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 ملخص البحث 

يف    القضاااائي  ماااك ذكااار لاااوذ  للت أيااا   لوقااالاساااتأدال الوقااال للمأاااللة وأثااارا يف اسااات مار ايعااااذ  اااحا الألااا  مسااا لة  
 اململكة العربية السعودية مك اإلشارة إىل األنظمة العدلية املرتأ ة ابستأدال الوقل . ومنهج الأل   و حتليلي وت أيقي.

ربا  مساائل الهقامل ابملأاللة الشارعية املعتابة والألا  عان ابلاول والأادائل ملسا لة اساتأدال الوقال   :إىل ويهدف الأل 
وربا  اجلواناال النظريااة ابجلواناال الت أيقيااة القضاائية وكااحل  رباا  املأااللة ابلوقاال .ومان نتااائج الألاا : ا اات ف الهقهااا  يف  
حكم استأدال الوقل للمأللة ولو مل تتع ل منافعمل ورّجح الأاحا  اجلاوا. .وقاد باب الأاحا  أثار اساتأدال الوقال للمأاللة  

د الاااواقهب ومقاااااد الشاااريعة اإلسااا مية .وقاااد أياااد الأاحااا  رأيااامل ذلااا  باااأع   علاااس اسااات مار الوقااال ولااااصا  اااا  قااا  مقأاااو 
الت أيقاااات القضاااائية . وقاااد ذكااار الأاحااا  لوذجااااو بااادي و نساااتأدال الوقااال و اااحا النماااوذ   اااو الأااانادي  انسااات مارية الوقهياااة  

ائل متنوعاة متعاددة ملسا لة اساتأدال  والحي يعد لوذجا واحداو من النماذ  املقرتحة.  ومن التوايات :أنمل جيال الألا  عان باد 
. وربا  اجلوانال الت أيقياة    وإجيابياهتاالوقل وعدم انكتها  هبحا النموذ  .كما يواي بدراسة الأنادي  الوقهية وبيان سلأياهتا  

 ابلنظرية ورب  املأللة الشرعية مبسائل الوقل وت أيقاتمل املعاارة .
 

 أللة.امل ،الوقل  ،الكلمات املهتاحية : استأدال
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Abstract 

This paper deals with the issue of substituting the endowment “Waqf” for the 
benefit and its effect on investing the endowment “Waqf” with mentioning a 
model for judicial application in the Kingdom of Saudi Arabia with reference 
to the legal systems related to the replacement of the endowment “Waqf”. 
The research methodology is both analytical and applied. The research aims: 
to link the issues of jurisprudence with the considered legitimate interest and 
to search for solutions and alternatives to the issue of replacing the endowment 
“Waqf” and to link the theoretical aspects with the applied judicial aspects. 
Among the results of the research: the differences of jurists regarding the ruling 
of substituting the endowment “Waqf” for the benefit even if its benefits are 
not disrupted, and the researcher favored the permissibility. It is necessary to 
invest and develop the endowment in order to achieve the goals of the 
endowments “Waqf” and the objectives of Islamic law. The researcher has 
supported his opinion on this with some judicial applications. The researcher 
mentioned an alternative model for replacing the endowment “Waqf”, and 
this model is the endowment “Waqf” investment funds, which is one of the 
suggested models. Among the recommendations: It is necessary to search for 
various alternatives to the issue of replacing the endowment “Waqf” and not 
to be satisfied with this model. It also recommends studying the endowment 
funds and stating their negatives and positives. Linking the applied aspects with 
the theory, and linking the legitimate interest with the endowment “Waqf” 
issues and its contemporary applications.                                                                

 
Key words: replacement, endowment “Waqf”, interest 
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 املقدمة 

ابمااد ا الااحي أماار ابإلحسااان وظااس عاان الظلاام والعاادوان والأاا ة والساا م علااس النااو العااد ن وعلااس  لاامل وااالأمل وماان  
 تأعهم إبحسان وبعد:

فإن شريعة اإلس م جا ت كاملة شاملة لكل ما  تاجمل املسلم و ي ااابة لكال .ماان ومكاان وماك تألاّم األ.ماان وتتاابك  
ث للناس نوا.ل وحتتا  إىل من يأّب فيها ابكم الشارعي املأاع علاس األدلاة الأاليلة الساليمة، ومان تلا   الد ور واألعوام حتد 

مان حيااأ ألاالك فيهاا كال جدياد  اا  .مناوا  عشات    املسائل اليت رأيت اباجاة لأل هاا مسا لة تاساتأدال الوقال للمأاللة  ولقاد 
ت حلاونو لتلا  املعّوقاات ف حأأات أن أكتال فيهاا س اوا أسا ل   أن  ملا  وأراقل كل تألمر يعي  تقدمها، مث إينألوقاف اب تصخي

يأااااارك فياااامل فنااااا  عنواناااامل: تاسااااتأدال الوقاااال للمأااااللة وأثاااارا يف اساااات مار الوقاااال وت أيقاتاااامل القضااااائية . وقااااد اسااااتهدت ماااان  
 اآلأ: يف ع ا وأوجز أسأاب ا تيار املوضو 1435  - ا1434الت أيقات القضائية يف املدو ت القضائية لعام  

: أمهية  حا املوضوع وتعلقمل جبانل مهم من اجلوانل التنموية للمنتمك املسلم.  أونو
 اثنيوا: ارتأالمل ابملقااد الشرعية والقواعد الكلية واملأاحل الشرعية.

 اثل وا: عدم وعي ك م من نظار األوقاف ابملستندات املعاارة يف حل ك م من املعوقات.
 ضائية متعددة يف حماكم اململكة العربية السعودية.ق  تارابعوا: وجود ت أيق

فناا   احا الألا  يف ث ثاة مأاحاا . حتات كال مألا  أربعااة م الال و اصاة فيهاا التوااايات والنتاائج و اي علاس النلااو  
 التايل:

 املأل  األول: التعريل مبأ للات الدراسة
 امل لل األول: تعريل الوقل لألةو واا  حوا.

 است مار الوقل.  مو ههامل لل ال اين: م
 امل لل ال ال : مههوم استأدال الوقل.

 امل لل الرابك: مههوم املأللة.
 املأل  ال اين: استأدال الوقل اورا وحكممل وضواب مل ومقاادا:

 امل لل األول: اور استأدال الوقل.
 امل لل ال اين: حكم استأدال الوقل للمأللة.

 .ةللأامل لل ال ال : ضواب  استأدال الوقل للم
 امل لل الرابك: مقااد استأدال الوقل للمأللة.

 املأل  ال ال : استأدال الوقل: األثر واملعوقات وابلول والأدائل والت أيقات.
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 امل لل األول: أثر استأدال الوقل ونقلمل علس انست مار.
 امل لل ال اين: معوقات استأدال الوقل.

 امل لل ال ال : ابلول والأدائل.
 : الت أيقات القضائية.ك بار امل لل ال
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 املبحث األول 
 التعريف مبصطلحات الدراسة 

 املطلب األول 
 تعريف الوقف لغًة واصطالًحا 

 . 1تالواو والقاف والها  أاٌل واحد يدل علس صكر  يف شي  الوقف لغًة:

 . 2تفو لس أوقاف ووقوقل الشي  وأوقهمل مبعىن ح أ س مُل وأْحأ س مُل. وجتمك عويقال :  ,مأدر لوقل  ا
 الوقف يف االصطالح:

ذكاار الهقهااا  تعريهااات تتلهااة تأعااوا آلرائهاام يف مسااائلمل اجلزئيااة ولاايس مقأااودي  نااا  ااو ا ااوض يف جزئيااات  ااحا املساا لة  
ر   اااو: حتأااايس األاااال وتساااأيل   وإلاااا التعريااال بااامل لكاااي يكاااون ماااد  و ملقأاااود الألااا ، وككااان أن يكاااون أوااال تعريااال ذُكااا 

 . 3تاملنهعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .6/135هـ، 1399مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر،  (1)

المُطلـ  علـأ فلفـال المقوـ ، البعلـق، تحقيـق: محمـ د   . ان ـر:9/359هــ،  1414  -3بيـرو،،    –صـادر  دار  ،  رلسان العـر،، ابـن مو ـ  (2)

 .1/344هـ، 1423 -1األرناؤو ، مكتبة الس ادي،  

، ـهـ1408 -2، معجـ  لغـة الفقءـام، محمـد رواس يلعجـق، دار الوفـا س،  1/453ان ر: الروض المرب ، شرح زاد المستقو ، دار المؤيـد،  (3)

1/508. 
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 ن ااملطلب الث

 مفهوم استثمار الوقف 
  االستثمار لغًة:

ل  علياامل  ااما   ا مث ُ مااْ عااو جااا  يف مقاااييس اللألااة: تثاار  ال ااا  واملاايم والاارا  أاااٌل واحااد، و ااو شااي  متولااد عاان شااي  متنمّ 
 استعارةو.

 وثَّر الرجل مال مُل أحسن القيام عليمل.

 . 1تويقال يف الدعا : تثَّر   مال مل  أي لَّاا

 . 2تل: ك  ُر مالملالرج ر  ثويقال أ
 تعريف االستثمار اصطالًحا:

 ككن أن نعرف انست مار علس أنمل: اإلنهاق علس األاول   ل فرتة .منية معينة.

 . 3تويعرف أبنمل: ارتأاط مايل هبدف حتقي  مكاسل يتوقك ابأول عليها علس مدى فرتة لويلة من الزمن يف املستقأل

 . 4ت: العمل علس إبقا  أال الوقل وتنميتمل و.ايدة مواردايعرف أبنملن أ ناألوقاف كك وانست مار يف

 . 5تأو  و: تنمية ما حأس أالمل وسأّ لت ثرتمل أو  لَّتمل ابلوسائل املشروعة
 
 
 
 
 
 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .1/388مقاييس اللغة، ابن فارس،  (1)

 .15/62م، 2001تءذيب اللغة، األزهري، دار إحيام التراث، بيرو،،  (2)

 .34ان ر: مفء م االستثمار، مجلة المحاسب العربق، يام س مصطلحا، ال يف، األمانة العامة لألوياف الك يت،  (3)

 .425ان ر: الو ازل فق األوياف، المشيقح،  (4)

يس   -كلية الشريعة  رسالة دكت راه فق جامعة اإلمام محمد بن سع د فحمد بن عبد العزيز الصقية، دراسة فقءية تطبيقية،    –ستثمار األوياف  ا (5)

 47هـ، ص1428، الفقه
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 املطلب الثالث

 مفهوم استبدال الوقف 
  مفهوم االستبدال لغة:

قاال  احا بادل الشاي  وبديلامل، ويقولاون  حا ل؛ يالا  شاي لالشاي  مقاام او او قياام    تب د ل   الأا  والدال والا م أااٌل واحاد 
تمل وإن مل أتت  بأدٍل.  بدَّلت الشي  إذا  مَّ

 . 1توأبدلتمل: إذا أتيت بأدلٍ 

 . 2تتوتأديل  الشي  تأليما وإن مل أيت  بأدلمل وتاستأدل  الشي  بألما وتتأدَّلمل  بمل إذا أ حا مكانمل

 . 3تشي  ابلشي : بدَّلمل بمل وأ ح عوضوا عنملتأدل الواسل، ملهعول مستأد  واستأدل يستأدل فهو مستأدل، وا

 . 4توأ ل اللألة يهرقون بب التأديل واإلبدال: فالتأديل تأليم الشي  عن حالمل، واإلبدال جعل الشي  مكان الشي 

 . 5ترمكان شي      ويف الوقت نهسمل ن يهرقون بب تاإلبدال وانستأدال  إذ عرفومها بتعريٍل واحد  و: جعل شي 
 ولحل  وقك ا تياري علس لهظ انستأدال نحتوائها علس  حا املعىن.

 مفهوم االستبدال اصطالًحا:
ي ل  الهقها  كلمة إبدال الوقل أو استأدال الوقل أو املناقلة يف األوقاف ويريدون هبا تنلية عاب الوقال ساوا و أكانات  

 وىل.مكان األية   انلتكون العب اعقاروا أم منقونو وأ ح عب أ رى مكاظا ل

اسااتأدال الوقاال أبناامل: إ اارا  العااب املوقوفااة عاان جهااة وقههااا بتعويضااها أب اارى أو بيعهااا     6تعاارف بعاا  الأاااح ب  وقااد 

 . 7توشرا  عب تكون وقهوا بدهلا

 . 8ت لى ب منها بد يقول شيخ اإلس م ابن تيمية: تاإلبدال يكون اترةو أبن يعوّ ض فيها الأدل، واترةو أبن يأاع ويشرت 
وقااد ا تلاال الهقهااا  املعاااارون يف التهرقااة بااب اإلباادال وانسااتأدال؛ فماانهم ماان فاارَّق بينهمااا، وماانهم ماان اعتبمهااا مبعااىنو  

 واحد.

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .1/210هـ، 1399 –مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السالم هارون، دار الفكر  (1)

 .1/30هـ، 1413 –ق د.عبد الرحمن المطرودي، دار عال  الكتب، الرياض تحقي ، يمختار الصحاح، الراز (2)

 .1/172هـ، 1429عاصرة، فحمد مختار، عال  الكتب، معج  اللغة العربية الم (3)

 13الفروق اللغ ية، فب  هالل العسكري، ص: (4)

 .55هـ، ص1430، 1بق،  ي بديرخاستبدال ال يف، د.إبراهي  العبيدي، دا رة الشؤون اإلسالمية والعمل ال (5)

 .3/9هـ، 1434 -1اف بدولة يطر،  الجام  ألحكام ال يف والءبا، وال صايا، د.خالد المشيقح، وزارة األوي (6)

 .3/8المرج  السابق،  (7)

 .31/212مجم ع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمية  (8)
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ومجلااة مااا يهياادا ماان يهاارق بينهمااا  ااو يف التهرقااة بااب بيااك عااب الوقاال ابلنقااد أو بعااب أ اارى فيساامس عنااد م اإلباادال أو  
عت بمل عب الوقل فيسمس عند م انستأدال، وقد يعكاس بعضاهم املأا للب  الحي بيدل لأابجعلها وقهوا شرا  عب أ رى و 

 . 1تالسابقب
ويظهر للأاح  أنمل ن فرق بينهماا مان جهاة املأا لح، كماا أنامل ن فارق بينهماا أاا و مان جهاة اللألاة، وعليامل فاإين أعارّ ف  

ا بادهلا أو نقلهاا     ارى أوا أبيضاهو هاة وقههاا بتعاستأدال الوقل أبنمل: تإ را  العب املوقوفة عن ج بيعهاا وشارا  عاب تكاون وقهاو
 عن لري  القضا  .

ويرى الأاح  أن تقيياد ا ابلقضاا  أحكام وأضاأ ؛ ألن القضاا   او اجلهاة املإلوَّلاة ابإلبادال أو انساتأدال فلازم أن ياحكر  
 يف التعريل.

 أيقات.لت  ايفسي أ بيانمل  و ا يد ل يف التعريل أيضوا نقل العب املوقوفة كما  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ان ر: (1)

 .173محاضرا، فق ال يف، محمد فب  زهرة، ص -

 .229، فحمد الشافعق، صل يفوا ال صية -

 .301، 1/300فحكام ال يف، الكبيسق،  -

 .37ة لألوياف بدولة الك يت، صيام س مصطلحا، ال يف، األمانة العام -

 .58 -56استبدال ال يف وبيعه، رسالة ماجستير للطالب/ عبد القادر بن عبد هللا الح اجري، الجامعة اإلسالمية بغزة، ص -
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 املطلب الرابع
 مفهوم املصلحة 

 تعريف املصلحة لغًة: 
الأاااّ  ا واملأاااللة: واحااادة املأااااحل , وانستأااا ا: نقاااي  انستهسااااد، وأاااالح الشااا  بعاااد فساااادا: أقامااامل، وأاااالح  

,    ؤناا وي  رساام الأاالح يااحكالدابااة: أحساان إليهااا فأااللت والأااّ  ا بكساار الأاااد: مأاادر املأااابة. والعاارب تؤن هااا  , وان

 . 1تح ما بينهم واابهم مأابة وا حاو وأال
 تعريف املصلحة اصطالحاً: 

  3تبقولمل: ت ي جلل املنهعة أو دفك املضرة     2تعرفها ابن قدامة
وعرفهاااا الااادكتور الرتكاااي بقولااامل: ت اااي الواااال الاااحي يكاااون يف ترتيااال ابكااام عليااامل جلااال منهعاااة للنااااس أو در  مهسااادة  

 . 4تعنهم 
بقولااامل: ت اااي املنهعاااة الااايت قأاااد ا الشاااارع ابكااايم لعأاااادا مااان حهاااظ ديااانهم ونهوساااهم وعقاااوهلم    ربيعاااةال  توركوعرفهاااا الاااد 

 . 5تونسلهم وماهلم، ودفك ما يهوّ ت  حا األاول أو خيُ لر هبا 
م،  نهوسااهم وعقااوهلوعرفهااا الاادكتور حممااد الأااولي بقولاامل: تاملنهعااة الاايت قأااد ا الشااارع ابكاايم لعأااادا، ماان حهااظ دياانهم و 

 . 6تمواهلم، لأ  ترتيل معب فيما بينها لهم، وأونس
والحي يظهر يل من   ل استعراض التعاريل الساابقة أن تعريال ابان قداماة  او أرجلهاا عنادي وذلا  لكونامل جامعااو و  

 مانعاو و قليل اللهظ حوى كل ما دلَّت عليمل تعاريل املت  رين. 
 
 
 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 1/154، ومختار الصحاح، الرازي 2/517  ر ن مو اب  ان ر: لسان العر،، (1)

هـ( الفقيـه الزاهـد، 541بن يدامة المقدسق الجماعيلق الدمشقق الصالحق الحوبلق، ولد سوة )هللا بن فحمد بن محمد   م فق الدين فبق محمد عبد (2)

يث وفق الفقه والزهد. من مصوفاته المشـء رة: الحدق  فاإلمام شيخ اإلسالم وفحد األ مة األعالم، صوف تصانيف كثيرة فق المذهب الحوبلق و

 . 173-22/165هـ. ان ر: سير فعالم الوبالم )620المغوق، الكافق، المقو ، عمدة الفقه، ت فق سوة )

هــ ( , 1417،    يـ زروضة الوالر وجوة الموالر، ابن يدامة المقدسق، الطبعة الخامسة ,)المملكة العربّية السع دّية:مكتبة الرشد للوشـر والت  (3)

2/537 . 

 . 413هـ( , ص 1397ثة ,)الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، فص ل فقه مذهب اإلمام فحمد، عبدهللا بن عبدالمحسن التركق، الطبعة الثال (4)

 . 19هـ(, ص 1402ة, السفدلة التشري  المختلف فق االحتجاج بءا، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة، الطبعة الثالثة،)بيرو،: مؤسسة الر (5)

 . 37هـ(، ص 1430بعة )دمشق: دار الفكر ، ض ابط المصلحة فق الشريعة اإلسالمية، محمد سعيد رمضان الب  ق، الطبعة السا (6)



 ــ  11ــ 

 املبحث الثان 
 استبدال الوقف 

 ( ومقاصده    طهبه، حكمه، ضوا)صور 
 املطلب األول 

 صور استبدال الوقف 
تنلأار يف    من   ل م العيت للكتل والألوث اليت  قشات مسا لة اساتأدال الوقال يلهار يل أن ااور اساتأدال الوقال

 التقسيمات التالية:
: من حي  املنافك وتع لها:  أونو

 استأدال الوقل الحي تع لت منافعمل.  –أ 

 . 1تنافعملل متع توقل الحي مل  استأدال ال  –ب 
 اثنيوا: من حي  نوع املوقوف:

ا.  –أ   أن يكون املوقوف املراد استأدالمل مسندو
 أن يكون املوقوف املراد استأدالمل عقاروا.  –ب 

 . 2تأن يكون املوقوف املراد استأدالمل منقونو  -جا 
 املستأدل: جنساثل وا: من حي  

 استأدال املأرف.  –أ 
 لعب.استأدال ا  –ب 

 . 3تلشرطاال  تأد سا -جا 
 رابعوا: من حي  مقدار التع يل:

 استأدال الوقل الحي تع لت منافعمل كليوا.  –أ 
 استأدال الوقل الحي تع لت منافعمل جزئيوا.  –ب 

  امسوا: من حي  الشرط وعدممل:
 استأدال الوقل يف حال وجود شرط جبوا. استأدالمل.  –أ 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .137 -114هـ، ص1430 -1ان ر: الو ازل ال يفية، د.ناصر الميمان، دار ابن الج زي،   (1)

 ٍف خيٍر موه، د.عبد الرحمن السلمق، مجلة جامعة الملك عبد العزيز.ب ي عهفوان ر: استبدال ال يف الذي ل  تتعطل موا

 .60ة شرعية ايتصادية، إبراهي  العبيدي، صان ر: استبدال ال يف رؤي  (2)

 .65ص هـ،1437 -1ان ر: فحكام تعاضد األوياف وتطبيقاته المعاصرة، عبد الرحمن العوزي، األمانة العامة لألوياف فق دولة الك يت،   (3)



 ــ  12ــ 

 . 1تملدالستأاد شرط جبوا. استأدال الوقل يف حال عدم وجو   –ب 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
شـق للعلـ م االيتصـادية والقان نيـة، ان ر: استبدال ممتلكا، األوياف )حكمه وض ابطه وإجراماته(، د.تيسر فبـ  خشـريف، مجلـة جامعـة دم (1)

 .5ص



 ــ  13ــ 

 املطلب الثان 
 للمصلحة   حكم استبدال الوقف 

اساتأدال الوقاال للمأااللة وباب ياادي  احا املساا لة، أشاام إىل أن اترياخ  ااحا املساا لة  قأال الشااروع يف ابادي  عاان حكاام  
ت  احا  أتثار وقاد    ورات وحتاونت،وماا مارَّ بامل مان ت ا  قدمي ق د م التاريخ، ويعرتض  حا املسا لة ماا يعارتض اترياخ الهقامل اإلسا مي

املساا لة بك ااٍم ماان املااؤثرات م اال: مرحلااة اجلمااود الاايت ماارَّت ابلهقاامل اإلساا مي والنظاارة الاايت كاناات يف تلاا  املرحلااة بقهاال ابب  
يااد،  انجتهاااد والركااون إىل التقليااد املااح و، مث ت ااورَّت  ااحا املرحلااة وفااتح ابب انجتهاااد و اار  لامااة لتهاادين ُك اار نأااحوا التقل

و و قا ك   الواقعاة الايت نقلهاا ابان ك ام يف كتابامل الأداياة والنهاياة ولنادع ابادي  نبان ك ام حيا  قاال: تنمل يف  بعي حأل او حا  و م
ْلُمن اقا لاا   م  اب  ْهر  ناا ز اٌع باا ْب  ابْ ن اب لاا ة  يف  م سااْ  ل ة  املناقلااة، وكااان اباان قاضااي اجلأاال ابنألااي   ْكااُ ا الشااَّ ح  ر ار  د ار    ة  يف  يف   اا  ْيل   م  ساا  ماا  اأْل    قااا 

ر ارُ  ا ك اناا ْت قااا  ا ع لاا س ماا  ا و قْاهااو ر ى جي ْع ُلهاا  اب  إ ىل  أ ْرٍض أُ ااْ نااَّ ل  ابُْ د ُمر  اإْل عااْ اع يل يّ  ح اجاا  مل     الاادّ ين  ل يااْ مل ، فا ه عاا ل  ذ لاا    ب   ر يقاا  د ار ا  ع ل يااْ
اف ع ير و   ُة الشاااَّ ثااا  اُة ال َّ   ُا اْلُقضااا  ح  ير و نا هاااَّ او الْ   ابْ ن هااا  ْرد او ير  ل ك ير مااا  اُل الااادّ ين  اْلمااا  اة  مجااا   ي اْلُقضااا  و  ق اضااا  ير و  اااُ أ لااا  ي ابْ ناْ ل  اْلق اضااا  ، فا أل ضااا 

ُهْم أ نَّ  ناْ ُم ف يامل ، و ادَّعا س ك  ا ٌم ماا  ، و ت  ا اُول  اْلكاا    أ ل  ذ لا    لا  ال س  د  ب ساا  ، و ع قاْ ْن ذ لا    ير ما  ْح   اْلم ْقد سا  ام   ما  ما  ْلُمن اقا لاا ة   يف  ا  د  أ حاْ    ل  اإْل 
، ف   مَّا اْلُمن اقا ل ُة ل ُمن رَّد   ْلم ْوُقوف  نْت ه اُع اب  ، و اْمتا نا عُاوا    إ لَّ ا ُ و  يف  ح ال  الضَُّرور ة ، و ح ْيُ  ن  ُكْك ُن ان  ة  فا    لا  ناْه عا ة  الرَّاج  ل ل ة  و اْلم  اْلُمأاْ

ْيُخ  م ْن قا ُأول  م ا قا رَّر   ير ت  ُا الشاَّ ْرٍب  لادين با اقا  ال ٍح و حا  ام  أ حاْ د  مان وجاوا ك امة مان لريا  ابنيامل اا  ما  ، و نا ق لا مُل عا ن  اإْل  ياَّة  يف  ذ لا    ن تا ْيم 
ر د ةو وق نَّل  يف  ذ لا    م ساْ  ل ةو ُمهاْ ة ، و اا  لا  ل ل ة  الرَّاج  لادين بان  عمااد اشايخ   العيعا  -هات عليهاا  و أ ِب  د اُود  و   ْم   ْم، أ ظَّ ا جتا ُوُ. ل ْلم أاْ

ُ م ن  الَّل ك  ع ل ياْه ا   َّْن ي ُحوُق ل ْعم  ا -ك م  ف اد ة ، س  ْيُ  ن  يا ت إل اذ  ْسن  و اإْل  ام  أ حاْ د  ر حا  مُل  فا ر أ يْاتُاه ا يف    اي ة  ابُْ ما  ْح  ُل اإْل  ْله ْقمل  أ ظَّ ا ما 
ت جَّ أ حااْ دُ  د  احااْ ُ، فا قاا  ٍد: أ نَّ  ياا ة  او ا ر  يف   يف  ذ لاا     اَّللَّ م  باْان  حُم مااَّ ن  اْلق اساا  ، عاا  ُعود يّ  ن  اْلم سااْ ْن ي ز يااد  باْان  عااوف، عاا  ال ٍح مباا  ا ر و اُا عاا  بْناا مل  ااا 

ا وق  التَّماا  ك  سااُ ْلُكوفاا ة  إ ىل  م ْوضاا  د  اجلااْ ام ك  اب  ن  ُعوٍد أ ْن  ااُ وّ ل  اْلم سااْ تاا ل  إ ىل  اباْان  م سااْ ر  ك  د   وق  يف  الساار ل   عاا  ر ين ، و جي ْ ُعماا  ن  ان  اْلم سااْ  م كاا 
ل  مب ُ  ل ٍة ع ل س م ا اْست د لَّ ب مل  ف يه ا م ن  الناَّقاْ ا ف يمل  أ ْوض ُح د ن  ، فا ه ح  ، فا ه ع ل  ذ ل    ل   اجلْ ام ك  اْلع ت ي   ُرور ة  إ ىل  ج عاْ ل ل ة  ف إ ناَّمُل ن  ضا  رَّد  اْلُمأاْ نا 

د  اْلع ت ياا    ن  وقوا، ع لاا  اْلم سااْ مل   اإْل سااْ نَّ  س أ   سااُ ز م  بااا  ْد جاا  ْن قاا  ُعوٍد، و ل كاا  م  و ابااْن  م سااْ ر  و باا ْب  اْلق اساا  م  و باا ْب  ُعماا  ن اد  ف ياامل  اْنق  اا اٌع باا ْب  اْلق اساا 

، فا ُعق د  اْلم ْنل ُس يف  يا ْوم   ٌح يف  ذ ل    ، و اْحت جَّ ب مل ، و ُ و  يل ا  ٌر و اض  ُل اْلم ْح  ل  ثْان ْب   ا اح   . 1ت ع ْشر ين  م ن  الشَّْهر . و الْ ام ن  ل َّ اان 
ومن املؤثرات اليت أثرت يف  حا املس لة تل  الأور السيئة اليت كان يتعامل هباا بعا  ذوي السال ان ابلتاوال  ماك قضااة  

 . 2تالظلم واجلور  ا حدا ك موا من الهقها  ابلتشديد يف مس لة انستأدال
يف  اااحا املساا لة جاااا  الوقااات لللااادي  عاان حكااام اساااتأدال الوقااال  ة  املاااؤثر أاب  لاسااا  تاااارخيي املااوجزوبعااد  اااحا العااارض ال

للمأللة، وقد سأ   وأن ذكرُت يف امل لل األول مان  احا املألا  ااور اساتأدال الوقال والايت اجتهادت يف حأار ا وأعتقاد  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .571،  18/570هـ ، 1408 -1البداية والوءاية، ابن كثير،دار إحيام التراث ,   (1)

 .168، 167محاضرا، فق ال يف، محمد فب  زهرة، ص (2)



 ــ  14ــ 

لأااورة األوىل: تاسااتأدال  ن ايااة ماال انا ااي الهقاارة  و ر  مبساا لة انسااتأدال وأثاارا يف انساات ماياا   أن أك اار  ااحا الأااور لاامل ارتأاااٌط وث
الوقاال الااحي مل تتع اال منافعاامل . حياا  إن  ااحا الأااورة  ااي ماان أك اار الأااور وقوعااوا نساايَّما مااك تألاامر األ.مااان وأتثاام األ.مااات  

 ّل األوقاف اليت كانت موجودة إىل عهد قريل كانت علس اورة عقارات.جانقتأادية علس العقارات إّذ إن 
تفاإن املناقلاة وانساتأدال ابألوقااف إماا أن يكاون حالاة تع ارل الوقال عان اننتهااع بامل  أكاب: شاكل رة بو وحىت تتضح الأ

 أم ن.
. وإن  تلاا  ابالااةعلااس  ، باال أوىل. ون ينااا.ع فيهااا ماان يسااوّ   بيعاامل  تلاا  ابالااةعلااس    ملفااإن كاناات حالااة تع رلاامل فهااي كأيعاا

قاااع عقااد انسااتأدال فهااحا العقااد ابلااٌل  اام مسااوَّ  لعاادم  إي  يف  وحااةٌ جمل مر كاناات مااك عاادم التع اال، واملأااللة للوقاال أو أ لاا
 جلهة الوقل يف ذل . ظرجلان اب

وكحل  إن كانت ن راجلة ون مرجوحة. ولحل  نقل بعا  العلماا  اإلمجااع علاس أنامل ن جياو. بياك در ام  االص بادر م  
رجلاان يف  احا العقاد، وكاحل  ينأألاي أن  ال   انتهااو أارف   الص إذا كان ذل  من مال اليتيم لعدم ثأاوت املأاللة يف  احا الت
 يكون يف مال الوقل إذا مل يكن يف ذل  مأللة م لوبة راجلة.

رحامل    –للوقل وأ لمل يف إيقاع عقد املناقلاة وانساتأدال فهاحا ساائألة يف ماح ل اإلماام أحاد   وإن كانت املأللة راجلةٌ 

 حتدث عنها  نا:أ، و حا ابالة األ مة  ي املس لة اليت سوف  1تعاىلت كما سي أ يف ثنااي  حا الأل  إن شا     –   
 ف قول وابا التوفي :

 ا تلل الهقها  يف استأدال الوقل الحي مل تتع ل منافعمل علس قولب:
 القول األول: تعدم اجلوا. :

 . 5توابنابلة   4توأحد قويل ابنهية   3توالشافعية  2تو و قول املالكية
 واألحأاس ابلنظر إىل بيعها ث ثة أقسام:هقهية: توانب الالق يفجا  

 األول: املساجد ف   ل بيعها أا و إبمجاع.
 ال اين: العقار، ن جيو. بيعمل إن أن يكون مسندوا حتي  بمل دور حمأسٌَّة ف  أبس أن يشرتى منها ليوسك بمل.

رم وال ااوب خيلاا  سياا  ن ينتهااك هبمااا جااا.  يهااكااالهرس    تهاااعنهال الاا : العااروض وابيااوان، قااال اباان القاساام: إذا ذ أاات م

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .50، 49ن ر: الموايلة واالستبدال باألوياف، ابن ياضق الجبل الحوبلق، صا (1)

جرى العمل عود المتأخرين علأ الج از وه  مـا وهذا ه  مذهب مالك فق العقار خص صا ويد   .244قءية، ابن جزي، صان ر: الق انين الف (2)

 . 30ص, فشار إليه السجلماسق فق العمل المطلق ان ر: إعمال المصلحة 

 .4/259بيرو،،  –رح مختصر خليل للخرشق، محمد بن عبد هللا الخرشق، دار الفكر ش

 1/309,فتح ال ها، بشرح موءج الطال، , زكريا األنصاري , دار الفكر للطباعة والوشر  (3)

 .4/384هـ، 1412: 2بيرو،،   –رد المحتار علأ الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر  (4)

 .7/101، 2ن علق بن سليمان المرداوي، دار إحيام التراث،  رفة الراجح من الخالف، عالم الدي ق معف فاإلنصا (5)



 ــ  15ــ 

 . 1تبيعمل وارف ثنمل يف م لمل، فإن مل تأل قيمتمل إىل كامل جعلت يف نأيل من م لمل، وقال ابن املاجشون ن يأاع أا و 
ر ب  وبقااا  إحأاااس الساالل دائاار -رحاامل      –قااال اإلمااام مالاا      علااس منااك   لياالدة  : تن جيااو. بيااك العقااار اباا ْأُس ولااو  اا 

 . 2تذل  

 . 3ت... ون يأاع موقوف وإن  رب.: تيف فتح الو اب بشرا منهج ال  ب   جا 
ا ولكاان فياامل نهاااك يف   جااا  يف حاشااية ابااان عاباادين: تاعلاام أن انساااتأدال علااس ث ثااة وجاااوا: وال الاا : أن ن يشاارلمل أيضاااو

 . 4تار األاح املإلتس  لاجلملة وبدلمل  ٌم منمل ريعوا ونهعوا، و حا ن جيو. استأدالمل ع
فاإن مل تتع ال منافعامل مل جياز بيعامل ون املناقلاة    -وجا  يف اإلنأاف: تاعلام أن الوقال ن خيلاو: إماا أن تتع ال منافعامل أو ن

 . 5تبمل م لقوا 
 القول ال اين: تاجلوا. :

 . 8ت، و و ا تيار شيخ اإلس م ابن تيمية 7ت، وقول عند ابنابلة 6تقال بمل بع  ابنهية
ْقعوا فيناو. علاس قاول أِب يوسال وعلياامل  بان عابادين:  يف حاشاية ا   اجا تأن ير ال إنسااٌن فيامل بأادل أك اار  لاةو وأحسان ااُ

 . 9تالهتوى 
للوقل وأ ل مل  يف إيقاع عقد املناقلاة وانساتأدال فهاحا ساائألٌة يف    جا  يف املناقلة وانستأدال: توإن كانت املأللة راجلةٌ 

ليسات  اا ا اتص بتساويألها ماح ل اإلماام بال قاد    –وابالة  احا    – حا  م أونو أن  .. وليُاْعل  .-  رحة   عليمل  –مح ل أحد 

 . 10تنص علس جوا. ا  ما من األئمة، ك ِب يوسل رحمل  ... 
لاُامُل مسااندٌ    وجااا  يف الهتاااوى: توال اااين اإلباادال ملأااللة راجلااة: م اال أن يأاادل اهلاادي  ااٍم مناامل وم اال املسااند إذا باُاع  ب د 

 . 11توبيك  األول فهحا وحنوا جائز عند أحد و ما من العلما  الألد منمل    ر أالح أل ل  
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .244الق انين الفقءية، ابن جزي، ص (1)

 .4/259شرح مختصر خليل، الخرشق،  (2)

 .1/309ري , فتح ال ها، شرح موءج الطال، , زكريا األنصا (3)

 .4/384ين،  عابدن ب رد المحتار علأ الدر المختار، ا (4)

 .7/101اإلنصاف فق معرفة الراجح من الخالف، المرداوي،  (5)

 .4/388ان ر: حاشية ابن عابدين،  (6)

 .87 -55الموايلة واالستبدال باألوياف، ابن ياضق الجبل، ص (7)

 .31/252مجم ع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  (8)

 .4/388حاشية ابن عابدين،   (9)

 .50ستبدال باألوياف، ابن ياضق الجبل، صواال لةيالموا (10)

 .31/252خ اإلسالم ابن تيمية، مجم ع الفتاوى لشي  (11)



 ــ  16ــ 

 )األدلة(:
   أدلة القول األول: استدلوا ابملنقول واملعقول:

ا  ياب فا تس الناو    ،رضاي   عنهماا  استدلوا مبا رواا ابن عمر 1ت نقول:أواًل: امل االس  أن عمار بان ا  ااب أاااب أرضاو
ا  يااب مل أااال مااانو قاا  أنهااس  عناادي مناامل، فمااا أتماار باامل     ا فيهااا،يساات مر   وساالممل  ياا  عل فقااال: اي رسااول   إين أاااأت أرضااو
قااال: فتأاادق هبااا عماار أناامل ن يأاااع ون يو اال ون    «إن شئئ ح حب ئئح أصئئلها وتصئئدقح  ئئا»:  ااالس   علياامل وساالمقااال  

 . 1تيورث

 . 2تو الت بيد   لوجمل الدنلة: فيمل دليل علس املقأود من الوق
 من وجوا:  املناقشة:

 أحد ا: أن املنك من الأيك مل ي أت من ذات الوقل وإلا امتنك بيعمل للشرط الواقك فيمل.
 و و قولمل: تن يأاع ون يو ل .

 فإن قيل: إن ذل  ثأت لحات الوقل ن ابنشرتاط 
 فيناب عنمل ابلوجمل ال اين.

 . 3تحالة التع ل والرجلان يف انستأدال وخير  منها  ألال الوقل   لأال اين: أن املراد بمل: ن يأاع الأيك امل

دي عمار بان ا  ااب  يأاوا  رضي   عنهماا  واستدلوا مبا رواا ابن عمر  2ت فا ع س هباا ث ثائاة ديناار فا تس     4تقاال: أ  اْ
وأشارتي ب منهاا بُاْد و  قاال:    بيعهاا نار أفدي  فقال: اي رسول   إين أ ديت  يأوا ف ع يت هبا ث ثائة الس   عليمل وسلمالنو 

ها»  . 5ت«ال، احنرها إَّيا

 . 6توجمل الدنلة: قياس الوقل علس اهلدي يف املنك من التأليم
 املناقشة من وجوا:

 . 7تلمل عاع من سامليعرف أحد ا: أن ابدي  ضعيل جلهالة اجلهم بن جارود وننق اعمل. حي  إن اجلهم ن 
  ة ن التلرمي.النهي للكرا ة ابدي  فإن ض الر ال اين: علس ف

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .3/255، وصحيح مسل ، با، ال يف، 4/12صحيح البخاري، با، ال يف كيف يكتب،  (1)

قيـق محمـد فـؤاد عبـد البـايق، ، تحهــ1379فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فحمد بن علق بـن حجـر العسـقالنق، دار المعرفـة بيـرو،،  (2)

5/403. 

 .115، 114وياف، ابن ياضق الجبل، صالموايلة واالستبدال باأل (3)

 .5/122، ان ر: ع ن المعب د، الوايةهوا ويراد بءا  نجيبًا: الوجيب الفاضل من كل حي ان (4)

 .5/509يةً( مسود عبد هللا بن عمر بن الخطا،، )بخت ظ ف. وعود فحمد بل2/146با، تبديل الءدي،  –سون فبق داود، كتا، المواسك  (5)

 .113ياضق الجبل، ص الموايلة واالستبدال باألوياف، ابن (6)

 .2/230، التاريخ الكبير للبخاري 1/426ان ر: ميزان االعتدال، اإلمام الذهبق،  (7)



 ــ  17ــ 

ال الاا : علااس فاارض ااالة اباادي  فإناامل يقااال: كااون العااب الاايت وقااك انسااتأدال هبااا أرجااح ماان الوقاال وأوىل، وحناان لنااك  
ن  الأااد   كااون الأاُاْدن املشاارتاة باا من الننيأااة أرجااح منهااا ابلنسااأة إىل التقاارب إىل  ، باال الننيأااة كاناات راجلااةو علااس ثنهااا وعلااس

 املشرتاة.
الرابك: لو ُسّلم كون انساتأدال ابهلادي واألضالية  نوعاوا منامل مل يلازم عادم جاوا.ا يف األوقااف عناد رجلاان املأااحل؛ فاإن  

 . 1تالوقل مراد نستمرار ريعمل ودوام  لتمل   ف اهلدي واألضلية
 

 اثنًيا: املعقول:
ك  مااان تالهاااوذلااا   ناااو الواقااال،    ّب لتعااا  اتهويتاااو بااامل  وضاااك للت بياااد ويف بيعااامل واملأادلاااة  أن الوقااال   شااارط الواقااال    ةع كماااا ُمنااا 

  أواوا وقال جا  فيمل: تن تأاع .
 املناقشة من وجوا:

 أحد ا: لو كان الواقل حيًّا ورضي  ابنستأدال واملناقلة فإنمل حينئٍح ينعكس ذل .
ر    يلزماامل الشاارع  إذا ملو اثنيااوا: أن الشاارع جيااوّ . لاامل إباادال ك اام  ااا عيَّناامل ماان مواضااك العأااادات   أن انعتأااار ابلتعيااب  بااحل  يل هاا 

 . 2تشرعوا ن بتعيب الواقل
 أدلة القول الثان: استدلوا ابملنقول واملعقول:

 أواًل: املنقول:
لوال أن قومئئح حئئديثو  هئئد  »يقول:    الس   عليمل وسلمتأظا ععت النو    رضي   عنها  استدلوا مبا روتمل عائشة 1ت

 . 3ت« سبيل هللا وجلعلح اب ا ابألرض وألدخلح فيها من احلجركنز الكعبة يفبكفر ألنفقح  و قال  أجباهلية  
أنامل لاون املاانك الاحي ذكارا مان    الس   عليامل وسالمأن عمارة الأيت الحي  و أشرف املساجد ببَّ الرسول  وجمل الدنلة: 

ض، فادلَّ ذلا  علاس مساا  م لا   لأاهباا ابألر نار وإلأااقوا  مان اب  حداثن عهد القوم هلدمها و مَّ وضعها و يئتهاا لاونو و.ايدة

 . 4تاإلبدال يف األعيان املوقوفات للمأاحل الراجلات، كما أن فيمل دليل علس تقدمي أ م املأاحل
 ا.واجأو  لكان عا.موا علس التأليم لون املانك الحي ذكرا. فكان رد ا إىل الأنا  األو   الس   عليمل وسلماملناقشة: أن النو  

أن رجا و قاام ياوم الهاتح فقاال: اي رساول   إين ناحرت إن فاتح      رضي   عناملواا جابر بن عأد    لوا مبا ر   واستد 2ت

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .121 -119الموايلة واالستبدال، ص (1)

 .118الجبل، ص ياضقن ب الموايلة واالستبدال باألوياف، ا (2)

 .2/969صحيح مسل ، با، نقض الكعبة وبواَمها،  (3)

 .100االستبدال باألوياف، ابن ياضق الجبل، صان ر: الموايلة و (4)

 .9/90هـ، 1392 -2وان ر: الموءاج شرح صحيح مسل  بن الحجاج، الو وي، دار إحيام التراث، بيرو،،  



 ــ  18ــ 

علياا  مكااة أن أااالّ ي يف بياات املقاادس ركعتااب، قااال: تااالّ   ا نااا  مث أعاااد علياامل فقااال: تااالّ   ا نااا  مث أعاااد علياامل، فقااال:  

 . 1تتش ن  إذوا 
 اام مناامل ماان نوعاامل، و ااحا يتناااول مبعناااا األعيااان املوقوفااات إذا يلهاارت مأااللة    جاانس املنااحور  : جااوا. إباادالةلدنلاااوجاامل  

 انستأدال هبا علس  م ا.
املناقشة: فْرٌق بب ما وجل يف الحمة من األفعال واألعيان وبب ماا تشاإّلص وتعابَّ واساتقّر وماا ذكار إباداٌل جلانس ماا يف  

 . 2تثلبص وليسا متمااملشإل  الحمم ن يف ا ار 
م     واسااتدلوا مبااا رواا عمااران باان حأااب: تأن رجاا و أعتاا  سااتة  لااوكب لاامل عنااد موتاامل مل يكاان لاامل ماااٌل  اام م، فااد ع ا3ت

 . 3تفنزأ م أث اثو مث أقرع بينهم ف عت  اثنب وأرقَّ أربعةو وقال لمل قونو شديدوا  الس   عليمل وسلمرسول   
إلاا ينهاح عتقامل يف ثلا هم فقأاْل  اإلقاراع تعابَّ ال لا  مان كال واحاد، والرساول  ماال ساوا م ف  ذا مل يكان لاملأنامل إ :وجمل الدنلة

ا لتكميال التلريار    الس   عليمل وسلم ل  احا اإلعتااق ومجاك  احا التلريار يف اثناب مانهم قأادو وللأاوا لعادم تشاإليص العتا   كماَّ
عتاااق فااان تأاادل األعيااان املوقوفااة عنااد رجلااان  جياااابو يف اإلم املتعااّب إو ابكاا اافنقاال ذلاا  إىل الوجاامل األكماال. وإذا كااان  ااحا  

 رى.حاملأاحل جوا.وا أوىل وأ

 . 4تاملناقشة: أن الوقل ن يقأل اننتقال ون تكون السراية إن مك اننتقال
 

 اثنًيا: من املعقول:
ا ج املعااروف وللأااوا  جاارايو علااس منااعلااس مسااتلقيمل  ريعهااا    أن األعيااان املوقوفااة كالاادور واملاازارع واملنقااونت إلااا وقهاات لعااود

نتأال الريك إىل مستلقيمل فامل لوب من ذل  حأول النما  إىل أ لمل ووقوعمل يف أيادي مساتلقيمل ماك .ايدتامل واساتنمائمل، فاإذا  
ُألاا ّل ومل يعااارض معااارض يلهاارت املأااللة يف انسااتأدال للأااوا لتن

  أاااحل وتكمااي و يااة املميلهاارت املأااللة يف .ايدة الريااك وتنميااة امل

 . 5تللمقااد 
الرتجاايح: ياارتجح للأاحاا  القااول جبااوا. انسااتأدال للمأااللة بضااواب مل الااحي ساات أ يف املأاحاا  القادمااة وذلاا  لقااوة مااا  
  اسااتدل باامل انياازون حياا  إن أدلااة املااانعب ن تقااوى علااس املنااك نساايما مااك حأااول مقأااود الواقاال ماان اسااتمرار املنهعااة والريااك 

 .الوقلشريعة من مبقااد ال  واعتأاراو 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .3/236، د، فب  داو3/363مسود اإلمام فحمد  (1)

 .103الموايلة واالستبدال باألوياف، ص (2)

 .3/288عتق شرًكا له فق عبد، با، من ف –صحيح مسل ، كتا، اإليمان  (3)

 .105، 104الموايلة واالستبدال باألوياف، ص (4)

 .112، 111الموايلة واالستبدال باألوياف، ص (5)



 ــ  19ــ 

 املطلب الثالث

  1ت ضوابط استبدال الوقف للمصلحة
ا سااأأوا يف انق اعاامل وضااياعمل    ةللإذا كااان انسااتأدال للمأاا عااام و ماان عواماال بقااا  الوقاال واملافظااة علياامل فقااد يكااون أيضااو

رار نهعهااا  ماال لااو األوقاااف واسااتماو ااحا مااا دفااك الهقهااا  إىل وضااك شااروط وضااواب  هلااحا انسااتأدال حااىت يكااون عااام و ماان عو 

 : 2تقيقوا لر أة الواقل يف استمرار وقهمل واستمرار نهعمل للموقوف عليهم وأ م  حا الضواب  ما يليوريعها وحت
ُْستا ْأدل:

: الضواب  املتعلقة ابمل  أونو
ُستا ْأد ل قد يكون الو 

وقوف عليهم أو القاضي علس   ف بب الهقهاا اوامل
 
أو مل    فيماا لاو اشارتط الناايلر  قل والنايلر أو امل

ل  اما لائ   ياأو ين  بنهسامليف وقهمل وجتاو.وا للإل ف فإنمل جيل أن يشرف القاضي علس انساتأدال ساوا  يقاوم    3تيشرتط ذل 
  باحل  إىل إب اال أوقااف املسالمب، ولاحل   اد أن بعا  الهقهاا  اشارتط يف القاضاي أن يكاون قاضاي تاجلناة  قأل الت ار  

 . 5تابنهية  بمل بع  فقها  كما يعبّ     4ت
ُْأد لة:اثنيوا: ضواب  ا

 لعب امل
ُْأد لُة  ي اليت حتّل مكان العب املوقوفة ويرتتل عليها أحكام الوقل وضواب ها علس النلو التايل:

 والعب امل
وعاادم ااالة    مأن تكااون العااب املأدلااة أفضاال ماان املسااتأدلة يف القيمااة والناااتج والهائاادة العائاادة علااس املوقااوف علاايه  -1

 . 6تأو ما يعادهلا  املوقوفة مبا  و أدىن من العبانستأدال  

 . 7تالعب املستأدلة أن يكون مكان العب املأدلة  موا من  -2
 اثل وا: ضواب  يف حالة الأيك  أواوا:

د ساوا و يف ذلا   حاأن ن يكون الأيك بألنب فااح؛؛ ألن الأياك بألانب فااح؛ تابع جباز  مان الوقال و او  اا ن جياو. أل -1
 ف  كل  الأيك بألنب فاح؛.لة الوكيل   ما؛ وألن القيّ م مبنز القاضي و 

 . 8تأن ن يأيعمل القيّ م  ن ن تقأل شهادتمل لمل ون  ن للقيّ م عليمل دين  -2
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

ن نطاق الضابط ال يتخطأ الم ض ع الفقءق ال احد الذي يرج  إليه بعض مسـا له. ذْ إإ  ةمجال الضابط الفقءق فضيق من مجال القاعدة الفقءي  (1)

 (.46ق اعد الفقءية، علق الودوي، )ان ر: ال

 .57ال ادي، عباس بالموق ، ص –استبدال ال يف فق الفقه اإلسالمق دراسة فقءية مقاصدية، رسالة ماجستير جامعة الشءيد حمد لخضر  (2)

 د من كالم الفقءام ح ل المسألة المعوية.ستفات   جملة هذه الشرو

 .83القادر الح اجري، صان ر الخالف: استبدال ال يف وبيعه، عبد  (3)

 إشارة إلأ حديث: )القضاة ثالثة، واحد فق الجوة واثوان فق الوار(. (4)

 .32مصر، ص –ان ر: اإلسعاف فق فحكام األوياف، إبراهي  الطرابلسق، مطبعة هودية  (5)

 .6/29غوق، ابن يدامة، مكتبة القاهرة، الم (6)

 .6/28المرج  السابق،  (7)

 .166ق األوياف، فب  زهرة، صان ر: محاضرا، ف (8)

 .117وان ر: الو ازل ال يفية، الميمان، ص



 ــ  20ــ 

ت كاناات  االاايت ذكر ااا بعاا  الهقهااا  نظااروا للمرحلااة الزمنيااة الاايت ماارَّت هبااا األوقاااف ماان تأاارفو ناااك الك اام ماان الضااواب   
لتشاادد يف أماار انسااتأدال وبعضااها يف اااورة إجاارا ات وليساات ضااواب   الهقهااا  اب  وقوفااة  ااا حاادا بك اام ماانُتسااي  لاعيااان امل
ا لتألاااّم أحاااواهلجياااو. تأليم اااا وتأاااديلها  و اااي إجااارا ات   ويلاااروفهم مباااا  هاااظ للوقااال بقاااا  ا و قااا  للمساااتلقب مأاااابهم    متأعاااو

 . 1تاملشروعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .2/30ان ر: فحكام ال يف، الكبيسق،  (1)

 .120، 119وان ر: الو ازل الفقءية، الميمان، ص



 ــ  21ــ 

 املطلب الرابع
 استبدال الوقف للمصلحة صد  امق

 احل ودر  املهاسد.جا ت الشريعة اإلس مية جللل املأ
م العز بن عأد الس م املشروعات إىل  قسمب فيقول: ويقسّ 

 املشروعات ضرابن:
 أو جالٌل دارٌئ ملأللة ويُاع بَّ عنمل أبنمل معقول املعىن.  ةملأللة أو دارٌئ ملهسد أحدمها: ما يله ر  أنمل جالٌل  

 . 1تيعّب عنمل ابلتعأَّد سدة و لأمل ملأللة أو درصا مله اين: ما مل يظهر لنا جب الر الض
والسااؤال املهاام:  اال الوقهيااة تتضاامن معااىنو تعأاادايو كنااك اسااتأل ل اباا أس انسااتأل ل األم اال واننتهاااع باامل اننتهاااع األواال  

  واألفضل أم أن الوقهية تتناو. األلهاظ واملأاين إىل املقااد واملعاين
فهااو ماان نااوع الأاادقات  نا ااا باال  ااو ماان معقااول املعااىن،  معن التعأاادايت الاايت ن يعقاال  والااحي يظهاار أن الوقاال لاايس ماا

 . 2تواهلأات فهيمل ما فيها من سد ا  تت والأ 
مااان املقاااااد إن ماااا يتعلااا  بااامل  ااارٌض ااااليح حمأااال ملأاااللة أو دارٌئ  ويف م ااال  اااحا يقاااول القااارايف: إن الشااارع ن يعتاااب  

 . 3تيف األشيا  التافهة لحل  ن يسمك اباكم الدعوى  ملهسدة؛

 . 4تحا نقول إن الوقل ليس من ابب التعأد الحي ن يعقل معناا، بل معقول املعىن مأللي اهلدفوهل
لحل  الهقها  ا تلهوا يف مسا لة انساتأدال بناا و علاس ا ات فهم يف فهمهام هلاحا املعاىن إضاافةو إىل ماا ق ذكارا ساابقوا فيماا  

   ابقأة الزمنية. لة والظروف اليت أحالت بتلعل  ابلتسلسل التارخيي للمستي
فمااان قهااال ابب انسااااتأدال فإلاااا منعاااامل بناااا و للمعااااىن التعأااادي الااااحي أشاااار إلياااامل العاااز باااان عأاااد الساااا م، ومااان فااااتح ابب  

 أاحل املعتبة حي ما وجدت.ملانستأدال بضواب مل فإلا فتلمل بنا و علس أن الوقل معقول املعىن ولحل  جتد م يدورون مك ا
مااان الهقهاااا  أعملاااوا املأاااللة املعتااابة يف ك ااام مااان الهاااروع الهقهياااة يف ابب الوقااال وإن كاااانوا    ويف ابقيقاااة  اااد أن ك اااموا

 : خيالهون يف مس لة انستأدال تأعوا ألئمتهم ومن ذل 

 . 5ت ك عينها كوقل النقودهوقل األموال املنقولة  م ال ابتة واليت ن ككن اننتهاع هبا دون است
 املعرب:ومن ذل  ما جا  يف املعيار 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .1/22هـ، 1414األنام، العز بن عبد السالم، السَّلمق، دار الكتب العلمية، بيرو،، الح مص ي اعد األحكام فق (1)

 .17، 16إعمال المصلحة فق ال يف، د.عبد هللا بن بيه، ص (2)

 .5/478م، 1994الوضيرة، فحمد بن إدريس القرافق، دار الغر،، بيرو،،  (3)

 .20إعمال المصلحة فق ال يف، ص (4)

 .23حة فق ال يف، عبد هللا بن بيه، صلمصلا لان ر: إعما (5)



 ــ  22ــ 

فيمن حأس كتأوا وشارط يف حتأيسامل أن ن يع اي إن كتااب بعاد كتااب فاإذا احتاا  ال الال إىل كتال وتكاون الكتال مان  
 أنواٍع شىت فهل ن يع س كتابب معوا ون أي ح إن كتاابو بعد كتاب 

 . 1تهظملاعاةو لقأد ابأس ن لتل مر ن م مو و مكَّن من عدّ ة كاف جاب ما معناا: أن ال الل إن ك
 وكل  حا يأب لنا أن مراعاة املأللة معتٌب يف الوقل ومن ذل  ما حنن بأددا من مس لة استأدال الوقل للمأللة.

م اإلمام الشالو املقااد إىل ضرورية وحاجية وحتسينية.و   يُقسّ 
 الادنيا علاس اساتقامة بال علاس  ذا فُقا دت مل جتار مأااحليا  إقيام مأااحل الادين والادنيا س  فالضرورية  ي اليت نبد منها يف

 فساد وهتار  وفوت حياة.
 ابهظ هلا يكون أبمرين:

 أحدمها: ما يقيم أركاظا وي أت قواعد ا.
 وال اين: ما يدرأ عنها ان ت ل الواقك أو املتوقك فيها.

 ولموع الضرورايت مخسة:
 ملال والعقل.نهس والنسل والحهظ الدين وا

ٌر إليهاااا مااان حيااا  التوساااعة ورفاااك الضاااي  املاااؤدي يف الألالااال إىل ابااار  واملشاااقة ال حقاااة  باجياااات: ومعنا اااا أظاااا مهاو  تقااا 
بهااوت امل لااوب فااإذا مل تااراع د اال علااس املكلهااب علااس اجلملااة اباار  واملشااقة، ولكناامل ن يألااع مألااع الهساااد العااادي املتوقااك يف  

 عامة.لاملأاحل ا
ساااان العااااادات وجتناااال األحااااوال املدنسااااات الاااايت أتنههااااا العقااااول  حما   ااااا: األ ااااح مبااااا يلياااا  ماااانوأمااااا التلسااااينيات فمعنا

 . 2تالراجلات
 و ل عقود التبعات ضرورية أم حاجية أم حتسينية 

ىن األ ااوة فهااي  عااقااال حممااد ال ااا ر باان عاشااور: تعقااود التبعااات قائمااة علااس أساااس املواساااة بااب أفااراد األمااة ا ادمااة مل
هاااا حأااالت مسااااعهة املعاااو.ين وإ ناااا  املقااارتين وإقاماااة اجلااام مااان مأااااحل  أل فليلاااة وأثااار  لاااٍ  إسااا مي مجيااامأاااللة حاجياااة ج

 . 3تاملسلمب 
 و ل استأدال الوقل الحي مل تتع ل منافعمل للمأللة يندر  حتت املقااد اباجية أم التلسينية 

فاا  يعقاال أن  قااااد اباجيااة،  در  حتات اململ تتع اال منافعاامل للمأااللة يناا  يالاحي يظهاار للأاحاا  أن اسااتأدال الوقاال الاح 
 يستأدل القاضي الوقل نرد مقااد حتسينية.

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 7/481معر،، ، وان ر: المعيار ال41ان ر المرج  السابق، ص (1)

 .327 -2/324هـ، 1420 – 4لبوان،   –الم افقا،، الشا بق، دار المعرفة  (2)

 .486صهـ، 1432 -3مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر بن عاش ر، دار الوفا س، األردن،   (3)



 ــ  23ــ 

واملافظة علس املقااد اباجية  او حهاظ للضاروري ألنامل تقاد يلازم مان ا ات ل ابااجي إبلا ق ا ات ل الضاروري بوجامل  
 اااو  خيااادم الضاااروري فاااإن الضاااروري  س ابااااجي إذا ثأااات أن ابااااجي  لاااماااا فلاااحل  إذا حاااوفظ علاااس الضاااروري فينأألاااي املافظاااة ع

 . 1تامل لوب 
والنااايلر يف اتريااخ الوقاال يف اإلساا م يتنلااّس لاامل أن املقااااد الشاارعية هلااحا الوقاال تكاااد تشاامل كاال لااانت ابياااة، فهااي  

 . 2تجانل الدين شرع بنا  املساجد واملدارس
 حاجيوا بهظ الدين.  اواملقأد الشرعي نستأدال الوقل  ق  مقأدو 

تن يأااىن مساانٌد يااراد باامل الضاارار ملسااند إىل جانأاامل، فااإن ك  اُار الناااس فاا  أبس أن    يف لمااوع الهتاااوى:  مااا ذكاار  وماان ذلاا 
يأاىن وإن قااُرب، فمااك جتااويزا بنااا   مساانٍد   اار عنااد ك اارة النااس وإن قاارب أجااا. حتوياال املسااند إن ضاااق أب لاامل إىل أوسااك مناامل؛  

 . 3تن ألجل الضرورة  ألن ذل  أالح وأنهك 
ا: تن  كاارا ابااو ااا ذ  ضاارورة إىل بيااك الوقاال؛ وإلااا يأاااع للمأااللة الراجلااة وباجااة املوقااوف علاايهم إىل كمااال  ن تيميااة أيضااو

 . 4تاملنهعة؛ ن لضرورة تأيح املظورات فإنمل جيو. بيعمل لكمال املنهعة وإن مل يكونوا مض رين 
لعساااكرية واملسااااجد  نااامل أو املراكاااز ا اااو أفضاال م  رس والسااا ا إذا احتااايج إىل مااااهإن اسااتأدال العاااب املوقوفاااة للنهااااد كااال

ماان دور العلاام إذا ضاااقت أب لهااا واسااتأدلت إىل مااا  ااو أوسااك منهااا فهااحا يعااّد مقأاادوا حاجيااوا بهااظ  واملاادارس القر نيااة و م ااا  

 . 5تالدين والعقل
ألرامال ومستشاهيات  مان مؤسساات لرعاياة األيتاام وا  ويف انستأدال أيضوا حتقيٌ  ملقأد حهظ النسل ومان ذلا  ماا وقال

 . 6تاألوقاف اليت مل تتع ل منافعها للمأللة سيقلل من اإلنهاق علس الدولة وذل  حتقي  ملقأد حهظ املال  واستأدال
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 .2/331الم افقا،، الشا بق،  (1)
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 ــ  24ــ 

 الثالث املبحث  
 استبدال الوقف 

 األثر واملعوقات واحللول والبدائل والتطبيقات 
 املطلب األول 
 االستثمار   ى أثر استبدال الوقف  ل 

وقااااف ن ككااان إن باااد ول األوقااااف يف  مااارة انسااات مارات ابدي اااة مااان  عااان لريااا  األعاااات اإلسااا مية  تإن تنمياااة انتم
اااناعات ومضاااربة و.راعااة و ااو أمااٌر يأاادو أن العقأااة األوىل الاايت تواجهاامل ماان بااب عقأااات أ اارى  ااي النظاارة الهقهيااة املوروثااة يف  

،   1ت اإلسااا مية يف العااااملت فيااامل املؤسساااات ا مياااة  ااامسااااكنوا ن يتلااارك يف وقااات تنوعااا  بعااا  املاااحا ل والااايت جتعااال الوقااال
ا   وتنافست يف توفم ا دمات اإلنسانية متإلحة من انست مارات الضإلمة وسيلة جلع األرابا ال ائلة اليت أاألت ريعاوا فائضاو

 يأل ي احتياجات العمل ا مي دون أن صس رأس املال بسو .
ااالها وسااأّ ل ال ماارة ، فااال مرة ليساات حأيسااة  تحااأّ س أي  النأااوي الأااليح  ل  إذا فهمنااا ابااد نلن أحاا  بااح فااولللقيقااة  

ولكنهااا حاارة يف سااأيل ا اام و ااحا العقأااة الهقهيااة جعلاات ك ااموا ماان العقااارات املوقوفااة منااح مئااات الساانب تهقااد قيمتهااا ون تاُادّ ر  
وجامل الاب الايت  رعوا فلم يأرفو ا يف بع  أمل تستألح وضاق النظار هبا ذو ريعوا علس جهاهتا؛ ألظا  ربت ومل تستأدل وضاعت  

 . 2تمل يحكر ا  حا الوقل يف ذل  الزمان 
والنااايلر يف املسااتندات الاايت لاارأت بعااد حتااول ك اام ماان املنااال  واألراضااي الزراعيااة إىل منااال  عقاريااة وجتاريااة ماان أباارا   

ملستلأالة مان ااورهتا  د تعاود أبضاعاف اإليارادات ااتتهاا فارا اسات مارية كأامة قافوأبنية، فإذا بقيات علاس حاهلاا املوقوفاة عليامل  

 . 3تابالية
ل مساااميوا هلااام تفقهاااا   و ناااا أشااام إىل قاااول أحاااد املعااااارين بعاااد أن ذكااار لموعاااة مااان العلماااا  القاااائلب ابساااتأدال الوقااا

الهقهااا     تيمياة لاايس  ااو أول مان  دى ماان  اقتأااديب  ماان أم ااال أِب يوسال واباان تيميااة وابان قاضااي اجلأاال حيا  قااال: تاباان

 . 4تالوقل وانضم بحل  إىل كوكأة الهقها  انقتأاديب لكن لعلمل  و أول من دافك بتوسك عن الرأي بتعظيم الريك يف 
 ن املطلب الثا

 احللول والبدائل 
ا  او مناساٌل الياوم قاد  ماتنوعت انست مارات يف العأار اباضار وتعاددت ماا باب اسات مارات عقارياة وااناعية وتقنياة، و 
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ا؛ ولااحل  ساا حتدث عاان  ن ينا بعاا  ابلااول والأاادائل والاايت لااو لأقنا ااا لاان نكااون حينهااا مضاا رين ل لاال انسااتأدال  ساال  اادو
ا    –فاا  ناادري حينهااا أي األقااوال ساامجلمل القاضااي فضاا و عاان ا اات ف الألاادان   يف باا د األقليااات املساالمة والاايت    – أواااو

 ول والأدائل.ل تاجون فيها إىل  حا اب
   انست مارية الوقهية.حول الأنادييف  حا املأل   وس ركز ابدي  

تو ااااو وعااااا  مااااايل تكّوناااامل مؤسسااااة ماليااااة متإلأأااااة ذات درايااااة و اااابة يف لااااال انساااات مارات؛ كاملأااااارف أو شااااركات  
ا  حتقا  للمسات مرين فيهاا عائادو   ةانست مار، وذل  بقأد جتميك مد رات األفراد، ومان مثَّ توجههاا ل سات مار يف لاانت تتلها

 ولة املإلالر عن لري  انستهادة من مزااي التنويك .لزايو وضمن مستوايت معق
وقيل: ت و وعا  يتم فيامل جتمياك الأادقات الوقهياة النقدياة مهماا كانات قليلاة مان مساامهب متعاددين تشارف علايهم إدارة  

 . 1تهات اليت حدد ا الواقهون موال والأرف من ريعها علس اجلمتإلأأة تقوم بويليهة  يلر الوقل ليتم است مار  حا األ
وقااد يكااون أل ااراض متعااددة ولااواقهب متعااددين، لكاان مااا كيز ااا  ااو    وقااد يكااون الأااندوق لألاارض حماادد والواقاال واحاادٌ 

 التنويك يف أدوات انست مار  ا ن يض ر إىل للل استأدال.
عي ماان  اجلمااا  شاارعي: أن الوقاال  ال الاا  تقضااااي مسااتندة وأتااايل  ةوقااد جااا  يف قاارارات منتاادى قضااااي الوقاال الهقهياا

 .   2تاور التعاون علس الب والتقوى والأنادي  الوقهية من اورا 
ومن أم لتمل واليت ككن أن أي ح شكل اندوق است ماري وقهاي اانادي  الريات: و او ااندوق اسات ماري قااب  مهتاوا  

ت مار العقاريااة  أساسااي يف ااانادي  انساا  ل وياال ماان  اا ل انساات مار بشااكلايهاادف إىل تنميااة رأس املااال علااس املتوساا  إىل  

 . 3تاملتداولة يف السوق املالية تتداول  أو امل روحة ل كتتاب
 ومن أمثلته: صندوق وريف الوقفي:

ا وتوقاال وحداتاامل لأاااحل مؤسسااة مستشااهس امللاا  فيأاال التإلأأااي   ا عامااو و ااو اااندوق اساات ماري وقهااي م ااروا لرحااو
وقاااف ا ااااة ماان  اا ل املشاااركة يف دعاام الرعايااة الأاالية عااب  تورياال ا ميااة  ويهاادف إىل تعزيااز الاادور التنمااوي لا  ةا مياا

حيا   تنمية األاول املوقوفة للأندوق واست مار ا و و ما  ق  مأدأ التكافل انجتمااعي ويعاود ابلنهاك علاس مأاارف الوقال  
ية دا ال اململكاة أو  قهب  من املؤسسات النظاما الوحدات للمشرتكب تالوار  توريل ا مية  وسيتم ل حلستأرف العوائد لأا

 . 4تاألفراد وأسر م من موالع اململكة العربية السعودية واملقيمب فيها وموالع دول للس التعاون ا ليني
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 326ان ر: استثمار ال يف، د. فحمد الصقيه، ص (1)

الشرعية والقان نية لل يف الجماعق. يرارا، موتدى يضايا ال يف الفقءية الثالث: يضايا مستجدة وتأصـيل القرار الثانق والثالث من الض ابط   (2)

 (.331، استثمار ال يف صكتا من هـ بالك يت. )موق ل1428ربي  الثانق   13 -11شرعق المعق د فق المدة 

 /https://www.bankalbilad.com م ي  بوك البالد. (3)

 .wareef.org/endwment-fundان ر: م ي  وريف الخيرية علأ اإلنترنت   (4)
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 ومن أمثلته: صندوق  ناية الوقفي لعالج املرضى:
إىل تعزياااز    يهاادفو ال  األدوات املاليااة املوجااودة يف  يئااة سااوق املاا  نو ااو اااندوق وقهااي اساات ماري يهاادف ل سااتهادة مااا

الاادور التنمااوي لاوقاااف ماان  اا ل املشاااركة يف دعاام الرعايااة الأاالية عااب تنميااة أاااول الأااندوق واساات مار ا مبااا  قاا  مأاادأ  
اإللاااا   ركة  تشااا  قالأاااندو التكافااال انجتمااااعي ويعاااود ابلنهاااك علاااس مأاااارف الوقااال واألاااال املوقاااوف حيااا  ساااتعمل مااادير  

مبهنيااة وحرفيااة هباادف حتقياا  لااو يف رأس املااال وتو.يااك نسااأة ماان  ااحا العوائااد ت لااة  ل ساات مار  علااس اساات مار أاااول الأااندوق  
الوقل  بشكل سنوي ومستمر علس مأارف الوقال املاددة للأاندوق واملتم لاة يف تقادمي ا ادمات الأالية وال أياة للمرضاس  

 ... 1تمن ذوي الد ل املدود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 الكتيب التعريفق الخاص بصودوق عواية ال يفق. (1)
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 طلب الثالثامل
 األنظمة العدلية يف استبدال الوقف 

تماات األنظمااة العدليااة يف اململكااة العربيااة السااعودية مبساا لة اسااتأدال الوقاال شاا ظا يف ذلاا  شاا ن بقيااة األنظمااة والاايت  ا 
 اي    وعاةن أواا يف مس لة التأرف يف الوقل  ابلنقل وانستأدال حي  جا ت  حا املواد يف ث ثاة أنظماة متحتتاط للوقل 

 علس النلو التايل : 
 هئ  1435شر ية الصادر  ام أوالً: نظام املرافعات ال

   ان تأاا القضائي يف مس لة النقل وانستأدال :33جا  يف املادة ت
 حي   نأت املادة علس :ختتص حماكم األحوال الشإلأية ابلنظر يف اآلأ:

 مجيك مسائل األحوال الشإلأية، ومنها: -أ 
 التأارفات الايت تساتوجل إذن املكماة، وعازهلم عناد  األوايا ، وإقامة األوليا  والنظاار، واإلذن هلام يف يبعإثأات ت - 4

 انقتضا ، وابنر علس السهها ، ورفعمل عنهم، وحتدد لوائح  حا النظام اإلجرا ات ال .مة لحل .
 اماّيو أو أ ليااو وأنامل نياتم إن بعاد اساتئحان    هاو ق  بيان تهأيلي ملس لة انستأدال والنقل سوا و كان و 223وجا  يف املادة ت

 كمة :امل
إذا اقتضااات املأاااللة العاماااة بياااك وقااال عاااام أو اساااتأدالمل أو نقلااامل، فلااايس لناااايلرا أن جياااري ذلااا  إن بعاااد اساااتئحان    -1

ن جيعال ثنامل يف م لامل  س ألااملكمة يف الألد الايت فيهاا الوقال، وإثأاات املساو ات الشارعية الايت جتياز بيعامل أو اساتأدالمل أو نقلامل، ع
 يف ابال.
لة التأااارف يف الوقااال األ لاااي بأيعااامل أو اسااتأدالمل أو نقلااامل أو ر نااامل أو انقااارتاض لااامل أو تعماااما أو  إذا اقتضاات املأااال  -2

فيمااا إذا كااان الاا من ن    -شاارا  باادل مناامل أو جتزئتاامل أو فاار.ا أو دلاامل أو أتجااما ملاادة تزيااد علااس عشاار ساانوات أو املضاااربة مبالاامل  
 املكمة املإلتأة.  استئحان  بعد   إن  لتأرفاتا تل  من أايًّ  جيري  أن   لنايلرا  فليس  –لشرا  الأدل هي كي

   يف الهقرات:223وجا  يف ال ئلة التنهيحية للنظام يف املادة ت
،  اتتلقاا  الاادائرة بواساا ة أ اال ا اابة ماان تااوفر الألأ ااة واملأااللة للوقاال قأاال إااادار اإلذن يف ال لاال املعااروض عليهاا/  1

علاس أماوال القااارين وما ن يف حكمهام أو اهليئاة العاماة لاوقااف فللادائرة  يف حال كان ال لل مقدما من اهليئة العامة للونياة  و 
 انكتها  ابلتقدير املقدم منهما.

 ن جيو. نقل األوقاف  ار  اململكة، أو األوقاف اليت مبكة أو املدينة إىل  ممها. /5
الق عيااة، وشااراُ  بدلاامل يكااون  دا اال اململكااة يقتضااي إذن حمكمااة بلااد الوقاال واكتسااابمل   اار   نقاال الوقاال ماان بلااد إىل    /6

 لدى حمكمة الألد املنقول إليمل الوقل أو املكمة اليت أذنت ابلنقل بعد حتق  الألأ ة واملأللة من أ ل ا بة يف ابالب.
 بعد موافقة للس األوقاف األعلس.ون كاإلذن ابستأدال األوقاف ا مية العامة وبيعها وشرا  بدل عنها ي /7
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لعادل توثيا  التأارف ابلأياك أو الشارا  أو الار ن يف نأايل الوقال وإاادار ااكوك التنزئاة أو الهار. أو  تتاوىل كتاباة ا  /8
 الدمج بعد إذن املكمة املإلتأة ولو كانت اكوك العقار اادرة عن املكمة.

 ادرة يف األذو ت يف تأرفات النظار :الأ    أمهية وجوب تدقي  األحكام225ملادة تاوجا  يف 
الأاااادرة يف األذو ت يف تأااارفات األولياااا  واألواااايا  والنظاااار، واجأاااة التااادقي  مااان حمكماااة    مجياااك األحكاااام -1

انسااتئناف ابساات نا  أحكااام الاار ن وانقاارتاض وتوثياا  عقااود الشااركات أو .ايدة رأس ماهلااا وشاارا  عقااارات للقاااار، مااا مل يقاارر  
 للقضا    ف ذل .لس عانلس األ

 لقضائي يف إفرا  ا  الوقل يف حالة نزع امللكية للمنهعة العامة :  ان تأاا ا226تاملادة وجا  يف 
إذا نزعاات للمنهعااة العامااة ملكيااة عقااار وقاال أو قاااار أو  ائاال، أو كااان يف  ااحا العقااار حأااة شااائعة ألّي   -1

 اروا فيكون اإلذن فيمل وإفرا مل من املكمة املإلتأة.عق  لمنهم؛ فيكون إفرا مل لدى كتابة العدل، ما مل يكن الأد 
 هئ  1427نظام اهلي ة العامة للوالية  لى القاصرين ومن يف حكمهم الصادر  ام اثنيا: 

حسال القياود    تقييد التأرف يف استأدال الوقل يف حالة اشرتاط الواقل أو بعد اإلذن من املكمة  13تاملادة جا  يف 
 : ةاليت جا ت يف املاد

إن إذا اشاارتط الواقاال ذلاا  لنهساامل أو لألااما، أو اااار الوقاال ن ينتهااك باامل    ن جيااو. للهيئااة أن تسااتأدل ابلوقاال م لاامل  -1
 كليا، أو اار ن يهي مبؤونتمل، أو نزعت ملكيتمل للمنهعة العامة.

 املكمة املإلتأة.  فقةان جيو. بيك الوقل أو انستأدال بمل  ما أو اإلذن بتعمما أو نقلمل من مكانمل إن بعد مو   -2
 هئ 1423الصادر   العيين للعقار  نظام الت جيلاثلثاً :  

 : 36تاملادة وقد احتاط النظام يف تقييد التأرفات ابنستأدال والنقل بتقييد ا يف السنل العقاري حي  جا  يف 
لعقاريااة األااالية أو  ة ايااجياال أن تقيااد يف الساانل العقاااري مجيااك التأاارفات الاايت ماان شاا ظا إنشااا  حاا  ماان ابقااوق العين

ألياما أو .والامل، وكاحا األحكاام النهائياة امل أتاة لشاي  مان ذلا ، وياد ل يف  احا التأارفات القسامة العقارياة  التأعية أو نقلامل أو ت
 والواية والوقل واملماث والر ن ، ون يسري أثر ا علس الألم إن من اتريخ قيد ا.
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 رابعاملطلب ال
                                                                التطبيق القضائي

 465الرقم التسلسلي:  
 حمكمة الدرجة األوىل: املكمة العامة ابألحسا 

 1433اترخيها:   33603106رقم القضية:  
 حمكمة انستئناف: حمكمة انستئناف ابملن قة الشرقية

  ا14/7/1435اترخيمل:    35314904رقم القرار: 
 املفاتيح:

قاارار    –سااراين مهعولاامل    –ااا  ملكيااة    –عااديل مأاارف الوقاال  ت  –اسااتأدالمل ر اار    –عقااار موقااوف    –نقاال وقاال    ن إذ
اإلذن    - أ اااة ومأااللة للوقااال  -جاااوا. نقلاامل للمأااللة  -عاادم تع اال مناااافك الوقاال  -شاااهادة شااهود عااادول  –قساام ا اابا   

 ابملناقلة.
 ال ند الشر ي أو النظامي:

رت ابلبيئئح فهئئدم، فتدخلئئح  َّي  ائشئئة لئئوال أن قومئئح حئئديثو  هئئد بكفئئر ألمئئ » :ملالس   عليمل وساقول النو  -1
 .«فيه ما خرج منه وألزقته ابألرض وجعلح له اببني اباًب شرقًيا واباًب غربًيا

قااال: حلاات علااس فاارس يف سااأيل   ف ضاااعمل الااحي كااان عناادا، فاا ردت أن    رضااي   عنهمااامااا جااا  عاان اباان عماار    -2
 .«ال تشرته وإن أ طاكه بدرهم»فقال:   لمالس   عليمل وسابئعمل بر ص، فس لت النو    ملأن  أشرتيمل منمل ويلننت

ما جا  يف اإلنأاف: »اعلم أن الوقل ن خيلو: إما أن تتع ل منافعمل أو ن، فإن مل تتع ل منافعامل: مل جياز بيعامل، ون   -3
اقلاة.  . وقاال:  او قيااس اهلادي. وذكارا وجهاا يف املنةللأاذلا  مل  –رحامل      –وجاو. الشايخ تقاي الادين  املناقلة بمل م لقا... 

. ونقال اااحل: جياو. نقال املساند ملأاللة النااس. و او مان املهاردات.. واانل اااحل  -رحامل     –وأوم  إليامل اإلماام أحاد 
مل. ووافقامل علاس  ياف  دالهائ  مأنهوا يف جوا. املناقلة للمأاللة. عااا »املناقلاة ابألوقااف وماا يف ذلا  مان النازاع وا ا ف  وأجاا

ن القيم، والشيخ عز الدين حزة بن شيخ الس مية. وانل فيمل مأنهوا عاا ترفاك امل اقلاة يف مناك  جوا. ا الشيخ بر ان الدين اب
ا مجاعااة يف عأاارا.. وأللاا  يف القاعاادة ال ال ااة واألربعااب بعااد املائااة يف جااوا. إباادال الوقاال مااك عمارتاامل:   املناقلااة . ووافقاامل أيضااو

 . بروايت
ن يستأدل العاامر إن يف أرباك... الرابعاة: أن ير ال إنساان فيامل بأادل أك ار  قول ابن عابدين يف رد املتار: »م لل:   -4

  لة وأحسن اقعوا، فينو. علس قول أِب يوسل، وعليمل الهتوى كما يف فتاوى قارئ اهلداية .
   من نظام املرافعات الشرعية.119املادة ت  -5

 ُملخص الد وى:
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قااد أوقهاامل إىل عقااار   اار  لااوك لاامل وذلاا  لتهالاا  العقااار املوقااوف    نهااي لالأااوا اإلذن لاامل بنقاال وقهاامل ماان بياات كااان ملا  سأظاا
وقلااة ريعاامل وحاجتاامل للأاايانة املسااتمرة، كمااا للاال تعااديل مأاارف الوقاال إىل الأاايألة الااواردة يف إظااا ا، وقااد جاارى ماان القاضااي  

منوا وجاود  أ اة ومأاللة  ية، كما ورد قرار قسم ا ابا  ابملكماة متضاهوقلالتلق  من سراين مهعول اكوك ملكية العقارين وا
للوقل يف املناقلة باب العقاارين، وب لال الأيناة مان املنهاي أحضار شاا دين معادلب شارعوا فشاهدا بوجاود  أ اة ومأاللة جلهاة  

ع ال منافعامل، لاحا فقاد أذن القاضاي  تت  وإن مل  واستأدالمل للمأللةالوقل يف املناقلة، ونظروا جلوا. نقل الوقل من جهة إىل جهة  
مان الأيات إىل العقاار اآل اار رقأاة برقأاة وعيناوا بعاب وعقااروا بعقااار كماا أثأات ماا .ادا املنهاي يف مأارف الوقاال، مث    بنقال الوقال

 ادق ابكم من حمكمة انستئناف.
 نص احلكم:

 ، وبناااا  علاااس املعاملاااة املالاااة إليناااا مااان  احساااابماااد ا وحااادا وبعاااد، فلااادي أ  ت...  مسااااعد رئااايس املكماااة العاماااة ابأل
 اااا،  15/10/1433يف    331810772 اااا، واملقيااادة ابملكماااة بااارقم  15/10/1433يف    33603106يلة الااارئيس بااارقم  فضااا

 اا حضار ت...  سااعودي اجلنساية ابلسانل املادين رقام ت...  وأظااس قاائ : لقاد ساأ  أن أوقهاات  29/3/1434ويف ياوم األحاد  
يف حااي ت...  ابملااب.، و او حاليااوا مناازل قاادمي، حاادودا:  تأاريف كاماال املقساام الألاارِب ماان اباو  الواقااك    تحتااماا  ااو يف ملكااي و 

/ لرياا  عرضاامل ياارتاوا ماان أربعااة أمتااار وث ثااب   وااانو/ جااز  ماان مقساام ت...  ب ااول ث ثااة عشاار ماارتوا وعشاارين ساانتيمرت، جنااوابو
/ لريا  يارتاو   مرت  سنتيمرت إىل مخسة أمتار وعشرين سنتيمرت ب ول أحد عشر ا مان أربعاة أمتاار  ومخسة ومخساب سانتيمرت، و ارابو

وستب سنتيمرت إىل مخسة أمتار وث ثب سنتيمرت ب ول اثع عشر مرتوا وعشرة سانتيمرتات، واململاوك يل مبوجال الأا  الأاادر  
اا  الوقهياة الأاادر مان    جالو مب ا، وقد أوقهتمل وقهوا مننزوا  18/4/1424يف    46/2/5من كتابة عدل األحسا  األوىل برقم  

 ااا، علااس أن يأاارف ريعاامل بعااد إعمااار مااا  تااا  إىل عمااارة أو إااا ا يف أضاالية  27/4/1425يف    68/6 ااحا املكمااة باارقم  
علااس الااادوام، والأااااقي مااان ريااك الوقااال يأااارف يف أعماااال الاااب ماان اااادقة و م اااا علاااس نظااار النااايلر، علاااس أن مااان احتاااا  مااان  

ن لاامل أو عاادم قدرتاامل علااس انسااتئنار فيسااكن يف  م ذكااوروا وإ اثو لسااكىن الأياات لعاادم وجااود سااك اادنأوندي ذكااوروا وإ اثو مث أو 
الأيت، و و مقادم علاس اإلجياار، وإن اسات اع أن يضالي فليهعال، وإن مل يسات ك فا  حنار، وجعلات النظاارة علاس الوقال يل  

شاعو يف  لعقاار فيامل فوجدتامل منازنو قادكوا ابلأناا  الال  اإن أين أتملت يف  حا الوقل وح  يف حياأ ومن بعدي الأاحل من ذرييت .
ا وشاارع ضاي  والأناا  متهالا  و تاا  إىل اايانة مساتمرة و اي مكلهاة، فر أات يف نقال الوقال إىل عقاار أفضال   حاي قادمي جادو

ب.،  ملااااابومكااااان أوجاااامل، وعناااادي عمااااارة أملكهااااا مكونااااة ماااان ث ثااااة أدوار مقامااااة علااااس ت...  املهاااار. ماااان الأياااات الواقااااك ت...   
/ بيت ت...  ب ول يأا م، مث ينكسار  3.55م، مث ينكسار للنناوب ب اول  3.77دأ مان الألارب إىل الشارق ب اول  واملدودة: وانو

/ بياات ت...   4.67م، مث يعتاادل للشاارق ب ااول  2.56م، مث ينلاارف مااائ و قلااي و للننااوب ب ااول  1.38للشاارق ب ااول   م، جنااوابو
م، مث ينكسار للألارب ب اول  3.57ب اول  ت...  ب ول يأدأ من الشامال للنناوب    يتبم، شرقوا/ بيت ت...  ويتممل  9.25ب ول 
/ شااارع عرضاامل  5.80م، مث ينكساار للننااوب ب ااول  3.96 مائااة ومخسااة    2م105.79م، ومساااحتها  12.30وب ااول    20م،  اارابو
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يف    937/1/1قم  ر با   أمتار مربعة وتسعة وسأعون سانتيمرت مرباك، واململوكاة يل مبوجال الأا  الأاادر مان كتاباة عادل األحساا
ا أبن د اااال  21/12/1422   رايل، أللاااال نقاااال وقهيااااة الأياااات املااااحكور إىل  60000العمااااارة الساااانوي سااااتون ألاااال ت ااااا علمااااو

بعاليمل لكونمل أالح للوقل، ونظروا لوجود  لة كأمة للعمارة مقارنة ابلأيت الوقل القادمي، أللال إضاافة أنامل بعاد  العمارة املددة 
اقي ياو.ع علاس أوندي ب ناوا بعاد ب ان حسال إرثهام  الريك ألعمال الب مبا يف ذل  األضلية والأا ألنالعمارة ال .مة بأرف 

 الشرعي، أما النظارة فعلس ما ذكرت يف الأ  الساب .  كحا أظس.
املااحكور فوجااد كمااا ذكاار املنهااي، كمااا ق انلاا ع علااس ااا  صلاا  الوقاال    68/6فااتم انلاا ع علااس ااا  الوقهيااة رقاام  

فوجااد كمااا ذكاار املنهااي،    937/1/1علااس ااا  العمااارة رقاام    حكور فوجااد كمااا ذكاار املنهااي، كمااا ق انلاا عملااا  46/2/5رقاام  
 اااا  23/11/1433يف    332004421وق انستهساااار عااان ساااراين مهعولااامل فوردتناااا إفاااادة كتاباااة عااادل األحساااا  األوىل بااارقم  

واسااتأدالمل للمأااللة وإن مل  هااة إىل جهااة  جن  مااوتتضامن أن الأاا  م اااب  لساانلمل وساااري املهعااول، وحياا  جيااو. نقاال الوقاال  
وبعا  الشاافعية وبعا  ابنابلاة و ااو  و او الاراجح مان أقاوال أ ال العلام و او رأي بعا  ابنهياة وبعا  املالكياة    منافعامل  تتع ال

  ة،ئشئئ اَّي   »قاال:    الس   عليامل وسالما تيار شيخ اإلس م ابن تيمية، ويف ابدي  عن عائشة رضي   عنها أن رسول    
ح فهئئدم، فتدخلئئح فيئئه مئئا أخئئرج منئئه وألزقتئئه ابألرض، وجعلئئح لئئه اببئئني   لوال أن قومح حديثو  هد بكفر ألمرت ابلبي

ا قاااال:    رضاااي   عنهمااا. متهاا  عليااامل. والكعأااة أفضاال وقااال علااس وجااامل األرض، وجااا  عاان ابااان عماار  «اباًب شئئئرقًيا واباًب غربيئئئً
االس  ر ص، فسا لت الناو  ا، ف ردت أن أشرتيمل منامل ويلننات أنامل ابئعامل باند ع  ن حلت علس فرس يف سأيل   ف ضاعمل الحي كا

متهاااا  علياااامل. ووجاااامل الدنلااااة أن ابماااال يف سااااأيل   الظااااا ر مناااامل    «ال تشئئئئرته وإن أ طاكئئئئه بئئئئدرهم»فقااااال:      علياااامل وساااالم
إلتااار: تم لاال: ن يسااتأدل  املر  د بيعاامل. قااال اباان عاباادين يف رد املتااار علااس الاا  ااالس   علياامل وساالمالتلأاايس، ومل ينكاار النااو  

بااك ت... : الرابعااة أن ير اال إنسااان فياامل بأاادل أك اار  لااة وأحساان اااقعوا، فينااو. علااس قااول أِب يوساال وعلياامل  العااامر إن يف أر 
الهتوى كما يف فتاوى قارئ اهلداية  ا. ا. وجا  يف اإلنأااف ماا نأامل: تاعلام أن الوقال ن خيلاو: إماا أن تتع ال منافعامل أو ن،  

ا... وجااو. الشاايخ تقااي الاادين    ع اال منافعاامل: مل جيااز بيعاامل، ون املناقلااة بااملتت  ملفااإن   ونقاال ااااحل: جيااو. نقاال    –رحاامل      –م لقااو
للمأاااللة عااااا »املناقلاااة  املساااند ملأاااللة النااااس، و اااو مااان املهاااردات... واااانل اااااحل الهاااائ  مأااانهوا يف جاااوا. املناقلاااة  

بان القايم، والشايخ عاز الادين  يمل. ووافقامل علاس جوا. اا الشايخ بر اان الادين  ف  ادجابألوقاف وما يف ذل  من النزاع وا  ف  وأ
ا مجاعااة يف عأاارا.. وأللاا  يف   حاازة باان شاايخ الساا مية. وااانل فياامل مأاانهوا عاااا ترفااك امل اقلااة يف منااك املناقلااة . ووافقاامل أيضااو

 ا. ا.   بتالقاعدة ال ال ة واألربعب بعد املائة يف جوا. إبدال الوقل مك عمارتمل: رواي
كمة للشإلوا علس الأيت املوقوف والعمارة الواقعة ت...  امل لوب نقل الوقال إليهاا  فنرى الكتابة إىل قسم ا با  ابمل

ومقارنتهاا بأياات الوقاال واإلفاادة عاان حالااة الوقال ابااايل و اال يف نقال الوقاال ماان الأيات إىل العمااارة املااحكورة فيامل حااظ و أ ااة  
قوف علس املوقك، وتأب أظاا عماارة مكوناة   ا ويتضمن أنمل ق الو 28/12/1433يف    696قم ر   مر ومأللة للوقل، فورد  قرا

من ث ثة أدوار ابلأنا  املسلح، فيها ث ثة حم ت جتارية علس شاارع جتااري، كماا ق الوقاوف علاس الوقال اباايل و او بيات يقاك  
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للوقال   املشار إليها بعاليامل فيامل حاظ و أ اة ومأاللة  ة  ار مدا ل حي سكع قدمي، وإننا نرى أن نقل الوقل من الأيت إىل الع
ا. اااا. حأااال ذلااا  سضاااور وشاااهادة كااال مااان ت...  ساااعودي اجلنساااية ابلسااانل املااادين رقااام ت...  وت...  ساااعودي اجلنساااية  

حااظ  مل  فياا  ابلساانل املاادين رقاام ت...  اللااحين شااهدا قااائلب: نشااهد ابا أبن نقاال الوقاال ماان الأياات املااحكور إىل العمااارة املااحكورة
مي ومأااع بنااا  شااعأيوا يف حااي قاادمي و فااح ضااي ، أمااا العمااارة فعلااس شااارع جتاااري  و أ ااة ومأااللة للوقاال، فالأياات املااحكور قااد 

وعائااد ا جيااد، ونشااهد سأااول لهااظ نقاال الوقاال ماان املنهااي و ااو يف حااال كمااال عقلاامل وااالة بدناامل ونهااوذ تأاارفمل،  كاااحا  
سااية ابلساانل املاادين  لساانل املاادين رقاام ت... ، وت...  سااعودي اجلنابة  يشااهدا، وعاادن ماان قأاال كاال ماان ت...  سااعودي اجلنساا

املنهاي وشاهادة الشاا دين املعادلب وقارار قسام ا ابا  فقاد أذنات يف نقال الوقال مان  رقم ت... ، فأنا  علس ماا تقادم مان إظاا   
ال  اااحا اإلجااارا  إىل حمكماااة   اااف  و الأيااات املاااحكور إىل العماااارة املاااحكورة حسااال املعيناااات واملأاااارف املاااحكورة يف اإلظاااا ، وسااا

  ابكم، وبعد املأادقة عليمل سوف يتم الشرا إن شا    علس ا  الأيت بتلريرا من الوقال وعلاس اا   انستئناف لتدقي
  ا، والس   وسلم علس نأينا حممد وعلس  لمل والأمل أمجعب.29/3/1434العمارة ابلوقل وللأيان. حرر يف 

 االست ناف:
 علااس رجااوع املعاملااة ماان حمكمااة انسااتئناف ابملن قااة   ااا، وبنااا و 20/3/1435فهااي يااوم الاا  اث   بعااد،  و   داحااابمااد ا و 

 اااا وبرفقهاااا القااارار الأاااادر مااان دائااارة األحاااوال الشإلأاااية األوىل بااارقم  2/11/1434يف    957552/34الشااارقية   ااااهبم رقااام  
أاا  واااورة ضااأ مل وأوراق املعاملااة لااوحظ  الة  ساا ااا املتضاامن مااا نأاامل بعااد املقدمااة: توبدرا26/10/1434يف    34340134

: أن فضيلة القاضي أذن يف نقال الوقال مان الأيات املاحكور إىل العماارة املاحكورة ومل يقارر اإلذن إبجارا  املناقلاة باب  يما يل : أونو
. اثنياوا: قارر فضايلة القاضاي  قااربع  الأيت املوقوف املدد يف اإلظا  وبب العماارة املاددة يف اإلظاا  رقأاة برقأاة وعيناوا بعاب وعقااروا

اإلذن ياتم الشارا إن شاا    علاس اا  الأيات ت...  إا، و احا حمال نظار؛ إذ يتعاب تقريار إجارا  املناقلاة وماا   أنمل بعاد تأادي 
ابإلذن علااس الأااكب ابملناقلااة.    اقااررا الواقاال ماان إضااافة بأاارف نأاال الريااك ألعمااال الااب علااس ااا  الوقهيااة، مث جيااري الشاار 

يف  م حملامل، ويتعاب ت أيا  ماا قضات بامل التعليماات حاال تادوين الشاهادة    ق تدوين شهادة الشا دين بلهظ واحد و حاا: ل و اث
، فعلاااس فضااايلتمل م حظاااة ماااا أشااام إليااامل، وإبااااق ماااا جياااد يف الأااا  وضاااأ مل وسااانلمل، ومااان مث إعاااادة   مل حظاااة ذلااا  مساااتقأ و

 املعاملة إلكمال ن.مها. و  املوف   ا. ا.
الهضيلة، فأإلأوا امل حظة األوىل فقد رجعات عان إثأااأ السااب ،    وابا التوفي ، ولوجا ة ما نحظمل أالابقول وأ

ا بعااب وعقاااروا بعقااار، وأثأااتر مااا .ادا املنهااي ماان   وأذناات بنقاال الوقاال ماان الأياات املااحكور إىل العمااارة املااحكورة رقأااة برقأااة وعينااو
إجاارا  املناقلااة بااب العقااارين املااحكورين يف    امل حظااة ال انيااة فسااوف يااتم إن شااا     أااواو   املعينااات املااحكورة كمااا يف إظائاامل،

املاحكور بعااد    68/6ضاأ مل وإثأاات ماا أضاافمل املنهاي ماان اارف الرياك ألعماال الاب مباا يف ذلاا  األضالية يف اا  الوقهياة رقام  
تكاون    ة إن أنناا يف اإلظاا ات الايت يف الألالالوجيهاي  هاتأدي  اإلجرا  من حمكمة انستئناف، أما  أوا امل حظة ال ال ة ف

شاهادات الشاهود فيهااا مت ابقاة إىل حااد كأام ومراعاااة للتيسام وا تأااروا للضااأ  ولك ارة األعمااال لادينا فيااتم ا تأاار الشااهادة  
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ماان    119رقاام  ادة  ملاااعلااس النلااو املااحكور،  اا ف الاادعاوى حياا  يااتم انلتاازام ابلنظااام سااحافما يف ضااأ  الشااهادة فيهااا ومنهااا  
 اا.  20/3/1435ماا جارى بيانامل، وألاالاب الهضايلة فاائ  التقادير وانحارتام، وللأياان حارر يف   نظام املرافعات الشرعية،  حا

 والس   علس نأينا حممد وعلس  لمل والأمل وسلم.
ابملن قااة الشاارقية  ناف  تئسااابمااد ا وحاادا وبعااد، فقااد اللعنااا حناان قضاااة دائاارة األحااوال الشإلأااية األوىل يف حمكمااة ان

 اااا الاااواردة مااان فضااايلة رئااايس املكماااة العاماااة  28/3/1435واترياااخ    1/ 912876/35ابملكماااة بااارقم  علاااس املعاملاااة املقيااادة  
 ااا املرفاا  هبااا الأا  الأااادر ماان فضاايلة مساااعد رئيسااها الشاايخ  22/3/1435واتريااخ    34957552مبلافظاة األحسااا  باارقم  

قاال وقاال، امل حااظ علياامل بقاارار   ااا ا اااا ب لاال/ت...  اإلذن لاامل بن3/4/1434يااخ  ر اتو   34178771ت...  املساانل باارقم  
 اااا، وابنلااا ع علاااس ماااا أجاااراا فضااايلة القاضاااي جاااواابو علاااس قااارار الااادائرة قااارر   26/10/1434يف    34340134الااادائرة رقااام  

ال تادوين الشاهادة مل حظاة  ات حايملالتأدي  بعد اإلجرا  األ م، مك تنأيمل فضيلة القاضي أنمل يتعب ت أي  ما قضت بمل التع
،   ا.13/7/1435و  املوف ، والس   علس نأينا حممد و لمل والأمل وسلم. حرر يف  ذل  مستقأ و

 الدراسة : 
هذا الوقف مل تتعطل منافعه ومع هذا أجرى القاضي املناقلة للمصلحة واستدل أبدلة القول الذي رّجحه  -1

 الباحث .
ختارة مقارنة ابلعمارة رة املجراء املناقلة هو وجود غلة كبرية للعماضي إلقالمن األسباب اليت د ح ا -2

 القدمية ح ب ما أفاده ق م اخلرباء يف احملكمة . 
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 اخلامتة
 بعد حد   عز وجل وشكرا علس إصام  حا الأل  فإين أستإللص عدة نتائج وتوايات.

 أواًل: النتائج:
 ان.ومك  ان مأن الشريعة اإلس مية اابة لكل .   -1
 رعية واملأللة واألوقاف.انرتأاط الوثي  بب املقااد الش  -2
 رجَّح الأاح  األقوال جبوا. انستأدال للمأللة بضواب مل املرقومة يف الأل .  -3
الوقل ليس من التعأدايت اليت ن يعقل معنا اا، بال  او مان معقاول املعاىن مأاللي اهلادف، ولاحل  جاا. اساتأدالمل   -4

 الأاح .جيح تر   للمأللة حسل
 ر ابلع يف است مار الوقل.استأدال الوقل للمأللة لمل أث  -5
مان ابلاول والأادائل املعااارة ملسا لة اساتأدال الوقال تالأانادي  الوقهياة انسات مارية  والايت تتناوع فيهاا انسات مارات    -6

 حسل تألمات األسواق.
 قل للمأللة واليت رجلها الأاح .الو   الد وجود عدد من الت أيقات القضائية املعاارة ملس لة استأ  -7

 التوصيات: اثنًيا:
 اباجة املاسة لدراسة الأنادي  الوقهية يف سوث مستقلة وعرض التنارب الواقعية وبيان السلأيات واإلجيابيات.  -1
 الأل  عن بدائل متنوعة ملس لة استأدال الوقل  م الأنادي  الوقهية.  -2
شااااروط الااااواقهب وتألااااّم األ.مااااان  سااااائل األوقاااااف املسااااتندة وماااان أم لااااة ذلاااا :  لة مبأاااالرباااا  املقااااااد الشاااارعية وامل  -3
 واملأاحل.
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 فهرس املصادر واملراجع

  -1أحكااام تعاضااد األوقاااف وت أيقاتاامل املعاااارة، عأااد الاارحن العناازي، األمانااة العامااة لاوقاااف يف دولااة الكوياات، ط -
  ا.1437

،تبموت: مؤسسااة الرسااالة,  ز باان عأاادالرحن الربيعااة، ال أعااة ال ال ااةلعزيداأااأدلااة التشااريك املإلتلاال يف انحتنااا  هبااا، ع -
  ا.  1402

 استأدال الوقل الحي مل تتع ل منافعمل بوقٍل  ٍم منمل، د.عأد الرحن السلمي، للة جامعة املل  عأد العزيز. -

الاوادي،    – ضار  حاد  د  ياساتأدال الوقال يف الهقامل اإلسا مي دراساة فقهياة مقااادية، رساالة ماجساتم جامعاة الشاه -
 عأاس ابملنقك.

 لوقل وبيعمل، رسالة ماجستم لل الل/ عأد القادر بن عأد   ابواجري، اجلامعة اإلس مية بألزة.استأدال ا -

  ا.1430، 1استأدال الوقل، د.إبرا يم العأيدي، دائرة الشؤون اإلس مية والعمل ا مي بدِب، ط -

عااااة دمشاااا  للعلااااوم  وإجرا اتاااامل ، د.تيساااار أبااااو  شااااريل، للااااة جامب مل  واضاااااسااااتأدال  تلكااااات األوقاااااف تحكماااامل و  -
 انقتأادية والقانونية.

  ا1434 -1دراسة فقهية ت أيقية، أحد بن عأد العزيز الأقية، دار ابن اجلو.ي، ط  –است مار األوقاف   -

 مأر.  –اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبرا يم ال رابلسي، م أعة  ندية  -

ة ال ال اااة ,تالااارايض: مكتأااة الااارايض ابدي اااة،  د، عأاااد  باان عأداملسااان الرتكاااي، ال أعاام أحاااماااأاااول فقااامل ماااح ل اإل -
  ا .1397

 .2اإلنأاف يف معرفة الراجح من ا  ف، ع   الدين علي بن سليمان املرداوي، دار إحيا  الرتاث، ط -

  ا.1408 -1الأداية والنهاية، ابن ك م،دار إحيا  الرتاث , ط -

 م.2001 ري، دار إحيا  الرتاث، بموت، األ. ،  ةهتحيل اللأل -

  ا.1434 -1جلامك ألحكام الوقل واهلأات والواااي، د. الد املشيقح، و.ارة األوقاف بدولة ق ر، طا -

  ا.1412: 2بموت، ط  –رد املتار علس الدر املإلتار، ابن عابدين، دار الهكر  -

ائس،  لألاااة الهقهاااا ، حمماااد رواس قلعناااي، دار النهاااعنااام  م  ،1/453الاااروض املرباااك، شااارا .اد املساااتقنك، دار املؤياااد،   -
  ا.1408  -2ط

ة الساااعوديّة:مكتأة الرشاااد للنشااار   - روضااة الناااايلر وجناااة املناااايلر، ابااان قداماااة املقدساااي، ال أعاااة ا امساااة ,تاململكاااة العربياااّ
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  ا.  1417والتو.يك ، 

 بموت.  –شرا تتأر  ليل للإلرشي، حممد بن عأد   ا رشي، دار الهكر  -

رمضااااان الأااااولي، ال أعاااااة السااااابعة تدمشاااا : دار الهكااااار ،    ملأااااللة يف الشاااااريعة اإلساااا مية، حممااااد ساااااعيد ب  اواضاااا -
  ا.  1430

  ا.1421  -1علم املقااد الشرعية، نور الدين ا ادمي، مكتأة العأيكان، ط -

حمماد    قيا حت  ، اا1379فتح الأاري بشرا اليح الأإلاري، أحد بن علي بان حنار العساق ين، دار املعرفاة باموت،   -
 فؤاد عأد الأاقي.

 لوقل، األمانة العامة لاوقاف بدولة الكويت.قاموس مأ للات ا -

ربياك ال ااين    13  -11قرارات منتدى قضااي الوقل الهقهية ال ال : قضاااي مساتندة وأتاايل شارعي املعقاود يف املادة   -
  ا ابلكويت.1428

  ا.1414مي، دار الكتل العلمية، بموت،  سَّلال  قواعد األحكام يف مأاحل األ م، العز بن عأد الس م، -

. انظااار: امل ُلاااك علاااس ألهااااظ املقناااك،  9/359 اااا،  1414  -3باااموت، ط  –لساااان العااارب، ابااان منظاااور، دار ااااادر   -
  ا.1423 -1الأعلي، حتقي : حممود األر صوط، مكتأة السوادي، ط

  ا.1413  –الرايض تل، لكاتتار الألاا، الرا.ي، حتقي  د.عأد الرحن امل رودي، دار عامل   -

  ا.1429عاارة، أحد تتار، عامل الكتل، معنم اللألة العربية امل -

 املألع، ابن قدامة، مكتأة القا رة. -

 مههوم انست مار، للة املاسل العرِب، قاموس مأ للات الوقل، األمانة العامة لاوقاف الكويت. -

  ا.1432  -3هائس، األردن، طالن  اردمقااد الشريعة اإلس مية، حممد ال ا ر بن عاشور،   -

  ا.1399، ابن فارس، حتقي : عأد الس م  ارون، دار الهكر،  مقاييس اللألة -

  ا.1392  -2املنها  شرا اليح مسلم بن ابنا ، النووي، دار إحيا  الرتاث، بموت، ط -

  ا.1420  – 4لأنان، ط  –املوافقات، الشالو، دار املعرفة   -

 .wareef.org/endwment-fund  رتنتنإلموقك وريل ا مية علس ا -

 م.1994حد بن إدريس القرايف، دار الألرب، بموت، النضمة، أ -

  ا. 1430 -1النوا.ل الوقهية، د. ار امليمان، دار ابن اجلو.ي، ط  -


