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  اإلهداء 

الذي كان سبباً في غرس قيم ) والدي العزيز(هذا العمل إلى القلب الكبير  أهدي
اإلسالم وتعاليمه في نفسي، وإلى من أرضعتني الحب والحنان، وأمضت حياتها 

  )والدتي الحبيبة(مجاهدة في تربيتنا 
وإلى الروح التي سكنت روحي وإلى دربي الذي ما كان لهذا العمل أن يكتمل 

، فالحرية له وألسرى الحرية في هزوجي الغالي، فك اهللا قيد دون مساندته لي
  .سجون االحتالل

  .بالحفظ واألمان لسبيل وشهادة، حباً ودعاءوإلى بناتي س
  زوجي حفظهما اهللا ورعاهما العمل إلى إخوتي وأخواتي ووالدي وأهدي هذا

  تعالى القبول والرضى راجية من اهللا
    

  
  

  

  

   



 أ 
 

  

  

  

 

  

  :إقــرار

  

الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة   ةقر أنا مقدمأ
ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا أباستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، و

  .ألي جامعة أو معهد

  

  هند حسن أحمد عميرة: االسم

    : التاريخ

  :التوقيع

  

  

  

  

  

  



 ب 

  الشكر والتقدير

   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  {  |  }     m v  w  x   y  z: نطالقاً من قول اهللا تعالىا

¥  ¦  §  ¨ ©  ª l1  ،،وجل وأشكره على كرمه أن  فإنني أحمد اهللا عز
وفقني إلتمام هذه الرسالة، وال أنسى أن أقدم الشكر لكل من ساعدني في إتمامها، واعترافاً بالفضل 

واالمتنان للدكتور المشرف على هذه الرسالة، األستاذ محمد  رألهله، فإنني أتقدم بعظيم الشكر والتقدي
به من غالي نصحه وإرشاده وتوجيهه، فجزاه مطلق عساف، الذي أعطاني من وقته، مستذكرةً ما حثني 

  . اهللا عني وعن المسلمين كل خير، وبارك اهللا فيه

. دالدين عفانة،  مد حسا.وأتقدم بالشكر ألعضاء الهيئة التدريسية في برنامج الفقه والتشريع وأصوله، أ
  . يم الرجوبسل. أحمد عبد الجواد، د.عروة صبري، د. جمال عبد الجليل، د. دمحمد مطلق عساف، 

جمال حشاش . والممتحن الخارجي دسليم الرجوب . كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى الممتحن الداخلي د
  . على ما بذاله من جهد في قراءة هذه الرسالة، وتصويبها وتحسينها

إنجاز هذه كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الذين كان لهم المنّة علي بعد اهللا عز وجّل، حتى وصلت إلى 
الرسالة، وكل من ساندني في عملية البحث، ومنهم العاملين في مؤسسة إحياء التراث والبحوث 
اإلسالمية، والمكتبة الختنية في المسجد األقصى المبارك، ووزارة األوقاف اإلسالمية، فجزاهم اهللا عنّا 

  .كّل خير

  . منته وفضله، وأسأله القبول على وآخراًحيث ابتدأت، أشكر اهللا عز وجل أوالً  ىوأعود إل
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 ج 

  : الملخص

األراضي والعقارات الوقفية في فلسطين من الناحية الفقهية، حيث قامت  نوازلتناولت هذه الدراسة 
الباحثة بتوضيح أهم األلفاظ ذات العالقة بالموضوع، وبيان حقيقة الوقف ومشروعيته، وبيان حجم 

الدولة العثمانية، ومن ثم في األوقاف في فلسطين، وبيان ملكية األراضي وأقسامها في اإلسالم، و
زل العقار، وذكر بعض نوازل األراضي والعقارات الوقفية في فلسطين، كتحكير التعريف بنوا

هناك طرقاً الستثمار و. حيلة شرعية في بيعهباألراضي واإلجارة الطويلة، والخلو، واستبدال الوقف 
األراضي والعقارات الوقفية المستجدة، عن طريق اإلجارة المنتهية بالتمليك، وعقد االستصناع 

الشروط العامة والضوابط الشرعية الستثمار وقد بينت المتناقصة وسندات المقارضة،  والمشاركة
  .أرض الوقف

وقد تناولت المسائل المستجدة في أرض الوقف في فلسطين، كبيان النظرة الشرعية للمفتين، 
وكيفية تسريب أرض الوقف، كما شملت الرسالة أمثلة من بخصوص بيع األراضي لليهود، 

  .على أرض الوقف في بعض مناطق فلسطينليهود ااعتداءات 

باطي، والرجوع إلى أمات الكتب وآراء الفقهاء نوقد اتبعت الدراسة المنهجين الوصفي واالست
  . لالستدالل على الحكم الشرعي المتعلق بالنوازل

أرض فلسطين هي أرض إسالمية وقفية أن وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أبرزها 
ها واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة، ، بل الدفاع عنال يجوز التنازل عنها بأي حال من األحوال

تم عن طريق اإلجارة الواحدة أو تاألنظمة المتبعة في تأجير العقارات الوقفية في فلسطين، وأن 
 .اإلجارتين أو اإلجارة الطويلة، أو عن طريق عقد الخلو

البحث عن سبل قانونية وإدارية وسياسية لتحرير األراضي الوقفية تمثل أهمها في فيأما التوصيات 
دعوة الباحثين والفقهاء إلى بذل المزيد من الجهد والبحث في الستصدار رخص بناء عليها، و

  . التحقيق في مسائل أراضي الوقف وسبل تطويرها واستثمارها في فلسطين

  

    



 د 

Emerging Issues of Land and Waqf Property in Palestine 

(Jurisprudential Study) 

Prepared by: Hind Hassan Amera.  

Supervisor: Dr.  Mohammad Assaf. 

Abstract:   

This study discusses the emerging issues regarding the Waqf lands and property in 

Palestine from the jurisprudence aspect. In this study the researcher explained the most 

important related issues, clarified the truth and the legitimacy of Waqf, clarified the area of 

Waqf in Palestine, and explained the ownership of land and its divisions in Islam, The 

researcher also defined the emerging issues of property and mentioned some of these 

emerging issues in Palestine, such as monopolizing the lands, long term leasing,key money 

and replacing the Waqf by using legitimate tricks in selling it. However, there are ways to 

invest in lands and Waqf property, such as the lease that ends with ownership, 

MusharakahMutanaqisah and Muqarada bonds. Besides, the researcher clarified the 

general conditions and the legal controls for investing a Waqf land. 

The study also addressed emerging issues in the Waqf land in Palestine. Such as revealing 

the legitimacy  perceptions of Mufties regarding the sale of lands to Jews, and the 

diversion of the Waqf land. It also included the examples of take-ins the Waqf land force 

by Jews in Palestine.  

The study used the descriptive and the deductive methods. The researcher also returned to 

the Islamic Scholars to deduce the Islamic ruling on these emerging issues.  

The study concluded a set of results, most notably that the land of Palestine is an Islamic 

Waqf land and its ownership not to be waived in any case, but defending it is a religious 

duty of every Muslim man and woman. Also, the existing regulations about the rental of 

the Waqf property in Palestine, is done by leasing once or twice or a long term lease, or by 

key money contract. 

The most important recommendations are represented in the search for legal, 

administrative and political ways to liberalize the land of Waqf for the issuance of building 

permits to build on it. In addition, invite researchers and scholars to exert more efforts in 

the investigation of Waqf land issues in Palestine. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

    المقدمة

 الحمد هللا نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من إن
هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده وال شريك له، وأشهد يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال 

  .عبده ورسوله، صلوات اهللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اًأن سيدنا محمد

  : أما بعد

يعتبر الفقه اإلسالمي من أهم العلوم الدينية التي تنظم حياة المسلمين والمجتمع اإلسالمي، وتجعله ف
اإلسالمية، فال يقف جامداً أمام الحوادث والمستجدات، فيبذل الباحث  يعيش في ظل تعاليم الشريعة

  .جهده لمعرفة الحكم الشرعي، وبيان المقصود من النص ودراسة أقوال الفقهاء

سعت هذه الدراسة إلى تناول واقع األوقاف في فلسطين، وتوضيح آليات وسياسات االستهداف  وقد
وكيفية تجيير العدو الصهيوني للقوانين والقرارات ، اف اإلسالمية في فلسطينقالصهيوني لألو

  .العسكرية في استغالل حاجات المسلمين وضعفهم لالستيالء على أوقافهم

حسن واستثمار موارده في الطرق ورسالته على أكمل وجه،  ءومما يساعد على قيام الوقف بأدا
من تفعيل أنشطته في سائر أنحاء المباحة والمتاحة، التي تزيد من دخله وتحافظ على قوته وتمكنه 

  .فلسطين

ضمن  فإننا نحتاج اليوم إلى إعادة صياغة الوقف صياغة جديدة، بما يتناسب مع التقدم العلميوبذلك 
لوقف امنفعة ففي مقدمة األولويات والضروريات، يعد الحفاظ على الوقف ، فالضوابط الشرعية

  . ات الوقفية، يجب أن نلتزم بالصيغ المقبولة شرعاًباإلبقاء عليه، وفي مجال استثمار العقارتكون 

  

 

  

  



 و 

  :أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لموضوع يهم أهل فلسطين عامة، وهو الحفاظ على األوقاف 
اإلسالمية في فلسطين، واستفادة المسلمين منها، فهناك أطماع من قبل االحتالل اإلسرائيلي في 

  .أراضي الوقف واستهدافها، وإضعاف القائمين عليها من المسلميناالستيالء على 

  :مشكلة الدراسة

 يعدم تطبيق األحكام الشرعية في المسائل المستجدة على أراضفي هذه الدراسة كمن مشكلة ت
كيفية استثمارها بالطرق المشروعة، خاصة بعد عدم وضوح و ،الوقف وعقاراته في فلسطين

  .ن ساهما في ضياع تلك األراضي الوقفية والعقاراتيحتالل اإلسرائيلي، اللذاالنتداب البريطاني واال

  :أهداف الدراسة

 .بيان األحكام الشرعية المتعلقة بأرض الوقف من حيث اإلجارة واالستبدال والحكر والخلو -1
 . بيان مجموعة مهمة من األحكام المتعلقة باستثمار الوقف وضوابطه الشرعية -2

 .الحق اإلسالمي الفلسطيني في فلسطين وبيت المقدسالحرص على تثبيت  -3
تسليط الضوء على معاناة شعبنا، وضياع حقوقنا وتسريب الكثير من أراضيا وعقاراتنا  -4

 .الوقفية اإلسالمية، إلى أيدي اليهود الصهاينة الدخالء
 .بيان األحكام الشرعية التي من شأنها أن تثبت حق المسلمين في فلسطين -5
تي يستخدمها االحتالل باالستيالء على أراضي الوقف من خالل القوانين بيان الطرق ال -6

 . الجائرة

  :صعوبات الدراسة

 .قلة الكتابات والدراسات الفقهية المتخصصة في أحكام العقارات الوقفية -
 .طبيعة عنوان البحث الذي يحتاج إلى العديد من المراجع الحديثة وغيرها -

  

  



 ز 

  :أسباب اختيار الموضوع

 .الباحثة في بيان األحكام الفقهية المستجدة في نوازل العقارات الوقفية في فلسطينرغبة  -1
 . بأراضي الوقف في فلسطين المسلمين إظهار حق -2

تعميم األحكام المتعلقة بأراضي الوقف على العامة، من أجل توضيح أحكام الشريعة المتعلقة  -3
 .بالوقف، وإظهار حكم المسائل المستجدة

  :منهج الدراسة

االستدالل على الحكم الشرعي  كما تم ين الوصفي واالستنباطي،اعتمدت هذه الدراسة على المنهج 
المتعلق بالنوازل من اآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوية الشريفة، باستخراج وجه الداللة مع 

الفقهاء في هذا  ، واستعراض آراءات الكتب من المذاهب الفقهيةالترجيح، وكذلك بالرجوع إلى أم
  .الموضوع

  :أسلوب البحث

 . الرجوع إلى مصدر المعلومة الرئيس -

ذكر اسم الشهرة للمؤلف، ثم اسمه كـامال،  البدء ب اتبعت طريقة البحث العلمي بالتوثيق من خالل  -
 ةمنها المعلومة، ثم دار النشر، ورقم الطبعة، وسـن  تخذأثم اسم الكتاب، ثم الجزء والصفحة التي 

هذا عندما يذكر المصدر أول مرة، أما في المرة الثانية فأكتفي باسم الشهرة للمؤلف، واسـم  ، النشر
 .الكتاب، ورقم الجزء والصفحة

 . رقم اآلية ةسورها مبين ىعزوت اآليات إل  -

 .خرجت األحاديث من مصادرها  -
ي أخـذ منـه   عند تخريج األحاديث، وباإلضافة إلى التوثيق السابق، قمت بكتابة اسم الكتاب الذ  -

 .الحديث، والباب، إن وجد، ورقم الحديث
 .  ئمة األربعةقمت بالترجمة لألعالم الواردة في الرسالة باستثناء الصحابة المشهورين واأل  -

 .تية للحصول على الفتاوى المختلفة التي قد ال توجد في الكتب المطبوعةاعتماد الشبكة العنكبو  -
 .ائق مؤسسة إحياء التراث للبحوث اإلسالميةاعتماد سجالت المحكمة الشرعية ووث  -
  



 ح 

  :الدراسات السابقة

هم فقهية تأصيلية ألدراسة : نوازل العقار(رسالة دكتوراه ألحمد بن عبد العزيز آل عميرة، بعنوان 
  . 2013، دار الميمان، الرياض، )قضايا العقار المعاصرة

األوقاف اإلسالمية ودورها في مواجهة االحتالل (دراسة لسامي محمد صالحات، بعنوان 
 .2011، مركز الزيتونة، بيروت، 1ط، )اإلسرائيلي

جامعة ، )فلسطيناألوقاف اإلسالمية في استثمار (رسالة ماجستير إلبراهيم خليل عليان، بعنوان 
  .2011القدس المفتوحة، فلسطين، 

األول  أحمد عبد اهللا يوسف، الجزأينللدكتور حمد ) قف اإلسالمي في فلسطينالو(دراسة بعنوان 
  .2010والثاني، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية، بيت المقدس، 

المنازعة على أرض الوقف وتطبيقاتها في (رسالة ماجستير ليحيى نصر حمودة الدلو، بعنوان 
 .2009 المية، غزة،الجامعة اإلس ،)المحاكم الشرعية بقطاع غزة

، دار 1ط ،)الوقف اإلسالمي بين النظرية والتطبيق(رسالة دكتوراه للدكتور عكرمة صبري بعنوان 
  .2008 النفائس، األردن،

اقتصاديات الوقف اإلسالمي في : (لعبد العزيز الدوري، ومحمد اشتية، ونائل موسى، بعنواندراسة 
، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية 2ط ،)دراسة تحليلة –أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .2006 ،)بكدار(اإلعمار 
، دار مجدالوي، 1ط ،)أوقاف القدس في زمن االنتداب البريطاني(دي، بعنوان تدراسة عبلة المه

 .2005األردن، 
التطبيقات سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في (دراسة وهبي الزحيلي، بعنوان 

 .2001 دار المكتبي، سوريا، ،)المعاصرة
، مؤسسة 1ط ،)سياسة إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين(دراسة مايكل دمبر، بعنوان 
 .1992 الدراسات الفلسطينية، بيروت،

  
  
  



 ط 

  :الدراسةخطة 

  .فلسطين ألرض الشرعية والمكانة الجغرافي الموقع: التمهيد

  .الجغرافي موقعها وأهمية فلسطين أرض: األول المبحث
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  الموقع الجغرافي والمكانة الشرعية ألرض فلسطين: التمهيد
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  . وأهمية موقعها الجغرافي أرض فلسطين: المبحث األول

قدموا قد هم أول من سكن هذه األرض، و الكنعانيين ؛ ألن)أرض كنعان(عرفت فلسطين قديماً باسم 
  . 1م. ق 2500من جزيرة العرب نحو 

، وربما أضيفت لها النون بعد ذلك للجمع، حيث )بلست(وورد اسمها في النقوش المصرية باسم 
مميز، سوى أنهم لم يبق لهم أثر وإنهم سكنوا المناطق الساحلية، واندمجوا بالكنعانيين بسرعة، 

   .2أعطوا األرض اسمهم

تيا أو فلستو للداللة على ، فتورد االسم فلس)فلستيا(ومن المرجح أن اسم فلسطين مشتق من اللفظ 
  .3الجزء الجنوبي من الساحل الفلسطيني

فلسطين من أقدم ممالك التمدن الشرقي القديم، حيث إنها تقع في الغرب من قارة آسيا، بين وتعد 
شرقي خط  °35 –َ 40، و°34 –َ 15، وبين خطي طول °33 –َ 15، و°29 –َ 30خطي عرض 

  .4غرينيتش، وهي القسم الجنوبي الغربي من بالد الشام

  : 5هي كاآلتيحدود فلسطين و

 .كيلو متراً 224يحد فلسطين من الغرب، البحر األبيض المتوسط على ساحل طوله  -
على حدودها  كيلو متراً، واألردن 70ومن الشرق سوريا، ويبلغ طول الحدود بين القطرين  -

 .كيلو متر 360طولها 
 . كيلو متر وسوريا 79ومن الشمال لبنان على حدودها طولها  -

                                                            
م، دار 1996 -هـ 1417، 1، ط23، ص 1ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر، تاريخ ابن الوردي، ج  - 1

م، 2002 -هـ 1422، 16اإلسالم، ص أبو الرب، هاني حسين، فلسطين في صدر . الكتب العلمية، بيروت، لبنان
  . المقدس تبي
 - هـ  1433، 10صالح، محسن محمد، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، ص  - 2

  .م، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، لبنان2012
م، 2003، 1، ط7، ص 1949اريخ حتى شوفاني، إلياس، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر الت - 3

  . مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت
  .، دار الهدى1991، 15، ص 1الدباغ، مصطفى، بالدنا فلسطين، ج - 4
  . 19 – 18أبو الرب، فلسطين في صدر اإلسالم، ص . 17 – 15الدباغ، بالدنا فلسطين، ص  - 5
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 .ومن الجنوب صحراء سيناء وخليج العقبة -
الفلسطينية بين رأس طابا على خليج العقبة، ورفح على البحر  –ويبلغ طول الحدود المصرية  -

 .كيلو متر 240األبيض المتوسط نحو 
 .قبة عشرة كيلو مترات ونصف الكيلو مترويبلغ طول الساحل الفلسطيني الواقع على خليج الع -

ميالً مربعاً، ) 10429(كيلو متر مربع، أي تقريباً  )27009(تبلغ مساحة فلسطين السطحية حوالي و
  .1والحولة، ونصف مساحة البحر الميتبما في ذلك بحيرتا طبريا 

تقع فلسطين في موقع استراتيجي مهم، حيث إنها تعد صلة الوصل بين قارات العالم الثالث؛ آسيا و
العالم اإلسالمي، وممراً لطريق التجارة الدولية، األمر وإفريقيا وأوروبا، وتعتبر نقطة التقاء جناحي 

  .2الذي جعلها محط أطماع الغزاة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                            

  .21الدباغ، بالدنا فلسطين، ص  - 1
صالح، محسن محمد، فلسطين سلسلة دراسات منهجية في . 19أبو الرب، فلسطين في صدر اإلسالم، ص  - 2

  . ماليزيا –، كوااللمبور 2002، 1، ط25القضية الفلسطينية، ص 
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  .، وفيه مطلبانألرض فلسطينالمكانة الشرعية : المبحث الثاني

القرآنية في النصوص الشرعية، فإن العشرات من اآليات  تميزة فلسطين موقعاً ومكانةً متحتل 
تؤكد على أهمية مكانتها، فهي موضع اهتمام وعناية على  النبوية الشريفة، واألحاديثالكريمة، 

  .1مدار التاريخ اإلسالمي

   . الكريمفلسطين في القرآن : المطلب األول

، 2عشرين مرة بألفاظ متعددة أكثر منعز وجل،  دينة القدس وفلسطين في كتاب اهللالقد ورد ذكر م
  : يما يلمنها أذكر و

 :3فلسطين أرض مباركة -1

     m A  B  C  D  E  F  G  H     I     J  K  L   M  N  O :قول اهللا تعالى

P  QR  S      T  U  V l 4.  
  :وجه الداللة

  .5وهذا بيان ألهمية ومكانة فلسطين في الشريعة اإلسالميةدلت هذه اآلية على قدسية بيت المقدس، 
 :6فلسطين هي أرض مقدسة -2

  .m {  |   }  ~  �  ¡          ¢  £  l 7 :لقوله تعالى

                                                            
، 13صالحات، سامي محمد، األوقاف اإلسالمية في فلسطين ودورها في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، ص  - 1
  .ز الزيتونة، بيروتكم، مر2011 - هـ 1432، 1ط
  .م، القدس2011 – 1432، 85صبري، عكرمة، حقنا في فلسطين، ص  - 2
 -هـ  1427، 1، ط25النتشة، جواد بحر، مكانة بيت المقدس بين نصوص الوحي وحركة اإلنسان، ص  - 3

  . الخليل، فلسطينم، مركز دراسات المستقبل، 2006
  .1سورة اإلسراء، آية  - 4
أحمد البردوني وإبراهيم : ، تحقيق208، ص 10بي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد، تفسير القرطبي، جالقرط - 5

أبو زيد، بكر بن عبد اهللا، المدخل المفصل . م، دار الكتب المصرية، القاهرة1964 -هـ1383، 12أفطيش، ط
د بن يوسف بن علي، البحر ابن حبان، محم. هـ، دار العاصفة، جدة1417، 1، ط2، ص 1لمذهب اإلمام أحمد، ج

  .هـ، دار الفكر، بيروت1420صدقي محمد جميل، : تحقيق، 458، ص 7جالمحيط في التفسير، 
  .25النتشة، مكانة بيت المقدس، ص  - 6
  .21سورة المائدة، آية  - 7
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  :وجه الداللة

نها فلسطين، إدلت هذه اآلية بأن األرض المقدسة هي أرض بيت المقدس، وقيل في تأويل هذه اآلية 
  .1التي هي جزء من بالد الشام

 :2فلسطين هي أرض المحشر والمنشر -3

  .m ̀  a  b  c  d  e  f   g  h  i  j  kl  m  n  o  p  l 3 :يقول تعالى
  : وجه الداللة

أنه ينادي مناد من الصخرة التي في بيت المقدس، وهي أوسط األرض، وأقرب األرض إلى السماء 
فينادي إسرافيل بالحشر، ولهذا دلت هذه اآلية بأن مدينة القدس هي أرض  بثمانية عشر ميالً،

  .4المحشر والمنشر، وهذا تشريف لمكانة فلسطين اإلسالمية
 : 5فلسطين مهبط األنبياء والمرسلين -4

  .m ¶   ¸  ¹    º   »   ¼  ½  ¾   l  6: لقوله تعالى
  :وجه الداللة

إبراهيم ولوطاً، عليهما السالم، وذلك باللجوء إلى أرض الشام، فهي مهبط  أي أن اهللا تعالى أنقذ
الوحي فترة طويلة، ومبعث الرسل، وفيها األرض المقدسة؛ أي بيت المقدس وفلسطين، وهي جزء 

  .7من بالد الشام
                                                            

محمد عبد : تحقيق ،121، ص 2البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج -  1
، ص 1ابن حبان، البحر المحيط في التفسير، ج. هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت1418، 1الرحمن المرعشلي، ط

357.  
  . 319النتشة، مكانة بيت المقدس، ص  -  2
  .42 – 41سورة ق، اآليتان  -  3
: ، تحقيق366، ص 7لفراء، تفسير البغوي، جالبغوي، حسن بن مسعود بن ا. 27، ص 17القرطبي، تفسير القرطبي، ج  -  4

م، دار طيبة للنشر 1997 - هـ 1417، 4محمد عبد اهللا النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان بن مسلم الحرش، ط
  .  86صبري، حقنا في فلسطين، ص . والتوزيع

  .277النتشة، مكانة بيت المقدس، ص  -  5
  .71سورة األنبياء، آية  -  6
، 164، ص 4محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، جالشنقيطي،  -  7

الزمخشري، . 86صبري، حقنا في فلسطين، ص . م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان1995 -هـ 1415
هـ، دار الكتاب 1407، 3، ط126، ص 3ل، جأبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزي

  .العربي، بيروت
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  :المشرفة فلسطين في السنة النبوية: المطلب الثاني

له، والمسجد األقصى وفلسطين، التي ضيت المقدس وفلقد وردت أحاديث متعددة تذكر فيها أهمية ب
، فاألحاديث النبوية الواردة في حق هذه البقعة المقدسة، فهي تبين أهمية 1هي جزء من بالد الشام

  :2يلي اموعلو مكانة بيت المقدس في اإلسالم، وهي ك

 : 3ة التي تشد إليه الرحالالمسجد األقصى أحد المساجد الثالث -1

مسجدي هذا، ومسجد : ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: (صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا

  .4)الحرام، ومسجد األقصى

 .5المسجد األقصى ثاني مسجد على وجه األرض -2

: أي مسجد وضع في األرض أول؟ قال: قلت يا رسول اهللا: (قالرضي اهللا عنه  6عن أبي ذر

: ثم قالأربعون، : بينهما؟ قال كان كم: األقصى، قلتالمسجد : ثم أي؟ قال: المسجد الحرام، قلت

  .7)حيثما أدركتك الصالة فصّل واألرض لك مسجد

 .8فلسطين أرض رباط إلى يوم القيامة، وهي عقر دار اإلسالم وقت اشتداد المحن والفتن -3

                                                            
  .87صبري، حقنا في فلسطين، ص  - 1
  . 14صالحات، األوقاف اإلسالمية في فلسطين ودورها في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، ص  - 2
    .259النتشة، مكانة بيت المقدس، ص  - 3
، رقم الحديث )ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد(مسلم، أبو الحسن القشيري، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب  - 4
  . محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت: ، تحقيق1014، ص 2، ج]1397[
  . 9النتشة، مكانة بيت المقدس، ص  - 5
بن جناد، بن قيس بن عمرو بن حرام بن عفار وهو أكثر وأصح ما  اختلف في اسمه اختالفاً كثيراً، فقيل جندب -  6

ابن األثير، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، . قيل، وأمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار وهو من كبار الصحابة
، 1علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط: ، تحقيق96، ص 6أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج

  .م، دار الكتب العلمية1994- هـ1415
ووهبنا لداود : البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب من قوله تعالى - 7

، 1محمد زهير ناصر الناصر، ط: ، تحقيق162، ص 4، ج]3425[، رقم الحديث )سليمان نعم العبد إنه أواب
  . هـ، دار طوق النجاة 1422

  .16ألوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص صالحات، ا - 8
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يوم  ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .1)القيامة

كنت جالساً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : (، قال3، عن سلمة بن نفيل2ن جبير بن نفيروع

يا رسول اهللا، أذال الناس الخيل، ووضعوا السالح، وقالوا ال جهاد قد وضعت الحرب : فقال رجل

 تزال وال القتال، جاء اآلن!  كذبوا: (وقال بوجهه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأقبلأوزارها، 

 الخير نواصيها في معقود الخيل. اهللا وعد يأتي وحتى الساعة، تقوم حتى يقاتلون أمة أمتي من

 رقاب بعضكم يضرب فال أال تتبعوني، وأنتم ملْبث، غير أني إلى يوحي وهو القيامة، يوم إلى

  .4)الشام المؤمنين دار وعقر بعض،

 .5المنصورةفلسطين تمكث فيها الطائفة  -4

ال تزال طائفة من أمتي قائمة بامر اهللا ال يضرهم من خذلهم (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 6فقام مالك بن يخامر السكسني )أو خالفهم حتى يأتي أمر اهللا عز وجل، وهم ظاهرون على الناس

                                                            
مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم،  - 1

  .137، ص 1، ج]256[حديث رقم 
صلى اهللا عليه وسلم ، وهو باليمن  –جبير بن نفير، هو أبو عبد الرحمن الحضرمي، أسلم في حياة رسول اهللا  -  2

فأدرك أبا بكر، ثم انتقل إلى الشام فسكن حمص، وكان جبير من علماء أهل الشام ، مات في سنة خمس وسبعين 
، الذهبي، شمس الدين أبو 517، ص1، جةابن األثير، أسد الغابة في معرفة الصحاب. وقالوا توفي في سنة ثمانين
  م، دار الحديث، القاهرة2006- ه1427، 1، ط32، ص5أعالم النبالء، ج عبد اهللا محمد بن أحمد، سير

سلمة بن نفيل الكندي، هو سلمة بن نفيل السكوني من أهل حمص له صحبة، روى عنه جبير بن نفير، والسكون  -  3
  . 283، ص2ابن األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج. عاصم حضرمياً ومن كنده، وجعله أب

، ص 6، ج]3561[ئي، أحمد بن شعيب بن علي، سنن النسائي، كتاب الخيل، باب حب الخيل، رقم الحديث النسا - 4
صححه . م، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، سوريا1986 -هـ 1406، 2، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط214

، 1935ائدها، حديث رقم األلباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفو: األلباني
  .م، مكتبة المعارف، الرياض1995 -هـ 1415، 1، ط571، ص 4ج
  .17صالحات، األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 5
عن معاذ بن جبل وجبر بن نفيل ومكحول وغيرهم وهو من  ىقيل أن له صحبة رو: مالك بن يخامر السكسني -  6

ابن منظور، محمد بن مكرم . أهل حمص، فقد شهد خطبة معاوية بدمشق، وتوفي سنة تسع وستين وقيل سنة سبعين
، تحقيق روحية النحاس و رياض عبد الحميد ومحمد مطيع، 77، ص24بن عساكر، ج" بن علي، مختصر دمشق 

  . ار الفكر للطباعة والتوزيع، دمشق، سوريام، د1984 -ـه1402، 1ط
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: ورفع صوته 2، فقال معاوية"وهم أهل الشام: "يقول 1سمعت معاذ بن جبل نييا أمير المؤمن: فقال
  .3"وهم أهل الشام"هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول 

  : وجه الداللة من هذه األحاديث

إن أرض بيت المقدس وفلسطين هي جزء من بالد الشام، تكمن أهميتها بوجود المسجد األقصى 
  .4، وهذا ما أشارت إليه هذه األحاديثفيها، وبيان مكانة فلسطين في الشريعة اإلسالمية

فحينما نذكر المسجد األقصى المبارك، فإننا نعني أيضاً القدس بخاصة، وفلسطين بعامة، فالتالزم 
بينهما هو تالزم عقيدة، وتالزم عبادة، وتالزم تاريخ، فالمباركة التي وردت في هذه اآليات 

ثيقة وحقوق متينة وعالقات وطيدة، ربطت واألحاديث قد شملت أرض فلسطين، فهناك ارتباطات و
  .5المسلمين بأرض فلسطين

  

  

                                                            
هو عمرو بن عائذ بن عدي بن كعب، ويكنى أبا عبد الرحمن، وأمه هند بنت سهل وشهد معاذ : معاذ بن جبل -  1

وشهد أحداً والخندق، وقد بعثه النبي . العقبة مع السبعين من األنصار، وهو ابن عشرين أو إحدى وعشرين سنةبيعة 
قوام السنة، اسماعيل بن محمد بن الفضل، سير . وسلم إلى اليمن، مات وهو ابن ثالث وثالثين سنةصلى اهللا عليه 

كرم بن حلمي بن فرحات ، دار . د: ، تحقيق646، ص1السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني ، ج
، 271، ص7بقات الكبرى، جابن سعد، أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع، الط: الراية للنشر والتوزيع، الرياض

  . م،دار الكتب العلمية، بيروت1990-ـه1410، 1محمد عبد القادر عطا، ط: تحقيق
بن أبي سفيان بن حرب، وأمه هند بنت عتبة ، ويكنى معاوية أبا عبد الرحمن، وأسلم عام الحديبة، شهد معاوية  -  2

له بالخالفة واجتمع عليه بعد علي بن أبي طالب مات حنيناً، وكانت واليته على الشام عشرين سنة أميراً، ثم بويع 
، الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ 285، ص7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج. وهو ابن ثمان وسبعين سنة

  .م،دار الغرب اإلسالمي، بيروت2002-ـه1422، 1بشار عواد معروف، ط. د: ، تحقيق574، ص1بغداد، ج
رقم الحديث  اهللا أحمد بن محمد، مسند اإلمام أحمد، حديث معاوية بن أبي سفيان، بن حنبل، أبو عبدأحمد  - 3

، 1األرنؤوط، وعادل مرشد، وإشراف عبد اهللا بن المحسن التركي، ط شعيبتحقيق  ،28، ص 28ج  ،16932
عبد الرحمن  األلباني،. وللحديث طرق أخرى فيه زيادةعند األلباني : قالو، م، مؤسسة الرسالة2001 -هـ 1421

   .601، ص 4يء من فقهها وفوائدها، جمحمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وش
  .15 – 14صالحات، األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 4
  . 26صبري، حقنا في فلسطين، ص  - 5
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 نشأة الوقف وحقيقة نوازله :الفصل األول

  : وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، وهي

  .نشأة الوقف اإلسالمي، وفيه خمسة مطالب: مبحث األولال

  .مطالب، أربعة وحجم الوقف في فلسطين حقيقة الوقف: المبحث الثاني

  .، وفيه مطلبانملكية األراضي: المبحث الثالث

  .، وفيه ثالثة مطالبنوازل العقار: المبحث الرابع
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  .وفيه خمسة مطالب نشأة الوقف اإلسالمي: المبحث األول

عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فهو األسوة في  إلىترجع بدايات الوقف في تاريخنا اإلسالمي 
  :اتسعت األوقاف في عهد الدولة اإلسالمية، كما يتبين من خالل المطالب اآلتية، ثم 1ذلك

  : صلى اهللا عليه وسلم عهد الرسولحال الوقف في : المطلب األول

قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينة، فنزل المدينة وأمر : قالرضي اهللا عنه  2عن أنس بن مالك
  .3ال واهللا ال نطلب ثمنه إال إلى اهللا: قالوا) ثامنوني بحائطكم هذا يا بني النجار: (ببناء المسجد، قال
صلى اهللا عليه  –أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبي : رضي اهللا عنهما قال 4يروي ابن عمر

إن شئت حبست : (أصبت أرضاً لم أصب ماالً قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: وسلم، فقال
  .5، فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها، وال يوهب وال يورث)أصلها، وتصدقت بها

  

  :الراشدين عهد الخلفاء حال الوقف في :المطلب الثاني

) فله الجنة 6من حفر رومة: (هللا عليه وسلم قالعن عثمان رضي اهللا عنه، أن الرسول صلى ا
  .7فحفرتها

                                                            
الطرابلسي، . ، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، القاهرة1الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني، أحكام األوقاف، ص -  1

  .صرم ،م، شارع المهدي1902هـ،  1320، 2، ط5-4برهان الدين إبراهيم بن موسى، اإلسعاف في أحكام األوقاف، ص
النجار، اإلمام المفتي المغربي المحدث، راوية اإلسالم، أبو حمزة األنصاري  ابن النضر بن زيد بن حرام بن: أنس بن مالك - 2

. والزمه أعمد المالزمة وغزا معه غير مره وبايعه تحت الشجرة) صلى اهللا عليه وسلم(البخاري المدني، خادم رسول اهللا 
، 275، ص1في تمييز الصحابة جة صاب، العسقالني، أحمد بن علي بن محمد، اإل417، ص4الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

  . ، دار الكتب العلمية بيروتـه1415، 1عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، ط: تحقيق 
، ص 4 ج ،2771إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز، حديث رقم : الوصايا، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب -  3
11.  
مع أبيه وهو صغير ولم  ملي اهللا عنهما، القرشي العدوي، أسهللا بن عمر بن الخطاب، رضأبو عبد الرحمن عبد ا: ابن عمر - 4

صلى اهللا  –آلثار رسول اهللا  االتباعيكن قد بلغ الحلم، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وكان من أهل الورع والعلم، وكان كثير
ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم، . حجعلم الصحابة بمناسك الأعليه وسلم، شديد التحري، واالحتياط، وكان 

  . ، دار صادر بيروت1900، 1ط: إحسان عباس: ، تحقيق29، ص3وفيات األعيان وأبناء الزمان، ج
 .12، ص 24، ج 2772حديث رقم  يكتب، يفالوقف ك: الوصايا، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب -  5
رومة ووسعها وبنى حول فمها، فنسب حفرها إليه، وهذه البئر كانت ليهودي، أي اشترى بئر : ةممن حفر رو - 6

البخاري، صحيح . ها للمسلمين، وكان لها قربة يبيعها بدرهم، فاشتراها عثمان وأوقفها للمسلمينءوكان يبيع ما
  . تعليق مصطفى البغا، 13، ص 4البخاري، ج 

إذا أوقف أرضاً أو بئراً، واشترط لنفسه مثل والء المسلمين، حديث رقم : الوصايا، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب -  7
  .13، ص 4 ج، 2778
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كان أبو طلحة أكثر األنصار : أنه سمع أنس بن مالك رضي اهللا عنه، يقول 1عن أبي طلحةو
، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول اهللا صلى 2بالمدينة ماالً من نخيل، وكان أحب أمواله بيرحاء

 mA B C D :فلما نزلت هذه اآلية  :ماء فيها طيب، قال أنساهللا عليه وسلم يدخلها ويشرب من 
E  F  GHl  3يا رسول اهللا إن اهللا : ، قام أبو طلحة إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال

وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة  mA  B  C   D  E  F  GH  l: تبارك وتعالى يقول
هللا، أرجو برها وذخرها عند اهللا تعالى، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا، قال، فقال رسول اهللا 

، )وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في األقربين، بخ ذلك مال رابح: (صلى اهللا عليه وسلم
  .4فقال أبو طلحة افعل يا رسول اهللا

  

  :حال الوقف في العصر األموي: المطلب الثالث

الناس على الوقف، أدى ذلك إلى إنشاء تشكيالت تتولى اإلدارة  وإقبالعند اتساع األوقاف 
توبة بن حومل : واإلشراف لسد حاجة الدولة، بعد نموها، فقد ولى قضاء مصر القاضي

ذه الصدقات إال إلى الفقراء ما أرى موضع ه: "، فقال6، في زمن هشام بن عبد الملك5الحضرمي
  7."والمساكين، فأرى أن أضع يدي عليها حفظاً لها من البوار والتوارث

                                                            
واسمه زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو، شهد العقبة وبدراً وأحد، له أحاديث كثيرة ومناقبة أيضاً : أبو طلحة - 1

، ابن سعد، 357ص-3الذهبي، سير أعالم النبالء، ج .و طلحة أم سليم فكان مهرها إسالمه، فأسلم وتزوجهابكثيرة، خطب أ
  .382،ص3الطبقات الكبرى، ج

هي : بفتح الباء وآسرها، وبفتح الراء وضمها والمد فيهما، هو اسم مال وموضع في المدينة، ويقال: بيرحاء - 2
  . 412، ص 2، ج)بريح(ابن منظور، لسان العرب، مادة . األرض الظاهرة، أي البستان

    .92آل عمران، آية سورة  -  3
  .119ص ، 2ج، 1461حديث رقم كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، البخاري، صحيح البخاري،  -  4
مل، توفي في جمادى ومل بن يغلب بن ربيعة، ومن ولده حجر بن حوهو توبة بن نمر بن ح: توبة بن حومل الخضرمي - 5

ابن ماكوال، سعد الملك أبو نصر علي بن هبة اهللا، اإلكمال في رفع اإلرتياب عن المؤتلف . اآلخرة سنة ثمان عشرة ومائتين
  . م، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان1990- ه1411، 1، ط443، ص 2والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، ج

ن مروان بن الحكم أبو الوليد أمير المؤمنين، مولده سنة قتل ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين هو اب: هشام بن عبد الملك -  6
ابن منظور، مختصر . للهجرة وتوفي سنة خمس وعشرين ومائة، وداره بدمشق، الدار المعروفة بالقبابين عند باب الخواصين

: ، تحقيق238، ص4وات الوفيات، جف ،حمد، صالح الدين، محمد بن شاكر بن أ97، ص27تاريخ دمشق البن عساكر، ج
  .م، دار صادرة بيروت1973، 1حسان عباس، طإ

محمد أبو الفضل : ، تحقيق167، ص2السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ج -  7
عبيد عبداهللا، أحكام الوقف في الكبيسي، محمد . م، دار إحياء الكتب العربية، مصر1967 -هـ  1387، 1إبراهيم ، ط

صبري، الوقف اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، . م، مطبعة اإلرشاد، بغداد1977هـ 1397، 1، ج38الشريعة اإلسالمية، ص
محمد حسن محمد إسماعيل، : ، تحقيق250، ص1الكندي، محمد بن يوسف بن يعقوب، كتاب الوالة وكتاب القضاة، ج. 20ص

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت 2003هـ،  1424، 1، طوأحمد فريد المزيدي



12 

ولم يمت توبة حتى صار لألحباس ديوان مستقل عن بقية الدواوين، تحت إشراف القاضي، فقد أمر 
ظيم بتسجيل األحباس في سجل خاص ليحمي مصالح المستحقين فيها، ويعتبر هذا الديوان أول تن

ديوان آخر  إنشاء تم لألوقاف ليس في مصر فحسب بل في الدولة اإلسالمية، وفي عهد توبة
  .1لألوقاف في البصرة

  

  :حال الوقف في العصر العباسي: المطلب الرابع

صدر الوقف، والذي أنيط به : تطورت األمور اإلدارية، فكان هناك رئيس إلدارة الوقف يسمى
  .2وتعيين األعوان لمساعدته على النظر فيها والعناية بهااإلشراف على إدارتها، 

ما ال يزال يعمل به إلى  القوانين واألنظمةمن هذه وصدرت قوانين وأنظمة للتنظيم ولإلشراف و
  .3يومنا هذا

  :حال الوقف في العصر العثماني: المطلب الخامس

ور في الدولة العثمانية على اتسع نطاق الوقف في العصر العثماني إلقبال السالطين ووالة األم
  .4إلى يومنا هذا ما يعمل به هذه القوانينيزال من ما و. الوقف، وصدرت قوانين وأنظمة متعددة

، كما صدر نظام آخر تضمن بيان أنواع األراضي 5ومن األنظمة التي صدرت نظام إدارة األوقاف
به إلى  يعملالوقفية، والزال هذا التقسيم  6في الدولة العثمانية، ومعامالت المسقفات والمستغالت

  .7يومنا هذا
  

                                                            
الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، . 167، ص2في تاريخ مصر والقاهرة، جالسيوطي، حسن المحاضرة  -  1
  .250، ص1ب الوالة وكتاب القضاة، جالكندي، كتا. 20صبري، الوقف اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، ص. 1، ج38ص
   . 39الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، ص - 2
الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، . 167، ص2في تاريخ مصر والقاهرة، جالسيوطي، حسن المحاضرة  -  3
  . 250، ص1ب الوالة وكتاب القضاة، جالكندي، كتا. 20صبري، الوقف اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، ص. 1، ج38ص
الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، . 167، ص2في تاريخ مصر والقاهرة، جالسيوطي، حسن المحاضرة  -  4
  .250، ص1ب الوالة وكتاب القضاة، جالكندي، كتا. 20صبري، الوقف اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، ص. 1، ج38ص
  .م1863 -هـ  1280جمادى اآلخرة سنة  19صدر هذا النظام في  - 5
يوسف، الوقف اإلسالمي في فلسطين منذ أواخر العهد . وهي المباني: المسقفات. وهي األراضي: المستغالت - 6

م، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية، بيت 2003 -هـ 1424، 516العثماني حتى يومنا هذا، ص 
  . المقدس

  .م1870 -هـ 1287جمادى اآلخرة سنة  19صدر هذا النظام في  - 7
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  .، وفيه أربعة مطالبوحجم األوقاف في فلسطين حقيقة الوقف: المبحث الثاني

  : الوقف لغة: المطلب األول

    .1تعالى ي حبستها في سبيل اهللاأيقال وقفت الدار وقفا  ،هو الحبس

  .2والمنع ،التسبيل: يضاألفاظ الوقف أومن 

  :الوقف في االصطالح: المطلب الثاني

ومصير العين  ،نظرا الختالفهم في لزوم الوقف وعدمه ،اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف
  .3الموقوفة

  :ربعةالمذاهب األ فيوهذه بعض التعريفات 

  :    الوقف عند الحنفية: والأ

     4".حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"

  : الوقف عند المالكية: ثانيا

  5".عطاء منفعة شيء مدة وجوده الزماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراًإ"هو 

  

                                                            
، المكتبة 669، ص2ج) وقَفَ(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة   1

ه، 1414، 3، ط359، ص9، ج)وقَفَ(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، مادة . العلمية، بيروت
  .دار صادر، بيروت

، 5يوسف الشيخ محمد، ط: ، تحقيق141، ص1، ج)وقَفَ(صحاح، مادة الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار ال  2
  .669، ص2الفيومي، المصباح المنير، ج. م، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت1999- ه 1420

3 األوقاف "األشقر، محمود سعيد، وزواوي، خالد علي، مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي الرابع بعنوان   
  .م2013-ه 1434، 13، ص2ج". ي القدس تحت االحتالل اإلسرائيلياإلسالمية والمسيحية ف

ابن . هـ، المطبعة الخيرية1322، 1، ط333، ص1الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد، الجوهرة المنيرة، ج  4
- هـ 1412، 2، ط337، ص4عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار، ج

  .م، دار الفكر، بيروت1992
م، دار الفكر، 1989-ه 1409. 8، ص8ختصر خليل، جعليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح م  5

  .، دار الفكر للطباعة، بيروت78، ص7الخرشي، محمد بن عبد اهللا، شرح مختصر خليل للخرشي، ج. بيروت
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  :الوقف عند الشافعية: ثالثا

  .1"حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح"هو 
  :الوقف عند الحنابلة: رابعا

تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته "هو 
                              .2"بريصرِف ريعه إلى جهة 

    :الراجح

فهذا هو  3"تحبيس األصل وتسبيل المنفعة" : يمكن ترجيح تعريف الشافعية والحنابلة للوقف بأنه
 وأرى أن اآلراء األخرى التي تحمل نفس فكرة التعريف عند الشافعية والحنابلة،  التعريف المختار،

        :ومسوغات ترجيحه هي
فإن حقيقة الوقف . والدوامتبين حالتي االبتداء لهذا التعريف بين لفظتي التحبيس والتسبيل  جمع .1

                       4.ودواما تسبيل منفعته ،ابتداء تحبيسه

اس من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما قال لعمر بن الخطاب رضي اهللا نه اقتبأ .2
فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو أعلم الناس بأحكام  5).احبس أصلها وسبل ثمرتها: (عنه

  6.الشريعة اإلسالمية وحقيقتها
                                                            

، 1، ط522، ص3الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج  1
المعبري، زين الدين أحمد بن عبد العزيز، فتح المعين بشرح قرة العين . لعلميةم، دار الكتب ا1994-هـ 1415

  .، دار ابن حزم1، ط400، ص1بمهمات الدين، ج
، 2، ط3، ص7المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج  2

، 2، ص3بن موسى، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج دار إحياء التراث العربي، الحجاوي، موسى بن أحمد
  . تحقيق عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان

ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد . ، دار الفكر5، ص15النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج  3
المرداوي، . م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1997-ه 1418، 1، ط151، ص5اهللا، المبدع في شرح المقنع، ج

  .3، ص7اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج
البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات،   4
  .م، عالم الكتب1993-ه 1414، 1، ط398، ص2ج
: ، تحقيق801، ص2، ج)2397(د بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب من وقف، حديث رقم ابن ماجه، محم  5

األلباني، محمد ناصر الدين، . وصححه األلباني. م2009 - هـ 1430، 1محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط
م، المكتب 1985 - هـ 1405، 2ير الشاويش، طزه: ، تحقيق31، ص 6إرواء الغليل في تخريج أحاديث مدار السبيل، ج

  . اإلسالمي، بيروت
  . ، قطر1م، ط1997-ه 1418، 15الهيتي، عبد الستار إبراهيم، الوقف ودوره في التنمية، ص  6
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جوهر الوقف وإظهار حقيقته، وذلك دون التطرق إلى أمور أخرى  ركز هذا التعريف على بيان .3
وجزئيات تكميلية تخص ملكية العين، مما جعل هذا التعريف قاسما مشتركا بين جميع المذاهب 

 1. الفقهية واآلراء االجتهادية

: مشكالت األوقاف على أنفي القضاء على وقد نصت المادة األولى من قانون العدل واإلنصاف 
الجملة لو في ن تمليكها ألحد من العباد والتصدق بالمنفعة على الفقراء، وعالوقف هو حبس العين "

  .2"أو على وجه من وجوه البر

    :مشروعية الوقف: المطلب الثالث

  .ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة

يات التي تحث على البر وفعل عموم اآلاستدل الجمهور على مشروعية الوقف من : فمن الكتاب
ب رمن القُ ةليه وجعله قربإفقد شرعه اهللا تعالى وندب  ،نفاق في سبيل اهللالخير والحث على اإل

ومن ذلك3ليهإتقرب بها التي ي ،:  

  .m ́  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  l4 :قول اهللا تعالى -

    :        يةوجهه الداللة بهذه اآل

                                                              5.ل اهللايفي سب اإلنفاقية تدل على التحريض على اآل

  .m ¿  À      Á  Â      Ã  ÄÅ  l 6: قول اهللا تعالى –

                                                            
  .15الهيتي، الوقف ودوره في التنمية، ص  1
مركز الدراسات : ، تحقيق77  باشا، محمد قدري، قانون العدل واإلنصاف في القضاء على مشكالت األوقاف، - 2

  . م، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة2006 -هـ  1427 ،1ط الفقهية واالقتصادية،
  .م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان1977- ـه1397، 3، ط516-515، ص3سابق، سيد، فقه السنة، ج  3
    245: سورة البقرة، آية  4
  237، ص3القرطبي، تفسير القرطبي، ج  5
  115:سورة آل عمران، آية  6
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: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومنها قول ، ثبت مشروعية الوقف من السنة: ومن السنة النبوية
إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد : اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثةإذا مات (

   1.)صالح يدعو له
  : وجه الداللة

، ويكون مقصوده هللا تعالى، وأن تكون مصارفه موجهة إلى 2الصدقة الجارية بالوقففسر العلماء 
بها الواقف، ويجري عليه ثوابها دة يتصدق ب البر واإلحسان، فالوقف صدقة مؤبوجوه التقرب وأبوا

  . 3بعد انقطاع أعماله وخروجه من دنياه إلى آخرته
  :ومن اإلجماع

أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم ذو مقدرة من يكن أحد ولم ى مشروعية الوقف، أجمع العلماء عل
  . 5وهذا إجماع منهم، فلم ينكره أحد فكان إجماعاً، فإن الذي قَدر منهم على الوقف وقَفَ ،4إال وقف

  

  :حجم األوقاف في فلسطين: المطلب الرابع

على ذلك بالفتح  اًوتأكيد ،رضبناء على قدسية هذه األ ،سالميإرض وقف أرض فلسطين هي أن إ
  . 7على يد القائد صالح الدين األيوبي 6بتحريرها ومروراً ـه15سالمي لها سنة اإل

                                                            
، 3، ج)1631(مسلم، صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته رقم الحديث   1
  .1255ص
  . ، دار الحديث127، ص 2الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صالح، سبل السالم، ج  - 2
محمد : ، تحقيق533، ص 1رحمن عبد اهللا بن صالح، تيسير العالم شرح عمدة األحكام، ج، عبد العنيزة - 3

  .م، مكتبة الصحابة، اإلمارات2006 -هـ 1426، 10صبحي بن حسن، ط 
: الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق، التجميل فيما لم يتم إخراجه من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل، كتاب - 4

ذكره األلباني في . م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض2001 -هـ 1422، 1، ط251، ص 1الوقف، ج
  . اإلرواء، وأغفله من التخريج

  . م، مكتبة القاهرة1968 -هـ 1388،  4، ص 6ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد، المغني، ج - 5
  .33الصالحات، األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  6
يوسف بن أيوب الشاذلي ، أبو المظفر، الملقب بالملك الناصر وهو من أشهر ملوك : صالح الدين األيوبي -  7

الزركلي، خير الدين بن محمود بن . اإلسالم، وهو أصله من قرية دوين في شرقي أذربيجان، من األكراد، وولد بها
  . م، دار العلم للماليين2002، 15، ط220، ص8محمد، األعالم، ج
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رض أوقاف في نسبة األ وتقدير هل االختصاص في تحديدأفقد اختلف المراقبون والمؤرخون و
لى إفإن األرقام التي يوردها مختلف الباحثين هي استنتاجات تستند  ،وذلك ألسباب شتى ؛1فلسطين

مما فقد كثيرا من  ،وذلك بسبب عدم تطور الجهاز اإلداري العثماني آنذاك ،معلومات غير كافية
    2.راضي المسجلة والمعامالت المتعلقة بهاالسجالت الشاملة لجميع األ

  :نواعه كما يليأرض فلسطين وأوقاف في ويمكن تلخيص حجم نسبة األ
 27من مساحة فلسطين التي تبلغ % 16رض فلسطين أويمثل نسبته في :  3الوقف الخيري: والأ

الوقفية عقبة في وجه الكيان  األراضيوهذه مساحة ال يستهان بها فقد كانت .  4متر مربع ألف كيلو
ن ألى إونشير هنا  5.وقافلى سن قوانين جائرة للتخلص من األإالصهيوني مما اضطر اليهود 

فالقوانين اإلسرائيلية ال تزيل صفة  ،عليه مرور الزمن وال يسري ،لى قيام الساعةإالوقف يبقى وقفا 
حتى لو مر على االعتداء مدة تزيد عن  ويبقى الوقف وقفاً ،راضي والعقاراتالوقف عن األ
   6.عشرات السنين

وهذا الوقف موقوف على ذرية الواقف وفي حالة انقطاع الذرية يؤول إلى :  7الوقف الذري: ثانيا
  : 8ويؤدي هذا الوقف إلى عدة فوائد منها. الوقف الخيري العام

                                                            
  34،33الصالحات، األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  1
2 م، مؤسسة 1992، 1، ط25،24تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص" إسرائيل"دمبر، مايكل، سياسة   

  .الدراسات الفلسطينية، بيروت
ين، هو الوقف الذي يوقف في أول األمر على جهة خيرية، ويكون بعدها وقفا على شخص مع: الوقف الخيري  3

هـ، وزارة شؤون األوقاف والدعوة 1425، 1، ط113، ص1السدالن، صالح بن غانم، رسالة في الفقه الميسر، ج
  .واإلرشاد، السعودية

دمبر، سياسة إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، . 34الصالحات، األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  4
أربعون عاما على النكبة وواحد وعشرون عاماً على احتالل الضفة صبري، عكرمة، المجتمع الفلسطيني . 25ص

  .، مركز إحياء التراث العربي، مطبعة األمل، القدس36والقطاع، ص
  .36صبري، أربعون عاما على النكبة وواحد وعشرون عاما على احتالل الضفة والقطاع، ص  5
ما على النكبة وواحد وعشرون عاما على احتالل مركز إحياء التراث العربي، المجتمع الفلسطيني أربعون عا  6

  .36الضفة والقطاع، ص
. هو الذي يوقف في ابتداء األمر على نفس الواقف أو أي شخص ويجعل آخره لجهة خيرية: الوقف الذري  7

  .13، ص1السدالن، رسالة في الفقه الميسر، ج
سطيني أربعون عاما على النكبة وواحد وعشرون مركز إحياء التراث العربي، المجتمع الفلسطيني المجتمع الفل  8

  .37عاما على احتالل الضفة والقطاع،  ص 
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إن األبناء ال يستطيعون أن يتصرفوا برقبة األرض أو العقار، وإنما ينتفعون من ريع  .1
 . ويوزع هذا الناتج على المستحقين حسب شروط الوقف. الوقف

2. الوقف الذري وضصحاب النفوس المريضةألتصرفات السفهاء المحجور عليهم و اًحد ع . 

  .راضي والعقارات لألعداءحدا لتسريب األ عضلوقف الذري يا .3

راضي العشرية في فنسبة األ ،راضي العشريةشر ناتج األن الوقف يأخذ عإحيث : 1األعشار: ثالثا
فهذا العدد مرشح  ،وليةوعلى الرغم من هذه التقديرات األ ،2وقريةمدينة ) 350(فلسطين تصل إلى 
  .  3زال قائماًيسالمية والكشف عنها ما إن البحث عن وقفيات مرشح للزيادة أل

، وكانت هذه المساحة قد وقعت 1948أما مساحة األراضي التي وقعت تحت أيدي اليهود حتى سنة 
من مساحة فلسطين التي % 8.8أو ما يعادل  من غير قتال أو حرب، تقدر بحوالي مليوني دونم،

وهي جميعها أرض وقف إسالمي، تعرضت للنهب والسلب واالنتهاك من ، 4مليون دونم 27 تبلغ
  : 5وقد استولى عليها اليهود وذلك بأربعة طرق، وهي كما يليقبل اليهود وغيرهم من السماسرة، 

مثل تعيش في فلسطين  كانت أقليةدونماً حصلوا على جزء منها ك) 650,000(الطريق األول  )1
منذ مئات السنين، وتملك أرضاً تعيش عليها، وتم الحصول على الجزء اآلخر وذلك غيرهم 

بمساعدة الوالة األتراك الماسونيين الذين تم تعينهم عن طريق حكومة االتحاد والترقي، والتي 
 .من أعضائها من اليهود% 90كان أكثر من 

دونماً حصل عليها اليهود، وذلك بمساعدة حكومة االنتداب ) 665,000(: الطريق الثاني )2
 .البريطاني على فلسطين

                                                            
مركز إحياء التراث العربي، المجتمع الفلسطيني المجتمع الفلسطيني أربعون عاما على النكبة وواحد وعشرون   1

  .37عاما على احتالل الضفة والقطاع،  ص 
الفلسطيني المجتمع الفلسطيني أربعون عاما على النكبة وواحد وعشرون مركز إحياء التراث العربي، المجتمع   2

  .37عاما على احتالل الضفة والقطاع،  ص 
  .23الصالحات، األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  3
4 ‐http//www.palestine:، على الرابط!الخالدي، خالد، بيع الفلسطينيين أرضهم لليهود حقيق أم خيال؟  

ibfo.info/Arabic/qadaya/baya.htm  . 43صالحات، األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص.  
5 ‐http//www.palestine:، على الرابط!أم خيال؟ ةالخالدي، بيع الفلسطينيين أرضهم لليهود حقيق  

ibfo.info/Arabic/qadaya/baya.htm  .43، ص صالحات األوقاف اإلسالمية في فلسطين .  
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دونماً اشتراها اليهود من إقطاعيين لبنانيين وسوريين، وكان ) 606,000(الطريق الثالث  )3
هؤالء يملكون هذه األراضي عندما كانت سوريا ولبنان واألردن وفلسطين بلداً واحداً، تحت 

 .ولة العثمانيةحكم الد

وقد ) 300,000(بيع األراضي من قبل الفلسطينيين خالل ثالثين سنة، بلغت : الطريق الرابع )4
  . اعتبر كل من باع خائناً
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  .، وفيه مطلبانوتقسيماتها ملكية األراضي: المبحث الثالث

تزال أهم مصادر الثروة الحقيقية، وقد مرت أحكام األراضي بأدوار متعددة،  ماكانت األراضي و
وفي هذا المبحث سيتم بيان أقسام األراضي في  .فاختلف حالها باختالف العصر الذي مرت به

  .، ثم بعد ذلك يأتي بيان أقسام األراضي في الدولة العثمانية1وفقاً لنصوص الكتب الفقهيةاإلسالم 
  

  :أقسام األراضي في اإلسالم: لالمطلب األو

  .تقسم األراضي بشكل عام إلى األرض المملوكة واألرض غير المملوكة
  :وتقسم األرض المملوكة في اإلسالم إلى عدة أقسام

  .األرض التي أسلم أهلها عليها: القسم األول
أن يتصرف  كأرض الحجاز، والمدينة ومكة واليمن، فليس ألحد من أسلم على أرضه فهو المالك لها

صاحبها؛ ألن عصمة الملك تمنع من ذلك، وعليه فإن المالك يحق له التصرف  نفيها من غير إذ
الضريبة التي  ا، أي ال تُفرض عليه، فيجوز له بيعها وهبتها ورهنها، فحكمها ال خراج عليها2فيها

  .3رش، مع وجوب العتؤخذ من أموال الناس على الغلّة الحاصلة من الشيء
  :األراضي التي غنمها المسلمون فقسمت بينهم: الثانيالقسم 

وهي كل أرض أخذت عنوة، حيث إن اإلمام لم ير أن يجعلها فيئاً موقوفاً، وإنما رأى أن يجعلها 
 –ها وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة، كما فعل رسول اهللا سمخَغنيمة للمسلمين، فَ

  .4بر، فهذه األرض ملك أيمانهم، ليس فيها غير العشربأرض خي –صلى اهللا عليه وسلم 
  :األراضي التي صالح أهلها على أن األرض لهم: القسم الثالث

                                                            
م، 1923، 2المر، دعيبس، أحكام األراضي المتبعة في البالد العربية المنفصلة عن السلطنة العثمانية، ص  - 1

  .مطبعة بيت المقدس
م، 1986 -هـ 1406، 2، ط192، ص 6الكاساني، عالء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج - 2

  .دار الكتب العلمية
أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن . 22، ص 3، ابن قدامة، المغني، ج192، ص 6بدائع الصنائع، ج الكاساني، - 3

، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد ، المكتبة األزهرية للتراث، ابن عبد 72، ص 1حبيب، الخراج، ج
، 1ب من كالم ابن تيمية، جالوهاب، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوها

  . ، جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة السعودية24ص 
  .، تحقيق خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت615، ص 1أبو عبيد، القاسم بن سالم، األموال، ج - 4



21 

وهي األراضي التي استولى عليها المسلمون بمقتضى عقد الصلح دون قتال، كاألراضي الواقعة في 
  .1سوريا واألردن وفلسطين والعراق وغيرها

وا عنها شيئاً، وما على أن تكون مملوكة للمسلمين على أن يؤد وملكية هذه األراضي ما صولح
لمسلمين شركاء للمشركين في رقاب أرضهم بما صالحوهم عليه، وإذا صولح على صولح على أن ا

أن األرض كلها للمشركين فعليهم أن يجعلوا عليها خراجاً معلوماً، إما شيء معين يضمنونه في 
  .2يؤدى عن كل ما زرع من األرض أموالهم كالجزية، وإما شيء مسمى

  :األراضي التي أحياها المسلمون من موات األرض: القسم الرابع
، والموات من األراضي 3والموات هو ما ال ينتفع به من األراضي، وسمي بذلك لبطالن االنتفاع به

  .5)لهميتة فهي  من أحيا أرضاً: (صلى اهللا عليه وسلم –، لقول الرسول 4التي تملك باإلحياء
ال  6إذن اإلمام، وعند أبي يوسف بعد لمن يملكها باإلحياء –رحمه اهللا  –ويشترط عند أبي حنيفة 
  .7حاجة فيه إلى إذن اإلمام

  :األراضي العشرية: القسم الخامس
ال رب لها وال عامر،  9وكل أرض عادية. 8وهي تشمل كل أرض أسلم عليها أهلها طوعاً بال قتال

والخلفاء بعده فيما اقتطعوا من  –صلى اهللا عليه وسلم  –أقطعها من جزيرة العرب كفعل رسول اهللا 
  .10بالد اليمن واليمامة والبصرة

                                                            
، مجلة كلية الشريعة 38مية، ص ملكية األراضي في الشريعة إبان الفتوحات اإلسال: "أبو يحيى، محمد حسن، بحث بعنوان -  1

  .والقانون، القاهرة
  .م، دار المعرفة، بيروت1990 -هـ 1410، 192، ص 4الشافعي، عبد اهللا محمد بن إدريس، األم، ج -  2
  .، دار الفكر96، ص 10ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الوهاب، فتح القدير، ج -  3
  .م، دار المعرفة، بيروت1993 -هـ 1414، 17، ص 3سهل، المبسوط، جالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي  -  4
  .106، ص 3، ج2335البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً، حديث رقم  -  5
الرأي، يعقوب بن إبراهيم، مات ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه : أبو يوسف - 6

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي ، طبقات الفقهاء، . وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن وولى القضاء لهارون الرشيد
  . ، دار الرائد بيروت، لبنان1970، 1احسان عباس، ط: ، تحقيق134، ص1ج
  .166، ص 23السرخسي، المبسوط، ج  -  7
هـ 1404، 2صالح الدين الناهي، ط. ، تحقيق د183، ص 1تف في الفتاوى، جالسغدي، علي بن الحسن بن محمد، الن -  8

  .م، مؤسسة الرسالة، عمان، األردن1984
هي كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس، فصار حكمها إلى اإلمام، أبو : عادي األرض -  9

  353، ص 1عبيد، األموال، ج
  .615، ص 1ج أبو عبيد، األموال، -  10
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  :األراضي الخراجية: القسم السادس
، وهي أنواع، ما فتحت عنوة ولم 1والخراج ما وضع على رقاب األرض من حقوق تؤدى عنها

  .2تقسم، وما جال عنها أهلها خوفاً، وما صولح عليها على أنها لهم، ولنا عليها الخراج
  :األراضي المتروكة: القسم السابع

  .3اًهي األراضي التي تكون قريبة من العمران، تترك لألهالي على أن تتخذ مرعى أو بيدر
  :األراضي اإلقطاعية: ثامنالقسم ال

أو  معدناًراضي الموات مختصة ببعض األشياء، سواء أكان ذلك جعل بعض األ: "والمراد باإلقطاع
  .4"أرضاً

إقطاع تمليك وإقطاع استغالل وإقطاع إرفاق، : وما يقطعه السلطان من األراضي على ثالثة أقسام
م إقطاع التمليك إلى موات وعامر ومعادن، وجعل إقطاع االستغالل على نوعين عشر سوقد قُ
المعادن الباطنة في األرض التي ال : ق على ضربين، الضرب األولوإقطاع اإلرفا. 5وخراح

  .6الشوارع والطرق والرحاببين ما : يتوصل إليها إال بعمل، الضرب الثاني
  

  :سام األراضي في الدولة العثمانيةأق: المطلب الثاني

ضي متفرقة عند تأسيس الدولة العثمانية وزعت أراضي األناضول بين الفاتحين، فبقيت أحكام األرا
معفي الكتب الفقهية والفتاوى المتعددة، إلى أن ج ميويعتبر القانون 7األرض بقانونت بقانون س ،

 7من أهم القوانين التي أصدرتها الدولة العثمانية، خالل فترة التنظيمات، فقد صدر هذا القانون في 

                                                            
  . ، دار الحديث، القاهرة227، ص 1الماوردي، علي بن محمد، األحكام السلطانية، ج - 1
2 ، 1، تحقيق عبد اهللا بن الحسين التركي، ط114، ص 4ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد، الفروع، ج - 

  .م، مؤسسة الرسالة، األردن2003 -هـ 1424
  .، تحقيق نجيب هواونيسي، كراتشي244، ص 1األحكام العدلية، جمجموعة من العلماء، مجلة  - 3
4 ، 1، تحقيق عصام الدين الصباطي، ط371، ص 5الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل األوطار، ج - 

  .م، دار الحديث، مصر1993 -هـ 1413
  .لعلمية، دار الكتب ا95، ص 4البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج - 5
، تحقيق 116 – 115، ص 1ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد، تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم، ج - 6

  . م، دار الثقافة، قطر1988 -هـ 1408، 3الشيخ عبد اهللا بن زيد آل محمود، وتعليق فؤاد عبد المنعم أحمد، ط
  .7 – 4المر، أحكام األراضي، ص  - 7
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 1858صدرت ابتداء من عام م، وقد اعتمدت عليه القوانين الالحقة التي 1858/هـ1274رمضان 
  .1وحتى أواخر العهد العثماني

  :وبموجب هذا القانون تم تقسيم األراضي في الدولة العثمانية إلى خمسة أقسام
  :األراضي المملوكة: القسم األول

، فيجوز لصاحبها أن يتصرف بها كما يشاء، فيجوز له 2وهي األراضي المملوكة ملكية خاصة
، وبموجب المادة 3ي على هذه األرض أحكام التصرف باألموال الشخصيةرهنها أو بيعها، وتجر

  :4من قانون األراضي، فقد قسمت األراضي المملوكة إلى أربعة أقسام) 2(
الواقعة داخل القرى، حيث استغلت هذه المساحة لسد احتياجات السكان بضم  5العرصات -1

 .7حطب والمؤونة، كحفر بئر وأماكن تخزين ال6دونم مما يعتبر تتمة للسكن
صحيحاً بناء على  8األراضي األميرية التي أفرزت من أراضي بيت المال، وملكت تمليكاً -2

 .9المسوغات الشرعية على أن يحصل التصرف بها بأنواع أوجه الملكية
، ويؤخذ 10وهي األراضي التي تم توزيعها وتمليكها حين الفتح للفاتحين: األراضي العشرية -3

 .11حاصالتها الزراعية من هذه األراضي عشر
، 12وهي األراضي التي بقيت في يد أصحابها األصليين غير المسلمين: األراضي الخراجية -4

  :13وتقسم إلى قسمين

                                                            
  .، مؤسسة األسوار، عكا1998، 1، ط34مد ماجد صالح، ملكية األراضي في فلسطين، ص الحزماوي، مح -  1
  .34الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص  -  2
م، 1996، 1، ط341، أبو بكر، أمين مسعود، ملكية األراضي في متصرفية القدس، ص 8المر، أحكام األراضي، ص  -  3

  .مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان
  .8ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص  -  4
جمع عرصة وهي الساحات القائمة داخل المدن والقرى الملحقة بالمباني، أبو بكر، ملكية األراضي، ص : العرصات -  5

341.  
   8ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص  -  6
  8المر، أحكام األراضي، ص ، 34الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين،ص  -  7
    .10المر، أحكام األراضي، ص  -  8
  . 8ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص  -  9
  .8ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص  -  10
  .345أبو بكر، ملكية األراضي في متصرفية القدس، ص  -  11
  .   8ألراضي، ص ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين ا -  12
  . 8، ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص 36 – 35الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص  -  13
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وهو الذي يؤخذ من المحصول الناتج من األرض على أساس الغلة الفعلية، : خراج المقاسمة: أوالً
  .األرض ونوعيتهاوتتراوح قيمتها بين العشر والنصف، ويكون ذلك حسب جودة 

وهو عبارة عن مقدار معين مقطوع من الدراهم تفرض على األرض، سواء : خراج الموظف: ثانياً
إذا كانت األراضي عشرية أو خراجية، من غير وارث، وعادت إلى بيت و .زرعت أم لم تزرع

  .1المال، تكتسب حكم األراضي األميرية
  

  :األراضي الوقفية: القسم الثاني

  :نيقسمفي فلسطين إلى راضي الموقوفة م األقستُ
وهي األراضي التي كانت من األراضي المملوكة صحيحاً وأوقفت وفقاً للشرع، : الوقف الصحيح

وتكون هذه األراضي وجميع حقوق التصرف بها عائدة إلى جانب الوقف، حيث تلزم أن تعامل 
  .2نيةبموجب شروط الوقف مهما كان، وال تجري عليها المعامالت القانو

وهي األراضي التي أفرزت من األراضي األميرية التي أوقفت بحضرة : الوقف غير الصحيح
، وتخصص 3السالطين، حيث أوقفها آخرون بإذن السلطان، وتبقى حق رقبتها تابعة لخزينة الدولة

مماليك منافعها للجهة الموقوفة عليها، وقد أكد قانون األراضي أكثر األراضي الموقوفة الكائنة في ال
  .4المحروسة من هذا النوع

  :ويقسم هذا النوع من األراضي إلى ثالثة أصناف
ويتكون من األراضي األميرية التي تكون رقبتها وحقوق التصرف بها عائدة إلى : الصنف األول

الخزينة، حيث تُجرى عليها جميع أحكام قانون األراضي كالفراغ واالنتقال والحل وجميع المعامالت 
  .6وكان أغلب أراضي الوقف في فلسطين من هذا الصنف. 5القانونية والنظامية

                                                            
  . 9ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص  - 1
  .39فلسطين، ص ، الحزماوي، ملكية األراضي في 10ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص  - 2
  .39، الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص 10ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص  - 3
  .416أبو بكر، ملكية األراضي في متصرفية القدس، ص  - 4
  .417 – 416أبو بكر، ملكية األراضي في متصرفية القدس، ص  - 5
  .40ن، ص الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطي  - 6
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يتكون من األراضي العائدة رقبتها إلى الخزينة، وقد فوض التصرف فيها إلى وجوه : الصنف الثاني
الخير، ويقع على عاتق المتصرف تقديم الواجبات الضرائبية للخزينة كمصالح طلبة المدارس 

  .1في الوقت نفسه يقع على عاتقهم دفع الضرائب، ويث يمنحون حق التصرفوالمساجد وغيره، ح
  .2على بعض المناطق في القدس والخليل ونابلس اًوكان هذا الصنف مقتصر

وهي األراضي التي بقيت رقبتها بالخزينة، ووجهت حقوق التصرف على وجوه : الصنف الثالث
، 3ذا ينطبق على مصالح المساجد والمدارسالخير، فال يعود على الخزينة من منافعها شيء، وه

  .4وهذا الصنف كالصنف الثاني لكنه أعفي من دفع الضرائب
كان هناك فرق شاسع بين مساحات األرض الوقفية الصحيحة، وبين مساحات  وفي بالدنا فلسطين

 األرض الوقفية غير الصحيحة، وهذا التصنيف كان الهدف منه باألساس إلى زيادة سيطرة الدولة
على األراضي الموقوفة، فقد استغل االحتالل اإلسرائيلي هذا التقسيم للسيطرة على األوقاف المقامة 

، والذي أعلن 1997، بتاريخ 59على أراض أميرية، خصوصاً بعد إعالن األمر العسكري، رقم 
 فقو مئات اآلالف من الدونمات أراض للدولة، ومن بينها أراض موقوفة، وهذا ما حصل في

دعوة ضد أمناء  ةاإلسرائيليحيث رفعت الحكومة ميمي في منطقة الخليل، فهذا مثال على ذلك، الت
 الخليل، التي هي في الحقيقة أراضهذا الوقف زاعمة أن أرض الوقف واقعة خارج حدود بلدية 

صحيحة، وبالتالي فإن بإمكان االحتالل اإلسرائيلي أن  اًأميرية موقوفة، وهي لذلك ليست أوقاف
  .5يصادرها على أنها أراض للدولة، يمكن مصادرتها استناداً إلى األمر العسكري

  

  

  

                                                            
  .417أبو بكر، ملكية األراضي في متصرفية القدس، ص  - 1
  .40الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص  - 2
  .417أبو بكر، ملكية األراضي في متصرفية القدس، ص - 3
  .40الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص  - 4
م، مؤسسة الدراسات 1992، 1، ط160في فلسطين، ص دمبر، مايكل، سياسة إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية  - 5

 -هـ 1426، 1، ط55المهتدي، عبلة، أوقاف القدس في زمن االنتداب البريطاني، ص . الفلسطينية، بيروت
عمر، لؤي، األوقاف اإلسالمية في الضفة الغربية، الهيئة اإلسالمية لحقوق . م، دار مجدالوي، عمان، األردن2005

  . 17المواطنين، ص 



26 

  :األراضي المتروكة: القسم الثالث
وهي األراضي التي ترك حق االنتفاع بها لعامة الناس، أو األراضي التي تركت ألهالي قرية أو 

  .1تكون مشتركة فيهاعدة قرى 
  :إلى قسمين 2)4(وقد قسمت األراضي المتروكة بموجب قانون األراضي المادة 

  .3األراضي المتروكة لعامة الناس، كالطرق واألسواق وغيرها: األول
  .4األراضي المتروكة المخصصة إلى عموم أهالي القرية أو القرى المتعددة: الثاني

للعموم حق ملكية هذه األراضي بل لهم حق االنتفاع منها حيث بين قانون األراضي أنه ليس 
  . 5بصورة محدودة

أنه ال يمكن ) 93(مجموعة قوانين األراضي الخاصة في األراضي المتروكة في المادة  جاء فيوقد 
  .6ألحد أن يبني أو يغرس، ومن فعل ذلك يهدم البناء ويقلع ما غرسه

  

  :األراضي الموات: القسم الرابع

اضي التي ليست في تصرف أحد، ولم تترك ولم تخصص ألهالي القرى، وهي األراضي وهي األر
، وتبعد عن أقصى العمران 7البعيدة من القرى والقصبات، كما أنها لم تكن بتصرف أحد بالطابو

  .8مسافة ميل ونصف أو مقدار نصف ساعة مشياً على األقدام

من قانون األراضي العثماني بإحياء ) 103( والمادة) 6(وبموجب تعريف األراضي الموات بالمادة 
هذه األراضي من قبل الناس بشرط موافقة الحكومة وعلى أن يكون إحياؤها مدة ال تزيد على ثالث 
                                                            

  . 42الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص  - 1
  .11ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص  - 2
  .28المر، أحكام األراضي، ص  - 3
  . 28المر، أحكام األراضي، ص  - 4
  .42الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص  - 5
  .41ص  ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، - 6
هي كلمة تركية أو فارسية وتعني الصك الذي يكتب فيه التوجيه وكان ما يأخذه هو أجرة على كتابة : الطابو - 7

ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى . أو ما يسمى بأجرة معجلة عن األرض. ذلك الصك، فسمي باسمه
  . ، دار المعرفة206، ص 2الحامدية، ج

  .28، المر، أحكام األراضي، ص 43ملكية األراضي في فلسطين، ص الحزماوي،  - 8
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سنوات، وإن لم يستصلحها خالل هذه الفترة تؤخذ منه وتعطى لشخص آخر، أما إذا لم يتم إحياؤها 
  .1بإذن الحكومة، فيكون عليه دفع بدل الطابو

، وبموجبها أن من أحيا أرضاً بإذن اإلمام )172(وهذا ما أخذت به مجلة األحكام العدلية في المادة 
، وقد جاء أيضاً في 2ذن اإلمام بإحيائها على أن ينتفع بها فقط فال يمتلكهاأأصبح مالكاً لها، وإذا 

ليس بإحياء  على أن من أحاط جوانب األرض باألحجار وجذوع الشجر وحفر بئر) 1477(المادة 
لتلك األرض، كما لو حصد ما في األرض من الحشائش واألشواك ووضعه في أطرافها ووضع 

  4 .3بتحجيرهاعليه التراب، فال يكون أحيا تلك األرض بل قام 

  :األراضي األميرية: القسم الخامس

والمحاطب وهي األراضي التي تكون رقبتها عائدة إلى بيت المال، مثل األراضي الزراعية 
    .5والمراعي، وكأن يتصرف بها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة

حيث إنها الجهة بها بإذن من مأمور من قبل الدولة، إال أن هذا الحق ألغي وأصبح التصرف 
الوحيدة بتحديد التصرف بهذه األراضي، فأصبحت تبيع منها ما تريده من هذه األراضي بموجب 

  . 6سند طابو

  
  

  

                                                            
  45، ضابط الشؤون العدلية، مجموعة قوانين األراضي، ص 43الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص  - 1
  . 244، ص 1مجموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، ج  - 2
مة كحجر أو غيره، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، هو منع الغير من اإلحياء بوضع عال: التحجير -  3
  .  360، ص 6ج
  .245، ص 1مجموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، ج  - 4
 100ألف درهم، وهي قابلة للزيادة إذا حصل صاحبها على ترقية حتى تبلغ  20هي ما يبلغ ريعة : الزعامة - 5

  .13ص  المر، أحكام األراضي،. ألف درهم
  .12، المر، أحكام األراضي، ص 36الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين، ص  - 6
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  : ، وفيه ثالثة مطالبنوازل العقار معنى :الرابعالمبحث 

  :واأللفاظ ذات الصلة بها تعريف النوازل: المطلب األول

  :النوازل لغة واصطالحاً: الفرع األول

وهي كالمصيبة الشديدة التي . 1مفردها نازلة، وهي الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس: النوازل لغة
  .3النزول وهو الحلولوهي مأخوذة من . 2تقع على الناس

  :النوازل اصطالحاً

إلى تعريف النازلة وإعطائها وصفاً دقيقاً، بل تم تعريفها وذكرها من  السابقون لم يتطرق العلماء
  .4غير تفصيل، فنالحظ أنه يختلف تعريف النوازل لدى المتأخرين والمعاصرين

الفتاوى والواقعات، وهي مسائل استنبطها : "بأنها 5بالنسبة للعلماء المتأخرين، فقد عرفها ابن عابدينف
  .6"المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين

  .1"الشدائد والمصائب التي تنزل على المسلمين: "بأنها 7وعرفها البهوتي

  .2مستجدة أم مسائل قديمةفالنازلة عندهم تحتاج إلى حكم، سواء كانت مسائل  أما المعاصرون
                                                            

  .659،  ص 11، ج)نَزَل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  1
  .600، ص 2، ج )نَزَل(الفيومي، المصباح المنير، مادة  -  2
  .  656، ص 11، ج )نَزَل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  3
م، مكتبة الحلبي، 1940 - هـ1358، 1أحمد شاكر، ط: ، تحقيق1، ج512الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، ص  -  4

ان للنشر والتوزيع، مم، دار المي2011 -هـ1430، 1، ط28آل عميرة، أحمد بن عبد العزيز، نوازل العقار، ص . مصر
أبي األشبال : ، تحقيق2، ج844ان العلم وفضله، ص القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمود، جامع بي. الرياض

  م، دار ابن الجوزي، السعودية1994 - هـ 1414، 1الزهري، ط
محمد أمين بن عبد العزيز المشهور بابن عابدين، فقيه حنفي، ولد ومات في دمشق، تولى اإلفتاء ثم عين أميناً :  ابن عابدين - 5

، 6الزركلي، األعالم، ج. يعرف بحاشية ابن عابدين ، وله الكثير من المؤلفات للفتوى، له رد المحتار على الرد المختار،
  . 43ص
  .17، ص 1ابن عابدين، محمد أمين أفندي، رسائل ابن عابدين، ج -  6
منصور بن يونس بن صالح الدين أبن حسن بن ادريس  البهوتي الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عصر، هو  - 7

وكشاف القناع عن ) الروض المربع شرح زاد المستنفع المختصر من الممنع(عدة كتب من نسبته إلى بهوت وله 
، 4المحيي، محمد أمين بن فضل، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، ج. اإلقناع للحجاوي وغيرها نمت
  . 307، ص7، دار صادر، بيروت، الزركلي، األعالم، ج421ص
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  :الصلة بهااأللفاظ ذات : الثانيالفرع 

  :هناك بعض األلفاظ ترادف لفظ ومضمون النوازل، ومن هذه المصطلحات

الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العصر باسم النظريات : "عالوقائ -1
 .3"والظواهر

المستجدات الطارئة على المجتمع، بسبب توسع األعمال وتعقد المعامالت، والتي " :المستجدات -2
  .4"ال يوجد نص تشريعي مباشر أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها

 .5"لة نازلة يجهل حكمها تحل بالفرد أو الجماعةأهي مس: "الحلول -3

    

  :الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدات: الثالث الفرع

  : 6نا مما سبق من التعريفات ما يليفتبين ل

ومعنى كانت هذه المسائل مستجدة وملحة،  إذابأن النوازل إنما تطلق على المسائل الواقعة  -
 .  تستدعي حكماً شرعياًكونها ملحة أنها 

أما الوقائع فإنها تطلق على كل واقعة مستجدة كانت أو غير مستجدة، ثم إن هذه الواقعة قد  -
 . تستدعي حكماً شرعياً، وقد ال تستدعيه، فقد تكون ملحة أو غير ملحة

                                                                                                                                                                                    
  . 242، ص 1لشرح المنتهى، جالبهوتي، دقائق أولي النهى  -  1
  . 32آل عميرة، نوازل العقار، ص  - 2
  .م، مؤسسة الرسالة1996 - هـ 1416، 1، ط9، ص 1بكر، عبد اهللا أبو زيد بن محمد، فقه النوازل، ج - 3
، 1، ط9الزحيلي، وهبة، سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، ص  - 4

  .م2001 -هـ 1421
 - هـ  1427، 2، ط24الجيزاني، محمد بن حسين، فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، المجلد األول، ص  - 5

  . ، دار ابن الجوزي، السعودية2006
  .25 – 24الجيزاني، فقه النوازل، ص  - 6
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وأما المستجدات، فإنها تطلق على كل مسألة جديدة، سواء كانت هذه المسألة من قبيل المسائل  -
وقد تستدعي هذه المسألة حكماً جديداً، وقد ال تستدعيه، وقد تكون إما ملحة  الواقعة أو المقدرة،

 .أو غير ملحة
بحكم شرعي، أما الوقائع والمستجدات فال  بد يظهر لنا أن النوازل يتعلق بها وال: وجوهر الفرق

  . 1يلزم أن يتعلق بها حكم شرعي
سائل العظيمة التي تنزل بالمسلمين كالشدائد وأرى أنه من خالل التعريف اللغوي للنوازل، أنها الم

  .والمحن غير المتوقعة، وليس لها حكم فقهي سابق، ومن هنا سميت بالنوازل
  . 2المسائل والوقائع المستجدة التي يجهل حكمها الشرعي: والتعريف المختار للنوازل

  : تعريف العقار: الثانيالمطلب 

أصل له المنزل والنخل واألرض ونحو ذلك، وجمعها عقارات، أي هو كل ملك ثابت : العقار لغة
  . 3ماله دار وال عقار: ويقالكالدار، 

  :العقار اصطالحاً: ثانياً

 .4"آخر، كاألراضي لىإما ال يمكن نقله من محل وغير المنقول : "العقار: عند الحنفية -
 .5"من بناء أو شجرهو األرض وما اتصل بها : "العقار: عند المالكية -
 .6"األرض والبناء والشجر: "العقار: عند الشافعية -
  
 

                                                            
    . 34آل عميرة، نوازل العقار، ص  - 1
هـ، دار الميمان، 1432، 33آل عميرة، نوازل العقار دراسة فقهية تأصيلية ألهم قضايا العقار المعاصر، ص  - 2

  . السعودية
، ص 2، ج)عقَر(الفيومي، المصباح المنير، مادة . 597، ص 4، ج)عقَر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 3

421.  
، المادة 31، ص 1وعة من المؤلفين، مجلة األحكام العدلية، جمجم .215، ص 6ابن الهمام، فتح القدير، ج - 4
)129 .(  
الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي . 158، ص 5الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، ج - 5

  . ، دار الفكر، األردن476، ص 3على الشرح الكبير، ج
، 5ضيح منهج الطالب، المعروف بحاشية الجمل، جالجمل، سليمان بن عمر بن منصور، فتوحات الوهاب بتو - 6

  .، دار الفكر364ص 
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 .1"هو األرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار: "العقار: د الحنابلةنع -

، والخالف 2فمن خالل تعريفات العلماء للعقار نجد أن العلماء اتفقوا على دخول األرض في العقار
، فهل يدخل في مسمى العقار أم ال؟ فنجدهم اتجهوا إلى كان فيما عدا األرض من دور وغراس

  : 3اتجاهين

، وهو مذهب 4أن الغراس ال يدخل في مسمى العقار، بل يشمل األرض فقط: االتجاه األول -
 .6والحنابلة 5الحنفية

، وهو مذهب 7األرض باإلضافة إلى، أن البناء والشجر يدخالن في مسمى العقار: االتجاه الثاني -
 .9والشافعية 8المالكية

، وهذا 10"من بناء وشجر وغرس األراضي وما اتصل بها: "، أن العقار هوعلمأواهللا  ،فالظاهر
   .المالكية والشافعية

  

  

                                                            
، 2، ط109، ص 4الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج - 1

  . م، المكتب اإلسالمي1994 -هـ 1415
لبهوتي، كشاف القناع عن متن ا. 476، ص 3، الدسوقي، الشرح الكبير، ج215، 6ابن الهمام، فتح القدير، ج- 2

آل عميرة، نوازل . 109، ص 4الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج. 7، ص 4اإلقناع، ج
  .37العقار، 

  .37آل عميرة، نوازل العقار، ص  - 3
  .37آل عميرة، نوازل العقار، ص  - 4
  .40، ص 9البابرتي، العناية شرح الهداية، ج. 361، ص 4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -  5
  . 109، ص 4الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح عناية المنتهى، ج - 6
  .37آل عميرة، نوازل العقار، ص  - 7
، 3، ط495، ص 4الخطاب، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج - 8

  .  م، دار الفكر1992 -هـ 1412
  .364، ص 5الجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل، ج - 9
  .39آل عميرة، نوازل العقار، ص  - 10



32 

ن أصحاب االتجاه األول ال يقولون د أن الخالف له ثمرة فقهية، حيث إعند النظر إلى ما سبق نجو
، بينما االتجاه الثاني يجب بها باعتبار 1عن األرض بالشفعة في األشجار واألبنية إذا بقيت منفصلة

  .2أنها من العقار

  :تعريف نوازل العقار: لثالمطلب الثا

أو بستاناً أو هي تلك المسائل الحادثة المستجدة بما يتعلق بالعقار، سواء أكان داراً : نوازل العقار
  .3جود قول سابق فيهمزرعة أو غيرها مما يدخل في مسمى العقار، مما يجهل حكمه لعدم و

حيث إن الزمن يتطور والحياة تتسارع وال تتوقف، والبشر يستحدثون من أمورهم وما يتعلق 
بحياتهم كل يوم أشياء جديدة، فقد استجدت من األحداث األمور التي تتعلق بكل شؤون الحياة، ما ال 

دات العقارات، واألراضي يعرفه األولون، ولم يحدثوا له من األحكام الفقهية، وشملت هذه المستج
كل  والدور العمارات، وبيعها واستئجارها وتشجيرها، وأحكام ملكيتها وأنواعها، وما يترتب على

الكثير، فهذه وغيرها ما يشمله ما يسمى النوازل، التي ال بد فيها من بيان أحكامها ذلك الشيء 
الوقفية، التي هي مجال الحديث واالجتهاد فيها، خاصة في فلسطين، وخاصة فيما يتعلق باألراضي 

والبحث، والفقه اإلسالمي يتسع مجال االجتهاد فيه الستباط األحكام الشرعية الصحيحة التي من 
 –شأنها أن تحافظ على حقوق المسلمين وأراضيهم، خاصة في هذا الزمان الذي يتربص األعداء 

بالمسلمين وبحقوقهم، وقد هانت عليهم دماء المسلمين، واستباحوا بيضة اإلسالم وبطشوا  –وهم كثر 
  . بأبناء المسلمين

  

  

  

                                                            
  .37آل عميرة، نوازل العقار، ص  - 1
محمد أحيد : ، تحقيق852، ص 2القرطبي، يوسف بن عبد اهللا بن محمد، الكافي في فقه أهل المدينة، ج - 2

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه . ، مكتبة الرياض1980 -هـ  1400، 2طالمريتاني، 
  .، دار الكتب العلمية212، ص 2اإلمام الشافعي، ج

  .38آل عميرة، نوازل العقار، ص  - 3
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 المسائل الفقهية في نوازل األراضي الوقفية في فلسطين: الفصل الثاني

  

  :اآلتيتم تقسيمه إلى ستة مباحث، وهي  وقد

   .مطلبان، وفيه أقسام العقارات الموقوفة: المبحث األول

، وفيه تسعة تحكير األراضي الوقفية في فلسطين: المبحث الثاني

  .مطالب

  .، وفيه ستة مطالببدل الخلو: المبحث الثالث

  .، وفيه ثالثة مطالبإجارة الوقف: المبحث الرابع

  .، وفيه مطلبانالتبديل واالستبدال في الوقف: المبحث الخامس

المحكمة في وثائق االستبدال والحكر والخلو واإلجارة : المبحث السادس

  .، وفيه خمسة مطالبومؤسسة إحياء التراث الشرعية
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  .، وفيه مطلبانأقسام العقارات الموقوفة: المبحث األول

  

  :العقارات الموقوفة: المطلب األول

  :1والعقارات الموقوفة في فلسطين قسمان

والمدارس وكذلك ساجد العقارات التي توقف لالنتفاع بها عيناً بدون استغالل كالموهي : القسم األول
  ".المؤسسات الخيرية " المقابر وأمثالها، وتسمى هذه األوقاف 

الغلة الحاصلة منها على جهة من جهات  وإنفاقوهي العقارات التي يشترط استغاللها، : القسم الثاني
  .الخير

  

  :المتبعة في تأجير العقارات الوقفية اإلسالمية في فلسطيناألنظمة : المطلب الثاني

  
م، أصبح هذا القانون هو األساس 1858/م 1274منذ صدور قانون األراضي العثماني في عام 

المنظم للتصرف باألوقاف في كافة البالد التابعة للدولة العثمانية ومنها فلسطين وبموجب هذا 
  : 2الوقفية، حسب األنظمة التالية )الت والمسقفاتالمستغ(القانون تم إجارة العقارات 

 ةوهي التي تؤجر لمدة أقل من ثالث سنين بأجر :العقارات الموقوفة ذات اإلجارة الواحدة - 1
ا همعينة شهرية أو سنوية ، كما تؤجر العقارات غير الموقوفة بعقد إيجار عادي، وال يكون علي

 .حقوق تصرفية للغير
ة معجلة وبأجرة وهي التي ُأجرت من قبل الوقف بأجر: جاراتإلالعقارات الموقوفة ذات ا - 2

 .شهراً فشهراً أو سنة فسنة وذلك من غير تعيين مدة اإلجارة وتحديدها مؤجلة تؤدى
مقابل  اصاحبه اوهي تعد إجارة طويلة يكتسب به: العقارات الموقوفة ذات اإلجارة الطويلة - 3

 .بدل يدفع، حتى إنشاء ما شاء من األبنية وكذلك غرس ما يشاء من األغراس على عقار موقوف

                                                            
  .  هـ، دار النهضة العربية، لبنان1388، 48يكن، زهدي، الوقف في الشريعة والقانون، ص - 1
  .150-149ي، أوقاف القدس زمن االنتداب البريطاني، المهتد - 2
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وهذا نظام نشأ في مرحلة متأخرة من العهد العثماني حينما : عقد الخلو أو خلو االنتفاع - 4
 ،غربت كثير من أعيان األوقاف وأصبحت بحاجة ماسة إلى التعبير ولم يكن للمتولي أن يعمرها

 . وسيأتي بيان الخلو في المبحث الثالث .1نشأ هذا النوع من أنواع عقود اإلجارةف

فهذه األنظمة المتبعة في إجارة الوقف والتي استحدث في هذا العصر كان لها تأثيرات سلبية 
إيجابية على وضع األوقاف اإلسالمية في فلسطين زمن الحكم البريطاني لفلسطين وما وأخرى 

  .2رة األوقاف في تلك الفترة من تلك األنظمة المتبعة في إجارة الوقفكانت تعانيه دائ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .49-48يكن، الوقف في الشريعة والقانون،  - 1
  . 150 – 149المهتدي، أوقاف القدس زمن االنتداب البريطاني، ص  - 2
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  :، وفيه تسعة مطالبتحكير األراضي الوقفية في فلسطين: المبحث الثاني

لقد تناولت هذا الموضوع ألنه من النوازل المستجدة في قضايا األوقاف المهمة التي أفرزتها 
تتعلق برعاية األراضي والعقارات الوقفية، فعقد الحكر من عقود تطورات األوضاع، وبخاصة فيما 

المعامالت التي أوجدتها حاجة الناس إليها، وهي صيغة ابتكرها الفقهاء لالستغناء بها عن بيع الوقف 
  .1الذي تعترضه صعوبات قضائية وإدارية كثيرة

  :)الحكر في اللغة واالصطالح الفقهي(مفهوم الحكر : المطلب األول

والحكر بالكسر ما يجعل على العقارات  2أي ادخار الطعام واحتباسه وقت الغالء،: لحكر لغةا
  .3ويحبس مولّده

    :اصطالحاالحكر 

  .4"عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض مقررة للبناء والغرس أو ألحدهما: "الحكر هو
القرار بعد تمام عقد فقد يحصل التحكير بإذن من المتولي للمستأجر بالبناء والغرس على وجه 

  .5اإلجارة، وفي أثناء المدة المبينة في العقد
  .6، وقد يطلق الحكر على األرض المحكرةواألجر الذي يدفعه حكرويسمى المستأجر محتكراً 

عقد إجارة يقصد به إبقاء األرض الموقوفة في يد المستأجر ما دام يدفع أجر "وعرفه بعضهم بأنه 
  .7"المثل

  

  

                                                            
  .155، ض1قحف، منذر، الوقف وتنميته في المجتمع اإلسالمي المعاصر، ج - 1
  .208، ص4ج) حكَر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 2
مجموعة : ، تحقيق72، ص11الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، ج -  3

  .من المحققين، دار الهداية
  .32، ص6ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -  4
  .م، مطبعة الرجاء، مصر1935هـ  1354، 2، ط229عشوب، عبد الجليل عبد الرحمن، كتاب الوقف، ص -  5
  229عشوب، كتاب الوقف، ص-  6
  .101يكن، الوقف في الشريعة والقانون، ص -  7
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  :أنواع الحكر: الثاني المطلب

  ):أو الجدك( الكدك: األول الفرع

أو يبنيه المستأجر في حانوت الوقف من ماله لنفسه، بإذن المتولي مما ال ينقل  هوهو ما يحدث: الكدك
  .1وال يحول

  :حكمه

ه حق البقاء والقرار بشرط دفع أجر المثل ما دام الكدك قائماً في أرض موقوفة أو حبايكون لص
  .2أميرية

وقد يطلق الجدك على ما يضعه مستأجر الحانوت فيه، من آالت الصناعة وغيرها من األعيان 
، كالرفوف ونحوها، أو شاغلة والتي يمكن نقلها وتحويلها، سواء كانت هذه متصلة بالحانوت

والكدك مملوك لصاحبه فيحق له هبته  .3في المقاهي ونحوها به كما كالكراسي وغيرها مما يتصل
  .4ويورث عنهوبيعه 

والمقصود به كل ما هو زيادة على المال الموقوف من بناء وأثاث وأدوات حرفة، وأدوات ال بد 
  .منها ليكمل استغالل المال الموقوف على أجمل وأحسن وجه

  :المرصد: الثاني الفرع

ناظر  هو أن يستأجر اإلنسان حانوتاً، أو داراً أو دكاناً فيحتاج إلى تعميره للضرورة، فيأذن له
الوقف بذلك، فيعمره المستأجر من ماله، فيكون بمال معجل نية الرجوع على الوقف عند حصوله 

  .5أو اقتطاعه من األجرة، في كل سنة، فهذه العمارة الضرورية ملك للوقف

  

  

                                                            
  .121يكن، الوقف في الشريعة و القانون، ص. 26، ص6ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج - 1
  .121صيكن، الوقف في الشريعة و القانون، . 246عشوب، كتاب الوقف، ص - 2
  .121يكن، الوقف في الشريعة و القانون، ص. 246عشوب، كتاب الوقف، ص - 3
  .121يكن، الوقف في الشريعة و القانون، ص. 246عشوب، كتاب الوقف، ص - 4
  . ، دار المعرفة200، ص 2ابن عابدين، محمد بن أمين بن عمر، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج - 5
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  :ةكَّسمشد الم: الثالث الفرع

هي استحقاق الحراثة في أرض الغير بسبب ما أحدثه المستأجر أو المزارع في  :مشد المسكة
  .1األرض من تسويتها وتهيئتها للزراعة، وكذلك شقها وتمهيدها وكري أنهارها

  .2بأن حق المسكة ال يباع وال يملك وال يورث وال يوهب: وحكمها

ك، وله أحكام مبنية على أوامر ولكن يجوز الفراغ عنه بإذن المتولي بعوض بجريان العرف في ذل
سلطانية، من ذلك سقوط الحق بترك األرض دون زرع ثالث سنين، فالمسكة تكون في األراضي 

  .3األميرية واألراضي الموقوفة أيضاً

  :القيمة: الرابع الفرع

  .4، أما حكمها فهي كحكم الجدكى األعيان القائمة كآالت الحراثةالقيمة وهي تطلق عل

  : الخلو: الخامس الفرع

، من المال الحوانيت، وعليه يجعل الواقف أو المتولي على الحانوت قدراً معيناًالخلو متعارف في 
ويعطيه سنداً شرعياً، فال يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي له الخلو، وال إجارتها 

  .5لغيره، ما لم يدفع له المبلغ المذكور

ساً على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتياالً على الربا، فهو على قاعدة وقد أفتي بجوازها قيا
  .6إذا ضاق األمر اتسع حكمه

  

                                                            
، ابن عابدين، العقود الدرية في 454، ص 330ون العدل واإلنصاف في القضاء على مشكالت اإلنصاف، مادة باشا، قان -  1

  . 247عشوب، كتاب الوقف، ص . 198، ص 2تنقيح الفتاوى الحامدية، ج
  .247عشوب، كتاب الوقف، ص . 198، ص 2ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج -  2
  .247عشوب، كتاب الوقف، ص . 198، ص 2عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، جابن  -  3
  .199، ص 2ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج -  4
  .124 – 123يكن، الوقف في الشريعة والقانون، ص . 26، ص 6ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج  -  5
يكن، . 26، ص 6ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج . 454، ص 330، قانون العدل واإلنصاف، مادة باشا -  6

  . 124 – 123الوقف في الشريعة والقانون، ص 
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هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن، يرد المشتري إليه المبيع، وسمي بيع الوفاء؛ : بيع الوفاءو
  .1ألن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط

  : قهاء في الحكم الشرعي لبيع الوفاءاختلف الف: حكم بيع الوفاء

إلى أن بيع الوفاء فاسد؛ ألن : 5والشافعية 4والمتقدمون من الحنفية 3والحنابلة 2فذهب المالكية -
اشتراط البائع أخذ المبيع، إذا رد الثمن إلى المشتري، وهذا يخالف مقتضى البيع وحكمه، وألن 

الوفاء، وإنما يقصد من ورائه الوصول إلى الربا، هذا البيع ال يقصد منه حقيقة البيع بشرط 
 .والربا باطل

أن : إلى أن بيع الوفاء جائز، وحجتهم في ذلك 7والشافعية 6ن من الحنفيةوذهب بعض المتأخري -
  .البيع بهذا الشرط تعامل به الناس لحاجتهم إليه، وهذا فرار من الربا، فيكون صحيحاً ال يفسد

  

  : تكرحقوق المح: المطلب الثالث

إذا كان التحكير صحيحاً وبنى المحتكر أو غرس في أرض الوقف، كان له الحق في البقاء والقرار  
في أرض الوقف، بعد انتهاء مدة اإلجارة ما دام يدفع أجر مثل األرض خالية من البناء أو الغراس 

  .8الذي قد أحدثه فيها

                                                            
  .30، ص 1عدة علماء، مجلة األحكام العدلية، ج - 1
  . 8، ص 5جليل في شرح مختصر خليل، جالحطاب، مواهب ال - 2
3 اني، محفوظ بن احمد بن الحسن، الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الكلوذ - 

م، مؤسسة 2004 -هـ 1425، 1عبد اللطيف همين وماهر ياسين الفحل، ط: ، تحقيق239، ص 1الشيباني، ج
  . فراس للنشر والتوزيع

  . 84، ص 5ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج - 4
  .165، ص 3الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج - 5
  . 26، ص 6ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج - 6
 - هـ 1404، 274، ص 4الرملي، شمس الدين محمد، بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المحتاج، ج - 7

  . م، دار الفكر، بيروت1984
  .102الوقف في الشريعة والقانون، ص يكن،  - 8
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تستأجر فيها أرض الوقف إذا احتمل أن ما قد ن القيمة التي مويتم تقدير أجر المثل عند التحقق 
  .1أحدث بها قد أزيل

ينظر إطالقاً إلى زيادة أجر المثل بسبب ما أحدثه المستأجر باألرض الموقوفة، وعلى ال وعليه 
  .2موجوداً المحتكر أو وارثه دفع أجر المثل ما دام أصل غرسه قائماً أو أسس بناءه

  

  :الحكر للوقف وغيرهمدى شمولية : المطلب الرابع

الحكر في العقارات المملوكة  وجِد، ولكنه مع ذلك حكر بالوقف العام وهذا هو الشائعارتبط اسم ال
  .3ن األرض المقررة لالحتكار أعم من أن تكون ملكاً أو وقفاًإملكية خاصة، حيث 

 

  :انتهاء الحكر: الخامسالمطلب 

قوفة وزال عنها بالكلية، ولم يبق له أثر فيها، إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض مو
وكذلك الحكم إذا فنيت األشجار التي تم  ،ينقضي حق المحتكر في القرار فيها إذا انتهت مدة اإلجارة

  .4غرسها في األراضي الزراعية الموقوفة
  

  :حكم الحكر في الوقف: السادسالمطلب 

  :ذهب الفقهاء في حكر الوقف إلى ثالثة مذاهب

  

  

                                                            
  102يكن، الوقف في الشريعة والقانون، ص  - 1
  .102يكن، الوقف في الشريعة والقانون، ص  - 2
ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر . 178، ص1ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج - 3

، 18، ج)الفقهية(وزارة األوقاف، الموسوعة . ، دار الكتاب اإلسالمي2، ط220، ص5الرائق، شرح كنز الدقائق، ج
  .54ص
عليش، محمد بن أحمد بن محمد، فتح . 131، ص2ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ج - 4

مار الوقف، وطرقه القرة داغي، استث. ، دار المعرفة272، ص2العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج
  . م2009 -هـ 1430، 182، ملحق مجلة هدى اإلسالم، العدد 27القديمة والحديثة، ص
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  :المذهب األول

إلى أن الحكر جائز حتى لو اشترط  4والحنابلة 3الشافعيةبعض و 2والمالكية 1من الحنفية ذهب الفقهاء
  :لكن إذا تم توافر الشروط اآلتيةالواقف منعه 

 .أن يكون الوقف قد تخرب أو تعطل االنتفاع به -1
 .يعمر بها للناظر أو لدى إدارة الوقف أموالأن ال يكون  -2
 .هناك من يقرض الوقف المقدار المحتاج إليهأال يكون  -3

إذا توافرت الشروط جاز ف ،أيضاً أن ال يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع 5اشتراط الحنفيةو
  .الحكر في الوقف

إلى أن الحكر  7وجمهور الشافعية 6الحنابلةبعض ذهب جماعة من الفقهاء منهم  :المذهب الثاني
  .جائز مطلقاً

  .الحكر غير جائز مطلقاًأن إلى  9منهم الزركشي 8ذهب بعض الشافعية :المذهب الثالث

  
                                                            

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أعالم الموقعين عن . 440، ص4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -  1
م، دار الكتب العلمية، 1996 -هـ 1411، 1محمد عبد السالم إبراهيم، ط: ، تحقيق304، ص3رب العالمين، ج

  .بيروت
  .96، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج - 2
الجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف . 196، ص5النووي، روضة الطالبين، ج -  3

  .172، ص6الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج. 592، ص3بحاشية الجمل، ج
  .316، ص4البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى اإلرادات، ج.   4
  .386، ص4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج - 5
  .316، ص4البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، ج - 6
موفق عبد اهللا عبد القادر، : تحقيق ،366، ص 1ابن الصالح، عثمان ين عبد الرحمن، فتاوي ابن الصالح، ج - 7
  . 144، ص3هـ، مكتبة العلوم، بيروت، ابن حجر، الفتاوى الكبرى، ج1407، 1ط
8 ، 2، ط422، ص2، جةالبلخي، الفتاوى الهندي. 172، ص6الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج - 

  .هـ، دار الفكر1310
محمد بن بهادر بن عبداهللا الزركشي، أبو عبداهللا، بدر الدين، عالم بفقه الشافعية واألحوال مصري : الزركشي -  9

  . 302، ص5الزركلي، األعالم، ج. المولد و الوفاة، له تصانيف كثيرة
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  :الراجح
والراجح واهللا أعلم المذهب األول ألنه قيد الحكر بتحقيق مصالح الوقف، وأال يوجد سبيل أفضل من 

  .1الحكر، وعليه؛ فالحكر أفضل من أن يبقى الوقف معطالً ال فائدة ترجى منه
إلسالمي يسعى إلى ابتكار أساليب ووسائل الستثمار أموال الوقف، وال وبذا فإننا نرى أن الفقه ا

تترك مهملة معطلة متروكة ال يمكن اإلفادة منها، وهذا بدوره يعزز فرص االستثمار والتشغيل، 
ويسد الطرق والذرائع أمام المتربصين بأموال الوقف واألراضي الموقوفة ومصادرتها أو تحويلها 

حجة أنها غير مستفاد منها، أو غير مستثمرة وغير مستغلة، مما يدل على أن أو االستيالء عليه ب
الفقه اإلسالمي فقه واقعي ويتماشى مع الواقع والوقائع، ويعالج المسائل االقتصادية واالستثمارية 
 بوسائل مبتكرة مرنة قابلة لإلفادة والتطبيق، ويدلل أيضاً على قابلية الفقه اإلسالمي للحياة ومواكبة

  . التطور
  :النزاع على أمالك األوقاف المحكرة في فلسطين: بعالمطلب السا

من األمثلة على النزاعات التي نشبت بين دائرة أوقاف القدس والغير على ملكية األوقاف المحكرة، 
، حيث 1935ثر سن قوانين تسجيل األراضي واألمالك في فلسطين سنة إأصبحت هناك مشاكل 

األوقاف التابعة للقدس بتسجيل األراضي في المدينة ومن ضمنها تسجيل أرض المقبرة تقدمت دائرة 
لدير  ةاليوسيفية الواقعة في باب األسباط، وكانت تلك المقبرة تشمل ضمن حدودها بركة المياه التابع

قد ، وانتقل منهم إلى دير الروم، فة المحكرةالروم آنذاك، فكان هذا الحمام من األوقاف اإلسالمي
  .2اعترض دير الروم على هذا التسجيل، وأدى ذلك إلى تعليق أمر تسجيل أرض المقبرة كاملة

ولضمان تسجيل أرض المقبرة وضمان عدم ضياع حق األوقاف بتلك األرض وافقت هيئة المجلس 
الشرعي األعلى على إخراج البركة من خارطة تلك المقبرة لضمان تسجيل هذه األرض مع 

  .3لمطالبة بها فيما بعد ألنها من األوقاف المحكرةاالحتفاظ بحق ا
  : أسباب نشوء عقد الحكر: الثامنالمطلب 

ثبت أن أصل نشأة عقد الحكر يكون في األراضي األميرية، حيث جرى العرف على بقاء مستأجر 
تلك األراضي وعدم إخراجه، ما دام ملتزماً بدفع األجرة المقررة على تلك األرض، ولو لم تحدد 

                                                            
  .27القرة داغي، علي محيي الدين، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، ص - 1
  . 1944/ أيار/23، التاريخ 1/15/2/1، الرقم وفق 460، العدد 453، سجل 191القدس، ص  افقالمهتدي، أو - 2
  . المرجع السابق نفسه - 3
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لك المدة للحاجة، فاألراضي األميرية عددها كبير، وهي بذلك كثيرة التكاليف عند إنشاء أبنية أو ت
غرس الغراس، فتستدعي ترغيب المستأجر بإعطائه حق البقاء والقرار، فاألوقاف الخربة 
كاألراضي األميرية التي تكون بحاجة إال استصالح أو إعمار، فعندها ال يملك الوقف ماالً لهذا 

  .1اإلصالح، فاضطر إلى التعاقد بالحكر حتى يبقى ويظل أنفع بدل خرابه
  : وهناك أسباب أخرى إلنشاء هذا العقد، ومنها

يبني أو يغرس المستأجر بإذن  حيثمراعاة مصلحة المستأجر مع عدم الضرر على الوقف، : أوالً
  .2مثلالوقف، وال ضرر على الوقف مع بقاء المستأجر إذا التزم بدفع أجرة ال

  .4"جوز العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت: "3حيث قال ابن تيمية
، كما فعله بعض السالطين ةداكان التحكير إلعمار األراضي الكبيرة المقطعة لألمراء والق: ثانياً

صاحب هم في القاهرة، حيث تم اقطاعهم مساحات واسعة من األراضي بإذن تزمن المماليك، مع قاد
  .5اإلقطاع في تحكير األراضي قطعاً مجزأة لتعمر ويستفيد المحكر من اإليجار

  :ما يترتب على التحكير بغبن فاحش: التاسعالمطلب 

وبغبن  ،ناظر الوقف إذا عمل على تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل أنذهب الحنفية إلى  - 1
فاحش فسيترتب على هذا التأجير فساد عقد اإلجارة، وإذا تم االتفاق على فساد العقد، فإنهم اختلفوا 

إن استغلها فعليه أجر : 6في النتائج التي تترتب على ذلك حيث جاء في أحكام األوقاف للخصاف
هو ال يملكها فيلزمه إلى مقام أجر المثل و مىالمثل، ألن المتولي أبطل بالتسمية ما زاد على المس

إذا لم يستغلها كالدار يقبضها وال يسكنها، فال أجر  اأم ،أجر المثل، كما لو أجر من غير تسمية أجر

                                                            
الحويس، صالح بن سليمان بن حمد، أحكام عقد الحكر في الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى،  - 1

  . السعودية
  . 404، ص 4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج - 2
هو تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم، الشيخ اإلمام العالمة الفقيه المفسر شيخ اإلسالم ذو التصانيف  - 3

 67شق عن في سجن قلعة دم 728وتوفي سنة  661والذآاء، وهو ابن العالم المفتي شهاب الدين، ولد في حران سنة 
  .  74، ص 1عامًا، صالح الدين، فوات الوفيات، ج

  .432، ص 5ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج - 4
محمد زينهم، ومديحة . د: ، تحقيق385، ص 3المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، الخطط المقريزية، ج - 5

  . ، مكتبة مدبولي، القاهرة1997، 1الشرقاوي، ط
هو أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، أبو بكر الخصاف، وهو أحد الفقهاء على مذاهب أهل العراق، : الخصاف -  6

و ) الرضاع(و ) الوصايا( و ) الحيل( و ) أحكام األوقاف( وكان ورعاً توفي ببغداد، له تصانيف كثيرة منها 
  .285، ص 10الذهبي، سير أعالم النبالء، ج . وغيرها) درع الكعبة(و ) الخراج(
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عليه إن لم يسكنها ألن أجر المثل ال يلزمه في اإلجارة الفاسدة، بل ال بد من استعمال العين 
إن الفتوى على أنه يجب أجر : " جاء في اإلسعافو، 1الموقوفة المؤجرة كي تجب أجر المثل عليه

  .2"المثل على كل حال
أنه إذا أكرى الناظر العين الموقوفة بغير أجرة المثل ضمن تمام أجرة المثل إن  3ذهب المالكية -  2

 .كان مليئاً وإال رجع على المستأجر؛ ألنه مباشر
لكنه إذا أجر  ،عدم صحة الوقف إذا أجره الناظر بأقل من أجرة المثل إلى الشافعية ذهبو - 3

على فكذلك الحكم الناظر فزادت األجرة في المدة ، أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد 
ألن العقد جرى بالغبطة في وقته فأشبه ما لو باع الولي مال الطفل ثم ": 5، قال النووي4األصح

ألسواق أو ظهر طالب بالزيادة، والثاني ـ أي الرأي الثاني للشافعية ـ ينفسخ ارتفعت القيمة با
إن كانت اإلجارة سنة فما دونها لم : العقد، ألنه بان وقوعه بخالف الغبطة في المستقبل، والثالث

  .6"يتأثر العقد ، وإن كانت أكثر فالزيادة مردودة
إلى أنه لو أجر ناظر الوقف العين الموقوفة وذلك بأنقص من أجرة المثل صح  7ذهب الحنابلة -  4

عقد اإلجارة وضمن الناظر نقصاً ال يتغابن به في العادة إذا كان الناظر غير المستحق في الوقف 
 .أما إذا كان ناظر الوقف هو المستحق الوحيد في الوقف فالظاهر أنه يضمن ما نقص

  

  

 

  

                                                            
، وزارة األوقاف والشؤون الدينية ، الموسوعة 407، ص4ابن عابدين، الدر المختار على الدر المختار، ج - 1

الخصاف، أحكام األوقاف، . 65الطرابلسي، اإلسعاف في أحكام األوقاف، ص. 61، ص18ة، جيالفقهية الكويت
  .258، ص5كنز الدقائق، ج ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم ، البحر الرائق شرح. 206ص
  .65الطرابلسي، اإلسعاف في أحكام األوقاف، ص - 2
  . 99، ص7الخرشي، شرح مختصر خليل الخرشي، ج - 3
 . 352ص,5ج,روضة الطالبين وعمدة المفتين, النووي - 4
النووي، هو محيي الدين أبو زآريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي، آان إمامًا بارعًا حافظًا، آان يأمر  - 5

لم يتزوج، أتقن علومًا شتى، له تصانيف آثيرة، منها األذآار،ورياض الصالحين، / بالمعروف وينهى عن المنكر
  . 265، ص 4فوات الوفيان، جصالح الدين، . ومجموع شرح المهذب، واألربعون النووية، وغيرها

 352ص,5ج,روضة الطالبين وعمدة المفتين, النووي - 6
  .340، ص4الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج - 7
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  .، وفيه ستة مطالبالخلو بدل: المبحث الثالث

  :تعريف الخلو: المطلب األول

  1مصدر خال، أي خال المنزل من أهله وخال المكان واإلناء أي جعله خالياً: الخلو لغة

  :  الخلو اصطالحاً

سم لما يملكه دافع الدراهم والمنفعة ا: "الخلو في استعمال العلماء المعاصرين: 2األجهوري عرفه
  . 3 "مقابلتها التي دفع الدراهم في

العقار من سكناه أو التنازل عن حق المنفعة في أرض  ءخالإهو : " الخلو: 4وعرفه وهبة الزحيلي
   5"أو حانوت

عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع  : الخلو) 1265(وعرفه القانون في المادة 
ابت ال يقل عن أجر المثل لمدة غير به على تعمير الوقف مع أجر ث لالستعانةللواقف أو المتولي 

   6. محدودة

                                                            
، 1ج) خال(، مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، مادة 181، ص1ج) خال(الفيومي، المصباح المنير، مادة   1
  .254ص
هو عبد الرحمن بن حسن بن عمر األجهوري، فقيه مالكي، من أهل مصر، دخل الشام، وزار حلب : األجهوري - 2

) شرح على تنشيف السمع للعبد روس(و) مشارف األنوار في آل البيت األخيار(له  .وعاد إلى مصر، إلى أن توفي
في تاريخ القرن الثالث  ، البيطار عبد الرزاق بن حسن، حلية البشر304، ص3األعالم، ج: الزركلي. فغير ذلك
  .، دار صادرة بيروت1993ه، 1413، 2محمد يهجة البيطار، ط: ، تحقيق38، ص1عشر، ج

  . 241كتاب الوقف ، ص: عشوب   3
 الفقهية المجامع عضو الحديث، العصر في سوريا من والجماعة السنة أهل علماء أبرز أحد الزحيلي، مصطفى بن وهبة - 4

 الشريعة، وولد آلية دمشق، بجامعة ومذاهبه اإلسالمي الفقه قسم والسودان، وورئيس وأمريكا والهند وجدة مكة في خبير بصفة
 النبوية، للسنة محبًا به، بحزم عامًال الكريم للقرآن حافظًا والده وآان ،1932 عام دمشق ريف مدن من ديرعطية مدينة في

 دين واإلسالم .العدوان ال الجهاد دين واإلسالم .وضوابطها أحكامها الشرعية تاجرًا، وله مؤلفات آثيرة، منها الرخص مزارعًا
 بنيته الكريم والقرآن. اإلسالم في والقطعية الضروررية واألحكام .وبيان هداية القرآنية، والقصة .والديمقراطية الشورى
  .الموسوعة الحرة، ويكيبيديا. القرآنية الميسرة والموسوعة. الحضارية وخصائصه التشريعية

  . م، دار الفكر ، دمشق ، سوريا2006-ه1427، 3ط. 560الزحيلي، وهبة ، المعامالت المالية المعاصرة، ص  5
 www. ashrfmshrf.com  :، على الرابط االلكتروني1265القانون المدني األردني، المادة   6
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المال الذي يدفعه شخص مقابل تنازل المنتفع بعقار عن حقه في المنفعة : "أما تعريف بدل الخلو فهو
  .1" أو حقه في االنتفاع

  :األلفاظ التي تطلق على الخلو في االستعمال الحديث

  :2وهي كاآلتي ،في المعنى والمفهوم يختلف مسمى الخلو على حسب البلد والمكان مع االتحاد

جر عن حقه أوهي كلمة فارسية وتعني تنازل المست) السرقفلية(يسمى الخلو عند أهل العراق  - 1
 .في شغل العقار أو تفريغه في مدة معينة مقابل مقدار مالي متفق عليه بين المالك والمستأجر

وهو التخلي عن العقار أو : لخلووهو يراعي المعنى اللغوي ل) الفروغ( يسمى في بالد الشام  - 2
  .تفريغه

يسمونه أيضاً  دوق ،ألن مالك المنفعة صار مالكاً مفتاح التصرف) المفتاح (وعند أهل مصر  - 3
ألن المستأجر يضيف إلى المحل التجاري زينة أو ديكوراً يقصد به القرار ) الزينة(

 .واالستقرار
أي بمعنى الجلوس واالستقرار في مكان على الدوام مقابل كراد ) الجلسة(وعند أهل المغرب  - 4

 .منه إال برضاه أو حال المساس بالمصلحة المتفق عليه إخراجمعين دون 

    :نشأة بدل الخلو: المطلب الثاني

رات وأول ظهور لقضية الخلو كان في األندلس في أواخر القرن التاسع الهجري في مجال عقا
، وفي عهد السلطان األوقاف التي كانت تحتاج إلى ترميم وإصالح وكذلك إلى عمارة وبناء وزراعة

بنى حوانيت وأسكنها التجار بالخلو، واشترط على من يكثر بها أن يدفع له قيمة جملة  3وريغال
                                                            

  . 560الزحيلي، المعامالت المالية المعاصرة، ص  1
، شبير، محمد عثمان، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه 561الزحيلي، المعامالت المالية المعاصرة، ص  2

  . م، دار النفائس للنشر والتوزيع ، عمان2007-ه1427، 6، ط78- 76اإلسالمي، ص
 سنة ولد. يةالبرج المماليك سالطين آخر هو الجنس الجركسي الغورى بيبردى من قانصوه النصر أبو ألشرفا - 3
 على ملكا به نودى ،خدمته في وظائف عدة في وعينه وأعتقه قايتباى األشرف امتلكه ثم). م 1446 -هـ 850(

 .1516 سنة حلب شمال دابق مرج معركة في قتل أن إلى مصر ملك في وظل م 1501 -هـ 906 سنة مصر
 واألقطار والشام وحلب بمصر خيرية، جلها فنية ثروة خلف وقد عصره، في فازدهرت بالعمارة مغرماً كانو

 منارة وأنشأ الشافعى اإلمام قبة وأصلح. اإلسكندرية وأبراج العقبة قلعة فأنشأ مصر بتحصين واهتم. الحجازية
  . الموسوعة الحرة، ويكيبيديا .ومدرسة وجامع ابنبة مكونة حلب في مهمة أثرية مجموعة وله. األزهر للجامع
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بأن الخلو المذكور معتد به لكون العرف جرى  1ينوقد أفتى شمس الدين اللقا .تعطيه حق البقاء فيها
  . 2به وكان هذا أول مبدأ العمل بالخلو وكان خاصاً في األوقاف ثم توسع حتى شمل األمالك الخاصة

وفي مطلع أوائل القرن العشرين برزت هذه المسألة في حاالت تنازل المستأجر عن حقه في منفعة 
حيث صدر األمر  1941ل ببدل الخلو في مصر عام العقار إلى المالك أو غيره، وظهر التعام

بمنع المالك من إيجار ما يخلو من أمالكهم إال بعد تقديم طلبات من ) 151(العسكري رقم 
المستأجرين للجهة المسؤولة، ثم السماح لهم باالستئجار، حيث يتقاضى المستأجر األول من الثاني 

  . 3لسكن أو شغل المحل التجاريمبلغاً من المال في مقابل تنازله عن حقه في ا

  :الخلوبدل صور : المطلب الثالث

  :يوجد للخلو في العصر الحاضر عدة صور منها

  :4أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر :الصورة األولى

أي أن يأخذ المالك من المستأجر مبلغا من المال باإلضافة الى األجرة السنوية أو الشهرية فهذه 
فالمالك عندما يشرع في بناء عقار مملوك له مكون من محالت تجارية أو  ،ةالمعتادالصورة هي 

ويتقاضى بدل خلو من المستأجر للمحل  ،بالكامل يقوم بتأجيرها ءبناالشقق سكنية فعندما يتم 
  .5التجاري زيادة عن األجرة التي تم االتفاق عليها في عقد اإليجار

                                                            
 أخذ.  محقق.  للمذهب حافظ مالكي فقيه. مصر أهل من.  اهللا عبد أبو ، الدين شمس ، اللقاني ، حسن بن محمد هو - 1
 أخو وهو.  وغيرها الفتوي في به النفع وعم.  ويتزاحمون عليه يعكفون الناس آان.  وغيره زروق أحمد الشيخ عن

الموسوعة  .خليل مختصر علي محررة)  حواش(  طرر له.  اللقاني الدين بناصر الشهير اهللا عبد ابي حسن بن محمد
  . #http://islamport.com/w/fqh/Web/3441/14321.htm: الشاملة، على الرابط

م، دار 1989-هـ1409، 52، ص7عليش محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج - 2
شبير، المعامالت المالية . 249ن ص2عليش، فتح العلي في الفتوى على مذهب االمام مالك، ج. الفكر، بيروت

  ، 562الزحيلي، المعامالت المالية المعاصرة، ص. 59المعاصرة في الفقه اإلسالمي ص 
الزحيلي، المعامالت المالية المعاصرة ، . 249، ص2عليش، فتح العلي في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج - 3
  .68شبير، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص. 561ص

 . ،69شبير، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص  -  4
شبير، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي،   .566ة المعاصرة، ص الزحيلي، المعامالت المالي -  5

 . 70 – 69ص
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  .1الخلو من المالكأخذ المستأجر بدل  :الصورة الثانية

أي أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال لفسخ عقد اإليجار ضمن مدة العقد وتسليم المأجور 
فمثالً يريد  ،جارات المنازلإوهذه الصورة كثيراً ما تحدث في المحالت التجارية وفي  ،إلى صاحبه

ي المستأجر من تفريغ بأيف ،المؤجرة المالك تزويج ولد من أوالده فيطلب من المستأجر تفريغ العين
  . 2لك العين مبلغاً من المالاهذه العين إال إذا دفع له م

  .  3أخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر آخر :الصورة الثالثة

وفي هذه  .العين المأجورة ئهخالإخر مبلغاً من المال مقابل آأي أن يأخذ المستأجر من مستأجر 
رتها للشخص اجإويتنازل من  ،صلي بدور المؤجر بالنسبة للعين المؤجرةالحالة يقوم المستأجر األ

  . 4اآلخر مقابل مبلغ معين من المال وذلك بحسب االتفاق

 

  :بدل الخلوصور أحكام : المطلب الرابع

ناًمسألة بدل الخلو من المسائل الشائعة التي خاض فيها العلماء واختلفوا في حكمها اختالفاً بي، 
وعلى كل حال فقد صار  ،وخاصة أنه ال يوجد فيها نصوص شرعية ألنها من المسائل المتأخرة
  . 5فلسطين ناالخلو معروفاً في كثير من بالد المسلمين ومعموالً به وخاصة في بالد

  :تيم يختلف باختالف أسبابها وهي كاآلوللخلو صور وأسباب مختلفة تجعل الحك

  :الصورة األولى أسباب

أخذ المالك من المستأجر مقداراً من المال إضافة لألجرة الشهرية أو السنوية ففي العصر وهي 
  . 6الحاضر يختلف سبب ذلك باختالف البالد والظروف واألحوال

                                                            
 . 70شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص -  1
 . 70شبير، المعامالت المالية المعاصرة،ص  -  2
 . 70شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص  -  3
 . 70شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص  -  4
 . http/yasalonak.net?p=3356: عفانة، حسام الدين، يسألونك، مقال بعنوان ميراث خلو الرجل، على الرابط  -  5
 . 70شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص  -  6
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  :أسباب وهي ةويمكن تحديد أسباب أخذ بدل الخلو في ثالث

جاري وما يكسبه من بسبب الموقع الذي يوجد فيه المحل أو سبب شهرة المحل الت :السبب األول
  .1عة طيبة فالمالك هو الذي اجتهد وعمل على إيجاد تلك الشهرةمس

أو يكمل ما شرع في بنائه من  ،ي به أرضهنأن يكون المالك محتاجاً إلى مال ليب :السبب الثاني
ل الحصول عليه فيأخذ المالك من الراغبين في االستئجار جأو مال يستع ،محالت تجارية وغيرها

ويعد المأخوذ من المستأجر جزءاً  ،راضيا على ذلك وقام المالك بعدها بتسليم العقار للمستأجرإذا ت
وتكون األجور التي تُدفع في المستقبل إما شهرياً أو سنوياً  ،معجالً من األجرة المشروطة في العقد

سائد في مثل اتفاق الزوجين في العصر الحاضر على قسمة المهر مؤجل ومعجل عمالً بالعرف ال
  .2البالد اإلسالمية

  . 3عقاره بأجرة المثل معينة تحد من حق المالك في إيجار وجود قوانين وأنظمة: السبب الثالث
بل تلزمه تسعيرة جبرية، أو تحد من حقه في إخالء الساكن  عند نهاية المدة التي جرى عليها العاقد 

الساكن األول نفسه وبحرية كاملة لكال عندما عقد عقد االجار ليتعاقد مع ساكن جديد، أو مع 
  . 4ل في عقود المعاوضاتصوذلك على أساس المساومة الحرة، وهي األ ،الطرفين

إذا وجدت هذه األنظمة والقوانين فربما تعمل على تغير سعر أجرة المثل للعقار، ويكون غالباً  ف
حسبون ا يألمالك هذا أصبحوم النقدي للعمالت الورقية، فعندما رأى أصحاب اضخبارتفاع سعر الت

هذا الحساب عند ابتداء اإلجارة، وطلبوا بدل الخلوات من المستأجرين ليحصلوا على قسم ذي أهمية 
  . 5ا عند بناء العقاراتهمن النفقات التي خسرو

                                                            
 . 71شبير، المعامالت المالية المعاصرة،ص  -  1
 . 71شبير، المعامالت المالية المعاصرة ، ص . 567الزحيلي، المعامالت المالية المعاصرة، ص  -  2
هـ 1408، 52األشقر، محمد سليمان بدل الخلو، بحث قدم إلى الدورة الرابعة لجامعة الفقه اإلسالمي جدة، ص -  3
 . م1988 -
 . 52األشقر، ، بدل الخلو، ص -  4
 . 52األشقر، بدل الخلو، ص -  5
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وقد يتفق الطرفان على أن يكون للمستأجر حق القرار في الحانوت ومكوثه فيه مدة طويلة كستين 
  . 1أجر حق القرار حتى لو لم ينص العقد على المدةسوقد يجري العرف باستحقاق المت ،سنة أو أكثر

  :  الصورة األولى حكم

ألنها حق  ،تباع منفردة العمل بها وإن كان األصل عندهم أن المنفعة ال ةوأجاز متأخرو الحنفي
ينبغي أن يفتي بأن ما يقع في  ،أقول على اعتبار العرف الخاص" :2حيث قال ابن عابدين .مجرد

الحانوت حقاً له فال يملك صاحب في خلو الويصير  ،من خلو الحوانيت الزمالقاهرة  بعض أسواق
  .  3"الحانوت إخراجه منها وال إجارتها لغيره 

وقد  ،5وأخذوا به وكان أول من أفتى به الشيخ العالمة ناصر الدين اللقاني 4متأخرو المالكية هذكرو
ما تقول السادة "  :المالكي فتوى للشيخ ناصر الدين اللقاني جواباً على سؤال نصه 6نقل الشيخ عليش

، العلماء أئمة الدين رضي اهللا عنهم في خلوات الحوانيت التي صارت عرفاً بين الناس في هذه البلدة
ئة دينار ذهباً فهل امحتى وصل الحانوت في بعض األسواق أربع اًالناس في ذلك ماالً كثير توبذل

إذا مات شخص له وارث شرعي يستحق خلو حانوته عمالً بما عليه الناس أم ال ؟ وهل إذا مات 
ما يفي  فوهل إذا مات شخص عليه دين ولم يخل ؟من ال وارث له يستحق ذلك بيت المال أم ال
  . 7"؟بدينه يوفي ذلك خلو حانوته أفتونا مأجورين

                                                            
 . 48األشقر بدل الخلو، ص  -  1
لد ومات في دمشق، تولى اإلفتاء ثم عين أمينًا ,محمد أمين بن عبد العزيز، المشهور بابن عابدين، فقيه حنفي،  - 2

، 6األعالم، ج الزرآلي،. للفتوى، لد رد المحتار على الدر المختار، يعرف بحاشية ابن عابدين، وله آثير من المؤلفات
  . 43ص 

 . 521، ص4ابن عابدين، رد المحتار على المختار، ج -  3
 . 249، ص 2عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك،ج  -  4
، الموسوعة هـ958توفي عالم وفقيه مالكي، وهو أخ شمس الدين اللقاني،  ،اللقاني الحسن بن محمد الدين ناصرهو  - 5

  . الحرة، ويكيبيديا
 .الغرب طرابلس أهل من االصل، مغربي .المالكية أعيان من فقيه،: اهللا عبد أبو عليش، محمد بن أحمد بن محمد - 6
 داره، من فأخذ بمواالتها، اتهم باشا عرابي ثورة آانت ولما .فيه المالكية مشيخة وولي األزهر، في وتعلم بالقاهرة ولد
 في المالك العلي فتح( تصانيفه من .بالقاهرة فيه، فتوفي المستشفى، سجن في وألقي به، حراك ال محموال مريض، وهو

 أربعة) ط -  خليل مختصر على الجليل منح( و فتاويه، مجموع وهو جزآن،) ط - مالك اإلمام مذهب على الفتوى
 على حاشية( و فقه، جزآن، للدردير، الصغير الشرح على حاشية) ط - السالك هداية( و المالكية، فقه في أجزاء،
   : المكتبة الشاملة، على الرابط .، وغيرهاالبالغة في) ط - الصبان رسالة

http://shamela.ws/index.php/author/571  
 . 249، ص 2عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج  -  7
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 رب العالمين نعم إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو الحمد اهللا" :فأجاب بما نصه
إذا مات شخص وعليه  ،إذا مات من ال وارث له يستحق ذلك المال ،حانوته عمالً بما عليه الناس

  . 1"دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفي من خلو حانوته واهللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

يث جاء في مطالب أولى النهي بأن الخلوات إذا اشتريت بالمال من بعض الحنابلة وح وأجازه أيضاً
وال تصبح  ،وبقي للوقف نصفها ة،الملك تكون مملوكة لمشتريها مشاعاً فقد اشترى نصف المنفع

  . 2خر أو معه ويصح بيعه ورهنهإجارة الناظر وال صاحب الخلو لآل

  

  :في الوقف التكييف الفقهي لهذا النوع من الخلو

ومن أجازه بإنشاء الخلو أن المال الذي يدفعه المستأجر للمالك  5والحنابلة 4والمالكية 3الحنفيةرأي 
 ةجزء من المنفعلولما كان إنشاء هذا الخلو من هذا النوع بيعاً  ةهو في الحقيقة بيع جزء من المنفع

  .6فقد ضيق القائلون بجوازه في إجرائه بالوقف للضرورة وبشروط معلومة

   :ورة األولىالص شروط

  :7لصحة الخلو شروط فهي اآلتي

                                                            
 . 249، ص  2عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج -  1
 .370، ص 4الرحيباني، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، ج -  2
 . 521، ص4ابن عابدين، رد المحتار على المختار، ج -  3
 . 249، ص 2عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج -  4
 .370، ص 4الرحيباني، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، ج -  5
 . 50األشقر، بدل الخلود، ص  -  6
الحبيب، أحمد البراهيم، بحث عن . 250، ص2عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب االمام مالك، ج -  7
، جامعة أم القرى 581، ص )الفيومي الغرقاويرسالة في تحقيق مسألة الخلو عند المالكية للعالمة أحمد بن احمد (

  wqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag33/pdf: مكة المكرمة على الرابط
 . 61-60شبير، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه االسالمي، ص 
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ذ فما يفعل من أخ هأن تكون الدراهم المدفوعة عائدة على جهة الوقف بصرفها في مصالح .1
ويجعل لدافعها  ءصرفها وال يعود على الوقف منها شيالناظر الدراهم في مصالح نفسه ي

  .ويرجع الدافع بدراهمه على الناظر ،فهذا الخلو في الوقف غير صحيح ،خلواً في الوقف 
فإذا كان له ريع يفي بعمارته ومصاريفه كأوقاف  ،أن ال يكون للوقف ريع يعمر منه .2

طالً وللمستأجر الرجوع على الناظر بما افلو وقع ذلك كان ب ،، فال يصح فيه الخلوالملوك
  .دفعه له من الدراهم

لو صدقه الناظر من غير ف ،جه الشرعيومنها أيضاً ثبوت الصرف في منافع الوقف بالو .3
ن الناظر ال يقبل قوله في مصرف الوقف حيث كان له شاهدأل ،عتبرثبوت لم ي.  

   .يصح ومتى أختل شرط منها ال ،وهذه الشروط صحيحة معتبرة في صحة الخلو

لة اذه الحألجور العقار، فإن كان التسعير بأقل من أجرة المثل، ففي ه ،وفي حالة التسعيرات الجبرية
  . 1بأخذ بدل الخلو لتغطية قسم من التكلفة ويكون هذا بخفية عن السلطات اتيحتال أصحاب العقار
  :حكم هذا النوع ما يلي

ن ، تحقيقاً للعدالة بين الطرفين فإبالنسبة للتسعيرة الجبرية ال يجوز التسعير بأقل من أجرة المثل
  .2بعاً لذلكتزادت أجرة المثل ينبغي زيادة أجرة العقار 

وفي جميع األحوال ال ينبغي الحد من حرية المالك في إخالء العقار من المستأجر عند نهاية المدة 
ينبغي  أن يكون  الو ،اإلجارة بقوة القانون دوحيث اقتضت الظروف في بعض األحوال م ،التعاقدية

، ألن في 3ة المثل في وقتهاويجب تعديل األجرة باستمرار لتلحق أجر ،االمتداد بأقل من أجرة المثل
  : 4ذلك ظلماً للمالك من جهتين

   .نقص األجرة المستحقة :الجهة األولى

                                                            
 . 53األشقر، بدل الخلو، ص -  1
 . 53األشقر، بدل الخلو، ص -  2
 . 53األشقر، بدل الخلو، ص -  3
 . 53األشقر، بدل الخلو، ص -  4
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أن قيمة العقار تتأثر بمقدار األجرة في ظل األوضاع الحالية لبعض البالد اإلسالمية  :الجهة الثانية
حكم أخذ المالك بدل الخلو لتمكين  تعالى فسأبين إن شاء اهللا .التي تعمل على الحد من حرية المالك

  .1فاتوصرمالمستأجر من السكن وحكم بدل المستأجر لذلك البدل وما يتبعها من ال
وال  ،ألن العقار خالص ماله وله أن يتصرف به ما شاء ،فال حرج عليه في أخذ البدل ،أما المالك -

  . 2الً ال غيرعون جالعوض ال يحتسب من األجرة بل يكو ،عوضبوه إال لل خديأذن ألحد ب
وأجرة  ،فتكون السنة األولى مثالً خمسة آالف دينار ،ن العوض يحتسب من األجرةإوقال البعض  -

كل سنة من السنوات الالحقة ألف دينار وتكون األربعة آالف زائدة في أجرة السنة األولى هي بدل 
  . 3الخلو

لمجرد التمكين من االستئجار  جعالً، بل لو اعتبر أن هذا غير الزم 4األشقرمان يمحمد سلويرى  -
  . 5حرج عليه لجاز أيضاً ويحق للمستأجر دفع بدل الخلو للمالك وال

  : 6ي كاآلتيهألخذ فاعه ذلك البذل وبستتما يا موأ -

إال يكون له الحق القرار بنفسه فيكون ذلك  وقد يكون كبيراُ جعلن المستأجر ال يبذل ذلك الإ .1
 ملزماً شرعاً وقانوناً وعرفاً 

ولكن ذلك ال يلزم  ،يحق للمستأجر في هذه الصورة الفراغ عن خلوه إلى مستأجر الحق .2
وال يتم بدل الخلو إال بإذن المالك إال  ،مدة التي تمت في العقدالالمالك إن كان بعد انقضاء 
 .ومةلمقابل عوض أو نسبة مع

  

  

  

                                                            
 .53األشقر، محمد سليمان بدل الخلو، بحث قدم إلى الدورة الرابعة لجامعة الفقه اإلسالمي جدة، ص -  1
 . 54األشقر، بدل الخلو ص  16دح، أحمد ذياب، الخلوات بدل الخلو عند العلماء المعاصرين، ص بشو -  2
 . 54، األشقر، بدل الخلو ص 16المعاصرين، ص دح، الخلوات بدل الخلو عند العلماء بشو -  3
 في نابلس قضاء برقة قرية في االشقر سليمان محمد الشيخ ولد، العتيبي األشقر اهللا عبد بن سليمان بن محمدهو  - 4

 من، االشقر سليمان عمر الدآتور ألخيه االول المدّرس آان حيث علم بيت من وهو ، الماضي القرن من الثالثينات
 - توفي . بحق زبدة وهو ،"  التفسير زبدة"  وسماه ، الشوآاني لإلمام"  القدير فتح"  تفسير اختصر:  أعماله أجل
  . الموسوعة الشاملة، ويكيبيديا. هـ 1430 العقدة ذو 27 األحد يوم:  اهللا رحمه

 . 54األشقر، بدل الخلو، ص  -  5
 . 54االشقر، بدل الخلو، ص  -  6
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  .1أخذ المستأجر بدل الخلو من المالك:  الصورة الثانية

  :أسباب الصورة الثانية

  :وهذه الصورة ترجع لألسباب اآلتية
كأن يكون قد أنشأه بالتراضي ، أن يكون الخلو قد استحقه المستأجر بطريقة شرعية :السبب األول

، حيث أفتى به متأخرو 2كما بيناه سابقاًواالتفاق بينه وبين المالك بأن اشترى جزءاً من المنفعه 
وأجازوه بشروط معروفه معينة وكيفوه على أنه بيع جزء من المنفعة   4وبعض الحنفية 3المالكية
  .مجرداً

فع مقابل ذلك بدل دو ،خراج المستأجر منهإو و،ورغب المالك في استعادة الخل ،فإن كان األمر كذلك
ألن هذا  ،ألخذالصاحب الخلو  زاز للمالك الدفع  وجا، فجفرضي صاحب الخلو ،الخلو بدالً مالياً
  .5سواء كان مقداره مماثال لما دفعه المستأجر للمالك  في بدء العقد أو أكثر ،البيع بيع صحيح

ن يأخذ بدل له أأن يكون المستأجر قد حقق للمحل التجاري الشهرة والسمعة الطيبة ف :السبب الثاني
  . 6مقابل تلك الشهرةالخلو 

أي قبل االمتداد القانوني ( ،7التعاقد األصلية دةأن يكون المستأجر ال يزال في م -:السبب الثالث
رضاه يببدل  الإفيحق للمستأجر التمسك بالعقد ورفضه بإخالء المكان  )الذي تلزمه بعض القوانين

  . 8من بيع باقي المدة المتفق عليهاالحقيقة ثفي وال حرج في ذلك ألن البدل هو  ،من المالك هيأخذ

هو ما ستفاد حق القرار في العقار بوضع قانوني صرف واأن يكون المستأجر قد  -:سبب الرابعال
جرة التي ه في العقار دون رضى المالك وباألحيث يكون باستمرار بقائ ،يسمى باالمتداد القانوني

                                                            
 .55ص األشقر، بدل خلو،  -  1
 .55األشقر، بدل خلو، ص  -  2
 . 249، ص2عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذاهب اإلمام مالك، ج -  3
 .4،521ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -  4
 .55األشقر، بدل خلو، ص  -  5
 . 73المعامالت المالية المعاصرة، ص ،، شبير568الزحيلي، المعامالت المالية المعاصرة، ص  -  6
 . 55األشقر، بدل خلو، ص  -  7
 . 19بدل الخلوات، ص  شويدح، ،55األشقر، بدل خلو، ص  -  8
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فهذه الحالة اليمكن إنزال األحكام عليه  هساكن، أو كان يقضي قانون بأن البيت ل1انعقد عليها العقد
، وقد ينضم إلى هذا السبب أيضاً التسعير 2لعدم وجود نظير لها في صورة الخلو لدى الفقراء

  . 3ر المثلجوخاصة من الجهة المسؤولة ويكون السعر أقل من أ اإلجباري

   :نوهذا النوع فيه احتماال 
، قانون يلزم االمتداد بغير اختيار المالكال ؛ ألنأن يقال أنه غير مشروع فيه البدل :االحتمال األول

أما بالنسبة لحاالت االضطراب فيجوز بأجر المثل وال  وهذا غير مقبول شرعاً في حاالت السعة،
  . 4يجوز بأقل منه

بعد انتهاء المدة أنه لو كان للمالك  ذهووجه عدم مشروعية بدل الخلو في هذه الصورة بالنسبة ألخ
التعاقدية أن يخلي المكان من المستأجر ويعمل على تأخيره لغيره وبحريته الكاملة والذي كفله له 

  .  5الشرع ما كان على المالك أن يأخذ شيئاً أصالً
ن كان مبنياً على قانون صادر من السلطات وكان له تقييد بعض التصرفات في إ :االحتمال الثاني
  . 6خذ ما أخذهل لآلني عليه جائزاً ويحولو أخطأ كان ما ينب ،تحصيل المصلحة في هضمن اجتهاد

  

  :الترجيح

وأما االجتهاد الثاني مبني على اجتهاد فاسد  ،فقد رجح محمد سليمان األشقر االحتمال األول
  :لألمور اآلتية 7االعتبار

  . 8مخالفته للنصوص الشرعية الصحيحة :أوالً

                                                            
 . 55األشقر، بدل خلو، ص  -  1
 .75شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص  -  2
 . 55األشقر، بدل خلو، ص  -  3
 . 56األشقر، بدل الخلو، ص -  4
 .56، بدل الخلو، صاألشقر -  5
 .   56األشقر، بدل الخلو، ص -  6
 . 56األشقر، بدل الخلو، ص -  7
 . 56األشقر، بدل الخلو، ص -  8
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  .  m k  l  m  n   o    l 1 :لقول اهللا تعالى -

  . 2)ال يحل مال امرئ إال بطيب نفس منه("  :وقول رسول صلى اهللا عليه وسلم -

  .3مخالفته للقواعد الشرعية المتفق عليها :ثانياً

  . 4"أن المالك أحق بالتصرف في ملكه " مثل 

تقليل البلد ويعمل على ال كة العمرانية فيرتقليل والحد من الحالومنها  ،يؤدي إلى مفاسد كثيرة :ثالثاً
د وهذا ما يزي ،لى بناء العمارات للتمليك دون اإليجارإفيتجه المالك  ،من العقارات المعدة لإليجار

انين التي تتعارض مع وير القيفال بد من تغ ،ر من الدول اليومفي أزمة السكن الموجودة في كثي
  . 5البعيدالشريعة وتؤدي بذلك إلى كثرة المفاسد على المدى 

  :أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر الحق: الصورة الثالثة

  :أسباب الصورة الثالثة

  :وتنشأ هذه الصورة ألسباب

فطلب  ،أن يكون المستأجر األول قد حقق سمعة طيبة للمحل وشهرته بين الناس -:السبب األول
  .6فيجوز ذلك الخلو وأخذ العوض عنه ،مقابل ذلك خلواً

                                                            
 . 188سورة البقرة، آية  -  1
من غصب لوحاً فأدخله في سفينة، أو : البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، كتاب الغصب، با -  2

 2003 -هـ 1424، 3محمد عبد القادر عطا، ط: ، تحقيق166، ص 6، ج)11545(قم بنى عليه جداراً، حديث ر
األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير . م، دار الكتب العلمية، لبنان، وحكم عليه األلباني بأنه صحيح

 .، المكتب اإلسالمي، بيروت1268، ص 2وزياداته، ج 
 .75، ص شبير، المعاالت المالية المعاصرة -  3
 .57األشقر، بدل الخلو، ص  -  4
 .75ص. شبير، المعامالت المالية المعاصرة -  5
 .75شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص  -  6
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ة بأن يكون قد تعاقد عليه مع يطريقة شرعبأن يكون األول قد ملك منفعة الخلو  :لثانيالسبب ا
على ما تقدم في الصورة  ،أو اشتراه ممن اشتراه من المالك شراء صحيحاً ،المالك تعاقداً صحيحاً

  .1ما دام شيء من مدة الخلو باقياً ،قل أو كثر ،فله أن يبيعه لغيره بما يشاء من المال ،األولى

ولكن ال يزال له في عقد اإلجارة بينه  ،أن ال يكون للمستأجر في المكان خلو صحيح :السبب الثالث
ريته بدون حها وكان المالك في كامل ؤوبين المالك جزء من المدة التعاقدية األصلية التي تم إجرا

مقابل إخالئه المحل  خذ من المستأجر بدالً أي ماالًأتسعيرة إجبارية وال ضمن االمتداد القانوني فإن 
ألنه في الحقيقة يعتبر بيع المدة الباقية من  ،لمعطيلخذ وآللائز ومشروع ، فهذا البدل جليحل مكانه

  .2المنفعة المستحقة بعد اإلجارة

ن والذي يدور عليه الجواب في ذلك إن كان الساك"  :حيث قال واهكما ذكره الشيخ عليش في فت
خذ بيده فإن كان اآل ،لحانوت مدة فأسكنها غيره وأخذ على ذلك ماالًلك منفعة االذي أخذ الخلو يم

خذ على تلك المنفعة األفهو سائغ له  ،إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل
يكن مالكاً  موأما إن ل ،التي يملكها  وال ضرر على الوقف لصدور األجرة موافقة ألجرة المثل

ه للناظر لمن شاء بأجرة المثل ويرجع دافع الدراهم رفال عبرة لخلوه ويؤج للمنفعة بإجارة صحيحة
  .3"بها على من دفعها له

وقد  ةأن يكون المستأجر األول ليس له في المحل خلو صحيح في العين المؤجر -:السبب الرابع
  .4انتهت المدة التعاقدية
، وهناك يحل للمستأجر أخذ 5دفعه إليهمحل من المستأجر قبله مقابل المال الذي ولكنه قد استأجر ال

وقد انتفع بما دفعه في  ،بعد أن انتهت المدة التعاقدية ،بدل الخلو ألنه ليس له حق في منفعة الخلو
لى المالك إ ار،ع العقجوير ،فال يحق له أخذ البدل عن المدة التي تلي انتهاء مدة العقد ،المدة السابقة

  .6ليتصرف فيه بما شاء

                                                            
 .60األشقر، بدل الخلو، ص -  1
 .76شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص . 60األشقر بدل الخلو، ص  -  2
 . 250، ص 2عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب االمام مالك، ج -  3
 .61األشقر، بدل الخلو، ص  -  4
 . 61األشقر، بدل الخلو، ص  -  5
 . 77- 76شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص  -  6
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  :تأجرةسحق قرار المستأجر في العين الم: امسالمطلب الخ

  : 1تأجر بصور وهي كاآلتيسيثبت حق قرار للم 

يثبت للمستأجر حق قرار طيلة المدة التعاقدية  ،في اإلجارة الصحيحة معلومة المدة :الصورة األولى
   .بمقتضى عقد اإلجارة

فيثبت له حق القرار إذا جرى  ،ستأجرإذا تم االشتراط عند إنشاء العقد أن الخلو للم :الصورة الثانية
الذي يحصل عليه المالك  بالجواز لكن البد من تعديل الحكر وحكم بيع المستأجر للخلو ،العرف بذلك

  .عن باقي منفعة المكان ليصل إلى أجر المثل

 اً أو أثاثاً في العين المستأجرة فإذا كان أثاثاًعأن يكون المستأجر قد وضع متا :الصورة الثالثة
أما  ،لمالك الحق في أن يأمره برفع أثاثه وتسليم المكانولوانتهت مدة اإلجارة  ،منفصال عن المبنى

   .اب المصانع والمتاجرحوهو ما يحتاجه أص كالكدك، إذا كانت منفصلة بالمبنى فهي

بإذن الناظر أو  كدكهإن كان المستأجر قد وضع  ،استثنى بعض الفقهاء إجارة الوقف الخاصوقد 
أجر تعديل أجرته حتى تصل إلى مقدار أجرة المثل، ألن الوقف ال بد أن سورضي المت ،اقفالو

  . 2وإخالء المكان كدكهفإجارته لذي اليد أولى فإن أبى يؤمر  برفع  ،يؤجر

فعه ريؤمر ب ةفع أجردان كان له فيه شيء زاد على الخلو من بناء ونحوه إذا لم ي" يقول ابن عابدين 
  .3"بإذن الواقف أو أحد النظارإن كان موضوعاً 

الذي قاله بعض أصحاب المذاهب وقد أخذت به بعض القوانين أدى إلى السيطرة على األوقاف  فهذا
مع طول المدة واحتكارها وحرمانها من أخذ األموال الهائلة بدل الخلوات والتي امتدت األيادي  

من  ،القاعدة الشرعية في اإلجارة الحرةولو أنهم التزموا ب .فقد تضررت كثيراً ،إليها من كل صوب

                                                            
 . 62األشقر، بدل الخلو ص -  1
 . 62األشقر، بدل الخلو، ص  -  2
 .522، ص 24حتار على الرد المختار، ج ابن عابدين، رد الم -  3
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بدل ن لألوقاف شأن آخر فما يأخذه المستأجر من ابانقضاء المدة التعاقدية، لكانقضاء حق المستأجر 
  . 1علمأعلى وأكل األموال بالباطل واهللا تعالى أحت وسالخلوات في األوقاف هو من ال

  : بشأن بدل الخلوقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي : السادسالمطلب 

إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمر الرابع بجدة في المملكة السعودية بتاريخ 
م، وبعد اطالعه على األبحاث الفقهية 1988شباط  9/11-  ـه1408جمادى اآلخر،  18-23

  :رر ما يلي وهذا نصهقالواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه، 
  :على بدل الخلو إلى أربع صور هي االتفاقتنقسم صور  :أوالً

 .بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقداالتفاق ان يكون  - 1
 .اء مدة عقد اإلجارة أو بعد انتهائهبين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناالتفاق أن يكون  - 2
أو بعد  اإلجارةة عقد بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مداالتفاق أن يكون  - 3

 .انتهائها
بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر األول قبل انتهاء المدة االتفاق يكون  أن - 4

 .أو بعد انتهائها

إذ اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن األجرة : ثانياً
البالد خلواً، فال مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن  الدورية ، وهو ما يسمى في بعض

  .يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام األجرة

بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة اإلجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر االتفاق إذا تم : ثالثاً
ابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مبلغاً مق

  . برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك المستأجرألنه تعويض عن تنازل 

ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب  اإلجارةما إذا انقضت مدة أ
  .الخلو، ألن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر ليدة له، فال يحل بدالصيغة المق

                                                            
 .64األشقر، بدل الخلو، ص  -  1
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فاق بين المستأجر األول وبين المستأجر الجديد في أثناء مدة اإلجارة، على التنازل تإذا تم اال: رابعاً
راعاة عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن األجرة الدورية ، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً مع م

مقتضى عقد اإلجارة المبرم بين المالك والمستأجر األول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة 
  .الموافقة لألحكام الشرعية 

جارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين ، ال جارات الطويلة المدة خالفاً لنص عقد اإلعلى أنه في اإل
  :أخذ بدل الخلو فيها إال بموافقة المالك يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ، وال

أما إذا تم االنفاق بين المستأجر األول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فال يحل بدل الخلو 
  1"وال انقضاء حق المستأجر األول في منفعة الغير واهللا أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  . 2171، ص3، ج4العدد) منظمة المؤتمر اإلسالمي( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي   1
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  .، وفيه ثالثة مطالبإجارة الوقف: المبحث الرابع

  :اإلجارة الطويلة: المطلب األول

عقد  أنأن تكون لمدة قصيرة قد تمتد إلى سنة ثم أصبح هناك تعارف على  اإلجارةاألصل في 
األوقاف عن عمارة  زاإلجارة في العقارات يبرم إلى ثالث سنوات ولكن ظهرت مشكلة وهي عج

  . 1سنة 90قد تستمر  عندها ونتيجة لهذه المشكلة ظهرت اإلجارة الطويلة التي ،موقوفاتها

وتختلف مدة اإلجارة الطويلة من حالة إلى أخرى حسب العين الموقوفة وما تحتاج إليه من عمارة 
  . 2الطويلة بدعوى خراب وتهدم العقار اإلجارةفتأتي 

مترادفة كل عقد على سنة ويكتب في الصك يتم إجراء عقود  عند إجارة الوقف إجارة طويلةو
  .3أرض كذا وكذا ثالثين سنة بثالثين عقداً، عقداً لكل سنة بكذا استأجر فالن بن فالن

  :حكم اإلجارة الطويلة في األوقاف: المطلب الثاني

الطويلة وهو  باإلجارةمن المسائل المستجدة على األراضي والعقارات الموقوفة ما يسميه الفقهاء 
  :، وهي كاآلتي4المسألةاآلراء حول هذه نوعت مفهوم واسع يشمل الدور واألراضي وقد ت

  :ه إلى ثالثة، وهيوانقسمت آراؤ: المذهب الحنفي
 .5يجوز عقد اإلجارة الطويلة مطلقاً: الرأي األول
 ةال تجوز اإلجارة الطويلة إال إذا كانت هناك حاجة إليه كوسيلة لتصبح ضروري: الرأي الثاني
 .6متفرقة ومترادفة كل عقد على سنةاألجرة ويجوز للناظر أن يعقد عقوداً عجيل للوقف ويلزم ت

                                                            
  .م1991، 156-155عفيفي، محمد ، األوقاف والحياة االقتصادية في مصر في العصر العثماني، ص - 1
  .م1991، 156-155والحياة االقتصادية في مصر في العصر العثماني، صعفيفي، محمد ، األوقاف  - 2
  .64الطرابلسي، اإلسعاف في أحكام األوقاف ، ص - 3
إجارة الوقف ، بحث منشور على  ،محمد، حسين. 402، ص 4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج  - 4

  www.marocdroit.comاالنترنت على الموقع 
  .64الطرابلسي، اإلسعاف في أحكام األوقاف، ص .402، ص 4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج  - 5
الفتاوى  ،البريقيني الكردي شهاب بن محمد بن محمد، ز، البزا64سعاف في أحكام األوقاف، صالطرابلسي، اإل - 6

  . ، بيروتالعلمية الكتب دار، البدري مصطفى سالم: تحقيق، 8، ص6البزازية، ج
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يرى هذا الرأي بأنه ال تجوز اإلجارة الطويلة سواء كانت بعقد واحد أم بعقود مترادفة : الرأي الثالث
ألن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف، وقد اعترض عليه بعض ، 1فاإلجارة باطلة لتحقق المحذور

حاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة لالفقهاء بأن االضطرار إلى اإلجارة الطويلة إذا اضطر إلى ذلك 
بحاجة إلى عمارة إذا  سنين مقبلة يزيل المحذور الموهوم، فالمقتضى موجود وهو أن يكون الوقف

يعمر بها وال يوجد من يمكنه  عندما ال يكون لدى الوقف أموال سيما رب أو تعطل االنتفاع به الخ
  .2خر ذو ربح يمكن استبدال الوقفآأن يقرض الوقف ما يحتاج إليه في اإلعمار وال يوجد عقار 

  :المذهب المالكي
 بعيد سواء كان جلير الوقف ألجنه إذا كان الناظر من الموقوف عليهم فال يجوز تأأيرى المالكية  

قد اإلجارة، أما إذا كان الناظر من غير الموقوف ينفسخ عورة ألنه بموته رلضرورة أو بغير ض
، أما إذا كانت ضرورة اإلجارةجوز لإلجارة الطويلة فعندها ال تة رعليهم فإن لم تكن هناك ضرو

صور تالطويلة في الدور وال تجوز في األرض والعقار حيث ال ي اإلجارةلتعمير الوقف فإنه تجوز 
  .3أن يلحقها خراب وذلك بعد مرور الزمن

  :المذهب الشافعي

الطويلة في الوقف مطلقاً إال إذا كانت هناك مصلحة أو حاجة إليها تعود على  اإلجارةح ال تص
  .4ال إلى المستحق وتثبت هذه الحاجة أو المصلحة عند القاضي ،الوقف

 :المذهب الحنبلي

نت هناك حاجة إليها أو كانت هناك مصلحة تعود إلى الوقف ال ال تجوز اإلجارة الطويلة إال إذا كا
  .5للموقوف

  

                                                            
  .  64الطرابلسي، اإلسعاف في أحكام األوقاف، ص  -  1
  .ة الوقفمحمد، أحمد حسين، إجار. 402، ص 4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج  -  2
محمد، إجارة . دار المعارف، 134، ص4حاشية الصاوي على الشرح الصغير، جأحمد بن محمد الخلوتي، الصاوي،  -  3

  .الوقف، بحث منشور على االنترنت
  .، جمعها عبد القادر بن أحمد، المكتبة اإلسالمية328، ص3ابن حجر، أحمد بن محمد بن علي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ج -  4
م، مجمع الملك فهد للطباعة ، 2003-ـه1423، 1، ط246، ص30الفتاوى، ج، مجموع ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس -  5

  .السعودية
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: عند استعراض آراء المذاهب الفقهية تبين أنهم اتجهوا إلى ثالثة اتجاهات فقهية األول يقولو
بجواز اإلجارة الطويلة مطلقاً والرأي الثاني يرى عدم جوازها مطلقاً، أما الرأي الثالث فإنه يجيزها 

فقد تكون  والراجح إلى الرأي الثالث، الذي يجيز اإلجارة الطويلة للضرورة، .الضرورةفي حال 
وبالتالي يسهل  ،طويلة األمد في بعض األحيان سبباً لفقدان العارفين بالوقف والشهود فيه اإلجارة

  .1وضع اليد عليه، فتضيع األوقاف والحقوق المترتبة عليها

  :اإلجارة بأجرتين: المطلب الثالث

لقد ابتكر الفقهاء هذه الطريقة وذلك لعالج مشكلة حدثت للعقارات الموقوفة في استانبول عام 
كثير من شوهت مناظر ، عندما نشبت حرائق كبيرة التهمت معظم العقارات الوقفية وـه1020

أن ية أموال لتعمير تلك العقارات، فاقترح بعض العلماء فارة النظارة الوقج، ولم يكن لدى إالعقارات
وهي أجرة كبيرة : يتم عقد اإلجارة تحت إشراف القاضي الشرعي على العقار المتدهور بأجرتين

معجلة تقارب قيمته فيتسلمها الناظر ويغمر به العقار الموقوف ، وأجرة سنوية مؤجلة قليلة وتجدد 
زمن ن المسـتأجر يسترد كل مبالغه من خالل الأالعقد كل سنة ويالحظ من العقد طويل األجل 

  .2الطويل

فيصرف المتولي المبلغ األول على تعمير المكان المؤجر، ثم يسلمه للمستأجر باإلجارتين، على أن 
  .3يتصرف به بحسب األحكام المقررة

فإذا لم يعش المستأجر غير مدة قليلة، ومات بال ولد قبل أن يستوفي المبلغ المعجل، فورثته 
يستوف من المبلغ المذكور، على أن طريقة تخصيص يستردون من جهة الوقف القدر الذي لم 

  :  4المبلغ السنوي باسم المؤجلة مبنية على غرضين مشروعين، وهما كاآلتي

                                                            
   .محمد، إجارة الوقف - 1
مقتطفات " :بحثه، و، نقالً عن الشيخ الصديق أبو الحسن23داغي، استثمار الوقف وطرقة القديمة والحديثة، ص - 2

، والشيخ كمال جعيط 94ص 1995الخيرية عام  ، منشور في ندوة الوقف الخيري لهيئة أبو ظبي"من أحكام الوقف
  )47ص( المقدمة إلى الدورة الثانية عشرة " استثمار موارد األحباس" بحثه عن 

  . ن.ط، د.د. 129إتحاف األخالف في أحكام األوقاف، ص عمر حلمي، أفندي،  - 3
  .129أفندي، إتحاف األخالف في أحكام األوقاف، ص  - 4
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إعالم الناس وإطالعهم بأخذ اإلجارة من المستأجر كل سنة، وإعالمهم بأن المأجور هو : أحدهما
بب مرور الزمن، بأن المكان حق الوقف، وبذلك ال يبقى للمتصرف باإلجارتين مجال أن يدعي بس

  .الذي يتصرف به هو ملكه الخاص
  .هو دفع المستأجر للمتولي في آخر كل سنة األجرة المعجلة، وتجديد عقد اإلجارة بينهما: ثانيهما

وحفظاً لهذين الغرضين تقرر في اإلجارة بأن المستأجر إذا امتنع عن دفع اإلجارة المؤجلة مدة 
  . 1اإلجارةطويلة، فللمتولي أن يفسخ 

هذه الصيغة التمويلية تعالج مشكلة عدم جواز بيع العقار فتحقق نفس الغرض  ن مثلويالحظ أ
كما أنها تحقق منافع للمستأجر في البقاء فترة  ،المنشود من البيع من خالل األجرة الكبيرة المعجلة

لعقار الموقوف من ادعاء كما أن وجود األجرة يحمي ا ،طويلة في العقار سواء كان منزالً أو حانوتاً
المستأجر أنه قد تملكه بالشراء مثالً، كما أن ما بني على هذه األرض الموقوفة يظل ملكاً للوقف 

  .2دون المستأجر
بعضهم في وقفيتها وبعد إحداث طريقة اإلجارتين، وقف بعض الناس مسقفات ومستغالت، وشرط 

هذه الطريقة، فنص في وقفيته بأن تؤجر على من إيجارها على طريقة اإلجارتين، ومنهم لم يرغب 
  .من طريق اإلجارتين فراراًطريق اإلجارة الواحدة 

اللجوء   فيتبين لنا أن طريقة اإلجارتين التي جوزت في وقتها، إنما هي عبارة عن معاملة لم يكن
  .3الشرط بهذاقيدة إليها إال للضرورة وهي م

وم أن أنفع قانون وقاعدة إذا تم استعمالها على غير ومعل( :وجاء في سبب وقف العمل بهذا العقد
استقامة، فإنه يحصل أشد النتائج ضرراً، فتوالت األزمان، وصار الناس يستعملونها على غير 

  .4)استقامة، فحصل منها نتائج قبيحة مضرة
افع ومن ذلك مسقفات معمرة كالخان والحمام المبنيين بالحجارة، حولت إلى اإلجارتين طلباً لمن

متوليها، وأصحاب السطوة، مع أنها حين التحويل كانت باقية على ما بناها عليه الواقف، وهنا يتبين 
والقاعدة ) تقدر الضرورات بقدرها: (أن األمر الذي يخالف القاعدة الفقهية، وهيمن هذا لنا 

 . 5)ما ثبت على خالف القياس فغيره ال يقاس عليه: (األخرى، وهي
  

                                                            
  .129ف في أحكام األوقاف، ص أفندي، إتحاف األخال - 1
  .23داغي، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، ص - 2
  .129أفندي، إتحاف األخالف في أحكام األوقاف، ص  - 3
  .129أفندي، إتحاف األخالف في أحكام األوقاف، ص  - 4
  .131أفندي، إتحاف األخالف في أحكام األوقاف، ص  - 5
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  :، وفيه مطلبانفي الوقف التبديل واالستبدال: المبحث الخامس

  : االستبدال والتبديلحقيقة : األول بالمطل

  :االستبدال والتبديل لغة

هو جعل شيء مكان شيء آخر، ويقال أبدلت الخاتم : واإلبدال. تغيير الشيء عن حاله: التبديل
 mq r s t u: وكقول اهللا تعالى. 1بالحلقة إذا نحيت هذا الشيء وجعلت هذا مكانه

vw   l 2ن أن كلمة اإلبدال واالستبدال تأتي بمعنى واحدي، وهذا يب.  

  :االستبدال والتبديل اصطالحاً

  .3هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها وبيعها، والعمل على شراء عين أخرى تكون وقفاً بدلها

  :المراد باإلبدال واالستبدال بأنوإذا ذُكر اإلبدال واالستبدال معاً كان 

  . 4هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها، مقابل بدل من النقود واألعيان: اإلبدال

  .5هو أخذ البدل ليكون وقفاً مكان العين التي كانت وقفاً: االستبدال

  : حكم اإلبدال واالستبدال: المطلب الثاني

، فمنهم من اتجه إلى إلى قولين واالستبدال في الوقفنظرة الفقهاء حول حكم اإلبدال  تلقد اختلف
  :، وهي كاآلتي6التضييق، ومنهم من جعل في األمر سعة

  

                                                            
، )بدَل(الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة . 48ص  11، ج)بدَل(مادة  ابن منظور، لسان العرب، - 1
  .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيق66، ص 28ج
  . 48سورة إبراهيم، آية  - 2
ص  الدوري، عبد العزيز، اقتصاديات الوقف اإلسالمي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، دراسة تحليلية، - 3
  .م2006، 2، ط19
  .المرجع السابق نفسه - 4
  . 9، ص 2، الكبيسي، أحكام الوقف، ج 19المرجع نفسه، ص - 5
  .9، ص 2الكبيسي، أحكام الوقف، ج - 6
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  :القول األول

  .، إلى جواز االستبدال حسب مصلحة الوقف3ةي، وابن تيم2، والحنابلة1ذهب الحنيفة
  :القول األول أسباب وأحوال

  :االستبدال للمصلحة لألحوال األربع اآلتية  4يجوزون هب الحنفيةمذ
 .إذا شرطه الواقف -1
فيضمن القيمة ويشتري المتولي  ،حراًباء حتى صار مغاصب، وأجرى عليه ال إذا غصبه -2

 .بها أرضاً بدالَ منها
الغاصب دفع راد أوالغاصب، وال يوجد هناك بينة لدى المتولي إلثبات الوقفية  يجحدهأن  -3

 .أخذ القيمة ليشتري بها بدالً منهامتولي لالقيمة، فل
يوسف وعليه  يأن يرغب إنسان بالوقف ببدل أكثر غلة، وأحسن وصفاً فيجوز على قول أب  -4

 .الفتوى
  

لم يعد صالحاً لالنتفاع قوف أجازوا االستبدال في حالة الضرورة فقط، وهي أن المو :مذهب الحنابلة
وإنما أبيح لمقصود الوقف عن  ،عندهم حرامصل البيع ه على الوجه الذي وقف من أجله، فأب

  .5الضياع مع إمكانية تحصيله واالنتفاع به، فال يباع لعدم الضرورة
جز بيعه، ألن األصل تحريم البيع وإنما أبيح فعة الوقف بالكلية لم يإن لم تتعطل من: قال ابن قدامة

يع ضنتفاع ما يللضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكانية تحصيله ومع اال
  .6المقصود

  
  

                                                            
 . 223، ص 5، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 388، ص 4ابن عابدين، رد المختار على الرد المختار، ج  -  1
، ص 5، ابن مفلح المبدع في شرح المقنع، ج279، ص، 4االنصاف  في معرفة الراجح من الخالف، ج المرداوي،  -  2

185. 
 . 245، ص 31ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  -  3
 . 388، ص 4ابن عابدين، رد المختار على الرد المختار، ج  -  4
 . 244، ص 4المرداوي، اإلنصاف في  معرفة الراجع من الخالف، ج  -  5
 . 244، ص 6ج . ابن قدامة، الشرح الكبير، على متن المقنع -  6
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منافعه، فيباع ويصرف ثمنه إن تعطلت ولم يفرقوا بين المسجد وغير المسجد، وال يجيزوا بيعه إال 
، فالهدف من 2اًاتادت موعخربت و أو أرض تنهدما كدار ،، و تعطل المنفعة يكون بالكلية1في مثله
، بغرض الوقف في البقاء واالستمرار، أما قاًأخرى تحقي نيعاالستبدال هو دوام منفعة الوقف بعملية 

مع عدم تعطل العين لم يجيزوا االستبدال إال إذا صارت خراباً ال يرجى في حالة قلة منافع الوقف، 
  .3منها  نفع

  .4، واستدل بما يليجعل الدور حوانيتبأجاز تغير صورة الوقف للمصلحة   :ميةيابن ت
عائشة لوال أن قومك حديثو عهد بشرك، لهدمت الكعبة،  يا(: قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

فالزقتها باألرض، وحلت لها بابين، باباً شرقياً، وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن 

 .5)قريش اقتصرتها حيث بنَت الكعبة
    :وجه الداللة

ل صلى وبما وصفه الرسبدالها وتغيرها إمعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه األرض ولو كان 
عهد  حدثانوأنه كان أصلح لو ال ما ذكره من  ،اهللا عليه وسلم واجباً لم يتركه فعلم أنه كان جائزاً

  .6قريش باإلسالم
  .7"ة إذا اقتضت المصلحة ذلكصرة بعصرال فرق بين إبدال البناء وإبدال الع": ةيويقول ابن تيم
  .إال في حدود ضيقة منع االستبدال ، إلى9والشافعية، 8ذهب المالكية: القول الثاني 
    : مذهب المالكية

لم يجز المالكية بيع العقار، وإن خرب وصار ال ينتفع منه، وال استبداله بغيره من جنسه، إال 
لضرورة أو لمصلحة عامة، كتوسيع مسجد أو طريق، وهذا رأي الجمهور منهم، وأجاز بعضهم 

                                                            
 . 244، ص 6ابن قدامة، الشرح االكبير، على متن المقنع، ج  -  1
 . 185، ص 5ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج  -  2
، ص 6، ابن قدامة، الشرح الكبير، على متن المقنع، ج 244، ص 6ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج  -  3

244 . 
 . 261، ص 31ابن تميمة، مجموع الفتاوى، ج  -  4
 .969، ص 2، ج ]1333[مسلم، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، حديث رقم  -  5
 . 261، ص 31تاوى، ج ابن تميمة، مجموع الف -  6
 . 244، ص31ابن تميمة، مجموع الفتاوى، ج  -  7
 . م، دار الكتب العلمية 1994_ هـ  1415، 1، ط 417، ص 4مالك، انس، بن مالك، المدونة،ج  -  8
 . 344، ص 2، الشربيني، مفتي المحتاج، ج  474، ص 2األنصاري، اسنى المطالب، في شرح  روض الطالب، ج  -  9
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ل الوقف، إذا كان ال ينتفع به، وفرقوا بين وقف العقار والمنقول، حيث المقابلة بعقار آخر يحل مح
  .1أجازوا وقف المنقول، فإن االستبدال فيه جائز ألن منع االستبدال قد يؤدي إلى تلفه

  .2"يمنع ما خرب من ريع الحبس مطلقاً: "في تاج اإلكليلجاء و
  :مذهب الشافعية

الوقف واستبداله أكثر من غيرهم، كما رأوا أن في أظهر الشافعية تشددهم الواضح في بيع 
  .3االستبدال سبيالً إلى ضياع الوقف، أو التفريط فيه، فكان االتجاه في العقار عدم بيعه

فقد منعوا بيع الوقف ولو كان في حال ال يصلح معها إال باالستهالك، ففي هذه الحالة قد أجازوا 
  .4بيعه للمستحقين استهالكه ألنفسهم، ولم يبرروا

دارس بستاناً وال حماماً مال يجوز تغيير الوقف في هيئته، فال تجعل ال: "في روضة الطالبينوجاء 
  .5"وال بالعكس، إال إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف

مما سبق نجد أن هناك من يشدد في استبدال الوقف بالقول بعدم جوازه في العقار، وذلك بسبب 
ف من اتخاذ االستبدال وسيلة لالستيالء على األوقاف أو أخذها بأثمان بخسة، وحتى ال تكون الخو

  .ذريعة الحكام الظلمة إلى أكل أموال الناس بالباطل
فها نحن نرى كثيراً من الصور في بالدنا قد مكن اهللا لهم في األرض، فأكلوا أمالك الوقف بغير 

، وتم استغالل األحكام 6االستبدال بالوقف حيلة شرعية لبيعهوجه حق متذرعين باالستبدال، فأصبح 
الفقهية والشرعية في تسريب أراضي الوقف لغير المسلمين عن طريق االستبدال متخذينها حيلة 

  .شرعية
  

  : أدلة القول الثاني

صلى اهللا عليه وسلم،  –أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبي : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال
إن شئت حبست أصلها، : (أصبت أرضاً لم أصب ماالً قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: فقال

                                                            
الكبيسي، أحكام . م، دار الكتب العلمية1994 -هـ 1415، 1، ط417، ص 4، أنس بن مالك، المدونة، جمالك - 1

  .19الدوري، اقتصاديات الوقف اإلسالمي، ص .32 – 30، ص 2الوقف، ج
  .662، ص 7التاج واإلآليل لمختصر خليل، ج: المواق - 2
. ، دار الكتاب اإلسالمي474، ص 2الطالب، جاألنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض  - 3

  .39، ص 2الكبيسي، أحكام الوقف، ج. 344، ص 2الشربيني، مغني المحتاج، ج
  . المراجع السابقة نفسها - 4
  . 361، ص 5النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج - 5
، 21ديات الوقف اإلسالمي، ص ، الدوري، اقتصا100 – 99، ص 4الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك، ج - 6

  . 53الكبيسي، أحكام الوقف، ص 
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، فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها، وال يوهب وال يورث في الفقراء، والقربى وفي )وتصدقت بها
لمعروف، أو يطعم صديقاً سبيل اهللا والضيف، وابن السبيل، ال جناح على من وليها أن يأكل منها با

  .1غير متمول فيه
  : وجه الداللة

 بس صار محبوساً ممنوعاً منه، ال  –صلى اهللا عليه وسلّم  –يظهر بنهي النبيأن الشيء إذا ح
  .2يجوز الرجوع فيه

  :الترجيح

اة والذي أميل إليه رأي القول األول في موضوع االستبدال، الذين توسعوا فيه، مع التأكيد على مراع
  :اآلتيحسب الحنفية كالشروط في موضوع االستبدال، وهي 

أن تنتفي المنفعة من العين الموقوفة، بحيث ال يستفاد منها، ويجب البحث عن : الشرط األول
  .3البديل

أن يتم االستبدال بقرار من ولي األمر، أي الحاكم والقاضي، الذي ينبغي أن يكون : الشرط الثاني
يرى مصلحة في االستبدال، وأن ال تُعطى صالحية االستبدال للمتولي أو مسلماً عادالً، حين 

للواقف، درءاً للشبهة ومنعاً للتسيب وحفظاً لعين الوقف، فإن رأى الواقف أو المتولي أن المصلحة 
  .4في االستبدال، فعليه أن يرفع األمر إلى القاضي ألخذ اإلذن منه

  .5ال بدراهم ودنانير، حتى ال يأكلها نظار األوقافأن يكون االستبدال بعقار : الشرط الثالث
ومن هذا كله يتبين لنا كيف اتخذ االستبدال سبيالً الغتصاب األوقاف، وأكلها بالباطل، فال بد من 

  .6الحماية الحقيقية لألوقاف، وال تكون إال بالعدالة والظلم في القضاة، والنزاهة في الوالة
 

                                                            
 .  12، ص 4، ج2772البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، حديث رقم  -  1
أبو تميم : ، تحقيق194، ص 8ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري البن بطال، ج -  2

 .م، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض2003 -هـ 1423، 2طياسر بن إبراهيم، 
شرح كنز الدقائق ومنحة  ابن نجيم، البحر الرائق. 386، ص 4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -  3

صبري، الوقف اإلسالمي بين النظرية . 19 – 18أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص . 241، ص 5الخالق، ج
 278 – 277والتطبيق، ص 

 .نفس المراجع -  4
   .نفس المراجع -  5
 .  19أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص  -  6
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ومؤسسة إحياء  المحكمة الشرعيةوثائق في واإلجارة كر والخلو االستبدال والح: المبحث السادس

  :، وفيه خمسة مطالبالتراث

في األوقاف في فلسطين، واإلجارة هذا المبحث أمثلة على االستبدال والحكر والخلو  ستعرضي
تزال قائمة إلى يومنا  مامنذ فترات طويلة، وهي وإجارتها ها ؤوالتي قد تم استبدالها وحكرها وإخال

الحاضر، وتطبق عليها األحكام الشرعية، وكذلك بعض األمثلة على األراضي والعقارات الوقفية 
  . حتى يومنا هذا 1933منذ سنة وإجارتها ها التي تم استبدالها وحكرها وإخالؤ

، يجدر بي في بالدنا فلسطينواإلجارة قبل البدء بضرب أمثلة عن التحكير والخلو واالستبدال و
التعريف عن أهمية سجالت المحكمة الشرعية وماهيتها، وخاصة أني قد عملت على حصر هذه 

  .األمثلة من خالل سجالت محكمة القدس الشرعية

فسجالت محكمة القدس الشرعية تمثل الوثيقة التاريخية التي من الممكن أن يبنى عليها تاريخ القدس 
الشام، وأثرها في  بالد مختلفة، ال سيما وهي من أهم مصادروأجزاء واسعة من فلسطين في فترات 

الفترة العثمانية فيما تقدمه من معلومات دقيقة وتفصيلية عن مختلف جوانب حياة المسلمين وأهل 
  . 1الذمة من اليهود والنصارى

 2حيث إن هذه السجالت تتناول جزءاً من الحجج الوقفية، وترجع أول حجة فيها إلى يوم االثنين 
ي تاريخها، الحجج النادرة التي يذكر اليوم ف مني م، وه1703كانون ثاني  10/ هـ1114شعبان 

  .2م1705كانون ثاني  7/ هـ  1116رمضان  10وأما آخر الحجج فهي مؤرخة في 
لمعلومات فقد عملت على حصر األمثلة الوارد ذكرها في هذه السجالت فقط، ومن ثم تحليل بعض ا

، مع إبراز عالقة القاضي، أي الحاكم الشرعي ودوره في الجانب الذي الرئيسلكل وفق موضوعها 
  .تطرحه هذه الحجة

                                                            
البخيت، محمد عدنان، كشاف إحصائي زمني لسجالت المحاكم الشرعية واألوقاف اإلسالمية في بالد الشام،  - 1
  . م، مطبعة التوثيق، عمان1983، 1، ط10، ص 1العسيلي، كامل جميل، وثائق مقدسية، ج. 5، ص 1ج
2  - هـ 1428، 13ص  األشقر، محمود سعيد، الوقف اإلسالمي ومعامالته في مطلع القرن الثامن عشر، - 

  . م، منشورات وزارة األوقاف والشؤون الدينية، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية، بيت المقدس2008
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أما بالنسبة لألمثلة التي ذكرت عن اإلجارة، فقد وضعتها في الجدول مع ذكر اسم الموقوف والموقع 
الرموز  وأشير إلى بعض. الذي تم وقفه، ولم أعمل على توثيق األعالم التي ذكرت في هذا المبحث

  .صفحة: حجة، ص: فيلم، ح: ف سجل،: س :التي تم كتابتها، وهي
  

  : في األوقاف أمثلة على االستبدال: المطلب األول

 .ي الباجي السباهي وخليل الرحمن عليه السالمحوقف األسطة س -1

الحاكم الشرعي بإذن اهللا إسماعيل بيك سحي السباهي، ناظر وقف والده، باستبدال واحد وعشرين 
قيراطاً وجميع الدار المحددة والموصوفة اآليل بيوتها إلى السقوط واالنهدام في القدس الشريف بخك 

اريط محق الثالثة قر) حارة في القدس(مزربان، والجارية في الوقف، شركة وقف خليل الرحمن 
الباقية، بجميع الدار والدكاكين العامرة والمحدودات والموصوفات والقائمات بمحلة باب حطة، 
والمقدرة أجرتهم السنوية والمقدرة بسبعة عشر غرشاً عددياً وخمس قطع، وذلك بعد توفر مسوغات 

  .1االستبدال التي أكدها الكشف والمعاينة، مع ما أكده من حظ ومنفعة لجهة الوقف
  :الصخرة المشرفة وقف -2

طية لمائة وعشرين غرشاً من مال بدل بصدور الموافقة الشرعية على نذر أوالد عبد الرحمن سن
الدار المستبدلة لصنع اهللا أفندي وشرائها بحجة وقف الصخرة المشرفة حال انتهاءهم من ثمن 

  .2االستبدال
  :وقف عبد الرحمن سنبطية -3

خديجة خيري وصالح علي صحة استبدال الدار الجارية  –صدق أبناء وبنات عبد الرحمن سنبطية 
  .3فنديألفي الوقف 

. 4استبدال قطعة أرض وقفية بأرض أخرى عن طريق بلدية القدس وشراؤها من األوقاف - 4
 ).1ملحق رقم : انظر(
 

                                                            
  ). م1704أواسط أيلول / هـ  1116أواسط جمادى األولى، (، 334، 333، 322، ص 1، ح202، س 39ف  - 1
  ). م1703تشرين أول  20 /هـ 1115رجب  10الثالثاء (، 337، ص 1، ح202، س 39ف  - 2
  ). م1703تشرين أول  20/ هـ  1115رجب   10الثالثاء ( 336، ص 3، ح202، س 39ف  - 3
  . ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية10/1,66/40/13ملف رقم  - 4
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 .1اف البيرةقاستبدال قطعة أرض من أو - 5
من جامع البيرة في مدينة رام أمثلة على األراضي الوقفية التي تم استبدالها بالنقد بالقرب  - 6

 )2انظر ملحق رقم . (2اهللا، وهو تنظيم مخطط لقطع أراضي وقفية في مدينة البيرة
. 3استبدال األرض الشهيرة بكرم شهوان من أوقاف جامع الشيخ رسالن في مدينة الرملة - 7

 )3انظر ملحق رقم (

  

  : األوقاف أمثلة على حكر: المطلب الثاني

  :أوقاف المغاربة -1

ن المجلس الشرعي أن يبقى الحاج علي بن عبد الكريم المغربي وزوجته فاطمة بأن يبقيا على بإذ
تصرفهما في الحاكورة الواقعة بمحلة المغاربة المحكرة، لوفاة المتصرف السابق فيها وهو الحاج 

  .4عبد الرحمن المغربي

  : وقف الشيخين علي وأحمد الهكاري -2

الطور الواقعة ظاهر القدس الشريف، وقد أبرزا ما في ر موسى وعلي ولدا ربيع من قرية ضح
) م1676كانون الثاني  27-17/ هـ  1086بأوائل ذي القعدة (أيديهما من حجة شرعية مؤرخة 

ر سنوية قدرها تسعون قطعة مضروبة والمتضمنة امتالكهما األشجار الزروع التي سيغرسونها بأج
لشيخ عبد اللطيف، المتضمن وضعهما ما عليهما لجهة الوقف، وفي التمسك الشرعي الصادر عن ا

من الضرر حال اإلثمار، وفي فتوى للسيد محمد أفندي مفتي الحنفية بالديار المقدسة، مضمونها بأنه 
سئل عن أرض وقفية خراجية، عين السلطان خراجها ألسباب هي حكرها المتولي برجل فعل يلتزم 

  .5)الوقف فيكون المزارع كالمتأخر ليس عليه خراجالمزارع بما عين من الثمار أم يلتزم جهة 

                                                            
  . ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية10/1,11/49/7ملف رقم  - 1
  . مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية ،10/1,69/57/7ملف رقم  - 2
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية10/1,5/33/8ملف رقم  - 3
  ). م1704آب  15/ هـ 1116ربيع األول  12( 283، ص 1، ج202، س 39ف  - 4
  ). م1704شباط  6 –كانون ثاني  8/ هـ 1115رمضان، ( 172، ص 202، س 39ف  - 5
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بموقع الخرابة ) وقف خليل الرحمن(استيفاء األحكام المترتبة على قطعة األرض  - 3
وعركشكوش من أراضي بلدة العيزرية ومار كبسة والباطن وواد كبسة، والجدول التالي 

 .يوضح ذلك

  

  الوقفاسم   بالمتر المربعالمساحة نوع األمالك اسم الموقع

  خليل الرحمن  1125  653  مار قبسة

  خليل الرحمن  1045  649  الباطن

 خليل الرحمن  943  646  عركشكوش

 خليل الرحمن  866  645  واد قبسة

  

  : األوقاف أمثلة على خلو: المطلب الثالث

  : أوقاف الحرمين الشريفين والصخرة المشرفة -1

خمس وسبعون غرشاً عددياً صارت ديناً بطريق الخلو للشيخ نور اهللا بن الشيخ تقي الدين أفندي، 
الكائن بخط مزربان، والجاري  اإلسطبلعلى جهة الدار الكائنة في القدس الشريف، التي تعلو 

مناصفة في وقف الحرمين الشريفين، ووقف الصخرة المشرفة، بعد تنازل منسية ابن صالح الدين 
الدري وهيكلية ابنة السيد محيي الدين عنها إليه، وذلك عليه أن يدفع سنوياً أجرة قدرها خمسة 

  .1غروش عددية

  

  

  
                                                            

  ) م1704شباط  25/ هـ 1115شوال  18( 191، ص 2، ح 202، س 39ف  - 1
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  : أوقاف المسجد األقصى والصخرة المشرفة -2

والده على يحكم الحاكم الشرعي صحة تنازل احمد بيك الهاروش عن الخلو الذي آل إليه من قبل 
العطارين بالصف الغربي، المار في أوقاف المسجد األقصى والصخرة وق رقبة الدكان الكائنة بس

المشرفة وجهاتها بمبلغ قدره خمسة وعشرون غرشاً عددياً لكل من مفخر األشراف والحفاظ السادة 
سوية بينهم، نظير خمسة وعشرين غرشاً عددياً مقبوضة، وقد أثبت متولي وقف الصخرة المشرفة 

  . 1)م1704أيار  19-6/ هـ 1116لغرة المحرم سنة (في ذلك في تمسك شرعي المؤرخة 

إخالء المستأجرة سوزان حميدي، وهي مستأجرة لشقة في عمارة الهالل، والتي صدر  - 3
بحقها أمر تنفيذ لتخليتها من الشقة، حيث تم تنفيذ األمر من قبل المحكمة القضائية في القدس 

غها من المحتويات، من قبل مأمور ، حيث تم استالم الشقة بعد تفري9/2/2014بتاريخ 
  .2التنفيذ

  :أمثلة على اإلجارة من األوقاف: الرابعالمطلب 

  3م1705 – 1703/ هـ 115-6وقاف في الفترة األ إجارة جدول يوضح -1

الرقم

 المتسلسل

  التوثيق  الموقع الموقوف الوقف

  1:إجارة  محطة صهيون يد تقي الدين الفاخوري  .1
 ط أرض12  علي القضماني  .2

  دار فوقانية
  دار تحتانية

  القاع/ مرج الزعفران
-  
-  

  1:إجارة
  2:إجارة
 3:إجارة

 4:إجارة - معصرة  الغرس خايب   .3
 4:إجارة - أرض الشيخ عالء الدين البصري  .4
 دار عبد القادر الدمشقي  .5

  دار
  محلة اليهود
  محلة الشرف

  5:إجارة
 5:إجارة

 دكاكين المدرسة الصالحية  .6
  دكان) الفرن(قبو 

قرب حمام باب /محطة باب حطة
  األسباط

قرب حمام باب /محطة باب حطة

  6:إجارة
 6:إجارة

                                                            
  ). م1705أواسط شباط / هـ 1116أواسط شوال ( 448، ص 2، ح 202، س 39ف  - 1
  .، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، السلطة الوطنية الفلسطينية16/1/1/124ملف رقم  - 2
  .126 – 125امن عشر من خالل سجالت المحكمة الشرعية، ص األشقر، الوقف ومعامالته في مطلع القرن الث -  3
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الرقم

 المتسلسل

  التوثيق  الموقع الموقوف الوقف

  األسباط
 دكان  الجامع العمري  .7

  دار
  حاكورة

- 
  محلة اليهود
  محلة اليهود

  7:إجارة
  7:إجارة
 7:إجارة

  8:إجارة محطة باب القطانين دكان المدرسة التنكزية  .8
  9:إجارة  خط مزربان قبو مصطفى أفندي العسلي  .9

 دار/ط5/93  برهان بن أحمد  .10
  دار/ ط 5/4

- 
-  

  10:إجارة
  10:إجارة

  11:إجارة  محلة الشرف دار  الهنود  .11
  12:إجارة  محلة صهيون الجوانية دار )عبد الرحمن(سنبطية   .12
  13:إجارة  محلة الجوالدة حاكورة  سنان آغا  .13
 مكتب  محمد آغا  .14

  جامع
- 
-  

  14: إجارة
  14:إجارة

  15:إجارة  محلة النصارى قبو الحمراءالمدرسة   .15
  17:إجارة - دار  حسن الطنبغا  .16
حسن الطنبغا والحرمان  .17

  الشريفان
  16إجارة  - دور

  18:إجارة - دار الحرمان وخليل بن عبد الباقي  .18
 دار الحاج محمد بن عبد اهللا  .19

  دار
- 

  محلة صهيون الجوانية
  19:إجارة
  19:إجارة

  20:إجارة  القلعة مقابل دكان جد أحمد بن صالح  .20
  21:إجارة محلة باب القطانين دار  الدنيسري  .21
 حاكورة )الشيخ إسماعيل(األزرق   .22

  بيتان
  حاكورة

  زاوية األزرق
  زاوية األزرق
  محلة الشرف

  22:إجارة
  22:إجارة
  22:إجارة

  23:إجارة  محلة الشرف دار الحاج خليل بن محمد الخياط  .23
  المغاربة  .24

  أبو مدين
 حاكورة

  دار
- 
-  

  24:إجارة
  25:إجارة

األقصى المبارك والصخرة  .25
  المشرفة

 دار
  دار

  حاكورة

  محلة اليهود
  محلة الجوالدة
  محلة الجوالدة

  26:إجارة
  26:إجارة
  26:إجارة

  27:إجارة - فرن  األزبك  .26
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الرقم

 المتسلسل

  التوثيق  الموقع الموقوف الوقف

  29:إجارة  تجاه المدرسة الموصلية/باب الحرم دار جوانية أبو اللطف اللفطي  .27
كرم(فدانا150  المدرسة البلدية  .28

  )النجار
  30:إجارة  مصر

 دار الكمال بن أبي شرف  .29
  دكان

  خط داود
  خط داود

  31:إجارة
  31:إجارة

  

 .1تأجيرات وقف النبي موسى عليه السالم في منطقة أريحا - 2
 .2تأجير وقف العمري في أريحا بموقع الديوك وهم من الالجئين - 3
 .3إجارة قطعة من أرض مقبرة أريحا من دائرة أوقاف القدس - 4
تأجير دكاكين األوقاف في سوق األوقاف التجارية في جنين، وتأجيرها للراغبين بطريقة  - 5

 .4المزاودة
  .5تأجير البرك السليمانية في القدس - 6

وقد استحدثت وزارة األوقاف والشؤون الدينية عقداً لبيان وتحديد شروط إيجار العقارات الوقفية 
  ).4الملحق رقم : انظر. (اإلسالمية في فلسطين

  

  :كرةحجرة والمؤالسلبيات الناتجة عن عقود إجارة العقارات الم: الخامسالمطلب 

  : 6السلبيات الناتجة عن إجارة العقارات المؤجرة والمحكرة تعود لألسباب التالية

إن معظم العقارات المؤجرة والمحكرة للمؤسسات غير العربية أصبحت مع مرور الزمن  - 1
مما دفع الكثير من . حب الوقفحكارها من جهة صادون متابعة ودون تحصيل أجورها وأ

                                                            
  . ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية10/2021/60/1ملف رقم  - 1
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية10/2,15/55/1ملف رقم  - 2
  . ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية10/2,14/21/2ملف رقم  - 3
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية10/2,8/85/4رقم ملف  - 4
  . ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية10/2,16/40/2ملف رقم  - 5
  .651، ص2يوسف ، الوقف اإلسالمي في فلسطين منذ أواخر العهد العثماني حتى يومنا هذا، ج - 6
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نها أصبحت ملكاً لهم ال عالقة لهم باألوقاف، ألنه ال يوجد من تكرين والمستأجرين بادعائهم بأالمح
 .يطالب باألجرة منذ عشرات السنين فأنكروا أصالً أن هذه المؤسسات مقامة على أرض وقف

من القيمة اإليجارية % 1ضئيلة جداً وال تتجاوز إن قيمة اإليجار والتحكير السنوية قليلة و - 2
 .الحالية ومع األسف ال توجد حتى جهات مسؤولة عن تحصيل األحكار على مدى عشرات السنين

 :1ة والمحكرة العمل على ما يأتيرجؤلعقارات الماجة عن عقود إجارة لتفادي السلبيات النات

األوقاف والشؤون الدينية االتصال على على دائرة األوقاف وذلك بالتنسيق مع وزارة   - 1
الجهات المبتكرة للعقارات الوقفية والمطالبة بكل األجور القديمة غير المدفوعة حتى يومنا هذا وذلك 

  .إلحياء العقود وشرعيتها
) تأجرينسك صعباً بسبب قانون حماية الملوقد يكون ذ( العمل على إلغاء العقود القديمة  - 2

تجديد عقود اإلجارة واألحكار بما يتناسب مع نسبة األجور الحالية واألخذ بعين والعمل على إعادة 
 .االعتبار قيمة تكلفة العقار المحكر حالياً ونسبة الغالء وتناقص قيمة العقار

 .العمل على تحديد مدة اإلجارة أو التحكير - 3
ت والعمل المحتكر من التصريف بالمحكرا أوعدم إعطاء الشرعية والقانونية للمستأجر  - 4

 .على بيعها كما هو حاصل اآلن وعليه التقيد بنصوص العقد
للوقف المؤجر أو المحكر من قبل صاحب الوقف مند عشرات  واإلهمالعند عدم المتابعة  - 5

السنين نتائج سلبية على الوقف حيث تم ضياع معظم العقارات الوقفية المحكرة وأصبح العديد منها 
 .البعض قام ببيعها أو تسريبها أنملكاً للجهات المحكرة كما 

 

  

  

  

  

                                                            
  .852، ص2العثماني وحتى يومنا هذا ص  يوسف والوقف اإلسالمي في فلسطين منذ أواخر العهد - 1
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  طرق استثمار العقارات الوقفية:  الفصل الثالث

   .تعريف االستثمار لغة اصطالحاً: المبحث األول

   .، وفيه خمسة مطالباإلجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الثاني

  .، وفيه أربعة مطالبعقد االستصناع :الثالثالمبحث 

  .، وفيه أربعة مطالبالمشاركة المتناقصة: مبحث الرابعال

  .، وفيه ثالثة مطالبسندات المقارضة: المبحث الخامس

  .، وفيه مطلباناستثمار الوقف ضوابط: السادسالمبحث 
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  : تعريف االستثمار لغة اصطالحاً: المبحث األول

  :االستثمار لغة واصطالحاً
  :االستثمار لغة

والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة، وجمع الثمر ثمار، ويطلق  ،االستثمار، مأخوذ من الثمر
مجازاً كذلك على الولد ثمرة القلب، والثامر كل شيء خرج ثمره، وأثمر الشيء أي أتى بنتيجته، 

  2).وكان له ثمر: (لقوله تعالى 1وأثمر المال أي كثُر
  :االستثمار اصطالحاً

الرشيد هو القادر : تحدثوا عن السفيه والرشيد، فقالواوردت كلمة التثمير في عرف الفقهاء عندما 
الرشد هو تثمير المال واصطالحه : قال اإلمام مالك. 3على تثمير أمواله، والسفيه هو غير ذلك

  5.والتثمير ما نعني باالستثمار اليوم 4.فقط
إما مباشرة بشراء استخدام األموال في اإلنتاج : وأما لفظ االستثمار فقد جاء في المعجم الوسيط بأنه

  6.اآلالت والمواد األولية وإما بطريقة غير مباشرة كشراء األسهم والسندات
  :تعريف استثمار الوقف

هو ما تبذله إدارة الوقف أو الناظر من جهد واهتمام كبير للحفاظ على الممتلكات الوقفية وفق 
راضي الصالحة وعن طريق صرف إجاراتها في مصارف الوقف وزراعة األ ،مقاصد الشريعة

  7.وسقي األشجار إلى جهات الوقف التي حددها الواقف
  

  
                                                            

، الفيومي، المصباح 350، ص1، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج106، ص4، ج)ثمر(لسان العرب، مادة  1
  .84، ص1المنير في غريب الشرح الكبير، ج

  .34سورة الكهف، أية  2
ار الوقف، وطرقه القديمة والحديثة، القرة داغي، استثم. 64ص 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 3

  .7ص
  .64ص 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4
  .7القرة داغي، استثمار الوقف، وطرقه القديمة والحديثة، ص 5
  8المرجع السابق، ص 6
، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه 612، ص13عجم، ناجي شفيق، تنمية واستثمار األوقاف اإلسالمية، ج 7

  .15القرة داغي، استثمار الوقف، وطرقه القديمة والحديثة، ص. اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة
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  : ، وفيه خمسة مطالباإلجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الثاني

  : تعريف اإلجارة لغة واصطالحاً: المطلب األول

  1.هي ما أعطي من أجر في عمل: اإلجارة لغة

تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين هي عقد على منفعة مباحة معلومة : اصطالحااإلجارة 
  2.معلومة أو موصوفة في الذمة أو غير معلوم بعوض معلوم

  :تعريف التمليك لغة واصطالحا

وقيل ملك اإلنسان  3.مشتق من الملك والملك في اللغة يطلق على القوة على ذلك: التمليك لغة
  4.حةالشيء أي يملكه ملكاً، واإلسم الملك ألن يده فيه قوية صحي

  5.فهي ال تخرج عن المعنى اللغوي: التمليك اصطالحاً

  مشروعية اإلجارة: المطلب الثاني

  مشروعية اإلجارة بالكتاب والسنة واإلجماع والقياس دليل

  :من الكتاب -1

 m A  B  C  D  E  F  G     H  I     KJ  L  M            N  O  P  Q: قول اهللا تعالى 

 R  S  UT   V  W  X  Y  [Z  l6.  

  

                                                            
  .25، ص10الزبيدي، تاج العروس مادة أجر، ج 1
، تحقيق عبداهللا محمد 283، ص2وسى، االقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، جالحجاوي، موسى بن أحمد بن م 2

  .دار المعرفة، بيروت، لبنان. موسى السبكي
  .346، ص27الزبيدي، مرجع سابق، مادة ملك، ج 3
 - هـ  1399، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، 351، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ملك، ج 4

  .كرم، دار الف1979
  .، مكتبة مشكاة اإلسالمية9الحسون، فهد بن علي، اإلجارة المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي، ص 5
  60سورة الطالق، آية  6
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    :وجه الداللة

دلت هذه اآلية على مشروعية االجارة، فعلى الزوج إعطاء األجرة للزوجة المطلقة، أجرة 
  1.الرضاع

  .m Ï   Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù   Ú  ÜÛ  l2: وقوله تعالى

  :وجهه الداللة

مصلحة الطفل في هذه دلت اآلية بأنه ال جناح على الوالد استئجار مرضعة لطفله، وحين تحقق 
  3.الرضاعة، فله أن يوفي المرضع أجرها وهذا يدل على مشروعية اإلجارة

  m y  z        {  }|  ~   �  ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦  §      ¨  ©  ª  :وقوله تعالى

«     ¬    ®  ¯  °     ±  ²  ´³  µ  ¶  ¸  ¹  »º   ¼  ½  ¾  ¿  ÁÀ  Â 

 Ã   Ä  Å  Æ   Ç  È  l 4.  

    :وجه الداللة

طلب سيدنا شعيب عليه الصالة والسالم من موسى عليه الصالة والسالم أن يؤجره نفسه لرعي 
  5.الغنم مقابل انكاحه إحدى ابنتيه، فدل ذلك على مشروعية اإلجارة

 :من السنة -2

م ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ث: (، قال اهللا قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  6).غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره

                                                            
  .111، ص5البغوي، تفسير البغوي، ج 1
  .233سورة البقرة، آية  2
  .لشروق، بيروتهـ، دار ا 1412، 17، ط253، ص1ج في ظالل القرآن، سيد قطب، ابراهيم حسين الشاربي، 3
  .27-26سورة القصص آية  4
  .530، ص3البغوي، تفسير البغوي، ج 5
  .82، ص 3، ج 2227رقم  البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، حديث 6
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  :وجه الداللة

دل هذا الحديث على من منع إعطاء األجرة لألجير فقد ظلمه حين استخدمه واستحل عرقه بغير 
  1.أجر وأكله لحق هذا األجير هو من أشد الذنوب يوم القيامة

 اإلجماع -3

وأجمع أهل العلم في كل عصر ": 2على مشروعية اإلجارة، حيث قال ابن قدامةأجمع أهل العلم 
ال يجوز ذلك : ، أنه قال3وكل مصر على جواز اإلجارة، إال ما يحكى عن عبد الرحمن بن األصم

الذي سبق في  اإلجماعفع لم تخلق وهذا غلط ال يمنع انعقاد األنه غرر، يعني أنه يعقد على من
فإن الحاجة إلى المنافع الحاجة إلى األعيان، فلما جاز العقد على . األعصار وسار في األمصار

  4."األعيان وجب أن تجوز اإلجارة على المنافع

  :تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك: المطلب الثالث

سلعة معينة مقابل أجرة عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما آلخر "اإلجارة المنتهية بالتمليك هي 
محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عن سداده  دفعها المستأجر على أقساط خالل مددمعينة ي

  5.آلخر قسط، بعقد جديد

  :صورة اإلجارة المنتهية بالتمليك: المطلب الرابع

يصلح في باب ومن الصيغ الجديدة ما يسمى باإلجارة المنتهية بالتمليك ولها صور كثيرة، والذي 
أن تؤجر إدارة الوقف أو الناظر األرض الموقوفة  لمستثمر سواء كان فرداً أو شركة : منهاالوقف، 

                                                            
، تحقيق دار الفالح للبحث 57، ص15، جن أحمد، التوضيح لشروح الجامع الصحيحابن الملقن، عمر بن علي ب -  1

  .م، دار النوادر، دمشق، سوريا2008هـ، 1429العلمي وتحقيق التراث، 
هو اإلمام شيخ اإلسالم موفق الدين أبو محمد عبد اإلله بن أحمد بن محمد المقدسي الدمشقي الحنبلي، صاحب  - 2

، رحمه اهللا، الذهبي، سير أعالم 680المولي، مولده بجماعين، من نابلس، آان من أذآياء العالم، وتوفي في حديد 
  . 149، ص 16النبالء، ج 

نيته أبو بكر، يروي عن أنس بن مالك وقد روى عن الثوري وأبو عوانة، الثقات، عبدالرحمن بن األصم العبدي، ك 3
  .90، ص5ابن حبان، ج

  .321، ص5ابن قدامة، المغني، ج 4
الحافي، خالد بن عبد اهللا، اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، على الرابط  5

http://www.dorar.net/lib/book_end/10004  
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مع السماح بالبناء عليها من المباني والمحالت والعمارات حسب االتفاق ويستغلها فترة من الزمن 
وف عن طريق أن يتضمن العقد بعد انتهاء الزمن المتفق عليه إلى الوق المستثمرثم يعود كل ما بناه 

  1.البيع بعقد جديدبتعهداً بالهبة، أو يتضمن آخر بنوده هبة معلقة أو وعداً 

حتى يستفيد منها في  قليلة،ولو كانت  ى للوقف أجرةويمكن أن تنص االتفاقية السابقة على أن تعط
  2.إدارة أموره وال يوجد هناك مانع حينئذ أن تمدد الفترة لقاء ذلك

  .قرار بشأن موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك: الخامس المطلب

  3بالتمليك المنتهي موضوع اإليجار بشأن )4/12( 110: رقم قرار

 الثانية دورته في اإلسالمي المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس إن 
 رجب 1 ـ هـ1421 اآلخرة جمادى 25 من السعودية، العربية المملكة في بالرياض عشرة
 .م2000)  سبتمبر(  أيلول 28 – 23 الموافق هـ1421

 بالتمليك، المنتهي اإليجار( موضوع بخصوص المجمع إلى المقدمة األبحاث على اطالعه بعد
 أعضاء بمشاركة  الموضوع حول دارت التي المناقشات إلى استماعه وبعد). التأجير وصكوك
 .قهاءالف من وعدد وخبرائه المجمع

 :يلي ما قرر

 :بالتمليك المنتهي اإليجار

 :يلي ما والممنوعة الجائزة الصور ضابط:  أوال

 .واحد زمن في واحدة، عين على واحد، وقت في مختلفان، عقدان يرد أن: المنع ضابط -أ 

 :الجواز ضابط  -ب 

                                                            
  ة داغي، علي محيي الدين، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، مكتبة مشكاة اإلسالمية على الرابطالقر 1

http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=1722&cat=32#.U6wFFpSSyqg  
  .المصدر السابق 2
  313، ص1، ج12قرار بشأن موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك، مجلة المجمع الفقهي، العدد  - 3
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 بعد البيع عقد إبرام يكون بحيث زمانا اآلخر، عن منهما كل يستقل منفصلين عقدين وجود .1
 في الوعد يوازي والخيار. اإلجارة مدة نهاية في بالتمليك وعد وجود أو اإلجارة، عقد

  .األحكام
 .للبيع ساترة وليست فعلية اإلجارة تكون أن .2

 يلحق ما المؤجر يتحمل وبذلك المستأجر على ال المالك على المؤجرة العين ضمان يكون أن -ج 
 فاتت إذا بشيء المستأجر يلزم وال تفريطه، أو المستأجر تعدي من ناشئ تلف غير من العين
 .المنفعة

 ويتحمله تجاريا ال إسالميا تعاونيا التأمين يكون أن فيجب المؤجرة العين تأمين على العقد اشتمل إذا
 .المستأجر وليس المؤجر المالك

 وأحكام اإلجارة مدة طوال اإلجارة أحكام بالتمليك المنتهية اإلجارة عقد على تطبق أن يجب - د 
 .العين تملك عند البيع

 .اإلجارة مدة طوال المستأجر على ال المؤجر على التشغيلية غير الصيانة نفقات تكون -هـ 

 :الممنوعة العقد صور من:  ثانيا

 المحددة، المدة خالل أجرة من المستأجر دفعه ما مقابل المؤجرة العين بتملك ينتهي إجارة عقد -أ 
 .تلقائياً بيعا المدة نهاية في اإلجارة تنقلب بحيث جديد، عقد إبرام دون

 جميع سداد على معلق له بيع عقد مع معلومة، ولمدة معلومة، بأجرة لشخص عين إجارة -ب 
 .المستقبل في وقت إلى مضاف أو المعلومة، المدة خالل عليها المتفق األجرة

 طويل أجل إلى مؤجال ويكون المؤجر، لصالح الشرط بخيار بيع به واقترن حقيقي إجارة عقد -ج 
 ).اإليجار عقد مدة آخر هو( محدد

 العلماء كبار هيئة ومنها علمية، هيئات من الصادرة والقرارات الفتاوى تضمنته ما وهذا -د  
 .السعودية العربية بالمملكة
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 :الجائزة العقد صور من:  ثالثا

 معلومة، مدة في معلومة أجرة مقابل المؤجرة، بالعين االنتفاع من المستأجر يمكِّن إجارة عقد -أ 
 بالهبة وعد أو مستقل، بعقد وذلك األجرة كامل سداد على معلقا للمستأجر، العين هبة عقد به واقترن

 ).1/3(13 رقم للهبة بالنسبة المجمع قرار في جاء ما وفق وذلك األجرة، كامل سداد بعد

 اإليجارية األقساط جميع وفاء من االنتهاء بعد للمستأجر الخيار المالك إعطاء مع إجارة عقد -ب 
 وفق وذلك اإلجارة، مدة انتهاء عند السوق بسعر المأجورة العين شراء في المدة خالل المستحقة

 ).6/5(44 رقم المجمع قرار

 معلومة، مدة في معلومة أجرة مقابل المؤجرة، بالعين االنتفاع من المستأجر يمكِّن إجارة عقد -ج 
  .الطرفان عليه يتفق بثمن األجرة كامل سداد بعد للمستأجر المؤجرة العين ببيع وعد به واقترن

 معلومة، مدة في معلومة، أجرة مقابل المؤجرة، بالعين االنتفاع من المستأجر يمكِّن إجارة عقد - د 
 البيع يتم أن على يشاء، وقت أي في المؤجرة العين تملك في الخيار حق للمستأجر المؤجر ويعطي

 االتفاق حسب أو ،)6/5(44 رقم السابق المجمع قرار وفق وذلك السوق، بسعر جديد بعقد وقته في
 .وقته في

تكون اإلجارة من قبل ناظر الوقف أو إدارته إلى المستثمر من ضمن الضوابط يشترط أن : مالحظة
العكس، ألنه ال يجوز التحلل من تملك أو المستأجر، وتنتهي بتملك الوقف وإدارته للبناء وليس 

  .المستأجر أراضي الوقف من الناحية الشرعية، وال يجوز انتقال الوقف إلى األفراد
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  .، وفيه أربعة مطالبعقد االستصناع :الثالثالمبحث 

  :تعريف االستصناع لغة واصطالحاً: المطلب األول

  1.الصنعمن صنع الشيء أي عمله ومهر في : االستصناع لغة

  2."مما يأتي معلطلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص ي: "طالحاًصاالستصناع ا

وعقد االستصناع من العقود المعروفة قديماً، والجدير فيه تطبيقه في استغالل أراضي األوقاف 
  3.المعطلة

  :في الوقف صورة عقد االستصناع: المطلب الثاني

ري على امولة على إنجاز مشروع استثمماف أن تتفق مع جهة ع مؤسسة األوقوصورة هذا العقد م
طبيعة المشروع وصفاته، ثم تقوم الجهة الممولة اإلنجاز، وبعد  حديدأرض لها، تتولى األوقاف ت

ويكون هذا على شكل أقساط  ،إنهاء المشروع تتسلمه األوقاف، وتقوم بدفع ثمنه إلى الجهة الممولة
  4.منتظمة

استثمار أمالك األوقاف بهذه الطريقة أفضل من غيرها، ألنها تسمح لألوقاف بإنشاء  أنوفي الواقع 
عدة مشاريع استثمارية بدون أن تخسر األعيان الموقوفة، ألنها في هذا الحال لم تخرج أصالً عن 

ومن المعلوم أن المشروعات 5ملكيتها، ثم ألنها تنسجم مع رغبة كل من األوقاف والجهة الممولة،
المشرفة  ارية يمكن وضعها بدقة من خالل المواصفات التفصيلية لألبنية وعندها يمكن للجهةالعق

الوقف أن تتطلب من الجهة الممولة صناعة بناية استثمارية بحيث تتفق على شروط وفق على 

                                                            
  .525، ص1مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة الصنع، ج1
مي، سال، بحث يقدم إلى مجمع الفقه اإل400، ص13أبو ليل، محمود أحمد، استثمار األوقاف في الفقه االسالمي، ج2

  ).22(العدد 
  .223، ص5ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار، ج3
تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة، ملتقى أهل (اإلسالمي زيد، أحمد، نظام الوقف أبو 4

  .www.awqaf.orgsa/blog/2013/09الحديث على الرابط
  .أبو زيد، نظام الوقف اإلسالمي5
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ية ع، ألن ذلك مناف للطبيعة الشرأجنبيةواألوقاف ال ترغب في استمرار المشاركة مع جهة  1.العقد
قف، فالمستثمر يرغب في الخروج من المشروع بأن يسترد ما صرفه من مال ومعه نصيب من للو

  2.األرباح ليدخل في مشاريع أخرى

  : حكم عقد االستصناع: المطلب الثالث

  :ي حكم عقد االستصناع على قوليناختلف العلماء ف

 3من الحنابلة(جمهور عدم جواز عقد االستصناع إذا كان على غير وجه وهو قول ال: القول األول
  ).5والشافعية 4والمالكية

  6.جواز عقد االستصناع وهو قول الحنفية: ول الثانيالق

  :أدلة القول األول
  .7)نهى عن بيع الكالئ بالكالئ(: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  8)ال تبع ما ليس عندك(: نسان بقولهاإل عندأن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس 
توكيل فاسد، ته ولم يجزه الشافعية واعتبروا االستصناع عقداًَ فاسداً، وذلك ألنه ذكر في حقيق

  9.والتوكيل في المجهول ال يصح

                                                            
، بحث مقدم إلى مجلة مجمع 176، ص12، صور استثمار األراضي الوقفية فقهاً وتطبيقاً، جمادي، عبد السالبالع1

  .12ه اإلسالمي، العددالفق
  .أبو زيد، نظام الوقف اإلسالمي2
  .147، ص6ابن مفلح، كتاب الفروع، ج3
  .، دار المعارف287، ص3الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج4
  .، دار المعارف449، ص1السبكي، ج ىفتاو ،السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي5
  2، ص5ترتيب الشرائع، جالكاساني، بدائع الصنائع في 6
، 1، ط، 40، ص4ج، ]3060[كتاب البيوع، حديث رقم سنن الدار قطني، الدار قطني، علي بن عمر بن أحمد، 7

وحكم األلباني عنه بأنه  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان2044-ـه1424 ،رنؤوط وآخرونشعيب األ: تحقيق
، تحقيق زهير الشاويش، 873، ص1لصغير وزياراته، جضعيف، األلباني محمد ناصر الدين، ضعيف الجامع ا

  .المكتب اإلسالمي
األلباني بأنه  عليه، وحكم ]15315[، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مسند حكيم بن حزام، حديث رقم ابن حنبل 8

  .132، ص5صحيح، األلباني، رواه الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج
  .449ص، 1السبكي، فتاوى السبكي، ج9
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  :أدلة القول الثاني
فما رأى المسلمون (: رسول صلى اهللا عليه وسلملقول اب 1استدل أصحاب هذا القول باالستحسان،

ويجوز استحساناً، إلجماع الناس ، 2)سيئاً فهو عند اهللا سيءحسناً فهو عند اهللا حسن وما رأوا 
  .3عصار من غير نكيرعلى ذلك ألنهم يعملون، ذلك في سائر األ

رى جواز عقد االستصناع وذلك لمساس الحاجة إليه وحاجة الناس يونميل إلى القول الثاني الذي 
  .إليه على شكل كبير

عقد في جدة لعام ناإلسالمي الدولي في مؤتمره السابع الموقد رجع هذا القول بجوازه المجمع الفقهي 
  . هـ1412

ن تستفيد منه لبناء عدة مشروعات ضخمة ونافعة بحيث تتفق أمكن إلدارة الوقف يفعقد االستصناع 
أرض الوقف عن طريق اإلسالمية أو المستثمرين على تمويل المشاريع العقارية على مع البنوك 

االستصناع وتقسيط ثمن المستصنع فيه تعجيل الثمن بل يجوز تأجيله مما أعطى مرونة كبيرة، 
تبني هي وال تستصنع وإنما  عن طريق االستصناع الموازي بحيث الوغالباً ما يتم االستصناع 

 4.إدارة الوقفتتفق مع المقاولين إلنجاز وتنفيذ المشروع بحسب االتفاق المبرم بينها وبين 

  

  :االستصناععقد قرار بشأن  :المطلب الرابع

 5االستصناع بشأن عقد )3/7( 65: رقم قرار    

 العربية المملكة في بجدة السادس مؤتمره دورة في المنعقد الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس إن 
 .م1992) مايو( أيار 14 – 9 الموافق 1412  القعدة ذي 12- 7 من السعودية

                                                            
  .2، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1
  .صحيح: قال عنه شعيب االرنؤوط .]3600[، حديث رقم 84، ص6، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، جابن حنبل 2
  .2، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج3
  .487، ص13د القرة داغي، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، العد4
  .223ص ،2ج السابع، الفقهي اإلسالمي، العدد المجمع مجلة - 5
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 استماعه وبعد االستصناع، عقد موضوع بخصوص المجمع إلى الواردة البحوث على اطالعه بعد
 في الفقهية والقواعد العباد مصالح في الشريعة لمقاصد ومراعاة حوله، دارت التي للمناقشات

 فتح وفي الصناعة، تنشيط في كبير دور له االستصناع عقد ألن ونظراً والتصرفات، العقود
 :يلي ما قرر اإلسالمي، باالقتصاد والنهوض للتمويل واسعة مجاالت

 إذا للطرفين ملزم – الذمة في والعين العمل على وارد عقد وهو – االستصناع عقد إن: أوالً
 .والشروط األركان فيه توافرت

 :يلي ما االستصناع عقد في يشترط: ثانياً

 .المطلوبة وأوصافه وقدره ونوعه المستصنع جنس بيان  -أ 

 .األجل فيه يحدد أن -ب 

 .محددة آلجال معلومة أقساط إلى تقسيطه أو كله، الثمن تأجيل االستصناع عقد في يجوز: ثالثاً

 تكن لم ما العاقدان عليه اتفق ما بمقتضى جزائياً شرطاً االستصناع عقد يتضمن أن يجوز: رابعاً
 .قاهرة ظروف هناك
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  :، وفيه أربعة مطالبالمشاركة المتناقصة: المبحث الرابع

  :تعريف المشاركة المتناقصة: المطلب األول

، وهي من شرك، 1صيغة مبالغة على وزن مفاعلة، وهي تدل على عدة أطراف: المشاركة لغة
اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجالن، وشارك : والشركة هي مخالطة الشريكين، ويقال

  .2أحدهما اآلخر
الخسران في الحظ، والنقص في : وزن متفاعلة، مشتقة من نقص، والنقص هو على: المتناقصة لغةً

  . 3الشيء؛ أي ذهاب شيئ منه بعد تمامه، والنقصان للقدر الذاهب من المنقوص
شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في : "المشاركة المتناقصة في االصطالح الفقهي، هي

  .4"لى دفعات حسبما تقضيه الشروط المتفق عليهاالحلول محله في الملكية دفعة واحدة، أو ع
    

  :المشاركة المتناقصةحكم :المطلب الثاني 

صيغة حديثة مشتقة من عقد الشركة، الذي هو عبارة عن عقد بين هي صيغة المشاركة المتناقصة 
   .6ماعجوهذا العقد مشروع بالكتاب والسنة واإل5المتشاركين في رأس المال والربح

المعاملة تجمع بين عناصر مشروعة وال يوجد فيها ما يخالف نصا شرعيا وليس فيها ما ان هذه 
  .7يناقض قاعدة كلية ولذلك فهي جائزة شرعا

  :صورة المشاركة المتناقصة في الوقف: المطلب الثالث

مع ممول في إقامة مبان للتأجير على أرض موقوفة بحيث يساهم األوقاف وذلك كأن تشترك دائرة  
تكون باشتراك جهة الوقف بأعيانه بعد تقييمها مع ممولين يتولون تكلفة ف ،8الوقف باألرض

اإلنشاءات تؤجر ويأخذ كل من نجاز إواإلنشاءات التي تبنى على أرض الوقف مثالً، وبعد تتمة 
                                                            

 . 497، ص 18، ج )فوض(الزبيدي، تاج العروس، مادة  -  1
 . 448، ص 10، ج )شرك(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  2
 . 188 – 187، ص 18، ج )نقص(الزبيدي، تاج العروس، مادة  -  3
 . 336شبير، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص  -  4
 .323، ص 4ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -  5
 . 12، بحث مقدم إلى مجلة الفقه اإلسالمي، العدد 49الحسن، خليفة بابكر، استثمار موارد األوقاف، ص  -  6
 . 339الفقه اإلسالمي، ص ، المعامالت المالية المعاصرة في رشبي -  7
 .13، بحث مقدم إلى مجلة مجتمع الفقه اإلسالمي، العدد 477أبو ليل، استثمار األوقاف في الفقه اإلسالمي، ص  -  8
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في رأس المال، فجهة الوقف  ة كل منهماجهة الوقف والممولين نصيبه من تلك األجرة بحسب نسب
نسبة تقابل األرض أو الموجودات األصلية التي دخلت بها في الشركة، والممولون يأخذون تأخذ 

تقوم جهة  أنعلى التعمير، على أن يتم االتفاق فيها أيضاً على  أنفقوهانسبة تقابل المبالغ التي 
من الوقف بشراء المنشآت من الممولين بأقساط تدريجياً، مستخدمة في ذلك النصيب الذي يؤول لها 

  .1أجرة المنشآت

األرض والمنشآت ملكاً  تصبح الوضع إلى أن تتم لجهة الوقف ملكية المنشآت، وهذا ويستمر  
شراكة جهة الوقف بأرض الوقف،  هناك للوقف ويمكن في إطار هذه الصيغة أيضاً أن تكون

بحيث باإلضافة إلى أموال تشارك بها الممولين في المنشآت، على أن يفصل بين أرض الوقف، 
الموقوف عليهم، وأن يكون نصيب  احتياجات لها تستخدمه لسد راجعا يكون نصيبها من األجرة 

الوقف المقابل لألموال التي اشترك بها مع الممولين في اإلنشاءات راجع له أيضاً، على أن يشتري 
  .2بهذا النصيب خاصة حصة الممول في الشركة إلى أن تؤول ملكية المشروع كاملة للوقف

حيث مكنت هذه الصيغة جهة الوقف من التعاقد مع جهة التمويل اإلسالمية لبناء مشروع عقاري 
يكون الوقف قد أعمر وانتفع الموقوف عليهم بتحسن دخل العين الوقفية بهذا فوعلى األرض الوقفية 

 .3المشروع

إال حسب  قافاألو وفي هذه الصورة ال يجوز أن ننهي المشاركة بتمليك الشريك جزءاً من أراضي
  .4البد أن ننهي الشراكة إذا أريد لها االنتهاء لصالح الوقف عندهاشروط االستبدال، و

  

  

  

  

                                                            
 . 49الحسن، استثمار موارد األوقاف، ص  -  1
 .المرجع السابق نفسه -  2
 . 175العبادي، صور استثمار األراضي الوقفية فقهاً وتطبيقا، ص  -  3
 .486داغي، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، ص  القرة -  4
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  :بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعيةقرار : المطلب الرابع

  1بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية )2/15( 136قرار رقم 

المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
آذار  11 – 6هـ، الموافق 1425المحرم  19 - 14) سلطنة عمان ( الخامسة عشرة بمسقط 

  .م2004) مارس (

بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها 
  المناقشات التي دارت حوله ،الشرعية، وبعد استماعه إلى 

  :قرر ما يلي

معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد : المشاركة المتناقصة    .1
فيها أحدهما بشراء حصة الطرف اآلخر تدريجاً سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري 

  .في الدخل أم من موارد أخرى

هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة : ناقصةأساس قيام المشاركة المت    .2
في رأس مال الشـركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم باألعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان 

بقدر حصته في  –إن وجدت  –كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة 
  .الشركة

بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة تختص المشاركة المتناقصة     .3
الطرف اآلخر، على أن يكون للطرف اآلخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل 

  .جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين باإليجاب والقبول

ل يجوز ألحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظ    .4
  .كل من الشريكين مسئوالً عن الصيانة األساسية بمقدار حصته

المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها باألحكام العامة للشركات، وروعيت فيها        .5
  :الضوابط اآلتية

                                                            
 . بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية )2/15( 136قرار رقم   مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،  -  1
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عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف اآلخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء   - أ    
ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الشركة، لما في 

  .الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم االتفاق عليه عند البيع

الصيانة وسائر المصروفات، بل  عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو - ب
  .تحمل على وعاء المشاركة بقدر الحصص

باح أطراف المشاركة بنسب شائعة، وال يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من األرباح تحديد أر -ج
  .أو نسبة من مبلغ المساهمة

  .الفصل بين العقود وااللتزامات المتعلقة بالمشاركة  -د

  ).تمويل ( منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة  -ـه
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  :، وفيه ثالثة مطالبالمقارضةسندات : المبحث الخامس

  :لغة واصطالحاً تعريف سندات المقارضة: المطلب األول

   . 1من سند أي سند إلى الشيء فهو يتساند إليه وجعل له سناداً أو عماداً يستند إليه: السندات في اللغة

ه وقارضه مقارض ،2راض وهو العقد المعروف بلفظ المضاربةقمأخوذة من : المقارضة في اللغة
   .3أي أعطاه قرضاً ودفع إليه ماال ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان

) المضاربة( هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القراض" :اصطالحاً المقارضة سندات
كية برأس المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء لبإصدار صكوك م

رهم يملكون حصصاً متساوية شائعة في رأس المال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة أصحابها باعتبا
  .4")صكوك المقارضة(ملكية كل منهم فيه ويفضل تسمية هذه األدلة االستثمارية 

  . عمار الوقفيسندات المقارضة وعالقتها باإل: المطلب الثاني

التنمية التي تقوم على الفائدة في تنمية الً إسالمياً عن سندات ياستحدثت هذه الصورة لتكون بد
  .6وأراضيها هي وسيلة لتوفير التمويل الالزم إلعمار ممتلكات األوقافو، 5األراضي الوقفية

المشروع الوقفي، حيث يعلن في وتقوم فكرة هذه السندات على إصدارها بقيمة إجمالية تكفي إلعمار 
، حيث يتم توزيع دخل المشروع على هذه إصدار هذه السندات عن قيمة كل سند وعددها نشرة

السندات على أن تكون  نسبة منه لسداد قيمة السند تدريجياً أو بالتعبير التخصصي إطفاء السند 
لحامل السند حيث يمكن تخصيص نسبة من هذا الدخل بجهة  عاً، وتكون النسبة األخرى هي ربحتبا

ندات بجهة الوقف بقدر قيمتها على أال وتخصص من البداية س ،الوقف إذ لم يجر تقويم األرض

                                                            
، 3ج) سند(ابن منظور، لسان العرب، مادة . 435، ص 1، ج)سند(مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة  -  1

 . 220ص 
 . 217، ص 7، ج)قراض(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  2
 . 727، ص 2، ج)قارضه(مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة  -  3
 . 1988ه الرابع، جدة، المملكة السعودية، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في مؤتمر -  4
 . 176العبادي، صور استثمار األراضي الوقفية فقهاً وتطبيقاً، ص  -  5
: ، على الرابط17الزحيلي، محمد، االستثمار المعاصر للوقف، ص  -  6

slamsyria.com/portal/uploads/CMS/library/2370‐20100608223319.doc  
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يكون بخصوص السندات المخصصة بجهة الوقف إطفاء باعتبار أن القصد هو المحافظة على ملكية 
  .1فة وإعمارها بما يؤول في النهاية لمصلحة الموقوف عليهموالعين الموق

أو بشرائها ، أو أن فإدارة الوقف تستطيع أن تساهم في هذه السندات المشروعة ، باالكتتاب فيها 
هذه الصيغة  حتتقوم هي بإصدارها ، وال غرر في ذلك ، فوزارة األوقاف األردنية هي التي طر

  .)2(1981عام ) 10(وصاغتها حتى صدر بها قانون سندات المقارضة رقم 

ففي هذه الحالة تكون إدارة الوقف هي المضارب ، وحملة الصكوك هم أرباب المال ، ويكون الربح 
نسبة حسب االتفاق وإدارة الوقف ال تضمن إال عند التعدي أو التقصير كما هو مقرر فقهياً وفي بال

هذه الحالة تأتي المشكلة العلمية في مسألة عدم ضمان السندات وقد عالجها قرار المجمع من خالل 
  :3أمرين وهي كاآلتي

ك تشجيعاً على تجميع جواز ضمان طرف ثالث مثل الدولة حيث تضمن هذه الصكوك وذل: األول 
وتهيئة عدد من الوظائف، وكذلك أيضاً يتم تحريك رؤوس األموال  رؤوس األموال، وتثميرها،

  .وإدارتها 

عدم ممانعة المجمع من النص في نشره إلصدار على اقتطاع نسبة معينة من عائدات : الثاني 
أس المال فيما لو المشروع ووضعها في صناديق  احتياطية خاصة لمواجهة مخاطر خسائر ر

تحققت، إضافة إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند االستثمارات ، بحيث ال تقدم على 
االستثمارات شبه المضمونة، مثل االستثمارات العقارية المؤجرة في بالد مستقرة ، ومثل االتفاق 

  .الخبرات الواسعة إلدارة األموال مع اآلخرين أصحاب

  

  

  

                                                            
 . 176، ص 12ر األراضي الوقفية فقهاً وتطبيقاً، العدد العبادي، صور استثما -  1
العبادي، صور استثمار األراضي . 488، ص 13القرة داغي، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، العدد  -  2

 . 176، ص 12الوقفية فقهاً وتطبيقاً، العدد 
 . 488القرة داغي، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، ص  -  3
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  :قرار بشأن سندات المقارضة: المطلب الثالث

  1المقارضة بشأن سندات )3/4( 30: رقم قرار

 العربية المملكة في بجدة الرابع مؤتمره دورة في المنعقد الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس إن 
 بعدو م،1988)  فبراير(  شباط 11 –6 الموافق 1408 اآلخرة جمادى 23-18 من السعودية
 كانت والتي االستثمار، وسندات المقارضة سندات موضوع في المقدمة األبحاث على اطالعه
 اإلسالمي بالبنك والتدريب للبحوث اإلسالمي المعهد مع بالتعاون المجمع أقامها التي الندوة حصيلة
) 10/3( رقم للقرار تنفيذاً م1987 أيلول 8 – 2 الموافق هـ1408 محرم 9-6 بتاريخ للتنمية
 المعهد وباحثي وخبرائه المجمع أعضاء من عدد فيها وشارك للمجمع الثالثة الدورة في المتخذ
 استكمال وضرورة الموضوع لهذا البالغة لألهمية وذلك واالقتصادية، العلمية المراكز من وغيره
 طريق عن العامة الموارد تنمية على القدرات زيادة في الصيغة لهذه الفعال للدور جوانبه، جميع
 ضوء في ومناقشتها الندوة إليها انتهت التي العشر التوصيات استعراض وبعد والعمل، المال اجتماع
 لصكوك شرعاً المقبولة الصيغة حيث من يلي ما قرر وغيرها، الندوة في المقدمة األبحاث
  :المقارضة

 بإصدار) المضاربة( القراض مال رأس تجزئة على تقوم استثمارية أداة هي المقارضة سندات .1
 بأسماء ومسجلة القيمة متساوية وحدات أساس على المضاربة مال برأس ملكية صكوك
 بنسبة إليه، يتحول وما المضاربة مال رأس في شائعة حصصاً يملكون باعتبارهم أصحابها
 .المقارضة صكوك االستثمارية األداة هذه تسمية ويفضل .فيه منهم كل ملكية

  :التالية العناصر فيها تتوافر أن البد عام بوجه المقارضة لسندات شرعاً المقبولة الصورة .2

 أو إلنشائه الصكوك أصدرت الذي المشروع في شائعة حصة ملكية الصك يمثل أن :األول العنصر
  .نهايته إلى بدايته من المشروع طيلة الملكية هذه وتستمر تمويله،

 وإرث ورهن وهبة بيع من ملكه في للمالك شرعاً المقررة والتصرفات الحقوق جميع عليها وترتب
  .المضاربة مال رأس تمثل الصكوك أن مالحظة مع وغيرها،

                                                            
 . 1809ص ،3ج الرابع، الفقهي اإلسالمي، العدد المجمع مجلة -  1
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 نشرة تحددها التعاقد شروط أن أساس على  المقارضة صكوك في العقد يقوم :الثاني العنصر
 الجهة موافقة عنه تعبر القبول وأن الصكوك، هذه في االكتتاب عن يعبر اإليجاب وأن اإلصدار
  .المصدرة

) المضاربة( القراض عقد في شرعاً المطلوبة البيانات جميع على اإلصدار نشرة تشتمل أن والبد
 أن على اإلصدار بذلك الخاصة الشروط بيان مع الربح وتوزيع المال رأس معلومية بيان حيث من
  .الشرعية األحكام مع الشروط جميع تتفق

 باعتبار لالكتتاب المحددة الفترة انتهاء بعد للتداول قابلة المقارضة صكوك تكون أن :الثالث العنصر
  :التالية الضوابط مراعاة مع السندات نشوء عند المضارب من فيه مأذوناً ذلك

 نقوداً يزال ما بالمال العمل في المباشرة وقبل االكتتاب بعد المتجمع القراض مال كان إذا  - أ
  .الصرف أحكام عليه وتطبق بنقد نقد مبادلة يعتبر المقارضة صكوك تداول فإن

  .بالديون التعامل أحكام المقارضة صكوك تداول على تطبق ديوناً القراض مال أصبح إذا   - ب
 يجوز فإنه والمنافع واألعيان والديون النقود من مختلطة موجودات القراض مال صار إذا   - ت

 الحالة هذه في الغالب يكون أن على عليه، المتراضى للسعر وفقاً المقارضة صكوك تداول
 التي الشرعية األحكام التداول في فتراعى ديوناً أو نقوداً الغالب كان إذا أما. ومنافع أعياناً
  .القادمة الدورة في المجمع على وتعرض توضع تفسيرية الئحة ستبينها

  .المصدرة الجهة سجالت في أصولياً التداول تسجيل يتعين األحوال جميع وفي

 هو بها المشروع وإقامة الستثمارها الصكوك في االكتتاب حصيلة يتلقى من أن :الرابع العنصر
 بعض بشراء به يسهم قد ما بمقدار إال المشروع من يملك وال المضاربة، عامل أي المضارب،
 بنسبة تحققه بعد الربح في شريك المضارب أن إلى باإلضافة به، أسهم بما مال رب فهو الصكوك،
  .األساس هذا على المشروع في ملكيته وتكون اإلصدار، نشرة في له المحددة الحصة

 ال أمانة يد هي المشروع موجودات وعلى الصكوك في االكتتاب حصيلة على المضارب يد وأن
  .الشرعية الضمان أسباب من بسبب إال يضمن
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 األوراق أسواق في المقارضة صكوك تداول يجوز: التداول في السابقة الضوابط مراعاة مع .3
 إلرادة ويخضع والطلب العرض لظروف وفقاً  وذلك الشرعية، بالضوابط وجدت، إن المالية،
 أو بإعالن معينة دورية فترات في المصدرة الجهة بقيام التداول يتم أن يجوز كما. العاقدين
 مال ربح من الصكوك هذه بشراء محددة مدة خالل بمقتضاه تلتزم الجمهور إلى يوجه إيجاب

 السوق لظروف وفقاً الخبرة، بأهل السعر تحديد في تستعين أن ويحسن معين، بسعر المضاربة
 من المصدرة الجهة غير من بالشراء االلتزام عن اإلعالن يجوز كما. للمشروع المالي والمركز
 .إليه المشار النحو على الخاص، مالها

 المضاربة عامل بضمان نص على المقارضة صكوك أو اإلصدار نشرة تشتمل أن يجوز ال .4
 ذلك على النص وقع فإن المال، رأس إلى منسوب أو مقطوع ربح ضمان أو المال رأس

 .المثل مضاربة ربح المضارب واستحق الضمان شرط بطََل ضمناً أو صراحة
 بالبيع يلزم نص على عليها بناء الصادر المقارضة صك وال اإلصدار نشرة تشتمل أن يجوز ال .5

 وفي  بالبيع وعداً المقارضة صك يتضمن أن يجوز وإنما. للمستقبل مضافاً أو معلقاً كان ولو
 .الطرفين ويرضى الخبراء من المقدرة بالقيمة بعقد إال البيع يتم ال الحالة هذه

 احتمال إلى يؤدي نصاً أساسها على المصدرة الصكوك وال اإلصدار نشرة تتضمن أن يجوز ال .6
  .باطالً العقد كان وقع فإن الربح في الشركة قطع

  :ذلك على ويترتب

 اإلصدار نشرة في المشروع صاحب أو الصكوك لحملة محدد مبلغ اشتراط جواز عدم  - أ
  .عليها بناء الصادرة المقارضة وصكوك

 أو اإليراد وليس المال رأس على الزائد وهو الشرعي، بمعناه الربح هو القسمة محل أن   - ب
 رأس على زاد وما بالنقد، للمشروع بالتقويم أو بالتنضيض إما الربح، مقدار ويعرف. الغلة
 وعامل الصكوك حملة بين يوزع الذي الربح فهو التقويم أو التنضيض عند المال

  .العقد لشروط وفقاً المضاربة،
  .الصكوك حملة تصرف وتحت معلناً يكون وأن للمشروع وخسائر أرباح حساب يعد أن   - ت
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 للمشروع وبالنسبة. بالقسمة إال يلزم وال التقويم أو بالتنضيض ويملك بالظهور، الربح يستحق .7
 التنضيض قبل العقد طرفي على يوزع وما غلته، توزع أن يجوز فإنه غلة أو إيراداً يدر الذي

  .الحساب تحت مدفوعة مبالغ يعتبر) التصفية(
 كل نهاية في معينة نسبة اقتطاع على اإلصدار نشرة في النص من شرعاً يمنع ما هناك ليس .8

 من وإما دوري، تنضيض وجود حالة في األرباح في الصكوك حملة حصة من إما دورة،
 لمواجهة خاص احتياطي في ووضعها الحساب تحت الموزعة الغلة أو اإليراد في حصصهم
 .المال رأس خسارة مخاطر

 طرف وعد على المقارضة صكوك أو اإلصدار نشرة في النص من شرعاً يمنع ما هناك ليس .9
 مخصص بمبلغ مقابل بدون بالتبرع العقد طرفي عن المالية وذمته شخصيته في منفصل ثالث
 أن بمعنى المضاربة، عقد عن مستقالً التزاماً يكون أن على معين، مشروع في الخسران لجبر
 فليس ثم ومن أطرافه، بين عليه أحكامه وترتب العقد نفاذ في شرطاً ليس بالتزامه بالوفاء قيامه
 بالتزاماتهم الوفاء عن االمتناع أو المضاربة ببطالن الدفع المضاربة عامل أو الصكوك لحملة
 في اعتبار محل كان االلتزام هذا أن بحجة به، تبرع بما بالوفاء المتبرع قيام عدم بسبب بها
  .العقد
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  .، وفيه مطلباناستثمار الوقف ضوابطشروط و: السادسالمبحث 

  الوقف الشروط العامة الستثمار :المطلب األول

إن معظم االستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية إن لم تكن فاشلة فليست على المستوى 
طبيعته الربح والخسارة وقد المطلوب، وال على مستوى االستثمارات الخاصة، فاالستثمار من 

االستثمار معتبر لدى فقهائنا الكرام حيث لم يجيزوا التصرف فيه بالغبن، وبأقل من أجر  أنرأينا 
 : 1ما يأتيالمثل لذلك كله يشترط في استثمار األوقاف 

البحث عن كل الضمانات ) أو الناظر(األخذ بالحذر واألحوط، فعلى إدارة الوقف . 1
  . ة بقدر اإلمكانالشرعية المتاح

االعتماد على الوسائل الحديثة والطرق الفنية ودراسات الجدوى، ورعاية أهل اإلخالص . 2
  . واالختصاص والخبرة في من يعهد إليهم االستثمار

  .الرقابة الداخلية على االستثمارات والتخطيط والمتابعة . 3

وفقه األولويات وفقه مراتب والشركات االستثمارية  ومراعاة فقه التعامل مع البنوك .4
والشركات التي  المخاطر في االستثمارات، بحيث ال تتعامل إدارة الوقف إالّ مع البنوك اإلسالمية

عليها أن تتجه إلى  ومن هذا المنطلق. يتوافر فيها األمن واألمان والضمان بقدر اإلمكان
   .ثمارات العقاريةاالست االستثمارات التي ال تـزال أكثر أماناً وأقل خطراً وهي

  

  :بشأن االستثمار في الوقف وفي غالته وريعهقرار :المطلب الثاني 

  2بشأن االستثمار في الوقف وفي غالته وريعه )6/15( 140قرار رقم 

إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته 
آذار  11 – 6هـ، الموافق 1425المحرم  19 - 14) عمان سلطنة (الخامسة عشرة بمسقط 

  .م2004) مارس(
                                                            

 :على الرابط,القرة داغي استثمار الوقف وطرقة القديمة والحديثة   -  1
http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=1722&cat=32 

 .بشأن االستثمار في الوقف وفي غالته وريعه )6/15( 140قرار رقم مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،  -  2
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بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع االستثمار في الوقف وفي غالته 
وريعه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالرجوع إلى قرارات وتوصيات الندوات 

   ذا الغرض،والمؤتمرات التي عقدت له

    :قرر ما يلي

  :استثمار أموال الوقف: أوال

يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية األموال الوقفية سواء أكانت أصوالً أم ريعاً بوسائل  .1
  .استثمارية مباحة شرعاً

  .يتعين المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه .2
رات أم منقوالت ما لم تكن موقوفة لالنتفاع يجب استثمار األصول الوقفية سواء أكانت عقا .3

  .المباشر بأعيانها
يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، وال يعد ذلك منافياً  .4

لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه، فال 
  .يؤخذ منه شيء لتنمية األصل 

ار جزء من الريع إذا َأطلق الواقف ولم يشترط استثماره إال األصل عدم جواز استثم .5
أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من . بموافقة المستحقين في الوقف الذُّري

  .ريعه في تنمية األصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها الحقاً
الريع، وذلك بعد توزيع يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية األصل أو في تنمية  .6

الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار األموال المتجمعة 
  .من الريع التي تأخر صرفها

يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة اإلعمار ولغيرها من  .7
  .األغراض المشروعة األخرى

األوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بما ال يخالف ال مانع شرعاً من استثمار أموال  .8
  .شرط الواقف، على أن يحافظ على الذمم المستحقة لألوقاف عليها

    :يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط اآلتية .9



102 

  .أن تكون صيغ االستثمار مشروعة وفي مجال مشروع - أ

المخاطر وأخذ الضمانات والكفاالت، وتوثيق العقود، مراعاة تنوع مجاالت االستثمار لتقليل  - ب
  .والقيام بدراسات الجدوى االقتصادية الالزمة للمشروعات االستثمارية

اختيار وسائل االستثمار األكثر أماناً وتجنب االستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه  - ج
  .العرف التجاري واالستثماري

وقف بالصيغ المشروعة المالئمة لنوع المال الموقوف بما يحقق ينبغي استثمار أموال ال  - د
وعلى هذا، فإذا . مصلحة الوقف وبما يحافظ على األصل الموقوف، ومصالح الموقوف عليهم

كانت األصول الموقوفة أعياناً فإن استثمارها يكون بما ال يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت 
.. ل االستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة واالستصناعنقوداً فيمكن أن تستثمر بجميع وسائ

  .الخ

اإلفصاح دورياً عن عمليات االستثمار ونشر المعلومات واإلعالن عنها حسب األعراف  -هـ
  .الجارية في هذا الشأن

  :وقف النقود: ثانياً

وقف النقود جائز شرعاً، ألن المقصد الشرعي من الوقف وهو حـبس األصـل وتسـبيل     .1
 .المنفعة متحقق فيها ؛ وألن النقود ال تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها

يجوز وقف النقود للقرض الحسن، ولالستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد مـن   .2
الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقـف،  

 .فيه وتحقيقاً للمشاركة الجماعية

إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع بـه   .3
مصنوعاً، فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقفاً بعينها مكان النقد، بل يجـوز بيعهـا   

  .الستمرار االستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي

  :ويوصي بما يأتي

بمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والمجتمعات اإلسالمية في الـدول غيـر   دعوة الدول األعضاء  .1
اإلسالمية إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به، وعدم االعتداء عليـه، وإحيـاء   
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بعض أنواع الوقف، مثل الوقف الذُّري الذي قامت بإلغائـه بعـض التشـريعات العربيـة     
  .واإلسالمية

والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون األوقـاف، وكـذلك    دعوة الدول العربية واإلسالمية .2
المنظمات العالمية المتخصصة إلى تحمل مسؤوليتها نحو األوقاف في فلسـطين بصـورة   
عامة، وفي القدس الشريف بصورة خاصة، وحمايتها وبذل الجهود للحفاظ على معالمهـا،  

  .والدعوة إلى تنميتها لتتمكن من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها
دعوة الحكومات اإلسالمية لتحمل بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك مـن بـاب    .3

  .المصلحة العامة، وألنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبالد
دعوة الهيئات المتخصصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتـدقيق الشـرعي والمـالي     .4

وينبغـي أن  . جماعةً أم مؤسسةً أم وزارةواإلداري في أعمال الناظر، سواء أكان فرداً أم 
  .تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية واإلدارية والمالية والمحاسبية

ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء أكانت تسويقية أم إعالمية أم إدارية أم  .5
  .أجوراً أم مكافآت لتكون مرجعاً عند الرقابة والتفتيش وتقويم األداء

دعوة إلحياء نظام الوقف جميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة اإلسـالمية  ال .6
  .وفي التنمية البشرية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية

من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعـض الـدول العربيـة     اإلفادة .7
  .واإلسالمية

  .األوقاف للبالد اإلسالمية ضرورة إعطاء األولوية في استثمارات .8
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  :المسائل المستجدة في أرض الوقف :الرابعالفصل 

  : وقد تم تقسيمه إلى المباحث اآلتية، وهي كما يلي

 النظرة الشرعية للمفتين واإلفتاء بخصوص بيع األراضي: المبحث األول

  .، وفيه خمسة مطالبالوقفية لليهود

  .، وفيه أربعة مطالبتسريب أرض الوقف في فلسطين كيفية: المبحث الثاني

، االعتداءات على األراضي و العقارات في القدس الشريف: الثالثالمبحث 

  .وفيه ثالثة مطالب

اعتداءات حكومة االنتداب واليهود وبعض المواطنين على : الرابعالمبحث 

  .، وفيه مطلباناألراضي والعقارات والمقدسات
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، الوقفية لليهود اإلفتاء بخصوص بيع األراضيدور و للمفتينالنظرة الشرعية : المبحث األول

  :وفيه خمسة مطالب

  : لفقهاء من بيع األرض والسمسرة لليهوداموقف : المطلب األول

ألن فلسطين أرض وقف إسالمي، وحرصاً من المسلمين على الحفاظ على قدسية األراضي 
ليها ومنع تسربها لليهود بالبيع المباشر أو عن طريق السمسرة، فقد هب اإلسالمية، والمحافظة ع

علماء المسلمين في فلسطين وخارجها للعمل على بيان خطورة هذه األعمال، ألنّه عمل شائن، فقد 
، ومن هذه الفتاوى ما 1ين الحكم الشرعي لمن يقدم على مثل هذه األعماليأصدروا عدة فتاوى مبين

  : يلي
  :2حة الحاج أمين الحسينيفتوى سما -1

واعلموا أن إثم بيع األرض في فلسطين عظيم؛ ألنه : "وهو مفتي فلسطين األسبق، فقال رحمه اهللا
راض بها فهو يستلزم الكفر واالرتداد عن  بنتيجتهأصبح بالنسبة لكل فلسطيني بيعاً صادراً من عالم 

  .3"عتقد حلهادين اهللا والعياذ باهللا حيث 
  : 4العالّمة الجليل محمد رشيد رضافتوى  -2

أن من يبع شيئاً من أرض فلسطين وما حولها لليهود أو لإلنجليز فهو كمن : "حيث قال رحمه اهللا
يبيعهم المسجد األقصى، وكمن يبيعهم الوطن كله؛ ألن مما يشترونه وسيلة إلى ذلك وإلى جعل 
الحجاز على خطر، فرقبة األرض في هذه البالد هي كرقبة اإلنسان من جسده، وهي بهذا تعد 

                                                            
ليهود وتحريم السمسرة على هذا لدار الفتوى، الفتاوى التي أصدرها المفتون عن تحريم بيع األرض في فلسطين  - 1

  .م، القدس14/3/1983 -هـ3/5/1403: ، تاريخ856البيع، الرقم، 
هو محمد أمين بن محمد طاهر بن مصطفى الحسيني، زعيم فلسطين السياسي في عصره، ولد :ن الحسينيأمي -  2

وتعلم بالقدس وقد أقام سنتين بين الجامع األزهر ودار الدعوة واالرشاد التي أنشأها محمد رشيد رضا بمصر وتخرج 
لمجلس اإلسالمي األعلى، وكان أول من ضابطاً وعاد إلى القدس بعد الحرب، وانتخب مفتي فلسطين وتولى رئاسة ا

  . 6، ص45الزركلي،األعالم، ج.  نبه إلى خطر تكاثر اليهود في فلسطين
رة على هذا فلسطين لليهود وتحريم السمس دار الفتوى، الفتاوى التي أصدرها المفتون عن تحريم بيع األرض في - 3

  .القدسم، 14/3/1983 -هـ3/5/1403: ، تاريخ856البيع، الرقم، 
هو محمد رشيد علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين القلموني، البغدادي : محمد رشيد رضا -  4

األصل صاحب مجلة المنار وهو أحد رجال اإلصالح اإلسالمي وهو من الكتاب والعلماء واألدب والتاريخ 
. لى مصر فالزم محمد عبده وتتلمذ على يدهوالتفسير، ولد ونشأ في القلمون وتعلم فيها وفي طرابلس، ثم رحل إ

  . 10، ص1الزركلي، األعالم، ج
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اً من المنافع اإلسالمية العامة؛ ألن األمالك الشخصية الخاصة، وتمليك الحربي لدار اإلسالم شرع
  .1"باطل وخيانة هللا ولرسوله ولألمانة ولإلسالم

  :2فتوى سماحة األستاذ الجليل الشيخ محمد بن سليمان بن القادري -3

  : لهندفي اوهو رئيس جمعية العلماء المركزية 
إن المسلمين الذين يبيعون أراضي فلسطين المقدسة إلى اليهود في : "تعالى اهللاجاء في فتواه رحمه 

أيامنا هذه، أو يتوسطون بهذا الفعل القبيح، مع أنهم علموا بأن اليهود ال يشترونها إال لجالء 
الهيكل مكان المسجد األقصى وتشكيل دولة يهودية، فإنهم  وبناءالمسلمين عن تلك األرض المقدسة، 

ممن حاربوا اإلسالم وسالموا بالكفر، وظاهروا أعداء اإلسالم، أولئك الذين اشتروا  تعالى هللاعند ا
  .3"الضاللة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين

  : 4فتوى العالمة المحقق الشيخ تقي الدين الهاللي المغربي -3

ضي بخروج األرض المقدسة وكل من ر: "فتوى نفيسة، ومما قال فيهاتعالى  فقد أصدر رحمه اهللا
  .5"من أيدي المسلمين إلى أعدائهم ولو ليساعدوا على ذلك فهو كافر ال عهد له وال ذمة

  
  
  
  
  

                                                            
ليهود وتحريم السمسرة على هذا لدار الفتوى، الفتاوى التي أصدرها المفتون عن تحريم بيع األرض في فلسطين  - 1

  .م، القدس14/3/1983 -هـ3/5/1403: ، تاريخ856البيع، الرقم، 
  .لم أجد له ترجمة - 2
  .جع سابقمرال - 3
 محدث.) م1987 يونيو 22/  هـ1407 شوال 25 بتاريخ توفي هـ،  1311 سنة ولد: الهاللي الدين تقي محمد -  4

 أبرز من ،المغرب إلى السلفية الدعوة أدخل من أول يعد مغربي، ظاهري سلفي ورحالة وشاعر وأديب ولغوي
 مختلفة أزمنة في ألفت جدا كثيرة الهاللي الدين تقي الشيخ مؤلفات اإلنجليزية، إلى البخاري صحيح ترجمة أعماله
 الهدية، والجليل وعبادة العقائد في الخليل هدي مختصر  و  األنعام تفسير في واإلنعام اإللهام: ومنها شتى، وبقاع
 المنشور واللواء المشهور والعلم المأثور العلم، والقبور على البناء حكم في العدل القاضي، والتجانية للطائفة الهادية
، الوهاب عبد بن محمد اإلسالم لشيخ التوحيد كتاب على حاشية، وعليهم وما لهم ما البيت آل، والقبور بدع في
  ،وبكبيديا الحرة الموسوعة. الوهاب عبد بن لمحمد الشبهات كشف على حاشيةو
  .المرجع السابق - 5
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  :1فتوى العالمة الخليل على سرور الزنكلوني -4

أما البائعون ومن يساعدهم : "وهو من علماء األزهر الشريف، فقد جاء في فتوى فضيلته ما يلي
وهم يعلمون عاقبة أمر المسلمين، وأمر حرم اهللا المقدس، بعد تمكّن اليهود من على البيع من اليهود 

  .2"أرض المسلمين وديارهم، فهؤالء قوم يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض الفساد
  :3فتوى فضيلة الحاج محمد سعيد الحسيني -6

والذين هم حربيون لنا اآلن وظاهر أن بيع األرض من اليهود : "وهو مفتي غزة، فقد ذكر في فتواه
هو تقوية لهم وتمكين من اإلقامة في بالد المسلمين، ورضاء من البائع لهم وممن يتوسط لهم بالبيع 
بما ذكر وبما يترتب عليه من إخراج المسلمين من بالدهم وتحويلها بالداً يهودية، بينما فيها البيع 

ر، ويتلخص من هذا أن بيع أية قطعة من وتخرب المساجد هو رضاء بالكفر والرضاء بالكفر كف
أرض فلسطين لليهود غير جائز، وأنه كفر بعد تحقق غرضهم والرضا به الذي هو إخراج 

  .4"المسلمين من بالدهم
  : 5فتوى يوسف القرضاوي -7

اء وبيع األرض أو التنازل عنها بأي تعويض مهما عال ألمة أخرى، وس: "يقول الدكتور في فتواه
دولة أم في أفرادها، فال يجوز بحال، ألنه في هذه الحال يعطي باختياره من يعوضه  تمثل ذلك في

                                                            
 1359و العالمة أبو الحسن علي بن سرور الحسني األزهري الزنكلوني المدرس بالجامع األزهر توفي عام ه -  1

الشيخ سيف اهللا بن إبراهيم خفاجي عن إبراهيم الباجوري : بأسانيد عالية عن شيوخ كثر منهم الزنكلوني  يروي .هـ
خه يندر أن تجده في مكان فرحمة اهللا عليه الشيخ حسن بن محمد العدوي وهذا الجمع لشيووعن عبد اهللا حجازي 

  .  بيدياكيو – الموسوعة الحرة.رحمة واسعة
  .المرجع السابق - 2
وهو عالم ) م1941-هـ1361( هو قاري محمد سعيد الهروي الحسيني، من مواليد : محمد سعيد الحسيني -  3

متخصص في علوم القرآن وتفسير وغيرها من العلوم الشرعية ينتهي نسبة إلى سيفي رسول اهللا صلى اهللا عليه 
رواية حفص بن عاصم والقراءات وسلم ، نشأ يتيماً وقد جعل مدرساً في البحرين وتخرج الكثير من تالميذه في 

  . ar.wikipedia.org/wiki: ،على الرابطويكيبيدياالسبع والعشر الموسوعة الحرة، 
ليهود وتحريم السمسرة على هذا لدار الفتوى، الفتاوى التي أصدرها المفتون عن تحريم بيع األرض في فلسطين  - 4

    .القدسم، 14/3/1983 -هـ3/5/1403: ، تاريخ856البيع، الرقم، 
هو أحد أبرز العلماء السنة في العصر الحديث، ورئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ولد : يوسف القرضاوي -  5

حصل على درجة ها في مصر، حفظ القرآن وهو في العاشرة، التحق باألزهر، وحصل على عدة دراسات وبعد
في الحرام الحالل و(جوائر وله عدة مؤلفات منها الدكتوراة، انتمى القرضاوي لجماعة االخوان، حصل على عدة 

  . ar.wikipedia.orglwiki: الموسوعة الحرة، بكبيديا، على الرابط. وغيرها) االيمان والحياة) (اإلسالم
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حق نقل ملكية األرض اإلسالمية إلى أمة أخرى، والسيما أن هذه األمة هي العدو الذي اغتصب 
بهذا تخرج األرض اإلسالمية من دار اإلسالم وهذه األرض، وأخرجه منها بالحديد والنار والدم، 

أعدائه، لهذا ليس مجرد حرام، بل هو أكبر الكبائر، التي تصل بمن يستحلها إلى الكفر إلى دار 
  .1"األكبر والعياذ باهللا تعالى

  :2فتوى الدكتور عكرمة صبري -8

إن بيع األراضي والعقارات لألعداء مرفوض وحرام : "، يقول في فتواهالسابق مفتي الديار المقدسة
كان البيع مباشراً أو غير مباشر بالسمسرة أو بالوساطة، وبخاصة شرعاً، وخروج من الملة، سواء 

  .3"فيما يتعلق بأرض فلسطين المباركة المقدسة

نستدل من هذه الفتاوى أن بيع أراضي الوقف لليهود هو محرم شرعاً، ومن يقم بهذا العمل يعتبر 
  . مرتداً وكافراً عن دين اهللا

  :لليهود أرض الوقف في فلسطينفي والبيع حكم السمسرة : المطلب الثاني

  : ، ومن األدلة على ذلك4يكون كافراً مرتداً عن اإلسالمذلك حَل ويعتقد ع أرضاً لليهود يإن من يب

                                                            
م، المكتب اإلسالمي، بيروت، 2003 -هـ  1424، 1، ط510، ص 3القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، ج - 1

  . دمشق
حتى أحيل إلى  ،1994لقدس والديار الفلسطينية سنة ل اًمفتيتم تعيينه عكرمة سعيد صبري،  هو: عكرمة صبري -  2

هو من مؤسسي هيئة : يةزكتنم، والده سعيد صبري قاضي بيت المقدس كان مدير المدرسة ال2006التقاعد سنة 
األقصى وعضو في رابطة م ورئيس مجلس الفتوى األعلى وخطيب المسجد 1992العلماء والدعاة في فلسطين عام 
الوقف (وله عدة كتب ومنها  ة،مع الفقهي اإلسالمي بجد، وكذلك هو عضو المجمؤتمر المساجد اإلسالمي بمكة
  ).ويكيبيدياالموسوعة الحرة، ( .وغيرها الكثير ،اإلسالمي بين النظرية والتطبيق

ليهود وتحريم السمسرة على هذا لي فلسطين دار الفتوى، الفتاوى التي أصدرها المفتون عن تحريم بيع األرض ف - 3
  . م، القدس14/3/1983 -هـ3/5/1403: ، تاريخ856البيع، الرقم، 

مجموعة من الفتاوى الخطيرة التي أصدرها علماء المسلمين في فلسطين وفي غيرها من األقطار اإلسالمية،  - 4
يهود أو يسمسر أو يساعد أو يحرض بإخراج حكم اهللا تعالى في الباعة والسماسرة، وتكفير من يبع أرضه من ال

  .1األراضي من أيدي العرب إلى اليهود، ص 
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   m k :، لقوله تعالى1سمسر في بيعها يكون محارباً هللا ولرسولهيالذي يبيع أرضاً لليهود أو  - 1
l  m  n  o  p  q  r  s   t  u  v  w  x  y  z  {   

|  }  ~  _  `  a  bc  d   e  f  g  hi  j  k  l  m  n     l 2. 
  m U  V :، لقول اهللا تعالى3سمسر في بيعها يخون اهللا ورسولهيمن يبيع أرضاً لليهود أو   - 2

W   X  Y  Z  [  \  ]  ^  _   l4. 

  m ̀  a: ، لقول اهللا تعالى5سمسر على بيعها يؤذي المسلمينيمن يبيع أرضاً لليهود أو  - 3

b  c   d  e  f  g  h  i  j  k    l 6. 
د اهللا أن يذكر فيها اسمه جسمسر على بيعها، يكون ممن منع مسايمن يبيع أرضاً لليهود أو  - 4

  m c  d  e  f  g   h  i  j     k  l  m  n  op: ، لقوله تعالى7خرابها في ىسعيو

q  r  s              t  u  v  w  xy  z  {  |  }   ~  _  `  a  b   l 8. 
سمسر على بيعها يكون ناصراً ألعداء المسلمين وجعلهم أولياء له، يمن يبع أرضاً لليهود أو  - 5

  m i  j      k  l  m   n  o  p  q: ، وقوله تعالىm O  P  Q  R  ST  l9: لقول اهللا تعالى

r    s       t  u  v  w  x  yz  {  |  }  ~     l 10. 

حرام شرعاً،  ففعله ع أرض المسلمين إلى اليهود أو يسمسر على بيعها،ييتضح أن من يبومما تقدم 
  .11كافر مرتد من اإلسالم، تجري عليه أحكام المرتدينوإن اعتقد حله فهو 

                                                            
  .2 – 1الفتاوى الخطيرة، ص  - 1
  .33سورة المائدة، آية  - 2
  .2 – 1الفتاوى الخطيرة، ص  - 3
  .58سورة األحزاب، آية  - 4
  .2- 1مجموعة من الفتاوى الخطيرة، ص  - 5
  .114سورة البقرة، آية  - 6
  .2 – 1الفتاوى الخطيرة، ص  - 7
    114سورة البقرة آية  - 8
  .51سورة المائدة، آية  - 9
  . 8سورة الممتحنة، آية  - 10
  . 2 – 1الفتاوى الخطيرة، ص  - 11
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فال يكفن وال  فإن مات سمسر لهم هو مارق عن الدين تارك للجماعة،المفإن بائع األرض لليهود أو 
، لقول الرسول 1دمه مهدوراً ويكونر المسلمين، وإن زعم أنه صام وصلى، يغسل وال يدفن في مقاب
هد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى شال يحّل دم امرئ مسلم ي: (صلى اهللا عليه وسلم

  .2)ثالث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة
وقفية، فال يجوز بيعها، ويمكننا االستدالل بالكتاب والسنة  ضٍابما أن معظم أراضي فلسطين أرو

  : واإلجماع والمعقول
  :الكتاب: أوالً

  m A  B  C  D  E  F  G  H     I     J  K  L   M: قول اهللا تعالى - 1

N  O     P  QR  S      T  U  V    l 3.  
، فالقرار الرباني ال يقبل 4بالقداسةأظهر اهللا عز وجل قدسية بيت المقدس وأرض فلسطين، وخصها 

  .5التنازل والمساومة، فمن يبيع شبراً منها قد فرط بقدسيتها
 .m ̀  a    b  c   d  e  f  l 6: قول اهللا تعالى - 2

ون عن منكر، فعند بيع هإن من يملك األرض يحق له التصرف كما شاء فيها، فاليهود ال يتنا
  .7وتملكهم بالدنااألرض لهم يعني هذا تسليط العدو 

                                                            
م، دار النور المبين للدراسات والنشر، 2011 -هـ 1432، 1، ط440صبري، عكرمة، فتاوى مقدسية، ص  - 1

  . 2الفتاوى الخطيرة، ص. عمان، األردن
،  حديث رقم m£ ¤ ¥ ¦l :كتاب الديات، باب قوله تعالى البخاري، صحيح البخاري، -  2

  .5،  ص 9، ج46878
  . 1سورة اإلسراء، آية  - 3
، ص 16الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب، ج . 206، ص 10القرطبي، تفسير القرطبي، ج  - 4
  .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت1420، 3، ط14
دراسة مقارنة، رسالة  –بارود، ياسمين أديب جمال، مسؤولية األمة في تثبيت أهل فلسطين على أرضهم  - 5

  .م، الجامعة اإلسالمية، غزة2011 -هـ 1432، 11ماجستير، ص 
  .141سورة النساء، آية  - 6
. ، دار التونسية للنشر، تونس1984،  238، ص 5ابن عاشور، محمد الظاهر بن محمد، التحرير والتنوير، ج - 7

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان عن تأويل . 329، ص 9ابن كثير، جامع البيان في تأويل القرآن، ج
م، دار الهجرة للطباعة والنشر 2001 -هـ 1422، تحقيق عبد اهللا بن المحسن التركي، 328، ص 9القرآن، ج
  .والتوزيع
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 m c  d  e  f  g   h  i  j     k  l  m  n  op  q  r  s              t: قول اهللا تعالى - 3

 u  v  w  xy  z  {  |  }   ~  _  `  a  b   l 1.  
ع أرض فلسطين هو مانع لذكر اهللا، وشمل العذاب العظيم في الدنيا واآلخرة، فهذا وعد من يمن يب

  .2يمنع ذكره في المساجداهللا تعالى لمن 
  

  : ةالسنّ: ثانياً

عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم،  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال أصاب
إن شئت حبست أصلها : (أصبت أرضاً لم أصب ماالً قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "فقال

جب وال يورث في الفقراء والقربى والرقاب ، فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها وال يو)وتصدقت بها
وفي سبيل اهللا والضيف وابن السبيل، ال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم 

  .3"صديقاً غير متمول فيه

  : وجه الداللة

عدم جواز التصرف بأصل الوقف كبيعه، وفلسطين هي أرض وقف إسالمية، ال يدل الحديث على 
  .4يتصرف بها ويبيعهايجوز ألحد أن 

  :اإلجماع

أجمع العلماء والمفتون على عدم جواز بيع أرض فلسطين وال أي شبر منها، ألن أرض فلسطين 
، تعالى هي أرض وقف إسالمي، ومن يبيعها يكون خارجاً عن جماعة المسلمين وتاركاً لدين اهللا

                                                            
  . 114سورة البقرة آية  - 1
الرازي، مفاتيح الغيب، . 520، ص 2الطبري، جامع البيان، ج. 678، ص 1ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج - 2

  .1، ص 4ج 
  .سبق تخريجه - 3
، 9النووي، المجموع، ج. 79، ص 7الخرشي، مختصر الخرشي، ج . 78، ص 5الكاساني، بدائع الصنائع، ج  - 4

  .245ص 



112 

من المرتدين عن دين اهللا، واهللا تعالى وعليه التوبة والرجوع إلى اهللا تعالى، ألنه إذا لم يتب يعتبر 
  .1أعلى وأعلم

  : المعقول: رابعاً

  . 2دول اإلسالم ىإن بيع األراضي والعقارات لليهود يقوي شوكتهم على المسلمين، والسيطرة عل
إن بيع األراضي والعقارات لليهود هي أعظم وسيلة يتذرع بها اليهود لبلوغ مآربهم، وأكبر هدف 

  .3ول إلى مآربهم من امتالك البالد وجعلها يهوديةيعينهم على الوص
إن بيع األراضي لغير المسلمين يعتبر بمثابة فتح الباب على مصراعيه لليهود لممارسة التهويد، 
وذلك من خالل شراء باقي أرض فلسطين، واالدعاء أن هذه األرض هي أرضهم، وهم يملكونها، 

 .4وال حق للفلسطينيين فيها
  

  :والمفاوضة عليهاالوقفية تبادل األراضي الوطن البديل وحكم : الثالثالمطلب 

إن تبادل األراضي وفكرة الوطن البديل يمثالن صورة من صور التنازل عن أرض فلسطين 
المباركة المقدسة، وبخاصة فيما يتعلق بأرض فلسطين التي هي أرض إسالمية وقفية ال يجوز 

للمفاوضات والتنازالت، فال يوجد مسلم  ألوطان ليست محالًالتنازل عنها، أو المقايضة عليها، فإن ا
في فلسطين وفي غيرها وفي العالم كله من يوافق على الوطن البديل، وال يوجد من يوافق على 

  .5للمتاجرةال تبادل األراضي، ففلسطين ليست للبيع و

  

  

                                                            
بن عبد  ي الدينمحمد محي: ، تحقيق224، ص 1الغنيمي، عبد الغني بن طالب، اللباب في شرح الكتاب، ج - 1

  . 1الفتوى الخطيرة، ص . الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان
: ما حكم بيع األراضي والعقارات للنصارى واليهود، على الرابط: عاصم البركاتي المصري، موقع الشيخ - 2

http://elbarakati.com/play‐203.html  
: حكم بيع أرض فلسطين لليهود، على الرابط، منبر التوحيد والجهاد - 3

http://www.tawhed.ws/r?i=ew3243cx.  
 www.onislam.net/arabic/figh‐tazkia: رام، على الرابطبيع األراضي لألجنبي ح - 4
  . 348صبري، فتاوى، مقدسية، ص  - 5
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  :إذا صودرت من االحتالل التعويض عن أرض الوقف: الرابعالمطلب 

قبول أي تعويض عن أرض فلسطين، فأرض فلسطين هي أرض وقف وال يجوز أخذ ال يجوز 
، فالتعويض عن 1التعويض ولو بلغ ما بلغ من المليارات، ومن فعل ذلك فهو خائن هللا ولرسوله

  .2األرض محرم شرعاً مهما كانت األسباب ومهما كانت المبررات

    

  :وحكمه يهودالمغتصبة من الالوقفية شراء األرض : الخامسالمطلب 

األصل أن ال تشترى  فلسطين وقد يجد البعض الحل في شراء األراضي التي احتلها اليهود في  
لما يتضمنه ذلك من اإلعانة على اإلثم  األرضالذين غصبوا هذه المغصوبات من الغاصبين 

  .3نوالعدوا
المغتصبة ال يجوز لإلنسان أن يشتريها؛ ألنه يشارك في منكر، ونحن من المطالبين شرعا رض فاأل

ومن يشارك في ,ن ال نشارك في هذا المنكر أوعلينا بالقلب، ثم باللسان  ثمبتغيير المنكر إما باليد 
 هذه األرض، فكأنه يساعد اليهود على سلوكهم غير المشروع واستيالئهم على أراضي شراء مثل

حرم بيعها لغير ويالمسلمين وغيرهم من الفلسطينيين بغير حق، فال يجوز؛ ألنها أرض مغتصبة 
فال يجوز ألحد أن يتعامل معه ليضفي عليه  ،أصحابها؛ ويد العدو الصهيوني يد مغتصب

المشروعية؛ ولذلك نرى أنه من الناحية الشرعية عدم جواز أي تصرف يجري على هذه األرض 
ألن من يملك البيع والشراء هم أصحاب األرض ، ومهما كانت االعتبارات ،بابمهما كانت األس

   .4األصليين
ال يجوز بيع الوقف إال في حالة استبداله بما هو أصلح وأنفع منه، أو إذا كانت األرض بحالة ال و

من األرض ليعمر به الباقي، ففي هذه الحالة يجوز  اًينتفع منها أهل الوقف بشيء، فمثالً لو باع جزء

                                                            
  . 465 – 464، ص 3القرضاوي، فتاوي معاصرة، ج - 1
  . 140صبري، فتاوى مقدسية، ص  - 2
 :، على الرابط مسائل فقهية حول بيع أرض فلسطين والتنازل عنها، حسام، عبد العزيز -  3

http://www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=328. 
 :بة، على الرابط شراء األراضي المغتص,، مصطفى محمدعرجاوي -  4

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8337/51341-2004-08-01%2017-37-
04.html. 



114 

شراء إال في هذه الحالة أو في ما البيعه، وال يتولى في ذلك إال الحاكم أو القاضي، وال يجوز 
ما جاء في كتاب اهللا العزيز،  ذلك، ، والدليل على1معناه، وإال فالمشتري معين على الظلم، وهو آثم

، فإن وقع الشراء في غير mÁ  Â     Ã  Ä  Å   Æ   Ç     È  É   ÊË  Ì    Í  Î  Ï     l  2:قوله تعالى
هذه الحالة فالعقد باطل، والواجب عليه إعادة المبيع واسترداد الثمن، وإال فالمشتري سكن في أرض 
ال يجوز له سكناها، ألنه أشبه ما تكون باألرض المغصوبة، وال تبرأ الذمة إال بعد إعادتها إلى 

وال يعيدها إلى من اشتراها منه، إذا كان ممن يخون األمانة، وألجل أن يسلم من اإلثم  أصحابها،
والتعسف عليه أن يعرض الموضوع على ذوي الفضل أو القضاة فيرشدونه إلى السبيل للتخلص من 

  .3اإلثم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
: ى الرابطالعروسي، محمد عبد القادر، حكم شراء األرض الموقوفة عل - 1

http://shamela.ws/browse.php/book‐894/page‐4063  
  . 181سورة البقرة، آية  - 2
: العروسي، محمد عبد القادر، حكم شراء األرض الموقوفة على الرابط - 3

http://shamela.ws/browse.php/book‐894/page‐4063  
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  :، وفيه أربعة مطالبأرض الوقف في فلسطين يبسرت كيفية: المبحث الثاني

نزع أو انتقال ملكية األراضي كان من تسريب األراضي وكذلك تقسيم األراضي وطرد  إن
  .1م1948الفلسطينيين خالل حرب 

عدة ضرائب، مثل ضريبة العشر وضريبة المسقفات في المدن سنة وقد فرض االنتداب البريطاني 
ن السيطرة ؤمنين تم، وبعد االحتالل الصهيوني قام بسن قوا1935م، وضريبة األمالك سنة 1928

على األراضي وتحويلها من يد الفلسطينيين إلى الحركة الصهيونية، وكذلك استمرت عمليات 
  .2مصادرة وتهويد األراضي

  :نقانون أمالك الغائبي: المطلب األول

م، وكان أهم تشريع منفرد بين التشريعات المؤثرة في 1950أصدر قانون أمالك الغائبين سنة 
كان جزءاً من شبكة قوانين قامت بنقل موارد نظام األوقاف اإلسالمية الموقوفة من اف، حيث قاألو

إسرائيل من  ما يسمى من مجمل مساحة% 80يد المسلمين إلى يد اليهود، حيث تم انتزاع 
  .3الفلسطينيين استناداً إلى أحكام قانون أمالك الغائبين

  : أهداف قانون أمالك الغائبين: المطلب الثاني

، ووضعت السلطات 4ن الهدف من إقرار هذا القانون حماية أمالك الالجئين المقيمين خارج البالدكا
حارس أمالك (أو ) حارس األمالك المتروكة(األراضي واألمالك الوقفية تحت الحماية ما تسمى 

ع حيث تم تخويله بمجمل مسؤولية صيانة أمالك الغائبين، ريثما يتم تسوية بشأن موضو) الغائبين
الالجئين، وبسبب هذا القانون نزعت ملكية الكثير من الفلسطينيين ألراضيهم، حيث لم يكن لليهود 

  .5من األراضي الفلسطينية% 12في تلك الفترة أكثر من 

                                                            
  : ، هكذا سربت أرض ونزعت األرض في فلسطين، على الرابط16جريدة حق العودة، العدد  - 1
 article13‐alawda/item/361‐http://www.badil.org/en/haq  
  .المرجع السابق نفسه - 2
  . 66دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 3
  .66دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 4
صبري، المجتمع الفلسطيني أربعون عاما . 66دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 5

  . 39ماً على احتالل الضفة والقطاع، صعلى النكبة وواحد وعشرون عا
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  : 1في أمرين مهمين؛ وهماللحارس وقد أعطى هذا القانون الصالحية والسلطة 

 .تحديد من هو الغائب - 1
وأن األمالك الفلسطينية التي حولها الحارس إلى هيئة  ،وزتهصالحية نقل الملكية التي بح - 2

أخرى، أصبحت غير قابلة لالسترجاع، حتى لو اكتشف فيما بعد أن القرار خطأ، وقد سمح 
بسلطة (للحارس أن يبيع األمالك التي كانت ضمن صالحيته القانونية عن طريق دائرة عرفت 

م، والتي يحق لها شراء األمالك التي 1950ة سنة التي أوجدتها السلطات اإلسرائيلي) التطوير
بحوزة الحارس، وال يحق لسلطة التطوير نقل ملكية ما تشتريه إال للدولة أو للصندوق القومي 

 .2اليهودي، وبهذه الوسيلة استطاعت إسرائيل أن تضمن بقاء األمالك في أيد يهودية

م، 1953مصادقة األعمال والتعويض لسنة ) قانون استمالك األراضي(وثمة قانون هناك يسمى 
  .3فكان هذا القانون مؤثراً على أمالك األوقاف المسيطر عليها من قبل الحارس

وفي غياب هيئة إسالمية مستقلة فإن األموال الناتجة عن بيع األوقاف وريعها كانت تدفع إلى وزارة 
الوزارة تعمل على اختيار أعضاء  األديان اإلسرائيلية، حتى تستخدمها في تلبية حاجاتها، وكانت

هذه اللجنة من غير المتعلمين، ومن غير المدنيين، وذلك لتمرير الصفقات المشبوهة وتسهيلها من 
  .4خاللهم

كانت مهمة هذه اللجنة تنحصر في اإلشراف على المساجد القانونية وبعض المقابر، وليس لها 
كومة التمييز بين ما يسمى باألوقاف الدينية التدخل باألرض الوقفية المصادرة، حيث حاولت الح

                                                            
صبري، المجتمع الفلسطيني أربعون عاما ، 67دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 1

  .39على النكبة وواحد وعشرون عاماً على احتالل الضفة والقطاع، ص
صبري، المجتمع الفلسطيني أربعون عاما ، 69دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 2

  . 40على النكبة وواحد وعشرون عاماً على احتالل الضفة والقطاع، ص 
  . 70دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 3
صبري، المجتمع الفلسطيني ، 71 - 70اه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص دمبر، سياسية إسرائيل تج -  4

  .40أربعون عاما على النكبة وواحد وعشرون عاماً على احتالل الضفة والقطاع، ص 
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، فال يوجد في الفقه اإلسالمية واألوقاف العلمانية، مع أن هذا التمييز غير موجود في الشريعة
  .1اإلسالمي وقف ديني ووقف غير ديني

وبالنسبة للحكومة، فقد كانت األمالك الدينية تشمل المساجد والمدافن والقبور، وكانت األمالك 
تزال في يد ما وكانت األوقاف الدينية . مانية تشمل الحوانيت والمنازل والحقول وغيرهاالعل

الحارس على أمالك الغائبين، وقد عين وكيالً في وزارة األوقاف، وهذا يعني أن الحارس يبقى 
  .2مالكاً لألوقاف الدينية أيضاً

أكثر من نصف أراضيها، فإن وتشكل األوقاف اإلسالمية على وجوه البر المتنوعة في فلسطين، 
االحتالل قد طبق على األوقاف قانون التمييز العنصري، الذي يسمونه بقانون الغائبين، فاستولت 
سلطات االحتالل على معظم األوقاف اإلسالمية الخيرية، والكثيرة الكائنة من المساجد أيضاً، وهذه 

ؤسسات الدولية، مع العلم أن الوثائق الالزمة مسألة ينبغي للبلدان العربية أن تطالب بها من خالل الم
  .3تانبولإلثبات وقفية أراضي وعقارات فلسطين متوفرة في أرشيف القضاء العثماني في اس

  :تبرير إسرائيل للسيطرة على أمالك الغائبين: المطلب الثالث

هم غائبين، أن أعضاء المجلس اإلسالمي األعلى تستند إسرائيل على مبرر غير منطقي، وهو 
وعليه فاألمالك الوقفية تعتبر أمالك غائبين، فهل أعضاء المجلس هم المالكون ألرض الوقف، أم 

  ؟ 4هم المشرفون عليها

  .5الوقف مسجل لمنافع المسلمين عامة، فكل مسلم له حق االنتفاع بهفالحقيقة أن 

                                                            
صبري، المجتمع الفلسطيني أربعون عاما ، 73دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 1

  .41حد وعشرون عاماً على احتالل الضفة والقطاع، ص على النكبة ووا
صبري، المجتمع الفلسطيني أربعون عاما ، 73دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 2

  .41على النكبة وواحد وعشرون عاماً على احتالل الضفة والقطاع، ص 
سالمي في تنمية المجتمع المدني مع نظرة خاصة للدول العربية فحف، منذر، الدور االقتصادي لنظام الوقف اإل - 3

  . م، بيروت 2001هـ 1422، 21شرق المتوسط، ص 
صبري، المجتمع الفلسطيني أربعون عاما ، 73دمبر، سياسية إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فلسطين، ص  - 4

  .41ص  على النكبة وواحد وعشرون عاماً على احتالل الضفة والقطاع،
صبري، المجتمع الفلسطيني أربعون عاما على النكبة وواحد وعشرون عاماً على احتالل الضفة والقطاع، ص  - 5
41.  
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ألرض ملكاً لشخص معين، الواقف يقف ماله هللا سبحانه وتعالى، ولم تعد ا ومن جهة أخرى، فإن
تبر أن اهللا وإنما هذه األرض هي هللا تعالى، وأن المنفعة لصالح المسلمين، فهل يجوز لنا أن نع

، فاهللا سبحانه وتعالى موجود في كل مكان وزمان، والمنفعة تؤول إلى سبحانه وتعالى غائب
  .1المسلمين في كل مكان وزمان

  

  :ئبينأثر قانون أمالك الغا: المطلب الرابع

من أراضي وعقارات األوقاف % 75فنقلوا اعتبر اليهود األوقاف اإلسالمية بأنها أمالك للغائبين، 
إلى مؤسسات يهودية، وذلك حسب أمالك الغائبين في الكيان اليهودي ما يسمى منذ احتالله لفلسطين 

ارة المغاربة الوقفية ا هو االحتالل يدمر حتداءات على األوقاف اإلسالمية، فهأبشع اإلجراءات واالع
مقبرة مأمن اهللا، كما التي على مقابر األموات حيث أقاموا متحف أسموه متحف التسامح على أرض 

  .2مطاعم ومراقص وبيوتجعلوا بعض المساجد تحول إلى 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
صبري، المجتمع الفلسطيني أربعون عاما على النكبة وواحد وعشرون عاماً على احتالل الضفة والقطاع، ص  - 1
41.  
  : معاصرة، مقال منشور على الرابطالوقف اإلسالمي والشبهات الالقدومي، عيسى،  - 2

ar.facebook.com/RidhaJaouadi/posts/670217736343205-https://ar  
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  :، وفيه ثالثة مطالبغصب أرض الوقف: المبحث الثالث

  :بصحقيقة الغ: المطلب األول

 ،وغصبه على الشيء أي قهره ،وغصب الشيء يغصبه غصباً ،الشيء ظلماًأخذ  -:الغضب لغة 
  .1ب بأنه أخذ مال الغير ظلما وعدواناًصالغوذُكر 

  :الغضب اصطالحاً

ب وبينت معناه حيث يقترب من المعنى اللغوي و أجمع هذه هب للغصاعدة تعريفات في المذ تورد
  .4"االستيالء على حق الغير عدواناً: "هو 3، والحنابلة2التعريفات تعريف الشافعية

  :شرح هذه التعريف
  .5كون على وجه التعدي والغلبة والتمكنياألخذ و إن االستيالء أعم من

ق التحجير كحوالمنافع  ةوهي سائر االختصاصات شاملة األموال المتقوم" حق الغير"والقول 
  .، وسائر الحقوق6وغيرها
  . 7والقهرالتعدي بوهي األخذ " ناًاعدو"والقول 

  

  

                                                            
 . 610، ص 1، ج)غصب(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  1
اياد أحمر الغوج، دار ابن حزم، بيروت، : ، تحقيق 63، ص 1النووي، يحيى بن شرف، دقائق المنهاج، ج -  2

 . 3، ص 6محتاج في شرح المنهاج، جالهيتمي، تحفة ال
 .481، ص 6البهوتي، كشاف القناع عن متن االقناع، ج  -  3
أخذ مال متقوم محترم بغير أذن المالك، فيشمل المال المتقوم والغير متقوم ويقصر : عرف الحنيفة الغصب بأنه  -  4

، ص 9التعريف غير جامع وال مانع، البابرتي، العناية شرح الهداية، ج  اعلى المال دون العقار وعندهم أن هذ
هو أخذ مال قهراً : بالمالكية الغص وعرف. 123، ص 8، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 316

الستيالء وهو ا: ب عندهم أخذ  مال غير منفعة ظلماً وقهراً، وخرج بهذا التعريف التعديصتعدياً بال حرابة، والغ
، العبدري، 581، ص 3، ص 3حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج  ،دار، الصاوي كسكنىعلى منفعة فقط  

 .م، دار الكتب العلمية 1994هـ،  1416، 1، ط307، ص 7محمد بن يوسف، التاج واإلكليل لمختصر خليل، ج 
 481، ص 6البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج  -  5
 ، دار الكتاب اإلسالمي،336، ص 2سنى المطالب في روض الطالب، ج زكريا بن محمد بن أحمد، أي، السنيك -  6
 .، المطبعة الميمنية243، ص 3الوردية، ج ةالبهية شرح البهجالغرر  زكريا بن محمد بن أحمد،السنيكي،  -  7
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  :بصاأللفاظ ذات الصلة بالغ: المطلب الثاني

  :التعدي -1

  .1هو التجاوز عن الحد والخروج عن الواجب: التعدي لغة

  .2"االستيالء على حق الغير عدواناً": التعدي اصطالحاً

  :اإلتالف -2

  .3أي هلك ويقال رجل متلف ومتالف أي كثير اإلتالف: من تلف: اإلتالف لغة

إتالف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادةً وهذا ": اإلتالف اصطالحاً
  .4"اعتداء وإضرار

  .الخيانة  -3

  .5يخونه خوناً أي خان العهد و األمانة ،من خانه: الخيانة لغة

  .6ودهحجوالخيانة في الوديعة وما أؤتمن عليه  :الخيانة اصطالحاً

  :7جهينوب على صه األلفاظ وبين الغبين هذوجه االتفاق 

الحديث عن الحكم الشرعي  دبأن جميعها يلحق بصاحبها اإلثم والعقوبة وهذا ما سأبينه عن: أوالً
  .ب صللغ

  .بها صانتهاك حقوق الناس وغ: ثانياً 
                                                            

 . 38، ص 15، ج )عداء ( ابن منظور، لسان العرب، مادة   -  1
 . 481، ص 6شاف القناع عن متن االقناع، ج البهوتي، ك -  2
 . 144، ص 13ج ) تلف(ابن منظور، لسان العرب مادة  -  3
 . 164، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائح، ج  -  4
 . 144، ص 13، ج )خان(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  5
 . 319، ص 7المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، ج  -  6
، رسالة 18ص  ،غا، جمعة عبد اهللا رباح، أحكام الغضب وصوره المعاصرة في الفقه اإلسالميآ ورش -  7

 . ، الجامعة اإلسالمية، غزة2010 -هـ 1431ماجستير، 
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  :وجه االختالف

فيأخذ  ،من الطرق الغلبة بينما ما سواهوب على جهة القوة وصالمغالغاصب من ب يأخذ صفي الغ
ما الحق بطريق التحايل وطرق أخرى متعددة محرمة وهذا ما حصل فعالً على أرض فلسطين عند
 ،تم بيعها خيانةً وسمسرة لليهود عن طريق التحايل واالستيالء على هذه األرض المقدسة بالقوة

  .1واحتاللها من قبل اليهود

  :ب األرضصالحكم الشرعي لغ: المطلب الثالث

من  يدالوعوالتحذير والتشديد جاء و ،ب وأخذ مال الناس بالباطلصالغ ىه وتعالاهللا سبحان حرم
ب اهللا عز وجل وسنة نبينا  اوقد ثبت هذا في كت.  2غصب العقار من بيوت وأراضي البساتين

  :صلى اهللا عليه وسلم و اإلجماع محمد 

  :من الكتاب: أوالً 

m  x  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k : قول اهللا تعالى 

  {  z  y  l3.  

  .4بعض بالباطل من غير وجه حق لماأن ال يأكل بعضكم : وجه الداللة 

  :ثانياً من السنة

  :ب العقار وهي كاآلتيصوردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم غ

  .1)من سبع أرضين اهللا طوقهمن ظلم قيد شبر من األرض ( :قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
                                                            

 . 18أحكام الغضب وصوره المعاصرة في الفقه اإلسالمي ، ص  آغا، ورش -  1
 . 50 - 50آل عميرة، نوازل العقار، ص  -  2
 . 188سورة البقرة، آية  -  3
 . 548، ص 3الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج  -  4
، ج )2453(ب، باب ثم من ظلم شيئاً من األرض، حديث رقم صالبخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغ -  1
 . 130، ص 3
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  :وجه الداللة 

  .1لمن ظلم أو غصب األرض وعيدب العقار وفيه تغليظ وصذا الحديث يدل على تحريم غه

  :من اإلجماع: ثالثاً 

  .2"جمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملةأ" قول ابن قدامة 

 لم يتم إال  1948الحكم اليهودي الصهيوني المعاصر على أرض فلسطين منذ سنة  ومعلوم أن
بالغصب والقوة و البطش وطرد أهل األرض وحرمانهم من حقوقهم وكل هذا يتم تحت حماية من 
الدول المعادية لإلسالم وهذا يفتح باباً لسفك الدماء وغصب عقارات وأراضي كثيرة ال يعلم مداها 

  .3تعالى إال اهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .السنة المحمدية، مطبعة 195، ص 2حكام، ج ة األدد، إحكام األحكام شرح عميابن دقيق، الع -  1
 .177، ص 5ج  غني،ابن قدامة، الم -  2
 2002، 1، ط)ارض فلسطين وشعبها ( صالح، محسن محمد، سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية  -  3

  :م، كوااللمبور، ماليزيا، على الرابط 
. areed.htm\books\arabic \_info.comww.palestinew 
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اعتداءات حكومة االنتداب واليهود وبعض المواطنين على األراضي والعقارات : الرابعالمبحث 

  :، وفيه مطلبانوالمقدسات

االعتداء على أمالك األوقاف في بعض المناطق من قبل األهالي والمواطنين، وجهات مختلفة 
 سبب أو مترين منها، فكانكالنصارى من خالل البناء على حد أرض الوقف، أو أخذ متر 

االعتداءات أيضاً بعدم دفع جاءت االنتهاكات الشخصية عدم وجود خرائط هيكلية لألراضي، و
اإليجارات أو االستمرار بدفع إيجارات قديمة جداً بقيمة زهيدة جداً، وهناك حاالت كثيرة أيضاً جاء 

األراضي بدعم من سلطات  عيج بيأدوات لالحتالل إلثارة الفتن وتروكأناس ال ضمير لهم وكانوا 
  . 1االحتالل

لقد تعرضت األراضي والعقارات الوقفية للكثير من االعتداءات منذ فترة االنتداب البريطاني 
واالحتالل اإلسرائيلي لغاية اليوم، سواء كان بالمصادرة أو االستيالء على هذه األراضي بقوة 

ت الفلسطينية، واتخاذ سياسة التهجير بهدف مصادرة السالح أو الهدم أو التدمير لألمالك والعقارا
مغلفة باألطماع اليهودية والصهيونية،  تاألمالك، ولم يقتصر االعتداء فقط من قبل العدو، بل كان

  :، وهي كاآلتي2وأحضرت أمثلة وعينات محدودة ،فقد اخترت بعض المدن
  :الشريفاالعتداءات على األراضي و العقارات في القدس : المطلب األول

على عقارات األوقاف اإلسالمية، عندما قاموا ببناء غرف على  1927اعتدى دير الالتين سنة  -
 .3سطح دكاكين باب خان الزيت والتي تعود وقفيتها إلى األوقاف المندرسة

  .4االعتداء الواقع على أرض الوقف العائدة للزاوية األسعدية باب قرية الطور -
 .5م1934سعد وسعيد بالقدس سنة االعتداء على أرض وقف جامع  -
االعتداء مرة أخرى من قبل دير الالتين المجاورين للخانقاه الصالحية على األوقاف ومنها  -

  .1م1940بالقدس سنة / وقف السلطان صالح الدين 

                                                            
  .838 - 657، ص 2يوسف، الوقف اإلسالمي في فلسطين منذ أواخر العهد العثماني حتى يومنا هذا، ج - 1
  .838 – 657، ص 2يوسف، الوقف اإلسالمي في فلسطين منذ أواخر العهد العثماني حتى يومنا هذا، ج - 2
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 1/27/13و10/1/1ملف رقم  - 3
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/32/13و10/1/3ملف رقم  - 4
  . مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 1/34/13و10/1/4ملف رقم  - 5
  . مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 1/46/13و10/1/5ملف رقم  - 1
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سنة " بطنطور فرعون" اعتداء اليهود على آثار مقام النبي زكريا عليه السالم والمسمى أيضاً  -
 .1م1922

حيث تقع هذه المستعمرة  2على أرض وقفية مجاورة لقبانية عرتوف 1923اليهود سنة  اعتداء -
طير وهي أراضي استولوا عليها من ضمن أراضي قعلى أراضي مرج الجوع وكذلك أرض 

دونماً ، وهذه  150دير بيت الجمال وتقدر مساحة األراضي ألتي تم االعتداء عليها بحوالي 
  .3هي وقف إسالمي صحيحاألرض من أوقاف الشيخ بدر و

محاولة أشخاص وبعض السماسرة في بيع أراضي تابعة لألوقاف المندرسة في القدس سنة  -
  .4م1925

اعتداء دائرة اآلثار على قبور المسلمين الموجودة في القلعة وعلى اآلثار اإلسالمية منها سنة  -
 .5م1927

  .6ب من بركة حجه بالقدساالعتداء على أرض األوقاف الواقعة خارج باب الساهرة بالقر -
وكانت هذه  1941االعتداء على قطعة أرض في صورباهر وبيعها إلى الجمعية اليهودية سنة  -

  .7األرض بجوار ماء السبيل حيث كان هناك عزم واضح على وضع اليد عليها
وية اعتداء اللجنة التي تقوم بإصالح كنيسة القيامة على الحائط الجنوبي للزاوية الفاصل بين الزا -

والصالحية وبين باقي سطح  هوسطح كنيسة القيامة، حيث يوجد حائطين بين زاوية الخانقا
 .8م1961كنيسة القيامة وذلك سنة 

                                                            
  . مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 1/22/13و10/1/7ملف رقم  -  1
 من الغرب إلى) ميل 13.4( كيلومتر 21.5 تقع أنها. 1948 عام المهجرة القرى من القدس في فلسطينية قرية هي عرتوف - 2

 ربطها التي الثانوية الطريق على قرية كانت. والغرب والشرق الجنوب في السهول بها وتحيط عالية، هضبة على القدس
 البيوت  كانت عشر، التاسع القرن أواخر في. سابق وقت في مستوطنة أنقاض على بنيت القدس إلى المؤدي الرئيسي الطريق

 يدعى محلي مسلم حكيم ضريح على وقفت. الخطاب بن عمر الخليفة إلى إشارة العمري المسجد فيها يوجد والطين؛ الحجر من
 محطة في الباقي يعمل بينما الزراعة، في القرية سكان نصف من يقرب ما عملت. القرية مشارف على الغامدي علي الشيخ
  . ،وبكبيديا الحرة الموسوعة .القدس يافا حديد سكة خط على باب، القريبة الواد

  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/23/13و10/1/8ملف رقم  -  3
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/25/13و10/1/9ملف رقم  -  4
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/24/13و10/1/12ملف رقم  -  5
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/29/13و10/1/13رقم الملف  -  6
  . ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/41/13و10/1/15ملف رقم  -  7
  . مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/61/13و10/1/16ملف رقم  -  8
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اعتزام بلدية القدس اقامة منطقة صناعية على ألف دونم من أراضي قرية عناتا بعد مصادرتها  -
  .1م1973هالي على ذلك بالقدس سنة واحتاج األ

عين كارم ووضع اليد على قطعة منعا تعرف بجراح بن زيادة من قبل الحجز على أراضي  -
  .2م1922أهالي القدس سنة 

  .3م1923أرض القعدة بالطور سنة  ،اعتداء دير صهيون على أراضي الوقف -
اعتداء على أراضي الوقف الموقوفة على وقف سيدنا علي بن خليل من أراضي قرية عرتوف  -

  .4م1927بالقدس سنة 
قة الحرم وأمالك األوقاف بالقدس في باب السلسلة التي يوجد قسم منها واقع فوق أراعتداء على  -

  . 5م1928الشريف سنة 
  .6م1930اعتداء على أرض موقوفة على جامع بيت حنينا بالقدس سنة  -
 .7م1930فتح ملف تحقيق حول اعتداء اليهود على حائط البراق الشريف سنة  -
حيث يوجد في سويقة علون مسجد اسالمي ويؤدي  االعتداء على أمالك الوقف في القدس -

سطحه إلى ملك الدير، حيث تم االعتداء عليه بفتح باباً على سطح المسجد واتخذوه منشراً 
  . 8عليه رللغسيل ووضع الزهو

  .19409االعتداء على أراضي الوقف في قرية العيزرية وأبوديس سنة  -
 .10م1985سلوان بالقدس سنة االعتداء على أرض الوقف في السلدوحة في منطقة  -
  .11م1978االعتداء على أرض الرام موقع الخروبه من قبل بلدية القدس سنة  -

                                                            
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/73/13و10/1/17ملف رقم  - 1
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/22/13و10/1/18ملف رقم  - 2
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 1/23/13و10/1/19ملف رقم  - 3
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/27/13و10/1/20ملف رقم  - 4
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/28/13و10/1/21ملف رقم  - 5
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/30/13و10/1/22ملف رقم  - 6
  .اإلسالمية ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث1/30/13و10/1/23ملف رقم  - 7
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/40/13و10/1/24ملف رقم  - 8
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/40/13و10/1/26ملف رقم  - 9
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/85/13و10/1/27ملف رقم  - 10
  .تراث والبحوث اإلسالمية، مؤسسة إحياء ال1/78/13و10/1/28ملف رقم  - 11
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 .1االعتداء على أمالك الوقف داخل السور والمهددة باالستيالء عليها -
العقار سنة  ةاالعتداء على عقارات األوقاف التي هدمت بحي المغاربة بالقدس وتقدير قيم -

  .2م1967
  .3م1928الحاصل من دير الروم على دكان جريس عطا اهللا بالقدس سنة  إزالة الضرر -
اعتداء بعض المجاورين على أمالك الزاوية القيصرية الواقعة بالجهة الشمالية الغربية من مدينة  -

  .4م1923القدس وهي اآلن في القسم الغربي من المدينة سنة 
  .5قعة في كفر عقبتعدي السلطات بغرس أعمدة كهربائية في أرض الوقف الوا -
  .6م1986االعتداء من قبل اليهود على أوقاف النبي داود وآل الدجاني بالقدس سنة  -
بالقدس فوق سوق القطانين عن طريق وضع اليد  ستيالء على عقار آل الزربا بالوادمحاولة اال -

  .7م1986والمحاكم عليها سنة 

وتم هذا االعتداء بحماية ، 8م1950 االعتداء من قبل اليهود على مقبرة مأمن اهللا بالقدس سنة
ادعاءات كاذبة على أنهم وجدوا في الكهف  - كعادتهم –وادعوا  ،بريطانية وافتتحوا بها كهفاً

والتي أنشأها المسلمون  ،عظاماً لليهود، مع العلم أن مقبرة مأمن اهللا هي إسالمية على مدى العصور
عليها  اوقفاً إسالمياً صحيحاً، فعملوا على هدم بعض قبورها وافتتحوا بها الشوارع والطرقات وبنو

وهذه المقبرة ال . 9فلم يراعوا حرمة هذه المقبرة ،العمارات وما زالت االعتداءات مستمرة حتى اآلن
% 80إن العقارات واألراضي الوقفية تمثل حيث  ،تمثّل إال جزءاً بسيطاً من أرض الوقف اإلسالمي

أمالك خاصة للعرب الفلسطينيين وقد تم احتالل القسم % 20والباقي  ،من مساحة القدس الغربية

                                                            
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية13/م/1و10/1/29ملف رقم  - 1
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/67/13و10/1/30ملف رقم  - 2
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/28/13و10/1/31ملف رقم  - 3
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية، 1/23/13و10/1/32ملف رقم  - 4
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/83/13و10/1/33ملف رقم  - 5
  . مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية ،1/86/13و10/1/34ملف رقم  - 6
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/86/13و10/1/35ملف رقم  - 7
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/50/13و10/1/36ملف رقم  - 8
  . 671يوسف، الوقف اإلسالمي في فلسطين منذ أواخر العهد العثماني حتى يومنا هذا ، ص  - 9
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 ،أن القدس عربية فلسطينية وقفية إسالميةتثبت ، فكل تلك الحقائق 1948الغربي من القدس عام 
  .1كما طردوا منها بموجب العهدة العمريةولهذا فإن الواجب يدعو إلى طرد اليهود منها اآلن 

وذلك بحجة المساس  1996اعتداء اليهود على مبنى كلية العلوم اإلسالمية في أبوديس سنة  -
 . 2بأمن الدولة وأمن قوات جيش إسرائيل

 بتاريخأراضي أبوديس والعيزرية ووضع اليد عليها بعض اعتداء الجيش اإلسرائيلي على  -
 . 3م23/1/1996

داء على أراضي الوقف ومصادرتها من قبل اليهود في أراضي رام اهللا والقدس، تم االعت -
 . 4م1970وأريحا سنة 

 . 5م1937اعتداء اليهود على تربة وزاوية األزرق بالقدس سنة  -
 . 6م1974االعتداء عن طريق الحفريات األثرية اإلسرائيلية حول المسجد األقصى في سنة  -
والدور عن طريق الهدم من قبل الجيش اإلسرائيلي بعد حرب  االعتداء على األراضي والمباني -

 . 7في الضفة الغربية والقدس وغزة 1967
 . 8م1935االعتداء على األراضي الوقفية في عرتوف والجوزه وبيت نوبا وقطنة بالقدس سنة  -
 . 9م1993تعدي دير الروم األرثوذكس على انقاض جامع حارة الجوالده سنة  -
 . 10م1953لوقف واستمالكها من البلدية لفتح شارع الجثمانية سنة التعدي على أرض ا -
 .11م1971االعتداء عن طريق الحفريات في أرض وقف اإلمام الذري في أرض الخاتونية سنة  -

 
                                                            

  .671يوسف، الوقف اإلسالمي في فلسطين منذ أواخر العهد العثماني حتى يومنا هذا ، ص  - 1
  .إحياء التراث والبحوث اإلسالمية ، مؤسسة1/96/13و10/1/37ملف رقم  - 2
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/96/13و10/1/38ملف رقم  - 3
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 1/7/13و10/1/39ملف رقم  - 4
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/37/13و10/1/40ملف رقم  - 5
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/74/13و10/1/41ملف رقم  - 6
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/67/13و10/1/42ملف رقم  - 7
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/35/13و10/1/43ملف رقم  - 8
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/93/13و10/1/44ملف رقم  - 9
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/53/12و10/1/45م ملف رق - 10
  . ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/71/13و10/1/46ملف رقم  - 11
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  . 2م1969سنة  1يةزاالعتداء على المدرسة التنك -

لعدو الصهيوني وممارساته البشعة على فلسطين حتى لفهذه الكشوفات التي سبق ذكرها من اعتداء 
يومنا هذا ليؤكد أن هذه االعتداءات وحشية الالإنسانية على اإلنسان والعقار واألراضي الفلسطينية ، 

مرأى العالم ودون أن يمتثل ألي قرار ووالذي ال يأخذ بالقوانين واألعراف الدولية وأمام مسمع 
ى قوته العسكرية مستمداً قوته من الصهيونية العالمية وأمريكيا معتمداً عل ،تصدره هيئة األمم

المس3رةي.  

  :االعتداءات على المدن الفلسطينية: الثانيالمطلب 

    :منطقة أريحا -1

محاولة اليهود شراء أرض في أريحا على شاطئ البحر الميت من جهة الغرب سنة  .1
  .4هـ1352

  .5أريحا وذلك من قبل المجاورين لهقضية األرض الموقوفة على الجامع في  .2
  :بيت لحممنطقة  -2

تم نزع ملكية أراضي تابعة لخاصكي سلطان في بيت لحم في عهد االنتداب البريطاني سنة  -1
1924. 

 .6ومحاولة االعتداء من قبل األهالي والبلدية على جرون الحمص ألراضي البلدية -2
والعائدة لوقف خاصكي سلطان تمهيداً لتوسع استمالك عقارات الوقف الكائنة في بيت لحم  -3

 .19577وضمها لساحة المهد من قبل الحكومة سنة 

 

                                                            

األمير تنكز وأوقف عليها الكثير  وقد بناها بالقدس تعد المدرسة التنكزية من أشهر المدارس التي ُأقيمت في العهد المملوكي -1 
وأسهمت بقوة في الحركة الفكرية المقدسية، وبنيت بقرب الحرم القدسي الشريف تعبيراً عن رغبة جامحة في   من المرافق،

 www.wikipedia.com الموسوعة الحرة، . بالمسجد األقصى االلتحام
  .1/69/13و10/1/48ملف رقم  -2
  .684-683فلسطين منذ أواخر العهد العثماني حتى يومنا هذا ، صيوسف ، الوقف اإلسالمي في  -  3
  . ، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/34/1و  10/1/1ملف رقم  -  4
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 1/35/1و  10/1/2ملف رقم  -  5
  .ة، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمي1/29/2و  10/1/6ملف رقم  -  6
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/57/2و  10/3ملف رقم  -  7
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  : ر السبعئمنطقة ب -3

ألف دونم وتنازع عليها األهالي  36اعتداء على أراضي السر في بئر السبع البالغ مساحتها  -1
 .19231والحكومة وإعطائهم ألف دونم لألوقاف للمسجد سنة 

 .19292أراضي وقف مسجد الشيخ أبي غزالة في بئر السبع سنة االعتداء على  -2

  : منطقة جنين -4

وتكسيره من أرض الوقف من قبل االنتداب البريطاني الذي  3تم تقطيع شجر اليوكاليبوس -1
 .19424اعتدى عليها سنة 

 .5تم نزع ملكية أرض وقفية في جنين وإلحاقها بجنينة مدرسة اإلناث -2
  :منطقة حيفا -5

دونم وبيع القرية لليهود، وبما في ذلك  300االستيالء على أرض وقفية تبلغ مساحتها  -1
 .19226أرض األوقاف من قبل السماسرة سنة 

 .19297تعدي اليهود على المقابر اإلسالمية في عتليت سنة  -2
اعتداء النصارى على المقابر اإلسالمية في حيفا، ونبش قبور المسلمين في دير الزور في  -3

ة حيفا، وذلك بتشجيع كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والكاثوليك، رغم وجود حجة مدين
 .19308بذلك سنة 

 .19299تعدي اليهود على أراضي عرب وادي الحوارث في حيفا سنة  -4

                                                            
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/23/3و  10/1/2ملف رقم  - 1
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/29/3و  10/1/1ملف رقم  - 2
والشهيرة برائحتها الفواحة، فهي تنمو بسرعة قياسية ليوكالبتوس شجرة دائمة الخضرة من األشجار المميزة ا - 3

وقادرة على مد جذورها بقوة إلى باطن األرض في زمن قياسي لتتحول من شتلة صغيرة مزورعة إلى شجرة 
   /www.shajrah.com، فارعة الطول في غضون سنة

  .إحياء التراث والبحوث اإلسالمية، مؤسسة 1/42/4و  10/1/2ملف رقم  - 4
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/38/4و  10/1/1ملف رقم  - 5
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/22/5و  10/1/1ملف رقم  - 6
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/29/5و  10/1/2ملف رقم  - 7
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/30/5و  10/1/4ملف رقم  - 8
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/29/5و  10/1/5ملف رقم  - 9
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  : منطقة الخليل -6

ة األديان اإلسرائيلية على زاوية األشراف في الخليل، وذلك بهدف عمل اعتداء وزار -1
 .19851داخلها تمهيداً لالستيالء عليها سنة ترميمات 

 .19922 – 1977االعتداء على الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل سنة  -2
 .19303تعدي دائرة البوليس اإلنجليزي على مقبرة قرية بيت جبرين سنة  -3

  :الرملةمنطقة  -7

تبلغ مساحتها أكثر م باع السماسرة أرض لليهود من ضمنها مقبرة للمسلمين 1929في سنة  - 1
 .4من ثالثين دونماً مربعاً

القيام بهدم الكثير من عقارات األوقاف في الرملة من قبل البلدية بحجة الزلزال والطلب من  - 2
 .5م1927رئيس المجلس التدخل اليقاف ذلك حتى ال تضيع أمالك األوقاف وكان ذلك سنة 

 . 6حاوالت بيعها لليهودمن م 1934إنقاذ أراضي في قرية قبيا قضاء الرملة سنة  - 3
 .19337نزع ملكية أرض وقفية في صرفند من حاكم لواء القدس سنة  - 4

  :طولكرممنطقة  -8

محاولة اليهود التعدي على أرض المقبرة اإلسالمية التي تقع في أرض غابة جيوس في طولكرم 
  .8م1941سنة 

الصهاينة ليس بالجديد والغريب في ذلك إن كثرة اإلعتداءات على األوقاف اإلسالمية من قبل اليهود 
ألنه مجبول في دمائهم وخاصة عندما كانوا يستمدون قوتهم من حكومة االنتداب البريطاني، 

  .9واستمر اعتدائهم حتى وقتنا الحاضر ألن أطماعهم وجشعهم لم يتوقف
 

                                                            
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/85/6و  10/1/12ملف رقم  - 1
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/77/6و  10/1/10ملف رقم  - 2
  .، مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية1/30/6و  10/1/6رقم  ملف - 3
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/29/8و10/1/2ملف رقم  - 4
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/27/8و10/1/3ملف رقم  - 5
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 34/8/ 1و10/1/5ملف رقم  - 6
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 4/33/8و10/1/1ملف رقم  - 7
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 1/41/10و10/1/1ملف رقم  - 8
  .662يوسف، الوقف اإلسالمي في فلسطين منذ أواخر العهد العثماني حتى يومنا هذا، ص - 9
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 : قلقيليةمنطقة  -9

المجاورين ومحاولة نبش المقبرة من  من قبل 1945اعتداءات على المقبرة اإلسالمية بقلقيلية سنة 
  .1قبل البلدية

  :عكامنطقة  -10
اعتداء اليهود على المقبرة اإلسالمية بعجلة الخضيرة وأرض في بردس منافي مدينة عكا  - 1

  .2م1947مساحتها ستة دونمات وخمسمائة وخمسون متراً مربعة سنة 
  .3م1940زيت سنة تعدي السلطات العسكرية والبوليس على أرض الرمل في قرية ال - 2

  :نابلس منطقة -11

  .4م1933نابلس سنة  –االعتداء على أرض الوقف أرض البصة  - 1
 .5م1939سنة  -االعتداء على أرض جامع السلطان سليم في نابلس - 2
  .6م1947نابلس إلى اليهود سنة / إعطاء الحكومة قسم من مشاع أرض طيبة  - 3
 .7م1924 أيضاً محاولة الحكومة أخذ مكان وقفي في نابلس سنة - 4

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .ث والبحوث اإلسالمية، مؤسسة إحياء الترا1/45/10و10/1/2ملف رقم  - 1
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/47/11و10/1/1ملف رقم  - 2
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 2/40/11و10/1/1ملف رقم  - 3
  .مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/33/14و10/1/1ملف رقم  - 4
  .إحياء التراث والبحوث اإلسالميةمؤسسة . 1/39/14و10/1/3ملف رقم  - 5
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/47/14و10/1/4ملف رقم  - 6
  .مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية. 1/24/14و10/1/2ملف رقم  - 7
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  :الخاتمة

  : إتمام هذا البحث، توصلت إلى النتائج اآلتيةبعد 
 .وقفية إسالمية ال يجوز التنازل عنها   أن أرض فلسطين هي أرض - 1
 .حثّ اإلسالم على مشروعية الوقف، وجعله من أعمال البر التي يتقرب بها المسلم إلى ربه - 2
قانون األرض، ويعتبر هذا  األراضي بقانون سميعند تأسيس الدولة العثمانية، جمعت قوانين  - 3

 .القانون من أهم القوانين
النوازل مسائل ووقائع مستجدة ملحة تستدعي حكماً شرعياً، ونوازل العقار هي كل المسائل  - 4

 . الحادثة والمستجدة بالعقار
دة أو األنظمة المتبعة في تأجير العقارات الوقفية في فلسطين، يتم عن طريق اإلجارة الواح - 5

 . اإلجارتين أو اإلجارة الطويلة، أو عن طريق عقد الخلو
 .كان لهذه األنظمة المتعبة تأثيرات سلبية وإيجابية على وضع األوقاف اإلسالمية في فلسطين - 6
 . لصحة الخلو شروط، ومتى اختل شرط منها ال يصح الخلو - 7
، وإذا تم في ثالثة أحوال عين المستأجرة طيلة المدة التعاقديةاليثبت حق قرار المستأجر في  - 8

 . االشتراط عند إنشاء العقد أن الخلو للمستأجر، وإذا وضع المستأجر متاعه في العين المؤجرة
 .اإلجارة الطويلة تكون في بعض األحيان سبباً في فقدان الوقف وضياعه - 9

تجه اختلفت نظرة الفقهاء حول حكم االستبدال، فمنهم من توسع فيه كالحنفية، ومنهم من ا -10
، وذلك بسبب الخوف من اتخاذه وسيلة لالستيالء على األوقاف، كالشافعيةإلى التضييق والتشديد 

 .وذريعة ألكل أموال الناس بالباطل
بيع أرض فلسطين لليهود، ومن يبيعها يكون خارجاً عن  تحريمأجمع العلماء والمفتون على  -11

 .رتدينالجماعة وتاركاً لدين اهللا، وإذا لم يتب يعتبر من الم
 .ال يجوز قبول أي تعويض عن أرض فلسطين، مهما كانت األسباب والمبررات -12
يد الفلسطينيين وتحويلها إلى اليهود، عن  تم تأمين السيطرة على األراضي، وتحويلها من -13

 . طريق فرض الضرائب، كضريبة العشر، وعن طريق سن القوانين، كقانون أمالك الغائبين
ثمار العقارات واألراضي الوقفية، وعالقتها بالوقف، ومنها ظهور طرق مستجدة في است -14

 .اإلجارة المنتهية بالتمليك، وعقد االستصناع والمشاركة المتناقصة وسندات المقارضة
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يعتبر استثمار أمالك األوقاف عن طريق عقد االستصناع، من أفضل الطرق، ألنها تسمح  -15
 .الموقوفة لألوقاف بإنشاء عدة مشاريع دون أن تخسر األعيان

رأي المجيزين لمساس وقد تم ترجيح اختالف العلماء في جواز عقد االستصناع إلى رأيين،  -16
 . حاجة الناس إليه بشكل كبير

مكنت صيغة المشاركة المتناقصة جهة الوقف من التعاقد مع جهة التمويل لبناء مشروع  -17
 .فية لهذا المشروععقاري على األراضي الوقفية، مما أدى إلى تحسين دخل العين الوق

عن سندات التنمية التي تقوم على الفائدة استحدثت سندات المقارضة لتكون بديالً إسالمياً  -18
 .األراضي الوقفيةفي تنمية 

 . هناك شروط وضوابط الستثمار األراضي والعقارات الوقفية، فعلى المستثمرين مراعاتها -19
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  :التوصيات

  :  وبناء على تلك النتائج، فإن الباحثة توصي بما يلي

وضع قانون جديد للوقف، يتناسب مع كل فال بد من العمل على إلغاء التحكير، وإذا لم يمكن،  -1
 .المعطيات، لتصبح القيمة اإليجارية للتحكير مناسبة للوضع الحالي

 .تنشيط قسم األمالك الوقفية -2
 .أن تجدد العقود بين المحتكرين -3
ذلك بهدف التأكيد على وقفية والعمل على تحصيل قيمة الحكر، ولو كان المبلغ زهيداً،  -4

 . األراضي والعقارات

أن يتم تسجيل العقارات واألراضي الوقفية لدائرة أراضي الوقف، وذلك لحفظ حق الوقف من  -5
 . الضياع والتسرب واالندثار

اريع إسكانية عليها، ألن أهالي القدس استغالل أكبر قدر ممكن من مساحات األراضي إلقامة مش -6
 .خاصة يعانون من أزمة في المساكن

البحث عن سبل قانونية وإدارية وسياسية لتحرير األراضي الوقفية الستصدار رخص بناء  -7
 . عليها

الدعوة إلى توعية المسلمين، وال سيما المستثمرين وتشجيعهم على وقف جزء من أمالكهم،  -8
 .لح الطبقات المحتاجة في المجتمعوبناء مؤسسات عصرية لصا

دعوة الباحثين والفقهاء إلى بذل المزيد من الجهد والبحث في التحقيق في مسائل أراضي الوقف  -9
 . وسبل تطويرها واستثمارها في فلسطين

إبراز ما تتعرض له أوقاف المدينة المقدسة، من تهديد وأخطار، من قبل الصهاينة في  - 10
  . المحافل الدولية، ووسائل اإلعالم المختلفة
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  المسارد

  .القرآنية الكريمة مسرد اآليات

  .النبوية الشريفة مسرد األحاديث

  .مسرد األعالم

  .مسرد المراجع والمصادر

  .مسرد المالحق

  .الموضوعاتمسرد 
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  :القرآنية الكريمة مسرد اآليات

  الصفحة  السورة  رقمها   اآلية

m ̀  a  b  c   d  e  f  g  
h  i  j  k    l  

  111، 109  البقرة  114

mÁ  Â     Ã  Ä  Å   Æ   Ç     È  É   ÊË  Ì    Í  Î  Ï     l  181  114  البقرة  

 m  s  r    q  p  o   n  m  l  k
  {  z  y  x  w    v  u  t  l    

  121، 56  البقرة  188

m ́  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  l  245  15  البقرة  

m Ï   Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù   Ú  
ÜÛ  l  

  81  البقرة  233

mA B C D E  F  GHl  92   آل

  عمران

11  

m ¿  À      Á  Â      Ã  ÄÅ  l  115   آل

  عمران

15  

m ̀  a    b  c   d  e  f  l  141  110  النساء  

m {  |   }  ~  �  ¡          ¢  £  l  21  4  المائدة  

m k   l  m  n  o  p  q  r  s   t  
u  v  w  x  y  z  {   |  }  ~       
l  

  109  المائدة  33

m O  P  Q  R  ST  l  51  109  المائدة  

mq r s t u vw    l  48  65  إبراهيم  

m ¶   ¸  ¹    º   »   ¼  ½  ¾   l  71  5  األنبياء  

m A  B  C  D  E  F  G  H     I     J  
K  L   M  N  O     P  QR  S      T  U  V l  

  110، 4  اإلسراء  1

m  v  w  x   y  z     {  |  }  ~  �  ¡  ¢  
£  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª     l  

  ب  النمل  19
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m y  z        {  }|  ~   �  ¡  ¢  £  
¤       ¥  ¦  §      ¨  ©  ª  «     ¬    ®  ¯  °     

±  ²  ´³  µ  ¶  ¸  ¹  »º   ¼  ½  ¾  
¿  ÁÀ  Â  Ã   Ä  Å  Æ   Ç  È  l  

  81  القصص  26-27

m U  V  W   X  Y  Z  [  \  ]  ^  
_   l  

  109  األحزاب  58

m A  B  C  D  E  F  G     H  I     KJ  L  
M            N  O  P  Q  R  S  UT   V  W  X  Y  

[Z  l  

  80  الطالق  60

m i  j      k  l  m   n  o  p  q  r    s       t  u  v  w 
 x  yz  {  |  }  ~     l  

  109  الممتحنة  8

m ̀  a  b  c  d  e  f   g  h  i  j  kl  
m  n  o  p  l  

  5  ق  41-42
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  :النبوية الشريفة األحاديث مسرد

  الصفحة  طرف الحديث

  14  احبس أصلها وسبل ثمرتها
إال من صدقة جارية أو علم ينتفع : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة

  به، أو ولد صالح يدعو له
16  

  111، 68  إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها
  11  وإني أرى أن تجعلها في األقربينبخ ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، 

ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، 
  ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره

81  

  88  فهو عند اهللا حسنفما رأى المسلمون حسناً 
  6  المسجد الحرام : أي مسجد وضع في األرض أول؟ قال: قلت يا رسول اهللا

يا رسول اهللا، أذال : كنت جالساً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رجل
  الناس الخيل، ووضعوا السالح، وقالوا ال جهاد قد وضعت الحرب أوزارها

7  

  87  ال تبع ما ليس عندك
  7  يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةال تزال طائفة من أمتي 

  6 مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد األقصى: ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد
هد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث ال يحّل دم امرئ مسلم يش

  النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة
110  

  56  ال يحل مال امرئ إلى بطيب نفس منه
  21  من أحيا أرضاً ميتة فهي له
  10  من حفر رومة فله الجنة

  121  من ظلم قيد شبر من األرض طوقه اهللا من سبع أرضين
  87  نهى عن بيع الكالئ بالكالئ 

  10  يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا
  67  يا عائشة لوال أن قومك حديثو عهد بشرك
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  :مسرد األعالم

  الصفحة العلم

  45  األجهوري
  105  أمين الحسيني
  10  أنس بن مالك

  106  تقي الدين الهاللي 
  11  توبة بن حومل الحضرمي

  66  ابن تيمية 
  7  جبير بن نفير

  10  الخصاف
  6  أبو ذر 
  41  الزركشي
  107  الزنكلوني

  7  سلمة بن نفيل
  11  السيوطي

  47  اللقانيشمس الدين 
  50  الشيخ عليش

  16  صالح الدين األيوبي
  11  أبو طلحة 

  28  ابن عابدين 
  108  عكرمة صبري

  10  ابن عمر 
  46  الغوري

  82  ابن قدامة 
  7  مالك بن يخامر السكسني

  106  محمد بن سليمان بن القادري
  105  محمد رشيد رضا

  107  محمد سعيد الحسيني



140 

  53  محمد سليمان األشقر 
  8  معاذ بن جبل

  8  معاوية بن أبي سفيان
  28  منصور بن يونس

  50  ناصر الدين اللقاني 
  44  النووي

  11  هشام بن عبد الملك
  45  وهبي الزحيلي

  108  يوسف القرضاوي
  21  يعقوب بن إبراهيم : أبو يوسف
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  :مسرد المصادر والمراجع

علي : ابن األثير، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق .1
 . م، دار الكتب العلمية1994-هـ1415، 1محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط

اشتيه، محمد، اقتصاديات الوقف اإلسالمي في أرض السلطة الوطنية الفلسطينية دراسة تحليلية،  .2
  .المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار، بكدار. م2006، 2ط

األشقر، محمد سليمان بدل الخلو، بحث قدم إلى الدورة الرابعة لجامعة الفقه اإلسالمي جدة،  .3
 . م1988 -هـ 1408

 - هـ 1428األشقر، محمود سعيد، الوقف اإلسالمي ومعامالته في مطلع القرن الثامن عشر،  .4
ألوقاف والشؤون الدينية، مؤسسة إحياء التراث والبحوث م، منشورات وزارة ا2008

  . اإلسالمية، بيت المقدس
األشقر، محمود سعيد، وزواوي، خالد علي، مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي الرابع بعنوان  .5

  .م2013-هـ 1434". األوقاف اإلسالمية والمسيحية في القدس تحت االحتالل اإلسرائيلي"
عبد العزيز نوازل العقار دراسة فقهية تأصيلية ألهم قضايا العقار  آل عميرة، أحمد بن .6

 . هـ، دار الميمان، السعودية1432المعاصر، 

  .ن.ط، د.أفندي، عمر حلمي، إتحاف األخالف في أحكام األوقاف، د .7
األلباني، عبد الرحمن محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  .8

، 1يق األرنؤوط، وعادل مرشد، وإشراف عبد اهللا بن المحسن التركي، طوفوائدها، تحقيق شف
  . م، مؤسسة الرسالة2001 -هـ 1421

زهير : األلباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث مدار السبيل، تحقيق .9
  . م، المكتب اإلسالمي، بيروت1985 -هـ 1405، 2الشاويش، ط

، 1سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ط األلباني، محمد ناصر الدين، .10
  .م، مكتبة المعارف، الرياض1995 -هـ 1415

األلباني، محمد ناصر الدين، ضعيف الجامع الصغير وزياراته، تحقيق زهير الشاويش،  .11
 .المكتب اإلسالمي

  .بيروت األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب اإلسالمي، .12
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 سالم: تحقيق، الفتاوى البزازية، البريقيني الكردي شهاب بن محمد بن محمدالبزاز،  .13
  .، بيروتالعلمية الكتب دار، البدري مصطفى

دراسة  –بارود، ياسمين أديب جمال، مسؤولية األمة في تثبيت أهل فلسطين على أرضهم  .14
  .م، الجامعة اإلسالمية، غزة2011 -هـ 1432مقارنة، رسالة ماجستير،  

: باشا، محمد قدري، قانون العدل واإلنصاف في القضاء على مشكالت األوقاف، تحقيق .15
م، دار السالم للطباعة والنشر، 2006 -هـ  1427مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، 

 . القاهرة

، 1محمد زهير ناصر الناصر، ط: عيل، صحيح البخاري، تحقيقالبخاري، محمد بن إسما .16
  . هـ، دار طوق النجاة 1422

البخيت، محمد عدنان، كشاف إحصائي زمني لسجالت المحاكم الشرعية واألوقاف  .17
  .اإلسالمية في بالد الشام

أبو تميم : ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري البن بطال، تحقيق .18
 . م، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض2003 - هـ 1423، 2بن إبراهيم، ط ياسر

محمد عبد اهللا النمر، وعثمان : البغوي، حسن بن مسعود بن الفراء، تفسير البغوي، تحقيق .19
م، دار طيبة للنشر 1997 -هـ 1417، 4جمعة ضميرية، وسليمان بن مسلم الحرش، ط

  . والتوزيع
م، مؤسسة عبد الحميد 1996ألراضي في متصرفية القدس، أبو بكر، أمين مسعود، ملكية ا .20

  . شومان، عمان
  .م، مؤسسة الرسالة1996 - هـ 1416، 1بكر، عبد اهللا أبو زيد بن محمد، فقه النوازل، ط .21
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