصوي���ًرا دقيًقا قبل بيان حكمها، وذلك . 1 أصوِّ
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إن كانت حتتاج إلى تفسير.
ال أتوسع يف الكالم يف اجملال التقني بل أذكر ما يخدم املوضوع؛ ألن . 2

الدراسة دراسة فقهية ال تقنية.
إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق أذكر حكمها بدليلها، مع توثيق . 3

االتفاق من مظاّنه املعتبرة.
إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فأتبع ما يلي:. 4
حتري���ر محل اخلالف، إذا كانت بعض صور املس���ألة محل خالف، . 5

وبعضها محل اتفاق.
ذك���ر األقوال يف املس���ألة، وبيان من قال بها م���ن أهل العلم، ويكون . 6

عرض اخلالف حسب االجتاهات الفقهية.
االقتصار على املذاهب الفقهية املعتبرة، مع العناية بذكر ما تيس���ر . 7

الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.
توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه.. 8
ذك���ر أدلة األق���وال، مع بيان وج���ه الداللة، وذكر ما ي���رد عليها من . 9

مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة اخلالف إن وجدت.. 10
إذا كانت املس���ألة من املس���ائل الرئيس���ة يف البحث فإني أتوسع يف . 11

بحثها، وإال فإني أختصر.
االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق . 12

والتخريج واجلمع.
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جتنب ذكر األقوال الشاذة.. 13
تخري���ج األحادي���ث وبيان ما ذك���ره أهل الش���أن يف درجتها -إن لم . 14

تك���ن يف الصحيحني أو أحدهم���ا-، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ 
بتخريجها.

تخريج اآلثار من مصادرها األصلية، واحلكم عليها.. 15
التعريف باملصطلحات وشرح الغريب.. 16
العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم.. 17
تك���ون اخلامتة عبارة عن ملخص للبحث، يعطي فكرة واضحة عما . 18

تضمنه البحث، مع إبراز أهم النتائج.
إتباع البحث بثبت للمراجع.. 19

تقسيمات البحث:
التمهيد:

املطلب األول: تعريف األوقاف اإللكترونية:
مسألة: هل األشياء اإللكترونية أقرب لألعيان أم املنافع؟

املطلب الثاني: مالية األشياء اإللكترونية.
املبحث األول: شروط املال املوقوف.

املبحث الثاني: صور األوقاف اإللكترونية، وحكم كل صورة.
املطلب األول: املواقع اإللكترونية.

املطلب الثاني: أسماء املواقع اإللكترونية.
املطلب الثالث: املعلومات والبيانات.
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املطلب الرابع: البرامج اإللكترونية.
املطلب اخلامس: حقوق البرمجة.

املطلب السادس: خدمات التخزين.
وأخيراً: أس���أل اهلل أن ينفعني مب���ا كتبت، وأن يلهمني الصواب فيما 

أردت، وأن يعفو عني فيما قصرت.
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التمهيد:
المطلب األول: تعريف األوقاف اإللكترونية:

األوقاف اإللكترونية اس���م مركب م���ن لفظني، األوقاف واإللكترونية، 
وسأبدأ بتعريفه تعريًفا إفرادًيا، ثم أعرفه تعريًفا مركًبا.

املسألة األولى: تعريف الوقف:

الوقف لغة:

جاء يف مقاييس اللغة )1(: »الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على 
ٍث يف شيء ثم يقاس عليه، منه وقفت أقف وقوًفا، ووقفت وقفي، وال  متكُّ
يقال يف ش���يء أوقفت إال أنهم يقولون للذي يكون يف ش���يء ثم ينزع عنه: 

قد أوقف..«.
ويف الصحاح )2(: »وقفت الدار للمس���اكني وقًفا، وأوقفتها باأللف لغة 

رديئة..«.
ووقف الدار على املساكني حّبسها )3(.

وسمي وقًفا؛ ألن العني موقوفة، ويسمى حبًسا؛ ألن العني محبوسة)4(.
الوقف يف اصطالح الفقهاء:

تعريفات الفقه���اء للوقف تتأثر بترجيحاته���م املتعلقة مباهية الوقف 

)135/6(  )1(
)1440/4(  )2(

)3(  لسان العرب )359/9( والقاموس احمليط )860(
)4(  املطلع على ألفاظ املقنع )344(
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وشروطه، وإن كان من شروط احلد املنطقي عدم ذكر األحكام يف احلد، 
إال أن غال���ب الفقه���اء ال يتقي���دون بذلك دوًما، وعلى ذل���ك فلن أطيل يف 

الترجيح بني التعريفات؛ ألني ال أرى لذلك أثًرا كبيًرا يف بحثنا هذا.
فم���ن تعريفات احلنفي���ة: »حبس العني على مل���ك الواقف والتصدق 

باملنفعة« )1(.
وه���ذا التعريف جاٍر على رأي أب���ي حنيفة يف أن الوقف ال يخرج عن 
مل���ك الواقف )2(، وأم���ا تعريف الوقف عند صاحبي���ه، فهو: »حبس العني 

على حكم ملك اهلل تعالى والتصدق باملنفعة« )3(.
وم���ن تعريفات املالكية، تعريف ابن عرفة للوقف بأنه: »إعطاء منفعِة 

شيٍء مدةَ وجوده الزًما بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديًرا )4(.
ومن تعريفات الش���افعية: »حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه 

بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح موجود« )5(.
ومن تعريفات احلنابلة: »حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة« )6(.

)1(  اخملت���ار للفت���وى )40/3 مع االختيار( وكنز الدقائ���ق )202/5 مع البحر الرائق( الدر اخملتار 
مع حاشية ابن عابدين )337/4(

)2(  انظر التفصيل يف هذه املسألة يف االختيار والبحر الرائق )املوضعني السابقني(
)3(  انظر املراجع السابقة.

)4(  ش���رح حدود ابن عرفة )411(، وانظر: الش���رح الصغير مع حاش���ية الصاوي )97/4( ومنح 
اجلليل )108/8(

)5(  أسنى املطالب )457/2( ومغني احملتاج )522/3( ونهاية احملتاج )358/5(
)6(  املقنع )151/5مع املبدع( والوجيز )259(، وانظر: ش���رح الزركش���ي على اخلرقي )268/4( 

واملبدع )املوضع السابق( وكشاف القناع )240/4(
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وه���ذا التعري���ف األخي���ر أخص���ر وال يدخ���ل يف تفصي���الت الوقف 
وش���روطه، ومعن���ى الوق���ف واضح ال يخرج ع���ن املعنى اللغ���وي له، فهذا 

التعريف - يف نظري - كاٍف لبيان ماهية الوقف.
ويلحظ أن الفقهاء يُطلقون الوقف على املال املوقوف، وعلى املصدر)1(، 
وتعريفاته���م غالًب���ا هي للمص���در، وليس للمال املوق���وف، وكل التعريفات 
السابقة هي ملعناه املصدري ال االسمي، واملراد يف هذا البحث هو املعنى 
االس���مي أي ما يوقف، وبناء على ما س���بق ميكن تعريفه بأنه ما حبس���ت 

أصله وسبلت منفعته.
املسألة الثانية: تعريف اإللكترونية:

اإللكتروني���ة صف���ة لألوق���اف، وه���ي مأخوذة م���ن لف���ظ )إلكترون(، 
واإللكت���رون لف���ظ أعجمي أقّره مجم���ع اللغة العربي���ة يف مصر، وضمته 
املعاجم العربية احلديثة إليها، وقد جاء يف املعجم الوسيط )2(: »اإللكترون: 
دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة، شحنتها هي اجلزء الذي ال يتجزأ من 

الكهربائية«.
وامل���راد باإللكترون���ي يف ه���ذا البح���ث معنى أخص، وهو م���ا كان له 
عالقة باحلاس���ب، وينس���ب إلى اإللكترون، فيق���ال: إلكتروني؛ وذلك ألن 
احلاس���ب يعتمد على اإللكترون إلجراء أدق العمليات احلس���ابية وبأسرع 

)1(  انظر: شرح حدود ابن عرفة )410(
)2(  م���ادة )اإللكت���رون( )24(، وانظ���ر: املنج���د األبج���دي )138( واملعجم الوجي���ز )23( ومعجم 
املصطلحات العلمية ليوسف خياط )إلكترون( )33( والصحاح يف اللغة والعلوم لندمي وأسامة 

مرعشلي )إلكترون( )41(
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وقت ممكن )1(.
وه���و امل���راد بكلمة إلكتروني يف األنظمة احلديث���ة، ومن ذلك ما جاء 
يف النظام السعودي للتعامالت اإللكترونية )2(: »إلكتروني: تقنية استعمال 
وس���ائل كهربائية، أو كهرومغناطيس���ية، أو بصرية، أو أي ش���كل آخر من 

وسائل التقنية املشابهة« )3(.
املسألة الثالثة: املراد باألوقاف اإللكترونية:

ي���راد باألوقاف اإللكترونية يف هذا البحث األش���ياء اإللكترونية التي 
حّبس���ت، وتصدق مبنفعتها، وبعبارة أخرى: األموال اإللكترونية املوقوفة، 

مثل وقف املواقع والبرامج اإللكترونية.
 وأريد بذلك أن أخرج األوقاف على األمور اإللكترونية، كوقف عمارة 
على موقع إلكتروني من أجل تش���غيله وتطويره، فهذه ال أتناولها بالبحث؛ 
ألني ال أرى جديًدا فيها، فالكالم فيها ال يعدو أن يكون كالًما عن مصرف 
م���ن مصارف الوقف يش���مله ما ذكره العلماء الس���ابقون، وإمنا اإلش���كال 
الذي يستحق البحث هو ما يتعلق بوقف األشياء اإللكترونية؛ ألنها أموال 
ج���ّدت، وإحلاقه���ا باألموال التي تكلم فيها فقهاؤنا الس���ابقون يحتاج إلى 
���ٍل وبحٍث وتفصيٍل يف أنواعها، وهذا م���ا أرجو أن يضيفه هذا اجلهد  تأمُّ

املتواضع.
)1(  معجم الغني للدكتور: عبد الغني أبو العزم مادة )إلكتروني(

)2(  املادة األولى: الفقرة التاسعة.
)3(  وانظر: قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات اإلماراتي املادة األولى وقانون دبي للمعامالت 

والتجارة اإللكترونية املادة الثانية.
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وقب���ل أن أخت���م الكالم يف ماهي���ة األوقاف اإللكترونية يحس���ن بيان 
ٍة يبنى عليها كثير من مسائل البحث، أال وهي: جزئيٍة مهمَّ

هل األشياء اإللكترونية أقرب لألعيان أم املنافع؟
املعت���اد أن تكون األوق���اف أعياًنا، وهذا ما يش���ترطه اجلمهور، وقد 
صح���ح املالكية وقف املناف���ع، وأحلق عدد من الفقهاء املعاصرين احلقوَق 

املعنوية باملنافع، فصححوا وقفها )1(.
أكب���ر إش���كال يف نظري حول موضوع البحث ه���و هل تلحق األوقاف 

اإللكترونية باألعيان أم باملنافع؟
ل���م أجد م���ن املعاصرين من تناول ه���ذه اجلزئية، وق���د تأملت فيها 
طويلًا، وناقشت فيها عدًدا من الزمالء، والذي تبني لي - واهلل أعلم - أن 

لها صوًرا متعددًة، وال ميكن احلكم على كل الصور بحكٍم واحٍد.
فاألش���ياء اإللكتروني���ة قد تكون ش���بيهًة باألعي���ان، إذا كان املوقوف 
بيانات أو معلومات أو مواقع إلكترونية، فهذه األشياء لها بعض خصائص 
األعي���ان، فهي تش���غل حيًزا - وإن كان صغيًرا ج���ًدا - وهذا احليز ميكن 
قياسه بالبايتات )bytes(، فنقول حجم هذه البيانات مائة ميغابايت، كما 
أنه ميكن اإلش���ارة إليها، عندما تكون مخزنة يف وحدات التخزين املتنقلة 
كاألقراص الصلبة، فأشير إلى القرص الصلب وأقول: هنا مائة ميغابايت 
من البيانات، وأيًضا ميكن نقلها، عندما تكون مخزنة يف وحدات التخزين 
املتنقل���ة فتنق���ل بنقل ما خزن���ت فيه، أو بنقلها عبر الش���بكة، وبهذا تكون 

)1(  سيأتي بحث هذه املسألة إن شاء اهلل ص 257.
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أشبه باألعيان؛ ألن املنافع ال تشغل حيًزا، وال ميكن تخزينها، وال نقلها.
كم���ا أنه���ا ميكن أن تك���ون من قبيل املناف���ع، فم���ن كان ميلك خوادم 
)servers( للتخزي���ن، ووقف مائة تيرا للمواق���ع التعليمية، فإنه يكون قد 

وقف منفعة مائة تيرا، وأما اخلوادم )servers( فإنها غير موقفة.
وميكن أن تكون األش���ياء اإللكترونية حقوًقا، فأس���ماء املواقع ليست 

أعياًنا وال منافع، وإمنا هي من احلقوق، كاألسماء التجارية.
ه���ذا ما بدا ل���ي، وقد أكون مخطًئ���ا، وأحببت أن أط���رح هذا الرأي 
للمتخصص���ني للنق���اش، فالنق���اش حول ه���ذا املوضوع س���يثريه ويجلي 

صورته، واهلل هو الهادي إلى سواء السبيل.
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المطلب الثاني

مالية األشياء اإللكترونية:

قب���ل احلديث عن مالية األش���ياء اإللكترونية، يحس���ن بن���ا أن نأخذ 
إملامة سريعة عن ضابط املال عند الفقهاء )1(.

ميكن حصر االجتاهات الفقهية يف ضابط املال يف اجتاهني:
االجتاه األول: رأي احلنفية، وهو أن املالية تتحقق بأمور:

إم���كان االدخ���ار لوقت احلاجة، وهذا القيد يخ���رج به املنفعة؛ إذ إنها . 1
ليست شيًئا مادًيا ميكن ادخاره، بل هي أعراض حتدث شيًئا فشيًئا.

له الناس كحبة قمح . 2 له الناس، فم���ا ال يتموَّ أن يكون الش���يء مما يتموَّ
ونحوها ال يعد مالًا.

ويش���ترطون يف املال املتقوم )2( أن يكون مما يجوز االنتفاع به، فما ال . 3
يجوز االنتفاع به كاخلمر ال يعد مالًا متقوًما )3(.

وهذا االجتاه وجه���ت إليه اعتراضات عديدة، والذي يهمنا منها هنا 
أنه���م قي���دوا املال مبا ميكن ادخ���اره لوقت احلاجة، وه���ذا القيد وأمثاله 

)1(  تكلمت عن هذه املس���ألة بالتفصيل يف كتاب االعتداء اإللكتروني دراس���ة فقهية )41(، ولهذا 
سأختصر الكالم هنا، وأكتفي باخلالصة، وأحيل القارئ الكرمي للكتاب للتوسع.

)2(  س���يأتي إن ش���اء اهلل ص259 أن من ش���روط املال املوقوف أن يش���تمل على منفعة مباحة، أو 
أن يك���ون متقوم���اً كما يعبر احلنفية، وعلى ذلك فهذه اجلزئي���ة ال أثر لها يف بحثنا فال داعي 

للتوسع فيها.
)3(  انظر يف مذهب احلنفية: املبسوط )79/11( وحاشية تبيني احلقائق )26/6( والبحر الرائق 

)277/5( وغمز عيون البصائر )5/4( وحاشية ابن عابدين )501/4(
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يأتي به احلنفية إلخراج املنفعة؛ إذ املنفعة ليست مبال عندهم؛ ألنها غير 
مدخرة، ولكنها تأخذ صفة املالية والتقوم بالعقد عندهم.

واالجتاه الثاني هو اجتاه اجلمهور، وهم يتفقون يف املالمح العامة ملا 
يتحقق فيه ضابط املال يف اجلملة، فاملال عندهم يشترط فيه:

أن يكون قد جرى العرف باعتبار ذلك الشيء مالًا.. 1
أن يكون املال فيه نفع مباح )1(.. 2

والذي يعنينا يف مسألتنا هذه من اخلالف بني احلنفية واجلمهور هو 
مسألة: هل املنفعة ميكن أن تكون مالًا؟ 

واجلواب على هذا السؤال يقودنا إلى اإلجابة على السؤال األهم يف 
مس���ألتنا، وهو هل ميكن أن يكون املال ش���يًئا معنوًيا أم ال بّد يف األموال 

أن تكون حسية؟
لع���ل الراج���ح - واهلل أعلم - هو كون املنفعة تعد مالًا؛ وذلك ألن اهلل 
س���بحانه ع���ّد املنفع���ة مالًا بداللة حديث س���هل بن س���عد يف الصحيحني 
عندما زّوج النبُي  أحد أصحابه املرأةَ التي وهبت نفسها للنبي 

 مبا معه من القرآن)2(، وذلك مع قوله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

)1(  انظر يف مذهب اجلمهور: أحكام القرآن البن العربي )107/2( واملوافقات يف أصول الشريعة 
)17/2( وحاش���ية الصاوي على الش���رح الصغي���ر )742/4( واألم )197/10�198( واملنثور يف 
القواع���د )222/3( واملقن���ع مع الش���رح الكبير )23/11( واإلنصاف )23/11( وش���رح منتهى 

اإلرادات )142/2( ومطالب أولي النهى )12/3(
)2(  أخرج���ه البخ���اري يف مواضع منها: ما يف كتاب النكاح باب عرض املرأة نفس���ها على الرجل 
الصالح )5121( )80/9( ومسلم كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. )1425( 

)553/9(
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ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ژ  ]سورة النساء:24[

ووجه الداللة من مجم�������وع اآلية واحلديث: أن اهلل أمر بأن يتضمن 
عق���د الن���كاح م���اال )صداق���ا(، والرس���ول  زّوج الرجل وجعل 
الص���داق ه���و تعليم املرأة ما معه من القرآن، وتعلي���م القرآن منفعة، فدّل 

ذلك على أن املنفعة مال.
إذا تق���رر ما س���بق فإن األش���ياء اإللكترونية إذا تع���ارف الناس على 
عّده���ا مالً���ا، وكانت متضمنة ملنفعة مباحة، فإنه���ا تعد مالًا، والناس اآلن 
يعدون األش���ياء اإللكترونية كالبيانات والبرام���ج واملواقع ونحوها أموالًا، 

وعلى ذلك فهي ماٌل، يصح بيعها وشراؤها كبقية األموال.
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املبحث األول: شروط املال املوقوف:

قبل بحث األوقاف اإللكترونية يحس���ن بحث ش���روط املال املوقوف، 
لنرى ما الذي ميكن أن تنطبق عليه هذه الشروط فيصح وقفه، وما الذي 

ال تنطبق عليه هذه الشروط.
وس���أعرض لش���روط املال املوق���وف إجمالًا، وأتوس���ع يف اجلزئيات 
املؤث���رة يف مس���ألتنا، علًما أن الفقهاء يختلف تناولهم لهذه الش���روط من 
مذهب ملذهب، وأحياًنا من فقيه آلخر، فبعض هذه الشروط قد ال تذكر 
كش���روط، وإمنا كمسائل مس���تقلة، أو تذكر قيوًدا يف شروط، ونحو ذلك، 

وسأفرد كل جزئية منها يف شرط مستقل.
الشرط األول: إمكان االنتفاع به مع بقاء عينه: 

فيش���ترط يف الوق���ف أن ميك���ن االنتف���اع به م���ع بقاء عين���ه، فينتفع 
املوقوف عليه مبنفعة العني أو غلتها أو ثمرتها، وتبقى العني بعد االنتفاع 
بها، كاالنتفاع بالعقار بالس���كنى، أو باألش���جار بأخذ ثمارها، ونحو ذلك، 
وعل���ى ذلك فالع���ني التي ال ينتفع به���ا إال بإتالفها، كاملطعوم واملش���روب 

والشمع، فإنه ال يصح وقفها على هذا الشرط.
فإن كانت العني من األش���ياء التي تس���تهلك دفع���ة واحدة، وليس لها 
ب���دل، فال���ذي يظه���ر لي من أق���وال فقه���اء املذاهب األربع���ة أنه ال يصح 

وقفها)1(.

)1(  انظر: املصادر القادمة يف توثيق املذاهب، إال أنه نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز ذلك، 
جاء يف اإلنصاف )12/7(:” وقال الشيخ تقي الدين رحمه اهلل: لو تصدق بدهن على مسجد =



د.عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

248

    وأم���ا إن كان���ت الع���ني من املثلي���ات التي ينتفع بها، ث���م يرد بدلها 
مكانها لينتفع بها مرة أخرى )1(، كمن يقف نقوًدا لإلقراض، أو بذوًرا تزرع 

ثم يرد بدلها مكانها، فهذه الصورة قد اختلف العلماء فيها على أقوال:
    الق���ول األول: اش���تراط هذا الش���رط، وهو ق���ول أبي حنيفة وأبي 

يوسف)2(، وبعض املالكية)3(، وهو مذهب الشافعية)4(، واحلنابلة)5(.
 واس���تدلُّوا ب���أن معنى الوقف ه���و حتبيس األصل، وتس���بيل املنفعة، 
وهذا املعنى غير موجود يف وقف النقود ونحوها)6(، وأيًضا يش���ترط فيما 

= ليوقد فيه: جاز، وهو من باب الوقف، وتس���ميته وقفاً مبعنى أنه وقف على تلك اجلهة ال ينتفع 
به يف غيرها ال تأباه اللغة، وهو جار يف الش���رع، وقال أيضا: يصح وقف الريحان ليش���مه أهل 
املس���جد، قال: وطيب الكعبة حكمه حكم كس���وتها، فعلم أن التطييب منفعة مقصودة، لكن قد 
تط���ول مدة التطيب وقد تقصر، وال أثر لذلك.«، فهل ش���يخ اإلس���الم يري���د اإلطالق اللغوي، 
فيكون اخلالف معه لفظياً، أم أن اخلالف حقيقي، ال أستطيع اجلزم، خصوصاً وأني لم أقف 

على كالم الشيخ مبسوطاً.
)1(  أما إن اشترط بقاء عينها، فيظهر لي أنه ال قائل بصحته؛ إذ ال فائدة يف هذه الصورة، قال 
الدردير يف الش���رح الكبير )77/4(:” وأما إن وقف مع بقاء عينه فال يجوز اتفاقا إذ ال منفعة 

شرعية تترتب على ذلك.« وانظر مواهب اجلليل )22/6(
)2(  انظر: االختيار )43/3( والعناية )216/6( وفتح القدير )216/6( والبناية )437/7(

)3(  انظر: عقد اجلواهر الثمينة )961/3( والتوضيح خلليل )280/7( والتاج واإلكليل )630/7( 
وشرح اخلرشي )80/7( والشرح الصغير )102/4(

)4(  انظ���ر: الوجي���ز مع العزي���ز )248/6( وروضة الطالبني )315/5( ومنهاج الطالبني مع ش���رح 
احمللي )99/3( وأس���نى املطالب )457/2( وحتفة احملتاج )237/6( ومغني احملتاج )524/3( 

ونهاية احملتاج )360/5(
)5(  انظ���ر: اخلرقي مع املغن���ي )34/6( والكايف )250/2( والف���روع )582/4( واملبدع )154/5( 

وشرح املنتهى للبهوتي )399/2( وكشاف القناع )244/4( ومطالب أولي النهى )279/4(
)6(  انظر: اخلرقي مع املغني )34/6( ورسالة يف وقف النقود )18(
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يص���ح وقفه التأبيد، وهذا املعنى غير موجود يف وقف النقود ونحوها من 
املثليات)1(.

الق���ول الثان���ي: أن هذا ليس بش���رط، فيجوز وقف الطع���ام والنقود 
ونحوه���ا مل���ن ينتفع بها وي���رد بدلها، وهو قول الزه���ري)2(، وزفر يف وقف 
النق���ود، وق���ول محمد بن احلس���ن فيما جرى التعامل ب���ه، وهو املفتى به 
عندهم)3(، وهو مذهب املالكية)4(، ووجه عند الشافعية يف وقف النقود)5(، 
ورواي���ة عن اإلمام أحمد يف وق���ف النقود)6(، واختار ابن تيمية أيًضا عدم 

)1(  انظر: بدائع الصنائع )220/6( وحاشية ابن عابدين )364/4( واملبدع )154/5(
)2(  انظر صحيح البخاري باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت )12/4(

)3(  انظر: االختيار )42/3( والهداية مع العناية )216/6�217( والبحر الرائق )216/5( ومجمع 
األنهر )739/1( وحاشية ابن عابدين )363/4(

ملحوظة: ينس���ب بعض الباحثني للحنفية عدم اش���تراط هذا الشرط، أو أنهم يجيزون وقف ما ال 
ميكن االنتفاع به إال باستهالكه، والذي أراه أن رأي محمد بن احلسن هو صحة وقف ما جرى 
التعامل به، فاملناط هو ما جرى التعامل به، ال أنهم ال يشترطون هذا الشرط مطلقاً، واالتفاق 
يف احلكم ال يوجب االحتاد يف العلة، فعلى سبيل املثال: وقف النقود كان ممنوعاً عندهم � إال 
عل���ى رأي زف���ر � ثم أصب���ح صحيحاً ملا جرى به التعامل، وقد يتغي���ر العرف من بلد إلى آخر، 
وكذلك من زمن إلى آخر، فيتغير احلكم، وانظر: رس���الة يف وقف النقود )38و41(، وس���يأتي 

لذلك مزيد بيان إن شاء اهلل.
)4(  انظ���ر: املدون���ة )380/1( والتوضي���ح خللي���ل )280/7( والش���امل لبهرام )810/2( وش���رح 
اخلرشي )80/7( والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي )102/4(، والذي يظهر لي أن 

املسألة يف املثليات التي تستهلك ويرد بدلها، انظر: مواهب اجلليل )22-21/6(
)5(  انظر: العزيز )253/6( والبيان للعمراني )62/8( وروضة الطالبني )315/5(

)6(  انظ���ر: اإلنص���اف )11/7(، وأيًض���ا: ن���ص اإلمام أحمد عل���ى جواز وقف امل���اء، وانظر كالم 
األصحاب يف هذه املس���ألة يف املصدر الس���ابق، وقد عمم ابن تيمية رواية امليموني يف صحة 
وقف الدراهم، فقال: »قد نص أحمد على أبلغ من ذلك � وهو وقف ما ال ينتفع به إال مع إبدال =
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اشتراط هذا الشرط)1(.
أدلة األقوال:

دلي�������ل الق�������ول األول: أن معنى الوق���ف هو حتبيس األصل، وتس���بيل 
املنفعة، ففي حديث عمر: »إن ش���ئت حبس���ت أصلها، وتصدقت بها..«)2(، 

وهذا املعنى غير موجود يف وقف النقود ونحوها.)3(
ويعت�������رض على هذا الدلي�������ل باعتراضات، منها: أن ه���ذا الدليل هو 
اس���تدالل مبوض���ع النزاع، فأصحاب القول اآلخر ال يس���لمون باش���تراط 
التأبي���د فيم���ا يصح وقفه؛ فإن الس���نة التي دلت على مش���روعية الوقف 
ق���د جاء فيه���ا ما يدل على صحة وقف أموال ال تبق���ى على الدوام، كآلة 

اجلهاد)4(، بل إن املالكية يرون جواز الوقف املؤقت)5(.
دليل القول الثاني:

الدلي�������ل األول: القياس على بيع الوقف إذا تعطل���ت منفعته)6(، فكما 
يج���وز بيعه واس���تبداله لتحصيل املنفعة املقصودة من���ه، فكذلك يف وقف 

= عين���ه � فق���ال أبو بكر عبد العزيز يف الش���ايف: نقل امليموني عن أحم���د أن الدراهم...«، ورواية 
امليموني يف كتاب الوقوف )523/2(

)1(  انظر: اختيارات ابن تيمية للبعلي )248( واإلنصاف )11/7(
)2(  رواه البخاري كتاب الشروط باب الشروط يف الوقف )2737( )195/3( ومسلم كتاب الوصية 

باب الوقف )1632( )1255/3(
)3(  انظر: اخلرقي مع املغني )34/6( ورسالة يف وقف النقود )18(

)4(  انظر: أموال الوقف ومصرفه للدكتور العثمان )223(
)5(  انظر: مواهب اجلليل )20/6(، وسيأتي بحث هذه املسألة إن شاء اهلل.

)6(  انظر: اختيارات ابن تيمية )248( ورسالة يف وقف النقود )33-32(
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النقود ونحوها ال مانع من وقفها من أجل إقراضها وإرجاع بدلها لتحقيق 
الفائدة للموقوف عليه، ويعتبر بقاءُ االنتفاع بقاًء لألصل.

الدليل الثاني: أن وقف النقود ونحوها وإن ذهب عينها، إال أن بدلها 
يقوم مقامها، والبدل يقوم مبصالح الوقف، فيكون وقفها صحيًحا)1(.

الترجيح:
الراجح - واهلل أعلم - عدم اشتراط هذا الشرط، وذلك ألمور:

األول: قوة أدلة القول الثاني، وأما أدلة القول األول فقد أجيب عنها.
الثان���ي: أن النبي  أرش���د عمر  إل���ى طريقة من طرق 

الوقف، وهذا ال يعني أن غيرها من الطرق ال تصح.
الثالث: أن وقف املثليات مع رد بدلها فيه اس���تدامة نس���بية للوقف، 
وهذه االستدامة قد تكون أطول من األموال األخرى التي ينتفع بأعيانها، 
فال���دواب املوقوفة قد يكون عمرها عش���ر س���نوات ونحوه���ا، ثم تتلف أو 
تب���اع ويوض���ع ثمنها وقًفا بدلًا منها، وهذا املعن���ى موجود وزيادة يف وقف 

املثليات.
الرابع: أن من مقاصد الش���ارع توس���يع أبواب اإلحسان، وحث الناس 

عليها، وتصحيح وقف املثليات محقق لهذا املقصد.

)1(  انظر: فتاوى ابن تيمية )234/31( ورسالة يف وقف النقود )30(
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مسألة مدة بقاء العني عند من قال باشتراطها:

اختلف���ت عبارات العلماء القائلني باش���تراط كون املوقوف مما ينتفع 
به مع بقاء أصله: يف مدة بقاء العني حتى يصح وقفها، وميكن إجمال ما 

ذكروه يف األقوال اآلتية:
القول األول: بقاء العني بقاء متطاولًا، أدناه: عمر احليوان)1(.

الق���ول الثاني: بقاء العني مدة تقصد باالس���تئجار غالًب���ا)2(، والدوام 
نسبي يختلف من عني إلى أخرى)3(.

حتى إن الشافعية قالوا فيمن وقف بناء أو غراًسا يف أرض مستأجرة: 
يكفي دوامه إلى القلع بعد مدة اإلجارة)4(.

الق���ول الثال���ث: أن مرجع ذل���ك إلى العرف، ق���ال يف اإلقناع: )ميكن 
االنتفاع بها دائما مع بقاء عينها عرفا كإجارة واستغالل ثمرة ونحوه()5(.

وهذا القول قريب من الذي قبله، ولكنه أوسع قليلًا، ولعله األرجح - 
والعلم عند اهلل -ألنه لم يحدد بش���يء يف النصوص الشرعية، فنرجع يف 
ذلك إلى العرف، وقد س���بق أن الراجح عدم اش���تراط هذا الش���رط، فال 
)1(  انظ���ر: الف���روع )582/4( واملبدع )154/5( واإلنص���اف )7/7(، وهذا القول ألبي محمد ابن 

اجلوزي.
)2(  انظر: ش���رح احمللي وحاش���ية قليوبي )99/3و100( وحتفة احملتاج )237/6( ونهاية احملتاج 
)360/5( ويف التحف���ة والنهاي���ة:” وعلم بذلك أن ما أفاده كالم القاضي أبي الطيب من أنه ال 

يكفي بقاؤه نحو ثالثة أيام محمول على ما ال تقصد إجارته يف تلك املدة.«
)3(  حتفة احملتاج )237/6(

)4(  انظر: شرح احمللي )100/3(
)5(  اإلقناع مع كشاف القناع )243/4(
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داعي للتفصيل يف الترجيح بني هذه األقوال. 
ومن املسائل التي لها ارتباط بهذا الشرط، مسألة: وقف املنقول:

وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
القول األول: جواز وقف املنقول، وهذا هو قول املالكية)1(، والشافعية)2(، 

واحلنابلة.)3(
القول الثاني: اش���تراط كون املوقوف مما ال ينقل كالعقار، فال يجوز 
وقف املنقول، وهذا القول هو قول اإلمام أبي حنيفة)4(، ورواية عن اإلمامني 
مال���ك)5(، وأحم���د)6(، ويجوز وقف املنق���ول إذا كان تبًعا عند أبي يوس���ف 
ومحم���د بن احلس���ن)7(، وكذلك إذا جرى التعامل بوقف���ه، وتعارف الناس 

)1(  انظر: التاج واإلكليل )629/7�630( والشرح الصغير للدردير )102/4(
)2(  انظر: الوجيز مع العزيز )248/6( وأسنى املطالب )457/2( وشرح احمللي )100/3( وحتفة 

احملتاج )238/6(
)3(  انظر: شرح املنتهى للبهوتي )400/2( وكشاف القناع )243/4(

)4(  انظر: بدائع الصنائع )220/6( والهداية مع البناية )436/7�437( واالختيار )42/3( ورسالة 
يف وقف النقود )18(

)5(  انظر: التوضيح خلليل )280/7( والش���امل )810/2( وحاشية الدسوقي )77/4(، واخلالف 
يف الوق���ف عل���ى معق���ب أو عل���ى معني، وأما الوقف يف س���بيل اهلل، أو على إصالح املس���اجد 

والطرق ونحوها، فال خالف يف جوازه عندهم.
)6(  انظر: الفروع )582/4( واملبدع )154/5(

)7(  انظر: االختيار )42/3( والهداية مع العناية )216/6�217( والبحر الرائق )216/5( ومجمع 
األنهر )739/1( ورس���الة يف وقف النقود )18(، ويصح عند أبي يوسف وقف السالح والكراع 

أصالة.
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علي���ه)1( وهو قول محمد بن احلس���ن وهو املفتى ب���ه عند احلنفية)2(  ومن 
األمثلة التي ذكروها الفأس والَقدوم واملنش���ار والقدر واملصحف والكتب، 

وعند متأخريهم ذكروا أنه يجوز وقف الدراهم والدنانير )3(.
أدلة القولني: دليل القول األول:

الدليل األول: أن املس���لمني أجمعوا على وقف عدد من املنقوالت من 
دون نكير، ومنها: احلصر والقناديل)4(.

الدلي�������ل الثاني: ورود عدد م���ن األحاديث متضمن���ة لوقف عدد من 
املنق���والت، ومنها حديث أبي هري���رة  أن النبي  قال: »من 

)1(  هل املراد تعامل الصحابة والتابعني واجملتهدين من أئمة الدين، أم تعامل املس���لمني عموماً؟ 
انظر اخلالف يف ذلك يف مجمع األنهر )739�740(، والظاهر أن املراد تعامل املسلمني عموماً 
فيعتبر العرف احلادث، ويعتبر العرف يف املوضع والزمان الذي اش���تهر فيه، انظر: رس���الة يف 

وقف النقود )27-29و43( وحاشية ابن عابدين )364/4(
)2(  انظر: بدائع الصنائع )220/6( واالختيار )42/3( ومجمع األنهر )739/1( ورسالة يف وقف 
النق���ود )18( وال���در اخملتار مع حاش���ية اب���ن عابدي���ن )363/4�365 و390(،  وقد اختلف يف 
حترير قول الصاحبني يف هذه املسألة، وقد خلص اخلالف ابن عابدين يف حاشيته )363/4( 
فق���ال:” )قول���ه : كل منق���ول قصداً( أما تبعاً للعقار فهو جائز ب���ال خالف عندهما، كما مّر ال 
خالف يف صحة وقف الس���الح والكراع أي اخليل لآلثار املش���هورة، واخلالف فيما سوى ذلك 
فعن���د أب���ي يوس���ف ال يجوز، وعن���د محمد  يجوز ما في���ه تعامل من املنق���والت، واختاره أكثر 
فقه���اء األمص���ار كما يف الهداية وهو الصحيح كما يف اإلس���عاف، وهو قول أكثر املش���ايخ كما 
يف الظهيرية؛ ألن القياس قد يترك بالتعامل، ونقل يف اجملتبى عن الس���ير جواز وقف املنقول 
مطلقاً عند محمد، وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف ومتامه يف البحر، واملشهور األول.«
)3(  انظ���ر: مجم���ع األنهر )739/1( والدر اخملتار )363/4(، وذكر يف الدر أنه ورد األمر للقضاة 

باحلكم به كما يف معروضات املفتي أبي السعود.
)4(  العزيز )251/6( وشرح احمللي )100/3(
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احتبس فرًسا يف سبيل اهلل إمياًنا باهلل وتصديًقا بوعده، فإن شبعه وريه 
وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة«)1(.

دليل القول الثاني: أن التأبيد ش���رط جواز الوقف، ووقف املنقول ال 
يتأبد؛ لكونه على شرف الهالك)2(.

االعتراض على هذا الدليل: من ش���رط الوق���ف بقاء األصل، وليس 
املراد بقاؤه إلى األبد، بل بقاء نس���بي، وكل مال بحس���به، فال يوجد شيء 
يدوم أبدا، حتى األراضي تبور، وال ميكن االنتفاع بها يف بعض األحوال.

أم���ا دليل وقف�������ه إذا كان تبًعا فهو: أن من األح���كام ما يثبت تبًعا، وال 
يثبت اس���تقاللًا، وهذا احلكم منها)3(، وأم���ا دليل صحة ما تعارف الناس 
عل�������ى وقفه، فهو أن التعامل يت���رك به القياس عن���د احلنفية، ومن ذلك: 

االستصناع فقد صح لتعامل الناس به، وإن كان خالف القياس)4(.
الترجيح:

الراج���ح - واهلل أعلم - صحة وقف املنق���ول؛ لصراحة األدلة الدالة 
على ذلك، وجلريان عمل الناس عليه منذ القرون املفضلة.

الشرط الثاني: أن يكون املوقوف معلوًما.

فيش���ترط يف الوق���ف أن يك���ون معلوًما، ف���إن كان مجهولً���ا لم يصح 

)1(  احلديث أخرجه البخاري كتاب اجلهاد والسير باب من احتبس فرساً يف سبيل اهلل )2853(
)28/4(

)2(  بدائع الصنائع )220/6( ومجمع األنهر )739/1(، وانظر: املبدع )155/5(
)3(  انظر: الهداية )216/6( وحاشية ابن عابدين )361/4(

)4(  انظر: االختيار )43/3( والدر اخملتار )364/4(
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الوقف، وهذا الشرط اختلف العلماء فيه على قولني:
الق���ول األول: ال يصح، وهو مذه���ب احلنفية)1(، وأصح الوجهني عند 

الشافعية)2(، واملذهب عند احلنابلة)3(.
الق���ول الثان���ي: أن الوق���ف صحي���ح، وهو الذي ظهر ل���ي من مذهب 

املالكية)4(، وهو وجه للشافعية)5(، واحتمال يف مذهب احلنابلة.)6(

)1(  انظ���ر: االختيار للموصلي )40/3( والبح���ر الرائق )203/5( ومجمع األنهر )730/1( والدر 
اخملتار مع حاشية ابن عابدين )341/4(

)2(  هذا الذي ظهر لي من مذهب الشافعية، ففي أصح الوجهني عندهم يشترط يف املوقوف أن 
يكون معيناً، فلو وقف أحد بستانيه لم يصح، وكذلك ال يصح وقف ثوب ونحوه يف الذمة، لكن 

يصح عندهم وقف ما لم يره؛ ألن عمر وقف أرض السواد، وهو لم يرها.
انظر: الوس���يط )239/4( وروضة الطالبني )315/5( وأس���نى املطالب )458/2( والنجم الوهاج 

)459/5( وحتفة احملتاج )237/6(
)3(  انظ���ر: املغن���ي )35/6( واحملرر )369/1( وش���رح املنتهى للبهوتي )400/2( وكش���اف القناع 

)243/4(
)4(  لم أجد قوالً للمالكية يف هذه املسألة، ويظهر لي أنهم يرون جواز ذلك؛ ألنهم يرون صحة هبة 
اجملهول، ويؤيد ذلك ما ذكره القرايف يف الفروق )151/1(:” ومنهم من فصل � وهو مالك � بني 
قاعدة ما يجتنب فيه الغرر واجلهالة وهو باب املماكسات والتصرفات املوجبة لتنمية األموال 
وم���ا يقص���د به حتصيلها، وقاعدة م���ا ال يجتنب فيه الغرر واجلهالة وه���و ما ال يقصد لذلك 
وانقسمت التصرفات عنده ثالثة أقسام: ... وثانيهما ما هو إحسان صرف ال يقصد به تنمية 
املال كالصدقة والهبة واإلبراء.. أما اإلحس���ان الصرف فال ضرر فيه فاقتضت حكمة الش���رع 
وحثه على اإلحس���ان التوس���عة فيه ب���كل طريق باملعلوم واجملهول..”  انظ���ر: املدونة )397/4( 

ومختصر خليل مع مواهب اجلليل )6/8(
)5(  انظر: الوسيط وروضة الطالبني )املوضعني السابقني(

)6(  انظر: اإلنصاف )9/7(
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أدلة القولني:
دليل القول األول: القياس على الهبة، بجامع أن كلًا منهما نقل ملك 

على وجه القربة، فال يصح يف غير معني)1(.
االعتراض على هذ الدليل: يعترض على هذا الدليل بعدم التس���ليم، 
فهبة اجملهول مسألة وقع فيها اخلالف، واخملالف يرى صحتها، فال يصح 

القياس عليها)2(.
دليل القول الثاني: القياس على العتق)3(، فلو أعتق أحد عبديه فإنه 

يصح العتق، ويعتق أحدهما بالقرعة)4(.
الترجيح: الذي يظهر -والعلم عند اهلل- هو القول الثاني؛ وذلك: ألن 

عقود التبرعات يغتفر فيها ما ال يغتفر يف عقود املعاوضات.
الشرط الثالث: أن يكون املوقوف عيًنا.

فيش���ترط يف املال املوقوف أن يكون عيًنا، فإن كان منفعة فإن وقفها 
ال يصح، فلو كانت املنفعة مستأجرة، أو موصى بها لشخص، فإنه ال يصح 

)1(  انظر: الكايف )251/2( واملبدع )156/5( وكشاف القناع )244/4(
)2(  هبة اجملهول اختلف العلماء يف صحتها، فعند احلنفية والش���افعية واحلنابلة وابن حزم أنها 
ال تص���ح، وعند املالكية وبعض احلنابل���ة كابن تيمية واحلارثي أنها صحيحة، وذكر املوفق ابن 
قدام���ة احتماالً أن اجله���ل إذا كان يف حق الواهب لم تصح، وإن كان يف حق املوهوب صحت.
انظر: البناية )175/10( والدر اخملتار مع حاش���ية ابن عابدين )79/5( ودرر احلكام ش���رح مجلة 
األحكام )390/2( واملدونة )397/4( ومختصر خليل مع مواهب اجلليل )6/8( واملنهاج مع شرح 
احمللي )113/3( وحتفة احملتاج )302/6( واملغني )47/6( واإلنصاف )132/7( واحمللى )56/8(

)3(  انظر: الوسيط وروضة الطالبني واإلنصاف )املواضع السابقة(
)4(  انظر: اإلنصاف )املوضع السابق(
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له أن يقفها، وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على قولني:
القول األول: ال يصح وقف املنفعة، وهو قول احلنفية)1(، وقول لبعض 

املالكية)2(، ومذهب الشافعية)3(، واحلنابلة)4(.
الق���ول الثاني: يصح وقف املنفعة، وه���و مذهب املالكية)5(، ومال إليه 

ابن تيمية)6(، وعليه قرار مجمع الفقه اإلسالمي)7(.
أدلة األقوال:

دليل القول األول: أن الوقف يستدعي أصلًا يحبس؛ لتستوفى املنفعة 
منه على ممر الزمان، وهذا غير موجود يف وقف املنفعة وحدها)8(.

ميك�������ن االعت�������راض على هذا الدليل بأن املنفعة ميك���ن أن تبقى وقًتا 
أكثر من الوقت الذي تبقى فيه بعض األعيان، كاألشجار والدواب.

دليل القول الثاني: القياس على وقف البناء والغراس، فإن املقصود 

)1(  انظر: الهداية مع البناية )44/7( وبدائع الصنائع )220/6( والبحر الرائق )202/5( وحاشية 
ابن عابدين )340/4(

)2(  انظر: عقد اجلواهر الثمينة )962/3( ومواهب اجلليل )20/6(
)3(  انظر: روضة الطالبني )315/5( وأس���نى املطالب )458/2( وحتفة احملتاج )237/6( ومغني 

احملتاج )524/3( وشرح منهج الطالب )576/3(
)4(  انظر: املبدع )154/5( وشرح املنتهى للبهوتي )400/2( وكشاف القناع )243/4و244(

)5(  انظر: الش���امل لبهرام )810/2( وش���رح اخلرش���ي على خليل )79/7( وشرح الزرقاني على 
خليل )136/7( والشرح الصغير للدردير )101/4(

)6(  انظر: اختيارات ابن تيمية للبعلي )248( وكشاف القناع )244/4(
)7(  يف قراره رقم 181 )7/19(.

)8(  انظر: أسنى املطالب )458/2(
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منها انتفاع املوقوف عليه، وهذا متحقق يف وقف املنفعة.)1(
الترجيح: 

لع���ل الراج���ح - والعل���م عند اهلل - ه���و صحة وقف املنفع���ة، وذلك 
لألمور التالية:

األول: ال يوجد ما مينع شرًعا من صحة وقفها.
الثاني: أن املقصود من الوقف هو االنتفاع به، وهذا متحقق يف وقف 

املنفعة.
الثالث: املنفعة تبقى بقاء متطاولًا قد يفوق بعض األموال.

الراب���ع: أن األم���وال يف عصرنا تنوعت، وقد كث���رت األموال املعنوية، 
وق���د تفوق ماليته���ا األموال احلس���ية، ويف تصحيح وقف املنفعة توس���يع 

جملاالت اخلير.
الشرط الرابع: اشتمال املوقوف على منفعة مباحة.

ه����ذا ال���ش���رط م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه ب���ني ال��ف��ق��ه��اء يف اجل���م���ل���ة، وإن 
اخ��ت��ل��ف��ت ع���ب���ارات���ه���م يف ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن���ه، وع���ل���ى ذل����ك ف���ال يصح 
وق���ف م��ا ال منفعة ف��ي��ه، وه���ذا ه��و ق���ول احل��ن��ف��ي��ة)2(، وامل��ال��ك��ي��ة)3(،

)1(  انظر: اختيارات ابن تيمية للبعلي )248(
)2(  ه���ذا الذي ظه���ر لي من مذهب احلنفية؛ ألنهم يقولون يف التعري���ف:”.. والتصدق باملنفعة”، 
فال بد إذن من منفعة يتصدق بها، وذكروا أن املقصود من الوقف االنتفاع مبا يزيد على أصل 
امل���ال، كما أن من ش���روط املال املوقوف أن يكون متقوم���اً. انظر: الهداية مع البناية )433/7( 

والبحر الرائق )202/5( والدر اخملتار مع حاشية ابن عابدين )340/4(
)3(  انظر: الذخيرة )436/5( ومواهب اجلليل )20/6(
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 والشافعية)1(، واحلنابلة)2(.
وال يلزم أن تكون االستفادة من املوقوف حالًا، بل لو كانت االستفادة 

منه مآلًا، فإنه كاٍف، كما لو كانت األشجار أو الدواب صغيرة)3(.
كم���ا ال يج���وز وق���ف ما يح���رم االنتفاع ب���ه، كاملاله���ي؛ ألن منفعتها 

كاملعدومة)4(.
فإن كان املال املوقوف غير متقوم شرًعا فإنه ال يجوز وقفه)5(.

كم���ا يش���ترط أن تكون املنفع���ة مقصودة، فلو وقف دراه���م للزينة لم 
يصح؛ ألن الزينة غير مقصودة)6(.

الشرط اخلامس: أن يكون الوقف مؤبًدا ال مؤقًتا:

وه���ذا الش���رط وإن كان أقرب إلى ش���روط الصيغ���ة إال أني أدرجته 

)1(  انظ���ر: ش���رح احمللي )99/3( وأس���نى املطال���ب )457/2( ومغني احملت���اج )524/3( ونهاية 
احملتاج )360/5( وشرح منهج الطالب )576/3(

)2(  انظر: الفروع )582/4( شرح املنتهى للبهوتي )399/2( وكشاف القناع )243/4(
)3(  انظر: العزيز )252/6( روضة الطالبني )315/5( وأس���نى املطالب )457/2( ومغني احملتاج 

)524/3( وشرح منهج الطالب )576/3(
)4(  انظر: أسنى املطالب )458/2( وحتفة احملتاج )237/6( وحاشية قليوبي )99/3(

)5(  انظر: البحر الرائق )202/5( ومجمع األنهر )730/1( والدر اخملتار مع حاشية ابن عابدين 
)340/4( والكايف )250/2( واملبدع )154/5( وشرح املنتهى للبهوتي )400/2( وكشاف القناع 

)243/4( ومطالب أولي النهى )276/4(
)6(  انظ���ر: حتف���ة احملتاج )238/6( ومغني احملتاج )524/3( ونهاية احملتاج )360/5( وحاش���ية 
قليوب���ي )99/3( وش���رح املنتهى للبهوتي )399/2( وكش���اف القن���اع )559/3( ومطالب أولي 
النهى )276/4(، ولم أجد نصاً للحنفية واملالكية يف هذه اجلزئية، وإمنا ذكروا اشتمالها على 

املنفعة كما سبق.



األوقاف اإللكترونية

261

 هـ
14

40
جة 

حل
و ا

، ذ
دة

قع
 ال

 ذو
ال،

شو
ن، 

ضا
رم

 )1
19

د )
عد

ال

ألهميت���ه يف بح���ث األوق���اف اإللكترونية، وق���د اختلف الفقه���اء يف هذا 
الشرط على قولني:

الق���ول األول: يش���ترط أن يك���ون الوق���ف مؤبًدا، فال يص���ح أن يكون 
مؤقًتا، وهذا القول هو مذهب احلنفية)1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3(.

الق���ول الثاني: ال يش���ترط أن يكون الوقف مؤب���ًدا، بل يجوز أن يكون 
مؤقًتا س���نة أو أكثر ألجل معلوم، وه���ذا القول هو مذهب املالكية)4(، وابن 
س���ريج من الش���افعية)5(، واحتمال عند احلنابلة أن���ه يصح ويصرف بعده 

مصرف منقطع االنتهاء)6(، وقيل: يصح ويلغو توقيته)7(.
أدلة األقوال:

دليل القول األول: أن األصل يف الوقف هو حديث عمر بن اخلطاب 
، ويف ألفاظه ما يفيد أن حقيقة الوقف أن يكون وقًفا مؤبًدا ال مؤقًتا، 
ففي���ه أن النبي  قال لعم���ر: »تصدق بأصله، ال يباع وال يوهب 

)1(  انظر: الهداية مع البناية )435/7( والبحر الرائق )204/5( والدر اخملتار )341/4(
)2(  انظر: أسنى املطالب )464/2( والغرر البهية )373/3( وشرح احمللي على املنهاج )103/3( 
وحتفة احملتاج )252/6( لكن إن وقفه على مسجد سنة فيصح ويلغو ذكر السنة ويكون مؤبداً.
)3(  انظ���ر: املقن���ع مع الش���رح الكبير )416/16( واملب���دع )161/5( واإلنصاف )35/7( وش���رح 

املنتهى للبهوتي )404/2(
)4(  انظر: شرح اخلرشي )91/7( والفواكه الدواني )160/2( والشرح الصغير )106/4( وحاشية 

العدوي على كفاية الطالب الرباني )264/2(
)5(  انظر: احلاوي الكبير )521/7(

)6(  انظر: املقنع مع الشرح الكبير )416/16( واملبدع )161/5( واإلنصاف )35/7(
)7(  انظر: اإلنصاف )35/7(
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وال ي���ورث، ولكن ينفق ثم���ره«)1(، وكذلك ما روي ع���ن الصحابة والتابعني 
م���ن أوق���اف إمنا هي أوقاف مؤب���دة، وال يعرف عنهم أنه���م وقفوا أوقاًفا 

مؤقتة)2(.
االعت�������راض على هذا الدليل: أن هذه اآلث���ار إمنا هي حكاية وقائع، 

وليس فيها دليل على أنه يشترط يف الوقف أن يكون مؤبًدا)3(.
دليل الق�������ول الثاني: قياس التبرع ببعض الوق���ت على التبرع ببعض 
املال، ألنه ملا جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه، جاز له أن يتقرب 

به يف كل الزمان ويف بعضه)4(.
وأما قول من قال: إنه يصح ويصرف بعده مصرف منقطع االنتهاء: 
فهذا خالف ما أراده الواقف، فهو لم يرد أن يخرج املال من ملكه خروًجا 
مؤب���ًدا، ب���ل أراد إخراجه خروًجا مؤقًتا، ويف هذا القول إلزام للواقف مبا 

لم يرده.
الترجيح: 

لع���ل الراج���ح - واهلل أعلم - عدم صحة تأقي���ت الوقف؛ ألنه يتنافى 
مع املعنى العام للوقف   وهو حتبيس األصل، كما أنه يخالف الوقف الذي 

)1(  ه���ذا لف���ظ البخ���اري يف كتاب الوصايا باب وم���ا للوصي أن يعمل يف م���ال اليتيم.. )2764(
)10/4(

)2(  انظر: احلاوي الكبير)521/7( وأحكام الوقف للكبيسي )245/1(
)3(  انظر: أحكام الوقف للكبيسي )248(

)4(  انظ���ر: احل���اوي الكبي���ر )521/7(، وانظ���ر االعتراضات على هذا الدلي���ل واإلجابة عنها يف 
املرجع املذكور.
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، وهو مخالف ألوقاف  أرشد إليه النبي  عمر بن اخلطاب 
الصحاب���ة والتابعني، فالوقف املؤقت غير معروف عندهم، وإمنا يس���مى 

التصدق باملنفعة عارية أو صدقة أو غير ذلك.
الشرط السادس: أن يكون املوقوف مقسوًما:

اختلف أهل العلم يف اشتراط كون املوقوف مقسوًما على قولني:
القول األول: يشترط أن يكون املوقوف مقسوًما، وهو قول محمد بن 

احلسن)1(.
القول الثاني: ال يشترط أن يكون مقسوًما، فيجوز وقف املشاع، وهو 

قول أبي يوسف)2(، واملالكية)3(، والشافعية)4(، واحلنابلة)5(.
أدلة القولني: دليل القول األول: أن التس���ليم ش���رط جلواز الوقف، 
والشيوع يخل بذلك؛ إذ املشاع ال ميكن قبضه وتسليمه إال بعد قسمته)6(.
االعتراض على هذا الدليل: ال نسلم أن من شرط الوقف التسليم.

)1(  انظر: بدائع الصنائع )220/6( والهداية مع البناية )432/7( ومجمع األنهر )735/1(، وقال 
يف اجملم���ع:” وهذا فيما يحتمل القس���مة، وأما ما ال حتتمله���ا كاحلمام فيصح عند محمد مع 

الشيوع كالهبة”.
)2(  انظر: بدائع الصنائع والهداية ومجمع األنهر )املواضع السابقة(.

)3(  انظ���ر: التوضي���ح خلليل )279/7( والش���امل )810/2(، وذكر يف التوضي���ح أن ذلك ال يعني 
جوازه ابتداء فيما ال يقبل القسمة بدون إذن الشريك، فإن فعله فهل ينفذ؟ فيه خالف عندهم.
)4(  انظر: الوجيز مع العزيز )248/6و251( وأس���نى املطالب )457/2( وش���رح احمللي )100/3( 

وحتفة احملتاج )238/6(
)5(  انظر: الفروع )582/4( وشرح املنتهى للبهوتي )399/2( وكشاف القناع )243/4(

)6(  انظر: بدائع الصنائع والبناية )املوضعني السابقني(
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دليل القول الثاني: أن عمر  وقف مائة سهم من خيبر مشاًعا)1(، 
ففي بعض ألفاظ حديث عمر أنه قال: يا رسول اهلل، إن املائة سهم التي 
بخيب���ر، ل���م أصب ماال قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، 

فقال النبي : »احبس أصلها، وسبل ثمرتها«)2(.
الترجيح: الراجح - واهلل أعلم - صحة وقف املش���اع؛ وذلك لقوة ما 
اس���تدل به اجلمهور، كما أن يف تصحيح وقفه توس���يًعا ألبواب اخلير، وال 

يوجد ما مينع من ذلك.

)1(  انظر: شرح املنتهى للبهوتي )399/2( وكشاف القناع )243/4(
)2(  احلدي���ث أخرجه النس���ائي كتاب األحباس باب حبس املش���اع )3603( )232/6( وابن ماجه 
أبواب الصدقات باب من وقف )2397()476/3( والبيهقي يف الكبرى كتاب الوقف باب وقف 

املشاع )268/6( وصححه األلباني يف إرواء الغليل )31/6(
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املبحث الثاني: صور األوقاف اإللكترونية، وحكم كل صورة.

املطلب األول: املواقع اإللكترونية.

   عرف النظام السعودي ملكافحة جرائم املعلوماتية املوقع اإللكتروني 
بأن���ه: »مكان إتاح���ة البيانات على الش���بكة املعلوماتية م���ن خالل عنوان 

محدد«)1(.
املسألة األولى: مالية املواقع اإللكترونية:

املواق���ع اإللكترونية حتتوي عل���ى مجموعة من املعلوم���ات والبيانات 
والبرمجي���ات، باإلضافة إلى س���معة املوقع، وه���ذه كلها لها أثر يف احلكم 
مبالية املوقع، وإذا رجعنا إلى ما س���بق تقريره يف ضابط املال)2(، فاملواقع 
تعارف الناس على متّولها، بل إنها قد تباع بأثمان مرتفعة، كما أن املواقع 
تتضم���ن منفع���ة مباحة يف الغالب، وعلى ذلك فال إش���كال يف كون املواقع 
الت���ي تتضمن منفعة مباح���ة أموالًا عند اجلمهور، كما أن���ه قد يقال إنها 
كذل���ك لدى احلنفية؛ ألن ه���ذه املواقع ميكن ادخارها لوقت احلاجة فهي 
تتضم���ن بيان���ات ومعلومات وبرمجي���ات ميكن أن تدخر وتب���اع يف أوقات 
الحق���ة، وعل���ى ذلك فالذي يظهر لي أنها أم���وال حتى على رأي احلنفية، 

مة يصح وقفها. فإن كانت متضمنة ملنفعة مباحة، فهي أموال متقوَّ

)1(  املادة األولى فقرة 10، وانظر يف تعريفه أيضاً: القاموس الشامل ملصطلحات احلاسب اآللي 
.. لفاروق حس���ني )535( واملعجم املوس���وعي لتكنولوجيا املعلومات واالنترنت للدكتور: عامر 

www.ldoceonline.com/dictionary/website :قنديلجي )368( ومعجم لونقمان
)2(  انظر: ص 244.
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املسألة الثانية: حكم وقف املواقع اإللكترونية:

 حكم وقف املواقع اإللكترونية متوقف على توفر الش���روط الس���ابقة 
فيها، وإذا أريد تطبيق الش���روط الس���ابقة على املواقع اإللكترونية فإنني 

أقول � ومن اهلل أستمد التوفيق:
أما الشرط األول، وهو إمكان االنتفاع به مع بقاء عينه، فالذي يظهر 
لي أنه ميكن االنتفاع باملوقع مع بقاء عينه؛ فتصفح الزوار ال يفني املوقع، 
ويبق���ى بقاء متطاولًا قد يفوق بقاء بعض األوقاف التي تعارف املس���لمون 

قدمًيا على وقفها؛ كاألشجار والدواب.
فإن قيل: قد يتوقف اس���تضافة املوقع؛ ب���أن ال يوجد من يدفع قيمة 
االستضافة، فال يكون املوقع موجوًدا على الشبكة، وهذا ينايف بقاءه بقاء 

متطاولًا. 
فاجلواب من وجهني: 

األول: إن البقاء نسبي، وقد سبق بحث املسألة)1(، فسواء قلنا إنه عمر 
حيوان، أو مدة تقصد باالس���تئجار، أو غير ذلك)2(، فإن هذا يصدق على 
املواق���ع اإللكترونية، واملقصود بالبقاء أن يكون من ش���أنه أن يبقى عادة، 
فاحليوان لو قطعنا عنه الطعام فإنه س���ينفق، والش���جر لو لم يس���َق ملات، 
ومع ذلك يصح وقفها؛ ألن من شأنها أن تبقى يف األحوال املعتادة، وكذلك 

املوقع إذا دفعت أجرة استضافته فإنه يبقى على الشبكة العنكبوتية.

)1(  ص 247.
)2(  انظر: ص 247.
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الثان�������ي: أن املوق���ع حت���ى ولو لم يظهر على الش���بكة، ف���إن معلوماته 
وبرمجياته باقية ينتفع بها.

وتبق���ى جزئية، وه���ي أن املواقع اإللكترونية أش�������به باملنقوالت؛ ألنها 
تنقل من خادم )server( آلخر، وعلى ذلك وتخريجا على ما سبق حتريره 
م���ن مذاهب العلماء فيمكن أن يقال: إنه يص���ح وقفها عند اجلمهور، وال 
يصح عند أبي حنيفة، ويصح عند أبي يوسف ومحمد بن احلسن إن وقفت 
تبًعا، كأن توقف ش���ركة كاملة، ومن ضم���ن موجوداتها املوقع اإللكتروني، 
كما أنه يصح وقفها عند محمد بن احلسن إن تعارف الناس على وقفها، 

كما سبق بيانه)1(.
وأم���ا الش�������رط الثاني، وهو كون املوق���وف معلوًما، فإن���ه ميكن العلم 
باملوق���ع علًم���ا ينفي اجلهالة، إال إن قال املوِق���ف: وقفت موقًعا وأطلق، أو 
وقف���ت أحد مواقعي وعن���ده مواقع عدة، فهنا يأتي اخلالف الذي س���بق 
يف الش���رط الثاني)2(، والصحيح هو صحة الوقف، وعلى الواقف أن يعني 

موقًعا معيًنا.
وأم���ا الش�������رط الثالث، وهو كون املوقوف عيًن���ا، فالذي ترجح عندي 
أن املوقع اإللكتروني أش���به باألعيان)3(؛ ألن محتوياته تشغل حيًزا، وميكن 

نقلها.

)1(  ص 249.

)2(  ص 255.
)3(  انظر: ص 242.
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وأما الش�������رط الرابع، وهو اش���تمال املوقوف على منافع مباحة، فال 
ش���ك أن املواقع تتضمن منافع كثيرة، فيصح وقفها بناء على ذلك، ما لم 

يكن املوقع محرًما كاملواقع اجلنسية ونحوها.
وأما الشرط اخلامس، وهو كون الوقف مؤبًدا، فهذا ميكن توفره يف 
املواقع، فالواقف يتبرع باملوقع مؤبًدا، فإن تبرع به مدة معينة فإن ذلك ال 

يصح عند اجلمهور خالًفا للمالكية ومن وافقهم)1(.
وأما الشرط السادس، وهو كون املوقوف مقسوًما، فهذا أيًضا ميكن 
توف���ره يف املواق���ع اإللكترونية، فيكون الواقف هو املال���ك الوحيد للموقع 
فيقف املوقع كاملًا، وأما إن وقف جزًءا من املوقع فإنه يصح عند اجلمهور 

خالًفا حملمد بن احلسن)2(.
واخلالص���ة: أن املواقع اإللكترونية مال من األموال، ميكن أن جتتمع 
ش���روط الوقف فيها، وعلى ذلك فيصح وقفها، تخريًجا على الراجح من 

أقوال أهل العلم.

)1(  انظر: ص 260.

)2(  انظر: ص 263.
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املطلب الثاني: أسماء املواقع اإللكترونية.

اس���م املوقع عبارة عن عنوان يتضمن سلس���لة م���ن احلروف والرموز 
التي من خاللها ميكن الوصول إلى موقع معني، وهذا االسم عنوان فريد 
مييز املواقع بعضها عن بعض، فال يوجد يف الشبكة موقعان لهما العنوان 

نفسه.)1(
فإذا أراد أي ش���خص الوصول إلى موق���ع ما، فال بد من معرفة رقم 
احلاسب اخلاص باملوقع، وكل حاسب يف الشبكة يستخدم برتوكول إنترنت 
خاص به )IP Address( مييزه عن اآلخر، ويف البداية كان ينبغي لوصول 
الش���خص ملوقع ما أن يدخل رقم احلاس�������ب الذي يرغ���ب باالتصال معه، 
وألنه من الصعب على اإلنسان تذكر مجموعة متسلسلة من األرقام، فقد 
ابتدع نظام أسماء املواقع )DNS( الذي يقوم بإيجاد احلاسب املطلوب عن 

طريق اسم املوقع بدالً من كتابة رقم احلاسب.)2(
وتوج���د منظم���ة اآليكان )ICANN( أو منظمة منح األرقام واألس���ماء 
عل���ى االنترنت، وهي منظمة تتولى حتديد أس���ماء املواق���ع العليا العامة، 
التي ميكن إنش���اؤها أو منحها، كما حتدد اجلهات املسؤولة عن التسجيل 
وتعتمد الش���ركات التي تقوم بتس���جيل أس���ماء املواقع، وهي منظمة غير 

Longman(: https://www.ldoceonline.com/dictionary/website-( انظر: معجم لونقمان  )1(
address

website.com: https://www.website.com/beginnerguide/domainnames/8/1/ وموقع
what-is-a-domain-name?.ws

)2(  انظر: موقع website.com، الرابط السابق.
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ربحية مقرها يف فلوريدا يف الواليات املتحدة األمريكية. )1(
املسألة األولى: مالية أسماء املواقع: 

الذي يظهر لي - واهلل أعلم - أن أسماء املواقع يصدق عليها ضابط 
اجلمهور للمال، والذي سبق تقريره)2(، فهي تتضمن منفعًة مباحًة، وتعارف 
الناس على متولها، فهي تباع وتش���ترى، ب���ل إنها قد تباع بأثمان مرتفعة، 
ويحرص الناس على اقتنائها، وميكن أن تلحق مبا قرره الفقهاء املعاصرون 
يف مس���ألة األس���ماء التجارية من كونها أموالًا تعارف الناس على متولها، 
ومن ذلك ما جاء يف قرار مجمع الفقه اإلسالمي)3(:»أولًا: االسم التجاري، 
والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف واالختراع أو االبتكار، هي 
حقوق خاصة ألصحابها، أصبح لها يف الُعرف املعاصر قيمة مالية معتبرة 
لتمّول الناس لها. وهذه احلقوق يعتد بها شرًعا، فال يجوز االعتداء عليها.
ثانًي���ا: يج���وز التصرف يف االس���م التج���اري أو العن���وان التجاري أو 
العالم���ة التجارية ونقل أي منها بِع���َوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس 

والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا مالًيا..«
املسألة الثانية: حكم وقف أسماء املواقع:

بع���د أن تبني لن���ا املراد بأس���ماء املواقع، وأنها أم���وال، نأتي ملوضوع 

https://www.icann.org :1(  للمزيد حول هذه املنظمة ينظر موقعها الرسمي(
)2(  انظر ما سبق ص 244.

)3(  قرار رقم )43( ) 5/5( بش���أن احلقوق املعنوية يف الدورة اخلامس���ة املنعقدة يف الكويت عام 
.1409
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بحثنا، وهو هل يصح وقف أسماء املواقع؟
إذا أردنا تطبيق الشروط السابقة، فستأتينا اإلشكاالت التالية:

اإلش�������كال األول: أن أس���ماء املواقع ليس���ت أعياًنا، وعل���ى ذلك يختل 
الش���رط الثال���ث، وهو كون املوقوف عيًنا، وعل���ى ذلك ال يصح وقفها عند 
اجلمه���ور، خالًفا للمالكية ومن وافقهم، )1( وس���بق ترجيح مذهب املالكية 
يف صح���ة وق���ف املنافع، وميكن إحل���اق احلقوق املعنوية - ومنها أس���ماء 
املواق���ع - باملنافع فيصح وقفها، »ولعل وق���ف هذه احلقوق أولى باجلواز 
م���ن املناف���ع، ذل���ك أن املنافع ال ميكن اس���تيفاؤها إال من خ���الل األعيان 
القائمة بها، فوقف املنفعة دون العني يبقى مش���كلًا خاصة إذا كان الوقف 
مؤب���ًدا، بخالف احلقوق املعنوية، فهي حقوق مجردة ال تعلق لها بعني من 

األعيان«)2(.
وصح���ة وق���ف احلقوق املعنوية ه���و ما رجحه عدد م���ن الباحثني)3(، 
وج���اء يف ق���رار منتدى قضايا الوقف الفقهية الثال���ث، املنعقد يف الكويت 
)1(  انظر: الهداية مع البناية )44/7( وبدائع الصنائع )220/6( والبحر الرائق )202/5( وحاشية 
اب���ن عابدي���ن )340/4( وعقد اجلواهر الثمينة )962/3( والش���امل لبهرام )810/2( وش���رح 
اخلرش���ي على خلي���ل )79/7( وروضة الطالبني )315/5( وأس���نى املطالب )458/2( وحتفة 
احملتاج )237/6( ومغني احملتاج )524/3( وش���رح منهج الطالب )576/3( واملبدع )154/5( 
وش���رح املنتهى للبهوتي )400/2( وكش���اف القناع )243/4و244( واختيارات ابن تيمية للبعلي 

)248( وقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 181 )7/19(
)2(  نوازل املال املوقوف )111(

)3(  منهم د.خالد املش���يقح يف النوازل يف األوقاف )111( ود.عبداحلكيم بلمهدي يف نوازل املال 
املوق���وف )111( ود.عب���د الرحمن العثمان يف أموال الوقف ومصرفه )230( واألوراق املقدمة 

ملنتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث.
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عام1428ه�، ما يلي)1(:»يجوز وقف حقوق االرتفاق، وحقوق امللكية الفكرية 
املشروعة وبراءة االختراع، وحق التأليف، وحق االبتكار، واالسم التجاري، 

والعالمة التجارية..«.
اإلش�������كال الثان�������ي: اس���م املوق���ع الب���د م���ن حجزه م���ن أح���د مواقع 
االستضافة، ويترتب على ذلك أجرة سنوية تدفع مقابل هذا احلجز، فإن 
لم يدفع صاحب هذا االس���م أجرة االس���تضافة فإن أحقيته بهذا االس���م 

تلغى بعد فترة.
وعل�������ى ذلك فهل نقول: إن هذا االس�������م ال يبقى بق�������اء متطاوًلا، فال 

يصح وقفه؟
يقال ما قيل س���ابًقا، وهو أن املقصود بالبقاء أن من ش���أنها أن تبقى 
وينتفع بها عادة، وهذه األس���ماء من ش���أنها أن تبقى وينتفع بها إذا دفعت 
األجرة السنوية حلجزها، كما أن األشجار ال تبقى إال بالسقي، واحليوان 

ال يبقى إال باإلطعام، فكذلك أسماء املواقع ال تبقى إال بحجزها.
اإلش�������كال الثالث: إذا كان صاحب االس���م يس���قط حقه يف االسم إن 
لم يدفع أجرة حجز االسم، فهل معنى ذلك أنه ليس مالًكا السم املوقع؟ 
الذي يظهر لي - والعلم عند اهلل - أن استئثار صاحب االسم به هو 
حق من حقوقه، تعارف الناس على اختصاصه به، وإذا افترضنا أن اسم 
املوقع وصلت قيمته إلى عشرة ماليني، فإنه ال يستطيع أحد أن يأتي إلى 
موقع حجز األسماء ويقول له: بعد انتهاء احلجز السنوي لالسم ال جتدد 

)1(  أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث )405(
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له وأنا سأعطيك بدلًا من ذلك خمسة ماليني، وما ذلك إال ألن من حجز 
االس���م ه���و صاحب احلق به، وقد اختص باالس���تفادة من���ه، حتى أنه من 
املعت���اد يف بداية االنترنت عند بعضهم أن يحجز عدًدا من األس���ماء التي 
يتوقع أن أصحاب املاركات أو الش���ركات العاملية س���يحجزونها، ثم يبيعها 
عليهم، وال يس���تطيعون إجب���اره على التنازل عنها، ولهذا ظهرت مش���كلة 
التنازع بني األس���ماء التجارية وأسماء املواقع، وكثر اجلدل حولها)1(، وكل 
ذلك يش���ير إلى أن العرف العاملي والعقود اخلاصة تقرر هذا احلق عادة، 

وعلى ذلك فهو حق لصاحبه يحق له بيعه وإهداؤه ووقفه.
ف���إن قيل: ل���و كان حًقا ل���ه فلماذا يحت���اج إلى دفع األجرة الس���نوية 

لالستضافة؟
ه���و يدفع األجرة الس���نوية مقاب���ل خدمات احلج���ز وخدمات أخرى 

تقدمها الشركة، وإال فإن شركة احلجز ليست مالكة لالسم.
وأما بقية الشروط فإنه يقال فيها ما قيل يف املطلب األول، فال داعي 

لتكرارها.
وإذا تقرر ما س���بق فإن أس���ماء املواقع من احلقوق التي اعتاد الناس 

على متولها، وعلى ذلك فإنه يصح وقفها.

)1(  انظر: املنازعات حول العالمات التجارية وأس���ماء مواقع االنترنت لعلوان، والتنازع بني اس���م 
املوقع اإللكتروني التجاري واالسم التجاري لعبد اهلل الشبل.
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املطلب الثالث: املعلومات والبيانات.

املعلوم���ات هي البيانات املعاجلة، وأم���ا البيانات فهي حقائق مجردة 
تكون على هيئة أسماء أو أرقام أو أحداث أو غيرها، جتمع وتدون وتصّنف 

لكي يستخلص منها املعلومات فيما بعد)1(.
فالبيانات هي املواد اخلام، وأما املعلومات فهي النتائج التي نأخذها 

من البيانات.
فالبيانات واملعلومات، سواء أكانت نصاً أو صورًة أو فيديو، أو غيرها، 
من أهم ما يقتنيه الش���خص يف هذا العصر، عص���ر املعلومات، وتتنافس 
الش���ركات واجلهات على احلصول عليها واالس���تئثار بها؛ وذلك ألهميتها 
يف العلوم والتجارة واإلعالم وس���ائر مجاالت احلياة، وغدت س���لعة يتاجر 
به���ا، تب���اع وتش���ترى، وتؤثر يف اتخاذ الق���رارات املصيرية، وال ش���ك أنها 

تتفاوت يف أهميتها فمنها ما ال يلتفت لها، ومنها ما يبذل فيها املاليني.
املسألة األولى: مالية املعلومات والبيانات:

املعلوم���ات والبيانات مما تعارف الن���اس على متّوله، ويتضمن منفعة 
مباح���ة، ولهذا فالذي يظهر لي أنه يصدق عليها ضابط املال، وعلى ذلك 
فهي أموال، يصح املعاوضة بها: بيعا وش���راًء، ويبدو أنها أمواٌل حتى على 

ضابط احلنفية؛ ألنها ميكن ادخارها لوقت احلاجة.
)1(  انظر:

 - The•Unofficial•Guide•to•Access•2007, By Jim Keogh,p33-34
- Demystifying Organizational Learning, By Raanan Lipshitz, and others,pp117
 - Foundations of Information Technology,By D. S. Yadav,pp3.
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املسألة الثانية: حكم وقف املعلومات والبيانات:

إذا أردنا تطبيق الشروط السابقة للمال املوقوف فالذي يظهر لي أن 
املعلومات والبيانات أموال يصح وقفها:

� فه���ي أموال ميكن االنتفاع بها مع بق���اء عينها، وتبقى بقاء متطاوال 
ال يعلمه إال اهلل.

� وحتى وإن كانت من املنقوالت، فاجلمهور على صحة وقف املنقول.
� والذي يظهر لي أنها أشبه باألعيان من املنافع؛ ألنها ميكن ادخارها 

لوقت احلاجة، وتشغل حيزا، وميكن نقلها.

� وميكن أن تشتمل على منفعٍة مباحٍة.
� وميكن أن تكون مقسومًة ومشاعًة.

وعلى ذلك فالبيانات واملعلومات من األموال التي يصح وقفها.
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املطلب الرابع: البرامج اإللكترونية.

البرامج والتطبيقات من أه���م املنتجات اإللكترونية، ولها رواج كبير، 
وت���در على أصحابه���ا مئات املليارات س���نوياً، وهي من أوس���ع التجارات 
العاملية رواجاً، ومع انتش���ار األجهزة الذكي���ة وظهور التطبيقات اخملتلفة، 
أصبحت التطبيقات جزءاً من احلياة اليومية للناس، فال ينقضي اليوم إال 
وقد اس���تخدم الشخص العادي العديد من التطبيقات، سواء للمحادثة أو 

التعلم أو الشراء أو اخلرائط أو غير ذلك من االستخدامات.
والبرنام���ج يعرف بأنه مجموعة منظمة من التعليمات واإليعازات يف 
سياق منطقي تعطى للحاسوب من أجل متكينه من تنفيذ عمل معني...)1(.

املسألة األولى: مالية البرامج:

البرامج حتتوي عادة على ثالثة جوانب رئيسة:
األول: العتاد الذي يحفظ عليه البرنامج.

الثاني: البرنامج املكتوب، مبا يحتويه من أكواد وخوارزميات وبيانات.
الثالث: حق البرمجة.

أما اجلانب األول، فهو خارج محل البحث، وال يعدو أن يكون ماالً من 
األموال الداخلة فيما بحثه الفقهاء س���ابقاً، وال ميثل إال ش���يئاً يسيراً من 

قيمة البرنامج يف العادة.
أم���ا اجلان���ب الثاني، فه���و موضوع بحثنا يف هذا املطلب، وس���يبحث 

)1(  املعجم املوس���وعي لتكنولوجيا املعلومات واالنترنت )286(، وانظر: مقدمة يف علم احلاس���ب 
لبشير قائد )56�57( وأمن الكمبيوتر والقانون النتصار الغريب )19و21(
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اجلانب الثالث يف املطلب القادم.
وبالرجوع إلى ضابط املال)1( يظهر لي � والعلم عند اهلل � أن البرامج 
تع���د ماالً وفق ضواب���ط املذاهب األربعة للمال، فقد تع���ارف الناس على 
عّده���ا أم���واالً، وهي متضمنة لنف���ع مباح، كما أنه ميك���ن ادخارها لوقت 
احلاج���ة، وعل���ى ذلك فهو م���ن األموال، حت���ى على رأي احلنفي���ة الذين 

يشترطون إمكان االدخار لوقت احلاجة يف ضابط األموال.
املسألة الثانية: حكم وقف البرامج:

إذا أردنا تطبيق الش���روط السابقة للمال املوقوف، فإنه يظهر لي أن 
الشروط تنطبق على البرامج:

� فالبرام���ج ميكن االنتفاع به���ا مع بقائها بقاء متطاوالً، بل إن بقاءها 
أق���وى من بقاء كثير من األعيان التي ذكرها الفقهاء، ألنها إذا حفظت يف 
وس���يط مناس���ب فإنها تبقى إلى أمد ال يعلمه إال اهلل، كما أنها ال يضرها 

كثرة نسخها، فنسخها ال يضر بأصلها.
� كما أنها معلومة وتتضمن نفعاً مباحاً، وهي مقسومٌة وليست شائعًة.
� ويبق���ى إش���كاٌل واحٌد، وهو هل البرامج أش���به باألعي���ان أم املنافع، 
الذي يظهر لي أنها أقرب إلى األعيان، فهي تشغل حيزاً، وميكن ادخارها، 

ونقلها.

)1(  انظر ما سبق ص 244.
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املسألة الثالثة: وقف األكواد واخلوارزميات:

املبرمجون عادة يحتاجون إلى مجموعة من األكواد)1( واخلوارزميات)2( 
لبرمج���ة البرامج أو املواق���ع أو قواعد البيانات، وأحيان���اً يكتبون األكواد 
اخلاص���ة به���م، وكثيراً ما يس���تفيدون من األكواد اجملاني���ة املوجودة على 

الشبكة، ووجود أكواد مجانية يسهل العمل ويقلل تكاليفه.
وعلى ذلك فلو كان هناك مجموعة من األكواد مملوكة لشخص معني، 
وليس���ت مجانية، ويريد إيقافها على جهات معينة، كأن يقول: وقفت هذه 

األوقاف على املواقع التعليمية العربية، فهل يصح هذا الوقف أم ال؟
الذي يظهر لي � والعلم عند اهلل � أن هذا الوقف صحيح، ويقال فيه 

ما قيل يف البرامج.
املطلب اخلامس: حقوق البرمجة.

عندما تش���تري برنامج���اً من البرامج فإنك ال تك���ون مالكاً له، وإمنا 
متلك حق استخدام البرنامج، وأما حق البرمجة فهو مملوك للشركة التي 
أنتج���ت ه���ذا البرنامج، فهي التي متلك حق نس���خه وبيعه على اآلخرين، 

)1(  الكود: هو عبارة عن حروف وأرقام وجمل ورموز تستخدم لكتابة برنامج حاسوبي.
انظر: معجم كامبردج

 )Cambridge(: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/code

)2(  اخلوارزمية: مجموعة من األوامر الرياضية أو القواعد، يجب أن تُتَّبع بالترتيب حلل مشكلة 
معينة.

انظر: معجم كامبردج )املصدر السابق(  ومعجم لونقمان
)Longman(: www.ldoceonline.com/dictionary/algorithm
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ومتلك وحدها حق تعديل البرامج املغلقة، وغير ذلك من احلقوق اخلاصة 
باملبرمج.

وقد تكلمنا يف املطلب الس���ابق عن البرامج، ويف هذا املطلب سيكون 
الكالم عن حق البرمجة.

املسألة األولى: مالية حقوق البرمجة:

ال���ذي يظه���ر � والعل���م عن���د اهلل � أن ح���ق البرمجة ح���ق مالي ثابت 
لصاحب���ه، يج���وز له التصرف به بش���تى التصرفات املباح���ة، بيعاً وإجارة 
وهبة وغيرها، وذلك ملا سبق يف ضابط املال عند اجلمهور، وهو كون املال 
ما توفر فيه شرطان، وهما: متول الناس له، واشتماله على منفعة مباحة، 

وحقوق البرمجة قد متولها الناس، وتتضمن منفعة مباحة.)1(
وح���ق البرمجة من ضمن احلقوق املعنوي���ة، واحلقوق املعنوية حقوق 
مالي���ة تثب���ت ألصحابها، ومم���ن ذهب إلى ذل���ك من املعاصري���ن: مجمع 
الفقه اإلس���المي، حيث جاء يف قراره)2(:" أوالً: االس���م التجاري، والعنوان 
التج���اري، والعالمة التجارية، والتأليف واالختراع أو االبتكار، هي حقوق 
خاصة ألصحابها، أصبح لها يف الُعرف املعاصر قيمة مالية معتبرة لتمّول 

الناس لها. وهذه احلقوق يعتد بها شرعاً، فال يجوز االعتداء عليها.
ثاني���اً: يج���وز التصرف يف االس���م التج���اري أو العن���وان التجاري أو 

)1(  انظر ص 244.
)2(  قرار رقم )43( ) 5/5( بش���أن احلقوق املعنوية يف الدورة اخلامس���ة املنعقدة يف الكويت عام 

1409ه�.



د.عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

280

العالم���ة التجارية ونقل أي منها بِع���َوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس 
والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً..«

املسألة الثانية: حكم وقف حقوق البرمجة:

عند التأمل يف ش���روط املال املوقوف، يظهر إشكاالن يف وقف حقوق 
البرمجة، وهما:

اإلشكال األول: أن حق البرمجة من ضمن حقوق املؤلف)1(، واحلقوق 
تنقس���م إلى حقوق معنوية، وحقوق مالي���ة، واحلق املالي يف حقوق املؤلف 
لي���س حقاً دائم���اً، بل هو حٌق مؤقت بس���نوات مح���ددة حتددها األنظمة 
اخلاصة بها)2(، وعلى ذلك فهل نقول إن وقف حقوق البرمجة غير صحيح؛ 

ألنها ال تبقى بقاء دائماً؟
الذي يظهر لي أن هذا اإلشكال ال يؤثر يف صحة وقف حق البرمجة، 
فلي���س املقص���ود بالبقاء أن تبقى أبد الده���ر، فاحليوانات لها عمر قد ال 
يجاوز عش���رين س���نة، واألش���جار كذلك لها عمر تنتهي إليه، وإذا رجعنا 
إل���ى التحدي���دات التي ذكرها بعض الفقهاء، س���نجدها كله���ا ال تتعارض 
م���ع م���دة احلماية النظامية، فس���واء قلنا إن أدناه: عم���ر احليوان)3(، فإن 

)1(  انظر املادة الثانية فقرة11 من النظام السعودي حلماية حقوق املؤلف.
)2(  حدد النظام الس���عودي حلماية حقوق املؤلف مدة احلماية يف املادة التاس���عة عشرة، وحددت 
الفقرة اخلامسة منها مدة حماية برمجيات احلاسب اآللي بخمسني سنة من تاريخ أول عرض 

أو نشر للمصنف.
)3(  انظ���ر: الف���روع )582/4( واملب���دع )154/5( واإلنص���اف )7/7(، وه���ذا الق���ول ألبي محمد 

اجلوزي.
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خمسني سنة أكثر من عمر احليوان، أو قلنا إن أدناه أن تبقى مدة تقصد 
باالستئجار غالباً)1(، فمدة احلماية النظامية تقصد باالستئجار.

وم���ن الفروع التي ذكرها الش���افعية يف هذا املقام، أن الش���خص إذا 
وقف بناًء أو غراس���اً يف أرض مس���تأجرة: فإن الوقف يصح ويكفي دوامه 
إل���ى القل���ع بعد مدة اإلج���ارة،)2( وتصحي���ح وقف حق البرمج���ة أولى من 

تصحيح هذه الصورة.
ويف فتاوى الرملي )26/3(: »املراد بدوام املوقوف كون املوقوف يفيد 
فائ���دة م���ع بقاء مدته كما عبر به جماعة، واحت���رزوا بذلك عما ال ينتفع 
ب�������ه إال بفوات�������ه كاألطعمة والنقدين، وعما يس�������رع إليه الفس�������اد كالريحان 
احملصود، وعبر عنه جماعة بكون املوقوف مما ال يس���رع إليه الفساد..«، 
وإذا تق���رر ذلك فتحديد املدة النظامية حلماية حق البرمجة ال يؤثر على 

صحة وقف حق البرمجة.
ولك���ن تبق���ى هنا نقطة يجدر اإلش���ارة إليها، وهي أن���ه لو لم يبق يف 
املدة النظامية إال أيام معدودة فإنه ال يصح وقف حق البرمجة؛ ألن هذه 
املدة ال تقصد باالس���تئجار غالباً؛ ألن احلماية النظامية ستنتهي، ويصبح 

البرنامج متاحاً للجميع.
اإلش�������كال الثاني: أن ح���ق البرمجة ليس عيناً، وعل���ى ذلك يكون قد 
اخت���ل فيه ش���رط من ش���روط الوقف عن���د اجلمهور، وهو ك���ون املوقوف 
)1(  انظر: ش���رح احمللي وحاش���ية قليوبي )99/3و100( وحتفة احملتاج )237/6( ونهاية احملتاج 

)360/5(
)2(  انظر: شرح احمللي )100/3(
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عين���اً، ولك���ن ال���ذي يظهر لي � واهلل أعلم � أنه ال يش���ترط يف املوقوف أن 
يكون عيناً، وهو مذهب املالكية ومن وافقهم، وهو ما اختاره مجمع الفقه 
اإلس���المي،)1( واحلقوق تلحق باملنافع فيصح وقفها، على ما سبق تقريره 

يف صحة وقف أسماء املواقع.)2(
وإذا تقرر ما س���بق، فالذي يظه���ر لي صحة وقف حق البرمجة، فهو 
حق مالي، معلوم، يش���تمل على منفع���ة مباحة، ميكن االنتفاع به مع بقائه 

مدة طويلة.
املطلب السادس: خدمات التخزين.

م���ن املتطلب���ات املهمة يف األعم���ال اإللكترونية: التخزي���ن، فالبرامج 
واملعلوم���ات والبيان���ات تتطل���ب أماكن حلفظه���ا، فتحفظ إم���ا يف أجهزة 
صاحب العمل، أو يف خوادم )servers( لدى الشركات التي تقدم خدمات 
التخزين واالستضافة، فاملوقع اإللكتروني مثاًل: يحتاج إلى مكان ليُحفظ 
في���ه؛ لكي يس���تطيع ال���زوار الدخول إلي���ه يف أي وقت، وق���د يكون املوقع 
محفوظ���اً يف أجه���زة مالك���ه، ولكن الغال���ب أن يكون محفوظ���اً يف خوادم 

)1(  انظر: الهداية مع البناية )44/7( وبدائع الصنائع )220/6( والبحر الرائق )202/5( وحاشية 
اب���ن عابدي���ن )340/4( وعقد اجلواهر الثمينة )962/3( والش���امل لبهرام )810/2( وش���رح 
اخلرش���ي على خلي���ل )79/7( وروضة الطالبني )315/5( وأس���نى املطالب )458/2( وحتفة 
احملتاج )237/6( ومغني احملتاج )524/3( وش���رح منهج الطالب )576/3( واملبدع )154/5( 
وش���رح املنتهى للبهوتي )400/2( وكش���اف القناع )243/4و244( واختيارات ابن تيمية للبعلي 

)248( وقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 181 )7/19(
)2(  انظر ص 271.
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)servers( شركات االستضافة، وكذلك الشركات قد يكون لديها كمٌّ كبير 
من البيانات حتتاجها يف عملياتها، كبيانات العمالء، ومعلومات املنتجات، 

فتحفظها على خوادم )servers( ليستطيع موظفوها الرجوع إليها.
فل���و افترضنا أن أحد احملس���نني رأى أن املواقع التعليمية حتتاج إلى 
خوادم حتفظ فيها الكتب واملواد املسموعة واملرئية لطالبها، وحتتاج على 
خوادم ملواقعها اإللكترونية، فقرر أن يقدم خدمات التخزين لهذه املواقع، 
فه���ل يصح أن يقف ه���ذه اخلدمات على املواق���ع التعليمية؟ هذا ما أريد 

بحثه يف هذا املطلب.
أقول � ومن اهلل اس���تمد العون والس���داد �: املتبرع بخدمات التخزين 

ال يخلو من حالني:
األولى: أن يكون مالكاً خلوادم )servers( التخزين فيقف بعض هذه 

اخلوادم على أعمال البر، كاملواقع التعليمية والدعوية والطبية.
الثانية: أال يكون مالكاً للخوادم، ولكن سيس���تأجر ذلك من ش���ركات 
االس���تضافة، كأن يتعاق���د مع ش���ركة تقدم خدمات االس���تضافة على أن 
تقدم له س���عة مائة تيرابايت مبائة ألف ريال مثاًل، مدة عش���ر سنوات، ثم 

يقف سعات التخزين على املواقع النافعة، أو على موقع معني.
أم���ا احلال األولى وه���ي إيقاف اخلوادم، فهذه اخل���وادم ال تعدو أن 
تكون أجهزة حاسوبية، حكمها حكم باقي األموال التي تكلم عنها الفقهاء 

املتقدمون، وال إشكال يف وقفها.
أما احلال الثانية وهو اس���تئجار اخلوادم مدة معينة، ثم التبرع بهذه 
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اخلدمة، فهذه الصورة فيها عدد من اإلشكاالت، وهي:
اإلش�������كال األول: أن املتب���رع لي���س مالكاً للخادم، وإمنا هو مس���تأجر 

ملنفعة موصوفة.
اإلش�������كال الثان�������ي: أنه من قبي���ل وقف املنفعة، وعل���ى ذلك فال يصح 
وقفها عند اجلمهور، ويصح عند املالكية ومن وافقهم، كما سبق تقريره.)1(
اإلش�������كال الثالث: أنه وق���ف مؤقت ال مؤبد، فاملتب���رع بهذه اخلدمة، 
إمنا يتبرع بها مدة معينة، تنتهي بانتهاء عقد االستضافة، ويف هذا إخالل 
بشرط من شروط الوقف عند اجلمهور، وهو كون الوقف مؤبداً ال مؤقتاً، 
خالف���اً للمالكي���ة الذي���ن أجازوا أن يك���ون الوقف مؤقتاً)2(، وقد س���بق أن 

الراجح هو مذهب اجلمهور.
اإلشكال الرابع: أنها مشاعٌة وليست مقسومًة، فالشركة لن حتدد له 
يف الغال���ب مكان���اً معيناً يف خوادمها، بل متكنه من التخزين وفقاً للس���عة 
الت���ي اس���تأجرها، وعلى ذلك ف���ال يصح وقفها عند محمد بن احلس���ن، 

ويصح عند اجلمهور)3(، والراجح هو قول اجلمهور كما سبق.

)1(  انظر: ص 258.
)2(  انظر: الهداية مع البناية )435/7( والبحر الرائق )204/5( والدر اخملتار )341/4( وش���رح 
اخلرشي )91/7( والفواكه الدواني )160/2( والشرح الصغير )106/4( وحاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني )264/2( واحلاوي الكبير )521/7( وأس���نى املطالب )464/2( والغرر 
البهية )373/3( وشرح احمللي على املنهاج )103/3( وحتفة احملتاج )252/6( واملقنع مع الشرح 
الكبي���ر )416/16( واملب���دع )161/5( واإلنصاف )35/7( وش���رح املنته���ى للبهوتي )404/2(
)3(  انظ���ر: بدائ���ع الصنائ���ع )220/6( والهداية م���ع البناية )432/7( ومجم���ع األنهر )735/1( 

والتوضيح خلليل )279/7( والشامل )810/2( والوجيز مع العزيز )248/6و251( وأسنى =
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وعل���ى ذل���ك فال���ذي يظه���ر � واهلل أعلم � أن���ه ال يصح وق���ف منفعة 
خدم���ات التخزين يف احل���ال الثانية؛ وذلك ألن ه���ذه املنفعة مؤقتة، ومن 
ش���روط الوق���ف أن يكون مؤب���داً، وهذا ال مينع من صح���ة التصدق بهذه 
اخلدم���ة، ولك���ن تكون من باب الصدقة العامة، ال م���ن باب الوقف، واهلل 

أعلم.

= املطالب )457/2( وش���رح احمللي )100/3( وحتفة احملتاج )238/6( والفروع )582/4( وش���رح 
املنتهى للبهوتي )399/2( وكشاف القناع )243/4(
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الخاتمة:

أسأل اهلل حسنها
احلم���د هلل ال���ذي بنعمه تتم الصاحلات، يف نهاية هذا البحث � الذي 

أسأل اهلل أن ينفع به � يحسن إيراد ملخص ألهم ما ورد فيه:
• الفقه���اء يطلق���ون الوقف عل���ى املعنى املصدري واالس���مي، وغالباً ما 	

يعرفونه مبعناه املصدري ال االسمي.
• يراد باألوق���اف اإللكترونية يف هذا البحث األش���ياء اإللكترونية التي 	

حّبس���ت، وتص���دق مبنفعته���ا، وبعب���ارة أخ���رى: األم���وال اإللكترونية 
املوقوفة، مثل وقف املواقع والبرامج اإللكترونية.

• يظه���ر ل���ي أن األوقاف اإللكتروني���ة، قد تكون ش���بيهًة باألعيان، وقد 	
تكون منافع، ويف أحيان تكون من قبيل احلقوق اجملردة.

• رجحُت رأي اجلمهور يف ضابط املال، وهو ما متّوله الناس، واش���تمل 	
على منفعة مباحة، وهذا التعريف ينطبق على األشياء اإللكترونية.

• ثم ذكرت الشروط التي يذكرها الفقهاء للمال املوقوف، وهي:	
• إم���كان االنتفاع به مع بقاء عينه، ورجح���ت أن املثليات التي ينتفع بها 	

ثم يرد بدلها مكانها، يجوز وقفها.
• أن يكون املوقوف معلوماً.	
• أن يكون املوقوف عيناً، ورجحت عدم اشتراطه.	
• اشتمال املوقوف على منفعة مباحة.	
• أن يكون الوقف مؤبداً ال مؤقتاً.	
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• أن يكون املوقوف مقسوماً، ورجحت عدم اشتراطه.	
• ثم ذكرت صور األوقاف اإللكترونية، وحكم كل صورة:	
• فتكلم���ت ع���ن املواق���ع اإللكترونية، وبين���ت أن وقفها صحي���ح معتبر 	

مادامت مشتملة على منفعة مباحة.
• وذكرت أنه يصح وقف أسماء املواقع اإللكترونية.	
• ويصح وقف البيانات واملعلومات.	
• وكذلك البرامج والتطبيقات واألكواد واخلوارزميات فيصح وقفها.	
• وأم���ا حق���وق البرمجة فيص���ح وقفها، بناء على صح���ة وقف احلقوق 	

املعنوية.
• وأما خدمات التخزين، فبينت أن استئجار سعات التخزين إليقافها ال 	

يصح وقفاً، ولكن ميكن أن يدخل يف صدقة التطوع.
التوصيات:

العناي���ة ببح���ث املس���ائل اإللكترونية عموم���اً، واألوق���اف اإللكترونية . 1
خصوصاً، فهي من املسائل املتجددة يف تكييفها وصورها.

إصدار األنظمة أو اللوائح التي تنظم األوقاف اإللكترونية.. 2
التوسع يف األوقاف اإللكترونية؛ ألن نفعها عظيم.. 3
دراس���ة مش���اريع األوقاف اإللكترونية، من اجلانب الش���رعي والتقني . 4

واملالي، قبل البدء بها؛ ألن هذه املشروعات لها طبيعتها اخلاصة.
واحلمد هلل أولًا وآخًرا.



د.عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

288

المراجع

أح���كام الق���رآن ألبي بك���ر بن العربي، حتقي���ق محمد عبد الق���ادر عطا، دار . 1
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1408ه�.

أحكام الوقف يف الش���ريعة اإلس���المية، للدكتور محمد عبيد الكبيسي، وزارة . 2
األوقاف العراقية، سلس���لة إحياء التراث اإلسالمي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

1397ه�.
االختيار لتعليل اخملتار، جملد الدين أبي الفضل عبد اهلل بن محمود املوصلي، . 3

مطبعة احللبي، القاهرة وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
1356ه�.

االختي���ارات الفقهي���ة البن تيمية، لع���الء الدين أبي احلس���ن علي بن محمد . 4
البعل���ي، احملقق: أحمد بن محمد بن حس���ن اخللي���ل، دار العاصمة، الطبعة 

األولى، 1418ه�.
إرواء الغلي���ل يف تخري���ج أحاديث منار الس���بيل، لأللباني، املكتب اإلس���المي . 5

بيروت، الطبعة الثانية، 1405ه�.
أس���نى املطالب ش���رح روض الطالب، لزكريا األنصاري، ومعه حاشية الرملي . 6

الكبي���ر، دار الكت���ب العلمية، بيروت، حتقيق د. محم���د محمد تامر، الطبعة 
األولى، 1422ه�. 

اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد، للحجاوي )مع كشاف القناع(.. 7
أم���ن الكمبيوت���ر والقان���ون النتصار الغري���ب، دار الراتب اجلامع���ي، بيروت، . 8

1994م.
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أم���وال الوق���ف ومصرفه، للدكتور عب���د الرحمن بن إبراهي���م العثمان، وزارة . 9
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية، الطبعة األولى، 1427ه�.

اإلنص���اف يف معرف���ة الراجح م���ن اخلالف، لع���الء الدين علي بن س���ليمان . 10
امل���رداوي، احملق���ق: محم���د حامد الفقي، مطبعة الس���نة احملمدي���ة، الطبعة 

األولى، 1375ه�.
األوراق املقدمة ملنتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، األمانة العامة لألوقاف، . 11

الكويت، 1428ه�.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين ابن جنيم احلنفي، احملقق: زكريا . 12

عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1418ه�.
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين، أبي بكر بن مسعود الكاساني، . 13

دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406ه�.
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، . 14

ألب���ي العباس أحمد بن محمد اخللوتي، الش���هير بالص���اوي، حتقيق: محمد 
عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى، 1415ه�.

البناي���ة ش���رح الهداية، لبدر الدين أبي محمد محم���ود بن أحمد العيني، دار . 15
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1420ه�.

البناي���ة ش���رح الهداية، لبدر الدي���ن العيني، حتقيق أمين صالح ش���عبان، دار . 16
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1420ه�.

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ألبي احلسني يحيى بن أبي اخلير العمراني، . 17
احملقق: قاسم محمد النوري، دار املنهاج جدة -الطبعة األولى، 1421ه�.

الت���اج واإلكليل خملتص���ر خليل، للم���واق، حتقيق زكريا عمي���رات، دار الكتب . 18
العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1416ه�.
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، لفخر الدين عثمان بن . 19 ���لِْبيِّ  تبيني احلقائق ش���رح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
، املطبعة  ���لِْبيُّ علي الزيلعي، واحلاش���ية: لش���هاب الدين أحمد بن محمد الشِّ

الكبرى األميرية، بوالق، القاهرة، الطبعة األولى، 1313ه�.
حتفة احملتاج بش���رح املنهاج البن حجر الهيتم���ي، تصوير دار الفكر، بيروت، . 20

1357ه�.
التنازع بني اسم املوقع اإللكتروني التجاري واالسم التجاري لعبد اهلل بن زيد . 21

الشبل، بحث تكميلي باملعهد العالي للقضاء، 1434ه�.
التوضيح يف شرح اخملتصر الفرعي البن احلاجب، خلليل بن إسحاق، احملقق: . 22

د. أحمد بن عبد الكرمي جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 
الطبعة األولى، 1429ه�.

حاش���ية الدسوقي على الش���رح الكبير، حملمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، . 23
دار الفكر، بيروت.

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ألبي احلسن علي بن أحمد . 24
العدوي، احملقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1414ه�.

حاشية قليوبي، ألحمد سالمة القليوبي، دار مصطفى البابي احللبي، الطبعة . 25
الثالثة، 1375ه�.

احلاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الش���افعي، ألبي احلسن علي بن محمد . 26
امل���اوردي، احملق���ق: الش���يخ علي محمد معوض، والش���يخ ع���ادل أحمد عبد 

املوجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1419ه�.
احلقوق املعنوية وبيع االس���م التجاري والترخيص، ضمن مجلة مجمع الفقه . 27

اإلسالمي يف الدورة اخلامسة املنعقدة يف الكويت عام 1409ه�.
درر احلكام يف شرح مجلة األحكام، لعلي حيدر، تعريب: فهمي احلسيني، دار . 28
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اجليل، بيروت، الطبعة األولى، 1411ه�
دقائ���ق أولي النهى لش���رح منتهى اإلرادات، ملنصور ب���ن يونس البهوتي، عالم . 29

الكتب، الطبعة األولى، 1414ه�.
الذخي���رة، للق���رايف، حتقيق محمد ب���و خبزة، دار الغرب اإلس���المي، الطبعة . 30

األولى 1994ه�.
رد احملتار على الدر اخملتار، البن عابدين، محمد أمني بن عمر، دار الفكر-. 31

بيروت، الطبعة الثانية، 1412ه�.
رس���الة يف ج���واز وقف النقود، ألبي الس���عود األفندي، حتقيق أبي األش���بال . 32

الباكستاني، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى، 1417ه�.
روضة الطالبني وعمدة املفتني، ألبي زكريا يحيى بن ش���رف النووي، حتقيق: . 33

زهير الشاويش، املكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1412ه�.
س���ن ابن ماج���ه، ألبي عبد اهلل محم���د بن يزيد القزويني، احملقق: ش���عيب . 34

األرنؤوط، دار الرسالة العاملية، الطبعة األولى، 1430ه�.
السن الكبرى للنسائي، بإشراف شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، . 35

الطبعة األولى، 1421ه�.
السن الكبرى، ألبي بكر أحمد بن احلسني البيهقي، احملقق: محمد عبدالقادر . 36

عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1424ه�.
س���ن النس���ائي الصغرى، حتقي���ق عبد الفتاح أب���و غدة، مكت���ب املطبوعات . 37

اإلسالمية، حلب، 1406ه�.
الشامل يف فقه اإلمام مالك، ألبي البقاء بهرام بن عبد اهلل الدمياطي، مركز . 38

جنيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى، 1429ه�.
شرح الزرقاني على مختصر خليل، لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، . 39
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دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة األولى، 1422ه�.
ش���رح الزركش���ي على مختصر اخلرقي، لش���مس الدين محمد بن عبد اهلل . 40

الزركشي، مكتبة العبيكان الطبعة األولى، 1413ه�.
الشرح الكبير )املطبوع مع املقنع واإلنصاف(، لشمس الدين عبد الرحمن بن . 41

محمد بن قدامة املقدسي، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة، الطبعة األولى، 1415ه�.

شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني، احملقق: محمود صالح أحمد . 42
حسن احلديدي، دار املنهاج، الطبعة الثانية، 1434ه�.

ش���رح حدود اب���ن عرفة، حملمد بن قاس���م الرصاع، املكتب���ة العلمية، الطبعة . 43
األولى، 1350ه�.

ش���رح مختص���ر خليل للخرش���ي، حملمد بن عب���د اهلل اخلرش���ي، دار الفكر، . 44
بيروت.

الصحاح يف اللغة والعلوم، لندمي مرعشلي، وأسامة مرعشلي، الشركة املتحدة . 45
للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 1957م.

صحي���ح البخ���اري لإلم���ام البخاري، حتقي���ق مصطفى البغ���ا، دار ابن كثير، . 46
بيروت، الطبعة الثالثة، 1407ه�.

صحيح مسلم لإلمام مسلم، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، الطبعة الثانية . 47
1437ه�.

العزيز شرح الوجيز، للرافعي، حتقيق علي معوض وزميله، دار الكتب العلمية، . 48
بيروت، الطبعة األولى، 1417ه�.

عق���د اجلواه���ر الثمين���ة يف مذهب عال���م املدينة، ألبي محمد ج���الل الدين . 49
عب���داهلل ب���ن جن���م الس���عدي، حتقي���ق: أ. د. حميد ب���ن محم���د، دار الغرب 
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اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 1423ه�.
العناي���ة ش���رح الهداية، حملم���د بن محمد بن محم���ود البابرت���ي، دار الفكر، . 50

بيروت، الطبعة الثانية.
الغرر البهية يف ش���رح البهجة الوردية، لزكريا األنصاري، دار الكتب العلمية، . 51

بيروت، الطبعة األولى، 1418ه�.
غمز عيون البصائر ش���رح األش���باه والنظائر البن جنيم، للحموي، دار الكتب . 52

العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1405ه�.
فت���ح القدي���ر للعاجز الفقير، للكم���ال ابن الهمام، حتقيق عب���د الرزاق غالب . 53

املهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1424ه�.
الفروق، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرايف، احملقق: خليل املنصور، دار . 54

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1418ه�.
الفواك���ه الدواني على رس���الة ابن أبي زيد القيرواني، للنف���راوي، دار الكتب . 55

العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1418ه�.
القاموس الشامل ملصطلحات احلاسب اآللي. لفاروق حسني.. 56
القاموس احمليط، للفيروز أبادي، مؤسس���ة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، . 57

1407ه�.
القانون االحتادي اإلماراتي رقم )1( لسنة 2006م يف شأن املعامالت والتجارة . 58

اإللكترونية.
قان���ون دبي احتادي رقم )5( لس���نة 2012م. يف ش���أن مكافح���ة جرائم تقنية . 59

املعلومات.
ال���كايف يف فق���ه اإلم���ام أحمد، ملوف���ق الدين عب���د اهلل بن أحمد ب���ن قدامة . 60

املقدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1414ه�.
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كش���اف القناع عن منت اإلقناع، للبهوت���ي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة . 61
األولى، 1402ه�.

لس���ان العرب، جلمال الدين محمد بن مك���رم بن منظور، دار صادر، بيروت، . 62
الطبعة األولى، 1414ه�.

املبدع يف شرح املقنع، لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح، . 63
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1418ه�.

املبسوط، للسرخسي، تصوير دار املعرفة، بيروت، الطبعة األولى.. 64
مجم���ع األنهر يف ش���رح ملتق���ى األبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن س���ليمان . 65

املعروف بداماد أفندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1419ه�.
مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبي العباس بن تيمية احلراني، مجمع امللك فهد . 66

لطباعة املصحف الشريف، الطبعة األولى، 1416ه�.
احمل���رر يف الفق���ه على مذهب اإلم���ام أحمد بن حنبل، ألب���ي البركات، مجد . 67

الدين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 1404ه�.
املدون���ة، لإلمام مالك ب���ن أنس، دار الكتب العلمية، بي���روت، الطبعة األولى، . 68

1415ه�.
مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى، ملصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي، . 69

املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 1415ه�.
املطلع على ألفاظ املقنع، لش���مس الدين محمد بن أبي الفتح، احملقق: محمود . 70

األرناؤوط وياس���ني محمود اخلطيب، مكتبة الس���وادي للتوزيع، الطبعة األولى، 
1423ه�.

معجم الغني، للدكتور عبد الغني أبي العزم، كتاب إلكتروني، فهرس���ة وتنس���يق . 71
فواز زكارنة، ربيع الثاني 1434ه�.
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معجم املصطلحات العلمية والفنية، ليوسف اخلياط، دار لسان العرب، ببيروت، . 72
الطبعة األولى، 1950م.

املعجم املوس���وعي لتكنولوجيا املعلومات واالتص���االت واإلنترنت للدكتور: عامر . 73
قنديلجي، الطبعة الثانية، سنة 2016م.

املعج���م الوجيز، جملم���ع اللغة العربي���ة، وزارة التربية والتعلي���م- مصر، الطبعة . 74
األولى، 1994م.

مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، للخطيب الش���ربيني، دار الكتب . 75
العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1415ه�.

املغن���ي، ألب���ي محمد موفق الدي���ن عبد اهلل بن أحمد بن قدامة املقدس���ي، دار . 76
الفكر، بيروت، الطبعة األولى، 1405ه�.

مقدمة يف علم احلاسب لبشير قائد، منشورات ELGA، مالطا، 1997م.. 77
املنازعات حول العالمات التجارية وأسماء مواقع االنترنت لرامي محمد علوان، . 78

مجلة الشريعة والقانون اإلمارتية، العدد 22 جانفي 2005م.
املنث���ور يف القواع���د الفقهية، لب���در الدين محمد بن عبد اهلل ب���ن بهادر، وزارة . 79

األوقاف الكويتية. الطبعة الثانية، 1405ه� 
املنجد األبجدي، دار املشرق، بيروت، الطبعة الرابعة.. 80
من���ح اجلليل ش���رح مختصر خليل، حملمد بن أحمد علي���ش، دار الفكر، بيروت، . 81

1409ه�.
املوافقات، إلبراهيم بن موس���ى الش���اطبي، مع تعليقات الش���يخ عبد اهلل دراز، . 82

وضبط محمد عبد اهلل دراز، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض.
مواه���ب اجللي���ل يف ش���رح مختص���ر خلي���ل، لش���مس الدين محمد ب���ن محمد . 83

الطرابلسي املعروف باحلطاب، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412ه�.
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ِميري، احملقق: . 84 النجم الوهاج يف شرح املنهاج، لكمال الدين، محمد بن موسى الدَّ
جلنة علمية، دار املنهاج-جدة، الطبعة األولى، 1425ه�.

نظام حماية حقوق املؤلف باململكة العربية الس���عودية، الصادر باملرسوم امللكي، . 85
رقم )م/11(، بتاريخ 1410/05/19ه�.

نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، دار . 86
الفكر، بيروت، طبعة أخيرة، 1404ه�.

نوازل املال املوقوف للدكتور عبد احلكيم بلمهدي، سلسلة قضايا فقهية معاصرة . 87
)12(، الطبعة األولى، 1436ه�.
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