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تصدير

تصدير
تعمل الأمانة العامة للأوقاف على �إجناز برنامج «م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف» املندرج
�ضمن م�شروع «تنمية الدرا�سات والبحوث الوقفية» الهادف �إلى بث الوعي الوقفي يف خمتلف �أرجاء
املجتمع ،حيث يندرج هذا امل�شروع بدوره �ضمن م�شاريع «الدولة املن�سقة جلهود الدول الإ�سالمية يف
جمال الوقف» على م�ستوى العامل الإ�سالمي ،حيث مت اختيار دولة الكويت لتكون «الدولة املن�سقة»
مبوجب قرار امل�ؤمتر ال�ساد�س لوزراء �أوقاف الدول الإ�سالمية املنعقد بالعا�صمة االندوني�سية «جاكرتا»
يف �أكتوبر 1997م.
وهذه امل�شاريع هي:
 -1م�شروع تنمية الدرا�سات والبحوث الوقفية.
 -2م�شروع �إ�صدار دورية دولية للوقف «جملة �أوقاف».
 -3م�شروع منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية.
 -4م�شروع تدريب العاملني يف جمال الوقف.
 -5م�شروع نقل وتبادل التجارب الوقفية.
 -6م�شروع القانون اال�سرت�شادي للوقف.
 -7م�شروع بنك املعلومات الوقفية.
 -8م�شروع ك�شافات �أدبيات الأوقاف.
 -9م�شروع مكنز علوم الوقف.
 -10م�شروع قامو�س م�صطلحات الوقف.
 -11م�شروع معجم تراجم �أعالم الوقف.
 -12م�شروع �أطل�س الأوقاف يف العامل الإ�سالمي.
وتن�سق الأمانة العامة للأوقاف يف تنفيذ هذه امل�شروعات مع كل من املجل�س التنفيذي مل�ؤمتر وزراء
ّ
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بالريا�ض ،واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية بجدة.
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أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها
وجتري “م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف” حتت رعاية كرمية من �سمو ويل العهد “ال�شيخ نواف
الأحمد اجلابر ال�صباح” حفظه اهلل .وتهدف ب�صفة �أ�سا�سية �إلى الإ�سهام يف تطوير الأبحاث والدرا�سات
يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي ،كما �أنها ت�سهم يف ت�شجيع الباحثني والدار�سني على اخلو�ض يف
م�سائل الأوقاف وم�شكالتها املختلفة بغر�ض �إيجاد حلول مالئمة ،وال�سعي لتعميم الفائدة املرجوة منها.
وي�سر الأمانة العامة للأوقاف� ،أن تقوم بن�شر هذه ال�سل�سلة من الأبحاث الفائزة يف امل�سابقة ،و�أن ت�ضعها
بني �أيدي الباحثني واملهتمني واملعنيني ب�ش�ؤون الوقف والعمل اخلريي� ،أفرادا وم�ؤ�س�سات وهيئات.
وننوه �إلى �أنه مت حتكيم هذا البحث الفائز مرة �أخرى ،حيث عر�ض على التحكيم العلمي بغر�ض الن�شر،
وفق اللوائح املعمول بها يف الأمانة العامة للأوقاف ،وقد متت �إجازته للن�شر بعد قيام الباحث بالتعديالت
املطلوبة ،وحتريره علميا.
ويتطرق هذا الكتاب �إلى البناء الفكري والقانوين للحجة الوقفية مبا ي�ستلزم ذلك من ا�ستقراء
لفل�سفة توثيق احلجة الوقفية يف ارتباطها بنظرية التعاقد يف الفكر الإ�سالمي ،وما ينبني عليه التوثيق
يف م�شروعيته من �أدلة ،وما يتعلّق بجانب التط ّور التاريخي لتوثيق الأوقاف يف البحرين ،وما تت�ض ّمنه
احلجج الوقفية من عنا�صر ،وما يرتبط بتوثيق الأوقاف املعا�صرة من مع ّوقات .ويدعو الكتاب �إلى العمل
على تبني ت�ص ّور لتوثيق الأوقاف تتحقق من خالله املزاوجة بني املتطلبات ال�شرعية والتطور التكنولوجي.
كما يتناول جانبا تطبيقيا يتمثل يف درا�سة حالة ت�سجيل وتوثيق حلجة وقفية من �سجالت الأوقاف
البحرينية تعود �إلى منت�صف القرن املا�ضي ،من حيث بنيتها ،وحتليل م�ضمونها ،مع التعريف بالدور الذي
كانت تلعبه امل�ؤ�س�سات الوقفية يف تلك الفرتة وفق ما تقرره معطيات احلجة الوقفية.
وقد حاز �أ�صل هذا الكتاب على اجلائزة الثالثة للمو�ضوع الثاين حول “توثيق الأوقاف يف العامل
الإ�سالمي :حماية للوقف والتاريخ” يف الدورة ال�سابعة للم�سابقة ( 1432/1431هـ2011-2010/م).
�سائلني املولى عز وجل �أن يبارك يف هذا العمل ويجعل فيه النفع اجلليل والفائدة العميمة.
الأمانة العامة للأوقاف
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المقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمــة
احلمد هلل الذي �أمر بحفظ احلقوق وتوثيقها ،وال�صالة وال�سالم على النبي الأمي مبلغ الر�سالة
وحمققها ،وعلى �آله و�صحبه ومن ا�سنت ب�سنته حتى ا�ستقرت الأحكام ب�أ�صولها وفروعها ،وبعد
ف�إن مما يتحقق به ارتباط الأ�سباب بامل�سببات لن�ش�أة ملكية احلقوق وانتقالها ورفعها قنوات �شرعية
مرعية قررتها مبادئ ال�شريعة ال�سمحاء والقوانني الو�ضعية والأعراف ال�سائدة ،وذلك وفق �آليات من �ش�أنها
�أن ت�ضمن حفظ هذه احلقوق ،واملكت�سبات يف التعامالت املالية .وتعد الكتابة من �أبرز قنوات حتقيق هذا
االرتباط باعتبارها �أداة من �أدوات التوثيق وت�سجيل املعامالت؛ وذلك من �أجل تثبيت احلقوق وا�ستقرار
املعامالت يف خمتلف القطاعات بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
ومن �أجل ذلك ،ف�إن تعدد �أ�ساليب التوثيق،وتنوعها ي�ستمد �آليته من خالل ما ا�ستقر من مناذج واعتمادات
لتوثيق التعامالت بني املتعاملني ،التي منها توثيق احلجج الوقفية لكل جمتمع على حدة ،حيث متت معاجلة
لك يف الفقه الإ�سالمي با�ستفا�ضة يف كل مذهب على حدة .ويحكمها يف القوانني الو�ضعية ما تقرره ن�صو�ص
قانوين (املرافعات والإثبات) ،وما ي�سود يف املجتمع من �أعراف اكت�سبت �صفة الإلزام ك�آليات للتنظيم �ضمن
هذا النطاق.

�أوال � :أهمية البحث:
تربز �أهمية البحث حول م�س�ألة التوثيق للحجج الوقفية وفق معايري وعنا�صر معينة مبا يرتتب على
تقريرها من احلفظ للأعيان املوقوفة ،و�ضمان حتقيق االنتفاع بها من قبل خمتلف فئات املوقوف عليهم،
وال �شك �أن ارتباط فل�سفة التوثيق للأوقاف بنظرية التعاقد يف الفكر الإ�سالمي تنبع مما يقت�ضيه االعتبار
بتكييف ت�صرف الواقف على �أ�سا�س �أنه عقد تربعي يتحقق مبوجبه انتفاع بعني لفئة �أو لفئات حمددة
يحددها الواقف وفق ما يراه من ا�شرتاطات واعتبارات ترتبط بامل�صلحة النفعية للعني املوقوفة ،و�إن كان
يجري �إبرامه بت�صرف من طرف واحد.
ومن جانب �آخر تربز �أهمية التوثيق للمعامالت الوقفية من خالل ما يقرره العمق التاريخي ملناهج
التوثيق التي تنوعت �أ�ساليبها وتعددت �صياغاتها وفق اعتبارات تتنا�سب مع كل جمتمع على حدة ،ال
�سيما �أن ر�صد هذه املناهج ميثل ا�ستقراء مل�ستوى �إحياء املجتمع للآليات التي يتحقق من خاللها اال�ستقرار
للتعامالت ،وبالأدوات التي ُيرجتى من خاللها احلفظ وال�صيانة النتفاع املوقوف عليهم باملال املوقوف �أكرث
فرتة ممكنة ،وذلك حتى يتم ا�ستبداله وفق ما تقت�ضيه الظروف واال�شرتاطات واالحتياجات التي يكون
تقديرها ل�سلطة الق�ضاء ال�شرعي املخت�ص.
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أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها
�إن البعد الفكري والقانوين للحجة الوقفية باعتبارها توثي ًقا لوقف قائم ل�صدقة جارية متتد لأجل
غري م�سمى يربز الأهمية املرتبطة بتوثيق هذه احلجج ،وهذا ما ي�ستلزم حتقيق ذلك على نحو من �ش�أنه
جتاوز املع ّوقات التي من �ش�أنها عرقلة عملية التوثيق ،والعمل على تبني ت�صور من �ش�أنه حتقيق املزاوجة
بني املتطلبات ال�شرعية يف ذلك من جانب ،والتطور التكنولوجي املت�سارع من جانب �آخر على نحو من �ش�أنه
حتقيق ذلك.

ثانيا :م�شكلة البحث:
يف ظل كرثة وتعقّد املعامالت اجلارية بني خمتلف الفئات من م�ؤ�س�سات و�أفراد ،وذلك عرب نطاق حملي
و�إقليمي ودويل ،ومن خالل قنوات مكتوبة و�إلكرتونية ،فقد باتت عملية التحديث لعملية توثيق هذه املعامالت
ملحة من �أجل حفظ اال�ستقرار يف التعامالت بني خمتلف الأطراف عرب جميع النطاقات ،ومن خالل
�ضرورة ّ
خمتلف القنوات ،مع �ضرورة املراعاة ملا تقت�ضيه املتطلبات ال�شرعية املرعية يف ذلك جملة وتف�صي ًال.
ومما ال �شك فيه �أن الت�صرفات الوقفية باعتبارها متثل عقو ًدا للتربع تقت�ضي انتفاع فئة مبال موقوف
وفق ا�شرتاطات الواقف ،ووفق الكثري من التفا�صيل املرتبطة بتكوين هذه العالقة ،فقد بات توثيق هذه
احليثيات املرتبطة بهذه الت�صرفات �ضرورة ي�ستلزمها حتقيق �أكرب قدر من احلماية للمال املوقوف ،وذلك
على نحو من �ش�أنه �أن يكفل انتفاع املوقوف عليهم به يف احلال ويف امل�آل.
وعلى الرغم مما ت�ستدعيه �ضرورة التطوير والتحديث لعملية التوثيق ب�شكل عام ،ولتوثيق الأعيان
املوقوفة على وجه اخل�صو�ص تلبية لالحتياجات ال�سائدة واملت�سارعة ،ف�إن املتطلبات واملقت�ضيات ال�شرعية
ال زالت ت�ستلزم �إ�شراف جهة �شرعية من �أجل الت�أكد من ا�ستكمال عنا�صر الوثيقة لبنودها وعنا�صرها،
ملحة ينبغي �أن تتحقق من خالل تبني �آلية يتحقق من
�إال �أن التناغم مع التطور التكنولوجي بات �ضرورة ّ
خاللها التزاوج بني هذا التطور من جانب ،وما تقت�ضيه املتطلبات ال�شرعية يف توثيق احلجج الوقفية من
جانب �آخر.

ثالثا :ال�صعوبات التي واجهت الباحث ،والإ�ضافة العلمية:
تعترب الدرا�سات التي عاجلت م�س�ألة توثيق الأوقاف الإ�سالمية يف ظل امل�ستجدات املعا�صرة درا�سات
�شحيحة ،وهذا ما ا�ستلزم من الباحث العمل على ا�ستقراء وحتليل ودمج املو�ضوعات الفرعية الواردة يف
بع�ض الدرا�سات التي قدمت يف امل�ؤمترات العلمية املعنية بالأوقاف ابتغاء حتقيق الإ�ضافة العلمية املرجوة
من خالل ذلك.
وملا كانت الثمرة التي ُترجتى من حترير البحوث العملية تتمثل مبا حتققه هذه البحوث من �إ�ضافة
علمية يف املجال املبحوث فيه ،ف�إن ما �أرجوه يف هذه الدرا�سة من ثمرة تتمثل مبا �سيتحقق من خالل �سطورها
من حتليالت يف مو�ضوع الدرا�سة ،التي من �ش�أنها �أن تدمج بني منظومة متطلبات ال�شريعة املحكمة من جانب،
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ومقت�ضيات القانون الو�ضعي يف م�س�ألة التوثيق ب�شكل عام من جانب �آخر ،وعلى وجه اخل�صو�ص التوثيق
للأوقاف الإ�سالمية ،وذلك من خالل التو�صل �إلى نتائج بحثية �سليمة ومو�ضوعية نتيجة هذا الربط العلمي؛
ابتغاء لتحقيق املزاوجة على نحو من �ش�أنه �إبراز التلبية للمعطيات واالحتياجات الآنية وامل�ستقبلية يف
هذه امل�س�ألة.

رابعا:م�صادر البحث وتوثيقه:
ملا كانت م�صادر البحث متثل القوة العلمية للتحليالت واال�ستنباطات التي ميكن �أن يتم التو�صل �إليها
من خالل العملية البحثية ،ال �سيما �إذا كانت هذه امل�صادر تت�سم بالعلمية التحليلية املع ّمقة للمو�ضوع حمل
الدرا�سة ،ف�إن ما متت اال�ستعانة به يف هذه الدرا�سة يف خمتلف حماورها متثلت بالعديد من الدرا�سات ،والتي
نذكر منها على �سبيل الإجمال درا�سة بعنوان( :التوثيق لدى فقه املذهب املالكي ب�إفريقية والأندل�س من
الفتح الإ�سالمي �إلى القرن الرابع ع�شر الهجري) للدكتور عبد اللطيف �أحمد ال�شيخ ،والتي عالج من خاللها
م�س�ألة التوثيق يف ال�شريعة ال�سمحاء بدرا�سة مقارنة تناول �ضمن مفا�صلها  -فيما مت االعتماد عليه يف هذه
الدرا�سة  -العديد من املحاور املرتبطة بتعريف التوثيق وت�أريخه ،وما يتعلق بالر�أي الفقهي حول م�س�ألة
التوثيقات الإلكرتونية ،والعنا�صر التي ينبغي �أن تت�ض ّمنها امل�ستندات املو ّثقة.
ومن الدرا�سات التي حتقق للباحث منها ا�ستفادة جديرة باالعتبار �أي�ض ًا درا�سة بعنوان( :الوقف
اخلريي و�أثره يف احلياة االقت�صادية بدولة البحرين) ،وهي عبارة عن ر�سالة ماج�ستري لنجوى عبد اللطيف
جناحي عاجلت �ضمن بع�ض ف�صولها ا�ستقراء تاريخي ًا لعملية التوثيق للحجج الوقفية يف البحرين ،خا�صة
يف فرتة الع�شرينات من القرن املا�ضي ،والتي تعترب نقطة حتول لعملية �أبرزت �أحداثها تبني ال�سلطات
الر�سمية يف الدولة لعملية ت�سجيل الأوقاف و�إدارتها ً
حفظا لكينونتها و�إدارتها وا�ستثمارها.
ومن الدرا�سات البارزة التي متت اال�ستعانة بها كذلك درا�سة بعنوان( :توثيق الوقف – املعوقات
واحللول) للدكتور عبد الرحمن بن علي الطريقي ،والتي عالج من خاللها �أبرز املعوقات واحللول التي تواجه
عملية توثيق الوقف من خالل ا�ست�شهاده ب�أقوال امل�س�ؤولني املعنيني بالوقف يف اململكة العربية ال�سعودية مما
يعانونه من معوقات من واقعهم العملي ،وما يرتئونه من حلول ملواجهتها ،خا�صة يف ظل التطور التكنولوجي
الذي ي�شهده عامل التقنية و�سبل ا�ستثمارها يف ذلك ،حيث انتهى يف درا�سته �إلى �ضرورة ا�ستثمار هذا التطور
مع �ضرورة مراعاة املتطلبات ال�شرعية املرعية يف ذلك.
�أما عن توثيق البحث ف�سوف يتم و�ضع الهوام�ش يف �أ�سفل ال�صفحة لت�سهيل الرجوع �إلى امل�صدر ،كما �سيتم
ترتيب قائمة املراجع ترتي ًبا �أبجد ًيا يف �آخر الدرا�سة ،وذلك بذكر ا�سم الكتاب وم�ؤلفه ،ورقم طبعته وم�صدرها،
وجهة الطباعة ،وما �إلى ذلك من معلومات متى توافرت على غالف املرجع �أو �ضمن �صفحاته الداخلية.
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خام�سا:منهجية البحث:
مت االعتماد يف هذا البحث من �أجل تق�صي احلقائق حول خمتلف امل�سائل املت�صلة ب�صلب املو�ضوع على
ما تقرر من قواعد بحثية يف املنهج الو�صفي التحليلي النقدي ،والذي يتطلب احل�صول على ن�صو�ص معتربة
تتناول جوهر املو�ضوع يف خمتلف حماوره ،والقيام بو�صف تلك الن�صو�ص ونقدها ،مع الرتكيز على عدد من
التوجهات يف فهمها؛ وذلك بغر�ض مقارنته مع غريه لالت�صال بالر�أي والتحليل الأكرث
عنا�صر الن�ص لتحليل
ّ
وجاهة يف ذلك بقراءة نقدية مو�ضوعية ابتغاء الو�صول �إلى حتقيق �إ�ضافة علمية مرجوة يف املو�ضوع
املبحوث فيه.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذه املنهجية هي �أحدث منهجيات البحث العلمي املتبعة يف جماالت الدرا�سات
الإن�سانية ،وغايتها ا�ستخراج الأقوال والتعميمات اعتما ًدا على حتليل العبارة كما وردت يف الن�ص .كما �أن
هناك جماالن للتحليل الو�صفي �أولهما التحليل الكمي ،وهو الذي يعتمد على املقايي�س الإح�صائية املعروفة،
حيث يبني الباحث على حتليل العبارات عد ًدا من الإح�صاءات؛ لي�ستخرج منها نتائج رقمية وفق ما يراه
منا�سب ًا من املقايي�س الإح�صائية� .أما التحليل الكيفي فيعتمد فيه الباحث على قدراته العقلية يف ا�ستنباط
الأحكام من خالل الن�صو�ص واالجتهادات ،والعمل على �إدراك مدلوالتها القريبة والبعيدة ،و�شرح تلك
املدلوالت و�ض ّمها �إلى بع�ضها البع�ض ،وا�ستخراج الأ�شباه والنظائر ،ثم اخلروج بنتائج وتعميمات نهائية
من املقا�صد الكربى واالجتاهات الأ�سا�سية الكامنة على امل�ستوى الفكري الذي قام بتحليله ،وقد كان هذا
اخليار الثاين هو الأن�سب للأخذ به يف هذا البحث.

�ساد�سا :الفر�ضيات الأ�سا�سية يف البحث:
لقد ت�أ�س�س هذا البحث وتوجهت ف�صوله الختبار عدد من الفر�ضيات؛ وذلك من �أجل معرفة مدى �صحتها
من خطئها ،حيث متت �صياغة هذه الفرو�ض باعتقاد جدواها و�صالحيتها و�إ�سهامها الإيجابي يف تنظيم
مواد البحث ،ومن اجلدير بالذكر �أن هذه الفر�ضيات هي املحاور التي يدور حولها البحث يف جممله ،وهي
على النحو التايل:
 -1تعترب وثيقة احلجة الوقفية مبثابة عقد ينبغي �أن تتوافر فيه �أركان العقد املعروفة ،وما يرتبط بها
من ا�شرتاطات ،و�إن كان يجرى �إبرامه والت�صرف فيه من طرف واحد.
 -2يرتبط الوعي ب�أهمية التوثيق ب�شكل عام ،واحلجج الوقفية على وجه اخل�صو�ص بدرجة وعي املجتمع
ومتدّ نه والأدوات املتوافرة له يف ذلك.
� -3إن �صب ما ت�شتمل عليه وثيقة احلجة الوقفية من عنا�صر على �شكل منوذج ا�ستمارة يجري توثيقها
أمرا ممك ًنا وجمديا وله م�س ّوغ �شرعي.
ب�صفة ر�سمية يعد � ً
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 -4من خالل ما تقرره املتطلبات ال�شرعية يف توثيق احلجج الوقفية ،ف�إنه يتعذر وف ًقا لذلك القيام بتوثيق
احلجة الوقفية �إلكرتون ًيا ولو يف جانب من �إجراءاتها.

�سابعا :حدود البحث:
من �أجل حت�صيل العديد من املحاور حول م�ضمون البحث وتفا�صيله ،فقد مت من خالل املحاور امل�ستهدفة
يف هذه الدرا�سة معاجلة تتمثل يف جانب نظري وجانب تطبيقي ،ف�أما اجلانب النظري ف�سيتمثل با�ستعرا�ض
م�ستفي�ض للبناء الفكري والقانوين للحجة الوقفية ،وهي ت�ستلزم ا�ستقراء لفل�سفة توثيق احلجة الوقفية
يف ارتباطها بنظرية التعاقد يف الفكر الإ�سالمي ،وما ينبني عليه التوثيق يف م�شروعيته من �أدلة ،وما يتعلّق
بجانب التط ّور التاريخي لتوثيق الأوقاف يف البحرين ،وما تت�ض ّمنه احلجج الوقفية من عنا�صر ،وما يرتبط
بتوثيق الأوقاف املعا�صرة من مع ّوقات ،والعمل على تبنّي ت�ص ّور لتوثيق الأوقاف تتحقق من خالله املزاوجة
بني املتطلبات ال�شرعية والتطور التكنولوجي.
�أما اجلانب التطبيقي ف�سيتمثل بدرا�سة حالة ت�سجيل وتوثيق حلجة وقفية من �سجالت الأوقاف
البحرينية تعود �إلى منت�صف القرن املا�ضي ،وذلك من حيث بنيتها ،وحتليل م�ضمونها ،والتعريف بالدور
الذي كانت تلعبه امل�ؤ�س�سات الوقفية يف تلك الفرتة �ضمن هذا الإطار وفق ما تقرره معطيات هذه الوثيقة.
وختام ًا ن�س�أل اهلل التوفيق يف القول والعمل ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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الفصل األول
البناء الفكري والقانوني للحجة الوقفية
يرتبط البناء الفكري والقانوين للحجة الوقفية بالعديد من املعطيات التي ترتبط باملنهجية الفقهية
يف حر�صها �ضمن ما تقرره يف منظومتها من �إثبات حقوق النا�س وحفظها من التعدي عليها� ،سواء �أكانت
حقوق ًا خا�صة �أم عامة؛ وال �شك �أن اهتمام ال�شارع احلكيم بحفظ حقوق النا�س من خالل منظومة متكاملة
ومرتابطة ينطلق مما انبنت عليه هذه احلقوق من مبد�أ امل�شاححة الذي يتطلب التعاطي معها وتوثيقها
وبناءها وفق مقت�ضيات نظرية التعاقد يف الفكر الإ�سالمي ،مع مراعاة املتطلبات واالعتبارات يف ذلك.
�إن توثيق املعامالت التي جتري بني العباد تقرره الكثري من الدالئل ال�شرعية املرعية التي ت�ؤكد �أهمية
التوثيق ب�أقوى �أ�ساليبه متمث ًال بالكتابة حتى بني الذين �آمنوا ممن يفرت�ض فيهم احلر�ص على تطهري الذمة
من االعتداء على حقوق النا�س وممتلكاتهم ،حيث تتقرر احلكمة من ذلك متمثلة بحفظ احلقوق وتثبيت
معاملها واملقت�ضيات التي �أن�شئت من �أجلها ،وذلك على اختالف طرق التوثيق لها ،التي ينبغي �أن ترتبط
مبعطيات الواقع و�إفرازاته.
وملا كان التوثيق �ضرورة ت�ستدعيها م�صلحة حفظ حقوق النا�س وا�ستقرارها ،فقد ارتبطت منظومته من
خالل تطوره عرب احلقب التاريخية املختلفة مبا يقرر الكثري من احلقائق التي تبني �أهميته عرب الع�صور
جزءا ال يتجز�أ من منظومة العامل
والدهور يف العامل الإ�سالمي ،وال �شك �أن مملكة البحرين – باعتبارها ً
جزءا ال يتجز�أ من جتربة العامل الإ�سالمي لتوثيق احلجج الوقفية،
الإ�سالمي – تعك�س خلفيتها التاريخية ً
وذلك وف ًقا ملا تقرره املعطيات واملتطلبات يف �سبيل حفظ حقوق النا�س من �أجل احليلولة دون ال�شقاق
وامل�شاحنة على متاع وعر�ض احلياة الدنيا بني �أبناء املجتمع الإ�سالمي.

�أو ًال :فل�سفة توثيق الوقف ونظرية التعاقد يف الفكر الإ�سالمي
يعرف الوقف لغة ب�أنه :من م�صدر وقفت ال�شيء وقف ًا ،ويطلق على الوقف واملنع( ،)1يقالّ :
وقف فالن ًا عن
ال�شيء منعه( ،)2ويقالّ :
وقف الدار� :إذا حب�سها يف �سبيل اهلل .قال ابن فار�س« :الواو والقاف والفاء �أ�صل واحد
يدل على متكّث يف �شيء»(� .)3أما تعريف الوقف ا�صطالح ًا فهو« :حتبي�س مالك مطلق الت�صرف ماله املنتفع به

()1انظر ل�سان العرب البن منظور ( ،)359/9والقامو�س املحيط للفريوز �آبادي �ص .1112
( )2املعجم الو�سيط� ،ص .1015
( )3معجم مقايي�س اللغة البن فار�س (.)135/6
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مع بقاء عينه بقطع ت�صرف املالك وغريه يف رقبته ب�صرف ريعه �إلى وجهة بر تقرب ًا �إلى اهلل تعالى»(.)1
�أما تعريف التوثيق فهو م�صدر وله معان منها:
 -1الإحكام :تقول :وثقت ال�شيء �أي �أحكمته .قال ابن فار�س« :و ّثق :الواو والثاء والقاف كلمة تدل على
عقد و�إحكام»(.)2
 -2العهد :تقول :واثق فالن ًا� :أي عاهده .قال ابن فار�س« :وامليثاق العهد املحكم»( ،)3واملواثقة :املعاهدة(.)4
 -3االئتمان :تقول :وثق بفالن يثق به وثاقه وثقه �أي :ائتمنه(.)5
واملعنى املراد هنا هو الأول ،فالوقف ي�صبح حمكم ًا ثابت ًا بالتوثيق له.
�أما تعريف التوثيق ا�صطالح ًا فقد اختلفت عبارات املعرفني للتوثيق تبع ًا للغر�ض من التعريف ،فمنهم
عرفه من جهة حفظ الديون ،فجاء
من نظر �إليه على �أنه علم م�ستقل من العلوم( ،)6ومنهم من نظر �إليه حني ّ
(.)7
تعريفه قا�صر ًَا على ما يت�صل بالو�سائل املتعلقة بحفظ الدين فح�سب
ومبا �أن املراد يف هذا البحث توثيق الوقف ،ف�إن تعريف الوقف يتحقق مبا �أ�ضيف �إليه ليكون تعريف
ً (.)8
توثيق الوقف ب�أنه« :تدوين ثبوت الوقف �أو ت�سجيل �إن�شائه على وجه يحتج به �شرعا»
�أ) فل�سفة توثيق الوقف :لقد نظر الفقهاء �إلى الوقف (احلجة) التي تحُ ّرر فيها �إدارة الوقف على
�أنها د�ستور يجب الرجوع �إليه يف كل �صغرية وكبرية يف �ش�ؤون الوقف ،وما قد يرتبط به من �أن�شطة
وم�ؤ�س�سات و�أعمال خمتلفة( ،)9ولي�س هذا فح�سب ،بل �إنهم جعلوا طرق تف�سري حجج الوقف هي
( )1املطلع على �أبواب املقنع للبعلي �ص  ،285وانظر حترير �ألفاظ التنبيه للنووي �ص  ،198والإقناع للحجاوي (،)2/3
و�شرح منتهى الإرادات للبهوتي ( )489/2وما بعدها ،وك�شاف القناع للبهوتي ( )240/4وما بعدها ،ولالطالع على تعارف
املذاهب ينظر :الهداية للمريغاين ( ،)13/3والإ�سعاف يف �أحكام الوقف للطرابل�سي �ص  ،5و�شرح حدود ابن عرفة
للر�صاع ( ،)539/2وتي�سري الوقوف على غوام�ض �أحكام الوقوف للمناوي ( ،)17/1و�أحكام الوقف يف ال�شريعة الإ�سالمية
للكبي�سي (.)88 – 85/1
( )2انظر :ل�سان العرب البن منظور (.)371/10
( )3انظر :ل�سان العرب ( ،)370/1والقامو�س املحيط �ص  ،1197واملعجم الو�سيط �ص .1011
()4انظر :و�سائل الإثبات للزحيلي �ص  ،27ومذكرات يف علم التوثيق لأحمد الفا�ضلي �ص  ،4وعلم التوثيق ال�شرعي للحجيلي �ص .39
( )5انظر :توثيق الديون د� .صالح الهليل �ص  ،22وعلم التوثيق ال�شرعي �ص .40
( )6الأ�صول الإجرائية لإثبات الأوقاف لل�شيخ عبد اهلل �آل خنني ( ،)271/1من ثبت ندوة الوقف والق�ضاء ،و�أنظر� :أ�صول
الإجراءات الق�ضائية والتوثيقات ال�شرعية �ص .117
( )7القامو�س املحيط �ص .1179
( )8ل�سان العرب (.)279/10
( )9الأوقاف وال�سيا�سة يف م�صر� ،إبراهيم البيومي غامن� ،ص .54
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الطرق التي ي�سلكها الفقهاء يف تف�سري الن�صو�ص ال�شرعية ،فحملوا املطلق على املقيد ،والعام على
اخلا�ص ،وذلك متى ما وجد م�س ّوغ للحمل(.)1
�إن احلجة الوقفية هي دليل �إثبات قانوين مكتوب يحتوي على تفا�صيل ما يتعلق باملال املوقوف ،ويرتبط
يف الكثري من معطياته بالكثري من امل�سائل التي حتكم املنتفعني به ،وما يت�صل با�ستثماره وما يتعلق با�ستبداله؛
ومن �أجل ذلك كان ال بد �أن تكون هذه املعلومات التي حتتويها احلجة الوقفية معلومات دقيقة ومف�صلة.
وبناء على الأهمية التي تقررها دقة املعلومات التي حتتويها احلجج الوقفية ،ف�إن م�شكلة الغمو�ض
وعدم ال�ضبط فيما يرجع �إلى امل�صادر املتوافرة عن قطاع الأوقاف ،وخا�صة يف الفرتة احلديثة فيما تت�ضمنه
هذه احلجج من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على اقت�صاديات املجتمع الإ�سالمي ،ال�شيء الذي يزيد من �صعوبة �إن�شاء
درا�سات حول مو�ضوع الوقف يف املجتمع الإ�سالمي ،وي�ؤخر النهو�ض بهذا القطاع على م�ستوى تعميم ثقافة
وقفية علمية بديلة يف الفرتة املعا�صرة؛ وعليه ف�إن اعتماد الوثائق املحدودة واجلزئية �أو املبتورة يجعل
املعرفة يف هذا الباب قا�صرة� ،سواء تعلق الأمر بالتاريخ �أم بالواقع(� )2أم حتى بامل�ستقبل.
نظرا �إلى �أن القا�ضي ي�ستند دائ ًما
�إن احلجة الوقفية باعتبارها من �أبرز �أ�ساليب التوثيق تربز �أهميتها ً
يف �أحكامه يف الدعاوى املرتبطة بالوقف �إلى ما يرد فيها من �شروط وحمددات ،الأمر الذي يجعل الواقف
يطمئن ل�سلطة القا�ضي التي �ستعمل دائ ًما على حتقيق �شروط وقفه املق ّيدة يف حجة الوقف كما وردت(.)3
ومن جانب �آخر ،ف�إن من اجلوانب التي تربز �أهمية احلجة الوقفية ما حتتويه من عنا�صر ما ف�صل فيه
احلنفية القول يف م�س�ألة ا�ستبدال الوقف( ،)4وذلك فيما يتعلق مبا عدا امل�ساجد ،حيث ربط الأحناف حكمه
مبا جاء يف كتاب احلجة الوقفية و�شروط الواقف ،وهو �إما �أن ي�شرتط فيه الواقف البيع و�إما �أال ي�شرتطه
وفق حاالت معينة(.)5
( )1حما�ضرات يف الوقف ،حممد �أبو زهرة� ،ص .145
( )2الوقف الإ�سالمي احلديث بني حتديات الواقع و�ضرورة الإ�صالح ،د .مهدية �أمنوح� ،ص  ،14درا�سة من�شورة على املوقع
الإلكرتوين ملركز �أبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية – فقه الوقف على الرابط الإلكرتوين:
www.kantakji.com/fiqh/Wakf.htm.

( )3مباين الأوقاف الإ�سالمية و�أثرها يف ا�ستدامة الأن�سجة احل�ضرية للمدن التاريخية  /حالة درا�سية :البلدة القدمية يف مدينة
نابل�س� ،أمل �شفيق حممد العا�صي� ،أطروحة ماج�ستري يف الهند�سة املعمارية ،كلية الدرا�سات العليا  -جامعة نابل�س� ،ص ،145
درا�سة من�شورة على املوقع الإلكرتوين للجامعة �ضمن الرابط الإلكرتوينwww.najah.edu/thesis/5171729.pdf :.
(� )4أطلق م�صطلح اال�ستبدال على جعل العني املوقوفة مكان الأخرى وفق ًا للمنفعة ب�شروط و�ضوابط حمددة ح�سب املنافع
واملفا�سد املرتتبة.
( )5حا�شية ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ،ط1407 ،2.هـ1987-م ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت – لبنان،
(.)387/3
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وبناء على ما �سبق ،ف�إن فل�سفة توثيق الوقف ترتبط مبعطيات �آنية ومعطيات م�ستقبلية تتعلق بالإبدال
واال�ستبدال( .)1الذي قد يخ�ضع له املال املوقوف يف امل�ستقبل ،حيث يتعني على اجلهة امل�شرفة على ا�ستثمار
الوقف االلتزام مبا ورد �ضمن الوثيقة من بنود وا�شرتاطات.
ولعل من نافلة القول يف هذا املقام ت�أكيد الأهمية التي تقررها عملية التوثيق للوقف وهي ارتباطها
ب�أهمية التحديث للمعلومات الواردة يف احلجة الوقفية بالن�سبة ملكان بع�ض العقارات املوقوفة ،حيث �إن
تغيري م�سميات ومعامل الأماكن الواردة يف حجج بع�ض الأوقاف ي�ؤدي �إلى �صعوبة اال�ستدالل �إلى مكانها
خ�صو�صا بعد مرور فرتة من الزمن ،وهو ما من �ش�أنه �أن تعري�ض هذه الأوقاف
ح�سب امل�سميات احلديثة،
ً
لالغت�صاب؛ وهذا ما يربر �ضرورة التحديث للبيانات الواردة يف احلجة الوقفية ل�ضمان االنتفاع بها.
ومن جانب �آخر ،ف�إن الأعيان املوقوفة التي ُفقدت �أو ُ�سرقت حججها الوقفية� ،أو مل يعد لدى اجلهات
امل�س�ؤولة عنها ما يثبت �أنها �أوقاف ،وال معلومات �إح�صائية حت�صر وتبني مواقعها ،تعر�ضت لال�ستيالء من قبل
بع�ض النا�س الذين و�ضعوا �أيديهم عليها ،وذلك يف ظل وجود فجوة يف قنوات االت�صال بني الهيئات القائمة
على �ش�ؤون الأوقاف يف الدول الإ�سالمية للإفادة من التجارب واخلربات والآراء من جانب ،وتوثيق روابط
التعاون الفني فيما بينها من جانب �آخر؛ وهذا ما ي�ستلزم ت�أكيد �أهمية التوثيق يف حفظ الأعيان املوقوفة
من االعتداء و�ضرورة العمل على ت�سجيل العقارات الوقفية يف ال�سجالت الر�سمية ب�أو�صافها وحدودها ،مع
ريا للإجراءات
ت�سجيل كلمة (وقف) يف ال�سجالت الر�سمية من ًعا من تالعب املتالعبني ،وهذا ما ي�ستلزم تي�س ً
()2
القانونية الالزمة لإن�شاء الأوقاف ،و�إعادة النظر يف ال�شروط والقيود ال�شكلية القائمة يف هذا اخل�صو�ص ،
وهذا يف ر�أيي هو املنهج الذي ينبغي تبنّيه يف اعتماد ت�ص ّور لتوثيق احلجج الوقفية يزاوج بني املتطلبات
ال�شرعية والتطور التكنولوجي،ومقت�ضياته على نحو ما �سنتعر�ض له يف ختام هذا الف�صل.
ب ) ارتباط فل�سفة توثيق الوقف بنظرية التعاقد يف الفكر الإ�سالمي� :إن الفقه الإ�سالمي والقانون
املعبر عنها بالإيجاب والقبول ركن العقد الأهم �إن مل يكن
الو�ضعي متفقان على اعتبار ال�صيغة(ّ )3
( )1الإبدال واال�ستبدال كما ورد يف كتاب (امل�صطلحات الوقفية) – من �إ�صدار الأمانة العامة للأوقاف بالكويت� ،ص ( :- 13م�صطلح
ي�ستعمله الفقهاء غالب ًا ويعنون به بيع العني املوقوفة ل�شراء عني �أخرى تكون وقف ًا بدل الأولى ،واال�ستبدال ي�أتي مبعنى �أخذ
العني الثانية مكان الأولى ،فكل واحد من الإبدال واال�ستبدال يف احلقيقة ي�ستلزم معنى الآخر ،ف�إذا نظرنا �إلى بيع العني
املوقوفة فهو �إبدال ،و�إذا نظرنا �إلى �شراء �أو �أخذ بدلها فهو ا�ستبدال ،واحلكم لكل منهما واحد عند الفقهاء).
( )2التقا�ضي يف دعاوى الوقف ومنازعاته ،د.حممد عبد الرحيم �سلطان العلماء� ،أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثالث”
ق�ضايا م�ستجدة وت�أ�صيل �شرعي” ،ط1430 ،2هـ 2009 -م 13-11 ،ربيع الثاين 1428هـ � 30-28 -أبريل 2007م ،الأمانة
العامة للأوقاف ،دولة الكويت� ،ص .330
(� )3صيغة الوقف -كما ورد يف كتاب (امل�صطلحات الوقفية) ،الأمانة العامة للأوقاف بالكويت� ،ص  - 161هي عبارة عن:
(الألفاظ والعبارات التي تعرب عن �إرادة الواقف ونوع ت�صرفه .ومن اجلدير بالذكر �أن بع�ض الفقهاء قد ذكروا �ألفاظ ًا
و�صيغ ًا خا�صة ينعقد بها الوقف ،وعدها بع�ضهم �إلى �ستة وع�شرين لفظ ًا ،لكن �أكرث الفقهاء على �أن العرف هو املحكم يف
�صيغ الوقف ،و�إن كانت تخالف ال�صيغ املعدودة عند الفقهاء ،بل �إن بع�ضهم �صرح ب�صحة الوقف ب�صيغة الو�صية ،كما قرر
الفقهاء ب�أن �صيغة الوقف ت�صح بالعبارة وبالكتابة وبالإ�شارة من الأخر�س ،وكذلك بالفعل الدال على الوقف).
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ركنه الوحيد( ،)1وهذا ما يعني – وفق ما �أرى � -أن العقد باعتبار ركنه الأهم يتكون من �إيجاب
وقبول من كال املتعاقدين ،وال ميكن وفق ما ا�ستقر يف الفقه الإ�سالمي �أن يتحقق دون تكامل كل
منهما ،بل ويف جمل�س واحد يتواجد فيه املتعاقدان كعقود الزواج ،وذلك باعتبار �أن نظرية التعاقد
تقرر ب�أن العقد هو عبارة عن« :ربط بني كالمني ين�ش�أ عنه حكم �شرعي بالتزام لأحد الطرفني �أو
يعرفه القانونيني ب�أنه« :توافق بني �إرادتني على �إن�شاء التزام �أو نقله �أو �إنهائه»؛
كليهما» ،وهو كما ّ
وبذلك ف�إن �أكرث الفقهاء يطلقون على الطالق والإبراء والإعتاق وغريها مما يتم بكالم طرف واحد
من غري كالم الطرف الثاين ا�سم العقد ،وكذلك يطلقون على البيع والهبة والزواج والإجارة وغريها
مما ال يتم �إال بربط كالمني من طرفني ا�سم العقد.
وهناك من الكتّاب يف الفقه من يعمم ا�سم العقد على كل ت�صرف �شرعي �سواء �أكان ينعقد بكالم طرف
واحد �أم ال ينعقد �إال بكالم طرفني ،ويقولون �إن كل ما عقد ال�شخ�ص العزم عليه ب�إلزام نف�سه به فهو عقد،
بل �إن الإمام الرازي يعترب كل ما التزم فيه ال�شخ�ص الوفاء ب�أمر يف امل�ستقبل عقدً ا� ،سواء �أكان يف ذلك ب�إلزام
نف�سه �أم كان باتفاق مع �شخ�ص �آخر ،وعلى هذا الإطالق كثري من الفقهاء ،ومتى ما كان العقد التزام ب�إرادة
واحدة منفردة ،ف�إنه يكون مرادف ًا للت�صرف وم�ساو ًيا له يف الداللة واملعنى؛ ذلك لأن الت�صرف ال�شرعي
أثرا �شرع ًيا يف امل�ستقبل .وبذلك
يتمثل يف كل ما يكون من ت�صرفات ال�شخ�ص القولية ويرتب عليه ال�شارع � ً
ف�إن كتب الفقه تقرر نظرية العقد وتريد بها �أحيا ًنا املعنى العام وهو املراد بالت�صرف ،وتذكرها �أحيا ًنا
وتريد بها املعنى اخلا�ص وهو ما ال يتم �إال بربط كالمني يرتتب عليه �أثر �شرعي يقرره ال�شارع ،وهذا هو
املعنى ال�شائع الكثري امل�شهور(.)2
و�ضمن ارتباط فل�سفة توثيق الوقف بنظرية التعاقد يف الفكر الإ�سالمي ،فقد اختلف الفقهاء يف
طبيعة الوقف وذلك باعتبار �أن الوقف ت�صرف ب�إرادة منفردة ولي�س تواف ًقا بني �إرادتني ،حيث قرر الإمام
�أبو حنيفة بناء على تعريفه للوقف ب�أنه« :حب�س العني على ملك الواقف والت�صدق باملنفعة» على اعتبار
�أن الوقف تربع باملنفعة دون العني ،يف حني عرفه �صاحباه – �أبو يو�سف وحممد بن احل�سن ال�شيباين –
الوقف ب�أنه« :حب�س العني على حكم ملك اهلل تعالى والت�صدق باملنفعة» ،وذلك بناء على �أن املوقوف يخرج
من ملك الواقف� ،سواء على اعتبار نظرية التربع بالعني �أم على نظرية �إ�سقاط امللكية ،حيث �إن الإمام �أبو
حنيفة يرى ب�أن الوقف عقد غري الزم يجيز للواقف الرجوع عنه طيلة حياته ،وكذلك ورثته �إال �إذا حكم
به القا�ضي �أو �أخرجه خمرج الو�صية ،بينما يرى �صاحباه ب�أن الوقف عقد الزم ال ميكن الرجوع فيه من
قبل الواقف(.)3
( )1حكم �إجراء العقود بو�سائل االت�صال احلديثة – الهاتف ،الربقية ،التلك�س يف �ضوء ال�شريعة والقانون ،حممد عقلة
الإبراهيم ،ط1406 ،1.هـ 1986 -م ،دار ال�ضياء للن�شر والتوزيع ،الأردن – عمان� ،ص .33
( )2امللكية ونظرية العقد يف ال�شريعة الإ�سالمية ،الإمام حممد �أبو زهرة ،جمادى الأولى 1369هـ 1976 -م ،دار الفكر العربي،
بريوت – لبنان� ،ص .179
( )3املرجع ال�سابق (.)358/3
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�أما املالكية فقد ر�أوا ب�أن ملكية العني املوقوفة ال تخرج عن ملك الواقف وتبقى يف ملكه� ،أما املنفعة
فتكون ملك ًا للموقوف عليهم ،حيث قرروا ب�أن الوقف ت�صرف يف غلة الأعيان املوقوفة ،ومل يتجاوز ذلك �إلى
الأعيان �إال بالقدر الذي يلزم ال�ستيفاء الغلة منها ،وذلك ال يقت�ضي �أن تخرج الغلة من ملك �صاحبها لعدم
ال�سبب ،فهي �أ�شبه بالو�صية باملنافع.
يف حني �أن ال�شافعية لهم يف امل�س�ألة �أكرث من قول ،والراجح عندهم �أن الوقف يدخل يف ملك اهلل تعالى،
حيث يقول الإمام النووي« :فالأظهر �أن امللك يف رقبة املوقوف ينتقل �إلى اهلل تعالى� ،أي ينفك عن اخت�صا�ص
الآدمي ،فال يكون للواقف وال للموقوف عليه»(.)1
وقد ذهب الإمام �أحمد وفق ًا للر�أي الراجح عند احلنابلة ب�أن الوقف يخرج عن ملك الواقف �إلى ملك
املوقوف عليهم ،حيث عنون ابن قدامة يف كتابه املغني فقال« :ف�صل :وينتقل امللك يف املوقوف �إلى املوقوف
عليهم يف ظاهر املذهب»(.)2
ومن خالل الآراء ال�سابقة التي تعددت فيها تو�صيفات معاملة الوقف ما بني اعتباره عقدً ا للتربع الز ًما
�أو غري الزم� ،أو و�صية باملنفعة ،ف�إن ما ميكن ترجيحه �أن الوقف عقد الزم يخرج املوقوف من ملك الواقف
�إلى ملك اهلل تعالى ،وذلك وفق ما �أورده الواقف من ا�شرتاطات وردت يف احلجة الوقفية ،وذلك بحيث يتقرر
االلتزام بها �إن وجدت ،و�إال فوفق ما تقت�ضيه امل�صلحة التي يقررها القا�ضي.
ومن جانب �آخر ف�إن الوقف باعتبار لزومه عقد تربعي الزم ب�إرادة منفردة ال ت�ستلزم القبول من الطرف
املقابل ،فهو �أ�شبه – وف ًقا ملا �أراه  -بعقود الإذعان( )3التي ي�ضع فيه املوجب ا�شرتاطاته على الطرف الذي
�إما �أن يقبل باخلدمة التي يقدمها له �أو ال يقبل ،وال يكون له الطعن فيها �إال �إذا كانت تع�سفية .وقد قرر
د.حممد عبدالرحيم �سلطان العلماء يف درا�سته حول (التقا�ضي يف دعاوى الوقف ومنازعاته) مقت�ضيات
ً
ت�صريحا ،وذلك من خالل ت�أكيده �أن الواقف يكون ملزم ًا بتقرير �شروط حتقق
تعري�ضا ال
هذه امل�شابهة
ً
م�شروعا ،وال يخل ب�أ�صل الوقف وحكمته ،وال يعطل م�صاحله وال م�صالح املوقوف
م�صلحة معينة �أو هد ًفا
ً
عليهم ،وال خمالفة فيه لل�شرع وال اعت�ساف ،و�أن املق�صود بقول الفقهاء�( :شرط الواقف كن�ص ال�شارع) هو
ّ
احتف به
�أن يعامل معاملة الن�ص يف فهم املراد منه من حيث تنزيله مث ًال على مقت�ضى العرف �أو بح�سب ما
( )1منهاج الطالبني وعمدة املفتني ،ليحي بن �شرف النووي ،دار املنهاج� ،ص .322
( )2املغني البن قدامة (.)188/8
ً
( )3عقد الإذعان :هو عقد يقوم بتحريره املوجب من خالل ت�ضمينه �شروطا م�سبقة ال يكون للقابل �سوى قبولها جمي ًعا �أو
رف�ضها دون تعديل ،مع �إمكان الطعن على هذه ال�شروط باعتبارها تع�سفية �أمام الق�ضاء .وال �شك �أن مقارنة هذا النوع من
�أنواع العقود املدنية بت�صرف الوقف يتحقق الت�شابه من خالله باعتبار ما يتقرر للواقف من �صالحيات يف و�ضع �شروط
لالنتفاع بالعني املوقوفة دون توقف ذلك على قبول املنتفع بالوقف ،و�إن كان املنتفع يف ذلك ال ميكنه الطعن يف �شروط
الواقف باعتبارها �شروط ًا تع�سفية كما هو احلال يف �شروط عقد الإذعان ،حيث يكون ذلك بتقدير القا�ضي.
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من قرائن ،و�إال بح�سب داللته اللغوية ،كما �أكد على �أنه �إذا ن�ص الواقف يف �شروطه على �أن �أحدً ا ال ي�شارك
ي�ضم �إليه م�شار ًكا جاز ذلك(.)1
الناظر يف الكالم على هذا الوقف ،ور�أى القا�ضي �أن ّ
وبذلك ف�إن الوقف باعتباره ت�صر ًفا قانون ًيا يتم مبوجب عقد تربعي يعني �أن الواقف يلتزم بتنفيذ عقد
الوقف دون مقابل ،ويف ذلك ي�شبه عقد الوقف عقد العارية وال�صدقة ،ولكنه يختلف عنهما يف �أن العارية
ينتقل حملها �إلى املعري بغر�ض اال�ستعمال فقط ،ويختلف عن ال�صدقة يف �أن ملكية املال املت�صدق به تنتقل
�إلى املت�صدق �إليه ،فالوقف بذلك يعترب ت�صر ًفا تطوع ًيا بدون مقابل.
وقد قرر �أحمد خطا�ش يف درا�سته حول النظام القانوين للوقف ،وذلك من خالل ا�ستقراء تكييفه
ً
متميزا قائ ًما بذاته موجود يف �أغلب القوانني
عند فقهاء ال�شريعة وفقهاء القانون ب�أن الوقف يعد نظا ًما
مف�صل تف�صي ًال دقي ًقا يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وين�ش�أ مبوجب
الو�ضعية ب�آليات وكيفيات متفاوتة� ،إال �أنه ّ
عقد له �أركانه ،وذلك باعتبار �أن العقد هو عبارة عن اتفاق يلتزم مبوجبه �شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص يف
مواجهة �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين مبنح �شيء �أو القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل(.)2
ومن جانب �آخر ،فقد تقرر وف ًقا لنظرية التعاقد الإ�سالمية ب�أن الوقف عقد له �أركانه املن�شئة التي
اختلف فيها الفقهاء ،وذلك يف مدى لزومها لن�شوء الوقف من عدمه ،فاجلمهور – ال�شافعية واملالكية
واحلنابلة – يرون ب�أن الوقف ال ي�صح دون حتقق الأركان الأربعة املتمثلة بالواقف ،واملوقوف له ،واملال
املوقوف وال�صيغة� ،أما احلنفية فريون �أن ال�صيغة وحدها كافية لإن�شاء عقد الوقف ،و�أن الواقف واملوقوف
عليه واملال املوقوف لي�ست �أركا ًنا للعقد� ،إمنا تعترب الزمة لوجود ال�صيغة.
ويرجع اختالف الفقهاء يف �أركان عقد الوقف �إلى اختالفهم يف تعريف الركن باعتباره مما يتوقف عليه
جزءا منه ،حيث يرى الأحناف �أن حتقق ذلك مت� ٍأت يف ال�صيغة املن�شئة وحدها ،وغري
وجود ال�شيء وكان ً
متحقق يف الأركان الأخرى؛ لذلك ف�إن ال�صيغة وحدها هي ركن عقد الوقف.
ولعل من نافلة القول ت�أكيد �أن الفل�سفة التي يتقرر من خاللها التوثيق لعقود الوقف تتمثل من خالل
ما تقرره الأحكام ال�شرعية �أو الو�ضعية ،حيث تقرر يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الإثبات لعقد الوقف
بالإقرار وال�شهادة.
ف�أما الإقرار ف�إن املرء م�ؤاخذ ب�إقراره وهو حجة قا�صرة عليه ،وال تتعداه �إلى غريه ،ف�إذا �أقر �شخ�ص
ب�أنه وقف دا ًرا �أو � ً
أر�ضا ف�إنه يثبت وقفه ويق�ضى به ويكون ملز ًما به� ،إال �أنه ملا كان الإقرار يف بداية الأمر
�صحيحا لو كان خارج جمل�س الق�ضاء ،ف�إن توثيق الوقف مبوجب الإقرار
ال ت�شرتط فيه الكتابة ويعترب
ً
()3
يتحقق �أمام جمل�س الق�ضاء مبوجب عقد ر�سمي مكتوب  ،وبالن�سبة لإثبات الوقف بال�شهادة ف�إنها تعترب
( )1التقا�ضي يف دعاوى الوقف ومنازعاته ،د.حممد عبد الرحيم �سلطان العلماء ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .330
( )2نظرية االلتزام� ،سمري عبد ال�سيد ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية ،دون ذكر املطبعة وال�سنة� ،ص .17
( )3املغني البن قدامة (.)164/5
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بناء عليها ،حيث يجوز يف �إثبات الوقف
الو�سيلة الثانية التي يثبت من خاللها الوقف وميكن توثيقه ً
ال�شهادة ولو كانت ت�سام ًعا.
ومن جانب �آخر ،ف�إن الأ�صل يف الإثبات وفق ما تقرره القوانني الو�ضعية بالن�سبة للت�صرفات التي تعني
اجتاه الإرادة نحو �إحداث �أثر قانوين معني ال يكون �إال بالكتابة� ،أما �إثباتها ب�شهادة ال�شهود ف�إنه يجوز
ا�ستثناء ،وهذا هو ال�ش�أن بالن�سبة للوقف باعتباره ت�صر ًفا قانون ًيا ،حيث ال يجوز �إثباته �إال بالكتابة� ،سواء
�أكانت الكتابة متمثلة بالعقود الر�سمية التي تثبت مبعرفة �شخ�ص ذي �صفة عمومية ،حيث يقوم بتدوين ما
لديه من وقائع� ،أو من خالل ما يديل به ذو ال�ش�أن يف ذلك ،وذلك متى ما كان هناك قانون معتمد يف الدولة
لتنظيم الوقف يف توثيقه ونظارته و�إدارة ا�ستثماره.
وعليه ف�إن املوثق ب�صفته الر�سمية معني بتدوين املعلومات والت�صريحات التي يديل بها الواقف بح�ضور
�شاهدين �أمام املوثق ،كما �أنه يقوم بت�سجيلها بعد الت�أكد من هوية الواقف وال�شاهدين ،ومن �أ�صل امللكية ثم
الإم�ضاء ،ومن ثم يقوم بعد ذلك بت�سجيل العقد.
�أما بالن�سبة للإثبات وف ًقا للعقد العريف ف�إنه يعترب ً
�شرطا للإثبات يف العقود التي ال ي�شرتط فيها القانون
التوثيق الر�سمي ،ومتى ما قرر القانون املنظم للوقف ا�شرتاط الإثبات للوقف كتابة �أمام موظف ر�سمي ،ف�إن
ً
حفظا للأموال املوقوفة
الإثبات والتوثيق للأمالك املوقوفة ال يكون �إال وفق ما تقرره القوانني الو�ضعية
و�صيانة لها من خمتلف االدعاءات التي من �ش�أنها �أن تثار يف امل�ستقبل(.)1
بناء عليها تتحقق مبختلف
وبذلك ف�إن ا�شرتاط التوثيق بالكتابة يف �إثبات املعامالت التي يتم الوقف ً
و�سائل الإثبات ر�سمية كانت �أو عرفية� ،إال �أن مقت�ضيات امل�صلحة واعتباراتها حتتم االلتزام مبقت�ضيات
ما تفر�ضه القوانني الو�ضعية يف تنظيم توثيق هذه الأموال الوقفية وفق ما ت�ؤ�صله اعتبارات املالءمة،
ال �سيما �أن بع�ض القوانني التي تنظم الوقف  -كالقانون امل�صري  -ت�شرتط ل�صحة الوقف والرجوع فيه،
والتغيري يف �شروطه ،واال�ستبدال به �إ�صدار �إ�شهاد ر�سمي �أمام اجلهة املخت�صة ب�سماعه ممن ميلكه ،وذلك
طب ًقا للمادة الأولى من قانون الوقف امل�صري رقم ( 48ل�سنة 1946م) ،فمتى ما �صدر �إ�شهاد الوقف طب ًقا ملا
�صحيحا دون �أن يتوقف ذلك على الت�سجيل ،ويكون
جاءت به هذه املواد ،و�ضبط بدفرت املحكمة كان الوقف
ً
ملن عقد مل�صلحته الوقف جميع احلقوق التي من �ش�أنه �أن يرتبها له من ا�ستحقاق للغلّة والنظر ،وهذا دون
�إخالل بالأحكام التي ترتبت على الت�سجيل ،كما �أن ا�شرتاط التوثيق الذي جاء به القانون قد �صدر عا ًما
�شامال للوقف بنوعيه« :الأهلى واخلريى»(.)2
( )1النظام القانوين للوقف� ،أحمد حطا�ش ،بحث لنيل �شهادة الدرا�سات العليا املتخ�ص�صة� ،ص � ،42ص ،78كلية احلقوق والعلوم
الإدارية – بن كعنون ،جامعة اجلزائر – جمهورية اجلزائر ،ومن�شور على الرابط الإلكرتوينser-bu.univ-alger.dz/ :
....thesenum/HATTATA

(� )2أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل الإ�سالمي املعا�صر – حالة جمهورية م�صر العربية ،عطية فتحي الوي�شي،
�سل�سلة الدرا�سات الفائزة يف م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف ل�سنة 2000م ،ط1423 ،1هـ 2002 -م ،الأمانة
العامة للأوقاف ،دولة الكويت� ،ص .164
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ثاني ًا� :أدلة م�شروعية التوثيق وحكمه وحكمته
ملا كان التوثيق للمعامالت فيه تثبيت للحقوق وحفظ لها من �أجل تقرير ا�ستقرار العالقة و�أمنها
داخل املجتمع ،فقد قررت الدالئل ال�شرعية املرعية �ضرورة التوثيق ب�أدق طرقه و�أ�ضبطها من �أجل حفظ
التعامالت وا�ستقرارها جملة وتف�صي ًال.
•�أدلة م�شروعية توثيق الوقف باعتباره عقدً ا من العقود :ملا كان الوقف عقدً ا من العقود ،وكانت كتابة
�شرعا ،ف�إن مما يدل على م�شروعية ذلك قول اهلل
أمرا مطلو ًبا ً
العقود وتوثيقها مبختلف �أنواعها � ً
تعالى }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{ (.)1

فهاتان الآيتان تدلنا على م�شروعية توثيق الدين بالكتابة والإ�شهاد عليه()2؛ وذلك مراعاة حلفظ
الأموال و�صيانتها ،وهذا املعنى متحقق يف �سائر املعامالت واحلقوق ،وعلى وجه اخل�صو�ص الوقف( )3والذي
�أرى �أن توثيقه بالكتابة �أدعى ،و�أندب؛ وذلك باعتبار �أنه ب�إيجاب من طرف ال يقابله قبول من الطرف
امل�ستفيد ،وهذا ما ي�ستدعي توثيقه بالكتابة ً
حفظا حلقوق الفئة امل�ستفيدة.
وقد دلت ال�سنة القولية والفعلية على م�شروعية التوثيق ،ومن ذلك حديث عبد اهلل بن عمر ر�ضي
اهلل عنه� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :ما حق امرئ م�سلم له �شيء يو�صي فيه يبيت ليلتني �إال
وو�صيته مكتوبة عنده)( ،)4فهذا احلديث يدل على م�شروعية توثيق الو�صية بالكتابة باعتبارها معاملة من
املعامالت تتحقق منفعتها لطرف �آخر ،والوقف كذلك ي�أخذ ذات احلكم.
( )1البقرة �آية .283-282
( )2انظر� :أحكام القر�آن البن العربي (.)247/1
( )3انظر :تي�سري الكرمي الرحمن لل�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي (.)98/1
(� )4أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الو�صايا – باب الو�صايا وقول النبي :و�صية الرجل مكتوبة عنده ( )355/5مع فتح
الباري ،وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الو�صية ( )74/11مع �شرح النووي.
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وهناك دليل يقرر توثيق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على نف�سه وهو من ي�ؤمن عهده ،فكيف بغريه ممن ال
ي�ؤمن عليه تبدّ ل الأحوال وتغيرّ القلوب ،وهو مما يقرر م�شروعية التوثيق حتى بني من ي�ؤمن عهدهم ً
حفظا
للحقوق من الت�ضييع ،حيث َيروي العداء بن خالد بن هودة قال�« :أال �أقر�أ لك كتا ًبا كتبه يل ر�سول اهلل ،قلت:
بلى ،ف�أخرج كتا ًبا هذا ما ا�شرتى العداء بن خالد بن هودة من حممد ر�سول اهلل ،ا�شرتى منه عبد ًا �أو �أمة»(.)1
�أما داللة الإجماع فقد اتفق العلماء على م�شروعية التوثيق يف اجلملة .قال العمراين« :و�أجمعت
الأمة على جواز الكتاب والعمل به؛ لأن احلاجة داعية �إلى ذلك»(.)2
�أما الأدلة اخلا�صة على م�شروعية توثيق الوقف ،فمنها ما �أخرجه البخاري يف �صحيحه �أن �سعد بن
عباده توفيت �أمه وهو غائب ف�أتى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل� ،إن �أمي توفيت و�أنا
غائب عنها ،فهل ينفعها �شيء �إن ت�صدقت به عنها؟ ،قال( :نعم) ،قال :ف�إين �أ�شهدك �أن حائطي املخراف(.)3
�صدقة عليها( .)4فقوله «�أ�شهدك» توثيق ل�صدقته بالإ�شهاد عليه؛ ولذا ب ّوب البخاري عليه بقوله( :باب
الإ�شهاد يف الوقف وال�صدقة)( ،)5فدل على م�شروعية توثيق الوقف.
كما �أن هناك العديد من الآثار الواردة عن بع�ض �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم تفيد توثيقهم
ملا وقفوه( ،)6ومنها وقف عمر( ،)7حيث جاء يف بع�ض رواياته« :وكتب معيقيب ،و�شهد عبد اهلل بن الأرقم»(.)8
فعمر و ّثق وقفه بكتابته والإ�شهاد عليه ،وقد ذكر بع�ض العلماء �أن وقف عمر �أول �صدقة – �أي موقوفة –
يف الإ�سالم(.)9
ب) حكم التوثيق وكتابته� :إن الداللة وا�ضحة على م�شروعية كتابة الدين وتوثيقه ،وقد قرر جمهور
�أهل العلم ب�أن كتابة الدين وتوثيقه �أمر مندوب �إليه ،كما قال بع�ض العلماء بوجوب ذلك � ً
أخذا
(� )1أخرجه الرتمذي يف �سننه� ،أبواب البيوع – باب ما جاء يف كتابة ال�شروط ،وقال عنه :هذا حديث ح�سن غريب ،و�أنظر:
عار�ضة الأحوذي ،)220/5( ،وابن ماجة يف �سننه،كتاب التجارات – باب �شراء الرقيق ( ،)756/2والبخاري تعليق ًا يف
�صحيحه ،كتاب البيوع – باب (�إذا بني البيعان ومل يكتما ون�صحا) ( )309/4مع فتح الباري ،وح�سنه الألباين يف �صحيح
�سنن ابن ماجه (.)32/2
( )2البيان للعمراين (.)110/3
( )3املخراف :الب�ستان كما جاء يف معجم البلدان للحموي.
(� )4صحيح البخاري ،كتاب الو�صايا – باب الإ�شهاد يف الوقف وال�صدقة ( )390/5مع فتح الباري.
( )5املرجع ال�سابق (.)390/5
( )6انظر� :أحكام الأوقاف للخ�صاف� ،ص � ،8ص.117
(� )7أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�شروط – باب ال�شروط يف الوقف )534/5( ،مع فتح الباري وم�سلم يف �صحيحه،
كتاب الو�صية – باب الوقف )86/11( ،مع �شرح النووي.
(� )8أخرجه �أبو داود يف �سننه ،كتاب الو�صايا – باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف ( )142/13مع بذل املجهود ،و�صححه
الألباين يف �صحيح �سنن �أبي داود ( ،)211/2وانظر� :صحيح البخاري ،كتاب الو�صايا – باب الوقف كيف يكتب؟ مع �شرحه
يف فتح الباري (.)399/5
( )9فتح الباري (.)402/5
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بظاهر الآية ،وهو قول وجيه له حظ من النظر وينبغي حمل النا�س عليه يف هذا الزمان قط ًعا
لأكل حقوق الآخرين بالباطل ،و�سدً ا لأبواب النزاع واخل�صومات ب�سبب عدم توثيق الديون والعقود
وكتابتها ،كما �أن املعاملة التي ال تكتب وال ي�ست�شهد عليها يرتتب عليها مفا�سد كثرية(.)1
وحقيقة الأمر بالن�سبة حلكم كتابة الوثيقة �أن امل�س�ألة حمل خالف كما ذكرها د.عبد اللطيف ال�شيخ
يف كتابه (التوثيق لدى فقه املذهب املالكي) ،و�أن هذا االختالف مبني على تف�سري الأمر بالكتابة الوارد يف
قوله تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{( ،)2فهناك فريق يقول ب�أن الأمر
يف هذه الآية ُيحمل على الوجوب ،وه�ؤالء انق�سموا �إلى ق�سمني ،ف�أما الأول منهما فريى بالوجوب مطل ًقا،
(وهم :النخعي ،ال�ضحاك ،عطاء ،الربيع ،ابن جريح ،الطربي �،أبو �إ�سحاق الغرناطي) ،و�أما الق�سم الثاين
فيقول بالوجوب يف حالة املبايعة بالدين بخالف املبايعة الناجزة ،وهو مذهب �أبو مو�سى الأ�شعري وابن
عمر� .أما الفريق الثاين فهم كما �سبقت الإ�شارة ميثلون جمهور الفقهاء الذين يرون ب�أن الأمر الوارد يف الآية
يحمل على الندب ،وذهب �إلى هذا القول جمهور الفقهاء ومنهم� :أبوحنيفة،ومالك،وال�شافعي،و�أحمد.
وقد ا�ستدل �أ�صحاب كل ر�أي بدليله ،ف�أما القائلون بالوجوب مطل ًقا فقد قرروا ب�أن الأمر �إذا ورد يف
ً
مرتبطا بقرائن ت�ؤكد
ن�ص ف�إنه ُيحمل على الوجوب مامل توجد قرينة ت�صرفه �إلى غريه ،وقد جاء الأمر
حمله على الوجوب وذلك من خالل تكراره يف الآية واخلروج به من الإيجاز �إلى الإطناب ،وحثه ال�ضعيف
وال�سفيه والذي ال ي�ستطيع الإمالء على مبا�شرة الأمر بالكتابة ،وكذلك احلث عليها والتحذير من ال�س�آمة
منها يف ال�صغري والكبري ،كما ا�ستند �أ�صحاب هذا الر�أي مبا كان عليه عمل ال�صحابة مما �سبق اال�ستدالل به
على م�شروعية توثيق الوقف بالكتابة� .أما القائلون بالوجوب يف حالة املبايعة فقط فقد قرروا فهمهم
للآية ب�أن الأمر بالتزام الكتابة قد انح�صر يف حال التعامل بالدين فقط ،وعليه وجب حمله على الوجوب
يف ذلك ال غري .وبالن�سبة ملن قال بالندب–وهم اجلمهور -فقد قرروا ب�أن قوله تعالى }:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ { ( )3ي�ؤكد �أن الإذن الوارد يف الآية للمتعاملني بعدم

الكتب والإ�شهاد وقب�ض الرهن م�أمور به يف حالة االئتمان ،و�أن عدم وجود الكاتب قرينة قوية يف �صرف
الأمر الذي جاء يف �صدر الآية بالكتابة من الوجوب �إلى الندب ،بل �إن بع�ض التابعني ذهب �إلى �أن الأمر كان
للوجوب ثم ن�سخ ،وهو قول �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه ،كما ا�ستدل من قال بالندب مبا نقل عن اجلمهور
من النوازل يف املدينات وال�شراء والبيع من وقوعها من غري كتب وال �إ�شهاد ،ومل ينقل نكري من الفقهاء الذين
كانوا بينهم على ذلك ،كما �أن �إيجاب الكتب على امل�سلمني يف �صغري املعامالت وكبريها مع تعقّد احلياة وات�ساع
( )1موقع اال�ستفتاء الإلكرتوين (ي�س�ألونك) على الرابط الإلكرتوين.http://www.yasaloonak.net/2008-09-18 :

( )2البقرة،جزء من �آية .282
( )3البقرة �،آية.283
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رقعة التعامل فيها ع�سري حمفوف بامل�شاق واحلرج ،وقد ثبت �أن احلرج عن الأمة مرفوع ومدفوع ،فدل هذا
على �أن الكتب والإ�شهاد يحمالن على حممل الندب يف العمل بهما.
وبعد �أن ا�ستعر�ض د.عبد اللطيف ال�شيخ الآراء يف ذلك انتهى �إلى ترجيح ر�أي جمهور العلماء من حمل
ريا
الأمر الوارد يف هذه الآية على الندب واال�ستحباب ،وذلك با�ستثناء ما �إذا كان مو�ضوع املعاملة �أو احلق كب ً
ك�أن يتعلق بحفظ الأموال ،والأن�ساب وغريها ،مما يرتتب على عدم الكتابة فيه �إثارة املنازعات واخل�صومات
و�ضياع احلقوق .فالقول بوجوب الكتابة فيه �أولى و�أرجح ،وبخا�صة يف هذا الع�صر الذي طغت فيه املادة،
وكرث التحايل يف �إبطال الأحكام ال�شرعية والتالعب مب�صالح النا�س(.)1
و�أرى بناء على ذلك �أن توثيق عقود الوقف وكتابتها �أولى و�أرجح العتبارات كثرية ،منها ما يتقرر
بالوقف من م�صلحة ،وما يرتبط ب�شروطه و�ضوابطه من ت�أبيد وتنجيز ،وما يت�صل بذلك من تدقيق يف
ً
حفظا للأموال
عنا�صر احلجة الوقفية ،وغريها مما ي�ستدعي التث ّبتَ منها توثيقُها ولو ب�صفة ر�سمية؛
املوقوفة حتى تتحقق الأغرا�ض التي �أن�شئت من �أجلها يف دعم عجلة التنمية والتطوير يف املجتمع يف
خمتلف القطاعات.
بناء على
جـ) احلكمة من م�شروعية توثيق الوقف وثمراته� :إن احلكمة من م�شروعية توثيق الوقف ً
ما قررته الدالئل امل�ؤكدة واملبينة لأهمية التوثيق للمعامالت ال�شرعية – خا�صة تلك التي ُيبتغى
منها مر�ضاة اهلل تعالى وعلى ر�أ�سها الوقف مبا له من منفعة ظاهرة وفوائد متعددة -تتمثل يف
جانب منها فيما يلي:
� -1إن التزام التوثيق يف املعامالت بني النا�س طاعة هلل تعالى واقتداء ب�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم
ً
حفظا لدينه ما يجعل التوثيق من
و�آثار كبار ال�صحابة ،حيث يعد التزام �أمر اهلل تعالى بالكتابة
الو�سائل امل�شروعة حلفظ الدين من جانب الوجود(.)2
 -2حفظ الوقف من ال�ضياع مع مرور الأيام ،وتعاقب ال�سنني ،وقطع الأطماع احلاملة على اال�ستيالء على
الوقف و�إنكار وقفيته ،ودعوى ملكيته ،ف�إذا علم �أن الوقف قد و ّثق كف عن طمعه ودعواه خ�شية �أن
يفت�ضح بني النا�س عدوانه ،مع العلم ب�أن التوثيق يقطع منازعته .قال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي:
«فكم من الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات»(.)3
( )1التوثيق لدى فقه املذهب املالكي ب�إفريقية والأندل�س من الفتح الإ�سالمي �إلى القرن الرابع ع�شر الهجري ،د.عبداللطيف
ال�شيخ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .97
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .85
( )3تي�سري الكرمي الرحمن ،عبد الرحمن ال�سعدي ( ،)100/1وانظر املب�سوط لل�سرخ�سي ( ،)168/30ومذكرات يف علم
التوثيق� ،ص ،7وعلم التوثيق� ،ص  ،111واملو�سوعة الفقهية ( ،)135/14والأ�صول الإجرائية لإثبات الأوقاف (،)371/1
من ثبت ندوة الوقف والق�ضاء.
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أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها
� -3إثبات احلقوق وذلك باعتبار �أن التوثيق يعد من الو�سائل القوية يف �إثبات احلقوق عند التقا�ضي ،وذلك
متى ما كانت الوثيقة امل�ستند �إليها حال التقا�ضي م�ستوفية لل�شروط التي متكّن اخل�صم من االحتجاج
بها ،وبذلك ف�إن التوثيق يعد مبثابة ال�ضامن لثباتها عند ادعاء الغري على �صاحبها(.)1
للموقف،
 -4دفع االرتياب وال�شكوك التي حت�صل مبرور الزمان حول م�صارف الوقف وال�شروط اجلعلية ُ
و�سائر ما يلزم مما هو موثق يف �صك الوقف ونحوه ،مما يكون له عظيم الأثر على �ضبط الت�صرفات من
التغيري والأهواء(.)2
�شرعا� ،أو لدى عامل بالوثائق وكيفيتها �إبعاد ًا له عما يف�سده �أو
� -5أن يف توثيق الوقف لدى جهته املعتربة ً
ناق�صا ،حيث يطمئن املوقف على وقفه بالتوثيق املراعي فيه لل�ضوابط ال�شرعية و�سالمته من
يجعله ً
()3
اخللل والنق�ص .
� -6إن التزام التوثيق يف جميع املعامالت والت�صرفات و�ضبط �شروطها و�أو�صافها و�سيلة عظمى حل�سم مادة
النزاع واالختالف بني �أفراد املجتمع ،وطريق كبري �إلى �إ�صالح ذات البني و�إ�شاعة الأمن يف املجتمع؛
ليكون املجتمع على قرار مكني من الأمانة(.)4
� -7أرى – بالإ�ضافة �إلى ما �سبق � -أن التوثيق للوقف من �ش�أنه حتقيق �إمكانية ر�صد حركات توجه الأموال
الوقفية مبا من �ش�أنه توجيهها وفق ما يقت�ضيه �سلم الأولويات يف �سد حاجة املجتمع يف خمتلف
قطاعاته ،وذلك من خالل درا�سات علم ّية ر�صينة ي�ستفيد منها القائمون على امل�ؤ�س�سة الوقفية
لتوجيه الأموال املخ�ص�صة للوقف من خالل توجيه الواقف يف تخ�صي�ص ماله املوقوف ،وذلك على
نحو من �ش�أنه كفالة �سد احتياجات املجتمع وتلبيتها ،وتطوير متطلباتها.
وقد �أكد د .عبد اللطيف ال�شيخ �أهمية علم التوثيق يف كتابه (التوثيق لدى فقهاء املالكية) فقال�« :إن
لعلم التوثيق يف كل �أمة �ش�أ ًنا عظي ًما ،و�أهميته يف حفظ نظامها قائمة على �أ�سا�س متني ال ينكرها �إال من
حرم حظه من العلم وجانب ممار�ستها؛ �إذ به ميكّن لأ�صحاب احلقوق من حقوقهم ،وبه حتفظ الأموال لأهلها
من العبث والتلف واالعتداء واالختال�س»(.)5
ومما �أورده ت�أكيدً ا لذلك ما ن ّوه به جمهور العلماء من ال�سلف واخللف بالن�سبة لأهمية علم التوثيق،
ومن ذلك ما قاله ابن مغيث يف كتابه (املنهج) يف قوله« :علم الوثائق علم �شريف يلج�أ �إليه امللوك والفقهاء،
( )1التوثيق لدى فقه املذهب املالكي ب�إفريقية والأندل�س من الفتح الإ�سالمي �إلى القرن الرابع ع�شر الهجري ،د.عبداللطيف
�أحمد ال�شيخ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .85

( )2انظر :الأ�صول الإجرائية لإثبات الأوقاف ( ،)372/1من ثبت ندوة الوقف والق�ضاء ،واملب�سوط (.)168/30
( )3انظر :مذكرات يف علم التوثيق� ،ص .8
( )4التوثيق لدى فقه املذهب املالكي ب�إفريقية والأندل�س من الفتح الإ�سالمي �إلى القرن الرابع ع�شر الهجري،
اللطيف �أحمد ال�شيخ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .86
( )5املرجع ال�سابق� ،ص .81
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و�أهل احلِرف وال�سوقة وال�سواد كلهم مي�شون �إليه ،ويتحاكمون بني يديه ،وير�ضون بقوله ،ويرجعون �إلى
فعله ،فينزل كل طبقة منهم على مرتبتها ،وال يخل به عن منزلتها»(.)1

ثالث ًا :التطور التاريخي لتوثيق الوقف يف البحرين :
يرتبط التطور التاريخي لتوثيق الوقف يف البحرين بو�سائل الكتابة التي كانت متاحة يف كل فرتة على
حدة ،وقد عرث على �شواهد تدل على وجود الوقف يف �صدر الإ�سالم ،ومن ذلك «وقف م�سجد اخلمي�س» الذي
مت وقفه يف عهد عمر بن عبد العزيز اخلليفة الأموي ،والأرا�ضي الزراعية التي وقفت على هذا امل�سجد ،كما
ُعرث على ن�صو�ص وقفية منحوتة على احلجارة وهي موجودة مبتحف البحرين الدويل ،ومن ذلك« :وقف
كمال الدين» الذي يرجع تاريخه �إلى عام 776هـ1374-م ،ووقف «فوليان وحمكان».
و�إذا كان من املالحظ �أن معظم الأوقاف القدمية واحلديثة يف البحرين كانت من العقارات كاملزارع
موحد لتوثيق هذه الأوقاف ،فهي تت�أثر بو�سائل الكتابة املنت�شرة يف
والبيوت� ،إال �أنه مل يكن هناك �أ�سلوب ّ
كل فرتة على حدة ،فقبل انت�شار الكتابة كان الواقفون ينحتون وثيقة احلجة الوقفية على احلجارة ،وقد
عرث على بع�ضها وهي موجودة مبتحف البحرين الوطني� ،أما الغالبية من الواقفني فيو ّثقون �أوقافهم �شفاهة
بالإقرار والإ�شهاد عندما يعلن الواقف �أمام جمموعة من ال�شهود �أنه وقف عقا ًرا معي ًنا� ،أو �أنه وقف عقار ًا دون
�أن ي�صرح ك�أن ي�أذن للنا�س بدفن املوتى يف �أر�ضه� ،أو بناء م�سجد عليها ،فبذلك ت�صبح هذه الأر�ض موقوفة� ،إال
�أن هذه الآليات يف التوثيق بد�أت تقل مع انت�شار التعليم ،حيث �أ�صبح التوثيق للأوقاف بالكتابة(.)2
ومن جانب �آخر ف�إن عدم وجود الوقف حتت مظلة واحدة لتوثيقها يف حجج �أدى �إلى �ضياع الكثري منها
نتيجة لن�سيانها �إما ملوت الواقف �أو ال�شهود ،و�إما ل�سوء ت�صرف ناظر الوقف ،وعليه فقد �صدر �إعالن ت�ضمن
الن�ص على توثيق الأوقاف وت�سجيلها حتت رقم ( )69/17يف  27حمرم من العام 1346هـ1926-م م�صدّ قا
من قبل احلكومة البحرينية ،وخمتو ًما بختم ال�شيخ عي�سى بن علي( )3حاكم البحرين �آنذاك ،حيث جاء
فيه« :نعلن للعموم من جماعة �أهل ال�سنة وال�شيعة يف البحرين �أنه من �سبب �سوء التدبري يف الأوقاف قد
تعينت �إدارة �شرعية لأجل ت�سجيل الأوقاف وتدبريها �أح�سن تدبري ،والإدارة املذكورة ت�شتمل وتخت�ص
يف خ�صو�ص املحكمتني ال�شرعيتني  -ال�سنة وال�شيعة  ،-فلهذا نخرب متويل الأوقاف ب�أن يح�ضروا الإدارة
املذكورة ويخربوها بجميع ما يف �أيديهم من نخيل �أو عقارات حتى ير�سم يف دفاترها املخ�ص�صة لذلك مبوجب
�أوراق الوقفية التي يقدمونها �إلى ق�ضاة املحكمتني ال�شرعيتني مو�ضع خ�صو�ص الكتاب – لأجل �أن ي�سجلها
الق�ضاة على ح�سب القانون ال�شرعي ال غري  ،-فكل من يت�أخر عن تقدمي الإطالعات املذكورة يف مدة �شهر
(� )1إي�ضاح امل�سالك �إلى قواعد الإمام مالك� ،أحمد بن يحي الون�شري�سي ،حتقيق� :أحمد �أبو طاهر اخلطابي1400 ،هـ 1980 -م،
ف�ضالة املحمدية ،الرباط – املغرب.)22/1( ،
( )2الوقف اخلريي و�أثره يف احلياة االقت�صادية بدولة البحرين – ر�سالة ماج�ستري ،جنوى عبد اللطيف جناحي ،كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية – جامعة القدي�س يو�سف ،بريوت – لبنان� ،ص .36
( )3انظر ملحق الوثائق :وثيقة رقم (.)1
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أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها
واحد �إلى �سلخ �شهر �صفر 1364هـ من هذه ال�سنة من غري عذر وال �سفر� ،أو يخفي �شيئ ًا من الوقف �أو يعطي
�إطالعات غري �صحيحه مع علمه بذلك �سيجازى لدى املحكمة ليكون معلوم – حرر يف  27حمرم 1346هـ».
ولعل ما يت�ضح من ن�ص هذا الإعالن �أن حكومة البحرين قد جعلت مهمة هذه الإدارة املعنية بالأوقاف
تبد�أ من ح�صرها ،لتعمل بعد ذلك على ت�سجيلها وتوثيقها ر�سم ًيا لدى الإدارة ،وتقوم بتدبريها �أح�سن تدبري
كما ورد يف ن�ص الإعالن.
وقد �صدر بعد هذا الإعالن �إعالن �آخر من قبل حكومة البحرين يف � 5صفر من نف�س العام يحمل رقم
ّ
وموقع من قبل م�ست�شار البحرين (بلجريف)( )1جاء فيه« :نعلن للعموم من جماعة ال�سنة
()101/17
القاطنني يف البحرين – بالن�سبة للإعالن ال�صادر من حكومة البحرين منرة ( )569/17امل�ؤرخ يف  27حمرم
1346هـ  -نخرب العموم �أن �إدارة الأوقاف باحلا�ضر قد تع ّينت يف غرفة البلدية يف املنامة ،وجل�ساتها تكون
يف كل �أ�سبوع �أربعة �أيام يوم ال�سبت الآتي � 7صفر 1346هـ من ال�ساعة الواحدة (عربي) من النهار حتى
ال�ساعة اخلام�سة (عربي) من النهار ،فكل من عنده وقف يح�ضر عند الق�ضاة ال�شرعيني يف املحل املذكور
على الأوقاف املعنية ،ويخربه عن كيفية الوقف ليكون معلوم  -حرر يف � 5صفر 1426هـ»(.)2
وجاء يف نف�س الإعالن يف �صفحة م�ستقلة« :نعلن للعموم من جماعة ال�شيعة القاطنني يف البحرين
– بالن�سبة للإعالن ال�صادر من حكومة البحرين منرة ( )569/17امل�ؤرخ يف  27مار�س 1346هـ  -نخرب
العموم �أن �إدارة الأوقاف باحلا�ضر قد تعينت يف جمل�س ال�سيد عدنان ال�سيد علوي �آل عبد اجلبار يف املنامة
– وجل�ساتها تكون يف كل �أ�سبوع �أربعة �أيام  -يوم الإثنني ويوم الثالثاء ويوم الأربعاء ويوم اخلمي�س –،
واالبتداء من يوم الإثنني الآتي املوافق � 9صفر 1346هـ من ال�ساعة الواحدة (عربي) من النهار حتى
ال�ساعة اخلام�سة (عربي) من النهار ،فكل من عنده وقف يح�ضر عند ال�سيد عدنان قا�ضي ال�شيعة يف املحل
املذكور على الأوقاف»(.)3
وقد �أوردت جنوى جناحي الآلية التي يتم من خاللها توثيق الوقف وت�سجيله من خالل االطالع على �سجالت
الأوقاف يف تلك الفرتة ،حيث �أو�ضحت ب�أن عملية الت�سجيل للأعيان املوقوفة جرت على النحو الآتي:
-1يح�ضر �صاحب الوقف �أو متوليه ن�ص الوقفية ،و�إن مل يو ّثق الوقف كتاب ًيا ف�إنه يكتفي ب�أن يح�ضر ثالثة �شهود.
ف�صل القا�ضي املعلومات املوجودة يف الوقفية
-2ين�سخ القا�ضي ن�سخ الوقفية يف دفاتر خا�صة ،ويف املقابلة ُي ّ
يف جداول على نحو ما هو وارد بالوثيقة امللحقة(.)4
( )1بلجريف :م�ست�شار معينّ من قبل اململكة الربيطانية لإدارة حكومة البحرين يف الفرتة ما بني (1956-1926م).
( )2انظر ملحق الوثائق :وثيقة رقم (.)2
( )3انظر ملحق الوثائق :وثيقة رقم (.)3
( )4انظر ملحق الوثائق :وثيقة رقم (.)4
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-3يحدد رقم ًا للوقفية يف �أعلى اجلداول – وقد كانت ت�ستخدم كلمة (منرة) مبعنى رقم  ،-ويد ّون يف اجلدول
معلومات عن الوقف ،فيق�سم اجلدول �إلى �ستة �أق�سام ي�سجل يف كل ق�سم بند من البنود الآتية:
 نوع الوقف :ويق�صد به نوع العقار املوقوف ك�أن يكون بيتا �أو مزرعة ،واملنطقة املوجودة فيها ،كماي�سجل عنوان العقار املوقوف.
 تعريف احلدود :وفيه يبني احلدود املكانية للوقف ،ك�أن يقول يحده �شما ًال الطريق ،وغر ًبا بيتً
و�شرقا وجنو ًبا مزرعة فالن.
فالن،
 ا�سم متويل الوقف وقت ت�سجيل الوقف :ويحدد فيه ا�سم متويل الوقف عند الت�سجيل. ا�سم املوقف :ويق�صد به ا�سم الواقف. ا�سم املوقوف له :ويق�صد به نوع الوقف �إن كان ُذر ًيا �أو خري ًيا. تعيينات :ويو�ضح يف هذا البند املوقوف عليهم بح�سب ما ورد يف الوثيقة ،كما يت�ضمن هذا البند�أحيا ًنا �شروط الواقف.
-4ي�سجل القا�ضي �أ�سماء ال�شهود الواردة يف الوقفية �أو الذين ح�ضروا لل�شهادة على الوقف �أثناء ت�سجيله.
-5بعد مرور فرتة على ت�سجيل الوقفية دون اعرتا�ض �أي �شخ�ص على �صحة الوقف ،يكتب يف نف�س ال�صفحة
�سجل فيها الوقفية �إقرار ًا منه على �أن �أ�صحاب الوقف قاموا بعملية الت�سجيل.
التي ّ
�سجل ن�ص الوثيقة التي يف حوزة �صاحب الوقف بختم يكتب عليه ا�سمه ،وبذلك
-6يختم القا�ضي الذي ّ
ت�صبح الوقفية ر�سمية(.)1
ريا
كما ر�صدت الباحثة مالحظة حول عملية ت�سجيل الأوقاف وتوثيقها يف تلك الفرتة متثلت يف �أن كث ً
من الوقفيات خمتومة ب�أكرث من ختم من قبل ق�ضاة خمتلفني �أو من قبل حاكم البحرين �آنذاك ،وذلك رغبة
من �صاحب الوقف يف املزيد من التوثيق للوقف ،مما يدل على ن�ضج وعي النا�س يف هذه املرحلة ب�أهمية
توثيق الوقف� ،أما بالن�سبة للأوقاف املوقوفة بعد �صدور هذا الإعالن ف�إنها توثق كتاب ًيا ،ويتم التوقيع
عليها من قبل الواقف وال�شهود ،ثم ت�سجل لدى ق�ضاة ال�شرع بالطريقة املذكورة �ساب ًقا.
كما بينت كذلك ب�أن الوثائق الوقفية بالبحرين يف تلك الفرتة متيزت بعدة ميزات ،و�أنه على الرغم
من �أن معظم املجتمعات الإ�سالمية كانت توثق الأوقاف �آنذاك ،ف�إن الوثائق الوقفية يف كل جمتمع تتميز
بخ�صائ�ص معينة (مثل :نوع الوقف ،اللغة امل�ستخدمة فيه وال�شهود ونحو ذلك) ،و�أو�ضحت كذلك �أنه من
خالل الرجوع �إلى الوثائق البحرينية القدمية املوجودة ب�إدارة الأوقاف ال�سنية ومتحف البحرين الوطني
( )1انظر ملحق الوثائق :وثيقة رقم (.)5
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تبني �أن هذه الوثائق تتميز بعدة مميزات م�شرتكة تعك�س �إلى حد ما خ�صائ�ص املجتمع البحريني ،و�أ�سماء
الأماكن ،وطريقة ال�صياغة ،والأختام املميزة لها ،وقد �أوجزت هذه ال�سمات يف احلجج الوقفية البحرينية
فيما ي�أتي:
•�أنها مكتوبة بلغة �سهلة تظهر فيها اللهجة العام ّية �أحيا ًنا ،وي�صعب يف بع�ض الأحيان على من مل يعا�صر
تلك الفرتة �أن يفهم �أو ي�ستوعب بع�ض ال�شروط واملطالب املكتوبة بالعامية �أو باللهجة الدارجة.
متكررة يف بع�ضها.
•تخت�ص مبقدمات وخواتيم ّ
•تت�ضمن �أ�سماء لبع�ض مناطق البحرين و�أحيائها و�شوارعها وم�ساجدها.
•ترتبط بفرتتني مهمتني مرت بهما البحرين لكل منهما خ�صائ�صها احل�ضرية واالجتماعية وال�سكانية،
وهي قبل اكت�شاف النفط وبعده.
•�أغلب املوقوفات بالبحرين تقت�صر على العقارات (مثل :الأرا�ضي الزراعية ،وامل�ساجد ،وم�صائد
الأ�سماك) ،وهي تدل على الرثوات املوجودة بالبحرين يف تلك الفرتة(.)1
ولعل ما يت�ضح من خالل ما �سبق عر�ضه من معلومات عن اخللفية التاريخية يف تنظيم عملية توثيق
الأوقاف يف البحرين �أن عملية التنظيم لها تعود �إلى ع�شرينات القرن املا�ضي ،كما قررت الدالئل ب�أن هناك
الكثري من املعطيات التي تعك�س وعي اجلمهور ب�أهمية توثيق الأوقاف ً
ريا ملعاملها حتى تظل
حفظا لها وت�أط ً
�صاحلة النتفاع املوقوف عليهم ،حيث �أوكلت م�س�ؤولية توثيق هذه الأوقاف و�إدارتها �إلى اجلهاز الق�ضائي
�آنذاك ،وجاء الإعالن بتوليه لعملية توثيق الأوقاف و�إدارتها من �أجل حفظ وحماية و�إدارة هذه الأوقاف
على نحو من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �صناعة دور الأموال املوقوفة يف تنمية وتطوير املجتمع.

( )1الوقف اخلريي و�أثره يف احلياة االقت�صادية بدولة البحرين – ر�سالة ماج�ستري ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .39
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الفصل الثاني
عناصر ومعوقات توثيق الحجة
الوقفية بين المتطلبات الشرعية
والتطور التكنولوجي

أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها

الفصل الثاني
عناصر ومعوقات توثيق الحجة الوقفية بين المتطلبات
الشرعية والتطور التكنولوجي
يرتبط توثيق احلجة الوقفية بعدد من العنا�صر التي تقرر وجوب توثيقها من �أجل تدوين هذه
ً
حفظا للأموال املوقوفة من عبث العابثني،وتدلي�س املدلّ�سني ،ومن �أجل ذلك ف�إن توثيق احلجة
العنا�صر
الوقفية يخ�ضع لعدد من ال�ضوابط ،ويحتوي على عدد من العنا�صر التي ت�شتمل عليها العقود  -باعتبار �أن
الوقف عقد من العقود التي تن�ش�أ بت�صرف فردي  ،-ومنها عنا�صر رئي�سة ال بد �أن تت�ضمنها احلجج الوقفية،
التي ُيختلف يف تدوينها وترتيبها وفق اعتبارات كثرية ترتبط بالعديد من املعطيات واالحتياجات التي
ترتبط ب�إجراء التوثيق لكل جمتمع على حدة وفق ال�سائد فيه ت�شري ًعا وعر ًفا.
ومن جانب �آخر ،ف�إنه على الرغم من التطور الإداري الذي �شهدته الأنظمة التي تعتمدها الأمانات
وامل�ؤ�س�سات التي ُتعنى بالوقف – ت�سجي ًال ومتابعة و�إدارة � ،-إال �أن هناك العديد من املع ّوقات التي حتول
دون توثيق الأوقاف املعا�صرة على النحو الذي من �ش�أنه �أن يكفل حفظها و�إدارتها على النحو الأف�ضل ،وهو
ما ي�ستلزم اعتماد جهود �شكلية ومو�ضوعية من �أجل جتاوز هذه املع ّوقات بعد تذليلها.
ويف ظل ما تقرره املتطلبات ال�شرعية من �ضوابط لإجراء الت�صرفات واملعامالت املالية خا�صة بالن�سبة
لت�صرف الوقف ،وما ي�شهده التطور التكنولوجي من نقالت نوعية يف التعاقد والتوثيق وغريه ،فقد بات
من ال�ضروري مبكان تلبية للمعطيات املعا�صرة حتقيق املزاوجة بني هذه املتطلبات ال�شرعية وما يقت�ضيه
التطور التكنولوجي يف توثيق احلجج الوقفية من اعتبارات ومعطيات.

�أو ًال :العنا�صر الرئي�سة للحجج الوقفية
تت�ضمن احلجج الوقفية كونها عقدً ا من العقود التربعية الالزمة عند بع�ض الفقهاء على العديد من
أثرا �شرع ًيا مرع ًيا ،حيث
العنا�صر باعتبارها عقدً ا من العقود التي يتم �إبرامها من طرف واحد لتن�شئ بعد ذلك � ً
ي�ستلزم ت�أتي هذا الأثر ال�شرعي �ضرورة حتديد هذه العنا�صر بو�ضوح �أثناء ت�سجيل وثيقة احلجة الوقفية.
�أ) عنا�صر احلجة الوقفية باعتبارها عقد ًا من العقود :ملا كانت احلجج الوقفية عقدً ا من العقود التي
تت�ضمن ما يت�ضمنه العقد يف العديد من عنا�صره ،ف�إن هناك عد ًدا من العنا�صر التي تت�ضمنها هذه
احلجج ترتبط بالعقود ب�شكل عام على اختالف �أنواعها وطبيعتها ،ومنها ما ت�ست�أثر وتخت�ص به
احلجج الوقفية كعقود تربعية الزمة على وجه اخل�صو�ص.
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عناصر ومعوقات توثيق الحجة الوقفية
فمن العنا�صر التي تت�ضمنها العقود ب�شكل عام حتديد طريف العقد ،وهما يف الوقف – الواقف واملوقوف
عليه  ،-حيث تن�ص القاعدة التوثيقية بالن�سبة للتقدمي والت�أخري لطريف العقد على �أن يكون التقدمي لذي
القدر ب�شرف �أو �صالح �أو غريه ،وهو يف حالة احلجة الوقفية – الواقف -باعتبار ما يتوجه �إليه من �صدقة
جارية جتر نف ًعا للفئة التي يحددها من املوقوف عليهم.
وقد �شدد العلماء يف م�س�ألة حتديد �أطراف العقد ،و�أحلوا ب�ضرورة ذكر ا�سم املتعاقد و�أبيه وجده و�أكرث
من ذلك بذكر الرقم املدين اخلا�ص بالواقف ،و�أن احلكمة من ذلك نفي كل التبا�س واختالط قد يقع بني
الأ�شخا�ص ب�سبب ت�شابه الأ�سماء ،كما ذهب البع�ض �إلى �أكرث من ذلك ب�ضرورة بيان بلد العاقد وموطنه
و�سكناه وحرفته ،وما �إلى ذلك من البيانات التي متيز املتعاقد عن غريه ح�سب ما تتطلبه طبيعة الوثيقة،
والعلة من ذلك هي متييز العاقد عن غريه.
كما ت�ستلزم بع�ض العقود �إثبات ح�ضور جمل�س عقد الوثيقة لطريف العقد ل�صدور الإيجاب من �أحدهما
والقبول من الآخر� ،أو ب�صدور الإيجاب املثبت للت�صرف ،هذا بالإ�ضافة �إلى قيام كل منهما بتدوين ما يقرر
الر�ضا واالختيار من املتعاقدين ب�أي و�سيلة كانت من قول �أو كتابة �أو �إ�شارة �أو مرا�سلة ،وهما �أ�سا�س العقد
وركنه الذي ال يقوم بغريه ،وذلك باعتبار �أن الر�ضا �أمر خفي ال ُيطّ لع عليه ،ف�أنيط احلكم ب�سبب ظاهر وهو
ال�صيغة ،وبذلك ف�إن التعاقد قد يكون بني متعاقدين حا�ضرين حقيقة �أو بني غائبني عن بع�ضهما منف�صلني
ج�سدي ًا ب�سبب بعد املكان.
ومتى ما حتققت ال�شروط ومت الإيجاب والقبول بني املتعاقدين عن طريق و�سيلة من و�سائل االت�صال
القدمية �أو احلديثة ،و�أراد �أحدهما كتابة وثيقة بينهما حلفظ حقه ،ف�إن له ذلك بوا�سطة املوثق ال�شاهد
ب�شرط �أال ي�ضع �شهادته وتوقيعه يف الوثيقة �إال بعد �أن يتحقق من علم الطرف الآخر الغائب مبو�ضوع
العقد ،و�إطالعه على م�ضمون الوثيقة بو�سيلة من و�سائل االت�صال ال�ست�صدار املوافقة عليها من قبله ،هذا
�إلى جانب معرفة املوثق الذي يقوم مقام ال�شاهد للمتعاقدين ب�صورة مبا�شرة �أو بتعريف غريه لهما.
ومن العنا�صر التي ينبغي �أن يت�ضمنها العقد ب�شكل عام واحلجة الوقفية باعتباره عقدً ا تربع ًيا غري
الزم (مو�ضوع العقد) ،وهو املق�صود به حتديد نوع الت�صرف املراد توثيقه وت�سجيله ،وهو بالن�سبة للوقف
يتمثل باحلب�س ملال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بق�صد الت�صرف يف رقبته يف م�صرف مباح ،كما ال بد �أن
يتم حتديد املو�ضوع حتديدً ا دقي ًقا من حيث نوعه – وقف  ،-و�صفته – وق ًفا ذر ًيا �أو خري ًيا �أو غريه  ،-هذا
بالإ�ضافة �إلى حتديد املعقود عليه ،ف�إذا كان عقا ًرا فيجب حتديد �أطرافه وحدوده من جميع اجلهات ،مع
ذكر �أ�سماء العقارات التي حتدّ ه من كل جهة ،وما ي�شتمل عليه من بناء وغر�س وغري ذلك من ال�صفات التي
ت�ساعد على �ضبطه؛ وذلك قط ًعا ملادة النزاع م�ستقب ًال.
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ذكرا للأ�سماء والأعداد والنعوت واحلِرف،
وملا كانت الوثيقة �سواء �أكانت وقفية �أم غري ذلك تت�ضمن ً
فقد تن ّبه املو ّثقون يف القدمي �إلى التحريف الذي قد يدخل يف الوثيقة ،وهو ما ي�ستلزم التدقيق عليها حتى
يحققوا لها �أكرب قدر من ال�سالمة من التحريف والتزييف� .أما بالن�سبة ل�ضبط الأعداد فال بد من االهتمام
ب�ضبط الأعداد امل�ض ّمنة يف الوثيقة واملتعلّقة بتاريخها �أو الأرقام املتعلّقة بكمية وم�ساحة املال املوقوف؛
ين�صب
وذلك للخطر العظيم الذي قد ينجر على حتريفها �أو تزييفها ،وال �شك �أن التدقيق على هذه الأرقام
ّ
على املو ّثق يف املقام الأول ،ومن ثم الواقف وال�شهود على احلجة الوقفية.
كما �أن من عنا�صر العقد التي ينبغي �أن ي�شتمل عليها ب�شكل عام ما ي�صاحبه من �شروط يقوم بتدوينها
�أطراف العقد مبعرفة املو ّثق ،وهي مقررة يف احلجة الوقفية للواقف الذي له مطلق احلرية يف و�ضع
ال�شروط التي يراها النتفاع املوقوف عليهم باملال املوقوف مع مراعاة طبيعة املال املوقوف ،وعدم التع�سف
يف ذلك ،وهذا ما ي�ستلزم �أن يكون املوثق حاذق ًا يف ال�شروط امل�صاحبة للعقود ،عامل ًا ب�صحيحها وفا�سدها
حتى يتمكن من كتابة وثيقة �سليمة خالية مما يف�سدها من ال�شروط ،وهو ما ي�ستلزم معرفته بطبيعة
العقد وتكييفه ،واالنتباه �إلى �أطراف العقد ومدى �أهليتهم ،كما يجب عليه التث ّبت من مذهبهم – �إن كان
هناك ما ي�ستدعي – حتى يتبني له حممل ال�شروط يف مذهب املتعاقدين ،فما ي�صح عند مالك قد يكره
عن ال�شافعي ،وما يجوز عند �أبي حنفيه قد مينعه ابن حنبل ،وهذا ما ي�ستلزم على املوثق معرفة مذهب
املتعاقدين وحممل ال�شروط فيه.
ومن العنا�صر التي ينبغي �أن يت�ضمنها العقد ب�شكل عام كذلك ،واحلجة الوقفية باعتبارها عقدً ا من
العقود ختم املوثق و�إم�ضا�ؤه ،وذلك متى ما �أُجري الوقف مبعرفة مو ّثق ،كما �أن ال�شاهد ال بد �أن يجري
توقيعه على احلجة الوقفية لإثبات �شهادته( ،)1وال مانع – وفق ما �أراه – �أن تكون هناك �أختام بارزه �أو
غريها للحيلولة دون وقوع تزوير �أو تغيري للحقائق الواردة يف الوثيقة.
وبذلك ف�إنه ميكن القول ب�أن العنا�صر التي ينبغي توافرها يف احلجة الوقفية باعتبارها عقدً ا من العقود
ت�ستلزم مزيدً ا من الدقة والتحديد مبا ال يدع جما ًال لأي حماولة لتحريف ما ورد يف احلجة من عنا�صر لكل
ما من �ش�أنه عرقلة �إدارة الوقف وا�ستثماره على نحو يعود بالنفع على املوقوف عليهم.
ثم �إن احلجج الوقفية ينبغي �أن تت�ضمن عددًا من العنا�صر التي تتميز بها باعتبارها عقدً ا ميثل ت�صر ًفا
�شرع ًيا عن �سائر العقود التي من �أهمها �إقرار الواقف بوقفه وفق ما تقت�ضيه املتطلبات ال�شرعية والقانونية،
هذا بالإ�ضافة �إلى مايراه الواقف �أو املوثق من عنا�صر يقت�ضيها الذكر يف احلجة الوقفية من �أجل توثيق
العنا�صر التي من �ش�أنها �ضمان انتفاع املوقوف عليهم باملال املوقوف �أطول فرتة ممكنة ،وذلك باعتبار �أن ت�صرف
( )1التوثيق لدى فقه املذهب املالكي ب�إفريقية والأندل�س من الفتح الإ�سالمي �إلى القرن الرابع ع�شر الهجري ،د.عبد اللطيف
ال�شيخ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص  165و�ص.283
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الوقف ميثل ت�صرف ًا ب�إباحة منفعة عني موقوفة ينتفع بها املوقوف عليهم يف فرتة غري حمددة من الزمن؛
حيث �إن من �شروط �إباحة االنتفاع بالعني املوقوفة الت�أبيد والتنجيز ،وهي متثل العنا�صر القانونية يف ذلك.
ب) ا�ستعرا�ض عنا�صر لنموذج حجة وقفية عثمانية :من خالل االطالع على منوذج حلجة وقفية
عثمانية ت�ضمنت �إن�شاء وقفية حلمام اجلديدة( ،)1ف�إنه يالحظ ت�ضمنها لعدد من العنا�صر ،كما
متيزت بخ�صو�صية يف �صياغتها ويف طولها ويف الألفاظ اخلا�صة وامل�ستخدمة من بداية احلجة حتى
نهايتها ،وقد ت�ضمنت هذه احلجة فيما ت�ضمنته العنا�صر الآتية:
-1الديباجة :حتتل ديباجة احلجة الوقفية العثمانية �أو افتتاحيتها يف �إن�شاء الوقفيات م�ساحة �أكرب
منها يف حجج املعامالت والدعاوى ،التي يتم من خاللها بيان الثواب العظيم والأجر الكبري الذي يكافئ
به املولى عز وجل من يت�صدق ب�صدقة يف �سبيله� ،أو يفعل اخلريات ،كما ت�ستخدم بها �ألفاظ يتحقق من
ريا لدى قراءتها ،التي ت�شري
أثرا كب ً
خاللها التمييز بني كل كاتب بفن �صياغتها وتزيينها ،مما يرتك � ً
�إلى املكانة العل ّية التي متنحها هيئة املحكمة ملن يقدم على �إيقاف �أي ملك له كنوع من التعظيم لعمله،
ريا ما حتتوي على �آيات قر�آنية �أو ن�صو�ص من الأحاديث ال�شريفة التي تدل على هذا الثواب.
وهي كث ً
-2التكرمي ال�سم الواقف :حيث ُي�شار �إلى ا�سم الواقف بالتعظيم والتكرمي �إلى ا�سم ال�شخ�ص الواقف
ومنزلته الدينية �أو االجتماعية �أو ال�سيا�سية.
-3العبارة القانونية :حتتوي عادة العبارة القانونية املعتمدة يف هذه احلجج على �صياغة« :وقف ًا �صحيح ًا
�سرمدي ًا �أو �صدقة باقية ال تزول» ،وما يقابلها من تعبريات ت�ؤدي املعنى نف�سه� ،أما �أهم عبارة قانونية
وحرم و�س ّبل وخلّد وت�صدّ ق» ،وهي تعترب كعنوان
تت�ضمنها احلجة الوقفية فهي�« :أنه �أ ّبد وحب�س ّ
رئي�س للوقفيات.
-4بيانات العني املوقوفة :حيث ي�شري للعقار الذي مت وقفه – وهو حمام اجلديدة  ،-وي�صفه من حيث اال�سم
واملوقف واحلدود والفراغات املك ّونة له وغريها من التفا�صيل والرموز الأخرى املتعلقة به.
-5الأطراف امل�ستفيدة من العني املوقوفة :حيث يذكر الأطراف امل�ستفيدين من ريع الوقف – امل�ستحقني
واملنتفعني يالوقف ،-كما يحدد جهة اخلري �أو الوقف اخلريي امل�ستفيد من فائ�ض الريع.
-6حتديد الأمور القانونية اخلا�صة بالوقفية :يتم حتديد الأمور القانونية اخلا�صة بالوقفية ،وهي عادة
تن�ص على �أن املال املوقوف« :ال يباع �أ�صل ذلك وال يوهب وال ميلك وال ي�ستملك وال ينتقل �إلى ملك �أحد
(� )1سجل (� ،)5ص  ،49ج  ،2ال�سجالت العثمانية املوجودة يف املحكمة الغربية بنابل�س ،وهو بيان حلجة وقفية عثمانية ن�شر يف
درا�سة بعنوان :قراءة معمارية يف ال�سجالت العثمانية للمحكمة ال�شرعية يف نابل�س يف الفرتة من (1807-1655م)  ،ثائرة
ر�شيد ح�سني بليبلة� ،أطروحة ماج�ستري يف الهند�سة املعمارية ،كلية الدرا�سات العليا  -جامعة نابل�س� ،ص  ،57وهي درا�سة
من�شورة على املوقع الإلكرتوين للجامعة �ضمن الرابط الإلكرتوينwww.najah.edu/thesis/5171729.pdf :.
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حمرم بحرمات اهلل الأكيدة ال يحل لأحد
من النا�س �أجمعني �أبد ًا كلما مر بهذا الوقف ،ومن �أكده فهو ّ
ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر نق�ض هذا الوقف وال تغيريه وال تبديله» ،وهذه العبارات يف ر�أيي مهمة الذكر
لبيان حرمة املال املوقوف وجرم التعدي عليه حلمايته من اعتداء املعتدين واغت�صاب املغت�صبني.
�-7شروط الواقف :حيث ي�ضع الواقف جمموعة من ال�شروط ،ومن ذلك حتديده ملتويل �ش�ؤون املال املوقوف
(ناظر الوقف) ،بالإ�ضافة �إلى �إ�شارته �إلى مدى جواز ا�ستبدال العقار املوقوف �أو حتكريه لفرتة زمنية
حمددة ،وما �إلى ذلك من ال�شروط.
-8ما يفيد التثبيت والت�سجيل :حيث يتم تثبيت الوثيقة لدى القا�ضي ،بالإ�ضافة �إلى �شهادة ال�شهود،
والتاريخ الذي متت فيه كتابه وتوثيق احلجة الوقفية(.)1
ومن خالل ما �سبق ا�ستعرا�ضه من العنا�صر الذي ت�ضمنها النموذج ال�سابق الإ�شارة �إليه ،ف�إن ما يت�ضح
�أن هذه احلجة الوقفية قد ا�شتملت على جميع العنا�صر التي ينبغي �أن تت�ضمنها احلجة الوقفية حتى يتم
ت�سجيلها ،ومن ثم تتحقق �إدارتها وفق ما قرره الواقف من �شروط ،ووفق ما تقت�ضيه امل�صلحة من قبل ناظر
الوقف �أو امل�ؤ�س�سة الوقفية.
جـ)عنا�صر وثائق احلجج الوقفية الكويتية (الوثائق العد�سانية) :يطرح د.في�صل عبد اهلل الكندري
يف درا�سته حول (�أ�س�س كتابة الوقفيات وقواعدها) من خالل ا�ستقراءه للوثائق العد�سانية يف
دولة الكويت ،ما ت�ضمنته هذه الوثائق من عنا�صر قد ارتبطت بالواقع الذي ُح ّررت فيه ،حيث �أ�شار
من خالل اطالعه على وثيقتني من هذه الوثائق ب�أنهما ت�ضمنتا العنا�صرالآتية:
-1اال�ستهالل �أو التحميد :وهي «احلمد هلل �سبحانه» ،وهي تكتب على اليمني �أعلى الوثيقة ،وتعترب عالمة
ملحرر الوثيقة.
-2حتقق القا�ضي من الواقعة :وهي تبد�أ بعبارة« :جرا كما (�أو �أحيانا :ثبت ما) ذكر لدي و�أنا العبد
الفاين” ،ثم يكتب حتته ا�سم القا�ضي (املوثق) ،وهذه تكتب يف �أعلى الوقفية من جهة الي�سار.
-3ت�صديق القا�ضي :حيث يو�ضع ختم القا�ضي حتت هذين ال�سطرين.
-4تو�ضيح ال�سبب :تبد�أ الوقفيات بعبارة ا�ستهاللية وهي على النحو التايل« :ال�سبب الداعي �إلى حترير
هذه الأحرف ال�شرعية هو �أنه قد» ،ويذكر بعدها ال�سبب �أو الأ�سباب التي دفعت القا�ضي �إلى كتابة
هذه الوقفية �أو �إعدادها ،وهي تكون ب�سبب بيع �أو �شراء �أو وقف عقار معني على �أمر ما.
-5حتديد موقع العقار (املبيع) :حيث يذكر القا�ضي موقع هذا العقار مو�ضوع الوقفية ،ويف ال�سابق مل تعرف
الكويت اخلرائط واملخططات الهند�سية كما هو يف عرفنا اليوم ،و�سلك الق�ضاة يف الكويت م�سلك الق�ضاة
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .57
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امل�سلمني الأوائل يف حتديد مكان العقار مو�ضوع الوقفية ،وذلك من خالل ذكر ما جاوره من اجلهات
الأربع ،وكان القا�ضي يبد�أ من جهة القبلة ويذكر �أ�سماء �أ�صحاب العقارات املجاورة للعني املوقوفة.
-6تعيني جهة الوقف :وهو يت�ضمن حتديدً ا للجهة املوقوف عليها ،حيث ت�شري معظم الوقفيات �إلى �أنها قد
وقفت على ع�شيات و�ضحايا يعود �أجرها للواقف ووالديه ،ويذكر يف الوقفية�« :أوقفته على ع�شيات
و�ضحايا لها ولوالديها” ،و�إذا حدد الواقف ا�سم الناظر �أو الوكيل على ما َو َق َفهُ ف�إنه يذكر ا�سمه يف
الوقفية ،وقد يذكر الواقف �أنه يف حالة انقرا�ض الذرية ف�إن املوقوف ينتقل ليوقف على عمل خريي
كامل�ساجد مث ًال.
�-7إقرار القا�ضي ب�صحة الوقف :ين�ص القا�ضي على ذكر ذلك بقوله« :وق ًفا
�صحيحا �شرع ًيا �إلى �أن يرث
ً
اهلل الأر�ض ومن عليها» ،ويالحظ هنا �أن هذه العبارة مقتب�سة من كتابات امل�سلمني الأوائل على نحو ما
مت ا�ستعرا�ضه يف عنا�صر احلجة الوقفية العثمانية ،و�إن اختلفت ال�صيغة مع بقاء م�ضمون الداللة.
-8تاريخ التحرير :حيث ُيذكر يف �آخر احلجة الوقفية تاريخ حتريرها ،وتبد�أ بعبارة «حتى ال يخفى جر ًا
ريا ما كان القا�ضي يذكر اليوم الذي حررت فيه الوقفية ،فيذكر اليوم وال�شهر وال�سنة،
وحرر” ،وكث ً
كما كان يف �أحيانٍ �أخرى ال يذكر اليوم و�إمنا يكتفي بذكر ال�سنة.
-9ذكر ال�شهود� :إذا وجد �شهود على احلجة الوقفية ف�إن القا�ضي يقوم بتحرير �أ�سمائهم يف �أ�سفل الوقفية،
ويوقع كل منهم حتت ا�سمه� ،أو ي�ضع ختمه.
�أما يف حالة ت�ضمن الوثيقة لبيع ووقف يف ذات الوقف ،ف�إن الوثيقة بالإ�ضافة �إلى ما �سبق – كما �أ�شار
د.في�صل الكندري  ،-ف�إن احلجة الوقفية تت�ضمن � ً
أي�ضا بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ما ي�أتي:
-1حتديد قيمة العقار :حيث كان القا�ضي يف غالب الأحيان يذكر قيمة العقار بتحديد القيمة والعملة
الدارجة عند حترير الوثيقة حتديدً ا بالأرقام.
-2ت�سليم املبلغ :حيث يقر القا�ضي ب�أن امل�شرتي قد �سلم البائع املبلغ كام ًال.
�صحيحا �شرع ًيا”(.)1
�-3صحة البيع :وهو �أن يقر القا�ضي ب�صحة البيع فيقول« :فكان بي ًعا
ً
ولعل ما يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض عنا�صر منوذج حلجة وقفية عثمانية ،وعنا�صر ت�ضمنها منوذجني
ن�صا يف
حلجتني وقفيتني كويتيتني بالن�سبة للعنا�صر املو�ضوعية� ،أن وجهي االختالف بينهما �أن هناك ً
( )1د.في�صل عبد اهلل الكندري يف درا�سته حول (�أ�س�س كتابة الوقفيات وقواعدها) ،درا�سة من�شورة على املوقع الإلكرتوين
(تاريخ الكويت) �ضمن الرابط الإلكرتوين.http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=8099 :

39

أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها
الوثيقة العثمانية على عبارة �إقرار الواقف بوقفه ،يف حني �أن الوثيقة الكويتية ت�ضمن �إقرار القا�ضي
ب�صحة الوقف ،كما �أن من �أوجه االختالف كذلك �أن احلجة الوقفية العثمانية فيها ذكر للأحكام املعتمدة
ذكرا ل�سبب الكتابة للحجة الوقفية لإثبات حتقق
للوقف� ،أما يف احلجتني الوقفيتني الكويتيتني ف�إن هناك ً
القا�ضي من ذلك .والت�سا�ؤل الذي يثري نف�سه بعد ا�ستعرا�ض ما �سبق يتمثل يف الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان هناك
�إمكانية العتماد وثيقة احلجة الوقفية على �شكل ا�ستمارة لت�ساعد الواقف على حتديد رغباته ،والعمل
على ت�سجيلها لدى جهة ر�سمية من عدمه ،وهي م�س�ألة نعرج عليها بالقول �ضمن ال�سطور التالية مب�شيئة
اهلل تعالى.
د)و�ضع عنا�صر احلجة الوقفية على �شكل ا�ستمارة منوذجية :يف ظل ما ت�شهده عملية التحديث يف
�إدارة املعامالت املالية بني النا�س ،ومن �أجل حتديد رغبات الواقف يف وقفه ،وحتى تتم �إجراءات
توثيق احلجة الوقفية وفق القواعد ال�شرعية والقانونية املرعية ،فهناك اقرتاح مت الوقوف
عليه ي�شري �إلى �إمكانية �أن ت�صب وثيقة احلجة الوقفية يف منوذج ا�ستمارة لوثيقة الوقف اخلريي
تت�ضمن بيانات بالواقف و�شروطه ،واملوقوف من حيث نوعه وموا�صفاته وعنوانه وموقعه اجلغرايف،
واملوقوف عليهم من حيث املجال واملكان ،والذكر لبيانات متويل الوقف ،هذا بالإ�ضافة �إلى ا�شتمال
هذه اال�ستمارة على بيانات ال�شاهد وبيانات القا�ضي �أو املوثق الذي يعتمد هذه الوثيقة ويت�أكد مما
وردت فيها من �شروط واعتبارات(.)1
ومن اجلدير بالذكر بناء على ما �سبق �أن هناك – وف ًقا ملا �أراه ق�صو ًرا – يف العنا�صر التي وردت يف هذا
االقرتاح ،حيث مل ت�ض ّمن اال�ستمارة املقرتحة وفق العنا�صر امل�شار �إليها كنموذج �أهم العنا�صر التي تعترب
من قبيل املتطلبات ال�شرعية التي ينبغي �أن حتتوي عليها وثيقة احلجة الوقفية ،ي�أتي على ر�أ�سها الإقرار
بت�صرف
بالوقف الذي ميثل الإيجاب من قبل الواقف ،بالإ�ضافة �إلى حتديد الأحكام ال�شرعية املتعلقة
ّ
الوقف من الت�أبيد والتنجيز وغريه حتى يكون الواقف على علم به وباعتباراته ومقت�ضياته.
وعليه ف�إنني �أرى �أنه لي�س هناك ما مينع من �صب وثيقة احلجة الوقفية يف ا�ستمارة بنموذج واحد
�أو مناذج متعددة ح�سب �صفة الوقف ونوع املال املوقوف و�آلية االنتفاع به� ،إال �أنه ينبغي �أن ت�شتمل هذه
اال�ستمارة يف خمتلف مناذجها على �أهم العنا�صر التي ينبغي �أن حتتوي عليها وثيقة احلجة الوقفية ،التي
تت�ضمن الإقرار بالوقف باعتباره ميثل �إيجا ًبا بالت�صرف ،وحتديدً ا للأمور القانونية التي تت�ضمن الأحكام
املرتبطة ب�أركان العقد الوقفي؛ وذلك حتى يفقه الواقف م�ستلزمات وقفه.
على �أن من نافلة القول الإ�شارة �إلى �أنه �إذا كان ناظر الوقف يعينّ من قبل الواقف ح�سبما يراه من
م�صلحة معتربة لإدارة الوقف ،ف�إين �أرى �ضرورة �أن تكون امل�ؤ�س�سة الوقفية �صاحبة دور م�ؤثر يف ذلك من
( )1الوقف اخلريي و�أثره يف احلياة االقت�صادية بدولة البحرين – ر�سالة ماج�ستري ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .198
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�أجل االرتقاء مب�ستوى �إدارة املال املوقوف ،وذلك على نحو من �ش�أنه �أن يحقق ري ًعا جيدً ا للموقوف عليهم،
وهذا ما يعني �ضرورة �أن تكون امل�ؤ�س�سة الوقفية بكفاءاتها �صاحبة دور ف ّعال يف حتديد ذلك من خالل
ما تعتمده يف �سيا�ستها وا�سرتاتيجياتها التي تتبناها يف �سبيل توجيه الأموال املوقوفة وفق ما تقت�ضيه
تطويرا لتوظيف خمتلف القطاعات الوقفية خلدمة
احتياجات املجتمع ،وذلك على نحو من �ش�أنه �أن يكفل
ً
املجتمع وتنميته.

ثاني ًا :بع�ض املعوقات املعا�صرة يف توثيق احلجج الوقفية
ترتبط بع�ض املعوقات املعا�صرة لتوثيق احلجج الوقفية بالأنظمة والإجراءات املتعلقة ب�إدارات
امل�ؤ�س�سات الوقفية ،التي قد يكون مردها �إلى الواقف ،كما تربز هذه املعوقات يف �إطارها الواقعي من خالل ما
ذكره بع�ض الباحثني وامل�س�ؤولني عن الأوقاف من واقع جتربتهم ،ال �سيما �أن امل�شكلة قد ال تعود �إلى التوثيق
بذاته ولكنها تتعلق مبا يرتتب على هذا التوثيق بالن�سبة للح�صول عليه �أو الت�أخر يف ذلك ،مما من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إلى تعطله �أو تعري�ضه للزوال وال�ضياع.
وقد �أورد د.عبد الرحمن الطريقي يف درا�سته حول توثيق الأوقاف واملعوقات التي حتول دون ذلك �أو
تعرقله ،واحللول املقرتحة ملواجهة هذه املعوقات مناق�شة تف�صيلية من خالل حتليله ملا �أورده املخت�صون
وامل�س�ؤولون عن الأوقاف من واقعهم جتربتهم العملية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفيما يلي مناق�شة
ُ
وحتليل ملا عر�ضه د.الطريقي يف درا�سته لهذه املعوقات ،وال�سبل املقرتحة لتجاوزها واحليلولة دون عرقلتها
لتوثيق احلجج الوقفية.
-1طول الإجراءات� :أكد د.الطريقي �أن بع�ض �إجراءات التوثيق للوقف تت�سبب يف ت�أخري توثيقه ت�أخري ًا
ي�ضر بالوقف وي�ؤدي �إلى تعطيل اال�ستفادة منه باعتبار توقف ذلك على ح�صول التوثيق الر�سمي
للمال املوقوف ،كما �أورد ب�أن �أو�ضح مثال على ذلك قد متثل فيما ذكره وكيل وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
ريا من �أعيان
والأوقاف والدعوة والإر�شاد ل�ش�ؤون الأوقاف باململكة العربية ال�سعودية(�،)1أن كث ً
الأوقاف املوجودة حتت نظارة الوزارة و�إ�شرافها وثائقها قدمية ،مما ي�ستلزم ا�ستخراج �صكوك وحجج
ا�ستحكام تراعى فيها التعليمات وت�ستكمل فيها النواق�ص� ،إال �أن طول الإجراءات البريوقراطية
فر�صا ا�ستثمارية ،يقع
يف ذلك وت�شعبها ي�ؤخر احل�صول على ال�صكوك ال�شرعية للأوقاف مما يف ّوت ً
تعر�ضها لل�ضياع
بع�ضها يف �أماكن ا�ستثمارية جيدة ،وهذه البريوقراطية يف الإجراءات من �ش�أنها �أن ّ
واالعتداء عليها ب�سبب رف�ض البلديات منح الرخ�ص الالزمة للبناء �إال بوجود �صك �شرعي .كما �أكد
وكيل الوزارة فيما نقله عنه د.الطريقي قوله ب�أن« :هذا الو�ضع قد ك ّبد الأوقاف خ�سائر مالية كثرية
لعدم اال�ستفادة من ت�أجري �أعيان الأوقاف ،بل وتعر�ض بع�ضها لالعتداء».
( )1ذكره الطريقي نق ًال د .عبد الرحمن املطرودي يف بحثه :والية الدولة على الأوقاف – �أ�صولها ال�شرعية وحدودها
العملية )506/1( ،من ثبت ندوة الوقف والق�ضاء.
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وقد ر�أى د.الطريقي من خالل قراءته لهذا الر�أي الذي طرحه وكيل الوزارة ب�أن طول الإجراءات
وت�شعبها �إمنا يح�صل عند وجود املعار�ض لتملّك العقار ووقفيته� ،أو عندما تتولّد خ�صومة �أثناء �إجراءات
حجة اال�ستحكام لدى القا�ضي ،وما ي�صاحب هذه الدعاوى من طول يف الإجراءات وت�شعب فيها ،وهو �أمر
يعود �إلى �إجراءات التداعي التي رمبا ت�ستغرق وق ًتا طوي ًال .كما �أكد كذلك ب�أنه بالن�سبة للإجراءات املتعلقة
باملرا�سالت واملخاطبات ،وما يف معناها ب�أنه ميكن عالجه عن طريق ا�ستخدام و�سائل االت�صاالت احلديثة
(الإلكرتونية) ،والتي تخت�صر وق ًتا طوي ًال ،وتنهي جان ًبا من جوانب طول الإجراءات يف ذلك .كما ذكر
كذلك ب�أنه فيما يتعلق ب�إ�صدار الت�صاريح الالزمة للأوقاف من البلديات ،فقد متت معاجلته مبوجب الأمر
ال�سامي رقم ( )2026ال�صادر يف 1382/7/9هـ ،كما وجه مبنح الأوقاف الت�صاريح الالزمة للإن�شاء ،و�إن
ادعى بها �أحد فتقابله الأوقاف بالوجه ال�شرعي ،كما ذكر ب�أن هذا الأمر والتوجيه قد عمم عدة مرات.
ويف ر�أيي �أن تنظيم هذه امل�س�ألة للحيلولة دون تطويل الإجراءات يف توثيق الأوقاف على نحو من �ش�أنه
�أن يف ّوت ح�سن اال�ستثمار ملختلف قطاعات الوقفية ،يتمثل بالعمل على و�ضع منظومة قانونية والئحية
لتنظيم العمل الإداري يف توثيق الوقف تنظيم ًا تف�صيلي ًا مرن ًا ي�شرف على تنفيذه موظفون م�ؤهلون من
الناحية ال�شرعية والقانونية والإجرائية ،وذلك بد ًال من ترك الكثري من امل�سائل يف العمل الإداري لتكون
حم ًال لالجتهاد بعيدً ا عن الت�أطري يف منظومة �إدارية موحدة.
-2التداخل يف االخت�صا�ص� :أورد د.الطريقي يف �إ�شارته �إلى القانون ال�سعودي فيما ذكره بالن�سبة لالخت�صا�ص
بتوثيق الوقف ،ب�أنه ورد يف نظام املرافعات ال�شرعية ولوائحه التنفيذية ال�سعودي الن�ص على �أن نقل
الوقف �أو بيعه �أو ا�ستبداله يكون من اخت�صا�ص املحكمة التي تقع يف بلد العقار املوقوف فيها( ،)1كما
�أ�شار ب�أنه جاء يف نظام املجل�س الأعلى للأوقاف الن�ص على �أنه هو املخت�ص بالنظر يف طلبات ا�ستبدال
الأوقاف اخلريية( ،)2وعليه اعتمدت الوزارة وجمل�س الأوقاف الأعلى يف املطالبة بهذا االخت�صا�ص يف
مو�ضوع ا�ستبدال الأوقاف وبيعها و�شراء البديل عنها ،و�أن مهمة القا�ضي تنح�صر يف ت�سجيل ذلك يف
�صك �شرعي(.)3
ازدواجا يف العمل بني اجلهتني – املحكمة املخت�صة
ثم �أ�شار ب�أن هذا التعار�ض بني اجلهتني �أوجد
ً
واملجل�س الأعلى للأوقاف  ،-مما �أدى �إلى ت�أخر البديل يف حال تعار�ضهما يف الإجراء املتخذ ،وهو ما �أدى
�إلى تعثرّ م�شروع الوقف بتعرث التوثيق الر�سمي البديل ،واقرتح لعالج هذه امل�شكلة التي من �ش�أنها �إعاقة
( )1ذكره د.الطريقي نقلاً عن نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي� ،ص  ،102واللوائح التنفيذية لنظام املرافعات ال�شرعية،
�ص  ،184و�أ�شار ب�أن مما ينبغي الإ�شارة �إليه �أن النظام ال�سابق (تنظيم الأعمال الإدارية يف الدوائر ال�شرعية) ،ن�ص على
اخت�صا�ص املحاكم بذلك يف مادته ( )76كما ورد يف الأنظمة واللوائح لوزارة العدل� ،ص .82
(� )2أ�شار د.الطريقي ب�أن م�صدر هذه املادة هو الأنظمة واللوائح� ،ص ( ،)206-204املادة الثالثة – الفقرة ال�سابعة.
()3ذكره د.الطريقي نقلاً د.عبد اهلل الزيد ،الواقع املعا�صر للأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية و�سبل تطويرها (،)1465/2
من ثبت ندوة مكانة الوقف و�أثره يف الدعوة والتنمية.
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العمل الوقفي وعدم �سريه بال�شكل املطلوب �ضرورة العمل على �إزالة هذا االختالف بني اجلهتني ،وذلك
بتوحيد االخت�صا�ص يف �ش�أن الوقف وا�ستبداله يف جهة واحدة؛ وذلك حتى يندفع هذا التعار�ض واالزدواج
يف العمل.
ويف ختام ا�ستعرا�ضه لهذا املع ّوق �أكد �أن ما يظهر يف ن�ص الفقرة ال�سابعة من املادة الثالثة من نظام
املجل�س الأعلى للأوقاف �أنها جاءت مق ّيدة لنظر جمل�س الأوقاف باال�ستبدال ب�إجازة اجلهة املخت�صة ،وهي
يف هذه احلالة (املحكمة) ،وهو ما يعني  -وفق ما �أرى  -ب�أن املجل�س الأعلى للأوقاف هو جهة منفذة ولي�س لها
�أي �سلطة تقديرية حتى بالتو�صية يف ذلك ،حيث ن�صت الفقرة امل�شار �إليها ب�أن« :النظر يف طلبات ا�ستبدال
الأوقاف اخلريية وفق مقت�ضيات امل�صلحة قبل �إجازتها من اجلهة ال�شرعية املخت�صة»( ،)1ي�ؤكد �أن تعليق
�صحة الإجراء و�إجازته متوقف على �إجازة اجلهة ال�شرعية– وهي املحاكم ال�شرعية – ،وقد جاء يف نظام
املرافعات ال�شرعية اجلديد(  –) 2كما �أ�شار د.الطريقي – والئحته التنفيذية ما ي�ؤكد �أن الإذن يف بيع عقار
الوقف �أو �شرائه يكون لدى حمكمة موطن العقار بعد حتقق امل�صلحة من �أهل اخلربة يف ذلك( ،)3وهو توجه
�إيجابي من �ش�أنه تقرير ا�ستثمار �أمثل للأوقاف العقارية وفق تقدير �أهل اخلربة واملعرفة يف ذلك.
وبناء على ذلك ف�إنني �أرى �أن منح �صالحية النظر يف طلبات اال�ستبدال للأوقاف اخلريية وفق مقت�ضيات
امل�صلحة قبل �إجازتها من قبل اجلهة ال�شرعية املخت�صة حمل نظر؛ �إذ �أن جوهر الق�ضية يف املقام الأول يف
تقدير م�صلحة اال�ستبدال �أو �أي �إجراء يرتبط بالبعد اال�ستثماري ولي�س يف الإجازة ال�شرعية التي ينبغي
�شرعا وفق ما قررته احلجة الوقفية من �شروط و�ضعها الواقف لالنتفاع
ق�صرها �ضمن نطاقها لتقدير ذلك ً
بوقفه� ،أو ميكن �أن تكون �إجازة املحاكم ال�شرعية باعتبارها اجلهة املخت�صة من خالل اال�ستعانة بخرباء يف
اال�ستثمار مبا ي�سمى يف القانون (ندب خبري).
-3جمع الأوقاف� :إن من معوقات توثيق الأوقاف املعا�صرة وفق ما ر�صده د.الطريقي الو�ضع بالن�سبة ملا مت
بيعه منها ،ومت �إيداع املبالغ املتح�صلة من ذلك يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن طريق املحكمة
ال�شرعية ،وذلك حتى يتم ال�شراء للبديل ال�شرعي عن طريق املحكمة ،حيث تربز امل�شكلة التي تعرت�ض
طريق التوثيق يف هذه احلالة عند �إرادة جمع بع�ض الأوقاف �إلى بع�ضها ،وذلك بحيث جتعل يف عني
واحدة ب�سبب قلة املبالغ لكل وقف منها ،حيث يتعذر �شراء بديل منا�سب باملبلغ القليل للوقف وحده
دون جمعه مع غريه ،فتبقى هذه الأوقاف متعطّ لة دون جدوى ،بل رمبا ي�ؤول الوقف �إلى ال�ضياع،
وذلك بخالف ما لو جرى جمعها وتوثيقها بعد اجلمع يف عني واحدة.
(� )1أ�شار د.الطريقي ب�أن م�صدر هذه املادة هو الأنظمة واللوائح ال�سابق الإ�شارة �إليها� ،ص .206

(� )2أ�شار د.الطريقي ب�أنه قد �صدر هذا النظام باملر�سوم امللكي رقم (م )21/يف 1421/5/20هـ
(� )3أ�شار د.الطريقي ب�أن م�صدر هذه املادة هو الأنظمة واللوائح ال�سابق الإ�شارة �إليها� ،ص .184
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أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها
وقد نقل د.الطريقي عن وكيل وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ال�سعودي قوله« :بع�ض الق�ضاة يف
بع�ض املحاكم ال�شرعية ال يرون جمع قيمة �أكرث من وقف يف عني واحدة ،مما يعني ا�ستمرار تعطل منافع
الوقف ،وهذا يلحق �ضرر ًا بالوقف وباملوقوف عليه؛ لأنه يف ظل هذا الر�أي توقف املجل�س عن بيع الأوقاف
متعطلة املنافع� ،أو ذات الغلة القليلة»(.)1
ثم ذكر بعد �أن �أ�شار �إلى عدد من الإح�صائيات الرقمية التي تعك�س مدى اخل�سارة التي حلقت نتيجة
عدم اجلمع بني الأوقاف ب�أن هذا الإجراء الذي يحول دون اجلمع بينها ال يعود �إلى التوثيق مبا�شرة،
لكنه ي�ؤثر على ح�صوله حني يتعذر �شراء البديل �أو يت�أخر املدة الطويلة ،وبناء عليه ف�إنه ر�أى عدد ًا من
اخلطوات التي ينبغي اتخاذها حتى تتم املحافظة على هذه الأوقاف من ال�ضياع� ،أو للحيلولة دون التعطيل
ملنافعها فيما ي�أتى:
ح�صر تلك التعوي�ضات عن طريق جلنة مكونة من اجلهات ذات العالقة ب�أموال الأوقاف املودعة (املحاكمال�شرعية� ،إدارة الأوقاف بوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،وم�ؤ�س�سة النقد العربي).
بعد احل�صر لتلك التعوي�ضات ينظر يف الوقف الذي له تعوي�ض ميكن �أن ُي�شرتى البديل املنا�سب له ،فيبادربا�ستكمال �إجراءاته ال�شرعية والنظامية على الفور حتى يتم �إيجاد البديل وتوثيقه.
�أن الأعيان الوقفية التي ال ميكن �شراء البديل املنا�سب لها لقلة ثمنها يتم ح�صرها ثم ينظر يف جمعهايف عني واحدة وفق ال�ضوابط ال�شرعية جلمع الأوقاف( ،)2وتكون الغ ّلة موزعة على تلك الأوقاف بح�سب
ن�صيب كل وقف منها ،وبهذا ميكن �أن تتم املحافظة على تلك الأوقاف من ال�ضياع ،كما ال بد من الت�أكيد �أنه
ينبغي �أال يكون اخلالف الفقهي مان ًعا من العمل على ما يحقق امل�صلحة ال�شرعية ،وقد يكون الأخذ بالقول
املرجوح والعمل به �أولى من الراجح يف بع�ض الأحوال(.)3
ويف ر�أيي ،و�إ�ضافة ملا اقرتحه د.الطريقي من حلول ملواجهة هذا املع ّوق ،ف�إن احلل من �أجل تي�سري �سبل
االنتفاع بالأعيان الوقفية القدمية يف ظل تعذر االنتفاع بها يف كثري من احلاالت ميكن �أن يتحقق من �شقني،
ف�أما ال�شق الأول فيكون بتوفيق الر�ؤية ال�شرعية يف خمتلف امل�سائل التي ترتبط بجمع الأوقاف وفق ما
تقت�ضيه امل�صلحة التي من �أجلها �شرع الوقف متمثلة ب�سد احتياجات منافع املجتمع ،وذلك من خالل النظر
�إلى الأق�ضية بر�ؤية تتناغم مع معطيات الواقع وم�ستجداته امتدا ًدا ملا قررته �أ�صول الأقوال املعتمدة،
( )1ذكره د.الطريقي نق ًال د.عبد الرحمن املطرودي يف بحثه( :والية الدولة على الأوقاف) ،مرجع �سبق ذكره (.)506/1
( )2ذكره د.الطريقي نق ًال د.حممد املقرن يف بحثه( :جمع الأوقاف وتفريقها) ( ،)1189/2من ثبت ندوة الوقف والق�ضاء.
( )3ذكره د.الطريقي نق ًال فتاوى �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل �شيخ ،جمع :حممد بن قا�سم (،)272/11(–)21/2

وتو�صيف الأق�ضية يف ال�شرعية الإ�سالمية ،ال�شيخ عبد اهلل �آل خنني (.)369/1
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عناصر ومعوقات توثيق الحجة الوقفية
و�أما ال�شق الثاين ف�إن من الأجدى من �أجل حتقيق االنتفاع بهذه الأعيان العمل على �إيجاد خمرج �شرعي
لنقدنة( )1هذه الأعيان والعمل على ا�ستثمارها يف القنوات الأجدى نفع ًا بحاجة املجتمع.
وتقري ًبا للت�صور املقرتح فلو �أن هناك جمموعة من الأوقاف هي عبارة عن (حظائر �سمكية)( )2موجودة
يف منطقة حيوية ا�ستثمارية مت حتديدها من قبل الدولة باعتبارها منطقة ا�ستثمارية لبناء �أبراج
�شاهقة ،ف�إن من الأجدى جمع هذه الأوقاف ،وا�ستبدال ما خ�ص�صت له يف بناء هذه الأبراج ،ال �سيما �أن
الريع الذي �ستجنيه امل�ؤ�س�سة الوقفية من هذا اال�ستبدال �سيكون خمتل ًفا وناف ًعا ل�سد احتياجات املجتمع يف
خمتلف القطاعات على نحو من �ش�أنه جني الثمرة التي جرى من �أجلها ت�شريع عبادة الوقف يف ال�شريعة
الإ�سالمية.
ا�صطالحا ب�أنها عبارة عن« :عقد �إجارة
-4احلكورات القدمية� :إن احلكورات هي العقارات القدمية ،وهي تعرف
ً
يق�صد به ا�ستبقاء الأر�ض مقررة للبناء والغر�س �أو لأحدهما» ،وهو يطلق على الإجارة الطويلة(.)3
وقد ذكر د.الطريقي ب�أن امل�شكلة التي نتجت عن حتكري الأوقاف مد ًدا طويلة جدً ا متثلت مبا �أدت �إليه
من �ضياع لوثائق هذه الأوقاف املحتكرة ،وهو ما �أدى �إلى اخلوف على رقبة الأر�ض من اال�ستيالء عليها ممن
تقع حتت يده ،في�ضيع الوقف و ُين�سى ،حيث يظن النا�س �أنها من �أمالك امل�ست�أجر له ،بل �إن يف ذلك  -يف ر�أيي
 ت�ضييع لفر�ص ا�سثتمارية للعني املوقوفة يف امل�ستقبل نتيجة طول املدة التي تحُ تكر فيها منافعها.كما �أكد كذلك �أنه من �أجل احليلولة دون حتقق هذا املع ّوق لالنتفاع بالأعيان املوقوفة ،ف�إن املعاجلة
تتمثل ب�ضرورة العناية بالوثائق الوقفية من خالل �إن�شاء مراكز حلفظ وثائق الأوقاف وا�ستخدام التقنية
املتقدمة يف هذا الع�صر مبا من �ش�أنه حتقيق احلفاظ عليها(.)4
ثم �أ�شار �إلى �أن من الأف�ضل للم�صلحة الوقفية عدم العمل بتحكري الأوقاف ،ال �سيما يف ظل ت�سارع الفر�ص
اال�ستثمارية ،مل يعد يجدي هذا الأ�سلوب ك�سبيل لالنتفاع بالعني املوقوفة � ،أما ما يوجد من هذه الأعيان
املحتكرة ف�إنه ينبغي ال�سعي �إلى �إثباته وتوثيقه �إما ب�شهادة �إن وجدت� ،أو با�ستفا�ضة على كونه وق ًفا ،و�إن
مل يوجد من ذلك �شيء فيكفي �إقرار من هو حتت يده ب�أنه وقف ،وقد �أكد ال�شيخ حممد بن �إبراهيم ذلك
فقال« :يثبت الوقف باال�ستفا�ضة ،وال حاجة �إلى معرفة ا�سم الواقف ،و�إن مل ي�ستف�ض فيكفي �إقرار من هو
حتت يده بذلك مامل ينازع بحجة �شرعية»(.)5
( )1النقدنة :هي عملية حتويل قيمة الأعيان املوقوفة التي مل تعد جتدي نف ًعا فيما خ�ص�صت له �إلى نقود ت�صرف فيما يحققه
نف ًعا جمد ًيا منها.
( )2احلظائر ال�سمكية :هي �إحدى الطرق التي يتم من خاللها �صيد الأ�سماك.
( )3ذكره د.الطريقي نق ًال عن رد املحتار ( ،)592/6واملو�سوعة الفقهية (.)53/18
( )4ذكره د.الطريقي نق ًال عن د.حممد املو�سى يف بحثه( :حفظ �أموال الوقف) ( ،)979/2من ثبت ندوة الوقف والق�ضاء.
( )5ذكره د.الطريقي نق ًال عن فتاوى �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل �شيخ ،جمع :حممد بن قا�سم (.)41/9
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أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها
وبناء على ما �سبق ،ف�إنني �أرى �أن �أهمية توثيق احلجج الوقفية – ورق ًيا و�إلكرتون ًيا – م�س�ألة ال بد
ً
حفظا للأوقاف من ال�ضياع ،وذلك
�أن تنظّ م بن�صو�ص ت�شريعية والئحية ،وهذا هو مما تقت�ضيه امل�صلحة
بحيث تعالج هذه الن�صو�ص ما يتعلق بتوثيق الأوقاف ،وما يجري ب�ش�أنها من تعامالت وفق �آلية من �ش�أنها
حفظ منفعة هذه الأعيان املوقوفة كما حب�سها �أ�صحابها ت�أبيدً ا ،و�أن تكون اجلهة املعنية بذلك جهة �إدارية
واحدة ،و�أال تتداخل معها �أي جهة �أخرى �إال على �سبيل تي�سري خطوات الإجراء وت�صحيحها؛ وذلك حتى
يحول ذلك دون �ضياعها و�ضياع منافعها �أو اال�ستيالء عليها و�سرقتها.
-5خوف بع�ض املوقفني من ا�ستيالء الدولة على الوقف :ذكر د.الطريقي ب�أن هناك من النا�س من
يخ�شى �أن ي�ؤدي توثيق الوقف بالطريق الر�سمي �إلى ا�ستيالء اجلهة الر�سمية عليه ب�إدخاله يف خزينة
الدولة لي�صبح من �أمالكها ،في�ضيع الوقف وتنتفي منافعه.
كما �أكد �أن هذا الأمر قد �أثر على بع�ض املوقفني ،فرتاه يرتك توثيق الوقف لعدم ثقته باجلهة الر�سمية
يعر�ض الوقف لل�ضياع ،وا�ستيالء
املوكل �إليها حفظ الأموال املوقوفة من الدولة ،وهذا يف الواقع من �ش�أنه �أن ّ
الأيدي املعتدية عليه من الورثة �أو من غريهم.
وقد نقل د.الطريقي �سلبيات هذه امل�شكلة كما وردت على ل�سان وكيل وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
باململكة العربية ال�سعودية يف قوله« :وهذه احلال �سببت �سلبيات �أظهرت عدم كفاءة يف �إدارة قطاع الأوقاف،
إح�سا�سا بعدم الثقة ،مما جعلهم �إما يحجمون عن الوقف �أو يتحايلون �أو يطلبون من
مما خلق عند املواطن �
ً
املحاكم ال�شرعية عدم �إ�شعار الوزارة بالأوقاف ،وهذه احلال ت�سببت يف تعطيل كثري من الأوقاف ،بل و�ضياع
البع�ض منها با�ستيالء الورثة �أو الأ�شخا�ص على تلك الأوقاف وعدم �صرف غلتها يف م�صرفها ال�شرعي ،وقد
يكون ذلك ب�سبب خالفات بني الورثة� ،أو عدم �إعطاء الوقف ما ي�ستحقه من االهتمام والعناية ،هذا يف جمال
الأوقاف العامة ،بل و�صل احلال ببع�ض النا�س �إلى القول ب�أن الوزارة ت�ستويل على الأوقاف حتى الذر ّية
واخلا�صة وتت�صرف فيها  ...كما ادعى بع�ض النا�س �أن غالل الأوقاف تدخل �ضمن خزينة الدولة»(.)1
وقد طرح د.الطريقي ح ًال لهذه امل�شكلة التي تدفع �أ�صحاب الأوقاف �إلى ترك توثيق �أوقافهم ر�سمي ًا خ�شية
ا�ستيالء الدولة عليها متمث ًال بالتوعية ال�صحيحة التي تهدف �إلى ك�سب ثقة النا�س ،والعمل على ن�شر الوعي
بثقافة الوقف و�أهميته ودوره يف النهو�ض باملجتمع ،وما تقوم به الإدارة من جهود يف توثيق الأوقاف وتنميتها،
وذلك من خالل ن�شرات دورية عرب خمتلف الو�سائل الإعالمية .كما �أكد كذلك ب�أنه من �أجل جتاوز هذه
الإ�شكالية فال بد من �ضرورة حتديث وتطوير الإجراءات والأنظمة يف دوائر الأوقاف ،وتكوين جهاز رقابي
منف�صل عن الوزارة يحا�سب تلك الإدارات على جتاوزاتها �إن وجدت� ،أو �إهمالها وتق�صريها �إزاء الأوقاف(.)2
( )1ذكره د.الطريقي نق ًال عن د.عبد الرحمن املطرودي يف بحثه( :والية الدولة على الأوقاف) ،مرجع �سبق ذكره
(.)508/1
( )2توثيق الوقف – املعوقات واحللول ،د.عبد الرحمن بن علي الطريقي� ،ص  .37وهي من�شورة على املوقع الإلكرتوين ملركز
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عناصر ومعوقات توثيق الحجة الوقفية
ويف ر�أيي ف�إن حتقيق ذلك ميكن �أن يت�أتى يف املقام الأول من خالل توظيف �أ�شخا�ص معروفني بالأمانة
بدءا من جمل�س
والثقة واخلربة اال�ستثمارية يف املجتمع يف خمتلف قطاعات الأمانة املعنية بالأوقاف ً
الإدارة ،ومرو ًرا بالأمانة العامة للأوقاف ،وانتهاء مبن يتم تعيينهم من قبل اجلهة املعنية كناظرين على
العني املوقوفة ،كما ينبغي كذلك العمل على تبني منهج ال�شفافية يف ن�شر خمتلف ما يتعلق بربنامج عمل
اجلهة املعنية بالأوقاف ،وما يتعلق مبيزانيتها وح�سابها اخلتامي ،و�أن يتحقق التبنّي لذلك من خالل جهاز
متخ�ص�ص ومتكامل يف العالقات العامة والإعالم ،حيث يتمثل دوره بالعمل على ن�شر الثقافة الوقفية وفق
ّ
منظورها ال�شرعي املعا�صر الذي من �ش�أنه االرتقاء باحتياجات املجتمع وتطويرها.
ومن خالل ما �سبق ا�ستعرا�ضه من مع ّوقات من �ش�أنها �أن تعرقل توثيق الأوقاف بناء على ما عر�ضه
د.الطريقي يف جتربة اململكة العربية ال�سعودية ،والتي ميكن تعميم بع�ض عنا�صرها على العديد من الدول
العربية والإ�سالمية التي ما زال ي�سود �أنظمتها النمط التقليدي يف توثيق و�إدارة الأعيان الوقفية ،من
خالل ذلك ف�إن ما ميكن ت�أكيده �أن الأ�سلوب الأمثل لإدارة الأعيان الوقفية يكون من خالل �أجهزة ر�سمية
ت�ستعني بجهاز �شرعي ورقابي مدعوم باخلربات اال�ستثمارية التي تدير اجلانب اال�ستثماري يف القطاع
بعقليات ا�ستثمارية من جانب ،وتعمل على تلبية وت�أهيل وتطوير احتياجات املجتمع من خالل خمتلف
اخلدمات التي يتم تقدميها اعتما ًدا على ريع هذه الأعيان الوقفية من جانب �آخر.

ثالث ًا :ت�صور مقرتح لتوثيق الأوقاف يزاوج بني املتطلبات ال�شرعية والتطور التكنولوجي:
ملا كانت داللة التوثيق للوقف تعني تدوين ثبوت الوقف �أو ت�سجيل �إن�شائه على وجه ُيحتج به �شرع ًا،
و�أنه بناء على تعميم جانب من الفقهاء ال�سم العقد على كل ت�صرف �شرعي مبا فيها ت�صرف الوقف� ،سواء
�أكان ينعقد بكالم طرف واحد �أم ال ينعقد �إال بكالم طرفني ،و�سواء �أكان يف ذلك �إلزام من املتعاقد لنف�سه �أم
كان ن�شوء االلتزام باتفاق مع �شخ�ص �آخر ،فقد ا�ستقر ر�أي كثري من الفقهاء على هذا الإطالق ،ملا كان ذلك
ف�إن العقد باعتباره ت�صر ًفا �شرع ًيا  -يندرج من �ضمنه الوقف  -ي�ستلزم لتوثيقه مراعاة املتطلبات ال�شرعية
لإبرام العقود يف جوانب معينة ،والنظر يف مدى �إمكانية املزاوجة بني هذه املتطلبات ،والتطور التكنولوجي
الذي ي�ستلزم الأخذ به مراعاة امل�ستجدات التي تقت�ضيها ال�سرعة يف �إجناز املعامالت ال�شرعية.
وبناء على ما �سبق ،فقد قرر الفقهاء فيما ا�ستقرت عليه الآراء عند اجلمهور ب�أنه متى ما مت التعاقد بني
�شخ�صني غائبني عن بع�ضهما ج�سدي ًا وال يجمعهما جمل�س واحد ،ومت الإيجاب والقبول بينهما عن طريق
و�سيلة من و�سائل االت�صال القدمية واحلديثة  -والتي منها الو�سائل الإلكرتونية  ،-ف�إن الذي عليه اجلمهور
�أن التعاقد يف حال تباعد املتعاقدين وافرتاقهما جائز يف العقد �أو الت�صرف الذي يجمع طرفني ف�ض ًال عن
الت�صرفات ذات الطرف الواحد التي منها الوقف.
�أبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية – فقه الوقف على الرابط الإلكرتوينwww.kantakji.com/fiqh/Wakf.htm :.
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�شرعا
وبذلك ف�إنه وف ًقا للمنظور ال�شرعي ف�إن ال�صيغة  -باعتبارها من �أبرز عنا�صر العقد  -جائزة ً
ممن غاب عن جمل�س العقد ،حيث �إن املنظور ال�شرعي يتقرر بناء عليه �أن الكتابة والر�سالة بني الغائبني
تقوم مقام النطق بني احلا�ضرين ،ويقا�س على هاتني الو�سيلتني يف انربام العقود بني الغائبني �سائر و�سائل
االت�صال احلديثة(.)1
ويرى عقلة الإبراهيم ب�أن التعاقد بالربقية ال يختلف عن التعاقد بالر�سالة �إال من حيث و�سيلة
نقل الإيجاب والقبول ،وهذا ما يعني �أنه ال �إ�شكالية يف �إجازة العقد �أي ًا كانت و�سيلة التعاقد �إال بالن�سبة
لتكييف العقد وما �إذا كان ح�ضور ًيا �أم غياب ًيا ،وبالتايل تنطبق عليه �أحكام التعاقد بني الغائبني يف جميع
تف�صيالتها� ،سواء من حيث زمان متام العقد �أم مكانه� ،أو من حيث ما ينبنى على االختالف بينهما من �آثار.
وينتهي عقلة بعد ا�ستعرا�ضه لعدد من الآراء حول طبيعة التعاقد بالو�سائل احلديثة ب�أن الر�أي
القانوين ال�سائد يف ذلك هو �أن التعاقد بالهاتف وما �إلى ذلك من الو�سائل احلديثة لالت�صال ال يعترب تعاقدً ا
بني حا�ضرين من كل وجه ،وال بني غائبني من كل وجه؛ حيث �إن املتعاقدين ال يجمعهما مكان واحد ،ولي�س
ثمة فا�صل زمني بني القبول والعلم به؛ لذا �ساد القول ب�أنه تعاقد بني حا�ضرين من حيث الزمان لعدم
الفا�صل الزمني ،وبني غائبني من حيث املكان لعدم تواجدهما يف جمل�س واحد( ،)2وعليه ف�إن التعاقد بهذه
الو�سائل ي�سبغ على العقد طبيعة مزدوجة.
ولكن �إذا كان هذا هو احلكم من حيث انعقاد العقد وطبيعته املزدوجة بالن�سبة للعقود التي يرتبط
فيها الإيجاب بالقبول بهذه الو�سائل ،فما املوقف بالن�سبة لت�صرف الوقف الذي اعتربه بع�ض الفقهاء
من العقود التربعية الالزمة التي يرتتب عليها �أثر �شرعي ؟ ،وهل بالإمكان �إبرام هذا الت�صرف من خالل
�آلية توثيق للوقف جتمع بني املتطلبات ال�شرعية التي ينبغي �أن تت�ضمنها عنا�صر احلجة الوقفية ،وبني
التطور التكنولوجي الذي من الأجدر ا�ستثماره لت�سريع املعامالت ال�شرعية على اختالفها ؟ ،وهو ما يعني
تقري ًبا لل�صورة قيام اجلهة املعنية بتوثيق الأوقاف على �سبيل املثال بو�ضع ا�ستمارات وقفية على موقعها
الإلكرتوين بحيث تت�ضمن خمتلف العنا�صر التي تت�ضمنها احلجة الوقفية ،ويتم اعتمادها بناء على ذلك،
�أم �أن هناك �إجراء �آخر يتعني اتخاذه العتماد التوثيق.
�إن اعتماد التوثيق الإلكرتوين ملختلف املعامالت ،والعمل يف ذلك على مراعاة املتطلبات ال�شرعية ال
تثار حولها �إ�شكالية من حيث طبيعة و�سيلة نقل ال�صيغة يف العقود �أو الت�صرفات التي ترتتب عليها �آثار
قانونية و�شرعية� ،إال �أن الإ�شكالية تكمن يف العنا�صر اجلوهرية التي تت�ضمنها احلجج الوقفية ،والتي
ت�ستلزم مراعاة خا�صة �أثناء �إن�شائها �أو تعديل �شروطها �أو حتى ا�ستبدالها.
( )1التوثيق لدى فقه املذهب املالكي ب�إفريقية والأندل�س من الفتح الإ�سالمي �إلى القرن الرابع ع�شر الهجري ،د.عبد اللطيف
ال�شيخ ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .171
( )2حكم �إجراء العقود بو�سائل االت�صال احلديثة – الهاتف ،الربقية ،التلك�س يف �ضوء ال�شريعة والقانون ،حممد عقلة
الإبراهيم ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .33
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وبالنظر �إلى القانون الأردين رقم ( )85ل�سنة 2001م بالن�سبة لتفعيل املتطلبات التكنولوجية يف
توثيق احلجج الوقفية يف معاملة الوقف ،ف�إنه يت�ضح �أن هذا القانون قد ا�ستثنى ا�ستعمال هذه الو�سائل
احلديثة ورف�ض اعتماد التوقيع الإلكرتوين وال�سندات الإلكرتونية لإن�شاء الوقف وتعديل �شروطه؛ وذلك
باعتباره معاملة ذات طبيعة خا�صة ،و�أن ح�سا�سيتها تقت�ضي توثيقها كتابة ،حيث حدد القانون املعامالت
التي تندرج حتت هذا اال�ستثناء ب�شكل ح�صري بحيث ال يجوز التو�سع فيها ،كما �أن هناك ر�أ ًيا يقرر �أن َق�صر
نوعا من التق�صري
حجية �إثبات التوقيع الإلكرتوين على بع�ض املعامالت والت�صرفات – ومنها الوقف – يعد ً
ال لزوم له ،وتناق�ض لي�س له دا ٍع طاملا �أن التوقيع الإلكرتوين يعرتف به القانون ،ويحوز احلجية كالتوقيع
التقليدي ،ولعل هذا االختالف – وفق ما �أرى – بالن�سبة للم�ؤيدين للتوثيق الإلكرتوين للوقف وحيازة
التوقيع الإلكرتوين للوقف على احلجية ال مانع من اعرتاف القانون به وفق �آلية قانونية تراعى فيها
املتطلبات ال�شرعية املرعية ،وذلك مبعنى �أن يتحقق ذلك وفق م�شروع بقانون ي�شرف عليه املخت�صون من �أهل
ال�شريعة لتحقيق املتطلبات ال�شرعية من جانب ،واملعنيون بو�ضع �آليات التفعيل لأدوات التطور الإلكرتوين
يف توثيق العقود من جانب �آخر.
ويرجع ال�سبب �إلى ا�ستثناء الوقف وتعديله من جمال الو�سائل الإلكرتونية حتى لو ا�ستكملت ال�شروط
القانونية وفق ما يقرره القانون املدين الأردين باعتبارها ت�صرفات مدنية �شخ�صية تخرج من نطاق املعامالت
التجارية ،وهي بحاجة �إلى توثيق خلطورتها من الناحية ال�شرعية؛ وذلك لطبيعة �إن�شائها وتعديلها،
ول�شروطها التي تخ�ضع للأحكام ال�شرعية لدى املحاكم املخت�صة ،وهذا ما �أكدته املادة ( )2/1237من
القانون املدين الأردين التي ن�صت على �أنه « :يتم الوقف �أو التغيري يف م�صارفه و�شروطه ب�إ�شهار ر�سمي لدى
املحكمة املخت�صة وفق ًا للأحكام ال�شرعية».
ومن خالل الن�ص ال�سابق ف�إنه يالحظ �أن القانون الأردين ا�شرتط لت�سجيل وتوثيق الوقف الإ�شهار
الر�سمي لدى املحاكم املخت�صة بالن�سبة للوقف ،ولي�س جمرد القول �أو الفعل ال�ضمني الدال على الوقف،
ولكن الإ�شهار يف هذه احلالة بحاجة �إلى �إجراءات معينة يتعذر �إجرائها بالو�سائل الإلكرتونية( ،)1وهذا ما
ا�ستلزم ا�ستثناء ت�صرف الوقف من التوثيق من خالل �إجرائها بهذه الو�سائل.
وبناء على ما �سبق ،ف�إن ما يت�ضح �أن هناك � ً
أخذا باعتماد التوقيع والتوثيق الإلكرتوين بالن�سبة لت�سجيل
بع�ض العقود التي ال تت�ضمن بع�ض امل�سائل التي حتتاج �إلى جانب من التدقيق مراعاة ملتطلباتها ال�شرعية
من حيث طبيعة �إن�شائها و�شروطها املرتبطة بها ،و�أن هناك ت�صرفات ر�أى امل�شرع الأردين �ضرورة ا�ستثنائها
نظرا العتبارات ترتبط ب�آلية �إ�شهارها وت�سجيلها وتعديل �شروطها ،وارتباط ذلك ب�أحكام �شرعية
من ذلك ً
ينبغي مراعاتها عند توثيق الوقف وت�سجيله.
( )1التنظيم القانوين للعقود الإلكرتونية ،يحي يو�سف فالح ح�سن  -ر�سالة ماج�ستري2007 ،م ،جامعة النجاح – نابل�س ،من�شور
على املوقع الإلكرتوين للجامعة �ضمن الرابط.www.najah.edu/thesis/451.pdf :
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ويف ر�أيي ف�إن وثيقة احلجة الوقفية تت�ضمن عنا�صرها ما ميكن توثيقه �إلكرتون ًيا� ،إال �أن ذلك يحتاج
�إلى تنظيم قانوين حمكم ومتكامل ي�ضعه املخت�صون وفق املتطلبات ال�شرعية ،وميكن �أن يخ�ص�صوا له با ًبا
�ضمن �أبواب (قانون توثيق املعامالت الإلكرتونية) ،ومما يقرر هذا التوجه �أن اململكة العربية ال�سعودية
قد �أ�صدرت يف العام 1428هـ قانو ًنا لتنظيم التوقيع الإلكرتوين وتوثيق املعامالت� ،إال �أنها ا�ستثنت من ذلك
املعامالت ال�شرعية – ومنها الوقف  -لي�س على �سبيل احلظر الكلي ،بل تركت للمخت�صني يف اجلهة املعنية
تنظيم ذلك وفق ما يرونه من �شروط واعتبارات تراعي املقت�ضيات ال�شرعية املرعية(.)1
وبذلك ف�إن الت�شديد يف التحفظ على توثيق الوقف �إلكرتوني ًا يرجع �إلى تعقّد التفا�صيل التي ترتبط
بالعنا�صر التي ينبغي �أن تت�ضمنها احلجة الوقفية ،وما يتعلق بالتحقق من �شروط �أركان ت�صرف الوقف التي
ينبغي �أن تتحقق ،وما �إلى ذلك من اعتبارات قد يتعذر توثيقها والت�أكد منها من خالل الو�سائل الإلكرتونية،
ومن �أجل ذلك ف�إن من املمكن ا�ستثمار التطور التكنولوجي مع مراعاة املتطلبات ال�شرعية يف توثيق احلجج
الوقفية يف جانب منها دون �آخر وفق مقومات الت�صور التايل:
•و�ضع ا�ستمارة حتتوي على عنا�صر احلجة الوقفية من �إقرار ،وا�شرتاطات قانونية ،وبيانات للواقف
وللم�ستفيدين من الوقف � ...إلخ ،وذلك بحيث يقوم الواقف �أو وكيله مبوجب توكيل ر�سمي مبلئها من
خالل موقع �إلكرتوين للجهة املنظمة للأوقاف ،مع �ضرورة توجيه الواقف قبل القيام بذلك باالت�صال
باجلهة املعنية لأي ا�ستف�سار متعلق مبراحل الت�سجيل املبدئي للوقفية ،و�إمكانية �إعطاء رقم متابعة
للطلب لإطالع الواقف على ما يتم من �إجراءات يف معاملة وقفه.
•يقوم الواقف بتحميل �صورة ملونة لعدد من الوثائق املطلوبة كـ(ن�سخة من هوية الواقف ،ن�سخة
من هوية ال�شهود ،ن�سخة من وثيقة العني املوقوفة ،وما �إلى ذلك) من �أجل الت�أكد من ت�سجيلها
وتدقيق بياناتها.
•يتم حتميل الوثيقة مبرفقاتها وحتويلها �إلى املوظف املخت�ص الذي يت�أكد وفق �صالحياته مبدئ ًيا
من البيانات التي قام الواقف بتحميلها ،وما يتعلق بتحقق اال�شرتاطات ال�شرعية والقانونية فيما
يتعلق بالإقرار والتعريف بالعنا�صر القانونية املعمول بها لتنظيم الوقف ،وما �ضمنه الواقف من
ا�شرتاطات لالنتفاع بالعني املوقوفة ،والعمل على مراجعتها من قبل املعنيني بعد االت�صال باجلهات
ذات االخت�صا�ص خالل مدة زمنية معينة.
•بعد الت�أكد والتوثق من املعلومات ُيعلم الواقف �أو وكيله وال�شهود باحل�ضور �أمام اجلهة املخت�صة
لت�سجيل الوقف يف وثيقة ر�سمية َوف ًقا للمعلومات التي مت اال�ستيثاق بها ،ويعلن الواقف �أو وكيله
( )1التوقيع الإلكرتوين وتوثيق املعامالت ،ممدوح الهذيلي ،مقال من�شور يف املوقع الإلكرتوين لدار العدالة والقانون العربية
�ضمن الرابط الإلكرتوين.http://www.justice-lawhome.com/index.php98 :
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بالآثار ال�شرعية والقانونية التي ترتتب على الوقف قبل القيام بالإجراءات النهائية لت�سجيل
الوقف وتوثيقه ر�سم ًيا �إلكرتون ًيا.
•بعد �إنهاء ت�سجيل الوقف وتوثيقه يجري حفظه يف ن�سخة ورقية و�أخرى �إلكرتونية يف �سجالت اجلهة
املعنية ،وتتم خمتلف الإجراءات التابعة لذلك من ا�ستبدال وغريه وفق هذه الآلية.
وميكن كذلك �ضمن الرابط الإلكرتوين الذي يت�ضمن تقدمي خدمة التقدم بطلب لتوثيق احلجة
الوقفية و�ضع عدد من العنا�صر على النحو الآتي:
¯ ¯نبذة عن اخلدمة واملالحظات املرتبطة بذلك.
¯ ¯طريقة ا�ستخدام اخلدمة.
¯ ¯و�ضع رابط يت�ضمن طلب اخلدمة.
¯ ¯و�ضع رابط يت�ضمن مراجعة حالة الطلب.
¯ ¯عر�ض لنماذج اال�ستمارات التي تت�ضمنها احلجج الوقفية على ح�سب طبيعة العني املوقوفة.
وبذلك ف�إنه ميكن حتقيق اجلمع بني املتطلبات ال�شرعية والتطور التكنولوجي الذي ينبغي اال�ستفادة
منه لت�سريع عملية توثيق الأوقاف من الناحية املبدئية من خالل هذا الت�صور املقرتح واملت�ضمن القيام
ببع�ض عمليات التوثيق من خالل ا�ستثمار الأدوات الإلكرتونية ،حيث يتم �إنهاء �إجراءات التوثيق بعد
التحري عن املعلومات التي ت�ضمنتها الوثائق التي مت حتميلها يف طلب ت�سجيل الوقفية ،مع �ضرورة الرقابة
ال�شرعية والقانونية على �صحة هذه الإجراءات يف خمتلف مراحلها من خالل �أق�سام للتدقيق القانوين
وال�شرعي داخل امل�ؤ�س�سة الوقفية وخارجها متا ًما كما يح�صل يف معامالت البنوك الإ�سالمية؛ وذلك ل�ضمان
التزامها بال�ضوابط ال�شرعية ،وهو ما يعني �أن �أي ت�صور لتوثيق الأوقاف ال بد �أن يعمل على املزاوجة
بني املتطلبات ال�شرعية والتطور التكنولوجي ،وينبغي �أن يتم باعتماد من املخت�صني ال�شرعيني خا�صة يف
مرحلة االعتماد والت�سجيل النهائي التي يتحقق من خاللها ا�ستقرار العني املوقوفة وفق ما يقرره الواقف
وتطويرا للأنظمة املتعلقة بتوثيق الأوقاف
من اعتبارات وا�شرتاطات ،وال �شك �أن ذلك ي�ستلزم حتدي ًثا
ً
و�أر�شفتها ،و�أن يقوم على تطبيق هذه الأنظمة موظفون �أمناء م� ّؤهلون لتحقيق �أعلى معايري اجلودة يف
ت�سجيل و�إدارة وا�ستثمار الأعيان املوقوفة.
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الفصل الثالث
دراسة حالة حجة وقفية من سجالت األوقاف البحرينية
�إن من املفاخر التي دونتها �صفحات تاريخ الأمة الإ�سالمية فكانت �سب ًبا لنه�ضتها ورفعتها تلك احلجج
متنوعا من الأعيان املوقوفة يف العديد من القطاعات ،خا�صة تلك
الوقفية التي �أثبتت �أن هناك ك ًما
ً
ؤثرا يف حراك املجتمع وتنميته.
الوثائق التي �أبرزت جان ًبا م� ً
ومن �أجل ذلك ،ف�إن هذه احلجج الوقفية قد �أفادت العديد من الباحثني املتخ�ص�صني والأكادمييني يف
�سرب �أعماق التاريخ الإ�سالمي واكت�شاف مكنوناته و�سر نه�ضته التي امتدت عرب قرون طويلة ،فقد كانت هذه
حجر الزاوية واملحفّز الرئي�س لتنمية املجتمع ،كما �أ�سهمت الأعيان املوقوفة يف الإحياء لكثري من
احلجج
َ
جوانب النه�ضة يف جمتمع الدولة الإ�سالمية يف خمتلف احلقب التاريخية.
�إن حتليل امل�ضمون الذي حوته احلجج الوقفية يف خمتلف احلقب يك�شف الكثري من املعامل عن تلك
احلقبة من خالل خمتلف الأبعاد واجلوانب ،ال �سيما ما ت�ضيفه هذه الوقفيات يف اجلانب املعريف والتاريخي
املرتبط بالإطار الزمني واملكاين املتعلّق بالوقفية يف عالقاتها بال�سياقات االقت�صادية واالجتماعية للفرتة
التاريخية ذات ال�صلة.
م�ستفي�ض لبنية حجة وقفية
وبذلك ف�إن ما �سن�سلّط عليه ال�ضوء �ضمن ال�سطور التالية يتمثل بتحليلٍ
ٍ
من �سجالت الأوقاف البحرينية التي مت ت�سجيلها بعد �صدور �إعالن الت�سجيل من قبل اجلهاز الر�سمي
للدولة يف ع�شرينيات القرن املا�ضي كما �سبقت الإ�شارة �إلى ذلك يف الف�صل الأول من هذه الدرا�سة ،ومن
اجلدير بالذكر �أن هذه احلجة الوقفية التي مت اختيارها كنموذج تعود �إلى حقبة العقد ال�ساد�س من القرن
الهجري املا�ضي ،وهو ما يقارب العقد اخلام�س من القرن امليالدي املا�ضي ،وذلك من حيث بنية هذه احلجة،
وما يتعلق بتحليل م�ضمونها وارتباط ذلك بال�سياقات االقت�صادية واالجتماعية للفرتة التاريخية التي مت
فيها ت�سجيلها.

�أو ًال :بنية احلجة الوقفية:
من خالل االطالع على �سجالت الوقفيات البحرينية التي تعود �إلى العقود الأولى من القرن املا�ضي،
فقد مت اختيار �إحداها ،وهي عبارة عن «وقفية نخل على م�سجد ال�شيخ عبد الرحمن بن را�شد �آل فا�ضل»،
التي مت ت�سجيلها بدائرة الطابو يف حكومة مملكة البحرين ،وفيما يلي بيان ما يرتبط ببنية هذه احلجة
الوقفية من حيث م�صدرها وحتقيق �ألفاظها والتواريخ وال�شواهد الواردة فيها ،وما يتعلق بخ�صو�صياتها من
حيث عنا�صرها التي ت�ضمنتها.
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�أ) م�صدر احلجة الوقفية :م�صدر هذه احلجية هو «دائرة الطابو بحكومة البحرين» يف تلك الفرتة
التي كانت فيها البحرين قابعة حتت اال�ستعمار الإجنليزي يف �أربعينات وخم�سينات القرن املا�ضي،
حيث مت توثيق هذه احلجة يف �سجالت الدائرة ،و�صدر بناء على ذلك �إعالن بت�سجيلها.
ب) حتقيق احلجة الوقفية من حيث الألفاظ والتواريخ وال�شواهد :من خالل حتقيق وثيقة هذه
احلجة الوقفية من حيث ما ت�ضمنته من �ألفاظ وتواريخ و�شواهد ،فقد تبني �أنها كتبت بالآلة
الكاتبة على الرغم من �أنها ترجع �إلى العام 1360هـ ،وهو ما يقارب الأربعينات واخلم�سينات من
القرن املا�ضي قبل �أكرث من �سبعني �سنة ،وهو ما يدل على �أن هذه الآلة قد دخلت البحرين يف فرتة
مبكرة ،ومت ا�ستخدامها لتوثيق الوثائق الر�سمية احلكومية ،وفيما يلي ذكر للألفاظ والتواريخ
وال�شواهد الواردة يف الوثيقة:

حكومة البحرين  -دائرة الطابو
إعالن تسجيل وقف رقم ()1360/482
طالب الت�سجيل – دائرة الأوقاف ال�سنية
العقار املطلوب ت�سجيله وموقعه نخل بديعة الردم الكائن ب�سيحة ال�سهلة من املنامة .اجلهة املوقوف
عليها على �أن يكون الثلث من حا�صله وق ًفا على مدات م�سجد اجلامع اجلنوبي يف املحرق ،والثلث الثاين
على م�سجد ال�شيخ عي�سى بن را�شد يف املحرق ،والثلث الثالث على م�سجد عبد الرحمن بن را�شد الفا�ضل يف
املوقف فاطمة بنت خليفة بن حممد املجرن .موجب ورقة الوقفية امل�ؤرخة يف �سنة 1328هـ.
املحرقِ .

احلدود:
من ال�شمال  -املنجى وبعده بديعة الردم والردم ملك �أحمد بن عبد اهلل جمرن.من ال�شرق  -ال�شارع
وبعده اخلري�س ونخل ماكبري ال�شيخ �أحمد بن علي اخلليفة.من اجلنوب – ال�شارع وبعده اخلري�س وال�ساب.
من الغرب – �أر�ض خالية ملك خليفة بن �إبراهيم املجرن واملنجى وبعده ال�سالوق ملك خليفة بن �إبراهيم
املجرن املذكور.

ال�سقي:
ي�سقى من عني عذاري يوم الإثنني من ال�ساعة اخلام�سة �إال ربع �إلى ال�ساعة التا�سعة من نف�س اليوم ،وله
�أي�ض ًا و�ضح ليلة اخلمي�س من غروب ال�شم�س �إلى طلوعها بالدوار مع نخل ال�سالوق املذكور �آنف ًا ،وله ذوب يوم
اخلمي�س من وقفة ال�شم�س �إلى غروب ال�شم�س من يوم ال�سبت.
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ملحوظة :مدة هذا الإعالن  90يوم ًا من تاريخه ،فعلى من لديه اعرتا�ض ب�ش�أن العقار املذكور �أو رغب يف
الوقوف على خارطته �أن يراجع هذه الدائرة خالل املدة املعينة.
� 20شعبان 1360هـ
مدير دائرة الطابو  /التوقيع :خان �صاحب حممد خليل ميمن)(.)1
جـ)خ�صو�صيات احلجة الوقفية من حيث عنا�صرها :من خالل ا�ستعرا�ض بنية احلجة الوقفية ف�إن
ما يت�ضح �أنها عبارة عن ت�سجيل لعني موقوفة يف العام 1360هـ بناء على الإعالن ال�سابق الإ�شارة
�إليه يف الف�صل الأول بخ�صو�ص الدعوة �إلى ت�سجيل الأوقاف من قبل حكومة البحرين عندما قامت
ب�إ�صدار �إعالن لت�سجيل الأعيان املوقوفة يف العام 1346هـ ،حيث متثلت الدعوة يف هذا الإعالن �إلى
ت�سجيل الأعيان املوقوفة من �أجل توثيقها وتدبريها �أح�سن تدبري ،مع العلم ب�أن الوثيقة الأ�صلية
لهذه الوقفية التي يجري حتليل بنيتها من خالل هذا الف�صل موجودة منذ العام 1328هـ ،وقد مت
ت�سجيلها يف العام 1360هـ بناء على هذا الإعالن كما �سبقت الإ�شارة ،حيث ت�ضمنت بعد ت�سجيلها
ترتيب ًا للعنا�صر الآتية:
رقم ت�سجيل احلجة الوقفية :حيث مت �إعطاء احلجة الوقفية بعد ت�سجيلها رق ًما جديدً ا من �أجلحفظها و�أر�شفتها.
بيان املال املوقوف وحدوده :مت بيان موقع املال املوقوف وحدوده من ال�شمال وال�شرق والغرب واجلنوب،وهو عبارة عن حم�صول مزرعة نخيل بالقرب من عني عذاري.
بيان اجلهة املوقوف عليها :وهي عبارة عن ثالثة م�ساجد تقع مبنطقة املحرق – العا�صمة القدميةململكة البحرين حتى ثالثينات القرن املا�ضي  ،-وقد متت الإ�شارة يف الوثيقة �إلى �أنه جرى تق�سيم
املح�صول �إلى ثالثة �أثالث لكل م�سجد من هذه امل�ساجد التي متت الإ�شارة �إليها يف الوثيقة ثلث كامل.
بيان الواقف :مت بيان الواقف يف هذه الوقفية بذكر ا�سمه فقط ،ولعل ذلك يرجع �إلى قدم احلجةالوقفية الأ�صلية فيما ت�ضمنته من معلومات ،فهى ترجع �إلى اثنني وع�شرين عا ًما قبل ت�سجيلها،
فلرمبا مل يتم �إال تدوين ا�سم الواقف يف الوثيقة الأ�صلية� ،أو رمبا مل تكن هناك ،وثيقة ومت تدوين
بناء على ما ا�ستفا�ض من معلومات ،وذلك على الرغم من �أن تلك الفرتة قد �صدرت فيها
ا�سم الواقف ً
اجلوازات للمواطنني ،وهو ما ي�ؤكد �أن احلجج الوقفية القدمية يف تلك الفرتة مل يكن يد ّون فيها �إال
ا�سم الواقف ،حيث يتحقق بذلك التمييز له عن غريه نظر ًا ل�صغر مكون املجتمع البحريني �آنذاك.
(� )1أنظر ملحق الوثائق :وثيقة رقم (.)6
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جدول مواعيد �سقي املال املوقوف من عني عذاري بال�ساعة واليوم :وهذا العن�صر من خ�صو�صياتعنا�صر هذه احلجة الوقفية ،حيث �إن فيها بيان ًا تف�صيل ًيا بهذه املواعيد على نحو من �ش�أنه �أن ي�ضمن
ا�ستمرار وجود الإنتاج الزراعي من هذا النخل.
مدة الإعالن ملواجهة �أي اعرتا�ض �أو مراجعة خلرائط املال املوقوف :وهو عن�صر يعترب من خ�صو�صياتهذه احلجة الوقفية � ً
أي�ضا ،حيث ت�ضمنتها ملحوظة تتمثل يف ذكر مدة هذا الإعالن – وهي ت�سعني
يو ًما -؛ وذلك لت�سجيل �أي اعرتا�ض ب�ش�أن العقار املذكور� ،أو تلبية لرغبة من يريد الوقوف على خارطة
العني املوقوفة خالل هذه املدة ،وهو ما يعني اعتماد الت�سجيل لهذه العني يف �سجالت الدائرة بعد م�ضي
هذه املدة عند عدم االعرتا�ض.
تاريخ ت�سجيل احلجة الوقفية وبيان ا�سم امل�سجل :وهو التاريخ الذي قامت مبوجبه الدائرة املعنيةبت�سجيل بيانات هذه احلجة الوقفية من �أجل توثيقها وحفظها ،بالإ�ضافة �إلى بيانات املوثق الذي
قام بت�سجيلها.
ولعل ما ميكن مالحظاته من خالل االطالع على بنية هذه احلجة الوقفية ما ي�أتى:
�1 .1أن هذه الوقفية مل يتم من خالل عنا�صرها التي ت�ضمنتها بيان ناظر الوقف الذي �سيتولى �إدارة املال
املوقوف ،ولعل ذلك يرجع يف ر�أيي �إلى �أن الإعالن ال�صادر من احلكومة بطلب ت�سجيل الأوقاف �إمنا
جاء من �أجل حت�سني م�ستوى �إدارتها ،وهو ما يعني �أن الإدارة هي التي تقوم بنظارة الوقف من خالل
خمت�صني ح�سب طبيعة الوقف� ،أو رمبا لوفاة ناظر الوقف الذي مت تعيينه مبوجب الوثيقة الأ�صلية،
وما �إلى ذلك من �أ�سباب ميكن التك ّهن بها.
�2 .2أن الت�سجيل للوقفية مل يت�ضمن بيا ًنا ب�إقرار الواقف بوقفه بناء على احلجة الوقفية الأ�صلية ،كما
�أنه مل يت�ضمن العنا�صر القانونية ،وال�شرعية التي ترتتب على الوقف باعتبارها من �آثاره ،ولعل ذلك
يرجع �إلى �أنه ت�سجيل حلجة وقفية موجودة ولي�س حجة وقفية نا�شئة.
3 .3مل يذكر �ضمن عنا�صر هذه الوقفية عن�صر ال�شهود ،ولعل ذلك يرجع �إلى عدم وجود ذكر لل�شهود يف
الوثيقة الأ�صلية� ،أو �أن عدم الذكر لهم باعتبار �أن الإجراءات املعتمدة لدى الدائرة �آنذاك تتمثل يف
�أنه ما دام ت�سجيل العني املوقوفة قد مت مبعرفة موثق ر�سمي من الدولة ف�إنه ال داعي للإ�شهاد على
الت�صرف الوقفي.
4 .4مما يالحظ يف بنية هذه احلجة الوقفية بالن�سبة للعنا�صر ال�شكلية بعد ت�سجيلها من قبل دائرة
الأوقاف ال�سنية �أنها مكتوبة باللغة الف�صحى ،و�أن تف�صيل البيان فيها قد ان�صب على العني املوقوفة
ب�شكل وا�ضح� ،سواء من حيث حدودها �أم من حيث جدول مواعيد �سقيها ،هذا ف�ض ًال عن بيان خمتزل
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للواقف بذكر ا�سمه فقط ،كما يالحظ كذلك �أنها مكتوبة بالآلة الكاتبة على الرغم من �أنها تعود �إلى
ثمانية عقود م�ضت كما �سبق البيان.
�5 .5أن هذه احلجة الوقفية قد متيزت بع�ض عنا�صرها باخل�صو�صية ،ومن ذلك ما ورد من بيان تف�صيلي
حول �سقي العني املوقوفة ،وما ارتبط باعتماد ت�سجيلها بعد م�ضي ت�سعني يوم ًا يف حال عدم االعرتا�ض
املعترب ،كما �أنها خلت من �أي ديباجة �أو �إقرار بالوقف �أو تكرمي للواقف كما هو احلال يف الوثائق
العثمانية التي مت ا�ستعرا�ض عنا�صر منوذج منها يف الف�صل الأول من هذه الدرا�سة.

ثاني ًا :حتليل م�ضمون احلجة الوقفية يف عالقاتها بال�سياقات االجتماعية واالقت�صادية
للفرتة التاريخية ذات ال�صلة
مما �سبق يت�ضح �أن العني املوقوفة هي عبارة عن حم�صول مزرعة نخيل ،و�أن املوقوف عليه قد متثل
بثالثة م�ساجد موجودة يف مدينة املحرق يف تلك الفرتة ،وهذا ما يعني �أن املجتمع البحريني وفق ما تعك�سه
ال�سياقات االقت�صادية واالجتماعية للفرتة التاريخية التي مت فيها �إن�شاء احلجة الوقفية كان جمتم ًعا
تقليد ًيا ،حيث كان املجتمع البحريني يعي�ش حياة تقليدية يعتمد فيها على البحر والزراعة والتجارة،
ويكرث فيها ك�سائر جمتمعات اخلليج الكتاتيب التي كان يتلقى فيها الأطفال القر�آن الكرمي ،وكانت حياة
املجتمع يف تلك الفرتة تغلب عليها الب�ساطة ،وت�سري مب�ستويات بطيئة من التغيري واالنفتاح.
ونظرا لهذه الطبيعة التي ات�سم بها املجتمع البحريني يف تلك الفرتة ،فقد �سادت فيه �سيا�سة البيت
ً
الكبري ،حيث مل يكن كل فرد م�ستق ًال بذاته من ناحية ال�سكن واملعي�شة اليومية �إال القليل من النا�س ،بل
كان �أفراد العائلة ي�سكنون يف منزل واحد كالوالدين والأبناء ذكو ًرا و�إنا ًثا ،كما كانت الع ّمات واخلاالت
يتواجدن يف البيت كذلك ،وذلك ما عدا البنات اللواتي �إذا كربن وتزوجن من رجل غريب ولي�س من �أبناء
أزواجهن �إلى بيوتهم اخلا�صة بهم� ،سواء �أكان ذلك البيت مبني ًا من احلجارة
عمومتهن ،ف�إنهن عندئذ يتبعن �
ّ
ّ
()1
�أم من �سعف النخيل ،وقد كان يعي�ش كل �إن�سان على قدر م�ستواه املادي يف تلك الفرتة .
وقد كان الأجداد يف تلك احلقبة التاريخية مبا ميلكونه من و�سائل تقليدية لل�سفر ي�ستفيدون من
�أ�سفارهم يف التجارة الرائجة ،والأرباح الطائلة التي يجنونها من ذلك ،هذا بالإ�ضافة �إلى ال�سياحة للتمتع
باملناظر اجلميلة اخلالبة التي مل يجدوا مثلها يف البحرين( ،)2و�ضمن هذه احلدود كان �سفرهم وارحتالهم،
وقد كانت الب�ساطة تفر�ضها عليهم ظروف احلياة ال�صعبة يف تلك الفرتة.
�أما بالن�سبة للتعليم يف تلك الفرتة ،والذي من دون �شك كانت له انعكا�ساته على امل�ساقات االقت�صادية
واالجتماعية ،ف�إن اخلط الذي كتبت به هذه الوثيقة تقرر ب�أن �أبناء البحرين يف تلك الفرتة كانوا حري�صني
( )1من وحي الأيام ،القحطاين – �سكينة حممد ،ط1994 ،1م ،املطبعة احلكومية ،مدينة عي�سى  -البحرين� ،ص .131
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .9
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على طلب العلم ،حتى �إن البع�ض منهم كانوا يتعلمون كتابة اخلط يف الأ�سواق عند بع�ض الرجال املعلمني
مقابل �أجر زهيد ،وقد وا�صلوا الدرا�سة والكتابة حتى مت افتتاح �أول مدر�سة نظامية يف العام 1919م ،وهي
مدر�سة الهداية اخلليفية للبنني ،لتفتح بعدها بت�سع �سنوات عام 1928م مدر�سة خديجة الكربى للبنات(.)1
وكما كانت احلياة ال�سائدة يف تلك الفرتة يف جمملها وتف�صيلها تقليدية وبدائية ،ف�إن املهن التي تولدت
منها كانت هي الأخرى تقليدية وبدائية ،حيث كان العمل من �أجل التك�سب يف غالبه ميار�س من قبل رجال
املجتمع ،وكان الن�سوة ميار�سن �أعما ًال ح�صرية كاملط ّوعة وبع�ض الأعمال التي تت�صل باخلياطة وغريها.
لقد فر�ضت ظروف احلياة يف تلك الفرتة بتعاليمها ومفاهيمها وثقافتها ،وعاداتها وتقاليدها تلك ال�صورة
التي كانت عليها ،ولكن ما �إن تغريت معامل احلياة عن �صورتها بف�ضل العديد من امل�ؤثرات ،حتى �أخذت �صورة
احلياة تظهر لها مالمح جديدة مبختلف جوانبها �شي ًئا ف�شي ًئا ،وذلك حتى اندثر بع�ضها و�أ�صبح تراث ًا للأجداد
يعتز به الأبناء ،وبلغ بالآخر منها �إن بقي �إما ب�صورة تختلف عما �سبق ،و�إما على حاله كما كان.
وبذلك ف�إن ما يت�ضح من خالل هذه احلجة الوقفية التي مت ت�سجيلها بناء على طلب دائرة الأوقاف
ال�سنية بحكومة البحرين �آنذاك يف العام 1360هـ ،ومبوجب الإعالن ال�صادر يف العام 1346هـ كما �سبقت
الإ�شارة� ،أن تاريخ ت�أ�سي�س �أول �إدارة ر�سمية للأوقاف يف مملكة البحرين هو تاريخ �صدور هذا الإعالن
(1346هـ 1926 -م) ،حيث يعترب هذا التاريخ بداية لتوثيق الأوقاف ر�سم ًيا يف البحرين ،كما كان ت�سجيل
الأوقاف يتم وفق �آلية معينة �سبقت الإ�شارة �إليها يف الف�صل الأول ،هذا بالإ�ضافة �إلى �أن �أغلب الأعيان
املوقوفة يف البحرين يف تلك الفرتة  -كما �سبقت الإ�شارة – كانت تقت�صر على العقارات (مثل :الأرا�ضي
الزراعية ،وامل�ساجد وم�صائد الأ�سماك) ،وهي تدل على الرثوات املوجودة بالبحرين يف تلك الفرتة.

ثالث ًا :دور امل�ؤ�س�سات الوقفية يف توثيق الأوقاف و�إدارتها يف تلك الفرتة وحتى الوقت الراهن:
�إن مما ينبغي ت�أكيده بيا ًنا للدور الذي لعبته امل�ؤ�س�سات الوقفية يف تلك الفرتة �أنه على الرغم من �أن
تبني الت�سجيل والإدارة للأعيان املوقوفة يعترب خطوة �إيجابية حلفظ الوقفيات من عبث العابثني و�ضمان
و�صول ريعها للم�ستفيدين امل�ستحقني� ،إال �أن عملية ت�سجيل الوقف كانت ت�سري ببطء ،ال �سيما �أن دور �إدارة
الأوقاف مل يكن يقت�صر على ت�سجيل الأوقاف فقط ،بل تولوا توزيع ريعها للأغرا�ض الدينية( ،مثل:
�صيانة امل�ساجد ،م�ساعدة احلجاج الفقراء ،جتهيز الأموات ،م�ساعدة املدر�سني القائمني على تعليم علوم
الدين و�صرف رواتب �أئمة امل�ساجد وامل�ؤذنني) ،وقد كانت هذه امل�ساعدات تدفع �إما نقدً ا �أو بتخ�صي�ص ن�سبة
من ثمار �أحد املزارع املوقوفة.
وبالنظر �إلى �إدارة الأوقاف اجلعفرية يف تلك الفرتة ف�إنه يت�ضح �أنها كانت تدار من قبل وجهاء اجلعفرية
حتت رئا�سة �سيد �أحمد �سيد علوي ،واقت�صر دور الق�ضاة على الق�ضاء على م�شاكل الوقف� ،أما �إدارة وا�ستثمار
( )1من تراث البحرين ال�شعبي ،علي املدين وكرمي العري�ض ،مطبعة �سميا ،بريوت – لبنان� ،ص .85
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الأوقاف فكانت من اخت�صا�ص جمل�س الأوقاف الذي كان ي�ضم وجهاء من ال�شيعة ،ويجتمع مرة كل �أ�سبوعني
ملناق�شة خمتلف الق�ضايا املتعلقة بالوقف.
�أما بالن�سبة للأوقاف ال�سنية ف�إنها مل تكن قادرة على ت�سيري الأمور كما يجب ،حيث كانت تدار من قبل
ثالثة من الق�ضاة واثنان من الكتاب الذين تدفع احلكومة رواتبهم  ،وذلك لكرب �سن الق�ضاة وعدم قدرتهم
على �إدارة الأوقاف وا�ستثمارها ،حيث كانت ت�شتمل على العديد من املزارع واملنازل وم�صائد الأ�سماك ،كما
نظرا ل�ضعف الإ�شراف ،وكانت كثري من الإيجارات
يح�صل بالطريقة املثلى ً
�أن ريع هذه الأوقاف مل يكن ّ
بناء على رغبة النا�س بعد ذلك ت�أ�سي�س جمل�س لإدارة
يح�صلها �أئمة امل�ساجد دون رقابة ،وعليه فقد تقرر ً
الأوقاف ي�ضم وجهاء و�أعيان البالد ،كما مت يف العام 1937م افتتاح مبنى املحاكم اجلديد الذي �ضم بني
جنباته «:دائرة الأوقاف� ،أموال القا�صرين ،دائرة الطابو وجمل�س �سالفة الغو�ص».
�أما بالن�سبة لأنظمة �إدارتي الأوقاف ،فقد �صدر �أول قانون حكومي لتنظيم �سري �إدارة �ش�ؤون الأوقاف يف
عهد ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يف العام 1960م – 1380هـ ،ثم �صدرت من بعده العديد من القوانني
املنظمة ل�ش�ؤون الأوقاف عن طريق الأجهزة الر�سمية املعنية.
وبجانب �إدارتي الأوقاف ال�سنية واجلعفرية ظهرت بع�ض امل�ؤ�س�سات الأهلية متمثلة ببع�ض اجلمعيات
اخلريية التي انت�شرت يف �أوائل ال�سبعينات ،وعملت على �إدارة وا�ستثمار الأوقاف اخلريية كجزء من مهامها،
حيث و�ضع الواقفون �أعيانهم الوقفية حتت واليتهم بعد الت�صديق عليها من قبل الق�ضاء ال�شرعي البحريني.
ومما يالحظ من خالل مقارنة املوجودات الوقفية التي ت�شرف عليها امل�ؤ�س�سات الوقفية بالدولة يف بدايات
ظهور اجلهات املعنية بت�سجيل الأوقاف و�إدارتها �أنها ما عادت تقت�صر على املزارع وحظائر الأ�سماك وال�سفن
وما �إلى ذلك ،بل �أ�صبحت هذه املوجودات تنح�صر يف ثالث ع�شرة فئة بالإ�ضافة �إلى ما كانت عليه متمثلة
يف« :النقد ،الأ�سهم وال�سندات ،معدات النقل� ،أرا�ضي الف�ضاء ،الأرا�ضي الزراعية ،الفلل ،املحالت التجارية،
العمارات ،املكاتب التجارية ،حمطات البرتول ،مواقف ال�سيارات وم�صائد الأ�سماك» ،حيث يرجع التن ّوع يف
فئات الأموال املوقوفة �إلى تنوع الن�شاط االقت�صادي يف جمال القطاع اخلا�ص ،الذي متتع برثوات اقت�صادية
متنوعة ،و�أن�شطة جتارية متعددة ،مما �أدى �إلى ات�ساع دائرة اال�ستثمار يف قطاع الأعيان املوقوفة.
وبناء على ما �سبق ،ف�إن ما يت�ضح �أنه على الرغم من ال�سلبيات التي اعرتت ت�سجيل و�إدارة الأعيان
املوقوفة ،فقد ا�ستطاع القائمون على الأوقاف يف تلك الفرتة املحافظة على بع�ض الأوقاف عن طريق
توثيقها لدى ق�ضاة ال�شرع� ،أو يف حمكمة الق�ضاء ال�شرعي(.)1
( )1الوقف اخلريي و�أثره يف احلياة االقت�صادية بدولة البحرين – ر�سالة ماج�ستري ،جنوى عبد اللطيف جناحي ،مرجع �سبق
ذكره� ،ص .39
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وبذلك ف�إن البحرين تعترب من الدول التي كان لها قدم ال�سبق يف ت�سجيل احلجج الوقفية بق�صد توثيقها
و�إداراتها على النحو الأمثل ،وقد كان للأجهزة املعنية بذلك – خا�صة يف القطاع اجلعفري – جهود فعالة
يف حتقيق ذلك.
ويف الوقت الراهن يتم تنظيم العمل الوقفي يف البحرين مبوجب املر�سوم رقم ( )6ل�سنة 1985م املعدل
مبوجب املر�سوم املعدل مبوجب املر�سوم رقم ( )45ل�سنة 2001م واملر�سوم رقم ( )48ل�سنة 2007م ،الذي
�أ�شار �ضمن املادة ( )6على �أن «ي�ضع املجل�س الئحته الداخلية وت�صدر بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء
على تو�صية وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية» ،فقد �صدر عن رئي�س جمل�س الوزراء بناء على ذلك القرار
رقم ( )11ل�سنة 1991م ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�سي الأوقاف ال�سنية واجلعفرية يف املادة الأولى
بناء على داللة مفهوم �صياغة الوقف وعبارات الواقفني ،و�أن
منه ما يفيد �أهمية �إدارة الأعيان املوقوفة ً
ذلك يكون وفق ما تقت�ضيه ال�شريعة الإ�سالمية ،وطب ًقا للأحكام النهائية ال�صادرة من املحكمة ال�شرعية
املخت�صة .كما �أكدت املادة رقم ( )69يف قانون الت�سجيل العقاري على �أن وجوب قيد �شهادات الوقف وما
يدخل عليها من تغيريات يكون بعد �إمتام توثيقها �أمام املحكمة ال�شرعية املخت�صة(.)1
وبناء على ما �سبق ،ف�إن ما يت�ضح �أن الإدارة الوقفية يف مملكة البحرين بالن�سبة لداللة مفهوم
ً
�صياغة الوقف وعبارات الواقفني تخت�ص بها املحكمة ال�شرعية املخت�صة ،و�أن الإدارة واال�ستغالل و�صرف
الإيرادات وحفظ الأعيان وتعمريها يكون وف ًقا ملفهوم هذه ال�صياغة ،وهو ما يقرر �أن �إدارتي الأوقاف
ال�سنية واجلعفرية يف البحرين تقت�صر �صالحيتهما على تنفيذ ما تقت�ضيه الأحكام النهائية ال�صادرة من
املحكمة ال�شرعية املخت�صة ،وكذلك الأمر بالن�سبة لقيد �شهادات الوقف وما يدخل عليها من تغيريات يف
�إدارة الت�سجيل العقاري ،حيث يكون االخت�صا�ص بالتوثيق �أمام املحكمة ال�شرعية املخت�صة ،ومل ي�صدر
�أي قانون يقرر منظومة عمل لتوثيق الأعيان املوقوفة حتى الوقت الراهن بالبحرين من �ش�أنه �أن يزاوج
بني ما تقت�ضيه املتطلبات ال�شرعية والتطور التكنولوجي لتوثيق الأوقاف ،وا�ستبدالها ،وعليه ف�إن املطالبة
لتحقيق ذلك ميكن �أن تتحقق من خالل اخلدمات التي تقدمها حكومة البحرين الإلكرتونية ،وذلك على
غرار اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها للجمهور لإجناز املعامالت احلكومية الر�سمية؛ وذلك لت�سهيل
وت�سريع عملية التوثيق للحجج الوقفية لدى املحاكم ال�شرعية املخت�صة.

( )1املر�سوم رقم ( )6ل�سنة 1985م املعدل مبوجب املر�سوم املعدل مبوجب املر�سوم رقم ( )45ل�سنة 2001م واملر�سوم رقم
( )48ل�سنة 2007م ،بالإ�ضافة �إلى القرار رقم ( )11ل�سنة 1991م ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�سي الأوقاف ال�سنية
واجلعفرية ال�صادر من رئي�س جمل�س الوزراء ،واللذان ينظمان �إدارة الأعيان املوقوفة يف مملكة البحرين ،بالإ�ضافة �إلى
املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1979م ب�ش�أن قانون الت�سجيل العقاري.
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الخاتمــة
ملا كان ت�سارع التعامالت الب�شرية يف ت�صاعد م�ستمر يف ظل ما ت�شهده قنوات االت�صال والتوا�صل
امل�ستخدمة يف منظومة حياة النا�س ،فقد بات من ال�ضرورة مبكان بعد مراعاة املتطلبات ال�شرعية حتقيق
اال�ستفادة الق�صوى من النظم الإلكرتونية احلديثة لتوثيق خمتلف املعامالت ب�شكل عام ،واحلجج الوقفية
على وجه اخل�صو�ص ،وذلك من خالل منظومة �شرعية وقانونية و�إدارية ع�صرية تتناغم حماورها مع ما
تقت�ضيه م�ستجدات احلياة ومتطلباتها الآنية وامل�ستقبلية ،وذلك مبا من �ش�أنه تعزيز جودة العمل الوقفي يف
العامل الإ�سالمي من خمتلف اجلوانب ال�شرعية والقانونية والإدارية واال�ستثمارية.
وعلى الرغم من كرثة املع ّوقات التي حتول دون تطوير منظومة العمل الوقفي ،ف�إن احللول التوافقية
متثل �سبي ًال جذر ًيا ميكن من خاللها جتاوز الكثري من هذه املعوقات ،وذلك على نحو من �ش�أنه �أن يكفل �إن�شاء
منظومة متكاملة من العمل الوقفي املتميز واملتكامل واملت�سم باجلودة ال�شاملة يف نظامه املايل والإدارية
والقانوين.
ومن خالل ا�ستعرا�ض مناذج من احلجج الوقفية العثمانية والكويتية ،بالإ�ضافة �إلى منوذج حلجة
وقفية مت ت�سجيلها يف البحرين منذ عدة عقود يف القرن املا�ضي ،فقد ات�ضح �أن هناك اختال ًفا يف الكثري من
ؤ�شرا على �أن
العنا�صر املو�ضوعية ف�ض ًال عن ال�شكلية التي ت�ضمنتها هذه الوثائق ،وهذا من دون �شك يعد م� ً
احلجة الوقفية يف �شكلها وم�ضمونها يتم تنظيمها وفق ما تقت�ضيه منظومة العمل لكل جمتمع على حدة يف
خمتلف احلقب التاريخية.
وبذلك ف�إن التوثيق ب�شكل عام ،وللحجج الوقفية على وجه اخل�صو�ص و�إن اختلفت �أ�شكاله و�أمناطه وما
ربا عن ا�ستقرار يف التعامالت يف املجتمع الذي يوليه رعاية وعناية
تت�ضمنه من عنا�صر� ،إال �أنه يبقى مع ً
واهتما ًما ،وذلك على نحو من �ش�أنه �أن يجعل التوثيق ثقافة �سائدة يف املجتمع ،بل وقبل ذلك عبادة تقت�ضيها
امل�صلحة ال�شرعية املرعية يف حفظ احلقوق واملكت�سبات الفردية واجلماعية وامل�ؤ�س�سية عامة كانت �أم
خا�صة.

�أوال :النتائج:
من خالل ما تقرر يف هذه الدرا�سة من اختبار للفر�ضيات التي ذكرتها يف مقدمتها ،ف�إن ما مت التو�صل �إليه
من نتائج منه ما �ضمنته �صلب البحث ،و�أبرزه و�أهمه �أ�ضعه اخت�صا ًرا يف هذه اخلامتة ،وهو متمثل فيما ي�أتى:
�1 .1إن فل�سفة توثيق الوقف ترتبط مبعطيات �آنية وم�ستقبلية تتعلق باال�ستبدال والإبدال الذي قد
يخ�ضع له املال املوقوف يف امل�ستقبل ،حيث يتعني على اجلهة امل�شرفة على ا�ستثمار الوقف االلتزام مبا
ورد �ضمن الوثيقة من بنود وا�شرتاطات تتعلق بذلك.
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�2 .2إن الوقف عقد تربعي الزم يخرج املوقوف من ملك الواقف �إلى ملك اهلل تعالى وفق ما ا�ستقر عليه
الر�أي عند الفقهاء ،ويتقرر االلتزام به وفق ما �أورده الواقف من ا�شرتاطات وردت يف احلجة الوقفية
يتقرر االلتزام بها �إن وجدت ،و�إال فوفق ما تقت�ضيه امل�صلحة التي يقررها القا�ضي.
�3 .3إن الوقف باعتباره عقدً ا تربعيا الزما ي�صدر ب�إرادة منفردة ال ي�ستلزم القبول من الطرف املنتفع،
فهو �أ�شبه بعقود الإذعان التي يفر�ض فيه املوجب ا�شرتاطاته على الطرف الذي يقبل باخلدمة التي
تعر�ض له ،كما �أنه يتفق مع عقد الإذعان يف �أن ك ًال منهما ميكنه التغيري يف ال�شروط الواردة �ضمنه �إذا
بناء عليه منفعة املوقوف عليهم باملال
كانت تع�سفية �أو ال تتوافق مع مقت�ضيات امل�صلحة التي تتقرر ً
املوقوف بحكم ق�ضائي.
�4 .4إن توثيق عقود الوقف وكتابتها �أولى و�أرجح العتبارات كثرية ،منها ما يتقرر بالوقف من م�صلحة،
ومنها ما يرتبط ب�شروطه ،و�ضوابطه من ت�أبيد وتنجيز ،وغريها مما ي�ستدعي التثبت منها وتوثيقها
ب�صفة ر�سمية ب�إ�شراف �شرعي؛ حفظ ًا للأموال املوقوفة حتى تتحقق الأغرا�ض التي �أن�شئت من �أجلها
يف دعم عجلة التنمية والتطوير يف املجتمع يف خمتلف القطاعات.
5 .5من خالل ا�ستعرا�ض عنا�صر منوذج حلجة وقفية عثمانية ،ومنوذجني حلجتني وقفيتني كويتيتني
بالن�سبة للعنا�صر الرئي�سية فيها ،ف�إن ما يت�ضح �أن وجهي االختالف بني احلجة الوقفية العثمانية
ن�صا يف الوثيقة العثمانية عبارة عن �إقرار من
ومنوذجي احلجتني الوقفيتني الكويتيني �أن هناك ً
الواقف بوقفه ،يف حني �أن الوثيقتني الكويتيتني فيهما �إقرار من القا�ضي ب�صحة الوقف ،كما �أن
من �أوجه االختالف كذلك �أن احلجة الوقفية العثمانية فيها ذكر للأحكام املعتمدة للوقف� ،أما يف
منوذجي احلجتني الوقفيتني الكويتيتني فهناك ذكر ل�سبب الكتابة للحجة الوقفية،و�أنه لإثبات
حتقق القا�ضي منها.
6 .6لي�س هناك ما مينع من �صب وثيقة احلجة الوقفية يف ا�ستمارة بنموذج واحد �أو عدة مناذج� ،إال �أنه
ينبغي �أن ت�شتمل هذه اال�ستمارة يف خمتلف مناذجها على �أهم العنا�صر التي ينبغي �أن حتتوي عليها
احلجة الوقفية ،التي تت�ضمن الإقرار بالوقف باعتباره ميثل �إيجاب ًا بالت�صرف ،وحتديدً ا للأمور
القانونية التي تت�ضمن الأحكام املرتبطة ب�أركان الت�صرف الوقفي.
�7 .7أن تكون �إجازة املحاكم ال�شرعية باعتبارها اجلهة املخت�صة با�ستبدال �أو �إبدال �أوجه االنتفاع
بالأعيان املوقوفة من خالل ا�ستعانتها بخرباء يف اال�ستثمار لتقرير مدى املنفعة يف ذلك.
�8 .8إن احلل بالن�سبة لتي�سري �سبل االنتفاع بالأعيان الوقفية القدمية يف ظل تعذر االنتفاع بها يف كثري من
احلاالت ميكن �أن يتحقق ب�شقني ،ف�أما ال�شق الأول فيكون بتوفيق الر�ؤية ال�شرعية يف خمتلف امل�سائل
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التي ترتبط بجمع الأوقاف ،و�أما ال�شق الثاين فيتمثل بالعمل على �إيجاد خمرج �شرعي لنقدنة هذه
الأعيان والعمل على ا�ستثمارها يف القنوات الأجدى نفع ًا بحاجة املجتمع.
�9 .9إن �أهمية توثيق احلجج الوقفية – ورق ًيا و�إلكرتون ًيا – م�س�ألة ال بد �أن تنظم بن�صو�ص ت�شريعية
والئحية تف�صيلية تقت�ضيها امل�صلحة ً
حفظا للأوقاف ومنفعتها من ال�ضياع.
�1010إن العمل على حتقيق الثقة يف اجلهاز الذي يتابع ت�سجيل الأوقاف وا�ستثمارها ميكن �أن يت�أتى يف
املقام الأول من خالل توظيف �أ�شخا�ص م�شهورين بالأمانة،والثقة،واخلربة اال�ستثمارية يف املجتمع يف
خمتلف قطاعات الأمانة املعنية بالأوقاف.
1111ملا كان وجوب التوثيق للعقود كتابة يرتبط ب�أهميتها ومدى التعقيد يف تفا�صيل �إجراءاتها ،ف�إن ما
متتاز به عقود ُحجج الأوقاف من �أهمية ت�ستلزم توثيقها كتابة وب�صفة ر�سمية.
�1212إن الأ�سلوب الأمثل لإدارة الأعيان الوقفية يكون من خالل �أجهزة ر�سمية ت�ستعني بجهاز �شرعي ورقابي
مدعوم باخلربات اال�ستثمارية التي تدير اجلانب اال�ستثماري يف القطاع بعقليات ا�ستثمارية م�ؤهلة
لتلبية وت�أهيل وتطوير احتياجات املجتمع من خالل خمتلف اخلدمات التي يتم تقدميها اعتما ًدا على
ريع هذه الأعيان الوقفية.
1313من خالل حتليل م�ضمون احلجة الوقفية التي مت حتقيقها يف الف�صل الأخري من هذه الدرا�سة ،وهي
عبارة عن مزرعة نخيل موقوفة يف البحرين منذ ثمانية عقود ،ويت�ضح �أنها قد متيزت يف بع�ض
عنا�صرها باخل�صو�صية ،ومن ذلك ما ورد فيها من بيان تف�صيلي حول �سقيها ،وما ارتبط باعتماد
ت�سجيلها بعد م�ضي ت�سعني يو ًما دون اعرتا�ض ،كما �أنها خلت من �أي ديباجة �أو �إقرار بالوقف �أو تكرمي
للواقف كما هو احلال يف الوثائق العثمانية التي مت ا�ستعرا�ض عنا�صر منوذج منها يف هذه الدرا�سة.
1414تعترب البحرين من الدول التي كان لها قدم ال�سبق يف ت�سجيل احلجج الوقفية بق�صد توثيقها و�إداراتها
على النحو الأمثل بفرتة متتد �إلى الع�شرينات من القرن املا�ضي ،وقد كان للأجهزة املعنية بذلك –
خا�صة يف القطاع اجلعفري – جهود فعالة يف حتقيق ذلك.
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ثاني ًا :التو�صيات:
من خالل ما مت �إيراده من نتائج نبتت مع تالقح الأفكار يف هذه الدرا�سة ،ف�إن التو�صية بناء على هذه
النتائج تتمثل فيما ي�أتي:
1 .1ملا كان ارتباط توثيق الوقف حتقي ًقا حلفظه ور�صد نطاقاته التي يتحقق من خاللها مرتبط
باحتياجات املجتمع يف خمتلف القطاعات ،ف�إن ال�ضرورة تقت�ضي العمل على و�ضع مناذج للحجج
الوقفية وفق احتياجات كل جمتمع على حدة ،والعمل على تقرير �سلم الأولوية يف االحتياجات من
خالل ذلك ،وال �شك �أن توثيق احلجج الوقفية ي�ساعد على ر�صد ذلك .مبا من �ش�أنه كفالة حتقيق
التطور يف منظومة توثيق احلجج الوقفية وفق �آليات �إدارية ،وقانونية ،و�شرعية حتقق التناغم مع
التطور الإلكرتوين.
�2 .2إن�شاء قطاع ا�ستثماري يف امل�ؤ�س�سة الوقفية ُيعني بالنظر يف تقدير و�إجازة الإجراءات املتعلقة ببيع
وا�ستبدال �أعيان الأوقاف اخلريية وفق ما تقت�ضيه امل�صلحة التي تقررها ،مبا من �ش�أنه حتقيق املزيد
من الثقة من اجلمهور من امل�ؤ�س�سات الوقفية الر�سمية بعد تبنيها ملنهجية ال�شفافية يف بيان �آليات
وبرنامج عملها وح�ساباتها اخلتامية.
�3 .3ضرورة العمل على و�ضع منظومة قانونية والئحية لتنظيم العمل الإداري يف توثيق الوقف تنظي ًما
تف�صيل ًيا مر ًنا ي�شرف على تنفيذه موظفون م�ؤهلون ،وذلك بد ًال من ترك الكثري من امل�سائل يف العمل
الإداري لتكون حم ًال لالجتهاد بعيدً ا عن الت�أطري يف منظومة �إدارية موحدة،مبا من �ش�أنه حتقيق
االت�ساع لقاعدة امل�ستفدين املنتفعني من االموال املوقوفة من حيث العدد واملدة مما كانت عليه بعد
اعتماد �آلية لتوثيق احلجج الوقفية تتناغم فيها املتطلبات ال�شرعية مع التطور التكنولوجي.
�4 .4أن تكون اجلهة املعنية بتوثيق الأوقاف جهة �إدارية واحدة ،و�أال تتداخل معها �أي جهة �أخرى �إال على
�سبيل تي�سري خطوات الإجراء وت�صحيحها مبتابعة جهة �إدارية واحدة؛ وذلك حتى يحول ذلك دون
�ضياعها ،و�ضياع منافعها ،وذلك مبا من �ش�أنة التقلي�ص من حجم التالعب باالموال املوقوفة من حيث
ت�سجيلها ،واتخاذ �أي اجراء ب�ش�أنها بعد اعتماد برامج مطورة تتناغم مع املعطيات وامل�ستجدات ،مبا من
متنام.
�ش�أنه �صريورة ا�ستثمار االموال الوقفية بنمط ت�صاعدي
ٍ
5 .5العمل على تبني منهج ال�شفافية يف ن�شر خمتلف ما يتعلق بربنامج عمل اجلهة املعنية بالأوقاف ،وما
يتعلق مبيزانيتها وح�سابها اخلتامي ،و�أن يتحقق التبني لذلك من خالل جهاز متخ�ص�ص ومتكامل يف
العالقات العامة والإعالم يعمل على ن�شر الثقافة الوقفية وفق منظورها ال�شرعي املعا�صر الذي من
�ش�أنه االرتقاء باحتياجات املجتمع وتطويرها.
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�6 .6إن�شاء مركز ُيعنى بتوثيق احلجج الوقفية وفق �أحدث الأ�ساليب املعا�صرة يف التوثيق ،و�ضرورة �أن
يعمل هذا املركز على بيان �أهمية الوقف و�أثر عدم توثيقه يف �ضياع منفعته من خالل خطة �إعالمية
ذات بعد ا�سرتاتيجي.
7 .7تبني احلكومة الإلكرتونية البحرينية خلدمة توثيق احلجج الوقفية على غرار اخلدمات التي
تقدمها من خالل موقعها الإلكرتوين ،وذلك ببيان الإجراءات وامل�ستندات املطلوبة لت�سهيل وت�سريع
عملية التوثيق للحجج الوقفية لدى املحاكم ال�شرعية املخت�صة؛ وذلك مبا من �ش�أنه حتقيق التحديث
للمجتمع يف خمتلف قطاعاته نتيجة لتطوير منظومة العمل الوقفي يف امل�ؤ�س�سة الوقفية الر�سمية
والأهلية.

ثالث ًا :التوقعات
�إن من �ش�أن البحوث العلمية املنهجية �أن ت�ساعد الباحث على تبيني الأن�ساق الكامنة يف م�ساقات الأحداث
و�سنن التغيري ،وتكوين ر�ؤية حد�سية ا�ست�شفافية عن امل�آالت؛ وذلك انطالق ًا من النتائج امل�ستح�صدة من
العمل البحثي ،وذلك يف حدود ما يتاح من العلم لبني الإن�سان ،وال يعلم الغيب �إال اهلل .وانطالق ًا من هذه
النتائج ،ومن خالل ما بني عليها من تو�صيات ،ف�إن توقع الباحث يتمثل فيما يلي:
1 .1تطور يف منظومة توثيق احلجج الوقفية وفق �آليات �إدارية وقانونية و�شرعية حتقق التناغم مع
التطور الإلكرتوين.
2 .2مزيد ًا من الثقة من اجلمهور يف امل�ؤ�س�سات الوقفية الر�سمية بعد تبنيها ملنهجية ال�شفافية يف بيان
�آليات وبرنامج عملها وح�ساباتها اخلتامية.
3 .3ات�ساع قاعدة امل�ستفيدين املنتفعني من الأموال املوقوفة من حيث العدد واملدة مما كانت عليه بعد
اعتماد �آلية لتوثيق احلجج الوقفية تتناغم فيها املتطلبات ال�شرعية مع التطور التكنولوجي.
4 .4التقلي�ص حلجم التالعب بالأموال املوقوفة من حيث ت�سجيلها وا�ستثمارها واتخاذ �أي �إجراء ب�ش�أنها
بعد اعتماد برامج مطورة تتناغم مع املعطيات وامل�ستجدات ،مبا من �ش�أنه �صريورة ا�ستثمار الأموال
متنام.
الوقفية بنمط ت�صاعدي
ٍ
5 .5حتديث ًا ي�شهده املجتمع يف خمتلف قطاعاته نتيجة لتطور منظومة العمل الوقفي يف امل�ؤ�س�سة الوقفية
الر�سمية والأهلية.
ويف اخلتام ن�س�أل اهلل تعالى التوفيق يف القول والعمل ،و�أن ينفع بهذا اجلهد �أمة العلم والعمل ،و�آخر
دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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�أو ًال :كتب التف�سري واحلديث

قائمـة المراجع
القرآن الكريم

�1 .1أحكام القر�آن� ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العربي ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار
املعرفة ،بريوت – لبنان.
2 .2تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ،ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي ،ط1417 ،2هـ ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت – لبنان.
�3 .3سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويني ،حتقيق وترقيم :حممد ف�ؤاد عبد الباقي1395 ،هـ ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،بريوت – لبنان.
�4 .4سنن �أبو داود� ،أبو �إبراهيم خليل �أحمد ،ط1916م ،علوم الدين ،الهند.
�5 .5سنن الرتمذي (عار�ضة الأحوذي ب�شرح �صحيح الرتمذي)� ،أبي بكر حممد بن عبد اهلل الإ�شبيلي
املعروف بابن العربي املالكي ،ط1995 ،1م ،دار الفكر ،دم�شق – �سوريا.
�6 .6صحيح م�سلم ،م�سلم – �أبي احل�سني بن م�سلم احلجاج الق�شريي الني�سابوري ،دار الفكر ،بريوت – لبنان.
7 .7فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري ،ابن حجر � -أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،ط1419 ، 1هـ–
1998م ،ت�صحيح :ابن باز  -عبد العزيز بن عبد اهلل ،ترتيب :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار احلديث،
القاهرة  -م�صر.

ثاني ًا :كتب الفقه
8 .8الإقناع يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل� ،أبو النجا �شرف الدين مو�سى احلجاوي ،ت�صحيح وتعليق عبد
اللطيف ال�سبكي ،دار املعرفة ،بريوت – لبنان.
9 .9البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي ،يحي بن �أبي اخلري �سامل العمراين ،ط1426 ،2هـ ،اعتنى به قا�سم
النواري ،جدة – ال�سعودية.
1010املغني البن قدامة ،حتقيق :عبد املح�سن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو1418 ،هـ 1997 -م ،هجر
للطباعة والتوزيع والن�شر ،بريوت – لبنان.
1111املطلع على �أبواب املقنع� ،أبو عبد اهلل �شم�س الدين حممد بن �أبي الفتح البعلي احلنبلي1401 ،هـ،
املكتب الإ�سالمي ،بريوت – لبنان.

67

أو ًال  :توثيق األوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتها
�1212إي�ضاح امل�سالك �إلى قواعد الإمام مالك� ،أحمد بن يحي الون�شري�سي ،حتقيق� :أحمد �أبو طاهر اخلطابي،
1400هـ 1980 -م ،ف�ضالة املحمدية ،الرباط – املغرب.
1313حترير �ألفاظ التنبيه� ،شرف الدين بن يحي النووي ،واملطبوع بهام�ش التنبيه ،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم
بن علي ال�شريازي ،ط1415 ،1هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
1414حا�شية ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ،ط1407 ،2هـ1987-م ،دار �إحياء الرتاث العربي،
القاهرة  -م�صر.
�1515شروح حدود ابن عرفة ،املو�سوم الهداية الكافية ال�شافعية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،
حممد الأن�صاري الر�صاع ،حتقيق :حممد �أبو الأجفات والطاهر املعموري ،ط1993 ،1م ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت – لبنان.
1616ك�شاف القناع على منت الإقناع ،من�صور بن يون�س البهوتي ،تعليق ومراجعة هالل م�صيلحي1402 ،هـ،
بريوت – لبنان.
1717منهاج الطالبني وعمدة املفتني ،يحي بن �شرف النووي ،دار املنهاج ،دم�شق � -سوريا.

ثالث ًا :الكتب املتخ�ص�صة
�1818أحكام الوقف يف ال�شريعة الإ�سالمية ،د.حممد عبد اهلل الكبي�سي1397 ،هـ ،مطبعة الإر�شاد ،بغداد – العراق.
�1919أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل الإ�سالمي املعا�صر – حالة جمهورية م�صر العربية،
عطية فتحي الوي�شي� ،سل�سلة الدرا�سات الفائزة يف م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف 2000م،
ط1423 ،1هـ 2002 -م ،الأمانة العامة للأوقاف ،العا�صمة – الكويت.
�2020أ�صول الإجراءات الق�ضائية والتوثيقات ال�شرعية ،حممد ح�سني �أبو �سردانه ،ط1424 ،1هـ ،دار
العلوم للن�شر ،عمان – الأردن.
2121الإ�سعاف يف �أحكام الأوقاف ،برهان الدين �إبراهيم بن مو�سى الطرابل�سي احلنفي ،ط ،1توزيع وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،الريا�ض  -ال�سعودية.
2222الأ�صول الإجرائية لإثبات الأوقاف ،عبد اهلل بن حممد �آل خنني ،بحوث ندوة الوقف والق�ضاء،
1426هـ ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،الريا�ض – ال�سعودية.
2323الأوقاف وال�سيا�سة� ،إبراهيم البيومي غامن  ،درا�سة حالة يف تطور العالقة بني املجتمع والدولة
يف م�صر احلديثة1997 ،م ،ن�سخة م�صورة� ،أطروحة دكتوراه يف الفل�سفة والعلوم ال�سيا�سية ،كلية
ال�سيا�سة واالقت�صاد ،جامعة القاهرة – م�صر.
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2424التقا�ضي يف دعاوى الوقف ومنازعاته ،د.حممد عبد الرحيم �سلطان العلماء� ،أعمال منتدى ق�ضايا
الوقف الفقهية الثالث «ق�ضايا م�ستجدة وت�أ�صيل �شرعي» ،ط1430 ،2هـ 2009 -م 13-11 ،ربيع
الثاين 1428هـ � 30-28 /أبريل 2007م ،الأمانة العامة للأوقاف ،دولة الكويت.
2525التوثيق لدى فقه املذهب املالكي ب�إفريقية والأندل�س من الفتح الإ�سالمي �إلى القرن الرابع ع�شر
الهجري ،ج  ،1د.عبد اللطيف �أحمد ال�شيخ1425 ،هـ 2004 -م ،املجمع الثقايف� ،أبو ظبي – الإمارات.
2626امللكية ونظرية العقد يف ال�شريعة الإ�سالمية ،الإمام حممد �أبو زهرة ،جمادى الأولى 1369هـ -
1976م ،دار الفكر العربي ،بريوت – لبنان.
2727الوقف اخلريي و�أثره يف احلياة االقت�صادية بدولة البحرين – ر�سالة ماج�ستري ،جنوى عبد اللطيف
جناحي ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية – جامعة القدي�س يو�سف ،بريوت – لبنان.
2828توثيق الديون يف الفقه الإ�سالمي ،د�.صالح بن عثمان الهليل ،ط1421 ،1هـ ،طبع ون�شر جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض – ال�سعودية.
2929تي�سري الوقوف على غوام�ض �أحكام املوقوف ،عبد الر�ؤوف املناوي ال�شافعي ،حتقيق :مركز البحوث
والدرا�سات مبكتبة نزار م�صطفى الباز ،ط1418 ،1هـ ،مكتبة نزار الباز ،مكة املكرمة  -ال�سعودية.
3030علم التوثيق ال�شرعي ،د.عبد اهلل بن حممد احلجيلي1424 ،هـ ،مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية،
الريا�ض – ال�سعودية.
3131حما�ضرات يف الأوقاف ،حممد �أبو زهرة ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة – م�صر.
3232مذكرات يف علم التوثيق ال�شرعي� ،أحمد الفا�ضلي1384 ،هـ ،مطبعة خميمر.
3333نظرية االلتزام� ،سمري عبد ال�سيد ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية ،دون ذكر املطبعة وال�سنة.
3434و�سائل الإثبات يف ال�شريعة الإ�سالمية يف املعامالت املدنية والأحوال ال�شخ�صية ،د.م�صطفى الزحيلي،
ط ،1مكتبة دار البيان ،دم�شق – �سوريا.

رابع ًا :معاجم اللغة واملو�سوعات
3535القامو�س املحيط ،حممد بن يعقوب الفريوز �آبادي ،حتقيق :مكتب الرتاث مب�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،2
1407هـ ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت – لبنان.
3636املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية� ،أخرجها :د�.إبراهيم �أني�س و�آخرون ،ط ،2املكتبة الإ�سالمية،
ا�ستانبول – تركيا.
3737ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�صري ،دار �صادر ،بريوت – لبنان.
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3838معجم مقايي�س اللغة� ،أحمد بن فار�س بن زكريا ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون1399 ،هـ ،دار
الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،،بريوت – لبنان.
3939املو�سوعة الفقهية ،ط1406 ،2هـ ،طباعة ذات ال�سال�سل ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية دولة الكويت.

خام�س ًا :كتب �أخرى
4040مقدمة يف تاريخ البحرين ،عبد الرحمن م�سامح ،ط1998 ،1م ،مطبعة وزارة الإعالم ،مدينة عي�سى – البحرين.
4141من تراث البحرين ال�شعبي ،علي املدين وكرمي العري�ض ،مطبعة �سميا ،بريوت – لبنان.
4242من وحي الأيام ،القحطاين – �سكينة حممد ،ط1994 ،1م ،املطبعة احلكومية ،مدينة عي�سى – البحرين.

�ساد�سا :املواقع الإلكرتونية
4343املوقع الإلكرتوين ملركز �أبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية – فقه الوقف على الرابط الإلكرتوين:
.www.kantakji.com
4444املوقع الإلكرتوين جلامعة النجاح بنابل�س.www.najah.edu :
4545املوقع الإلكرتوين جلامعة اجلزائر.ser-bu.univ-alger.dz :
4646املوقع الإلكرتوين (ي�س�ألونك).www.yasaloonak.net :
4747املوقع الإلكرتوين (تاريخ الكويت).www.kuwait-history.net :
4848املوقع الإلكرتوين لدار العدالة والقانون العربية.www.justic-lawhome.com :
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بيـان الوثائق
1 .1وثيقة رقم (� :)1إعالن �صادر من حكومة البحرين يت�ضمن طلب من املواطنني بتوثيق �أوقافهم لدى
ق�ضاة ال�شرع يف ال�سجالت الر�سمية ،ويوجد �أ�صل هذه الوثيقة يف متحف البحرين الوطني.
2 .2وثيقة رقم (� :)2إعالن �آخر �صدر من حكومة البحرين يت�ضمن قرار ت�أ�سي�س �إدارة الأوقاف ال�سنية،
ويوجد �أ�صل هذه الوثيقة يف �إدارة الأوقاف ال�سنية.
3 .3وثيقة رقم (� :)3إعالن �صادر من حكومة البحرين يت�ضمن قرار ت�أ�سي�س �إدارة الأوقاف اجلعفرية،
وهو �إعالن تابع للإعالن ال�سابق ،ويوجد �أ�صل هذه الوثيقة يف �إدارة الأوقاف ال�سنية.
4 .4وثيقة رقم (� :)4صفحات خمتارة من �سجل ق�ضاة ال�شرع التي كانوا يوثقون فيها وثائق الوقفيات،
وت�شتمل على �صفحة مدون فيها بيانات احلجة الوقفية ،و�أخرى تت�ضمن ن�ص الوقفية منقولة بخط
قا�ضي ال�شرع ،وال�صفحة الثالثة من الوثيقة هي �صورة الوثيقة الأ�صلية للوقفية ،ويوجد �أ�صل هذه
الوثيقة يف �إدارة الأوقاف ال�سنية.
5 .5وثيقة رقم ( :)5ن�ص لوقفية ترجع �إلى العام 1363هـ خمتومة بختم من ق�ضاة ال�شرع بالبحرين،
بالإ�ضافة �إلى ختم ال�شيخ عي�سى بن علي حاكم البحرين يف ذلك الوقت ،ويوجد �أ�صل هذه الوثيقة يف
�إدارة الأوقاف ال�سنية.
6 .6وثيقة رقم ( :)6منوذج لوثيقة مت حتقيقها يف هذه الدرا�سة ببيان م�صدرها والعنا�صر الواردة فيها،
وحتليل م�ضمونها يف عالقاتها بال�سياقات االقت�صادية واالجتماعية للفرتة التاريخية ذات ال�صلة،
وهي ترجع �إلى العام 1360هـ ،وهو ما يقارب خم�سينات القرن املا�ضي ،وهي عبارة عن وقفية حم�صول
نخيل مق�سم �إلى ثالثة �أثالث على ثالثة م�ساجد يف منطقة املحرق ،علم ًا ب�أن الوثيقة الأ�صلية م�ؤرخة
يف �سنة 1328هـ.
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قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن األمانة العامة
لألوقاف
في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي
�أوال� :سل�سلة الدرا�سات الفائزة يف م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف:
�-1إ�سهام الوقف يف العمل الأهلي والتنمية االجتماعية ،د.ف�ؤاد عبد اهلل العمر1421 ،هـ2000/م[الطبعة
الثانية  1431هـ2010/م].
-2االجتاهات املعا�صرة يف تطوير اال�ستثمار الوقفي ،د�.أحمد حممد ال�سعد وحممد علي العمري،
1421هـ2000/م.
-3الوقف والعمل الأهلي يف املجتمع الإ�سالمي املعا�صر(حالة الأردن) ،د.يا�سر عبد الكرمي احلوراين،
1422هـ2001/م.
�-4أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل الإ�سالمي املعا�صر(حالة جمهورية م�صر العربية) ،عطية
فتحي الوي�شي1423 ،هـ2002/م.
-5حركة تقنني �أحكام الوقف يف تاريخ م�صر املعا�صر ،علي عبد الفتاح علي جربيل1424 ،هـ2003/م.
-6الوقف ودوره يف دعم التعليم والثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية خالل مائة عام ،خالد بن �سليمان بن
علي اخلويطر1424 ،هـ2003/م[الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة  1432هـ2011/م].
-7دور الوقف يف جمال التعليم والثقافة يف املجتمعات العربية والإ�سالمية املعا�صرة(دولة ماليزيا امل�سلمة
منوذجا) ،د�.سامي حممد ال�صالحات1424 ،هـ2003/م.
-8التطور امل�ؤ�س�سي لقطاع الأوقاف يف املجتمعات الإ�سالمية(حالة م�صر) ،مليحة حممد رزق،
1427هـ2006/م.
-9التطور امل�ؤ�س�سي لقطاع الأوقاف يف املجتمعات الإ�سالمية املعا�صرة(درا�سة حالة اململكة العربية
ال�سعودية) ،حممد �أحمد العك�ش1427 ،هـ2006/م.
-10الإعالم الوقفي(دور و�سائل االت�صال اجلماهريي يف دعم وتطوير �أداء امل�ؤ�س�سات الوقفية) ،د�.سامي
حممد ال�صالحات1427 ،هـ2006/م.
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-11تطوير امل�ؤ�س�سة الوقفية الإ�سالمية يف �ضوء التجربة اخلريية الغربية(درا�سة حالة) ،د�.أ�سامة عمر
الأ�شقر1428 ،هـ2007/م[الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة  1431هـ2010/م].
-12ا�ستثمار الأموال املوقوفة(ال�شروط االقت�صادية وم�ستلزمات التنمية) ،د.ف�ؤاد عبد اهلل العمر،
1428هـ2007/م.
-13اقت�صاديات نظام الوقف يف ظل �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي بالبلدان العربية والإ�سالمية (درا�سة
حالة اجلزائر) ،ميلود زنكري و�سمرية �سعيداين1432 ،هـ2011/م.
-14دور الوقف يف �إدارة موارد املياه واملحافظة على البيئة يف اململكة العربية ال�سعودية ،د.نوبي حممد
ح�سني عبد الرحيم1432 ،هـ2011/م.
-15دور الوقف يف �إدارة موارد املياه واملحافظة على البيئة ،د.عبدالقادر بن عزوز1432 ،هـ2011/م.
�-16أثر �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي على نظام الوقف (ال�سودان حالة درا�سية) ،الر�شيد علي �صنقور،
1432هـ2011/م.
-17توثيق الأوقاف حماية للوقف والتاريخ(وثائق الأوقاف ال�سنية مبملكة البحرين) ،حبيب غالم
نامليتي1434 ،هـ2013/م.
-18توثيق الأوقاف ومناذج حلجج وقفية ومقارنتها� ،أحمد مبارك �سامل1435 ،هـ2014/م.

ثانيا� :سل�سلة الر�سائل اجلامعية:
-1دور الوقف الإ�سالمي يف تنمية القدرات التكنولوجية(،ماج�ستري) ،م.عبد اللطيف حممد ال�صريخ،
1425هـ2004/م[الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].
-2النظارة على الوقف(دكتوراه) ،د.خالد عبد اهلل ال�شعيب1427 ،هـ2006/م.
-3دور الوقف يف تنمية املجتمع املدين/الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت منوذجا(دكتوراه)،
د�.إبراهيم حممود عبد الباقي1427،هـ2006/م.
-4تقييم كفاءة ا�ستثمارات �أموال الأوقاف بدولة الكويت(ماج�ستري)� ،أ.عبد اهلل �سعد
الهاجري1427،هـ2006/م.
-5الوقف الإ�سالمي يف لبنان(2000-1943م) �إدارته وطرق ا�ستثماره/حمافظة البقاع منوذجا(،دكتوراه)،
د.حممد قا�سم ال�شوم1428 ،هـ2007/م.
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-6درا�سة توثيقية للعمل التطوعي يف دولة الكويت :مدخل �شرعي ور�صد تاريخي(،دكتوراه) ،د.خالد
يو�سف ال�شطي1428،هـ2007/م [الطبعة الثانية 1431هـ2010/م].
-7فقه ا�ستثمار الوقف ومتويله يف الإ�سالم (درا�سة تطبيقية عن الوقف يف اجلزائر)(،دكتوراه) ،د.عبد
القادر بن عزوز 1429 ،هـ2008/م.
-8دور الوقف يف التعليم مب�صر(1798-1250م)(،ماج�ستري) ،ع�صام جمال �سليم غامن1429 ،
هـ2008/م.
-9دور امل�ؤ�س�سات اخلريية يف درا�سة علم ال�سيا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية/درا�سة حالة م�ؤ�س�سة
فورد ((،)2004-1950ماج�ستري) ،ريهام �أحمد خفاجي1430 ،هـ2009/م.
-10نظام النظارة على الأوقاف يف الفقه الإ�سالمي والتطبيقات املعا�صرة (النظام الوقفي املغربي
منوذجا)(،دكتوراه)،د.حممد املهدي 1431 ،هـ2010/م.
ً
�-11إ�سهام الوقف يف متويل امل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية باملغرب خالل القرن الع�شرين (درا�سة
حتليلية)(،ماج�ستري)،عبد الكرمي العيوين1431،هـ2010/م.
-12متويل وا�ستثمار الأوقاف بني النظرية والتطبيق(مع الإ�شارة �إلى حالة الأوقاف يف اجلزائر وعدد من
الدول الغربية والإ�سالمية)(،دكتوراه) ،د.فار�س م�سدور1432 ،هـ2011/م.
-13ال�صندوق الوقفي للت�أمني(،ماج�ستري) ،هيفاء �أحمد احلجي الكردي1432 ،هـ2011/م.
-14التنظيم القانوين لإدارة الأوقاف يف العراق(،ماج�ستري) ،د.زياد خالد املفرجي1432 ،هـ2011/م.
-15الإ�صالح الإداري مل�ؤ�س�سات قطاع الأوقاف(درا�سة حالة اجلزائر)(،دكتوراه) ،د.كمال من�صوري،
1432هـ2011/م.
-16الوقف اجلربي يف م�صر ودوره يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية من القرن العا�شر �إلى
القرن الرابع ع�شر الهجريني (وكالة اجلامو�س منوذج ًا)(،ماج�ستري)� ،أحمد بن مهني بن �سعيد م�صلح،
1433هـ2012/م.
-17الت�أمني التعاوين من خالل الوقف الإ�سالمي)امل�شكالت واحللول يف �ضوء جتربتي باك�ستان وجنوب
�إفريقيا(( ،ماج�ستري)،م�صطفى ب�سام جنم1434 ،هـ2013/م.
-18وقف حقوق امللكية الفكرية(درا�سة فقهية مقارنة)(،دكتوراه)،د .حممد م�صطفى ال�شقريي،
1435هـ2014/م.
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ثالثا� :سل�سلة الكتب:
-1الأحكام الفقهية والأ�س�س املحا�سبية للوقف ،د.عبد ال�ستار �أبو غدة ود.ح�سني ح�سني �شحاته1998 ،م.
-2نظام الوقف يف التطبيق املعا�صر(مناذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات) ،حترير :حممود �أحمد
مهدي1423 ،هـ2003/م ،بالتعاون مع املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية بجدة.
-3ا�ستطالع �آراء املواطنني حول الإنفاق اخلريي يف دولة الكويت� ،إعداد الأمانة العامة للأوقاف،
1424هـ2003/م.
 ،LE WAQF EN ALGÉRIE À L›ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è-4د.نا�صر الدين
�سعيدوين1428 ،هـ2007/م [الطبعة الثانية 1430هـ2009/م].
-5التعديات ال�صهيونية على الأوقاف واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف فل�سطني(2011-1948م)،
�إبراهيم عبد الكرمي1433 ،هـ2012/م.

رابعا� :سل�سلة الندوات:
-1ندوة :نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العربي(بحوث ومناق�شات الندوة الفكرية التي نظّ مها
وعقدت يف بريوت
مركز درا�سات الوحدة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويتُ ،
بني � 11-8أكتوبر 2001م� ،شارك فيها لفيف من الباحثني والأكادمييني.
،Les fondations pieuses(waqf) en méditerranée :enjeux de société,enjeux de pouvoir-2
جمموعة من املفكرين2004 ،م [الطبعة الثانية  1430هـ2010/م].
�-3أعمال ندوة “الوقف والعوملة”(بحوث ومناق�شات الندوة الدولية الأولى ملجلة �أوقاف التي نظمتها
الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة وجامعة زايد
بدولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة من � 13إلى � 15أبريل 2008م حتت �شعار “الوقف والعوملة...
ا�ست�شراف م�ستقبل الأوقاف يف القرن احلادي والع�شرين”2010 ،م.

خام�سا� :سل�سلة الكتيبات:
-1موجز �أحكام الوقف ،د.عي�سى زكي ،الطبعة الأولى جمادى الآخرة 1415هـ/نوفمرب1994م ،والطبعة
الثانية جمادى الآخرة 1416هـ/نوفمرب1995م.
-2نظام الوقف الإ�سالمي :تطوير �أ�ساليب العمل وحتليل نتائج بع�ض الدرا�سات احلديثة ،د�.أحمد �أبو زيد،
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بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة “الإي�سي�سكو” بالرباط باململكة املغربية،
1421هـ2000/م.
-3الوقف الإ�سالمي :جماالته و�أبعاده ،د�.أحمد الري�سوين ،بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة “الإي�سي�سكو” بالرباط باململكة املغربية1422 ،هـ2001/م.

�ساد�سا :جملة �أوقاف (جملة ن�صف �سنوية حمكمة تعنى ب�ش�ؤون الوقف والعمل اخلريي):
�صدر منها  26عددا حتى مايو 2014م.

�سابعا� :سل�سلة الرتجمات:
-1من ق�سمات التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي ،جمع و�إعداد وترجمة :بدر نا�صر املطريي،
1415هـ1994/م.
-2وقفيات املجتمع :قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين ،ت�أليف :كالبانا جو�شي ،ترجمة :بدر نا�صر
املطريي� ،صفر 1417هـ/يونيو1996م.
-3امل�ؤ�س�سات اخلريية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ت�أليف :اليزابيث بوري�س ،ترجمة املكتب الفني
بالأمانة العامة للأوقاف ،جمادي الآخرة 1417هـ ،نوفمرب 1996م.
-4جمع الأموال للمنظمات غري الربحية /دليل تقييم عملية جمع الأموال ،ت�أليف� :آن ل.نيو ومب�ساعدة
ولل�سون �سي ليفي�س ،ترجمة مطيع احلالق1997/7 ،م.
-5اجلمعيات اخلريية للمعونات اخلارجية (التجربة الربيطانية) ،ت�أليف :مارك روبن�سون ،تقدمي
وترجمة :بدر نا�صر املطريي1419 ،هـ1998/م.
-6املحا�سبة يف امل�ؤ�س�سات اخلريية ،مفو�ضية العمل اخلريي لإجنلرتا وويلز ،يوليو 1998م.
-7العمل اخلريي التطوعي والتنمية :ا�سرتاتيجيات اجليل الثالث من املنظمات غري احلكومية(مدخل
�إلى التنمية املرتكزة على الإن�سان) ،ت�أليف :ديفيد كورتن ،ترجمة :بدر نا�صر املطريي،
1421هـ2001/م.
 :)Islamic Waqf Endowment(-8ن�سخة مرتجمة �إلى اللغة االجنليزية عن كتيب “الوقف الإ�سالمي:
جماالته و�أبعاده”2001 ،م.
-9فريق التميز :الإ�سرتاتيجية العامة للعمل التطوعي يف اململكة املتحدة ،م�شروع وقف الوقت ،ترجمة
�إدارة الدرا�سات والعالقات اخلارجية بالأمانة العامة للأوقاف1424 ،هـ2003/م.
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 :)Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview(-10ن�سخة مرتجمة �إلى اللغة االجنليزية
عن كتيب “نبذة تعريفية عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت”2004 ،م.
 :)A Summary Of Waqf Regulations(-11ن�سخة مرتجمة لكتيب “موجز �أحكام الوقف”،
1427هـ2006/م [الطبعة الثانية 1431هـ2010/م .
A Guidebook to the Publications of Waqf Projects› Coordinating State in the Islamic(-12

 :)Worldن�سخة مرتجمة �إلى اللغة االجنليزية عن كتيب “دليل �إ�صدارات م�شاريع الدولة املن�سقة
للوقف يف العامل الإ�سالمي”2007 ،م[ الطبعة الثانية  1433هـ2012/م مزيدة .

:A Guidebook to the Projects of the Waqf Coordinating State in (the Islamic World(-13
ن�سخة مرتجمة �إلى اللغة االجنليزية عن كتيب “دليل م�شاريع الدولة املن�سقة يف العامل الإ�سالمي”،
2007م.
1428 ،Wonen And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan-14هـ2007/م.
-15الأوقاف يف مقدونيا ،ت�أليف وترجمة :د�.أحمد �شريف ،مراجعة وحترير علمي� :إدارة الدار�سات
والعالقات اخلارجية1435 ،هـ2014/م.

ثامنا� :إ�صدارات منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية:

�-1أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الأول(بحوث ومناق�شات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة
للأوقاف بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 17-15
�شعبان 1424هـ املوافق � 13-11أكتوبر 2003م)1425 ،هـ2004/م.
�-2أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثاين(بحوث ومناق�شات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة
للأوقاف بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من  29ربيع
الأول 2-ربيع الثاين 1426هـ املوافق  10-8مايو 2005م)1427 ،هـ2006/م.
�-3أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الثالث(بحوث ومناق�شات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة
للأوقاف بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 13-11
ربيع الثاين 1428هـ املوافق � 30-28أبريل 2007م)1428 ،هـ2007/م.
�-4أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية الرابع(بحوث ومناق�شات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة
للأوقاف ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية يف اململكة املغربية والبنك الإ�سالمي للتنمية باململكة
العربية ال�سعودية املنعقد بالعا�صمة املغربية الرباط يف الفرتة من  5- 3ربيع الثاين 1430هـ املوافق
2009/4/1-3/30م)1432 ،هـ2011/م.
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�-5أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية اخلام�س(بحوث ومناق�شات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة
للأوقاف بالتعاون مع رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية واملديرية العامة للأوقاف باجلمهورية الرتكية والبنك
الإ�سالمي للتنمية بجدة واملنعقد ب�إ�سطنبول يف الفرتة من  12-10جمادى الآخرة  1432هـ املوافق
 15-13مايو 2011م)1433 ،هـ2012/م.
�-6أعمال منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية ال�ساد�س(بحوث ومناق�شات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة
للأوقاف بالتعاون مع وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بدولة قطر والبنك الإ�سالمي للتنمية
بجدة واملنعقد بالعا�صمة القطرية «الدوحة» يف الفرتة من  4- 3رجب  1434هـ املوافق  14- 13مايو
2013م)1434 ،هـ2013/م.

تا�سعا :ك�شافات �أدبيات الأوقاف:
-1ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف دولة الكويت1999 ،م.
-2ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف جمهورية �إيران الإ�سالمية1999 ،م.
-3ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف اململكة الأردنية الها�شمية وفل�سطني1999 ،م.
-4ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية2000 ،م.
-5ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف جمهورية م�صر العربية2000 ،م.
-6ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف اململكة املغربية2001 ،م.
-7ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف اجلمهورية الرتكية2002 ،م.
-8ك�شاف �أدبيات الأوقاف يف جمهورية الهند2003 ،م.
-9الك�شاف اجلامع لأدبيات الأوقاف2008 ،م.

عا�شرا :مطبوعات �إعالمية:
-1دليل �إ�صدارات م�شاريع الدولة املن�سقة جلهود الدول الإ�سالمية يف جمال الوقف2007 ،م [الطبعة
الثانية 1433هـ2012/م مزيدة].
-2دليل م�شاريع الدولة املن�سقة جلهود الدول الإ�سالمية يف جمال الوقف2007 ،م.

88

�أودع ب�إدارة املعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف
حتت رقم ( ) بتاريخ ( 2014/ /م)
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األمانة العامة لألوقاف
هي هيئة حكومية م�ستقلة بدولة الكويت ،معنية ب�إدارة الأوقاف الكويتية وا�ستثمارها ،و�صرف ريعها
يف امل�صارف ال�شرعية طبقا ل�شروط الواقفني ويف �إطار �أحكام القانون.
�أ�س�ست الأمانة مبوجب املر�سوم الأمريي رقم  257ال�صادر بتاريخ  29جمادى الأولى  1414هـ املوافق 13
نوفمرب 1993م .وتتمثل ر�ؤيتها يف «ريادة الفكر والتطبيق امل�ؤ�س�سي ل�شعرية الوقف ك�أداة للتنمية ال�شاملة
حمليا وكنموذج يحتذى به عامليا».
وتتلخ�ص ر�سالتها يف «تنمية املجتمع ،وتلبية احتياجاته املختلفة من خالل الدعوة للوقف ،والقيام
بكل ما يتعلق ب�ش�ؤونه من �إدارة �أمواله ،وا�ستثمارها ،و�صرف ريعها يف حدود �شروط الواقف ،ومبا يحقق
املقا�صد ال�شرعية للوقف».

مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف
هي �إحدى الربامج العلمية التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ،حتت رعاية كرمية
من �سمو ويل العهد «ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح» حفظه اهلل ،يف �إطار تكليف دولة الكويت بدور
«الدولة املن�سقة جلهود الدول الإ�سالمية يف جمال الوقف» وفقا لقرار امل�ؤمتر ال�ساد�س لوزراء �أوقاف الدول
الإ�سالمية الذي انعقد بالعا�صمة االندوني�سية «جاكرتا» يف �أكتوبر 1997م .وتهدف امل�سابقة ب�صفة
�أ�سا�سية �إلى الإ�سهام يف تطوير الأبحاث والدرا�سات يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي ،كما �أنها
ت�سهم يف ت�شجيع الباحثني والدار�سني على اخلو�ض يف م�سائل الأوقاف وم�شكالتها املختلفة� ،إ�سهاما يف �إيجاد
حلول مالئمة.

هذا الكتاب
ويتطرق هذا الكتاب �إلى البناء الفكري والقانوين للحجة الوقفية مبا ي�ستلزم ذلك من ا�ستقراء
لفل�سفة توثيق احلجة الوقفية يف ارتباطها بنظرية التعاقد يف الفكر الإ�سالمي ،وما ينبني عليه التوثيق
يف م�شروعيته من �أدلة ،وما يتعلّق بجانب التط ّور التاريخي لتوثيق الأوقاف يف البحرين ،وما تت�ض ّمنه
احلجج الوقفية من عنا�صر ،وما يرتبط بتوثيق الأوقاف املعا�صرة من مع ّوقات .ويدعو �إلى تبني ت�ص ّور
لتوثيق الأوقاف تتحقق من خالله املزاوجة بني املتطلبات ال�شرعية والتطور التكنولوجي .كما يتناول
جانبا تطبيقيا يتمثل يف درا�سة حالة ت�سجيل وتوثيق حلجة وقفية من �سجالت الأوقاف البحرينية تعود
�إلى منت�صف القرن املا�ضي ،مع التعريف بالدور الذي كانت تلعبه امل�ؤ�س�سات الوقفية يف تلك الفرتة وفق ما
تقرره معطيات احلجة الوقفية.
وقد حاز �أ�صل هذا الكتاب على اجلائزة الثالثة للمو�ضوع الثاين حول «توثيق الأوقاف يف العامل
الإ�سالمي :حماية للوقف والتاريخ» يف الدورة ال�سابعة للم�سابقة (1432/1431هـ2011-2010/م).
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