
أ. أمحد مبارك سالـم
إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية

1441هـ/2019م

دولـة الكـــــويت

State of Kuwait





أ. أمحد مبارك سامل

إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية
1441هـ/2019م

رسالة األمانة العامة لألوقاف هي نرش الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصداراهتا غري خمصصة للبيع



سلسلة األبحاث الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف )18(
مجيع احلقوق حمفوظة

ح األمانة العامة لألوقاف 2019م

دولة الكويت

الدسمة - قطعة 6 - شارع محود عبد اهلل الرقبة

ص. ب 482 الصفاة 13005
هاتف 1804777 - فاكس 22542526

www.awqaf.org.kw

الربيد اإللكرتوين لألمانة العامة لألوقاف
amana@awqaf.org

الربيد اإللكرتوين إلدارة الدراسات والعالقات اخلارجية
serd@awqaf.org

الطبعة الثانية )منقحة( 1441هـ/2019م

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر مؤلفها،
وال تعرب بالرضورة عن اجتاهات تتبناها األمانة العامة لألوقاف.

فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النرش 

أودع بإدارة املعلومات والتوثيق باألمانة العامة لألوقاف
حتت رقم )18( بتاريخ )2019/5/1م(

ردمك: 978-99966-38-97-8



فهرس المحتويات

3

فهرس المحتويات

5تصــــــدير. .........................................................................

9مقدمة البحث. ........................................................................

17الفصل األول: البناء الفكري والقانوين للحجة الوقفية. .................................

21أوالً: فلسفة توثيق الوقف ونظرية التعاقد يف الفكر اإلسالمي. ..............................

33ثانًيا: أدلة مرشوعية التوثيق وحكمه وحكمته. .........................................

41ثالًثا: التطور التارخيي لتوثيق الوقف يف البحرين. .......................................

47الفصل الثاين: عنارص توثيق احلجة الوقفية ومعوقاته بني املتطلبات الرشعية والتطور التكنولوجي. 

51أوالً: العنارص الرئيسة للحجج الوقفية. ................................................

63ثانًيا: بعض املعوقات املعارصة يف توثيق احلجج الوقفية. ................................

75ثالًثا: تصور مقرتح لتوثيق األوقاف يزاوج بني املتطلبات الرشعية والتطور التكنولوجي. .

83الفصل الثالث: دراسة حالة حجة وقفية من سجالت األوقاف البحرينية. .................

87أوالً: بنية احلجة الوقفية. ..............................................................

ثانًيا: حتليل مضمون احلجة الوقفية يف عالقاهتا بالسياقات االجتامعية واالقتصادية للفرتة 

93التارخيية ذات الصلة. ..................................................................

97ثالًثا: دور املؤسسات الوقفية يف توثيق األوقاف وإدارهتا يف تلك الفرتة وحتى الوقت الراهن. 

101اخلامتـة. ..............................................................................

109قائمـــة املراجـع. ....................................................................

115ملحــق الوثــائق. ....................................................................

125قائمة الكتب الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي.



4

توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها



تصــدير

5

تصــــــــــدير
تعمل األمانة العامة لألوقاف عىل إنجاز “مرشوع مداد الوقف”، املندرج بدوره ضمن 
العامل  عىل مستوى  الوقف”  الدول اإلسالمية يف جمال  املنسقة جلهود  “الدولة  مرشوعات 
بموجب قرار املؤمتر  اإلسالمي، حيث تم اختيار دولة الكويت لتكون “الدولة املنسقة”، 
يف  »جاكرتا«  االندونيسية  بالعاصمة  املنعقد  اإلسالمية،  الدول  أوقاف  لوزراء  السادس 

أكتوبر سنة 1997م.

وهذه املرشوعات هي:
1- مرشوع »مداد« لنرش وتوزيع وترمجة الكتب واألبحاث والدراسات والرسائل اجلامعية 

يف جمال الوقف.
2- مرشوع دعم طلبة الدراسات العليا يف جمال الوقف.

3- مرشوع مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف.
4- مرشوع “جملة أوقاف”.

5- مرشوع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 
6- مرشوع مدونة أحكام الوقف الفقهية. 

7- مرشوع “نامء” لتنمية املؤسسات الوقفية.
8- مرشوع “قطاف” لنقل وتبادل التجارب الوقفية.

9- مرشوع القانون االسرتشادي للوقف.
10-  مرشوع بنك املعلومات الوقفية.

11-  مرشوع كشافات أدبيات األوقاف.
12-  مرشوع مكنز علوم الوقف.

13-  مرشوع قاموس مصطلحات الوقف.
14-  مرشوع معجم تراجم أعالم الوقف.

15-  مرشوع أطلس األوقاف يف العامل اإلسالمي.
16-  مرشوع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص األطفال.
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هذه  من  العديد  تنفيذ  يف  بالتنسيق  الكويت  بدولة  لألوقاف”  العامة  “األمانة  وتقوم 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزراء  ملؤمتر  التنفيذي  املجلس  من:  كلٍّ  مع  املرشوعات 

واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية.

ويل  كريمة من سمو  رعاية  حتت  الوقف”  ألبحاث  الدولية  الكويت  “مسابقة  وجتري 
العهد “الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح” حفظه اهلل. وهتدف بصفة أساسية إىل اإلسهام 
يف تطوير األبحاث والدراسات يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي، كام أهنا تسهم يف 
تشجيع الباحثني والدارسني عىل اخلوض يف مسائل األوقاف ومشكالهتا املختلفة بغرض 

إجياد حلول مالئمة، والسعي لتعميم الفائدة املرجوة منها.

وتندرج “سلسلة األبحاث الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف” ضمن 
مرشوع »مداد« لنرش وتوزيع وترمجة الكتب واألبحاث والدراسات والرسائل اجلامعية يف 

جمال الوقف اهلادف إىل بث الوعي الوقفي يف خمتلف أرجاء املجتمع. 

وهتدف هذه السلسلة إىل نرش الكتب يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي، لتعريف 
عموم القراء باملسائل املتعلقة بقضايا الوقف والعمل اخلريي التطوعي، وتشجيع البحث 
العلمي اجلاد واملتميز يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي، والسعي لتعميم الفائدة 

املرجوة.

أيدي  بني  تضعها  وأن  السلسلة،  هذه  بنرش  تقوم  أن  لألوقاف،  العامة  األمانة  ويرس 
الباحثني واملهتمني واملعنيني بشؤون الوقف والعمل اخلريي، أفراًدا ومؤسسات وهيئات.

وننوه إىل أنه تم حتكيم هذا البحث الفائز مرة أخرى، حيث عرض عىل التحكيم العلمي 
بغرض النرش، وفق اللوائح املعمول هبا يف األمانة العامة لألوقاف، وقد متت إجازته للنرش 

بعد قيام الباحث بالتعديالت املطلوبة، وحتريره علميًّا.

البناء الفكري والقانوين للحجة الوقفية بام يستلزم ذلك من  ويتطرق هذا الكتاب إىل 
اإلسالمي،  الفكر  يف  التعاقد  بنظرية  ارتباطها  يف  الوقفية  احلجة  توثيق  لفلسفة  استقراء 
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وما ينبني عليه التوثيق يف مرشوعيته من أدلة، وما يتعّلق بجانب التطّور التارخيي لتوثيق 
األوقاف يف البحرين، وما تتضّمنه احلجج الوقفية من عنارص، وما يرتبط بتوثيق األوقاف 
املعارصة من معّوقات. ويدعو الكتاب إىل العمل عىل تبني تصّور لتوثيق األوقاف تتحقق 
من خالله املزاوجة بني املتطلبات الرشعية والتطور التكنولوجي. كام يتناول جانبا تطبيقيا 
يتمثل يف دراسة حالة تسجيل وتوثيق حلجة وقفية من سجالت األوقاف البحرينية تعود إىل 
منتصف القرن املايض، من حيث بنيتها، وحتليل مضموهنا، مع التعريف بالدور الذي كانت 

تلعبه املؤسسات الوقفية يف تلك الفرتة وفق ما تقرره معطيات احلجة الوقفية.

“توثيق  حول  الثاين  للموضوع  الثالثة  اجلائزة  الكتاب  هذا  أصل  حاز  وقد 
للمسابقة  السابعة  الدورة  يف  والتاريخ”،  للوقف  محاية  اإلسالمي:  العامل  يف  األوقاف 

)1431-1432هـ/2010-2011م(.

والفائدة  اجلليل  النفع  فيه  وجيعل  العمل،  هذا  يف  يبارك  أن  وجل  عز  املوىل  سائلني 
العميمة.

األمانة العامة لألوقاف
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مقدمة البحث
احلمد هلل الذي أمر بحفظ احلقوق وتوثيقها، والصالة والسالم عىل النبي األمي مبلغ 
بأصوهلا  األحكام  استقرت  حتى  بسنته  استن  ومن  وصحبه  آله  وعىل  وحمققها،  الرسالة 

وفروعها، وبعد

ورفعها  وانتقاهلا  احلقوق  ملكية  لنشأة  باملسببات  األسباب  ارتباط  به  يتحقق  مما  فإن   
واألعراف  الوضعية  والقوانني  السمحة  الرشيعة  مبادئ  قررهتا  مرعية،  رشعية  قنوات 
يف  واملكتسبات  احلقوق،  هذه  حفظ  تضمن  أن  شأهنا  من  آليات  وفق  وذلك  السائدة، 
من  أداة  باعتبارها  االرتباط؛  هذا  حتقيق  قنوات  أبرز  من  الكتابة  وتعد  املالية.  التعامالت 
أدوات التوثيق وتسجيل املعامالت؛ وذلك من أجل تثبيت احلقوق واستقرار املعامالت يف 

خمتلف القطاعات بني األفراد واملؤسسات.

ومن أجل ذلك، فإن تعدد أساليب التوثيق يستمد آليته من خالل ما استقر من نامذج 
التي منها توثيق احلجج الوقفية لكل جمتمع  املتعاملني،  التعامالت بني  واعتامدات لتوثيق 
عىل حدة، حيث متت معاجلة ذلك يف الفقه اإلسالمي باستفاضة يف كل مذهب عىل حدة. 
وحيكمها يف القوانني الوضعية ما تقرره نصوص قانوين )املرافعات واإلثبات(، وما يسود 

يف املجتمع من أعراف اكتسبت صفة اإللزام كآليات للتنظيم ضمن هذا النطاق.

أوالً: أمهية البحث:

تربز أمهية البحث حول مسألة التوثيق للحجج الوقفية وفق معايري وعنارص معينة بام 
يرتتب عىل تقريرها من احلفظ لألعيان املوقوفة، وضامن حتقيق االنتفاع هبا من ِقبل خمتلف 
التعاقد يف  التوثيق لألوقاف بنظرية  فئات املوقوف عليهم، وال شك يف أن ارتباط فلسفة 
عقد  أنه  أساس  عىل  الواقف  ترصف  بتكييف  االعتبار  يقتضيه  مما  ينبع  اإلسالمي  الفكر 
يراه  ما  وفق  الواقف،  حيددها  حمددة  لفئات  أو  لفئة  بعني  انتفاع  بموجبه  يتحقق  تربعي، 
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من اشرتاطات واعتبارات ترتبط باملصلحة النفعية للعني املوقوفة، وإن كان جيري إبرامه 
بترصف من طرف واحد.

العمق  يقرره  ما  خالل  من  الوقفية  للمعامالت  التوثيق  أمهية  تربز  آخر  جانب  ومن 
التارخيي ملناهج التوثيق، التي تنوعت أساليبها وتعددت صياغاهتا وفق اعتبارات تتناسب 
مع كل جمتمع عىل حدة، ال سيام أن رصد هذه املناهج يمثل استقراء ملستوى إحياء املجتمع 
لآلليات التي يتحقق من خالهلا االستقرار للتعامالت، وباألدوات التي ُيرجتى من خالهلا 
يتم  باملال املوقوف أكثر فرتة ممكنة، وذلك حتى  احلفظ والصيانة النتفاع املوقوف عليهم 
تقديرها  يكون  التي  واالحتياجات،  واالشرتاطات  الظروف  تقتضيه  ما  وفق  استبداله 

لسلطة القضاء الرشعي املختص.

إن البعد الفكري والقانوين للحجة الوقفية - باعتبارها توثيًقا لوقف قائم لصدقة جارية 
متتد ألجل غري مسمى - يربز األمهية املرتبطة بتوثيق هذه احلجج، وهذا ما يستلزم حتقيق 
ذلك عىل نحو من شأنه جتاوز املعّوقات، التي من شأهنا عرقلة عملية التوثيق، والعمل عىل 
تبني تصوٍر من شأنه حتقيق املزاوجة بني املتطلبات الرشعية يف ذلك من جانب، والتطور 

التكنولوجي املتسارع من جانب آخر، عىل نحو من شأنه حتقيق ذلك. 

ثانًيا: مشكلة البحث:

وأفراد،  مؤسسات  من  الفئات  خمتلف  بني  وتعّقدها  اجلارية  املعامالت  كثرة  ظل  يف 
وذلك عرب نطاق حميل وإقليمي ودويل، ومن خالل قنوات مكتوبة وإلكرتونية، فقد باتت 
االستقرار  حفظ  أجل  من  ملّحة؛  رضورة  املعامالت  هذه  توثيق  لعملية  التحديث  عملية 
يف التعامالت بني خمتلف األطراف عرب مجيع النطاقات، ومن خالل خمتلف القنوات، مع 

رضورة املراعاة ملا تقتضيه املتطلبات الرشعية املرعية يف ذلك مجلة وتفصياًل.

ومما ال شك فيه أن الترصفات الوقفية باعتبارها متثل عقوًدا للتربع، تقتيض انتفاع فئة 
هذه  بتكوين  املرتبطة  التفاصيل  من  الكثري  ووفق  الواقف،  اشرتاطات  وفق  موقوف  بامل 
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يستلزمها حتقيق  الترصفات رضورة  املرتبطة هبذه  احليثيات  توثيق هذه  بات  فقد  العالقة، 
املوقوف  انتفاع  يكفل  أن  شأنه  من  نحو  عىل  وذلك  املوقوف،  للامل  احلامية  من  قدر  أكرب 

عليهم به يف احلال ويف املآل.

وعىل الرغم مما تستدعيه رضورة التطوير والتحديث لعملية التوثيق بوجه عام، ولتوثيق 
األعيان املوقوفة عىل وجه اخلصوص تلبية لالحتياجات السائدة واملتسارعة، فإن املتطلبات 
التأكد من استكامل  واملقتضيات الرشعية مازالت تستلزم إرشاف جهة رشعية؛ من أجل 
بات رضورة  التكنولوجي  التطور  مع  التناغم  أن  إال  لبنودها وعنارصها،  الوثيقة  عنارص 
ملّحة، ينبغي أن تتحقق من خالل تبني آلية يتحقق من خالهلا التزاوج بني هذا التطور من 

جانب، وما تقتضيه املتطلبات الرشعية يف توثيق احلجج الوقفية من جانب آخر.     

ثالًثا: الصعوبات التي واجهت الباحث، واإلضافة العلمية:

املستجدات  ظل  يف  اإلسالمية  األوقاف  توثيق  مسألة  عاجلت  التي  الدراسات  تعترب 
املعارصة دراسات شحيحة، وهذا ما استلزم من الباحث العمل عىل استقراء وحتليل ودمج 
املوضوعات الفرعية الواردة يف بعض الدراسات التي قدمت يف املؤمترات العلمية املعنية 

باألوقاف؛ ابتغاء حتقيق اإلضافة العلمية املرجوة من خالل ذلك.

وملا كانت الثمرة التي ُترجتى من حترير البحوث العملية تتمثل بام حتققه هذه البحوث 
من إضافة علمية يف املجال املبحوث فيه، فإن ما أرجوه يف هذه الدراسة من ثمرة تتمثل بام 
سيتحقق من خالل سطورها من حتليالت يف موضوع الدراسة، التي من شأهنا أن تدمج 
بني منظومة متطلبات الرشيعة املحكمة من جانب، ومقتضيات القانون الوضعي يف مسألة 
اإلسالمية،  لألوقاف  التوثيق  اخلصوص  وجه  وعىل  آخر،  جانب  من  عام  بوجه  التوثيق 
العلمي؛  الربط  نتيجة هذا  بحثية سليمة وموضوعية  نتائج  إىل  التوصل  وذلك من خالل 
اآلنية  واالحتياجات  للمعطيات  التلبية  إبراز  شأنه  من  نحو  عىل  املزاوجة  لتحقيق  ابتغاء 

واملستقبلية يف هذه املسألة.
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رابًعا: مصادر البحث وتوثيقه:

ملا كانت مصادر البحث متثل القوة العلمية للتحليالت واالستنباطات التي يمكن أن 
يتم التوصل إليها من خالل العملية البحثية، ال سيام إذا كانت هذه املصادر تتسم بالعلمية 
الدراسة  يف  به يف هذه  ما متت االستعانة  فإن  الدراسة،  للموضوع حمل  املعّمقة  التحليلية 
منها عىل سبيل اإلمجال دراسة  نذكر  والتي  الدراسات،  بالعديد من  ثل  متمَ خمتلف حماورها 
إىل  اإلسالمي  الفتح  من  واألندلس  بإفريقية  املالكي  املذهب  فقه  لدى  )التوثيق  بعنوان: 
خالهلا  من  عالج  التي  الشيخ،  أمحد  اللطيف  عبد  للدكتور  اهلجري(،  عرش  الرابع  القرن 
مسألة التوثيق يف الرشيعة السمحة بدراسة مقارنة تناول ضمن مفاصلها - فيام تم االعتامد 
يتعلق  التوثيق وتأرخيه، وما  بتعريف  املرتبطة  العديد من املحاور  الدراسة -  عليه يف هذه 
تتضّمنها  أن  ينبغي  التي  والعنارص  اإللكرتونية،  التوثيقات  مسألة  حول  الفقهي  بالرأي 

املستندات املوّثقة.

 ومن الدراسات التي حتقق للباحث منها استفادة جديرة باالعتبار أيًضا دراسة بعنوان: 
رسالة  عن  عبارة  وهي  البحرين(،  بدولة  االقتصادية  احلياة  يف  وأثره  اخلريي  )الوقف 
تارخييًّا  استقراء  فصوهلا  بعض  ضمن  عاجلت  جناحي،  اللطيف  عبد  لنجوى  )ماجستري( 
لعملية التوثيق للحجج الوقفية يف البحرين، خاصة يف فرتة العرشينات من القرن املايض، 
لعملية  الدولة  يف  الرسمية  السلطات  تبني  أحداثها  أبرزت  لعملية  حتول  نقطة  تعترب  التي 

تسجيل األوقاف وإدارهتا؛ حفًظا لكينونتها وإدارهتا واستثامرها.

ومن الدراسات البارزة التي متت االستعانة هبا كذلك دراسة بعنوان: )توثيق الوقف 
– املعوقات واحللول(، للدكتور عبد الرمحن بن عيل الطريقي، التي عالج من خالهلا أبرز 
املعوقات واحللول التي تواجه عملية توثيق الوقف، من خالل استشهاده بأقوال املسؤولني 
املعنيني بالوقف يف اململكة العربية السعودية مما يعانونه من معوقات من واقعهم العميل، 
عامل  يشهده  الذي  التكنولوجي  التطور  ملواجهتها، خاصة يف ظل  يرتؤونه من حلول  وما 
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التقنية وسبل استثامرها يف ذلك، حيث انتهى يف دراسته إىل رضورة استثامر هذا التطور مع 
رضورة مراعاة املتطلبات الرشعية املرعية يف ذلك.

البحث فسوف يتم وضع اهلوامش يف أسفل الصفحة لتسهيل الرجوع  أما عن توثيق 
ا يف آخر الدراسة، وذلك بذكر اسم  إىل املصدر، كام سيتم ترتيب قائمة املراجع ترتيًبا أبجديًّ
الكتاب ومؤلفه، ورقم طبعته ومصدرها، وجهة الطباعة، وما إىل ذلك من معلومات متى 

توافرت عىل غالف املرجع أو ضمن صفحاته الداخلية.   

خامًسا: منهجية البحث:

تم االعتامد يف هذا البحث من أجل تقيص احلقائق حول خمتلف املسائل املتصلة بصلب 
املوضوع عىل ما تقرر من قواعد بحثية يف املنهج الوصفي التحلييل النقدي، الذي يتطلب 
احلصول عىل نصوص معتربة تتناول جوهر املوضوع يف خمتلف حماوره، والقيام بوصف تلك 
النصوص ونقدها، مع الرتكيز عىل عدد من عنارص النص لتحليل التوّجهات يف فهمها؛ 
وذلك بغرض مقارنته بغريه لالتصال بالرأي والتحليل األكثر وجاهة يف ذلك بقراءة نقدية 

موضوعية؛ ابتغاء الوصول إىل حتقيق إضافة علمية مرجوة يف املوضوع املبحوث فيه.

املتبعة يف  العلمي  البحث  منهجيات  أحدث  املنهجية هي  أن هذه  بالذكر  اجلدير  ومن 
حتليل  عىل  اعتامًدا  والتعميامت  األقوال  استخراج  وغايتها  اإلنسانية،  الدراسات  جماالت 
التحليل  األول:  الوصفي:  للتحليل  جمالني  هناك  أن  كام  النص.  يف  وردت  كام  العبارة 
عىل  الباحث  يبني  حيث  املعروفة،  اإلحصائية  املقاييس  عىل  يعتمد  الذي  وهو  الكمي، 
مناسًبا  يراه  ما  وفق  رقمية  نتائج  منها  ليستخرج  اإلحصاءات؛  من  عدًدا  العبارات  حتليل 
من املقاييس اإلحصائية. اآلِخر: التحليل الكيفي، فيعتمد فيه الباحث عىل قدراته العقلية 
مدلوالهتا  إدراك  عىل  والعمل  واالجتهادات،  النصوص  خالل  من  األحكام  استنباط  يف 
القريبة والبعيدة، ورشح تلك املدلوالت وضّمها إىل بعضها البعض، واستخراج األشباه 
املقاصد الكربى واالجتاهات األساسية  بنتائج وتعميامت هنائية من  والنظائر، ثم اخلروج 
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األنسب  الثاين هو  اخليار  بتحليله، وقد كان هذا  قام  الذي  الفكري  املستوى  الكامنة عىل 
لألخذ به يف هذا البحث.

سادًسا: الفرضيات األساسية يف البحث:

من  وذلك  الفرضيات؛  من  عدد  الختبار  فصوله  وتوجهت  البحث  هذا  تأسس  لقد 
باعتقاد جدواها  الفروض  أجل معرفة مدى صحتها من خطئها، حيث متت صياغة هذه 
هذه  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  البحث،  مواد  تنظيم  يف  اإلجيايب  وإسهامها  وصالحيتها 

الفرضيات هي املحاور التي يدور حوهلا البحث يف جممله، وهي عىل النحو اآليت:

1- تعترب وثيقة احلجة الوقفية بمنزلة عقد ينبغي أن تتوافر فيه أركان العقد املعروفة، 
فيه من طرف  إبرامه والترصف  يرتبط هبا من اشرتاطات، وإن كان جيرى  وما 

واحد.

2- يرتبط الوعي بأمهية التوثيق بوجه عام، واحلجج الوقفية عىل وجه اخلصوص 
بدرجة وعي املجتمع ومتّدنه واألدوات املتوافرة له يف ذلك.

نموذج  شكل  عىل  عنارص  من  الوقفية  احلجة  وثيقة  عليه  تشتمل  ما  صب  إن   -3
استامرة، جيري توثيقها بصفة رسمية، يعد أمًرا ممكنًا وجمدًيا وله مسّوغ رشعي.

4- من خالل ما تقرره املتطلبات الرشعية يف توثيق احلجج الوقفية، فإنه يتعذر وفًقا 
لذلك القيام بتوثيق احلجة الوقفية إلكرتونيًّا ولو يف جانب من إجراءاهتا.

سابًعا: حدود البحث:

من أجل حتصيل العديد من املحاور حول مضمون البحث وتفاصيله، فقد تم من خالل 
فأما  تطبيقي،  وجانب  نظري  جانب  يف  تتمثل  معاجلة  الدراسة  هذه  يف  املستهدفة  املحاور 
اجلانب النظري فسيتمثل باستعراض مستفيض للبناء الفكري والقانوين للحجة الوقفية، 
الفكر  يف  التعاقد  بنظرية  ارتباطها  يف  الوقفية  احلجة  توثيق  لفلسفة  استقراء  تستلزم  وهي 
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التطّور  بجانب  يتعّلق  وما  أدلة،  من  مرشوعيته  يف  التوثيق  عليه  ينبني  وما  اإلسالمي، 
التارخيي لتوثيق األوقاف يف البحرين، وما تتضّمنه احلجج الوقفية من عنارص، وما يرتبط 
بتوثيق األوقاف املعارصة من معّوقات، والعمل عىل تبنّي تصّور لتوثيق األوقاف تتحقق 

من خالله املزاوجة بني املتطلبات الرشعية والتطور التكنولوجي.

وأما اجلانب التطبيقي فسيتمثل بدراسة حالة تسجيل وتوثيق حلجة وقفية من سجالت 
وحتليل  بنيتها،  حيث  من  وذلك  املايض،  القرن  منتصف  إىل  تعود  البحرينية  األوقاف 
ضمن  الفرتة  تلك  يف  الوقفية  املؤسسات  تلعبه  كانت  الذي  بالدور  والتعريف  مضموهنا، 

هذا اإلطار، وفق ما تقرره معطيات هذه الوثيقة.

وختاًما نسأل اهلل التوفيق يف القول والعمل، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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متهــيد:

ترتبط  التي  املعطيات،  من  بالعديد  الوقفية  للحجة  والقانوين  الفكري  البناء  يرتبط 
باملنهجية الفقهية يف حرصها ضمن ما تقرره يف منظومتها من إثبات حقوق الناس وحفظها 
من التعدي عليها، سواء أكانت حقوًقا خاصة أم عامة؛ وال شك أن اهتامم الشارع احلكيم 
هذه  عليه  انبنت  مما  ينطلق  ومرتابطة،  متكاملة  منظومة  خالل  من  الناس  حقوق  بحفظ 
الفكر  يف  التعاقد  نظرية  مقتضيات  وفق  وبنائها  وتوثيقها  عليها  احلفاظ  مبدأ  من  احلقوق 

اإلسالمي، مع مراعاة املتطلبات واالعتبارات يف ذلك.

املرعية،  الرشعية  الدالئل  الكثري من  تقرره  العباد  التي جتري بني  املعامالت  توثيق  إن 
التي تؤكد أمهية التوثيق بأقوى أساليبه متمثاًل بالكتابة، حتى بني الذين آمنوا ممن يفرتض 
تتقرر  الناس وممتلكاهتم، حيث  االعتداء عىل حقوق  الذمة من  تطهري  احلرص عىل  فيهم 
احلكمة من ذلك متمثلة بحفظ احلقوق وتثبيت معاملها واملقتضيات التي أنشئت من أجلها، 

وذلك عىل اختالف طرق التوثيق هلا، التي ينبغي أن ترتبط بمعطيات الواقع وإفرازاته.

فقد  واستقرارها،  الناس  حقوق  حفظ  مصلحة  تستدعيها  رضورة  التوثيق  كان  وملا 
ارتبطت منظومته من خالل تطوره عرب احلقب التارخيية املختلفة بام يقرر الكثري من احلقائق، 
التي تبني أمهيته عرب العصور والدهور يف العامل اإلسالمي، وال شك أن مملكة البحرين – 
باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من منظومة العامل اإلسالمي – تعكس خلفيتها التارخيية جزًءا ال 
املعطيات  تقرره  ملا  وفًقا  وذلك  الوقفية،  احلجج  لتوثيق  اإلسالمي  العامل  جتربة  من  يتجزأ 
الناس؛ من أجل احليلولة دون الشقاق واملشاحنة عىل  واملتطلبات يف سبيل حفظ حقوق 

متاع احلياة الدنيا وعرضها بني أبناء املجتمع اإلسالمي.
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أوالً: فلسفة توثيق الوقف ونظرية التعاقد يف الفكر اإلسالمي:

يعرف الوقف لغة بأنه: من مصدر وقفت اليشء وقًفا، ويطلق عىل الوقف واملنع)1(، 
يقال: وّقف فالًنا عن اليشء منعه)2(، ويقال: وّقف الدار: إذا حبسها يف سبيل اهلل. قال 
ابن فارس: »الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل عىل متّكث يف يشء«)3(. أما تعريف 
الوقف اصطالًحا فهو: »حتبيس مالك مطلق الترصف ماله املنتفع به مع بقاء عينه، 
بقطع ترصف املالك وغريه يف رقبته برصف ريعه إىل وجهة بر تقرًبا إىل اهلل تعاىل«)4(.

أما تعريف التوثيق، فهو مصدر وله معان، منها:

1.  اإلحكام: تقول: وثقت اليشء أي: أحكمته. قال ابن فارس: »وّثق: الواو والثاء 
والقاف كلمة تدل عىل عقد وإحكام«)5(.

2.  العهد: تقول: واثق فالًنا: أي: عاهده. قال ابن فارس: »وامليثاق العهد املحكم«)6(، 
واملواثقة: املعاهدة)7(.

)1( انظر: لسان العرب، البن منظور )359/9(، والقاموس املحيط، للفريوز آبادي، ص1112.
)2( انظر: املعجم الوسيط، ص1015.

)3( معجم مقاييس اللغة، البن فارس )135/6(.
)4( املطلع عىل أبواب املقنع للبعيل، ص285؛ وانظر: حترير ألفاظ التنبيه للنووي، ص198؛ واإلقناع للحجاوي 
)2/3(؛ ورشح منتهى اإلرادات للبهويت )489/2( وما بعدها؛ وكشاف القناع للبهويت )240/4( وما بعدها؛ 
ولالطالع عىل تعارف املذاهب ينظر: اهلداية للمرغناين )13/3(؛ واإلسعاف يف أحكام الوقف للطرابليس، 
ص5؛ ورشح حدود ابن عرفة للرصاع )539/2(؛ وتيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف للمناوي 

)17/1(؛ وأحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية للكبييس )85/1 – 88(.
)5( انظر: لسان العرب البن منظور )371/10(.

)6( انظر: لسان العرب )370/1(؛ والقاموس املحيط، ص1197؛ واملعجم الوسيط، ص1011.
التوثيق  وعلم  ص4؛  الفاضيل،  ألمحد  التوثيق  علم  يف  ومذكرات  ص27؛  للزحييل،  اإلثبات  وسائل  انظر:   )7(

الرشعي للحجييل، ص39.
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3.  االئتامن: تقول: وثق بفالن يثق به وثاقه وثقه أي: ائتمنه)1(.

واملعنى املراد هنا هو األول، فالوقف يصبح حمكاًم ثابًتا بالتوثيق له.

أما تعريف التوثيق اصطالًحا فقد اختلفت عبارات املعرفني للتوثيق تبًعا للغرض 
من التعريف، فمنهم من نظر إليه عىل أنه علم مستقل من العلوم)2(، ومنهم من نظر 
إليه حني عّرفه من جهة حفظ الديون، فجاء تعريفه قارًصا عىل ما يتصل بالوسائل 

املتعلقة بحفظ الدين فحسب)3(.

وبام أن املراد يف هذا البحث توثيق الوقف، فإن تعريف الوقف يتحقق بام أضيف 
إليه ليكون تعريف توثيق الوقف بأنه: “تدوين ثبوت الوقف أو تسجيل إنشائه عىل 

وجه حيتج به رشًعا”)4(.

أ( فلسفة توثيق الوقف: لقد نظر الفقهاء إىل الوقف )احلجة( التي حُتّرر فيها إدارة 
إليه يف كل صغرية وكبرية يف شؤون الوقف،  الوقف عىل أهنا دستور جيب الرجوع 
بل  أنشطة ومؤسسات وأعامل خمتلفة)5(، وليس هذا فحسب،  به من  يرتبط  قد  وما 
تفسري  يف  الفقهاء  يسلكها  التي  الطرق  هي  الوقف  حجج  تفسري  طرق  جعلوا  إهنم 
املقيد، والعام عىل اخلاص، وذلك متى ما  املطلق عىل  النصوص الرشعية، فحملوا 

وجد مسّوغ للحمل)6(.

)1( انظر: توثيق الديون د. صالح اهلليل، ص22؛ وعلم التوثيق الرشعي، ص40.
والقضاء؛  الوقف  ندوة  ثبت  من  آل خنني )271/1(،  للشيخ عبد اهلل  األوقاف  اإلجرائية إلثبات  األصول   )2(

وانظر: أصول اإلجراءات القضائية والتوثيقات الرشعية، ص117.
)3( القاموس املحيط، ص 1179.

)4( لسان العرب )279/10(.
)5( األوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم، ص 54.

)6( حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، ص 145.
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يتعلق  إثبات قانوين مكتوب حيتوي عىل تفاصيل ما  الوقفية هي دليل  إن احلجة 
باملال املوقوف، ويرتبط يف الكثري من معطياته بالكثري من املسائل التي حتكم املنتفعني 
به، وما يتصل باستثامره وما يتعلق باستبداله؛ ومن أجل ذلك كان ال بد أن تكون هذه 

املعلومات التي حتتوهيا احلجة الوقفية معلومات دقيقة ومفصلة.

فإن  الوقفية،  التي حتتوهيا احلجج  املعلومات  دقة  تقررها  التي  األمهية  وبناء عىل 
مشكلة الغموض وعدم الضبط فيام يرجع إىل املصادر املتوافرة عن قطاع األوقاف، 
وخاصة يف الفرتة احلديثة فيام تتضمنه هذه احلجج من شأنه أن يؤثر عىل اقتصاديات 
موضوع  حول  دراسات  إنشاء  صعوبة  من  يزيد  الذي  اليشء  اإلسالمي،  املجتمع 
الوقف يف املجتمع اإلسالمي، ويؤخر النهوض هبذا القطاع عىل مستوى تعميم ثقافة 
وقفية علمية بديلة يف الفرتة املعارصة؛ وعليه، فإن اعتامد الوثائق املحدودة واجلزئية 
أو املبتورة جيعل املعرفة يف هذا الباب قارصة، سواء تعلق األمر بالتاريخ أم بالواقع)1( 

أم حتى باملستقبل. 

إن احلجة الوقفية -باعتبارها من أبرز أساليب التوثيق- تربز أمهيتها نظًرا إىل أن 
القايض يستند دائاًم يف أحكامه يف الدعاوى املرتبطة بالوقف إىل ما يرد فيها من رشوط 
وحمددات، األمر الذي جيعل الواقف يطمئن لسلطة القايض التي ستعمل دائاًم عىل 

حتقيق رشوط وقفه املقّيدة يف حجة الوقف كام وردت)2(.

)1( الوقف اإلسالمي احلديث بني حتديات الواقع ورضورة اإلصالح، د. مهدية أمنوح، ص 14، دراسة منشورة 
www. :عىل املوقع اإللكرتوين ملركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية – فقه الوقف عىل الرابط اإللكرتوين

 . kantakji.com/fiqh/Wakf.htm
)2( مباين األوقاف اإلسالمية وأثرها يف استدامة األنسجة احلرضية للمدن التارخيية/حالة دراسية: البلدة القديمة 
يف مدينة نابلس، أمل شفيق حممد العايص، أطروحة )ماجستري( يف اهلندسة املعامرية، كلية الدراسات العليا - 
www. :جامعة نابلس، ص 145، دراسة منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة ضمن الرابط اإللكرتوين

 . najah.edu/thesis/5171729.pdf
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الوقفية ما حتتويه من  التي تربز أمهية احلجة  ومن جانب آخر، فإن من اجلوانب 
عنارص ما فصل فيه احلنفية القول يف مسألة استبدال الوقف)1(، وذلك فيام يتعلق بام 
عدا املساجد، حيث ربط األحناف حكمه بام جاء يف كتاب احلجة الوقفية ورشوط 
الواقف، وهو إما أن يشرتط فيه الواقف البيع، وإما أال يشرتطه وفق حاالت معينة)2(. 

ومعطيات  آنية  بمعطيات  ترتبط  الوقف  توثيق  فلسفة  فإن  سبق،  ما  عىل  وبناء 
مستقبلية تتعلق بموضوع اإلبدال واالستبدال)3(، الذي قد خيضع له املال املوقوف 
يف املستقبل، حيث يتعني عىل اجلهة املرشفة عىل استثامر الوقف االلتزام بام ورد ضمن 

الوثيقة من بنود واشرتاطات.

التوثيق  عملية  تقررها  التي  األمهية  تأكيد  املقام  هذا  يف  القول  نافلة  من  ولعل 
للوقف، وهي ارتباطها بأمهية التحديث للمعلومات الواردة يف احلجة الوقفية بالنسبة 
الواردة  املوقوفة، حيث إن تغيري مسميات األماكن ومعاملها  العقارات  ملكان بعض 
يف حجج بعض األوقاف يؤدي إىل صعوبة االستدالل إىل مكاهنا حسب املسميات 
احلديثة، خصوًصا بعد مرور فرتة من الزمن، وهو ما من شأنه تعريض هذه األوقاف 
لالستيالء؛ وهذا ما يربر رضورة التحديث للبيانات الواردة يف احلجة الوقفية لضامن 

االنتفاع هبا. 

حمددة  وضوابط  برشوط  للمنفعة  وفًقا  األخرى،  مكان  املوقوفة  العني  جعل  عىل  االستبدال  مصطلح  أطلق   )1(
حسب املنافع واملفاسد املرتتبة.

 ،2 ط  لبنان،   – بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  عابدين،  ابن  حاشية   )2(
1407هـ/1987م، )387/3(.

)3( اإلبدال واالستبدال كام ورد يف كتاب )املصطلحات الوقفية( – من إصدار األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 
ص 13 -: )مصطلح يستعمله الفقهاء غالًبا ويعنون به بيع العني املوقوفة لرشاء عني أخرى تكون وقًفا بدل 
األوىل، واالستبدال يأيت بمعنى أخذ العني الثانية مكان األوىل، فكل واحد من اإلبدال واالستبدال يف احلقيقة 
يستلزم معنى اآلخر، فإذا نظرنا إىل بيع العني املوقوفة فهو إبدال، وإذا نظرنا إىل رشاء أو أخذ بدهلا فهو استبدال، 

واحلكم لكل منهام واحد عند الفقهاء(. 
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ومن جانب آخر، فإن األعيان املوقوفة التي ُفقدت أو ُسقت حججها الوقفية، 
أو مل يعد لدى اجلهات املسؤولة عنها ما يثبت أهنا أوقاف، وال معلومات إحصائية 
حترص وتبني مواقعها، تعرضت لالستيالء من قبل بعض الناس الذين وضعوا أيدهيم 
عليها، وذلك يف ظل وجود فجوة يف قنوات االتصال بني اهليئات القائمة عىل شؤون 
واآلراء من جانب،  التجارب واخلربات  من  لإلفادة  اإلسالمية  الدول  األوقاف يف 
وتوثيق روابط التعاون الفني فيام بينها من جانب آخر؛ وهذا ما يستلزم تأكيد أمهية 
التوثيق يف حفظ األعيان املوقوفة من االعتداء، ورضورة العمل عىل تسجيل العقارات 
يف  )وقف(  كلمة  تسجيل  مع  وحدودها،  بأوصافها  الرسمية  السجالت  يف  الوقفية 
السجالت الرسمية منًعا من تالعب املتالعبني، وهذا ما يستلزم تيسرًيا لإلجراءات 
القانونية الالزمة إلنشاء األوقاف، وإعادة النظر يف الرشوط والقيود الشكلية القائمة 
يف هذا اخلصوص)1(، وهذا يف رأيي هو املنهج الذي ينبغي تبنّيه يف اعتامد تصّور لتوثيق 
احلجج الوقفية، يزاوج بني املتطلبات الرشعية والتطور التكنولوجي، ومقتضياته عىل 

نحو ما سنتعرض له يف ختام هذا الفصل.

الفقه  إن  اإلسالمي:  الفكر  يف  التعاقد  بنظرية  الوقف  توثيق  فلسفة  ارتباط  ب( 
باإلجياب  عنها  الصيغة)2( املعرّب  اعتبار  عىل  متفقان  الوضعي  والقانون  اإلسالمي 

)1( التقايض يف دعاوى الوقف ومنازعاته، د. حممد عبد الرحيم سلطان العلامء، أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية 
الثالث “قضايا مستجدة وتأصيل رشعي”، ط2، 1430هـ/2009م، 11-13 ربيع اآلخر 1428هـ/28-

30 أبريل 2007م، األمانة العامة لألوقاف، دولة الكويت، ص330. 
)2( صيغة الوقف -كام ورد يف كتاب )املصطلحات الوقفية(، األمانة العامة لألوقاف بالكويت، ص 161- هي 
بعض  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  ترصفه.  ونوع  الواقف  إرادة  عن  تعرب  التي  والعبارات  )األلفاظ  عن:  عبارة 
ألفاًظا وصيًغا خاصة ينعقد هبا الوقف، وعدها بعضهم إىل ستة وعرشين لفًظا، لكن أكثر  الفقهاء قد ذكروا 
إن  بل  الفقهاء،  عند  املعدودة  الصيغ  ختالف  كانت  وإن  الوقف،  صيغ  يف  املحكم  هو  العرف  أن  عىل  الفقهاء 
وبالكتابة  بالعبارة  تصح  الوقف  صيغة  بأن  الفقهاء  قرر  كام  الوصية،  بصيغة  الوقف  بصحة  رصح  بعضهم 

وباإلشارة من األخرس، وكذلك بالفعل الدال عىل الوقف(.  
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والقبول ركن العقد األهم إن مل يكن ركنه الوحيد)1(، وهذا ما يعني – وفق ما أرى - 
أن العقد باعتبار ركنه األهم يتكون من إجياب وقبول من كال املتعاقدين، وال يمكن 
بل ويف جملس  منهام،  تكامل كل  يتحقق دون  أن  الفقه اإلسالمي  استقر يف  ما  وفق 
واحد يوجد فيه املتعاقدان كعقود الزواج، وذلك باعتبار أن نظرية التعاقد تقرر بأن 
العقد هو عبارة عن: »ربط بني كالمني ينشأ عنه حكم رشعي بالتزام ألحد الطرفني 
أو كليهام«، وهو كام يعّرفه القانونيون بأنه: »توافق بني إرادتني عىل إنشاء التزام أو نقله 
أو إهنائه«؛ وبذلك فإن أكثر الفقهاء يطلقون عىل الطالق واإلبراء واإلعتاق وغريها 
مما يتم بكالم طرف واحد من غري كالم الطرف الثاين اسم العقد، وكذلك يطلقون 
عىل البيع واهلبة والزواج واإلجارة وغريها مما ال يتم إال بربط كالمني من طرفني اسم 

العقد. 

وهناك من الكّتاب يف الفقه من يعمم اسم العقد عىل كل ترصف رشعي، سواء 
ينعقد إال بكالم طرفني، ويقولون: إن كل ما  أم ال  ينعقد بكالم طرف واحد  أكان 
الرازي يعترب كل  به فهو عقد، بل إن اإلمام  بإلزام نفسه  العزم عليه  عقد الشخص 
ما التزم فيه الشخص الوفاء بأمر يف املستقبل عقًدا، سواء أكان يف ذلك بإلزام نفسه 
أم كان باتفاق مع شخص آخر، وعىل هذا اإلطالق كثري من الفقهاء، ومتى ما كان 
العقد التزاًما بإرادة واحدة منفردة، فإنه يكون مرادًفا للترصف ومساوًيا له يف الداللة 
واملعنى؛ ذلك ألن الترصف الرشعي يتمثل يف كل ما يكون من ترصفات الشخص 
الفقه تقرر  أثًرا رشعيًّا يف املستقبل. وبذلك فإن كتب  القولية، ويرتب عليه الشارع 
أحياًنا  وتذكرها  بالترصف،  املراد  وهو  العام  املعنى  أحياًنا  هبا  وتريد  العقد،  نظرية 
رشعي  أثر  عليه  يرتتب  كالمني  بربط  إال  يتم  ال  ما  وهو  اخلاص،  املعنى  هبا  وتريد 

)1( حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة – اهلاتف، الربقية، التلكس يف ضوء الرشيعة والقانون، حممد عقلة 
اإلبراهيم، دار الضياء للنرش والتوزيع، األردن، عامن، ط.1، 1406هـ/1986م، ص 33.
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يقرره الشارع، وهذا هو املعنى الشائع الكثري املشهور)1(.  

فقد  اإلسالمي،  الفكر  يف  التعاقد  بنظرية  الوقف  توثيق  فلسفة  ارتباط  وضمن 
منفردة  بإرادة  ترصف  الوقف  أن  باعتبار  وذلك  الوقف  طبيعة  يف  الفقهاء  اختلف 
وليس توافًقا بني إرادتني، حيث قرر اإلمام أبو حنيفة بناء عىل تعريفه للوقف بأنه: 
»حبس العني عىل ملك الواقف والتصدق باملنفعة« عىل اعتبار أن الوقف تربع باملنفعة 
دون العني، يف حني عرف صاحباه – أبو يوسف وحممد بن احلسن الشيباين – الوقف 
بأنه: »حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل والتصدق باملنفعة«، وذلك بناء عىل أن 
املوقوف خيرج من ملك الواقف، سواء عىل اعتبار نظرية التربع بالعني أم عىل نظرية 
إسقاط امللكية، حيث إن اإلمام أبو حنيفة يرى بأن الوقف عقد غري الزم جييز للواقف 
أو أخرجه خمرج  القايض  به  إذا حكم  إال  الرجوع عنه طوال حياته، وكذلك ورثته 
الوصية، يف حني يرى صاحباه بأن الوقف عقد الزم ال يمكن الرجوع فيه من قبل 

الواقف)2(.

أما املالكية فقد رأوا أن ملكية العني املوقوفة ال خترج عن ملك الواقف وتبقى يف 
ملكه، أما املنفعة فتكون ملًكا للموقوف عليهم، حيث قرروا بأن الوقف ترصف يف 
يلزم الستيفاء  الذي  بالقدر  إال  األعيان  إىل  يتجاوز ذلك  املوقوفة، ومل  األعيان  غلة 
الغلة منها، وذلك ال يقتيض أن خترج الغلة من ملك صاحبها لعدم السبب، فهي أشبه 

بالوصية باملنافع.

الوقف  أن  عندهم  والراجح  قول،  من  أكثر  املسألة  يف  هلم  الشافعية  أن  حني  يف 
رقبة  يف  امللك  أن  »فاألظهر  النووي:  اإلمام  يقول  حيث  تعاىل،  اهلل  ملك  يف  يدخل 
)1( امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية، اإلمام حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، بريوت – لبنان، مجادى 

األوىل 1369هـ/1976م، ص179.
)2( املرجع السابق )358/3(.
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املوقوف ينتقل إىل اهلل تعاىل، أي ينفك عن اختصاص اآلدمي، فال يكون للواقف وال 
للموقوف عليه«)1(.  

وقد ذهب اإلمام أمحد وفًقا للرأي الراجح عند احلنابلة إىل أن الوقف خيرج عن 
)املغني(،  كتابه  يف  قدامة  ابن  عنون  حيث  عليهم،  املوقوف  ملك  إىل  الواقف  ملك 

فقال: »فصل: وينتقل امللك يف املوقوف إىل املوقوف عليهم يف ظاهر املذهب«)2(.

بني  ما  الوقف  معاملة  توصيفات  فيها  تعددت  التي  السابقة  اآلراء  خالل  ومن 
اعتباره عقًدا للتربع الزًما أو غري الزم، أو وصية باملنفعة، فإن ما يمكن ترجيحه أن 
الوقف عقد الزم خيرج املوقوف من ملك الواقف إىل ملك اهلل تعاىل، وذلك وفق ما 
أورده الواقف من اشرتاطات وردت يف احلجة الوقفية، وذلك بحيث يتقرر االلتزام 

هبا إن وجدت، وإال فوفق ما تقتضيه املصلحة التي يقررها القايض. 

ومن جانب آخر، فإن الوقف باعتبار لزومه عقد تربعي الزم بإرادة منفردة، ال 
تستلزم القبول من الطرف املقابل، فهو أشبه –وفًقا ملا أراه- بعقود اإلذعان)3(، التي 
يقدمها  التي  باخلدمة  يقبل  أن  إما  الذي  الطرف  عىل  اشرتاطاته  املوجب  فيها  يضع 
حممد  د.  قرر  وقد  تعسفية.  كانت  إذا  إال  فيها  الطعن  له  يكون  وال  يقبل،  ال  أو  له 
عبدالرحيم سلطان العلامء يف دراسته حول »التقايض يف دعاوى الوقف ومنازعاته« 
مقتضيات هذه املشاهبة تعريًضا ال ترصحًيا، وذلك من خالل تأكيده أن الواقف يكون 

)1( منهاج الطالبني وعمدة املفتني، ليحيى بن رشف النووي، دار املنهاج، ص322.
)2( املغني البن قدامة )188/8(.

)3( عقد اإلذعان: هو عقد يقوم بتحريره املوجب من خالل تضمينه رشوًطا سابقة ال يكون للقابل سوى قبوهلا 
مجيًعا أو رفضها دون تعديل، مع إمكان الطعن يف هذه الرشوط باعتبارها تعسفية أمام القضاء. وال شك أن 
مقارنة هذا النوع من أنواع العقود املدنية بترصف الوقف يتحقق التشابه من خالله باعتبار ما يتقرر للواقف من 
صالحيات يف وضع رشوط لالنتفاع بالعني املوقوفة دون توقف ذلك عىل قبول املنتفع بالوقف، وإن كان املنتفع 
يف ذلك ال يمكنه الطعن يف رشوط الواقف باعتبارها رشوطًا تعسفية كام هو احلال يف رشوط عقد اإلذعان، 

حيث يكون ذلك بتقدير القايض. 
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ملزًما بتقرير رشوط حتقق مصلحة معينة أو هدًفا مرشوًعا، وال خيل بأصل الوقف 
وحكمته، وال يعطل مصاحله وال مصالح املوقوف عليهم، وال خمالفة فيه للرشع وال 
اعتساف، وأن املقصود بقول الفقهاء: »رشط الواقف كنص الشارع« هو أن يعامل 
معاملة النص يف فهم املراد منه من حيث تنزيله مثاًل عىل مقتىض العرف أو بحسب 
ما احتّف به من قرائن، وإال بحسب داللته اللغوية، كام أكد أنه إذا نص الواقف يف 
رشوطه عىل أن أحًدا ال يشارك الناظر يف الكالم عىل هذا الوقف، ورأى القايض أن 

يضّم إليه مشارًكا جاز ذلك)1(. 

أن  يعني  تربعي،  عقد  بموجب  يتم  قانونيًّا  ترصًفا  باعتباره  الوقف  فإن  وبذلك 
الواقف يلتزم بتنفيذ عقد الوقف دون مقابل، ويف ذلك يشبه عقد الوقف عقد العارية 
والصدقة، ولكنه خيتلف عنهام يف أن العارية ينتقل حملها إىل املعري بغرض االستعامل 
إليه،  املتصدق  إىل  تنتقل  به  املتصدق  املال  ملكية  أن  يف  الصدقة  عن  وخيتلف  فقط، 

فالوقف بذلك يعترب ترصًفا تطوعيًّا بدون مقابل.

وقد قرر أمحد خطاش يف دراسته حول النظام القانوين للوقف، وذلك من خالل 
استقراء تكييفه عند فقهاء الرشيعة وفقهاء القانون بأن الوقف يعد نظاًما متميًزا قائاًم 
بذاته وهو موجود يف أغلب القوانني الوضعية بآليات وكيفيات متفاوتة، إال أنه مفّصل 
تفصياًل دقيًقا يف الرشيعة اإلسالمية، وينشأ بموجب عقد له أركانه، وذلك باعتبار 
أن العقد هو عبارة عن اتفاق، يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص يف مواجهة 

شخص أو أشخاص آخرين بمنح يشء أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل)2(.

الوقف عقد  بأن  التعاقد اإلسالمية-  لنظرية  تقرر -وفًقا  فقد  ومن جانب آخر، 

)1( التقايض يف دعاوى الوقف ومنازعاته، د. حممد عبد الرحيم سلطان العلامء، ص330. 
)2( نظرية االلتزام، سمري عبد السيد، منشأة املعارف باإلسكندرية، دون ذكر املطبعة والسنة، ص 17. 
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له أركانه املنشأة التي اختلف فيها الفقهاء، وذلك يف مدى لزومها لنشوء الوقف من 
عدمه، فاجلمهور –الشافعية واملالكية واحلنابلة– يرون أن الوقف ال يصح دون حتقق 
األركان األربعة املتمثلة بالواقف، واملوقوف له، واملال املوقوف والصيغة، أما احلنفية 
عليه  واملوقوف  الواقف  وأن  الوقف،  عقد  إلنشاء  كافية  وحدها  الصيغة  أن  فريون 

واملال املوقوف ليست أركاًنا للعقد، إنام تعترب الزمة لوجود الصيغة.

الفقهاء يف أركان عقد الوقف إىل اختالفهم يف تعريف الركن،  ويرجع اختالف 
باعتباره مما يتوقف عليه وجود اليشء وكان جزًءا منه، حيث يرى األحناف أن حتقق 
ذلك متأتٍّ يف الصيغة املنشئة وحدها، وغري متحقق يف األركان األخرى؛ لذلك فإن 

الصيغة وحدها هي ركن عقد الوقف. 

لعقود  التوثيق  خالهلا  من  يتقرر  التي  الفلسفة  أن  تأكيد  القول  نافلة  من  ولعل 
يف  تقرر  حيث  الوضعية،  أو  الرشعية  األحكام  تقرره  ما  خالل  من  تتمثل  الوقف، 

أحكام الرشيعة اإلسالمية اإلثبات لعقد الوقف باإلقرار والشهادة.

فأما اإلقرار فإن املرء مؤاخذ بإقراره وهو حجة قارصة عليه، وال تتعداه إىل غريه، 
ملزًما  ويكون  به  ويقىض  وقفه  يثبت  فإنه  أرًضا  أو  داًرا  وقف  بأنه  شخص  أقر  فإذا 
لو  الكتابة، ويعترب صحيًحا  فيه  األمر ال تشرتط  بداية  اإلقرار يف  ملا كان  أنه  إال  به، 
جملس  أمام  يتحقق  اإلقرار  بموجب  الوقف  توثيق  فإن  القضاء،  جملس  خارج  كان 
فإهنا  بالشهادة  الوقف  إلثبات  وبالنسبة  مكتوب)1(،  رسمي  عقد  بموجب  القضاء 
تعترب الوسيلة الثانية، التي يثبت من خالهلا الوقف ويمكن توثيقه بناًء عليها، حيث 

جيوز يف إثبات الوقف الشهادة ولو كانت تسامًعا.

ومن جانب آخر، فإن األصل يف اإلثبات وفق ما تقرره القوانني الوضعية بالنسبة 
)1( املغني البن قدامة )164/5(.
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للترصفات التي تعني اجتاه اإلرادة نحو إحداث أثر قانوين معني ال يكون إال بالكتابة، 
أما اإلثبات بشهادة الشهود فإنه جيوز استثناء، وهذا هو الشأن بالنسبة للوقف باعتباره 
ترصًفا قانونيًّا، حيث ال جيوز إثباته إال بالكتابة، سواء أكانت الكتابة متمثلة بالعقود 
الرسمية التي تثبت بمعرفة شخص ذي صفة عمومية، حيث يقوم بتدوين ما لديه 
من وقائع، أو من خالل ما يديل به ذو الشأن يف ذلك، وذلك متى ما كان هناك قانون 

معتمد يف الدولة لتنظيم الوقف يف توثيقه ونظارته وإدارة استثامره. 

التي  والترصحيات  املعلومات  بتدوين  معني  الرسمية  بصفته  املوثق  فإن  وعليه، 
يديل هبا الواقف بحضور شاهدين أمام املوثق، كام أنه يقوم بتسجيلها بعد التأكد من 
امللكية ثم اإلمضاء، ومن ثم يقوم بعد ذلك  هوية الواقف والشاهدين، ومن أصل 

بتسجيل العقد.

أما بالنسبة لإلثبات وفًقا للعقد العريف فإنه يعترب رشًطا لإلثبات يف العقود التي 
ال يشرتط فيها القانون التوثيق الرسمي، ومتى ما قرر القانون املنظم للوقف اشرتاط 
اإلثبات للوقف كتابة أمام موظف رسمي، فإن اإلثبات والتوثيق لألمالك املوقوفة 
ال يكونان إال وفق ما تقرره القوانني الوضعية؛ حفًظا لألموال املوقوفة وصيانة هلا من 

خمتلف االدعاءات، التي من شأهنا أن تثار يف املستقبل)1(. 

وبذلك فإن اشرتاط التوثيق بالكتابة يف إثبات املعامالت التي يتم الوقف بناًء عليها 
تتحقق بمختلف وسائل اإلثبات رسمية كانت أو عرفية، إال أن مقتضيات املصلحة 
واعتباراهتا حتتم االلتزام بمقتضيات ما تفرضه القوانني الوضعية يف تنظيم توثيق هذه 
التي  القوانني  أن بعض  املالءمة، ال سيام  اعتبارات  ما تؤصله  الوقفية وفق  األموال 

)1( النظام القانوين للوقف، أمحد حطاش، بحث لنيل شهادة الدراسات العليا املتخصصة، ص42، ص78، كلية 
الرابط اإللكرتوين:  – مجهورية اجلزائر، ومنشور عىل  – بن كعنون، جامعة اجلزائر  احلقوق والعلوم اإلدارية 
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تنظم الوقف - كالقانون املرصي - تشرتط لصحة الوقف والرجوع فيه، والتغيري يف 
رشوطه، واالستبدال به إصدار إشهاد رسمي أمام اجلهة املختصة بسامعه ممن يملكه، 
وذلك طبًقا للامدة األوىل من قانون الوقف املرصي رقم )48( لسنة 1946م، فمتى ما 
صدر إشهاد الوقف طبًقا ملا جاءت به هذه املواد، وضبط بدفرت املحكمة كان الوقف 
صحيًحا دون أن يتوقف ذلك عىل التسجيل، ويكون ملن عقد ملصلحته الوقف مجيع 
احلقوق التي من شأهنا أن يرتبها له من استحقاق للغّلة والنظر، وهذا دون إخالل 
باألحكام التي ترتبت عىل التسجيل، كام أن اشرتاط التوثيق الذي جاء به القانون قد 

ا شاماًل للوقف بنوعيه: »األهيل واخلريي«)1(. صدر عامًّ

العربية، عطية فتحي  – حالة مجهورية مرص  املعارص  العامل اإلسالمي  التقنني يف دول  الوقف وحركة  )1( أحكام 
الوييش، سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف لسنة 2000م، األمانة العامة 

لألوقاف، دولة الكويت، ط1، 1423هـ/2002م، ص 164.
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ثانًيا: أدلة مرشوعية التوثيق وحكمه وحكمته: 

ملا كان التوثيق للمعامالت فيه تثبيت للحقوق وحفظ هلا من أجل تقرير استقرار 
العالقة وأمنها داخل املجتمع، فقد قررت الدالئل الرشعية املرعية رضورة التوثيق 

بأدق طرقه وأضبطها؛ من أجل حفظ التعامالت واستقرارها مجلة وتفصياًل. 

بمختلف  وتوثيقها  العقود  كتابة  وكانت  العقود،  من  عقًدا  الوقف  كان  وملا 
أمًرا مطلوًبا رشًعا، فإن مما يدل عىل مرشوعية توثيق الوقف باعتباره عقًدا  أنواعها 
َسّمىٗ  َجٖل مُّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ َها ٱلذَّ يُّ

َ
من العقود قول اهلل تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

ن يَۡكُتَب َكَما َعلذََّمُه 
َ
َب َكتٌِب أ

ۡ
فَٱۡكُتُبوهُۚ َوۡلَۡكُتب بذَّۡيَنُكۡم َكتُِبۢ بِٱۡلَعۡدِلۚ َوَل يَأ

اۚ فَإِن  َ َربذَُّهۥ َوَل َيۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡيـٔىٗ ِي َعلَۡيهِ ٱۡلَقُّ َوۡلَتذَِّق ٱللذَّ ۚ فَۡلَيۡكُتۡب َوۡلُۡملِِل ٱلذَّ ُ ٱللذَّ
ن يُِملذَّ ُهَو فَۡلُيۡملِۡل َوِلُُّهۥ 

َ
ۡو َل يَۡسَتِطيُع أ

َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
ِي َعلَۡيهِ ٱۡلَقُّ َسفِيًها أ َكَن ٱلذَّ

تَاِن 
َ
ذَّۡم يَُكونَا رَُجلَۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ بِٱۡلَعۡدِلۚ َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِكۡمۖ فَإِن ل

َب 
ۡ
ۡخَرٰىۚ َوَل يَأ

ُ
ن تَِضلذَّ إِۡحَدىُٰهَما َفُتَذّكَِر إِۡحَدىُٰهَما ٱۡل

َ
َهَدآءِ أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ ِممذَّ

َجلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم 
َ
ۡو َكبرًِيا إَِلٰٓ أ

َ
ن تَۡكُتُبوهُ َصغِرًيا أ

َ
أ ْۚ َوَل تَۡسـَُٔمٓواْ  َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا ٱلشُّ

ةىٗ  َحاِضَ تَِجَٰرةً  تَُكوَن  ن 
َ
أ  ٓ إِلذَّ تَۡرتَابُٓواْ  لذَّ 

َ
أ ۡدَنٰٓ 

َ
َوأ َهَٰدةِ  لِلشذَّ ۡقَوُم 

َ
َوأ  ِ ٱللذَّ ِعنَد  ۡقَسُط 

َ
أ

إَِذا َتَباَيۡعُتۡمۚ َوَل  ۡشِهُدٓواْ 
َ
َوأ لذَّ تَۡكُتُبوَهاۗ 

َ
تُِديُروَنَها بَۡيَنُكۡم فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

 ۗ ُ ۖ َوُيَعّلُِمُكُم ٱللذَّ َ يَُضٓارذَّ َكتِٞب َوَل َشِهيٞدۚ ِإَون َتۡفَعلُواْ فَإِنذَُّهۥ فُُسوُقۢ بُِكۡمۗ َوٱتذَُّقواْ ٱللذَّ
ٍء َعلِيٞم ٢٨٢﴾)1(.  ُ بُِكّلِ َشۡ َوٱللذَّ

فهاتان اآليتان تدالن عىل مرشوعية توثيق الدين بالكتابة واإلشهاد عليه)2(؛ وذلك 

)1( البقرة، آية 283-282.
)2( انظر: أحكام القرآن البن العريب )247/1(.
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مراعاة حلفظ األموال وصيانتها، وهذا املعنى متحقق يف سائر املعامالت واحلقوق، 
وعىل وجه اخلصوص الوقف)1(، الذي أرى أن توثيقه بالكتابة أدعى، وأندب؛ وذلك 
باعتبار أنه بإجياب من طرف ال يقابله قبول من الطرف املستفيد، وهذا ما يستدعي 

توثيقه بالكتابة حفًظا حلقوق الفئة املستفيدة.

وقد دلت السنة القولية والفعلية عىل مرشوعية التوثيق، ومن ذلك حديث عبد 
اهلل بن عمر ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- قال: »ما حق امرئ 
مسلم له يشء يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده«)2(، فهذا احلديث يدل 
عىل مرشوعية توثيق الوصية بالكتابة، باعتبارها معاملة من املعامالت تتحقق منفعتها 

لطرف آخر، والوقف كذلك يأخذ ذات احلكم.

وهناك دليل يقرر توثيق النبي -صىل اهلل عليه وسلم- عىل نفسه وهو من يؤمن 
عهده، فكيف بغريه ممن ال يؤمن عليه تبّدل األحوال وتغرّي القلوب، وهو مما يقرر 
حيث  التضييع،  من  للحقوق  حفًظا  عهدهم  يؤمن  من  بني  حتى  التوثيق  مرشوعية 
يمَروي العداء بن خالد بن هودة قال: »أال أقرأ لك كتاًبا كتبه يل رسول اهلل، قلت: بىل، 
فأخرج كتاًبا هذا ما اشرتى العداء بن خالد بن هودة من حممد رسول اهلل، اشرتى منه 

عبًدا أو أمة«)3(.

أما داللة اإلمجاع فقد اتفق العلامء عىل مرشوعية التوثيق يف اجلملة. قال العمراين: 
)1( انظر: تيسري الكريم الرمحن للشيخ عبد الرمحن السعدي )98/1(.

)2( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي: وصية الرجل مكتوبة عنده )355/5( 
مع فتح الباري، ومسلم يف صحيحه، كتاب الوصية )74/11( مع رشح النووي.

)3( أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء يف كتابة الرشوط، وقال عنه: هذا حديث حسن غريب؛ 
وانظر: عارضة األحوذي، )220/5(؛ وابن ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب رشاء الرقيق )756/2(؛ 
والبخاري تعليًقا يف صحيحه، كتاب البيوع، باب )إذا بني البيعان ومل يكتام ونصحا( )309/4( مع فتح الباري، 

وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه )32/2(.
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»وأمجعت األمة عىل جواز الكتاب والعمل به؛ ألن احلاجة داعية إىل ذلك«)1(.

يف  البخاري  أخرجه  ما  فمنها  الوقف،  توثيق  مرشوعية  عىل  اخلاصة  األدلة  أما 
صحيحه، أن سعد بن عباده توفيت أمه وهو غائب فأتى رسول اهلل -صىل اهلل عليه 
يا رسول اهلل، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها يشء إن  وسلم- فقال: 
املخراف)2(. صدقة  أن حائطي  أشهدك  فإين  قال:  )نعم(،  قال:  به عنها؟،  تصدقت 
عليها)3(. فقوله »أشهدك« توثيق لصدقته باإلشهاد عليه؛ ولذا بّوب البخاري عليه 

بقوله: )باب اإلشهاد يف الوقف والصدقة()4(، فدل عىل مرشوعية توثيق الوقف.

كام أن هناك العديد من اآلثار الواردة عن بعض صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه 
وسلم- تفيد توثيقهم ملا وقفوه)5(، ومنها وقف عمر)6(، حيث جاء يف بعض رواياته: 
»وكتب معيقيب، وشهد عبد اهلل بن األرقم«)7(. فعمر وّثق وقفه بكتابته واإلشهاد 
عليه، وقد ذكر بعض العلامء أن وقف عمر أول صدقة – أي موقوفة – يف اإلسالم)8(.

ب( حكم التوثيق وكتابته: إن الداللة واضحة عىل مرشوعية كتابة الدين وتوثيقه، 
وقد قرر مجهور أهل العلم بأن كتابة الدين وتوثيقه أمر مندوب إليه، كام قال بعض 

)1( البيان للعمراين )110/3(.
)2( املخراف: البستان، كام جاء يف معجم البلدان للحموي.

)3( صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب اإلشهاد يف الوقف والصدقة )390/5( مع فتح الباري.
)4( املرجع السابق )390/5(.

)5( انظر: أحكام األوقاف للخصاف، ص 8، ص117.
)6( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، )534/5( مع فتح الباري ومسلم يف 

صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، )86/11( مع رشح النووي.
)7( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف )142/13( مع بذل املجهود، 
وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )211/2(؛ وانظر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوقف 

كيف يكتب؟ مع رشحه يف فتح الباري )399/5(. 
)8( فتح الباري )402/5(.
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النظر وينبغي  العلامء بوجوب ذلك أخًذا بظاهر اآلية، وهو قول وجيه له حظ من 
محل الناس عليه يف هذا الزمان؛ قطًعا ألكل حقوق اآلخرين بالباطل، وسًدا ألبواب 
النزاع واخلصومات بسبب عدم توثيق الديون والعقود وكتابتها، كام أن املعاملة التي 

ال تكتب وال يستشهد عليها يرتتب عليها مفاسد كثرية)1(.

وحقيقة األمر بالنسبة حلكم كتابة الوثيقة أن املسألة حمل خالف كام ذكرها د. عبد 
اللطيف الشيخ يف كتابه )التوثيق لدى فقه املذهب املالكي(، وأن هذا االختالف مبني 
تََدايَنُتم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلذَّ َها  يُّ

َ
تعاىل: ﴿يَـٰٓأ قوله  الوارد يف  بالكتابة  األمر  تفسري  عىل 

اآلية  هذه  يف  األمر  بأن  يقول  فريق  فهناك  فَٱۡكُتُبوهُۚ﴾)2(،  َسّمىٗ  مُّ َجٖل 
َ
أ إَِلٰٓ  بَِديٍۡن 

حُيمل عىل الوجوب، وهؤالء انقسموا إىل قسمني، فأما األول منهام: فريى بالوجوب 
مطلًقا، )وهم: النخعي، الضحاك، عطاء، الربيع، ابن جريح، الطربي، أبو إسحاق 
بخالف  بالدين  املبايعة  حالة  يف  بالوجوب  فيقول  الثاين:  القسم  وأما  الغرناطي(، 
الثاين  الفريق  أما  عمر.  وابن  األشعري  موسى  أبو  مذهب  وهو  الناجزة،  املبايعة 
فهم كام سبقت اإلشارة يمثلون مجهور الفقهاء الذين يرون أن األمر الوارد يف اآلية 
حيمل عىل الندب، وذهب إىل هذا القول مجهور الفقهاء ومنهم: أبوحنيفة، ومالك، 

والشافعي، وأمحد.

وقد استدل أصحاب كل رأي بدليله، فأما القائلون بالوجوب مطلًقا فقد قرروا 
بأن األمر إذا ورد يف نص فإنه حُيمل عىل الوجوب مامل توجد قرينة ترصفه إىل غريه، 
وقد جاء األمر مرتبًطا بقرائن تؤكد محله عىل الوجوب وذلك من خالل تكراره يف 
اآلية واخلروج به من اإلجياز إىل اإلطناب، وحثه الضعيف والسفيه والذي ال يستطيع 
http://www.yasaloonak. اإللكرتوين:  الرابط  عىل  )يسألونك(  اإللكرتوين  االستفتاء  موقع   )1(

.net/2008-09-18
)2( البقرة، جزء من آية 282.
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اإلمالء عىل مبارشة األمر بالكتابة، وكذلك احلث عليها والتحذير من السآمة منها 
مما  الصحابة  بام كان عليه عمل  الرأي  استند أصحاب هذا  والكبري، كام  الصغري  يف 
بالوجوب  القائلون  أما  بالكتابة.  الوقف  توثيق  مرشوعية  عىل  به  االستدالل  سبق 
يف حالة املبايعة فقط فقد قرروا فهمهم لآلية بأن األمر بالتزام الكتابة قد انحرص يف 
حال التعامل بالدين فقط، وعليه وجب محله عىل الوجوب يف ذلك ال غري. وبالنسبة 
ٰ َسَفرٖ  ملن قال بالندب–وهم اجلمهور- فقد قرروا بأن قوله تعاىل: ﴿ِإَون ُكنُتۡم َعَ
ٱۡؤتُِمَن  ِي  ٱلذَّ فَۡلُيَؤّدِ  ا  َبۡعضىٗ َبۡعُضُكم  ِمَن 

َ
أ فَإِۡن  ۡقُبوَضةۖٞ   مذَّ فَرَِهٰٞن  ا  َكتِبىٗ َتُِدواْ  َولَۡم 

 ُ ۥۗ َوٱللذَّ ۥٓ َءاثِٞم قَۡلُبُه َهَٰدةَۚ َوَمن يَۡكُتۡمَها فَإِنذَُّه ۥۗ َوَل تَۡكُتُمواْ ٱلشذَّ َ َربذَُّه َمَٰنَتُهۥ َوۡلَتذَِّق ٱللذَّ
َ
أ

بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيٞم ٢٨٣﴾)1( يؤكد أن اإلذن الوارد  يف اآلية للمتعاملني بعدم الكتب 
الكاتب قرينة  الرهن مأمور به يف حالة االئتامن، وأن عدم وجود  واإلشهاد وقبض 
قوية يف رصف األمر الذي جاء يف صدر اآلية بالكتابة من الوجوب إىل الندب، بل 
أبو سعيد  قول  نسخ، وهو  ثم  للوجوب  كان  األمر  أن  إىل  التابعني ذهب  بعض  إن 
اخلدري ريض اهلل عنه، كام استدل من قال بالندب بام نقل عن اجلمهور من النوازل 
يف املداينات والرشاء والبيع من وقوعها من غري كتب وال إشهاد، ومل ينقل نكري من 
صغري  يف  املسلمني  عىل  الكتب  إجياب  أن  كام  ذلك،  عىل  بينهم  كانوا  الذين  الفقهاء 
املعامالت وكبريها مع تعّقد احلياة واتساع رقعة التعامل فيها عسري حمفوف باملشاق 
الكتابة  أن  عىل  هذا  فدل  ومدفوع،  مرفوع  األمة  عن  احلرج  أن  ثبت  وقد  واحلرج، 

واإلشهاد حيمالن عىل حممل الندب يف العمل هبام.

انتهى إىل ترجيح رأي  وبعد أن استعرض د. عبد اللطيف الشيخ اآلراء يف ذلك 
وذلك  واالستحباب،  الندب  عىل  اآلية  هذه  يف  الوارد  األمر  محل  من  العلامء  مجهور 

)1( البقرة، آية 283.
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باستثناء ما إذا كان موضوع املعاملة أو احلق كبرًيا كأن يتعلق بحفظ األموال، واألنساب 
وغريها، مما يرتتب عىل عدم الكتابة فيه إثارة املنازعات واخلصومات وضياع احلقوق. 
فيه  الذي طغت  العرص  أوىل وأرجح، وبخاصة يف هذا  فيه  الكتابة  بوجوب  فالقول 

املادة، وكثر التحايل يف إبطال األحكام الرشعية والتالعب بمصالح الناس)1(.

وأرى بناء عىل ذلك أن توثيق عقود الوقف وكتابتها أوىل وأرجح العتبارات كثرية، 
منها ما يتقرر بالوقف من مصلحة، وما يرتبط برشوطه وضوابطه من تأبيد وتنجيز، 
التثّبتمَ  يستدعي  مما  الوقفية، وغريها  تدقيق يف عنارص احلجة  بذلك من  يتصل  وما 
منها توثيُقها ولو بصفة رسمية؛ حفًظا لألموال املوقوفة حتى تتحقق األغراض التي 

أنشئت من أجلها يف دعم عجلة التنمية والتطوير يف املجتمع يف خمتلف القطاعات.  

جـ( احلكمة من مرشوعية توثيق الوقف وثمراته: إن احلكمة من مرشوعية توثيق 
الوقف، بناًء عىل ما قررته الدالئل املؤكدة واملبينة ألمهية التوثيق للمعامالت الرشعية 
–خاصة تلك التي ُيبتغى منها     مرضاة اهلل تعاىل، وعىل رأسها الوقف بام له من منفعة 

ظاهرة وفوائد متعددة- تتمثل يف جانب منها فيام يأيت:

1- إن التزام التوثيق يف املعامالت بني الناس طاعة هلل تعاىل، واقتداء بسنة نبيه صىل اهلل 
عليه وسلم، وآثار كبار الصحابة، حيث يعد التزام أمر اهلل –تعاىل- بالكتابة حفًظا 

لدينه ما جيعل التوثيق من الوسائل املرشوعة حلفظ الدين من جانب الوجود)2(.

2-  حفظ الوقف من الضياع مع مرور األيام، وتعاقب السنني، وقطع األطامع احلاملة 

عىل االستيالء عىل الوقف وإنكار وقفيته، ودعوى ملكيته، فإذا علم أن الوقف قد 

)1( التوثيق لدى فقه املذهب املالكي بإفريقية واألندلس من الفتح اإلسالمي إىل القرن الرابع عرش اهلجري، د. 
عبداللطيف الشيخ، ص97.             

)2( املرجع السابق، ص85.             
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وّثق كف عن طمعه ودعواه خشية أن يفتضح بني الناس عدوانه، مع العلم بأن 
الوثائق من  السعدي: »فكم من  الرمحن  الشيخ عبد  التوثيق يقطع منازعته. قال 

حفظ حقوق وانقطاع منازعات«)1(.

3- إثبات احلقوق وذلك باعتبار أن التوثيق يعد من الوسائل القوية يف إثبات احلقوق 
التقايض مستوفية  إليها حال  املستند  الوثيقة  ما كانت  التقايض، وذلك متى  عند 
بمنزلة  يعد  التوثيق  فإن  التي متّكن اخلصم من االحتجاج هبا، وبذلك  للرشوط 

الضامن لثباهتا عند ادعاء الغري عىل صاحبها)2(.

الوقف  مصارف  حول  الزمان  بمرور  حتصل  التي  والشكوك  االرتياب  4-  دفع 
والرشوط اجلعلية للُموقف، وسائر ما يلزم مما هو موثق يف صك الوقف ونحوه، 

مما يكون له عظيم األثر عىل ضبط الترصفات من التغيري واألهواء)3(.

5-  إن يف توثيق الوقف لدى جهته املعتربة رشًعا، أو لدى عامل بالوثائق وكيفيتها إبعاًدا 
له عام يفسده أو جيعله ناقًصا، حيث يطمئن املوقف عىل وقفه بالتوثيق املراعي فيه 

للضوابط الرشعية وسالمته من اخللل والنقص)4(.

وأوصافها  رشوطها  وضبط  والترصفات  املعامالت  مجيع  يف  التوثيق  التزام  6-  إن 
وسيلة عظمى حلسم مادة النزاع واالختالف بني أفراد املجتمع، وطريق كبري إىل 
إصالح ذات البني وإشاعة األمن يف املجتمع؛ ليكون املجتمع عىل قرار مكني من 

)1( تيسري الكريم الرمحن، عبد الرمحن السعدي )100/1(؛ وانظر املبسوط للرسخيس )168/30(؛ ومذكرات يف 
علم التوثيق، ص7؛ وعلم التوثيق، ص 111؛ واملوسوعة الفقهية )135/14(؛ واألصول اإلجرائية إلثبات 

األوقاف )371/1(، من ثبت ندوة الوقف والقضاء.
)2( التوثيق لدى فقه املذهب املالكي بإفريقية واألندلس من الفتح اإلسالمي إىل القرن الرابع عرش اهلجري، د. 

عبداللطيف أمحد الشيخ، ص85.             
)3( انظر: األصول اإلجرائية إلثبات األوقاف )372/1(، من ثبت ندوة الوقف والقضاء؛ واملبسوط )168/30(.

)4( انظر: مذكرات يف علم التوثيق، ص8.
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األمانة)1(.

7- أرى – باإلضافة إىل ما سبق - أن التوثيق للوقف من شأنه حتقيق إمكانية رصد 
سلم  يقتضيه  ما  وفق  توجيهها  شأنه  من  بام  الوقفية،  األموال  توجه  حركات 
األولويات يف سد حاجة املجتمع يف خمتلف قطاعاته، وذلك من خالل دراسات 
األموال  لتوجيه  الوقفية،  املؤسسة  عىل  القائمون  منها  يستفيد  رصينة  علمّية 
وذلك  املوقوف،  ماله  ختصيص  يف  الواقف  توجيه  خالل  من  للوقف  املخصصة 

عىل نحو من شأنه كفالة سد احتياجات املجتمع وتلبيتها، وتطوير متطلباهتا.

وقد أكد د. عبد اللطيف الشيخ أمهية علم التوثيق يف كتابه )التوثيق لدى فقهاء 
نظامها  حفظ  يف  وأمهيته  عظياًم،  شأًنا  أمة  كل  يف  التوثيق  لعلم  »إن  فقال:  املالكية(، 
قائمة عىل أساس متني ال ينكرها إال من حرم حظه من العلم وجانب ممارستها؛ إذ به 
يمّكن أصحاب احلقوق من حقوقهم، وبه حتفظ األموال ألهلها من العبث والتلف 

واالعتداء واالختالس«)2(.

بالنسبة  واخللف  السلف  من  العلامء  مجهور  به  نّوه  ما  لذلك  تأكيًدا  أورده  ومما 
الوثائق  )املنهج(: »علم  ابن مغيث يف كتابه  قاله  ما  التوثيق، ومن ذلك  ألمهية علم 
علم رشيف يلجأ إليه امللوك والفقهاء، وأهل احِلرف والسوقة والسواد كلهم يمشون 
طبقة  كل  فينزل  فعله،  إىل  ويرجعون  بقوله،  ويرضون  يديه،  بني  ويتحاكمون  إليه، 

منهم عىل مرتبتها، وال خيل به عن منزلتها«)3(.

)1( التوثيق لدى فقه املذهب املالكي بإفريقية واألندلس من الفتح اإلسالمي إىل القرن الرابع عرش اهلجري، د. عبد 
اللطيف أمحد الشيخ، ص86.             

)2( املرجع السابق، ص81.             
فضالة  اخلطايب،  طاهر  أبو  أمحد  حتقيق:  الونرشييس،  حييى  بن  أمحد  مالك،  اإلمام  قواعد  إىل  املسالك  إيضاح   )3(

املحمدية، الرباط، املغرب،1400هـ/1980م، )22/1(.
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ثالًثا: التطور التارخيي لتوثيق الوقف يف البحرين:

كانت  التي  الكتابة  بوسائل  البحرين  يف  الوقف  لتوثيق  التارخيي  التطور  يرتبط 
متاحة يف كل فرتة عىل حدة، وقد عثر عىل شواهد تدل عىل وجود الوقف يف صدر 
اإلسالم، ومن ذلك: »وقف مسجد اخلميس« الذي تم وقفه يف عهد عمر بن عبد 
العزيز اخلليفة األموي، واألرايض الزراعية التي وقفت عىل هذا املسجد، كام ُعثر عىل 
نصوص وقفية منحوتة عىل احلجارة وهي موجودة بمتحف البحرين الدويل، ومن 
عام 776هـ/1374م، ووقف  إىل  تارخيه  يرجع  الذي  الدين«،  »وقف كامل  ذلك: 

»فوليان ومحكان«. 

كانت  البحرين  يف  واحلديثة  القديمة  األوقاف  معظم  أن  املالحظ  من  كان  وإذا 
هذه  لتوثيق  موّحد  أسلوب  هناك  يكن  مل  أنه  إال  والبيوت،  كاملزارع  العقارات  من 
انتشار  فقبل  حدة،  عىل  فرتة  كل  يف  املنترشة  الكتابة  بوسائل  تتأثر  فهي  األوقاف، 
الكتابة كان الواقفون ينحتون وثيقة احلجة الوقفية عىل احلجارة، وقد عثر عىل بعضها 
وهي موجودة بمتحف البحرين الوطني، أما الغالبية من الواقفني فيوّثقون أوقافهم 
وقف  أنه  الشهود  من  جمموعة  أمام  الواقف  يعلن  عندما  واإلشهاد  باإلقرار  شفاهة 
عقاًرا معينًا، أو أنه وقف عقاًرا دون أن يرصح كأن يأذن للناس بدفن املوتى يف أرضه، 
اآلليات يف  أن هذه  إال  موقوفة،  األرض  تصبح هذه  فبذلك  عليها،  مسجد  بناء  أو 

التوثيق بدأت تقل مع انتشار التعليم، حيث أصبح التوثيق لألوقاف بالكتابة)1(.

ومن جانب آخر، فإن عدم وجود األوقاف حتت مظلة واحدة لتوثيقها يف حجج 

)1( الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين، رسالة )ماجستري(، نجوى عبد اللطيف جناحي، 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القديس يوسف، بريوت، لبنان، ص36.
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الشهود، وإما لسوء  أو  الواقف  إما ملوت  لنسياهنا  نتيجة  منها  الكثري  أدى إىل ضياع 
األوقاف  توثيق  عىل  النص  تضمن  إعالن  صدر  فقد  وعليه،  الوقف،  ناظر  ترصف 
وتسجيلها حتت رقم )69/17( يف 27 املحرم من العام 1346هـ/1926م مصّدقا 
البحرين  البحرينية، وخمتوًما بختم الشيخ عيسى بن عيل)1( حاكم  من قبل احلكومة 
البحرين  يف  والشيعة  السنة  أهل  مجاعة  من  للعموم  »نعلن  فيه:  جاء  حيث  آنذاك، 
تسجيل  ألجل  رشعية،  إدارة  تعينت  قد  األوقاف  يف  التدبري  سوء  سبب  من  أنه 
خصوص  يف  وختتص  تشتمل  املذكورة  واإلدارة  تدبري،  أحسن  وتدبريها  األوقاف 
حيرضوا  بأن  األوقاف  متويل  نخرب  فلهذا  والشيعة-،  -السنة  الرشعيتني  املحكمتني 
اإلدارة املذكورة وخيربوها بجميع ما يف أيدهيم من نخيل أو عقارات، حتى يرسم يف 
دفاترها املخصصة لذلك بموجب أوراق الوقفية التي يقدموهنا إىل قضاة املحكمتني 
الرشعيتني موضع خصوص الكتاب –ألجل أن يسجلها القضاة عىل حسب القانون 
الرشعي ال غري -، فكل من يتأخر عن تقديم اإلطالعات املذكورة يف مدة شهر واحد 
إىل سلخ شهر صفر 1364هـ من هذه السنة من غري عذر وال سفر، أو خيفي شيًئا من 
الوقف أو يعطي إطالعات غري صحيحه مع علمه بذلك، سيجازى لدى املحكمة 

ليكون معلوم، حرر يف 27 املحرم 1346هـ«.

ولعل ما يتضح من نص هذا اإلعالن أن حكومة البحرين قد جعلت مهمة هذه 
اإلدارة املعنية باألوقاف تبدأ من حرصها، لتعمل بعد ذلك عىل تسجيلها وتوثيقها 

رسميًّا لدى اإلدارة، وتقوم بتدبريها أحسن تدبري، كام ورد يف نص اإلعالن.

وقد صدر بعد هذا اإلعالن إعالن آخر من قبل حكومة البحرين يف 5 صفر من 

)1( انظر: ملحق الوثائق، وثيقة رقم )1(. 
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العام نفسه، حيمل رقم )101/17( وموّقع من قبل مستشار البحرين )بلجريف()1(، 
لإلعالن  – بالنسبة  البحرين  يف  القاطنني  السنة  مجاعة  من  للعموم  »نعلن  فيه:  جاء 
1346هـ  املحرم   27 يف  املؤرخ   )569/17( نمرة  البحرين  حكومة  من  الصادر 
املنامة،  يف  البلدية  غرفة  يف  تعّينت  قد  باحلارض  األوقاف  إدارة  أن  العموم  نخرب   -
السبت اآليت 7 صفر 1346هـ من  أيام، يوم  أربعة  وجلساهتا تكون يف كل أسبوع 
فكل  النهار،  من  )عريب(  اخلامسة  الساعة  حتى  النهار  من  )عريب(  الواحدة  الساعة 
من عنده وقف حيرض عند  القضاة الرشعيني يف املحل املذكور عىل األوقاف املعنية، 

وخيربه عن كيفية الوقف ليكون معلوم، حرر يف  5 صفر 1426هـ«)2(.

وجاء يف اإلعالن نفسه يف صفحة مستقلة: »نعلن للعموم من مجاعة الشيعة القاطنني 
يف البحرين –بالنسبة لإلعالن الصادر من حكومة البحرين نمرة )569/17( املؤرخ 
يف 27 مارس 1346هـ- نخرب العموم أن إدارة األوقاف باحلارض قد تعينت يف جملس 
السيد عدنان السيد علوي آل عبد اجلبار يف املنامة –وجلساهتا تكون يف كل أسبوع 
واالبتداء من  أربعة أيام - يوم اإلثنني ويوم الثالثاء ويوم األربعاء ويوم اخلميس–، 
النهار  الواحدة )عريب( من  الساعة  املوافق 9 صفر 1346هـ من  اآليت  اإلثنني  يوم 
حتى الساعة اخلامسة )عريب( من النهار، فكل من عنده وقف حيرض عند السيد عدنان 

قايض الشيعة يف املحل املذكور عىل األوقاف«)3(.

وقد أوردت نجوى جناحي اآللية التي يتم من خالهلا توثيق الوقف وتسجيله من 
بأن عملية  الفرتة، حيث أوضحت  تلك  خالل االطالع عىل سجالت األوقاف يف 

)1( بلجريف: مستشار معنّي من قبل اململكة الربيطانية إلدارة حكومة البحرين يف الفرتة ما بني )1926-1956م(.
)2( انظر: ملحق الوثائق، وثيقة رقم )2(.
)3( انظر: ملحق الوثائق، وثيقة رقم )3(.
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التسجيل لألعيان املوقوفة جرت عىل النحو اآليت: 

فإنه  كتابيًّا  الوقف  يوّثق  مل  وإن  الوقفية،  نص  متوليه  أو  الوقف  صاحب  حيرض   -1
يكتفي بأن حيرض ثالثة شهود.

2- ينسخ القايض نسخ الوقفية يف دفاتر خاصة، ويف املقابلة ُيفّصل القايض املعلومات 
املوجودة يف الوقفية يف جداول عىل نحو ما هو وارد بالوثيقة امللحقة)1(.

3- حيدد رقاًم للوقفية يف أعىل اجلداول –وقد كانت تستخدم كلمة )نمرة( بمعنى رقم-
، ويدّون يف اجلدول معلومات عن الوقف، فيقسم اجلدول إىل ستة أقسام يسجل 

يف كل قسم بند من البنود اآلتية: 

أو مزرعة،  بيًتا  املوقوف كأن يكون  العقار  نوع  به  الوقف: ويقصد  		نوع 
واملنطقة املوجودة فيها، كام يسجل عنوان العقار املوقوف.

		تعريف احلدود: وفيه يبني احلدود املكانية للوقف، كأن يقول حيده شامالً 
الطريق، وغرًبا بيت فالن، ورشًقا وجنوًبا مزرعة فالن.

الوقف وقت تسجيل الوقف: وحيدد فيه اسم متويل الوقف  		اسم متويل 
عند التسجيل.

	اسم املوقف: ويقصد به اسم الواقف.

ا. ا أو خرييًّ 		اسم املوقوف له: ويقصد به نوع الوقف إن كان ُذريًّ

		تعيينات: ويوضح يف هذا البند املوقوف عليهم بحسب ما ورد يف الوثيقة، 
كام يتضمن هذا البند أحياًنا رشوط الواقف. 

4- يسجل القايض أسامء الشهود الواردة يف الوقفية، أو الذين حرضوا للشهادة عىل 

)1( انظر: ملحق الوثائق، وثيقة رقم )4(.
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الوقف أثناء تسجيله.   

5- بعد مرور فرتة عىل تسجيل الوقفية دون اعرتاض أي شخص عىل صحة الوقف، 
يكتب يف نفس الصفحة التي سّجل فيها الوقفية إقراًرا منه عىل أن أصحاب الوقف 

قاموا بعملية التسجيل.

6- خيتم القايض الذي سّجل نص الوثيقة التي يف حوزة صاحب الوقف بختم يكتب 
عليه اسمه، وبذلك تصبح الوقفية رسمية)1(.

تلك  يف  وتوثيقها  األوقاف  تسجيل  عملية  حول  مالحظة  الباحثة  رصدت  كام 
الفرتة، متثلت يف أن كثرًيا من الوقفيات خمتومة بأكثر من ختم من قبل قضاة خمتلفني أو 
من قبل حاكم البحرين آنذاك، وذلك رغبة من صاحب الوقف يف املزيد من التوثيق 
للوقف، مما يدل عىل نضج وعي الناس يف هذه املرحلة بأمهية توثيق الوقف، أما بالنسبة 
لألوقاف املوقوفة بعد صدور هذا اإلعالن فإهنا توثق كتابيًّا، ويتم التوقيع عليها من 

قبل الواقف والشهود، ثم تسجل لدى قضاة الرشع بالطريقة املذكورة سابًقا.

كام بينت كذلك بأن الوثائق الوقفية بالبحرين يف تلك الفرتة متيزت بعدة ميزات، 
آنذاك،  األوقاف  توثق  كانت  اإلسالمية  املجتمعات  معظم  أن  من  الرغم  عىل  وأنه 
اللغة  الوقف،  نوع  تتميز بخصائص معينة، مثل:  الوقفية يف كل جمتمع  الوثائق  فإن 
املستخدمة فيه، والشهود، ونحو ذلك، وأوضحت كذلك أنه من خالل الرجوع إىل 
الوثائق البحرينية القديمة املوجودة بإدارة األوقاف السنية ومتحف البحرين الوطني، 
تبني أن هذه الوثائق تتميز بعدة مميزات مشرتكة، تعكس إىل حد ما خصائص املجتمع 
البحريني، وأسامء األماكن، وطريقة الصياغة، واألختام املميزة هلا، وقد أوجزت هذه 

)1( انظر: ملحق الوثائق، وثيقة رقم )5(.
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السامت يف احلجج الوقفية البحرينية فيام يأيت:

يف  ويصعب  أحياًنا،  العامّية  اللهجة  فيها  تظهر  سهلة  بلغة  مكتوبة  		أهنا 
بعض األحيان عىل من مل يعارص تلك الفرتة أن يفهم أو يستوعب بعض 

الرشوط واملطالب املكتوبة بالعامية أو باللهجة الدارجة.

		ختتص بمقدمات وخواتيم متكّررة يف بعضها.

		تتضمن أسامء لبعض مناطق البحرين وأحيائها وشوارعها ومساجدها.

		ترتبط بفرتتني مهمتني مرت هبام البحرين لكل منهام خصائصها احلرضية 
واالجتامعية والسكانية، وهي قبل اكتشاف النفط وبعده.

األرايض  مثل:  العقارات،  عىل  تقترص  بالبحرين  املوقوفات  		أغلب 
الزراعية، واملساجد، ومصائد األسامك، وهي تدل عىل الثروات املوجودة 

بالبحرين يف تلك الفرتة)1(.

ولعل ما يتضح من خالل ما سبق عرضه من معلومات عن اخللفية التارخيية يف 
التنظيم هلا تعود إىل عرشينات  البحرين، أن عملية  تنظيم عملية توثيق األوقاف يف 
التي تعكس وعي  الكثري من املعطيات  القرن املايض، كام قررت الدالئل بأن هناك 
اجلمهور بأمهية توثيق األوقاف؛ حفًظا هلا وتأطرًيا ملعاملها حتى تظل صاحلة النتفاع 
اجلهاز  إىل  وإدارهتا  األوقاف  هذه  توثيق  مسؤولية  أوكلت  حيث  عليهم،  املوقوف 
القضائي آنذاك، وجاء اإلعالن بتوليه لعملية توثيق األوقاف وإدارهتا من أجل حفظ 
هذه األوقاف ومحايتها وإدارهتا، عىل نحو من شأنه أن يسهم يف صناعة دور األموال 

املوقوفة يف تنمية املجتمع وتطويره.
)1( الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين، رسالة )ماجستري(، ص39.
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متهــيد:

يرتبط توثيق احلجة الوقفية بعدد من العنارص، التي تقرر وجوب توثيقها من أجل 
تدوين هذه العنارص؛ حفًظا لألموال املوقوفة من عبث العابثني، وتدليس املدّلسني، 
ومن أجل ذلك فإن توثيق احلجة الوقفية خيضع لعدد من الضوابط، وحيتوي عىل عدد 
من العنارص التي تشتمل عليها العقود -باعتبار أن الوقف عقد من العقود التي تنشأ 
بترصف فردي-، ومنها عنارص رئيسة ال بد أن تتضمنها احلجج الوقفية، التي خُيتلف 
يف تدوينها وترتيبها وفق اعتبارات كثرية ترتبط بالعديد من املعطيات واالحتياجات، 

التي ترتبط بإجراء التوثيق لكل جمتمع عىل حدة وفق السائد فيه ترشيًعا وعرًفا.

ومن جانب آخر، فإنه عىل الرغم من التطور اإلداري الذي شهدته األنظمة التي 
تعتمدها األمانات واملؤسسات، التي ُتعنى بالوقف –تسجياًل ومتابعة وإدارة- إال أن 
هناك العديد من املعّوقات، التي حتول دون توثيق األوقاف املعارصة عىل النحو الذي 
جهود  اعتامد  يستلزم  ما  وهو  أفضل،  بأسلوب  وإدارهتا  حفظها  يكفل  أن  شأنه  من 

شكلية وموضوعية من أجل جتاوز هذه املعّوقات بعد تذليلها.

ويف ظل ما تقرره املتطلبات الرشعية من ضوابط إلجراء الترصفات واملعامالت 
نقالت  من  التكنولوجي  التطور  يشهده  وما  الوقف،  لترصف  بالنسبة  املالية خاصة 
نوعية يف التعاقد والتوثيق وغريه، فقد بات من الرضوري بمكان -تلبية للمعطيات 
املعارصة- حتقيق املزاوجة بني هذه املتطلبات الرشعية وما يقتضيه التطور التكنولوجي 

يف توثيق احلجج الوقفية من اعتبارات ومعطيات.
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أوالً: العنارص الرئيسة للحجج الوقفية:

تتضمن احلجج الوقفية كوهنا عقًدا من العقود التربعية الالزمة عند بعض الفقهاء 
واحد  طرف  من  إبرامها  يتم  التي  العقود  من  عقًدا  باعتبارها  العنارص،  من  العديد 
رضورة  الرشعي  األثر  هذا  تأيّت  يستلزم  حيث  مرعيًّا،  رشعيًّا  أثًرا  ذلك  بعد  لتنشئ 

حتديد هذه العنارص بوضوح أثناء تسجيل وثيقة احلجة الوقفية.

أ( عنارص احلجة الوقفية باعتبارها عقًدا من العقود: ملا كانت احلجج الوقفية عقًدا 
من العقود التي تتضمن ما يتضمنه العقد يف العديد من عنارصه، فإن هناك عدًدا من 
العنارص التي تتضمنها هذه احلجج ترتبط بالعقود بشكل عام عىل اختالف أنواعها 
وطبيعتها، ومنها ما تستأثر وختتص به احلجج الوقفية عىل أهنا عقود تربعية الزمة عىل 

وجه اخلصوص.

فمن العنارص التي تتضمنها العقود بوجٍه عام حتديد طريف العقد، ومها يف الوقف: 
والتأخري  للتقديم  بالنسبة  التوثيقية  القاعدة  تنص  حيث  عليه،  واملوقوف  الواقف 
أو غريه، وهو يف  أو صالح  القدر برشف  لذي  التقديم  يكون  أن  العقد عىل  لطريف 
حالة احلجة الوقفية – الواقف- باعتبار ما يتوجه إليه من صدقة جارية، جتر نفًعا للفئة 

التي حيددها من املوقوف عليهم.

اسم  ذكر  رضورة  عىل  وأحلوا  العقد،  أطراف  حتديد  مسألة  يف  العلامء  شدد  وقد 
املتعاقد وأبيه وجده، وأكثر من ذلك بذكر الرقم املدين اخلاص بالواقف، وأن احلكمة 
من ذلك نفي كل التباس واختالط قد يقع بني األشخاص بسبب تشابه األسامء، كام 
ذهب البعض إىل أكثر من ذلك برضورة بيان بلد العاقد وموطنه وسكناه وحرفته، 
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وما إىل ذلك من البيانات التي متيز املتعاقد من غريه حسب ما تتطلبه طبيعة الوثيقة، 
والعلة من ذلك هي متييز العاقد من غريه.

كام تستلزم بعض العقود إثبات حضور جملس عقد الوثيقة لطريف العقد لصدور 
اإلجياب من أحدمها والقبول من اآلخر، أو بصدور اإلجياب املثبت للترصف، هذا 
باإلضافة إىل قيام كل منهام بتدوين ما يقرر الرضا واالختيار من املتعاقدين بأي وسيلة 
كانت من قول أو كتابة أو إشارة أو مراسلة، ومها أساس العقد وركنه الذي ال يقوم 
ُيّطلع عليه، فأنيط احلكم بسبب ظاهر  بغريه، وذلك باعتبار أن الرضا أمر خفي ال 
بني  أو  متعاقدين حارضين حقيقة  بني  يكون  قد  التعاقد  فإن  وبذلك  الصيغة،  وهو 

ا بسبب بعد املكان. غائبني عن بعضهام منفصلني جسديًّ

ومتى ما حتققت الرشوط وتم اإلجياب والقبول بني املتعاقدين عن طريق وسيلة 
من وسائل االتصال القديمة أو احلديثة، وأراد أحدمها كتابة وثيقة بينهام حلفظ حقه، 
فإن له ذلك بواسطة املوثق الشاهد برشط أال يضع شهادته وتوقيعه يف الوثيقة إال بعد 
العقد، وإطالعه عىل مضمون  الغائب بموضوع  أن يتحقق من علم الطرف اآلخر 
الوثيقة بوسيلة من وسائل االتصال الستصدار املوافقة عليها من قبله، هذا إىل جانب 
الشاهد للمتعاقدين بصورة مبارشة أو بتعريف غريه  املوثق الذي يقوم مقام  معرفة 

هلام.

ومن العنارص التي ينبغي أن يتضمنها العقد بوجه عام واحلجة الوقفية باعتباره 
عقًدا تربعيًّا غري الزم )موضوع العقد(، وهو املقصود به حتديد نوع الترصف املراد 
يف  به  االنتفاع  يمكن  ملال  باحلبس  يتمثل  للوقف  بالنسبة  وهو  وتسجيله،  توثيقه 
مرصف مباح مع بقاء عينه بقطع الترصف يف رقبته، كام ال بد أن يتم حتديد املوضوع 
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حتديًدا دقيًقا من حيث نوعه –وقف-، وصفته –وقًفا ذرًيا أو خريًيا أو غريه-، هذا 
باإلضافة إىل حتديد املعقود عليه، فإذا كان عقاًرا فيجب حتديد أطرافه وحدوده من 
مجيع اجلهات، مع ذكر أسامء العقارات التي حتّده من كل جهة، وما يشتمل عليه من 
بناء وغرس وغري ذلك من الصفات التي تساعد عىل ضبطه؛ وذلك قطًعا ملادة النزاع 

مستقباًل.

لألسامء  ذكًرا  تتضمن  ذلك-  غري  أم  وقفية  أكانت  -سواء  الوثيقة  كانت  وملا 
قد  الذي  التحريف  إىل  القديم  يف  املوّثقون  تنّبه  فقد  واحِلرف،  والنعوت  واألعداد 
يدخل يف الوثيقة، وهو ما يستلزم التدقيق عليها حتى حيققوا هلا أكرب قدر من السالمة 
بضبط  االهتامم  من  بد  فال  األعداد  لضبط  بالنسبة  أما  والتزييف.  التحريف  من 
األعداد املضّمنة يف الوثيقة واملتعّلقة بتارخيها أو األرقام املتعّلقة بكمية املال املوقوف 
ومساحته؛ وذلك للخطر العظيم الذي قد ينجر عىل حتريفها أو تزييفها، وال شك أن 
التدقيق عىل هذه األرقام ينصّب عىل املوّثق يف املقام األول، ومن ثم الواقف والشهود 

عىل احلجة الوقفية.

ينبغي أن يشتمل عليها بوجه عام ما يصاحبه من  التي  العقد  كام أن من عنارص 
الوقفية  احلجة  يف  مقررة  وهي  املوّثق،  بمعرفة  العقد  أطراف  بتدوينها  يقوم  رشوط 
للواقف الذي له مطلق احلرية يف وضع الرشوط التي يراها النتفاع املوقوف عليهم 
ما  وهذا  ذلك،  يف  التعسف  وعدم  املوقوف،  املال  طبيعة  مراعاة  مع  املوقوف  باملال 
يستلزم أن يكون املوثق حاذًقا يف الرشوط املصاحبة للعقود، عامًلا بصحيحها وفاسدها 
حتى يتمكن من كتابة وثيقة سليمة خالية مما يفسدها من الرشوط، وهو ما يستلزم 
معرفته بطبيعة العقد وتكييفه، واالنتباه إىل أطراف العقد ومدى أهليتهم، كام جيب 
عليه التثّبت من مذهبهم –إن كان هناك ما يستدعي– حتى يتبني له حممل الرشوط 
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يف مذهب املتعاقدين، فام يصح عند مالك قد يكره عن الشافعي، وما جيوز عند أيب 
املتعاقدين  مذهب  معرفة  املوثق  عىل  يستلزم  ما  وهذا  حنبل،  ابن  يمنعه  قد  حنفيه 

وحممل الرشوط فيه.

الوقفية  العقد بوجه عام كذلك، واحلجة  ينبغي أن يتضمنها  التي  العنارص  ومن 
باعتبارها عقًدا من العقود ختم املوثق وإمضاؤه، وذلك متى ما ُأجري الوقف بمعرفة 
موّثق، كام أن الشاهد ال بد أن جيري توقيعه عىل احلجة الوقفية إلثبات شهادته)1(، وال 
مانع –وفق ما أراه– أن تكون هناك أختام بارزه أو غريها للحيلولة دون وقوع تزوير 

أو تغيري للحقائق الواردة يف الوثيقة.

الوقفية  احلجة  يف  توافرها  ينبغي  التي  العنارص  إن  القول:  يمكن  فإنه  وبذلك 
-باعتبارها عقًدا من العقود- تستلزم مزيًدا من الدقة والتحديد، بام ال يدع جماالً ألي 
حماولة لتحريف ما ورد يف احلجة من عنارص، لكل ما من شأنه عرقلة إدارة الوقف 

واستثامره عىل نحو يعود بالنفع عىل املوقوف عليهم. 

ثم إن احلجج الوقفية ينبغي أن تتضمن عدًدا من العنارص التي تتميز هبا باعتبارها 
عقًدا يمثل ترصًفا رشعيًّا عن سائر العقود، التي من أمهها إقرار الواقف بوقفه وفق 
ما تقتضيه املتطلبات الرشعية والقانونية، هذا باإلضافة إىل ما يراه الواقف أو املوثق 
من عنارص يقتضيها الذكر يف احلجة الوقفية؛ من أجل توثيق العنارص التي من شأهنا 
أن  باعتبار  وذلك  ممكنة،  فرتة  أطول  املوقوف  باملال  عليهم  املوقوف  انتفاع  ضامن 
ترصف الوقف يمثل ترصًفا بإباحة منفعة عني موقوفة ينتفع هبا املوقوف عليهم يف 
فرتة غري حمددة من الزمن؛ حيث إن من رشوط إباحة االنتفاع بالعني املوقوفة التأبيد 

)1( التوثيق لدى فقه املذهب املالكي بإفريقية واألندلس من الفتح اإلسالمي إىل القرن الرابع عرش اهلجري، د. عبد 
اللطيف الشيخ، ص165 و283.             
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والتنجيز، وهي متثل العنارص القانونية يف ذلك. 

عىل  االطالع  خالل  من  عثامنية:  وقفية  حجة  لنموذج  عنارص  استعراض  ب( 
يالحظ  فإنه  اجلديدة)1(،  حلامم  وقفية  إنشاء  تضمنت  عثامنية  وقفية  حلجة  نموذج 
تضمنها لعدد من العنارص، كام متيزت بخصوصية يف صياغتها ويف طوهلا ويف األلفاظ 
فيام  احلجة  هذه  تضمنت  وقد  هنايتها،  حتى  احلجة  بداية  من  واملستخدمة  اخلاصة 

تضمنته العنارص اآلتية:

افتتاحيتها يف إنشاء الوقفيات  1- الديباجة: حتتل ديباجة احلجة الوقفية العثامنية أو 
بيان  خالهلا  من  يتم  التي  والدعاوى،  املعامالت  حجج  يف  منها  أكرب  مساحة 
الثواب العظيم واألجر الكبري الذي يكافئ به املوىل عز وجل من يتصدق بصدقة 
يف سبيله، أو يفعل اخلريات، كام تستخدم هبا ألفاظ يتحقق من خالهلا التمييز بني 
كل كاتب بفن صياغتها وتزيينها، مما يرتك أثًرا كبرًيا لدى قراءهتا، التي تشري إىل 
املكانة العلّية التي متنحها هيئة املحكمة ملن يقدم عىل إيقاف أي ملك له كنوع من 
التعظيم لعمله، وهي كثرًيا ما حتتوي عىل آيات قرآنية أو نصوص من األحاديث 

الرشيفة التي تدل عىل هذا الثواب.

2- التكريم السم الواقف: حيث ُيشار بالتعظيم والتكريم إىل اسم الشخص الواقف، 
ومنزلته الدينية أو االجتامعية أو السياسية.

3- العبارة القانونية: حتتوي عادة العبارة القانونية املعتمدة يف هذه احلجج عىل صياغة: 

وقفية  بيان حلجة  بنابلس، وهو  الغربية  املحكمة  املوجودة يف  العثامنية  السجالت  )1( سجل )5(، ص49، ج2، 
الفرتة  يف  نابلس  يف  الرشعية  للمحكمة  العثامنية  السجالت  يف  معامرية  قراءة  بعنوان:  دراسة  يف  نرش  عثامنية 
الدراسات  كلية  املعامرية،  اهلندسة  يف  )ماجستري(  أطروحة  بليبلة،  حسني  رشيد  ثائرة   ، )1655-1807م( 
العليا، جامعة نابلس، ص57، وهي دراسة منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة ضمن الرابط اإللكرتوين: 

. www.najah.edu/thesis/5171729.pdf
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ا أو صدقة باقية ال تزول«، وما يقابلها من تعبريات تؤدي  »وقًفا صحيًحا سمديًّ
املعنى نفسه، أما أهم عبارة قانونية تتضمنها احلجة الوقفية فهي: »أنه أّبد وحبس 

وحّرم وسّبل وخّلد وتصّدق«، وهي تعترب كعنوان رئيس للوقفيات.

4- بيانات العني املوقوفة: حيث يشار للعقار الذي تم وقفه –وهو محام اجلديدة-، 
له  املكّونة  باإلضافة إىل وصفه من حيث: االسم واملوقف واحلدود والفراغات 

وغريها من التفاصيل والرموز األخرى املتعلقة به.

5- األطراف املستفيدة من العني املوقوفة: حيث ُيذكر األطراف املستفيدون من ريع 
الوقف، أي: املستحقني واملنتفعني بالوقف، كام حُتدد جهة اخلري أو الوقف اخلريي 

املستفيد من فائض الريع.

اخلاصة  القانونية  األمور  حتديد  يتم  بالوقفية:  اخلاصة  القانونية  األمور  حتديد   -6
بالوقفية، وهي عادة تنص عىل أن املال املوقوف: »ال يباع أصل ذلك وال يوهب 
وال يملك وال يستملك وال ينتقل إىل ملك أحد من الناس أمجعني أبًدا كلام مر 
هبذا الوقف، ومن أكده فهو حمّرم بحرمات اهلل األكيدة ال حيل ألحد يؤمن باهلل 
واليوم اآلخر نقض هذا الوقف وال تغيريه وال تبديله«، وهذه العبارات يف رأيي 
اعتداء  من  حلاميته  عليه؛  التعدي  وجرم  املوقوف  املال  حرمة  لبيان  الذكر  مهمة 

املعتدين واغتصاب املغتصبني.

ذلك حتديده  الرشوط، ومن  من  الواقف جمموعة  يضع  الواقف: حيث  7- رشوط 
ملتويل شؤون املال املوقوف )ناظر الوقف(، باإلضافة إىل إشارته إىل مدى جواز 
استبدال العقار املوقوف أو حتكريه لفرتة زمنية حمددة، وما إىل ذلك من الرشوط.

8- ما يفيد التثبيت والتسجيل: حيث يتم تثبيت الوثيقة لدى القايض، باإلضافة إىل 
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شهادة الشهود، والتاريخ الذي متت فيه كتابة احلجة الوقفية وتوثيقها )1(.

إليه  املشار  النموذج  الذي تضمنها  العنارص  من  استعراضه  ما سبق  ومن خالل 
سابًقا، فإن ما يتضح أن هذه احلجة الوقفية قد اشتملت عىل مجيع العنارص التي ينبغي 
أن تتضمنها احلجة الوقفية حتى يتم تسجيلها، ومن ثم تتحقق إدارهتا وفق ما قرره 
املؤسسة  أو  الوقف  ناظر  قبل  من  املصلحة  تقتضيه  ما  ووفق  رشوط،  من  الواقف 

الوقفية.

 جـ( عنارص وثائق احلجج الوقفية الكويتية )الوثائق العدسانية(: يطرح د. فيصل 
خالل  من  وقواعدها«،  الوقفيات  كتابة  »أسس  حول  دراسته  يف  الكندري  اهلل  عبد 
استقرائه للوثائق العدسانية يف دولة الكويت، ما تضمنته هذه الوثائق من عنارص قد 
الذي ُحّررت فيه، حيث أشار من خالل اطالعه عىل وثيقتني من  بالواقع  ارتبطت 

هذه الوثائق بأهنام تضمنتا العنارص اآلتية:

عىل  تكتب  العبارة  وهذه  سبحانه«،  هلل  »احلمد  وهو  التحميد:  أو  االستهالل   -1
اليمني أعىل الوثيقة، وتعترب عالمة ملحرر الوثيقة.

2- حتقق القايض من الواقعة: وهي تبدأ بعبارة: »جرا كام )أو أحياًنا: ثبت ما( ذكر 
لدي وأنا العبد الفاين”، ثم يكتب حتته اسم القايض )املوثق(، وهذه تكتب يف أعىل 

الوقفية من جهة اليسار.

3- تصديق القايض: حيث يوضع ختم القايض حتت هذين السطرين.

4- توضيح السبب: تبدأ الوقفيات بعبارة استهاللية وهي عىل النحو اآليت: »السبب 

)1( املرجع السابق، ص57.
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أو  السبب  بعدها  قد«، ويذكر  أنه  هو  الرشعية  األحرف  هذه  حترير  إىل  الداعي 
تكون  وهي  إعدادها،  أو  الوقفية  هذه  إىل كتابة  القايض  دفعت  التي  األسباب 

بسبب بيع أو رشاء أو وقف عقار معني عىل أمر ما.

موضوع  هذا العقار  موقع  القايض  يذكر  حيث  )املبيع(:  العقار  موقع  حتديد   -5
السابق مل تعرف الكويت اخلرائط واملخططات اهلندسية كام هو يف  الوقفية، ويف 
عرفنا اليوم، وسلك القضاة يف الكويت مسلك القضاة املسلمني األوائل يف حتديد 
مكان العقار موضوع الوقفية، وذلك من خالل ذكر ما جاوره من اجلهات األربع، 
وكان القايض يبدأ من جهة القبلة ويذكر أسامء أصحاب العقارات املجاورة للعني 

املوقوفة. 

تشري  حيث  عليها،  املوقوف  حتديًدا للجهة  يتضمن  وذلك  الوقف:  جهة  تعيني   -6
للواقف  يعود أجرها  وضحايا  عشيات  عىل  وقفت  قد  أهنا  إىل  الوقفيات  معظم 
وإذا  “أوقفته عىل عشيات وضحايا هلا ولوالدهيا”،  ووالديه، ويذكر يف الوقفية: 
ُه فإنه يذكر اسمه يف الوقفية، وقد  فمَ قمَ حدد الواقف اسم الناظر أو الوكيل عىل ما ومَ
ينتقل ليوقف عىل عمل  املوقوف  الذرية فإن  أنه يف حالة انقراض  الواقف  يذكر 

خريي كاملساجد مثاًل.

7- إقرار القايض بصحة الوقف: ينص القايض عىل ذكر ذلك بقوله: “وقًفا صحيًحا 
رشعيًّا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها”، ويالحظ هنا أن هذه العبارة مقتبسة 
من كتابات املسلمني األوائل عىل نحو ما تم استعراضه يف عنارص احلجة الوقفية 

العثامنية، وإن اختلفت الصيغة مع بقاء مضمون الداللة.

8- تاريخ التحرير: حيث ُيذكر يف آخر احلجة الوقفية تاريخ حتريرها، وتبدأ بعبارة: 
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»حتى ال خيفى جًرا وحرر«، وكثرًيا ما كان القايض يذكر اليوم الذي ُحررت فيه 
الوقفية، فيذكر اليوم والشهر والسنة، كام كان يف أحياٍن أخرى ال يذكر اليوم وإنام 

يكتفي بذكر السنة.

9- ذكر الشهود: إذا ُوجد شهود عىل احلجة الوقفية فإن القايض يقوم بتحرير أسامئهم 
يف أسفل الوقفية، ويوقع كل منهم حتت اسمه، أو يضع ختمه.

أما يف حالة تضمن الوثيقة لبيع ووقف يف ذات الوقف، فإن الوثيقة باإلضافة إىل 
ما سبق –كام أشار د. فيصل الكندري- تتضمن أيًضا ما يأيت: 

1- حتديد قيمة العقار: حيث كان القايض يف غالب األحيان يذكر قيمة العقار بتحديد 
القيمة والعملة الدارجة عند حترير الوثيقة حتديًدا باألرقام.

2- تسليم املبلغ: حيث يقر القايض بأن املشرتي قد سلم البائع املبلغ كاماًل.

صحيًحا  بيًعا  »فكان  فيقول:  البيع  بصحة  القايض  يقر  أن  وهو  البيع:  صحة   -3
رشعيًّا”)1(.

ولعل ما يتضح من خالل استعراض عنارص نموذج حلجة وقفية عثامنية، وعنارص 
تضمنها نموذجني حلجتني وقفيتني كويتيتني بالنسبة للعنارص املوضوعية، أن وجهي 
بوقفه،  الواقف  إقرار  عبارة  عىل  العثامنية  الوثيقة  يف  نًصا  هناك  أن  بينهام  االختالف 
أوجه  أن من  الوقف، كام  القايض بصحة  إقرار  الكويتية تضمن  الوثيقة  أن  يف حني 
االختالف كذلك أن احلجة الوقفية العثامنية فيها ذكر لألحكام املعتمدة للوقف، أما 

املوقع  الوقفيات وقواعدها(، دراسة منشورة عىل  الكندري يف دراسته حول )أسس كتابة  )1( د. فيصل عبد اهلل 
http://www.kuwait-history.net/vb/ اإللكرتوين:  الرابط  ضمن  الكويت(  )تاريخ  اإللكرتوين 

.showthread.php?t=8099
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يف احلجتني الوقفيتني الكويتيتني فإن هناك ذكًرا لسبب الكتابة للحجة الوقفية إلثبات 
يكون  سبق  ما  استعراض  بعد  نفسه  يثري  الذي  والتساؤل  ذلك.  من  القايض  حتقق 
حول ما إذا كان هناك إمكانية العتامد وثيقة احلجة الوقفية عىل شكل استامرة لتساعد 
الواقف عىل حتديد رغباته، والعمل عىل تسجيلها لدى جهة رسمية من عدمه، وهي 

مسألة نعرج عليها بالقول ضمن السطور التالية بمشيئة اهلل تعاىل.

تشهده  ما  نموذجية: يف ظل  استامرة  الوقفية عىل شكل  احلجة  د( وضع عنارص 
عملية التحديث يف إدارة املعامالت املالية بني الناس، ومن أجل حتديد رغبات الواقف 
يف وقفه، وحتى تتم إجراءات توثيق احلجة الوقفية وفق القواعد الرشعية والقانونية 
احلجة  وثيقة  تصب  أن  إمكانية  إىل  يشري  عليه  الوقوف  تم  اقرتاح  فهناك  املرعية، 
الوقفية يف نموذج استامرة لوثيقة الوقف اخلريي تتضمن بيانات بالواقف ورشوطه، 
واملوقوف من حيث نوعه ومواصفاته وعنوانه وموقعه اجلغرايف، واملوقوف عليهم 
إىل اشتامل  باإلضافة  الوقف، هذا  لبيانات متويل  املجال واملكان، والذكر  من حيث 
هذه  يعتمد  الذي  املوثق،  أو  القايض  وبيانات  الشاهد  بيانات  عىل  االستامرة  هذه 

الوثيقة ويتأكد مما وردت فيها من رشوط واعتبارات)1(.

ومن اجلدير بالذكر بناء عىل ما سبق أن هناك –وفًقا ملا أراه- قصوًرا يف العنارص 
التي وردت يف هذا االقرتاح، حيث مل تضّمن االستامرة املقرتحة وفق العنارص املشار 
ينبغي أن  التي  املتطلبات الرشعية،  التي تعترب من قبيل  العنارص  إليها كنموذج أهم 
حتتوي عليها وثيقة احلجة الوقفية، يأيت عىل رأسها اإلقرار بالوقف الذي يمثل اإلجياب 
من قبل الواقف، باإلضافة إىل حتديد األحكام الرشعية املتعلقة بترّصف الوقف من 

التأبيد والتنجيز وغريه، حتى يكون الواقف عىل علم به وباعتباراته ومقتضياته. 

)1( الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين، رسالة )ماجستري(، ص198.
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يف  الوقفية  احلجة  وثيقة  صب  من  يمنع  ما  هناك  ليس  أنه  أرى  فإنني  وعليه 
املوقوف  املال  ونوع  الوقف  صفة  حسب  متعددة،  نامذج  أو  واحد  بنموذج  استامرة 
وآلية االنتفاع به، إال أنه ينبغي أن تشتمل هذه االستامرة -يف خمتلف نامذجها- عىل 
أهم العنارص التي ينبغي أن حتتوي عليها وثيقة احلجة الوقفية، التي تتضمن اإلقرار 
تتضمن  التي  القانونية،  لألمور  وحتديًدا  بالترصف،  إجياًبا  يمثل  باعتباره  بالوقف 

األحكام املرتبطة بأركان العقد الوقفي؛ وذلك حتى يفقه الواقف مستلزمات وقفه.

عىل أن من نافلة القول اإلشارة إىل أنه إذا كان ناظر الوقف يعنّي من قبل الواقف 
حسبام يراه من مصلحة معتربة إلدارة الوقف، فإين أرى رضورة أن تكون املؤسسة 
الوقفية صاحبة دور مؤثر يف ذلك؛ من أجل االرتقاء بمستوى إدارة املال املوقوف، 
وذلك عىل نحو من شأنه أن حيقق ريًعا جيًدا للموقوف عليهم، وهذا ما يعني رضورة 
أن تكون املؤسسة الوقفية بكفاءاهتا صاحبة دور فّعال يف حتديد ذلك، من خالل ما 
تعتمده يف سياستها واسرتاتيجياهتا التي تتبناها يف سبيل توجيه األموال املوقوفة وفق 
ما تقتضيه احتياجات املجتمع، وذلك عىل نحو من شأنه أن يكفل تطويًرا لتوظيف 

خمتلف القطاعات الوقفية خلدمة املجتمع وتنميته. 
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ثانًيا: بعض املعوقات املعارصة يف توثيق احلجج الوقفية: 

واإلجراءات  باألنظمة  الوقفية  احلجج  لتوثيق  املعارصة  املعوقات  بعض  ترتبط 
املتعلقة بإدارات املؤسسات الوقفية، التي قد يكون مردها إىل الواقف، كام تربز هذه 
عن  واملسؤولني  الباحثني  بعض  ذكره  ما  خالل  من  الواقعي  إطارها  يف  املعوقات 
األوقاف من واقع جتربتهم، ال سيام أن املشكلة قد ال تعود إىل التوثيق بذاته، ولكنها 
تتعلق بام يرتتب عىل هذا التوثيق بالنسبة للحصول عليه أو التأخر يف ذلك، مما من 

شأنه أن يؤدي إىل تعطله أو تعريضه للزوال والضياع.

وقد أورد د. عبد الرمحن الطريقي يف دراسته حول توثيق األوقاف واملعوقات التي 
حتول دون ذلك أو تعرقله، واحللول املقرتحة ملواجهة هذه املعوقات مناقشة تفصيلية، 
جتربتهم  واقع  من  األوقاف  عن  واملسؤولون  املختصون  أورده  ملا  حتليله  خالل  من 
العملية يف اململكة العربية السعودية، وفيام ييل مناقشٌة وحتليٌل ملا عرضه د. الطريقي 
يف دراسته هلذه املعوقات، والسبل املقرتحة لتجاوزها واحليلولة دون عرقلتها لتوثيق 

احلجج الوقفية، وذلك عىل النحو اآليت.

التوثيق للوقف تتسبب  الطريقي أن بعض إجراءات  1- طول اإلجراءات: أكد د. 
يف تأخري توثيقه تأخرًيا يرض بالوقف، ويؤدي إىل تعطيل االستفادة منه، باعتبار 
أوضح  أن  أورد  كام  املوقوف،  للامل  الرسمي  التوثيق  حصول  عىل  ذلك  توقف 
واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  وكيل  ذكره  فيام  متثل  قد  ذلك  عىل  مثال 
كثرًيا  أن  السعودية)1(،  العربية  باململكة  األوقاف  لشؤون  واإلرشاد  والدعوة 

الرشعية  – أصوهلا  األوقاف  الدولة عىل  والية  بحثه:  املطرودي يف  الرمحن  عبد  د.  نقاًل عن:  الطريقي  ذكره   )1(
وحدودها العملية، )506/1(، من ثبت ندوة الوقف والقضاء.
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مما  قديمة،  وثائقها  وإرشافها  الوزارة  نظارة  حتت  املوجودة  األوقاف  أعيان  من 
وتستكمل  التعليامت  فيها  تراعى  استحكام  وحجج  صكوك  استخراج  يستلزم 
البريوقراطية يف ذلك وتشعبها يؤخران  النواقص، إال أن طول اإلجراءات  فيها 
احلصول عىل الصكوك الرشعية لألوقاف مما يفّوت فرًصا استثامرية، يقع بعضها 
يف أماكن استثامرية جيدة، وهذه البريوقراطية يف اإلجراءات من شأهنا أن تعّرضها 
للبناء  الالزمة  الرخص  منح  البلديات  رفض  بسبب  عليها؛  واالعتداء  للضياع 
الطريقي قوله:  نقله عنه د.  فيام  الوزارة  أكد وكيل  إال بوجود صك رشعي. كام 
»هذا الوضع قد كّبد األوقاف خسائر مالية كثرية لعدم االستفادة من تأجري أعيان 

األوقاف، بل وتعرض بعضها لالعتداء«.

وقد رأى د. الطريقي من خالل قراءته هلذا الرأي الذي طرحه وكيل الوزارة بأن 
طول اإلجراءات وتشعبها إنام حيصالن عند وجود املعارض لتمّلك العقار ووقفيته، 
أو عندما تتوّلد خصومة أثناء إجراءات حجة االستحكام لدى القايض، وما يصاحب 
إجراءات  إىل  يعود  أمر  فيها، وهو  اإلجراءات وتشعب  الدعاوى من طول يف  هذه 

التداعي التي ربام تستغرق وقًتا طوياًل. 

وما  واملخاطبات،  باملراسالت  املتعلقة  لإلجراءات  بالنسبة  أنه  كذلك  أكد  كام 
احلديثة  االتصاالت  وسائل  استخدام  طريق  عن  عالجه  يمكن  بأنه  معناها  يف 
)اإللكرتونية(، التي ختترص وقًتا طوياًل، وتنهي جانًبا من جوانب طول اإلجراءات يف 
ذلك. كام ذكر كذلك أنه فيام يتعلق بإصدار التصاريح الالزمة لألوقاف من البلديات، 
فقد متت معاجلته بموجب األمر السامي رقم )2026( الصادر يف 1382/7/9هـ، 
فتقابله  أحد  هبا  ادعى  وإن  لإلنشاء،  الالزمة  التصاريح  األوقاف  بمنح  وجه  كام 

األوقاف بالوجه الرشعي، كام ذكر بأن هذا األمر والتوجيه قد عمم عدة مرات.
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توثيق  يف  اإلجراءات  تطويل  دون  للحيلولة  املسألة  هذه  تنظيم  أن  رأيي  ويف 
الوقفية،  يفّوت حسن االستثامر ملختلف قطاعات  أن  األوقاف، عىل نحو من شأنه 
العمل اإلداري يف توثيق  لتنظيم  بالعمل عىل وضع منظومة قانونية والئحية  يتمثل 
الوقف تنظياًم تفصيليًّا مرًنا، يرشف عىل تنفيذه موظفون مؤهلون من الناحية الرشعية 
اإلداري  العمل  يف  املسائل  من  الكثري  ترك  من  بدالً  وذلك  واإلجرائية،  والقانونية 

لتكون حمالًّ لالجتهاد بعيًدا عن التأطري يف منظومة إدارية موحدة. 

2- التداخل يف االختصاص: أورد د. الطريقي يف إشارته إىل القانون السعودي فيام 
الرشعية  املرافعات  نظام  يف  ورد  أنه  الوقف،  بتوثيق  لالختصاص  بالنسبة  ذكره 
ولوائحه التنفيذية السعودي النص عىل أن نقل الوقف أو بيعه أو استبداله يكون 
من اختصاص املحكمة التي تقع يف بلد العقار املوقوف فيها)1(، كام أشار إىل أنه 
جاء يف نظام املجلس األعىل لألوقاف النص عىل أنه هو املختص بالنظر يف طلبات 
األعىل  األوقاف  وجملس  الوزارة  اعتمدت  وعليه  اخلريية)2(،  األوقاف  استبدال 
يف املطالبة هبذا االختصاص يف موضوع استبدال األوقاف وبيعها ورشاء البديل 

عنها، وأن مهمة القايض تنحرص يف تسجيل ذلك يف صك رشعي)3(.

ثم أشار إىل أن هذا التعارض بني اجلهتني أوجد ازدواًجا يف العمل بني اجلهتني 
البديل يف حال  تأخر  إىل  أدى  مما  األعىل لألوقاف-،  واملجلس  املختصة  –املحكمة 
)1( ذكره د. الطريقي نقاًل عن: نظام املرافعات الرشعية السعودي، ص102، واللوائح التنفيذية لنظام املرافعات 
الرشعية، ص184، وأشار إىل أن مما ينبغي اإلشارة إليه أن النظام السابق )تنظيم األعامل اإلدارية يف الدوائر 
العدل،  لوزارة  واللوائح  األنظمة  يف  ورد  كام   )76( مادته  يف  بذلك  املحاكم  اختصاص  عىل  نص  الرشعية(، 

ص82.
– الفقرة  الثالثة  املادة  واللوائح، ص )206-204(،  األنظمة  املادة هو  أن مصدر هذه  إىل  لطريقي  د.  أشار   )2(

السابعة.
وسبل  السعودية  العربية  اململكة  يف  لألوقاف  املعارص  الواقع  الزيد،  اهلل  د.عبد  عن:  نقاًل  الطريقي  د.  ذكره   )3(

تطويرها )1465/2(، من ثبت ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية.



توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها

66

التوثيق  بتعثر  الوقف  مرشوع  تعّثر  إىل  أدى  ما  وهو  املتخذ،  اإلجراء  يف  تعارضهام 
الرسمي البديل، واقرتح لعالج هذه املشكلة -التي من شأهنا إعاقة العمل الوقفي 
وعدم سريه بالشكل املطلوب- رضورة العمل عىل إزالة هذا االختالف بني اجلهتني، 
وذلك بتوحيد االختصاص يف شأن الوقف واستبداله يف جهة واحدة؛ وذلك حتى 

يندفع هذا التعارض واالزدواج يف العمل.

ويف ختام استعراضه هلذا املعّوق أكد أن ما يظهر يف نص الفقرة السابعة من املادة 
األوقاف  جملس  لنظر  مقّيدة  جاءت  أهنا  لألوقاف،  األعىل  املجلس  نظام  من  الثالثة 
يعني  ما  وهو  )املحكمة(،  احلالة  هذه  يف  وهي  املختصة،  اجلهة  بإجازة  باالستبدال 
أي سلطة  هلا  وليس  منفذة،  لألوقاف هو جهة  األعىل  املجلس  أن  أرى-  ما  -وفق 
تقديرية حتى بالتوصية يف ذلك، حيث نصت الفقرة املشار إليها عىل أن: “النظر يف 
اجلهة  من  إجازهتا  قبل  املصلحة  مقتضيات  وفق  اخلريية  األوقاف  استبدال  طلبات 
إجازة  عىل  متوقف  وإجازته  اإلجراء  صحة  تعليق  أن  يؤكد  املختصة”)1(،  الرشعية 
الرشعية  املرافعات  نظام  يف  جاء  وقد  الرشعية–،  املحاكم   –وهي  الرشعية  اجلهة 
اجلديد)2( –كام أشار د. الطريقي– والئحته التنفيذية ما يؤكد أن اإلذن يف بيع عقار 
الوقف أو رشائه يكون لدى حمكمة موطن العقار بعد حتقق املصلحة من أهل اخلربة 
العقارية، وفق  أمثل لألوقاف  يف ذلك)3(، وهو توجه إجيايب من شأنه تقرير استثامر 

تقدير أهل اخلربة واملعرفة يف ذلك.

وبناء عىل ذلك فإنني أرى أن منح صالحية النظر يف طلبات االستبدال لألوقاف 

)1( أشار د. الطريقي إىل أن مصدر هذه املادة هو األنظمة واللوائح السابق اإلشارة إليها، ص206.
)2( أشار د. الطريقي إىل أنه قد صدر هذا النظام باملرسوم امللكي رقم )م/21( يف 1421/5/20هـ
)3( أشار د. الطريقي إىل أن مصدر هذه املادة هو األنظمة واللوائح السابق اإلشارة إليها، ص 184.
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اخلريية، وفق مقتضيات املصلحة قبل إجازهتا من ِقبل اجلهة الرشعية املختصة حمل 
نظر؛ إذ إن جوهر القضية يف املقام األول يف تقدير مصلحة االستبدال أو أي إجراء 
يرتبط بالبعد االستثامري، وليس يف اإلجازة الرشعية التي ينبغي قرصها ضمن نطاقها 
لتقدير ذلك رشًعا، وفق ما قررته احلجة الوقفية من رشوط وضعها الواقف لالنتفاع 
بوقفه، أو يمكن أن تكون إجازة املحاكم الرشعية -باعتبارها اجلهة املختصة- من 

خالل االستعانة بخرباء يف االستثامر بام يسمى يف القانون )ندب خبري(. 

د.  رصده  ما  -وفق  املعارصة  األوقاف  توثيق  معوقات  من  إن  األوقاف:  مجع   -3
الطريقي- الوضع بالنسبة ملا تم بيعه منها، وتم إيداع املبالغ املتحصلة من ذلك 
يف مؤسسة النقد العريب السعودي عن طريق املحكمة الرشعية، وذلك حتى يتم 
تعرتض  التي  املشكلة  تربز  حيث  املحكمة،  طريق  عن  الرشعي  للبديل  الرشاء 
وذلك  بعضها،  إىل  األوقاف  بعض  مجع  إرادة  عند  احلالة  هذه  يف  التوثيق  طريق 
بحيث جتعل يف عني واحدة بسبب قلة املبالغ لكل وقف منها، حيث يتعذر رشاء 
بديل مناسب باملبلغ القليل للوقف وحده دون مجعه مع غريه، فتبقى هذه األوقاف 
متعّطلة دون جدوى، بل ربام يؤول الوقف إىل الضياع، وذلك بخالف ما لو جرى 

مجعها وتوثيقها بعد اجلمع يف عني واحدة.

السعودي  الشؤون اإلسالمية واألوقاف  الطريقي عن وكيل وزارة  وقد نقل د. 
أكثر من وقف  قيمة  يرون مجع  الرشعية ال  املحاكم  القضاة يف بعض  “بعض  قوله: 
بالوقف  يف عني واحدة، مما يعني استمرار تعطل منافع الوقف، وهذا يلحق رضًرا 
متعطلة  األوقاف  بيع  عن  املجلس  توقف  الرأي  هذا  ظل  يف  ألنه  عليه؛  وباملوقوف 

املنافع، أو ذات الغلة القليلة”)1(.

)1( ذكره د. الطريقي نقاًل عن: د. عبد الرمحن املطرودي يف بحثه: )والية الدولة عىل األوقاف(، )506/1(.
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ثم ذكر بعد أن أشار إىل عدد من اإلحصائيات الرقمية، التي تعكس مدى اخلسارة 
دون  حيول  الذي  اإلجراء  هذا  بأن  بينها،  اجلمع  عدم  نتيجة  باألوقاف  حلقت  التي 
رشاء  يتعذر  حني  حصوله  عىل  يؤثر  لكنه  مبارشة،  التوثيق  إىل  يعود  ال  بينها  اجلمع 
ينبغي  التي  فإنه رأى عدًدا من اخلطوات  الطويلة، وبناء عليه  املدة  يتأخر  أو  البديل 
اختاذها؛ حتى تتم املحافظة عىل هذه األوقاف من الضياع، أو للحيلولة دون التعطيل 

ملنافعها، وهي عىل النحو اآليت:

- حرص تلك التعويضات عن طريق جلنة مكونة من اجلهات ذات العالقة بأموال 

اإلسالمية  الشؤون  بوزارة  األوقاف  إدارة  الرشعية،  )املحاكم  املودعة  األوقاف 
واألوقاف، ومؤسسة النقد العريب(.

- بعد احلرص لتلك التعويضات ُينظر يف الوقف الذي له تعويض يمكن أن ُيشرتى 
ر باستكامل إجراءاته الرشعية والنظامية عىل الفور؛ حتى يتم  البديل املناسب له، فيبادمَ

إجياد البديل وتوثيقه.

يتم  ثمنها-  املناسب هلا -لقلة  البديل  التي ال يمكن رشاء  الوقفية  إن األعيان   -
حرصها، ثم ينظر يف مجعها يف عني واحدة وفق الضوابط الرشعية جلمع األوقاف)1(، 
وتكون الغّلة موزعة عىل تلك األوقاف بحسب نصيب كل وقف منها، وهبذا يمكن 
ينبغي أال  أنه  التأكيد  تتم املحافظة عىل تلك األوقاف من الضياع، كام ال بد من  أن 
العمل عىل ما حيقق املصلحة الرشعية، وقد يكون  الفقهي مانًعا من  يكون اخلالف 

األخذ بالقول املرجوح والعمل به أوىل من الراجح يف بعض األحوال)2(.  

املقرن يف بحثه: )مجع األوقاف وتفريقها( )1189/2(، من ثبت ندوة  نقاًل عن: د. حممد  الطريقي  )1( ذكره د. 
الوقف والقضاء.

)2( ذكره د. الطريقي نقاًل عن: فتاوى سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل شيخ، مجع: حممد بن قاسم )21/2(–
)272/11(؛ وتوصيف األقضية يف الرشيعة اإلسالمية، الشيخ عبد اهلل آل خنني )369/1(.
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فإن  املعّوق،  هذا  ملواجهة  حلول  من  الطريقي  د.  اقرتحه  ملا  وإضافة  رأيي،  ويف 
االنتفاع  تعذر  القديمة يف ظل  الوقفية  باألعيان  االنتفاع  تيسري سبل  أجل  احلل من 
هبا يف كثري من احلاالت يمكن أن يتحقق عن طريق شقني، فأما الشق األول: فيكون 
بتوفيق الرؤية الرشعية يف خمتلف املسائل التي ترتبط بجمع األوقاف وفق ما تقتضيه 
املصلحة التي من أجلها رشع الوقف متمثلة بسد احتياجات منافع املجتمع، وذلك 
من خالل النظر إىل األقضية برؤية تتناغم مع معطيات الواقع ومستجداته امتداًدا ملا 
قررته أصول األقوال املعتمدة، وأما الشق الثاين: فإن من األجدى -من أجل حتقيق 
االنتفاع هبذه األعيان- العمل عىل إجياد خمرج رشعي لنقدنة)1( هذه األعيان، والعمل 

عىل استثامرها يف القنوات األجدى نفًعا بحاجة املجتمع. 

وتقريًبا للتصور املقرتح فلو أن هناك جمموعة من األوقاف هي عبارة عن )حظائر 
سمكية()2(، موجودة يف منطقة حيوية استثامرية تم حتديدها من قبل الدولة، باعتبارها 
منطقة استثامرية لبناء أبراج شاهقة، فإن من األجدى مجع هذه األوقاف، واستبدال ما 
خصصت له يف بناء هذه األبراج، ال سيام أن الريع الذي ستجنيه املؤسسة الوقفية من 
هذا االستبدال سيكون خمتلًفا ونافًعا لسد احتياجات املجتمع يف خمتلف القطاعات، 
عىل نحو من شأنه جني الثمرة التي جرى من أجلها ترشيع عبادة الوقف يف الرشيعة 

اإلسالمية.

4- احلكورات القديمة: إن احلكورات هي العقارات القديمة، وهي تعرف اصطالًحا 
بأهنا عبارة عن: »عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض مقررة للبناء والغرس أو 

)1( النقدنة: هي عملية حتويل قيمة األعيان املوقوفة، التي مل تعد جتدي نفًعا فيام خصصت له إىل نقود ترصف فيام 
حيققه نفًعا جمدًيا منها.

)2( احلظائر السمكية: هي إحدى الطرق التي يتم من خالهلا صيد األسامك.
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ألحدمها«، وهو يطلق عىل اإلجارة الطويلة)1(.

ا  وقد ذكر د. الطريقي أن املشكلة التي نتجت عن حتكري األوقاف مدًدا طويلة جدًّ
متثلت بام أدت إليه من ضياع لوثائق هذه األوقاف املحتكرة، وهو ما أدى إىل اخلوف 
عىل رقبة األرض من االستيالء عليها ممن تقع حتت يده، فيضيع الوقف وُينسى، حيث 
له، بل إن يف ذلك -يف رأيي- تضييًعا لفرص  املستأجر  أهنا من أمالك  الناس  يظن 

استثامرية للعني املوقوفة يف املستقبل؛ نتيجة طول املدة التي حُتتكر فيها منافعها.

باألعيان  لالنتفاع  املعّوق  هذا  حتقق  دون  احليلولة  أجل  من  أنه  كذلك  أكد  كام 
املوقوفة، فإن املعاجلة تتمثل برضورة العناية بالوثائق الوقفية، من خالل إنشاء مراكز 
التقنية املتقدمة يف هذا العرص بام من شأنه حتقيق  حلفظ وثائق األوقاف، واستخدام 

احلفاظ عليها)2(.

األوقاف،  بتحكري  العمل  عدم  الوقفية  للمصلحة  األفضل  من  أن  إىل  أشار  ثم 
الفرص االستثامرية، مل يعد جيدي هذا األسلوب يف االنتفاع  ال سيام يف ظل تسارع 
بالعني املوقوفة ، أما ما يوجد من هذه األعيان املحتكرة فإنه ينبغي السعي إىل إثباته 
وتوثيقه إما بشهادة إن وجدت، وإما باستفاضة عىل كونه وقًفا، وإن مل يوجد من ذلك 
يشء فيكفي إقرار من هو حتت يده بأنه وقف، وقد أكد الشيخ حممد بن إبراهيم ذلك 
فقال: »يثبت الوقف باالستفاضة، وال حاجة إىل معرفة اسم الواقف، وإن مل يستفض 

فيكفي إقرار من هو حتت يده بذلك، مامل ينازع بحجة رشعية«)3(.

)1( ذكره د. الطريقي نقاًل عن: رد املحتار )592/6(، واملوسوعة الفقهية )53/18(.
)2( ذكره د.الطريقي نقاًل عن: د.حممد املوسى يف بحثه: )حفظ أموال الوقف( )979/2(، من ثبت ندوة الوقف 

والقضاء.
)3( ذكره د.الطريقي نقاًل عن: فتاوى سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل شيخ، مجع: حممد بن قاسم )41/9(.
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وبناء عىل ما سبق، فإنني أرى أن أمهية توثيق احلجج الوقفية –ورقًيا وإلكرتونًيا– 
مسألة ال بد أن تنّظم بنصوص ترشيعية والئحية، وهذا هو مما تقتضيه املصلحة حفًظا 
لألوقاف من الضياع، وذلك بحيث تعالج هذه النصوص ما يتعلق بتوثيق األوقاف، 
وما جيري بشأهنا من تعامالت وفق آلية من شأهنا حفظ منفعة هذه األعيان املوقوفة 
كام حبسها أصحاهبا تأبيًدا، وأن تكون اجلهة املعنية بذلك جهة إدارية واحدة، وأال 
اإلجراء وتصحيحها؛  تيسري خطوات  إال عىل سبيل  أخرى  أي جهة  معها  تتداخل 

وذلك حتى حيول ذلك دون ضياعها وضياع منافعها أو االستيالء عليها وسقتها. 

5- خوف بعض الواقفني من استيالء الدولة عىل الوقف: ذكر د. الطريقي أن هناك 
من الناس من خيشى أن يؤدي توثيق الوقف بالطريق الرسمي إىل استيالء اجلهة 
الوقف  فيضيع  أمالكها،  من  ليصبح  الدولة  خزينة  يف  بإدخاله  عليه؛  الرسمية 

وتنتفي منافعه.

كام أكد أن هذا األمر قد أثر عىل بعض الواقفني، فرتاه يرتك توثيق الوقف لعدم 
ثقته باجلهة الرسمية املوكل إليها حفظ األموال املوقوفة من الدولة، وهذا يف الواقع 
من شأنه أن يعّرض الوقف للضياع، واستيالء األيدي املعتدية عليه من الورثة أو من 

غريهم.

وزارة  وكيل  لسان  عىل  وردت  كام  املشكلة  هذه  سلبيات  الطريقي  د.  نقل  وقد 
احلال  “وهذه  قوله:  يف  السعودية  العربية  باململكة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 
املواطن  إدارة قطاع األوقاف، مما خلق عند  سببت سلبيات أظهرت عدم كفاءة يف 
يطلبون  أو  يتحايلون  أو  الوقف  عن  حيجمون  إما  جعلهم  مما  الثقة،  بعدم  إحساًسا 
من املحاكم الرشعية عدم إشعار الوزارة باألوقاف، وهذه احلال تسببت يف تعطيل 
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كثري من األوقاف، بل وضياع البعض منها باستيالء الورثة أو األشخاص عىل تلك 
األوقاف وعدم رصف غلتها يف مرصفها الرشعي، وقد يكون ذلك بسبب خالفات 
جمال  يف  هذا  والعناية،  االهتامم  من  يستحقه  ما  الوقف  إعطاء  عدم  أو  الورثة،  بني 
عىل  تستويل  الوزارة  بأن  القول  إىل  الناس  ببعض  احلال  وصل  بل  العامة،  األوقاف 
الناس أن غالل  الذرّية واخلاصة وتترصف فيها ... كام ادعى بعض  األوقاف حتى 

األوقاف تدخل ضمن خزينة الدولة”)1(.

ترك  إىل  األوقاف  تدفع أصحاب  التي  املشكلة  الطريقي حالًّ هلذه  د.  وقد طرح 
توثيق أوقافهم رسميًّا خشية استيالء الدولة عليها، متمثاًل بالتوعية الصحيحة التي 
هتدف إىل كسب ثقة الناس، والعمل عىل نرش الوعي بثقافة الوقف وأمهيته ودوره يف 
النهوض باملجتمع، وما تقوم به اإلدارة من جهود يف توثيق األوقاف وتنميتها، وذلك 
من خالل نرشات دورية عرب خمتلف الوسائل اإلعالمية. كام أكد كذلك بأنه من أجل 
جتاوز هذه اإلشكالية فال بد من رضورة حتديث اإلجراءات واألنظمة وتطويرها يف 
دوائر األوقاف، وتكوين جهاز رقايب منفصل عن الوزارة حياسب تلك اإلدارات عىل 

جتاوزاهتا إن وجدت، أو إمهاهلا وتقصريها إزاء األوقاف)2(. 

توظيف  خالل  من  األول،  املقام  يف  يتأتى  أن  يمكن  ذلك  حتقيق  إن  رأيي،  ويف 
أشخاص معروفني باألمانة والثقة واخلربة االستثامرية يف املجتمع يف خمتلف قطاعات 
األمانة املعنية باألوقاف، بدًءا من جملس اإلدارة، ومروًرا باألمانة العامة لألوقاف، 
وانتهاء بمن يتم تعيينهم من قبل اجلهة املعنية عىل أهنم نظار عىل العني املوقوفة، كام 

)1( ذكره د. الطريقي نقاًل عن: د. عبد الرمحن املطرودي يف بحثه: والية الدولة عىل األوقاف، )508/1(.
املوقع  عىل  منشورة  وهي  ص37.  الطريقي،  عيل  بن  الرمحن  عبد  د.  واحللول،  املعوقات  الوقف:  توثيق   )2(
www.kantakji. :اإللكرتوين ملركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية – فقه الوقف عىل الرابط اإللكرتوين

 . com/fiqh/Wakf.htm



الفصل الثاني: عناصر توثيق الحجة الوقفية ومعوقاته

73

ينبغي كذلك العمل عىل تبني منهج الشفافية يف نرش خمتلف ما يتعلق بربنامج عمل 
التبنّي  يتحقق  اخلتامي، وأن  بميزانيتها وحساهبا  يتعلق  باألوقاف، وما  املعنية  اجلهة 
حيث  واإلعالم،  العامة  العالقات  يف  ومتكامل  متخّصص  جهاز  خالل  من  لذلك 
يتمثل دوره بالعمل عىل نرش الثقافة الوقفية وفق منظورها الرشعي املعارص، الذي 

من شأنه االرتقاء باحتياجات املجتمع وتطويرها. 

ومن خالل ما سبق استعراضه من معّوقات من شأهنا أن تعرقل توثيق األوقاف، 
بناء عىل ما عرضه د. الطريقي يف جتربة اململكة العربية السعودية، التي يمكن تعميم 
بعض عنارصها عىل العديد من الدول العربية واإلسالمية، التي ما زال يسود أنظمتها 
النمط التقليدي يف توثيق األعيان الوقفية وإدارهتا، من خالل ذلك فإن ما يمكن تأكيده 
أن األسلوب األمثل إلدارة األعيان الوقفية يكون من خالل أجهزة رسمية، تستعني 
بجهاز رشعي ورقايب مدعوم باخلربات االستثامرية، التي تدير اجلانب االستثامري يف 
القطاع بعقليات استثامرية من جانب، وتعمل عىل تلبية وتأهيل احتياجات املجتمع 
وتطويرها، من خالل خمتلف اخلدمات التي يتم تقديمها اعتامًدا عىل ريع هذه األعيان 

الوقفية من جانب آخر.
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والتطور  الرشعية  املتطلبات  بني  يزاوج  األوقاف،  لتوثيق  مقرتٌح  تصوٌر  ثالًثا: 
التكنولوجي:

ملا كانت داللة التوثيق للوقف تعني تدوين ثبوت الوقف أو تسجيل إنشائه عىل 
كل  عىل  العقد  السم  الفقهاء  من  جانب  تعميم  عىل  بناء  وأنه  رشًعا،  به  حُيتج  وجه 
ينعقد بكالم طرف واحد أم ال  ترصف رشعي بام فيها ترصف الوقف، سواء أكان 
ينعقد إال بكالم طرفني، وسواء أكان يف ذلك إلزام من املتعاقد لنفسه أم كان نشوء 
االلتزام باتفاق مع شخص آخر، فقد استقر رأي كثري من الفقهاء عىل هذا اإلطالق، 
باعتباره ترصًفا رشعيًّا -يندرج من ضمنه الوقف- يستلزم  العقد  ملا كان ذلك فإن 
العقود يف جوانب معينة، والنظر يف مدى  املتطلبات الرشعية إلبرام  لتوثيقه مراعاة 
به  الذي يستلزم األخذ  التكنولوجي  املتطلبات، والتطور  املزاوجة بني هذه  إمكانية 

مراعاة املستجدات، التي تقتضيها الرسعة يف إنجاز املعامالت الرشعية.

اجلمهور-  عند  اآلراء  عليه  استقرت  -فيام  الفقهاء  قرر  فقد  سبق،  ما  عىل  وبناء 
ا وال جيمعهام جملس  التعاقد بني شخصني غائبني عن بعضهام جسديًّ تم  ما  أنه متى 
القديمة  بينهام عن طريق وسيلة من وسائل االتصال  واحد، وتم اإلجياب والقبول 
واحلديثة -والتي منها الوسائل اإللكرتونية-، فإن الذي عليه اجلمهور أن التعاقد يف 
حال تباعد املتعاقدين وافرتاقهام جائز يف العقد أو الترصف الذي جيمع طرفني، فضاًل 

عن الترصفات ذات الطرف الواحد التي منها الوقف.

عنارص  أبرز  من  -باعتبارها  الصيغة  فإن  الرشعي  للمنظور  وفًقا  فإنه  وبذلك 
العقد- جائزة رشًعا ممن غاب عن جملس العقد، حيث إن املنظور الرشعي يتقرر بناء 
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عليه أن الكتابة والرسالة بني الغائبني تقومان مقام النطق بني احلارضين، ويقاس عىل 
هاتني الوسيلتني يف انربام العقود بني الغائبني سائر وسائل االتصال احلديثة)1(.

ويرى عقلة اإلبراهيم أن التعاقد بالربقية ال خيتلف عن التعاقد بالرسالة، إال من 
ا  حيث وسيلة نقل اإلجياب والقبول، وهذا ما يعني أنه ال إشكالية يف إجازة العقد أيًّ
ا أم غيابيًّا، ومن  كانت وسيلة التعاقد، إال بالنسبة لتكييف العقد وما إذا كان حضوريًّ
ثمَم تنطبق عليه أحكام التعاقد بني الغائبني يف مجيع تفصيالهتا، سواء من حيث زمان 

متام العقد أم مكانه، أو من حيث ما ينبنى عىل االختالف بينهام من آثار.

بالوسائل  التعاقد  طبيعة  حول  اآلراء  من  لعدد  استعراضه  بعد  عقلة  وينتهي 
احلديثة، إىل أن الرأي القانوين السائد يف ذلك هو أن التعاقد باهلاتف وما إىل ذلك من 
الوسائل احلديثة لالتصال ال يعترب تعاقًدا بني حارضين من كل وجه، وال بني غائبني 
من كل وجه؛ حيث إن املتعاقدين ال جيمعهام مكان واحد، وليس ثمة فاصل زمني 
بني القبول والعلم به؛ لذا ساد القول بأنه تعاقد بني حارضين من حيث الزمان لعدم 
واحد)2(،  جملس  تواجدمها يف  لعدم  املكان  غائبني من حيث  وبني  الزمني،  الفاصل 

وعليه فإن التعاقد هبذه الوسائل يسبغ عىل العقد طبيعة مزدوجة.

بالنسبة  املزدوجة  العقد وطبيعته  انعقاد  إذا كان هذا هو احلكم من حيث  ولكن 
للعقود التي يرتبط فيها اإلجياب بالقبول هبذه الوسائل، فام املوقف بالنسبة لترصف 
عليها  يرتتب  التي  الالزمة  التربعية  العقود  من  الفقهاء  بعض  اعتربه  الذي  الوقف 
آلية توثيق للوقف جتمع  إبرام هذا الترصف من خالل  أثر رشعي؟ وهل باإلمكان 

)1( التوثيق لدى فقه املذهب املالكي بإفريقية واألندلس من الفتح اإلسالمي إىل القرن الرابع عرش اهلجري، د. عبد 
اللطيف الشيخ، ص171.             

التلكس يف ضوء الرشيعة والقانون، حممد  الربقية،  – اهلاتف،  العقود بوسائل االتصال احلديثة  )2( حكم إجراء 
عقلة اإلبراهيم، ص33.
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والتطور  الوقفية،  احلجة  عنارص  تتضمنها  أن  ينبغي  التي  الرشعية  املتطلبات  بني 
التكنولوجي الذي من األجدر استثامره لترسيع املعامالت الرشعية عىل اختالفها؟ 
املثال  سبيل  عىل  األوقاف  بتوثيق  املعنية  اجلهة  قيام  للصورة  تقريًبا  يعني  ما  وهو 
بوضع استامرات وقفية عىل موقعها اإللكرتوين بحيث تتضمن خمتلف العنارص التي 
تتضمنها احلجة الوقفية، ويتم اعتامدها بناء عىل ذلك، أم أن هناك إجراء آخر يتعني 

اختاذه العتامد التوثيق.

مراعاة  عىل  ذلك  يف  والعمل  املعامالت،  ملختلف  اإللكرتوين  التوثيق  اعتامد  إن 
الصيغة يف  نقل  إشكالية، من حيث طبيعة وسيلة  تثار حوهلا  الرشعية ال  املتطلبات 
العقود، أو الترصفات التي ترتتب عليها آثار قانونية ورشعية، إال أن اإلشكالية تكمن 
يف العنارص اجلوهرية التي تتضمنها احلجج الوقفية، والتي تستلزم مراعاة خاصة أثناء 

إنشائها أو تعديل رشوطها أو حتى استبداهلا.

املتطلبات  لتفعيل  بالنسبة  القانون األردين رقم )85( لسنة 2001م  إىل  وبالنظر 
التكنولوجية يف توثيق احلجج الوقفية يف معاملة الوقف، فإنه يتضح أن هذا القانون قد 
استثنى استعامل هذه الوسائل احلديثة، ورفض اعتامد التوقيع اإللكرتوين والسندات 
طبيعة  ذات  معاملة  باعتباره  وذلك  رشوطه؛  وتعديل  الوقف  إلنشاء  اإللكرتونية 
التي  املعامالت  القانون  حدد  حيث  كتابة،  توثيقها  تقتيض  حساسيتها  وأن  خاصة، 
تندرج حتت هذا االستثناء بشكل حرصي بحيث ال جيوز التوسع فيها، كام أن هناك 
رأًيا يقرر أن قمَرص حجية إثبات التوقيع اإللكرتوين عىل بعض املعامالت والترصفات 
– ومنها الوقف – يعد نوًعا من التقصري ال لزوم له، وتناقًضا ليس له داٍع مادام أن 

التوقيع اإللكرتوين يعرتف به القانون، وحيوز احلجية كالتوقيع التقليدي، ولعل هذا 
بالنسبة للمؤيدين للتوثيق اإللكرتوين للوقف، وحيازة  –وفق ما أرى–  االختالف 
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آلية  وفق  به  القانون  اعرتاف  من  مانع  ال  احلجية،  عىل  للوقف  اإللكرتوين  التوقيع 
وفق  ذلك  يتحقق  أن  بمعنى  وذلك  املرعية،  الرشعية  املتطلبات  فيها  تراعى  قانونية 
مرشوع بقانون يرشف عليه املختصون من أهل الرشيعة لتحقيق املتطلبات الرشعية 
توثيق  يف  اإللكرتوين  التطور  ألدوات  التفعيل  آليات  بوضع  واملعنيون  جانب،  من 

العقود من جانب آخر.

ويرجع السبب يف استثناء الوقف وتعديله من جمال الوسائل اإللكرتونية -حتى 
القانونية وفق ما يقرره القانون املدين األردين- إىل اعتبارها  لو استكملت الرشوط 
ترصفات مدنية شخصية خترج من نطاق املعامالت التجارية، وهي بحاجة إىل توثيق 
التي  ولرشوطها  وتعديلها،  إنشائها  لطبيعة  وذلك  الرشعية؛  الناحية  من  خلطورهتا 
ختضع لألحكام الرشعية لدى املحاكم املختصة، وهذا ما أكدته املادة )2/1237( 
التغيري يف مصارفه  أو  الوقف  »يتم  أنه:  التي نصت عىل  املدين األردين،  القانون  من 

ورشوطه بإشهار رسمي لدى املحكمة املختصة وفًقا لألحكام الرشعية«.

لتسجيل  اشرتط  األردين  القانون  أن  يالحظ  فإنه  السابق  النص  خالل  ومن 
الوقف وتوثيقه اإلشهار الرسمي لدى املحاكم املختصة بالنسبة للوقف، وليس جمرد 
بحاجة  احلالة  هذه  يف  اإلشهار  ولكن  الوقف،  عىل  الدال  الضمني  الفعل  أو  القول 
إىل إجراءات معينة يتعذر إجراؤها بالوسائل اإللكرتونية)1(، وهذا ما استلزم استثناء 

ترصف الوقف من التوثيق من خالل إجرائها هبذه الوسائل.

وبناء عىل ما سبق، فإن ما يتضح أن هناك أخًذا باعتامد التوقيع والتوثيق اإللكرتوين 
بالنسبة لتسجيل بعض العقود، التي ال تتضمن بعض املسائل التي حتتاج إىل جانب 

)1( التنظيم القانوين للعقود اإللكرتونية، حييى يوسف فالح حسن، رسالة )ماجستري(، 2007م، جامعة النجاح، 
 www.najah.edu/thesis/451.pdf :نابلس، منشور عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة ضمن الرابط
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من التدقيق؛ مراعاة ملتطلباهتا الرشعية من حيث طبيعة إنشائها ورشوطها املرتبطة هبا، 
وأن هناك ترصفات رأى املرشع األردين رضورة استثنائها من ذلك؛ نظًرا العتبارات 
رشعية  بأحكام  ذلك  وارتباط  رشوطها،  وتعديل  وتسجيلها  إشهارها  بآلية  ترتبط 

ينبغي مراعاهتا عند توثيق الوقف وتسجيله. 

ويف رأيي فإن وثيقة احلجة الوقفية تتضمن عنارصها ما يمكن توثيقه إلكرتونًيا، 
إال أن ذلك حيتاج إىل تنظيم قانوين حمكم ومتكامل يضعه املختصون وفق املتطلبات 
املعامالت  توثيق  )قانون  أبواب  ضمن  باًبا  له  خيصصوا  أن  ويمكن  الرشعية، 
اإللكرتونية(، ومما يقرر هذا التوجه أن اململكة العربية السعودية قد أصدرت يف العام 
التوقيع اإللكرتوين وتوثيق املعامالت، إال أهنا استثنت من  1428هـ قانوًنا لتنظيم 
–ومنها الوقف- ليس عىل سبيل احلظر الكيل، بل تركت  ذلك املعامالت الرشعية 
للمختصني يف اجلهة املعنية تنظيم ذلك، وفق ما يرونه من رشوط واعتبارات تراعي 

املقتضيات الرشعية املرعية)1(.

تعّقد  إىل  يرجع  إلكرتونيًّا  الوقف  توثيق  عىل  التحفظ  يف  التشديد  فإن  وبذلك 
يتعلق  وما  الوقفية،  احلجة  تتضمنها  أن  ينبغي  التي  بالعنارص  ترتبط  التي  التفاصيل 
بالتحقق من رشوط أركان ترصف الوقف التي ينبغي أن تتحقق، وما إىل ذلك من 
اعتبارات قد يتعذر توثيقها والتأكد منها من خالل الوسائل اإللكرتونية، ومن أجل 
ذلك فإن من املمكن استثامر التطور التكنولوجي، مع مراعاة املتطلبات الرشعية يف 

توثيق احلجج الوقفية يف جانب منها دون آخر، وفق التصور اآليت:

وضع استامرة حتتوي عىل عنارص احلجة الوقفية من إقرار، واشرتاطات قانونية،  	•

)1( التوقيع اإللكرتوين وتوثيق املعامالت، ممدوح اهلذييل، مقال منشور يف املوقع اإللكرتوين لدار العدالة والقانون 
.http://www.justice-lawhome.com/index.php98 :العربية ضمن الرابط اإللكرتوين
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وبيانات للواقف وللمستفيدين من الوقف ... إلخ، وذلك بحيث يقوم الواقف 
للجهة  إلكرتوين  موقع  خالل  من  بملئها  رسمي-  توكيل  -بموجب  وكيله  أو 
املنظمة لألوقاف، مع رضورة توجيه الواقف قبل القيام بذلك باالتصال باجلهة 
املعنية؛ ألي استفسار متعلق بمراحل التسجيل املبدئي للوقفية، وإمكانية إعطاء 

رقم متابعة للطلب إلطالع الواقف عىل ما يتم من إجراءات يف معاملة وقفه.

مثل: نسخة من  املطلوبة،  الوثائق  لعدد من  ملونة  بتحميل صورة  الواقف  يقوم  	•

هوية الواقف، نسخة من هوية الشهود، نسخة من وثيقة العني املوقوفة، وما إىل 
ذلك؛ من أجل التأكد من تسجيلها وتدقيق بياناهتا.

وفق  يتأكد  الذي  املختص،  املوظف  إىل  وحتويلها  بمرفقاهتا  الوثيقة  حتميل  يتم  	•

بتحقق  يتعلق  وما  بتحميلها،  الواقف  قام  التي  البيانات  من  مبدئيًّا  صالحياته 
االشرتاطات الرشعية والقانونية فيام يتعلق باإلقرار والتعريف بالعنارص القانونية 
بالعني  لالنتفاع  اشرتاطات  من  الواقف  ضمنه  وما  الوقف،  لتنظيم  هبا  املعمول 
ذات  باجلهات  االتصال  بعد  املعنيني  قبل  من  مراجعتها  عىل  والعمل  املوقوفة، 

االختصاص خالل مدة زمنية معينة.

باحلضور  والشهود  وكيله  أو  الواقف  ُيعلم  املعلومات  من  والتوثق  التأكد  بعد  	•

فًقا للمعلومات التي تم  أمام اجلهة املختصة؛ لتسجيل الوقف يف وثيقة رسمية ومَ
االستيثاق منها، ويعلن الواقف أو وكيله باآلثار الرشعية والقانونية التي ترتتب 
رسميًّا  وتوثيقه  الوقف  لتسجيل  النهائية  باإلجراءات  القيام  قبل  الوقف  عىل 

إلكرتونيًّا.

بعد إهناء تسجيل الوقف وتوثيقه جيري حفظه يف نسخة ورقية وأخرى إلكرتونية  	•
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استبدال  من  لذلك  التابعة  اإلجراءات  خمتلف  وتتم  املعنية،  اجلهة  سجالت  يف 
وغريه وفق هذه اآللية.  

التقدم  خدمة  تقديم  يتضمن  -الذي  اإللكرتوين  الرابط  ضمن  كذلك  ويمكن 
بطلب لتوثيق احلجة الوقفية- وضع عدد من العنارص عىل النحو اآليت:

- نبذة عن اخلدمة واملالحظات املرتبطة بذلك.

- طريقة استخدام اخلدمة.

- وضع رابط يتضمن طلب اخلدمة.

- وضع رابط يتضمن مراجعة حالة الطلب.

طبيعة  حسب  عىل  الوقفية  احلجج  تتضمنها  التي  االستامرات  لنامذج  عرض   -
العني املوقوفة.

التكنولوجي،  والتطور  الرشعية  املتطلبات  بني  اجلمع  حتقيق  يمكن  فإنه  وبذلك 
من  املبدئية،  الناحية  من  األوقاف  توثيق  عملية  لترسيع  منه  االستفادة  ينبغي  الذي 
خالل  من  التوثيق  عمليات  ببعض  القيام  واملتضمن  املقرتح  التصور  هذا  خالل 
عن  التحري  بعد  التوثيق  إجراءات  إهناء  يتم  حيث  اإللكرتونية،  األدوات  استثامر 
مع  الوقفية،  تسجيل  طلب  يف  حتميلها  تم  التي  الوثائق  تضمنتها  التي  املعلومات 
رضورة الرقابة الرشعية والقانونية عىل صحة هذه اإلجراءات يف خمتلف مراحلها، 
من خالل أقسام للتدقيق القانوين والرشعي داخل املؤسسة الوقفية وخارجها متاًما 
كام حيصل يف معامالت البنوك اإلسالمية؛ وذلك لضامن التزامها بالضوابط الرشعية، 
وهو ما يعني أن أي تصور لتوثيق األوقاف ال بد أن يعمل عىل املزاوجة بني املتطلبات 
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الرشعيني،  املختصني  من  باعتامد  يتم  أن  وينبغي  التكنولوجي،  والتطور  الرشعية 
خاصة يف مرحلة االعتامد والتسجيل النهائي التي يتحقق من خالهلا استقرار العني 
املوقوفة وفق ما يقرره الواقف من اعتبارات واشرتاطات، وال شك أن ذلك يستلزم 
حتديًثا وتطويًرا لألنظمة املتعلقة بتوثيق األوقاف و)أرشفتها(، وأن يقوم عىل تطبيق 
هذه األنظمة موظفون أمناء مؤّهلون؛ لتحقيق أعىل معايري اجلودة يف تسجيل األعيان 

املوقوفة وإدارهتا واستثامرها.



الفصل الثالث
درا�صة حالة حجة وقفية

من �صجالت الأوقاف البحرينية
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متهـــيد:

إن من املفاخر التي دونتها صفحات تاريخ األمة اإلسالمية -فكانت سبًبا لنهضتها 
ورفعتها- تلك احلجج الوقفية، التي أثبتت أن هناك كامًّ متنوًعا من األعيان املوقوفة يف 
العديد من القطاعات، خاصة تلك الوثائق التي أبرزت جانًبا مؤثًرا يف حراك املجتمع 

وتنميته.

الباحثني  من  العديد  أفادت  قد  الوقفية  احلجج  هذه  فإن  ذلك،  أجل  ومن 
املتخصصني واألكاديميني يف سرب أعامق التاريخ اإلسالمي واكتشاف مكنوناته وس 
هنضته التي امتدت عرب قرون طويلة، فقد كانت هذه احلجج حجرمَ الزاوية واملحّفز 
الرئيس لتنمية املجتمع، كام أسهمت األعيان املوقوفة يف اإلحياء لكثري من جوانب 

النهضة يف جمتمع الدولة اإلسالمية يف خمتلف احلقب التارخيية.

إن حتليل املضمون الذي حوته احلجج الوقفية يف خمتلف احلقب يكشف الكثري 
تضيفه  ما  سيام  ال  واجلوانب،  األبعاد  خمتلف  خالل  من  احلقبة  تلك  عن  املعامل  من 
املتعّلق  الزمني واملكاين  املرتبط باإلطار  املعريف والتارخيي  الوقفيات يف اجلانب  هذه 
بالوقفية يف عالقاهتا بالسياقات االقتصادية واالجتامعية للفرتة التارخيية ذات الصلة.

وبذلك فإن ما سنسّلط عليه الضوء ضمن السطور التالية يتمثل بتحليٍل مستفيٍض 
صدور  بعد  تسجيلها  تم  التي  البحرينية،  األوقاف  سجالت  من  وقفية  حجة  لبنية 
كام  املايض،  القرن  عرشينيات  يف  للدولة  الرسمي  اجلهاز  قبل  من  التسجيل  إعالن 
سبقت اإلشارة إىل ذلك يف الفصل األول من هذه الدراسة، ومن اجلدير بالذكر أن 
هذه احلجة الوقفية التي تم اختيارها عىل أهنا نموذج تعود إىل حقبة العقد السادس 
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من القرن اهلجري املايض، وهو ما يقارب العقد اخلامس من القرن امليالدي املايض، 
ذلك  وارتباط  مضموهنا  بتحليل  يتعلق  وما  احلجة،  هذه  بنية  حيث  من  وذلك 

بالسياقات االقتصادية واالجتامعية للفرتة التارخيية التي تم فيها تسجيلها.
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 أوالً: بنية احلجة الوقفية:

من خالل االطالع عىل سجالت الوقفيات البحرينية التي تعود إىل العقود األوىل 
من القرن املايض، فقد تم اختيار إحداها، وهي عبارة عن »وقفية نخل عىل مسجد 
الشيخ عبد الرمحن بن راشد     آل فاضل«، التي تم تسجيلها بدائرة الطابو يف حكومة 
مملكة البحرين، وفيام ييل بيان ما يرتبط ببنية هذه احلجة الوقفية من حيث: مصدرها 
من  بخصوصياهتا  يتعلق  وما  فيها،  الواردة  والشواهد  والتواريخ  ألفاظها  وحتقيق 

حيث عنارصها التي تضمنتها.

أ( مصدر احلجة الوقفية: مصدر هذه احلجية هو »دائرة الطابو بحكومة البحرين« 
يف تلك الفرتة، التي كانت فيها البحرين قابعة حتت االستعامر اإلنجليزي يف أربعينات 
ومخسينات القرن املايض، حيث تم توثيق هذه احلجة يف سجالت الدائرة، وصدر بناء 

عىل ذلك إعالن بتسجيلها.

خالل  من  والشواهد:  والتواريخ  األلفاظ  حيث  من  الوقفية  احلجة  حتقيق  ب( 
حتقيق وثيقة هذه احلجة الوقفية من حيث ما تضمنته من ألفاظ وتواريخ وشواهد، 
فقد تبني أهنا كتبت باآللة الكاتبة عىل الرغم من أهنا ترجع إىل العام 1360هـ، وهو 
ما يقارب األربعينات واخلمسينات من القرن املايض قبل أكثر من سبعني سنة، وهو 
ما يدل عىل أن هذه اآللة قد دخلت البحرين يف فرتة مبكرة، وتم استخدامها لتوثيق 
الوثائق الرسمية احلكومية، وفيام يأيت ذكر لأللفاظ والتواريخ والشواهد الواردة يف 

الوثيقة: 
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حكومة البحرين - دائرة الطابو
إعالن تسجيل وقف رقم )1360/482(

طالب التسجيل – دائرة األوقاف السنية:

من  السهلة  بسيحة  الكائن  الردم  بديعة  نخل  وموقعه  تسجيله  املطلوب  العقار 
املنامة. اجلهة املوقوف عليها عىل أن يكون الثلث من حاصله وقًفا عىل مدات مسجد 
يف  راشد  بن  عيسى  الشيخ  مسجد  عىل  الثاين  والثلث  املحرق،  يف  اجلنويب  اجلامع 
املحرق، والثلث الثالث عىل مسجد عبد الرمحن بن راشد الفاضل يف املحرق. املوِقف 
فاطمة بنت خليفة بن حممد املجرن. موجب ورقة الوقفية املؤرخة يف سنة 1328هـ.

احلدود:

جمرن.  اهلل  عبد  بن  أمحد  ملك  والردم  الردم  بديعة  وبعده  املنجى   - الشامل  من 
من الرشق - الشارع وبعده اخلريس ونخل ماكبري الشيخ أمحد بن عيل اخلليفة. من 
اجلنوب – الشارع وبعده اخلريس والساب. من الغرب – أرض خالية ملك خليفة 
بن إبراهيم املجرن واملنجى وبعده السالوق ملك خليفة بن إبراهيم املجرن املذكور.

السقي:

يسقى من عني عذاري يوم اإلثنني من الساعة اخلامسة إال ربع إىل الساعة التاسعة 
من نفس اليوم، وله أيًضا وضح ليلة اخلميس من غروب الشمس إىل طلوعها بالدوار 
غروب  إىل  الشمس  وقفة  من  اخلميس  يوم  ذوب  آنًفا، وله  املذكور  السالوق  نخل  مع 

الشمس من يوم السبت.

بشأن  اعرتاض  لديه  من  تارخيه، فعىل  من  يوًما   90 اإلعالن  هذا  مدة  ملحوظة: 
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العقار املذكور أو رغب يف الوقوف عىل خارطته أن يراجع هذه الدائرة خالل املدة 
املعينة.

20 شعبان 1360هـ

مدير دائرة الطابو/التوقيع: خان صاحب حممد خليل ميمن)1(.

جـ( خصوصيات احلجة الوقفية من حيث عنارصها: من خالل استعراض بنية 
احلجة الوقفية فإن ما يتضح أهنا عبارة عن تسجيل لعني موقوفة يف العام 1360هـ، 
بناء عىل اإلعالن السابق اإلشارة إليه يف الفصل األول بخصوص الدعوة إىل تسجيل 
األعيان  لتسجيل  إعالن  بإصدار  قامت  عندما  البحرين،  قبل حكومة  من  األوقاف 
املوقوفة يف العام 1346هـ، حيث متثلت الدعوة يف هذا اإلعالن إىل تسجيل األعيان 
املوقوفة من أجل توثيقها وتدبريها أحسن تدبري، مع العلم بأن الوثيقة األصلية هلذه 
الوقفية التي جيري حتليل بنيتها من خالل هذا الفصل موجودة منذ العام 1328هـ، 
وقد تم تسجيلها يف العام 1360هـ بناء عىل هذا اإلعالن كام سبقت اإلشارة، حيث 

تضمنت بعد تسجيلها ترتيًبا للعنارص اآلتية:

-  رقم تسجيل احلجة الوقفية: حيث تم إعطاء احلجة الوقفية بعد تسجيلها رقاًم 
جديًدا من أجل حفظها، )وأرشفتها(.

-  بيان املال املوقوف وحدوده: تم بيان موقع املال املوقوف وحدوده من الشامل 
والرشق والغرب واجلنوب، وهو عبارة عن حمصول مزرعة نخيل بالقرب من عني 

عذاري.

-  بيان اجلهة املوقوف عليها: وهي عبارة عن ثالثة مساجد تقع بمنطقة املحرق 
)1(     انظر: ملحق الوثائق؛ وثيقة رقم )6(.
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–العاصمة القديمة ململكة البحرين حتى ثالثينات القرن املايض-، وقد متت اإلشارة 
هذه  من  مسجد  لكل  أثالث،  ثالثة  إىل  املحصول  تقسيم  جرى  أنه  إىل  الوثيقة  يف 

املساجد التي متت اإلشارة إليها يف الوثيقة ثلث كامل.

ذلك  ولعل  فقط،  اسمه  بذكر  الوقفية  هذه  يف  الواقف  بيان  تم  الواقف:  بيان    -
يرجع إىل قدم احلجة الوقفية األصلية فيام تضمنته من معلومات، فهى ترجع إىل اثنني 
وعرشين عاًما قبل تسجيلها، فلربام مل يتم إال تدوين اسم الواقف يف الوثيقة األصلية، 
أو ربام مل تكن هناك وثيقة وتم تدوين اسم الواقف بناًء عىل ما استفاض من معلومات، 
وذلك عىل الرغم من أن تلك الفرتة قد صدرت فيها اجلوازات للمواطنني، وهو ما 
يؤكد أن احلجج الوقفية القديمة يف تلك الفرتة مل يكن يدّون فيها إال اسم الواقف، 

حيث يتحقق بذلك التمييز له من غريه نظًرا لصغر مكون املجتمع البحريني آنذاك.

وهذا  واليوم:  بالساعة  عذاري  عني  من  املوقوف  املال  سقي  مواعيد  جدول    -
تفصيليًّا  بياًنا  فيها  إن  حيث  الوقفية،  احلجة  هذه  عنارص  خصوصيات  من  العنرص 
هبذه املواعيد، عىل نحٍو من شأنه أن يضمن استمرار وجود اإلنتاج الزراعي من هذا 

النخل. 

-  مدة اإلعالن ملواجهة أي اعرتاض أو مراجعة خلرائط املال املوقوف: وهو عنرص 
يعترب من خصوصيات هذه احلجة الوقفية أيًضا، حيث تضمنتها ملحوظة تتمثل يف 
بشأن  اعرتاض  أي  لتسجيل  وذلك  يوًما -؛  تسعني  – وهي  اإلعالن  هذا  مدة  ذكر 
العقار املذكور، أو تلبية لرغبة من يريد الوقوف عىل خريطة العني املوقوفة خالل هذه 
هذه  ميض  الدائرة، بعد  سجالت  يف  العني  هلذه  التسجيل  اعتامد  يعني  ما  املدة، وهو 

املدة عند عدم االعرتاض. 
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قامت  الذي  التاريخ  وهو  املسجل:  اسم  وبيان  الوقفية  احلجة  تسجيل  تاريخ    -
بموجبه الدائرة املعنية بتسجيل بيانات هذه احلجة الوقفية من أجل توثيقها وحفظها، 

باإلضافة إىل بيانات املوثق الذي قام بتسجيلها.

ولعل ما يمكن مالحظاته من خالل االطالع عىل بنية هذه احلجة الوقفية ما يأيت:

1.  أن هذه الوقفية مل يتم من خالل عنارصها التي تضمنتها بيان ناظر الوقف الذي 
سيتوىل إدارة املال املوقوف، ولعل ذلك يرجع -يف رأيي- إىل أن اإلعالن الصادر 
إدارهتا،  إنام جاء من أجل حتسني مستوى  من احلكومة بطلب تسجيل األوقاف 
وهو ما يعني أن اإلدارة هي التي تقوم بنظارة الوقف من خالل خمتصني حسب 
طبيعة الوقف، أو ربام لوفاة ناظر الوقف الذي تم تعيينه بموجب الوثيقة األصلية، 

وما إىل ذلك من أسباب يمكن التكّهن هبا.

2.  أن التسجيل للوقفية مل يتضمن بياًنا بإقرار الواقف بوقفه بناء عىل احلجة الوقفية 
األصلية، كام أنه مل يتضمن العنارص القانونية، والرشعية التي ترتتب عىل الوقف 
باعتبارها من آثاره، ولعل ذلك يرجع إىل أنه تسجيل حلجة وقفية موجودة وليس 

حجة وقفية ناشئة.

عدم  إىل  يرجع  ذلك  ولعل  الشهود،  عنرص  الوقفية  هذه  عنارص  ضمن  يذكر  3.  مل 
وجود ذكر للشهود يف الوثيقة األصلية، أو أن عدم الذكر هلم جاء نتيجة اعتبار أنه 
ما دام تسجيل العني املوقوفة قد تم بمعرفة موثق رسمي من الدولة فإنه ال داعي 

لإلشهاد عىل الترصف الوقفي.

4.  مما يالحظ يف بنية هذه احلجة الوقفية بالنسبة للعنارص الشكلية بعد تسجيلها من 
قبل دائرة األوقاف السنية أهنا مكتوبة باللغة الفصحى، وأن تفصيل البيان فيها قد 
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انصب عىل العني املوقوفة بشكل واضح، سواء من حيث حدودها أم من حيث 
جدول مواعيد سقيها، هذا فضاًل عن بيان خمتزل للواقف بذكر اسمه فقط، كام 
يالحظ كذلك أهنا مكتوبة باآللة الكاتبة عىل الرغم من أهنا تعود إىل ثامنية عقود 

مضت كام سبق البيان.

5.  أن هذه احلجة الوقفية قد متيزت بعض عنارصها باخلصوصية، ومن ذلك ما ورد 
من بيان تفصييل حول سقي العني املوقوفة، وما ارتبط باعتامد تسجيلها بعد ميض 
تسعني يوًما يف حال عدم االعرتاض املعترب، كام أهنا خلت من أي ديباجة أو إقرار 
بالوقف أو تكريم للواقف كام هو احلال يف الوثائق العثامنية، التي تم استعراض 

عنارص نموذج منها يف الفصل األول من هذه الدراسة.     
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ثانًيا: حتليل مضمون احلجة الوقفية يف عالقاهتا بالسياقات االجتامعية واالقتصادية 
للفرتة التارخيية ذات الصلة: 

مما سبق يتضح أن العني املوقوفة هي عبارة عن حمصول مزرعة نخيل، وأن املوقوف 
عليه قد متثل بثالثة مساجد موجودة يف مدينة املحرق يف تلك الفرتة، وهذا ما يعني أن 
املجتمع البحريني وفق ما تعكسه السياقات االقتصادية واالجتامعية للفرتة التارخيية 
ا، حيث كان املجتمع البحريني  التي تم فيها إنشاء احلجة الوقفية كان جمتمًعا تقليديًّ
كسائر  فيها  ويكثر  والتجارة،  والزراعة  البحر  عىل  فيها  يعتمد  تقليدية  حياة  يعيش 
جمتمعات اخلليج الكتاتيب التي كان يتلقى فيها األطفال القرآن الكريم، وكانت حياة 
التغيري  من  بطيئة  بمستويات  وتسري  البساطة،  عليها  تغلب  الفرتة  تلك  يف  املجتمع 

واالنفتاح.

ونظًرا هلذه الطبيعة التي اتسم هبا املجتمع البحريني يف تلك الفرتة، فقد سادت فيه 
سياسة البيت الكبري، حيث مل يكن كل فرد مستقالًّ بذاته من ناحية السكن واملعيشة 
اليومية إال القليل من الناس، بل كان أفراد العائلة يسكنون يف منزل واحد كالوالدين 
واألبناء ذكوًرا وإناًثا، كام كانت العامّت واخلاالت يتواجدن يف البيت كذلك، وذلك 
ما عدا البنات اللوايت إذا كربن وتزوجن من رجل غريب وليس من أبناء عمومتهّن، 
فإهنن عندئذ يتبعن أزواجهّن إىل بيوهتم اخلاصة هبم، سواء أكان ذلك البيت مبنيًّا من 
احلجارة أم من سعف النخيل، وقد كان يعيش كل إنسان عىل قدر مستواه املادي يف 

تلك الفرتة)1(.

البحرين، ط1، 1994م،  مدينة عيسى،  املطبعة احلكومية،  – سكينة حممد،  القحطاين  األيام،  )1( من وحي   )1(
ص131.
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وقد كان األجداد يف تلك احلقبة التارخيية بام يملكونه من وسائل تقليدية للسفر 
يستفيدون من أسفارهم يف التجارة الرائجة، واألرباح الطائلة التي جينوهنا من ذلك، 
يف  مثلها  جيدوا  مل  التي  اخلالبة  اجلميلة  باملناظر  للتمتع  السياحة  إىل  باإلضافة  هذا 
البحرين)1(، وضمن هذه احلدود كان سفرهم وارحتاهلم، وقد كانت البساطة تفرضها 

عليهم ظروف احلياة الصعبة يف تلك الفرتة.

أما بالنسبة للتعليم يف تلك الفرتة، والذي من دون شك كانت له انعكاساته عىل 
املساقات االقتصادية واالجتامعية، فإن اخلط الذي كتبت به هذه الوثيقة يكشف عن 
أن أبناء البحرين يف تلك الفرتة كانوا حريصني عىل طلب العلم، حتى إن البعض منهم 
كانوا يتعلمون كتابة اخلط يف األسواق عند بعض الرجال املعلمني مقابل أجر زهيد، 
وقد واصلوا الدراسة والكتابة حتى تم افتتاح أول مدرسة نظامية يف العام 1919م، 
وهي مدرسة اهلداية اخلليفية للبنني، لتفتح بعدها بتسع سنوات عام 1928م مدرسة 

خدجية الكربى للبنات)2(.

وكام كانت احلياة السائدة يف تلك الفرتة يف جمملها وتفصيلها تقليدية وبدائية، فإن 
العمل من  كان  وبدائية، حيث  تقليدية  األخرى  كانت هي  منها  تولدت  التي  املهن 
أجل التكسب يف غالبه يامرس من قبل رجال املجتمع، وكان النسوة يامرسن أعامالً 

حرصية كاملطّوعة وبعض األعامل التي تتصل باخلياطة وغريها.

لقد فرضت ظروف احلياة يف تلك الفرتة بتعاليمها ومفاهيمها وثقافتها، وعاداهتا 
وتقاليدها تلك الصورة التي كانت عليها، ولكن ما إن تغريت معامل احلياة عن صورهتا 
جديدة  مالمح  هلا  تظهر  احلياة  صورة  أخذت  حتى  املؤثرات،  من  العديد  بفضل 

)2( املرجع السابق، ص9.  )1(
)2( من تراث البحرين الشعبي، عيل املدين، وكريم العريض، مطبعة سميا، بريوت، لبنان، ص85.
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بمختلف جوانبها شيًئا فشيًئا، وذلك حتى اندثر بعضها وأصبح تراًثا لألجداد يعتز به 
األبناء، وبلغ باآلخر منها إن بقي إما بصورة ختتلف عام سبق، وإما عىل حاله كام كان.

وبذلك فإن ما يتضح من خالل هذه احلجة الوقفية التي تم تسجيلها بناء عىل طلب 
دائرة األوقاف السنية بحكومة البحرين آنذاك يف العام 1360هـ، وبموجب اإلعالن 
الصادر يف العام 1346هـ كام سبقت اإلشارة، أن تاريخ تأسيس أول إدارة رسمية 
تاريخ صدور هذا اإلعالن )1346هـ/1926م(،  البحرين هو  لألوقاف يف مملكة 
حيث يعترب هذا التاريخ بداية لتوثيق األوقاف رسميًّا يف البحرين، كام كان تسجيل 
األوقاف يتم وفق آلية معينة سبقت اإلشارة إليها يف الفصل األول، هذا باإلضافة إىل 
كانت  أن أغلب األعيان املوقوفة يف البحرين يف تلك الفرتة -كام سبقت اإلشارة– 
الزراعية، واملساجد ومصائد األسامك، وهي  العقارات، مثل: األرايض  تقترص عىل 

تدل عىل الثروات املوجودة بالبحرين يف تلك الفرتة.
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وحتى  الفرتة  تلك  يف  وإدارهتا  األوقاف  توثيق  يف  الوقفية  املؤسسات  دور  ثالًثا: 
الوقت احلايل:

الفرتة،  تلك  يف  الوقفية  املؤسسات  لعبته  الذي  للدور  بياًنا  تأكيده  ينبغي  مما  إن 
إجيابية  يعترب خطوة  املوقوفة  التسجيل واإلدارة لألعيان  تبني  أن  الرغم من  أنه عىل 
املستحقني،  للمستفيدين  ريعها  وصول  وضامن  العابثني  عبث  من  الوقفيات  حلفظ 
مل  األوقاف  إدارة  دور  أن  سيام  ال  ببطء،  تسري  كانت  الوقف  تسجيل  عملية  أن  إال 
الدينية،  ريعها لألغراض  توزيع  تولية  بل  فقط،  األوقاف  يقترص عىل تسجيل  يكن 
مثل: صيانة املساجد، مساعدة احلجاج الفقراء، جتهيز األموات، مساعدة املدرسني 
القائمني عىل تعليم علوم الدين ورصف رواتب أئمة املساجد واملؤذنني، وقد كانت 

هذه املساعدات تدفع إما نقًدا أو بتخصيص نسبة من ثامر إحدى املزارع املوقوفة.

وبالنظر إىل إدارة األوقاف اجلعفرية يف تلك الفرتة فإنه يتضح أهنا كانت تدار من 
القضاة عىل  دور  واقترص  أمحد سيد علوي،  رئاسة سيد  اجلعفرية حتت  قبل وجهاء 
اختصاص  من  فكانت  واستثامرها  األوقاف  إدارة  أما  الوقف،  مشاكل  عىل  القضاء 
جملس األوقاف الذي كان يضم وجهاء من الشيعة، وجيتمع مرة كل أسبوعني ملناقشة 

خمتلف القضايا املتعلقة بالوقف. 

أما بالنسبة لألوقاف السنية فإهنا مل تكن قادرة عىل تسيري األمور كام جيب، حيث 
كانت تدار من قبل ثالثة من القضاة واثنني من الكتاب الذين تدفع احلكومة رواتبهم 
، وذلك لكرب سن القضاة وعدم قدرهتم عىل إدارة األوقاف واستثامرها، حيث كانت 
تشتمل عىل العديد من املزارع واملنازل ومصائد األسامك، كام أن ريع هذه األوقاف 
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اإلجيارات  من  كثري  وكانت  اإلرشاف،  لضعف  نظًرا  املثىل  بالطريقة  حيّصل  يكن  مل 
ذلك  بعد  الناس  رغبة  عىل  بناًء  تقرر  فقد  وعليه  رقابة،  دون  املساجد  أئمة  حيصلها 
تأسيس جملس إلدارة األوقاف يضم وجهاء وأعيان البالد، كام تم يف العام 1937م 
افتتاح مبنى املحاكم اجلديد الذي ضم بني جنباته: »دائرة األوقاف، أموال القارصين، 

دائرة الطابو وجملس سالفة الغوص«.

لتنظيم  حكومي  قانون  أول  صدر  فقد  األوقاف،  إداريت  ألنظمة  بالنسبة  أما 
العام  يف  خليفة  آل  سلامن  بن  عيسى  الشيخ  عهد  يف  األوقاف  شؤون  إدارة  سري 
1380هـ/1960م، ثم صدر من بعده العديد من القوانني املنظمة لشؤون األوقاف 

عن طريق األجهزة الرسمية املعنية.

األهلية،  املؤسسات  بعض  ظهرت  واجلعفرية  السنية  األوقاف  إداريت  وبجانب 
السبعينيات، وعملت عىل  أوائل  انترشت يف  التي  ببعض اجلمعيات اخلريية  متمثلة 
إدارة األوقاف اخلريية واستثامرها عىل أن ذلك جزء من مهامها، حيث وضع الواقفون 
أعياهنم الوقفية حتت واليتهم بعد التصديق عليها من قبل القضاء الرشعي البحريني.

ومما يالحظ من خالل مقارنة املوجودات الوقفية التي ترشف عليها املؤسسات 
الوقفية بالدولة، يف بدايات ظهور اجلهات املعنية بتسجيل األوقاف وإدارهتا أهنا ما 
عادت تقترص عىل املزارع وحظائر األسامك والسفن وما إىل ذلك، بل أصبحت هذه 
املوجودات تنحرص يف ثالث عرشة فئة، باإلضافة إىل ما كانت عليه متمثلة يف: »النقد، 
األسهم والسندات، معدات النقل، أرايض الفضاء، األرايض الزراعية، الفلل )املنازل 
الكبرية(، املحالت التجارية، العامرات، املكاتب التجارية، حمطات البرتول، مواقف 
السيارات ومصائد األسامك«، حيث يرجع التنّوع يف فئات األموال املوقوفة إىل تنوع 



الفصل الثالث: دراسة حالة حجة وقفية من سجالت األوقاف البحرينية

99

متنوعة،  اقتصادية  بثروات  متتع  الذي  اخلاص،  القطاع  جمال  االقتصادي يف  النشاط 
وأنشطة جتارية متعددة، مما أدى إىل اتساع دائرة االستثامر يف قطاع األعيان املوقوفة.

تسجيل  اعرتت  التي  السلبيات  مع وجود  أنه  يتضح  ما  فإن  ما سبق،  وبناء عىل 
الفرتة  تلك  يف  األوقاف  عىل  القائمون  استطاع  فقد  وإدارهتــا،  املوقوفة  األعيان 
حمكمة  يف  أو  الرشع،  قضاة  لدى  توثيقها  طريق  عن  األوقاف؛  بعض  عىل  املحافظة 

القضاء الرشعي)1(.

وبذلك فإن البحرين تعترب من الدول التي كان هلا قدم السبق يف تسجيل احلجج 
الوقفية، بقصد توثيقها وإداراهتا عىل النحو األمثل، وقد كان لألجهزة املعنية بذلك 

– خاصة يف القطاع اجلعفري – جهود فعالة يف حتقيق ذلك. 

رقم  املرسوم  بموجب  البحرين  يف  الوقفي  العمل  تنظيم  يتم  احلايل  الوقت  ويف 
 )45( رقم  املرسوم  بموجب  املعدل  املرسوم  بموجب  املعدل  1985م  لسنة   )6(
لسنة 2001م واملرسوم رقم )48( لسنة 2007م، الذي أشار ضمن املادة )6( إىل 
أن »يضع املجلس الئحته الداخلية وتصدر بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء عىل 
توصية وزير العدل والشؤون اإلسالمية«، فقد صدر عن رئيس جملس الوزراء بناء 
عىل ذلك القرار رقم )11( لسنة 1991م، بشأن الالئحة الداخلية ملجليس األوقاف 
بناًء عىل  املوقوفة  األعيان  إدارة  بأمهية  يفيد  ما  منه  املادة األوىل  السنية واجلعفرية يف 
تقتضيه  ما  وفق  يكون  ذلك  وأن  الواقفني،  وعبارات  الوقف  صياغة  مفهوم  داللة 
الرشيعة اإلسالمية، وطبًقا لألحكام النهائية الصادرة من املحكمة الرشعية املختصة. 
شهادات  قيد  وجوب  أن  العقاري  التسجيل  قانون  يف   )69( رقم  املادة  أكدت  كام 

)1( الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين، رسالة )ماجستري(، نجوى عبد اللطيف جناحي، 
ص39.
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الوقف وما يدخل عليها من تغيريات يكون بعد إمتام توثيقها أمام املحكمة الرشعية 
املختصة)1(.

وبناًء عىل ما سبق، فإن ما يتضح أن اإلدارة الوقفية يف مملكة البحرين بالنسبة لداللة 
مفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفني ختتص هبا املحكمة الرشعية املختصة، وأن 
اإلدارة واالستغالل ورصف اإليرادات وحفظ األعيان وتعمريها كل هذه املسائل 
تكون وفًقا ملفهوم هذه الصياغة، وهو ما يقرر أن إداريت األوقاف السنية واجلعفرية 
من  الصادرة  النهائية  األحكام  تقتضيه  ما  تنفيذ  تقترص صالحيتهام عىل  البحرين  يف 
املحكمة الرشعية املختصة، وكذلك األمر بالنسبة لقيد شهادات الوقف وما يدخل 
بالتوثيق  العقاري، حيث يكون االختصاص  التسجيل  إدارة  تغيريات يف  عليها من 
لتوثيق  عمل  منظومة  يقرر  قانون  أي  يصدر  ومل  املختصة،  الرشعية  املحكمة  أمام 
تقتضيه  ما  بني  يزاوج  أن  شأنه  من  بالبحرين،  احلايل  الوقت  حتى  املوقوفة  األعيان 
فإن  وعليه  واستبداهلا،  األوقاف،  لتوثيق  التكنولوجي  والتطور  الرشعية  املتطلبات 
حكومة  تقدمها  التي  اخلدمات  خالل  من  تتحقق  أن  يمكن  ذلك  لتحقيق  املطالبة 
البحرين اإللكرتونية، وذلك عىل غرار اخلدمات اإللكرتونية التي تقدمها للجمهور 
إلنجاز املعامالت احلكومية الرسمية؛ وذلك لتسهيل وترسيع عملية التوثيق للحجج 

الوقفية لدى املحاكم الرشعية املختصة.  

)1( املرسوم رقم )6( لسنة 1985م املعدل بموجب املرسوم املعدل بموجب املرسوم رقم )45( لسنة 2001م 
الداخلية  الالئحة  بشأن  1991م،  لسنة   )11( رقم  القرار  إىل  باإلضافة  2007م،  لسنة   )48( رقم  واملرسوم 
ملجليس األوقاف السنية واجلعفرية الصادر من رئيس جملس الوزراء، واللذان ينظامن إدارة األعيان املوقوفة يف 

مملكة البحرين، باإلضافة إىل املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1979م، بشأن قانون التسجيل العقاري.



الخــاتمة

101

اخلـــاتـمـة

قنوات  تشهده  ما  ظل  يف  مستمر  تصاعد  يف  البرشية  التعامالت  تسارع  كان  ملا 
االتصال والتواصل املستخدمة يف منظومة حياة الناس، فقد بات من الرضورة بمكان 
اإللكرتونية  النظم  من  القصوى  االستفادة  حتقيق  الرشعية  املتطلبات  مراعاة  بعد 
احلديثة لتوثيق خمتلف املعامالت بوجه عام، واحلجج الوقفية عىل وجه اخلصوص، 
ما  مع  حماورها  تتناغم  عرصية  وإدارية  وقانونية  رشعية  منظومة  خالل  من  وذلك 
تعزيز  شأنه  من  بام  وذلك  واملستقبلية،  اآلنية  ومتطلباهتا  احلياة  مستجدات  تقتضيه 
والقانونية  الرشعية  اجلوانب  خمتلف  من  اإلسالمي  العامل  يف  الوقفي  العمل  جودة 

واإلدارية واالستثامرية.

ومع أن كثرة املعّوقات التي حتول دون تطوير منظومة العمل الوقفي، فإن احللول 
ا يمكن من خالهلا جتاوز الكثري من هذه املعوقات، وذلك  التوافقية متثل سبياًل جذريًّ
عىل نحٍو من شأنه أن يكفل إنشاء منظومة متكاملة من العمل الوقفي املتميز واملتكامل 

واملتسم باجلودة الشاملة يف نظامه املايل واإلداري والقانوين.

باإلضافة  والكويتية،  العثامنية  الوقفية  احلجج  من  نامذج  استعراض  خالل  ومن 
املايض،  القرن  يف  عقود  عدة  منذ  البحرين  يف  تسجيلها  تم  وقفية  حلجة  نموذج  إىل 
الشكلية  عن  فضاًل  املوضوعية  العنارص  من  الكثري  يف  اختالًفا  هناك  أن  اتضح  فقد 
التي تضمنتها هذه الوثائق، وهذا من دون شك يعد مؤرًشا عىل أن احلجة الوقفية يف 
شكلها ومضموهنا يتم تنظيمها وفق ما تقتضيه منظومة العمل لكل جمتمع عىل حدة 

يف خمتلف احلقب التارخيية. 
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وإن  اخلصوص  وجه  عىل  الوقفية  وللحجج  عام،  بوجه  التوثيق  فإن  وبذلك 
اختلفت أشكاله وأنامطه وما تتضمنه من عنارص، إال أنه يبقى معرًبا عن استقرار يف 
التعامالت يف املجتمع الذي يوليه رعاية وعناية واهتامًما، وذلك عىل نحو من شأنه 
املصلحة  تقتضيها  عبادة  ذلك  وقبل  بل  املجتمع،  يف  سائدة  ثقافة  التوثيق  جيعل  أن 
عامة  واملؤسسية  واجلامعية  الفردية  واملكتسبات  احلقوق  حفظ  يف  املرعية  الرشعية 

كانت أم خاصة. 

أوالً: النتائج:

من خالل ما تقرر يف هذه الدراسة من اختبار للفرضيات التي ذكرهتا يف مقدمتها، 
فإن ما تم التوصل إليه من نتائج منه ما ضمنته صلب البحث، وأبرزه وأمهه أضعه 

اختصاًرا يف هذه اخلامتة، وهو متمثل فيام يأيت:

بموضوع  تتعلق  ومستقبلية  آنية  بمعطيات  ترتبط  الوقف  توثيق  فلسفة  إن    -1
يتعني  املستقبل، حيث  املوقوف يف  املال  له  قد خيضع  الذي  واإلبدال  االستبدال 
بنود  من  الوثيقة  ضمن  ورد  بام  االلتزام  الوقف  استثامر  عىل  املرشفة  اجلهة  عىل 

واشرتاطات تتعلق بذلك.

2-  إن الوقف عقد تربعي الزم خيرج املوقوف من ملك الواقف إىل ملك اهلل –تعاىل- 
وفق ما استقر عليه الرأي عند الفقهاء، ويتقرر االلتزام به وفق ما أورده الواقف 
من اشرتاطات وردت يف احلجة الوقفية يتقرر االلتزام هبا إن وجدت، وإال فوفق 

ما تقتضيه املصلحة التي يقررها القايض. 

3-  إن الوقف باعتباره عقًدا تربعيًّا الزًما يصدر بإرادة منفردة ال يستلزم القبول من 
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الطرف املنتفع، فهو أشبه بعقد اإلذعان الذي يفرض فيه املوجب اشرتاطاته عىل 
الطرف الذي يقبل باخلدمة التي تعرض له، كام أنه يتفق مع عقد اإلذعان يف أن 
كالًّ منهام يمكنه التغيري يف الرشوط الواردة ضمنه إذا كانت تعسفية أو ال تتوافق 
مع مقتضيات املصلحة، التي تتقرر بناًء عليه منفعة املوقوف عليهم باملال املوقوف 

بحكم قضائي.

يتقرر  ما  منها  كثرية،  العتبارات  وأرجح  أوىل  وكتابتها  الوقف  عقود  توثيق  4-  إن 
وتنجيز،  تأبيد  من  وضوابطه  برشوطه،  يرتبط  ما  ومنها  مصلحة،  من  بالوقف 
وغريها مما يستدعي التثبت منها وتوثيقها بصفة رسمية بإرشاف رشعي؛ حفًظا 
أجلها يف دعم عجلة  أنشئت من  التي  األغراض  تتحقق  املوقوفة حتى  لألموال 

التنمية والتطوير يف املجتمع يف خمتلف القطاعات. 

حلجتني  ونموذجني  عثامنية،  وقفية  حلجة  نموذج  عنارص  استعراض  خالل  من    -5
وجهي  أن  يتضح  ما  فإن  فيها،  الرئيسة  للعنارص  بالنسبة  كويتيتني  وقفيتني 
الكويتيتني  الوقفيتني  العثامنية ونموذجي احلجتني  الوقفية  احلجة  بني  االختالف 
ا يف الوثيقة العثامنية عبارة عن إقرار من الواقف بوقفه، يف حني أن  أن هناك نصًّ
أوجه  من  أن  كام  الوقف،  بصحة  القايض  من  إقرار  فيهام  الكويتيتني  الوثيقتني 
االختالف كذلك أن احلجة الوقفية العثامنية فيها ذكر لألحكام املعتمدة للوقف، 
أما يف نموذجي احلجتني الوقفيتني الكويتيتني فهناك ذكر لسبب الكتابة للحجة 

الوقفية، وأنه إلثبات حتقق القايض منها.

6-  ليس هناك ما يمنع من صب وثيقة احلجة الوقفية يف استامرة بنموذج واحد أو 
أهم  نامذجها عىل  تشتمل هذه االستامرة يف خمتلف  أن  ينبغي  أنه  إال  نامذج،  عدة 
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العنارص التي ينبغي أن حتتوي عليها احلجة الوقفية، التي تتضمن اإلقرار بالوقف 
التي تتضمن األحكام  القانونية  بالترصف، وحتديًدا لألمور  باعتباره يمثل إجياًبا 

املرتبطة بأركان الترصف الوقفي.

إبدال  أو  باستبدال  املختصة  اجلهة  باعتبارها  الرشعية  املحاكم  إجازة  تكون  7-  أن 
أوجه االنتفاع باألعيان املوقوفة من خالل استعانتها بخرباء يف االستثامر لتقرير 

مدى املنفعة يف ذلك.

تعذر  ظل  يف  القديمة  الوقفية  باألعيان  االنتفاع  سبل  لتيسري  بالنسبة  احلل  8-  إن 
األول:  الشق  فأما  بشقني،  يتحقق  أن  يمكن  احلاالت  من  كثري  يف  هبا  االنتفاع 
فيكون بتوفيق الرؤية الرشعية يف خمتلف املسائل التي ترتبط بجمع األوقاف، وأما 
الشق الثاين: فيتمثل بالعمل عىل إجياد خمرج رشعي لنقدنة هذه األعيان والعمل 

عىل استثامرها يف القنوات األجدى نفًعا بحاجة املجتمع.

تنظم  أن  بد  ال  مسألة  وإلكرتونيًّا–  –ورقيًّا  الوقفية  احلجج  توثيق  أمهية  9-  إن 
بنصوص ترشيعية والئحية تفصيلية تقتضيها املصلحة؛ حفًظا لألوقاف ومنفعتها 

من الضياع.

10-  إن العمل عىل حتقيق الثقة يف اجلهاز الذي يتابع تسجيل األوقاف واستثامرها 
يمكن أن يتأتى يف املقام األول من خالل توظيف أشخاص مشهورين باألمانة، 
والثقة، واخلربة االستثامرية يف املجتمع يف خمتلف قطاعات األمانة املعنية باألوقاف.

11-  ملا كان وجوب التوثيق للعقود كتابة يرتبط بأمهيتها ومدى التعقيد يف تفاصيل 
كتابة  توثيقها  به عقود ُحجج األوقاف من أمهية تستلزم  ما متتاز  فإن  إجراءاهتا، 

وبصفة رسمية.
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الوقفية يكون من خالل أجهزة رسمية،  12-  إن األسلوب األمثل إلدارة األعيان 

اجلانب  تدير  التي  االستثامرية،  باخلربات  مدعوم  ورقايب  رشعي  بجهاز  تستعني 

املجتمع  احتياجات  لتلبية  مؤهلة  استثامرية  بعقليات  القطاع  يف  االستثامري 

وتأهيلها وتطويرها، من خالل خمتلف اخلدمات التي يتم تقديمها اعتامًدا عىل ريع 

هذه األعيان الوقفية.

13-  من خالل حتليل مضمون احلجة الوقفية التي تم حتقيقها يف الفصل األخري من 

هذه الدراسة، وهي عبارة عن مزرعة نخيل موقوفة يف البحرين منذ ثامنية عقود، 

فيها  ما ورد  أهنا قد متيزت يف بعض عنارصها باخلصوصية، ومن ذلك  ويتضح 

من بيان تفصييل حول سقيها، وما ارتبط باعتامد تسجيلها بعد ميض تسعني يوًما 

دون اعرتاض، كام أهنا خلت من أي ديباجة أو إقرار بالوقف أو تكريم للواقف 

مثلام هو احلال يف الوثائق العثامنية التي تم استعراض عنارص نموذج منها يف هذه 

الدراسة. 

الوقفية  السبق يف تسجيل احلجج  التي كان هلا قدم  الدول  البحرين من  14-  تعترب 

القرن  من  العرشينات  إىل  متتد  بفرتة  األمثل  النحو  عىل  وإداراهتا  توثيقها  بقصد 

جهود  اجلعفري–  القطاع  يف  –خاصة  بذلك  املعنية  لألجهزة  كان  وقد  املايض، 

فعالة يف حتقيق ذلك. 

ثانًيا: التوصيات:

الدراسة، فإن  نتائج نبتت مع تالقح األفكار يف هذه  إيراده من  من خالل ما تم 

التوصيات بناء عىل هذه النتائج تتمثل فيام يأيت:
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خالهلا-  من  يتحقق  التي  نطاقاته  ورصد  حلفظه  -حتقيًقا  الوقف  توثيق  كان  1-  ملا 
العمل  تقتيض  الرضورة  فإن  القطاعات،  خمتلف  يف  املجتمع  باحتياجات  مرتبًطا 
عىل وضع نامذج للحجج الوقفية وفق احتياجات كل جمتمع عىل حدة، والعمل 
عىل تقرير سلم األولوية يف االحتياجات من خالل ذلك، وال شك يف أن توثيق 
احلجج الوقفية يساعد عىل رصد ذلك، بام من شأنه كفالة حتقيق التطور يف منظومة 
مع  التناغم  حتقق  ورشعية  وقانونية،  إدارية،  آليات  وفق  الوقفية  احلجج  توثيق 

التطور اإللكرتوين. 

2-  إنشاء قطاع استثامري يف املؤسسة الوقفية ُيعنى بالنظر يف تقدير وإجازة اإلجراءات 
التي  املصلحة  تقتضيه  ما  وفق  واستبداهلا  اخلريية  األوقاف  أعيان  ببيع  املتعلقة 
تقررها، بام من شأنه حتقيق املزيد من ثقة اجلمهور يف املؤسسات الوقفية الرسمية، 

بعد تبنيها ملنهجية الشفافية يف بيان آليات وبرنامج عملها وحساباهتا اخلتامية. 

يف  اإلداري  العمل  لتنظيم  والئحية  قانونية  منظومة  وضع  عىل  العمل  رضورة    -3
تنفيذه موظفون مؤهلون، وذلك  مرًنا يرشف عىل  تفصيليًّا  تنظياًم  الوقف  توثيق 
بدالً من ترك الكثري من املسائل يف العمل اإلداري لتكون حمالًّ لالجتهاد بعيًدا عن 
التأطري يف منظومة إدارية موحدة، بام من شأنه حتقيق االتساع لقاعدة املستفيدين 
واملنتفعني من األموال املوقوفة من حيث العدد واملدة مما كانت عليه، بعد اعتامد 
آلية لتوثيق احلجج الوقفية تتناغم فيها املتطلبات الرشعية مع التطور التكنولوجي.

4-  أن تكون اجلهة املعنية بتوثيق األوقاف جهة إدارية واحدة، وأال تتداخل معها أي 
جهة أخرى إال عىل سبيل تيسري خطوات اإلجراء وتصحيحها بمتابعة جهة إدارية 
واحدة؛ وذلك حتى حيول ذلك دون ضياعها، وضياع منافعها، وذلك بام من شأنه 
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أي  واختاذ  تسجيلها،  حيث  من  املوقوفة  باألموال  التالعب  حجم  من  التقليص 

اجراء بشأهنا بعد اعتامد برامج مطورة تتناغم مع املعطيات واملستجدات، بام من 

شأنه صريورة استثامر االموال الوقفية بنمط تصاعدي متناٍم. 

اجلهة  عمل  بربنامج  يتعلق  ما  خمتلف  نرش  يف  الشفافية  منهج  تبني  عىل  5-  العمل 

التبني  يتحقق  وأن  اخلتامي،  وحساهبا  بميزانيتها  يتعلق  وما  باألوقاف،  املعنية 

لذلك من خالل جهاز متخصص ومتكامل يف العالقات العامة واإلعالم يعمل 

عىل نرش الثقافة الوقفية، وفق منظورها الرشعي املعارص الذي من شأنه االرتقاء 

باحتياجات املجتمع وتطويرها.

يف  املعارصة  األساليب  أحدث  وفق  الوقفية  احلجج  بتوثيق  ُيعنى  مركز  إنشاء    -6

التوثيق، ورضورة أن يعمل هذا املركز عىل بيان أمهية الوقف وأثر عدم توثيقه يف 

ضياع منفعته من خالل خطة إعالمية ذات بعد اسرتاتيجي. 

غرار  عىل  الوقفية  احلجج  توثيق  خلدمة  البحرينية  اإللكرتونية  احلكومة  تبني    -7

اإلجراءات  ببيان  وذلك  اإللكرتوين،  موقعها  خالل  من  تقدمها  التي  اخلدمات 

واملستندات املطلوبة لتسهيل وترسيع عملية التوثيق للحجج الوقفية لدى املحاكم 

الرشعية املختصة؛ وذلك بام من شأنه حتقيق التحديث للمجتمع يف خمتلف قطاعاته 

نتيجة لتطوير منظومة العمل الوقفي يف املؤسسة الوقفية الرسمية واألهلية.

ثالًثا: التوقعات:

األنساق  تبيني  عىل  الباحث  تساعد  أن  املنهجية  العلمية  البحوث  شأن  من  إن 

الكامنة يف مساقات األحداث وسنن التغيري، وتكوين رؤية حدسية استشفافية عن 
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املآالت؛ وذلك انطالًقا من النتائج املستحصدة من العمل البحثي، وذلك يف حدود 
ما يتاح من العلم لبني اإلنسان، وال يعلم الغيب إال اهلل. وانطالًقا من هذه النتائج، 

ومن خالل ما بني عليها من توصيات، فإن توقع الباحث يتمثل فيام يأيت:   

ورشعية  وقانونية  إدارية  آليات  وفق  الوقفية  احلجج  توثيق  منظومة  يف  1 -  التطور 
حتقق التناغم مع التطور اإللكرتوين.

2-  املزيد من ثقة اجلمهور يف املؤسسات الوقفية الرسمية، بعد تبنيها ملنهجية الشفافية 
يف بيان آليات وبرنامج عملها وحساباهتا اخلتامية.

3-  اتساع قاعدة املستفيدين واملنتفعني من األموال املوقوفة من حيث العدد واملدة مما 
كانت عليه، بعد اعتامد آلية لتوثيق احلجج الوقفية تتناغم فيها املتطلبات الرشعية 

مع التطور التكنولوجي.

4-  التقليص حلجم التالعب باألموال املوقوفة من حيث تسجيلها واستثامرها واختاذ 
أي إجراء بشأهنا، بعد اعتامد برامج مطورة تتناغم مع املعطيات واملستجدات، بام 

من شأنه صريورة استثامر األموال الوقفية بنمط تصاعدي متناٍم.

5-  التحديث الذي يشهده املجتمع يف خمتلف قطاعاته؛ نتيجة لتطور منظومة العمل 
الوقفي يف املؤسسة الوقفية الرسمية واألهلية.  

ويف اخلتام، نسأل اهلل –تعاىل- التوفيق يف القول والعمل، وأن ينفع هبذا اجلهد أمة 
العلم والعمل، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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قائمــة الـمراجـع

أوالً: كتب التفسري واحلديث: 
1- أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار 

املعرفة، بريوت – لبنان.

الرسالة،  السعدي، مؤسسة  الرمحن  الشيخ عبد  املنان،  الرمحن يف تفسري كالم  الكريم  تيسري   -2
بريوت – لبنان، ط2، 1417هـ.

إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  وترقيم: حممد  القزويني، حتقيق  يزيد  بن  ماجه، حممد  ابن  3- سنن 
الرتاث العريب، بريوت – لبنان، 1395هـ.

4- سنن أبو داود، أبو إبراهيم خليل أمحد، علوم الدين، اهلند، ط1916م.

5- سنن الرتمذي )عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي(، أيب بكر حممد بن عبد اهلل اإلشبييل 
املعروف بابن العريب املالكي، دار الفكر، دمشق – سوريا، ط1، 1995م.

الفكر،  دار  النيسابوري،  القشريي  احلجاج  مسلم  بن  احلسني  أيب   – مسلم  مسلم،  صحيح   -6
بريوت – لبنان.

7- فتح الباري برشح صحيح البخاري، ابن حجر - أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، تصحيح: 
ابن باز - عبد العزيز بن عبد اهلل، ترتيب: حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة - مرص، 

ط1، 1419هـ/ 1998م.

ثانًيا: كتب الفقه:
8- اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أبو النجا رشف الدين موسى احلجاوي، تصحيح وتعليق: 

عبد اللطيف السبكي، دار املعرفة، بريوت – لبنان.

9- البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، حييى بن أيب اخلري سامل العمراين، اعتنى به قاسم النواري، 
جدة – السعودية، ط2، 1426هـ.
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للطباعة  احللو، هجر  الفتاح حممد  الرتكي، وعبد  املحسن  عبد  قدامة، حتقيق:  املغني البن   -10
والتوزيع والنرش، بريوت – لبنان، 1418هـ/1997م.

11- املطلع عىل أبواب املقنع، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل، املكتب 
اإلسالمي، بريوت – لبنان، 1401هـ.

12- إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك، أمحد بن حيي الونرشييس، حتقيق: أمحد أبو طاهر 
اخلطايب، فضالة املحمدية، الرباط – املغرب، 1400هـ/1980م.

إسحاق  أليب  التنبيه،  هبامش  واملطبوع  النووي،  حيي  بن  الدين  رشف  التنبيه،  ألفاظ  حترير   -13
إبراهيم بن عيل الشريازي، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 1415هـ.

14- حاشية ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار، دار إحياء الرتاث العريب، القاهرة - مرص، 
ط2، 1407هـ/1987م.

عرفة  ابن  اإلمام  حقائق  لبيان  الشافعية  الكافية  اهلداية  املوسوم  عرفة،  ابن  حدود  رشوح   -15
الوافية، حممد األنصاري الرصاع، حتقيق: حممد أبو األجفات والطاهر املعموري، دار الغرب 

اإلسالمي، بريوت – لبنان، ط1، 1993م.

16- كشاف القناع عىل متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، تعليق ومراجعة هالل مصيلحي، 
بريوت – لبنان، 1402هـ.

17- منهاج الطالبني وعمدة املفتني، حييى بن رشف النووي، دار املنهاج، دمشق - سوريا.

ثالًثا: الكتب املتخصصة:
18- أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية، د. حممد عبد اهلل الكبييس، مطبعة اإلرشاد، بغداد – 

العراق، 1397هـ.

مرص  مجهورية  حالة   – املعارص  اإلسالمي  العامل  دول  يف  التقنني  وحركة  الوقف  أحكام   -19
العربية، عطية فتحي الوييش، سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألبحاث 

الوقف 2000م، األمانة العامة لألوقاف، العاصمة – الكويت، ط1، 1423هـ/2002م.

العلوم  دار  سدانه،  أبو  حسني  حممد  الرشعية،  والتوثيقات  القضائية  اإلجراءات  أصول   -20
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للنرش، عامن – األردن، ط1، 1424هـ.

إبراهيم بن موسى الطرابليس احلنفي، توزيع  21- اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين 
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرياض – السعودية، الطبعة األوىل.

22- األصول اإلجرائية إلثبات األوقاف، عبد اهلل بن حممد آل خنني، بحوث ندوة الوقف والقضاء، 
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرياض – السعودية، 1426هـ.

املجتمع  بني  العالقة  تطور  يف  حالة  دراسة  غانم،  البيومي  إبراهيم  والسياسة،  األوقاف   -23
والدولة يف مرص احلديثة، نسخة مصورة، أطروحة )دكتوراه( يف الفلسفة والعلوم السياسية، 

كلية السياسة واالقتصاد، جامعة القاهرة – مرص، 1997م.

منتدى  أعامل  العلامء،  سلطان  الرحيم  عبد  د.حممد  ومنازعاته،  الوقف  دعاوى  يف  التقايض   -24
قضايا الوقف الفقهية الثالث “قضايا مستجدة وتأصيل رشعي”، األمانة العامة لألوقاف، دولة 
الكويت، ط2، 1430هـ/2009م، 11-13 ربيع اآلخر 1428هـ/28-30 أبريل 2007م.

25- التوثيق لدى فقه املذهب املالكي بإفريقية واألندلس من الفتح اإلسالمي إىل القرن الرابع 
اإلمارات،   – ظبي  أبو  الثقايف،  املجمع  الشيخ،  أمحد  اللطيف  عبد  د.  ج1،  اهلجري،  عرش 

1425هـ/2004م.

26- امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية، اإلمام حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، بريوت 
– لبنان، مجادى األوىل 1369هـ/1976م.

27- الوقف اخلريي وأثره يف احلياة االقتصادية بدولة البحرين – رسالة )ماجستري(، نجوى عبد 
اللطيف جناحي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة القديس يوسف، بريوت – لبنان.

28- توثيق الديون يف الفقه اإلسالمي، د. صالح بن عثامن اهلليل، طبع ونرش جامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية، الرياض – السعودية، ط1، 1421هـ.

29-  تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام املوقوف، عبد الرؤوف املناوي الشافعي، حتقيق: مركز 
البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار الباز، مكة املكرمة - السعودية، 

ط1، 1418هـ.

30- علم التوثيق الرشعي، د. عبد اهلل بن حممد احلجييل، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، 
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الرياض – السعودية، 1424هـ.

31- حمارضات يف األوقاف، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة – مرص، الطبعة األوىل.

32- مذكرات يف علم التوثيق الرشعي، أمحد الفاضيل، مطبعة خميمر، 1384هـ.

33- نظرية االلتزام، سمري عبد السيد، منشأة املعارف باإلسكندرية، دون ذكر املطبعة والسنة.

34- وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية، د. مصطفى 
الزحييل، مكتبة دار البيان، دمشق – سوريا، ط1.

رابًعا: معاجم اللغة واملوسوعات:
35- القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، حتقيق: مكتب الرتاث بمؤسسة الرسالة، 

مؤسسة الرسالة، بريوت – لبنان، ط2، 1407هـ.

36- املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، أخرجها: د. إبراهيم أنيس وآخرون، املكتبة اإلسالمية، 
إستانبول – تركيا، الطبعة الثانية.

37- لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي، دار صادر، بريوت – لبنان.

38- معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر 
للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 1399هـ.

دولة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  السالسل،  ذات  طباعة  الفقهية،  املوسوعة   -39
الكويت، ط2، 1406هـ.

خامًسا: كتب أخرى:
 – عيسى  مدينة  اإلعالم،  وزارة  مطبعة  مسامح،  الرمحن  عبد  البحرين،  تاريخ  يف  مقدمة   -40

البحرين، ط1، 1998م.

41- من تراث البحرين الشعبي، عيل املدين وكريم العريض، مطبعة سميا، بريوت – لبنان.

– البحرين،  مدينة عيسى  احلكومية،  املطبعة  – سكينة حممد،  القحطاين  األيام،  42- من وحي 
ط1، 1994م.
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سادًسا: املواقع اإللكرتونية:
الرابط  عىل  الوقف  فقه   – اإلسالمية  املعامالت  فقه  أبحاث  ملركز  اإللكرتوين  املوقع   -43

 .www.kantakji.com :اإللكرتوين

 .www.najah.edu :44- املوقع اإللكرتوين جلامعة النجاح بنابلس

 .ser-bu.univ-alger.dz :45- املوقع اإللكرتوين جلامعة اجلزائر

.www.yasaloonak.net :)46- املوقع اإللكرتوين )يسألونك

 .www.kuwait-history.net :)47- املوقع اإللكرتوين )تاريخ الكويت

 .www.justic-lawhome.com :48- املوقع اإللكرتوين لدار العدالة والقانون العربية
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ملحق الوثائق

بيان الوثائق:

1- وثيقة رقم )1(: إعالن صادر من حكومة البحرين يتضمن طلًبا من املواطنني 
بتوثيق أوقافهم لدى قضاة الرشع يف السجالت الرسمية، ويوجد أصل هذه الوثيقة 

يف متحف البحرين الوطني.

2- وثيقة رقم )2(: إعالن آخر صدر من حكومة البحرين يتضمن قرار تأسيس 
إدارة األوقاف السنية، ويوجد أصل هذه الوثيقة يف إدارة األوقاف السنية.

3- وثيقة رقم )3(: إعالن صادر من حكومة البحرين يتضمن قرار تأسيس إدارة 
األوقاف اجلعفرية، وهو إعالن تابع لإلعالن السابق، ويوجد أصل هذه الوثيقة يف 

إدارة األوقاف السنية.

4- وثيقة رقم )4(: صفحات خمتارة من سجل قضاة الرشع التي كانوا يوثقون 
فيها وثائق الوقفيات، وتشتمل عىل صفحة مدون فيها بيانات احلجة الوقفية، وأخرى 
هي  الوثيقة  من  الثالثة  والصفحة  الرشع،  قايض  بخط  منقولة  الوقفية  نص  تتضمن 
صورة الوثيقة األصلية للوقفية، ويوجد أصل هذه الوثيقة يف إدارة األوقاف السنية.

5- وثيقة رقم )5(: نص لوقفية ترجع إىل العام 1363هـ خمتومة بختم من قضاة 
البحرين يف ذلك  الشيخ عيسى بن عيل حاكم  باإلضافة إىل ختم  بالبحرين،  الرشع 

الوقت، ويوجد أصل هذه الوثيقة يف إدارة األوقاف السنية.

مصدرها  ببيان  الدراسة  هذه  يف  حتقيقها  تم  لوثيقة  نموذج   :)6( رقم  وثيقة   -6
االقتصادية  بالسياقات  عالقاهتا  يف  مضموهنا  وحتليل  فيها،  الــواردة  والعنارص 
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ما  العام 1360هـ، وهو  إىل  ترجع  الصلة، وهي  ذات  التارخيية  للفرتة  واالجتامعية 
يقارب مخسينات القرن املايض، وهي عبارة عن وقفية حمصول نخيل مقسم إىل ثالثة 
أثالث عىل ثالثة مساجد يف منطقة املحرق، علاًم بأن الوثيقة األصلية مؤرخة يف سنة 

1328هـ. 
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وثيقة رقم )1(
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وثيقة رقم )3(

وثيقة رقم )2(
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وثيقة رقم )4(
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تابع وثيقة رقم )4(
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وثيقة رقم )5(
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تابع وثيقة رقم )6(
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وثيقة رقم )7(
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قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي

125

قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف
يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي

أوالً: سلسلة الرسائل اجلامعية:

اللطيف حممد  م. عبد  )ماجستري(،  التكنولوجية،  القدرات  تنمية  الوقف اإلسالمي يف  1- دور 
الرصيخ، 1425هـ/2004م ]الطبعة الثانية، 1431هـ/2010م[.

]الطبعة  1427هـ/2006م  الشعيب،  اهلل  عبد  خالد  د.  )دكتوراه(،  الوقف،  عىل  النظارة   -2
الثانية، منقحة، 1441 هـ/2019م[.

نموذًجا«،  الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  »األمانة  املدين  املجتمع  تنمية  يف  الوقف  دور   -3
)دكتوراه(، د. إبراهيم حممود عبد الباقي، 1427هـ/2006م.

4- تقييم كفاءة استثامرات أموال األوقاف بدولة الكويت، )ماجستري(، د. عبد اهلل سعد اهلاجري، 
1427هـ/2006م ]الطبعة الثانية، 1436هـ/2015م، منقحة[.

البقاع  »حمافظة  استثامره  وطرق  إدارته  )1943-2000م(،  لبنان  يف  اإلسالمي  الوقف   -5
نموذًجا«، )دكتوراه(، د. حممد قاسم الشوم، 1428هـ/2007م. 

6- دراسة توثيقية للعمل التطوعي يف دولة الكويت: مدخل رشعي ورصد تارخيي، )دكتوراه(، 
د. خالد يوسف الشطي، 1428هـ/2007م ]الطبعة الثانية، 1431هـ/2010م[.

7- فقه استثامر الوقف ومتويله يف اإلسالم )دراسة تطبيقية عن الوقف يف اجلزائر(، )دكتوراه(، د. 
عبد القادر بن عزوز، 1429هـ/2008م.

غانم،  سليم  مجال  عصام  )ماجستري(،  )1250-1798م(،  بمرص  التعليم  يف  الوقف  دور   -8
1429هـ/2008م.

9- دور املؤسسات اخلريية يف دراسة علم السياسة يف الواليات املتحدة األمريكية/دراسة حالة 
مؤسسة فورد )1950-2004م(، )ماجستري(، رهيام أمحد خفاجي، 1430هـ/2009م.

10- نظام النظارة عىل األوقاف يف الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعارصة )النظام الوقفي املغريب 
نموذًجا(، )دكتوراه(، د. حممد املهدي، 1431هـ/2010م.
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11- إسهام الوقف يف متويل املؤسسات التعليمية والثقافية باملغرب خالل القرن العرشين )دراسة 
حتليلية(، )ماجستري(، عبد الكريم العيوين،1431هـ/2010م. 

اجلزائر  األوقاف يف  إىل حالة  اإلشارة  )مع  والتطبيق  النظرية  بني  األوقاف  واستثامر  12- متويل 
وعدد من الدول الغربية واإلسالمية(، )دكتوراه(، د. فارس مسدور، 1432هـ/2011م. 

13- الصندوق الوقفي للتأمني، )ماجستري(، هيفاء أمحد احلجي الكردي، 1432هـ/2011م.

املفرجي،  خالد  زياد  د.  )ماجستري(،  العراق،  يف  األوقــاف  إلدارة  القانوين  التنظيم   -14
1432هـ/2011م.

د. كامل  )دكتوراه(،  اجلزائر(،  )دراسة حالة  األوقاف  قطاع  ملؤسسات  اإلداري  اإلصالح   -15
منصوري، 1432هـ/2011م.

16- الوقف اجلريب يف مرص ودوره يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية من القرن العارش 
بن  مهني  بن  أمحد  )ماجستري(،  نموذًجا(،  اجلاموس  )وكالة  اهلجريني  الرابع عرش  القرن  إىل 

سعيد مصلح، 1433هـ/2012م.

17- التأمني التعاوين من خالل الوقف اإلسالمي )املشكالت واحللول يف ضوء جتربتي باكستان 
وجنوب إفريقيا(، )ماجستري(، مصطفى بسام نجم، 1435هـ/2013م.

18- وقف حقوق امللكية الفكرية )دراسة فقهية مقارنة(، )دكتوراه(، د. حممد مصطفى الشقريي، 
1435هـ/2014م.

19- األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت ودورها يف تنمية املجتمع )التنمية األسية نموذًجا(، 
)ماجستري(، حممد عبد اهلل احلجي، 1436هـ/2015م.

ما  تطبيق  مع  مقارنة  )دراسة  باألوقاف  خاصة  رشعية  أحكام  بتطبيق  السامي  األمر   -20
الكندري،  عيل  أمحد  مريم  )ماجستري(،  الكويت(،  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  به  تقوم 

1437هـ/2016م.

الرمحن  عبد  )ماجستري(،  فقهية(،  )دراسة  املعارصة  وتطبيقاته  األوقاف  تعاضد  أحكام   -21
رخيص العنزي، 1437هـ/2016م.

22- الوقُف النقديُّ واستثامُره يف ماليزيا )خطٌة مقرتحٌة لتطبيِقه يف نيجرييا(، )دكتوراه(، د. عبد 
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الكبري بللو أديالين، 1438هـ/2016م.

23- الوقف واحلياة االجتامعية يف مدينة دمشق خالل العرص األيويب )570-658هـ/1174-
1259م(، )ماجستري(، مبارك عشوي فالح جازع، 1438هـ/2017م.

د. حبيب  )دكتوراه(،  األوقاف ومدوناهتا،  أحكام  وأثرمها يف  الفقهية  والضوابط  القواعد   -24
غالم رضا نامليتي، 1441هـ/2019م.

ثانًيا: سلسلة األبحاث الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف:

1- إسهام الوقف يف العمل األهيل والتنمية االجتامعية، د.فؤاد عبد اهلل العمر، 1421هـ/2000م 
]الطبعة الثانية، 1431هـ/2010م[.

الوقفي، د. أمحد حممد السعد وحممد عيل العمري،  2- االجتاهات املعارصة يف تطوير االستثامر 
1421هـ/2000م.

3- الوقف والعمل األهيل يف املجتمع اإلسالمي املعارص )حالة األردن(، د. ياس عبد الكريم 
احلوراين، 1422هـ/2001م.

4- أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي املعارص )حالة مجهورية مرص العربية(، 
عطية فتحي الوييش، 1423هـ/2002م.

جربيل،  عيل  الفتاح  عبد  عيل  املعارص،  مرص  تاريخ  يف  الوقف  أحكام  تقنني  حركة   -5
1424هـ/2003م.

عام،  مائة  خالل  السعودية  العربية  اململكة  يف  والثقافة  التعليم  دعم  يف  ودوره  الوقف   -6
ومنقحة،  الثانية-مزيدة  ]الطبعة  ـــ/2003م  1424ه اخلويطر،  عيل  بن  سليامن  بن  خالد 

1432هـ/2011م[.

7- دور الوقف يف جمال التعليم والثقافة يف املجتمعات العربية واإلسالمية املعارصة )دولة ماليزيا 
املسلمة نموذًجا(، د. سامي حممد الصالحات، 1424هـ/2003م.

8- التطور املؤسيس لقطاع األوقاف يف املجتمعات اإلسالمية )حالة مرص(، مليحة حممد رزق، 
1427هـ/2006م.
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اململكة  حالة  )دراسة  املعارصة  اإلسالمية  املجتمعات  يف  األوقاف  لقطاع  املؤسيس  التطور   -9
العربية السعودية(، حممد أمحد العكش، 1427هـ/2006م.

10- اإلعالم الوقفي )دور وسائل االتصال اجلامهريي يف دعم وتطوير أداء املؤسسات الوقفية(، د. 
سامي حممد الصالحات، 1427هـ/2006م ]الطبعة الثانية، منقحة، 1441هـ/2019م[.

11- تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية )دراسة حالة(، د. أسامة 
1431هـــ/2010م[  ومنقحة،  الثانية-مزيدة  ]الطبعة  1428هـــ/2007م  األشقر،  عمر 

]الطبعة الثالثة، منقحة، 1441هـ/2019م[.

12- استثامر األموال املوقوفة )الرشوط االقتصادية ومستلزمات التنمية(، د. فؤاد عبد اهلل العمر، 
1428هـ/2007م.

13- اقتصاديات نظام الوقف يف ظل سياسات اإلصالح االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية 
)دراسة حالة اجلزائر(، ميلود زنكري وسمرية سعيداين، 1432هـ/2011م.

14- دور الوقف يف إدارة موارد املياه واملحافظة عىل البيئة يف اململكة العربية السعودية، أ. د. نويب 
حممد حسني عبد الرحيم، 1432هـ/2011م.

عزوز،  بن  القادر  عبد  د.  أ.  البيئة،  عىل  واملحافظة  املياه  موارد  إدارة  يف  الوقف  دور   -15
1432هـ/2011م.

16- أثر سياسات اإلصالح االقتصادي عىل نظام الوقف )السودان حالة دراسية(، الرشيد عيل 
صنقور، 1432هـ/2011م.

17- توثيق األوقاف محاية للوقف والتاريخ )وثائق األوقاف السنية بمملكة البحرين(، د. حبيب 
غالم نامليتي، 1435هـ/2013م.

18- توثيق األوقاف ونامذج حلجج وقفية ومقارنتها، أ. أمحد مبارك سامل، 1435 هـ/2014م 
]الطبعة الثانية، منقحة 1441 هـ/2019م[.

خمتار  الدين  نور  د.  أ.  اإلسالمية،  للرشيعة  العامة  املقاصد  حتقيق  يف  الوقف  نظام  إسهام   -19
اخلادمي، 1436هـ/2015م ]الطبعة الثانية، منقحة، 1441هـ/2019م[.

20- دور الوقف يف تفعيل مقاصد الرشيعة، د. محيد قهوي، 1436هـ/2015م.
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21- اسرتداد األوقــــاف املغتصبة: املعوقات واآلليات )حالة مجهورية مرص العربية(، د. رضـا 
حممد عبد السالم عيسى، 1437هـ/2016م.

22- دور الوقف يف دعم األسة، د. عبد القادر بن عزوز، 1438هـ/2017م.

رياح،  السالم  عبد  د.  الراهنة،  املشكالت  حل  يف  اإلسالمي  للوقف  االجتامعية  الوظيفة   -23
1440هـ/2018م.

النظم  منهج  وفق  تطبيقية  )دراسة  الوقفية  املؤسسات  بتطوير  وعالقتها  الوقف  حوكمة   -24
اخلبرية(، د. إسامعيل مومني/د. أمني عوييس، 1440هـ/2018م.

ثالًثا: سلسلة الكتب: 

حسني  حسني  ود.  غدة،  أبو  الستار  عبد  د.  للوقف،  املحاسبية  واألسس  الفقهية  األحكام   -1
شحاته، الطبعة األوىل، 1998م.

2- نظام الوقف يف التطبيق املعارص )نامذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات(، حترير: حممود 
للبحوث  اإلسالمي  املعهد  مع  بالتعاون  1423هـ/2003م،  األوىل،  الطبعة  مهدي،  أمحد 

والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.

العامة  األمانة  إعداد:  الكويت،  دولة  يف  اخلريي  اإلنفاق  حول  املواطنني  آراء  استطالع   -3
لألوقاف، 1424هـ/2003م.

 LE WAQF EN ALGÉRIE À L’ÉPOQUE OTTOMANE XVII è --4
XIX è، د. نارص الدين سعيدوين، 1428هـ/2007م ]الطبعة الثانية، 1430هـ/2009م[.

الصهيونية عىل األوقاف واملقدسات اإلسالمية واملسيحية يف فلسطني )1948- التعديات   -5
2011م(، إبراهيم عبد الكريم، 1433هـ/2012م.

6- األربعون الوقفية، د. عيسى صوفان القدومي، 1436هـ/2015م.

عبد  لبنى  أنموذًجا،  )اآلفاق-التحديات(/الكويت  االجتامعية  واملسؤولية  الثالث  القطاع   -7
العزيز صاحلني، 1436هـ/2015م.

8- مرشوع قانون الوقف الكويتي )يف إطار استثامر وتنمية املوارد الوقفية(، د. إقبال عبد العزيز 
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املطوع، الطبعة الثانية، 1437هـ/2015م.

9- دور الوقف يف مواجهة الغلو والتطرف، د. حازم عيل ماهر، 1437هـ/2016م.

احلميدان،  حممد  إيامن  أ.  أنموذًجا(،  الكويتية  )املرأة  التبادلية  العالقة  والوقف..  املرأة   -10

1437هـ/2016م.

11- مدونة األوقاف املغربية )دراسة منهجية يف األسس واألبعاد يف ضوء القانون االسرتشادي 

للوقف(، د. جميدة الزياين، 1438هـ/2016م.

رابًعا: سلسلة الندوات:

1- ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب )بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 

الكويت،  بدولة  العامة لألوقاف  األمانة  بالتعاون مع  العربية  الوحدة  نّظمها مركز دراسات 

وُعقدت يف بريوت بني 8-11 أكتوبر 2001م، شارك فيها لفيف من الباحثني واألكاديميني، 

الطبعة األوىل مايو 2003م، والثانية سبتمرب 2010م.

 Les Fondations Pieuses)Waqf( En Méditerranée :Enjeux De-2

الثانية،  ]الطبعة  2004م  املفكرين،  من  جمموعة   ،Société,Enjeux De Pouvoir 

1430هـ/2010م[.

3- أعامل ندوة “الوقف والعوملة” )بحوث ومناقشات الندوة الدولية األوىل ملجلة أوقاف التي 

بجدة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالتعاون  الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  نظمتها 

2008م،  أبريل   15 إىل   13 من  الفرتة  يف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  زايد  وجامعة 

القرن احلادي والعرشين”(،  “الوقف والعوملة...استرشاف مستقبل األوقاف يف  حتت شعار 

2010م.

حسني  حسني  ود.  غدة،  أبو  الستار  عبد  د.  للوقف،  املحاسبية  واألسس  الفقهية  األحكام   -4

شحاته، الطبعة الثانية، 1435هـ/2014م.

5- نظام الوقف يف التطبيق املعارص )نامذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات(، حترير: حممود 

أمحد مهدي ]الطبعة الثانية، 1436هـ/2015م[.
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6- تأصيل ريع الوقف )املوضوع الثالث يف منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع املنعقد بالعاصمة 
البوسنية »ساييفو« يف الفرتة من 9 إىل 11 شعبان 1436هـ، املوافق 27 إىل 29 مايو 2015م(، 

1437هـ/2016م. 

خامًسا: سلسلة الكتيبات:

1415هـ/نوفمرب  اآلخرة  مجادى  األوىل،  الطبعة  زكي،  عيسى  د.  الوقف،  أحكام  موجز   -1
1994م، والطبعة الثانية، مجادى اآلخرة 1416هـ/نوفمرب 1995م. 

د.  احلديثة،  الدراسات  نتائج بعض  العمل وحتليل  أساليب  تطوير  الوقف اإلسالمي:  نظام   -2
أمحد أبو زيد، بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة “اإليسيسكو” بالرباط 

باململكة املغربية، 1421هـ/2000م. 

3- الوقف اإلسالمي: جماالته وأبعاده، د. أمحد الريسوين، بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية 
والعلوم والثقافة »اإليسيسكو« بالرباط باململكة املغربية، 1422هـ/2001م.

سادًسا: سلسلة الرتمجات:

1- من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، مجع وإعداد وترمجة: بدر نارص 
املطريي، 1415هـ/1994م.  

2- وقفيات املجتمع: قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين، تأليف: كالبانا جويش، ترمجة: بدر 
نارص املطريي، صفر 1417هـ/يونيو1996م. 

3- املؤسسات اخلريية يف الواليات املتحدة األمريكية، تأليف: اليزابيث بوريس، ترمجة: املكتب 
الفني باألمانة العامة لألوقاف، مجادي اآلخرة 1417هـ، نوفمرب 1996م. 

ل.نيو،  آن  تأليف:  األموال«،  مجع  عملية  تقييم  »دليل  الربحية  غري  للمنظامت  األموال  مجع   -4
وبمساعدة وللسون يس ليفيس، ترمجة: مطيع احلالق، 1997/7م. 

5- اجلمعيات اخلريية للمعونات اخلارجية )التجربة الربيطانية(، تأليف: مارك روبنسون، تقديم 
وترمجة: بدر نارص املطريي، 1419هـ/1998م.

6- املحاسبة يف املؤسسات اخلريية، مفوضية العمل اخلريي إلنجلرتا وويلز، يوليو 1998م.  
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احلكومية  غري  املنظامت  من  الثالث  اجليل  اسرتاتيجيات  والتنمية:  التطوعي  اخلريي  العمل   -7
)مدخل إىل التنمية املرتكزة عىل اإلنسان(، تأليف: ديفيد كورتن، ترمجة: بدر نارص املطريي، 

1421هـ/2001م.

Islamic Waqf Endowment( -8(: نسخة مرتمجة إىل اللغة االنجليزية عن كتيب “الوقف 
اإلسالمي: جماالته وأبعاده”، 2001م.

9- فريق التميز: االسرتاتيجية العامة للعمل التطوعي يف اململكة املتحدة، مرشوع وقف الوقت، 
ترمجة إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف، 1424هـ/2003م.  

مرتمجة  نسخة   :)Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview(  -10
الكويت”،  بدولة  العامة لألوقاف  األمانة  تعريفية عن  “نبذة  االنجليزية عن كتيب  اللغة  إىل 

2004م.

“موجز أحكام  A Summary Of Waqf Regulations( -11(: نسخة مرتمجة لكتيب 
الوقف”، 1427هـ/2006م ]الطبعة الثانية، 1431هـ/2010م[. 

 )A Guidebook to the Publications of Waqf Projects› Coordinating -12
 )State in the Islamic World: نسخة مرتمجة إىل اللغة االنجليزية عن كتيب »دليل 
الثانية،  الطبعة   [ 2007م  اإلسالمي«،  العامل  يف  للوقف  املنسقة  الدولة  مشاريع  إصدارات 

1433هـ/2012م، مزيدة[.

 )A Guidebook to the Projects of Waqf Projects( Coordinating  -13
 )State in the Islamic World: نسخة مرتمجة إىل اللغة االنجليزية عن كتيب “دليل 

مشاريع الدولة املنسقة يف العامل اإلسالمي”، 2007م.

Women And Waqf Iman Mohammad Al Humaidan -14: نسخة مرتمجة 
عن كتاب “املرأة والوقف”، 1428هـ/2007م.

 The Contribution of Waqf to non-Governmental Work and  -15
عن  مرتمجة  نسخة   :Social Development Dr. Fuad Abdullah Al Omar

كتاب »إسهام الوقف يف العمل األهيل والتنمية االجتامعية«، 1435هـ/2013م.
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16- األوقاف يف مقدونيا خالل احلكم العثامين، تأليف وترمجة: د. أمحد رشيف، مراجعة وحترير 

علمي: إدارة الدارسات والعالقات اخلارجية، 1435 هـ/2014م.

الذي  Assetizing the Waqf Proceeds-17: هو ترمجة لكتاب “تأصيل ريع الوقف”، 

هو املوضوع الثالث يف منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع املنعقد بدولة البوسنة واهلرسك(، 

1438هـ/2016م.

سابًعا: جملة أوقاف )جملة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل اخلريي(:

صدر منها 36 عدًدا حتى مايو 2019م.

ثامنًا: إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية:

1- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول )بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 

لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 15-

17 شعبان 1424هـ، املوافق 11-13 أكتوبر 2003م(، 1425هـ/2004م. 

2- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين )بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 

لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 29 

ربيع األول-2 ربيع اآلخر 1426هـ، املوافق 8-10 مايو 2005م(، 1427هـ/2006م.

األمانة  نظمته  الذي  املنتدى  ومناقشات  الثالث )بحوث  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  أعامل   -3

العامة لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة 

من 11-13 ربيع اآلخر 1428هـ، املوافق 28-30 أبريل 2007م(، 1428هـ/2007م.

األمانة  نظمته  الذي  املنتدى  ومناقشات  )بحوث  الرابع  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  أعامل   -4

اإلسالمي  والبنك  املغربية  اململكة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزارة  لألوقاف  العامة 

للتنمية باململكة العربية السعودية، املنعقد بالعاصمة املغربية »الرباط« يف الفرتة من 3 -5 ربيع 

اآلخر 1430هـ، املوافق 3/30-2009/4/1م(، 1432هـ/2011م.

الذي نظمته األمانة  املنتدى  اخلامس )بحوث ومناقشات  الفقهية  منتدى قضايا الوقف  5- أعامل 

باجلمهورية  لألوقاف  العامة  واملديرية  الدينية  الشؤون  رئاسة  مع  بالتعاون  لألوقاف  العامة 
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مجادى   12-10 من  الفرتة  يف  بإسطنبول  واملنعقد  بجدة،  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  الرتكية 
اآلخرة 1432هـ، املوافق 13-15 مايو 2011م(، 1433هـ/2012م.

6- منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس )بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
اإلسالمي  والبنك  قطر  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  لألوقاف 
1434هـ،  رجب   4- 3 من  الفرتة  »الدوحة« يف  القطرية  بالعاصمة  واملنعقد  بجدة،  للتنمية 

املوافق 13 -14 مايو 2013م(، 1435هـ/2013م.

7- منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع )بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف بالتعاون مع املشيخة اإلسالمية بدولة البوسنة واهلرسك والبنك اإلسالمي للتنمية 
هـ،   1436 شعبان   11 إىل   9 من  الفرتة  يف  »ساييفو«  البوسنية  بالعاصمة  واملنعقد  بجدة، 

املوافق 27 إىل 29 مايو 2015م(، 1436هـ/2015م.

8- قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية )من األول إىل السابع(، 1437هـ/2015م.

العامة  األمانة  نظمته  الذي  املنتدى  ومناقشات  الثامن )أبحاث  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى   -9
والبنك  املتحدة  باململكة  اإلسالمية  للدراسات  أكسفورد  مركز  مع  بالتعاون  لألوقاف 
1438هـ،  شعبان   3 إىل   1 من  الفرتة  يف  أكسفورد  بمدينة  بجدة، واملنعقد  للتنمية  اإلسالمي 

املوافق 27 إىل 29 أبريل 2017م(، 1438هـ/2017م.

10- مدونة أحكام الوقف الفقهية )النسخة التجريبية(، 1439هـ/2017م.

تاسًعا: املراجع ومصادر املعلومات يف جمال الوقف:

1- كشاف أدبيات األوقاف يف دولة الكويت، 1999م.

2- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية إيران اإلسالمية، 1999م.

3- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة األردنية اهلاشمية وفلسطني، 1999م.

4- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة العربية السعودية، 2000م.

5- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية مرص العربية، 2000م.

6- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة املغربية، 2001م.
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7- كشاف أدبيات األوقاف يف اجلمهورية الرتكية، 2002م.

8- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية اهلند، 2003م.

9- الكشاف اجلامع ألدبيات األوقاف، 2008م.

10- مكنز علوم الوقف، 2004م.

11- أطلس األوقاف/دولة الكويت، 1434هـ/2013م.

12- معجم تراجم أعالم الوقف، 1435هـ/2014م.

جتريبية،  نسخة  األلـــف(،  حــرف  األول:  ــزء  )اجل الوقف  مصطلحات  قاموس   -13
1436هـ/2015م.

جتريبية،  نسخة  والثاء(،  والتاء  الباء  حرف  الثاين:  )اجلزء  الوقف  مصطلحات  قاموس   -14
1438هـ/2017م.
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األمانة العامة لألوقاف
هي هيئة حكومية مستقلة بدولة الكويت، معنية بإدارة األوقاف الكويتية واستثامرها، 

ورصف ريعها يف املصارف الرشعية طبًقا لرشوط الواقفني ويف إطار أحكام القانون.

ُأسست األمانة بموجب املرسوم األمريي رقم 257 الصادر بتاريخ 29 مجادى األوىل 
الوقف،  استثامر  يف  »التميز  يف  رؤيتها  وتتمثل  1993م.  نوفمرب   13 املوافق  1414هـ، 

ورصف ريعه، وتعزيز ثقافته برشاكة جمتمعية فاعلة«.

وتتلخص رسالتها يف »الدعوة للوقف، وإدارة شؤونه وفق الضوابط الرشعية من خالل 
عمل مؤسيس متميز كأداة لتنمية املجتمع الكويتي، وكنموذج حيتذى حمليًّا وعامليًّا«.

مرشوع »مداد« الوقف

هو أحد املرشوعات العلمية الذي تنفذه األمانة العامة لألوقاف ممثلة لدولة الكويت 
املؤمتر  لقرار  طبًقا  الوقف«،  جمال  يف  اإلسالمية  الدول  جلهود  املنسقة  »الدولة  بصفتها 
السادس لوزراء أوقاف الدول اإلسالمية الذي انعقد بالعاصمة االندونيسية »جاكرتا« يف 
أكتوبر سنة 1997م. ويضم السالسل اآلتية: سلسلة الرسائل اجلامعية، سلسلة األبحاث 
الندوات،  سلسلة  الكتب،  سلسلة  الوقف،  ألبحاث  الدولية  الكويت  مسابقة  يف  الفائزة 

سلسلة الكتيبات، سلسلة الرتمجات.

سلسلة األبحاث الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف

اخلريي  والعمل  الوقف  جمال  يف  والدراسات  األبحاث  تطوير  يف  اإلسهام  إىل  هتدف 
ومشكالهتا  األوقاف  مسائل  يف  اخلوض  عىل  والدارسني  الباحثني  وتشجيع  التطوعي، 
املختلفة، إسهاًما يف إجياد حلول مالئمة، وذلك بنرش األبحاث الفائزة املتميزة يف »مرشوع 
املنسقة«،  »الدولة  مرشوعات  أحد  هو  الذي  الوقف«  ألبحاث  الدولية  الكويت  مسابقة 
وتقام حتت رعاية كريمة من سمو ويل العهد »الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح« حفظه اهلل.





هذا الكتاب
البناء الفكري والقانوين للحجة الوقفية بام يستلزم ذلك من  يتطرق هذا الكتاب إىل 
اإلسالمي،  الفكر  يف  التعاقد  بنظرية  ارتباطها  يف  الوقفية  احلجة  توثيق  لفلسفة  استقراء 
وما ينبني عليه التوثيق يف مرشوعيته من أدلة، وما يتعّلق بجانب التطّور التارخيي لتوثيق 
األوقاف يف البحرين، وما تتضّمنه احلجج الوقفية من عنارص، وما يرتبط بتوثيق األوقاف 
املعارصة من معّوقات. ويدعو إىل تبني تصّور لتوثيق األوقاف تتحقق من خالله املزاوجة 
يتمثل يف دراسة  تطبيقيًّا  يتناول جانًبا  التكنولوجي. كام  الرشعية والتطور  املتطلبات  بني 
منتصف  إىل  تعود  البحرينية  األوقاف  سجالت  من  وقفية  حلجة  وتوثيق  تسجيل  حالة 
تلك  يف  الوقفية  املؤسسات  به  تضطلع  كانت  الذي  بالدور  التعريف  مع  املايض،  القرن 

الفرتة وفق ما تقرره معطيات احلجة الوقفية.

»توثيق  حول  الثاين  للموضوع  الثالثة  اجلائزة  الكتاب  هذا  أصل  حاز  وقد 
للمسابقة  السابعة  الدورة  يف  والتاريخ«،  للوقف  محاية  اإلسالمي:  العامل  يف  األوقاف 

)1431-1432هـ/2010-2011م(.

األمانة العامة لألوقاف - دولة الكويت
www.awqaf.org.kw

رسالة األمانة العامة لألوقاف:
نرش الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصداراهتا 

غري خمصصة للبيع


